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به منظور حفظ سالمت جامعه و  لیذ یمصرح در بندها یدندانپزشک یمقررات مربوط به مطب ها و درمانگاهها تیرعا

 است . یالزام هایماریممانعت از انتقال ب نیهمچن

دندان، لثه و فک و دهان است  یهایماریو درمان ب نهیمجاز به معا یکه براساس مصوبات قانون یفرد هر  : 93ماده 

 باشد . یفصول م نیمواد ا یتمام تیموظف به رعا

  

 زین یدندانپزشک یها ها و درمانگاه مطب ها در مورد مطب یتمام موارد مربوط به مقررات عموم تیرعا  : 04ماده 

 است . یالزام

 مربعمتر 21الزم جهت اتاق کار  یمناسب بوده و حداقل فضا هینور و تهو یدارا دیکار دندانپزشک با اتاق  : 04ماده  

مات به وملز ریها و سا نتیکاب یریباشدکه پس از قرار گ یبه نحو ستیبا یباشد و محل نصب آن م یم تیونیهر  یبرا

 باز وجود داشته باشد . یفضا تیونیمتر در اطراف  کیحداقل به شعاع  ؛اطراف طیمح یاز آلودگ یریمنظور جلوگ

 ریش "حایو ترج بهداشتی امکان پذیر بوده  طیشرا تیبا رعا یینصب دستشو یاتاق کار دندانپزشک در  : 04ماده 

 ( باشد . کیخودکار ) اتومات ای یالدپ ای یاز نوع آرنج ییدستشو

 کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود . نیا یبرا یستیبا یم رد،یگ یانجام م یزیکه در مطب قالب ر یدرصورت  : 09ماده  

 تیخارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعا دیصدا و ارتعاش است، با یکه دارا تیونی کمپرسور  : 00ماده 

رسور بهتر است کمپ یخدمات دندانپزشک تیفی. به منظور باال بردن کگردد تیآن رعا یدر نصب و نگهدار یمنیاصول ا

 بدون روغن باشد .

 الو، ها، اتوک نتیاستاندارد و کمپرسور، کاب تیونی :شامل یجهت مطب دندانپزشک یضرور زاتیتجه حداقل  : 04ماده

 فور، دستگاه

 باشد .  یمصرف م خیتار یاورژانس دارا یدندانپزشک یو داروها اءیست اح، ژنیکپسول اکس ،گاماتورالام 

اصول حفاظت در برابر اشعه  تیبا رعا یدندانپزشک یدر مطب ها کالیاپ یپر یوگرافیدستگاه راد وجود  : 04ماده  

 بالمانع است .



 ینهفته صورت م ینهفته و دندانها یها شهیر یجراح ای شهیکانال ر یکه در مطب اقدام به درمانها یدر موارد : تبصره

 است .  یالزام یوگرافی، وجود دستگاه راد ردیگ

اصول  هیکل تی( رعادزیو ا تیهپات ریقابل انتقال ) نظ یهایماریاز ب یاریدر بس ینیتوجه به فقدان عالئم بال با  : 04ماده 

 است  یبراساس دستورالعمل صادره از اداره سالمت دهان و دندان الزام یدندانپزشک مارانیکنترل عفونت در مورد تمام ب

 ای ماریبا ب یبه نحو کهی و افراد اریکارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک، دست هیکل ونیناسیواکس  : 04ماده 

 ای ونیناسیاست و حفظ سوابق واکس یالزام B تیهپات یماریب هیارتباط دارند برعل یدندانپزشک زاتیو تجه لیوسا

 است . یضرور نیجهت ارائه به بازرس تیمصون

 یپزشکدندان زاتیبا لوازم و تجه یکه به نحو یو کسان ی، منش اری) دست یپرسنل شاغل در مطب دندانپزشک : تبصره 

 باشند . داشته یو کارت بهد اشت ونیناسیکارت واکس دیسرو کار دارند ( با

 شیدندانپزشک و پ ی( و دستکش براshield)  لدیش ای نکی، ماسک، عزیاز روپوش مناسب و تم استفاده  : 03ماده  

 باشد . یم یکار ضرور نیدرح ماریب یمصرف برا کباریبند 

د در مور یقطع صیو عدم امکان تشخ دزیو دروه پنجره در ا یعفون یهایماریبا توجه به وجود دوره کمون در ب : تبصره 

، ضرورت دارد یدندانپزشک یفوق و موارد مشابه آن در واحد ها یهایماریامکان انتقال آسان ب یو از طرف مارانیب نیا

 شود . تیرعا مارانیب نیتمام ا یبرا نهیزم نیهمه جانبه درا اطاتیاحت

ی کیدندان، لوله پالست شی، برس، پولوانیساکشن، دستکش، ل ریمصرف نظ کباری لیمجدد وسا مصرف  : 44ماده  

 پوآر هوا ممنوع است . یمصرف رو کباری

وآر آب و پ ریو دندانپزشک بوده، نظ ماریکه در ارتباط با ب تیونیاز  ییها نمودن قسمت زیتم ماریهر ب بعداز  : 44ماده 

 است . یکننده مناسب ضرور یضد عفون و کراش وار با محلول یهوا ، دسته چراغ، دسته صندل

 باشد .  یمجاز نم ماریب کیاز  شیب یکارپول برا کیاز  استفاده  : 44ماده 

 گردد. لیو استر ضیتعو دیبا ماریهر ب ی( براBur) فرز  : 49ماده 

  



در  دیمصرف شده، با زیت لیوسا گریسرسوزنها و د هی، کلیخطرناک و عفون یزباله ها کیتفک تیرعا ضمن  : 40ماده 

 گردد. یو دفع بهداشت یو مقاوم ( جمع آور میضخ یکیظرف پالست ای یظرف مقاوم در بسته ) مثل ظروف فلز

 و بصورت مناسب دفع گردد. آوری جمع ثبوت –ظهور  یدارو یدر ظروف حاو دیبا یآمالگام اضاف : تبصره 

 مصرف مجاز استفاده شود. کباری لیوسا ایشده و  لیو ابزار استر لیاز وسا دیبا ماریهر ب یبرا  : 44ماده 

طبق ضوابط وزارت  یو ابزار دندانپزشک لیوسا ونیزاسیاسترل یبرا Bکالس  از دستگاه اتوکالو استفاده  : 44 ماده

 (12/21/2739/ک مورخ 19992است . ) بخشنامه  یالزام یبهداشت ، درمان و آموزش پزشک

نده توسط کن لیاستر یدستگاهها حیباشد و کنترل عملکرد صح یم یضرور لیاستر یکاتورهایاستفاده از اند :تبصره 

 . دیآ یعمل مه ب یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یدانشگاهها

دن کر لیسطوح و استر هینمودن کل یشامل: ضدعفون طیاصول بهداشت مح تیاز اتمام کار روزانه رعا پس  : 44ماده 

 است. ی، الزامونیزاسیلیمصرف شده قابل استر لیوسا هیکل

الزم است شستشو شوند و با ماده مناسب  یریگچ گ ایشده قبل از ارسال به البراتوار  هیته یها قالب هیکل  : 44ماده 

 شستشو شوند . "و مجددا یضدعفون

معتبر  سیپروانه تاس یدارا یموظفند تنها با البراتوارها یارائه دهنده خدمات دندانپزشک یمراکز و مطبها هیکل : تبصره

پروانه مذکور در مرکز و  ریذکر است وجود تصوه . الزم ب ندینما یهمکار یاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 است . یمطب الزام

و ارائه خدمات  ژهیو یمراقبتها ایو  ینخاع یهوشی، بیعموم یهوشیب ازمندیکه ن یاعمال جراح انجام  : 43ماده 

 ممنوع است . یباشد، درمطب دندانپزشک یمی مارستانیب

ی م یدندانپزشک ی( مورد استفاده در مطب ها یو واردات ی) داخل دیتول یدندانپزشک زاتیلوازم و تجه هیکل  : 44ماده 

 یو واردات از اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یداخل دیمجوز تول هیدییتا ستیبا

 داشته باشد .

  



 است : یضرور یدندانپزشک یدر مطب ها ریموارد ز تیرعا  : 44ماده 

 محل مناسب جهت اطالع مراجعه کنندگان .اندازه و در یدندانپزشک ی( نصب تابلوالف

 مناسب . یو با لوله کش یبه روش بهداشت یدندانپزشک یها تیونی( دفع فاضالب ب

 . مارانیو سوابق ب یمدارک پزشک یگانیپرونده و با لی( تشک ج

وط به نشده است ، من فیتعر کیکالس ایو  یفعل یکه در درمانها یدندانپزشک دیجد یتکنولوژ یریبکارگ  : 44ماده 

 حوزه معاونت سالمت برگزار شده باشد . دیمورد تائ یگذراندن دوره آموزش خاص است که توسط مراکز علم

 


