فصل ششم – مقررات دندانپزشکی :
رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی مصرح در
بندهای ذیل به منظور حفظ سالمت جامعه و همچنین ممانعت از انتقال
بیماریها الزامی است .
ماده :39
هر فردی که براساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان
بیماریهای دندان  ،لثه و فک و دهان است موظف به رعایت تمامی مواد
این فصول می باشد .
ماده :40
رعایت تمام موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها در مورد مطبها و
درمانگاههای دندانپزشکی نیز الزامی است .ماده : 41
اتاق کار دندانپزشک باید دارای نور و تهویه مناسب بوده و حداقل
فضای الزم جهت اتاق کار  12متر برای هر یونیت می باشد و محل نصب
آن می بایست به نحو باشدکه پس از قرار گیری کابینت ها و سایر
ملزمات به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اطراف حداقل به شعاع یک
متر در اطراف یونیت فضای باز وجود داشته باشد .
ماده :42
در اتاق کار دندانپزش کی نصب دستشویی با رعایت شرایط مندرج در
ماده  14الزامی است  ،و ترجیحا" شیر دستشویی از نوع آرنجی یا
پئالی یا خودکار ( اتوماتیک ) باشد .
ماده : 43
درصورتی که در مطب قالب ریزی انجام می گیرد ،می بایستی برای این
کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود .
ماده :44
کمپرسوریونیت که دارای صدا و ارتعاش است  ،باید خارج از اتاق کار
دندانپزشک نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری آن رعایت
گردد .به منظور باال بردن کیفیت خدمات دندانپزشکی بهتر است
کمپرسور بدون روغن باشد .
ماده:45
حداقل تجهیزات ضروری جهت مطب دندانپزشکی شامل یونیت استاندارد و
اینترومنت و کمپرسور ،کابینت ها ،اتوکالو  ،فور  ،دستگاه
امال گاماتور و کپسول اکسیژن و ست احیاء و داروهای دندانپزشکی
اورژانس دارای تاریخ مصرف می باشد .
ماده : 46
وجود دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در مطب های دندانپزشکی با
رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بالمانع است .
تبصره  :در مواردی که در مطب اقدام به درمانهای کانال ریشه یا
جراحی ریشه های نهفته و دندانهای نهفته صورت می گیرد  ،وجود
دستگاه رادیوگرافی الزامی است .
ماده : 47
با توجه به فقدان عالئم بالینی در بسیاری از بیماریهای قابل
انتقال ( نظیر هپاتیت و ایدز) رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در
مورد تمام بیماران دندانپزشکی براساس دستورالعمل صادره از سری
اداره سالمت دهان و دندان الزامی است .
ماده : 48

واکسیناسیون کلیه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک  ،دستیار و
افرادیکه به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات دندانپزشکی ارتباط
دارند برعلیه بیماری هپاتیت  Bالزامی است و حفظ سوابق
واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری است .
تبصره  :پرسنل شاغل در مطب دندانپزشکی ( دستیار  ،منشی و کسانی
که به نحوی با لوازم و تجهیزات دندانپزشکی سرو کار دارند ) باید
کارت واکسیناسیون و کارت بهد اشتی داشته باشند .
ماده : 49
استفاده از روپوش مناسب و تمیز  ،ماسک  ،عینک یا شیلد (  )shieldو
دستکش برای دندانپزشک و پیش بند یکبار مصرف برای بیمار درحین کار
ضروری می باشد .
تبصره  :با توجه به وجود دوره کمون در بیماریهای عفونی و دروه
پنجره در ایدز و عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران  ،و
از طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق و موارد مشابه آن در
واحد های دندانپزشکی  ،ضرورت دارد احتیاطات همه جانبه دراین
زمینه برای تمام این بیماران رعایت شود .
ماده : 50
مصر ف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن  ،دستکش  ،لیوان  ،برس ،
پولیش دندان  ،لوله پالستیکی  ،یکبار مصرف روی پوآر هوا ممنوع است
.
ماده : 51
بعداز هر بیمار تمیز نمودن قسمتهایی از یونیت که در ارتباط با
بیمار و دندانپزشک بوده  ،نظیر پوآر آب و هوا  ،دسته چراغ  ،دسته
صندلی و کراش وار با محلولضد عفونی کننده مناسب ضروری است .
ماده : 52
استفاده از یک کارپول برای بیش از یک بیمار مجاز نمی باشد .
ماده : 53
فرز ( )Burبرای هر بیمار باید تعویض و استریل گردد.
ماده : 54
ضمن رعایت تفکیک زباله های خطرناک و عفونی موضوع ماده  ، 23کلیه
سرسوزنها و دیگر وسایل تیز مصرف شده  ،باید در ظرف مقاوم در بسته
( مثل ظروف فلزی یا ظرف پالستیکی ضخیم و مقاوم ) جمع آوری و دفع
بهداشتی گردد.
تبصره  :آمالگام اضافی باید در ظروف حاوی داروی ظهور – ثبوت جمع
آوری و بصورت مناسب دفع گردد .
ماده : 55
برای هر بیمار باید از وسایل و ابزار استریل شده و یا وسایل
یکبار مصرف مجاز استفاده شود.
ماده : 56
استفاده از دستگاه اتوکالو برای استرلیزاسیون وسایل و ابزار
دندانپزشکی طبق ضوابط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی الزامی
است  ( .بخشنامه /29946ک مورخ ) 1379/12/20
تبصره :استفاده از اندیکاتورهای استریل ضروری می باشد و کنترل
عملکرد صحیح دستگاههای استریل کننده توسط دانشگاههای علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی بعمل می آید .
ماده :57

پس از اتمام کار روزانه رعایت اصول بهداشت محیط شامل  :ضدعفونی
نمودن کلیه سطوح و استریل کردن کلیه وسایل مصرف شده قابل
استریلیزاسیون  ،الزامی است.
ماده : 58
کلیه قالبهای تهیه شده قبل از ارسال به البراتوار یا گچ گیری الزم
است شستشو شوند و با ماده مناسب ضدعفونی و مجددا" شستشو شوند .
تبصره  :کلیه مراکز و مطبهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی
موظفن د تنها با البراتوارهای دارای پروانه تاسیس معتبر از وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند  .الزم بذکر است وجود
تصویر پروانه مذکور در مرکز و مطب الزامی است .
ماده :59
انجام اعمال جراحی که نیازمند بیهوشی عمومی  ،بیهوشی نخاعی و یا
مراقبتهای ویژه و ارائه خدمات بیمارستانیمی باشد  ،درمطب
دندانپزشکی ممنوع است .
ماده : 60
کلیه لوازم و تجهیزات دندانپزشکی تولید ( داخلی و وارداتی ) مورد
استفاده در مطب های دندانپزشکی میبایست تاییدیه مجوز تولید داخلی
و واردات از اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی داشته باشد .
ماده : 61
رعایت موارد زیر در مطب های دندانپزشکی ضروری است :
الف) نصب تابلوی دندانپزشکی درمحل مناسب جهت اطالع مراجعه کنندگان
.
ب) دفع فاضالب یونیت های دندانپزشکی به روش بهداشتی و با لوله کشی
مناسب .
ج ) تشکیل پرونده و بایگانی مدا رک پزشکی و سوابق بیماران .
ماده : 62
بکارگیری تکنولوژی جدید دندانپزشکی که در درمانهای فعلی و یا
کالسیک تعریف نشده است  ،منوط به گذراندن دوره آموزش خاص است که
توسط مراکز علمی مورد تائید حوزه معاونت سالمت برگزار شده باشد .

