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 52/60/0066مورخ   جلسه شورایعالی نظام پزشکی پنجمینپنجاه و مصوب 
 

 
و لزوم  6/01/0511 مورخ در خصوص فهرست اعمال غیرمجاز در مطب پزشکاننظر به مصوبه هیات مدیره نظام پزشکی مرکز 

رخ مونظام پزشکی شورای عالی پنجمین جلسه پنجاه و در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران  ،رسانی آنبه روز 
تصویب بند به شرح ذیل را بروز رسانی و  06مقدمه و یک ، مشتمل بر ترکارا/دفها فهرست اعمال غیرمجاز در مطب 51/16/0011

این مصوبه و طبق ضوابط و مقررات ابالغی از وزارت بهداشت، موظفند در چارچوب از تاریخ ابالغ  کلیه اعضای سازمان نمود.
 نمایند.  اقدام آموزش پزشکی درمان و
 مقدمه: 

 ه مجاز نبود ،انجام هریک از اعمال مندرج در فهرست زیر، فارغ از صالحیت حرفه ای پزشک یا تجهیزات موجود در مطب
      د.صورت گیرمربوط پزشکی  هدر موسسبرابر مقررات و در صورت نیاز باید 

  به مصدومین و رفع مخاطرات  قانون مجازات خودداری از کمکمطابق بدیهی است در موارد اورژانس کلیه اقدامات باید
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف  01و تبصره ماده جانی و آیین نامه اجرایی مربوطه 

ی سازمان نظام پزشکی ای شاغلین حرف پزشکی و وابستهکتاب راهنمای عمومی اخالق حرفه 01پزشکی و وابسته و ماده 
 ، در این شرایط اقدامات درمانی الزم از شمول فهرست حاضر مستثنی می باشد.صورت گیردجمهوری اسالمی ایران 

 شورای عالی نظام پزشکی است. تفسیر موضوع و انطباق مصادیق برعهده  ،در فرض نقص، ابهام یا اجمال این مصوبه
 سازمان نظام پزشکی و مراجعو معاون فنی و نظارت کل سازمان، رییس شورای عالی نظام پزشکی، معاون انتظامی رییس

 است نمایند. از شورای عالی درخو، رفع ابهام و اجمال را انطباق مصادیق، قضایی دادگستری می توانند حسب مورد

 ها و دفاتر کار بوده و ممنوعیت اعمال مندرج در این فهرست، بر هیچ یک از مراکز تحت شمول این مستند صرفا مطب
  موسسات تشخیصی درمانی مترتب نیست.

 
ایه خدمت استاندارد ارشناسنامه و در موارد مجاز مندرج در به استثنای آرام بخشی تزریقی ) ، بیحسی نخاعی یا لقای بیهوشی عمومیا -0

  ( مورد تأیید وزارت بهداشت

  (ECTانجام الکتروشوک درمانی ) -5

  ها(من جمله انواع فتقحفره شکمی وصفاق الزامی باشد )اعمالی که برای اجرای آن بازکردن  -5

 لگن باشد  که برای انجام آن نیاز به بریدن یا ترمیم فاسیای شکم یا هرعملی -0

خارج کردن اکسترنال "و  "خارج کردن پین"و  "استخوان دبریدمان"به جز  های بدنروی استخوان باز ونه اعمال جراحیگهر -1
 "جراحی های مجاز بر روی  استخوانهای فکین از طریق برشهای مخاطی"و  "فیکساتور

های اکستانسور تاندونبه جز ( هاتاندونکلیه های ترمیم عروق بزرگ، جراحی های ترمیم اعصاب بزرگ، جراحی های ترمیم جراحی -6
 ( Footو روی پا  Hand پشت دست

 کارپالسندرم تونل جراحی  -1

  وارد کردن و خارج کردن هر نوع پروتز )منجمله پروتز سینه( در هر جای بدن -1

برداشتن به جز  PALتخلیه بافت چربی زیر جلدی در هر نقطه ای از بدن و با هر تجهیزات اعم از ساکشن، لیزر، ویزر، اولتراسوند و  -9
  سی سی توسط سرنگ جهت استفاده به عنوان فیلر 011چربی در حجم زیر 

 ابدومینوپالستی، براکیوپالستی، ماموپالستی  -01

  و سینه ناحیه سرینیتزریق چربی به هر شکلی در  -00

 اعمال جراحی عیوب انکساری با هر روشی منجمله لیزر  -05

استثنای تزریق هوا در اطاق قدامی، تپ اطاق قدامی، برداشتن اجسام خارجی کراس لینک ) به  اعمال جراحی بر روی کره چشم منجمله -05
  (و ناخنک سطحی

 )به استثنای شاالزیون( اعمال جراحی روی پلک که نیازمند برش و دسترسی از طریق ملتحمه باشد -00
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 هر عملی در ناحیه گردن که برای انجام آن نفوذ به زیر پالتیسما الزم باشد  -01

  ، مثانه، کبد، و طحالتراشه، برونش ها، روده ها داخل ، انساجکلیه ،رکتال پروستاتبیوپسی ترنس  -06

  اعمال جراحی وسیع گوش خارجی شامل الله و کانال گوش میانی و گوش داخلی -01

 تهیه شده در بانک خون تزریق هرگونه فرآورده خونی  -01

 پرینورافی جراحی  -09

 رکتوسل و سیستوسل جراحی ترمیم  -51

 زایمان هر نوع  -50

 سقط جنین هر نوع  -55

  ه مستلزم باز کردن قفسه صدری استاعمال جراحی ک -55

 (Office Hysteroscopy)به استثنای الپاراسکوپی و هیستروسکوپی ، الرنگوسکوپی مستقیم، برونکوسکوپی -50

  نیازمند انسزیون های پوستی باشداعمال جراحی روی استخوان های فک و صورت که کلیه  -51

  بزاقی که نیازمند انسزیون های پوستی استاعمال جراحی روی غدد  -56

  جراحی روی سپتوم بینی و توربینیت ها -51

 Alae Nasiبه جز اصالحات جزیی پس از جراحی اصلی صرفا بر روی بافت نرم  سپتوپالستی یا نوع راینوپالستی هر -51

  انسزیونهای خارج دهانی دارد یابه دسترسی از طریق پوست یا بینی نیاز اعمال جراحی روی سینوسهای پارانازال که  -59

  ترمیم اولیه شکاف لب و کام -51

  اعمال جراحی رزکسیون فکی که یکپارچگی فک را از بین می برد -50

  رزکسیون وبیوپسی ضایعات عروقی -55

  هر نوع رزکسیون زبان -55

  ناحیه صورتعضالنی  کلیه فلپهای  وسانتی متر  11بیش از فلپ های پوستی  -50

  سانتی متر باشد 1اسکار و جراحی های سطحی ناحیه صورت که نیازمند برش بیشتر از برداشت ضایعات خطی و  -51

  جراحی های شکستگی فکین و صورت که جهت جا اندازی یا فیکساسیون نیازمند دسترسی باز باشد -56

احی ترکیبی در اعمال جراحی و تخریب ضایعات وسیع که باعث درگیری اندام های مجاور دهان می شود و درمان آن نیاز به جر -51
  فضاهای مجاور دارد

  از منابع خارج دهانی است اعمال جراحی بازسازی استخوان های فک و صورت که نیازمند تهیه گرافت -51

  فک باال را در بر می گیرد Base انواع استئوتومی لفورت اعم از توتال یا سگمنتال که -59

  انواع استئوتومی های فک تحتانی جهت اعمال ارتوگناتیک -01

  و کندیل که نیازمند دسترسی باز داخل یا خارج دهانی باشد اعم از آرتروپالستی باز، کندیلکتومی TMJ مال جراحی های ناحیهاع -00

 باشد ( SMAS) انجام جراحی در ناحیه پوست صورت که نیازمند برش فاسیای سطحی -05

 باشد.  Dissectionانجام لیفت ابرو به روش غیرمستقیم که نیازمند  -05

  ای صورت که نیاز به بررسی عملکرد مجاری غدد بزاقی یا ترمیم اعصاب یا عروق دارده   laceration گی وترمیم پار -00

  نصب دیستراکتور خارج دهانی -01

  میلی لیتر 5م باالی از منابع داخل دهانی به میزان حجبرداشت اتوگرافت  -06


