شرح وظايف پزشك سرگروه
پزشک سرگروه :پزشکی است که توسط مدیر مجموعه از لیست پزشکان واجد شرایط سررررویی اتخارام مری
شود .این لیست روی سایت مرکز پزشکی قرار میریرد.
در ادامه شرح وظایف پزشکان سرگروه پس از اتخاام شدن مرکز آورده شده است :
 -1مراجعه به تماینده اسخاتی برای دریافت حکم صادره از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت.
 یمکاراتی که به عنوان پزشک سررروه اتخاام می شوتد باید معرفی تامه کخبی خود را به مدیر مجموعه تحویل
دیند.
 -2دریافت مجموعه دسخورالعمل یای حج تمخع سال  49از تماینده اسخاتی یا از روی سایت مرکز پزشکی حج و زیارت
و شروع اقدامات اجرایی طبق آتها .
 -3لیست پزشکان اتخاام شده توسط مدیران کاروان مجموعه خود را از مدیر مجموعه دریافت کند.
 مشاصات کاروان یای مجموعه را از مدیر مجموعه دریافت تمایید (شماره ،ظرفیت ،شهرسخان محل ثبت تام و
مدیر کاروان)
 با پزشکان منخاب ،تماس بگیرید و تایید حضور آتها در مجموعه خود را دریافت کنید.
 تشکیل جلسه ای با پزشکان اتخاام شده برای تقسیم کار و ارائه دسخورالعمل یا و برتامه یا( .درصرورت عردم
حضور پزشک در اسخان خود یماینگییا تلفنی اتجام پذیرد.
 -9برای اتجام معاینات زایرین در ایران براساس دسخورالعمل معاینات ،برتامه ریزی و با کمک سایر پزشرکان مجموعره
آن را اجرا تمایید .تظارت بر اجرای صحیح دسخورالعمل بر عهده پزشک سررروه است.
 -5تظارت بر برتامه ریزی برای شناسایی زایرین پرخطر و اتجام مراقبتیای دورهای در ایران و عربسخان به روتهای که
یرکدام از پزشکان مجموعه مسئولیت زایرین پرخطر کاروانیای خود را به عهده داشخه باشند.
 -6برتامه ریزی برای تشکیل جلسات آموزشی زایرین در ایران و عربسخان براساس دسخورالعمل آموزش سالمت زائرین
با مشارکت پزشکان مجموعه.
 بررزاری جلسات مشخرک با پزشکان مجموعه در ایران و مرور وظایف و دسخورالعملیا ،تحوه معاینات در ایران
و عربسخان ،تحوه ثبت معاینات ،میزان و تحوه اسخفاده از دارویا ،آموزشیا در ایران و عربسخان ،برتامه مراقبرت
از افراد پرخطر.

 بررزاری جلسات مشخرک با مدیر مجموعه و شرکت پزشکان در جلسات یماینگی مدیران کاروانیای مجموعه
و ایفای تقش فعال در تبادل اطالعات موردلزوم.
 تصمیم ریری و تهیه لوازم مورتیاز در راسخای حفظ سالمخی زائرین ،تظارتیای بهداشخی ،وسایل مورد لرزوم و
....
 -7تدوین برتامه اعزام پلکاتی پزشکان مجموعه با یماینگی مدیر مجموعره و براسراس اعرزام پلکراتی کراروانیرا ( بره
دسخورالعملیای مرکز پزشکی توجه شود).
 -8تهیه لیست منظم کشیک یا به روته ای که در کل  29ساعت در زمان حضور تمام پزشکان مجموعره  ،مطرب در
عربسخان فعال شود( .تعداد پزشک یرمطب بر اساس تعداد پزشک آن مجموعه طبق دسرخورالعمل مرکرز پزشرکی
است).
 تظارت بر توزیع صحیح کیفیای پزشکی و اطمینان از در اخخیار داشخن کلیره لروازم و دارویرای موردتیراز در
طول سفر و برتامه ریزی جهت یمرایی زائران توسط پزشک در یر پرواز و در طول حمل و تقلیای زمینری و
یوایی " .تأکید میشود کاور مرکز پزشکی در طول سفریا تنپوش پزشکان باشد تا عامل شناسایی ،مراجعره و
اطمینان خاطر زائران ،عوامل کاروان و سخادیای ماخلف رردد.
 -4اطالع رساتی به مدیر مجموعه و تماینده اسخاتی مرکز در ایران و تاظر منطقه در عربسخان در مورد برتامه کشریک
یا.
توضیح :برتامه شیفتیا به تفکیک تام پزشک تهیه و توسط مدیر مجموعه به مدیران کاروانیا و یمه زائرین اطالع
رساتی میشود ،به روتهای که زائرین بخواتند در صورت تمایرل در شریفت پزشرک کراروان خرود ،مراجعره تماینرد.
(بدیهی است موارد اورژاتس اسخثناء میباشد).
 -11تصب برتامه شیفت پزشکان در البی یخل و ورودی مطبیا.
 -11تدوین برتامه راهاتدازی مطبیای مورد تیاز در مجموعه قبل از ورود زایرین براساس دسخورالعمل راهاتدازی مطب.
 -12تهیه لیست دارویی (کمبودیا و تیازیا) و تعیین پزشکی که موظف به مراجعه به اتبرار دارویری و تهیره دارویرای
مورد تیاز میباشد.
 -13تهیه لیستیای جداراته دارویی برای ایام عادی ،عرفات ،منی ،سره روز پرس از بازرشرت از منری و اطمینران از
تأمین دارویای ذکر شده قبل از ورود به یر مرحله.
 -19برتامه زماتبندی مراقبت از بیماران پرخطر و تظارتیای بهداشخی در لوح کشیک منعکس شود.
 -15برتامهریزی برای حضور پزشکان یمراه با کاروانیا در زیارات دوره ،حرکت از مکه به مدینه و اولین طواف.
 -16یماینگی جهت اعزام بیماران ارجاعی مجموعه به مرکز پزشکی با اطالع مدیر مجموعه (پزشک سررروه در زمان
یای عدم حضور خود ،فرد جایگزین را به مدیر مجموعه معرفی تماید).
 -17پیگیری روزاته وضعیت بیماران بسخری در بیمارسخان یالل احمر و یا بیمارسرخانیرای عربسرخان و ثبرت تخیجره
پیگیری.

 -18تأیید فرمیای اطالع رساتی و رزارش بیماری به مرکز پزشکی.
 -14تظارت بر ثبت صحیح مراجعات بیماران در ترم افزار یا دفاتر مربوط.
 -21برتامه ریزی جهت پزشک آتکال* و پزشک اسخندبای* .
* پزشک استند باي :پزشکی که میبایست حضور فیزیکی قطعی در یخل داشخه باشد تا در صورت بروز حرواد
جایگزین پزشک شیفت رردد و یا در صورت ازدحام زیاد ،پاساگوی بیماران باشد.
* پزشک آنکال :باید پاساگوی تلفنی سررروه و مدیر مجموعه باشد تا در صورت لرزوم بالفاصرله و در کمخررین
زمان در یخل حضور پیدا کند.
 رفع یرروته اشکال و اخخالف با توافق پزشک سررروه ،مدیر مجموعه و پزشک تاظر آن منطقره اتجرام خوایرد
شد.
 -21پزشک سررروه موظف است فرم تکمیل شده ارزشیابی پزشکان مجموعه را در آخر مأموریت تحویل مرکز پزشکی
تماید.
 -22مسئولیت جمعآوری و دسخه بندی و برررداتدن دارویای باقیماتده در یخلیا و تحویل به داروخاته مرکز پزشکی
به عهده پزشک سررروه میباشد.
 -23با توجه به افزایش تعداد مراجعات بیماران زن و مرد به مطبیا ،یماینگی الزم به منظور تسهیل در ارائه خدمات
درماتی به زائرین اتجام رردد.
 -29شرکت در جلسات مرکز پزشکی حسب اعالم و فراخوان مرکز پزشکی حج و زیارت.
 -25تظارت و پیگیری بر حسن اجرای دسخورالعملیای ابالغ شده به پزشکان مجموعه.
 -26به منظور برتامهریزی بهخر لیست تاریخ ورود و خروج کاروانیا به یخل اخذ رردد.
 -27شناسایی ،توجیه و بکارریری زائرین شاغل در حوزه پیراپزشکی و بهداشخی منطبق برر دسرخورالعملیرای مرکرز
پزشکی حج و زیارت.
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