حضرت علی؟ع؟
کسی که طبابت می کند باید تقوای الهی پیشه کند و خیرخواه
(نسبت به مردم) و تالشگر باشد.
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دانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیو درمانی
استانقزوین

سازمان نظام پزشکی
استان قزوین

مدیریت درمانتامین اجتماعی
استان قزوین

امام صادق؟ع؟:
برخورداری و بهره مندی در دنیا ،امنیت و تندرستی است.
(بحاراالنوار ،ج  ،۱۸ص )۲۷۱

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دبیرخانه کمیته تخصصی انطباق امور اداری و فنی مؤسسات
پزشکی با موازین شرع مقدس
آدرس :قزوین ،بلوار شهید باهنر -دانشگاه علوم پزشکی
تلفن02833356022:
نمابر02833368778:
سامانه رسیدگی به شکایات1590 :

مقدمه:
بــی شــک حا کمیــت احــکام و ارزشــهای اســامی در
موسســات درمانــی ،موجبــات خشــنودی حضــرت
ســبحان و جلــب رضایــت بیشــتر مــردم و نیــز رعایــت
حقــوق شــهروندی آنــان را فراهــم مــی آورد.
لذا در همین راســتا شایســته اســت؛ اجرای قانون انطباق
امــور اداری و فنــی مؤسســات پزشــکی بــا موازیــن شــرع بــه
شــماره  /2557ق مورخــه  1377/7/24و آییــن نامــه
اجرایــی مصــوب هیــأت وزیــران بــه شــماره /28634ت
 23888مــورخ  1380/6/20مــورد توجــه و تأ کیــد و اجــرا
قــرار گیــرد.

منظــور از مؤسســات پزشــکی در ایــن آئیــن نامــه اجرایــی
شــامل :کلیــه مرا کــز پزشــکی و وابســته بــه پزشــکی نظیــر،
آزمایشــگاه ،پلــی کلینیــک هــا ،مطــب پزشــکان و داروخانــه
ها و محل کار ســایر اقشــار پزشــکی و مؤسسات فیزیوتراپی و
الکتروفیزیوتراپی ،هیدروتراپی ،آزمایشگاه های تشخیص و
پژوهشــی ،درمانــگاه ،رادیولــوژی ،مرا کــز پزشــکی هســته ای،
مرا کــز بهداشــتی درمانــی شــهری و روســتایی ،بخــش هــای
تزریقات و پانســمان و یا هر تشــکیالتی که به هر نام و عنوان
بــا اجــازه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ایجــاد
شــده یــا خواهــد شــد(.اعم از بخــش دولتــی ،خصوصــی و
خیریه) و واحدهای مشــابه در دانشــگاه های علوم پزشــکی
و کلیــه کارکنــان فنــی و اداری و خدماتــی آنهــا مشــمول ایــن
قانــون مــی گردنــد.

ضوابط اجراییقانونانطباقامور اداریوفنی
مؤســسـاتپزشکــیبامــوازیــنشرعمقـدس
اقدامات تشخیصی درمانی و مراقبتی در
موسساتپزشکیبایدباحفظحقاختیاربیماربر
اساسموازینشرعی،قانونیواصلپزشکیتوسط
کارکنان فنی همجنس بعمل آید؛ مگر در مواردی که
بهعلتضرورتاینامرامکانپذیرنباشد.
رفتار کلیه کارکنان مؤسسات پزشکی با یکدیگر،
بیماران و مراجعان باید بر اساس اخالق حسنه ،احترام
به کرامت انسانی ،رعایت موازین اسالمی و عرفی جامعه
اسالمی و اصل رضایتمندی بیماران باشد.
کلیه کارکنان موسسات پزشکی ملزم به رعایت پوشش
کامل اسالمی(بدون آرایش و استفاده از زیورآالت) می باشند.
پوشش کلیه کارکنان فنی مؤسسات پزشکی در موقع
انجام کار در مؤسسه باید متناسب با کار مربوطه و ضوابط
اسالمیباشد.
پوشش مراجعین و بیماران مرد و زن در کلیه قسمتهای
مؤسسه باید مطابق ضوابط اسالمی بوده و انجام این امور با
نصبپوسترهایمناسبدر قسمتهایمختلفمؤسسه
باید مورد تأ کید قرار گیرد.
پوشش بیماران در مدت دریافت خدمات تشخیصی-
درمانی و مراقبتی باید براساس تأمین امنیت روانی بیمار و
حفظ حریم او و رعایت کامل موازین شرعی ،اخالق پزشکی
و متناسب با خدمات تخصصی باشد.
اجتناب از نصب هر گونه بنر و پوسترهای تبلیغاتی که
حاویمضامینمغایرباشئوناتوشعائراسالمیمیباشند.
جابجایی بیماران در مؤسسات پزشکی باید با رعایت
پوشش کامل و در صورت امکان به همراه یکی از کارکنان
همجنس و یا یکی از محارم بیمار صورت گیرد.

مراجعه کارکنان اداری ،فنی و خدماتی اعم از زن و مرد به
قسمتهایمختلفتشخیص-درمانیدر صورتلزومباید
با رعایت کامل ضوابط اسالمی و کسب اجازه از مسؤولین
بخشمربوطهباشد.
در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد
ضرورت توسط افراد غیر همجنس انجام می شود؛ حضور
یکیاز محارمبیمار یایکنفراز کارکنانفنیزن،الزامیاست.
تبصره :در سایر معاینه ها در صورت درخواست بیمار یا
پزشک ،حضور یکی از محارم بیمار بالمانع است.
در مورد فوریتهای پزشکی و ارائه خدمات اورژانسی حفظ
حیات و سالمتی فرد در اولویت است.
در کلیهمؤسساتپزشکیقسمتهایمختلفخانمهاو
آقایان،شاملبخشها،رختکنها،پاویونها،غذاخوریها،
اتاقهایبستریبیمارانوامثالآنهابایداز همجداباشند.
تبصره :در صورت فقدان امکانات کافی برای اجرای این بند
به هر نحو ممکن حریم ها رعایت شود.

امام صادق؟ع؟:
صاحب هر حرفه ای باید  3خصلت داشته باشد :نخست حاذق
باشد .دوم حق امانت را ادا کند و سوم خوش رو و مهربان باشد.
(بحاراالنوار ،ج  ،۱۸ص )۲۷۱

