بسمه تعالی

آيین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه اي شاغلین حرفه هاي پزشکی و
وابسته درسازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران
دراجراي ماده 2ومواد  28تا  43قانون سازمان نظام پزشکی مصوب  1383 /1 / 25مجلس شوراي اسالمی كه در تاريخ
 1383/8/16با اصالحاتی به تصويب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تالش در راستاي پیشبرد و اصالح امور
پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و همچنین حفظ وحمايت ازحقوق بیماران و حمايت از حقوق صنفی و حرفه اي شاغلین
حرفه هاي پزشکی و رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه اي شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته موضوع ماده  4قانون سازمان
نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران به شرح مواد آتی در دادسراها ،هیاتهاي بدوي انتظامی شهرستانها ،هیاتهاي تجديد نظر
انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مركز صورت می گیرد.
فصل اول  /تعريف ،شرح وظايف و تخلفات صنفی و حرفه اي
قسمت اول  :تعريف
ماده  -1حرفه هاي پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده  28قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسامی ايران كه
از اين پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از :پزشکان ،دندانپزشکان ،دكترهاي داروساز  ،متخصصین و دكتراي علوم
آزمايشگاهی )حرفه اي يا متخصص( تشخیص طبی ،مامايی و ساير لیسانسیه هاي پروانه دار گروه پزشکی ،فارغ التحصیالن
كاردانی ،كارشناسی ،كارشناسی ارشد و باالتر شاغل در رشته هاي علوم آزمايشگاهی ،بینايی سنجی  ،شنوايی سنجی  ،گفتار
درمانی ،ايمونولوژي ،بیوتکنولوژي پزشکی ،راديولوژي ،بیوراديولوژي ،راديو تراپی ،پرستاري ،اطاق عمل ،هوشبري ،علوم
دارويی ،تغذيه ،مبارزه با بیماريها ،بهداشتکاري دهان و دندان ،كاردان دندانپزشکی ،شاخه هاي مختلف بهداشت ،توانبخشی،
فیزيوتراپی ،بیوشیمی پزشکی ،خدمات اجتماعی و مددكاري ،ساير رشته هاي علوم پايه پزشکی ،روانپزشکی بالینی ،روانشناسی
بالینی و كودكان استثنائی ،كايرو پراكتیك ،ژنتیك پزشکی و نیز ساير حرفه هاي وابسته به امور پزشکی با هر مدرک تحصیلی
كه فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران
دارد .تبصره –شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در كیی از مراكز تحقیقاتی ،درمانی،
آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ،دولتی و تعاونی پزشکی ،وابسته به دولت يا خیريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال
دارند و از اين پس به اختصار «شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته » نامیده می شوند.
قسمت دوم  :شرح وظايف و تخلفات صنفی و حرفه اي
ماده  -2شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت ،نژاد ،مذهب و موقعیت اجتماعی -سیاسی و اقتصادي
بیماران حداكثر تالش ممکن را در حدود وظايف قانونی و حرفه اي خود به كار ببرند.
ماده  -3شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته بايد طبق موازين علمی ،شرعی و قانونی با رعايت نظامات دولتی ،صنفی و حرفه
اي انجام وظیفه كرده و از هرگونه سهل انگاري درانجام وظايف قانونی بپرهیزند.

ماده  -4شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بیماري بیمار ،مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي
اسالمی را ندارند.
ماده  -5شاغلین حرفه هاي پزشکی موضوع ماده كی اين قانون موظف به پذيرش آن تعداد بیمار هستند كه بعداز تشخیص و
اعالم سازمان نظام پزشکی ،حسب مورد انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب میسر باشد.
ماده  -6انجام امور خالف شئون پزشکی ،توسط شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته ممنوع است و بايد از ارتکاب كارهايی كه
موجب هتك حرمت جامعه پزشکی می شود خودداري كنند كه مصاديق آن توسط كمیسیون اخالق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم
قرار می گیرد.
تبصره -صدورگواهی خالف قانون و موازين علمی از جمله فوت ،استراحت ،سالمت ،بیماري ،والدت و از كارافتادگی ممنوع
است.
ماده  -7تحمیل مخارج غیر ضروري به بیماران ممنوع است .تعیین مصاديق مخارج غیر ضروري براساس نظر كمیته كارشناسی
تخصصی دادسراها و هیاتهاي انتظامی می باشد.
ماده  -8ايجاد رعب و هراس در بیمار با تشريح غیر واقعی وخامت بیماري يا وخیم جلوه دادن بیماري ممنوع است و پزشك
می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را درجريان خطرات ،وخامت و عواقب احتمالی بیماري قرار بدهد.
ماده  -9تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالت اعتیاد درآيد ممنوع است ،مگر در مواردي كه بیمار از
بیماري روانی يا از دردهاي شديد ناشی از بیماري هاي غیر قابل عالج رنج ببرد يا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ايجاب كند.
ماده  - 10شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته مکلفند در بخش خصوصی و بخش دولتی تعرفه هاي خدمات پزشکی مصوب
مربوطه را رعايت نمايند.
ماده  - 11شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه يا مالی را از بیماران عالوه بر وجوهی كه توسط
مسؤالن مؤسسه درمانی ذيربط طبق مقررات دريافت می شود ،وصول نمايند.
ماده  - 12شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی كه به منظور پیشگیري از بیماريهاي واگیر يا درهنگام بروز
بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشکی و يا مراجع قانونی ذيربط اعالم می شود  ،همکاري ممکن و الزم را معمول دارند
.
ماده  - 13جذب و هدايت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیريه به مطب شخصی يا بخش
خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و  ...و بالعکس به منظور استفاده مادي توسط شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته ممنوع
است.
ماده  - 14جذب بیمار به صورتی كه مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه كننده از طريق رسانه
هاي گروهی و نصب آگهی در اماكن و معابر ،خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است .تبلیغ تجاري كاالهاي پزشکی و دارويی
از سوي شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته ،همچنین نصب اعالنات تبلیغی كه جنبه تجاري دارند ،در محل كار آنها مجاز نیست.

ماده  - 15انتشار مقاالت و گزارشهاي پزشکی و تشريح مطالب فنی و حرفه اي كه خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه
تبلیغاتی گمراه كننده داشته باشد ،ممنوع است.
ماده  - 16استفاده شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته از عناوين علمی و تخصصی غیر تائید شده توسط وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده  - 17تجويز داروهايی كه از طرف وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی در فارماكوپه (مجموعه دارويی كشور)
اعالم نشده باشد  ،بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و يا انجمن هاي علمی تخصصی مربوط مجاز نمی
باشد.
ماده  - 18پزشك معالج مسؤل ادامه درمان بیمار خود در حد توانايی و تخصص به استثناي موارد ضروري است ،مگر اينکه
بیمار يا بستگان او مايل نباشند.
تبصره  -موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثنی است و پزشك مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن
بیمار يا همراهان او می باشد.
ماده  - 19در مواردي كه مشاوره پزشکی الزم باشد  ،انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است .در صورتیکه بیمار يا بستگان
او مشاوره پزشکی را درخواست نمايند ،مشاوره پزشکی با نظر پزشك معالج به عمل می آيد و اجراي دستورات پزشك مشاور
با نظر پزشك معالج می باشد و چنانچه بیمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج ،از پزشك ديگري براي درمان بیمار
دعوت به عمل آورند ،در اينصورت پزشك معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانس خودداري نمايد.
ماده  - 20فروش دارو و محصوالت آرايشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه هاي
پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده  - 21مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بیمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه
قید شود.
تبصره  -دكترداروساز موظف به توضیح ودرج چگونگی تجويزداروطبق نسخه پزشك است.
ماده  - 22صدور هر نسخه می بايد براساس شرايط بیمار و اصول علمی نسخه نويسی صورت گیرد.
ماده  - 23مسئوالن فنی مکلفند در تمام ساعات موظف بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت كنند.
ماده  - 24اندازه و ساير مشخصات سرنسخه ها ،تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه ها بايد طبق ضابطه اي باشد كه به
تصويب شورايعالی نظام پزشکی می رسد.
ماده  - 25به كارگیري و استفاده از افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و حرفه هاي وابسته در مؤسسات پزشکی و مطب
ممنوع است.
ماده  - 26شاغلین حرفه هاي پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام
پزشکی محل اطالع دهند.

ماده  - 27شاغلین حرفه هاي پزشکی مکلفند در موارد فوريتهاي پزشکی اقدامات مناسب و الزم را براي نجات بیمار بدون
فوت وقت انجام دهند.
ماده  - 28مسؤالن فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی ،عمومی ،خصوصی و خیريه مکلفند عالوه بر قوانین و مقررات موجود
در آئین نامه هاي مصوب وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی  ،ضوابط علمی و حرفه اي ذيربط
را رعايت كنند.
ماده – 29درصورت اتمام اعتبار و يا ابطال پروانه مطب ،شاغلین حرف پزشکی مجاز به فعالیت پس از آن نمی باشند.
ماده  - 30بکارگیري و استفاده از افراد داراي صالحیت در امور پزشکی و حرفه هاي وابسته ولی فاقد پروانه مطب در موسسات
پزشکی ممنوع است.
تبصره – افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از اين امر مستثنی می باشند.
ماده  - 31شاغالن حرف پزشکی می توانند منحصرا » به درمان آن گروه از بیماران بپردازند كه در دوران تحصیل دوره
آموزشی آن را طی نموده و يا مدارک الزم را از مراكز مجازي كه به تا يید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده
باشد ،اخذ نموده باشند.
تبصره – در موارد بیماران اورژانسی پزشك برحسب توان علمی خود موظف به انجام هر اقدامی جهت بیمار خود می باشد و
از اين ماده مستثنی می باشد.
ماده - 32آن گروه از مشاغل و حرف پزشکی كه در خارج از كشور تحصیل نموده اند در صورتی مجاز به فعالیت درمانی می
باشند كه مدارک مربوطه به تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و پروانه قانونی را نیز كسب نموده
باشند.
ماده - 33آن گروه از پزشکان كه به طب مکمل می پردازند درصورتی مجاز به فعالیت می باشند كه دوره آموزشی مربوطه
را در مراكز مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گذرانده و مجوز فعالیت در آن رشته  ،به تائید سازمان نظام
پزشکی رسیده باشد.
ماده - 34چنانچه صاحبان حرف پزشکی به مشکالت روحی ،روانی يا جسمی مبتال گردند كه ماهیتا » منجر به ارائه اختال در
فعالیت هاي درمانی آنها شود ،تصمیم گیري در نحوه ادامه فعالیت درمانی نامبردگان به كمیسیون پنج نفره متشکل از نمايندگان
سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی و سه نفر از كارشناسان رشته مربوطه خواهد بود.
تبصره-شیوه نامه اجرايی اين ماده به تصويب شورايعالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده  - 35درج هرگونه تبلیغات در حیطه دارويی ،مواد خوراكی  ،آشامیدنی  ،آرايشی  ،بهداشتی  ،مکمل هاي غذايی ،
تجهیزات پزشکی و كلیه خدمات پزشکی ،تشخیصی  ،درمانی و پیشگیري بدون اخذ مجوز كتبی تبلیغات از سازمان نظام پزشکی
جمهوري اسالمی ايران ممنوع است.
فصل دوم  /مجازاتهاي انتظامی

ماده  - 36هیاتهاي انتظامی در صورت احراز جهات مخففه با استفاده از ماده  22قانون مجازات اسالمی می توانند نسبت به
تخفیف يا تبديل مجازات هاي انتظامی به نوع ديگر اقدام نمايند.
متن ماده  22قانون مجازات اسالمی:
دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفیف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع
ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد  ،جهات مخففه عبارتند از:
-1گذشت شاكی يا مدعی خصوصی
-2اظهارات و راهنمايی هاي متهم كه در شناختن شركاء يا معاونان جرم و يا
كشف اشیائی كه از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
ماده  - 37مجازاتهاي موضوع تبصره )  (1ماده  28قانون سازمان نظام پزشکی مصوب  1383 /8 / 16مجمع تشخیص مصلحت
نظام به شرح زير اعمال می شود:
الف -متخلفان از مواد  24 ، 22 ، 19 ، 18 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2و  26اين آيین نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي ) الف
( يا) ب(.
تبصره  -متخلفان از مواد موضوع اين بند به استثناي مواد  8 ، 4 ، 2و  24در صورت تکرار به مجازاتهاي مقرر در بند )ج( و در
مورد مواد  8 ، 4 ، 2و  24به مجازاتهاي بند هاي )ج( يا )د(.
ب -متخلفان از مواد  21 ، 20 ، 17 ، 16 ، 15 ،9و  23آئین نامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي )ب() ،ج(
يا )د(.
پ -متخلفان از مواد  14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ،7و  25آئین نامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي )ج( ) ،د(
يا )ه(.
ت -متخلفان از مواد  28 ، 27و  31آئین نامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي )ج( ) ،د( ) ،ه( يا )و(.
ث  -متخلفان از مواد  3و  6آئین نامه انتظامی و تبصره ماده  10آئین رسیدگی دادسراها و هیاتهاي انتظامی حسب مورد به
مجازاتهاي مقرر در بندهاي )ب() ،ج(( ،د)( ) ،ه( ) ،و( يا )ز(.
ج-متخلفان از مواد  ، 29تبصره ماده  6آئین نامه انتظامی به مجازاتهاي مقرر در بندهاي )ب()،ج()،د( يا )ه(.
چ-متخلفان از مواد  32و  33آئین نامه انتظامی حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي )ب()،ج()،د()،ه(يا )و( .
ح-متخلفانا ز ماده  35آئین نامها نتظامی حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي ب()،ج()،د( و حداكثر به كی سال منع
از هرگونه تبلیغات محکوم می گردند.

ماده  - 38مجازات افراد مشتکی عنه كه عضو سازمان نظام پزشکی نیستند جهت اجرا به مراجع ذيصالح حوزه فعالیت اعالم
می شود.
ماده  - 39در مواردي كه راي قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرف وابسته صادر می شود ،اشتغال محکوم
علیه به حرفه هاي ياد شده در مدت محرومیت در بخشهاي خصوصی ،عمومی ،دولتی و يا خیريه ممنوع است.
ماده  - 40آثار محرومیتهاي انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد:
الف -مجازاتهاي انتظامی مندرج در بندهاي )الف( و )ب( تبصره  1ماده  28قانون ،براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در
صورت تکراربه مدت يکسال بعد از اجراي راي قطعی.
ب -مجازاتهاي انتظامی مندرج در بند )ج( تبصره  1ماده  28قانون ،به مدت  2سال از تاريخ اجراي راي قطعی و در صورت
تکرار به مدت  3سال.
ج -مجازاتهاي انتظامی موضوع بندهاي )د()،و( و )ه( تبصره  1ماده  28قانون ،به مدت  5سال از تاريخ اجراي راي قطعی و
در صورت تکرار به مدت  7سال.
ماده  - 41مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آئین نامه فوق  ،دادسراها و هیاتهايا نتظامی می باشند.
آئین نامه فوق مشتمل بر  41ماده و  7تبصره در جلسه مورخ  1390 /6 / 19به تصويب شورايعالی سازمان رسید.

