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 گروه هدف: عموم مردم

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

 واحد نظارت بر درمان 

1396 دی ماه سال  

 

 غیر مجاز پزشکی های شناسایی مراکز  راه

 این مراکز اغلب دارای یک یا چند مشخصه زیر   

 :می باشند

  مشخصات پزشک عدم نصب تابلو با نام و

 .یا دندان پزشک

 مرکز  هعدم نصب پروانه طبابت و یا پروان

یا وزارت  که از سازمان نظام پزشکی و

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر 

 گردیده است.

  عدم استفاده از سرنسخه و یا مهر منطبق با

رمان گر شامل نام و نام مشخصات فرد د

...، خانوادگی پزشک، دندانپزشک و 

نشانی محل فعالیت ، شماره نظام پزشکی 

 و...
  فعالیت به صورت مخفیانه در محل هایی

از قبیل منزل مسکونی ، مغازه های 

و معموال در ساعات عصر و  تجاری و...

 شب.

  مکان های فاقد شرایط فعالیت در

 . بهداشتی مناسب

 

 

 

 غیر مجاز چه مراکزی هستند؟ پزشکیمراکز 

ونه تحصیالت دانشگاهی گسودجو که هیچ افردی 

ی ، دندان پزشکی و سایر رشته در رشته های پزشک

د، مبادرت به نپیراپزشکی و توانبخشی ندار های

نموده و به درمان بیماران می  ایجاد مراکز درمانی

 د.نپرداز

در محل های  ت مخفیانه وراین افراد عمدتا به صو

و صدمات  فاقد شرایط بهداشتی به طبابت مشغولند

 ان ناپذیری به سالمت بیماران وارد می کنند.جبر

 

 



 

 

 چند توصیه

انتخاب  در شهروندان محترم شهرستان قدس  

صورت  و درقت پزشک ، دندان پزشک و... د

غیر مجاز ، با  پزشکیمشکوک شدن به مراکز 

(واحد 229داخلی ) 46818572شماره تلفن های 

واحد رسیدگی  46852200نظارت بر  درمان و یا 

به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس 

در نظارت بر این  و ما را تماس حاصل نموده

آنها و برخورد قضایی با متخلفین مراکز ، پلمپ 

 یاری نمایند.

 

 

 انواع هپاتیتو  ایدزمسری خطرناک از قبیل       

                                                       .خواهد شد

:غیر مجاز  پزشکی  نمونه هایی از مراکز  

  دندان پزشکی و دندانسازی های بدون

مجوز که توسط افراد فاقد هرگونه 

تحصیالت دانشگاهی در رشته دندان 

 پزشکی اداره می شوند.

  مراکز پزشکی غیر مجاز که فاقد پروانه

افرادی فاقد هرگونه تحصیالت هستند و 

در رشته پزشکی اقدام به درمان بیماران 

و اعمالی همچون زالو درمانی ، حجامت 

 ند.، شکسته بندی و... می پر داز

  آرایشگاه هایی که با استفاده از دستگاه

درمان و  های مختلف به انجام اعمال

دن های پوستی از قبیل تاتو، از بین بر

 می پردازند.لک ، جوان سازی و...

 

 

شکالت و خطرات ناشی از مراجعه به مراکز م

زغیر مجا پزشکی  

غیر مجاز جهت  پزشکی مراجعه بیماران به مراکز 

به ایجاد مشکالت عدیده برای خود  منجر   مداوا

از  که بیمار و تهدید علیه سالمت جامعه می گردد

  .جمله مخاطرات می توان به موارد زیر اشاره نمود

ایجاد مشکل و خطر در سالمت بیماران به دلیل  .1

استفاده از راه کارهای درمانی ناشیانه و غیر علمی 

 و احیانا داروهای غیر مرتبط 

در   تهدید سالمت فرد بیمار به دلیل تاخیر .2

درمان درست و اصولی و از دست رفتن زمان 

 طالیی درمان به موقع .

شرایط  . تهدید سالمت جامعه با رعایت نکردن3

غیر  استریل نمودن و همچنین کار در محیط 

 بهداشتی که منجر به انتشار انواع بیماری های


