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  رازداري
  امیر احمد شجاعیدکتر 

  
   

  
  

  مقدمه 
یکی از برجسته ترین اصول اخالقی است که با کرامت و شخصیت انسانی عجین گشته و ریشه در احترام بـه   رازداري

ي گونـه کـه حرفـه   همـان   .ترین عناصر ایجاد اعتماد بین پزشک و بیمار استاز مهم انسان ها و استقالل آنها دارد و یکی
توان به ارتباط یابد، بدون رازداري و سرپوشی بر اسرار بیماران نیز نمیآن بقا نمیپزشکی با صداقت گره خورده است و بی

  . )1( مناسب پزشک و بیمار امیدوار بود
بقـراط   ي  ي پزشکی است که چهارصد سال قبل از میالد مسیح، بخش مهمی از سوگندنامهرازداري از ضروریات حرفه

آن«: در این سوگندنامه چنین آمده اسـت کـه  . به خود اختصاص داده است و چونان قانونی براي پزشکان درآمده است را
ي زندگی مردم خواهم دید یا خواهم شنید که نباید فـاش  ي خود و حتی خارج از آن دربارهچه در حین انجام دادن حرفه

  » . ي اسرار سپردمطالب را باید به گنجینهکس نخواهم گفت زیرا این قبیل   شود، به هیچ
حضـرت سـجاد    ؛ي اخالقی است که در روایات اسالمی نیز تأکید بسیاري بر آن شده استرازداري از مصادیق برجسته

انـد  تضییع رازداري را معادل با تضییع همه چیز دانسته) ع(حضرت صادق . اندضعف در رازداري را از صفات بد دانسته) ع(
امیرالمؤمنین علیه السالم نیـز در روایـات بسـیاري بـر     . تعامالت انسانی است ي  که نشانگر اهمیت و تأثیر رازداري بر همه

   ).2(اند حساب آورده  اند و رازداري را از رأي و تدبیر بهرازداري تأکید و از افشاي اسرار دیگران نهی فرموده
جامع اخالقی پزشکی پس از اسالم است نیز بر اهمیت رازداري تأکید شـده   ي  نامهاهوازي که اولین آیین ي  در پندنامه

ها به خودي و بیگانـه و نزدیکـان و دوران،   طبیب باید راز بیماران را محفوظ دارد و از افشاي سر آن«: و چنین آمده است
دارند ولـی آن را بـه طبیـب    خود مستور می دوري جوید چرا که بسیاري از بیماران، بیماري خود را از پدر و مادر و کسان

  .)3( ».تري کندگویند پس طبیب باید از خود بیمار در کتمان بیماري دقت بیشمی
پزشکی جهانی رسیده عبارت زیر   به تصویب مجمع عمومی انجمن 1948  پزشکی ژنو که در سال ي  در سوگندنامه

  ).4(» .ار خود دانسته همواره نگاه خواهم داشتمن راز کسی را که مرا محرم اسر«: شود می  دیده
شده بود در ارتباط با اسرار   در لندن تشکیل 1949پزشکی که در اکتبر   چنین، در مصوبات سومین مجمع جهانیهم

پزشک باید مطلقا راز بیمار خویش را فاش نکند خواه آن قسمت که بیمار مستقیما در اختیار او «.: است  پزشکی آمده
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 . )5(» .دست آورده است  هاي دیگر به  ته یا خود از راهگذاش

کند و شرف و وجدان خویش پزشکی به خداوند تبارك و تعالی سوگند یاد می   ي  التحصیل رشته  در حال حاضر، فارغ
  : گاه فاش نسازد  خود راز بیماران را هیچ ي  گیرد که همواره در پیشه می  را گواه
کس نخواهم   و بیماري مردم و حتی خارج از آن خواهم دید یا شنید که نباید فاش شود به هیچ زندگی ي  آنچه درباره«

  .)6(» ... .اسرار خواهم سپرد و  ي  گفت چرا که این قبیل افکار را به گنجینه
رازداري یک عمل ارزشمند اخالقی است و در  .شناخته می شودپزشکان و درمانگران  به عنوان وظیفهامروزه، رازداري 

رازداري پزشک تضمینی به عنوان مثال . کندگیري اعمال و صفات اخالقی دیگر نیز نقش مهم و پرتأثیري ایفا میشکل
هم چنین . شوندچه رازداري از میان برود هرگز اصول فوق محقق نمیاست براي سودمندي و عدم اضرار که چنان

که بیمار خود را صاحب کرامت و شأن حترام به اتونومی و حفظ حرمت فردي بوده و دلیلی است براي آنرازداري، ا
گیري، اقدام  انسانی بداند و بر آن مبنا و در راستاي استقالل شخصی نسبت به کسب آگاهی و سپس مشارکت در تصمیم

عهده   د نقش بسزایی در افزایش اثربخشی درمان بهشود و خورازداري موجب اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار می. کند
کند که رازداري پزشک، اطمینان الزم را در بیمار جهت بیان تمام نکات و اسرار مربوط به بیماري ایجاد می. خواهد داشت

مواد مخدر را عنوان مثال، اگر بیمار اعتیاد خود به الکل یا به). 3(این امر گام مفیدي در تشخیص و درمان مؤثرتر است 
  ).7(ممکن است به انحراف برود  در میان نگذارد، مسیر تشخیص و درمان با پزشک پنهان کند و 

  تحلیل مفهوم راز
به طور در نظام سالمت به کلیه اطالعات بیمار که . مالکیت راز متعلق به صاحب راز است. راز از جنس آگاهی و خبر است

افشاي . اقدامات پاراکلینیک و تشخیص بیماري به دست می آید راز بیمار اطالق می شودانجام  در جریان ارائه شرح حال،
مصلحت شخص ثالث یا جامعه یا به حکم قانون  اسرار بیماران از نظر اخالقی مجاز نیست مگر آنکه بنا به مصلحت بیمار،

  .تی امکان پذیر نمی باشدپزشک مجبور به افشاي اسرار بیمار شود که شرایط آن بسیار خاص بوده و به راح

به  مهم توجه داشت که در گذشته خدمات پزشکی تقریبا توسط پزشک ي  در تحلیل رازداري پزشکی باید به این نکته
  لیکن. ضرورت رازداري پزشکان مطرح شده است ي  هاي پزشکی مسأله سوگندنامه  بنابراین، در تمام. شد ارائه می تنهایی

سازماندهی و نگهداري اسرار   افراد زیادي در ارائه خدمات سالمت دخیل هستند و از طرف دیگرکه امروزه با توجه به این
کلیه ارائه کنندگان خدمات سالمت باید به تعهد خود بر حفظ اسرار شود  مسؤولین مدارك پزشکی سپرده می  پزشکی به

رازداري و حفظ اسرار بیمار، آشنایی و رعایت موازین اخالقی و   ي مسألهلذا با توجه به اهمیت  . بیماران پایبند باشند
 . )8(ي استضرور کلیه ارائه کنندگان خدمات سالمتقانونی در این حیطه براي پزشکان و 

  نگاه اخالقی به رازداري پزشکی 
ردي می پذیرد که اما در عین حال نظام اخالقی در موا. از دیدگاه اخالقی رازداري وظیفه اي مطلق شناخته می شود
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. مصلحت جامعه یا شخص ثالث و نیز به حکم قانون شاید بتوان اطالعاتی از بیمار را افشا کرد براي حفظ مصلحت بیمار،
خطري که  جامعه یا شخص ثالث نامیده می شود در واقع به معنی دفع خطر است؛ آنچه که در اینجا مصلحت بیمار،

  . جامعه یا شخص ثالث دفع کرد ریق دیگر نتوان آن خطر را از بیمار،هیچ ط جدي و واقعی باشد و به  فوري،
در چنین شرایطی تنها کسی که می تواند اطالعات بیمار را افشا کند شخص پزشک است و بقیه ارائه کنندگان 

عالوه بر این فرد دریافت کننده اطالعات و مقدار اطالعاتی که می تواند . خدمات سالمت مجاز به افشاي اطالعات نیستند
در سایر موارد بیمار باید . اطالعات مورد نیاز باید فاش شوددر هر حال حداقل مقدار . شوند تعریفباید فاش شود نیز 

  . رضایت خود را در مورد افشاي اطالعات به صورت مکتوب اعالم نماید

هستند نیز از رازداري حمایت می سودرسانی، عدم اضرار، اتونومی و عدالت  زیستی که شامل اخالق چهارگانه اصول 
  .کنند

پذیرش بیمار چه رازداري موجب افزایش اطمینان و اعتماد بیماران به پزشک شود، چنان ،سودرسانیبنا بر اصل 
  .نسبت به درمان بهتر و بیشتر خواهد بود

با اصل عدم اضرار نیز بنابراین . نقض رازداري موجب بروز آسیبهاي فراوان معنوي و گاه مادي به بیماران می شود
  . تاکید می کند ممانعت از آسیب رسانی به بیماران بر رازداري

و فرد آزادانه تصمیم بگیرد، می تواند و موضوعات مرتبط با خویش، اطالعات ي کلیهمورد اتونومی بیمار در بنا بر اصل 
   ).9( اطالعات بیمار دسترسی یابد اسرار و دیگري نباید به 

  
  نگاه فقهی به رازداري پزشکی

 اسرار پوشاننده و وبیستارالع متعال خداوند که آنجا از  ؛1اند آموخته متعال پروردگار از ها انسان که است یسنت اسرار حفط یاسالم اتیروا در
 يو ممدوح بار دهیصفت پسند نیا زیاست انسان مومن ن ستهیبا کند، یم حفظ را آنان يآبرور و کند ینم فاش گرانید بر را بندگان اسرار و است
بر هاي دینی تأکید فراوان در آموزه. بپوشاند گرانیآنان را بر د يبهایرا سرلوحه خود قرار داده و اسرار بندگان خدا را حفظ کند و ع یتعال

برمال کردن و افشا کردن اسرار در شریعت مقدس اسالم  .شزندگی و اسرار دیگران  و عدم تجسس در اسرار  عدم افشاي 
 . آیدحساب می  داشتن اسرار از کرامت انسان به  نگهدیگران حرام است و پوشیده 

ي پزشکی و در ارتباط پزشک و بیمار، هم گفتن اسرار به پزشک الزم است و هم تجسس پزشک براي   اما در حیطه
هر کسی مریضی خود را از پزشک معالجش پنهان دارد ) ع(حضرت امیر  ي  و حتی به فرموده. دستیابی به اطالعات مفید

   ).10(خودش خیانت کرده است به 
                                                           

 پیامبر از سنتی و پروردگار از سنتی: باشد داشتھ خصلت سھ کھ این مگر بود نخواھد مومن مومن« :است فرموده حدیثی در السالم علیھ رضا امام  ١
 و ھا ناراحتی برابر در شکیبایی امام سنت اما و است مردم با مدارا ص پیامبر سنت اما است، اسرار کتمان پروردگار سنت اما. امام از سنتی و ص

 َأمَّا َو ِسرِِّه َفِكْتماُن َربِِّھ ِمْن السُّنَُّة َفَأمَّا َوِلیِِّھ ِمْن ُسنٌَّة َو َنِبیِِّھ ِمْن ُسنٌَّة َو َربِِّھ ِمْن ِخصال،ُسنٌَّة َثالُث فیِھ َتُكوَن َحّتى ُمْؤِمًنا اْلُمْؤِمُن َیُكوُن ال« .باشد می مشکالت
  ».الضَّّراِء َو اْلَبْأساِء ىِف َفالصَّْبُر َوِلیِِّھ ِمْن السُّنَُّة َأمَّا َو الّناِس َفُمداراُة َنِبیِِّھ ِمْن السُّنَُّة
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  دالیل وجوب حفاظت از اسرار پزشکی 
کادر درمانی و حتی غیردرمانی  ي  حکم وجوب حفظ اسرار و حرام بودن غیبت پشت سر دیگران، شامل پزشک و همه

بنابراین  ؛2خداوند متعال مومنان را به حفظ امانتها و رعایت عهد توصیف کرده است. شودمرتبط با اسرار بیماران می
عنوان امانت سپرده شده و مریض هر چند موظف به گزارش بوده است، در عین آگاهی به اطالعات بیمار به پزشک به

 . رازداري پزشک و کادر درمانی آن اطالعات را ارائه کرده است، لذا افشاي آن اسرار خیانت در امانت است

رار است و افشاگري او تخلف از سوگندي است که یاد اي خویش موظف به حفظ اسپزشک بر اساس تقدس حرفه
 . شودشود که عالوه بر گناه، موجب کفاره نیز میشکنی محسوب می  کرده است و پیمان

فاش کردن اسرار بیماران بر خالف مضمون قراردادي است که پزشک با مریض یا سازمان دارد و متعهد به اجراي 
 . )11( شده است) تکه از قبیل حفظ اسرار اس(مقررات 

بدین معنا که افشاي اسرار گرچه مصداق کار . شوندبین وجوب و حرمت افشاي اسرار دچار تردید می گاهی پزشکان
 ) جدي و واقعی باشد در صورتی که خطر فوریریال(آسیب رسانی به جامعه یا شخص ثالث حرام است، براي جلوگیري از 

شود جا به اصطالح فقها، تزاحم مطرح میدر این. آور قرار گرفته است  می الزامیعنی هر دو طرف تصمیم، حک. واجب است
  ).12(شود تر است، مقدم داشته میو آن حکمی که مالك در او قوي

تر است و بین اهم و مهم، اهم را براي یک قوي  بنابراین، کادر پزشکی باید بررسی کند که مصلحت و مالك در کدام
  . )11( و اگر اهم را کشف نکند، رازداري مقدم است، و باید به آن عمل کند. کنداجرا انتخاب 

  نگاه قانونی به رازداري پزشکی
در کشور بریتانیا نقض رازداري فقط زمانی مجاز است که یا رضایت بیمار باشد یا رأي صادره از سوي دادگاه حکم 

توانند ها میمقرراتی تنظیم شده است که پزشکان و بیمارستاندر کشور آمریکا . کند یا حفظ منفعت عمومی ایجاب کند
ي کتبی بیمار، آن اطالعات را در اختیار ي خدمات سالمتی باشد، بدون اجازهدر صورتی که اطالعات بیمار مربوط به ارائه

ایی نیز قوانین حفاظت از در کانادا و کشورهاي اروپ. ها قرار دهندهاي مسؤول و داروخانههاي بیمه، سازمانشرکت
  . )13(اطالعات شخص و رازداري وجود دارد 

  :داردمی مقررکه .است به رازداري اشاره شده قانون مجازات اسالمی) 648(ي مادهدر کشور ما در 
شوند، خود محرم اسرار می ي  کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ي  اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه«

سال یا به یک میلیون و پانصد هزار تا   هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک
  ).14(» .شودشش میلیون ریال جزاي نقدي، محکوم می

شوند و اسرار مردم میداند که به مناسبت شغل خود محرم ي کسانی میگذار مرتکبان جرم افشاي سر را همهقانون

                                                           
  .٨ ،)٢٣( مؤمنون. بندند پاي خود عھد و ھا امانت بھ كھ كساني و َراُعوَن؛ َوَعْھِدِھْم َألَماَناِتِھْم ُھْم َوالَِّذیَن ٢
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طور طبیعی پی به که آنان بهکنند یا اینخاطر اعتمادي که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را براي آنان بازگو میبه
به شود، زیرا مردم کنند و این افشاي اسرار در نهایت متوجه جامعه میها را افشا میبرند و سپس آنرازهاي مردم می

عدم مراجعه،  ي نتیجهکنند و در مراجعه نمی... شناس یا وکیل یاامکان دارد، به پزشک یا روان حدتا  طه عدم اعتماد،واس
گذار این موارد را جرم تلقی کرده است تا سالمت و امنیت جامعه حفظ افتد، لذا قانونسالمت و امنیت جامعه به خطر می

ي عمومی است و تعقیب آن دانان بر این باورند که این جرم داراي جنبهحقوق ايبا توجه به همین مالك، پاره. شود
  ).15(منوط به شاکی خصوصی نیست 

شوند اسرار می  خود محرم ي  قانون تعزیرات، اطبا و جراحان به مناسبت شغل یا حرفه 106 ي  طبق مادههمچنین 
شوند که می  ضربه محکوم 74را افشا کنند به شالق تا   اسرار مردمبر حسب قانون ملزم هستند   هرگاه غیر از مواردي که

  . )16(اضافه شده است   عالی قضایی حبس و جریمه نقدي هم به آن  اخیراً به موجب تصویب شوراي
 ي اطبا مکلف هستند به  باید تحت کنترل قرار گیرند و به این جهت کلیهبرخی از امراض به علت اهمیتی که دارند می

کند، گزارش کنند ي بیماري، مراتب را به مراکزي که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میمحض مشاهده
   . اقدام الزم صورت گیرداز سرایت آن به سایر افراد جامعه  پیشگیري تا در آن مراکز در مورد علل پیدایش بیماري و 

شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته حق افشاي کرده است که  رقرسازمان نظام پزشکی نیز م آیین نامه انتظامی 4ماده 
بر اساس قانون مصوب مجلس  .اسرار و نوع بیماري بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی را ندارند

 : شوند که عبارتند ازه تقسیم میها را گزارش کنند بر چند دستامراضی که پزشکان مکلف هستند آنشوراي اسالمی 

  هاي آمیزشی بیماري - اول
است، در هر نقطه از بدن ) شانکرنرم(، آتشک )سیفلیس(هاي آمیزشی در این بحث سوزاك، کوفت مقصود از بیماري

  . که واقع باشند
ي پزشکانی که ، کلیه1320هاي آمیزشی و واگیردار مصوب سال ي جلوگیري از بیمارينامهآیین 3ي به موجب ماده

ي شناسنامه، نشانی محل کنند باید دفتر مخصوص داشته و در آن نام بیمار، شمارههاي آمیزشی را درمان میبیماري
عمل او به ي  هایی که دربارهچنین، درمانآزمایش، هم ي  سکونت، تاریخ ابتال به بیماري، امتحاناتی که از بیمار شده، نتیجه

هاي و موعدي که براي درمان او معین شده است را ثبت کنند و عالوه بر این باید ستون مخصوصی براي ثبت اخطار آمده
ابتال و نام و نشان شیوه هاي پزشکی داشته باشد، و در صورت امکان در همان دفتر درمانی به بیمار یا ارجاعات و مشاوره

پزشک باید همیشه مخفی نگاه دارد که کسی بر آن آگاهی نیافته، سر بیمار این دفتر را . شخص مبتالکننده را ثبت کنند
ي اوراق آن معین است از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پزشکانی که این دفتر که شماره. (افشا نشود

  ). تقاضا کنند داده خواهد شد
کنند الزم الوه بر اقداماتی که براي درمان بیماري میع) اعم از دولتی و خصوصی (ي پزشکان و مراکز درمانی کلیه
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هاي آمیزشی، کمک و مساعدت کرده و کوشش کنند است حتی المقدور به کشف کانون ابتالء و عمل مبارزه با بیماري
ي پرسش از بیمار طرز ابتالء شخص مبتالکننده را معین کرده و در صورت امکان نام و نشانی شخص وسیلهکه به

  . هاي آمیزشی ارسال دارندیمارکننده را با اطالعاتی کافی به بخش بیماريب
  هاي واگیردار بیماري - دوم 

ي آن و اصالحیه 1320هاي آمیزشی و واگیردار مصوب سال قانون طرز جلوگیري از بیماري 19ي به موجب ماده
هاي واگیردار زیر فوراً مراتب را به یکی از بیماري ي  ، هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده1347مصوب سال 

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع دهد
  وبا و اسهال وبایی شکل  -1
  طاعون  -2
  تب زرد  -3
  ) تیفوئید(مطبقه  -4
  ) تیفوس اگزانتماتیک(محرقه  -5
  آبله  - 6
  مخملک  -7
  سرخچه  -8
  حناق  -9

  اسهال خونی  -10
  ) مننژیت سر برو اسپیتالل (سرسام واگیر  -11
  ) لویرسوئت می(تب عرق گز  -12
  ماالریا  -13
  فلج اطفال  -14
  تب مالت  -15

یکی از ... هاي فوق الذکر، در صورتی که در مراکز پرجمعیت از قبیل مدارس، کارخانجات، زندانعالوه بر بیماري
، تراخم، سیاه سرفه، )پنومونی(ورم غده بنا گوش، سل سینه، گریپ، ذات الریه، هاي سیاه سرفه، جذام، باد سرخ، بیماري

جا می  هاي ویروسی و مسمومیت غذایی دیده شود پزشک مسؤول آنهپاتیت) آبله مرغان(، )تیفوس دکورانت(تب راجعه 
  . بهداشت محل گزارش کند ي  باید مراتب را به اداره

  سرطان  - سوم 
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، به منظور 1363هاي سرطانی مصوب سال ي قانون راجع به ثبت و گزارش اجباري بیماريواحدهي به موجب ماده
مؤسسات درمانی،  ي  هاي سرطانی، کلیهاي و تنظیم آمار بیماريگیري منطقه  بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیش

مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی   هاي آسیبآزمایشگاه
از بدن انسان زنده نمونه برداري می» تشخیص، درمان و تجسس«اي راکه به هر عنوان الزم موجود است هر بافت و نمونه

 آزمایش و اطالعات ي  چه به موارد سرطانی یا مشکوك به سرطان برخوردند، نتیجهشود مورد آزمایش قرار دهند و چنان
  . کند ارسال دارندمورد لزوم را محرمانه به مراکزي که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می

ها و مراکز درمانی مجهز هر شهري است، بنابراین، اجراي آن در چون اجراي قانون فوق الذکر مستلزم وجود آزمایشگاه
مذکور، تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون  ي  ماده 2 ي  مناطق کشور فعال اجباري نیست و به موجب تبصره ي  کلیه
  . )17( ها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استدر آن

 نتیجه و بحث
 ي  اخالقی و یک اصل مسلم حقوقی در کلیه ي  شده  پذیرفته ي  عنوان یک قاعدهمصونیت از افشاي اسرار بیماران به

شود و تنها هاي مختلف حقوقی به رسمیت شناخته شده و بخشی از حقوق بیماران محسوب میجوامع و سیستم
جاست که   گذار است و اهمیت موضوع تا بداني قانون  ي حقوقی تخصیص زند ارادهتواند بر این قاعدهاستثنائی که می
تواند در قبال محکمه و قاضی سکوت کند و گذار، پزشک میریح قانونهاي حقوقی، با وجود تصاي از سیستمحتی در پاره

  . سخنی به زبان نیاورد
ي منافع فردي است و هم مصالح اجتماعی و البته استثنائاتی بر آن وارد کنندهي پزشکی هم تأمینرازداري در حرفه

است چون مصالح فرد بر مصالح جامعه ترجیح بیش ي رازداري در کشورهاي اسکاندیناوي بسیار محدودمثالً دامنه. است
به. ي استثنائات وارده بر این اصل بسیار وسیع و گسترده استهاي اروپاي شرقی دایرهتري دارد در حالی که در کشور

  . ها مصالح اجتماعی ارجح و اولی بر منافع افراد استعبارت دیگر، در این کشور
  :وارده بر اصل عدم افشاي اسرار بیماران عبارتند ازطور کلی استثنائات به

  رضایت صاحب راز ·
 به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی هاي واگیراعالم بیماري ·

 اعالم والدت و فوت ·

 با حکم قانونی و درخواست قاضی شهادت نزد محاکم ·

 تصمیم بیمار به ارتکاب جرم ·

 افشاي اسرار در مقام دفاع از خود ·

 .)18(دیگران حفظ مصالح  ·
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