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تيم گردآوری و تدوين

دکتر الهام موسوی نسب

مهندس فائزه غفاری

دکتري تخصصی انفورماتيک پزشکی
استاديار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
هيات علمی مرکز آموزش مجازي

کارشناس ارشد فناوري اطالعات سالمت
کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش

آقای رضا عباسی
دانشجوي دکتراي مديريت اطالعات سالمت
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مقدمه
پایبندي به موازین رفتار حرفه اي پزشکی در فضاي مجازي همانند فضاي حقیقی ،براي حفظ اعتماد عمومی به
حرفه پزشکی ضروري است .گسترش ارتباطات مجازي در دهه هاي اخیر و افزایش کاربري رسانه هاي دیجیتال
در حوزه بهداشت و درمان؛ اهمیت پایبندي به این موازین اخالقی را افزون ساخته است.توسعه فناوري هاي جدید
اطالعاتی از جمله شبکه هاي اجتماعی به موازات ایجاد منافع ارزشمند ،خطراتی را از سوي این شبکه ها متوجه
اعتبار حرفه مندان مختلف از جمله گروه پزشکی نموده است . .امروزه فضاي مجازي یکی از قدرتمندترین رسانه
هاي نشر اخبار و اطالعات به حساب می آید که گروه هاي دانشجویی نیز نه تنها نباید از آن غافل بوده ،بلکه به
دنبال بهره وري حداکثري در جهت نشر اهداف و برنامه هاي خود باشند .توجه به تعهدات حرفه پزشکی در فضاي
گسترده و با قابلیتهاي متنوع مجا زي ،ضرورت تدوین و شفاف سازي راهنماي رفتار حرفه اي استفاده از این فضا
را مشخص می کند .بدین ترتیب تعیین چارچوب هاي فعالیت زیرمجموعه هاي دانشجویی دانشگاه در فضاي
مجازي موضوعی ضروري به نظر می رسد که در ذیل به آن اشاره شده است.
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بخش اول :دستورالعمل پيشنهادی دانشگاه علوم پزشكي کاشان جهت ساماندهي فعاليتهای
فضای مجازی
امروزه فضاي مجازي يکی از قدرتمندترين رسانه هاي نشر اخبار و اطالعات به حساب می آيد که گروه هاي
دانشجويی نيز نه تنها نبايد از آن غافل بوده ،بلکه به دنبال بهره وري حداکثري در جهت نشر اهداف و برنامه
هاي خود باشند .بدين ترتيب تعيين چارچوب هاي فعاليت زيرمجموعه هاي دانشجويی دانشگاه در فضاي
مجازي موضوعی ضروري به نظر می رسد که در ذيل به آن اشاره شده است.
کميته ناظر بر فعاليت های شبكه های اجتماعي

به منظور نظارت بر فعاليت هاي شبکه هاي اجتماعی در دانشگاه ،پيشنهاد می شود يک کميته ناظر متشکل
از متخصصين حوزه  ITو اخالق پزشکی تشکيل گردد .با توجه به مشابهت اين فعاليتها به فعاليت نشريات
دانشگاهی ،کليه درخواست هاي فعاليت ،شکايات و  ...در کميته ناظر بر نشريات دانشگاه بررسی می شوند.
همچنين کليه تنبيهات احتمالی در خصوص فعاليتهاي شبکه هاي اجتماعی منطبق بر آيين نامه نشريات
دانشگاهی خواهد بود.
شمول دستورالعمل

کليه تشکل هاي اسالمی ،انجمن هاي علمی ،کانونهاي فرهنگی ،هنري و اجتماعی ،نشريات دانشگاهی،
شوراهاي صنفی و رفاهی ،انجمن هاي ورزشی و  ...که در اين دستورالعمل به اختصار گروه هاي دانشجويی
ناميده خواهند شد ،مشمول اين دستورالعمل خواهند بود.
نحوه ايجاد صفحات يا شبكه های مجازی

کليه صفحات و شبکه هاي مربوط ،جهت اطالع رسانی گروههاي دانشجويی زيرمجموعه معاونت دانشجويی و
فرهنگی بايستی فرم درخواست مجوز فعاليت در شبکه هاي اجتماعی را تکميل و به دبيرخانه کميته ناظر بر
فعاليتهاي شبکه هاي اجتماعی تحويل نمايند.
کليه صفحات و شبکه هاي ارتباطی رسمی مشمول اين دستورالعمل که قبل از تاريخ اعالم اين دستورالعمل
فعاليت داشته اند ،نيز بايستی صفحات و شبکه هاي جاري را در کميته ناظر بر فعاليت هاي شبکه هاي
اجتماعی ثبت نمايند.
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مدير صفحات يا شبكه های مجازی

مديران صفحات و شبکه هاي مجازي گروه هاي دانشجويی بايستی با تائيد مسئول هر گروه آموزشی و
دانشجويی جهت فعاليت به مديريت فرهنگی اجتماعی دانشگاه معرفی شوند.
مدير صفحات يا شبکه هاي مجازي بايد شرايط مربوط به مدير مسئول نشريات را داشته باشند .بديهی است
مسئوليت بررسی حسن شخصيت و سوابق مديران صفحات مجازي بر عهده شوراي مرکزي هر گروه دانشجويی
خواهد بود.
نگهداری و حفاظت از اطالعات بيماران در فضای مجازی

نگهداري و حفاظت از اطالعات و پرونده بيمار از تعهدات موسسه مراقبت سالمت می باشد .اطالعات موجود
در پرونده بهداشتی متعلق به شخص بيمار بوده و در واقع جزء حريم شخصی وي محسوب می شود و
استفاده از آن ها و انتشار آن در فضاي مجازي يا ساير بسترهاي الکترونيکی به جز موارد درمانی و پرداخت
هزينه مرتبط با درمان بيماران ،پيگيري هاي قانونی و قضايی ،ارزيابی هاي مربوط به حوزه سالمت ،برنامه
هاي مرتبط با سالمت همگانی و يا در موارد تهديد جدي براي سالمت عمومی ،منوط به اجازه کتبی بيمار
می باشد (.)1
در همين راستا الزم است با استفاده از دستور العمل نگهداري و حفاظت از اطالعات بيماران در فضاي مجازي
نسبت به صيانت از اطالعات بيمار در برابر دسترسی ،اشتراک گذاري و استفاده افراد مختلف از اطالعات بيماران
در فضاي مجازي اقدام شود .الزم به ذکر است در صورت عدم حفظ محرمانگی اطالعات و افشاء اطالعات بيمار،
فرد بيمار يا نماينده قانونی وي حق هر گونه پيگيري اخالقی ،قانونی و قضايی را دارا است .لذا:
 .1کليه ارائه دهندگان مراقبت سالمت نسبت به محرمانگی اطالعات و حريم خصوصی بيماران مسئوليت
دارند .بنابراين همواره بايد بکوشند تا از اطالعات بيماران سوء استفاده نشود.
 .2ارائه و ارسال هرگونه از اطالعات از بيماران فقط در راستاي اهداف آموزشی ،مشاوره اي و درمانی امکان
پذير است و افراد نمی توانند خارج از اين چارچوب ،تصاوير و اطالعاتی از بيماران را به اشتراک بگذارند.
 .3ارائه و ارسال اطالعات هويتی بيماران در بستر فضاي مجازي ممنوع است ،بنابراين در شرايط اضطرار و يا
انجام امور آموزش و مشاوره که نياز به اشتراک گذاري اطالعات بيمار مانند تصاوير راديولوژي ،تصاوير
آزمايشات پارکلينيکی و ...است  ،بايد اطالعات شناسايی بيمار مانند نام ،نام خانوادگی ،نام پدر و کدهاي
شناسايی مانند کد ملی ،شماره پرونده ،شماره بيمه و ...مخدوش يا گمنام سازي شود .
 .4درصورتی که نياز به ارسال تصويري از ظاهر و صورت بيمار می باشد ،می بايست قسمتی از چهره بيمار
به گونه اي مخدوش گردد تا قابل شناسايی نباشد.
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 .5مسئوليت رعايت محرمانگی فايل اشتراک گذاشته شده بر عهده ارسال کننده آن فايل براي اشخاص و
گروه هاي ديگر است.
شرايط عمومي گمنام سازی در فضای مجازی

يکی از ويژگيهاي فضاي مجازي که می تواند هم به عنوان فرصت و هم تهديد به شمار آيد امکان ناشناخته
ماندن وگم نامی افراد است .اين ويژگی ممکن است انسانهايی را که مستعد رذايل اخالقی هستند ،به پيشروي
از اين راه ترغيب کند .اما از سويی ديگر می توان آن را به عنوان زمينه اي براي رشد فضايل اخالقی در انسانها
نيز به شمار آورد .با فراهم آمدن زمينه هاي الزم ،افراد جامعه ميتوانند از اين امکان در راستاي ارتقاء فضائل
اخالقی و دوري از رذايل بهر ه جويند .در راستاي ايجاد سطح مناسبی از اخالق در فضاي مجازي نياز به انجام
گمنامی در اشتراک گذاري اطالعات می باشد .گمنام سازي باعث کاهش انگيزه هاي تمايل به رذايل اخالقی
و در پی آن ارتکاب جرم ،سوء استفاده از اعتماد افراد ،شيوع بی اعتمادي و سوء ظن در فضاي مجازي می
شود .گمنام سازي موجب ترويج انگيزه هاي خيرخواهانه ،ايجاد آسان تر دوستی هاي پايدار در چارچوب
آموزش هاي اصيل دينی و عمق بخشی به همدلی ها و همدردي ها ،و نيز کاهش اقدامات فريب کارانه و
سودجويانه می شود (.)5
لذا شرايط عمومی گمنام سازي در فضاي مجازي عبارتند از:
 .1گم نامی نبايد انگيزه هاي تمايل به رذايل اخالقی و در پی آن ارتکاب جرم را تقويت کند.
 .2گم نامی نبايد موجبات بروز سوءاستفاده از اعتماد افراد و در نهايت شيوع بی اعتمادي و سوء ظن در فضاي
مجازي را ايجاد کند.
 .3گم نامی نبايد زمينه ساز ترويج انگيزه هاي خيرخواهانه و فاصله گرفتن کارهاي نيک از انگيز ه هاي رياکارانه
و مزدورانه قرار گيرد.
 .4گم نامی نبايد موجب فاصله گرفتن افراد از هويت واقعی خود و باور کردن هويتی موهوم درباره خويش و
در نهايت پديد آمدن بحران هويت در افراد نشود.
قوانين و مقررات عمومي صفحات يا شبكه های مجازی

کليه مديران صفحات يا شبکه هاي مجازي ملزم به رعايت نکات ذيل در بروزرسانی صفحات تحت مديريت
خود هستند و عواقب هرگونه فعاليت مغاير بر عهده مدير صفحه يا شبکه گروه دانشجويی خواهد بود .کليه
قوانين و مقررات نشر مطالب در صفحات يا شبکه هاي مجازي گروههاي دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی
کاشان مطابق آيين نامه نظارت بر نشريات دانشگاهی می باشد .در اين راستا رعايت موارد ذيل الزامی است:
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 عدم انتشار هرگونه مطالب توهين آميز به به اديان مقدس الهی ،شخصيتهاي سياسی ،مذهبی ،حقيقی و
حقوقی کشور و يا آداب ،رسوم ،قوميتها ،لهجه ها و گويش هاي مختلف.
 رعايت موازين شرعی و اخالقی.
 عدم تحريف اصول ،ارزشها و مناسبت هاي انقالب اسالمی ،کشور و حاکميت.
 عدم تحريف و بدعت گذاري در ارزشها و مبانی و متعلقات اسالم.
 رعايت حريم خصوصی افراد و عدم انتشار هرگونه مطالب توهين آميز.
 عدم هدايت پيام (  ) Forwardبدون درج منبع آن.
 عدم انتشار شايعات و هرگونه مطالب و تصاوير غيرمستند اعم از علمی ،سياسی ،فرهنگی.
 عدم انتشار هرگونه محتواي منجر به ترويج آسيب هاي اجتماعی.
 عدم نشر هرگونه محتواي غيرمرتبط با رسالت ها و وظايف گروه دانشجويی.
 عدم نشر هرگونه اطالعيه و يا محتواي غيررسمی.
 عدم هرگونه سوء استفاده از صفحات تحت مديريت.
 نشر آگهی هاي مرتبط برون سازمانی صرفاً با تائيد مديريت مربوط در دانشگاه.
 عدم نشر هرگونه محتواي شخصی و يا تبليغاتی تجاري.
 رعايت اصول دستوري زبان و ادبيات فارسی.
 استفاده از ابزارهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و فضاي مجازي ،درصورتی که باعث آسيب جسمی ،شخصی،
اجتماعی و ...به افراد مختلف شود ،ممنوع است.
 اشتراک گذاري اطالعات بر بستر فضاي مجازي می بايست بدون هرگونه تبعيض بر اساس نژاد ،جنسيت،
مذهب ،معلوليت ،مليت و ...باشد .
 اشتراک گذاري اطالعات در فضاي مجازي نبايد در تضاد با آموزه هاي دينی ،مذهبی و همچنين منافع
ملی باشد.
 اشتراک گذاري اطالعات در فضاي مجازي نبايد براي پيشبرد اهداف و منافع شخصی استفاده شود.
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بخش دوم  :ضوابط کلي اخالق حرفه ای گروه های علوم پزشكي در فضای مجازی
ضوابط حيطه عمومي

ضرورت دارد هر یک از اعضاي جامعه پزشکی در راستاي رعایت شأن حرفه پزشکی و حفظ اعتماد عمومی به
حرفه مندان پزشکی :
. 1.1از انتشار تصاویر شخصی مغایر با شئون حرفه اي اعم از توزیع و پخش تصاویر خصوصی نمایانگر اشتغال به
امور لغو و یا مغایر با قانون در سایتهایی که در آن به عنوان حرفه مند پزشکی شناخته می شود ،خودداري کند.
. 2.1آراستگی ظاهر و استفاده از پوشش متناسب با شأن حرف پزشکی و قوانین حاکم در کشور را در فضاي
مجازي رعایت کند.
. 3.1از شایعه پراکنی ،تهمت و انتشار هر گونه مطلب خالف واقع که سبب سلب یا تضعیف اعتماد عمومی به
حرفه مندان پزشکی در فضاي مجازي شود ،اجتناب ورزد و صداقت و راستگویی در ارائه اطالعات را رعایت
کند.
 .2از به کارگیري الفاظ غیر اخالقی و خشونت آمیز ،و انتشار هر گونه مطلب توهین یا تبعیض آمیز نسبت به
قومیت ،جنسیت ،باورهاي فرهنگی و مذهبی و غیره در فضاي مجازي اجتناب ورزد.
. 3در خصوص بحثهاي مطرح شده در محیط هاي مجازي ،از انجام هر گونه قضاوت و تصمیم گیري ،پیش از
کسب اطمینان از درستی و صحت مطالب منتشر شده اجتناب ورزد.
. 4از هر گونه فریبکاري و سرقت علمی و ادبی مقاالت ،مطالعات و مستندات در فضاي مجازي اجتناب می کند
و حق مالکیت معنوي اطالعات را در فضاي مجازي رعایت میکند و در برابر انتشار مطالب در فضاي مجازي به
مسئولیتهاي خود توجه دارد.
. 5براي به روزرسانی اطالعات خود و اطمینان از امنیت آن در فضاي مجازي اهمیت قائل بوده و مسئوالنه عمل
کند.
. 6نسبت به ارزیابی صحت هویت کاربران قبل از برقراري ارتباط با آنان اطمینان حاصل کند و از اعتماد بی مورد
خودداري نماید.
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. 7از ورود به حریم خصوصی مجازي دیگران از جمله صندوق پست الکترونیک شخصی ،محیط کاربري شخصی
در ابزارهاي ارتباط جمعی و غیره اجتناب کند.
. 8در فضاي مجازي با همکاران خود با شکیبایی ،متانت ،احترام و منصفانه و مطابق با اصول اخالقی و ارزشها و
هنجارهاي فرهنگی رفتار نماید و به حفظ اسرار همکاران و سازمان در فضاي مجازي پایبند است.
. 9در قبال آگاه ساختن همکاران و دانشجویان و سایر افراد از عواقب منفی مطالب نادرست و یا ناروایی که در
فضاي مجازي بارگذاري کرده اند ،احساس مسئولیت کند و با حفظ کرامت و شأن انسانی به صورت محرمانه به
ایشان تذکر دهد.
. 10به منظور ارائه اطالعات ،تعامل با همکاران و تبادل اطالعات پزشکی ،حتی االمکان از سایتهاي معتبر
واختصاصی حرفه پزشکی استفاده کند.
ضوابط حوزه مراقبت و درمان

هر یک از اعضاي جامعه پزشکی دانشگاه:
. 11در صورت نیاز به اشتراك گذاري اطالعات بیماران و یا انجام بحثهاي گروهی در محیطهاي مجازي،
محرمانگی اطالعات افراد را رعایت نموده و به حذف اطالعاتی که منجر به افشاي هویت بیمار و شناسایی وي
میشود ،توجه می نماید.
. 12در فضاي مجازي که به عنوان ارائه دهنده خدمات سالمت شناخته می شود از فعالیتهاي تبلیغاتی انتفاعی براي
شرکت هاي پزشکی و دارویی خودداري می کند.
. 13در صورت فعالیت و مشارکت در برگزاري برنامه هاي مشاوره مراقبتی-درمانی در فضاي مجازي ،به سئواالت
افراد ،صریح و به موقع پاسخ می دهد.
. 14در ارائه مشاوره در فضاي مجازي ،منافع و مصالح بیمار را اولویت قرار داده و از اطالعات حاصل از بیمار در
جهت منافع شخصی خود استفاده نمی کند.
. 15در قبال توصیه ها و فعالیتهاي مراقبتی که در فضاي مجازي ارائه میکند ،قبول مسئولیت کرده و هر گونه عواقب
مترتب به آن را می پذیرد.
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. 16ضمن معرفی نام و جایگاه حرفه اي خود ،از بزرگ نمایی توانمندي خود در فضاي مجازي پرهیز می کند.
. 7پیش از برقراري ارتباط الکترونیکی با بیمار یا خانواده وي در فضاي مجازي ،از ایشان کسب اجازه می کند.
. 18نسخه اي پشتیبان از مکاتبات خود با بیماران در فضاي مجازي را در پرونده اي به شکل محرمانه مستندسازي
میکند.
. 19در صورت برقراري تعامل با بیماران و خانواده وي در فضاي مجازي ،ضمن توجه به ارزشها و هنجارهاي
فرهنگی و اجتماعی ،حد و مرزهاي ارتباط حرفه اي را رعایت می نماید.
. 20در برقراري روابط اجتماعی در فضاي مجازي با کودکان یا گروه هاي آسیب پذیر ،به احتمال سوء برداشت
از ارتباط یا مطالب ارائه شده ،توجه کرده و محتاطانه و دقیق عمل میکند.
. 21در چارچوب وظایف و اختیارات خود ،در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و صحت محتواي ارائه شده در
سایتهاي مجازي وابسته به مراکز خدمات سالمت ،میکوشد.
ضوابط حوزه پژوهش

هر یک از اعضاي جامعه پزشکی دانشگاه:
. 22پیش از ارزیابی قابلیت اعتماد و درجه شواهد علمی مقاالت و متون منتشر شده در فضاي مجازي ،از نتایج
آنها در عملکرد طبابت خود استفاده نمیکند.
. 23جهت جلوگیري از سرقت اطالعات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ،از همکاري و مشارکت مجازي با سازمانهاي
ناآشنا اجتناب میکند.
. 24پیش از ورود اطالعات بیماران به بانک داده هاي پژوهش که بر محیط مجازي قرار دارد از ایمن بودن محیط
مجازي و محدودیت دسترسی افراد غیر مرتبط به این داده ها براي حمایت از این داده ها اطمینان حاصل می کند.
ضوابط حوزه آموزش

هر یک از اعضاي جامعه پزشکی دانشگاه:
. 25در تدریس و گفتگوهاي پزشکی در فضاي مجازي از ارائه اطالعات و دانسته هاي خود دریغ نمی ورزد.
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. 26تالش میکند تا به نحو موثري از فضاي مجازي به عنوان بستري جهت تقویت تعامل بین استاد و دانشجو و
سازمانهاي آموزشی و تخصصی با هم ،استفاده کند.
. 27در صورت بروز خطا در انتشار اطالعات آموزشی در فضاي مجازي ،ضمن پذیرش مسئولیت ،خود را متعهد
به پاسخگویی دانسته و در جهت اصالح آن اقدام میکند.
ضوابط حوزه عملكرد فردی

هر یک از اعضاي جامعه پزشکی دانشگاه:
. 28در استفاده از فضاي مجازي به مدیریت زمان توجه داشته و در ایجاد تعادل بین زندگی مجازي و حقیقی کوشا
می باشد.
. 29برنامه ریزي هدفمندي جهت مشاهده محتواهاي آموزشی در فضاي مجازي داشته و به تأثیر احتمالی حاصل
از آنها بر سالمت روحی ،روانی و جسمی خود توجه دارد.
. 30در برقراري ارتباطات و تعامالت حرفه اي در فضاي مجازي ،مدیریت روابط عاطفی و احساسی را در نظر
دارد.
واژه نامه
 -اعضاي جامعه پزشكي

شامل اعضا هیئت علمی تمام رشته هاي حرفهاي علوم پزشکی و کادر حرفه اي مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه
و فراگیران مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی رشته هاي حرفه اي دانشگاه هستند.
 -فضاي مجازي

فضاي مجازي به معناي هرگونه محیط الکترونیکی است که ارتباطات و انتقال اطالعات در آن روي می دهد.
 -شبكه اجتماعي

شبکه اجتماعی مجازي ،زنجیره اي از ارتباطات و گروه هاي شبکه اجتماعی یا حضور غیر فیزیکی افراد در یک
فضاي مجازي است که به منظور ایجاد و حفظ تعامالت اجتماعی در میان افرادي که از لحاظ جغرافیایی در سراسر
جهان پراکنده هستند ،توسعه یافته اند.
 سرقت ادبي11

استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده هاي منتشر شده یا منتشر نشدة فرد یا افراد دیگر بدون ذکر منبع به
روش مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروري.
 -صندوق پست الكترونيک

پست الکترونیکی این امکان را به افراد می دهد که به صورت غیرهمزمان با افراد دیگر در ارتباط باشند .افراد از
پست الکترونیکی براي پرسیدن سؤاالت خود و همچنین براي بحث درباره مسائل مختلف با سایر افراد استفاده
می کنند.
 امور لغو :کارهاي سخیفی که در عرف ،خالف شأن حرفه پزشکی در نظر گرفته می شود و اعتماد عمومی را بهحرفه پزشکی کاهش میدهد.
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