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 شماره پرونده:                                                                                                           تاريخ و ساعت بازديد :  

 تاريخ پايان اعتبار پروانه :                                     شماره پروانه تاسيس درمانگاه:                                    نام درمانگاه :

 کدپستی :                                                                                          نشانی:                                              

                                           ساعت وروزهاي فعاليت:     شماره تلفن :                                         شماره موبايل مسئول فنی:                             

    فعاليت :اسامی دندانپزشکان شاغل :                                                                                          روز و شيفت 

 

 

     

 توضيحات خير بلی )مدارک و مستندات( عمومیمحورقوانين و مقررات   سوال رديف

     .میباشند معتبرپروانه مطب  دندانپزشکان شاغل دارای 1

    .اندازه تابلو استانداردمیباشد 2

    نمونه سرنسخه ضمیمه گردد یکدمنطبق میباش عناوين مندرج درسرنسخه با آيین نامه 3

 عناوین تابلو:درج منطبق میباشد عناوين تابلو باآيین نامه 4
 

   

    .برای هر بیمار پرونده تشکیل میشود 5

     پزشک معالج ممهور شده است.نشده توسط دنداپرونده ثبت  6

    )بررسی فاکتور و تصويرمجوز(.داد میباشداردندانپزشک با البراتوار دارای مجوز طرف قر 7

  خير بلی (محور تجهيزات و مواد مصرفی) سوال رديف

    .میباشد شده تايید اولیه پالن بر منطبق درمانگاه در يونیت تعداد 8

    .موجود میباشددرمانگاه دستگاه راديوگرافی پری اپیکال در  9

يا اتاقک سربکوبی شده  پاروان سربی درمانگاهی پری اپیکال در در صورت وجود دستگاه راديوگراف 11

 .وجود دارد

   

    .موجود میباشد درمانگاهدر  class B دستگاه اتوکالو 11

سرتوربین به تعداد کافی)متناسب با تعداد بیماران نیازمند انجام پروسیجرهای مرتبط با وسیله  12

 .موجود میباشد درمانگاهمذکور(در 

   

    .موجود میباشد درمانگاهسطل زباله دربدار در  13

    موجود نمیباشد.  درمانگاهمواد مصرفی تاريخ گذشته در  14

    دارد وجود )ماسک و سالم مانومتر جمله از(استاندارد شرايط با اکسیژن کپسول 15

 توضيحات خير بلی (محور کنترل عفونت) سوال رديف

    وسايل آلوده دندانپزشکی  پس از استفاده بالفاصله بوسیله آب شتسشو، ضدعفونی،واستريل میگردد.  16
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    شده است رعايتمناسب  نگهداری شرايط استريلیزاسیون و وفرزها سرتوربین  استفادهقبل از  17

    .روپوش سفید وتمیز پوشیده اند انو دستیار اندندانپزشک 18

     .مايع دستشويی و دستمال کاغذی در جنب روشويی موجود میباشد 19

    مصرف استفاده میشودبرای بیماران از پیشبند ، لیوان  ، سر ساکشن يکبار  21

    باشد  می مناسب بهداشتی، اصول رعايت وضعیت 21

در پايان کار روزانه توسط محلول مورد  درمانگاهدرپايان هفته وسطوح وکف  درمانگاهکلیه ديوارها  22

 .تايید وزارت متبوع ضد عفونی میشود
   

     .میشوندکارپولها بال فاصله پس از مصرف با زباله ها دفع  23

سر سوزنها و وسايل تیزمصرف شده درسفتی باکس به روش صحیح جمع آوری ودفع بهداشتی  24

 میگردند 
   

    .استفاده میکند مصرف، عینک محافظ، د ستکش يکبار به هنگام کار بابیماران از ماسک اندندانپزشک 25

پوشش يکبار مصرف)فويل/ آلومینیوم يا از سینی يکبار مصرف استفاده میشود يا سینی معاينه با  26

 .سولوفان و...(پوشانده میشود
   

    .رواکسن هپاتیت تزريق نموده است اندندانپزشک 27

    .را انجام داده استHBSAbژ      تیترا اندندانپزشک 28

    .واکسن هپاتیت تزريق نموده است اندستیار 29

    .داده استرا انجام HBSAbز     تیترا اندستیار 31

    .آمالگام مازاد مصرف شده در داروی ثبوت جمع آوری وسپس دفع میشود 31

ساعت در محلول ضد عفونی مورد تايید  01تری های قالبگیری  پالستیکی پس از استفاده به مدت  32

 .نگهداری وسپس با آب شسته  وخشک میگردد
   

    وشستشو و خشک  کردن در اتوکالو استريل میگردندتری های قالبگیری فلزی پس از استفاده  33

    جهت شستشوی وسايل آلوده از پیشبند پالستیکی وبرس نايلونی استفاده میشود 34

       قالبها قبل از ارسال  به البراتوار با محلول ضد عفونی مورد تايید گند زدايی میشود 35

  خير بلی سوال )محورفضاي فيزيکی( 

    .اتاق معاينه روشويی تعبیه شده استدر  36

    .اطراف روشويی کاشیکاری شده است 37

    .از نور و روشنايی کافی )حد اقل يک پنجره برای هر اتاق ( برخوردار میباشد درمانگاه 38

     .از تهويه مناسب )حد اقل يک پنجره برای هر اتاق( برخوردار میباشد درمانگاه 39

    .جهت جلوگیری از ورود حشرات دارای توری میباشند درمانگاهپنجره های  41

    .قابل شستشو میباشد درمانگاهکف  41

    .قابل شستشو میباشد درمانگاهديوار  42

    .متر مربع فضا در نظر گرفته شده است 01-01حد اقل  درمانگاهبرای هر يونیت مورد استفاده در  43
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تذكر شفاهي  ................................................................................................................. به دليل ......................................................................................................به خانم / آقاي ........................

      يند. داده شد و مقرر گرديد ايشان نسبت به رفع كليه اشكاالت سريعاً اقدام نموده و اين معاونت را كتباً از نتيجه اقدامات اصالحي مطلع نما

       : اننام و نام خانوادگي و امضاء كارشناس

 

 : وامضاء دندانپزشک محل مهر                                                                     ابالغ گرديد . ..............................................موارد فو ق به اينجانب..                   

 در صورت تمايل ونياز ( : اتو يا انتقاد اتپيشنهاد) دندانپزشک  هار نظر اظ

 

 واحد درمان  وم،دطبقه  ،2پالک مركز بهداشت جنوب تهران، كوچه شهید عباس شفیعي، پایینتر از طالقاني، خیابان وصال شیرازی، خیابان انقالب،    

 66951169* ( 111،  112داخلي  66978211-4) * 66481163تلفن مستقیم    (66974586) فاكس

gmail.com E-mail: darmanjonob@   

 نظريه كارشناس :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


