




اھمیت رازداري از دیدگاه قانوني

تقریبًا در تمام قوانین جاري كشور ھاي مختلف  •
جھان، پزشكان مكلف بھ رازداري و حفظ اسرار 

.  بیماران خود مي باشند

قانون مجازات اسالمي 648ماده •



حكیم سید محمد حسین عقیلي شیرازي 
» خالصھ الحكمھ«در فصل اول كتاب خود بھ نام 

پزشک باید نگاھدارنده ي اسرار بیماران باشد و راز "•
بیماري آن ھا را خصوصًا بر كساني كھ ایشان نمیخواھند  

مطلع گردند فاش نسازد زیرا كھ چھ بسا بیماري ھا است كھ
پدر از پسر و پسر از پدر •
برادر از برادر و ھمشیره  از ھمشیره  •
و زن از شوھر و شوھر از زن•
كھ نزدیك تر از ایشان بھ ھمدیگر كسي نیست مخفي  •

"مي دارند



  :اهمیت رازداري از نظر اخالق پزشکی 

 انساني استقالل و آزادي اصل بھ احترام§
اطالعات مدیریت و كنترل حق )اتونومي(

بیمار و پزشك بین اطمینان و اعتماد§

 تبعیض ایجاد و اجتماعی صدمات از جلوگیري  §



آسیبھاي ناشي از نقض راز داري

انگ اجتماعي،  (صدمات اجتماعي جبران ناپذیر
تبعیض ھاي شدید و مشكالت شدید خانوادگي مثل فسخ 

نكاح و یا طالق

سوء استفاده از اطالعات محرمانھ توسط شركتھا بِِِِِیمھ  
.، كارفرما

.  در نزد ھمكاران یا خانوادهمذمت و بي آبروئي 



چھ مواردي را باید راز تلقي نمود
.اطالعاتي را كھ خود بیمار بعنوان راز بیان مي كند  §
.اطالعاتي را كھ پزشك در طي معالجات خود در مي یابد  §
ال حضور بر  باطالعاتي را كھ پزشك بطور تصادفي بدن  §

.بالین بیمار بدست مي آورد
اطالعاتي را كھ پزشك بطور غیر مستقیم در اثر تبادل    §

.حاصل مي كند... آنھا در اتاقھا بیمارستانھا ، آسانسور



  : بیماران راز علل شایع افشاي
  فرد یک در بیماری وجود مثل موضوع بودن جالب•

)سینما ھنرپیشھ مثل(مشھور

 عدم( موضوع اهمیت نگرفتن جدي,انگاري سهل •
)بیمار حقوق به احترام



مشکالت رازداري
vبیمار اطالعات به گوناگون افراد دسترسی  

v ها پرونده شدن کامپیوتري

v بیمار به راجع بحث  

v پزشکی هاي پرونده به دستیابی



لذا باید بسیار دقت شود كھ افراد گوناگون •
نتوانند بھ راحتي بھ اطالعات بیمار دسترسي 

پیدا كنند  

پرونده ھاي پزشكي بیماران با ضریب امنیتي •
خیلي باال حفظ و نگھداري شود

راند با دانشجویان و دستیاران•



:افشاء راز درموارد ذیل مجاز است 
رضایت بیمار - 1)

منفعت بیمار -2)

احتمال صدمھ بھ بیمار یا دیگران -3)

  -سقط  -عفوني   بیماریھاي -تولد ( الزام قانوني  -4)

)اعتیاد  -بیماري شغلي 

دستور داد گاه   -5)



  

 خطر از بیمار حفظ براي  )1

 خطر از دیگران حفظ براي  )2 



  

  کودکان با رفتار سوء ـ 1
  

 مسن افراد با رفتار سوء ـ 2
  

  خانواده درون تهدیدات ـ 3



:نقض رازداري براي حفظ دیگران از خطر 

 مسئول مقامات به گزارش ـ 1 

ü عفونی بیماریهاي 
ü رانندگان 
ü اقدامات یا سالح از ناشی صدمات 

 جنائی



:نقض رازداري براي حفظ دیگران از خطر 

  خطر معرض در افراد به اطالع ـ 2

ü یروان بیماران  
ü یعفون يبیماریها 



 
v باشد جدي سوم فرد متوجه خطر باید .
v باشد باال خطر این احتمال باید .
v به صدمه از جلوگیري براي رازداري نقض جز دیگري راه 

. باشد نداشته وجود سوم فرد
v شود خطر مانع بتواند رازداري نقض .
v باشد قبول قابل و کم رازداري نقض از ناشی صدمه .
v در افرادیكھ بھ یا مسئول مقامات یا فرد به فقط راز افشاء 

. گیرد انجام الزم حداقل در و ھستند خطر معرض



افشاء راز تصمیم گیری در مورد

خطر = افشاء راز 
.سلب اعتماد

صدمھ  = عدم افشاء 
رساني بھ دیگران



بھتر است 
در صورتي كھ فرد تحت تعقیب نباشد و یا فرار 

نكرده باشد قبل از افشاي راز بیمار، مسئلھ با خود  
بیمار در میان گذاشتھ شود و سعي شود كھ حمایت  
و ھمكاري قبل از افشاي راز جلب گردد و اگر ھم 
حمایت و ھمكاري جلب نشد حداقل این مسئلھ كھ 

قرار است راز وي آشكار شود بھ اطالع خود بیمار  
برسد







 بیمار به صدمه از جلوگیري§

 یاجتماع پذیرش عدم§

  بیمار تمایل عدم§



بیمار محدودیت دانش و فهم     §

.قابل درك نبودن اطالعات پزشکی   §

تکیه بر اعتماد به پزشک   §



vمختاري خود بھ احترام( عمومی اخالق اصول 
)انسان

vتمایل عامه مردم 
vحفظ رابطه صادقانه بین پزشک و بیمار.
v  نفع بیشتر حقیقت گوئی
vحقایق نامناسب افشاء احتمال 



v  اطالع رسانی براي اخذ تصمیم آگاهانه

vخروج از خیاالت اوهام وتردید.

v  توانایی تصمیم گیري براي باقیمانده عمر

v برنامه ریزي عاقالنه مطابق با وضعیت واقعی.

v جبران اشتباهات واداء تکالیف.



نحوه بیان حقیقت
با زباني كامًال ساده و قابل فھم  •

بیان كامل و صادقانھ نباید حتمًا بصورت خشن •
و بي رحمانھ باشد

بصورت مختصر و موجز و در حد نیاز بیماران•



حقایق بیانمستثنیات 
ـ تمایل بیمار 1
ـ عدم ظرفیت بیمار  2
ـ اورژانس هاي پزشکی  3
ـ امتیاز درمانی 4



مشکالت حقیقت گوئی
ـ سوال از بیمار راجع به تمایل براي دانستن 1

حقایق 
ـ درخواست همراهان براي کتمان حقایق  2
ـ برنامه ریزي براي ارتباط آینده در صورت  3

تصمیم به کتمان حقایق



.اطالع از نحوه عکس العمل بیمار

.يحفظ بیمار از اضطراب ناشی از بیمار



گفتن حقیقت هنگام بروز عوارض  
 ناگوار و خطاهاي پزشکی

کاهش خشم در تعدادي از بیماران•

جلب مشارکت و همکاري بیمار در جهت درمان مناسب•

تحکیم حس اعتماد به پزشک •



علت اصلی شکایت از پزشکان 
در بسیاري از موارد تالش براي 
دانستن حقیقت  بوده است



بیماران اگر آسیب ببینند شکایت نمیکنند
ولی

اگر آزرده شوند شکایت می کنند



گفتن حقیقت هنگام بروز عوارض  
ناگوار و خطاهاي پزشکی

:نکته مهم 

پذیرش خطا  به معنی پذیرش انجام درمان غیر  •
استاندارد نیست



علیرغم بیان حقیقت پزشک الزم نیست •
بیان کند که اتفاق ایجاد شده ناشی از اهمال  

کاري و قصور پزشکی بوده است





CASE 1
سالھ کھ چند سال قبل اعتیاد خود را ترک  32مرد 

نموده است و اخیرًا ازدواج نموده ھنگام اھداء خون 
مثبت می باشد و جھت درمان  HIVمتوجھ شده

علیرغم , بیماری خود بھ شما مراجعھ می نماید 
توضیحات شما در مورد خطر ابتالی ھمسر وی ، او 
شدیدًا با اینکھ ھمسرش از بیماری اش مطلع شود 

وظیفھ حرفھ ای شما چیست؟. مخالفت می نماید 
آیا الزم است رازدار بیمار خود باشیم؟





CASE 2
خانم و آقای جوانی کھ قصد ازدواج کردن دارند در  •

جریان آزمایشات غربالگری قبل از ازدواج آزمایش 
آقا مثبت گزارش شده است و    VDRLمتوجھ میشوند

بھ شما مراجعھ میکنند شما آزمایشات تکمیلی در  
خواست میکنید  یک ھفتھ بعد مرد باجواب آزمایشات 

بھ تنھایی بھ شما مراجعھ میکند بر اساس جواب  
آزمایشات ثابت میشود کھ وی سیفیلیس دارد ولی ھیچ 

ندارد... بیماری دیگری مثل ایدز و ھپاتیت و



 ادامھ
شما با تجویز پنی سیلین سیفیلیس وی را درمان  
میکنید و اطمینان دارید کھ بیماری وی بطور کامل 
درمان شده است او از شما خواھش میکند در این  

دو روز بعد  . باره بھ ھمسر آینده اش چیزی نگویید 
خانم بھ تنھایی بھ شما مراجعھ کرده و از شما  
خواھش میکند کھ بھ صراحت بھ او بگویید کھ  
.  ھمسر آینده اش باالخره سیفیلیس داشتھ یا خیر 

پاسخ شما چیست؟ 





CASE 3
سالھ معلم بازنشستھ دبیرستان با مشكل درد  72مرد

پزشك . شكم و كاھش وزن مراجعھ نموده است
معالج پس از انجام بررسي ھاي الزم متوجھ مي شود 
كھ وي مبتال بھ كانسر پیشرفتھ پانكراس ھمراه با  

در حالي بیمار مصرانھ از پزشك  . متاستاز مي باشد
معالج مي خواھد كھ نتیجھ بررسي  ھاي خود را اعالم  

نماید، فرزندان بیمار در یك مالقات خصوصي از  
پزشك مي خواھند كھ در مورد بیماري پدرشان بھ او  

. چیزي نگویند



 ادامھ
آنھا معتقدند كھ پدرشان بدنبال آگاھي از این حقیقت كھ  

دچار یك بیماري صعب العالج شده است حتمًا روحیھ 
خود را مي بازد و ضربھ روحي شدیدي بھ وي وارد  

حتي یكي از فرزندان بھ طور ضمني پزشك . مي شود
را تھدید مي كند كھ در صورت بیان واقعیت بھ  

. پدرش از پزشك شكایت مي كند
در این شرایط وظیفھ پزشك چیست؟





CASE 4
سالھ خانھ دار كھ یكماه قبل عمل جراحي كلھ   50خانم 

سیستكتومي انجام داده بود با مشكل تب و درد شكم  
در بررسي ھاي اولیھ مشخص . مراجعھ نموده است

مي شود كھ یك عدد گاز در محل عمل داخل شكم  
باقي مانده است و منجر بھ تشكیل آبسھ و ایجاد  

بیمار مجددًا عمل جراحي  . عالئم بالیني شده است
شده و گاز باقیمانده خارج شده و توده چركي تخلیھ 

. مي شود



بعد از عمل جراحي ھنگامي كھ پزشك معالج براي 
بیان مسئلھ با ھمراھان بیمار مالقات مي نماید 

احساس مي كند كھ شرایط فرھنگي خانواده بیمار  
طوري است كھ احتمال دارد با بیان حقیقت او را 

از سوي دیگر . مورد ضرب و شتم قرار دھند
ھمراھان بیمار اصًال متوجھ ارتباط این آبسھ با 
عمل كلھ سیستكتومي یكماه قبل نیستند و بالطبع  

آیا در . درصدد شكایت و این مسائل ھم نیستند
شرایط فوق پزشك الزم است واقعیت را با  

ھمراھان بیمار در میان بگذارد؟





از توجھ شما سپاسگزارم


