Bakı Biznes Universitetinin Tibb Məntəqəsinin Əsasnaməsi

Ümumi müddəallar
1.Bu vəzifə təlimatı tibb məntəqəsinin həkim terapevtinin vəzifə
öhtəliklərini,hüquq məsuliyyətini müəyyən edir.
2.Tibb məntəqəsinin həkim terapevti vəzifəsinə baza ali tibb təhsili olan şəxs təyin
edilir.
3.Tibb məntəqəsinin həkim terapevti aşağdakıları bilməlidir:
3.1 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını.
3.2 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə qanunvericiliyı və normativ hüquqi
aktları
3.3 Həkimlərin etik davranış qaydalarıni, tibbi etikanın əsaslarını.
3.4 Təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilməsi qaydalarını, sanitar
maarifləndirmənin əsaslarını.
3.5 Tələbələrin sağlamlıq vəziyyətinin statistikasını.
3.6 Dərman təchizatının təşkili.
3.7 Gigiyenik-tərbiyyə və sağlam həyat tərzinin təbliğini
3.8 Daxili əmək intizamı qaydalarını; əməyin mühafizəsi,təhlükəsizlik
texnikası,istehsalat sanitariyası və yanğına qarşı mühafizə qayda və normalarını.

Vəzifə öhdəlikləri
Universitetin tibb məntəqəsinin həkim terapevti aşağdakı öhdəlikləri yerinə
yetirir:
1 Sanitar-gigiyenik maariflənməni həyata keçirir,sağlam həyat tərzinin
formalaşması məsələləri üzrə məsləhətlər verir
2 Xəstələnmənin qarşısının alınması və azadılması üzrə profilaktik tədbirləri,sosial
əhəmiyyətli xəstəliklərin aşkarlanmasını həyata keçirir
3 Tibbi yardımın təşkilində aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması üçün
tədbirlərin görülməsi
4 Ehtiyac olduqda tələbələrin müayinə və müalicə olunması üçün mütəxəssislərə
istiqamətləndirilməsi

5 Universitetin qida blokunun sanitar-gigiyena və əks epidemik rejiminə və
işçilərin vaxtlı vaxtında tibbi müayinədən keçməsinə nəzarət etmək
6 Risk qrupundan olan tələbələrin fərdi qidalanmasının təşkilinə gündəlik nəzarət
və menyunun təşkilində iştirak etmək
7 Tələbələr arasında fiziki tərbiyyənin effektivliyinin təhlinini aparmaq
8 Daxili intizam,yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası
qaydalarına,sanitariya epidemioloji rejimə riayət edir
9 Tibb məntəqəsinin fəaliyyətinin illik hesabatının verilməsini
10 Rəhbərliyinin əmr,sərəncam və tapşırıqlarını peşəkar səviyyədə və vaxtında icra
edir
11 Tibb məntəqəsi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına,Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə qanunvericiliyinə və müvafiq normativ-hüquqi aktlara
əsasən fəaliyyətini davam etdirir

Hüquqlar
Universitetinin tibb məntəqəsinin həkim terapevtinin aşağdakı hüquqları
vardı:
1 Tələbələrə göstərilən tibbi xidmətin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər vermək
2 Öz vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün zəruri olan informasiya materiallarını və
normativ hüquqi sənədlərini əldə etmək və istifadə etmək
3 Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu konfranslarda və
müşavirələrdə iştrak etmək
4 Müəyyən olunmuş qaydada ixtisas dərəcəsi almaq
5 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olarak bütün əmək
hüquqlarından istifadə etmək

Məsuliyyət
Tibb məntəqəsinin həkim terapevti aşağdakilara görə məsuliyyət daşıyır:
1 Ona həvalə olunmuş vəzifə öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyətli həyata
keçirilməsinə
2 Öz fəaliyyəti üzrə rəhbərliyin əmr,sərəncam və tapşırıqlarının vaxtında və
peşəkar səviyyədə yerinə yetirilməsinə

3 Daxili intizam, yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına
riayyət edilməsinə
4 Tibb məntəqəsinin fəaliyyəti barədə hesabatın təqdim olunmasına
5 Ona tabe işçilərin nizam intizam qaydalarına və vəzifə öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə
6 Göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətinə görə
7 Tibb məntəqəsinin həkimi əmək intizamının qanun vericilik və normativ hüquqi
aktların pozulmasına görə güvvədə olan qanun vericiyə əsasən təqsirin ağırlıq
dərəcəsindən aslı olaraq intizam,maddi,inzibati və ya cinayyət məsuliyyətinə cəlb
edilə bilər

