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 سرپایی خدمات تاسیس پروانه داشتن با پزشک که گردد می اطالق محلی به مطب 

 به بودن بستري یا نظر تحت به نیاز صورت ودر داده انجام را بیماران درمانی و تشخیصی

 .دهد می ارجاع بیمارستان یا درمانگاه

 تابلو براي اینها نظایر و روزي شبانه انستیتو،موسسه،مرکز،مطب نظیر عناوینی از استفاده 

 .باشد می ممنوع مطب

 باشد داشته مطابقت سرنسخه و مطب پروانه در مندرج عناوین با تابلو متن. 

 وجود پزشکی نظام کارت یا و معتبر شناسایی کارت و محل با منطبق و معتبر مطب پروانه 

   .باشد داشته

  

 

  

 باشد می موارد این شامل پزشکان مطب در موجود فضاهاي: 

 روشویی و بوده سالم توري با ،پنجره کافی مناسب،نور فضاي با معاینه اتاق یک 

 .باشد موجود آن مجاورت یا اتاق این در کاغذي دستمال و مایع صابون همراه

 باشد جدا کامال انتظار محل از باید بیماران معاینه محل . 

 بهداشتی مطلوب شرایط با مناسب مساحت با انتظار سالن یک 

 چینی یا سرامیک جنس از ها دستشویی و توالت سنگ کاسه: بهداشتی سرویس 

 .باشد گلو شتر به مجهز و بوده خوردگی ترك و شکستگی بدون و سالم

 متر یکفضاي کاشیکاري (گردد کاشیکاري مناسب طور به دستشویی اطراف دیوار 

 حتی توالت دیوار ) وشده پوشیده سنگ یا کاشی،سرامیک با و بوده کف از

 .باشدسانتی متر  80 ارتفاع تا االمکان

 تعریف مطب

  فضاي فیزیکی و بهداشت
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 درز بدون و سالم،صاف باید دستشویی محدوده و ،راهروها،توالت اتاقها کلیه کف 

 .باشد شستشو قابل جنس از و شکاف و

 باشد شکاف و درز بدون و سالم،تمیز باید مطب سقف و دیوارها پوشش. 

 باشند آلومینیومی اگرباشد  شده آمیزي رنگ و سالم،تمیز باید ها پنجره و در 

 .ندارند آمیزي رنگ به نیازي

 نماید، تبدیل درمانی موسسه به را مطب که تجهیزات و اتاقها افزایش گونه هر 

 .باشد می ممنوع

 و کافی نور داراي و بوده متعادل سال مختلف فصول حسب بر اتاقها حرارت درجه 

 .باشد مناسب تهویه

 باشد می ضروري ساختمان قسمتهاي کلیه در ایمنی نکات و فنی اصول رعایت. 

  الزام داشتن کپسول آتش نشانی در محیط مطب با تاریخ معتبر 

 آید عمل به مطب در حشرات ونماي ونشو ورود از جلوگیري جهت الزم تمهیدات. 

 مقاوم و زردرنگ زباله کیسه با همراه شستشو دربدار،پدالدار،قابل زباله سطل از 

 .گردد استفاده باید

 Safety Box  :از باید جراحی هاي تیغ و شده مصرف هاي سوزن سر دفع براي 

 .گردد استفاده مقاوم و ایمن ظروف

 و زباله مقاوم هاي کیسه در و شده تفکیک هم از باید عادي و خطرناك هاي زباله 

 سرم،سر و خون و نسوج به آلوده عفونی،مواد وسایل بهداشتی طریق به

 ).گردند دفع (برنده وسایل سایر و بیستوري سوزن،تیغ

 پوشش با تمیزهمراه ملحفه داراي باید بیماران جهت استفاده مورد تختهاي کلیه 

 .باشد مناسب کاغذي

 روش به آن فاضالب و باشد داشته بهداشتی کشی لوله آب انشعاب باید مطب 

 .گردد دفع و آوري جمع بهداشتی

 استفاده خدمات نوع به توجه با مصرف یکبار وسایل از بایستی بیمار هر براي 

 .گردد دفع بهداشتی طریق به سپس و کرده
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 مناسب کننده عفونی ضد مواد و بیماران براي دستشویی در مایع صابون وجود 

 .باشد می الزامی مطب در تجهیزات و سطوح جهت

 هفته پایان در دیوارها و روزانه کار پایان در اتاق کف و وسایل کلیه و تخت 

 سایدکس )یاگلوتارآلدئید( وایتکس )سدیم هیپوکلرید(محلول توسط بایستی

 .گردند ضدعفونی

 Disinfection   و مرتب بطور بایستی مطب در استفاده مورد ابزار: سترون یا و 

 (Sterlization ) .شوند گندزدایی مصرف بار هر از بعد مناسب

  استفاده از دستگاه اتوکالو کالسB   جهت استریلیزاسیون در مطب هایی که  

گیرد و همچنین مطب هاي متخصصین زنان و  جراحی هاي کوچک صورت می

 زایمان الزامی می باشد.

  

  

  

 باشد. 70*50  آن واندازه ساده سفید، باید مطب تابلوي 

 یا افقیبه صورت  مطب نزدیک مناسب محل در یا مطب از بیرون تا دو فقط تابلو تعداد 

   مجاز ساختمان دیوار و شیشه،پنجره روي بر پزشکی عناوین درجنصب شود. عمودي

 .باشد نمی

 توسط که را مدارکی و بوده مطب پروانه در مندرج عناوین درج به موظف فقط پزشک 

 .نماید قید ویزیت کارت و ،سرنسخه تابلو در تواند می شود می تصویب بهداشت وزارت

 عناوین یا و مختلف اشکال از ویزیت کارت و تابلو،سرنسخه در نیستند مجاز پزشکان 

 .نمایند استفاده مجاز غیر اضافی

 نکند تجاوز 15*25 از آن اندازه و بوده ساده باید ویزیت کارت و سرنسخه . 

 التین ویا فارسی به(:شوند قید توانند می عناوین این سرنسخه در(  

  

  

  

 شرایط تابلو و سرنسخه 

 خانوادگی نام و نام          

 تخصص ونوع طبابت رشته   

  پزشکی نظام شماره        
  

 مطب نشانی              

 وبیمارستان مطب،منزل تلفن

 بیمار پذیرش وایام ساعات  

E-mail                     
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 باشد داشته مطابقت مطب پروانه در مندرج عناوین با باید نسخه سر عناوین.  

 در ایشان فعالیت هنگام مگر باشند، داشته نسخه سر خود براي مستقالً باید پزشکان 

 پزشک نام بدون که مذکور موسسات سرنسخه از توانند می که بیمارستانها و درمانگاهها

 .نمایند مهر و امضا را نسخه ذیل و کرده استفاده است

 طبابت مورد عالقه   رشته هاي توانند می ضمن قید عنوان پزشک عمومی عمومی پزشکان

 ویزیت کارت و سرنسخه و تابلو درخود را بدون ذکر عنوان تخصصی (حداکثرسه رشته ) 

 .نمایند قید

 دیگر محل به شده منتقل یا شده فوت افراد سرنسخه و تابلو از تواند نمی پزشکی هیچ 

 .نماید استفاده

 آزمون در که کنند استفاده سرنسخه و تابلو در تخصص فوق عنوان از توانند می پزشکانی 

   را(فلوشیپ ) تکمیلی دوره که پزشکانی و باشند شده قبول تخصصی فوق مورد نهایی

 .نمایند استفاده نسخه سر و تابلو در تخصصی فوق عنوان از توانند نمی اند گذرانده

 از یکی در مایلند و اند شده شناخته متخصص تخصصی رشته یک در که کسانی   

 قید خود وسرنسخه تابلو در را انتخابی شاخه توانند می کنندکار  رشته آن هاي شاخه

 ). فرعی رشته در متخصص ذکر بدون(کنند

 ودرمان بهداشت وزارت از صادره ارزشیابی موجب به ایشان خارجی تحصیالت کسانیکه 

 شده شناخته تخصصی پرورش و آموزش وزارت یا و عالی آموزش و فرهنگ وزارت ویا

  ، اند داده انجام درآنجا را مذکور تحصیالت که میباشند کشوري متخصص. است

 .کنند قید خود سرنسخه و تابلو در را موضوع این توانند می 

 تخصصی درجه اخذ براي کشور از خارج در تخصصی تحصیالت پایان از پس کسانیکه 

 شناخته ایران در مربوطه رشته متخصص اند شده ایران در امتحان در شرکت به ناگزیر

 .شوند می

 به حداکثر توانند می یابند حضور خود مطب در توانند نمی موجه معاذیر با که پزشکانی 

 و پزشکی نظام سازمان اطالع رابا خود رشته هم و شرایط واجد فرد ماه شش مدت
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 خود جاي به خود طبابت محل شهر بهداشت شبکه یا دانشگاه داروي و درمان معاونت

 با که بوده جانشین فرد عهده به درمانی امور کامل مسئولیت و نمایند معرفی و انتخاب

 .نماید می وظیفه انجام به مبادرت خود امضاي و مهر

  

  

 

 خالهاي بدن،درمان چربی برداشتن چاقی، و الغري درمان صورت، جوش درمان اعتیاد، ترك

 و چین ،درمان بدن زائد موهاي بردن بین از و پوست،الکترولیز پاکسازي و پوست،پیلینگ

 صورت، لک ودرمان پیس و لک درمان مو، ریزش درمان طریق، هر به مو پیوند و کاشت چروك،

   ممنوع و قانونی غیر درمانی تماما انرژي سوزنی و طب مراکز و ساختنی داروهاي تجویز

  .باشند می

  

 محل پزشکی نظام سازمان آن تشخیص مرجع و بوده ممنوع کننده گمراه آگهی درج 

 .باشد می

 تلفن خانوادگی،تخصص،نشانی،شماره نام،نام توانند می فقط ها آگهی درج در پزشکان 

 به موظف آگهی نشر از قبل و نمایند ذکر رسانی اطالع جهت راصرفاً خود ایمیل و مطب

 .باشند می محل پزشکی نظام سازمان از تاییدیه اخذ

 مورد درمانی تشخیصی خدمات به مردم دسترسی سهولت ایجاد جهت مفید رسانی اطالع 

 .است انجام قابل منطقه هر پزشکی نظام سازمان نظر زیر نیاز

 که پزشکی و علمی معتبر کتب و ها نشریه در داروها و درمانی روشهاي اعالم و درج 

 سطح افزایش و مردم عموم و پزشکی پرسنل سایر و پزشکان اطالع و آگاهی جهت صرفا

 .ندارد قانونی منع باشد عمومی دانش

 در پزشکان یا پزشک نام ذکر بدون مقررات رعایت با توانند می نیز پزشکی موسسات 

 نمایند. آگهی پزشکی نظام سازمان از قبلی مجوز اخذ با پزشکی نشریات

 را خود توانند نمی مجالت و روزنامه در آگهی و ویزیت نسخه،کارت تابلو،سر در پزشکان 

 .کنند معرفی مربوط تخصص با مرتبط غیر خاص بیماري معالج

 تبلیغات
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 اقالم و دارو فروش و عرضه -پژوهشی و آموزشی :نظیر درمانی غیر فعالیت نوع هر 

   ممنوع رسمی مجوزهاي اخذ بدون مطب در پزشکی تجهیزات و بهداشتی و آرایشی

 .باشد می
 

 

  

  

 مطب در را آنها بیماري تشخیص ذکر با را خود بیماران فردي مشخصات موظفند پزشکان 

 .نمایند ثبت خود

 اقدامات نتایج و بیماري سیر مراحل بایست می ، بیماران بعدي مراجعه صورت در 

 .گردد قید بیمار پرونده در شده انجام درمانی

 باشد می اجباري بهداشت وزارت طرف از شده اعالم بیماریهاي دهی گزارش. 

 انجام مربوطه پزشکی موسسه در باید ضوابط طبق که درمانی یا تشخیصی اقدامات انجام 

 .باشد می ممنوع مطب در مجاز غیر اعمال انجام نیز و گیرد

  لزوم دریافت رضایت نامه از بیمار جهت انجام اعمال جراحی کوچک و سرپایی در مطب 

 

  

  

 

 گردد اعالم و مشخص مقتضی نحو به پزشک هر فعالیت زمان به بنا مطب فعالیت ساعات. 

 باشد داشته فعالیت میتواند بیمار مراجعه زمان تا پزشکان مطب. 

  طبق آخرین بخشنامه مطب هایی که در نزدیکی آنها مراکز درمانی و یا درمانگاه  

فعالیت داشته باشند و مطب هایی  24شبانه روزي وجود دارد نمی توانند بیشتر از ساعت 

که در مناطق فاقد مراکز ذکر شده می باشند با صالحدید مدیریت شبکه بهداشت و درمان 

 خود ساعت فعالیتشان را مشخص نمایند. شهرستان

  

 ثبت مشخصات بیمار

 ساعات فعالیت
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 شود می عمل زیر طریق به پزشکان مطب فعالیت گواهی صدور جهت: 

  لزوم تقاضا به عنوان معاونت درمان مربوطه در سر نسخه مطب خود پزشک ضمن

 در متن درخواست  "ارائه به کدام دانشگاه و یا سازمان "اعالم 

 مطب از بازدید گزارشات داشتن 

 نیروهاي یا و اجتماعی درمانی،تامین خدمات هاي بیمه از یکی قرارداد ارائه 

 ایران اسالمی جمهوري مسلح

 مطب هاي مالیات حساب تسویه ارائه 

 به همراه داشتن تصویر پروانه هاي مطب در مدت زمان درخواست گواهی فعالیت 

  جهت مطب هایی که در محدوده شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان هاي اطراف

تهران می باشند نیز ارائه تائیدیه مدیریت شبکه بهداشت و درمان مربوطه ملزم 

 میباشد. 

  آن ترجمه مبنی برجهت گواهی هاي فعالیت   3*4لزوم ارائه عکس 

  

  

  

 

 و فعال مطب و معتبر مطب پروانه که نمایند استفاده فوت گواهی از توانند می پزشکانی 

 .باشند داشته را مربوطه درمان معاونت تایید مورد عملکرد

 شرایط واجد پزشک که نمایند استفاده فوت گواهی برگه از توانند می مراکزي همچنین 

 .باشد شاغل مرکز آن در

 نباشد ذیل موارد شامل که شود می صادر مواردي براي فوت گواهی: 

   محول قانونی پزشکی سازمان به الذکر فوق موارد دفن جواز و فوت گواهی صدور 

 فوت .ندارد وجود آن براي تشخیصی قابل مرگ علت که فوت از موردي (هر .گردد می

 دریافت گواهی فعالیت 

 دریافت دفترچه گواهی فوت
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 مرگ علت براي و نموده فوت بستري از پس ساعت 24 تا که بیمارستان در شده بستري بیمار

 در عمدي غیر یا عمد جرم وقوع احتمال که فوت مورد هر.ندارد وجود دقیقی تشخیص وي

 آن انسانی عامل براي یا خواهانی شاکی است ممکن و است محتمل آن تسریع یا پیدایش

) صدور گواهی فوت و جواز دفن فوق الذکر به سازمان پزشکی قانونی .باشد داشته وجود

 .محول می گردد

 یا بیمارستان در که فوت گواهی است روشن کامال مرگ علل و روند که مواردي در 

 .است دفن جواز منزله به گردد می صادر خصوصی بخش پزشکان توسط

 صورت قانونی پزشکی در الزاماً زیر موارد در دفن وصدورجواز فوت علت تائید یا تعیین 

 : خواهدگرفت

 سرد سالح نوع هر ، ( لفظی یا فیزیکی درگیري) منازعه هرگونه ،خودکشی، قتل : از ناشی مرگ

 شیمیایی) ،مسمومیت ( حادثه از زمانی فاصله هر یا هرشکل به) وتصادف رانندگی گرم،حوادث یا

 گرفتگی ،سقوط،برق زلزله،سیل) ، ،حوادث مخدر مواد مصرف سوء ، (...و ،گازگرفتگی ،دارویی

 کار محیط ،موادآالینده شغلی حوادث) ،کار(...و زدگی ،گرمازدگی،صاعقه ،سرمازدگی

 در مرگ ،...و سرا ،مهمان ،پادگان،آسایشگاه ،اردوگاه ،بازداشتگاه،پرورشگاه درزندان مرگ(...و

 یا زایمان متعاقب یا حین ،مرگ ودرمانی ،اقداماتتشخیصی ها وپارك عمومی ومجامع معابر

 ،هرمرگی توجیه قابل وغیر منتظره غیر ،مرگهایناگهانی ورزش متعاقب یا حین ،مرگ جنین سقط

 تشخیصی قابل مرگ علت که فوت از موردي هر،هرمرگ باشد مطرح کسی از شکایت احتمال که

 فوت بستري از پس ساعت 24 تا که بیمارستان در شده بستري بیمار فوت.ندارد وجود آن براي

 جرم وقوع احتمال که فوت مورد هر.ندارد وجود دقیقی تشخیص وي مرگ علت براي و نموده

 براي یاخواهانی شاکی است ممکن و است محتمل آن تسریع یا پیدایش در عمدي غیر یا عمد

 از ناشی ،مرگ بیگانه واتباع ناشناس افراد مرگ ، مشکوك.باشد داشته وجود آن انسانی عامل

  . برود درآن یاجنایت جغه احتمال که ومرگی خانوادگی خشونت
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 رشته بیماران توانند می متخصصین مانندسایر وتوانبخشی فیزیکی پزشکی متخصصین 

 درمان کمکی وسایل تجویز ویا ،توانبخشی داروئی وبادستورات خودرامعاینه تخصصی

 . نمایند

 ًتوانند ومی خودبوده کار محل در میوگرافی الکترو انجام به مجاز متخصصین ضمنا 

 گیرند بعهده رانیز توانبخشی موسسات فنی مسئولیت

  

  

  

  

  

 درمان محدوده در رشته این متخصصان solid tumor درمانی شیمی انجام به مجاز   

  . باشند می

 وسایل وبودن پزشک نظارت وتحت علمی اصول رعایت با سرپائی درمانی شیمی انجام 

 ساعت) 2-3( حداکثر باشد محدود دارو انفوزیون زمان که مواردي در مناسب و کافی

 . ندارد قانونی ومنع است صحیح

 است الزامی مطب در احیاء وسایل و امکانات داشتن . 

 است بینی پیش قابل مطب هر براي تخت سهحداکثر. 

 است ضروري درمانی شیمی درزمان آن مستقیم ونظارت پزشک حضور . 

  انجام شیمی درمانی) الزامی (جهت حضور یک نفر پرستار آموزش دیده مجرب در مطب

 است.

 تابع انکولوژي ، هماتولوژي تخصصی فوق رشته براي مطب در درمانی شیمی شرایط ضمن در

  .باشد می الذکر فوق بندهاي

 پزشکی فیزیکی و توانبخشی

متخصصین رادیوتراپی و 

 آنکولوژي
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 دهد انجام را آرتروسکوپی هرگونه تواند می ارتوپدي متخصص. 

 مراعات عفونت نظر از و باشند داشته کافی وسایل که مراکزي در آرتروسکوپی انجام 

 انجام شود. (Day clinic)   به صورت سرپایی تواند می ، بشود

 

 دانسیتومتري وتفسیر انجام: 

 هاي مطب در پاراکلینیکی تشخیصی وسیله یک عنوان به دانسیتومتري دستگاههاي )1

 . باشد می اندازي وراه استفاده قابل شرایط واجد متخصصین شخصی

  دانسیتومتري انجام به مجاز زنان و داخلی،ارتوپدي هاي رشته متخصصین کلیه )2

 یا و دانشگاه مربوط آموزشی گروه از را الزم آموزش گواهی آنکه به باشند،منوط می 

 .باشند داشته فوق هاي رشته تخصصی علمی انجمن

 گواهی ارائه به نیاز دانسیتومتري انجام جهت رادیولوژي و اي هسته پزشکی هاي رشته )3

 .ندارند را مربوطه تخصصی علمی انجمن تایید یا آموزش

 ضوابط رعایت به نیازي اشعه دوز کمترین داشتن دلیل به مذکور هاي دستگاه نصب )4

 .ندارند را پرتوها بهداشت

 آن به مربوط گزارشات تهیه و انجام بر نظارت و مذکور هاي دستگاه از برداري بهره )5

 .باشد می مجاز الذکر فوق شرایط واجد متخصصین توسط

 

 اسپیرومتري انجام:  

  ، اطفال وآلرژي ایمونولوژي توراکس، ،جراحی ریه داخلی هاي رشته متخصصین )1

 وتفسیراسپیرومتري انجام به مبادرت آموزش گواهی ارائه توانندبدون می کار طب

 . نمایند

   از آموزش دوره گواهی ارائه صورت در وکودکان داخلی هاي رشته متخصصین )2

 و انجام به توانند می ریه متخصصین وجامعه انجمن ویا دانشگاهی آموزشی هاي بخش

 . بپردازند اسپیرومتري تفسیر

 متخصص ارتوپدي
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 از گواهی نداشتن صورت در آن از قبل و 1379 التحصیل فارغ داخلی متخصصین )3

 یا مدون بازآموزي دوره ارائه به ملزم اسپیرومتري تفسیر و انجام براي مربوطه دانشگاه

 .باشند می داخلی متخصصین جامعه گواهی

 و پیر و هستند متري اسپیرو انجام به مجاز که پزشکان الزم ك مدار و شرایط خصوص در )4

 آموزش ت جه همکاري و آمادگی اعالم بر مبنی ایران ریه متخصصین انجمن نظر اعالم

 آموزشی بیمارستانهاي توسط که اسپیرومتري آموزشی دوره گواهی ،ارایه اسپیرومتري

 معتبر گردند صادر ایران ریه متخصصین انجمن ویا داخلی دپارتمان تایید با دانشگاهی

 .بود خواهند

 مهارت و داشته قرار داخلی دستیاران آموزشی برنامه جزء اسپیرومتري تفسیر و انجام )5

 گواهی ارائه به لزومی ترتیب گیرد،بدین می قرار آزمون مورد زمینه این در نامبردگان

 .ندارد وجود داخلی متخصصین سوي از اسپیرومتري تفسیر و انجام براي جداگانه

 

 انجام و تفسیر خصوص در EEG به شرح ذیل اقدام می گردد: 

 .هستند انجام به مجاز گواهی ارائه بدون کودکان اعصاب و مغز متخصصین کلیه )1

 تفسیرکودکان و انجام به مجاز گواهی ارائه بدون اعصاب و مغز داخلی متخصصین کلیه )2

 هستند. EEG سال 14 زیر

 معتبر مرکز یک در را ساله یک دوره که اعصاب و مغز جراحان و روانپزشکان کلیه )3

 آن گروه شوراي تایید به مذکور مدرك اینکه به منوط باشند می اند گذرانده دانشگاهی

 .باشد رسیده آموزشی مرکز

 نمی باشند.  EEG انجام به مجاز تخصصی هاي رشته سایر )4

(اپراتوري) یا توسط خود پزشک یا توسط فردي که تحت نظر پزشک متخصص   EEGانجام  )5

 مجاز شرایط واجد پزشک نظر زیر افراد این.باشد می باشد،مجاز دیده آموزشمربوطه 

 خواهند بود.  EEG انجام به
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 فوقانی( آندوسکوپی فعالیت انجام به توانند می صورتی در داخلی متخصصان پزشکان :

 : باشند ذیل شرایط واجد که بپردازند )وسیگموئیدوسکوپی گاستروسکوپی

 دوره طی در آندوسکوپی وعملی علمی آموزش دوره برگذراندن مبنی گواهی ارائه )1

 تحصیل محل دانشگاه گوارش ازبخش داخلی دستیاري

 آندوسکوپی آموزش کارگاه دوره سه حداقل در شرکت گواهی )2

 بازآموزي هاي دوره مستمردر وشرکت ایران وکبد گوارش متخصصین انجمن در عضویت )3

 به مطب پروانه تصویر همراه به انجمن صادره گواهی.خواهدشد برگزار انجمن توسط که

 . گردد ارسال بهداشت وزارت سالمت معاونت هاي پروانه صدور کل اداره

 که خواهندبود کار این تداوم به قادر داخلی متخصصین از دسته آن تنها دوسال از پس )4

 تنها و نمایند طی را آموزشی معاونت بازآموزي و نوآموزي مخصوص هاي دوره

   مجاز داخلی متخصصین همکاران توسط وسیگموئیدوسکوپی فوقانی آندوسکوپی

 .باشد می

  

  

  

 

 تائید مورد سونوگرافی خاص دوره که ) پرتوشناس غیر( وزایمان زنان متخصص پزشکان 

 براي سونوگرافی دستگاه از توانند نمی. اند نگذرانده را متبوع وزارت آموزشی معاونت

 .نمایند استفاده خود بیماران درمان

 تائید مورد سونوگرافی انجام مجوز قبل از که وزایمان زنان متخصصان از دسته آن 

 وسرنسخه تابلو بدون خود بیماران جهت فقط توانند می دارند را امورآموزشی معاونت

 .دهند ادامه خود کار به گزارش ارائه از وخودداري

 

 متخصص داخلی و گوارش

 متخصص زنان و زایمان
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 نمایند سونوگرافی خود تخصصی رشته زمینه ودر پذیرش را خود بیماران میتوانند فقط 

  .کنند خودداري پزشکان سایر سوي از ارجاعی بیماران سونوگرافی واز

 وزارت از رسمی مجوز اخذ ضمنا. نمایند خودداري شده انجام سونوگرافی گزارش از 

 .نیست ضروري رابطه این در) ها پروانه صدور کل اداره( درمان بهداشت

 صدور به مکلف داشته دخالت زایمان در و حضور والدت حین در که پزشکی  یا ماما 

 . باشد می شده اعالم مهلت در محل احوال ثبت به آن نسخه یک ارسال و والدت گواهی

 بیماري بر مبنی قانونی پزشکی وتائید متخصص پزشک سه قطعی تشخیص با درمانی سقط 

 بیماري ویا است مادر حرج موجب بودن الخلقه ناقص یا افتادگی عقب علت به که جنین

   مجاز زن رضایت باماه) 4( روح ولوج از قبل باشد توام مادر جانی تهدید با که مادر

 .بود نخواهد مباشر پزشک متوجه ومسئولیتی باشدومجازات می

  

  

 

  

 خدمات ارائه مراکز از وخارج پزشک چشم تجویز بدون وطبی رنگی لنزهاي فروش 

 وظائف حیطه در که خدماتی وارائه دندانپزشکی مراکز کردن دار،دایر پروانه اپتومتري

 تجربی دندانسازان وکمک دندانپزشکی هاي تکنسین توسط ، باشد می دندانپزشک

 .شود می پیگیري قانونی طور وبه بوده ممنوع، ندارند پزشکی اشتغال پروانه که وافرادي

 چشم صالحیت در فقط طبی عینک تجویز نامه آئین طبق )لنز کنتاکت( عدسی تجویز 

 پرونده ،با شده معرفی مراکز توسط امر این انجام از جلوگیري ضمن لذا است پزشکان

 . گردند معرفی یرات تعز کمیسیون به تنظیمی

 فعالیت نیز عینک تجویز درامر کار دفاتر در سنجی بینائی کارشناسان استثناء به همچنین 

 ضمناً باشد نمی طبی عینک وفروش ساخت موسسات در عینک وجود به لزومی نمایند می

 عینک نمره تعیین به ،مجاز قانونی هاي پروانه داراي طبی سازان عینک شود می تاکید

 .باشند نمی

 

 متخصص چشم
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 التحصیالن فارغ و بهداشت وزارت از طبی عینک فروش و ساخت مجوز دارندگان فقط 

 فروش و ساخت تاسیس پروانه اخذ به مجاز کشور سراسر دانشگاههاي از سنجی بینایی

 .باشند می طبی عینک
 

  
 

 سال2 مدت به حداقل را هومئوپاتی دوره که عمومی پزشکان کلیه تحصیلی مدرك 

 گذرانده متبوع وزارت آموزشی معاونت تائید مورد معتبر مراکزآموزشی از دریکی

 .گیرد می قرار ارزشیابی مورد هومئوپات-عمومی پزشک عنوان به باشند،

 مراجع تائید به آنها ومدرك باشند نموده راسپري مذکور دوره که عمومی پزشکان 

 الزمه امتیازات که کنند دریافت مطب پروانه توانند می بشرطی ،تنها باشد رسیده ذیصالح

 .باشند کرده احراز را شهر هر مطب پروانه کسب جهت

 خواهدبود عبارت وتابلو ،سرنسخه مطب پروانه عنوان: 

  

  

  

  

  

 بود خواهد اجرا قابل نیز پزشکان این مورد در پزشکان انتظامی شغلی مقررات کلیه. 

 ندارند را مطب در دارو تحویل و پیچی نسخه حق مقررات طبق افراد ینا. 

  

  

  

 یا و تاخیر و بیماران درمان در اختالل موجب که است غیرقانونی روندي درمانی انرژي 

 .بود خواهد آنها علمی درمان توقف

  

 هومئوپاتی

 دکتر ..............

 پزشک عمومی

 هومئوپات

 انرژي درمانی
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 مطب در تغذیه و درمانی رژیم زمینه در توانند می وقلب ،گوارش داخلی متخصصان فقط 

 روي بر درمانی رژیم و تغدیه عنوان ذکر به مجاز عمومی پزشکان. نمایند فعالیت خود

 .نیستند ویزیت کارت و سرنسخه ، تابلو

 نمایند درمانی رژیم و تغذیه مشاوره به مبادرت توانند می که افرادي : 
                    

 کارشناس (لیسانس) تغذیه  -

 کارشناس ارشد (فوق لیسانس) تغذیه -

  ) تغذیهPHDدکترا ( -

  

 .بپردازند درمانی رژیم و تغذیه امر به توانند می فعالیت مجوز اخذ از پس الذکر فوق افراد

 

  

  

  

 باشد می درمانی روش یک سوزنی طب. 

 ماه شش حداقل راکه دانشگاهی امور و آموزشی معاون قبول مورد دوره که پزشکانی 

 بدون درمانی روش یک عنوان به روش این از توانند می باشند نموده باشد،طی می

 .نمایند استفاده مطب در تبلیغات و سرنسخه و تابلو داشتن

 در سوزنی طب عنوان از توانند می هستند سوزنی طب دکتراي داراي که کسانی فقط 

 .کنند استفاده ویزیت کارت و سرنسخه و تابلو

 دریافت ارشد کارشناسی یا ناسیکارش ارزشیابی و نبوده پزشک که کسانی آموزش دوره 

 .نمایند فعالیت سالمت معاونت مجوز داراي پزشکان نظارت تحت باید کنند، می

  

  

 تغذیه و رژیم درمانی

 طب سوزنی
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 طرح قالب در تواند می فقط و ندارد قانونی جایگاه پزشکان مطب در حجامت انجام 

 .پذیرد صورت تحقیقاتی

 و پزشکی علوم دانشگاههاي نظر تحت پزشکی پژوهشی مراکز در تحقیقات انجام 

 با و انتفاع حق بدون باید پژوهش .است انجام قابل دانشگاهی بیمارستانهاي در ارجحیت

  .شود انجام   INVASIVE پژوهشهاي خصوص در پزشکی اخالق اصول کلیه رعایت

 باشد می ضروري نکات این رعایت تحقیقاتی طرح انجام محل در: 

 بهداشتی نکات رعایت 

 تبلیغات و تابلو،سرنسخه نداشتن 

 تحقیقاتی طرح اجراي محل در 

  

  

  

 باشد می ممنوع مطب در پزشکی تجهیزات و ملزومات ، دارو هرگونه تحویل و فروش. 

 تجهیزات و ملزومات از استفاده و پزشکی فوریتهاي موارد در اورژانس داروهاي مصرف 

 مصرفی مواد بعنوان ، مطب در مجاز اقدامات سایر و سرپائی درمانهاي در پزشکی

 ترالی داروهاي لیست.(باشد نمی فوق ضابطه مشمول و شده تلقی پزشکی خدمات

 ).باشد می موجود دفترچه آخر در اورژانس

 وتوزیع ،تولید ودارو غذا معاونت وتوسعه تحقیق دفتر 17 شماره اطالعیه به توجه با 

 عارضه علت به پیروکسیکام و) ولتارن( سدیم دیکلوفناك آمپولهاي داخلی ومصرف

 . شود قطع بایست می تزریق، محل در ،نکروز پا فلج ناپذیر برگشت

 بیمارستانی غیر هاي داروخانه در ترامادول و دیکلوفناك تزریقی هاي فرآورده توزیع 

 .است ممنوع

 

 حجامت

 تجویز دارو در مطب
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 بیماران نسخ در ترامادول و دیکلوفناك تزریقی هاي فرآورده تجویز از بایستی پزشکان 

  .نمایند خودداري سرپایی

 بیماران و غیربیمارستانی مراکز در ترامادول و دیکلوفناك تزریقی هاي فرآورده تزریق 

 .باشد نمی مجاز سرپایی

 سیستم به مجهز درمانی مراکز به محدود مذکور داروهاي مصرف و توزیع حاضر حال در 

 .باشد می اورژانس

 شود توجه نکات این به  )ولتارن( سدیم دیکلوفناك آمپول تجویز هنگام: 

 یابد اختصاص بیمارستان در بستري بیماران به فقط. 

 است ممنوع سال 15 زیر کودکان در. 

 از تا گردد تزریق گلوتئال عضله خارجی فوقانی ربع در عمیق صورت به باید 

 .گردد جلوگیري بافت یا عصب به احتمالی آسیب ایجاد

 جدا خفیف دردهاي-سرماخوردگی-تب نظیر غیرضروري موارد در آن تزریق از 

 .گردد خودداري

 الزم ساعت چند فاصله در آمپول دو عضالنی تزریق که شدید دردهاي موارد در 

 .گردد تزریق آمپول یک فقط چپ و راست گلوتئال عضالت از یک هر در است

 از توان می روز دو از بیش نیاز صورت در و گردد مصرف روز دو از بیش نباید 

 .نمود استفاده درد ضد داروهاي سایر یا سدیم دیکلوفناك شیاف یا قرص

 عوارض جمله از تزریق محل در نکروز و پا مچ پا،افتادگی ناپذیر برگشت فلج 

 .باشند می آن

 توسط آنها فروش و )مطب در( پزشک توسط فهرست از خارج داروهاي تجویز با 

 مقررات چارچوب در ها وبنزودیازپین متادون-مانندالکل پزشک نسخه بدون ها داروخانه

 .خواهدشد برخورد

 باشد نمی پذیر امکان ها مطب به مخدر داروي تحویل ضوابط براساس . 

 ودرصورت کشورراندارند رسمی فهرست از وخارج مجاز غیر تجویزداروهاي حق پزشکان 

 . گردد می لغو آنها پروانه تکرار، صورت ودر بررسی موضوع تخلف
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 راندارند داروخانه از خارج دارو فروش حق وجه هیچ به پزشکی حرف وسایر پزشکان 

 . است قضائی پیگرد وقابل گردد می محسوب جرم امر واین

 وبهداشتی آرایشی هاي فرآورده خصوصاً( متعارف حد از وخارج قیمت گران هاي نسخه 

 عدم یا و علمی توجیه نبود صورت در و گردد ارزیابی نسخ درکمیته باید) پوستی و

 .پذیرد می صورت قانونی برخورد مجاز غیر اقالم وجود یا و ضرورت

  

  

  

 

 بالمانع تشخیص راستاي در پزشکان توسط گرافی کاردیو الکترو نوار گرفتن به مبادرت 

 . است

 ورعایت رات ومقر ضوابط کلیه رعایت با اکوکاردیوگرافی انجام به مبادرت همچنین 

 .باشد می بالمانع مطب در مقدس شرعی باموزاین امورپزشکی انطباق اصول

 استفاده صغیر جراحی وست قلب نوار دستگاه از مطب در توانند می عمومی پزشکان کلیه 

 .نمایند

 موضعی یا عمومی بیهوشی به نیاز آن انجام براي که درمانی و تشخیصی اعمال کلیه 

 . است انجام قابل درمطب ننماید خطر ایجاد و نباشد

 یا سرپرستان یا اولیاء یا شخص رضایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل هرنوع 

 جرم. شود انجام دولتی نظامات و علمی و فنی موازین ورعایت آنها قانونی نمایندگان

 .بود نخواهد ضروري رضایت فوري موارد در و شود نمی محسوب

 مقررات نظر از و شده محسوب جرم بیمار معاینه بدون دارو و استراحت گواهی صدور 

 تخلف می باشد. نیز پزشکی انتظامی

 اینگونه و است مصوب قوانین برخالف مطب در بینی پالستیک جراحی مانند اعمالی انجام 

 . شود انجام ها دربیمارستان باید صرفاً اعمال

  

 

 فعالیت مجاز پزشکان
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 وجود ، آید می بعمل زنانگی معاینات یا و سرپائی هاي جراحی که هائی مطب در 

 .است الزامی معاینه و جراحی ابزار و وسایل استریلیزاسیون جهت اتوکالو

 فعالیت پروانه اخذ به نیاز آنها کاربرد که تجهیزاتی از استفاده و آوري فن بکارگیري 

 .است ممنوع مطب در دارند خاص

 پرتوپزشکی وسایل      :نظیر      

 اي هسته پزشکی                       

 رادیوتراپی                      

 توانبخشی                      

 ) پوست لیزر ( لیزر اپی                      

  )چشم لیزر ( لیزیک                      
  

 دستگاههاي نظیر درمانی تشخیصی وسایل و روشها   EEG,EMG,NCV,EKG ،دانسیتومتري 

 مادون چراغ ، الکتروآکوپانکچر هیدرودرمی، الکترولیز، ، کوتر ، کرایو کولیت،  سونی ،

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از که ضوابطیبا رعایت مقررات و UV ،قرمز

 .است برداري بهره و استفاده قابل مطب در ، است کرده تدوین مورد هر در پزشکی

 دوره گذراندن یا و خاص تبحر به نیاز که مطب در استفاده قابل دستگاههاي خصوص در 

 و درمان ، بهداشت وزارت طرف از مربوطه دستورالعملهاي ، باشند می آموزشیمشخصی

 گردد می اعالم پزشکی نظام سازمان و پزشکی علوم دانشگاههاي به پزشکی آموزش

 و دانسیتومتري دستگاه اندازي راه شرایط مطب، در آندوسکوپی شرایط و نحوه نظیر(

 ) غیره و لیزر اپی

 ندارد قانونی منع پوست متخصص با عمومی پزشک الکترولیزتوسط انجام. 

 سازنده کارخانه یا شرکت توسط کشور از خارج آموزشی هاي دوره طی ذکرگواهینامه 

 .میباشد ممنوع لیزر

 تجهیزات قابل استفاده در مطب
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 امور و آموزش محترم معاونت توسط که معتبر دانشگاهی آکادمیک هاي دوره قید تنها 

 تابلو یا سرنسخه،مهر شده،در تایید پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت دانشگاه

 .باشد می بالمانع

  

  

  

 

   تاکید آن کامل رعایت بر و یادآوري مواردزیر بیماران، حقوق کامل رعایت لزوم به توجه با

  :گردد می

 گردد ویزیت بیمار نفر 6 از بیش نباید ساعت هر در . 

 باشد نمی جایز وجه هیچ به بیمار نفر یاچند 2 همزمان ویزیت . 

 شود ممانعت بیمار همسر حضور از نباید وجه هیچ به. 

  

  

  

  

 دریک گرددکه می اطالق دندانپزشکی یا پزشکی مطب چند به : پزشکان ساختمان 

 درمان به مطب تاسیس وپروانه مستقل سرنسخه تابلوو و مطب باداشتن هرکدام ساختمان

 . بپردازند خود بیماران

 داشتن با مختلف هاي شیفت در و مجزا هاي مطب با ساختمان یک در پزشکان فعالیت 

 می باشد. بالمانعمستقل  سرنسخه و تابلو

 توانبخشی و فیزیکی وطب پاتولوژي ،کلینیکال رادیولوژي متخصص ساختمان این در 

 پروانه داشتن صورت در هم درمانی ورژیم تغذیه ومشاور سنجی مامائی،بینائی کار دفاتر

 .باشند داشته فعالیت توانند می مربوطه ومجوز

 نام داراي پزشکان تابلوهاي درباالي تواند می) پزشکان ساختمان( ساختمان این تابلو 

 سانتی متر باشد.  50*70یک تابلو و ابعاد آن حداکثر  باشد خاص یاشماره

 رعایت حقوق بیماران

 ساختمان یا مجتمع پزشکان
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 ساختمان در درمانی شیمی یا تراپی سرم براي اضافه تخت و سرپائی عمل اتاق وجود 

 شرایط نباید پزشکی مجتمع یا ساختمان صورت هر در و باشد می ممنوع پزشکان

 .باشد داشته درمانگاهی

 گردد نمی محسوب پزشکی موسسه پزشکان ساختمان. 

 براي پزشکی موسسه ، کلینیک پلی ، کلینیک ، درمانگاه مانند عناوینی بکاربردن 

 .باشد می ممنوع پزشکان مجتمع و ساختمان

 نظام سازمان ضوابط برابر باید ها مجموعه اینگونه در شاغل پزشکان ي کلیه تابلوي 

 .گردد نصب دید معرض در و مناسب محل در ایران اسالمی جمهوري پزشکی

 عنوان تحت ساختمان یک در خود مطب محل در پزشکان جمعی و متمرکز فعالیت 

 تابلو ذیل جداگانه صورت به پزشکان از هریک تابلو صورتیکه در پزشکان ساختمان

  باشند مستقل سرنسخه داراي ایشان از هرکدام و باشد شده گردیده نصب ساختمان

 .است بالمانع 

  

  

  

  

  

 مستقیم نظارت ،با سرپائی بیماران وپانسمان امورتزریقات که است محلی فوق واحد 

 . پذیرد می انجام درآن مربوطه نامه آئین اساس بر و پزشک

 ودرمجاورت ساختمان طبقه یک در بایست می وپانسمان تزریقات واحد و پزشک مطب 

 . باشند یکدیگر

 اعطا پزشکی علوم هاي دانشگاه درمان معاونت ازسوي پانسمان و تزریقات مجوزواحد 

 . گردد می

 خواهدشد صادر شرایط واجد وفرد پزشک نام وبه مشترك صورت به تاسیس مجوز 

 مجوز دارندگان وحضور مطب بودن فعال به ،منوط پانسمان و تزریقات واحد وفعالیت

 .باشد می مشترك

شرایط تاسیس واحد تزریقات 

 و پانسمان در مطب
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 توسط دارو ،تزریق بیمار بودن اورژانس صورت در فقط پزشک حضور عدم صورت در 

 . باشد می مجاز تزریقات واحد

 مطب محل در ماه سه حداکثر مدت براي مشترك مجوز دارندگان از هریک صورتیکه در 

 دوماه بعداز وبراي خواهدداشت برعهده را وي ،مسئولیت جانشین نشوند،همتراز حاضر

 .گردد صادر جدید واجدشرایط فرد مسئولیت با جدید ومجوز باطل قبلی مجوز بایستی

 تجویز پزشک و تزریق نوع ، دارو دز ، دارو نوع بیمار، کامل مشخصات ثبت جهت دفتري 

 .باشد داشته وجود کننده

 باشند می افراد این شامل وپانسمان تزریقات واحد تاسیس شرایط واجد متقاضیان: 

 معتبر مطب پروانه داراي پزشکان کلیه 

 قانونی وتعهدات طرح که پرستاري رشته وباالتر پرستاري کاردانی دارندگان 

 .باشند داده انجام را خود

 در کار سابقه سال سه حداقل با پزشکی مددیاري و بهیاري دیپلم دارندگان 

 .باشد رسیده معاونت تایید به که اورژانس و درمانی مراکز

 مورد کار سابقه سال سه حداقل و بوده پزشکیاري مدرك داراي افرادیکه کلیه 

 .باشند داشته معاونت تایید

 سابقه سال سه حداقل با بیهوشی ) تکنسین( کاردان مدرك دارندگان 

 درمانی مراکز در کار سابقه سال 5 حداقل با پزشکی هاي فوریت تکنسین 

 کاردانی التحصیالن ،فارغ مربوطه دانشگاه درمان معاونت تائید به واورژانس

 داده انجام را خود قانونی وتعهدات طرح که عمل اتاق و مامایی کارشناسی و

 .باشند

 که باالتر مقاطع و ) بیماریها با مبارزه گرایش با( عمومی بهداشت کاردانهاي 

 و گذرانده معاونت تایید مورد مراکز در را پانسمان و تزریقات آموزشی دوره

 .دارند اورژانس و درمانی مراکز در کار سابقه سال سه

 وپانسمان تزریقات واحدهاي در کار سابقه سال  5  داراي که تجربی شاغلین 

 درمان معاونت تائید به آنها وسابقه بوده پزشکان یامطب درمانی مراکز

 توسط که ودرمراکزي باشد سال 30 حداقل آنها وسن باشد رسیده دانشگاه
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 صورت ودر نموده طی آموزشی دوره گردد می اعالم دانشگاه درمان معاونت

 . مجوزنمایند درخواست مربوطه امتحان در موفقیت

 مربوطه قانونی مجوز اخذ از پس مطب در پانسمان و تزریقات خدمات انجام 

 .است بالمانع

 است ضروري تزریقات تابلوي نصب مجوز دریافت صورت در . 

  باشند مطب شرایط واجد پزشک مستقیم نظر تحت بایست می متقاضیان کلیه 

 . گردد نمی صادر مجوز پزشک حضور وبدون

 نیازي پزشک خود توسط پزشک خود بیماران براي فقط محدود تزریقات انجام 

 .ندارد تزریقات مجوز به

 زنانگی معاینات یا سرپایی هاي ،جراحی پانسمان و تزریقات که هایی مطب در 

 و وسایل یا بیمار با نحوي به که افرادي کلیه ،واکسیناسیون آید می عمل به

 حفظ و است الزامی Bهپاتیت  بیماري علیه بر دارند ارتباط پزشکی تجهیزات

 .باشد می ضروري بازرسین به ارائه جهت واکسیناسیون سوابق

 پانسمان و تزریقات مخصوص اتاق تجهیزات و ساختمانی کیفیت و فیزیکی فضاي 

 .باشد مطب ضوابط نامه آیین مطابق باید

 کف با مترمربع 12 حداقل مساحت به پانسمان و تزریقات مخصوص اتاق یک 

 روشن رنگ به ، آب به نفوذ غیرقابل خوردگی ترك بدون ، شستشو قابل ، سالم

 و شکاف و درز بدون سالم سقف. باشد فرج و خلل بدون و مقاوم جنس از ،

 .باشد شستشو قابل و روشن رنگ با خوردگی ترك

 وجود باید مناسب تهویه و کافی نور با سالم توري و پنجره ، مناسب فضاي 

 .باشد داشته

 و تزریقات واحد در کاغذي دستمال و مایع صابون با همراه دستشویی نصب 

 .باشد می ضروري پانسمان

 حفظ جهت (باشد شده مجزا مطلوب نحو به که معاینه تخت دو حداقل وجود 

 تختهاي روي براي کاغذي رول یا یکبارمصرف ملحفه از استفاده) بیمار حریم

 ، ماسک ، برسینه شناسایی کارت نصب با همراه تمیز روپوش از استفاده تزریق
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 هنگام التکس دستکش از ترجیحاً محافظتی عینک و مصرف یکبار دستکش

 .شود استفاده تزریقات

 بایستی پانسمان و تزریقات داراي مطب : 

 اورژانس ترالی داروهاي 

 متعدد پانسمان ستهاي احیاو ست 

 کت آنژیو ، سرم ست 

 مختلف هاي شماره با سوزن سر و سرنگ 

 یکبارمصرف دستکش بیستوري تیغ و استریل گاز باند 

 استریل پانسمان و بخیه پگ پنبه، ، ،بتادین الکل 

 دارو پایه چراغ ، رسیور ، پات ،گالی اتوکالو 

 قوه چراغ 

 حریق اطفاي کپسول و مانومتر با اکسیژن کپسول 

 بینی و دهانی اکسیژن ماسک و ساکشن دستگاه 

 و شود خشک و شو شست کامال باید استفاده بار هر از بعد ساکشن دستگاه 

 درون سالین نرمال سرم یا استریل آب سی سی 10 مصرف از قبل بالفاصله

 .شود ریخته محفظه

 روز 30 الی 15 هر دستگاه کار صحت جهت ، اتوکالو اسپور تست از استفاده 

 .است ضروري

 مطلوب درجه به رسیدن و اتوکالو شدن گرم از بعد پانسمان پگ استریل جهت: 

 دقیقه 30 مدت به 118-115

 دقیقه 15 مدت به 124-121

 دقیقه 10 مدت به 129-126

 134 دقیقه 3 مدت به -137

 از پگها کامل شدن خشک از بعد که دقیقه 45 مدت به 123 رومیزي دیجیتالی صورت در و

 .شود خارج اتوکالو

 آید عمل به آسپتیک نکات رعایت و شود مصرف جداگانه پگ پانسمان هر جهت. 
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 دارد استفاده قابلیت استریل از پس هفته یک تا استریل پانسمان پگ هر. 

 و تخت و پانسمان و تزریقات وسایل ، اکسیژن کپسول به مجهز باید اورژانس داروهاي 

 .باشد مربوطه فضاي

  

  

 کورتیزون هیدرو آمپول 

 آدرنالین آمپول 

 آتروپین آمپول 

 دوپامین آمپول 

 هپارین آمپول 

 دگزامتازون آمپول 

 فنوباربیتال آمپول 

 کلسیم 

 آمینوفیلین 

 هیوسین 

 دیازپام 

 پرومتازین 

 متوکلوپرامید 

 پریدین بی 

 الزیکس 

 مقطر آب 

 تزریقی نمکی نمکی،سرم شستشوي نمکی،سرم و قندي رینگر،سرم قندي،سرم سرم 

 زایلوکایین ویال 

 زبانی زیر نیتروگلیسیرین 

 آداالت کپسول 

 شیاف و قرص(استامینوفن( 

 هیپرتونیک گلوکز ویال  

 داروهاي اورژانسی در مطب


