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   (سراسر كشور) ....علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه/ دانشكده  محترم رئیس 

 

  محدود جراحی مراکز برداری بهره پروانه تمدید خصوص در موضوع:

 با سالم و احترام
لیانه انجام آنکه از سال جاری تمدید پروانه بهره برداری مراکز جراحی محدود کشور به صورت سابا توجه به           

. به خواهد بودخواهد گردید و بر اساس دریافت خدمات ایمن و رعایت حقوق گیرندگان خدمت در مراکز یاد شده 

عدم رعایت ضوابط و مقررات ابالغی  مشاهده صورت دراستحضار می رساند دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظفند 

اقدام قانونی در  جتماعی از سوی موسسات فوق گردد ضمنوزارت که منجر به خسارت های مالی، جانی، روانی و ا

. مسولیت ادامه روند بدون اقدام اصالحی بر عهده رادر تمدید پروانه مد نظر قرار دهندموضوع جهت اصالح امور، این 

 مسولین محترم آن دانشگاه خواهد بود.

داری و تامین سالمت فنی و ایمن حفظ و نگه داشت فضای فیزیکی مطابق با شرایط زمان اخذ پروانه بهره بر -1

  .تجهیزات و ملزومات پزشکی

هرگونه توسعه و تغییر در فضای فیزیکی مرکز باید با هماهنگی و اخذ مجوز و تائیدهای الزم از سوی معاونت های  -2

 .باشددرمان ، بهداشت و دفاتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاهها  و یا سازمانهای مربوطه 

  .پزشکی تجهیزات ای دوره کالیبراسیونی سیستم های اعالم اطفاء حریق ، برق و ... و کنترل کمی و کیف -3

رعایت کامل استانداردهای مربوط به استفاده از گازهای طبی برابر دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و  -4

 .درمان و یا سازمانهای مرتبط

یسات ) انشعاب های آب، برق و گاز( و رعایت اصول نظارت دقیق بر سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری تاس -5

  .ایمنی در این زمینه

برگزاری دوره های آموزشی با موضوع ایمنی و حریق و... برای کلیه پرسنل شاغل در مراکز جراحی محدود توسط   -6

  .موسسین
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رت از سوی اداره اخذ تائید های نظارتی از عملکرد جراحی محدود دال بر رعایت ضوابط و مقررات ابالغی وزا -7

 ،رعایت تعرفه های مصوب ،نظارت بر درمان حوزه درمان دانشگاه ) ازجمله عدم حضور فعالیت افراد فاقد صالحیت

 عدم انجام اعمال غیر مجاز و... برابر چک لیست های نظارتی کشوری ( 

 

 

 

 


