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 :شماره پرونده                                                                                                                                                              

                                     بازدید : و ساعت تاریخ                                                    کدملی :                                                  نام و نام خانوادگی :    

                 شهر مجاز به فعالیت)درج در پروانه مطب(:                              : مطبپروانه شماره                       :نظام شماره                 اعتبار پروانه مطب :     

       :روزهاي فعاليتساعت و              شماره ثابت :                                                شماره موبایل:                                              

                                     

      کدپستی :                                                                                       :                                               1مطب  نشانی

            :  2تلفن مطب                                                                                    :                                               2مطب  نشانی

 توضيحات خير بلی محورقوانين و مقررات عمومی )مدارک و مستندات(  سوال رديف

     معتبردرمعرض دید نصب شده است.پروانه مطب اصل  1

    .( میباشد05*05اندازه تابلو استاندارد)و  عدد( سهتعداد تابلو )حداكثر 2

3 
ثر سه رشته اكدندانپزشك عمومي وحد-خانوادگيام عناوین مندرج درسرنسخه با آیین نامه)نام ون

 نمونه سرنسخه ضمیمه گردد یکدتخصصي( منطبق میباش
   

4 
ثر سه رشته تخصصي( منطبق اكدندانپزشك عمومي وحد-عناوین تابلو باآیین نامه)نام ونام خانوادگي

 درج عناوین تابلو:میباشد
   

    .براي هر بیمار پرونده تشكیل میشود 5

     پزشك معالج ممهور شده است.نشده توسط دنداپرونده ثبت  6

    )بررسي فاكتور و تصویرمجوز(.داد میباشداردندانپزشك با البراتوار داراي مجوز طرف قر 7

  خير بلی (محور تجهيزات و مواد مصرفی) سوال رديف

    دستگاه میباشد 2تعداد یونیت در مطب حد اكثر  8

    .رادیوگرافي پري اپیكال در مطب موجود میباشددستگاه  9

    .یا اتاقك سربكوبي شده وجود دارد ي پري اپیكال در مطب پاروان سربيدر صورت وجود دستگاه رادیوگراف 11

     .در مطب موجود میباشد class B دستگاه اتوكالو 11

12 
انجام پروسیجرهاي مرتبط با وسیله  سرتوربین به تعداد كافي)متناسب با تعداد بیماران نیازمند

 .مذكور(در مطب موجود میباشد
   

    .سطل زباله دربدار در مطب موجود میباشد 13

    مواد مصرفي تاریخ گذشته در مطب موجود نمیباشد.  14

    دارد وجود )ماسك و سالم مانومتر جمله از(استاندارد شرایط با اكسیژن كپسول 15

 توضيحات خير بلی (کنترل عفونتمحور ) سوال رديف

    وسایل آلوده دندانپزشكي  پس از استفاده بالفاصله بوسیله آب شتسشو، ضدعفوني،واستریل میگردد.  16

    شده است رعایتمناسب  نگهداري شرایط استریلیزاسیون و وفرزها سرتوربین  قبل از استفاده 17
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    .پوشیده انددندانپزشك و دستیار روپوش سفید وتمیز  18

     .مایع دستشویي و دستمال كاغذي در جنب روشویي موجود میباشد 19

    براي بیماران از پیشبند ، لیوان  ، سر ساكشن یكبار مصرف استفاده میشود 21

    باشد  مي مناسب بهداشتي، اصول رعایت وضعیت 21

22 
پایان كار روزانه توسط محلول مورد تایید كلیه دیوارها مطب درپایان هفته وسطوح وكف مطب در 

 .وزارت متبوع ضد عفوني میشود
   

     .كارپولها بال فاصله پس از مصرف با زباله ها دفع میشوند 23

24 
سر سوزنها و وسایل تیزمصرف شده درسفتي باكس به روش صحیح جمع آوري ودفع بهداشتي 

 میگردند 
   

    .استفاده میكند مصرف، عینك محافظ، د ستكش یكبار بابیماران از ماسكدندانپزشك به هنگام كار  25

26 
از سیني یكبار مصرف استفاده میشود یا سیني معاینه با پوشش یكبار مصرف)فویل/ آلومینیوم یا 

 .سولوفان و...(پوشانده میشود
   

    قرارداد با شهرداري جهت دفع پسماند عفوني موجود است. 27

    .دندانپزشك رواكسن هپاتیت تزریق نموده است 28

    .را انجام داده استHBSAbژ      دندانپزشك تیترا 29

    .دستیار واكسن هپاتیت تزریق نموده است 31

    .را انجام داده استHBSAbز     دستیار تیترا 31

    .آمالگام مازاد مصرف شده در داروي ثبوت جمع آوري وسپس دفع میشود 32

33 
ساعت در محلول ضد عفوني مورد تایید  05تري هاي قالبگیري  پالستیكي پس از استفاده به مدت 

 .نگهداري وسپس با آب شسته  وخشك میگردد
   

    تري هاي قالبگیري فلزي پس از استفاده وشستشو و خشك  كردن در اتوكالو استریل میگردند 34

    پیشبند پالستیكي وبرس نایلوني استفاده میشودجهت شستشوي وسایل آلوده از  35

    قالبها قبل از ارسال  به البراتوار با محلول ضد عفوني مورد تایید گند زدایي میشود 36

 توضيحات خير بلی سوال )محورفضاي فيزيکی( 

    .در اتاق معاینه روشویي تعبیه شده است 37

    .اطراف روشویي كاشیكاري شده است 38

    .مطب از نور و روشنایي كافي برخوردار میباشد 39

     .مطب از تهویه مناسب برخوردار میباشد 41

    .پنجره هاي مطب جهت جلوگیري از ورود حشرات داراي توري میباشند 41

    .كف مطب قابل شستشو میباشد 42

    .دیوار مطب قابل شستشو ميباشد 43

    .متر مربع فضا در نظر گرفته شده است 21استفاده در مطب حد اقل براي هر یونيت مورد  44
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تذكر شفاهي  ...................................................................................................................................................................................................... به دليل .................به خانم / آقاي ........................

      ريعاً اقدام نموده و اين معاونت را كتباً از نتيجه اقدامات اصالحي مطلع نمايند. داده شد و مقرر گرديد ايشان نسبت به رفع كليه اشكاالت س

       : 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 بهداشت جنوب تهران،مركز  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 :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


