
  آئين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي درد
  

  )تعريف: (  1ماده
مركزي است كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي ،  (pain clinic)درمانگاه چند تخصصي درد

  .درماني سرپايي به بيماران با داشتن عارضه درد تاسيس مي گردد
 

  )هدف: (2ماده
بيهوشي ، روماتولوژي، جراحي اعصاب، صصين روانپزشكي ، درمانگاه چند تخصصي درد توسط متخ

بيماري اعصاب ، طب فيزيكي و توانبخشي ، ارتوپدي و پزشك عمومي تشكيل گرديده و بيمار 
داراي درد مزمن يا حاد را بصورت انفرادي يا مشترك ويزيت نموده و جهت درمان وي برنامه خاصي 

ي و يا روان كاوي باشد كه تحت نظر را پيشنهاد مي كنند كه اين درمان مي تواند دارويي ، فيزيك
  .متخصصين مربوطه در همان مركز انجام خواهد شد

     مي باشند نيز مي توانند به شرط گذراندن  MDكه داراي مدرك پايه  كليه پزشكاني: تبصره
 در مطبهاي دوره هاي آموزشي مورد تائيد معاونت آموزشي وزارت بهداشت اقدام به درمان درد 

بنمايند ولي استفاده از عنوان مركز چند تخصصي يا تبليغ بعنوان كلينيك درد منوط به خصوصي خود 
  .كسب مجوزهاي قانوني براساس اين آئين نامه مي باشد

  
  :3ماده

درمانگاه چند تخصصي درد كه در اين آئين نامه به اختصار ، درمانگاه ذكر مي شود به مركزي اطالق 
زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خدمات مي گردد كه طبق ضوابط و مقررات و

  .به بيماران داراي دردهاي مزمن و حاد، بعد از اخذ پروانه هاي قانوني داير مي شود
  

  :4ماده
ق حوزه معاونت درمان ريپروانه هاي تاسيس و مسئول فني پروانه هاي قانوني مي باشند كه از ط

پزشكي  امور از تصويب كميسيون قانوني تشخيصوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس 
مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ، مواد خوردني و آشاميدني مصوب  20موضوع ماده 

  .آن جهت فعاليت درمانگاه صادر خواهد شد 1367و اصالحيه سال  1334



يك درمانگاه  تاسيس  پروانه فقط به هر متقاضي واجد شرايط و صالحيت موضوع آئين نامه: تبصره
  .تعلق خواهد گرفت

  
  :5ماده

ت بهداشتي خدما  هاي تعاونيپروانه تاسيس بنام اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه و  
  .درماني صادر خواهد شد

  :1تبصره
در . آئين نامه باشد 2ماده موسس در صورت احراز شرايط مي تواند يكي از پزشكان ذكر شده در 

مه كار و بهره برداري از درمانگاه منوط به حضور ثابت متخصص هرصورت پس از تاسيس ادا
روانپزشكي و يكي از چهار تخصص بيهوشي ، طب فيزيكي و توانبخشي ، جراح مغز و اعصاب و 

  .داخلي مغز و اعصاب مي باشد
  :2تبصره

  .باشند (MD)افراد حقيقي متقاضي تاسيس مي بايست حداقل داراي مدرك دكتراي پزشكي عمومي 
  :3صرهتب

متقاضي تاسيس  درماني  افراد حقوقي ، موسسات خيريه ، شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي و
 "و يا ترجيحا (MD)درمانگاه مي بايست حداقل يك نفر داراي مدرك تحصيلي پزشكي عمومي 

  .را معرفي نمايند 2داراي يكي از تخصصهاي ذكر شده در ماده 
  

  )شرايط مسئول فني: (  6ماده
نپزشكي و يا جراحي رواو يا  رشته بيهوشي 5ارا بودن مدرك دكتراي تخصصي در يكي از د -6-1

  مغز و اعصاب و يا طب فيزيكي و توانبخشي و يا داخلي مغز و اعصاب
  دارا بودن پروانه مطب تخصصي معتبر در شهر مورد تقاضا: 6-2
مراه تصوير آخرين حكم سوء پيشينه پزشكي به هعدم ارائه برگ : در صورت اشتغال رسمي : 6-3

  حقوقي
ارائه برگ عدم سوء پيشينه پزشكي به همراه برگ عدم سوء پيشينه : در صورت اشتغال آزاد: 6-4

  كيفري
  



  :1تبصره
اين آئين نامه مي توانند بعنوان مشاور يا همكار ثابت با اين  2تمامي متخصصين ذكر شده در ماده 

  .درمانگاه همكاري نمايد
  

  :2تبصره
كه مدرك آنها به تائيد  (Alternative Medicine)تحصيالن رشته هاي طب مكمل فارغ ال

مراجع ذيصالح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد در صورتيكه داراي مدرك 
دكتراي پزشكي يا دندانپزشكي باشند مجاز به ارائه خدمات درماني خواهند بود و در غيراينصورت 

  .سئوليت فني ، مجاز به ارائه خدمت مي باشندتحت نظر پزشك و با م
  :3تبصره

مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن خارج از كشورمي بايست به تائيد اداره كل دانش آموختگان 
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

  
  :خدمات ارائه شده در درمانگاه شامل موارد ذيل مي باشد: 7ماده

توسط  "باليني و درمان دارويي ، فيزيكي و يا روانپزشكي بيماران منحصراانجام معاينات : 7-1
  ).با توجه به حيطه تخصصي(تخصصهاي مربوطه 

  :انجام آزمايشات تشخيصي توسط متخصصين مربوطه-7-2
  بلوكهاي عصبي و درماني -الف: 7-3
  انجام الكتروآنسفالوگرافي - ب
  ...)سرطان و(اي غيرقابل عالج تخريب عصبي با مواد نوروليتيك در بيماريه -ج
  (TENS)تحريك الكتريكي از طريق جلدي  -د
به شرط داشتن گواهي طي دوره آموزشي كه به تائيد معاونت آموزشي وزارت (طب سوزني  - ت

  ).بهداشت رسيده باشد
درمان با داروهاي خوراكي، تزريق موضعي يا داخل نخاعي ، تزريق داخل مفصل يا تاندون با  - ث

  ده از داروهاي ضد درد و يا ساير  داروهاي مجاز توسط متخصصين مربوطهاستفا
  درمان عوارض ترك اعتياد درصورت وجود وابستگي به  دارو -چ
  ين ذيربطصانجام آزمونهاي روانشناختي و بررسي اختالالت مربوط به آن توسط متخص -ح



واجد شرايط ضوابط و  انجام  امور فيزيوتراپي و توانبخشي در صورت وجود مسئول فني -خ
  دستورالعمل ايجاد بخشهاي فيزيوتراپي

انجام خدمات مشاوره اي انفرادي يا جمعي براي بيماران مركز با استفاده از متخصصين رشته هاي  -ك
  ذيربط

رفلكس سمپاتيك ،  ديستروفي كمردرد مزمن ، كوزآلژي، : تشخيص و درمان بيماريهاي مانند  -گ
ي متعاقب توراكوتومي با شكستگي دنده اي با اختالل حسي كوزآلژيايي بعد از نورآلژيايي بين دنده ا

 و تراپي هر پس ، درد فاسياي عضالني ، درد فانتوم، درد نوروپاتي محيطي ، فيبروز ناشي از راديو 
  همچنين كليه دردهاي مزمن زونا
  انجام خدمات مشاوره الكترودياگنوزيس به شرط رعايت ضوابط مربوطه -ل
  
  )وظايف مسئول فني: (  8ادهم
  سرپرستي كليه امور فني و مسئوليت رعايت موازين قانوني -8-1
نظارت بر انتخاب و بكارگيري نيروي انساني واجد شرايط و صالحيت براساس ضوابط مورد  -8-2

  قبول وزارت بهداشت براي اينگونه موسسات و نظارت بر عملكرد آنها
  اران و پاسخگويي به آنان و مراجع ذيصالح در اين خصوصرسيدگي به شكايات فني بيم -8-3
نظارت بر حفظ شئون پزشكي و آئين نامه انطباق امور پزشكي موازين شرع مقدس و  -8-4

  دستورالعمل هاي مربوطه
  جلوگيري از اقدامات پزشكي غيرمجاز و خارج از وظايف درمانگاه -8-5
دانشكده علوم /ه تفكيك نوع خدمات به دانشگاهارائه ماهانه آمار فعاليت در درمانگاه ب -8-6

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه
  نظارت بر پذيرش بيماران تحت پوشش بيمه هاي درماني طبق ضوابط مربوطه -8-7
  نظارت و رعايت تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و ارائه صورتحساب به بيمار -8-9
مسئول فني موظف است صورت اسامي پزشكان و پيراپزشكان شاغل و ساعات كار آنها را  -8-10

بديهي است . دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه اعالم نمايند/به دانشگاه
  .اشتغال پزشكان فاقد پروانه مطب معتبر در درمانگاه غيرقانوني است

  
  



  :رد نيازحداقل نيروهاي فني مو: 9ماده
يك نفر متخصص روانپزشكي و دونفر از مجموع تخصصهاي بيهوشي ، جراحي مغز و اعصاب ،  -الف

  طب فيزيكي و توابخشي و داخلي مغز و اعصاب
  يك نفر پزشك عمومي - ب
  پرستار حداقل دو نفر -ج
  

رايط ش در صورت استفاده درمانگاه از مشاوره و يا حضور ثابت تخصصهاي ديگر مي بايست -تبصره
  .فيزيكي و فني بهره برداري مطابق با آئين نامه تاسيس و بهره برداري بخشهاي ذيربط باشد

  
  معيار ساختماني درمانگاه -10ماده

حداقل مساحت زمين براي احداث درمانگاه ضوابط آئين نامه تاسيس درمانگاههاي عمومي و 
  .اهد بوداصالحيه آن به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خو

  :تبصره
در صورت وجود بخشهاي ديگر رعايت شرايط مربوط به تاسيس و بهره برداري از آنها ضروري 

  .است
  

  :وسائل و تجهيزات:  11ماده
  وسائل عمومي مطبها -1- 11
  تجهيزات مورد نياز بلوكهاي عصبي و تزريقات داخل  -2- 11
ت انجام تستهاي تشخيص و تهاجمي تجهيزات الزم و مربوط به يك اتاق عمل سرپايي جه -3- 11

  آئين نامه 7ذكر شده در ماده
  و تحت نظر بيمار) ساعت 24زير ( وسائل مربوط به بخش بستري -4- 11
  تجهيزات الزم و مربوط براي متخصصين ثابت يا مشاور و همكار با درمانگاه -5- 11

  
  :12ماده

سر كشور بر عهده معاونت درمان نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده در درمانگاه در سرا
  بوددانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوط به هر استان خواهد / دانشگاه



  :13ماده
  نصب اصل پروانه تاسيس و مسئول فني دردرمانگاه و در معرض ديد الزامي است

  
  :14ماده

قانوني توسط كارشناسان محل ساختمان و تجهيزات درمانگاه مي بايست قبل از صدور پروانه هاي 
 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هر استان مورد ارزشيابي و تائيد/ذيربط دانشگاه

  .قرار گيرد
  

  :15ماده
پس از كسب موافقت اصولي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف مدت 

اده و قبل از شروع بكار مراتب را يكسال موسس بايد درمانگاه را جهت پذيرش و ارائه خدمات آم
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه /جهت بازديد و تائيد نهايي به دانشگاه

  .اعالم نمايد "كتبا
  :تبصره

در صورت عدم آمادگي در ارائه خدمات در مدت فوق متقاضي بايد مجوز الزم را براي تمديد اخذ 
  .لغو خواهد شد صادره براساس مفاد قرارداد تنظيمياصولي نمايد در غير اينصورت موافقت 

  
  :16ماده

ماه يكنفر جانشين را بطور موقت انتخاب  3مسئول فني مي تواند در صورت غيبت به مدت كمتر از 
  .دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه معرفي نمايد/از طريق دانشگاه "و كتبا
  :تبصره

مسئول فني بيش از سه ماه بطول انجامد پروانه مسئول فني از طريق موافقت  در صورتي كه غيبت
  .لغو خواهد گرديد 20كميسيون قانوني ماده 

  
  :17ماده



يك مسئول فني نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك درمانگاه تخصصي را در يك شيفت كاري  
اين آئين  13مانگاه مطابق ماده تقبل نمايد و حضور مسئول فني و يا جانشين واجد شرايط وي در در

  .نامه در ساعات كاري ضروري است
  

  :18ماده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي /دانشگاهتغييرات نام و محل درمانگاه بايد با هماهنگي 

  .مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد درماني
  

  :19ماده
. داليل موجهي قصد تعطيل و انحالل مركز را داشته باشند در صورتي كه موسس يا موسسين به

دانشكده علوم /دانشگاهمراتب را بايد با ذكر داليل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به 
  .گزارش نمايند پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  
  :تبصره

ظفند بر كار كليه درمانگاهها و مو علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هاي دانشكده/ها دانشگاه
تخصصهاي مربوطه نظارت مستمر داشته و ساالنه گزارشات مربوطه را به وزارت بهداشت درمان 

  .وآموزش پزشكي ارائه نمايند
  

  :20ماده
نتايج آزمايشات -مراحل سير بيماري- نام پزشك-ضبط مشخصات كامل بيمار: تشكيل پرونده شامل

ي هاي دوره اي جهت هريك از بيماران مي بايست بايگاني و نگهداري پاراكلينيكي و نتيجه ارزياب
  .شود

  :تبصره
علوم پزشكي و خدمات هاي دانشكده /ها دانشگاهارائه گزارش عملكرد و آمار و اطالعات الزم به 

  .جزء وظايف درمانگاه مي باشد بهداشتي درماني
  

  :21ماده



شاميدني ، درمانگاه حق انتشار آمواد خوردني و  و مربوطه به امور پزشكي و دارويي 5باستناد ماده 
تبليغاتي كه موجب گمراهي بيمار يا مراجعين بوده و يا به تشخيص وزارت متبوع برخالف  يآگه

شئون پزشكي يا عفت عمومي مي باشد، نداشته و استفاده از عناوين مجعول و خالف حقيقت بر روي 
  .بر مقررات قانوني رفتار خواهد شدتابلو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفين برا

  
  :22ماده

ه و بدون اتابلو درمانگاه بايد ساده و حداكثر دو برابر تابلو مطب پزشكان با ذكر نوع تخصص درمانگ
  .ذكر نام پزشكان شاغل در درمانگاه باشد

  
  :23ماده

  .نصب اتيكت كه نشاندهنده مشخصات كاركنان باشد برروي سينه الزامي است
  

  :24ماده
صورتي كه موسس يا موسسين درمانگاه فوق از ضوابط و مقررات و وظايف موضوع اين آئين در 

  .نامه تخطي نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد
دانشكده علوم /تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط دانشگاه: 1- 24

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه
  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط/ط دانشگاهاخطار كتبي توس-2- 24
دانشكده علوم /ماه به پيشنهاد دانشگاه 3تا  1لغو پروانه تاسيس و تعطيل درمانگاه به مدت  -3- 24

  20پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 
دانشكده /سال به پيشنهاد دانشگاه 1ماه تا  3گاه به مدت لغو پروانه تاسيس و تعطيل درمان-4- 24

  20علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات /دانشگاهلغو دائم پروانه تاسيس درمانگاه به پيشنهاد  -5- 24

و در صورت لزوم اعالم آن به مراجع  20 ي مادهمربوطه و تصويب كميسيون قانون بهداشتي درماني
  قضايي 

  
  .به تصويب رسيد 3/5/79تبصره در تاريخ  14ماده و  24اين آئين نامه در 


