
  آئين نامه تأسيس درمانگاه تخصصي ديابت
  

  :تعاريف) فصل اول
ذكر مي شود به موسسه )) درمانگاه (( درمانگاه تخصصي ديابت كه در اين آئين نامه به اختصار  -1ماده 

اي اطالق مي گردد كه طبق مقررات جهت ارائه خدمات مورد نياز پيشگيري ، مراقبت و توانبخشي  
 يق آموزش ومداخله به صورت روزانه و در دو نوبت كاريابت از طريجمله دك منيمتابول يهايماريب

س از اخذ پابت يماران و افراد در معرض خطر ابتال به ديصبح و عصر با هدف كنترل و مراقبت مستمر از ب
  .گردد يس ميتاس يزشكپاز وزارت بهداشت درمان و آموزش  يقانون يروانه هاپ

،  يزشكپه منظور اختصار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش و ن نامه بين آئيدر ضمن ، در ا
دانشگاه ((  يدرمان – يو خدمات بهداشت يزشكپا دانشكده علوم يبه دانشگاه )) وزارت متبوع ((
، مواد  يي، دارو يزشكپقانون مربوط به مقررات امور  20ماده  يزشكپون امور يسيبه كم)) دانشكده /

س يتاس يروانه هاپو به ))  يون قانونيسيكم) (( يبا اصالحات بعد(  1334 مصوب يدنيو آشام يخوردن
  .گفته خواهد شد))  يقانون يپروانه ها((  يو مسئول فن

نسبت به كنترل ،  يابتيماران ديل ارتباط موضوع موظف است عالوه بر بين درمانگاه به دليا -1تبصره
 يخون باال و چاق ياران مبتال به فشار خون باال، چربميبه ب يو آموزش يمراقبت و ارائه خدمات مشاوره ا

  .ديز اقدام نماين
نصف بعالوه  يستينفر خواهد بود كه با 5ن  درمانگاه يس ايتأس يبرا يمتقاض يحداقل اعضا -2تبصره 

   يا حقوقي يقير افراد حقيه از سايو بق) لم به باال يپاز مقطع فوق د(  يزشكپك آنها از شاغالن حرف ي
  .توانند باشند يم

. باشند يراپزشكپيو  يزشكپالن گروه ياز فارغ التحص يستيدو سوم سهامداران درمانگاه با -3تبصره
  .تواند حداكثر در دو موسسه سهامدار باشد يهر فرد م "ضمنا

  
  
  
  



  : يكاركنان فن) فصل دوم
گروه  يد و اعضاشو يانجام م ين درمانگاه به صورت گروهيك در ايخدمات مذكور درماده  - 2ماده 

  :باشد يل ميشامل افراد ذ
  )ك نفريحداقل ( يا متخصص داخليسم يغده و متابول يهايماريفوق تخصص ب -1
 )حداقل دو نفر( يزشك عمومپ -2

 )ك نفريحداقل ( يرستارپكارشناس  -3

 )ك نفريحداقل (ه يكارشناس تغذ -4

،  يدرارا يه و مجارياز از جمله قلب و عروق ، چشم ، كليبرحسب ن ين تخصصيمشاور -5
  ...و ي، روانپزشك ياعصاب ، داخل

ت يريكوتاه مدت مصوب مركز مد يدوره ها يستيبا يم 2مذكور در بند يزشك عمومپ -1تبصره 
  )هايماريت بيريطبق ضوابط مركز مد( ديمربوط را اخذ نما يها را گذرانده و گواهيماريب

كه  ييدر شهرها يبوده ول يمانگاه الزامدر در 2ماده  4تا  1مندرج در بند  يوجود كاركنان فن -2تبصره
ت يكفا 4و3و2مشاركت اعضاء بند  "سم باشند صرفايا فوق تخصص غدد و متابولي يفاقد متخصص داخل

  .دينما يم
  .باشد يم يرقانونيزشكان فاقد پروانه معتبر در درمانگاه غپاشتغال  -3تبصره
و كادر ) و متخصص يعموم( شكان زپه يكل يبرا ينوبت كار 2ت حداكثر يت فعاليرعا -4تبصره

    ز داده يت همزمان نياست و مجوز فعال يكنند الزام يت ميفعال يه مراكز درمانيكه در كل يراپزشكيپ
  .شود ينم

،  يخصوص يمارستانهايتوانند در ب يدانشگاه ها نم ييايتمام وقت جغراف يئت علميه ياعضا -5تبصره
  .نديت نمايفعال يرسازمانيغ.... درمانگاهها ، مراكز ، 

 يدر همان نوبت كار) و پزشك همكار يمسئول فن(ند ينما يت ميكه در درمانگاه فعال يپزشكان -6تبصره
اعم از  يتوانند با دو موسسه درمان يحداكثر م "ضمنا. ت داشته باشند يفعال يگريتوانند در مركز د ينم
  .داشته باشند يره همكاريمارستان ،درمانگاه و غيب

  
  



  :ا موسسانيف موسس يوظا) سومفصل 
  :ا موسسان عبارتند ازيف موسس يوظا -3ماده
 ينه الزم برايوزارت متبوع و فراهم نمودن زم ين و مقررات و دستورالعملهايه قوانيت كليرعا) الف
  آنها ياجرا
 كينياراكلپ يو قسمتها يكار يدرمانگاه جهت تمام نوبتها يط برايواجد شرا ين فنيمسئول يمعرف) ب
  ...رهيو غ يوتراپيزيشگاه ،في،داروخانه ، آزما يولوژير رادينظ

بالفاصله  ستييا موسسان بايل موجه موسس يبه دل يدر صورت عدم امكان حضور مسئول فن -1تبصره
  .ندينما يربط معرفيدانشكده ذ/به دانشگاه ) نيجانش(موقت  يرا به عنوان مسئول فن يطيفرد واجد شرا

دائم از  يمسئول فن يانجامد معرفيش از سه ماه به طول بيب يبت مسئول فنيغكه يدر صورت -2تبصره
  .است يموسس الزام يسو
  .كار در درمانگاه يايط و جويواجد شرا يكاركنان فن% 70حداقل  يانتخاب و معرف) ج

  .باشند يم يفوق مستثن% 70از شمول  ين تخصصيمشاور-3تبصره
موسس  يون قانونيسيو احراز آن توسط كم يف قانونيااز وظ يدر صورت تخلف مسئول فن -4تبصره

د در ينما يد به وزارت متبوع معرفيجد يرا به عنوان مسئول فن يگريط ديموظف است فرد واجد شرا
  .نصورت تخلف محسوب و مطابق قانون و مقررات رفتار خواهد شديرايغ
  مربوطه ياستانداردهاره براساس يو غ يي،دارو يو ملزومات پزشك يزات عمومين تجهيتام) د
  مصوب وزارت متبوع يه تعرفه هايت كليرعا) ه
براساس ضوابط و  يو فن يدرمانگاه در امور پزشك يشنهادات مسئول فنپيات و ينظر يت و اجرايرعا)و

  مقررات
  مارانيت منشور حقوق بين و رعايماران و مراجعيت بيجهت جلب رضا يو سازمانده يزيبرنامه ر) ز
  مربوط به تابلو و سرنسخه پزشكان و درمانگاه ياستانداردها يارت برحسن اجرات و نظيرعا) ح
  درمانگاه يبانيو امور پشت يساتي، تاسيو ساختمان يت فنيكنترل و مراقبت وضع) ط
پزشكان به عنوان  يريس مطب و درمانگاه ها از جمله بكارگين نامه تاسيه ضوابط آئيت كليرعا)  ي

  همكار يو پزشك يمسئول فن
  



  :سيط تاسيضوابط و شرا) فصل چهارم
از وزارت متبوع  يو كسب موافقت اصول يون قانونيسيب كميس درمانگاه منوط به تصويتاس - 4ماده 

و صدور پروانه  ين نامه اقدام به بررسين آئين موجود و مفاد ايت قوانيباشد كه پس از آن با رعا يم
  .س خواهد شديتاس
ب يس از تصوپتوسط معاونت سالمت وزارت متبوع  يت فنيئولس و مسيتاس يپروانه ها -5ماده
  .ت درمانگاه صادر خواهد شديجهت فعال يون قانونيسيكم

با عنوان موسس  يو حقوق يقيدر قالب شخص حق يتواند در دو موسسه پزشك يداكثر محهر فرد  -تبصره
  .ت داشته باشنديعضو) ا سهامداري(

 يخدمات بهداشت يتعاون يه، شركتهايري،موسسات خ ي، حقوقيقيقس به نام اشخاص حيپروانه تاس -6ماده
 ين شده از سوييتع ير شاخصهايخدمات و سا يخاص براساس نظام سطح بند يا سهاميو  يدرمان

  .صادر خواهد شد يون قانونيسيكم يت از سويد صالحيوزارت متبوع و پس از تائ
كشور شامل  يصالح قانونيمراجع ذ ياز سود شده ياساسنامه تائ يدارا ستييبا يشخص حقوق -تبصره

ن نامه ي، آئ يره و نحوه انتخاب آن ، منابع ماليئت مديارات هيالت ،شرح وظائف و اختيارگان، تشك
ت يباشد و صالح ي،درمان يصيانجام خدمات تشخ ينيش بيت و نحوه انحالل و پيط عضويمربوطه ، شرا

  .برسد يونون قانيسيد كميد به تائيشركت با ياعضا يتمام
، داروخانه  يولوژيشگاه ،راديك شامل آزماينياراكلپ يتوانند قسمتها يدرمانگاه ها م -7ماده 

ك از يط خاص هريو شرا يت ضوابط سطح بنديو منوط به رعا ياريبه صورت اخت... و  يوتراپيزي،ف
كار كه  يايجو يموسسان و مسئوالن فن يو با معرف يون قانونيسيب كميمربوطه و تصو ين نامه هايآئ

با  يتوانند قرارداد همكار يدرمانگاه ها م "ضمنا. نديس نماينفك درمانگاه بوده، تاسيال ياز اجزا يهمگ
 ين نامه هايت مفاد مندرج در آئيك محل درمانگاه را به شرط رعايمرتبط در مراكز نزد يواحدها

  .نديمربوطه منعقد نما
  
  
  
  



  :يف مسئول با مسئوالن فنيط و وظايشرا) نجمپفصل 
 

  :عبارتند از يط مسئول فنيشرا -8ماده
 يا پزشك عمومي يا تخصص داخليسم يغدد و متابول يهايماريدارا بودن مدرك فوق تخصص ب) الف

  )2ماده  1ط تبصره يواجد شرا(
  دارا بودن پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر) ب
ن حكم يا آخريجهت مشاغل آزاد  يفرينه كيشيعدم سوءپ يگواه( يعموم يت هاياحراز صالح) ج

  يزشكپاز سازمان نظام  يت انتظاميو عدم محكوم) دولت ين رسميجهت مستخدم ينيكارگز
  اد به مواد مخدريعدم اعت يگواه) د
  درمانگاه يمرتبط با مسئول فن ين ،مقررات و دستورالعملهايآگاه بودن كامل به قوان) ه
  

  :عبارتند از يالن فنا مسئويف مسئول يوظا -9ماده 
  ين قانونيت موازيت رعايو مسئول يه امور فنياداره كل) الف
ت براساس ضوابط وزارت يط و صالحيواجد شرا يانسان يروين يرينظارت برانتخاب و به كارگ) ب

  درمانگاه و نظارت بر عملكرد آنها يمتبوع برا
  ن خصوصيصالح در ايجع ذبه آنان و مرا يماران و پاسخگويب يات فنيبه شكا يدگيرس) ج
با  يموسسات پزشك يو فن ين نامه انطباق امور اداريآئ يو اجرا ينظارت بر حفظ شئون پزشك) د

  مربوطه ين شرع و دستورالعملهايمواز
  و خارج از وظابف درمانگاه يرمجازيغ يزشكپاز ارائه خدمات  يريجلوگ) ه
و ارسال ) ي،درمان يصيتشخ( نوع خدمات مربوطهك يت درمانگاه به تفكيارائه آمار و اطالعات فعال) ر
اعالم شده به طور  يق برنامه نرم افزاريربط از طريذ يدانشكده ها/ا دانشگاهيجه آن به وزارت متبوع ينت

  .كباريماه  6مستمر و حداقل هر 
  طبق ضوابط مربوطه يدرمان يمه هايوشش بپماران تحت يرش بيبرپذ تنظار)ز
و سپس لزوم  ي،درمان ير مراكز پزشكياز سا يماران ارجاعياز به بيمورد ن رش و ارائه خدماتيپذ) ح

  .جه خدمات ارائه شده به مراكز مذكوريارائه نت



  يپزشك تزايكنترل و مراقبت از تجه) ط
  مارانيمصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به ب يت تعرفه هاينظارت بر رعا) ي
دانشكده /به دانشگاه... و  ير كاركنان فنيكان شاغل و ساو ساعات كار پزش يارائه فهرست اسام) ك

  مربوطه
  درمانگاه يت فنيه ساعات قبول مسئوليحضور مستمر در كل) ل
  ر مقررات مرتبطين نامه و ساين آئيه مفاد ايق كليدق ينظارت بر اجرا) م
  ر موارد خاصماران و ارائه مشاوره ديكنترل و مراقبت از ب يه بر روند كلياعمال نظارت عال) ن
ق و به موقع يدق يماران توسط پزشك درمانگر به منظور اجرايت فعال بر بيرينظارت بر اعمال مد) ق
  د معاونت سالمت وزارت متبوعيمورد تائ يو مراقبت يدرمان يه دستورالعملهايكل
  

  :يضوابط كل) فصل ششم
  :است يل الزاميت موارد ذيرعا نمارايدرمفاد پرونده ب -10ماده

،  يكارشناس يجه مشاوره هاي، نت يكينياراكلپشات يج آزماينه ، نتايج معاي، نتايماريسوابق بثبت 
، نام پزشك و  ي،درمان يصيو اقدامات تشخ يدوره ا يها يابيج ارزي، نتا يو فوق تخصص يتخصص
  ينات بعديمعا يمار طيم كنترل و مراقبت بياعضاء ت
ثبت و ارسال اطالعات فوق الذكر مطابق با برنامه نرم  يرش برايانه در محل پذياستقرار را -تبصره
  .باشد يم يربط الزاميدانشكده ذ/معاونت سالمت به دانشگاه يافزار
  :خدمات قابل ارائه عبارتند از - 11ماده 
و شركت در روند كنترل  يش آگاهيماران و خانواده آنها به منظور افزايبه ب يارائه خدمات آموزش )الف

از ابتالء به  يريشگينه پيبه عموم جامعه و افراد در معرض خطر در زم يالع رسانو مراقبت و اط
  يوه زندگير در شييمورد نظر و تغ يهايماريب

  ماريشده ب ييو متناسب با عارضه شناسا يك به صورت دوره اينيانجام اقدامات پاراكل) ب
  ابطماران طبق ضوياز بيمورد ن ييو غذا ييه و ارائه اقالم دارويته) ج



      فيرا در درمانگاه تعر يابتيماران ديده آل ارائه خدمات به بيسطح ا 7و ماده  2ماده  5بند  -تبصره
تواند با  يوجود ندارد و درمانگاه م ين خدمات در محل درمانگاه الزاميارائه ا يد اما براينما يم

  .دينه استفاده نماين زمير مراكز در اياز خدمات سا يهماهنگ
دانشكده براساس /با اطالع دانشگاه  يستيبا يدر درمانگاه م يير و جابجاييهرگونه تغ - 12ماده 

  .رديمربوطه صورت گ ياستانداردها
  ط ساختمان درمانگاهيشرا -13ماده

ه آن با يو اصالح يس درمانگاه عمومين نامه تاسياحداث درمانگاه طبق آئ يربنا برايحداقل مساحت ز
  .ودد وزارت متبوع خواهد بيتائ

  زاتيل و تجهيوسا - 14ماده 
ر ين نامه نظين آئياز جهت ارائه خدمات مطرح در ايمورد ن يزات و ملزومات پزشكيدستگاهها، تجه

ك از يمندرج در هر يط و استانداردهايمنطبق با شرا يستيبا يم... ،داروخانه و  يولوژيشگاه ، راديآزما
موضوع حداقل (كشور  يسازمان نظام پزشك يهاز ضوابط و دستورالعمليمربوطه و ن ين نامه هايآئ

  .باشد)  يپزشك يتخصص يك از رشته هاياز در مطب هريمورد ن يزات و ملزومات پزشكيتجه
ه خدمات ارائه شده در درمانگاه در سراسر كشور برعهده كارشناسان يكل يابينظارت و ارزش -15ماده 

  .متبوع خواهد بود دانشكده و درصورت لزوم وزارت/معاونت درمان دانشگاه
ط را به طور ين واجد شرايكنفر جانشيد يبت به مدت كمتراز سه ماه بايدر صورت غ يمسئول فن -16ماده

  .دينما يدانشكده مربوطه معرف/به دانشگاه "موقت انتخاب و كتبا
 نيانجامد براساس مفاد فصل هفتم آئيش از سه ماه به طول بيب يبت مسئول فنيكه غ يدرصورت -تبصره

  .نامه اقدام  خواهد شد
 يرا در همان نوبت كار يك درمانگاه تخصصيش از يب يت فنيتواند مسئول ينم يمسئول فن - 17ماده 

 يضرور يدر درمانگاه در نوبت كار يط وين واجد شرايا جانشيو  يد و در حضور مسئول فنيتقبل نما
  .است
دانشكده مربوطه و با موافقت وزارت /نشگاهدا يبا هماهنگ ديرات نام و محل درمانگاه باييتغ -18ماده

  .رديذپد صورت يا پروانه جديمتبوع و برحسب مورد با صدور مجوز 



حالل درمانگاه را داشته نل و ايقصد تعط يل موجهيا موسسان به داليكه موسس  يدر صورت -19ماده
دانشكده /م به دانشگاهماه قبل از اقدا 3ل و مستندات الزم حداقل يد با ذكر داليباشند مراتب را با
  .نديمربوطه گزارش نما

  :تخلفات) فصل هفتم 
درمانگاه از ضوابط و مقررات و  يا مسئوالن فنيا موسسان مسئول يكه موسس يدر صورت -20ماده

  .ر اقدام خواهد شديند به نحو زينما ين نامه تخلفين آئيوظائف موضوع ا
ا  يمحل توسط وزارت متبوع  يلسه بازرسد موضوع در صورتجيبا ق يبار اول تذكر شفاه) الف

  دانشكده مربوطه/دانشگاه
ربط و اعالم موضوع به يدانشكده ذ/ا دانشگاهيتوسط وزارت متبوع و  يبار دوم اخطار كتب) ب

  .مه گريب يسازمانها
د يو در موارد تخلفات شد يقبل يو شفاه يكتب يدر صورت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارها) ج

 يدگيباشد رس)  يدرمان_ يدر امور بهداشت( يرات حكومتيدر قالب قانون تعز يتخلفات ارتكابچنانچه 
  .ارجاع خواهد شد ير موارد به محاكم عمومياد شده و در سايقانون  11ون ماده يسيموضوع به كم

 يون قاونيسيدر كم يمحاكم قضائ يون مزبور و آراء صادره از سويسيكم ييمات نهايتصم -تبصره
  .گردد يربط ارجاع ميذ يو جهت اجراء به واحدها يسبرر
 ي، مواد خوردن يي، دارو يقانون مربوط به مقررات امور پزشك 24ن نامه به استناد ماده ين آئيا -21ماده

ك قانون يماده  13و12و  11 ين بندهايآن و همچن 1367و اصالحات سال  1334مصوب  يدنيو آشام
بند و  36ماده و  21فصل و  7مشتمل بر  يدرمان و آموزش پزشكف وزارت بهداشت يالت و وظايتشك
  .ديب رسيبه تصو...........خ يتبصره در تار 15
  
  

  انيزشكپدكتر مسعود 
  ريوز


