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Verbal order




تعریف پزشک آنکال
پزشکی است که در ساعات کشیک ( در خارج از ساعات اداری و ایام
تعطیل ) طبق آنچه در لیست کشیک آنکالی آمده است قابل دسترسی و
احضار به مرکز درمانی باشد  .بدیهی است باید حدود زمانی دسترسی به
پزشک آنکال رسیده باشد و موافقت ایشان کسب شده باشد .

 شرح وظایف پزشک آنکال :
الف ) در بیمارستانهای آموزشی پس از ویزیت بیمار توسط رزیدنتهای مقیم ،
شرایط بیماران اورژانسی باید به اطالع آنکال برسد و از این زمان به بعد
مسئولیت بیمار به عهده پزشک آنکال خواهد بود و پزشک آنکال می
تواند با دستورات شفاهی  ،پزشک مقیم بیمارستان را راهنمائی نماید و در
صورت لزوم بالفاصله و بدون اتالف وقت در محل بیمارستان حضور یابد
 ،پزشک آنکال باید در جریان تمامی بیماران اورژانس که در ساعات
کشیک به مرکز مراجعه کردهاند و یا بیمارانی که بد حال می شوند قرار
گیرد .
ب ) در بیمارستانهای خصوصی پزشک مقیم بیمارستان مسئول ویزیت بیماران
اورژانس می باشد و در صورت لزوم باید با پزشک آنکال تماس بگیرد .

 زمان حضور پزشک آنکال :
پزشکان آنکال در صورت لزوم بنا به نوع تخصص باید در زمان
مقرر در مرکز درمانی حضور پیدا کنند  .بدیهی است که
موقعیت جغرافیائی و یا زمانی نمی تواند توجیه کننده تأخیر
پزشک آنکال مربوطه باشد  .الزم است زمان تماس با پزشک
آنکال توسط سوپروایزر وقت بیمارستان ثبت گردد  .در این
زمینه رعایت دسته بندی سه گانه زیر در زمینه بیماران اورژانسی
الزامی است :

لف ) تخصص هائی که حضور بال درنگ و فوری پزشک آنکال الزامی است  :همانند
تخصص های بیهوشی  ،کار دیولوژی ( ،واضح است که این نوع آنکال معادل کشیک
موظف محسوب می گردد) .
ب ) تخصص هائی که حضور سریع ( کمتر از  30دقیقه ) پزشک آنکال الزامی است :
 همانند جراحی اعصاب و زنان و زایمان و داخلی  ،کودکان  ،جراحی عمومی  ،گوش و
حلق و بینی  ،نورولوژی  ،ارتوپدی و ارولوژی و رادیولوژی و چشم .
ج ) تخصص هائی که حضور در اولین فرصت پزشک آنکالی الزامی است :
 همانند پوست و پرتو درمانی .
تبصره  :بدیهی است که در مورد هر رشته و اورژانس های حیاتی که نیاز به حضور بال درنگ
متخصص آنکال مربوطه دارد در صورت درخواست حضور  ،باید پزشک آنکال هر چه
سریع تر و بال درنگ در مرکز درمانی حضور یابد .
تبصره  :در بیمارستان های آموزشی که رزیدنت حضور ندارد پزشک آنکال موظف است بر
اساس تقسیم بندی فوق اقدام نماید .

ماده  . 319هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که
شخصاًانجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض
یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ،ضامن
است .
 تقصیر اعم است از بی احتیاطی  ،بی مبا التی  ،عدم مهارت  ،عدم رعایتنظامات دولتی .
ماده  : 23مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط
پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در پرونده نوشته شود .
ماده  : 28شاغالن حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی
اقدامات مناسب و الزم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند .

(( آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی
و حرفه ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته ))





ماده  : 1حرفه های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 24
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران که از
این پس قانون نامیده می شود عبارتند از  :فارغ التحصیالن کار
دانی  ،کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم
آزمایشگاهی  ،تکنو لوژی پزشکی  ،رادیو لوژی ،بیو
رادیولوژی  ،رادیو تراپی  ،پرستاری  ،مامائی  ،اتاق عمل ،
هوشبری ،و ...
تبصره  :شاغالن پزشکی و حرفه های وابسته موضوع این ماده
افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی – اعم از
خصوصی  ،دولتی  ،وابسته به دولت یاخیریه اشتغال دارند .





در برخی از اوقات حالت بیمار اقتضاء می کند پزشک معالج از
همکاران کمک بگیرد آیا او مسئول خطای ایشان نیز می باشد یا
خیر ؟
جواب چنانچه پرستار عین دستور مکتوب یا شفاهی را اجرا
نماید پزشک خطا کار مسئول است و بر عکس وقتی که
پزشک امر به معالجه نمود و هیچگونه خطائی در دستورات وی
وجود نداشته باشد پرستاری که در اجرای دستورات پزشک
دچار اشتباه شده است به تنهائی مسئول می باشد .
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