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  برداري بیمارستانها آیین نامه نحوه تاسیس و بهره
  : تعاریف ) فصل اول

بهداشتی، آموزشـی    بیمارستان یک موسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، ـ1ماده   

  . گردد و پژوهشی به منظور درمان و بهبودي بیماران سرپایی و بستري بصورت شبانه روزي تاسیس می

بیمارستان عمومی یک واحد بهداشتی و درمـانی اسـت و بایـد حـداقل داراي چهـار بخـش بسـتري         ـ1تبصره   

هـاي   و بخشهاي آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژي، و فوریـت ) داخلی ـ جراحی عمومی ـ زنان و زایمان ـ اطفال   (

ابط و آئین نامه هاي مربوطـه  و تغذیه که همگی اجزاي الینفک بیمارستان بوده که طبق ضو) اورژانس(پزشکی 

  . پروانه تاسیس و مسئول فنی جداگانه صادر خواهد گردید

بیمارستان تک تخصصی یک واحد بهداشتی و درمانی اسـت کـه در یـک رشـته تخصصـی یـا فـوق         ـ  2تبصره   

  . تخصصی پزشکی فعالیت خواهد نمود

ظرفیـت تخـت هـاي    % 20ند حـداقل  موسسین یا هیئت مدیره بیمارستان هاي عمومی موظف هستـ 3تبصره   

  . مصوب بیمارستان تحت مدیریت خود را به بستري کردن بیماران داخلی و اطفال اختصاص دهند

تختهـاي مصـوب را   % 10دانشکده مربوطه / بیمارستانهاي عمومی موظفند در صورت نیاز دانشگاه ـ 4تبصره   

ر ایـن صـورت رعایـت ضـوابط مربوطـه      به بخش روانپزشکی اختصاص دهنـد کـه د  % 10به بخش سوختگی و 

  . باشد الزامی می

و بـه  ) وزارت(در این آئین نامه به منظـور اختصـار بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی         ـ2ماده   

و به کمیسـیون تشـخیص   ) دانشکده/ دانشگاه (دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی  

قانون مربوط به مقـررات امـور پزشـکی، داروئـی و مـواد خـوردنی و آشـامیدنی         20امور پزشکی موضوع ماده 

هـاي   پروانـه (هاي تاسیس و مسـئول فنـی    کمیسیون قانونی و به پروانه) با اصالحات بعدي( 1334مصوب سال 

  . شود گفته می) قانونی
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  :برداري  شرایط تاسیس و بهره) فصل دوم

وزارت  سـتان، منـوط بـه کسـب موافقـت اصـولی و اجـازه تاسـیس از        اقدام به تاسیس هـر نـوع بیمار  ـ 3ماده   

  . باشد می

شود که صالحیت آنها طبق ضوابط تعیین شـده بـه تاییـد کمیسـیون      اجازه تاسیس به کسانی داده می ـ4ماده   

  . قانونی رسیده باشد

ی و یکـی  یکـی بصـورت حقیقـ   (تواند حداکثر در دو موسسـه پزشـکی بعنـوان موسـس      هر فرد می ـ1تبصره   

  . عضویت داشته باشد) بصورت حقوقی

نصـف  (متقاضیان تاسیس بیمارستان باید حداقل ده نفر بوده بطوریکه شش نفر از اعضـاء موسـس    ـ2تبصره   

از گروه پزشکی و پیراپزشـکی از مقطـع کـاردانی بـه بـاال کـه سـه نفـر آنهـا موسسـان واحـدهاي            ) بعالوه یک

  . باشندو بقیه از سایر افراد حقیقی یا حقوقی ) آزمایشگاه ـ داروخانه ـ رادیولوژي(پاراکلینیک 

دو سوم سهام داران بیمارستان بایستی از فارغ التحصیالن گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند، ضمناً ـ 3تبصره   

  . دار شود تواند حداکثر در دو موسسه پزشکی سهام هر فرد می

هـاي   اندازي بخش برداري و ادامه فعالیت بیمارستان عمومی و تخصصی منوط به راه شروع بکار، بهره ـ5ماده   

هـاي   هاي پزشـکی و بکـارگیري مسـئوالن فنـی بیمارسـتان، مسـئوالن فنـی بخـش         مختلف بیمارستان و فوریت

پیراپزشکی و کارکنان پزشکی و پیراپزشـکی جویـاي کـار بـراي تمـام بخشـهاي بیمارسـتانی پـس از تصـویب          

انونی و مقررات منـدرج  کمیسیون قانونی و اخذ مجوزهاي الزم از واحدهاي ذیربط وزارت و با رعایت ضوابط ق

  . باشد در این آئین نامه می

  . روزي و با سه نوبت کاري اداره خواهند شد بیمارستانها بصورت شبانه  تبصره ـ  
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صدور مجوز شروع بکار بیمارستانها منوط به معرفی مسئوالن فنی و سایر افراد فنی واجـد شـرایط بـا     ـ6ماده   

ــار  ــه نوبتهــاي ک ــان   مــدارك دانشــگاهی جهــت کلی ــه معاونــت درم ــامی بخشــهاي بیمارســتانی ب ــراي تم ي و ب

  . باشد دانشکده و تائید صالحیت توسط کمیسیون قانونی می/دانشگاه

تمدید پروانه تاسیس و مسئوالن فنی بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و ضـوابط   :تبصره   

  .شدبا اعالم شده از سوي وزارت و نیز مفاد این آئین نامه می

کـادر پزشـکی و پیراپزشـکی بعنـوان     % 50معرفـی حـداقل   ) برداري بهره(براي اخذ پروانه تاسیس ـ 7ماده   

مسئول فنی، پزشکان همکار و پیراپزشکان از دانش آموختگـان گـروه پزشـکی و وابسـته جویـاي کـار کـه در        

هـاي کـاري    د براي تمـامی نوبـت  مراکز دولتی، خصوصی، خیریه، نهادها و ارگانها هیچ نوع فعالیتی نداشته باشن

  .ضروري است

مسئوالن پذیرش و بایگانی بیمارستانها بایستی از بین افراد جویاي کار رشته کارشناسـی یـا کـاردانی     ـ8ماده   

هـاي فـوق الـذکر بکـارگیري      در صورت نبودن فارغ التحصیالن رشته(مدارك پزشکی انتخاب و معرفی شوند 

  )کی جویاي کار نظیر پرستاري بالمانع استهاي گروه پزش افراد سایر رشته

و کـادر پیراپزشـکی   ) عمومی و تخصصی(رعایت فعالیت حداکثر دو شیفت کاري براي کلیه پزشکان  ـ9ماده   

کنند الزامی است و مجوز فعالیت همزمان براي دو محل در یک نوبت کاري بـراي   که در بیمارستان فعالیت می

ـ  (تواند با دو موسسه درمانی  پزشک حداکثر می گردد، ضمناً یک افراد صادر نمی درمانگـاه و    اعم از بیمارسـتان 

  .همکاري داشته باشد... ) 

در همان نوبـت کـاري   ) مسئوالن فنی و پزشکان همکار(کنند  پزشکانی که در بیمارستان فعالیت میـ 10ماده   

  .توانند در مرکز دیگري فعالیت نمایند نمی
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عمـومی و  (ئـین نامـه اجرایـی قـانون اجـازه تاسـیس مطـب در بکـارگیري پزشـکان          رعایت مفـاد آ  ـ11ماده   

بعنوان مسئول فنی و یا پزشک همکار از سوي موسس یا موسسان و مسئوالن فنی بیمارستان الزامی ) متخصص

  . است

هـا،   تواننـد در بیمارسـتان   هـا نمـی   دانشـکده / هـا  تبصره ـ اعضاي هیئت علمی تمام وقت جغرافیـائی دانشـگاه     

  . غیرسازمانی خود فعالیت نمایند... ها و  درمانگاه

  : شرح وظایف موسسان ) فصل سوم 

  : باشد  ـ اهم وظایف موسسان به شرح ذیل می12ماده   

  .براي اجراي آنها  وزارت و فراهم نمودن زمینه الزم هاي رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل) الف  

رعایت شئون پزشکی و ضوابط اسالمی، اخالقی و انسانی و آئین نامه قانون انطباق امور پزشکی با موازین ) ب  

  . هاي مربوطه مورد تائید وزارت شرع مقدس و کلیه دستورالعمل

  .رعایت و اجراي نظریات و پیشنهادات مسئول فنی بیمارستان در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط) ج  

داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژي، و (هاي پیراپزشکی  مسئوالن فنی بیمارستان، مسئوالن فنی بخش معرفی) د  

براي تمام نوبـت هـاي فعـال کـاري و تمـامی      ) دانشکده/با تائید دانشگاه(و کادر پیراپزشکی جویاي کار ) غیره

  .بخشهاي بیمارستان با رعایت فصل دوم مفاد همین آئین نامه

خذ موافقت اصولی براي دایر نمودن واحدهاي پیراپزشکی کلیه موسسـان و مسـئوالن فنـی    جهت ا ـ1تبصره   

جویاي کار واحدهاي یاد شده باید از قبل آمادگی خود را براي همکاري با بیمارستان اعالم نمـوده باشـند، الزم   

در خارج بیمارسـتان   به تاکید است که کلیه واحدهاي فوق الذکر جزء الینفک بیمارستان بوده و حق نصب تابلو

توانند از بیمارسـتان منفـک و    این واحدها نمی. را نداشته و نباید داراي ورودي مستقل خارج از بیمارستان باشد

  . در خارج از آن کار کنند

  . حقوق مکتسبه براي ذینفعان منحصراً در بیمارستان قابلیت اجرا دارد



٥ 
 

ه غیر از داروخانه، آزمایشگاه و رادیولـوژي منـوط بـه اخـذ     افزایش بخشهاي بالینی و پاراکلینیک بـ 2تبصره   

هاي مربوطه بـوده و جـزو    مجوز جداگانه در چهارچوب نظام سطح بندي خدمات و ضوابط هر یک از آئین نامه

  . الینفک بیمارستان محسوب میگردد

  . کنترل و مراقبت وضعیت ساختمانی، تاسیساتی و امور پشتیبانی بیمارستان) ه  

  .خواست تعویض مسئول فنی با ذکر دلیل و احراز آن توسط کمیسیون قانونیدر) و  

  . ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقی بیماران برنامه) ز  

دانشـکده مربوطـه کـه نـامبرده     /معرفی یک نفر از مسئوالن فنی سه نوبت کاري بعنوان رابط بـا دانشـگاه  ) ح  

ــایف   ــام وظ ــمن انج ــتان و      ض ــی بیمارس ــئوالن فن ــین مس ــاهنگی الزم ب ــده دار ایجــاد هم ــه، عه ــد مربوط واح

  . باشد دانشکده ذیربط می/دانشگاه

دانشکده ذیربط در هنگام بـروز حـوادث غیـر    /تعهد کتبی موسسان مبنی بر همکاري با وزارت و دانشگاه) ط  

  . مترقبه و یا اعالم نیاز از طرف آنها

بیمارسـتان در فاصـله شـش مـاه بعـد از موافقـت اصـولی، شـروع بـه احـداث           معرفی کتبی محل احـداث  ) ي  

ماه از اعالم محـل   18اندازي آن به فاصله  بیمارستان در سال دوم بعد از موافقت اصولی و تکمیل و تجهیز و راه

بـراي  مـاه   48تختخـوابی و   50هـاي   ماه براي بیمارستان 24تخت ـ تا   50هاي زیر  ن بیمارستان براي بیمارستا

  . هاي یکصد تختخوابی بیمارستان

ـ    به تشخیص کمیسیون قانونی در مـدت قیـد شـده    % 75عدم پیشرفت فیزیکی و تجهیزات به میزان  تبصره 

مـاه تـا    6باشد حداکثر % 75در مواردي که پیشرفت پروژه بیشتر از . موجب ابطال موافقت اصولی خواهد شد

  . شد یکسال مهلت براي اتمام پروژه داده خواهد

  : شرح وظایف مسئوالن فنی ) فصل چهارم 

  : ـ اهم وظایف مسئوالن فنی بیمارستان عبارتند از  13ماده   



٦ 
 

نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسـخگویی در ارتبـاط بـا اقـدامات     ) الف  

  .هاي وزارت انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل

صره ـ با توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کـاري مربوطـه، مسـئوالن     تب  

اشـتغال داشـته باشـند و    ... ) مطـب، بیمارسـتان و   (فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگـري  

  .گردد پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی

  )اورژانس(هاي پزشکی  ري، درمانگاه و فوریتسرپرستی کلیه بخشهاي بست) ب  

  . کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و داروئی بیمارستان) ج  

نظارت بر انتخاب، بکارگیري و فعالیت نیروهاي انسانی واجد شرایط و صـالحیت براسـاس ضـوابط مـورد     ) د  

  . ت بر فعالیتهاي آنان بر اساس مقررات موجودقبول وزارت براي قسمتهاي مختلف بیمارستان و نظار

هـاي مختلـف بیمارسـتانی و تشـکیل جلسـات مربوطـه براسـاس         ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها و بخش) ه  

  . هاي وزارت دستورالعمل

ــا مــوازین شــرع مقــدس و    ) و   ــظ شــئون پزشــکی و اجــراي ضــوابط انطبــاق امــور پزشــکی ب نظــارت بــر حف

  . ههاي مربوط دستورالعمل

  . جلوگیري از اعمال پزشکی غیرمجاز یا بدون اندیکاسیونهاي علمی) ز  

  رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط) ح  

نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گـزارش در  ) ط  

  .مراجع ذیربط براساس قوانین ـ مقررات و دستورالعمل ها صورت درخواست

کنترل و نظارت بر ارائه خدمات الزم بـه بیمـاران در تمـام سـاعات شـبانه روز و ایـام تعطیـل بـا رعایـت          ) ي  

  . مقررات مصرح در این آئین نامه
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مـانی الزم در  کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریتهاي پزشکی بدون پیش شـرط و انجـام خـدمات در   ) ك  

  .مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

هایی که مجـوز آنـرا دریافـت کـرده بایسـتی       تبصره ـ بخش فوریتهاي پزشکی بیمارستانها بر اساس تخصص   

سـاعته   24امکانات، نیروهاي تخصصی و کادر پیراپزشکی موردنیاز را براي درمان بیماران اورژانسی بصـورت  

ده شـود مگـر در شـرایطی کـه در     در اختیار داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال دا

حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در اینصورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیماً و یا از طریق ستاد 

  . هدایت و اطالع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش میگردد

یهـاي واگیـر قابـل گـزارش، بـه      نظارت برگزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتال به بیمار) ل  

  .مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

فهرست بیماریهـاي واگیـر قابـل گـزارش و چگـونگی گزارشـدهی توسـط وزارت مشـخص و اعـالم           :تبصره   

  . شود می

دانشکده مربوطه طبـق فـرم مخصـوص    /ارسال آمار کلی فعالیتهاي بیمارستان هر سه ماه یکبار به دانشگاه) م  

  .گیرد ت در اختیار آنها قرار میکه از طرف وزار

  .هاي مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه نظارت بر پذیرش بیماران و رعایت تعرفه) ن  

از (هـاي مربوطـه    هاي کاري بیمارستان از وظایف و دستورالعمل اعالم نواقص و تخلفات ارتکابی در نوبت) س  

بـه موسـس   ) القی کادر پزشکی و پیراپزشکیجهت اقدامات خالف موازین اسالمی، قانونی، شئون پزشکی و اخ

  . مراجع ذیربط  دانشکده مربوطه، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی و سایر/بیمارستان، وزارت، دانشگاه

  . ایجاد هماهنگی بین مسئوالن فنی و نظارت بر عملکرد آنها) ش  

  .بطدانشکده ذیر/ شرکت در جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف دانشگاه ) ض  
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توانـد   توانند از موسسین بیمارستان نیز باشند و در هر حال هر فرد فقـط مـی   مسئوالن فنی بیمارستان می) ف  

  . حداکثر مسئول فنی دو نوبت کاري در هر شبانه روز باشد

هر یکی از مسئولین فنی درنوبت کاري خود مسئولیت آن قسمت از وظایف مربوط به خـود را کـه    ـ1تبصره   

  . با فعالیتهاي جاري بیمارستان است بعهده خواهند داشت در ارتباط

بیمارستان باید داراي دفتر مخصوصی باشد و کلیه مسئوالن فنی موظفنـد همـه روزه پـس از پایـان     ـ 2تبصره   

کار خود اقدامات انجام شده در بیمارستان را طبق ضوابط مربوطه یادداشت و یا مشـکالت بوجـود آمـده را در    

  . ء و ممهور به مهر نظام پزشکی نمایندآن ثبت، امضا

ماه با موافقـت   3در صورت عدم امکان حضور هر یک از مسئوالن فنی بیمارستان به مدت حداکثر  ـ3تبصره   

هـاي وي را بعهـده خواهـد گرفـت و در      مسـئولیت ) جانشـین (دانشکده مربوطه، مسئول فنی موقت / دانشگاه 

  . تی فرد دیگري بعنوان مسئول فنی طبق ضوابط معرفی گرددصورت غیبت بیش از سه ماه در سال بایس

نام و مشخصات بیماران اورژانس باید در دفتر مخصوص ثبت و اسامی افراد فـوت شـده برحسـب    ـ 4تبصره   

گزارش      دانشکده / دستورالعملهاي وزارت با ذکر علت و زمانبندي تعیین شده به معاونت مربوطه دانشگاه 

  . شود

  . بیمارستانها باید حداقل یک دستگاه آمبوالنس براي تمام ساعات در اختیار داشته باشند :14ماده   

 مورد       آمبوالنس بیمارستان صرفاً مجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در موارد  :1تبصره   

  . باشد نیاز می

ضوابط مرکـز مـدیریت حـوادث و     براساس مشخصات فنی، تجهیزات، ملزومات و خدمه آمبوالنس :2تبصره   

  . هاي پزشکی خواهد بود فوریت
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  : شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی ) فصل پنجم 

ضوابط فنی، مساحت زمین و کلیه فضاهاي فیزیکی بیمارستان از قبیل اورژانس، درمانگـاه سـرپایی،    ـ15ماده   

بخشهاي بسـتري، اطاقهـاي عمـل، بخشـهاي پـاراکلینیکی و خـدمات تشخیصـی، نقشـه سـاختمان و تاسیسـات           

/ فنـی دانشـگاه   بیمارستان باید منطبق با استانداردهاي وزارت و ضوابط خاص بیمارستانی و تحت نظارت دفتر 

  . دانشکده مربوطه باشد

تاییدیه نهایی وزارت مبنی بر انطباق اجراي سـاختمان بـا نقشـه مصـوب اولیـه جهـت اخـذ پروانـه         ـ 1تبصره   

  . برداري الزامی است تاسیس و بهره

  . باشد مترمربع می 50ـ حداقل مساحت بناي قابل قبول به ازاي هر تخت بیمارستانی 2تبصره   

دانشـکده مربوطـه   /هاي بیمارستانی با توجه بـه نظـر وزارت یـا دانشـگاه     حداقل و نوع تعداد تختـ 3تبصره   

  . تخت کمتر باشد 32خواهد بود ولی بهرحال نباید از ... ) سطح بندي خدمات و (براساس ضوابط تعیین شده 

ن انتظـار، آزمایشـگاه و   هاي بسـتري، سـال   ـ کلیه قسمتهاي بیمارستان از جمله محوطه اتاق عمل، اتاق16ماده   

کپسول ضد حریق نصب شده در محـل مناسـب، دسـتگاه مشـخص     : داروخانه باید داراي وسائل ایمنی از جمله 

باشد و کلیه کارکنان آموزشهاي الزم در این زمینـه را دیـده باشـند بطوریکـه      (smoke Detector)کننده دود 

  . در هر شیفت افراد آموزش دیده حضور داشته باشند

بیمارستان با توجه به بخش هاي مربوطه طبق ضوابط تعیین شده توسط وزارت باید به تمام لوازم و  ـ17ماده   

تجهیزات فنی و اداري موردنیاز منجمله سیستم برق اضطراري مجهز باشد، استانداردهاي مربوط به تجهیـزات  

  . هاي مربوطه خواهد بود فنی و اداري طبق دستورالعمل

ـ    ستان بایستی داراي واحد مهندسی پزشکی بطور مستقل یا در قالب قرارداد همکاري بـه منظـور   بیمار تبصره 

  . ها و ملزومات پزشکی باشد نگهداري و تعمیر و کنترل کیفی دستگاه
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نیروي انسانی و پرسنل فنی واجد شرایط موردنیاز باید متناسب با نـوع فعالیـت بیمارسـتان بـوده و      ـ18ماده   

  . ن شده توسط وزارت باشدطبق ضوابط تعیی

  مقررات بخش تغذیه) فصل ششم 

بخش تغذیه بیمارستان بایـد داراي دو واحـد مـدیریت خـدمات غـذایی و مشـاوره تغذیـه و رژیـم         ـ 19ماده   

  .درمانی باشد

واحد مدیریت خدمات غذایی مسئول نظارت بر تهیه و توزیع غـذا و بهداشـت فضـاي آشـپزخانه و     ـ 20ماده   

اي بیمـاران   هاي اطالعات تغذیه اخوري، و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی مسئول تکمیل برگههاي غذ سالن

تنظیم رژیمهاي غذایی، و ارائه مشاوره تغذیه بـه بیمـاران در حـین بسـتري و       جهت استفاده در پرونده درمانی،

  . باشد قبل از ترخیص می

  . نیروي انسانی مستقل باشند هر یک از دو واحد بخش تغذیه باید داراي ـ21ماده   

تخت بیمارستانی، یـک کارشـناس تغذیـه     50براي واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به ازاء هر :  1تبصره   

  . در نظر گرفته شود

براي واحد مدیریت خدمات غذایی با هر تعداد تخت بسـتري یـک نفـر کارشـناس تغذیـه الزم و       : 2تبصره   

  . باشد کافی می

تواند برعهده  تخت دارند، مسئولیت هر دو واحد بخش تغذیه می 50در بیمارستانهایی که کمتر از :  3تبصره   

  . یک کارشناس تغذیه باشد

  : مقررات بهداشتی ) فصل هفتم 

  : باشد  مقررات بهداشتی به منظور کنترل عفونت در بیمارستان به شرح ذیل می ـ22ماده   

  . کمیته کنترل عفونت بیمارستان طبق ضوابط اعالمی وزارت باشدهر بیمارستان باید داراي یک ) الف  
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هاي کنترل عفونت بیمارستان از جمله عملکرد صحیح تجهیـزات اسـتریل    مسئولیت نظارت بر برنامه: تبصره   

  . کننده، آموزشهاي منظم و دوره اي پرسنل و عملکرد صحیح آن برعهده این کمیته است

بیمارستانها مکلفند بر اساس دستور العمل کشوري کنترل عفونی کـه توسـط وزارت اعـالم مـی گـردد      ) ب      

  .اقدام نمایند

منتاسـب بـا   )   Equipment   protective personal( ٍبیمارستانها بایسـتی وسـایل محافظـت فـردي     ) ج       

  .بخش مربوطه فراهم نمایند

طفال و عفونی بایستی داراي حداقل یـک اتـاق یـک تختـه تحـت فشـار منفـی        هر یک از بخشهاي داخلی، ا) د  

مستقل براي بستري بیمـاران نیازمنـد   ) توالت و دستشوئی(داراي یک پیش ورودي و داراي سرویس بهداشتی 

  . به ایزوله تنفسی باشند

  . باید داراي اتاق پیش ورودي با دستشویی مناسب باشد ICUبخش ) هـ  

وله تنفسی و اتاق انجام برونکوسکوپی باید تحت فشار منفی باشند و تهویـه آنهـا ضـمن مجهـز     اتاقهاي ایز) و  

  .مرتبه در ساعت را داشته باشد 10ـ15، تواناي تعویض هوا حدود HEPA بودن به فیلتر 

ا مرتبه در ساعت هو 15ـ2اتاقهاي عمل باید تحت فشار مثبت نسبت به فضاهاي بیرونی بوده و تهویه آنها ) ز  

وجـود   HEPAدر مسیر جریان هوا باید فیلترهاي اولیـه بـراي گـرد و غبـار و فیلتـر نهـایی       . را تعویض نمایند

  .داشته باشد

ــر علیــه هپاتیــت   ) ح ــویژه قســمت خــدمات بیمارســتان بایســتی ب و ســایر بیماریهــایی کــه  Bکلیــه پرســنل ب

  .داند واکسینه شوند واکسیناسیون بر علیه آنها را وزارت ضروري می

  :مقررات بهداشت محیطی ) فصل هشتم 

  : باشد ـ مقررات بهداشتی که باید در بیمارستانها رعایت شود به شرح ذیل می23ماده   
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درب اصلی بیمارستان بایستی از طریق یکی از خیابانهاي اصلی و یا فرعی، قابـل دسترسـی بـراي تـردد     : الف   

آلوده                و دور از هر نوع مراکز مزاحم و ... انی و هاي آتش نش ماشین  وسایل نقلیه از جمله آمبوالنس،

  .کننده باشد

هاي عمومی آب آشامیدنی تامین شده یا داراي شـبکه آب خصوصـی بـا رعایـت      آب بیمارستان از شبکه: ب   

 استانداردهاي آب آشامیدنی کشور باشد و همچنین داراي مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشـد و کنترلهـاي  

  . بهداشتی در مورد مخازن ذخیره آب صورت گیرد

آوري فاضالب بیمارستان باید سیسـتمی باشـد کـه سـطوح، خـاك، آبهـاي سـطحی و آبهـاي          سیستم جمع: ج   

زیرزمینی را آلوده نکند، بند پایان و جوندگان به آن دسترسی نداشـته باشـد و مـتعفن و بـد منظـره نباشـد بـا        

  : اولویت روشهاي زیر 

. بـرداري و کارآمـد باشـد    نچه شهرداري داراي سیستم جمع آوري، تصفیه و دفع فاضالب در حال بهرهـ چنا1  

  . دفع فاضالب بیمارستان به سیستم همانند مشترکین فاضالب عادي خواهد بود

ـ در مورد شهرهائیکه داراي شبکه جمـع آوري فاضـالب بـوده و فاقـد تصـفیه خانـه باشـد اتصـال فاضـالب          2  

  . بیمارستان به شبکه پس از استفاده از سپتیک تانک و ضدعفونی کامل پساب بالمانع است

الزامی       ـ در صورت عدم سیستم شبکه فاضالب در منطقه، سیستم کامل تصفیه فاضالب براي بیمارستان 3  

  . است

  )عفونی(هاي خطرناك  آوري زباله روش جمع: د 

هـاي زرد   تفکیک شده و در کیسـه ) عادي(هاي معمولی  در مبدأ تولید از زباله) عفونی(هاي خطرناك  ـ زباله1  

رنگ مقاوم ضد نشت، جمع آوري و در مخزن زردرنگ قابل شستشـو و ضـدعفونی نگهـداري گـردد و پـس از      

خطر تبـدیل شـود و در حمـل و نقـل آن ضـوابط بهداشـتی رعایـت         هاي بی به نحوي به زباله آوري بایستی جمع

  . گردد
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هـاي تیـز و برنـده در قسـمتهاي مختلـف بیمارسـتان بایسـتی طبـق          ـ کلیه سرنگهاي اسـتفاده شـده و زبالـه   2  

  .گرددآوري و به نحو مقتضی امحاء  جمع (Safty box)هاي وزارت در ظروف استاندارد  دستورالعمل

بیمارستان در کیسه زباله مشکی رنگ مقاوم ضد نشت، جمع آوري و در مخـزن  ) عادي(هاي معمولی  ـ زباله3  

  . آبی رنگ قابل شستشو و ضدعفونی نگهداري گردد

ـ به تعداد کافی مخزن زباله با رنگ و حجم مناسب سالم ـ درب دار پدالی در بخشهاي مختلـف بیمارسـتان    4  

  .و زباله دانها شستشو و ضدعفونی شود) حداقل هر نوبت کاري(ها تخلیه  به طور مرتب زبالهقرار داده شود و 

فیزیـک  (تحت شـرایط خـاص خـود زیرنظـر مسـئول بهداشـت پرتوهـا        ) رادیواکتیو(هاي پرتوزا  ـ پسمانده5  

  .شد بخش مربوطه برابر ضوابط اعالم شده توسط وزارت و سازمان انرژي اتمی مدیریت خواهند) بهداشت

ـ اعضا و اندامهاي قطع شده و جنین بایستی مجزا جمع آوري و جهت دفن به گورستان محل حمل شده و به 6  

  .روش خاص خود دفن گردد

هاي زباله پرشد، باید درب آنهـا را بسـته و بـه محـل نگهـداري موقـت        ـ هنگامیکه سه چهارم ظروف و کیسه  

  . انتقال داد

چرخـدار یـا    (bin)اي بیمارسـتان بایـد بوسـیله ترولـی چرخـدار یـا ظـروف        ها در داخل بخشه ـ حمل زباله7  

شود انجام گردد تعویض ترولی یا گاري چرخـدار از   گاریهایی که براي هیچ منظور دیگري از آنها استفاده نمی

  . انتهاي بخش تا محل نگهداري موقت ضروري است

هاي تولید شده، درب دار، مسـقف بـا    ا حجم زبالهـ محل نگهداري موقت زباله داراي اتاق با فضاي مناسب ب8  

  : شرایط بهداشتی از جمله 

وصل پساب به سیستم  کف سالم و قابل شستشو نشت ناپذیر و محکم ـ داراي شیب مناسب بطرف کفشوي ـ     

تصفیه بیولوژیکی فاضالب یا چاه جـاذب ـ دیـوار هاتـا سـقف قابـل شستشـو ـ داراي شـیر آب سـرد و گـرم ـ             

جهت نگهداري انواع زباله قسمت بندي و عالمت گذاري شده باشـد ـ     نفوذ براي حشرات و حیوانات ـ غیرقابل
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ارتباط مناسب با بخشها داشته باشد ـ از بخشـهاي ماننـد آشـپزخانه دور بـوده داراي تهویـه باشـد ـ مجهـز بـه           

حتـی بـه محـل ذخیـره     سیستم خنک کننده باشد ـ مجهز بـه قفـل باشـد ـ وسـیله جمـع آوري پسـماندها بـه را         

هیچ کیسه محتوي زباله بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتواي کیسه از محل تولید . دسترسی داشته باشد

  .خارج نشود

افرادي که وظیفه جمـع آوري حمـل و   . کلیه پرسنل در خصوص تفکیک زباله آموزشهاي الزم را دیده باشند ـ   

  .ت به خطرات این مواد آگاه باشند و آموزشهاي الزم را دیده باشندهاي خطرناك را بعهده دارند نسب دفع زباله

  .هاي بیمارستان مطابق دستورالعملهاي مربوطه خواهد بود ـ دفع زباله9  

ـ  (مراکز نگهداري و تهیه و توزیع موادغذایی : د    برابر مقررات مـاده  ) انبار و آبدارخانه  آشپزخانه ـ سردخانه 

  .امیدنی، آرایشی و بهداشتی خواهد بودقانون مواد خوردنی، آش 13

رختشویخانه باید از نور، تهویه و فضـاي کـافی برخـوردار باشـد، تفکیـک البسـه آلـوده، شستشـو بـا ماشـین             

لباسشوئی مناسب، ضدعفونی، به نحو مقتضی اعمال گردد و کـف و دیوارهـا قابـل شستشـو بـوده و از سیسـتم       

خانه، تاسیسات و تجهیزات، خشک کنی و توزیع البسـه و ملحفـه   فاضالب مناسب استفاده گردد، محل رختشوی

  . هاي مربوط باشد برابر دستورالعمل

  . البسه آغشته به مواد دفعی باید جداگانه جمع آوري به طرز بهداشتی ضدعفونی و شستشو شود  

  ضوابط عمومی بهداشت محیط بخشها: و 

و غیرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگی، به رنـگ   ـ کف کلیه قسمتها بایستی سالم، بادوام قابل شستشو  

  .روشن، جنس مقاوم و بدون خلل و فرج باشد

ـ دیوار و سقف کلیه قسمتها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، به رنگ روشن بوده و دیوارها تـا    

نگ روشن و قابل شستشـو  به ر) بدون خلل و فرج(سانتیمتر از کف از جنس مقاوم و صیقل  180ارتفاع حداقل 

  . و ضدعفونی کننده باشد
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عالوه بر رعایت مشخصات کف و دیوار فوق الذکر بایـد  ) توالت، دستشویی و حمام(ـ سرویس هاي بهداشتی   

  .تا سقف قابل شستشو باشد

ـ توالت باید داراي کاسه توالت سالم و بدون ترك خوردگی به رنگ روشن، فـالش تانـک، تهویـه مناسـب و       

  . شویی و صابون مایع و فضاي کافی براي همراه کمکی بیمار داشته باشددست

  .ـ توالت و حمام براي زنان و مردان و به تعداد کافی وجود داشته باشد  

  . ـ وجود توالت فرنگی ضرورت دارد  

  . ـ نصب دستگیره جهت استفاده بیمار از توالت الزامی است  

  . کلید مخصوص قابل بازشدن از بیرون باشدـ قفل توالت و حمام بخشها بایستی با   

ـ در کلیه اتاقها نصب دستشویی با اطراف کاشیکاري شده به ابعاد یک متر و اتصـال فاضـالب آن بـه سیسـتم       

  .فاضالب بیمارستان ضروري است

  .هاي بازشو اتاق بایستی مجهز به حفاظ و توري سیمی ضدزنگ باشد ـ کلیه پنجره  

  . ـ میزان نور در اتاقهاي بستري بیمار باید مناسب باشد  

  )تختخوابهاي استیل نیاز به رنگ آمیزي ندارند(ـ کلیه تختخوابها سالم و رنگ آمیزي شده و استاندارد باشند   

  .ـ تعبیه زنگ اخبار و کمد کوچک شخصی در دسترس بیمار ضروري است  

هـا بایـد بطـور مرتـب و حـداقل روزي       تشک، پتو، بالش و روتختی ها، ـ کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل ملحفه  

  . یکبار تعویض گردد بنحویکه پیوسته سالم، تمیز و عاري از آلودگی باشد

  . هاي پرسر و صدا باید داراي شیشه دوجداره باشد ها و خیابان هاي مشرف به کوچه ـ کلیه پنجره  

هـاي تیـز    لم و رنگ آمیزي شـده و تمیـز و فاقـد گوشـه    ـ میز مخصوص غذا و کمدهاي کنار تخت بایستی سا  

  )میزها و کمدهاي استیل نیاز به رنگ آمیزي ندارند(باشند 

  . و تجهیزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد  ها و کلیه وسایل ـ اتاق  
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اد حـرارت و  بایست به نحو مناسب و بهداشـتی انجـام شـود بطوریکـه بـه منظـور ایجـ        ها می ـ تهویه کلیه اتاق  

) آبـی ـ گـازي   (و کـولر  ) شـوفاژ (برودت الزم بایستی از سیستم تهویه مطبوع یـا از سیسـتم حـرارت مرکـزي     

  . استفاده شود

  . در خصوص بیمارستانهاي جدید االحداث استفاده از سیستم تهویه مطبوع ضروري است: تبصره   

  . ـ از استقرار گلدانهاي خاك دار در کلیه اتاقهاي بیماران خودداري گردد  

ـ کف کلیه اتاقها و راهروها در بخشها بایستی بطور مرتب در هر نوبت کاري نظافت و سپس با تی آغشته بـه    

  . محلول مناسب ضدعفونی گردد

و حداقل در دو نوبت کاري و روزانـه   ها، دستشویی ها و حمام هاي بخش ها بایستی بطور مرتب ـ کلیه توالت  

  .تمیز و ضدعفونی گردد

عوامـل  ) روزانـه (ـ وجود حداقل یک نفر کارشناس بهداشـت محـیط شـاغل در بیمارسـتان کـه بطـور مسـتمر          

  .بهداشت محیطی بیمارستان را کنترل نماید، ضروري است

دانشـکده مربوطـه بـراي    /دانشـگاه  بـرداري تاییدیـه معاونـت بهداشـتی     ـ هنگام صدور پروانه تاسیس و بهره  

  .بیمارستان ضرورت دارد

  .باشد االجرا می ـ کلیه دستورالعملهاي بهداشت محیطی ابالغی از طرف وزارت الزم  

بیمارستان باید داراي سردخانه جسد با فضاي کافی جهت نگهداري اجساد باشد و محـل سـردخانه    : 24ماده   

یستم فاضالب مناسب بوده و تجهیزات الزم جهت شستشوي منظم آن باید داراي تهویه مناسب ـ کف شور و س 

  .کف و دیوارها تا سقف کاشی قابل شستشو باشد. وجود داشته باشد

همچنین محل آن دور از دسترس و دید بیماران و مراجعین و دور از محل نگهداري موادغـذایی و آشـپزخانه     

ري غیـر از ورود و خـروج بیمـاران و همراهـان صـورت      باشد و تردد آمبوالنس حمل جسد به آسانی و در مسی

  .پذیرد
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  : شرایط اختصاصی بخشهاي اتاق عمل ) فصل نهم 

ها، بایستی داراي شـرایط ویـژه بـه شـرح      هاي عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر اتاق اتاقـ 25ماده   

  : ذیل باشد 

رز و شکاف و جنس آن از کف پوش مناسـب و بـه   کف ـ در کلیه قسمتهاي اتاق عمل باید سالم، بدون د ) الف  

اي باشد که ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نیز غیرقابل نفـوذ بـه آب و قابـل شستشـو بـوده و       گونه

  .محل اتصال کف به دیوار بدون زاویه باشد

ك خـوردگی و  کاري و رنگ کامالً روشن، سالم و بـدون درز و شـکاف و تـر    دیوارها ـ باید تا سقف کاشی  ) ب  

  .کننده باشد مقاوم به مواد ضدعفونی کننده و پاك

  .سقف ـ سالم، بدون درز و شکاف و ترك خوردگی و برنگ روشن و قابل شستشو باشد) ج  

متـر از فضـاهاي    سـانتی  20بایسـتی بوسـیله حفـاظی بـه ارتفـاع       می) خط قرمز(ورودي به بخش اتاق عمل ) د  

  . طرفین جدا شود

  . هاي برق ضدجرقه و داراي اتصال زمین باشندکلید و پریز) ح  

توالت و دستشویی با شرایط بهداشتی به تعداد کافی در مجموعه اتاقهاي عمل قبل از اتـاق رخـتکن و خـط    ) و  

  .قرمز در نظر گرفته شود

  .هاي لباس اتاق عمل بایستی داراي شرایط بهداشتی بوده و براي کل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد قفسه) ز  

 20ـ24درصد و دماي خشک بین  50ـ60هوا بطور مرتب با روش مناسب تهویه و رطوبت نسبی آن بین ) ط  

  . درجه سانتیگراد باشد

  . اتاق عمل بایستی بطور مرتب و به روش مناسب ضدعفونی گردد) ي  

محل رختکن جراح و کـادر پرسـتاري و تکنسـین هـا ضـمن برخـورداري از شـرایط بهداشـتی و رعایـت          ) ك  

  .موازین انطباق باید داراي کمد لباس انفرادي و دوش نیز باشد
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بخـش  ( CSRهاي مورد لزوم جهت نگهداري وسایل رسـیده از بخـش    وجود اتاق وسایل استریل با قفسه) ل  

  .الزامی است) استریلیزاسیون مرکزي

دعفونی کننـده،  ك کننـده و ضـ   جهت نگهداري وسایل تمیزکننده و تجهیـزات مکـانیکی نظافـت، مـواد پـا     ) م  

  .بایستی اتاق مخصوص با شرایط بهداشتی در نظر گرفته شود

وجود یک محل شستشوي مجهز به سیستم آب گرم و سرد و تسهیالتی براي تمیز کردن و ضدعفونی کردن   

  .ها و تی الزامی است ها، کفش ها، چکمه پوتین

  .وطه بخش اتاق عمل مستقر گرددهاي مح اتاق استراحت کادر اتاق عمل بایستی در قسمت رختکن) ص  

هاي اتاق عمل بایستی بطور مرتب و روزانه حـداقل دو مرتبـه بـا مـواد      ها و حمام ها، دستشوئی کلیه توالت) ع  

  .کننده مناسب گندزدائی گردد ضدعفونی

  .ها و آقایان باید جدا باشد سینک اسکراپ براي خانم) ف  

انی و ایمنی ساختمان، تجهیزات پزشکی و بهداشتی سایر بخشـها  کلیه شرایط، استانداردهاي ساختم ـ26ماده   

  .براساس ضوابط وزارت خواهد بود

  .جدید صادره از سوي وزارت را رعایت نمایند  کلیه بیمارستانها موظفند ضوابط و دستورالعمل ـ 27ماده   

بـوده و تمدیـد پروانـه    هاي تاسیس براساس ایـن آئـین نامـه و سـایر ضـوابط وزارت       تمدید پروانهـ 28ماده   

مسئوالن فنی بیمارستانها و بخشهاي پاراکلینیک براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشـکی و سـایر ضـوابط    

  .تعیین شده از جمله نظارتهاي مستمر در این آئین نامه خواهد بود

اکثر زمان بـراي  باشد و حد تمدید پروانه تاسیس بیمارستان هر پنج سال بر اساس ضوابط مذکور می :تبصره   

  . اصالح شش ماه خواهد بود

اي خود موظفند  بازرسان و مسئوالن نظارت هنگام ارزشیابی و ارزیابی بیمارستان و بازدیدهاي دوره ـ29ماده   

  . موارد مندرج در این آئین نامه را مورد توجه قرار دهند
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  :شرایط ارزشیابی ) فصل دهم 

  .طبق ارزشیابی سالیانه براساس ضوابط مربوطه مشخص میگردد درجه ارزشیابی بیمارستانها ـ30ماده   

قـانون   8نامه اجرائی ماده  آئین 23چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد براساس ماده تبصره ـ    

عمـل و در صـورت لـزوم بیمارسـتان      1367تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی مصـوب سـال    

  .دتعطیل خواهد گردی

  .هاي فعال مندرج در ضوابط ارزشیابی باشد بیمارستان باید داراي کمیتهـ 31ماده   

هاي عمـومی داخـل محوطـه بیمارسـتان، راهروهـا، بخشـها، نحـوه شناسـایی و          تعیین عالئم و نشانه ـ32ماده   

  .واهد بودهاي وزارت خ مطابق ضوابط و دستورالعمل... تفکیک پرسنل، بیماران، کارکنان و پشتیبانی، و 

  :تخلفات ) فصل یازدهم 

از ضـوابط  ... چنانچه مسئوالن بیمارستان اعم از موسس یـا موسسـان، مسـئول یـا مسـئوالن فنـی و        ـ33ماده   

هاي ابالغی توسـط وزارت تخطـی نمایـد بـه ترتیـب زیـر رفتـار         تعیین شده در این آئین نامه و یا دستورالعمل

  :خواهد شد 

  دانشکده ذیربط / ید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا دانشگاه بار اول تذکر با ق) الف 

  دانشکده ذیربط / بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه ) ب 

دانشـکده  / تنزل یک درجه ارزشیابی بیمارستان در صورت عدم توجه به سه نوبت تـذکر کتبـی دانشـگاه    ) ج 

  ي بیمه گر مربوط و اعالم موضوع به سازمانها

در صورتیکه نتیجه ارزشیابی بصورتی باشد که در هر سه ماه یکبار درجه ارزشـیابی یـک درجـه تنـزل      :تبصره

  . مقدور خواهد بود 27یابد تا وقتی زیر استاندارد قرار گیرد تعطیلی بیمارستان مطابق تبصره ماده
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در صورت تکرار وادامه تخلف و عدم توجه به اخطارهاي قبلی چنانچـه اعمـال انجـام شـده در قالـب قـانون       ) د

قانون یاد شده و در سـایر   11باشد، موضوع به کمیسیون ماده ) در امور بهداشتی ـ درمانی  (تعزیرات حکومتی 

  . موارد موضوع به محاکم عمومی احاله خواهد شد

ایی تصمیمات کمیسیون مزبور و آراء محـاکم قضـایی در کمیسـیون قـانونی مطـرح و      ـ روش هاي اجر1تبصره 

  . جهت اجرا به واحدهاي ذیربط ابالغ می گردد

دانشکده ها و بازرسان مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی و آئـین نامـه و   / ـ دانشگاه2تبصره 

ات و مکاتبات قید و رونوشت آن را به وزارت منعکس دستور العمل هاي مربوطه بطور مشخص در صورتجلس

  . نماید

، وزارت 1333ایین نامه اجرایی قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوب سـال   4مطابق ماده  ـ  34ماده 

مجاز است که هر یک از موسسات درمانی وتشخیصی کشور را هر زمـان الزم باشـد مـورد بازرسـی قـرار داده      

دانشـکده  / گاه مسئوالن بیمارستان مکلفند که هر نوع اطالعات الزم را در دسترس بازرسان  وزارت و یا دانشـ 

قرار دهند وچنانچه در وسایل ، لوازم ، بنا و اداره موسسه درمانی نقصی مشاهده و گزارش شد مکلـف بـه رفـع    

در صورت تسامح مسئولین بیمارستان چنانچه وزارت تشخیص دهد که عدم اجراي امور مذکور . آن می باشند

از اخطار کتبی ، دستور تعطیلی موسسه تا رفـع   موجب بروز مشکالت بهداشتی ـ درمانی می شود می تواند بعد 

نواقص را بدهد ودر صورت عدم توجه بیمارستان ،در خواست لغو دائم پروانـه تاسـیس را از مراجـع ذیصـالح     

  . نماید

قانون مربوط  24تبصره جایگزین آیین نامه قبلی و به استناد ماده  36ماده و  35این آیین نامه در  ـ  35ماده 

در تـاریخ  ) بـا اصـالحات بعـدي   ( 1334مـور پزشـکی و دارویـی و خـوردنی و آشـامیدنی مصـوب       به مقررات ا

به تصویب رسید وبا رعایت آیین نامه تاسیس مطب مصوب هیات وزیـران و قـوانین سـازمان     24/12/1383
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تاسـیس  با ابالغ این آیین نامه، آیین نامـه هـاي قبلـی مـرتبط بـا      . نظام پزشکی و سایر مقررات قابل اجرا است

  . بیمارستان ملغی می گردد

  

  

  دکتر مسعود پزشکیان

 وزیر   


