
मेन्युअल 8

नीर्णय घेण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये पाळावी लागणारी कार्यपध्दती

बोर्ड कौन्सील कमीटीज (मंडळ समीती) व त्यांचा भाग म्हणन स्थापन केलेल्या इतर प्रभाग त्यांचे वीधान 

पुढील समीत्या स्थापीत केल्या आहेत

1. 1. समीतीचे नाव – मनुष्य प्राण्यावर संशोधन करण्यासाठी नैतीक  समीती
2. थोडक्यात ओळ्ख व मूळ कार्य
 1986 साली मनुष्य प्राण्यावर संशोधन करण्यासाठी नैतीक समीती स्थापन करण्यात आली.  संशोधन 
प्रकल्पात सहभागी होणा-या माणसांचे हक्क, नीर्ध्धोकता व कल्याण त्यांचे संरक्षण करणे हे त्या 
समीतीचे मूळ कार्य आहे.  खाजगी माहीतीची गोपनीयता राखण्याच्या संशोधकाच्या हक्काला सुध्दा ती 
उचलून धरते.
3. रचनात्मक सदस्य/घटक सहभागी
- प्राध्यापक – बालचीकीत्साशास्ञ/स्ञीरोग व प्रसुतीशास्ञ – नलसी वाडीय प्रसुतीचीकीत्सालय
- प्राध्यापक व वीभाग प्रमुख – भलशास्ञ
- प्राध्यापक व वीभाग प्रमुख – गॅस्टोएन्टरॉलॉजी शल्यचीकीत्सा
- प्राध्यापक व वीभाग प्रमुख – चीकीत्सालयीन औषधशास्ञवीभाग (नायर रुग्णालय)
- सहयोगी प्राध्यापक – औषधशास्ञ वीभाग
- रुपारेल न्याय व वीधी महावीद्यालय अधीष्ठाता 
- नीर्मला नीकेतन संस्थच्या समाजशास्ञ महावीद्यालयाचे अध्यापक वग
4. समीती प्रमुख – डॉ. मनु कोठारी (इमेरीटस प्राध्यापक)
5. समीतीच्या सभेची वारंवारीता – महीन्यातून एकदा
6. जनता सभची टीपणे जनतेला उपलब्ध होउ शकतात की नाही
 

ब.    1. समीतीचे नाव – (अकॅडेमी कमीटी) शैक्षणीक समीती

      2. थोडक्यात ओळ्ख व मूळ कार्ये – त्या समीतीची स्थापना जूलै 2001 ला झाली.  हीची मूळ कार्ये 

      - शैक्षणीक संकल्पना सुदढ करणे  -  शीकण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व सुवीधांचा सुयोग्य वापर करणे

      - स्थानीक शैक्षणीक क्षेञातील ञुटी कींवा अडथळ शोधणे व त्यावर मात करण्यासाठी योग्य कती करणे

      - उपयुक्त शैक्षणीक व्यूहरचना तयार करणे व स्वीकार करणे 

      - पदवीपूर्व व पदव्यूतर वीदयार्थ्यीचा शीकण्यातील रस वाढण्यासाठी शैक्षणीक कार्यक्रम आखणे व 
अमलात आणणे

      - शीकणे – शीकवणे प्रक्रीयेतील गुणवता राखणे
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     3. रचनात्मक सदस्य/घटक सहभागी

     - सहयोगी प्राध्यापकः औषधशास्ञ, चीकीत्सालयीन औषधशास्ञ

     - प्राध्यापकः चीकीत्साशास्ञ, वीकतीशास्ञ, सूक्षमजीवशास्ञ, शरीररचनाशास्ञ, शरीरक्रीयाशास्ञ, 
बायोकेमीस्टी, स्ञीरोग व प्रसूती शास्ञ, शल्यचीकीत्सा शास्ञ, मानसरोगशास्ञ, उरःशल्यचीकीत्साशास्ञ, 
एडोक्रीनॉलॉजी

     - (लेक्चरर) – सामाजीक व रोगप्रतीबंधकशास्ञ

     4. समीतीप्रमुख- डॉ. मु. ए. येवलेकर, अधीष्ठाता (गो.सुं.वै.म. व रा.ए.स्मा.रु)

     5. समीतीच्या सभची वारंवारीताः महीन्यातून एकदा 

     6. जनता सभत भाग घेउ शकते काः नाही

     7. सभची टीपणे जनतेला उपलब्ध होउ शकतात काः नाही

क - 1.  समीतीचे नावः गरीब रुग्ण साहाय्यनीधी समीती

    2. थोडक्यात ओळख व मूळ कार्ये

       ही समीती 1926 साली स्थायी समीतीच्या संमतीने (रीझोल्युशन न 6736, 29.09.1926) स्थापन झाली. 
हीची मूळ् कार्ये

- गरीब व गरजू रुग्णांना – औषध व शल्यचीकीत्सेची उपकरणे खालील नीयमानुसार देणे

- ज्या रुग्णाचे कौटुंबी उत्पन्न रु. 500/- कींवा कमीः नीःशुल्क

- ज्या रुग्णांचे कौटूंबीक मासीक उत्पन्न रु. 501/- - रु. 1000/-

- ज्या रुग्णांचे कौटूंबीक मासीक उत्पन्न रु. 1000/- वर कीमतीच्या 50 टक्के शुल्क लावणे
(बहूतांशी मदत ही अतीशय गरीब लोकांना मीळ्ते हे पडताळ्न पाहण्यासाठी दरवषी एप्रीलच्या पहील्या 
आठवडयात अधीष्ठाता आधीच्या वषात ज्या रुग्णांचे कौटूबींक मासीक उत्पन्न 
रु. 1500/- हून अधीक आहे त्यांना दीलेल्या औषधपचार मदती वीषयीचे नीवेदन महानगरपालीका 
आयुक्तांच्या माहीतीसाठी सादर करतील)
ब. रुग्णांच्या पर्न्वसनासाठी कार्यशाळा, छापखाना सुरु करणे व चालू ठेवणे
क. राजे सातवे एडवड स्मारक रुग्णालयामध्ये ‘गीप्टशॉप’ (औषधांचे दुकान) चालवणे
ड. रक्त गोळा करणे, साठवणे व रक्तदात्यांना मोबदला देणे
इ. द्रव्यनीधी स्थापनेसाठी नेमलेल्या कर्मचा-यांना वेतन व भत्ता देणे 
फ. डॉक्टरांना मोईटी (कार्यमोबदला) देणे
उपल्लेखत उददीष्टे साध्य करण्यासाठी खालील स्ञोतांकडून द्रव्यनीधी गोळा केला जाईल

- रुग्णांना दाखला देण्यासाठी लावलेले शुल्क 

- बाहयरुग्ण वीभाग व रुग्ण्कक्षेत ठेवलेल्या पेटीमधील साठा

- जनतेकडून देणगी
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- रुग्णालयाच्या गीप्टशॉपमधन केल्या गेलेल्या औषध वीक्रीवरील नफा

- रुग्णांना रक्तपुरवठा करताना लावलेले शुल्क 

- कार्यशाळा, छापखाना येथ रुग्णांनी बनवलेल्या वस्तूंच्या वीक्रीवर

- औषध पुरवठा, सोयीसुवीधा, सेवा इ. रुग्णांना पुरवल्याबददल त्यांनी भरलेल्या पूर्ण कीमतीचा अंश

3. रचनात्मक सदस्य/घटना सहभागी

  वीभागप्रमुखः बायोकेमीस्टी

  वीभागप्रमुखः औषधचीकीत्साशास्ञ

 वीभागप्रमुखः हदयरोगशास्ञ

  डेप्युटी डीन (उपअधीष्ठाता)

  डेप्युटी लेखापाल (रुग्णालय)

 असीस्टंट डीन (सहाय्यक अधीष्ठाता)

 व्यवस्थापन अधीकारी (के)

 वैद्यक समाजकार्यकता प्रमुख

मेटन

प्रमुख कारकून (क्लार्क), गरीब रुग्ण सहाय्यनीधी

4. समीती प्रमुख – डॉ. मु. ए. येवलेकर, अधीष्ठाता (गो.सुं.वै.म. व रा.ए.स्मा.रु.)

5. समीतीच्या सभची वारंवारीताः महीन्यातून एकदा

6. जनता सभत भाग घेउ शकते का – नाही

7. सभची टीपणे जनतेला उपलब्ध होउ शकतील का – नाही

ड. 1) समीतीचे नाव – राजे सातवे एडवड स्मारक

     रुग्णालयाच्या कार्यक्षेञात लैगीक उपद्रव प्रतीबंधक समीती

  2) थोडक्यात ओळ्ख व मूळ कार्ये

  - उपद्रवाला बळ पडू शकणा-या स्ञीयांना मदत करणे

  - संस्थच्या पातळ्वर केलेल्या तक्रारीची चौकशी करणे आणी शीक्षेची शीफारस करणे

  3) रचनात्मक सदस्य/घटना सहभागी
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सहयोगी प्राध्यापक(सामाजीक व रोगप्रतीबंधक वैद्यक शास्ञ)

सहयोगी प्राध्यापक (स्ञीरोग व प्रसूतीशास्ञ)

सहयोगी प्राध्यापक (बायोकेमीस्टी)

लेक्चरर (सामाजीक व रोगप्रतीबंधक वैद्यक शास्ञ)

वैद्यक समाज

    स्टाफ नस

    लीपीक-नी-टंकलेखक औषधशास्ञ

  एफअओडब्ल्यू (बीनसरकारी संस्था)

  नसीग टयुटर

 ओटी टयूटर

4. समीती प्रमुख डॉ. कामाक्षी भाटे, सहयोगी प्राध्यापक, सामाजीक व रोगप्रतीबंधक शास्ञ

5. सभची वारंवारीताः महीन्यातून एकदा

6. जनता सभत भाग घेउ शकते का – नाही

7. सभची टीपणे जनतेला उपलब्ध होउ शकतात का – नाही

इ. 1 – समीतीचे नावः रुग्ण गा-हाणी समीती

   2- थोडक्यात ओळख आणी मूळ कार्ये

ही समीती रुग्णांनी त्यांच्या गा-हाण्यावीषयी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केली आहे.  
अशा तक्रारी आल्यावर रुग्णालयातील संबंधीत डॉक्टर अहवाल मागवले जातात व नंतर सभा घेतली  जाते.  
सर्वसाधारणपणे समीतीची सभा तक्रार आल्यापासून 15 दीवसात घेतली  जाते.

   3. रचनात्मक सदस्य/घटना सहभागी

  डेप्युटी    अधीष्ठाता  -  अध्यक्ष

  सहाय्यक अधीष्ठाता

 

  

 

103
 


