
  واحد نظارت بر امور دندانپزشكي

معاونت درمان دانشگاه حوزه اداره نظارت بر درمان در زير مجموعه از واحدهاي  ييكواحد نظارت بر امور دندانپزشكي 

طور خالصه ب. ه دندانپزشكي و دندانسازي استاين واحد عهده دار نظارت بر فعاليت هاي حوز. باشد علوم پزشكي مي

  :گرددوظايف اين واحد به شرح زير بيان مي 

  نظارت بر مجوزها و پروانه هاي فعاليت -1

دندانپزشكي و دندانسازي مانند ساير حرف پزشكي و پيراپزشكي با داشتن  ، حرفهبر اساس قانون مقررات امور پزشكي

ته مي شود و مراكز غير مجاز بر در غير اين صورت فعاليت غير مجاز شناخ. مجوز يا پروانه فعاليت امكان پذير است

  .همين قانون مشمول پيگيرد خواهد بود 3اساس ماده 

وزارت بهداشت موظف است بر اساس قانون، مراكز غير مجاز پزشكي را تعطيل و موسسين آن را جهت رسيدگي  

براي ... حبس و متعاقب آن محكوميت هايي از قبيل جرائم نقدي و  .موضوع به مراجع قضايي ذيصالح معرفي نمايد

واگذاري مجوز به غير و يا استفاه از مجوز ديگران نيز  ذكر اين نكته ضروري است كه.اين گونه موارد منظورشده است

  .ول پيگرد قانوني خواهد بودمممنوع و مش

ر دمسئول هر واحد دندانپزشكي و دندانسازي موظف است مجوز يا پروانه فعاليت خود را در معرض ديد عموم نصب و 

  .نمايد اقدام تاريخ آن اعتبار به منظور تمديد ن مقتضيماز

  دندانپزشكي نظارت بركيفيت خدمات-2

ي و كپزشداندگان خدمات دننئه كناار .ي استكپزشندندا راز وظايف مهم واحد نظارت بر امو نظارت بركيفيت خدمات

ئه اار كار و توانايي علمي و تجربه كافي برايوه بر دارا بودن مجوزهاي الزم بايستي صالحيت انجام السازي عنداند

ي متاثر از دو بخش كانپزشندفيت درمان هاي ديكر امل موثر بوبطور كلي ع .انپزشكي را داشته باشندندهاي د درمان

  :است

  :علمي دركار  رعايت اصول فني و: الف

مهارت  علم و دانش و ربالوه ي عكشنپزنداان وكاركنان حرف وابسته به دكشزنپندادن هدف مهم، يبراي رسيدن به ا 

از فراغت از تحصيل هم موظفند دركالس هاي  ند بعدنك سب ميكزمان تحصيالت دانشگاهي  هاي الزم كه در

ت بهداشت ردانشگاهي وزا و يتوسط مراجع علم ن كالس ها ساالنهيا .ثبت نام و شركت فعال داشته باشندي موزآباز

و  زيس هاي بازآموالكت در كرش ،وز و ادامه فعاليت حرفه ايجاز شرايط اعتبار بخشي به م ييك .گردد مي رگزارب

  .مي باشد آنكسب امتيازات 



 مفه اي انجارهاي درست ح كو تكني علمي اساس اصول پزشكي برندرمان هاي دندا رديكهامو است درر به ذك الزم

عوارض يا بروز  وي كع قصور پزشودر صورت وق و الزم استان موظف به پيگيري هاي مرد بر تراداره نظا باشد، نشده

  .د گرفتاهقانوني صورت خوقدامات سته ااصدمات ناخو و

  نياز  د مصرفي موردامو بكارگيري تجهيزات و :ب

 – ءيخ انقضارقبيل تا از ينها و موضوعاتآمصرفي و كاربرد صحيح واد م ل ، تجهيزات ويبخش نظارت بر وسا نيا در

رسي رب رند مورداملي كه درخاصيت و كيفيت مواد مصرفي دخالت دانحوه واردات و نگهداشت مواد مصرفي و همه عو

  .رديمي گ قرار

  

  :نظارت بر تعرفه ها  -3

 در ند ونكمي  رياي را ارزش گذكانپزشندي و دكطه همه ساله خدمات پزشوبهداشت با همكاري نهادهاي مرب تروزا

  .م مي نمايدالهاي ذيربط اعدپزشكي و دست مزد مربوطه به هرخدمت را به وادحدانخدمات دننهايت ارزش ريالي 

ارتباط تنگاتنگ با هزينه هاي مواد مصرفي به صورت چنين كي به دليل وسعت خدمات و همشنپزنداتعرفه خدمات د

 كينپزشندادر چند مركز ددمت با يك عنوان خت تعرفه يك سبه همين دليل ممكن ا .گردد م ميالسقف تعرفه ها اع

يا  عودت مبلغ اضافه و و نتيجه آن. استيري پيگ قابلن شده يقف تعيس زا دريافتي باالتر استي هيبد. وت باشدامتف

  .دش دهاي خواجريمه      محكوميت هاي

 درمانگاهي،فعاليت  ري با بيمه ها،اهمك ،تعرفه از ت كه دريافت هزينه هاي خيلي پايين ترسي اراين نكته ضرور ذك

في بي ردن مواد مصرب كي و بكارشپزانفيت خدمات دنديك شكاهر ب موجهيدليل تواند نمي ... تخفيف گروهي و 

بود كه واهد خ از سقف تعيين شده تا حدي مجاز ت هزينه هاي پايين تربه بياني ديگر درياف .كيفيت وفاقد اعتبار باشد

  .ديگر همكاران نداشته باشدق صنفي ويا حق در كيفيت خدمات و ءتاثيري سو

  نظارت بر كنترل عفونت و بهداشت مراكز دندانپزشكي  -4

دستورالعمل هاي  .باشدآن مي س مطب دانپزشكي رعايت بهداشت و كنترل عفونت در شرايط تاسياز مهمترين  ييك

ن يا در شگزارايت و يا كنه شوصول هر گو. مربوط به اين بخش با جديت و وسواس به مطب ها ابالغ مي گردد

هاي درسي كنترل عفونت و دواح ناندرگذ ه برالوي عشكپزدانهر دن .سي مي گرددررخصوص بالقاصله پيگيري و ب

نها آد را ملزم به رعايت وو خ زرا به رو دوعات خالن بخش اطيا ت با مطالعه درسانپزشكي موظف اندي مطب دسمهند

  .به شرح زير است مواردي صوصاين خ ي دررهم و ضروم وارد مز بطور خالصه ا. نمايد



تا ارتفاع (ديوارها  سطوح كف اتاق ورا داشته باشد ـ  با اين حرفه تناسبم فضاي كافي و پزشكي بايددانيك مطب دن

وني وسايل محلي اختصاصي فبراي شستشو و ضد ع يا سنگ شده باشد ـ  قابل شستشو و ترجيحاً سراميك و) متر  5/1

  .در مطب موجود باشد) Bدار و كالس  منوع وكيو ازكالواتو(فعال  هدنل كنيه استردستگا ـ  منظور گردد

يكبار ... ان و ولي –پيش بند  –دستكش  ـ)كش براق(ن شسر ساك -ي حسبكارپول  –قبيل سر سوزن ز وسايلي ا

  مصرف 

وسايل . كرد مدفع و معدو ي وروآجمع  ،تفكيك لنها را بايد طبق دستورالعمآن وسايل يا از هداستفا زا بعد .مي باشند 

و  ـ جرمگيري وسايل عصب كشي)  ننداد وسيله تراش(سرتوربين  -تزريق بي حسينپزشكي از قبيل سرنگ ندافلزي د

ه اين وسايل جهت بكاربردن به طوري ك .د نوني و استريل شوفضد ع –شستشو  يبيمار بايست ه  برايدبعداز استفا... 

  .دنبيمار بعدي بايد بوسيله اتوكالو استريل شده باش براي

ضد  –اين وسايل بعد از شستشو .مسئله مهم در استريليزاسيون وسايل شرايط نگهداري آنها بعد از استريل كردن است 

از بسته بندي و استريل كردن بايد در فضايي بسته به دور از آلودگي نگهداري شوند در اين مورد استفاده   –عفوني 

 3دستگاه پكيج ضرورت پيدا مي كند با دستگاه پكيج تك تك وسايل فلزي بسته بندي مي شوند و بعد از استريل شدن

  .خواهند داشت استريل ماندگاري ماه 6تا 

پوشيدن روپوش سفيد، تميز و داراي آستين بلند و مناسب براي كليه كاركنان مطب هاي دندانپزكشي از مواردي است 

  .الزامي استن كه رعايت آ

  :رسيدگي به شكايات ـ  5

شكايات رسيده در مرحله اول بنابر داليل و نوع كار انجام شده مورد بررسي و دسته بندي قرار مي گيرد و به منظور 

اضافه : موضوعاتي از قبيل به شكايات رسيده شامل موضوعات مختلفي است كه به طور خالصه .پيگيري اقدام مي شود

عدم رضايت از خدمت  –نحوه برخورد بيمار و يا توهين به گروه پزشكي توسط بيمار  –عدم رعايت بهداشت  –دريافتي 

در . اشاره كردانجام كار بدون مجوزهاي قانوني را مي توان  –ارائه شده و يا اعالم  عوارض ناشي از كار پزشكي 

ق تر و حساس تر به مراجع قضايي مربوطه صورت لزوم شكايت رسيده از مراكز پزشكي به منظور بررسي هاي دقي

  ./ارجاع مي گردد

  

  


