بسمه تعالي

077/2071د
2031/71/12
ندارد

معاووت بهداشت
معاووت درمان

کلیه معاوویه محترم درمان داوشگاه ها/داوشکده ها علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماوي .....
کلیه معاوویه محترم بهداشتي داوشگاه ها/داوشکده های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماوي .....
موضوع :ابالغ دستورالعمل میکرو پیگمانتاسیون (تاتو) با کاربرد آرایشی

ػالم ػلیىن
تا طلَات تش هحوذ ٍ آل هحوذ(ص) ٍ تمذین احتشامّ ،واًگًَِ وِ هؼتحضش هی تاشیذ اًجام اهَسی هاًٌذ تاتَ (هیىشٍ
پیگواًتاػیَى) وِ جٌثِ ّای صیثائی ٍ آسایشی ٍ دسهاًی داسًذ ،اص حؼاػیت تاالئی تشخَسداسًذ ٍ ًظاست ٍ ػاهاًذّی ایي
الذاهات جْت حفظ ػالهت جاهؼِ ضشٍسی اػت  ،تا تَجِ تِ تذٍیي ٍ ساُ اًذاصی دٍسُ آهَصشی هیىشٍ
پیگواًتاػیَى(تاتَ) صرفا تا واسوشد صیثائی ٍ آسایشی تا ًظاست ٍّواٌّگی هؼاًٍت آهَصشی (اداسُ ول آهَصؽ هذاٍم )،
هؼاًٍت هحتشم تْذاشت ٍ دسهاى ٍصاست هتثَع ٍ اًجوي ػلوی ٍ تَسد تخظظی پَػت ،تَػظ ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ای
تشای آسایشگشاى ،تذیٌَػیلِ دػتَسالؼول تذٍیي شذُ دس خظَص ششایظ ٍ ضَاتظ اًجام ایي الذام دس آسایشگاُ ّا جْت
اػتحضاس ٍ اجشا اسػال هی گشدد .تذیْی اػت ًظاست تش سػایت هَاسد لیذ شذُ دس دػتَسالؼول اص ًظش هَاصیي تْذاشتی
تَػظ افشاد دٍسُ دیذُ دس آسایشگاُ ّا ٍ پاػخگَئی دس لثال شىایات ٍ یا ػذم دخالت دس اهَس پضشىی تَػظ آسایشگشاى
هضتَس ٍ پاػخگَئی تِ هشاجغ ریشتظ تش حؼة هَسد تِ ػْذُ هؼاًٍت ّای هحتشم تْذاشت ٍ دسهاى داًشگاُ ّا هی تاشذ.
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دستورالعمل میکروپیگماوتاسیون(تاتو) صرفا در موارد آرایشي

هادُ  -1دس ایي دػتَسالؼول هیىشٍپیگواًتاػیَى تِ فشآیٌذی اعالق هی گشدد وِ دسآى سًگذاًِ ّای هظٌَػی یا عثیؼی
داسای اػتاًذاسدّای الصم اص هشاجغ ریشتظ،تا ّذف صیثایی تَػظ فشد دٍسُ دیذُ داسای گَاّی هؼتثش تا ػَصًْای ًاصن
دسٍى پَػت ٍاسد هی گشدد.
هادُ  -2فشد دٍسُ دیذُ فشدی اػت وِ دس صهیٌِ ّای آسایشی فؼالیت داسد ٍپغ اص عی دٍسُ تؼشیف شذُ
هیىشٍپیگواًتاػیَى هَسد تائیذ ٍصاست تْذاشت  ،گَاّی هؼتثش اص هشاجغ ریظالح دسیافت هی ًوایذ.
هادُ -3هَاد سًگی ،هَاد سًگی عثیؼی یا هظٌَػی تَلیذ داخل یا ٍاسداتی ّؼتٌذ وِ تحت ػٌَاى سًگذاًِ تِ داخل
پَػت تضسیك هی گشدًذ.
هادُ -4دػتگاُ هیىشٍپیگواًتاػیَى ،دػتگاّی اػت وِ تِ ٍاػغِ آى هَاد سًگی تِ داخل پَػت تضسیك هی شَد.
هادُ -5افشاد دٍسُ دیذُ غیش پضشه دسآسایشگاُ ّای صًاًِ داسای پشٍاًِ هؼتثش وِ دس هحل هَسد تائیذ ٍ هغاتك تا ششایظ
ٍ ضَاتظ همشس دس آییي ًاهِ اجشایی هادُ ( 13آسایشگاُ ّا) فؼالیت هی وٌٌذ،هی تَاًٌذ طشفا دسحیغِ واستشدّای آسایشی
ٍاهَس غیش پضشىی هیىشٍپیگواًتاػیَى اسائِ خذهت ًوایٌذٍاجاصُ دخالت دس اهَسپضشىی ٍدسهاًی سا ًذاسًذ.
هادُ -6آهَصؽ دٍسُ هیىشٍپیگواًتاػیَى طشفا تَػظ اسگاًْای هؼتثشٍداسای طالحیت هجاص تَدُ ٍ تشگضاسی ّشگًَِ
دٍسُ آهَصشی تَػظ افشاد یا هَػؼات فالذ طالحیت یا تؼشیف ًشذُ دسحیغِ آهَصؽ پضشىی ،فالذ اػتثاسٍاسصؽ اػت.
تثظشُ  :هَػؼات یا ششوتْای خظَطی وِ داسای هجَص وتثی تشگضاسی دٍسُ آهَصشی هیىشٍپیگواًتاػیَى اصٍصاست
تْذاشت دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی یا داًشگاُ ّای ػلَم پضشىی وشَس ّؼتٌذ ،هی تَاًٌذ تحت ششایظ ٍهمشسات آًْا
ًؼثت تِ تشلشاسی دٍسُ آهَصشی الذام ًوایٌذ.
هادُ  -7هذت ٍ سئَع دٍسُ آهَصشی هیىشٍپیگواًتاػیَى تا تَجِ تِ ػغَح هْاستی تَػظ ٍصاست تْذاشت ،دسهاى
ٍآهَصؽ پضشىی تؼییي ،تذٍیي ٍ تاصًگشی هی گشدد .
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هادُ  -8سئَع تشًاهِ ّای آهَصشی دٍسُ هیىشٍپیگواًتاػیَى تِ ششح ریل هی تاشذ:
الف) سػایت اطَل اػتشیلیضاػیَى ٍگٌذ صدائی (آػپؼی)
ب) شٌاخت اًَاع سًگ ّا ٍویت ّای تاتَ
ج)آًاتَهی پَػت
د)ًحَُ اًجام هیىشٍپیگواًتاػیَى (تاتَ)
ُ) هَاسد الذام(سٍشْای اطالحی ٍصیثایی)
ٍ)شٌاخت ٍضیؼت سٍاًی هتماضی
ص) هَاسد هٌغ الذام (وٌتشاًذیىاػیَى ّا)
ح) ػَاسع تاتَ
ت) هالحظات لثل ٍتؼذ اص اًجام تاتَ
ی) سٍشْای پان وشدى تاتَ
ط) تاتَ دسهحل ّای خاص (طَست،تذى،هچ پا)
تثظشُ :آهَصؽ هَاسد "ب ٍد" تَػظ واسشٌاع واس تا دػتگاُ  ،آهَصؽ هَسد "ٍ"تَػظ سٍاًپضشه ٍآهَصؽ تمیِ هَاسد
فَق تَػظ پضشىاى هجشب ٍهتثحش طَست هی پزیشد.
هادُ  :9گزساًذى ولیِ دٍسُ ّای آهَصشی هظَب ٍصاست تشای ایي دػتِ اص شاغلیي اص جولِ دٍسُ آهَصشی شاغلیي
دسآهَصؽ فٌی حشفِ ای تِ ٍیظُ  12ػاػت وٌتشل ػَاهل هحیغی،تْذاشت فشدی ٍهحیظ ،جْت ولیِ افشاد داسای
هذسن آهَصشی هؼتثش هیىشٍپیگواًتاػیَى تاًظش ٍصاست تْذاشت دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی الضاهی اػت .
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هادُ  :11ولیِ افشاد دٍسُ دیذُ هی تایؼت ٍاوٌشْای آلشطی ،ػَاسع پَػتی ٍػایش ػَاهل ًاخَاػتِ سا تِ پضشه
هتخظض گضاسؽ ًوَدُ ٍ دس طَست لضٍم ٍ تش اػاع دػتَس پضشه الذاهات تاتَ سا هتَلف ًوایذ.
هادُ  :11هَاد سًگی عثیؼی ٍیا هظٌَػی تَلیذ داخل یا ٍاسداتی هَسد اػتفادُ جْت هیىشٍپیگواًتاػیَى تایذ داسای
پشٍاًِ ّای الصم جْت تَلیذ یا ٍاسدات اص ػاصهاى غزا ٍداسٍ ٍصاست تْذاشت دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی تاشذ
هادُ  :12دػتگاُ هَسد اػتفادُ جْت اًجام ػول هیىشٍپیگواًتاػیَى هی تایؼت داسای هجَص ٍاسدات یا تَلیذ اصاداساُ
ول تجْیضات پضشىی ٍصاست تْذاشت دسهاى ٍآهَصؽ پضشىی تَدُ ٍتاییذیِ فٌی اص ایي اداسُ داشتِ تاشذ
هادُ :13سػایت تْذاشت فشدی اص جولِ لثاع واس هٌاػة ٍ اخز واست تْذاشتی ،تِ واسگیشی اتضاس ٍتجْیضات هٌاػة
عثك آییي ًاهِ اجشایی هادُ ً ٍ 13یض سػایت ولیِ دػتَسالؼول ّای اتالغی هشوض ػالهت ٍ هحیظ واس وِ اص عشف
هؼاًٍت تْذاشتی داًشگاُ ّا اتالؽ هی شَد ،تشای ایي هشاوض ٍ افشاد الضاهی اػت.
هادُ  :14تِ هٌظَس جلَگیشی اص ٍسٍد خَى،لٌف،هایؼات هختلف ٍجلَگیشی اص اتتال تِ تیواسیْایی ّوچَى ایذص ّ،پاتیت
ٍ ...هی تایؼت اص واستشیج ّای یىثاس هظشف اػتفادُ گشدد یا تؼذ اص اًجام ّش فشآیٌذ ٌّذپیغ دػتگاُ تِ ًحَ اػتاًذاسد
اػتشیل گشدد.
تثظشُ :دفغ تْذاشتی پؼواًذّای پضشىی هَجَد دسایي ًَع هشاوض تش اػاع لَاًیي ٍ دػتَسالؼول ّای ٍصاست تْذاشت
تَیظُ هشوض ػالهت هحیظ ٍ واس الضاهی اػت.
هادُ ً :15ظاست تشهحل اسائِ خذهت ،اطَل ٍهمشسات تْذاشتی ٍػایش همشسات تشػْذُ هؼاًٍت تْذاشت داًشگاّْای
ػلَم پضشىی وشَس اػت.

رًٍَشت:
جٌاب آقای دکتز عیي الهی هعاٍى هحتزم آهَسشی
جٌاب آقای دکتز رحین ًیا هذیز کل هحتزم آهَسش هذاٍم جاهعِ پششکی
جٌاب آقای دکتز حاجی آخًَذی هعاٍى هحتزم ٍسیز ٍ رئیس ساسهاى غذا ٍ دارٍ
جٌاب آقای دکتز کیَاًی .هذیز کل هحتزم ًظارت ٍارسیابی تجهیشات ٍ هلشٍهات پششکی
جٌاب آقای دکتز رٍاقی هذیز کل هحتزم دفتز هذیزیت بیوارستاًی ٍ تعالی خذهات بالیٌی
جٌاب آقای دکتز اٍلیاییهٌش هذیزکل هحتزم دفتز ارسیابی فٌاٍری ،تذٍیي استاًذارد ٍ تعزفِ سالهت
سزکار خاًن هاسیار هعاٍى فٌی دفتز ًظارت ٍ اعتباربخشی اهَر درهاى
جٌاب آقای دکتز اسکٌذری سزپزست هحتزم ادارُ ًظارت بزدرهاى

