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  معرفی موارد

الزم است براي بیمار . باشیدکه مبتال به پنومونی شده است می AIDSو در فاز  HIVشما انترن یک بیمار آلوده به  §

ABG ن نشنیده بگیر اما این را از م“ :گویدرزیدنت به شما می. گرفته شود و شما نگران آلوده شدن خودتان هستید

دچار عذاب وجدان هستید و موضوع را با یکی از ” .گردید failشد اما  tryتوانی در پرونده بیمار بنویسی می

کنی به اگر به خودت رحم نمی. توصیه رزیدنت را انجام بده": گوید دوستتان به شما می. کنیددوستانتان مطرح می

 چه خواهید کرد؟.  "همسرت رحم کن

درتان در یک بیمارستان دانشگاهی بستري بوده و دیروز براي بستري در بیمارستان خصوصی با رضایت شخصی ما   §

امروز که . دارد پیش خود نگه می morning reportاو را براي معرفی در  MRIرزیدنت مادرتان . مرخص شده است

براي صحبت . کنند اطالعی می اظهار بی مادرتان MRIکنید همه پرستاران از  به بخش مراجعه می MRIبراي گرفتن 

پرستاري است و پرستاران اشتباه  stationها در بخش در  MRIگوید  رزیدنت می. روید با رزیدنت به درمانگاه می

ها  تحویل داده نشده است و  چیزي به آن گوید هیچ گیرد، سرپرستار می وي از درمانگاه با بخش تماس می. کنند می

دست آخر به شما . شود ها با مشاجره تمام می کند و مکالمه آن ست، رزیدنت با او بگو مگو میجا نی هیچ چیز آن

استاد که متوجه بحث شما شده  "در بخش است برو از پرستارها  طلب کار باش MRIبه من ربطی ندارد، ": گوید می

کند و براي مادرتان یک پا در میانی می, است براي اینکه رزیدنت بتواند سریعتر به ویزیت بیماران معطل شده بپردازد

 . نویسدمی MRIنسخه 
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چه  آن. هاي پزشکی وجود داشته است در قالب سوگندنامه, پروفشنالیسم مفهوم جدیدي نیست و در تمام طول تاریخ طب

اعتماد بیمار  استتشخیص، درمان و ارائه خدمات پیشگیري  در پزشک الزمه موفقیتسازد و  رابطه پزشک و بیمار را مؤثر می

سازد، اعتمادي است که جامعه به خدمتگزاران این  اي مقدس و با ارزش مبدل می چه پزشکی را به حرفه آن. به پزشک است

و آن را بر منافع خود . اند که شاغلین این حرفه هدف اصلی خود را تأمین سالمتی مردم قرار داده حرفه دارند، اعتماد به این

مشاغلی از این دست که خود را به جامعه به . شوند هدف مقدس را به شکل سوگندنامه متعهد میدهند و این  ترجیح می

طبابت،  ).1(نام دارند (profession)حرفه, کنند صورت خدمتگزار و برآورنده بخشی از خدمات اساسی اجتماعی معرفی می

 .قضاوت و تعلیم و تربیت مثالهایی بارز از حرفه هستند

  : عبارتند ازمشخصات یک حرفه 

 اشتغال به حرفه عموماً نیاز به دانش یا مهارت تخصصی دارد  -1

 جامعه به اعضاء حرفه امتیازات خاصی را اعطا می کند   -2

  . جامعه از آنها انتظار دارد در ارائه خدمت اجتماعی منافع جامعه را بر منافع خود مقدم بدارند -3

چه را در مورد ارائه خدمات سالمتی به بیماران و جامعه صالح  تا آنداده است  حق رااین  سیستم خدمات سالمتجامعه به 

پزشکان نیز براي . و صحت عملکرد اعضاء خود و فرایندهاي سیستم سالمت را ارزیابی کنند گیري و اجرا نمایند دانند تصمیم می

رهنه بیمار را معاینه کنند و پروسیجرهایی را بدن ب, ارائه خدمات خود این امتیاز را دارند که اطالعات محرمانه بیماران را بپرسند

بالطبع در قبال اعطاي این حق، از این حرفه انتظار دارد که تامین منافع جامعه را بر تمام اهداف . بر بدن بیماران انجام دهند

سیستم سالمت و  اینبنابر. اي اعضاء خود کیفیت خدمات را تضمین نماید خود مقدم بدارد و با آموزش و نظارت بر عملکرد حرفه

شان در خدمت سالمت بیماران باشد و منافع  دانند که تصمیمات و اقدامات تک تک اعضاي حرفۀ پزشکی خود را متعهد می نیز

 . بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند

ه پزشکان بیش ي و تعامل قابل توجه صنایع با پزشکان خطر خدشه دارشدن اعتماد بژدر دهه اخیر به لحاظ پیشرفت تکنولو

-ACP)2و انجمن طب داخلی آمریکا (ABIM)1بورد طب داخلی آمریکا 1995از پیش احساس شده است و بدین لحاظ در سال 

ASIM) اي را در تدوین منشور پروفشنالیسم شروع کردند که مفاد آن تعهداتی   پروژه 3به همراه فدراسیون اروپایی طب داخلی

ها و  ور فراگیر بودن آن در تمام فرهنگشندر تدوین این م. مت باید به آن پایبند باشنداست که تمام کارکنان خدمات سال
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طبق این  .اي به نظرخواهی تمام پزشکان و انجمنهاي پزشکی سراسر دنیا گذاشته شده استو طی مقاله  ذاهب لحاظ شده استم

  . عدالت اجتماعی هستندهاي خدمات سالمت ملزم به رعایت منافع بیمار و  منشور پزشکان و سیستم

  : )2(آورد بند است که تعهداتی را هم براي کل سیستم سالمت و هم براي تک تک پزشکان فراهم می 10این منشورشامل 

اي پایبند باشند و دانش و  پزشکان باید به آموزش مداوم خود در تمام طول زندگی حرفه: اي تعهد به توانمندي حرفه -1

سیستم سالمت نیز موظف است فرآیندي که طی آن تمام اعضاء این سیستم بتوانند . ز را به دست آوردندهاي الزم و به رو مهارت

  . هاي الزم را کسب و به روز نمایند را تدارك ببینند توانمندي

ی پزشکان باید قبل از اخذ رضایت و در کل دوره درمانی اطالعات مربوط به وضعیت سالمت: تعهد به صداقت با بیماران -2

دوره درمانی خود بتواند براي بیمار ارائه اطالعات به میزانی الزم است که . بیماران را کامل و صادقانه در اختیار ایشان قرار دهند

چنین در وقوع صدمه ناشی از خطاي پزشکی بیمار باید سریع از آن مطلع شود زیرا در غیر این صورت  هم. دگیري نمای تصمیم

 . شود دار می نسبت به پزشکان به شدت خدشهاعتماد بیمار و جامعه 

گیري از خطا است و براي جبران  گزارش و تجزیه تحلیل خطا جزء الزم و ضروري سیستم سالمت براي کنترل و پیش

 . خسارت طرف صدمه دیده ضروري است

امروزه با گسترش . ان استي کسب اعتماد بیماران رعایت رازداري و حفاظت از اطالعات بیمار الزمه: تعهد به رازداري -3

هاي بایگانی الکترونیک اطالعات و افزایش دسترسی به اطالعات ژنتیک رعایت این مهم بیش از پیش الزم  استفاده از سیستم

 . است

ها را در  پذیري بیماران که آن ناپذیر وابستگی و آسیب بنا به طبیعت اجتناب: تعهد به حفظ رابطه مناسب با بیماران -4

پزشکان بطور کلی . سري روابط با بیماران خود بپرهیزند دهد، پزشکان باید از یک تر در رابطه با پزشکان قرار می پایین موقعیت

 . ي جنسی و سایر منافع خود بپرهیزند باید از استثمار بیماران براي کسب هرگونه منافع شخصی اعم از منافع مادي، بهره

ریزي  اي خود باید در برنامه طور فردي و هم از طریق انجمن حرفه پزشکان هم به: ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت -5

هاي فردي است بلکه شامل  این نه تنها شامل ارتقاء توانمندي. هایی براي ارتقاء کیفیت خدمات اقدام نمایند و اجراي مکانیسم

رویه از منابع پزشکی و به  بیماران، کاهش استفاده بیهمکاري با سایر پرسنل خدمات سالمت براي کاهش خطاها، افزایش ایمنی 

طور فعال در بهبود اندازه گیري کیفیت خدمات و استفاده از آن در  پزشکان باید به. شود آمد مراقبت نیز می حد اعال رساندن پی

  .سالمت بکوشند  ها و سیستم ارزیابی معمول کارآیی افراد، سازمان

هاي ارائه خدمات سالمت باید دسترسی همگان به خدمات حداقل  هدف تمام سیستم: دماتتعهد به بهبود دسترسی به خ - 6

به خدمات را اعم از موانع حقوقی، تحصیالتی،  عادالنه پزشکان و نظام سالمت باید موانع دسترسی. استاندارد مراقبت باشد
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تقدم منافع جامعه بر  و مل ارتقاي سالمت عمومیتعهد به عدالت شا. ، جغرافیایی و تبعیضات اجتماعی را برطرف سازنداقتصادي

  . شود منافع فردي پزشکان نیز می

گویند مسؤول توزیع  پزشکان در عین حال که به نیاز فردي بیماران پاسخ می: ي منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه -7

ها،   ظور الزم است با سایر پزشکان، بیمارستانبه این من. باشند خدمات محدود بر مبناي مدیریت معقول و هزینه اثر بخش نیز می

اي پزشک در توزیع  مسؤولیت حرفه. ها و سیستم سالمت در تدوین راهنماي هزینه اثر بخشی خدمات همکاري نمایند بیمه

  . باشد ها و پروسیجرهاي غیر ضروري و زیاده از حد می متناسب منابع شامل اجتناب از تست

. ارتقاء  استاندارد علمی و پژوهش بکوشند کان وظیفه دارند در تولید دانش و استفاده از آن وپزش: تعهد به دانش علمی -8

  . ي پزشکی متعهد است از مبتنی برشواهد علمی بودن و صحت علم تولید شده اطمینان یابند حرفه

هاي خدمات سالمت در این  پزشکان و سازماندر موارد بسیاري : تعهد به حفظ اعتماد از طریق مدیریت تعارضات منافع -9

ها اعتماد مردم و بیمار را به  این موقعیت. را بر منافع بیمار ترجیح دهند گیرند که منافع خود را دنبال کنند و آن موقعیت قرار می

 هایی را شناسایی کنند و با آن به شکل صحیحی پزشکان موظفند چنین موقعیت. اندازد پزشکان و سیستم سالمت به مخاطره می

  .برخورد نمایند

عنوان اعضاء یک حرفه باید با یکدیگر همکاري کنند، به یکدیگر احترام  پزشکان به: اي هاي حرفه تعهد به مسؤولیت -10

دهند  اي از خود نشان می اي براي برخورد با پزشکانی که رفتار غیر حرفه بگذارند، در فرآیندهاي خودارزیابی از قبیل تعیین رویه

چنین وظیفه دارند به ارزیابی خود بپردازند و با  پزشکان هم. کیفیت مراقبت از بیماران به حداکثر برسدشرکت کنند تا 

  . هاي نظارت بر عملکرد پزشکان صادقانه همکاري نمایند هاي بیرونی توسط سازمان ارزیابی

که هر دانشجوي پزشکی باید نگرش  هایی است ترین توانمندي و یکی از مهم بر شمرده است تعهداتپایبندي به پروفشنالیسم 

  . آن را کسب و در عمل و رفتار آن را نشان دهد

  : عبارتند ازاست ) ايرفتار حرفه(در رفتار هر پزشک پروفشنالیسم که تجلی  خصوصیات فردي

  پزشک موظف است در پی بهترین منافع بیماران باشد نه منفعت بیمار : نوع دوستی .1

 . استشان  اي در تمام طول زندگی حرفه ومهارت پزشکییادگیري علم  پزشک متعهد به: تعالی شغلی .2

موقع انجام  هطور کامل و ب پزشک باید متعهد به خدمت در حوزه حرفۀ خود باشد و وظایف خود را به: وظیفه شناسی .3
 . دهد

ران و حرفه خود پزشک باید متعهد به رعایت انصاف، صداقت و درستی در تعامالت شان با بیما: شرافت و درستکاري .4
 . باشند

ها ، سایر پزشکان و سایر اعضاء تیم،  پزشک موظف به احترام گذاشتن به بیماران و خانودة آن: احترام به دیگران .5
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 . باشد دانشجویان پزشکی، دستیاران و فلوها می

 . پزشک موظف به تسهیل ارائه عادالنه خدمات و رفع تبعیض در ارائه خدمات است: عدالت .6

 :)3,4,5,6,7(ايهر یک از اجزاء رفتار حرفهمصادیق 
  :نوع دوستی .1

  ارجحیت دادن منافع بیمار بر منافع خود •
  هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته •
  صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار •
 صرف وقت و حوصله براي آرامش بخشیدن به بیمار ناخوش •
  تمام راههاي ممکنتالش براي کاستن از رنج و درد بیمار از  •
  دلسوزانه گوش دادن به نگرانیهاي بیمار •
 اي محلی و ملیمشارکت در سازمانهاي حرفه •
 پیشنهاد کمک به سایر اعضاء تیم  •
تواند کارش را انجام  داوطلب شدن براي انجام کار فرد دیگري که نمی •

 , دهد
 در اختیار دیگران قرار دادن دانش و مهارتهاي خود  •

  :شناسی وظیفه .2
 موقع رسیدن  به •
 قابل اعتماد بودن •
 از سرپرست پیروي کردن  •
 انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقع •
ها به نحوي که  emailها و  ، تلفن(pages)ها، احضارها  پاسخ به نامه •

  .سر وقت و به موقع باشد
  رعایت ضوابط و مقررات •
  همکاري مناسب در کار تیمی •
  on callزمان انجام وظائف و در دسترس بودن در  •
  شود گزارش دقیق و کامل مراقبتهایی که براي بیمار انجام می •
 مراقبت از بیمار  انتقال درست و کامل مسؤولیت •
تواند حاضر شود  اطالع به دیگران در زمانی که براي انجام وظیفه نمی  •

 و اطمینان از وجود جایگزینی براي خود 
  ها   تکمیل مراقبت بیماران قبل از مرخص کردن آن •
  اظهار خطاي پزشکی به تیم یا سرپرست •
 اظهار وجود تعارض منافع به تیم یا سرپرست •
شناسایی و گزارش خطاها و رفتار نامناسب همکاران با پرهیز از  •

 اعتبار نمودن غیر منصفانه شهرت ایشان بی
  نظارتی حرفه_مشارکت در فعالیتهاي خود •
 اجتناب از سوء مصرف دارو و الکل •
   ثر به جاي غر زدنارائه نقد مو •

  :تعالی شغلی .3
 ها  وجوي فعال فیدبک جست •
 اصالح رفتارها یا عملکرد خود براساس فیدبک ارائه شده  •
هایی از توانمندي و  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه •

  دانش خود که نیاز به ارتقاء دارد
شناختن محدودیتهاي خود و کمک گرفتن از دیگران در مواردیکه  •

  نش و مهارت او کافی نیستدا
 سازگاري با تغییر شرایط •

 خود و معنوي   روحی ،ارزیابی سالمتی جسمی •
 احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود  •
  هاي آموزشی شرکت در راندها، سمینارها و سایر فعالیت •
 .کنند هاي بیمار که به وي مراجعه می caseمطالعه بر اساس  •

  :احترام به دیگران .4
  با اعضاء تیم برقراري تفاهم •
 هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم •
 اش  معرفی خود و اعضاي تیم به بیمار و خانواده •
 مورد خطاب قرار دادن بیمار به شکلی مناسب  •
در صحبت با , استفاده از اصطالحاتی که براي بیمار قابل فهم باشد •

 بیمار
شان چه در حضور احترام و حفظ شأن انسانی بیماران و خانواده ای •

 ها  و چه در غیاب ایشان در بحث با سایر اعضاء تیم درمان  آن
احترام به حق استقالل فردي بیمار از طریق ارائه اطالعات در مورد  •

 ها   هاي درمانی به ایشان یا قیم آن انتخاب
هنگامی که وي فاقد , ارائه مشاوره به خانواده یا قیم قانونی  بیمار •

 ي باشدگیر اهلیت تصمیم
 احترام گذاشتن به رازداري و حریم خصوصی بیمار •
  هاي الزم در ارتباط با بیمار حفظ حریم •
  ارتباط خوب و مناسب با دانشجویان زیردست در محیط آموزشی •
  ارتباط خوب و مناسب با اساتید در محیط آموزشی •
 هاي مرتبط با سالمتی ارتباط خوب و مناسب با شاغلین سایر حرفه •
 ي نشان دادن در مقابل طیفی از رفتارها و عقایدتحمل و صبور •
تبعیض روا نداشتن در تعامالت خود با دیگران براساس مواردي  •

همچون سن، نژاد، رنگ پوست، نژاد، عقاید سیاسی، وضعیت 
هاي جسمی و روحی، جنس، تمایل جنسی  تأهل، ناتوانی

هاي کیفري یا  و یا محکومیت) جنس گرا جنس گرا یا غیر هم هم(
  جنایی

  :درستی و شرافت .5
  )انصاف، رك بودن، خوش قول بودن, راستگویی(رفتار صادقانه  •
  حل اختالفات به شکلی که به شأن طرف مقابل احترام گذاشته شود •
رفتار مناسب شأن پزشکی چه در رفتار، چه در صحبت و چه در نحوه  •

 لباس پوشیدن و آراستگی
 هاي خود  انمنديصداقت با بیماران و اجتناب از بزرگنمایی تو •
 هاي همکاران خود در اجتماعات عمومی  تشویق موفقیت •
 .اظهار نظر فقط در مورد موضوعاتی که در حیطه تخصص اوست •
 ها  در آزمون) دادن و گرفتن(عدم مشارکت در تقلب •
 پذیرفتن مسؤولیت کار خود  •
اجتناب از استفاده از شیوه هاي غیر منصفانه براي ارتقاء جایگاه  •

 خود  آکادمیک
عدم شرکت در ارتباطات استثمارگرایانه با همکاران، دانشجویان،  •

بیماران یا خانواده ایشان به منظور کسب منافع مادي، احساسی، 
 جنسی، پژوهشی یا آموزش
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انجام اخالقی و گزارش صادقانه پژوهش و قدردانی مناسب از  •
 مشارکت دیگران در انتشار اثر پژوهشی 

 تاجتناب از دزدي تالیفا •
  :تعهد به عدالت اجتماعی .6

  توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمتی •
  طبابت بر مبناي هزینه اثر بخشی •
سالمتی خدماتاز منابع   مراقبت •

  

 ايرفتار حرفه چالشهاي

، تکبرسوء استفاده از قدرت،  :سازد در هفت دسته کلی تقسیم بندي می گرددخدشه دار میاي را  که رفتار حرفهعواملی  

   ):8(، نبود وجدان کاري و تعارض منافعناتوانی ,اظهار نادرست طمع،

  : سوء استفاده از قدرت .1

 .آورد این احترام قدرت زیادي براي پزشک فراهم می. ه استبرخوردار بود ییاحترام باالاز حرفه پزشکی ، از قدیم االیام

طور  زمانی که این قدرت به .کنند گویند پیروي می ا میدهند ی طور کلی از آنچه شاغلین این حرفه انجام می بیماران و جامعه به

رفتاري براي دستیابی به بهترین منافع  الگويگذاري  باشد و امکان پایه مفیدکارهاي  اجرايتواند منشأ  مناسب استفاده شود، می

این . شود ايبراي رفتار حرفه ار غلطگذار هنج تواند پایه ار گیرد، میراین قدرت مورد سوء استفاده ق اما اگر. جامعه را فراهم آورد

   :پنهانی و در سطوح مختلف رخ دهد ,تواند تدریجی سوء استفاده می

  : تعامل با بیمار و همکاران ×

مورد سوء استفاده اینکه احترام و اعتماد به پزشک به وسیله بیمار و همکاران باید مورد اهمیت قرار گیرد و ارتقاء پیدا کند نه 

که  این. گیري شرکت کند سوء استفاده از قدرت است هایش را بیان کند یا در تصمیم که اجازه ندهیم بیمار خواسته این. قرار گیرد

رده (جوان از همکار اینکه  ،همکار یا دانشجو اثر بگذارد مان ازصادقانهدانشگاهی و مالی روي ارزیابی  هاي اجازه دهیم رقابت

به تأخیر انداختن عمداً . استفاده کنیم سوء استفاده از قدرت استلی آکادمیک خود براي افزایش اثار و پیشرفت شغ) پایین

از سوء استفاده مثالهایی   ، هماوبدنام کردن جهت  بیو   وين تالش اثر کرد بی براي پایینتري دارد رتبهکه  يشرفت همکارپی

  . قدرت است

   ها تبعیض ×

بتوانند بدون در  همه آن همۀ همکاران از مشارکتشان لذت ببرند و  ساختن محیطی که درفراهم اعضاي یک حرفه در مورد 

این . هستند مسؤل ,پیشرفت کنندهایشان  به سمت پتانسیلقومیت، جنسیت، نژاد و مذهب وضعیت  ،ها نظر گرفتن ناتوانی

اي افراد  و حرفههاي فردي  هاي کوچک و بزرگی است که باعث تبعیض بر ضد پیشرفت انصافی بیمسؤولیت شامل حذف کردن 

  . شود می
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  رازداري  ضنق ×

اظهار نظرهاي . از این اعتماد نباید سوء استفاده شود. شوند کامالً محرمانه نگهداشته میاطالعات آنها که  دارندبیماران اعتماد 

سوء ) انیعنوان مثال در یک آسانسور شلوغ یا مهم به(در جمع بیماران  وضعیتا بحث کردن در مورد جزئیات یغیر ضروري 

کند یا زمانی که  اعتماد بیماران را حفظ کند و فقط در شرایطی که مصالح بیمار حکم میپزشک باید . استرازداري استفاده از 

  . ضرورت قانونی داشته باشد، راز را افشا کند ,افشا کردن

  تکبر .2

همه این . شود تحقیر میو نی، توهین تکبر موجب غرور، خودبی. برتري و جلوه دادن خود استتکبر تظاهر ناخوشایند براي 

  . دهدتنزل میرا  ايها به تدریج ارزش حرفه خصوصیت

 و دشوار استو  آموزش پزشکی طوالنی. را در پزشک تقویت کندخودبزرگ بینی توانند  می آن آموزش فرایندو  پزشکی

خودبزرگ بینی و باور شجویان براي پذیرفتن دان بر این اساس. رسد به نظر می دست نیافتنیو  بسیار گستردهاطالعات پزشکی 

  . مستعد هستند ،حفظ این باور

: دوم. دهد به عملکرد خود کاهش میپزشک را فکر کردن نایی اتو: اول. کند اي را از سه طریق نابود می تعهد حرفه ،تکبر

  . کند تخریب می» شک به خود«اي را با از بین بردن نقش مفید  تعهد حرفه: سوم. کند همدردي با بیماران را مشکل می

  طمع  .3

را به فساد اي  تعهد حرفه گردیده است وطمع غالب  ,شود بدیل میتدر طبابت هدایت کننده زمانی که پول به یک عامل 

، جایی براي درك، دلسوزي یا دنطماع باش اناگر پزشک. باشدتواند آرزوي ناشایست از شهرت، قدرت یا پول  طمع می. کشاند می

 ،دوستی، مراقبت که طمع وجود داشته باشد نوع زمانی. ماند پزشکی باقی نمی هاي الزم براي حرفۀ التیام دهنده وصیتسایر خص

طور مداوم از  باید به پزشک. استآن تلزم تشخیص سطمع م حذف. دنشو کمرنگ می اي طور قابل توجه بهدرستکاري بخشش، 

 خودکاوي مداوم وم ستلزرمان طمع، مد. منافع شخصی خود یاران است بیماهدایت منافع تحت  شعملکرد آیا بپرسد کهخود 

  . هاي شخصی نیست اطمینان یابیم که عملکردمان براساس منفعتپرسش در مورد انگیزه خود است تا 

   بی صداقتی .4

نابر این ب. دروغگویی یعنی با آگاهی حرف راست را نگوییم. شامل دروغگویی و فریب استاي در رفتار حرفه بی صداقتی

 نیز فریب. استیک اقدام تعمدانه دروغگویی . نیستهر گفتار نادرست دروغگویی  و  دروغگویی صرفاً گزارش غیر راست نیست

حتی زمانی که به  ,طور کلی به نفع بیمار نیست دروغگویی به. عمدي یک واقعیت با هدف گمراه کردن افراد است اظهار نادرست و

   .منظور کمک به بیمار باشد
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که مبلغی  به منظور اینشود  دروغ گفتن دربارة کارهایی که انجام داده می. دهد فریب هم در طبابت و هم در تحقیقات رخ می

 پژوهشیآزمایشگاهی یا دروغ دربارة مداخالت هاي  داده اظهار نادرست. اي از فریب است نمونه ,از شرکت بیمه به دست آورندرا 

  . هستند فریباز  هایی که انجام شده است نمونه

   ناتوانی .5

که به او سوء   پزشک وابسته به مواد مخدر یا  الکل یا دچار اختالل ذهنی اجازه داده شود که از بیمارانیبه باید که  باوراین 

   .سازداي را مخدوش میالتزام به رفتار حرفه، ظن ندارند مراقبت کند

نظر  در مراقبت از بیماران صرفپذیري  دیده است بایست از مسؤولیت اي آسیب حرفه وظایفپزشکی که توانائیش براي انجام 

کامالً وجود یا اختالل در کار پزشک طوري نیست که . مراقب باشند که این استانداردها حفظ شودبایست  د و همکاران ويکن

فیف و حد مرزي آن ممکن است درجات شدید اختالل کار به راحتی قابل تشخیص است ولی موارد خ. داشته باشد یا اصالً نباشد

را ) خصوصاً در مراحل اولیه آن(ناتوانی   عانوا تمامبتواند بیند تا بهر پزشک باید آموزش  بنابراین .به راحتی قابل تشخیص نباشد

خود هاي  پزشکانی که ناتوانی دارند در اغلب موارد محدودیت. تشخیص دهد و نیز راهکارهاي مداخله در آن را بشناسدبه خوبی 

طور واضح  دیگران به با این حال ممکن است دهند و ممکن است قادر به اعتراف به وجود این ناتوانی نباشند؛  را تشخیص نمی

هاي روانی به طور  د، وابستگی به دارو، الکلیسم، دمانس یا بیماريانی ناشی از سوء مصرف موادر واقع ناتو. بتوانند آن را ببینند

  . تر اواقات خارج از توانشان براي حل مشکل است پزشک آسیب دیده است و بیش خود ی تشخیصعمده فراتر از توانای

ترین مشکل در رابطه  جلب کنی شاید بزرگناتوانی یک همکار را به  مسئولینتوجه که که اولین نفري باشی  رغبتی به این بی

خیلی از سؤاالت و به سرعت است ناتوانی داشته باشد که همکار ممکن  با شک به این. اي باشد جنبه از تعهدات حرفهبا این 

وز بدي راو فقط «  ،»کنم شاید من اشتباه می«مثالً . رسد به ذهن می ,دارد توجیهات که فرد را از اقدام سریع و مناسب باز می

انی او را گزارش کنم اگر ناتو«، » شناسد گزارش کند شخصی که او را می بهتر است یقیناً,اگر مشکلی داشته باشد «، »اشتهد

ه به فقر کشید باعث توانم او مسؤولیت یک خانواده را بر عهده دارد من نمی«» همکاران چه فکري در مورد من خواهند کرد؟

  .  »او بیافتد انبدي براي بیمار اتفاقدهیم  اجازه نمیما , او را جبران کنیم  ناتوانیتوانیم  می باشیماگر متحد « ،»ها  باشم آن شدن

اي براي حفاظت از منافع  وظایف حرفهبراي عمل به  درعین حالهاي واهی براي عمل نکردن سخت است  دور کردن بهانه

تر از مردم عادي  میان پزشکان کمدر  جسمیهاي روانی یا  شیوع اختالل توانایی شناختی ناشی از بیماري. عمومی ضروري است

زشکان نسبت به سایر افراد شیوع بیشتري داشته باشد زیرا دسترسی پزشکان ممکن است در میان پنیز سوء مصرف مواد . نیست

  . و نیز استرس این شغل باال استآسان است نسبتاً  مخدر داروهايبه 

با تشخیص به  براي نمونه. اي است خارج شدن از رفتار حرفهبراي عدم اقدام در مورد همکاري که ناتوان است، دلیل تراشی 
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  . گیري شود پیش دوز باالي دارومصرف به خاطر  یک همکارمرگ قابل اجتناب از ممکن است  ع براي بازتوانیموقع و اقدام سری

  ري انبود وجدان ک .6

د که خود را یپزشکی را در نظر بگیر: اي ناسازگار است ها است و با اساس تعهد حرفه انجام مسؤولیتنبود وجدان کاري عدم 

  . داند متعهد به انجام حداقل کار می

 .گیرد ترین شرح حال را می خالصه §

  . شود که خودش رادیوگرافی را ببیند منتظر گزارش رادیولوژي می به جاي این §

  . دهد هاي بستگان بیمار جواب نمی به تلفن §

  . بیند که بیمار را ببیند، چارت پزشکی او را می به جاي این §

  .گیرد نمایندگان شرکت دارویی میاز به جاي استفاده از منابع معتبر علمی آخرین اطالعات را  §

  : انجام دهددرست اش را  وزشیهاي آم مسؤولیت تواندنمیگیرد و ي از او میپزشکی که پژوهش وي وقت و انرژي زیاد

  . شود دیر سر راند حاضر می §

  . تواند در جلسات مربیان با دانشجویان شرکت کند نمی §

  . که هنوز آماده انجام این مسؤولیت بدون سرپرستی استاد نیستندند ک محول می یاز بیماران را به کارآموزان  مراقبت §

  . کند هاي آسان را انتخاب می سؤال §

  . کند ش شرکت نمیادر کمیته کاري §

  . کند ها شرکت نمی شود اما در بحث در جلسات حاضر مییا  §

  تعارض منافع  .7

. منافع بیمار و جامعه به نفع منفعت پزشک استحمایت از منافع فردي و فدا کردن , شرکت در موقعیتهاي تعارض منافع

هایی که در آن منافع  پزشک باید از موقعیت. اي است رفهتشخیص و جلوگیري از تعارض منافع یک قسمت اصلی از رفتار ح

تبار شغلی از مسائل مربوط به تعارض منافع به اع قابل توجهیعداد ت. اجتناب کند ,دهدقرار میباالتر از منافع بیمار را خودش 

منافع بالقوه را  از این رو، تالشی مجدد براي آموزش دانشجویان پزشکی و نیز پزشکان الزم است تا تعارض. اند پزشکی صدمه زده

ه مدر اداکه هایی از تعارض منافع  مثال. ها را درك کنند جامعه شناخته و ضرورت اجتناب از آن - بیمار و پزشک- پزشک در روابط

  : توانند در طبابت پزشکی رخ دهند یم ,شود ارائه می

هرچند پزشک ممکن است ادعا کند که ارزش هدیه پایین بوده و  :کنندگان داروها یا تجهیزات پزشکی دریافت هدایا از تولید

  .تأثیري در تجویز آن نداشته است، اما قبول هدایا بالقوه این تأثیر ناخواسته را دارد
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بیمار از شرکت یا البراتوري که پزشک در آن منافع مادي تشخیصی یا درمانی براي ات اقدامهاي آزمایشگاهی،  تست تجویز

تعداد زیادي از پزشکان که چنین منافع مالی دارند معتقدند که . باشد می )ارجاع به خود(تعارض منافعهایی از نمونه ,دارد

مواردي که پزشکان که  داده استدادي مطالعات نشان بخشد، اما نتایج تع ها  دسترسی یا کیفیت درمان را بهبود می مشارکت آن

خود ارجاعی . شودمی هاي تشخیصی و درمانی استفاده بیش از حد از تستمنجر به  باشند یا آزمایشگاهها ها شرکت سهامدار

  . روي رفاه جسمی و مادي بیمار تأثیر گذار باشدبر تواند  طور می هزینه مراقبت را باال ببرد و همین ممکن است

بیمار  وضعیتگیري عالیم یا  ها  براي پی به آن يکه نیاز طب زمانیمبیمارستان و در هاي پشت سر هم  ویزیت رمان نابجا،د

توانند با عدم استفاده  برعکس بیماران می .اند اي محدود نشده تعارض منافع هستند که به وسیله تعهد حرفهنیست محصوالت 

اضافه کار و حقوق پزشک مستقیماً وابسته به کاستن از  اگر. ن مورد غفلت واقع شوندکافی از منابع براي تشخیص و درما

پزشک را , باشدقیمت  هاي درمانی گران هاي فوق تخصصی و انتخاب هاي بیمار از طریق محدود کردن دسترسی به مشاوره هزینه

عدم تمایل به  همچنین. شودد مطلوب مراقبت به ح بیمار عدم دسترسیتواند منجر به دهد که میدر تعارض منافعی قرار می

  . به وقت و تالش پزشک و در عین حال دلسردي پزشک به کار باشد یازنتعارض تواند ناشی  ارائه حد مطلوب مراقبت می

  : اي چهار محدوده رفتار حرفه
نمونه رفتار در ذیل قرار دارد  بیحال تا رفتار قرفتارهایی که ممکن است پزشکان از خود نشان دهند در یک طیف از رفتار ایده

  :)9(آورده شده استگیرند هایی که در هر یک از این حیطه ها قرار می

  +) 2(ال  رفتار ایده
  بخشنده و عفو کننده در برابر همکاران، بیماران و خانواده بیماران  -
 نوع دوست نسبت به دیگران  -
 خوش خلق و انعطاف پذیر  -
 خود  هاي فروتنی نسبت به موفقیت -
 هاي ایشان  مشتاق به آموزش یادگیرندگان و پرسش -
 دستگیري از بیماران، کارکنان و مشاوران  -
 . خدمت کند, طور مداوم بیش از حد الزم مربوط به در دسترس بودن خود به -
 فرونشاندن عصبانیت و اضطراب بیماران و کارکنان  -
 الگو بودن در داخل و خارج محیط کار  -
 به دالیل اخالقی  انجام کار درست فقط -

  +) 1(مورد انتظار / رفتار مطلوب 
 به موقع رسیدن و آماده شدن براي کار  -
 اولویت دادن به منافع بیمار  -
 ها   تکمیل مراقبت بیمار قبل از مرخص کردن آن -
 حفاظت از منافع و رازداري بیمار  -
 ها ، کارکنان، همکاران  برخورد محترمانه با بیماران و خانوادة آن -
 ) دانشجویان، کارکنان، رزیدنتها(زش سایر اعضاء تیم آمو -
به شکل مهربانانه با بیمار، خانواده و سایر ) گیري، خاتمه حیات، حقیقت گویی هاي درمانی، تصمیم انتخاب(بحث در مورد مسائل مشکل  -

 کارکنان 
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 رویانه انتقادها از سوي اساتید و کارکنان  پذیرش گشاده -
  )-1(رفتار نامطلوب 

 سیدن یا دیر آماده کار شدن دیرر -
 افشاء اطالعات بیماران  -
 عدم تحویل صحیح مسؤولیت مراقبت بیمار  -
 به زبان آوردن کلمات یا اطالعات اهانت آمیز و آزار دهنده  -
 هاي دارویی  پذیرش هدایاي قابل توجه از بانیان یا شرکت -
 انجام اقدامات پزشکی غیر جراحی بدون اخذ رضایت معتبر از بیمار  -
 ارجاع به خود -
 تبعیض میان دانشجویان یا بیماران بر اساس نژاد، جنس، مذهب یا سایر خصوصیات عینی  -
 ها  یا کارکنان  تعامل غیر محترمانه با بیماران، خانواده آن -
 . عدم ذکر مناسب نام و زحمات دیگران هنگامی که از کار آنها براي آموزش یا تحقیق استفاده شده است -
 ها یا تعالیم استاد اسخ مناسب به توصیهعدم اجرا یا پ -
 تغییر برنامه ها به نفع خود  -
 استفاده از نوع دوستی بعنوان بهانه در سر باز زدن از سایر وظایف -
  )-2( قبیحرفتار 
 رها کردن بیمار  -
 on callدر دسترس نبودن در زمان  -
 گویی مکرر، تقلب یا دزدي  دروغ -
 سوء مصرف مواد یا اعتیاد  -
 از خطاي گذشته  درس نگرفتن -
 هاي شهوت انگیز و سایر موارد آزار دهنده در محیط کار  نشان دادن یا پخش عکس -
 ایجاد خطري که براي سالمت بیمار و یا کارکنان بسیار تهدید کننده است  -
 ها  یا کارکنان  توهین زبانی یا جسمی به بیماران، خانوادة آن -
  هاي پژوهش تحریف در گزارشات پزشکی، یا داده -
 دزدي دارو یا وسائل پزشکی -
 تعرض جنسی به بیمار یا همکاران -

 آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم

ه مورد توجه مسئوالن آموزش پزشکی قرار گرفته است و بعنوان توانمندي مهم و با ارزشی ژاي طی دهه اخیر بطور ویرفتار حرفه 

در پروژه اهداف دانشکده .  گرددمحسوب می, ویژه قرار گیرد همورد توجدوره آموزش پزشکی آموزش و ارزیابی آن در  باید که

پزشکان با تربیت  هدف باید آورده شده است که) Medical School Objectives Project AAMC-(1998هاي پزشکی 

شکی آمریکا  آمد انجمن ارزیابی کیفیت برنامه هاي دستیاري پزپروژه پی. )10(نوع دوست و مسئولیت پذیر باشد, متبحر, سواد

(Accreditation Council on Graduate Medical Education,ACGME outcome project-2000) نیز  

, دلسوزي, رود احترامتوانمندیهاي عمومی براي دستیاران عنوان کرده و بر اساس آن از دستیاران توقع می زپروفشنالیسم را یکی ا

مسئولیت پذیري در قبال بیمار  , به نحوي که آن را بر منافع خود ترجیح دهند پاسخگویی به نیاز بیماران و جامعه, شرافت 

شوراي عمومی پزشکی . )11(جامعه و حرفه پزشکی و تعهد به ارتقاء توانمندیهاي علمی و مهارتی را در رفتار خود نشان دهند
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اصول و ارزشهایی که طبابت خوب بر آنها پایه ریزي   (Good Medical Practice-1995)طبابت خوب راهنمايدر  انگلستان

  نیز مستند پزشکان فردا .)12(در عمل است را براي راهنمایی طبابت پزشکان آورده استپروفشنالیسم دستورالعمل شده و 

(Tomorrow’s Doctors-2003) 13(داندآموزش پزشکی می ضروري و رابطه مناسب با بیمار را از پیآمدهاي درستکاري( .

امروزه پروفشنالیسم بعنوان جزء ضروري و ارزشمند در طرح درس آموزش پزشکی پذیرفته شده و پژوهشها و مقاالت فراوانی به 

. )14-22(اندنحوه آموزش و ارزشیابی آن پرداخته

  : )23,24(مباحث فقهی و اسالمی
تر باشد، آن  ع علمی پراهمیت و غایت آن مقدسارزش هر علم بستگی به شرافت موضوع و غایت آن علم دارد؛ هر اندازه موضو

موضوع دانش پزشکی بدن انسان و هدف آن تأمین سالمتی و تندرستی . تري برخوردار خواهد بود علم از ارزش و اهمیت بیش

اهمیت سالمتی و حیات انسان در اسالم به حدي است که اگر انجام برخی فرایض و تکالیف به صحت و سالمت . آدمی است

  . ها از نظر شرع الزم نیست بلکه در چنین شرایطی انجامشان حرام است ان لطمه بزند، نه تنها انجام آنانس

در اسالم علم پزشکی همتاي علم دین ارزشمند به حساب آمده است که یکی در سالمت روح و دیگري در سالمت جسم 

امام  .1ادیان و علم ابدان علم: علم دو نوع است  : فرموده اندروایت شده است که ) علیه السالم (منان على امیر مؤ از .کوشش دارد

مردم هر : ندکه فرمود و از ایشان نقل شده است اند طبیب حاذق و مورد اعتماد را در ردیف فقیه بصیر و جامع شمرده) ع(صادق 

: برگردانند، نادانند گر از آنها روىشوند که هم در دنیا و هم در آخرت نجات دهنده آنان است ایبى نیاز نم سرزمینى از سه چیز

طبیب در میان ابناء نوع خود بدان سعادت و مقام و  .2مطمئن و بصیر یامیر نیکوکار و اطاعت شونده و طبیب ,فقیه عالم و دانا

  . مرتبت است که به مظهر بودن اسم شریف محیی که از اسماء بزرگ الهی است نائل آمده است

دهند و نیاز  هاي بیمار و رنج دیده که خود را در اختیار پزشک قرار می سر و کار دارد، آن هم انسان ها پزشک همواره با انسان 

آورد و شرافت  هاي سنگینی می واضح است شرافت واالي این حرفه براي شاغالن آن مسؤولیت. فراوان به توجه و مراقبت او دارند

 یاز اب. گرفته است توفیق پیدا کند  جام وظیفه و مسؤولیتی که بر عهدهکه طبیب تا چه حد در ان یک پزشک بستگی دارد به این

ه   یزخم  شخص  يکه مداوا یکس: فرموده است ) السالم  علیه(حضرت مسیح : روایت شده است که فرمود) علیه السالم (عبداللّ

 کند يکه از درمان او دور یکس، استزننده است و چون زخم زننده خواستار فساد مجروح  ناچار شریک زخمه را ترك کند ب

                                                
  . ١٤٤، ص ) السالم  عليه(تسترى ، قضاء اميرالمؤ منين .  ١٧، ص ) عليه السالم (طب امام صادق  -  ١

  . ٧٨ص  ،٢سفينة البحار، ج .  ٢٣٥، ص ٧٨بحاراال نوار، ج . ٢٣٨تحف العقول ، ص   -  ٢
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  .1است خواهد به ناچار خواستار فسادش شدهیاو را نم یخواهد پس اگر خوبیاو را نم یخوب

چون  .یشرعی و مسؤولیت یاست انسان یکرد بلکه رسالت ينیست که به وسیله آن ثروت اندوز ياحرفه یاز نظر اسالم، پزشک

 يابه پول قانع کننده اگر قانع شود که این معامله اش او را پول برسد، مختار است که صاحبش قصد دارد از آن به ياهر حرفه

تواند معامله یاحتیاجش را برآورده سازد، م و یبا این یا آن معامله کند، و اگر دریافت که این معامله نمى تواند گرسنگ رساند یم

قطعاً  - ذکر شد  همانطور که قبالً - دست بکشد  یان مجروحکه از درم یشود؛ چون کسیشامل حال پزشک نم قطعاً اینها. نکند

. دیگر، حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند یآن یا به هر علت يگرفتن مزد یا زیاد يبرا پزشک. است  صدمه زنندهشریک 

 . از خود نشان بدهد ییا سست يسهل انگار واندیهمچنین در درمان بیمار نم

صورت بیشتر پزشکان سربار دیگران  این نیست که پزشک اصالً نباید مزد خود را بگیرد؛ چون در این آنچه ذکر کردیم به معناى

کاظم علیه  یمحمد بن مسلم از امام موس. نیاورند ياین علم رو يمردم به فراگیر خواهند بود و دیگر اینکه باعث مى شود بیشتر

گیرد، یآن مزد م يو به جا کندیکه مردم را با دوا درمان م يه با مرداز امام در رابط): گفت  يراو(نقل کرده است که  السالم

  .2ندارد یمانع :پرسیدم؟ امام فرمودند

  تعالی شغلی

بنا  اصالح کند، فاسد نماید؛ عقالً، عرفاً و شرعاً مسؤول د و آنچه را بایدمریض بپرداز يبه مداوا و غیر متبحر نادانپزشک  اگر

پیامبر اکرم در لزوم تبحر و  .تمتداول اسنیز این امر بین فقها . خطا را ضمانت کرد باید دیه يشده اتلف  برقاعده ضمانت بر هر

،  کسى که بدون: فرمایند تعالی شغلی پزشکان می 3، ضامن استطبابت کنداطالع کافى از علم طب.  

نقل شده است که فرموده  مامان معصوم مااز ا. خود و ارتقاء آن بکوشدبنابراین پزشک باید همیشه در حفظ دانش و توانمندي 

چرا که شما . گر چه نزد مشرك باشد پس آن را طلب کنید،. بگیرید؛ زیرا دانش ، گمشده مؤ من است  یادمطالب سودمند را : اند

    .4اهل آن هستید نه آنان مستحق و

  خوش رویی و دوري از تکبر, امانت داري

                                                
  .٤٠١، ص ١١و ج  ٦٢٩، ص ٢الوسائل ، ج  .٤٠٤الفصول المهمة ، ص . ٣٤٥روضة الكافى ، ص  -  ١

  . ٧٢، ص ٦٢بحاراال نوار، ج . ١٠٧، ص ٣من ال يحضره الفقيه ، ج  -  ٢

ماجة ، بيهقى ، نسائى و طب النبوى ،  ابى داوود، سنن ، ابن. مستدرك حاكم ، : و رمزالى . ١٦، ص ١٠كنزالعمال ، ج . تطبب وال يعلم منه طب، فهو ضامن من -  ٣

  ... از دار قطنى وغيره ٤٦٦، ص ١االدارية ، ج  تراتيب. از بعضى از ذكر كنندگان  ١٠٧  ص 

و  ٩٧و  ٩٦، ١٧، ص ٢، ج ٣٠٧و  ٣٨ ،٣٤  ، ص ٧٨بحاراال نوار، ج . ٣٩٤، ص ١غررالحكم ، ج . ٢٩٢و  ١٣٨العقول ، ص  تحف. ٢٣٨، ص ٢طوسى ، امالى ، ج  -  ٤

  . ١٥٩، ص ١قصارالجمل ، ج  .٣٤٨، ص ٢تراتيب االدارية ، ج . صفحاتى ديگر
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حاذق و در کار خود : اي براي مورد توجه واقع شدن به سه خصلت نیاز دارد و حرفههر صاحب صنعت : فرمایند امام صادق می 

  . باشد رو و مهربان خوشرا ادا نماید و نسبت به مراجعان  امانت باشد، در آن کار حق ماهر

  . دوستی ایشان است حدیث امام صادق ناظر به ضرورت درستکاري و شرافت پزشکان و تعالی شغلی و نوع

اثر بارز علم که براي تو بس است خشیت : فرمایند در ضرورت اجتناب از تکبر و خودپسندي نقل می)ع(از امام علی  امام رضا

اگر علم منشأ عجب و خودپسندي گردد این خود نشانه جهل است و حکایت از آن دارد که علم به معناي واقعی . 1از خداوند است

گذارد خشیت الهی است و کسی که از خشیت  اثري که علم از خود می: فرماید یم) ع(امام صادق . براي انسان حاصل نشده است

این احادیث ضرورت  2.توان او را عالم خواند، هر چند در دقایق مسائل علمی موشکافی کند اي نداشته باشد، نمی الهی بهره

  .دهنداجتناب از تکبر در پزشکان را مورد تاکید قرار می

  : کشاند سه صفت و حالت انسان را به هالکت و عذاب می: فرماید می) ع(امام باقر 

  . که انسان از آن اطاعت کند حرص و طمعی -1

 . که از آن پیروي شود هوي و هوسی -2

 3آدمی خودبینی و خودپسندي -3

  پزشک ناتوان 

ا به دیگران توصیه نشود و آنچه ر خواهد انجام ندهند خود مرتکبیبر پزشک الزم است به هنگام نیاز آنچه را که از دیگران م

  . دیگران نیست يکه ناصح برا یقبل از دیگران معالجه کند، پس به درست کند، خود انجام دهد و اگر قدرت نداشت خودش رایم

به خودش رسیده به او شک و  يدرد یدیدید که طبیب یپس وقت:روایت شده که فرمودند) علیه السالم (از حضرت عیسى 

  .4خیرخواه غیر نیست ین طبیبتردید کنید و بدانید که ا

 تقوا

کسی که بیماران را طبابت می کند بایـد تقـواي الهـی پیشـه کنـد و خیرخـواه باشـد وبـراي         : نیز نقل شده است) ع(از امام علی 

                                                
  ) بحار االنوار، عالمه مجلسي، جلد دوم(حسبك من العلم ان تخشي اهللا و حسبك من الجهل ان تعجب يعلمك  -  ١

  )بحار االنوار، عالمه مجلسي، كتاب العلم. (و ان شق الشعر في متشابهات العلم و من حرم الخشيه اليكون عالماً... الخشيه ميراث العلم  -  ٢

  )، كتاب االيمان و الكفر٧٢بحاراالنوار، عالمه مجلسي، ج . (شح مطاع و هوي متبع و اعجاب المرء بنفسه: ثالث موبقات -  ٣

  نقل از بحار االنوار به ١٩٧ ، ص١، و ج ٦٥، ص ٢قصارالجمل ، ج  . ٥، حديث ١٠٧، ص ٢بحاراال نوار، ج  -  ٤
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   .آید که پزشک باید وارسته، بریده از هواي نفس، فداکار و مسؤولیت پذیر باشد از این حدیث برمی 1.بهبودي بیمار تالش نماید

 از رذالت در ياتعلل و نشانه ,يسهل انگار ماند و همچنین ینم یباق يو دغلباز ی، دیگر غش ، دشمن یاله يبه وسیله تقوا

  .کنداحسن اقدام می اش به نحو یو انسان یواجبات شرع يتقواست که انسان برا ماند و به وسیله ینم یدرون انسان باق

  :ینگونه بیان میکندصفات متقین را ا) ع(امیرالمومنین علی 

درخواست هایشان , مردم از آزارشان در امان, راه رفتنشان با تواضع وفروتنی, پوشش آنان میانه روي, سخنانشان راست

برد باري را با . اعمال نیکو انجام میدهداست و  پرهیز کننده از طمع ورزي. نفسشان عفیف ودامانشان پاك است, اندك

کی هاي او نی. از آزارش در امانند مردم به خیرش امیدوار و, شهوتش در حرام مرده. آویزدعلم وسخن را باعمل در می 

در مصـیبتهاي دیگـران شـاد نمـی     , خواندمردم را با لقب هاي زشت نمی. کندستمکار خود را عفو می, به همه رسیده

ش در زحمـت ولـی مـردم در    نفـس او از دسـت  , شـود از محدوده حـق خـارج نمـی   , کندر کار ناروا دخالت نمید, شود

  2دوري او از مردم از روي زهد و پارسایی و نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روي مهربانی و نرمی است. آسایشند

پزشکان به لحاظ موقعیت برتري که در رابطه خود با بیمار دارند موقعیتهاي بسیاري برایشان پیش میآید که از قدرت خود 

بنابراین پزشک الزم است تقوا پیشه . طمع آنها را به ترجیح منافع خود بر منافع بیمار سوق دهدسوء استفاده کنند و حرص و 

کند و به مراقبه نفس خود بپردازد و قبل از هر اقدام انگیزه خود را از هر تصمیم مورد ارزیابی قرار دهد که آیا تصمیم مورد 

استمرار و توکل به لطف . استرا خودآگاه یا ناخودآگاه منظور داشته نظر تنها بر مبناي منافع بیمار اتخاذ شده یا منافع خود

  . خداوند الزمه موفقیت در این مراقبه و خود ارزیابی است

که  کند مگر این دانم، به حقیقت نفس آدمی را به اعمال ناروا وادار می گاه نفس خود را از تمایل به گناه مبرا نمی من هیچ

  )53ي  آیه - ي یوسف  سوره. (به راستی پروردگارم آمرزنده و مهربان است .ع آن شودلطف و رحمت پروردگارم مان

  :)25,26(مباحث حقوقی
 

 : نوع دوستی §

هـر کـس شخصـی یـا     «: 1345بند اول ماده واحد قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخـاطرات جـانی سـال    

با اقدام فوري خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوري به مراجع یا  اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند

مقامات صالحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیري کند بدون این که با این اقدام ، خطري متوجه خود او یا دیگران 

                                                
  ) ١١٥في االسالم، تأليف جعفر مرتضي عاملي، ص ه يالطباالداب (جتهد ينصح و الالي من تطبب فليتق اهللا و -  ١

  نهج البالغه خطبه همام-   ٢
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ه این امر خودداري نماید، به حبس جنحـه اي یـا   شود و یا به وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام ب

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضاي حرفه خود مـی توانسـتند   . هزار ریال محکوم خواهد شد 50جزاي نقدي تا 

کـوم خواهـد   کمک موثري بنماید به حسب جنحه اي از سه ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریـال مح 

  . شد

مسئوالن مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک هاي اولیه امتناع 

  .نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند

شـاغالن حرفـه هـاي     :و وابسـته نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفـه هـاي پزشـکی    آیین 11ماده

ازسـوي وزارت بهداشـت ،درمـان و     مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیري از بیماریهاي واگیر یا در هنگام بروز سوانح پزشکی

  .از آنان استمداد می شود،همکاري ممکن و الزم را معمول دارند آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده

شـاغالن حرفـه هـاي      :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هـاي پزشـکی و وابسـته   آیین 58ماده

 .وقت انجام دهند مکلفند در موارد فوریت هاي پزشکی اقدامات مناسب الزم را براي نجات بیمار بدون فوت پزشکی

 :وظیفه شناسی §

 پزشک معالج مسئول ادامه :نفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهنامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صآیین 19ماده

 .نباشند درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل

نظـارت بـر امـور فنـی      :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هـاي پزشـکی و وابسـته   آیین 24ماده

 .ام ساعت ها بر عهده مسووالن فنی آنهاستپزشکی در تم موسسات

 مسووالن فنـی موسسـات   :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 29ماده

موجـود در آیـین نامـه هـاي مصـوب       مکلفند عالوه بر قوانین و مقررات-اعم از دولتی ،وابسته به دولت، خصوص و خیریه-پزشکی

سازمان نظام پزشکی ، همچنـین ضـوابط علمـی و حرفـه اي ذي      وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، مقررات فنی مصوب

 .کنند ربط را رعایت

 : تعالی شغلی §

 به کارگیري و اسـتفاده از  :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 26ماده

 .است ر مجاز در امور پزشکی و حرفه هاي وابسته در موسسات پزشکی ممنوعافراد غی

به منظـور ارتقـاي سـطح دانـش و      -1ماده : یاسالم يمجلس شورا 1/3/1375کشور مصوبه  یآموزش مداوم جامعه پزشک قانون
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ارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف اسـت از تـاریخ الزم االجـرا شـدن ایـن      مهارتهاي شغلی جامعه پزشکی کشور ، وز

پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز، دکتراي حرفـه اي و متخصصـان علـوم    ( قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

ي اسـالمی ایـران و برگـزاري و    با همکاري سازمان نظام پزشـکی جمهـور  ) و دکتراي علوم بهداشتی  آزمایشگاهی تشخیص طبی

  .ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید

 : شرافت و درستکاري §

 شاغالن حرفه هاي پزشکی :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 3ماده

کارهـایی کـه موجـب هتـک حرمـت       ، صنفی و حرفه اي انجام وظیفه کرده و از ارتکـاب باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی

  .جامعه پزشکی میشود خودداري کنند

 انجـام امـور خـالف شـوون     :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 6ماده

  .پزشکی توسط شاغالن حرفه هاي پزشکی ممنوع است

 : احترام به دیگران §

 شاغالن حرفه هاي پزشکی :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 4ماده

 . کنند حفظ -مگر در موارد تصریح شده در قوانین - موظفند اسرار بیمار و نوع بیماري او را 

 تعارض منافع §

تحمیل مخارج غیر ضـروري   :به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته نامه انتظامی رسیدگیآیین 7ماده

 .بیماران ممنوع است به

 جذب بیمار از موسسـات  :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 12ماده

کلینیک،داروخانـه و یـا پاراکلینیـک     یه مطـب شخصـی یـا بیمارسـتان ، پلـی     بهداشتی و درمانی دولتی ، وابسته به دولت و خیر

 .است خصوصی به منظور استفاده مادي ممنوع

شـاغالن حرفـه هـاي     :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفـه هـاي پزشـکی و وابسـته    آیین 13ماده

درمـانی ذي ربـط دریافـت     وه بر وجوهی که توسـط مسـئوالن موسسـه   دریافت هیچگونه وجه مالی را از بیماران عال پزشکی حق

 .میشود ندارد

شـاغالن حرفـه هـاي     :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفـه هـاي پزشـکی و وابسـته    آیین 17ماده

 .موسسات پزشکی ندارند ب ودریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مط پزشکی حق

 .است نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع تجویز داروهاي زائد بر -21ماده
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 .است توسط پزشکان مگر با مجوز رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع فروش دارو و ابزار پزشکی - 22ماده

 فریب کاري §

هـیچ یـک از مؤسسـات پزشـکی و دارویـی و صـاحبان فنـون پزشـکی و         :  مقررات امور پزشکی و دارویی قانون مربوط به 5ماده 

داروسازي و سایر مؤسسات مطرح در ماده اول این قانون، حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مـراجعین بـه   

پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارنـد و اسـتفاده از عنـاوین     آنها بوده و یا به تشخیص وزارت بهداري بر خالف اصول فنی و شئون

  . مجهول و خالف حقیقت روي تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده هاي فریبنده ندارند

 جذب بیمار بصـورتی کـه   :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 14ماده

گروهـی و نصـب آگهـی در امـاکن و      ن حرفه پزشکی باشد ، همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه هايمخالف شئو

کاالهاي پزشکی و دارویـی از سـوي شـاغالن حرفـه هـاي پزشـکی،        تبلیغ تجاري.معابر،خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است

 .حل کار آنها مجاز نیستکه جنبه تجاري دارند ، در م همچنین نصب اعالنات تبلیغی

 انتشار مقـاالت و گـزارش   :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهآیین 15ماده

از طریـق وسـایل تبلیغـاتی ممنـوع      هاي پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه اي که جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشـته باشـند  

 .است

 شاغالن حرفه هاي پزشکی :نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابستهینآی 16ماده

 .نرسیده است استفاده کنند نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

خالف واقع درباره شخصی براي معافیت از خدمت در ادارات رسمی هرگاه طبیب تصدیق نامه بر : قانون مجازت اسالمی 539ماده 

یا نظام وظیفه یا براي تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریـال جـزاي نقـدي    

 .محکوم خواهد شد

  

  توضیح موارد

اي در تعارض با منافع شخصی پزشک قرار  این مورد یک تعارض منافع است که در آن وظیفه حرفه: مورد اول §

البته این به . بر اساس اصل نوع دوستی پزشک موظف است منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهد. گرفته است

منزله عدم رعایت اصول ایمنی و وظیفه سیستم در فراهم آوردن امکانات ایمنی براي کارکنان خدمات سالمت 

پیامدهاي نامطلوب وظیفه , براي اجتناب از صدماتی که ممکن است متوجه ما شود با این وجود ما اغلب. نیست

زنیم و به این شکل پرهیز از انجام وظیفه حرفه اي خود را توجیه حرفه اي خود را بیش از حد واقعی تخمین می
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فته ایم که این خدمات بیماران براي سالمتی خود به خدمات ما نیاز دارند و ما با انتخاب این حرفه پذیر. می کنیم

به عنوان مثال در . هر حرفه در موقعیتهایی به درجاتی ریسک را براي ارائه خدمات خود می پذیرد. را ارائه دهیم

. اپیدمی هاي واگیر مثل آنفوالنزا و سارس حتی خود پزشکان نمی پذیرند که از مراقبت بیماران مبتال سرباز زنند

  .باشدبا رعایت اصول حفاظتی می ABGمار انترن موظف به انجام در این مورد براي مراقبت از بی

شناسی پزشک موظف است از انتقال کامل مسؤولیت بیمار و تداوم  طبق اصل مسؤولیت پذیري و وظیفه: مورد دوم §

بیمار است که به امانت از او گرفته  MRIمراقبت از وي اطمینان حاصل نماید بنابراین مسؤول حفظ و نگهداري 

استاد به جاي تذکر این اصل به دستیار و تأکید براي پیدا نمودن آن هزینۀ اضافی تکرار  Caseدر این . ه استشد

MRI رزیدنت براي اجتناب از بر هم خوردن نظم درمانگاه و معطل شدن بیمارانی که . نماید را به بیمار تحمیل می

گرفته  بیمار وقت قبلی در نظر می MRIار و تحویل اند موظف بوده که براي مالقات همراه بیم وقت ویزیت داشته

 . است
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