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مقدهم
جاي گاه وژية حرةف زپشکي رد نظر آحاد مردم هک آن را از ساري مشاغل متمازي و اعضای آن را اقبل اعتماد و شريف مي شمارند ،ردگرو پذريش ارزش اهی حرهف ای
زپشکي و التزام هب رفتار حرهف ای ربخاسته از اين ارزش اه است .رد اين ن گاه متعالي زپكش با پذريفتن مسئوليت اين حرهف مقدس ،تالش د ر جهت
جلب رضايت الهي دارد .تدوين موازين رفتار حرف اهی زپشکي ،هک با توهج وژيه هب موازين شرعي و اقنوني بوده است ،اظهار شفاف ارزش اهی بنيادين
حرةف زپشکي است هک سالمت بيماران را رد اولويت قرار داده و ضامن اعتماد عمومي هب اين حرهف است.
تخ
تخ
اعضای هيئت علمي  ،دانشجويان و دستياران صصي و فوق صصي دااگشنه علوم زپشکي کاشان ،هب عنوان بخشي از اعضای جامعة زپشکي اريان هک رد زبرگ
رتين نهاد آموزشي علوم زپشکي كشور فعاليت دارند ،بيماران و خدمت گیرندگان را هب عنوان امانت الهي مي دننیب و ضمن اعالم تعهد هب انجام تمامي ت کالیف
اقنوني خويش ،رد راستای حفظ امکل و منزلت اين حرهف و با لحاظ نمودن ارزش اهی واالی اسالمي و فرهنگ ارزشمند ارياني ،خود را ملزم ميدا نند با هم کاران
و بيماران همان گوهن ربخورد نمايند هک تمایل دارند با آن اه ربخورد شود ،هب رعايت مفاد اين راهنما پادنبی بوده و منتهای تالش خود را رد اجرا و رتويج آن رد جامعة زپشکي هب
عمل خواهند آورد.
اين راهنما تصريح مهمترين و شايعترين مصادیق رد شش حوزه رفتار حرفهای و محصول مشا کرت و اتفاق نظر اعضاء جامعهپزشکي اين دااگشنه است .تمام
ذینفعان اين راهنما اعم از مخاطبان راهنما ،ساري کا کرنان ردماني و اداری دااگشنه و بيماران محق هستند
دادکشنه زپشکي هب صورت دور ه ای اين متن را با استفاده از نظرات رسيده مورد بازنگری قرار خواهد داد.
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فصل اول
نوع دوستی
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
-1منافع و مصالح بيمار را محور تصميمات پزشكي ميداند و آن رابر امور و منافع شخصي خود ترجيح ميدهد .درمالحظات
مربوط به ایمني ،هر کي از اعضای جامعة پزشكي حق دارد از تمهيدات الزم ایمني برخوردار شود.
-2در راستای مراقبت از بيمار  ،برای گوش دادن به مشكالت ونگرانيهای او و پاسخ به سؤاالت وی ،وقت کافي و متناسب
صرف ميكند.
-3دلسوزانه در جهت رفع نگراني ،ترس و رنج بيمار تالش ميكند و به بيمار و خانواد هاش آگاهي و اميد واقع بينانه مي
بخشد.
-4در صورت ناتواني مالي بيمار ،از ارائة خدمات حياتي به وی امتناع نميكند.
-5در صورت نياز فوری جامعه به خدمات پزشكي در هنگام بروز سوانح و حوادث ،با حداکثر توان خود همكاری ميكند.
-6به همكاران و سایر اعضای تيم ارائه دهندة خدمات در رفع مشكالتي که برای آن ها در زمينة رفتار حرفه ای ،عملكرد
باليني و سالمتشان پيش مي آید ،کمک مي کند و به ایشان در مسایل آموزشي و پژوهشي در حد توان خود ،یاری مي
رساند.
 -7از آموزش دانست هها و تجارب خود به فراگيران ،همكاران و سایر اعضای تيم ارائه دهندة خدمات سالمت دریغ نمي
ورزد.

فصل دوم
شرافت و درستکاری
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
. -1در کردار ،گفتار و نوشتار) نظير گواهي ها ،گزار شها و تكاليف(صداقت و امانت داری را رعایت ميكند.
 -2در صورت بروز خطای پزشكي ،ضمن پذیرش مسئوليت ،خود را متعهد به پاسخگویي به بيمار و مقامات مسئول دانسته و
در جهت اصالح آثار آن اقدام مي کند .همچنين تجربيات خود را در این زمينه به همكارانش انتقال ميدهد.
-3اگر از توانایي و مهارت الزم برای انجام مراقبت های بيماربرخوردار نيست ،از همكاران خود کمک مي گيرد و بيمار را نيز
ازاین موضوع آگاه مي سازد.
 -4خارج از مهارت علم ی و عملي خود اطالعاتي ارائه نميكند و اگر از او اینگونه اطالعات خواسته شد ،آنان را به منابع یا
اشخاص خبره راهنمایي ميكند.
-5تا زماني که بيمار برای مراقبتهای خود به او احتياج دارد ،از برقراری هرگونه ارتباط عاشقانه با وی و همراهانش اجتناب
ميكند.
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 -6از جایگاه خود به عنوان درمانگر برای بهره جویي جنسي ،اقتصادی و اداری از بيمار و همراهانش استفاده نميكند.
 -7معاینات حساس بيمار غيرهمجنس را حتي المقدور و با جلب رضایت بيمار در حضور پرسنل همجنس یا همراه بيمار
انجام مي دهد .در صورتي که انجام این معاینه توسط همكار همجنس مقدور باشد نسبت به آن اقدام و نتيجه معاینه را
دریافت کند.
 -8از هرگونه مشاجرة لفظي و برخورد فيزیكي اجتناب ميكند .در مواقع مواجهه با خشونت های خدمت گيرندگان جهت
رفع خطرو ممانعت از ورود آسيب به خود و دیگران ،تا حد امكان از مقابلة فيزیكي امتناع مي ورزد و مورد را به انتظامات
اطالع ميدهد.
 -9موقعيت تعارض منافع خود را در جهت تأمين منافع سالمتي بيماران مدیریت مي کند .از جمله:
9-1 .در مواجهه با تبليغات صنایع و شرک تهای دارویي وتجهيزات پزشكي ،با رعایت منزلت و جایگاه حرفة پزشكي،فقط به
منافع بيماران توجه مي نماید و منافع شخصي خود را دنبال نمي کند.
9-2 .از مشارکت در برنام ههایي که در جهت تأثير نهادن بررفتار پزشكان با اهداف تجاری شرکت ها یا صنایع دارویي
برگزار مي شوند ،خودداری ميكند.
9-3 .از پذیرش هدایای غيرمتعارف صنایع و شرکت های دارویي و تجهيزات پزشكي و بيماران که منجر به تعارض منافع
ميشود ،خودداری مي کند.
9-4 .در ارجاع بيمار ،تنها منافع او را در نظر م یگيرد وهيچگاه بيماری را به خاطر منافع شخصي از مرکز دانشگاهي به
مراکز درماني دیگر نمي فرستد.
9-5 .در ازای ارجاع بيمار ،وجه یا امتيازی دریافت یا پرداخت نميكند.
9-6 .در معرفي آزمایشگاه ،داروخانه ،مراکز تشخيصي درماني و یا تجهيزات پزشكي به بيمار ،تنها مصالح بيماررا در نظر
ميگيرد و در صورت وجود تعارض منافع ،آن را اظهار ميكند.
 -11علي رغم خستگي ،فشارهای شغلي و مشكالت شخصي،صبوری مي نماید و آرامش خود را در مواجهه با بيمار ،همراهان
وی و همكاران حفظ ميكند.
 -11الكل ،مواد مخدر و روانگردان مصرف نم یكند و از استعمال دخانيات در محي طهای باليني و آموزشي پرهيز مي نماید.
 -12شأن حرفة پزشكي و دانشگاه را در پوشش و رفتار خود در محيط های باليني و دانشگاهي رعایت مي کند .در این
راستا خود را ملزم به رعایت ضوابط مربوطه مي داند و از هرگونه رفتار مخالف ضوابط شرعي پرهيز نماید.
-13از تحميل هزینة بي مورد به بيمار یا سازمان های پرداخت کننده و اتالف منابع نظام سالمت ميپرهيزد.
-14از اختيارات و امكانات نظام سالمت سوء استفاده نميكند.
 -15تحت هيچ شرایطي از مقام و قدرت خود سوء استفاده نميكند
 -16ضوابط و مقررات و راهنماهای اخالق در آموزش را در تمام امور آموزشي رعایت مي کند .از جمله:
16-1در آزمون ها ،ارزشيابي ها ،شرکت در برنامه های آموزشي) از جمله کشيک و آنكالي (و سایر مسئوليت های آموزشي
و باليني درستكاری را رعایت مي کند.
16-2ضمن معرفي نام و جایگاه حرف های خود ،از بزرگ نمایي یا کوچک نمایي جایگاه خود نزد مراجعين پرهيز مي کند.
16-3 .مراقبت از بيمار را فدای یادگيری ،آموزش و پژوهش نميكند و برای آموزش و پژوهش هيچگاه فردی را در موقعيتي
که برای او خطر غيرقابل قبول دارد ،قرار نميدهد و اقدام یا هزینة بي مورد به بيمار تحميل نميكند.
-17از تحميل اموری که ارزش مراقبتي و آموزشي ندارد ،به فراگيران اجتناب ميكند.
 -18در کلية امور پژوهشي ،ضوابط و راهنماهای عمومي و اختصاصي اخالق در پژوهش را رعایت مي کند .از جمله:
18-1از کلية شرک تكنندگان در پژوهش ها رضایت آگاهانه ميگيرد و هزینه های پژوهشي را به آ نها تحميل نميكند.
18-2 .از هرگونه فریبكاری و سرقت علمي  2در گزار شها ومقاالت خود اجتناب مي ورزد.
18-3 .نتایج تحقيقات و طر حهای خود را صادقانه و با دقت گزارش ميكند.

5

فصل سوم
عدالت
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
 -1در امر درمان و آموزش و پژوهش ،از هرگونه تبعيض بر اساس سن ،جنسيت ،سواد ،مليت ،قوميت ،نژاد ،زبان ،اعتقادات،
پيشينة کيفری و وضعيت اقتصادی اجتماعي اجتناب مي نماید.
 -2در مراقبت از گروه های آسي بپذیر) نظير افراد کم توان ذهني یا جسمي  ،کودک ،اشخاص با اختالل هوشياری ،بيمار
رواني و( ...همانند سایر بيماران ،به کيفيت و جامعيت خدمات و احترام به حقوق و شأن بيمار توجه مناسب نشان ميدهد.
 -3به افراد مبتال به بيماری های خاصي که انگ اجتماعي محسوب مي شوند یا خطر انتقال دارند ،با رعایت ضوابط و اصول
ایمني همانند سایر بيماران ،خدمت رساني کند.
 -4در مورد همكاران و سایر کارکنان ،عادالنه رفتار ميكند و درحل اختالفات با رعایت شأن و کرامت انساني تمام افراد
درگير تالش ميكند.
 -5در ارزیابي فراگيران ،همكاران و سایر کارکنان ،از معيارها و ابزارها منصفانه استفاده م یكند و از سوگيری اجتناب ميورزد.
-6در آموزش سطوح مختلف فراگيران ،عدالت را رعایت مي نماید.

فصل چهارم
احترام
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
-1برای اقدامات تشخيصي ،درماني ،آموزشي یا پژوهشي اطمينان مي یابد که اطالعات الزم به نحو قابل فهم به بيمار و در
مواردی که بيمار فاقد ظرفيت تصمي مگيری است به فرد تصميم گيرنده جایگزین قانوني بيمار ارائه شده است و جز در
موارد تهدید کنندة حيات که امكان اخذ رضایت وجود ندارد ،با رضایت بيمار یا تصميم گيرنده جایگزین قانوني وی عمل
ميكند .
 -2در اخذ رضایت ،اطالعات الزم در رابطه با انواع روش های تشخيصي درماني را با بياني قابل فهم به بيمار یا تصميم
گيرنده جایگزین قانوني او ارائه مي نماید و به حق انتخاب ایشان احترام مي گذارد.
 -3با بيمار و خانوادة او با احترام و ه مدلي و حفظ کرامت انساني رفتار ميكند و در صحبت با ایشان درخصوص بيماری و
مرگ ،مالحظات و حساسيت های مربوطه را در عين حقيقت گویي رعایت ميكند.
 -4در صورت درخواست بيمار برای دریافت نظر پزشكان دیگر ،این حق را برای بيمار محترم شمرده و فرآیند اجرای این
مشاوره را تسهيل مي نماید.
 -5به حریم خصوصي  3بيماران احترام ميگذارد و بيمار را جز با اجازة وی در حضور سایر افراد ویزیت نميكند.
 -6به باورها و عقاید بيمار از هر قوميت ،مذهب و فرهنگي احترام مي گذارد.
-7هنگام صحبت با همكاران دربارة بيماران ،به رعایت و حفظ شأن و کرامت انساني بيمار ،حتي در غياب وی توجه دارد.
 -8رازداری را دربارة اطالعات بيمار رعایت ميكند و از مطرح ساختن اطالعات هویتي بيمار ،به گونه ای که موجب نقض
تعهدرازداری شود ،پرهيز ميكند.
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8-1 .جز در مواردی که قانون تصریح کرده است ،اطالعات بيمار را در اختيار افراد خارج از تيم مراقبت او قرار نم یدهد.
8-2 .فقط در مواقع ضروری که مرتبط با امور سالمت بيمار است و در حد ضرورت به جس توجوی اطالعات شخصي
بيماران ميپردازد.
9برای اجساد بيماران ،پس از مرگشان و اجسادی که برای تشریح و یادگيری استفاده ميشود ،احترام قائل است. -11در حضور بيماران و همراهان ،از تصميمات سایر همكاران انتقاد نميکند و صرفاً در صورت درخواست بيمار ،بدون
قضاوت در مورد عملكرد همكاران ،راه های قانوني پيگيری را معرفي مي نماید.
 -11به نقش و مهارت سایر همكاران ،اعم از پزشک یا سایر حرفه ها در مراقبت از بيمار احترام ميگذارد و ارتباط مؤثر و
محترمانه ای با آن ها برقرار مي سازد.
-12با همكاران و سایر اعضای تيم ارائه دهندة خدمات ،رفتاری توأم با احترام ،صبر و رعایت شأن و کرامت انساني آنها دارد.
 -13نسبت به معلمان و افراد باسابقه تر از خود ،با احترام و حق شناسي رفتار ميكند.

فصل پنجم
وظیفه شناسی
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
-1قوانين و مقررات شرعي ،حرف های پزشكي و ضوابط دانشگاهي را رعایت ميكند.
-2در چارچوب وظایف و اختيارات خود عمل مي نماید.
 -3وظایف آموزشي خود را نسبت به فراگيران ،همكاران ،بيماران و اعضای جامعه مسئوالنه انجام ميدهد.
 -4هميشه در ساعات موظف کار در بيمارستان نشان شناسایي اش را در محل قابل دید لباس خود نصب ميكند.
-5در انجام کامل و به موقع وظایف و مسئولي تهای خود در مهلت مقرر ،مسئوالنه رفتار مي کند .به ویژه در مواقع موظف
در دسترس است و به فراخوا نها به سرعت پاسخ ميدهد.
-6نسبت به وقت بيماران ،همكاران و دانشجویان اهميت قائل مي باشد و مسئوالنه عمل ميكند.
-7پس از اتمام نوبت کاری خود ،از رها نشدن بيمار و انتقال مسئوليت مراقبت از وی به شخص واجد صالحيت دیگر،
اطمينان حاصل ميكند.
 -8روند مراقبت از بيماران را پيگيری مينماید و از ارائة اطالعات الزم برای ادامة مراقبت از آنها پس از ترخيص اطمينان
حاصل مي نماید.
 -9با سایر اعضای تيم ارائه دهندة خدمات سالمت ،همكاری به موقع و مناسبي دارد ،تا طرح درماني یكپارچه و مستمری
برای بيمار ارائه گردد.
-11در صورت بروز بيماری یا ناتواني جسمي و رواني و مشكالت شخصي که در طبابت وی اختالل ایجاد مي کند یا بيمار را
در معرض خطر قرار ميدهد ،درخواست کمک خواهد کرد و طبق ضوابط ،مسئول ذیربط را مطلع ميگرداند.
11خطای پزشكي خود را صادقانه و دقيق به مرجع تعيين شده در مرکز درماني گزارش ميدهد.-12به منظور جلوگيری از آسيب به بيمار و کمک به همكار ،اعتياد به مواد مخدر و روا نگردان ها ،اختالالت رواني و ناتوان
یهای همكاران که مخلّ انجام وظایف محولة آ نها باشد را در مورد پزشكان و فراگيران پزشكي به دانشكدة پزشكي و
درخصوص پرسنل به مرجع ذی صالح در مرکز درماني مربوطه ،گزارش ميكند.
 -13در صورت مشاهدة خطای پزشكي همكار ،موضوع را با وی مطرح ميسازد و به او در کنترل آسيب وارد شده و اظهار
خطا به بيمار و یا مرجع ذی صالح کمک ميكند.
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 -14سوء رفتارهای حرفه ای همكارش را در صورت جدی نبودن،به خود فرد بازخورد ميدهد و در صورت جدی بودن یا عدم
اصالح رفتار ،طبق شيوه نامة مربوطه گزارش ميكند
-15دانشكده تعاریف ،مصداق ها و شيو هنامة مرتبط با نحوة ارجاع و رسيدگي به سوءرفتار حرف های را تدوین خواهد نمود
.

فصل ششم
تعالی
هر یک از اعضای جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
-1در تمام طول عمر حرفه ای از یادگيری و ارتقاء معنوی ،علمي وعملي خود دریغ ننموده و فرصت کافي به این امر
اختصاص ميدهد.
-2دربارة عملكرد خود تأمل ميكند و از تجربيات خود درس ميگيرد.
-3نظر همكاران و نظرات دریافت شدة بيماران را نسبت به رفتارهای حرفه ای و توانمندی های خود جویا مي شود و روی
آنها تأمل کرده و به نحو سازنده ای از آ نها بهره ميبرد.
-4در بحث با همكاران ،استدالل منطقي را م یپذیرد و از ستيز جویي در بحث و انتقاد مخرب و بي اساس با آنها مي پذیرد
 -5بازخورد همكاران و بيماران نسبت به رفتار فراگيران را به نحو صحيحي به آ نها ارائه ميدهد.
-6به همكاران و سایر اعضای تيم ارائه دهندة خدمات سالمت ،راهنمایي روشن و بازخورد به موقع داشته و از پيشنهادهای
سازنده برای ارتقاء عملكرد ایشان استفاده مي کند.
-7شيوة زندگي شامل عادات روزانه ،تفریحات ،تغذیه ،رعایت راه های پيشگيری از بيماری و غيره را در جهت ارتقاء سالمت
جسماني ،رواني و اجتماعي خود تنظيم ميکند.
 -8خود را نسبت به ارتقاء کيفيت محيط درماني و آموزشي مسئول ميداند و عالوه بر اعالم نظرات خود در جهت ارتقاء
کيفيت ،با سيستم های نظارتي ،ارزشيابي و اعتبار بخشي ،همكاری مؤثر دارد.
 -9با فرآیند ارزیابي های رسمي که از سوی دانشگاه یا سایر مراجع ذی صالح از وضعيت سالمت ،رفتار و عملكرد وی انجام
مي شود ،نهایت همكاری را به عمل مي آورد.
-11در صورتي که از جریان های اداری بيمارستان شكایتي دارد ،به دفتر حاکميت باليني بيمارستان رجوع ميكند.
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واژه نامه
اعضای جامعة پزشكي :در این سند منظور پزشكان عضو هيئت علمي ،دستياران تخصصي و فوق تخصصي گرو ههای
پزشكي و دانشجویان پزشكي است.
تعارض منافع :موقعيتي که احتمال ميرود هدف اولية حرفه ،تحت تأثير منافع فردی یا گروهي فرد تصميم گيرنده ،به طور
نامناسبي تحت تأثير قرار گيرد.
تعالي :حفظ و ارتقاء دانش ،توانمندی و مسئوليت پذیری حرفه ای
خطای پزشكي :انجام یا عدم انجام اقدام ی که پتانسيل ایجاد صدمه برای بيمار دارد و این اقدام یا عدم اقدام در قضاوت
همكاران خبره ،اشتباه قلمداد مي شود.
سرقت علمي :استفاده از تمامي یا قسمتي از مطالب یا اید ه های منتشر شده یا منتشر نشدة فرد یا افراد دیگر ،بدون ذکر
منبع به روش مناسب یا کسب اجازه در موارد ضروری.
مصالح بیماران :تأمين سالمت بيمار با لحاظ تحميل کمترین عارضه ،زحمت ،هزینه و اتالف وقت.
هدایای غیرمتعارف :هدایایي که اطالع از دریافت آ نها برای عموم مردم شائبة تأثيرپذیری پزشكان از شرکت های ارائه
دهندة هدایا را ایجاد کند و اعتماد به حرفه را خدشه دار سازد.
معاینات حساس :معاینة بخ شهای خصوصي بدن) بر حسب فرهنگ بيمار (بویژه پستان ،مقعد و دستگاه تناسلي.
سوء رفتار حرفه ای :نقض عامدانة قوانين یا استانداردهای رفتار حرفه ای.
مراقبت های حیاتي :مراقبت های فوری و ضروری برای حفظ حيات یا پيشگيری از نقص عضو یا قطع اندام در موقعيت
حاد و اورژانس.
موازین شرعي :احكام و قوانين که در شرع مقدس اسالم از طریق آیات و روایات بيان شده است.
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