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دستًرالعمل صذير كارت معايىٍ پسشكي
ايي زستَضالؼول زض ضاستبي اخطاي هبزُ  2آييي ًبهِ اخطايي لبًَى اغالح هبزُ  31لبًَى
هَازذَضزًي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ ثْساضتي هػَة آشض هبُ  3131ثِ هٌظَض وٌتطل ٍپيطگيطي اظ اًتمبل
ػَاهل ثيوبضي ثِ هَاز ذَضزًي آضبهيسًي ٍ سبيط اضربظ ٍّوچٌيي تجييي ضطايف ٍ ًحَُ غسٍض
وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثطاي هتػسيبى ٍ وبضوٌبى هطاوع تْيِ ،تَليسً ،گْساضي ،حول ٍ ًمل ٍ تَظيغ ،ػطؾِ
ٍ فطٍش هَاز ذَضزًي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ ثْساضتي ٍ اهبوي ػوَهي تْيِ گطزيسُ است.
بخش ايل :كلیات
ماده )1تعاريف :
 هطاوع :ثِ وليِ هطاوع تْيِ ،تَليسً ،گْساضي ،تَظيغ ،ػطؾِ ٍ فطٍش هَازذَضزًي ،آضبهيسًي،آضايطي ٍ ثْساضتي گفتِ هي ضَز.
 اهبوي :هٌظَض وليِ اهبوي ػوَهي هطوَل ثٌس ج هبزُ  3آييي ًبهِ ثْساضت هحيف هي ثبضس . ٍسبئف حول ٍ ًمل  :ثِ ٍسبئف ًمليِ حبهل هَازذَضزًي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ ثْساضتي گفتِ هيضَز.
 چه ليست :ثِ فطم گَاّي هؼبيٌبت ٍ آ ظهبيطبت ثبليٌي هتػسيبى ٍ وبضوٌبى هطاوع تْيِ ،تَليس،ًگْساضي ،تَظيغ ،ػطؾِ  ،فطٍش ٍ ٍسبئف حول ٍ ًمل هَازذَضزًي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ
ثْساضتي ٍ اهبوي ػوَهي چه ليست گفتِ هي ضَز.
 -وبضت  :هٌظَض وبضت هؼبيٌِ پعضىي است وِ ثطاي افطاز هطوَل لبًَى ،هكبثك

ّويي

زستَضالؼول غبزض هي ضَز .
ماده  ) 2افزاد مشمول اخذ كارت معاينه پششكي:
وليِ هتػسيبى ،هسيطاى ٍ وبضوٌبى هطاوع ٍ ،سبئف حول ًٍمل ٍ اهبوي هلعم ثِ اذص وبضت هؼبيٌِ پعضىي
هي ثبضٌس .تبصزه :اضربغي هبًٌس غٌسٍلساض ،ثبغجبىً ،گْجبى ،ضاًٌسُ ٍ ًظبيط آًْب وِ زض هطاوع ٍ اهبوي
ضبغل ثَزُ ليىي ثب هَاز ذَضزًي ،آضبهيسًي ،آضايطي ٍ ثْساضتي توبس هستمين ًساضًس هستثٌي اظ لعٍم
اذص وبضت هؼبيٌِ پعضىي هي ثبضٌس.
ماده  )3مدت اعتبار كارت معاينه پششكي:
هست اػتجبض وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثطاي اضربغي وِ زض تْيِ ،فطاٍضي  ،آهبزُ سبظي ٍ پرت
هَازغصايي هبًٌس آش ،حلين ،پلَ ،چلَ ،ذَضش ،سبًسٍيچ ،ثستٌي ،آثويَُ ،ضيطيٌيً ،بىً ،مص زاضًس ثِ هست
ضص هبُ ٍ سبيط اضربظ يه سبل است.

تبصزه  :1زض غَضت هطبّسُ ػالين ثيوبضي زض افطازي وِ زاضاي وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثب هست اػتجبض
لبًًَي ّستٌس ،آى افطاز ثبيس ثٌب ثِ تطريع ثبظضس ثْساضت هحيف ٍ پعضهً ،سجت ثِ توسيس اػتجبض
وبضت السام ًوبيٌس.
تبصزه  :2هتػسي ٍ هسيطاى اهبوي ٍ هطاوع هَظفٌس زض غَضت هطبّسُ ػالين ثيوبضي لبثل اًتمبل ؾوي
خلَگيطي اظ ازاهِ فؼبليت افطاز هطىَن ثِ ثيوبضي آًْب ضا ثِ هطاوع ثْساضتي زضهبًي هحل ّسايت ًوبيٌس .
ماده  )4مزجع صدور كارت:
هطخغ غسٍض وبضت هؼبيٌِ پعضىي هطوع ثْساضت ضْطستبى /هطاوع ثْساضتي زضهبًيٍ ،اثستِ ثِ ٍظاضت
ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضىي هي ثبضس.
ماده  )5آسمايشگاه باليني:
هطخغ لبًًَي اًدبم آظهبيطبت ثبليٌي هَؾَع ايي زستَضالؼول ،آظهبيطگبّْبي تطريع قجي هطاوع
ثْساضت ضْطستبى /هطاوع ثْساضتي زضهبًي ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ثْساضت ٍ آظهبيطگبّْبي تطريع قجي
ذػَغي زاضاي هدَظ اظ ٍظاضت ثْساضت هي ثبضس .تػوين گيطي زض هَضز اٍلَيت زض اًتربة
آظهبيطگبُ (ثرص زٍلتي يب ثرص ذػَغي ٍيب ّطزٍ) ثِ ػْسُ ّيئت اهٌبي زاًطگبُ ػلَم پعضىي
ٍذسهبت ثْساضتي زضهبًي هٌكمِ هي ثبضس .
ماده  )6وجود كارت در محل كار:
وليِ هتػسيبى ٍ هسيطاى هَظفٌس وبضت هؼبيٌِ پعضىي ذَز ٍ سبيط وبضوٌبى ضا زض هحل هٌبست زض
هؼطؼ زيس ػوَم ًگْساضي ًوبيٌس ٍ ٌّگبم هطاخؼِ ثبظضسيي ثْساضت ثِ آًْب اضائِ ًوبيٌس .ػسم اضائِ وبضت
ثِ ثبظضسيي ثْساضت هحيف ثِ هٌعلِ ًساضتي وبضت هي ثبضس.
ماده  )7اتباع خارجي :
غسٍض وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثطاي اتجبع ذبضخي زض غَضتيىِ هدَظ البهت ٍ هدَظ فؼبليت زض زاذل
وطَض ضا اظ هطاخغ شيطثف زاضتِ ثبضٌس ثب اذص وپي هدَظ ّبي هصوَض ثالهبًغ است.
تبصزه :هؼبيٌبت ثبليٌي ٍ آظهبيطبت الظم زض غَضت ًيبظ هطبثِ اضربظ ايطاًي است.

ماده  )8فزمت كارت معاينه پششكي :
وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثبيس هكبثك فطهت تؼييي ضسُ غبزض ضَز .ضًگ وبضت هؼبيٌِ پعضىي وِ هست
اػتجبض آى ضص هبِّ است سجع ٍ وبضت هؼبيٌِ پعضىي وِ هست اػتجبض آى يه سبل است ثِ ضًگ آثي
چبح ٍ غبزض ضَز.
بخش ديم :معايىٍ ي آزمايشات
ماده  )9چک ليست:
هؼبيٌبت پعضىي ثبيس هكبثك چه ليست گَاّي هؼبيٌبت ٍ آظهبيطبت ثبليٌي پيطِ ٍضاى هطاوع ٍ اهبوي
اًدبم ضَز.
تبصزه :1پعضه ضرػبً هىلف ثِ اًدبم هؼبيٌِ ٍ تىويل چه ليست هصوَض هي ثبضس.
تبصزه ً :2ػت ػىس خسيس اظ هتػسي ٍ وبضوٌبى زض هحل الػبق ػىس چه ليست العاهي است.
ماده  )10كشت مدفوع:
وطت هسفَع ثطاي هتػسيبى ٍ وبضوٌبى هطاوع تْيِ ،تَليسً ،گْساضي ،حول ٍ ًمل ،تَظيغ ،ػطؾِ ٍ فطٍش
هَازذَضزًي ٍ آضبهيسًي ٍ افطازي وِ توبس هستمين ثب هبزُ غصايي زاضًس اظ ًظط سبلوًَال ٍ ضيگال
العاهي است.
ماده  )11آسمايش مستقيم مدفوع:
آظهبيص هستمين هسفَع ثطاي هتػسيبى ٍ وبضوٌبى هطاوع تْيِ ،تَليسً ،گْساضي ،حول ٍ ًمل ،تَظيغ،
ػطؾِ ٍ فطٍش هَازذَضزًي ٍ آضبهيسًي ثبيس زض سِ ًَثت اًدبم ضَز.
ماده  )12زض غَضت ًيبظ  ،آظهبيطبت هطثَـ ثِ سل ثطاسبس هؼبيٌِ ثبليٌي ٍ ًظط پعضه ثطاي هتػسيبى
هطاوع ٍ اهبوي اًدبم ضَز.
ماده  )13زض غَضت ٍخَز ػالئن ثيوبضي ايسظ ٍ ّپبتيت زض افطاز ضبغل زض آضايطگبُ ٍ هطاوع هطبثِ
پعضه هىلف است ًسجت ثِ هؼطفي افطاز خْت اًدبم آظهبيطبت هطثَقِ السام ًوبيس .زض غَضت هثجت
ثَزى ًتيدِ آظهبيص  ،هساذلِ فمف زض حس اضائِ آهَظش هساٍم هي ثبضس .

وس ٍاحس غٌفي....................................... :
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ً ............................بم پسض........................ :
تبضيد تَلس .................. :ضغل ..................... :آزضس هحل
وبض:
...........................................................................................
تلفي هحل وبض........................................... :

 -3سَاثك ثيوبضي
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غيبضزيبظ 
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وچلي 

 -2ضىبيبت ثيوبض:
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ؾ

ج  .گَاضضي
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اس
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 -1يبفتِ ّبي ثبليٌي
الف .تٌفسي:

حلك................. :

ة  .پَست:

هَ ٍ ًبذي .......................................... :

ج  .گَاضضي:

ضىن................ :

ضيِ ............................ :

همؼس........................... :

 -4آظهبيطبت هَضز ًيبظ ثب تطريع پعضه:
آظهبيطبت ذلف ثبتَخِ ثِ تبضيرچِ ثبليٌي 

ػىس ضيِ 

ثطض

ثطضسي پَست اظ ًظط گبل 

آظهبيص هسفَع* 

وط

 -5اظْبض ًظط پعضه:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي پعضه ............................... :تبضيد :
........................

اهؿبء

ٍ

هْط

ًظبم

پعضىي..........................:
*

ثطاي هتػسيبى ٍ وبضوٌبى هطاوع تْيِ ،تَليسً ،گْساضي ،حول ٍ ًمل،

تَظيغ ،ػطؾِ ٍ فطٍش هَازذَضزًي ٍ آضبهيسًي اخجبضي است

ًىبت ثْساضتي


اذص وبضت هؼبيٌِ پعضىي لجل اظ ضطٍع ثِ وبضالعاهي است .



ضػبيت هستوط ثْساضت فطزي (وَتبُ ًوَزى ًبذي زست  ،ضستي هطتت زست ثب آة ٍ غبثَى هبيغ ٍاستحوبم) العاهي

.  
اذص گَاّيٌبهِ آهَظش ثْساضت ػوَهي لجل اظ ضطٍع ثِ وبضالعاهي است .
است .


پَضيسى لجبس وبض هٌبست ٍ ثِ ضًگ ضٍضي زض حيي وبض العاهي است .



استفبزُ اظ والُ ٍ لجبس وبض هٌبست زض حيي تْيِ ٍ پرت هَاز غصايي العاهي است .



استؼوبل زذبًيبت زض حيي وبض هوٌَع است

تصوطات:
 -3ايي وبضت غطفبً خْت ًگْساضي زض هحل وبض ٍ اضائِ ثِ ثبظضس ثْساضت هحيف ثَزُ ٍ اضظش زيگطي ًساضز.
 -2زاضًسُ ايي وبضت هَظف است ثِ هحؽ اثتالء ثِ ثيوبضي ٍاگيطزاض سطيؼبً ثِ ًعزيىتطيي هطوع ثْساضت هطاخؼِ وٌس.
 -1زض غَضت ػسم توسيس وبضت هؼبيٌِ پعضىي پس اظ اًمؿبي تبضيد اػتجبض ثطذَضز لبًًَي غَضت هي پصيطز

ماده  )14ثٌب ثِ تطريع پعضه اًدبم آظهبيطبت زيگط ػالٍُ ثط آظهبيطبت هصوَض ثطاي پيطگيطي اظ
اًتمبل ثيوبضيْبي ٍاگيط العاهي است.

ماده  )15زضيبفت ًوًَِ هدسز ثطاي افطازي وِ تحت زضهبى ثيوبضيْبي اًگلي ٍ ضٍزُ اي ّستٌس ثبيس يه
ّفتِ ثؼس اظ لكغ زضهبى غَضت گيطز .
بخش سًمَ :سيىٍ ي يظايف
ماده  )16هشينه معاينه باليني و انجام آسمايش:
زضيبفت ّعيٌِ ّبي هطثَـ ثِ هؼبيٌِ ثبليٌي ٍ اًدبم آظهبيص ثطاثط زستَضالؼول ٍ تؼطفِ ّبي اثالغي
ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي است  .هجبلغ هصوَض خعٍ زضآهس ّبي اذتػبغي زاًطگبُ
ػلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ثَزُ ٍ ّط گًَِ تػوين گيطي زض هَضز ًحَُ ي اذص ٍ ّعيٌِ
آى ثِ ػْسُ ّيئت اهٌبي زاًطگبُ هي ثبضس .
ماده  )17هشينه صدور كارت معاينه پششكي:
زضيبفت ّعيٌِ غسٍض وبضت هؼبيٌِ پعضىي ٍ ضوبضُ حسبة ٍاضيعي ثطاثط ثرطٌبهِ ّبي ٍظاضت
ثْساضت ٍ هكبثك لبًَى ثَزخِ زض ّطسبل ذَاّس ثَز ٍ خعٍ زضآهس ّبي اذتػبغي ٍظاضت هتجَع
هي ثبضس.
ماده  )18وظايف:
ٍ -3ظيفِ هؼطفي افطاز هطوَل ثِ پعضه ٍ غسٍض وبضت هؼبيٌِ پعضىي ثِ ػْسُ ثبظضس ثْساضت
هحيف ٍ ٍظيفِ اًدبم هؼبيٌبت ثبليٌي ثِ ػْسُ پعضه هي ثبضس.
 -2هسئَل غسٍض ٍ اهؿبءوٌٌسگبى وبضت هَظفٌس لجل اظ غسٍض ٍ اهؿبء آى ،چه ليست هؼبيٌِ ٍ
ًتبيح آظهبيص ضا ضؤيت ًوبيٌس .
 -1ثبظضس ثْساضت هحيف هىلف است تب ظهبى اًمؿبي اػتجبض وبضت هؼبيٌِ پعضىي هستٌسات
هطثَقِ(چه ليست هؼبيٌِ ٍ ًتبيح آظهبيطبت)ضا زض پطًٍسُ اهىٌِ ًگْساضي ًوبيس.
ً -4ظبضت ػبليِ ثط حسي اخطاي ايي زستَضالؼول ثِ ػْسُ هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ ػلَم پعضىي ٍ
ذسهبت ثْساضتي زضهبًي است.
دكتر علیرضا مصذاقي ویا
معاين سالمت

