
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    واگيردارواگيردارواگيردارواگيردار    ييييبيماريهابيماريهابيماريهابيماريها    وووو    ييييآميزشآميزشآميزشآميزش    ييييبيماريهابيماريهابيماريهابيماريها    ازازازاز    ييييجلوگيرجلوگيرجلوگيرجلوگير    طرزطرزطرزطرز    قانونقانونقانونقانون

            ييييزشزشزشزشييييآمآمآمآم    ييييهاهاهاهاييييمارمارمارمارييييبببب    ----        اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 به اقدام مكلفند يزشيآم  يهايماريب به انيمبتال ماه كي تا يآگه خيتار از داد خواهد يآگه كشور وزارت كه ينقاط در ـ 1 ماده

 . كنند خود درمان

 . باشد واقع كه بدن از هرنقطه در است)   نرم شانكر(  آتشك)   سيسفل(  كوفت ـ سوزاك ـ يزشيآم يهايماريب از مقصود ـ تبصره

 گريد يها دوره در و همه  يبرا يماريب يريواگ دوره در يبهدار يبنگاهها هيكل در يزشيآم يهايماريب يمداوا و درمان ـ 2 ماده

 .  است گانيرا بضاعت  يب اشخاص يبرا

 از يماريب يريواگ دوره در ماريب كه يصورت در اما است آزاد دارد رانيا در يپزشك پروانه كه يپزشك هر نزد درمان ـ 3 ماده

 يگريد پزشك و كرد بتيغ يدولت بنگاه اي پزشك نزد حضور از روز ده تا نموده نيمع او درمان يبرا معالج پزشك كه يموعد

 به محرمانه ديق با را مراتب است مكلف كننده درمان پزشك نينخست نداد خبر  اول پزشك اي بنگاه به را ماريب بودن درمان تحت

 . ندينما درمان به ملزم را ماريب تا برساند يبهدار اطالع

 وعده به اي شوند يم يزشيآم ماريب  يگمراه باعث اساس  يب غاتيتبل لهيوس به كه يپزشك فنون ريسا انيمتصد اي پزشكان ـ 4 ماده

 اي مانيپ بستن با اي و كرده درمان را ماريب روز چند مدت در كنند  نيمع نكهيا مانند دارند يبازم حيصح درمان از را ماريب دروغ يها 

 فريك پرداخت به اي و كسالي تا ماه دو از يا  جنحه حبس به دهند بيفر را ماريب است يپزشك  اصل مخالف كه ييها  يآگه انتشار

 . شوند يم محكوم الير 2000 تا 200از ينقد

 از ينقد فريك پرداخت به اي و  ماه شش تا ماه دو از يا جنحه حبس به ندينما مارهايب درمان به اقدام يپزشك پروانه بدون كه يكسان

 . شوند يم محكوم الير هزار پنج تا پانصد

 بر تا كه كند ملزم را ماريب تواند يم يبهدار باشد ينگران موجب يماريب يريواگ تيفيك و ماريب حالت كه يموارد در ـ 5 ماده

 . رديگ قرار درمان تحت مارستانهايب از يكي در يريواگ خطر شدن طرف

 تحت كه وانهيد اي هيسف اي ريصغ  يزشيآم يهايماريب درمان در كه است مكلف وانهيد اي هيسف اي ريصغ سرپرست اي يول ـ 6 ماده

 محجور اي ريصغ يماريب و دينما مسامحه درمان ليوسا نمودن فراهم در سرپرست اي يول چنانچه كند اقدام باشند يم آنها يسرپرست

  محكوم الير پانصد تا پنجاه از ينقد فريك به اي و ماه كي تا روز هشت از حبس به سرپرست اي يول بماند يباق تيسرا حال به

 . شود يم



 كند مكلف شوند يزشيآم يهايماريب انتشار باعث است ممكن خود شهيپ مناسبت به كه را ياشخاص است موظف يبهدار ـ 7 ماده

 در و شوند حاضر نهيمعا يبرا دينما يم نيمع يبهدار كه يپزشكان نزد اي يبهدار مخصوص يبنگاهها در نيمع يروزها در كه

 آنها يماريب كه است نشده يگواه كه يوقت تا و ممنوع شهيپ ادامه از است يريواگ مرحله در آنها  يماريب شود صيتشخ كه يصورت

 و يبيتاد حبس دوماه تا روز  هشت به دهند ادامه خود شهيپ به تيسرا امكان عدم پروانه ليتحص بدون چنانچه ستين تيسرا  قابل

 . شوند يم محكوم فريك دو نيا از يكي به اي و الير 500 تا 51

 وضع الزم مقررات و نامه  نييآ  قانون نيا طبق بر يزشيآم يهايماريب انتشار با مبارزه يبرا است مكلف يبهدار كل اداره ـ 8 ماده

 . دينما

 بزند حدس يستيبا كه باشد يطور او يشخص احوال و اوضاع آنكه اي و بوده ريواگ يزشيآم يماريب به مبتال بداند كس هر ـ 9 ماده

 حبس به كننده مبتال كند تيشكا ييقضا مراجع به و شود مبتال  مقابل طرف او زشيآم واسطه به و است ريواگ او يماريب كه

 . شود يم  محكوم كسالي تا ماه سه از يا جنحه

 مسترد را خود تيشكا يخصوص  خواهان كه يصورت در و باشد نيب در يخصوص خواهان كه رديگ يم انجام يموقع در فقط بيتعق

 . شود يم موقوف فريك ياجرا نيهمچن و بيتعق دارد

 حدس يستيبا كه باشد يطور او يشخص احوال و اوضاع آنكه اي بداند كه يصورت در باشد كوفت به مبتال كه يزن هر ـ 10 ماده

 ينقد فريك اي روز هفت تا دو از حبس به بدهد ريش خود پستان با را يگريد شخص سالم كودك و است ريواگ او يماريب كه بزند

 . شود يم محكوم الير پنجاه تا پنج از

 1000 تا 300 پرداخت به اي و يا  جنحه حبس ماه سه تا كي به مرتكب شود كوفت به مبتال عمل نيا اثر بر طفل كه يصورت در

 زن به آن به علم با را كوفت به مبتال طفل كه شود يم اجرا زين يكس درباره فريك نيهم شد خواهد محكوم فريك دو هر به اي و الير

 . گردد كوفت به مبتال زن آن و دهد ريش را او خود پستان از كه بسپارد يسالم

 .  است يخصوص خواهان تيشكا به موكول ماده نيا رياخ قسمت در نامبرده بزه بيتعق

 را هيدا و طفل بگذارد طفل دهن به پستان هيدا آنكه از قبل است موظف بسپارد هيدا به را يطفل خواهد يم كه يشخص هر ـ 11 ماده

 يخطر نبوده سيسفل به مبتال هيدا اي طفل كه آورد بدست  يبهداشت نامهيگواه و نموده امتحان پزشك توسط يمقتض ليوسا به

 صورت در و شود يم محكوم ينقد فريك الير 50 تا 5 اي و حبس روز هفت تا سه به تخلف  صورت در ستين هيدا اي طفل متوجه

 . بود خواهد ششماه تا ماه دو از يبيتاد حبس متخلف فريك هيدا اي طفل ابتال

 كند ييبازجو يمقتض ليوسا  به تواند يم افتي اطالع است ريواگ يزشيآم يماريب به مبتال كه يكس بوجود يبهدار هرگاه ـ 12 ماده

 او نپرداخت درمان به مقرر مهلت ظرف در ماريب اگر تا ديبنما  الزم اخطار لزوم صورت در و نه اي باشد يم درمان مشغول ماريب كه

 . دينما درمان به الزام را

 عده ماه هر آخر در موظفند ندينما يم يزشيآم يهايماريب درمان و نهيمعا كه يبهدار يبنگاهها هيكل و آزاد پزشكان ـ 13 ماده

 بفرستند يبهدار به ماريب مشخصات و نام ذكر بدون اند ننموده مراجعه يگريد پزشك به قبال و اند دهيد را يزشيآم يها يماريب

 . كرد خواهد نييتع كل يبهدار كه ستيا نامه  نييآ  موجب به مارانيب شماره فرستادن قهيطر



 لهيوس به المقدور يحت ديبا ندينما  يم را يزشيآم يهايماريب درمان و نهيمعا كه يبهدار يها بنگاه هيكل و آزاد پزشكان ـ 14 ماده

 اطالعات ماريب مشخصات و نام ذكر بدون يمقتض موقع در و نموده نيمع را يماريب تيسرا كانون ندينما كوشش ماريب از پرسش

 . ديآ عمل به اقدام كه بفرستند مربوط يبهدار به يماريب انتشار  كانون كردن برطرف و تجسس يبرا يكاف

 .كرد خواهد نيمع شود اجرا ديبا آنجا در قانون فصل نيا كه را ينقاط كشور وزارت ـ 15 ماده

        ردارردارردارردارييييواگواگواگواگ    ييييهاهاهاهاييييمارمارمارمارييييبببب    ----        دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 ياجبار مخصوص نامه  نييآ  مطابق يسالگ 21 و يسالگ 13 يسالگ 7 در آن ديتجد و والدت اول دوماهه در يكوب  آبله ـ 16 ماده

 ها دانشكده و آموزشگاهها و رستانيدب و دبستان رانيمد ندينما  اقدام خود كودكان يكوب  آبله يبرا كه موظفند اطفال ياياول و است

  استخدام موقع در يبازرگان و يدولت و يمل يها بنگاه هيكل دينما يم اعالم كل يبهدار كه ينقاط در و آموزان  دانش ورود موقع در

 . ندينما مطالبه يكوب  آبله يگواه ديبا شاگرد و كارمندان

 و است آنها يسرپرست ريز  كه يطفل يكوب  آبله به يبهدار يآگه از پس ماه كي تا كه اطفال ياياول نيهمچن و ماده نيا از نيمتخلف

 . شد خواهند محكوم ينقد فريك الير 50 يال 10 و حبس روز هفت يال سه به نديننما اقدام يكوب هيما ديتجد به اي

 كشور پزشكان هيكل مورد نيدرا و دينما يم اعالم را ياجبار و يعموم يكوب  آبله كل يبهدار آبله يماريب وعيش موقع در ـ 17 ماده

 تا روز ازدهي از ماده نيا از متخلف پزشك و ندينما يكوب  آبله  گانيرا به ندينما يم مراجعه امر نيا يبرا كه را ياشخاص موظفند

 . خواهدشد محكوم يبيتاد حبس ماه كي

 نيا از يكي به اي و الير 500 تا51 پرداخت و ماه كي تا روز ازدهي به متخلف و است ممنوع يكوب  آبله يانسان آبله هيما با ـ 18 ماده

 . شود يم محكوم فريك دو

 : دهد اطالع محل يبهدار به فورا ريز در نامبرده ريواگ يهايماريب از يكي مشاهده موقع در است مكلف معالج پزشك هر ـ 19 ماده

 .  شكل ييوبا يها اسهال و وبا ـ 1

 .  طاعون ـ 2

 . زرد تب ـ 3

 ).  دييفويت(  مطبقه ـ 4

 .  كيماتياگرانت)   فوسيت(  محرقه ـ 5

 . آبله ـ 6

 .  مخملك ـ 7

 .  سرخجه ـ 8

 )   يفتريد(   خناق ـ 9



 ).   تاليسربرواسپ تيمننژ(  ريواگ سرسام ـ 11

 ).  بر  يل  يم تيسو( گز  عرق تب ـ 12

 . مالت تب ، اطفال فلج ا،يماالر يهايماريب ـ 13

 صاحب و خانه اهل به نسبت خانواده  سيير. شود تيرعا ديبا نوزادان ملتحمه ورم و ينفاس تب مورد در ماماها يبرا فهيوظ نيهم

 تلفات هفته كي عرض در يده در چنانچه موظفند كدخداها بعالوه دارند عهده را فهيوظ نيهم نيمسافر درباره هم مهمانخانه

 . نديبنما يمقتض اقدام كه ندينما مطلع را يبهدار فورا نمودند مشاهده يرعاديغ متعدد

 و كودكان پرورشگاه و كارخانجات  مدارس مانند تيپرجمع اماكن در هم ريز يهايماريب اگر نامبرده يهايماريب بر عالوه ـ 1 تبصره

 . ندينما مطلع را محل يبهدار آنجا  ولئمس پزشك و مراكز آن انيمتصد ديبا شود دهيد رهيغ و زندان

 فوسيت(  راجعه تب ـ زخم اهيس ـ تراخم)   يپنومون(  هيالر ذات ـ پيگر ـ نهيس سل ـ بناگوش غده ورم ـ سرخ باد ـ جذام ـ سرفه اهيس

 .  ييغذا تيمسموم ،يروسيو يها  تيهپات ـ مرغان آبله يهايماريب)   وكورانت

 هيكل گردد اعالم يبهدار وزارت  طرف از و باشد فراهم سرطان صيتشخ يبرا الزم امكانات و ليوسا كه يمناطق در ـ 2 تبصره

 و كتبا را مراتب سرطان به مبتال ماريب مشاهده مجرد به موظفند پردازند يم مارانيب يمداوا امر به كه يپزشك يها رشته نيشاغل

 . دهند اطالع محل يبهداشت  مقامات به محرمانه طور به مشروحا

 اي ياراض و آب نيمالك باشد اجياحت مورد آب يزگيپاك تيرعا يبرا ياستحفاظ منطقه كي ليتشك كه يمواقع در ـ 20 ماده

 . ندينما تيرعا دهند يم نيمامور كه را يبهداشت يدستورها كه موظفند منطقه آن يشهردار

 از نيمتخلف است ممنوع يعموم  يدرگذرها يكثافات نوع هر اي ها  زباله ختنير و رسد يم شرب مصرف به كه ييآبها نمودن آلوده

 . شوند يم محكوم  يخالف فريك به كند يم ميتنظ يبهدار كه يا  نامه  نييآ مطابق ماده نيا

 رفتار شود يم گذارده فروش  معرض در كه ييغذا مواد محافظت به نسبت يبهدار يدستورها برخالف كه ياشخاص ـ 21 ماده

 ينقد فريك الير 500 تا 51 اي و  يا جنحه حبس روز  يس تا پانزده از ندينما ناسالم اي فاسد ييغذا مواد بفروش اقدام اي نموده

 . شوند يم محكوم

 به شوند يم ريواگ يهايماريب از يكي انتشار باعث غفلت اثر در اي شوند يم يبهداشت مقررات ياجرا مانع كه ياشخاص ـ 22 ماده

 . شوند يم محكوم فريك دو  نيا از يكي به اي و الير 500 تا 51 و يا جنحه حبس ماه دو تا روز ازدهي

 اجرا موقع به ريواگ يهايماريب با مبارزه يبرا را كل يبهدار دستورات كه مكلفند داروسازان و ماماها و پزشكان هيكل ـ 23 ماده

 . شوند يم  محكوم يبهدار نامه  نييآ طبق يخالف يفرهايك به نيمتخلف گذارند

 موقع به كشور وزارت و يدادگستر  وزارت بيتصو از پس و هيته يبهدار كل اداره توسط قانون نيا ياجرا نامه  نييآ ـ 24 ماده

 .شد خواهد گذارده اجرا

 

 


