باسمه تعالی

حضرت علی (علیه السالم):
«کسی که طبابت می کند باید تقوای الهی پیشه کند و خیرخواه (نسبت به مردم) و تالشگر باشد».
( بحاراالنوار ج / 26ص)47

آئین نامه انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در مؤسسات پزشکی

مقدمه:
بی شک حاکمیت احکام و ارزشهای اسالمی در موسسات درمانی ،موجبات خشنودی حضرت سبحان و
جلب رضایت بیشتر مردم و نیز رعایت حقوق شهروندی آنان را فراهم می آورد.
لذا در همین راستا شایسته است؛ اجرای قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع به
شماره  /6554ق مورخه  7744/4/67و آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شماره /63277ت 67333
مورخ  7732/2/62مورد توجه و تأکید و اجرا قرار گیرد.

* منظور از مؤسسات پزشکی در این آئین نامه اجرایی شامل :کلیه مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر،
آزمایشگاه ،پلی کلینیک ها ،مطب پزشکان و داروخانه ها و محل کار سایر اقشار پزشکی و مؤسسات
فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی ،هیدروتراپی ،آزمایشگاه های تشخیص و پژوهشی ،درمانگاه ،رادیولوژی ،مراکز
پزشکی هسته ای ،مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،بخش های تزریقات و پانسمان و یا هر
تشکیالتی که به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد
شد(.اعم از بخش دولتی ،خصوصی و خیریه) و واحدهای مشابه در دانشگاه های علوم پزشکی و کلیه
کارکنان فنی و اداری و خدماتی آنها مشمول این قانون می گردند .

 ضوابط اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس
*اقدامات تشخیصی درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین
شرعی ،قانونی و اصل پزشکی توسط کارکنان فنی همجنس بعمل آید؛ مگر در مواردی که به علت ضرورت
این امر امکان پذیر نباشد.
*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 مکلف 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 اسالمی باشد.
*پوشش مراجعین و بیماران مرد و زن در کلیه قسمتهای مؤسسه باید مطابق ضوابط اسالمی بوده و انجام
این امور با نصب پوستر های مناسب در قسمت های مختلف مؤسسه باید مورد تأکید 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 پوستر های تبلیغاتی که حاوی مضامین مغایر با شئونات و شعائر اسالمی
می باشند.
*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 قسمت های مختلف تشخیص -درمانی در
صورت لزوم باید با رعایت کامل ضوابط اسالمی و کسب اجازه از مسؤولین بخش مربوطه باشد.
*در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر همجنس انجام می شود؛
حضور یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن ،الزامی است.
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 کلیه مؤسسات پزشکی قسمت های مختلف خانم ها و آقایان ،شامل بخش ها ،رختکن ها ،پاویون ها،
غذاخوری ها ،اتاق های بستری بیماران و امثال آنها باید از هم جدا باشند.
تبصره :در صورت فقدان امکانات کافی برای اجرای این بند به هر نحو ممکن حریم ها رعایت شود.

