وزری

آیيننامه
تأسيس و بهرهبرداری بخش پزشکی بازساختی و سلولدرمانی
در بيمارستانهای دولتی ،عمومی غير دولتی و خصوصی

مستندات قانونی :اين آييننامه به استناد مواد  22 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  24قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،
دارويی ،مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب  1334و اصالحات بعدی و بندهای  13 ،12 ،11 ،7و  11ماده  1قانون
تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب  1317و مواد  3و  8قانون تشکيل وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و آييننامه اجرايی ماده  8آن مصوب سال  1315هيأت محترم وزيران و اصالحات سالهای
 1311و  ،1331به شرح ذيل تدوين میگردد:
اهداف:
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-7

توسعه دانش کاربردی سلولهای بنيادی در کشور
شناسايی ،هدايت و سازماندهی ظرفيتهای علمی کشور
آموزش و توانمندسازی در قالب برنامه ملی
راهبری مبتنی بر اهداف ملی در سطح کشور
وصول به مرجعيت علمی کشور در سطح منطقه
ارائه خدمات درمانی پيشرفته و هدايت درمان کشور
حضور مؤثر در بازار منطقه و افزايش سهم کشور از بازار پزشکی بازساختی و سلولدرمانی

ماده  -1اختصارات و تعاریف:
در اين آييننامه واژههای زير در معانی مربوطه بکار میرود:
« -1-1مؤسس» :بيمارستانهای واجد شرايط تأسيس بخش مطابق دستورالعملهای ابالغی مرکز مديريت پيوند و
درمان بيماریهای وزارت
« -1-2بخش» :بخش ارائهدهنده خدمات پزشکی بازساختی و سلولدرمانی مستقر در بيمارستان ،که طبق مقررات،
جهت ارائه خدمات در زمينه درمان و نوسازی و ترميم انواع بافتهای بدن مبتنی بر سلول ،فرآوردههای سلولی،
ژندرمانی و محصوالت مهندسی بافت پس از درج افزايش بخش مذکور در پروانه تأسيس بيمارستان و اخذ پروانههای
قانونی مسئول/مسئولين فنی آن از وزارت تأسيس میگردد.
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« -1-2-1ژندرمانی» :فرآورده ژندرمانی ،فرآوردهای است که با انتقال ژن به وسيله وکتور ( )Vectorکه میتواند
ويروسی و يا غير ويروسی باشد ،به منظور پيشگيری ،تشخيص ،درمان بيماری و يا ترميم بافتی در انسان صورت
میگيرد.
« -1-2-2سلول بنيادي» :سلولی است تمايز نيافته که توانايی خود نوزايی و تمايز به سلولهای تمايز يافتهتر را
داراست.
« -1-2-3مهندسی بافت» :علم و فنآوری است که با استفاده از انواع سلولها (بنيادی و غير بنيادی) و داربستها
و مواد خارج سلولی ،به توليد بافت میپردازد.
« -1-2-4پزشکی بازساختی» :شاخهای از طب است که با استخراج ،فرآوری ،توليد و تمايز و يا تغيير ژنتيک
سلولها (بنيادی و غير بنيادی) و نيز توليد و تکثير بافتهای طبيعی و مصنوعی به درمان بيماریها میپردازد.
« -1-2-5آزمایشگاه سلولدرمانی» :واحدی است که خدمات آزمايشگاهی را مطابق دستورالعملهای ابالغی
مرکز مديريت پيوند و درمان بيماریهای وزارت ارائه مینمايد.
« -1-3گواهينامه خدمات پزشکی بازساختی و سلولی» :مدرکی است که از مراکز معتبر علمی و دانشگاهی
پس از گذراندن دوره آموزشی تئوری و عملی خدمات مرتبط ،مطابق ضوابط جاری وزارت ،صادر میگردد .اعتبارسنجی
اين مدارک توسط مرکز مديريت پيوند و درمان بيماریهای وزارت صورت میپذيرد.
ماده  -2شرایط تأسيس و بهرهبرداري بخش:
 -1جهت تأسيس ،بهرهبرداری و فعاليت بخش در بيمارستان متقاضی ،میبايست به شرح ذيل اقدام گردد:
 -2-1-1تسليم درخواست و مدارک مورد نياز مطابق فرآيندهای مديريت درخواستها در صدور پروانهها به معاونت
دانشگاه/دانشکده از طريق سامانه الکترونيکی صدور پروانهها و اطالعات مؤسسات وزارت و اخذ تأئيديههای الزم به
لحاظ سطحبندی خدمات دانشگاه و غيره برابر ضوابط و مقررات وزارت.
تبصره  :1کليه عمليات صدور پروانه تا تفويض آن به دانشگاهها ،در مرکز مديريت پيوند و درمان بيماریها و اداره
صدور پروانههای وزارت متبوع انجام میگيرد.
تبصره  :2صرفاً آن دسته از بيمارستانها (دولتی ،عمومی غير دولتی و خصوصی) به عنوان مؤسس به رسميت شناخته
میشوند که طبق ضوابط اين آييننامه و ساير مقررات قانونی مربوطه ،صالحيت آنان با پيشنهاد مرکز مديريت پيوند
و درمان بيماریها به تصويب کميسيون قانونی رسيده و موافقت اصولی مربوطه صادر و افزايش بخش در پروانه
بهرهبرداری (تأسيس) آنان درج شده باشد.
 -2-1-2صدور موافقت اصولی (پس از تصويب کميسيون قانونی و انعقاد قرارداد تأسيس) توسط وزارت طبق ضوابط
و مقررات مربوطه.
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 -2-1-3پذيرش مدارک دليلی برای صدور موافقت اصولی نبوده و هر گونه ضرر و زيان ناشی از هزينهکرد قبل از
صدور موافقت اصولی اعم از بازسازی محل و غيره به عهده متقاضيان خواهد بود.
 -2-1-4شروع به کار و ارائه خدمات پزشکی بازساختی و سلولدرمانی بدون درج افزايش بخش در پروانه تأسيس
بيمارستان متقاضی و اخذ پروانههای مسئول/مسئولين فنی آن ممنوع است.
 -2-2ارائه مدارک طبق ضوابط و زمانبندی ابالغی وزارت پس از اخذ موافقت اصولی شامل:
 -2-2-1معرفی مکان بخش و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطه پس از احداث يا بازسازی ساختمان آن در
بيمارستان متقاضی و تجهيز آن و تأييد اجرای نقشهها توسط کارشناسان معاونت ،دفتر فنی (دفتر توسعه منابع
فيزيکی و امور عمرانی) و معاونت بهداشتی وزارت/دانشگاه/دانشکده.
 -2-2-2ارائه ليست تجهيزات بخش مطابق استانداردهای مربوطه وزارت و تأييد مراتب توسط معاونت
دانشگاه/دانشکده.
تبصره :تأمين محصوالت پزشکی بازساختی و سلولدرمانی در اين بخش بيمارستان صرفاً با تأييد وزرات خواهد بود.
 -2-2-3معرفی پرسنل ،پزشکان و مسئولين فنی حائز شرايط همراه با مدارک آنان برای کليه نوبتهای کاری و تأييد
مراتب توسط معاونت دانشگاه/دانشکده.
 -2-2-4درج افزايش بخش در پروانه تأسيس بيمارستان متقاضی و اخذ پروانههای مسئولين فنی از معاونت.
 -2-2-5آغاز فعاليت بخش و اعالم شروع به کار به معاونت مربوطه.
تبصره  :1صدور موافقت اصولی و درج افزايش بخش در پروانه تأسيس بيمارستان متقاضی و صدور پروانههای مسئولين
فنی آن ،پس از تأييد کميسيون قانونی ،با وزارت خواهد بود.
تبصره  :2در صورتی که بيمارستان دارای بخش ارائه خدمات پزشکی بازساختی و سلولدرمانی ،متقاضی استقرار
واحد توليدی و بانک بافت و سلول باشد ،رعايت ضوابط و آييننامهها و دستورالعملهای وزارت بهداشت الزامی است.
ماده  -3زمان فعاليت بخش به صورت شبانهروزی بوده و حضور مسئول فنی شيفت مربوطه در زمان فعاليت بخش،
به صورت مستمر ،الزامی است.
ماده  -4تمديد اعتبار پروانههای قانونی بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و ضوابط اعالم شده از
سوی وزارت و نيز مفاد اين آييننامه میباشد.
ماده  -5وظایف مسئولين فنی:
وظايف مسئول فنی بخش پزشکی بازساختی و سلولدرمانی همان وظايف مسئولين فنی در ساير بخشهای بيمارستان
است.
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ماده  -6ضوابط پرسنلی:
 -1-1تعداد پرسنل بايد متناسب با نوع و ميزان فعاليت بخش باشد .نوع ،حجم کار و تعداد وظايف محوله به کارکنان
بايد متناسب با ظرفيت اجرايی ،علمی آنها و نيز اخذ گواهی معتبر از مراکز مورد تأييد معاونت آموزشی وزارت باشد.
همه کارکنان میبايست دارای گواهينامه معتبر دوره آموزشی مربوطه و تجربی کافی در ارتباط با شغل مورد نظر را
داشته باشند.
 -1-2حداقل پرسنل فنی و اداری مورد نياز بخش برای هر نوبت کاری:
 -1-2-1حداقل يک نفر پزشک متخصص دورهديده يا فوق تخصص دورهديده در رشته مرتبط با نوع کاربرد و نوع
ارائه خدمات پزشکی سلولدرمانی و يا بازساختی در بخش مذکور يا حداقل  2سال سابقه کار در بخشهای
سلولدرمانی بيمارستان دارای پروانههای قانونی معتبر ،به عنوان مسئول فنی شيفت مربوطه بخش و يک يا چند
پزشک درمانگر مطابق با ضوابط اين آييننامه
تبصره  :1پزشک مسئول فنی میتواند پزشک درمانگر نيز باشد.
تبصره  :2تعيين حيطه فعاليت (رشته تخصصی مرتبط) ،خدمات قابل ارائه در بخش و همچنين اعالم شرايط عمومی
پذيرش بيماران به عهده مرکز مديريت پيوند و درمان بيماریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
 -1-2-2يک نفر دکترای تخصصی ) (PhDعلوم سلولی کاربردی يا دکترای تخصصی ) (PhDپزشکی مولکولی به
شرط ارائه گواهينامه دوره آموزشی مرتبط به عنوان مسئول فنی آزمايشگاه سلولدرمانی
تبصره :دارندگان مدرک دکترای تخصصی ) (PhDفارماکولوژی با پايه دکترای داروسازی و داشتن حداقل  2سال
سابقه کار جهت مسئول فنی کلين روم
 -1-2-3حداقل يک نفر پرستار به ازای هر سه تخت برای انجام فرآيندهای پرستاری جهت هر شيفت بخش
تبصره :تأسيس بخش حداقل با سه تخت امکانپذير خواهد بود.
 -1-2-4يک نفر دانشآموخته رشته فنآوری اطالعات سالمت به عنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی و بايگانی.
تبصره :در صورت عدم وجود فارغالتحصيالن مربوطه ،به تأييد معاونت دانشگاه ،بکارگيری ساير رشتههای پيراپزشکی
بالمانع میباشد.
 -1-2-5يک نفر مسئول پذيرش و اطالعات.
تبصره :بر حسب تعداد مراجعين به بخش و دارا بودن شرايط الزم و ميزان فعاليتهای بخش ،مسئول قسمت پذيرش
و اطالعات و مدارک پزشکی و بايگانی ،میتواند يک نفر باشد.
 -1-3نصب کارت شناسايی حاوی مشخصات کارکنان بر روی سينه کارکنان الزامی است.
 -1-4بکارگيری پرسنل فنی اعم از پزشکان و پيراپزشکان مستلزم رعايت قوانين جاری ،دستورالعملها و بخشنامههای
وزارت میباشد.
 -1-5رعايت فعاليت حداکثر دو نوبت کاری برای کليه پزشکان و کادر پيراپزشکی که در بخش فعاليت میکنند،
الزامی است.
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تبصره :فعاليت پزشکان بايد بر اساس برنامه اعالم شده و اطالعرسانی به مراجعين صورت پذيرد.
 -1-1در صورت استفاده بخش از مشاوره و يا حضور ثابت تخصصهای ديگر میبايست ضمن تأمين شرايط فيزيکی
و فنی الزم و استانداردهای مربوطه ،نام پزشکان همکار مورد نياز همراه با پروانه مطب معتبر و ساعات فعاليت به
وزارت/معاونت دانشگاه/دانشکده اعالم گردد.
ماده  -7کنترل کيفيت:
 -7-1انجام برنامه کنترل کيفيت شامل ارزيابی دادههای عملکردی کليدی از بخش بالينی ،جهت اطمينان از توليد
محصول ايمن و مؤثر و مستندسازی کنترل (شامل سياستها ،پروتکلها ،فرم و برچسبها) و مديريت آن و نيز رعايت
نکات ايمنی ،ضوابط بهداشتی و دستورالعمل کنترل عفونت در ارائه خدمات سلولدرمانی ،در بخش مربوطه ،مطابق
استانداردهای ابالغی وزارت و مرکز سالمت محيط و کار ،الزامی است.
تبصره :مسئول فنی مسئوليت اجرای صحيح برنامه کنترل کيفی را بر عهده دارد و ساالنه مؤثر بودن اين برنامه بايد
توسط وی مورد ارزيابی قرار گيرد.
 -7-2اين برنامه بايستی به صورت مکتوب موجود باشد ،اين برنامه بايد شامل چارت سازمانی موقعيتهای کليدی و
عملکردی افراد ارائهدهنده خدمات سلولدرمانی (قسمت بالينی) باشد و ارتباط بين افراد مسئول در فعاليتهای
کنترل کيفی را مشخص نمايد.
تبصره  :1اين برنامه شامل سياستها و روندی است که آناليز نهايی مؤثر بودن برنامه بالينی خدمات پزشکی بازساختی
و سلولی را مستندسازی و بررسی میکند که از فرآيندهای موجود در توليد محصول ايمن و مؤثر مطمئن شود.
تبصره  :2اين برنامه شامل سياستها و SOPهايی است که حداقل شرايط واجدين شرايط هر قسمت را در برنامه
بالينی مشخص میکند.
تبصره  :3اين برنامه شامل سيستمی جامع برای مستندسازی کنترل و مديريت است .مستندسازی کنترل حداقل
اين موارد را شامل میشود :سياستها ،پروتکلهاSOP ،ها ،فرم و برچسبها.
 -7-3گزارش کنترل کيفيت توسط مسئول فنی به صورت فصلی ارائه گردد.
 -7-4چنانچه پژوهشی در بخش انجام میشود مدارک مربوط به آن شامل پروتوکلهاSOP ،ها ،تأييديه کميته اخالق
و فرمهای مربوط به مطالعه موجود باشد.

ماده  -8مدیریت اطالعات:
 -8-1بخش بايد همه اطالعات مربوط جهت تکميل فرمهای ضروری طرحهای بالينی و خدمات تشخيصی درمانی را
جمعآوری کند و اين اطالعات را به صورت دورهای و منظم به مرکز مديريت پيوند و درمان بيماریهای وزارت ارسال
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نمايد .اين اطالعات برای هر بيمار تا حداقل يک سال بعد از دريافت خدمات پزشکی بازساختی و سلولی بايستی
جمعآوری گردد.
 -8-2سوابق برنامه بالينی مربوط به کنترل کيفی ،آموزش پرسنل ،مدارک نگهداری تجهيزات ،شکايتها و ديگر موارد
مربوط به طرح بالينی برای حداقل  12سال بعد از تجويز خدمات پزشکی بازساختی و سلولدرمانی بايستی نگهداری
شود.
تبصره :در صورت انجام پژوهش ،ثبت مدارک مربوطه ،تأييديه کميته اخالق و فرمهای مربوط به مطالعه مذکور
مطابق ضوابط معاونت تحقيقات و مقررات جاری وزارت ،الزامی است و موارد مربوط به پروژههای تحقيقاتی نيز با
حفظ محرمانگی میبايست مطابق ضوابط و مقررات جاری وزارت نگهداری شود.
 -8-3نگهداری و بايگانی مدارک و پروندههای پزشکی به صورت دستی يا رايانهای در بخش ،تابع ضوابط و مقررات
حفظ و نگهداری اسناد سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ايران میباشد و امحای پروندههای پزشکی قديمی
نيز مستلزم اخذ مجوز از معاونت دانشگاه/دانشکده مربوطه است.
ماده  -9ضوابط ساختمانی:
 -3-1رعايت ضوابط ساختمانی ذيل ،در بخش ضروری میباشد:
 -3-1-1فضای مورد نياز ،مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب ابالغی توسط دفتر توسعه منابع فيزيکی وزارت خواهد
بود.
 -3-1-2نمونهگيری (بافت ،مايعات بافتی و سلول) از بيماران يا اهداءکنندگان سالم بايد در فضای مشخص و مناسب
انجامشده و به صورت همزمان از فعاليتهای ديگر در آن فضا اجتناب شود .محل نگهداری موقت نمونهها و مواد
مصرفی مورد نياز بايد جدا از مواد و وسايل مورد استفاده برای ساير فعاليتهای بخش باشد .تردد افراد در محل
نمونهگيری بايد به حداقل ممکن برسد .محيط نمونهگيری بايد از نظر تهويه ،تميزی هوا ،دما و آلودگی سطوح کاری
به دقت کنترل شود .به عالوه ،محل نمونهگيری بايد نور کافی ،تخليه مناسب فاضالب و دسترسی به سينک شستشو
داشته باشد.
تبصره :رعايت راهنمای فرآوردههای سلولدرمانی مصوب معاونت درمان و سازمان غذا و داروی وزارت ،در اين خصوص
الزامی است.
 -3-1-3اتاق در نظر گرفته شده برای پيوند سلول و فرآوردههای پزشکی بازساختی و سلولی به داخل فضاهای استريل
بدن بايد حداقل شرايط اتاق عمل را دارا باشد و از نظر تميزی سطوح ،تجهيزات ،مواد مصرفی و هوا کنترل شده باشد،
تزريقهای جلدی و سطوح بيرونی بدن میتواند در فضای کنترلشده همانند فضای نمونهگيری انجام شود.
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تبصره  :1جهت درمان واکنشهای ناخواسته احتمالی بايد دسترسی به امکانات اورژانس و احياء قلب و ريه و پرسنل
کارآزموده در نظر گرفته شود .در صورت نياز به نگهداری بيمار بعد از پيوند بايد متناسب با نوع بيماری و نوع
مراقبتهای مورد نياز ،شرايط بخشهای بستری مهيا باشد.
تبصره  :2اتاقی جهت واحد ثبت و بررسی عوارض ناخواسته درمانی و قسمت بايگانی ،بايد در نظر گرفته شود.
تبصره  :3در صورت استفاده از متخصين مشاور و يا حضور ثابت تخصصهای ديگر ،رعايت شرايط مربوط به تأسيس
و بهرهبرداری از آنها و تأمين فضاهای مناسب ،ضروری است.
 -3-1-4هر گونه تغييرات در فضای فيزيکی بخش بايستی با تأييد معاونت مربوطه و مطابق با ضوابط و استانداردهای
مصوب وزارت باشد.
ماده  -11ضوابط تجهيزاتی:
 -12-1ابزار و تجهيزات بايد کيفيت و کميت مناسب جهت انجام بهينه فرآيندهای مورد نظر را داشته و مورد تأييد
سازمان غذا و داروی وزارت باشد .تجهيزات و ابزاری که در تماس مستقيم با بافت ،سلول و فرآوردههای پزشکی
بازساختی و سلولدرمانی هستند بايد استريل بوده ،طراحی و مواد به کار رفته در آن آسيبی به فرآورده ،پرسنل و
محيط نرساند .طراحی و توليد تجهيزات بايد به گونهای باشد که پس از هر بار استفاده به راحتی تميز و سترونسازی
شود .تا حد امکان از وسايل يک بار مصرف استريل استفاده شود .تجهيزات مربوط به نگهداری بافت بايد طبق
زمانبندی مشخص شده بازديد شود .اطالعات مربوط به گواهیهای دستگاهها و بازديدهای دورهای بايد ثبت شود.
ماده  -11ضوابط بهداشتی و ایمنی:
 -11-1رعايت کامل ضوابط ،استانداردهای مصوب و دستورالعملهای صادره از وزارت ،دستورالعمل کنترل عفونت در
مورد بيماران و نيز رعايت کليه اصول بهداشت محيط و حرفهای و ضوابط بهداشتی مطابق آييننامههای ابالغی مربوطه
(بيمارستان) و بر اساس آخرين ضوابط و دستورالعملهای ابالغی وزارت و نيز کليه بخشنامههای صادره از دفتر
سالمت محيط و کار ،الزامی است.
ماده  -12سایر مقررات:
 -12-1شاغلين رشتههای پزشکی و پيراپزشکی بخش موظف به رعايت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی میباشند
و تمديد پروانههای قانونی منوط به رعايت قانون مذکور و ساير ضوابط جاری وزارت میباشد.
 -12-2بکارگيری هر گونه فنآوری جديد درمانی (تجهيزات/روش درمان) که در درمانهای فعلی يا کالسيک تعريف
نشده است ،برابر ضوابط و استاندارهای مصوب وزارت خواهد بود.
 -12-3ارائه هر گونه خدمات پزشکی بازساختی و سلولدرمانی تحت هر عنوان در محل مطب پزشکان اعم از عمومی،
تخصصی و فوق تخصص و نيز کلينيکها و درمانگاههای عمومی و تخصصی مجاز نمیباشد.
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ماده  -13تخلفات:
 -1-13در صورت بروز تخلف در بخش پزشکی بازساختی و سلولدرمانی ،رسيدگی به تخلفات و مجازاتهای آن
مطابق بررسی تخلفات در ساير بخشهای بيمارستان است.
اين آييننامه در  13ماده و  21تبصره تنظيم و به تصويب وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی رسيده و از تاريخ
ابالغ الزماالجرا است.
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