بخشنامه
به کلیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان
موضوع :ممنوعیت استفاده از تلفن های مجهز به فناوری تصویربرداری در اماکن درمانی
سالم علیکم
با سالم و صلوات بر پیامبر اعظم(ص) و خاندان پاکش و با احترام ،بر اساس مصوبات کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه و
دستورالعمل های موجود و با هدف صیانت از حقوق بیماران مراتب ذیل جهت اطالع و اقدام اعالم می گردد:
-1همراه داشتن تلفن همراه مجهز به فناوری تصویر برداری در کلیه اماکن درمانی که بیماران در آن فاقد پوشش مناسب هستند (نظیر
اتاق عمل ریکاوری ،بخش های زنان و زایمان و سایر فضاهای مشمول مراتب فوق) اکیدا ممنوع می باشد.
 -2مسولین کلیه بیمارستانها ملزم هستند در اسرع وقت نسبت به تهیه و استقرار باکس ها ویژه تلفن همراه ،به منظور قرار دادن تلفن
در هنگام ورود به واحدهای مندرج در بند ،1اقدام نمایند  .بدیهی است باکس های مزبور باید دارای شرایط امنیتی الزم بمنظور
جلوگیری از سرقت باشند
 -3کلیه کارکنان خدمات و پشتیبانی و کادر پیراپزشکی و پرستاری شاغل در این اماکن ملزم هستند در بدو ورود به محیط ،تلفن
های همراه خود را در این باکس ها قرار داده و از به همراه داشتن این دستگاهها اکیدا خودداری نمایند.
 -4پزشکان متخصص و جراح شاغل در این واحدها می بایست در بدو ورود تلفن های همراه خود را تحویل منشی بخش نموده و سپس
وارد محیط گردند ،بدیهی است در موارد اورژانس ،منشی بخش نسبت به پاسخگویی به تماس ها و اعالم به پزشکان اقدام خواهند
نمود.
-5مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در درجه اول بر عهده مسئول بخش/اتاق عمل و در درجه باالتر بر عهده رییس بیمارستان
خواهد بود.
-6متخلفان ،طبق قانون به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه معرفی ،و هیات مذکور مکلف است با توجه به تبعات بسیار
منفی این امر مراتب را خارج از نوبت و با حداکثر توان مورد بررسی قرار دهد
-7در مواقع خاص و در صورت وجود شاکی خصوصی ،مراتب عالوه بر هیات رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه در مراجع قضایی نیز
پیگیری خواهد شد.
-8در صورت نیاز به تصویر برداری صرفا توسط گروه آموزشی ،مراتب پس از هماهنگی الزم با حراست محیط و اخذ رضایت از بیمار یا
همراهان وی ،توسط روابط عمومی بیمارستان تصویربرداری انجام و بعد از بازبینی توسط گروه آموزشی مربوطه و حراست دانشگاه،
برای اهداف آموزشی مورده بهره برداری قرار خواهد گرفت.
-9این بخشنامه به صورت آزمایشی ،به مدت  6ماه اجرایی می شود که در پایان  6ماه مسوولین بیمارستانها ،نقاط ضعف و قوت آن را
شناسایی و جهت اصالح به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیته صیانت واقع در معاونت دانشجویی فرهنگی اعالم می دارند.
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 -11الزم است مسولین بیمارستانها و بخشهای مذکور در بند 1 ،یک ماه پس از زمان ابالغ این بخشنامه
نسبت به اجرایی نمودن این بخشنامه اقدام نمایند.
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