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کارگران پشتیبان سازمان تامین اجتماعی هستند

دکتر عباس افراه

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

 بخشی از سخنان آقای حسن 
صادقی، در اجتماع کارگرانی روز 
11 اردیبهشــت، به مناسبت روز 
جهانی کارگر در میدان فلسطین: 
منابع درمانی و بیمه ای ســازمان 
تامیــن اجتماعــی قابــل ادغام 
نمی دهند  اجازه  کارگران  نیست، 
به خــرج آن ها گروه های جامعه 
خصوصــا طبقات پــر درآمد از 
ایــن منابع اســتفاده کنند.معاون 
شهرستان های خانه کارگر افزود: 
از ایــن منظر کارگران پشــتیبان 
سازمان تامین اجتماعی هستند و 

در مقابل از سازمان انتظار دارند 
تا در جهت ارتقا خدمات کیفیت 
خدمات بیمــه ای و درمانی این 
ســازمان تالش کنند.به باورآقای 
صادقــی بی توجهی بــه اجرای 
ماده ۹۶ قانــون تامین اجتماعی 
در خصوص افرایش مســتمری 
کارگران بازنشسته، اجرای قوانین 
همســان ســازی و بازنشستگی 
صنایــع و بــه مشــکل خوردن 
ساختمانی  کارگران  بیمه  اجرای 
از جملــه مســائلی هســتند که 
کارگران در مواجه با آن ها انتطار 

حمایت مسئوالن این سازمان را 
دارند. وی همچنین با اشــاره به 
تالش هایی که از ســوی وزارت 
بهداشــت بــرای تصاحب منابع 
درمانی ســازمان تامین اجتماعی 
در حال شکل گیری است افزود: 
کارگــران بــا راهپیمایی خود به 
وزیر بهداشــت هشدار می دهند 
که چشــم طمع به اموال سازمان 

نداشته باشد....

 آیین نامه تبلیغ و آگهی
ضوابط تبلیغات آزمایشگاه های تشخیص طبی

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران
معاونت نظارت و برنامه ريزي

كار گروه تخصصي علوم آزمايشگاهي
كميته حقوق و اخالق حرفه اي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي باليني و تشريحي

 
مقدمــه : نظربــه اینکه انتظار مي رودآزمایشــگاهها صرفا بر اســاس کیفیت عملکرد و رضایــت بیمار مورد 
 ارجاع قرار گیرند، لذا هر نوع تبلیغي که بر اســاس روش هاي غیر متعارف، گمراه کننده، غیر واقع، غیر ســالم و 
غیر مجاز ســعي در جلب مشــتري نمایند، متخلف محسوب مي گردد. ضمنا به منظور ساماندهي امر تبلیغات و بر 

اساس دستور العمل نظارت و بررسي ارتباطات و تبلیغات سازمان نظام پزشکي، ضوابط و موارد ذیل از سوي 
کمیته حقوق و اخالق حرفه اي آزمایشگاه تدوین و مصوب گردیده است.
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1 - موارد تبليغات مجاز آزمايشگاه ها 
♦ چاپ کاتالوگ و بروشور کاماَل علمي 

♦ دفترچه هاي راهنماي نحوه نمونه گیري و آماده سازي بیماران 
♦ دفترچه راهنماي آشناي با آزمایشات 

♦ کارت شناسائي با نوع تخصص مسئول فني، موسس، آدرس و تلفن 
♦ تقویم و سر رسید فاقد هر گونه تبلیغات غیر مجاز 

♦ حضور مسئول فني آزمایشگاه در برنامه هاي رادیویي ، تلویزیوني بدون 
ذکر نام و آدرس آزمایشگاه 

♦ راه اندازي سایت اینترنتي با مجوز قبلي از کمیته اخالق
♦ چاپ و توزیع پوستر هاي علمي در محدوده داخل آزمایشگاه 

♦ تابلوي درب ورودي آزمایشگاه با ابعاد مجاز 

2 - موارد تبليغات غير مجاز ازمايشگاه ها 
♦ استفاده از بیلبورد جهت تبلیغات 
♦ استفاده از تالبوي تبلیغاتي عمومي

♦ استفاده از هر نوع جراید و مطبوعات جهت تبلیغ 
♦ اســتفاده از غرفه و یا تبلیغ در کنگره ها ، همایش ها و حاشــیه آنها و 

موارد مشابه
♦ کاربرد یا بهره گیري از هرگونه پورسانت ، هدیه ، تعیین درصد یا جایزه 

 ♦ تامیــن تمــام یا بخشــي از هزینــه هاي مطب هــا ، کلینیــك ها ، 
درمانگاه ها و مراکز مشابه

♦تامین تمام یا بخشــي از هزینه هاي مسافرت هاي داخلي و یا خارجي 
پزشکان 

♦ سهیم کردن پزشکان در در آمد ماهیانه آزمایشگاه 
♦ پرداخت کمیسیون به اشخاص حقیقي و حقوقي 

♦ انجام تبلیغات مقایسه اي و بهره گیري از کلماتي نطیر بهترین ، برترین 
و ....

♦ تبلیغات مغایر با تعرفه هاي مصوب قانوني 
♦ سایر مصادیق سهم خواري که به تصویب کمیته خواهد رسید .

3 - با عنايت به بروز شيوه هاي جديد در تبليغات در حوزه آزمايشگاه 
به خصوص از لحاظ محتوايي ، كليه مواردي كه مصاديق تخلف آن مورد 
شبه و يا دستور العمل پيش بيني نشده است در كميته اخالق مورد بررسي 

و اعالم نظر كارشناسي قرار خواهد گرفت . 

4 نحوه رسيدگي به تخلفات : 
کلیه متخلفین ابتدا جهت اداي توضیحات الزم و دفاع از خود ،به جلســه 
کمیته اخالق احضار مي گردند . راي کمیته پس از اســتماع دفاعیات به شرح 

زیر صادر خواهد شد . 
♦ پذیرش دفاعیات و رفع اتهام 

♦ اخذ تعهد جهت عدم تکرار تخلف 
♦ ارجاع پرونده به هیات هاي انتظامي سازمان و مراجع ذیربط 


