
 

 

09/06/1394 

 ندارد

 94/د/2760/125

 :�ر� 
 :��ت

 :�ماره

 

 

 

 رييس محترم مركز بهداشت غرب و شمالغرب تهران

نمحترم شبكه بهداشت و درمان شهريار، رباط كريم، قدس، مالرد و بهارستا مدير
  

 بخشنامه ممنوعيت بكارگيري دستگاه هاي برنزه كننده پوست:  موضوع

رييس محترم  25/5/1394د مورخ 7379/306بر اساس نامه شماره  با سالم و احترام؛   
به استحضار مي رساند بكارگيري دستگاه ) تصوير پيوست(مركز سالمت محيط و كار 

ا كاناپه آفتابي در آرايشگاه ها، هاي برنزه كننده پوست با عناوين سوالريوم و تخت ي
ورزشگاه ها، هتل ها و مراكز پزشكي همچنان ممنوع بوده لذا مقتضي است با تشديد 

 . اين وسايل جلوگيري به عمل آيد و اشاعه نظارت هاي بهداشتي، از كاربري

شايان ذكر است در مواردي كه تجهيزات مذكور به عنوان ابزار درماني و تحت نظارت    
استفاده مي شود كسب نظر از شبكه  در محل هاي داراي مجوز پزشك معالجيم مستق

 . متبوع و يا استعالم از اين معاونت ضرورت دارد

 

  
 :رونوشت

 درماني براي استحضار –تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي 11رييس محترم دانشگاه و كميسيون ماده  -
تعزيرات حكومتي در امور  11پزشكي و عضو كميسيون ماده نماينده محترم نظام  -جناب آقاي دكتر فتاحي -

 درماني براي استحضار –بهداشتي
منضم درماني  –تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي 11و عضو كميسيون ماده معاون محترم درمان دانشگاه  -

 .به بخشنامه مذكور براي استحضار

ترين  سرطان روده بزرگ و ركتوم از شايع

 هاست ولي قابل پيشگيريست سرطان
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 دارد

 ...معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 ممنوعیت استفاده از دستگاههای برنسه کننده پوست: موضوع

 

با سالم و احترام 

مبىي بز ( پیًست) 12/08/1386س تاريخ /ب/93805/6وامٍ شمارٌ  عطف بٍ

يا كاواپٍ َاي  ختبكارگیزي دستگاَُاي بزوشٌ كىىدٌ پًست با عىاييه سًالريم، ت

، بٍ اطالع ... آفتابي در بعضي اس آرايشگاَُا، يرسشگاَُا، َتل َا، مزاكش پششكي ي 

لذا . مي رساود كماكان استفادٌ اس ايه يسايل ممىًعیت بُداشتي ي قاوًوي دارد

خًاَشمىد است دستًر فزمايید با تشديد وظارت َاي بُداشتي، اس كاربزي ايه 

. آيد يسايل جلًگیزي بٍ عمل
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