
   درمان: فصل اول                                                                   

ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صالحیت از نظر تخصصی جرم بوده ومتخلف به مجازاتهاي زیر  - 1ماده 
  :محکوم میگردد

  .تعطیل موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه بنفع دولت :  مرتبه اول
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ،جریمه نقدي به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعالم نام در جراید :  مرتبه دوم
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، زندان از شش ماه تا یکسال :  مرتبه سوم

  :پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میگرددایجاد موسسه  - 2ماده 
  .تعطیل موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی :  مرتبه اول
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جریمه نقدي بمیزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال :  مرتبه دوم
  ضبط اموال موسسه به نفع دولت بر مجازاتهاي مرتبه اول ،جریمه نقدي بمیزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و  عالوه:  مرتبه سوم

خودداري بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه الزم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و تخلف به مجازاتهاي  - 3ماده 
  :زیر محکوم میگردد

  .جریمه نقدي از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی :  مرتبه اول
  بیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی جریمه نقدي پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، لغو پروانه مسوول فنی موسسه، تو:  مرتبه دوم
ال ، لغو پروانه مسوول فنی موسسه ،لغو پروانه تاسیس ، توبیخ جریمه نقدي از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ری:  مرتبه سوم

  .کتبی و درج در پرونده پزشکی 
ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهاي  -  4ماده 

  :ی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میگردد اعالم شده از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک
  .جریمه نقدي به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی :  مرتبه اول
  کتبی و درج در پرونده پزشکی بیخ جریمه نقدي به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسوول فنی ، تو:  مرتبه دوم
  بیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی جریمه نقدي به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسوول فنی ، تو:  مرتبه سوم

  میزان حق العالج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم خواهد شد : تبصره 

ارگیري کلیه متخصصین و صاحبان حرفه هاي پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت، بک - 5ماده 
  :درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میشود

  .زار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی جریمه نقدي به میزان یکصدهزار ریال تا پانصد ه:  مرتبه اول
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه ا ول ، لغو پروانه مسوول فنی :  مرتبه دوم
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، لغو پروانه تاسیس :  مرتبه سوم

که در محل غیر مجاز بکار مشغول  5صاحبان حرفه هاي پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز هاي قانونی کار مندرج در ماده  - 6ماده 
  :شده اند به مجازاتهاي زیر محکوم خواهند شد 

  .درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی :  مرتبه اول
  .جریمه نقدي بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب  عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ،:  مرتبه دوم

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی :  مرتبه سوم

مجازاتهاي زیر محکوم به  فبکارگیري افراد فاقد صالحیت حرفه اي در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخل - 7ماده 
  میشود

  .جریمه نقدي به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی :  مرتبه اول
  . عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، لغو پروانه مسوول فنی :  مرتبه دوم
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبهی دوم لغو پروانه تاسیس :  مرتبه سوم

  .افراد فاقد صالحیت شاغل نیز به مراجع ذیصالح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید:  تبصره
ترك موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهاي تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه  - 8ماده 

رفتن درصدي از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آ مطب و و یا موسسه پزشکی بدون اطالع سازمان نظام پزشکی و نپذی
  :موزش پزشکی تعیین مینماید،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم میگردد

  .توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی :  مرتبه اول
  .د هزار ریال عالوه بر مجازات مرتبه اول ، جریمه نقدي به میزان یکصد هزار تا پانص:  مرتبه دوم
  .عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، لغو پروانه مسوول فنی :  مرتبه سوم
 8و  7و  5و  4و  3مشمولین مواد (در صورت لغو پروانه مسوول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد موسسات پزشکی :  تبصره

جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور جهت تعیین تکلیف قانونی براي انتخاب مسوول فنی جدید و هیات موسس ) 
پزشکی ارجاع میگردد و ضمنا تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

  .مسوول فنی موقت براي اداره موسسه منصوب و به کارگماشته خواهد شد
سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهاي مندرج ، مانع  7و  4و  3 و 1چنانچه اعمال خالف مندرج در مواد  - 9ماده 

  .رسیدگی و پی گرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذیصالح قضایی نخواهد گردید
  مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد هر مورد  چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع این قانون صورت پذیرد ، در - 10ماده 
صادي ودارایی موظف است کلیه درآمدهاي حاصل از مجازاتهاي این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقت  - 12ماده 

  .اعتبارات مورد نیاز جهت اجراي این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد 
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