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پزشکی ايتعهد حرفه 
قرارداد حرفه پزشکی با جامعه

Medical Professionalism

دکتر علی جعفریان - دکتر احمد کاویانی -دکتر فریبا اصغري
دانشکده پزشکی - گروه اخالق پزشکی

تهراندانشگاه علوم پزشکی 



اخالق پزشکی و تعهد حرفه اي
اخالق پزشکی شاخه اي از اخالق حرفه اي است که به دلیل اهمیت  §

.  رشته پزشکی مورد تأکید است

. اخالق پزشکی داراي ابعاد مختلف علمی و عملی است§
تعهد و رفتار حرفه اي برگرفته از اخالق پزشکی و معطوف به منش و §

.  عملکرد پزشک به عنوان یک حرفه مند است
موضوع مهمی است که باید مورد توجه  » رفتار«و » تعهد«تفاوت بین §

.   باشد



اخالق و اخالق حرفه اي
)  1393 - احد فرامرز قراملکی: کتاب اخالق حرفه اي( 

درجه   360مسئولیت پذیري در قبال حقوق افراد در محیط  اخالق§
.  است
مسئولیت پذیري در فعالیت حرفه اي و در قبال  اخالق حرفه اي §

.  همه کسانی است که در محیط حرفه اي قرار می گیرند
:  اخالق حرفه اي داراي دو بخش است§

oاخالق حرفه مندان
oاخالق سازمان
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برنامه درس اخالق پزشکی
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واحد درسیهدف این 

پزشکیاصول اخالق فراگیري •

آشنایی با اصول رفتار حرفه اي و مشخصه هاي آن•

در باره موارد آنو بحث موضوعات شایع اخالقی آشنایی با •

چارچوب اصول اخالق پزشکیمعرفی روش تصمیم گیري در •



معرفی چند مورد
  5امشب عروسی دعوت هستید و قرار است یکی از کارورزان از ساعت §

می شود و   6ساعت . عصر به بعد به جاي شما در کشیک حاضر شود
!او هنوز نیامده

استاد در راند صبح از شما در باره آزمایشات بیمار نارسایی کلیه سؤال  §
.  می کند و شما جواب را نمی دانید

صبح از بخش   5بعد از یک کشیک سنگین و خسته کننده، ساعت  §
با شما تماس می گیرند که یک بیمار درد قفسه سینه دارد ولی عالئم  

.  استوي پایدار حیاتی 
با سابقه در مطب مشغول ویزیت یک بیمار  عنوان پزشکی شما با  §

هستید که دارویی جدید الزم دارد؛ نام دارو را می دانید اما دوز آن را  
.  نمی دانید
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معرفی چند مورد

  2مادري که فرزندش را با شکستگی ساعد به اورژانس آورده، بعد از §
او با دیدن شما که  . ساعت معطلی جواب روشنی نگرفته و آژیته است

فکر می کند مسئول اورژانس هستید، ناگهان به طرف شما حمله می  
.کند
شما پزشک موفقی هستید که در رشته خود شهرت و آوازه فراوان  §

کسب کرده اید بطوریکه هر نظري را به بیمار بیان کنید قبول خواهد  
بیماري پس از پرس و جوي فراوان به شما مراجعه کرده و  . کرد

درخواست درمانی را می نماید که براي او ضرورت ندارد اما براي شما  
.منافعی درپی دارد
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عصاره بحث
رشته پزشکی تنها یک رشته تحصیلی دانشگاهی براي کسب  

دانش بیشتر یا رسیدن به یک شغل براي تأمین زندگی  
نیست،
بلکه،

مسیري جدید براي آینده است که بسیاري از شئون دیگر  
:زندگی را تحت تأثیر خود قرار می دهد زیرا

.نه یک کسب و کارپزشکی یک حرفه است 
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(Medical Professionalism) پزشکیتعهد حرفه اي

اي از خصوصیات، ارزشها، رفتار و مهارتهاي ارتباطی  مجموعه §
.به پزشکان استاعتماد مردم است که الزمه 

Royal College of Physicians
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تعریف



Profession”  حرفه“

:حرفه
است به   ”professio“کلمه التین , ”profession“حرفه  ریشه کلمه
:معنی

”.عمومی که به شکل قول دادن باشداعالم “  
حرفه ها دسته اي از مشاغل هستند که خود را به شکل ارائه دهندگان  “

خود را رعایت عملکرد حرفه اي خدمت ارزنده اجتماعی معرفی می کنند و 
”.قول می دهندبشکل اعالم عمومی 
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همه از آنها انتظار داریم تا خدمت رسانی را اولویت اول 
  کارشان قرار دهند آن را بر منافع خود ترجیح دهند

قاضی§
آتش نشان§
کادر پرواز§
روحانی§
پزشک§

مشاغل متفاوت
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ضرورت یا مزیت؟: پروفشنالیسم پزشکی
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اعتماد

عدالت اجتماعی



عدالت
:  عدالت اجتماعی§

احترام به آزادیهاي فردي مردم و
فراهم آوردن فرصتهاي برابر براي رشد و تعالی
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برابري فرصتها  یکی از شروط سالمت 







اجتماعیبه عنوان خدمت سالمت ارائه خدمات 
oارائه خدمات با کیفیت
oعدالت در دسترسی به خدمات

oاهمیت برخورداري

19

¹  دسترسی  برخورداري  

برخورداريضرورت اعتماد براي 



ویژگیهاي خدمات سالمت که ضرورت اعتماد را بیشتر می کند

مردم نیاز به سالمت دارند نه خدمات سالمت§

خدمات سالمت عوارض دارند§

خدمات سالمت هزینه بر هستند§

عدم قطعیت اثر بخشی خدمات سالمت§

عدم توازن اطالعات پزشک و بیمار§
20



و مأذون از سوي وي در امور سالمتی اش   امین بیمار پزشک 
 است

را اولویت تامین سالمت بیمارشان مردم از پزشکان انتظار دارند تا  
.  اول کارشان قرار دهند
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پزشک امین بیمار



اول خدا بعد شما

Both the life of the patient and 
the soul of the physician are 

constantly at risk.

22



Profession

  :مشخصات حرفه
ü و اساسی اجتماعی را برآورده می کندخدمت ارزنده.
ü داردمهارت تخصصی  ودانش اشتغال به حرفه عموماً نیاز به  .
ü را اعطا می کندامتیازات خاصی جامعه به اعضاء این حرفه  .

üاتونومی حرفه اي
ü خود تنظیمی حرفه
ü منافع خدمت  جامعه از آنها انتظار دارد در ارائه خدمت اجتماعی

را مبناي تصمیم گیري هاي حرفه اي اش قرار دهد نه  گیرنده
)امین خدمت گیرنده(.  منافع شخصی خودش را
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انتظارات متقابل مردم و نظام سالمت
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انتظارات متقابل نظام سالمت و مردم

مردم/ انتظارات بیمار
کیفیت مطلوب خدمات سالمت§
دسترسی به خدمات§
خدمات عادالنه §
هزینه قابل قبول خدمات §
شفافیت سیاست ها§
پاسخگویی§

انتظارات نظام سالمت
استفاده صحیح از منابع سالمتی•
شراکت در مسئولیت سالمتی خود•
فیدبک دادن به سیستم سالمت•
حمایت از سیاستهاي سالمت •

عمومی

Cruess R, Cruess S, 2007



انتظارات متقابل پزشک و مردم
مردم/انتظارات بیمار

خیر خواهی§
رازداري§
خدمت نوع دوستانه§
درستکاري و شرافت§
قابل اعتماد بودن§
پاسخگویی و شفافیت§
احترام به حق انتخاب بیمار§
ارائه توصیه هاي عملی§
ارتقاء سطح سالمت جامعه§

انتظارات پزشکان
اعتماد•
اتونومی و حق قضاوت مستقل•
مسئولیت پذیري بیمار در سالمتی اش•
سطح قابل قبول زندگی•
غیر مالی/ پاداش مالی •

Cruess R, Cruess S, 2007



منشور تعهد حرفه اي

تعهد به توانمندي حرفه اي1.

بیمارانبه صداقت با تعهد 2.

تعهد به رازداري بیمار3.

تعهد به حفظ رابطه مناسب با بیماران4.

تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت ها5.

تعهد به بهبود دسترسی به خدمات6.

تعهد به توزیع عادالنه ي منابع محدود7.

تعهد به دانش علمی8.

تعهد به حفظ اعتماد از طریق مدیریت تعارضات منافع9.
حرفه ايتعهد به مسؤولیت هاي 10.

27

Medical Professionalism in the New 
Millennium:
A Physician Charter.
Ann Intern Med 2002. 136 (3): 243-246.



اجزاء تعهد حرفه اي

Altruism

Accountability

Excellence

Duty service

Respect for others

Honor and Integrity

نوع دوستی•

قابلیت اعتماد•

تعالی•

وظیفه شناسی•

احترام به دیگران•
درستکاري و شرافت•
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خدمات سالمت چالشهاي
:تخصصی شدن§

o قطعه شدن ارائه خدمات و عدم تداوم و انسجام آن  قطعه
:منابعمحدودیت §

oکمبود نیروي انسانی
oمحدودیت بودجه سالمت
oمحدودیت امکان بازآموزي پزشکان
: دیوان ساالري§

o  ورود سازمانهاي مختلف به رابطه پزشک و بیمار
oبیمه و پرداخت کنندگان دیگر
o دولتی قوانین



)ادامه(سالمت خدمات  چالشهاي

:  تجاري شدن§
oضرورت بازگرداندن هزینه ها و سودآوربودن موسسات پزشکی
oموقعیت تعارض منافع
:  مشتري محوري§

oدسترسی مردم به حجم وسیع اطالعات پزشکی و تبلیغات.
:رفتار حرفه ايسوء §

o  کاهش سطح اخالق عمومی در جامعه، هنجارهاي رفتاري این حرفه را نیز
تغییر داده و قبح اولویت منافع خود بر منافع بیمار را نزد پزشکان کم رنگ  

.   کرده است





Gallop’s Honesty and Ethics survey
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1382 -میزان اعتماد به اصناف مختلف در ایران 
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1395 -میزان اعتماد به اصناف مختلف در ایران 

برگرفته از مطالعه محدود در  §
)سایت فرادید(تهران 

-5-1منطقه  4نفر از  200§
8-22

§https://faradeed.ir/fa/news/30508/%D8%A7%DB%8C%D8%B
1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A
7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-

%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-
%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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خیلی زیاد–یافتهتوزیع درصدي اعتماد تعمیم 
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.  شود-اي مربوط می-هاي شغلی و حرفه-تري چون اصناف و گروه-تر و گسترده-هاي اجتماعی انتزاعی- اعتماد به مقوله: یافته- تعمیماعتماد 

کمخیلی -توزیع درصدي اعتماد تعمیم یافته
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استبودن یک حرفه اعتماد  تعهد حرفه اي قابل نتیجه 
حرفه اي بودن یک خصوصیـت ذاتـی یا  •

حق موروثی نیست بلکه امتیازي است که  
.جامعه اعطا می کند

ابقاء این امتیاز بستگی به باور جامعه به •
.آن حرفه داردقابل اعتماد بودن اعضاء 

براي قابل اعتماد بودن، حرفه اي ها باید  •
.    به تعهدات حرفه خود پایبند باشند
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اهمیت پروفشنالیسم براي جامعه
“ Neither economic incentives, nor technology, nor 
administrative control has proved an effective 
surrogate for the commitment to integrity evoked in 
the ideal of PROFESSIONALISM.”

Sullivan, 1995



تفاوت رفتار با تعهد: نکته کلیدي
)عملکرد بیرونی(رفتار حرفه اي §

oقابل آموزش و ارزیابی

)نگرش و احساس درونی(تعهد حرفه اي §
o الگوي عملی(ایجاد ایمان و اعتقاد عموما با آموزش غیر کالمی(
oغیر قابل ارزیابی مستقیم

)تبلور عینی اعتقاد درونی(شخصیت حرفه اي §
oدرونی شدن اعتقاد و مستقر شدن آن در رفتار
oقابل ارزیابی و بی نیاز از آن
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آیا اخالق پزشکی مختص ماست؟  



University of Ottawa 
Declaration of Professionalism
§ I will ensure that patient well-being is my main focus and primary
obligation.

§ I will develop an awareness and respect for the ethical and
medico-legal standards in accordance with the guidelines of the relevant professional 

bodies.

§ I will demonstrate an ability to work independently while accepting
direction from those charged with my supervision.

§ I will acknowledge and recognize my strengths and limitations and

§ I will seek assistance as necessary.



University of Ottawa 
Declaration of Professionalism

§ I will demonstrate accessibility, attendance, punctuality and
trustworthiness.

§ I will use with discernment alcohol and mood-altering medications  in a way that will not interfere 
with my educational or professional responsibilities. I will not use illegal drugs.

§ I will assist other colleagues in need of help in meeting their professional and ethical obligations. 

§ I will present and conduct myself in a dignified, respectful and
professional manner while functioning in an official capacity

§ I will promote the dignity of the medical profession in all settings.



University of Ottawa 
Declaration of Professionalism

I have a commitment to:
· Assure the primacy of patient wellbeing in the clinical setting;
· Create environments that are conducive to learning and the performance of professional
academic work;
· Recognize my own limitations and seek help when my level of experience is inadequate;
· Be accountable for personal decisions in the workplace;
· Consult with appropriate individuals when my level of expertise is exceeded;
· Adopt strategies to deal with errors or misjudgments;
· Not engage in exploitative relationships with colleagues, learners, patients, or their
families for emotional, financial, research, educational or sexual purposes;
·.
I have read these standards and received a copy
Signature: ______________ ___ Date:



خالصه
ü  حرفه پزشکی تنها یک شغل به عنوان راهی براي کسب درآمد

نیست،  بلکه یک تعهد براي تمام عمر در جهت کمک به بیماران  
.   است
ü  تعهد حرفه اي براي حفظ اعتماد و اثر بخشی خدمات یک ضرورت

.است
ü نمی تواند نسبت به مشکالت بیمار بی تفاوت باشد و این یک  پزشک

.  نگرش جدید است که ما باید در خود ایجاد کنیم
ü  این به معنی زندگی نکردن پزشک نیست اما به معنی نوعی زندگی

.با پیشه وران هستمتفاوت 



سخن آخر
؟در این مسیر مشکلی نداریمآیا : 1سؤال 
.  چرا، مشکالت خیلی زیادي داریم: جواب

پس چه کنیم؟: 2سؤال 
:  جواب
oاز همانجا که هستید شروع کنید؛
oاز هر چه در اختیار دارید استفاده کنید؛
oهر کاري می توانید بکنید .
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START WHERE YOU ARE;

USE WHAT YOU HAVE;

DO WHAT YOU CAN.
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.موفق و حرفه اي باشید
1387روپوش سفید 


