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آئين نامه ضوابط فعاليت واحد بيماران بين الملل)
پزشکی) در مؤسسات پزشکی

معاونت درمان

گردشگران

بسمه تعالی

وزری
اين آئين نامه به استناد ماده  92قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  0831مجلس شورای اسالمی و مواد ، 9 ، 0
 5 ، 4 ، 8و  94قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،داروئی ،موواد وووردنی وآشوامي نی مصووب  0884واصوالاات بدو ی
وبن های  08 ،09 ،00و 01ماده  0قانون تشکيالت و وظائف وزارت به اشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب 0811و ماده  3قوا
نون تشکيل وزارت به اشت ،درمان وآمووزش پزشوکی وآئوين ناموه ایرائوی آن مصووب سوا  0815هيئوت متتورو وزيوران
واصالاات سا 0811به شرح ذيل ت وين می گردد:

ماده )1تعاريف :
-1-1

در اين آئين نامه به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي" ،وزارت متبوع "گفته مي شود.

-2-1

شورای راهبوری گردشویری سوالمت :مرکب از ماباون درمبان وزارت بهداشبت  ،درمبان و آمبوزش پزشبكي ،ماباون
گردشگری سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگری ،ماباون کنوبو ي امبور م وبا و ايرانيبان وزارت امبور
خارجه و رئيا سازمان نظام پزشكي که پيرو موافقت نامه مورخ  1131/1/5به امضای وزرای بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،امور خارجه ،رئيا سازمان ميراث فرهنگي و رئيا سازمان نظام پزشكي رسيده است،

-1-1

به مااونت درمان وزارت متبوع "،مداونت" ،گفته مي شود.

-4-1

به مااونت درمان دانشگاه ها و دانشكده های عووم پزشكي و خدمات بهداشتي درمباني" ،مداونوت دانشویاه" ،گفتبه مبي
شود.

-5-1
-6-1

به دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان "،دفتر" ،گفته مي شود.
م وز واحد بيماران بين ا مول ،موافقتي قانوني است که از طبر

دفتبر ،طببق ضبواب عايبين شبده ،ببه مؤسوبه پزشبكي

متقاضي ارائه خدمات گردشگری سالمت به بيماران بين ا مول  ،به عنوان م وز ارائبه خبدمات گردشبگری سبالمت جهبت
بيماران بين ا مول داده ميشود و به اختصار " ،مجوز واا بيماران بين الملل" گفته مي شود.

-7-1

مؤسوه پزشكي :به بيمارستان عمومي /عمومي با گرايش عخصصي خاص /بيمارستان عخصصي/مرکبز جراحبي موبدود
/مرکز عخصصي ناباروری/مؤسوات عخصصي پزشكي /کوينيک های عخصصي ،متقاضي ارائه خدمات سالمت به بيماران
بين ا مول(مطابق مفاد اين آئين نامه وآئين نام ه عاسيا وبهره برداری بيمارستان ونيبز سباير دسبتورا امل هبای صبادره
ومقررات وزارت) به اختصار"مؤسسه پزشکی " گفته ميشود.
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-3-0

واا بيماران بين ا مول( :)IPDواحدی در مؤسوه پزشكي است که وظيفه آن اي اد هماهنگي های الزم جهت ارائه خدمات
عشخيصي و درماني به بيماران خارجي است.

-3-1

بيمار بين ا مول :فردی است خارجي که جهت دريافت خدمات عشخيصي و درماني به ايران مراجاه کرده است.

 -11-1کارشناس واا بيماران بين الملل) :)IPDفردی است که در واحد بيماران بين ا مول استقرار داشته و موئو يت پيگيری
کويه خدمات ارائه شده به بيمار خارجي رادر طي بوتری بيمار در مؤسوه پزشكي به عهده دارد.
 -11-1پزشک /پزشکان  : IPDدر مراکز دارای واحد بيماران بين ا مول جهت عوريع ان ام کويه خدمات عشخيصي ،درماني و
مراقبتي مرعب

با بيمار بوتری شده الزم است عا عالوه بر پزشک ماا ج  ،پزشک /پزشكان ديگری به عنوان موئول

پيگيری ان ام دستورات پزشک ماا ج بيماران بين ا مول( ،)IPDعهده دار اين وظيفه گردد.
 -12-1پزشک مدالج :پزشكي است که وظيفه درمان بيماررا به عهده داشته و کويه موئو يت های درماني به عهده ايشان است.
 -11-1پكيج درماني /بوته خدمتي :منظور بوته عشخيصي درماني قابل ارائه به بيمار بين ا مول که شامل عمام هزينههای بيمار
اعم از خدمات درماني و رفاهي ميگردد به صورت يک بوته مواسبه شده و در هنگام مراجاه بيمار هزينه عمام شده آن در اختيار
بيمار بين ا مول قرار مي گيرد.
 -14-1شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي ماتبر :شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي است که م وزهای الزم را از سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری (مطابق شيوه نامه صدور گواهينامه حرفه ای گردشگری سالمت به شماره 312411/27573
مورخ  31/12/1ارائه شود) دريافت کرده و با مؤسوه پزشكي قرارداد مي بندد که بيماران بين ا مول را به مؤسوه پزشكي مارفي
کند.

ماده -2شرح وظايف پرسنل واحد بيماران بين الملل
- 1-2پزشک واحد بيماران بين الملل(پزشک )IPD


ويزيت بيمار در ساعت اول بوتری



هماهنگي با پزشک ماا ج و گرفتن دستورات او يه



هماهنگي با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت ان ام اقدامات پاراکوينيک و مشاوره های بيمار در
سرياترين زمان ممكن
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ويزيت روزانه مريض



هماهنگي با موئول سامانه ا كترونيک و سايت مؤسوه پزشكي جهت آماده کردن پرونده ا كترونيک



همكاری با پزشک ماا ج جهت آماده کردن خالصه پرونده و مدارک مريض به زبان انگويوي



پي گيری اعفاقات اورژانوي که ممكن است در طي  24ساعت برای بيمار اعفاق بيافتد



ارائه اطالعات کافي به بيمار در مورد نووه شكايت وروند درمان بيمار

عبصره :مؤسوه پزشكي بر اساس شراي خود مي عواند به شرح وظايف پزشک  IPDبندهای ديگری نيز اضافه نمايد.
 -2-2کارشناس واحد بيماران بين الملل (کارشناس )IPD


حضور موتمر در واحد بيماران بين ا مول



استقبال از بيمار بين ا مول هنگام ورود به مؤسوه پزشكي



ارائه اطالعات الزم به بيمار بين ا مول در زمينه خدمات و امكانات مؤسوه پزشكي



ان ام هماهنگي های الزم جهت پذيرش بيمار بين ا مول در مؤسوه پزشكي



اطالع به پزشک  IPDو پزشک ماا ج در هنگام بوتری بيمار بين ا مول



هدايت و مارفي بيمار بين ا مول به بخش مول بوتری بيمار بين ا مول



کمک در عرجمه و ارعباط بيمار بين ا مول با کادر پزشكي و پرستاری در حين بوتری بيمار بين ا مول



ان ام هماهنگي الزم بين بخشي در مؤسوه پزشكي جهت عوهيل و عوريع در ارائه خدمات به بيمار بين ا مول



ارزيابي و افزايش رضايت مندی بيمار بين ا مول در هنگام اقامت در مؤسوه پزشكي



ان ام اقدامات و هماهنگي های الزم هنگام عرخيص بيمار بين ا مول



ان ام هماهنگي های الزم با شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي



ثبت اطالعات بيمار بين ا مول در سامانه گردشگری سالمت وزارت



هماهنگي با کارشناس گردشگری سالمت دانشگاه

عبصره :مؤسوه پزشكي مي عواند حو شراي برای کارشناس  IPDشرح وظايف ديگری را نيز در نظر بگيرد.

-3-2پزشک معالج
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پذيرش موئو يت فني و حقوقي عمامي خدمات درماني قابل ارائه به بيمار بين ا مول



ارائه کويه خدمات درماني در اسرع وقت و با رعايت اصول اخالق پزشكي به بيمار بين ا مول



ارائه خالصه پرونده به زبان انگويوي و عايپ شده به بيمار که در آن بايوتي عشخيص بيماری ،نوع خدمت ارائه شده،
شرح عمل ان ام گرفته و عوصيه های الزم پا از عرخيص قيد شده باشد.



ارائه شماره عماس و امكان دسترسي  24ساعته به بيمار بين ا مول عا در صورت بروز هر گونه مشكل و يا عارضه بتواند
با پزشک ماا ج عماس بگيرد.

ماده  -3شرايط اشتغال پرسنل در واحد بيماران بين الملل
-1-3پزشک واحد بيماران بين الملل:


دارا بودن حداقل مدرک پزشک عمومي



شاغل در مؤسوه پزشكي



عوو کافي به زبان انگويوي و يا زبان غا



دارا بودن حكم از سوی رئيا مؤسوه پزشكي به عنوان پزشک IPD

بيماراني که به واحد  IPDمراجاه مي کنند

-2-3پرستار واحد بيماران بين الملل:


دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي پرستاری



دارا بودن مدرک دوره  RNپرستاری



داشتن حداقل سه سال سابقه پرستاری



آشنايي با زبان انگويوي ويا زبان غا

بيماران بوتری شده در واحد IPD

-3-3کارشناس واحد بيماران بين الملل:



دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي در يكي از رشته های مرعب با خدمات بهداشتي درماني
داشتن عوو کامل به زبان انگويوي و يا زبان غا

بيماران بين ا مول مراجاه کننده به واحد IPD
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 -4-3پزشک معالج واحد بين الملل:


دارا بودن م وز طبابت در شهری که مؤسوه پزشكي در آن واقع شده است



دارا بودن عخصص در يكي از رشته های با يني پزشكي



وجود قرارداد ماتبر با مؤسوه پزشكي



عاييد صالحيت ارائه خدمت به بيماران بين ا مول عوس رياست مؤسوه پزشكي

ماده -4انواع خدمات قابل ارائه به بيماران بين الملل:
الف  :سرپايی :کويه خدماعي که جهت  ، Check upعشخيص بيماری ،ان ام امور پاراکوينيكي ودرمان به بيماران بين ا مول که کمتر
از  24ساعت ارائه ميشود.
ب  :بستری :کويه خدماعي که با بوتری بيمار در مدعي بيش از  24ساعت ارائه مي گردد.
عبصره :خدمات سرپايي و بوتری قابل ارائه به بيماران بين ا مول مي باشد که در پروانه بهره برداری مؤسوه پزشكي قيد شده
باشد.

ماده  -5شرايط راه اندازی واحد بيماران بين الملل درمؤسسه پزشکی :
ضواب راه اندازی وفاا يت واحد  IPDمؤسوه پزشكي به شرح ذيل مي باشد:
 -1-5بيمارستان بايوتي حداقل دارای درجه  2اعتباربخشي موي باشد.
 -2-5عوويم درخواست راه اندازی واحد بيماران بين ا مول از طر

مؤسوه پزشكي به مااونت دانشگاه مربوطه

 -1-5مارفي پزشک ،کارشناس و پزشكان ماا ج واحد  IPDبه مااونت دانشگاه مربوطه
عبصره :ديگر مراکز درماني ب ز بيمارستان مي عوانند پزشک  IPDدر مؤسوه پزشكي نداشته باشد.
 -4-5مكان و فضای فيزيكي ،ع هيزات و نيروی انواني مورد نياز واحد  IPDو نيز امكانات مرکز ،بايد قبل از شروع به کار واحبد
مذکور در مرکز ،عوس کارشناسان ذيرب مااونت دانشگاه ،مورد بازرسي ،ارزيابي وعائيد قرار گيرد.
 -5-5ثبت اطالعات مؤسوه پزشكي داوطو واحد بيماران بين ا موبل در سبامانه گردشبگری سبالمت عوسب کارشبناس دانشبگاه
مربوطه
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 -6-5عاييد صالحيت مؤسوه پزشكي جهت دريافت م وز واحد بيماران بين ا مول عوس مااونت درمان دانشگاه و اعبالم آن ببه
مااونت درمان وزارت
 -7-5بررسي و احراز صالحيت مؤسوه پزشكي در دفتر نظارت و اعتباربخشي امبور درمبان وزارت و صبدور م بوز ( فوبو
چارت نووه صدور م وز ضميمه )1
 -7-6مدت اعتبار م وز صادره به مدت يک سال بوده  ،عمديد و غو م وز صادره منوط به ارزشيابي سا يانه مي باشد و م وز
صادره قابل واگذاری به غير نيوت.
تبصره :0موئول فني ساعات صبح مؤسوه پزشكي به عنوان موئول فني واحد بيماران بين ا مول نيز مي باشد.
تبصره :9مؤسوه پزشكي عنها خدماعي را به بيماران بين ا مول مي عواند ارائه دهد که در پروانه بهره برداری مرکز قيد شده باشد.
 -3-5ساوتار فيزيکی و و مات اقامتی:
 -1-3-5واحد بيماران بين ا مول بايوتي دفتری داشته باشد که کارشناس واحد بيماران بين ا مول در آن مقيم بوده و حتي ا مقدور
در مكاني باشد که دسترسي بيماران بين ا مول به آن راحت باشد (عوصيه مي شود در نزديكي پذيرش مؤسوه پزشكي باشد)
 -2-3-5بوته به سياست مؤسوه پزشكي  ،مول بوتری بيماران بين ا مول مي عواند در يک بخش م زايي باشد و يا در بخش
های عاريف شده ای از مؤسوه پزشكي اعاقي را مطابق با استاندارهای خدمات اقامتي (ضميمه شماره  )2جهت ارائه خدمات به
بيماران بين ا مول آماده نمايند.

ماده  -6پذيرش بيماران بين الملل :

 -1-6اگر بيمار بصورت موتقيم و يا پذيرش ازطريق سايت مؤسوه پزشكي
ازجموه هزينه های مؤسوه پزشكي  ،بوته خدمات ،امكانات رفاهي در قا
ايشان قرار گيرد و در صورت قبول شراي

از جان

مراجاه نمايد ،بايوتي عمامي مقررات موجود و

برگه های ممهور به مهر مؤسوه پزشكي در اختيار

بيمار ،پذيرش ايشان در قا

قرارداد فيمابين مؤسوه پزشكي

و بيمار

صورت پذيرد.
 -2-6درصورعي که بيمار عوس شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي به مؤسوه پزشكي وارد شود ،بايد ازقبل هماهنگي های الزم
دراين زمينه ازطريق شرکت( پزشک موئول فني سالمت شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي )با مؤسوه پزشكي صورت پذيرد .اين
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هماهنگي ها شامل ارائه اطالعات بيمار وپرونده او يه وی ميباشد که بايد دراختيار مؤسوه پزشكي قرارگيرد .پذيرش بيمار در
قا

قرارداد سه جانبه فيمابين مؤسوه پزشكي  ،شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي ماتبر و بيمار صورت پذيرد.

 -1-6پا از ابالغ دستورا امل بيمه گردشگری سالمت عوس

بيمه مرکزی جمهوری اسالمي ايران ،مؤسوه پزشكي

بايوتي در هنگام پذيرش بيمار از داشتن بيمه گرشگری سالمت که متضمن جبران خوارت ناشي از فوت بيمار و يا عوارض پيش
بيني نشده درماني در خصوص بيماری فرد ،که من ر به اي اد هزينه های زياد مي شود و در قرارداد في مابين پيش بيني نشده
است ،اطمينان حاصل نمايد.
 -4-6مؤسوه پزشكي بايوتي درهنگام پذيرش بيمار ازداشتن عائيديه ماتبر مبني بر عدم ابتالء فرد به بيماريهای عفوني قابل
انتقال مطابق با استانداردهای  IHRاطمينان يافته ودرصورت وجود موارد خاص بيماری واگيردار درصورعيكه پزشک متخصص
عفوني اجازه اقدامات درماني را بدهد ،عمهيدات الزم را مد نظر قراردهد.
 -5-6پا از عقد قرارداد و پذيرش بيمار بين ا مول در واحد  IPDو اطالع به پزشک ماا ج و پزشک  ، IPDبيمار عوس

کارشناس

 IPDبه بخش بوتری مارفي گردد.
تبصره  : 0مرا کز درماني بخش دو تي عنها درصورت وجود ظرفيت مازاد(درصورعي که در ارائه خدمات به بيماران داخوي عداخوي
پيش نيايد واين موئوه در هيأت امنا دانشگاه و مؤسوه پزشكي عصوي شده باشد) ،ميتوانند نوبت به پذيرش بيماران بين ا مول
اقدام نمايند.
تبصره: 9در عمامي بخش هايي که بيمار رفت و آمد دارد ،بايد عابووها و عالئم هدايت کننده حداقل به زبان انگويوي وجود داشته
باشد.

ماده -7قيمت گذاری خدمات در مؤسسه پزشکی دارای واحد IPD
 -1-7مؤسوه پزشكي بايد سياست خود را در خصوص نووه ارائه کيفي خدمات (بوته خدمات عشخيصي و درماني) و قيمت آنها
عدوين و به بيمار ارائه نمايد ،به نووی که بيمار بين ا مول هنگام مراجاه اطالعات کافي در زمينه انواع خدمات عشخيصي و درماني و
هزينه های ارائه خدمات مذکور در مؤسوه پزشكي را به صورت شفا

و موتند دريافت نمايد.

 -2-7درصورعي که بيمار عوس شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي ماتبر وارد کشور شده است ،وجود قرارداد مشخص ،شفا
و قانوني و نووه مواسبه هزينه خدمات به صورت شفا  ،ا زامي است.

بسمه تعالی

وزری
 -1-7درصورعي که بيمار بصورت موتقيم اقدام به دريافت خدمت درماني نموده است ،يوت خدمات به همراه هزينه مربوطه به
صورت شفا

به بيمار بين ا مول اعالم و در قرارداد في مابين ذکر گردد .در غير اين صورت مؤسوه پزشكي خصوصي  ،صرفا

م از به دريافت هزينه براساس عارفه مصوب بخش خصوصي ،خواهد بود.
 -4-7عارفه خدمات ارائه شده به بيماران خارجي در مراکز درماني دو تي بايوتي به عصوي هيات امنای دانشگاه رسيده باشد.
تبصره  1به استناد بخشنامه شماره 411/3171د مورخ  1131/5/27مااون موترم درمان وزارت متبوع( ضميمه شماره  )1و
وزارت ،پيوند عضو به بيماران بين ا مول ممنوع بوده و ي پيوند قرنيه يا مغز استخوان بالمانع ميباشد.
تبصره  :9دريافت هرگونه وجهي خارج از ضواب مقرر عوس پزشک بابت ارائه خدمت درماني دريافت وجه غيرقانوني عوقي شده
و مشمول ضمانت های مربوطه خواهد بود.

ماده  -8ترخيص و مستند سازی:

 -1-7مؤسوه پزشكي مكانيوم عرخيص جداگانه ای جهت عوهيل در عرخيص بيماران خارجي دارد.
-2-7الزم است بخش عرخيص بطور موتقيم با بيمار ،شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي در ارعباط نبوده و اين امر از طريق
کارشناس  IPDصورت گيرد.
 -1-7عمامي بيماران بايد در زمان خروج ،خالصه پرونده انگويوي عايپ شده ،در اختيار داشته باشند که درآن موارد زير ذکر شده
باشد :نام و نام خانوادگي  ،پزشک ماا ج ،شماره پاسپورت و کد بين ا مووي  ،عاريخ پذيرش و عرخيص ،عوت مراجاه ،عشخيص او يه،
اقدامات عشخيصي و يا درماني ان ام يافته برای بيمار ،وضايت فاوي بيمار ،درج اقدامات و مراقبتهای مورد نياز پا از عرخيص که
بيمار بايد در مول سكونت(موطن) خود برای بيماری ان ام دهد و درصورت نياز ،زمان مااينه م دد
 -4-7بيمار قبل از عرخيص بايد آموزش و اطالعات الزم در خصوص چگونگي پيگيری وضايت خود ،بصورت فرم های از پيش
آماده شده و عرجمه شده به زبان خود دريافت نمايد.
 -5-7در مواردی که بيمار عويرغم عوصيه پزشكي عيم درماني عصميم به عرک مؤسوه پزشكي بگيرد ،درصورعيكه خطر جاني
برای بيمار وجود داشته باشد ،بمنظور جووگيری از اعفاقات غير منتظره پزشک ماا ج بايد ضمن مشاوره با متخصص پزشكي
قانوني در اين زمينه ،اطالعات الزم در خصوص مخاطرات اقدام مذکور را به بيمار اعالم کند.

بسمه تعالی

وزری
 -6-7مؤسوه پزشكي

از کدهای استاندارد عشخيصي و همچنين کدهای استاندارد برای اقدامات و پروسي رهای درماني و

عشخيصي( )ICD 10در کنار ساير اطالعات استفاده نمايد.
 -7-7مؤسوه پزشكي بايد به عمامي بيماران در هنگام عرخيص فرم رضايت سن ي داده از جموه اين رضايت نامه بايد حاوی
اطالعات دقيق دسترسي به بيمار جهت امكان کنترل خدمات ارائه شده باشد.
 -7-7مؤسوه پزشكي موظف است اطالعات مربوط به راههای برقراری ارعباط (ايميل ،عماس عوفني يا مراجاه حضوری) بيمار با
پزشک ماا ج و مؤسوه پزشكي را در زمان عرخيص در فرمهای از پيش طراحي شده دراختيار بيمار قراردهد.
 -3-7کارشناس  IPDمؤسوه پزشكي موظف است کويه اطالعات بيمار را مطابق با دستورا امل در سامانه گردشگری سالمت
وزارت ثبت نمايد.
 -11-7بايوتي به عمامي بيماران در زمان خروج از مؤسوه پزشكي نوخه ای داده شود که ضمن رعايت عوفيق دارويي شامل
داروهای قبوي و فاوي بيمار بوده و به عرعي

او ويت بر اساس نظر پزشک داروساز با يني و داروساز عدم عداخالت دارويي و

غذايي در رژيم دارويي بيمار واظ گرديده باشد ،ضمن آنكه عصريح ميشود موئو يت داروهای ع ويزی بيمار در زمان عرخيص بر
عهده پزشک ماا ج مي باشد.
تبصره :درصورت درخواست بيمار ،مؤسوه پزشكي موظف است نوخه برابر اصل از ريز خدمات و هزينه های مربوط را ممهور
به مهر مؤسوه پزشكي ( به زبان انگويوي) در اختيار بيمار قرار دهد.

ماده  -9برنامه پيگيری بيمار در کشور مبدا:

 -1-3مؤسوه پزشكي بايد بطور موتقيم و يا از طريق شرکت ويا دفتر خدمات موافرعي  ،با مراکز درماني ماين در کشور مبدا
بيمار در ارعباط بوده و پيگيری( (FOLLOW UPبيماران خود را ان ام دهند.
 -2-3درصورت بروز عوارض حتي در کشور مبدا ،مؤسوه پزشكي بايد مطابق قرارداد ،خدمات خود را ارائه و رضايت بيمار را
کو نمايد.

ماده  -11قرارداد با شرکت و يا دفتر خدمات مسافرتی

بسمه تعالی

وزری
 – 1-11مؤسوه پزشكي بايوتي با شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي قرارداد همكاری امضاء نمايد.
 -2-11به مؤسوه پزشكي دارای  IPDاجازه داده مي شود مطابق با قرارداد في مابين با شرکت و يا دفتر خدمات موافرعي ماتبر
دارای م وز ،در صورت حواب مؤسوه پزشكي هزينه های شرکت را واظ نمايد.

ماده  -11الزامات قانونی :
-1-11رضايت آگاهانه بايد قبل از اعمال جراحي ،بيهوشي ،بي درد سازی ،استفاده از خون يا موصوالت خوني و درصورت ان ام
هرگونه اقدامات درماني يا عشخيصي پرخطر از بيمار و در صورعيكه بيمار شراي اخذ رضايت را نداشته باشد از نماينده قانوني
وی گرفته شود.
عبصره :نماينده قانوني بيمار بر اساس قوانين کشور متبوع بيمار مشخص مي گردد
 -2-11هر مورد مرگ بيمار خارجي نيازمند عشكيل کميته بررسي مرگ و مير حداکثر ظر

 94ساعت پا از فوت بيمار ميباشد و

گزارش مربوطه بايد عا  24ساعت باد به واحد گردشگری سالمت دانشگاه عوت پوشش ارسال گردد.
 -1-2-11درصورت فوت بيمار رياست مؤسوه پزشكي بايد مراجع قانوني مربوطه را مطوع سازد.
 -2-2-11درصورت فوت بيمار مطابق ضواب و دستورا امل های جاری کشور عمل مي شود.
 -1-11درصورعي که بيمار نياز به ارجاع به مؤسوه پزشكي ديگری داشته باشد ،موئو يت حفظ سالمت و امنيت بيمار در حين
انتقال عا زمان پذيرفته شدن در مؤسوه پزشكي مقصد ،به عهده مؤسوه پزشكي ارجاع دهنده و پزشک ارجاع دهنده (پزشک
ماا ج) ميباشد و مؤسوه پزشكي ی که بيمار به آن ارجاع شده بايد بيمار را با خالصه پرونده کامل و مكتوب که شامل روند و
اقدامات درماني ان ام شده برای بيمار ميباشد ،عوويل گرفته و پذيرش کند.

ماده  -12مديريت خطر و ايمنی بيمار در مراکز درمانی دارای واحد بيماران بين الملل ()IPD
 -1-12به منظور ارائه خدمات با کيفيت به بيماران بين ا مول در مؤسوه پزشكي  ،يكي از موورهای ضروری مديريت خطر و
ايمني بيمار ميباشد .به همين منظور الزم است حداقل استانداردهای ايمني بيمار براساس استانداردهای مؤسوه پزشكي های
دوستدار ايمني بيمار در مراکز درماني دارای واحد پذيرش بيماران بين ا مول به اجرا درآيد ( .ضميمه شماره )1

بسمه تعالی

وزری
تبصره :0احراز حداقل  17امتياز از  21امتياز استاندارهای ا زامي از برنامه مؤسوه پزشكي های دوستدار ايمني بيمار
تبصره  :9اجرای دقيق مفاد نامه شماره  413 /11757مورخ  1131/6/12دفتر مديريت مؤسوه پزشكي ی و عاا ي خدمات با يني
در ارعباط با "راهنمای پيش گيری از اعصاالت نادرست کاعترها و و ه ها"  " ،راهنمای پيشگيری از زخم فشاری" " ،راهنمای
جراحي ايمن " و "راهنمای پيشگيری از سقوط بيمار"

ماده  -13پايش و ارزشيابی:
 -1-11بخشهای ارائه دهنده خدمت بايد بطور مرع از نظر ارائه خدمات درماني ،خدمات پرستاری ،خدمات پاراکوينيک و خدمات
غير پزشكي عوس واحد بهبود کيفيت مورد آموزش ،پايش و ارزيابي قرارگيرند.

ماده –14تيم مديريت اجرايی در مؤسسه پزشکی دارای واحد IPD
 -1-14در بيمارستانهايي که دارای واحد بيماران بين ا مول مي باشند بايوتي در عيم مديريت اجرايي بيمارستان پزشک  IPDبا حق
رای عضويت داشته باشد.
 -2-14وظيفه اين عيم سياستگزاری ،عدوين برنامه های استراعژيک و نظارت بر عموكرد صويح واحد بيماران بين ا مول و ارعقاء
کيفيت خدمات به بيماران بين ا مول در بيمارستان مي باشد.
 -1-14کو

اطالع و اجرای قوانين و مقررات و ضواب

ناشي از قوانين ودستورا اموهای مربوطه حو

مورد از وظايف عيم

مديريت اجرايي مي باشد که از طرق مقتضي بايد به آنها دسترسي يابند.

ماده  -15پايگاه اينترنتی مؤسسه پزشکی :


مؤسوه پزشكي دارای واحد  IPDبايد دارای حداقل يک سايت به زبان انگويوي باشد که دارای شراي زير است:



امكان ارائه نظر ،پيشنهاد ،انتقاد بيمار بين ا مول از خدمات دريافت شده در مؤسوه پزشكي بدون اعمال مودوديت



درج بوته های خدمات( پكيج های درماني) بصورت شفا



درج عارفه های خدمات بيماران بين ا مول بصورت شفا

بسمه تعالی

وزری


مارفي پزشكان ماا ج مؤسوه پزشكي



مارفي شرکت ويا دفاعر خدمات موافرعي طر



مارفي مكان و امكانات مؤسوه پزشكي



امكان پذيرش موتقيم از طريق سايت



امكان بارگذاری مدارک پزشكي بيمار از طريق سايت



قوانين و مقررات مربوط به پذيرش و درمان بيماران بين ا مول در مؤسوه پزشكي

قرار داد با مؤسوه پزشكي

ماده  -16ثبت اطالعات در سامانه گردشگری سالمت وزارت
 1-16کارشناس  IPDمؤسوه پزشكي موظف است عمامي بيماران بين ا مول درمان شده در مؤسوه پزشكي را در سامانه
گردشگری سالمت وزارت ثبت نمايد
 -2-16موول فني مؤسوه پزشكي و رئيا مؤسوه پزشكي موظف است نظارت دقيق بر ثبت اطالعات بيماران بين ا مول عوس
کارشناس  IPDرا داشته باشند
 -1-16کارشناسان نظارعي دانشگاه و وزارت موظف هوتند در بازديد های نظارعي بر مراکز درماني دارای واحد  IPDاز ثبت دقيق
اطالعات بيماران بين ا مول اطمينان حاصل نمايند و در صورت عخوف مؤسوه پزشكي در عدم ثبت اطالعات بيماران در مؤسوه
پزشكي مراع را به مااونت درمان وزارت اعالم نمايد عا در مورد ادامه فاا يت واحد بيماران بين ا مول مؤسوه پزشكي عصميم
گيری شود
ماده  -17پا از ابالغ ضواب اعتباربخشي ،عيم اجرايي  IPDموظف به اجرا و رعايت ا زامات قانوني مربوطه خواهند بود.
ماده  -18کنترل و نظارت بر واحد IPDدر مراکز در سراسر کشور به عهده مااونت مربوطه در وزارت متبوع /مااونت دانشگاه
مربوطه مي باشد.

ماده -19درجه ارزشيابي واحد IPDبيمارستانها طبق ارزشيابي سا يانه براساس ضواب مربوطه مشخص ميگردد.

بسمه تعالی

وزری
تبصره :چنانچه نتي ه ارزشيابي سا يانه زير استاندارد باشبد براسباس مباده  21آئبيننامبه اجرائبي مباده  7قبانون عشبكيل وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  1167عمل و در صورت زوم واحد IPDم از به پبذيرش بيمباران ببين ا موبل نمبي
باشد.
ماده  -21عايين عالئم و نشانههای عمومي واحد IPDمطابق ضواب و دستورا املهای مربوطه خواهد بود.
ماده  -21تخلفات:
-1-21چنانچه واحد IPDمؤسوه پزشكي از ضواب عايين شده در اين آئين نامه و يا دسبتورا املهبای ابالغبي عوسب وزارت
عخطي نمايد به نوو زير اقدام خواهد شد:
الف -بار اول عذکر شفاهي به باالعرين مقام اجرايي مؤسوه پزشكي با قيد موضوع در صورع ووه بازرسي مول عوس وزارت
يا مااونت
ب -بار دوم اخطار کتبي به باالعرين مقام اجرايي مؤسوه پزشكي عوس وزارت يا مااونت حداقل به فاصوه يک ماه پا از عذکر
شفاهي
ج -بار سوم اخطار کتبي به باالعرين مقام اجرايي مؤسوه پزشكي عوس وزارت يا مااونت به فاصوه يک ماه از اخطار کتبي قبوي
چ -درصورت عكرار و عدم عوجه به عذکرات قبوي اعم از شفاهي و کتبي مطابق با قوانين و مقررات جاری کشور اقدام خواهد شد
ماده -22اين آئين نامه در 99ماده و  04عبصره عصوي و از عاريخ ابالغ الزم االجراء است.

دکتر هاشمی
وزيربهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

وزری
ضمايم :
 .1فلوچارت صدور مجوز واحد بيماران بين الملل
 .2استانداردهای خدمات اقامتی
 .3بخشنامه پيوند عضو به بيماران بين الملل
 .4حداقل استانداردهای ايمنی بيمار

بسمه تعالی

وزری

فرایند صدورجموز

واحد بیماران بین امللل

ارائه درخواست کتبی مرکز درمانی به همراه مدارک الزم
مطابق با آیین نامه واحد بیماران بین الملل

عدم تایید صالحیت
تکمیل چک لیست خودارزیابی واحد توسط مرکز درمانی

بررسی مدارک و مندرجات و چک لیست خود ارزیابی مرکز درمانی توسط دانشگاه

تایید واحد بیماران بین الملل توسط
دانشگاه

اعالم به متقاضی

اصالح نواقص مرکز درمانی و
درخواست مجدد

ثبت اطالعات مرکز درمانی در سامانه گردشگری سالمت توسط
کارشناس گردشگری سالمت دانشگاه

معرفی مرکز درمانی از طریق اتوماسیون توسط دانشگاه به دفتر نظارت و اعتبار
بخشی معاونت درمان جهت بررسی

اعالم عدم موافقت دفتر وزارت به

تایید واحد توسط دفتر نظارت و

دانشگاه

اعتباربخشی درمان وزارت

درمانی و درخواست

صدور مجوز از سوی دفتر نظارت و اعتبار بخشی درمان وزارت

اصالح نواقص مرکز
مجدد

ارائه مجوز به متقاضی

عدم صدور

بسمه تعالی

وزری

ضمیمه 2
محوراصلي 1
زيرمحور

 .1ورودي بیمارستان والبي

تعريف استاندارد


دارای ورودی مشخص با طرح مشخص است وبه طور مجزا برای اورژانس و
ورودی اصلی میباشد.



رمپ برای عبور ويلچر وجود دارد.



محلی برای ورود و استقرارحداقل يک آمبوالنس وجود دارد.



فضای البی به طورمشخص و به همین منظور با تعداد صندلی کافی تعبیه شده
است.

 .2دارابودن محل انتظار



کلیه قسمتهای قابل مراجعه توسط خدمت گیرندگان دارای فضايی جهت
انتظارهمراه با صندلی کافی میباشند.

بیماران درهمه بخشهاي
اداري وپاراکلینیکي
.3

تعداد نوع سرویسهاي بهداشتي

.4

تابلوهاوعالئم هدایت کننده

.5

دکوراسیون،طراحي فضاومبلمان



درکلیه فضاهای عمومی مؤسسه پزشکی توالت ايرانی و فرنگی از بهترين نوع و
با شیرآالت لوکس و مجهز به سیستم خشک کن برقی به تعدادکافی برای
خانمهاوآقايان باتابلو متمايزکنده وجوددارد.



درهريک ازاتاقهای بخشهای بستری،يک توالت ايرانی ،يک فرنگی اختصاصی
وحمام اختصاصی وجود دارد.



درقسمت ورودی مؤسسه پزشکی يک تابلوی راهنمای کل طبقات باطورشکلی
وجلب توجه کننده وجود دارد.



خطوط رنگی هدايت کننده ازمحل البی تا بخشهای اصلی مؤسسه پزشکی
وجود دارد.



درتمام قسمتهای مؤسسه پزشکی

تابلوهای راهنما همراه بافلش درزاويه ديد

مناسب و باطراحی خاص وزيبا به دوزبان فارسی وانگلیسی وجود دارد.


کلیه قسمتهای مؤسسه پزشکی براساس اصول طراحی وبارنگ آمیزی مشخص
ساخته

شده اند.



رنگ صندلی هاو ساير اجزا با رنگ ساختمان وديوراها متناسب است.

 .6محوطه مؤسسه پزشکي



مؤسسه پزشکی دارای محوطه ای بازدارای فضای سبزو صندلی جهت نشستن

 .7چشم اندازمناسب



 .8تاسیسات



همراهان میباشد.
مؤسسه پزشکی به نحوی طراحی شده که ازالبی مؤسسه پزشکی فضای زيبا و
چشم نواز بیرون قابل مشاهده است.
درهمه قسمتهای مؤسسه پزشکی وبه ويژه بخشهای بستری سیستم سرمايش
وگرمايش مرکزی ازنوع چیلر با نحوه کنترل دستی وجود دارد.


روشنايی کافی درمحلهای عمومی مؤسسه پزشکی و روشنايی مناسب دستی
دراتاقهای بستری وجود دارد.



پنجره ها ازنوع دوجداره هستند.



مؤسسه پزشکی دارای آسانسور جهت حمل تخت وبیمار و همراهان وپرسنل
میباشد.

بسمه تعالی

وزری
محوراصلي 2
 .1تعدادوکیفیت تختها

 .2کیفیت تشک،پتو،ملحفه،بالش
 .3تعداد و محل قرارگیري ویلچر



حداقل تعداد تختهای مؤسسه پزشکی  46عددمیباشد.



تختها دارای کیفیت مطلوب ودارای حداقل دوشکن و تنظیم ارتفاع دستی يا
خودکار هستند.



هراتاق حداکثر  2تخت دارد.



تشک،پتو ،ملحفه و بالش از نوع مرغوب هستند.



زيرانداز جاذب آب میباشد.



بالش اسفنجی باروکش سفید میباشد.



ويلچرو برانکارد به تعدادکافی ودرمحلی مشخص درورودی مؤسسه پزشکی
بامسئولی مشخص وجود دارد.

و برانکارد
 .4آمبوالنس



حداقل دارای يک آمبوالنس برای حمل بیمار

 .5تجهیزات ایمني



مؤسسه پزشکی دارای پلکان اضطراری وکپسول آتشنشانی مطابق استاندارد

 .6تجهیزات امنیتي



 .7سیستم نوبت دهي



مؤسسه پزشکی دارای سیستم نوبت دهی دستی وانسانی میباشد.

 .8یخچال



مؤسسه پزشکی دارای يک يخچال اختصاصی به ازای هرتخت میباشد

 .9تلویزیون



درهمه قسمتهايی از مؤسسه پزشکی که بیماران يا همراهان آنها در انتظار به

میباشد.
مؤسسه پزشکی به جز واحد نگهبانی دارای سیستم دوربین مدار بسته باپوشش
 011درصدو امکان ذخیره سازی آرشیو فیلمها به میزان حداقل  01روزو آژير
خطردرمواقع سرقت میباشد.

سرمی برند ،تلويزيون وجود دارد.

 .11تلفن



به ازای هراتاق يک تلويزيون تخت همراه با ريموت کنترل وجود دارد



درچند نقطه ازفضای عمومی مؤسسه پزشکی تلفن همگانی شهری رايگان
وجوددارد.



به ازای هرتخت يک خط تلفن داخلی وآزاد باامکان شماره گیری صفر وجود دارد.



به ازای هرتخت کمد اختصاصی شکیل برای قراردادن وسايل شخصی وجود دارد.



به ازای هرتخت آئینه وروشويی درفضای داخلی اتاق تعبیه شده است

 .12سجاده،قرآن،کتب ادعیه



درهمه اتاقهای بستری،حداقل يک سجاده ،قرآن وکتب ادعیه به ازای هرتخت

 .13پکیج وسایل شخصي



 .14سیستم احضارپرستار



 .15دسترسي به اینترنت ورایانه



 .11کمدوآئینه

وجوددارد (متناسب با اعتقادات مذهبی بیمار)
پکیج لوازم شخصی شامل مُهر ،مسواک ،خمیردندان ،ژيلت ،صابون ،شامپو،
دمپايی ،لباس بیمار ،گان ،حوله ،واکس ،کرم مرطوب کننده ،خودکار ،کاغذو . . .
تحويل میشود.
احضار پرستار به صورت مکانیزه وازطريق ريموت کنترلی که دردست بیمار است
صورت میگیرد
درفضای کلی مؤسسه پزشکی دسترسی کلی به اينترنت ازطريق کافی نت وجود
دارد.


دربخش ها دسترسی رايگان به اينترنت برای بیماران وهمراهان وجوددارد.



دربخش هادسترسی به رايانه برای بیماران وهمراهان وجوددارد

 .16امکانات رعایت حریم خصوصي



امکانات رعايت حريم خصوصی وجود دارد.

 .17امکانات تردد داخل بیمارستاني



بیمار توسط لباسی متمايز و يا دستبند مخصوص به عنوان بیمار بین الملل
مشخص میشود.

بسمه تعالی

وزری
براي بیماروهمراه بیمار



همراه بیمار نیز توسط کارت ويا دستبند مخصوص مشخص میشود و امکان
ترددو دسترسی به بیمار برايش تسهیل میگردد.

محوراصلي 3
 .1الندري



درمؤسسه پزشکی واحد مستقل الندری وجود دارد.



خدمت اتوکشی درواحدالندری انجام میشود.



بیمار میتواند در هر ساعت از شبانه روز بنا به نیاز خود از خدمات واحد الندری
استفاده نمايد.

 .2حمل ونقل درون شهري



 .3نمازخانه



مؤسسه پزشکی دارای نمازخانه به متراژ کافی وامکان اقامه نمازجماعت میباشد.

 .4کافي نت



مؤسسه پزشکی دارای کافی نت با تعداد ايستگاه کافی میباشد.

 .5بوفه



مؤسسه پزشکی دارای بوفهی مجهز درفضای داخلی خود میباشد.

 .6خدمات واکس



مؤسسه پزشکی حداقل دارای يک دستگاه واکس زن برقی درالبی مؤسسه

 .7پارکینگ



مؤسسه پزشکی حداقل دارای پارکینگ رو باز برای بیماران وهمراهان میباشد.

 .8آبسردکن وآبگرمکن



مؤسسه پزشکی دارای تعدادکافی دستگاه آبسردکن و آبگرمکن همراه بالیوان

درمؤسسه پزشکی واحدی يه نام خدمات حمل ونقل باکادری مجرب ومسلط به
زبان انگلیسی وجود داردکه بیماران وهمراهان رادرسفارش خدمات حمل ونقل
وانتخاب مسیر راهنمايی می کند.

پزشکی میباشد.

يک بارمصرف در فضای عمومی خود و در داخل هر اتاق بستری میباشد

محوراصلي 4
 .1دفعات وکیفیت نظافت
دستشویي وحمامها



کلیه دستشويی هاو حمامها حداقل روزی دوبار و يا به محض احتمال يا تشخیص
هرگونه آلودگی نظافت میشوند.



نظافت بانهايت دقت وبااستفاده ازمواد ضدعفونی کننده و شامل کلیه اجزاء و
وجوه دستشويی،توالت ،حمام ،شیرآالت و غیره انجام میشود.

 .2دفعات وکیفیت نظافت
دستشویي وحمام هاو شارژ
تنظیفات

 .3دفعات تعویض لوازم خواب
ولباس بیمار



کلیه لوازم بهداشتی وتنظیفات مورد نیازحداقل روزی يکبار ،شارژ میشوند



کلیه دستشويی هاو حمامها حداقل روزی دو بار و يا به محض احتمال يا
تشخیص هر گونه آلودگی نظافت میشوند.



نظافت با نهايت دقت و با استفاده از مواد ضد عفونی کننده و شامل کلیه اجزاء و
وجوه دستشويی ،توالت ،حمام ،شیرآالت وغیره انجام میشود.



کلیه لوازم بهداشتی و تنظیفات مورد نیاز حداقل روزی يکبار ،شارژ میشوند.



ملحفه،زير انداز و لباس بیمار حداقل روزی يک بار و به محض مشاهده يا احتمال
آلودگی تعويض میشود.

همراه بيمار:
الزامات اختصاصي براي همراه بیمارشامل مواردزیرتعریف خواهدشد:



بسته ووسايل شخصی (دمپايی ،لباس مناسب ،لیوان ،بشقاب ،قاشق و چنگال و )...



کاناپه يا صندلی تختشو



میز کنار مبلی



سرو غذا در سه وعده

بسمه تعالی

وزری


پذيرايی میان وعده



مکانیسم تسهیل تردد



فضای اختصاصی برای استراحت مادران با امکانات



امکانات استفاده از خدمات رفاهی (کافی نت -تلفن و ) ...

بسمه تعالی

وزری

مدیریت خطر و ایمني بیمار در مراکز درماني داراي واحد پذیرش بیماران بین الملل()IPD
شماره استاندارد
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3

تعریف استاندارد
ایمني بیماردر مؤسسه پزشکي یک اولویت استراتژیک مي باشدودرقالب برنامه عملیاتي تفضیلي درحال اجراست.
یکي ازکارکنان درمؤسسه پزشکي با اختیارات الزم به عنوان مسئول وپاسخگوي برنامه ایمني بیمارمنصوب گردیده است.
مدیریت ارشدمؤسسه پزشکي به منظور بهبود فرهنگ ایمني بیمار،شناسایي خطرات موجوددرسیستم واعمال مداخله جهت ارتقاء
فرصتها به طورمنظم برنامه بازدیدهاي مدیریتي ایمني بیمار را به اجرا میگذارد

A.2.1.1
A.2.1.2
A.4.1.1
A.4.1.2
A.4.1.3
A.5.1.1

یکي ازمدیران میاني مؤسسه پزشکي بعنوان هماهنگ کننده فعالیتهاي ایمني بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.
مؤسسه پزشکي جلسات ماهیانه کمیته مرگ ومیر را به صورت مرتب برگزار مینماید.
مؤسسه پزشکي وجود تجهیزات ضروري را تضمین مینماید.
مؤسسه پزشکي ضدعفوني مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکي با قابلیت استفاده مجدد را قبل ازکاربرد تضمین مینماید.
مؤسسه پزشکي داراي وسایل وتجهیزات کافي به منظور تضمین ضدعفوني و استریلیزاسیون فوري میباشد.
جهت ارائه خدمات و مراقبتهاي درماني کادر بالیني حائز شرایط توسط کمیته مربوطه به صورت ثابت و موقت استخدام و بکار
گمارده میشوند.

B.2.1.1

پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درماني و تشخیصي تهاجمي؛کلیه خطرات ،منافع و عوارض جانبي احتمالي پروسیجر را به بیمار
توضیح داده و بیمار با حضور و نظارت پرستار ،برگه رضایتنامه را امضاء مينماید.

B.3.1.1

قبل ازانجام هرگونه پروسیجر درماني،تشخیصي و آزمایشگاهي یا تجویز دارو و یا ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي خوني،هویت
کلیه بیماران و به ویژه گروههاي در معرض خطر منجمله نوزادان ،بیماران دچار اختالال ت هوشیاري و یاسالمندان حداقل با دو
شناسه شامل نام و نام خانوادگي و تاریخ تولد شناسایي و مورد تأیید قرار میگیرند (هیچگاه شماره اتاق ویا تخت بیمار یکي از این
شناسه ها نمي باشد).

C.1.1.1
C.1.1.2
C.2.1.1

مؤسسه پزشکي به منظور اعالم اضطراري نتایج حیاتي آزمایشات،کانال هاي ارتباطي آزاد پشتیباني کرده است.
مؤسسه پزشکي داراي روال هاي مطمئن براي اعالم نتایج معوقه تستهاي پاراکلینیکي به بیماران بعد از ترخیص میباشد.
مؤسسه پزشکي داراي برنامه پیشگیري و کنترل عفونت مشتمل بر چارت سازماني،برنامه عملیاتي،راهنماها،و کتابچه راهنما
میباشد.

C.2.1.2

مؤسسه پزشکي ،تمیزي،ضدعفوني و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تأکید خاص بر واحدها و بخشهاي پر خطر تضمین
مینماید.

C.3.1.1

مؤسسه پزشکي راهنماهاي معتبر از جمله راهنماهاي سازمان جهاني بهداشت را در زمینه خون و فرآورده هاي خوني ایمن اجرا
مینماید

C.3.1.2

مؤسسه پزشکي داراي روشهاي ایمن قبل ازترانسفوزیون خون مانند ثبت نام رد وقبول داوطلبین و غربالگري خون در مواردي
مثل  HBVو HIVاست

C.5.1.1
D.2.1.1
D.2.1.2

مؤسسه پزشکي درتمامي اوقات دسترسي به داروهاي حیاتي را تضمین مینماید.
مؤسسه پزشکي براساس میزان خطر،پسماندها را از مبدأ تفکیک و کدبندي رنگي مینماید.
مؤسسه پزشکي از راهنماها،از جمله راهنماهاي سازمان جهاني بهداشت،جهت مدیریت دفع پسماندهاي نوك تیزو برنده تبعیت
مینماید

بسمه تعالی

وزری

بخشنامه پيوند اتباع غير ايرانی

