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چکیده:
اي جراحان مطب جایگاهی مقدس و مفید در جامعه و خط اول مالقات بیماران و مردم با طبیبان و جامعه پزشکی است. در گروه حرفه: زمینه و هدف

اي و ی مطب جراحی، اصول حرفهنیز مطب از جایگاهی واال و معنوي و تأثیرگذار برخوردار است. در این مقاله تالش شده است تا با ترسیم سیماي واقع
هاي ناروا و ناشایست در این جایگاه مقدس، مستندي اجمالی و با ارزش به جراحان و سایر پزشکان عزیز، پرتالش و اخالقی بایسته و شایسته و نیز رفتارها و منش

اخالق مدار کشور و الگوئی براي طبیبان سایر ملل تقدیم گردد.
نفر از اعضاء انجام شد. در مرحله اول با مرور صورت14ه بروش دلفی توسط کمیته اخالق جامعه جراحان ایران، متشکل از این مطالع: هامواد و روش

راج و ـاي مطرح در جامعه پزشکی و به ویژه حرف جراحی، استخرفهـور حـوعات کالن اخالق پزشکی و امـنشست قبلی کمیته اخالق، موض14جلسات 
عنوان اولویت اول مشخص گردید. در مرحله دوم لیست موضوعات داراي ماهیت اخالقی و ه اي در مطب جراحان، بئل اخالقی و حرفهبندي شد. مسااولویت

) مسائل و آداب اخالقی و 1اي تکمیل گردید. در نهایت این موضوعات به سه گروه، اي حائز اهمیت در مطب جراحی شناسائی و طی مطالعه کتابخانهحرفه
) رذائل و 3افزاید، هاي جراح میها و شایستگی) موضوعات و فضائل اخالقی اختیاري (ترجیحی) که رعایت آنها به ارزش2آور در همه شرایط، الزامايحرفه

بندي شد.مناهی و موضوعاتی که شایسته حرفه مقدس طب نیست و ممنوع و مستوجب پیگیري و توبیخ است، طبقه
اي در مطب جراحان، اخالقیات عمومی در اي حائز اهمیت شناسائی شد: مسائل اخالقی و حرفهع کالن اخالقی و حرفهموضو20در مجموع ها:یافته

ات ارتباطات، حرفه جراحی، مسائل اخالقی مرتبط با آموزش جراحی (کالسیک، مداوم)، حفظ اسرار و افشاي راز، احترام به نیازهاي معنوي بیماران، اخالقی
گري، ايگیري جایگزین، حرفهها در حرفه جراحی، مسائل قانونی داراي ریشه اخالقی و اخالقیات مرتبط با رضایت آگاهانه و تصمیميتعامالت و همکار

ل اي، مسائها و ابزار جدید، عدالت، تضارب منافع و مسئولیت، مسائل اخالقی با ابعاد مذهبی، پژوهش و نوآوري، موضوعات درون حرفهتکنیک–ها نوآوري
اي در ها و حوادث. در مورد اولویت مسائل اخالقی و حرفههاي جراحی، مسائل اخالقی داراي پیامدهاي سیاسی و اخالق در بحراناخالقی به تفکیک رشته

اي طالعه کتابخانهموضوع شناسائی و در م40مطب جراحان اتفاق نظر و اجماع حاصل شد و این موضوع براي مطالعه حاضر انتخاب گردید. در این اولویت، 
موضوع) و ممنوع یا 32موضوع)، شایسته (33موضوع دیگر به لیست اضافه شد. با اجماع نظر گروه مطالعه، موضوعات شناسائی شده به سه گروه، بایسته (45

بندي شد.موضوع)، تقسیم بندي و به تفکیک هر گروه اولویت20مذموم (
باشد. دانستن و رعایت اصول و آداب اداره ارائه طیف وسیعی از خدمات جراحان به بیماران و جامعه میمطب جایگاهی مقدس و محل گیـري:نتیجه

اي در این ها، الزمه خدمات شایسته حرفهها، و بدرفتاريها، اشتباهات، بدخلقیمطب جراحی، اموازین اخالق پزشکی و اصول حرفه اي، و اجتناب از لغزش
هاي مربوط به موضوعات اخالقی مطب اي و سلوك اجتماعی است. این مطالعه اولویتومی و بیماران و ارتقاي اخالق حرفهمکان مقدس و جلب اعتماد عم
تواند در ارتقاء مستمر سازي آنها، میها و نبایدها، تعیین نموده است. پرداختن به این موضوعات و تالش براي پیادهها، شایستهجراحی را در سه گروه بایسته

صیات اخالقی در جامعه جراحی و پزشکی کشور مؤثر باشد.خصو
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و هدفهزمین
ساز است که اخالق در آن اي سرنوشتجراحی حرفه

جان خود را که جایگاه مهمی دارد، چرا که بیمار 
ارزشمندترین گوهر هستی اوست، چون امانتی بدست جراح 

نماید. جراح انسانی سپرده و باز گشت سالمت را طلب می
پذیر، روزآمد، هنرمند، داراي است روشنفکر، عالم، مسئولیت

دوست، با وجدان، متواضع، شرافتمند، عشق و انگیزه، انسان
دار، مبتکر، مفسر، ر، امانتبردبار، بزرگوار، خطرپذیر، پرهیزگا

گر، خالق، حساس و غم و شادي او با وخامت د، انتخابـمنتق
جراحان 1.ارانش پیوند خورده استـودي بیمـو بهب

اي و اجتماعی جامعی برعهده دارند. هاي حرفهمسئولیت
عالوه بر وظایف تشخیصی، درمانی، بازتوانی و تسکینی، 

ها و ها، تشویشها، نگرانیبسیاري از نیازهاي معنوي، دغدغه
ها با ایفاي نقش راهنما و معتمد مشکالت بیماران و خانواده

توسط جراحان قابل تأمین و حل و فصل است. در فرهنگ و 
آداب طبابت در جامعه ما، مطب از جایگاه مهم و واالئی 

برخوردار است. 
هدف اصلی این مطالعه تدوین اصول اخالقی و تبیین 

اي و تعیین موارد غیراخالقی و غیر یسته حرفهرفتارهاي شا
اي در مطب جراحان است. تدوین و پیشنهاد اصول حرفه

سازي اي مطب داري و ترویج و تالش و زمینهاخالقی و حرفه
سازي خدمات و اعتالي براي رعایت آنها، موجب بهینه

فرهنگ سالمت خواهد شد. 
ملت ایران، در تاریخ طب اسالم و ایران و فرهنگ طبابت 

اي طوالنی و ارتباط صحیح و اخالقی پزشک با بیمار، پیشینه
اعمـال و رفتـار یـک    "ادب الطبیـب  درخشان دارد. کتـاب  

؛ اولین کتاب اختصاصی حوزه اخالق پزشکی اسـت  "پزشک
که توسط پزشک مسلمان نیمه دوم سده سوم قمري، اسحاق 

ـ   4-2.نگاشته شده است١بن علی رهاوي ن ابـوبکر محمـد اب
زکریاي رازي، در آثار ارزشمند خود، از جمله کتاب الحاوي و 

نحـوه خصـوص درهاي اخالق پزشـکی، اي در بایستهرساله
ایـن رابطـه  گوناگونهايجنبهوبیماروپزشکبینارتباط
نگـرش بیمـار، بـا مواجهـه درپزشکاخالقیصفاتمانند

ياحرفهمسئولیتاحساسوکاريبیمار، وجدانبهپزشک
نکـاتی بیمـار ازیا روحیجسمیمادي،سوءاستفادهعدمو

کتاب گـران سـنگ   6و5.استشدهمتذکرراارزشمندبسیار
تالیف دانشمند فرزانه ایران زمین، حکـیم  » خالصۀ الحکمه«

ادساي کنونی در ترکیهاز اهالی رها، 1

سید محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازي است که نگارش 
توجه دقیق و نکتـه . گرددمیآن به بیش از دو قرن پیش باز

در ایـن اثـر بـا    سنجی ویژه در تبیین اصول اخالق پزشکی
است. پیشینه ارائه اصول چهارگانه اخالق ارزش، حائز اهمیت

اي چنـدان طـوالنی نـدارد،    پزشکی در پزشکی نوین، سابقه
حال آن که در این ذخیره طب پارسی، این اصول به زیبـایی  

7.تشریح و بازخوانی شده است

اصول و مبانی اخالق پزشکی در طب کالسیک مدرن به 
. آموزش استاي توجهات خاصی مبذول گشتهار حرفهـو رفت

گري (رفتار ايو اصول و مصادیق حرفه٢اخالق پزشکی
هاي )، از استانداردهاي آموزش پزشکی دانشکده٣ايرفهـح

هاي آموزشی در برنامه8.شوندپزشکی دنیا شمرده می
هاي تمام دانشکدههاي جراحی تقریباً اري رشتهـدستی
ول ـوزش اخالق پزشکی و اصـر دنیا، آمـکی معتبـپزش

زاء ضروري آموزش رعایت شده ـعنوان اجه ري بـگايرفهـح
رین و مؤثرترین ـوزش، بهتـزان آمـورد میـاست. در م

وزشی اختالف نظر موجود ـابع آمـوزش و منـهاي آمشیوه
9.است

اي لینی، و صحنهارتباط جراح با بیمار، یک اصل مهم با
زیبا و آراسته به هنر و مهارت جراحی، و محصول با ارزش 
آن، سالمت و شادابی جامعه است. مطب جایگاه مهم تجلی 
این هنر ناب و مهارت زیبا است. در عرف طبابت در کشور ما، 

اي خود را در بسیاري از جراحان بخش مهمی از خدمات حرفه
مت مردم عزیز و فهیم دهند. در فرهنگ سالمطب ارائه می

ایران نیز مراجعه به مطب، یک سنت حسنه و یک رویه 
دیرباز و مردم آشنا است. علیرغم اهمیت این جایگاه، خاصه 

اي و اصول اخالقی الزم در مورد جراحان، در باب آداب حرفه
االجراء و شایسته و نیز رفتارهاي ناشایست و ناروا و 

جام نشده و منابع اختصاصی ات جامعی انـاي، مطالعغیرحرفه
رس نیست. در این نوشتار تالش شده ـمعتبر بومی در دست
ی و حرفه اي بایسته و شایسته و نیز ـاست، مصادیق اخالق

صورتی مستند و ه ت و ناروا، بـامور و مصادیق ناشایس
هاي گسترده رایج در تـکاربردي و قابل استفاده در فعالی

با متدولوژي علمی، ور، ـهاي جراحی سراسر کشمطب
ردي و الگو ارائه ـعنوان سندي اجرائی و کاربه گردآوري و ب

گردد.
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مطب جراحی، ساحت تعظـیم شـعائر اخالقـی و    
تکریم حرفه مقدس پزشکی

شود که پزشک در آن محل اعم ه محلی اطالق میبمطب 
. ٤پردازداز بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می

حرفه پزشک و "مطب"تشخیص بنابراین ضابطه براي
گرفتن وجهی به صرفاً غال وي به امر درمان است نه ـاشت
اي از اقدامات،حرفه پزشکی مجموعه10.وان ویزیتـعن

باشد که در خدمت حفظ، رفتارها و توجهاتی میها،ارزش
ارتقاء و بازگشت سالمت افراد و جامعه و در موارد بیماري در 

عنوان فردي از کل جامعه به کار جهت حفظ منافع بیمار به 
شود. حرفه جراحی بخشی از علم پزشکی است که گرفته می

هاي جراحی ها را با شیوهها و بدشکلیها، آسیببیماري
10.نمایددرمان می

فرازهاي برجسته اخالقی در تاریخ جراحی
تاریخچه طب و اخالق ناظر برآن با تاریخ بشر برابري 

طور خاص از دیر باز با علم اخالق، هدانش پزشکی بکند. می
11.آمیخته استاي در همهاي اخالقی و اخالق حرفهارزش

بابلی، دستورهاي -مهمترین بازمانده موجود از طب آشوري
حمورابی است. بسیاري از قواعد موجود در دستورهاي 
حمورابی مربوط به نتایج اعمال جراحی است و همینطور 

توان در این د ابزار جراحی را میاولین مطالب در مور
ویژه ه در آئین یهودیان جراحی، ب12.دستورات پیدا کرد

. در ٥ختنه، به مثابه یک آئین مذهبی و اجتماعی بوده است
ترین آثار باستانی مصر که قدمت آن پاپیروس ابرس، از کهن

اي گردد، مجموعهسال قبل از میالد مسیح (ع) بر می1550به 
درمانی مختلف، همراه با تصورات جادوئی و از دستورات

سرودهاي مذهبی نگاشته شده است. در پاپیروس جراحی 
قبل از میالد و نقطه عطفی 1600ادوین اسمیت که مربوط به 

ها، شناسی و مصرشناسی است، راجع به زخمدر باستان
. ٦تومورها و اعمال جراحی توصیفاتی نگاشته شده

ر ـفرهنگ یونانی و رومی با تأثیقبل از میالد مسیح (ع)،
ن، در غرب گسترش و ـاز فرهنگ ایران و تمدن مشرق زمی

دم گستردگی ـعلت عه وذ داشته است. در آن ادوار بـنف
فه را نیز ـها مانند حکمت و فلسوم، طبیبان سایر رشتهـعل

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب 1ماده 4
موزه –میالدي 1599نقاشی هنرمند آلمانی کریسپین پاسه در تاریخ تابلوي 5

فیالدلفیا.
، دانشگاه شیکاگو1930بریستد جی، پاپیروس جراحی ادوین اسمیت، 6

مین دلیل تاریخ طب و اخالق پزشکی با هگرفتند و بهفرا می
رون چهارم و پنجم قبل از میالد، قرین تاریخچه فلسفه در ق

هاي حرفه طب بوده است. اخالق پزشکی بیش از سایر جنبه
کار فالسفه بزرگ تاریخ باستان مانند ـها و افبا اندیشه
ق.م.) و 427- 347ق.م.)، افالطون (470- 399سقراط (

ق.م.) پیوند خورده است. این دانشمندان 384- 322ارسطو 
اند و علم بوده"سالم در بدن سالمعقل"یونانی قائل به 

مراقبت و "و "هنر زیستن"اخالق را در کنار علم طب 
راط ـدانستند. در همان دوران بقمی"مواظبت از نفس

ق.م.) که به پدر علم طب شهرت یافته، سوگند 380-450(
معروف خود را تنظیم و مبانی اخالقی را در قالب ٧نامه

از خدمات برجسته 13.آمیختمهدرطبابتسوگندنامه با
متعهد راپزشکانهمهکهبوداینپزشکیدانشبهبقراط

مقدم بدارند.خودمنافعبرحالهمهدررابیمارانمنافعساخت
شدت تحت تأثیر جنگ و ه ها بجراحی رومی

نگاشته "دمدیسینا"کشورگشائی بوده است. در کتاب 
د پزشکی مغرب ترین سن)، قدیمی1478سلسوس (فلورانس 
جات بقراط و اولین کتاب تاریخ طب ـزمین پس از نوشت

صات جراح و آداب جراحی مطالب ـجهان غرب، در باب مشخ
ده است. سمبل علم پزشکی، مار بزرگی ـصریحی نوشته ش

دار و زبر حلقه زده، براساس دور چوب دستی گرهه که ب
٨.هاي یونانی ساخته و پرداخته شده استافسانه

رصد سال پس از بقراط، جالینوس در پایتخت چها
ها بر عالم امپراطوري روم باستان، ظهور کرد و نظریاتش قرن

پزشکی سایه افکند. در زندگینامه این دانشمند که خود وي 
اي نگاشته است، به مصادیقی از رفتارهاي قابل انتقاد حرفه

12.خوریمبرمی

حرفه طب در فرهنگ دینی و ملی
اهی رفیع و منزلتی وسیع دارد. این علم علم طب جایگ

هاي مفید، مورد نیاز بشر، در ردیف علم االدیان است و ارزش
هاي منصوب به خدمات آن به ابناي بشر و مافوق تمام ارزش

. در قرآن کریم احیاي یک استمتعالی و معنوي قرار گرفته
ها ارزشمند و مقدس شمرده نفس معادل احیاي کل انسان

طبیب از اسماء خداوند و از صفات وجود نورانی شده است.
پیامبر گرامی اسالم است که جامع جمیع صفات و ملکات

7 The Hippocratic Oath
هاي یونان در سیماي ماري از درون معبد اپیداروس، پس آسکل هیپوس از الهه8

نازل گردیدها از شیوع یک بیماري بر رومی
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ام ـوار اتمـت آن بزرگـباشند و فلسفه بعثالقی میـاخ
ن علی علیه السالم ـالقی بوده است. امیرالمؤمنیـمکارم اخ

ترین شریف"٩و اَکرم الحسبِ حسنُ الخُلق"فرمایند: می
شایسته است طبیب با 14.خویشاوندي خوش اخالقی است

شناخت خداوند و جهان و بندگی پروردگار، با دیگر افراد 
ها و رفتار بشري رفتار انسانی داشته، به حسن خلق و خصلت

برازنده آراسته گردد. مداومت بر این خصال وي را به انسانی 
ه حال دلسوز، با ارزش، بزرگوار، کریم و ارجمند و مفید ب

نماید. حسن خلق هم نعمت است و هم دیگران تبدیل می
نعیم. آرامش ظاهر، رضایت باطن، آسودگی خیال، اطمینان 
قلب، نیت خیر، حسن ظن به دیگران، محبت به دیگران، 
اقبال مردم، جذب افراد، از بین بردن تشنج و در یک کالم 
حسن خلق طبیب، سرچشمه جوشان نعمت براي خود و همه 

15.ویژه بیمارانه انهائی است که با او در ارتباط هستند و بانس

عنوان ه در منابع تاریخی و فرهنگی و علمی، از طب ب
دس و معنوي و ـاي مقورد نیاز، حرفهـیک پیشه مفید و م
ات غنی فارسی ـرم یاد شده است. ادبیـشغلی شریف و محت

ریف ـرفانی و تعـمشحون از توصیف معنوي و تشبیه ع
دوستانه از حرفه طب و طبیبان و حکیمان خدمتگزار و نانسا

ساحت این شغل شریف همواره از رذائل 16.متواضع بوده است
و مادیات دور و حریم آن از اغراض نفسانی مبرا دانسته شده. 
طبیبان امناي مردم، محرم اسرار ایشان و راهگشاي مشکالت 

ض روحی و هاي زندگی و رفتاري و عالج کننده امراو کدورت
ها و ها، ظرفیتها، نقشجسمانی مردم بوده اند. مسئولیت

الیت در پیشه پزشکی، از تشخیص و درمان ـدامنه فع
ها و مداواي جسمانی بیماران، بسیار فراتر است. در بیماري

فرهنگ سنتی و معاصر سالمت، تسکین آالم روحی، تأمین 
هاي سبک زندگی، حلنیازهاي معنوي، جبران کاستی

هاي عالج جویانه و انحرافات رفتاري، درخواست مشاوره
بسیاري از مصادیق حیات طیبه بشري به طبیبان و تالشگران 

بدیل شود. نقش بیمراجعه و یا ارجاع میوارائهسالمتعرصه
هاي معنوي، پزشکان در تأمین طیف وسیعی از نیازمندي

ثال آنها، اي، رفتاري و امروانی، اجتماعی، جسمانی، مشاوره
ورد ـشغل پزشکی را در عداد نادر مشاغل بسیار مفید و م

نیاز جوامع بشري قرار داده است. مطب پزشکان و خاصه 
هاي ره مفیدترین و مورد نیازترین جایگاهـراحان، در زمـج

شغلی مردم و آداب آسان و پذیرا و توأم با نهایت احترام، 

نهج البالغه9

بت، پناهگاه امن، ها را در جامعه شریف ما به کانون محمطب
. بر آحاد استجایگاه مقدس و خانه دوم مردم تبدیل نموده

پزشکان و جراحان شریف و بزرگوار فرض است که با مراقبت 
و تالش و ارائه کارنامه درخشان عملکردي، از این پایگاه امن 
و امان مردمی همواره دفاع و عمر شریف و پربرکت خود را 

د. هدف این مطالعه شناسائی و وقف خدمتگزاري در آن نماین
معرفی اصول، مبانی، موضوعات ضروري و الزم االتباع، 
فضائل، موضوعات شایسته و ترجیحی، موضوعات ناشایست 
و ناروا و ارائه مستندي کاربردي براي عموم شاغلین حرف 

مختلف جراحی است. 

هامواد و روش
نفر اعضاي کمیته اخالق 14گروه تحقیق متشکل از 

معه جراحان ایران تشکیل و طرح مطالعاتی را تهیه نمود. جا
اي در شرایط ابتدا لیستی از موضوعات کالن اخالقی و حرفه

جلسه قبلی صورت14جاري در جامعه پزشکی کشور، از 
، ١٠ته اخالق تهیه و بروش بحث متمرکز گروهیـکمی

براي تعیین ١١بندي شدهبندي شد. از جدول رتبهاولویت
ضوعات استفاده شد. در مرحله بعد، با تعیین اولین اولویت مو

، "اي مطب جراحیمسائل اخالقی و حرفه"اولویت با عنوان 
موضوع 45با روش بحث متمرکز گروهی لیستی متشکل از 

اي در مطب جراحی شناسائی مهم از مصادیق اخالقی و حرفه
شد. این لیست با افزودن عناوینی برگرفته از مطالعات اخالق 

اي مندرج در نشریات داخلی، منابع پزشکی و امور حرفه
المللی، و عناوین و موضوعات مطرح شده در معتبر بین

هاي مرتبط برگزار شده اخیر در داخل کشور تکمیل همایش
موضوع/عنوان شناسائی شد. لیست اخیر 83شد. در نهایت 

به گروه تحقیق ارائه و برحسب ماهیت موضوعات به سه گروه 
موضوعات "وحه ذیل تقسیم گردید: گروه اول با عنوان مشر

هاي جراحی و که در همه شرایط، در همه مطب"بایسته
توسط عموم جراحان الزم االجراء و عدول از آنها مستوجب 

، "موضوعات شایسته"توبیخ است. گروه دوم با عنوان 
هائی از اخالق پزشکی و متشکل از فضائل و مکارم و جنبه

اي است که رعایت داوطلبانه آنها بصورت انتخابی آداب حرفه
هاي جراح داشته و اختیاري، نشان از کماالت و شایستگی

ام ندادن آنها نیز مستوجب توبیخ و سرزنش نیست. ـولی انج
"رفتارهاي ناشایست"روه سوم شامل رذائل، موارد و ـگ

10 Focus group discussion
11 Rating scale
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ع شرایط، از انجام آنها ـراحان، در جمیـوم جـاست و عم
گردند. در جلسات بعدي، لیست موضوعات در هر نهی می

ترتیب اولویت مشخص گردید. با مشخص شدن این ه گروه ب
اي شناسائی شده در سه لیست از موضوعات اخالقی و حرفه

شرایط طبابت در مطب جراحی، در حد اقتضاي این مقاله 
عمل آمده است.ه گیري بتحلیل و نتیجه

هایافته
،روش دلفی انجام شده استه که بدر مرحله اول مطالعه 

اي جاري حرف ی و حرفهـوضوع کالن اخالقـبیست م
یه، ترویج، تدوین و ـه، توجـجراحی که شایسته توج

بندي اسائی و اولویتـشرح ذیل شنه باشند برسیدگی می
شد: 

اي مطب جراحی، اخالقیات مسائل اخالقی و حرفه
ط با آموزش عمومی در حرفه جراحی، مسائل اخالقی مرتب

داوم)، حفظ اسرار و افشاي راز، ـجراحی (کالسیک و م
احترام به نیازهاي معنوي بیماران و نحوه تأمین آن، اخالقیات 

ها در حرفه جراحی، مسائل ارتباطات، تعامالت و همکاري
القیات مرتبط با رضایت ـقانونی داراي ریشه اخالقی، و اخ

گري (رفتار ياهزین، حرفـگیري جایگمـآگاهانه و تصمی
هاي جدید، عدالت، تعارض کـاي)، نوآوري و تکنیرفهـح

ع، مسائل اخالقی داراي ابعاد فقهی و مذهبی، تعارض ـمناف
هاي جراحی، اخالقیات درون شـولیت، اخالق در پژوهـمسئ

اصی ـاي حیات، اخالقیات اختصـاي، مسائل انتهحرفه
مت، اخالق هاي سالهاي مختلف، اخالق در سیاستصـتخص

).1در بحران و اتفاقات غیرمترقبه و ناخواسته (جدول 
جدول خالصه شده 3هاي این مطالعه در سایر یافته

ها، به اعتبار اهمیت، تأثیرگذاري، است. در هر جدول اولویت
اي، و اجماع پیشینه در منابع و مستندات اخالقی / حرفه

ین جداول گروه مطالعاتی تنظیم شده است. عناوین و مضام
شرح زیر است: ه ب

موضوعات، مسائل، حوادث اخالقی بایسته و2در جدول 

الزم االجراء در همه شرایط و براي عموم جراحان در هنگام 
اي در مطب جراحی و اولویت نسبی آنها انجام وظایف حرفه

لیست شده است. نویسندگان براین باورند که عدول از این 
اي است. غیراخالقی و غیر حرفهاصول و موازین مصداق فعل

بندي و این موضوعات در محورهاي مشروحه ذیل طبقه
تنظیم شده است:

دار در اخالقیات عمومی و فرهنگ الف): موضوعات ریشه
حفظ کرامت شناسی، پاسخگوئی،اسالمی جامعه: مسئولیت

انسانی، رعایت حقوق بیماران، احترام به باورها و اعتقادات 
.اري و حفظ اسرارایشان، رازد

ب) اخالقیات و آداب حرفه مقدس پزشکی، که مراعات 
آنها بازتاب شخصیت متین و عملکرد وزین جراح در مطب 

است:
هاي اي، رعایت حدود و توانائیتعهد به وظایف حرفه

تخصصی، صرف وقت کافی، گوش فرادادن به سخنان بیمار، 
یت حق تقدم، هاي بیمار، رعاپاسخگوئی با احترام به پرسش

آداب اداره مطب و تکریم مراجعین
ج) اصول اخالق معیشتی جراحان که مراعات آنها در 

ها و کسب روزي حالل، مطب جراحی موجب صیانت از لغزش
طیب و آراستگی امور زندگی است: ،مباح

ت ضوابط مرتبط با حق ویزیت و خدمات جراحی ـرعای
اران کم بضاعت و ب و بلندنظري در پذیرائی از بیمـدر مط

بضاعت و تقوا در تعامالت مالی و اقتصادي بی
، ناظر بر انجام 2سایر موازین اخالقی مندرج در جدول 

اي و مصادیق خاصی است که مطب وظایف علمی و حرفه
محل ظهور و بروز آنها است و نویسندگان رعایت آنها را الزم 

دانند.و واجب می
اي شایسته حرفه–موضوعات/مسائل اخالقیـ3جدول 

(ترجیحی) در مطب جراحی براساس نتایج مطالعه در این 
جدول لیست شده است. به اقتضاي مستند حاضر، 
توضیحاتی اجمالی در این باب لطیف اخالقی، ارائه خواهد 

شد. 
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ه جراحی کشور، اي شناسائی شده در شرایط فعلی جامعه پزشکی و جامعلیست موضوعات کالن اخالقی و حرفهـ1جدول 
ترتیب اولویت* ه ب

100امتیاز از اولویتاي حرف جراحی، شناسائی شده در مطالعهحرفه–موضوع کالن اخالقیردیف

100اولاي مطب جراحی، اتاق عمل و بیمارستاناصول، آداب و مسائل اخالقی و حرفه1

100اولکسوت مقدس طب) اخالقیات عمومی حرفه جراحی (اخالق و منش و رفتار جراح، در2

94دومهاي جراحی (کالسیک و مداوم)مسائل اخالقی مرتبط با آموزش در رشته3

94دومايحفظ اسرار بیماران بطور عام و افشاي اسرار در موارد خاص طبق قانون و اصول حرفه4

91دوماحترام به نیازهاي معنوي بیماران و نحوه تأمین آنها5

88سومها و تعامالت در حرفه جراحیت، همکاريارتباطا6

88سوممسائل قانونی داراي ریشه اخالقی7

84سومگیري جایگزیناخالقیات مرتبط با رضایت آگاهانه و تصمیم8

82سوم12گريايهاي حرفهمعضالت، مسائل و چالش9

76چهارمهاي جراحیید در رشتههاي جدید و کاربرد ابزار جدها، تکنیکمسائل اخالقی نوآوري10

75چهارمعدالت در ارائه خدمات به جامعه و بیماران، امور آموزشی و تحقیقات جراحی11

73چهارم13تضارب (تعارض) منافع12

72چهارممسائل اخالقی داراي ابعاد مذهبی و فقهی13

76پنجمتعارض (تضارب یا تضاد) مسئولیت14

67پنجمهاي تحقیقاتیهاي جراحی و نوآوريط با پژوهشاخالقیات مرتب15

67پنجم، وظایف در قبال سازمان نظام پزشکی14اياي، خودتنظیمی حرفهاخالقیات درون حرفه16

65پنجماي مرتبط با انتهاي حیاتمسائل اخالقی و وظایف حرفه17

ومی، جراحی اطفال، جراحی ترمیمی و هاي مختلف جراحی (جراحی عممسائل اخالقی به تفکیک رشته18
64پنجمپالستیک، جراحی اعصاب، جراحی قفسه صدري، جراحی عروق ......)

44ششماي داراي ابعاد و پیامدهاي سیاسیمسائل اخالقی و حرفه19

-مهمهاي اجتماعی هاي اخالقی، اتفاقات ناخواسته، انتظارات و واکنشبحران20

.دول براساس میانگین نظرات گروه تحقیق بدست آمده استامتیاز در این ج*

12 Professionalism
13 Conflict of interests
14 Professional self-regulation
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موضوعات اخالقی بایسته و الزم االجراء در همه شرایط و براي عموم جراحان در مطب جراحی و اولویت نسبی ـ2جدول 
آنها** 

امتیاز از اولویتدر مطب جراحی براساس نتایج مطالعه(الزم االجراء)اي بایستهحرفه–موضوعات اخالقیردیف
100

100اولمسئولیت و پاسخگوئی جراح در قبال کلیه خدمات، اقدامات و عملکرد در مطب جراحی 1
100اولوظایف محوري جراح در حفظ حیات، بازگشت سالمت، ارتقاي سالمت بیماران به نحو احسن 2
100اولموارد و شرایطنوع رفتار نامناسب در همهحفظ کرامت انسانی بیماران و اجتناب از هر3
100اولکننده به مطب جراحی رعایت حقوق بیماران مراجعه4
100اولاحترام به عقاید و باورهاي دینی و فرهنگی بیماران5
100اولمحدوده توانمندي و صالحیت و ارجاع سایر موارد به همکاران ذیصالحاي،طبابت درصداقت دررعایت توانائی حرفه6
100اولتصاص وقت کافی براي معاینه و گوش فرادادن به مشکالت بیمار و رعایت اصول علمی و اخالقی معایناتاخ7
100اولویژه بانوان و کودکان در مطب جراحیه رعایت آداب معاینه بیماران، ب8
100اولهاي بیمارانپاسخگوئی با احترام به پرسش9

100اولهمه موارد و عدم افشاي اسرار بجز در مواردي که قانون تعیین نمودهرازداري حفظ اسرار بیماران در10
95اولآموزش کارکنان و منشی مطب در رعایت اصول اخالقی و انسانی و رفتار شایسته با مراجعین11
95اولرعایت ضوابط مرتبط با حق ویزیت و خدمات جراحی در مطب12
90اولبضاعت و کم بضاعتماران بیبلند نظري در پذیرائی از بی13
90اولو تالش براي جبران آنهااشتباهاتمسوولیتپذیرش14
85اولضوابط پزشکی قانونی)، ضوابط نظام پزشکی، رعایت اصول قانونی (مقررات پزشکی، پروانه اشتغال15
85اولاي تکریم مراجعان به مطب هپذیرش با احترام، رعایت حق تقدم، تسهیل شرایط انتظار، و سایر جنبه16
85اولهاو بیمارستانارجاع بیماران بین مطب جراحی با مطب سایر پزشکان،ايمراعات مسائل اخالقی و موازین حرفه17
85اولو سایر شرایط غیرعادياي و اخالقی جراح در موارد اورژانس و بحرانوظایف و تعهدات خاص حرفه18
85اولنویسی و رازداري در ذکر تشخیص بیماري در نسخه/دفترچه بیمه و گواهی پزشکینسخهرعایت ضوابط19
80دومرعایت ضوابط علمی و اندیکاسیون در درخواست اقدامات پاراکلینیک و تعهد به رویت نتایج با دقت20
80دومدد  هاي جراحی باید رعایت گررعایت موازین شرعی در موارد و مصادیقی که در مطب21
80دوم...قیمت داراي معادل داخلیرعایت اصول تجویز داروهاي مخدر، داروهاي خارج از لیست، داروهاي گران22
75دومخوانا بودن و درستی نوشتجات در همه موارد23
75دوم...)ظام پزشکی، صنعتندولت،جامعه،همکاران،هاي اخالقی ارتباطات و تعامالت (با بیماران، بستگان ایشان،جنبه24
75دوممطب جراحیمرتبط با تشکیل و نگهداري پرونده و مدارك بیماران و پرونده الکترونیک دراخالقیوايحرفهالزامات25
75دوماي در مطب جراحیحفاظت از خود و پرسنل و بیماران و سایر مراجعین از مخاطرات بالقوه ناشی از خدمات حرفه26
75دومرعایت موازین حقوقی و اصول اخالقی در صدور گواهی با اهداف مختلف در مطب جراحی 27
70دومهاي بیمه در مطب جراحی براي خدمات داخل و خارج از مطبمسائل اخالقی مرتبط با دفترچه28
65سومهاي اخالقی گزارش مواردي که طبق قانون باید گزارش گردد مراعات جنبه29
65سوممراعات وظایف اخالقی و حرفه اي در گزارش موارد جرم و جنایت و مسائل امنیتی30
65سومهاي قانونی و اخالقی مرتبطفعالیت غیردرمانی در مطب و رعایت جنبه31
65سومانجام مشاوره)ـ(درخواست مشاوره هاي جراحیرعایت الزامات اخالقی در مشاوره32
65سومهاي فاحش اخالقی، علمی و مالی همکاران به سازمان نظام پزشکیالفگزارش موارد خ33
100اولهاي علمی و سایر مراجع مرتبط رعایت سایر موارد به تشخیص جراح، اجماع سایر همکاران، انجمن34

شود.عات تأکید میبر اساس اجماع گروه مطالعه حاصل شده است و بر اهمیت همه موضو2-4** اولویت و امتیاز جداول 
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اي شایسته (ترجیحی) در مطب جراحی براساس نتایج مطالعهحرفه–ـ موضوعات اخالقی 3جدول 

امتیاز از اولویتاي شایسته (ترجیحی) در مطب جراحی براساس نتایج مطالعهحرفه–موضوعات اخالقی ردیف
100

100اولبه صورت الگوجراحانت هاي اخالقی و اجتماعی در منش، رفتار و شخصیارزشنمود1
100اولوقف خویش براي نجات بیماران و سالمت جامعه هاي پزشکی ونامهسوگندپایبندي به مضامین 2
از حقوق اي و تالش براي برخورداري مراجعین به مطب جراحیدر انجام وظایف حرفه"رویکرد حقوق بشري"اتخاذ 3

دمات جراحی براي بازگشت، حفظ، و ارتقاي سالمتخدر برخورداري از حداکثر انسانی
100اول

100اولعاطفی و جسمانی بیماران در مطب جراحی-توجه به نیازهاي معنوي، شرایط روانی4
100اولجراحاناعتماد باالي جامعه نسبت به داري و حفظ و استمرار امانت5
100اولهاي بعدينتایج آزمایشات، ارائه مشاوره در مطب، ویزیتهاي اخالقی و مالحظات مرتبط با رؤیت رعایت جنبه6
100اولتوضیحات کافی، اصول علمی ...)نویسی و تجویز منطقی در مطب جراحی (خط خوانا، اصول نسخهرعایت 7
100اولو کم بضاعتبضاعترعایت انصاف، گذشت و رفتار اخالقی در پذیرائی از بیماران بی8
100اولاياصول حرفهو پاکیزگی فضا، تجهیزات و تسهیالت مطب، آراستگی و تناسب محیط فیزیکی مطب جراحی بابهداشت 9

100اولاي در مطب جراحیآراستگی ظاهر و رعایت ضوابط پوشش حرفه10
95اولنگفتن حقیقت و اجتناب از گفتن خالف واقع، ضمن مراعات شرایط جسمانی و عاطفی بیماران و همراها11
95اولتوجه به و رعایت شرایط اخالقی مرتبط با رضایت بیمار و همراه بیمار12
90اولها...)رسانه، سایت تبلیغات، کارت ویزیت، سرنسخه، هاي اخالقی و قانونی تبلیغات در مطب جراحی (تابلورعایت جنبه13
90اولران بین مطب جراحی با مطب سایر پزشکاناي در پذیرفتن/ارجاع بیمامراعات اصول اخالقی و حرفه14
90اولها، بیماران ویژه، افراد شاخص و سرشناس، همکاران و دوستان و فامیل رعایت اخالق و انصاف در موارد توصیه15
85لاوویژه موارد ارجاعی توسط سایر همکاران یا سایر مراکزه دار، دشوار، کمپلکس بپذیرفتن  بیماران عارضه16
و شرایط خاص مشابهی که به مطب جراحی HIV/AIDSاي ویژه بیماران معتاد، زندانی، هاي اخالقی و حرفهرعایت جنبه17

شوندکنند یا ارجاع داده میمراجعه می
80دوم

80دومهاي اخالقی، شرایط اقتصادي و منافع بیماران در ارجاع از مطب جراحی به بیمارستانمراعات جنبه18
هاي اخالقی روابط بین مطب جراحی با آزمایشگاه، رادیولوژي، سایر مؤسسات تشخیص پزشکی،  مراکز مراعات جنبه19

و امثال آنهابازتوانی، فیزیوتراپی، طب تسکینی
80دوم

75دومهاي انتفاعی خارج از حیطه امور پزشکی در مطباجتناب از فعالیت20
75دومشودصاف و تضمین مصالح بیماران، در خدماتی که توسط چند نفر پزشک/متخصص ارائه میرعایت اخالق، احترام و ان21
75دومرعایت اخالق و آداب در قبول هدایا در مطب جراحی توسط بیماران و بستگان22
70دوماي در تأسیس مطب دومهاي اخالقی و حرفهرعایت مقررات و جنبه23
70دومعنوان همکار جانشین یا نایب در مطب جراحی ه اي در طبابت بو اصول حرفهرعایت قانون و اخالق 24
70دومپایبندي به مسائل اخالقی مرتبط با خدمات پزشکی غیر مرتبط با تخصص (رعایت حریم تخصصی سایر همکاران)25
70مدوطرفی و انصاف در اظهار نظر نسبت به خدمات درمانی سایر همکارانرعایت بی26
ویزیتورهاي داروئی و ، هاي اجتماعیشبکه،هاي ارتباطات (الکترونیکیاي در سایر جنبهمراعات موازین اخالقی و حرفه27

فیلم برداري یا عکسبرداري از بیماران، نصب دوربین مداربسته در مطب و امثال آن ...)، تجهیزات پزشکی
65سوم

65سومهاي غیرمنطقی، غیرعلمی، غیراخالقی بیماران و دیگرانانون در مورد درخواستپایبندي به تکالیف دینی، اخالق و ق28
65سومهاي بعدي، پیگیري نتایج آزمایشات و امثال آن ...ها، ویزیتاي و موازین در تداوم مراقبترعایت وظایف اخالقی و حرفه29
65سوم، همراه با بردباري و حوصله و تالش براي اصالح اموراحترام به نظرات، نیازها، پیشنهادات، انتقادات بیماران30
رعایت صداقت و تواضع در گزارش اشتباهات و و درج در پرونده مواردي که موجب زیان یا آسیب به بیمار شده است و 31

نیز ثبت عوارض و تالش براي درمان آنها
65سوم

65سومدرمان محترمانه و رایگان همکاران32



9ها در مطب جراحیها و شایستهدکتر محمدعلی محققی ـ بایسته

ناپسند در مطب جراحی براساس نتایج مطالعه/اي ممنوعحرفه- ـ موضوعات/مسائل اخالقی4جدول

100امتیاز از اولویتناپسند در مطب جراحی براساس نتایج مطالعه/اي ممنوعحرفه–موضوعات/مسائل اخالقیردیف

100اولاي غیرقانونی نظیر سقط جنیناقدامات حرفه1
100اولخالف واقع-احی غیرضروري تحمیل اعمال جر2
100اولهاي اضافی و غیرضروري به بیمارتحمیل هزینه3
100اولویزیت گروهی بیماران / نقض حریم خصوصی بیماران4
100اولبرقراري روابط ناسالم براساس موازین دینی و فرهنگی و قانونی در شرایط مطب جراحی5
95اولدر پذیرفتن و نوبت ویزیت و ارائه خدمات به بیمارانعدالتیهرنوع تبعیض و بی6
Fee(دریافت یا پرداخت حق السهم 7 Splitting( 95اولدر ازاي ارجاع بیماران
95اولکننده و غیرمجازجذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه8
90اولکشیدنسیگارمثلمضررفتارهاي9

90اولاشتی و مخالف موازین سالمت در معاینات و اقداماتهاي ناسالم و غیربهدروش10
85اولکه مظان یا احتمال شبهه باشدهاي دارو و تجهیزات و امثال آنهادریافت هدایا از صنایع، شرکت11
85اولهر نوع عملکرد منتهی به شکایت که داراي ریشه اخالقی و رفتاري است12
80دومهاو شخصیت بیمارکه منجر به شکایت شودتوجهی به گفتهی، تندخویی و بیحوصلگهرنوع رفتار نظیر بی13
75دومعدول از اصول علمی و موازین اخالقی و عدم مراعات اندیکاسیون درانجام جراحی در مطب14
75دوماستفاده از عناون غیرواقعی یا جعلی15
75دومی در مطب انجام هر نوع اعمال مخالف شئون حرفه مقدس پزشک16
75دومصورت غیراخالقی، مغرضانه یا نادرست و بدگوئی از همکار ... ه اظهار نظر ب17
75دومهاي پزشکیسرباز زدن از معالجه بیمار در فوریت18
65سومالزم استمهارتمبادرت به اقدامات درمانی تخصصی یا تجویزهاي داروئی یا انجام هر موردي که فاقد 19
65سوماي در مطب هاي حرفهعدول از موازین علمی و فنی و قوانین در جریان فعالیت20

اي حرفه–، موضوعات/مسائل اخالقی4در جدول 
ترتیب اولویت براساس ه ممنوع/ناپسند در مطب جراحی ب

نتایج مطالعه لیست شده است. این موارد بطور اجمال و 
بندي شده عبارتند از:  طبقه
ف) اعمال نادرست به استاد اصول اخالقی و قانونی: ال

اي غیرقانونی، تحمیل اعمال جراحی و اقدامات حرفه
عدالتی در تنظیم هاي غیرضروري، ویزیت گروهی و بیهزینه

نوع رفتار غیراخالقی و نوبت پذیرش و معاینه بیماران، هر
نادرست و منجر به شکایت، برقراري روابط ناسالم براساس 

ازین دینی و فرهنگی و قانونی، دریافت یا پرداخت حق مو
هاي دارو و تجهیزات السهم، دریافت هدایا از صنایع، شرکت

و امثال آن که مظان یا احتمال شبهه باشد، جذب بیمار با 

کننده، استفاده از عناوین غیر واقعی یا جعلیهتبلیغات گمرا
یب) اعمال نادرست به استناد اصول اخالقی و علم
هاي ناسالم و رفتارهاي مضر نظیر سیگار کشیدن و روش

غیربهداشتی در معاینات و اقدامات، عدول از موازین علمی و 
اخالقی، اظهار نظر مغرضانه و نادرست و بدگوئی از همکار، 

هاي پزشکی، اقدامات سرباز زدن از معالجه بیمار در فوریت
هر نوع و انجامانی تخصصی و تجویزهاي فاقد مهارتدرم

اعمال دیگر مخالف شئون حرفه مقدس پزشکی در مطب.
اختصاصی 4تا 1بسیاري از موارد مندرج در جداول 

مطب جراحی نبوده، در سایر شرایط نیز مصداق دارد. 
موضوعاتی نیز در این مطالعه به آنها اشاره نشده و در 
مطالعات بعدي باید مورد توجه قرار گیرد. هر کدام از 
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شایسته بحث و نقد و نظر است که در این مجال موضوعات 
گنجد.نمی

بحث
دراین مطالعه که با روش مطالعه کیفی انجام شده است، 

دامات مثبت و ـاي، اعم از اقلیستی از عناوین اخالقی و حرفه
راج و ـهاي جراحی استخمنفی، مربوط به مدیریت مطب

هاي مهم عبارتند از: بندي شد. بایستهرتبه
حفظ کرامت انسانی، شناسی، پاسخگوئی،لیتمسئو

رعایت حقوق بیماران، احترام به باورها و اعتقادات ایشان، 
اي، رعایت حدود رازداري و حفظ اسرار، تعهد به وظایف حرفه

هاي تخصصی، صرف وقت کافی، گوش فرادادن به و توانائی
هاي بیمار، سخنان بیمار، پاسخگوئی با احترام به پرسش

ب و تکریم مراجعین، ـحق تقدم، آداب اداره مطرعایت 
وابط مرتبط با حق ویزیت و خدمات جراحی در ـرعایت ض

اران کم بضاعت و ـرائی از بیمـدنظري در پذیـب و بلنـمط
بضاعت، و تقوا در تعامالت مالی و اقتصادي. بی

هاي مهم عبارتند از: شایسته
، پایبندي هاي اخالقیالگو بودن در منش، رفتار و ارزش

به مضامین سوگندنامه پزشکی، اتخاذ رویکرد حقوق بشري 
اي، رعایت نیازهاي معنوي و شرایط در انجام وظایف حرفه

داري و معتمد بودن، عاطفی و جسمانی بیماران، امانت- روانی
مالحظات مرتبط با رؤیت نتایج آزمایشات، ارائه مشاوره در 

خه نویسی و تجویز هاي بعدي، رعایت اصول نسمطب، ویزیت
منطقی داروها، رعایت انصاف، گذشت و رفتار اخالقی در 

بضاعت و کم بضاعت، بهداشت، پذیرائی از بیماران بی
تجهیزات و تسهیالت مطب و آراستگی و تناسب و انطباق 

اي، آراستگی و محیط فیزیکی مطب جراحی با اصول حرفه
اي در مطب جراحی، گفتنرعایت ضوابط پوشش حرفه

حقیقت و اجتناب از گفتن خالف واقع ...، توجه به و رعایت 
شرایط اخالقی مرتبط با رضایت بیمار و همراه بیمار، رعایت 

هاي اخالقی تبلیغات در مطب جراحی، مراعات اصول جنبه
اي در پذیرفتن/ارجاع بیماران بین مطب اخالقی و حرفه

در جراحی با مطب سایر پزشکان، رعایت اخالق و انصاف 
موارد سفارشات، بیماران سفارشی، افراد شاخص و 

دوستان و فامیل، درمان با احترام و ،سرشناس، همکاران
دار، دشوار، رایگان همکاران، پذیرفتن بیماران عارضه

ویژه موارد ارجاعی توسط سایر همکاران یا سایر ه کمپلکس ب
اي ویژه بیماران معتاد، هاي اخالقی و حرفهمراکز، جنبه

هاي ... مراعات جنبه،و شرایط خاصHIV/AIDSندانی، ز
اخالقی روابط بین مطب جراحی با بیمارستان، آزمایشگاه، 
رادیولوژي، مراکز بازتوانی و امثال آنها، رعایت احترام، انصاف 
و اولویت در خدماتی که توسط چند نفر پزشک/متخصص 

ایا در شود، رعایت اخالق و آداب در قبول یا رد هدارائه می
مطب جراحی توسط بیماران و بستگان، اخالقیات مرتبط با 
نیابت و جانشینی همکاران، حریم تخصصی سایرین، مطب 
دوم و امثال آن، پایبندي به مسائل اخالقی مرتبط با خدمات 
پزشکی غیرمرتبط با تخصص، مراعات موازین اخالقی و 

ه تکالیف هاي مرتبط با ارتباطات، پایبندي باي در جنبهحرفه
هاي غیرمنطقی، دینی، اخالق و قانون در مورد درخواست

غیرعلمی، غیراخالقی بیماران و دیگران، رعایت وظایف 
هاي بعدي، ها، ویزیتاي در تداوم مراقبتاخالقی و حرفه

پیگیري نتایج، احترام به نظرات، نیازها، پیشنهادات، 
ت صداقت و انتقادات بیماران و تالش براي اصالح امور، رعای

تواضع در زمینه اعالن اشتباهاتی که موجب زیان یا آسیب به 
بیمار شده است و نیز عوارض درمان. 

دار شاملایدهاي اولویتبن
اي غیرقانونی نظیر سقط جنین، تحمیل اقدامات حرفه

هاي خالف واقع، تحمیل هزینه- اعمال جراحی غیرضروري 
روهی بیماران / نقض اضافی و غیر ضروري به بیمار، ویزیت گ

حریم خصوصی بیماران، برقراري روابط ناسالم براساس 
موازین دینی و فرهنگی و قانونی در شرایط مطب جراحی، 

ن و نوبت ویزیت و ـدالتی در پذیرفتـعهرنوع تبعیض و بی
م ـت حق السهـارائه خدمات به بیماران، دریافت یا پرداخ

)Fee Splitting(ان، جذب بیمار از طریق در ازاي ارجاع بیمار
سیگارمثلمضررفتارهايتبلیغات گمراه کننده و غیرمجاز، 

هاي ناسالم و غیر بهداشتی و مخالف موازین ، روشکشیدن
سالمت در معاینات و اقدامات، دریافت هدایا از صنایع، 

هاي دارو و تجهیزات و امثال آنها که مظان یا احتمال تـشرک
ی، تندخویی و ـحوصلگر نظیر بیاـشبهه باشد، هرنوع رفت

توجهی به گفته هاو شخصیت بیمار و هر نوع عملکرد بی
منتهی به شکایت که داراي ریشه اخالقی و رفتاري است، 
عدول از اصول علمی و موازین اخالقی و عدم مراعات 
اندیکاسیون درانجام جراحی در مطب، استفاده از عناون غیر 

اعمال مخالف شئون حرفه واقعی یا جعلی، انجام هر نوع
صورت غیر اخالقی، ه مقدس پزشکی در مطب، اظهار نظر ب

مغرضانه یا نادرست و بدگوئی از همکار.
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مطب پزشک جایگاهی مفید و مورد نیاز جامعه است. 
هر پزشک با برگیري از واالترین مراتب ایمان ،شایسته است

اشد که اي، بر این عهد پایبند بو ارزشمندترین تجارب حرفه
هاي سالمتی معتبر را با احترام و ترین مراقبتمناسب

دلسوزي در راستاي شرافت و حقوق انسانی در مطب ارائه 
نماید. جراحان در مطب وظایف مضاعف دارند. جراح شایسته 

گري، در ايبا رعایت موازین اخالقی و استانداردهاي حرفه
اي، ملجاء رفهتمام دوران طبابت و در جمیع فعل و انفعاالت ح
ها است. این و پناه دردمندان و امین مردم و خانواده

شخصیت مفید اجتماع باید آراسته به صفات حسنه و رفتار 
شایسته و آداب فاضله و عاري از رذائل و صفات ناشایست 

باشد. 
جراح باید به قانون احترام بگذارد و پایبند باشد و در 

و شیوه طبابت بنا به برابر تغییرات منطقی الزم در مطب
دالیل علمی یا مقررات پزشکی و یا عالیق و درخواست بیمار 

پذیر باشد. همچنین جراح باید حقوق بیماران، انعطاف
رسمیت بشناسد و به ه همکاران، و سایر پرسنل و سایرین را ب

آن احترام بگذارد و براي تأمین آن تالش نماید. جراح باید 
وق باشد و تنها در محدوده قانون رازدار، امین و مورد وث

افشاي اسرار نماید. 
جراح باید به اساتید و عموم همکاران، اعم از پیش 

اي امین، کسوت و جوان، احترام بگذارد و در تعامالت حرفه
پذیر باشد. منش و انعطافدرستکار، بزرگ

ها و تجارب شایسته است جراح همواره بیاموزد و دانسته
نگه دارد و با دانش پیشرفته روز آشنا باشد، و خود را روزآمد 

طبابتش براي بیماران و نظراتش براي همکاران و 
پاسخگوئیش براي جامعه و مسئوالن، معتبر باشد، در هنگام 
ضرورت مشورت نماید و خود و بیماران را از تجارب سایر 
همکاران محروم ننماید و در عین حال با گشاده روئی و 

هاي دیگران باشد. مشاورهاحترام پاسخگوي
جراح در مطب جراحی باید مسئولیتی براي خود در 

هاي ارتقاي کیفیت خدمات سالمت در جامعه و قبال فعالیت
هاي اجتماعی متعارف و در حد انتظار قائل سایر مسئولیت

باشد.
اي و حق انتخاب ضمن احترام به حقوق انسانی و حرفه

نس و حوادث)، متقابالً مطب جراح (به استثناي موارد اورژا
جراحی باید براي مراجعین در دسترس باشد و از مراجعین با 

احترام و مسئوالنه پذیرائی شود. شرح مختصري از 
موضوعات منتخب در ادامه تحلیل و پردازش شده است. 

تناسب براي مطالعه بیشتر پیشنهاد گردیده ه منابعی نیز ب
است.

طبابت ارزشی در مطب اي هاي اخالقی و حرفهپایه
جراحی بر اصول و مبانی و مراجع مشروحه زیر باید استوار 

باشد:
تدبر و کنکاش در سیره اخالقی و انسانی و منش - 1

مطب داري و الگوي مردم داري و بیمار نوازي بزرگان و پیش 
دانند و یا از دیگران کسوتان جراحی کشور، آنچه خود می

.اندندهاند و یا در نوشتجات خواشنیده
اصول، مبانی و فلسفه اخالق براساس فرهنگ - 2

ده و منشور ـهاي ملی و کدهاي تدوین شاسالمی و ارزش
دم و متأخر در ـاران. منابع بسیار با ارزش متقـوق بیمـحق

ق در ـدر را به تعمـود است. همکاران عالیقـطه موجـاین حی
م (مراجعه به منابع ـنمائیابع دعوت میـمنتخبی از این من

).17- 20و 14- 15
احکام پزشکی منطبق با فقه اسالمی در کلیه - 3

مصادیق در مطب جراحی، نظیر ضمانت جراح در مطب 
هاي مهم و حیاتی، قاعده گیريخصوصی، وکالت در تصمیم

الضرر، اصل بر برائت، محرمیت و حدود آن، دیات و ... 
).  21- 23(مراجعه به منابع 

و قوانین، مقررات رایج در نظام حقوق پزشکی-4
جمهوري اسالمی ایران در باب طبابت و مطب داري. 
پیوستگی اخالق با حقوق در امور پزشکی و جراحی و خاصه 

اي در مطب، که در تفسیر و تحلیل و هاي حرفهفعالیت
برداشت اخالقی باید مورد توجه باشد. عالوه بر اشارات 

ن عزیز را به مراجعه به حقوقی و قانونی در متن، همکارا
نمائیم بعضی از منابع با ارزش در این حیطه دعوت می

).21-24و 10(مراجعه به منابع 
هاي مقررات صنفی و مصوبات و دستورالعمل-5

سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران (قانون تشکیل 
سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران و اصالحات 

هاي اجرائی مربوطه، مجموعه مصوبات، هبعدي آن، آئین نام
هاي ها و دستورالعملها، بخشنامهمقررات داخلی، آئین نامه

مرتبط). مستندات مرتبط با کمیته اخالق این سازمان مورد 
تأکید خاص است.
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و کدهاي اخالقی15گانه اخالق پزشکی4اصول - 6
)، در 25- 26در مکاتب غربی (مراجعه به منابع 16جراحی

هاي اسالمی مغایرت مواردي که با اصول اخالقی و ارزشهمه 
ندارند.
گري (پروفشنالیسم براساس منابع اياصول حرفه-7

آکادمیک معتبر) و کاربردها و مصادیق آن در شرایط طبابت 
) و ترجمان و مصادیق آن در 27- 29در مطب جراحی (

31و30.فرهنگ رایج پزشکی کشور

سایر مستندات و مراجع معتبر - 8
به بعضی از مصادیق مرتبط با این ارکان، در ادامه نیز 

استناد خواهد شد.

فلسفه، فضائل و رذائل و اخالق
فلسفه اخالق، علمی است که به تبیین اصول، مبانی و 

پردازد و مبادي تصوري و تصدیقی علم مبادي علم اخالق می
دهد. هاي اخالقی را مورد پردازش قرار میاخالق و گزاره

است؛ این که خوبی 17اخالق، شناخت برترینفلسفه
چیست، بدي کدام است، دادگري چیست و ستمگري کدام 

به تعبیر دیگر، فلسفه اخالق، علمی است که در آن از است؟
چیستی خوبی و بدي و از وظایف و تکالیف اخالقی و این که 
این تکالیف براي چه مقصودي باید انجام گیرد و هدف و 

کند. هدف و تکالیف چیست، بحث میغایت این وظائف
هاي خوبی و بدي افعال است تا فلسفه اخالق، شناخت مالك

ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از انسان
برترین شیوه اخالقی در مطب و عموم .18آن دارند بسنجند

هاي فلسفی اخالقی اي، با الهام از آموزهشرایط دیگر حرفه
ردد. همکاران عالیقدر را به مطالعه اثر ارزشمند گحاصل می

32.نمائیممعلم شهید مرتضی مطهري در این باب دعوت می

توان مجموعه قواعدي دانست هاي اخالقی را میارزش
که رفتار انسان را در زندگی شخصی و همچنین زندگی 

گاهی واژه اخالق فقط در مورد 33.کننداجتماعی هدایت می
رود. به عنوان مثال، اگر ه و نیک به کار میفضایل پسندید

عفت، عفو، دوستی، «، »احسان، کار اخالقی است«گفته شود: 
راستی، وفا، گذشت، نیکی در برابر بدي و خدمت به نوع بشر، 

بخل، حسد، دروغ گویی، سخن چینی، «، »فعلِ اخالقی است
، در این صورت »رفتار منافی عفّت، عمل غیر اخالقی است

15 Medical ethics
16 Codes of surgical ethics
17 Math ethics

سفه اخالقفل- 42و 41، شماره 1384پاییز و زمستان -فرهنگ جهاد 18

از اخالق تنها فضایل اخالقی است. این معنا از اخالق منظور
» اخالقی«در زبان انگلیسی نیز رایج است و غالباً براي تعبیر 

، و براي تعبیر »خوب«و » درست«معادل "ethical"واژه 
و » نادرست«به معناي "unethical"، واژه »اخالقی«غیر

برند.را به کار می» بد«
علماي اخالق ند اخالقی: ورد رذیلت/صفت ناپسـدر م

د یازده چیز است، اکثر این ـاند: ریشه صفات ناپسنودهـفرم
(علیه السالم) ومـان امامان معصـوارد برگرفته از سخنـم

،حسد-4،خشم-3،پرگویی-2،وريـپرخ-1:دـباشنمی
،ت به مقام و منصبـمحب- 6، ت به مال و سرمایهـمحب-5
(خود ستایی و نخوت- 10،ریا- 9،خودپسندي- 8،تکبر-7

34بخل- 11،افتخار کردن)

و مصادیق آن در )Professionalism(گري ايحرفه
مطب جراحی:

اعالن "از ریشه التین به معناي "Profession"لغت 
با "پروفشنال". واژه "عمومی و تعهد دادن به جامعه است

هاي پزشکی، ، در رشته"اي گريحرفه"برگردان فارسی 
حرفه طب در 35.کالت و علوم دینی استفاده شده استو

فرهنگ دینی واجب کفائی است و فراخوان افراد دانشمند و 
واجد صالحیتی است که نیازهاي بیماران و جامعه را بر 

دهند. در فرهنگ پزشکی ها و منافع خود ترجیح میخواسته
آمریکا، پروفشنالیسم یک مهارت ضروري و الزامی دانسته 

که در تمام مراحل تحصیلی باید کسب و در تمام شده 
طور اجمال چنین ه اي باید احراز گردد و بهاي حرفهفعالیت

توصیف شده است:
هاي ارتباطی، دانشی، کاربرد روزمره و منطقی مهارت"

ها، احساسات و عواطف بنفع فرد فنی، قضاوت بالینی، ارزش
36."19و جامعه محل خدمت

گزاري در طب اکم و فضاي خدمتدر طول تاریخ روح ح
دوستانه و خداپسندانه بوده و کسب رضایت و تعالی بر انسان

هر امر دیگري از جمله کسب درآمد و منافع مادي، غلبه 
هاي داشته است. عموم آثار منسوب به طب مشحون از واژه

نظیر نوعدوستی، شرافت، عالج جوئی، همدردي، درستکاري، 
شناسی، احترام، تعالی، عدالت، شناسی، مسئولیتوظیفه

قرن 5در واقع اخالقیات و معنویات است. بقراط و... رازداري
عنوان یک تعهدنامه ه قبل از میالد سوگندنامه پزشکی را ب

19 Professional competence is the Habitual and judicious use of
communication, knowledge, technical skills, clinical reasoning,
emotions, values, and reflection in daily practice for the benefit of
the individual and community being served
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اي براي طبیبان نگاشته است و در طول قرون و اعصار حرفه
37.مورد احترام بوده و به آن تأسی شده است

نظیر اوستا و کلیل الدمنه، در ترین متون پارسی،در کهن
گران حرفه مقدس طب، اشارات باب وظایف و آداب پیشه

مستوفائی شده است. دوران تمدن اسالمی، عالوه بر 
شکوفائی علم طب، دوران شکوفائی اخالق و معنویت نیز 

جلد آثار علمی این دوران، 15000بوده است. در افزون بر 
قالب محتواي اخالقی طبق یک سنت سنیه، مطالب علمی در

شده. حکیمان هاي بعدي تقدیم میو معنوي ارائه و به نسل
دانشمندان با الهام از اخالق و سیره نبی مکرم اسالم (ص) و 

اي قرآن کریم و تعالیم الهی آن، اخالق پزشکی و آداب حرفه
اند تا با را به اوج و کمال خود رساندند. ایشان رسالت داشته

ریث گذشتگان، ودایع علمی و معنوي جدیدي استفاده از موا
هاي هاي بعدي ارائه نمایند. رسالهبه آنها افزوده و به نسل

ها نیز از دست آوردها و مستقل اخالقی و معنوي و عهدنامه
ودایع گرانبهاي این دوران است که بسیاري از آنها در زمان 

39و38و6- 4.برداري دارندحاضر نیز کاربرد و قابلیت بهره

گري و با مفاهیم و کاربردهاي ايدر دوره اخیر، حرفه
تدریج سیر تکاملی ه جدید از قرن نوزدهم وارد طب شده و ب

خود را طی نموده و در شرایط جاري از ارکان آموزش در 
رود. در پایان قرن بیستم تحت تأثیر علوم پزشکی بشمار می

زل تحوالت اجتماعی، اعتماد عمومی به حرفه پزشکی متزل
هاي وابسته به حرفه پزشکی نظیر بورد شد. گروهی از انجمن
، و 21، بنیاد پزشکان کالج آمریکائی20آمریکائی طب داخلی

گرد هم آمدند و تالش 22فدراسیون اروپائی طب داخلی
اي گري ارائه نمایند که نمودند تا تعریفی عملیاتی از حرفه

ماید. در هاي زمان معاصرشان را منعکس نقادر باشد واقعیت
گري ايعنوان زیربناي حرفهه این راستا سه اصل اساسی را ب

گري در اياصول اساسی متشکله حرفه40.مشخص نمودند
طب کالسیک مدرن عبارتند از: 

 اولویت دادن به بهزیستی بیمار
 استقالل بیمار
 عدالت اجتماعی

20 The American Board of Internal Medicine
21 The American College of Physicians Foundation
22 The European Federation of Internal Medicine

مطب جراحی جایگاه مقدس ظهور و بروز رفتار و تعهد 
است و از عموم جراحان انساندوست و با اخالق ايحرفه

ترین منش اي و عالیشود واالترین رفتار حرفهدعوت می
گزاري به منصه ظهور و انسانی خود را در این مقام خدمت

بروز برسانند.

قانون /حقوق و احکام پزشکی
هاى و رشتهپزشکیپزشکى قانونى به کارگیرى دانش

وابسته به آن در تشخیص امور جنایى و مانند آن است. در 
جهت خبرهپزشکو مدنى گاه نظرقوانین کیفرياجراى
ص نوع و مقدار آسیب وارد شده و نیز برخى امور ـتشخی

در اصطالح،نماید. چنین کارشناسىر، ضرور مىـدیگ
قانونى از عناوین پزشکی. شودقانونى نامیده مىپزشکی

سخن رفته 23ائل مستحدثهـمسجدید است که از آن، در
41.است

اي از قواعد و مقررات حاکم بر جموعهحقوق پزشکی، م
مسائل پزشکی و دارویی یا به عبارت دیگر، حاکم بر روابط 
بین پزشک و بیمار است که اجراي آن توسط محاکم تضمین 

هاي هاي جدید رشتهحقوق پزشکی یکی از گرایشگردد.می
، در کالج 1982حقوقی است که نخستین بار در سال 

وان یک رشته و درس دانشگاهی سلطنتی انگلستان، به عن
هاي معتبر دنیا مورد توجه مطرح شد و به تدریج در دانشگاه

42.قرار گرفت

درايپدیدهورویدادهرپزشکی، براياحکام/ فقه
تعیین حکمبهدارد،بیرونیجنبهمعموالًکهپزشکیحیطه

حکمعنوانبهراآنهادارندوظیفهمکلفانوپردازدمی
رابطهطبوفقهاسالمی،فرهنگدر22.نماینداجراخداوند،
رویدادهايباپیوستهپزشکان،.یکدیگر دارندبانزدیکی
شرعیحکمآنهاازهرکدامکهشوندرو میروبهجدیدي

داشتنبهمشروطگیري،تصمیمهرگونهدارد وراخودخاص
اگرصورتایندر. باشدمیمورداز همانکاملاطالعات

حلراهوتکلیفبایدنباشند،عملیه پاسخگوهايرساله
43.شدجویاالشرایط،جامعفقیهازرامشکل

موضوعاتی که قبالً وجود نداشته و به اقتضاي زمان و حوادث و کشفیات جدید 23
هاي جدیدعارض و حادث شده است، نظیر کشف داروها و درمان
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درکهشود،کی، به اشتباهی اطالق میـخطاي پزش
که آید،میوجوده باي پزشکیت حرفهـفعالیامـانجهنگام

مسلم علمیاصولمطابقمتعارففنیروشازاوزـتجغالباً
44.است

هاي اخالقی مرتبط و مصادیق آن جنبهتبلیغات و 
در مطب جراحی

به طور کلی تبلیغات فردي و آگهی و درج اسامی 
سسات پزشکی در ؤدندانپزشکان و درج اسامی مپزشکان و

راهنماي پزشکی و نظایر آن ها و مجالت و دفاترروزنامه
فقط ايپزشکان و دندانپزشکان در امور حرفهت. ممنوع اس

و حداکثر دو دفعه مجاز به درج آگهی در در موارد زیر 
اعالم مسافرت یا تعطیل -الف: باشندمیها یا مجالتروزنامه

در ب اعالم افتتاح مط-بمطب و یا بازگشت از مسافرت
تخصص الذکر فقط بایستی نام و نام خانوادگی، نوعموارد فوق

45و10.و نشانی و شماره تلفن مطب ذکر شود

کان ـکان و دندانپزشـب پزشـمطو ـتابلمطب: تابلو 
متر تجاوز نکند. سانتی70×50اندازه آن از بایستی ساده ومی

خانوادگی، نوع تخصص و رشته در تابلو فقط باید نام و نام
پزشک و طبابت، ساعت پذیرایی و شماره تلفن ذکر شود. هر

تواند فقط دو تابلو نصب کند، یکی در دندان پزشک می
در کوچه یا خیابان یا محل مناسبی يمدخل مطب و دیگر

10.نزدیک مطب براي راهنمایی بیماران

سر نسخه پزشکان و دندان پزشکان باید ساده باشد و 
متر تجاوز نکند، پزشکان و سانتی25×15آن از اندازه

سر نسخه نام، نام خانوادگی، توانند دردندانپزشکان فقط می
منزل، ساعاتنشانی مطب و منزل، شماره تلفن مطب و

پذیرایی، نوع تخصص یا رشته طبابت و شماره نظام پزشکی 
10.خود را ذکر کنند

ی هاي آموزشی یا علمتوان سمتدر تابلو و سر نسخه می
فعلی پزشک از قبیل عناوین دانشگاهی پزشکان در 

هاي پزشکی آنان در سازمانها و عناوین علمی ودانشگاه
هاي علمی عناوین و سمت. ددرمانی و بهداشتی را ذکر نمو

سسات آموزشی و علمی و ؤمر سابق پزشکان درـمعتب
ورهاي خارج یا ایران قابل درج در تابلو و سرـدرمانی کش
اً از طرف ـصی که رسمـباشد. درجات تخصنسخه می

یید أصادر و مورد تهاي معتبر خارجی یا داخلیدانشگاه
وجه به ضوابط زیرمقامات مربوط کشور قرار گرفته باشد با ت

: در تابلو و سر نسخه قابل درج است

کسانی که در کشورهاي خارجی تحصیالت -الف
نامه اند که منجر به اخذ گواهیانجام دادهتخصصی پزشکی

ایران امتحان تخصص را اند درتخصصی نشده و ناگزیر شده
.شوندبگذرانند، متخصص از کشور ایران شناخته می

ص نائل ـیک رشته به درجه تخصکسانی که در -ب
رعی نیز مدتی کار و تحصیل ـهاي فدر رشتهاند وآمده
مذکور منجر به هاياند و تحصیالت آنان در رشتهکرده

.شوندتخصص نشده متخصص رشته اصلی شناخته می
هایی که گرفتن درجه و عنوان تخصص در رشته-ج

هاي دیگري است، شرطرشتهداشتن تخصص درمستلزم
ها، دارا بودن الاقل هاي اول در تابلو و سرنسخهذکر رشته

ها در مراکز علمی معتبریک سال سابقه کار در آن رشته
ها و است. تعیین مدت کار و تحصیل مورد لزوم در آن رشته

کار آموزي و تحصیل داوطلب، سسه محلؤصالحیت علمی م
.با کمیته نظام پزشکی است

اند و مایلند متخصص شدهکسانی که در یک رشته - د
توانند رشته انتخابی از شعب آن رشته کار کنند، میدر یکی

در تابلو و سرنسخه خود - فرعیرا بدون ذکر تخصص رشته
.قید کنند

به طور کلی عناوین علمی که پزشکان در ایران یا- ه
اند، در هر مورد در کمیته کشورهاي خارج کسب کرده

شود و چنانچه ارزش علمی رحتخصصی نظام زشکی باید مط
توانند میآنان با توجه به شرائط احراز آن عناوین تائید شد،

.در تابلو و سر نسخه خود قید کنند
قید عناوین علمی شناخته شده از طرف کمیته تخصصی 

ها باید فقط زیر اسم باشد و در مواردي تابلوها و سر نسخهدر
اوین و ـفارسی عنبایستی معادل،باشدن و مقدورـکه ممک
توان نام در تابلو و سر نسخه می. ه شودـها نوشتتخصص

ذ شده ـدکترا یا تخصص اخمـوري را که از آنجا دیپلـکش
.ذکر نمود

هاي خصوصی که ها یا پلی کلینیکخه مطبـدر سرنس
،دنشوچند پزشک یا دندانپزشک اداره میبه وسیله

باید ذکر آنانمشخصات کلیه پزشکان و رشته تخصصی
زشکان در تابلو یا نسخه و با در ـکان یا دندانپـشود. پزش

الج بیماري خاصی معرفی ـتوانند خود را معنمیهاآگهی
.کنند

پزشکان یا دندان پزشکان غیرمتخصص، پزشکان یا 
توانند از سر روند و میشمار میه پزشکان عمومی بدندان

استفاده ،پزشک استسسات مذکور که بدون نامؤنسخه م
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کرده و ذیل نسخه را امضاء و شماره نظام پزشکی خود را ذکر
.کنند

رود یا به علت بیماري یا پزشکی که به مسافرت میبر
تواند نظیر آن قادر نیست در مطب حاضر شود، میمعاذیري

شرایطی را به جاي دت شش ماه پزشک واجدمحداکثر تا 
از سرنسخه تواندپزشک جانشین می.خود انتخاب کند

و به هر حال مسئولیت کامل امور پزشک اولیه استفاده کند
ها را درمانی به عهده پزشک جانشین است و باید سرنسخه

بنام خود و به نحوي که کامالً خوانا و مشخص باشد امضاء 
تواند بیش از شش پزشک جانشین در هیچ مورد نمید. کن

هیچ .ده کندتابلو و سر نسخه پزشک دیگري استفاماه از
طبیبی تواند از تابلو و سرنسخهزشکی نمیپپزشک یا دندان

که فوت کرده یا پزشکی که محل خدمت یا مطب او از محلی 
. براي اطالعات بیشتر شده استفاده کندبه محل دیگر منتقل

مراجعه 47و 46در مورد آداب و قوانین مطب، به منابع 
فرمائید.

ضمانت جراح در مطب خصوصی
اي در مطب جراحی، اعم از موعه عملیات حرفهمج

ویزیت، مشاوره، تجویز دارو، تزریقات، پانسمان، اعمال 
جراحی کوچک یا سرپائی، اقدامات و سایر پروسیجرهاي 
قابل انجام در مطب جراحی، در فرضی که ثابت شود جراح 
حاذق و ماهر بوده و موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را 

وده است، آیا صرف عدم اخذ برائت از بیماران، هم رعایت نم
باشد، پزشک هاي جراحی مرسوم نمیکه ظاهراً در مطب

باشد یا خیر؟ ارت وارده احتمالی میـران خسـضامن جب
چنانچه طبیب حاذق و "اي امامیه اتفاق نظر دارند که هفقه

ماهر نباشد و یا موازین علمی و فنی را رعایت ننماید و یا اذن 
ی از ایشان معتقدند، چنانچه ـبرخ"باشدرد، ضامن مینگی

ی و فنی و نظامات ـر باشد و موازین علمـپزشک حاذق و ماه
ار یا ولی یا ـاید و معالجات وي با اذن بیمـدولتی را رعایت نم

ذ برائت ـونی بیمار باشد، دیگر نیازي به اخـت قانـسرپرس
ار وارد شود، ـاي به بیمدمهـجه چنانچه صـنتیباشد. درنمی

کار رگ وي شود، ضمانی درـاي باعث مالجهـیا مع
49و48.نیست

دیدگاه قانون و حقوق پزشکی در کورد ضمانت پزشک 
جراح از مجموع مواد قانونی مصرح در قانون مجازات اسالمی 

گردد که طبیب ضامن و اصالحات بعدي آن چنین استفاده می
ت وي حادث دنبال طابه صدماتی است که ممکن است ب

گردد، لیکن استثنائاً با جمع شدن کلیه شرایط زیر پزشک 
ضامن نخواهد بود:

دهد مشروع باشدعمل طبی یا جراحی که انجام می.1
عمل طبی یا جراحی مشروع را با رضایت شخص .2

بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها 
انجام دهد (در موارد فوري و ضروري اخذ رضایت

الزم نخواهد بود)
عمل طبی یا جراحی را با رعایت کامل موازین .3

علمی و فنی و نظامات دولتی انجام داده باشد
قبل از شروع درمان یا جراحی، از بیمار یا ولی او .4

رضایت گرفته باشد 

توجه به همراستائی فراوان فقه و قانون در مورد با 
صالحیت هاي مطب جراحی، احرازضمانت جراح در فعالیت
مهارت)، رعایت موازین علمی و - علمی و تجربی (حذاقت

فنی، رعایت مقررات، قوانین و نظامات دولتی، احراز رضایت 
بیمار یا ولی یا سرپرست یا نماینده قانونی وي در جمیع 

ها الزم است. اخذ برائت در اعمال جراحی یا سایر فعالیت
عیت دارد پروسیجرهائی که امکان عارضه در آنها موضو

51و50.گرددتوصیه می

هاي اخالقی و حقوقی جـراح در مطـب   مسئولیت
خصوصی و ضمانت اجرائی آنها

مسئولیت اخالقی، پاسخگو بودن به پروردگار خالق 
داناي مطلق و ناظر و شاهد بر نیات و اعمال و افعال و نیز به 

ویژه ه خود و وجدان درونی و شخصی، در برابر آنها، ب
ل شناختن فاعل، الزم ئوبراي مسکابی است. خطاهاي ارت

مسئولیت است که اندیشه و وجدان وي بازرسی شود.
اخالقی الزامی است در وجدان خویش به محاسبه منصفانه 

گفتار و کردار، که اگر با حسن نیت و وجه زیبا و نتیجه ،افکار
گیرد و اگر خوب همراه باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی

موجب نکوهش و ،القی، خالفی داشته باشدبا قواعد اخ
عبارتی در دادگاه ه شود. بپذیرش مسئولیت جبران می

شاکی و مشتکی عنه و قاضی و ضامن اجرا ،وجدان فاعل
واحد است و شاهد و ناظر پروردگار جان و جهان است. اگر 

اي و همه هاي حرفهجراح در مطب خصوصی و همه فعالیت
ئولیت اخالقی بشرح فوق باشد، امور زندگی، قائل به مس

خودش ضامن بالمنازع مراعات قواعد و اجراي احکام اخالقی 
اي که در خارج از این باشد، نتیجهناشی از عملکردش می
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حیطه، مطالبه آن از دادگاه غیرممکن است. متناظر مسئولیت 
اخالقی، در عالم طبابت، مسئولیت حقوقی است. این سنخ از 

و اجتماعی و تابع قواعد مدون و ضوابط مسئولیت که مدنی 
مقرر و ضمانت اجراي قانونمند است، از مراجع مربوطه مانند 
دادگاه قابل پیگیري و قابل تقویم به جبران با معادل آن نظیر 

براي 56-52باشد. مراجعه به منابعپرداخت وجه و امثال آن می
توضیح و تفسیر و تشریح این فراز.

گیرينتیجه
دس و محل ارائه طیف وسیعی از ـگاهی مقمطب جای

باشد. دانستن و راحان به بیماران و جامعه میـخدمات ج
ول و آداب اداره مطب جراحی، موازین اخالق ـرعایت اص

ها، اب از لغزشـاي و اجتنرفهـول حـپزشکی و اص
ها، الزمه خدمات اريـها و بدرفتیـاشتباهات، بدخلق

دس و جلب اعتماد ـمقاي در این مکانشایسته حرفه
اي و سلوك اي اخالق حرفهـعمومی و بیماران و ارتق

اجتماعی است.

تهذیب تقوي و توکل به خداوند و طلب شفا از شافی،
نفس، درك معنوي از نیازهاي بیماران، منش اخالقی و رفتار 
واال در تعامل با مردم، خاصه بیماران، پیوستگی اخالق با علم 

ها و بلندنظري و بخشش در م انسانو هنر جراحی، تکری
تعامالت مادي، اعطاي امید و آرامش به بیماران غمگین و 
همراهان نگران، رعایت صرفه و صالح در تجویزها و اعمال 
جراحی، شفقت، خوشروئی، مهربانی و خوش زبانی، رعایت 

،نوبت و سایر حقوق بیماران، شکیبائی توأم با شهامت
وقار و ظاي، حفجام وظایف حرفهبردباري و مداومت در ان

پذیري در امور، قابل اعتماد بودن و انعطاف،متانت، امین بودن
در مطب ،روداي است که انتظار میدر زمره اخالقیات حسنه

اي از جراحان متجلی گردد. این هاي حرفهو سایر موقعیت
هاي مربوط به موضوعات اخالقی مطب مطالعه اولویت

ها و نبایدها، ها، شایستهگروه بایستهراحی را در سهـج
تعیین نموده است. پرداختن به این موضوعات و تالش براي 

تواند در ارتقاء مستمر خصوصیات سازي آنها، میپیاده
اخالقی در جامعه جراحی و پزشکی کشور مؤثر باشد.
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Introduction & Objective: Private office of surgeons establishes and ensures a professional
environment in which all individuals are accepted and treated with respect and compassion. Application of
surgical ethics principles and moral values is mandatory in situations specific to surgical practice. Certain
other ethical and moral issues are considered preferential and privileged. Unethical and unprofessional
behavior, in any form or by any means, is forbidden by surgeons.

Materials & Methods: The study designed and conducted by an expert group of Iranian Surgical
Association. Lists of relevant ethical issues were developed from previous meeting notes of ethics
committee of the Iranian Society of Surgeons, and were further enhanced by internal and external experts
and literature review. By focus group discussion, fundamental ethical principles, accepted and preferential
moral issues, and unethical behaviors was established and arranged in order of priority.

Results: We identified 34 mandatory (fundamental ethical principles), 30 preferential moral issues,
and 20 unethical behaviors, in the management of the private surgery offices, and listed the issues in each
category based on priorities.

Conclusions: Recognition and regard the principles of surgical ethics and professionalism have
become a central area of attention by Iranian Surgical Association. This study is a guide to widely accepted
recommendations, applicable in general surgery and various other surgical disciplines.

Key Words: Office, Surgery, Surgical Ethics, Professionalism, Ethical Principles

*Member of Iranian Association of Surgeons, Tehran, Iran
**Professor of Epidemiology, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Cancer Research Center,
Tehran, Iran
***Professor of General & Vascular Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services,
Head of Iranian Association of Surgeons, Tehran, Iran
****Professor of General & Cancer Surgery, Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Head of
Cancer Research Center, Institute Cancer, Tehran, Iran



1395، سال 2، شماره 24نشریه جراحی ایران، دوره  18

References:

، 24مصطفی. اخالق در جراحی. نشریه جراحی ایران، دوره ، جابر انصاري.1
.1395، سال 1شماره 

دارالشؤن الثقافیه العامه اسحق بن علی الرهاوي: کتاب ادب الطبیب. ناشر .2
داود سلمان -ترجمه و تحقیق: کمال السامرائی-السلسله: خزانه التراث

.1/1/1992،علی
مهر -راسخون- حسین.  تاریخ پزشکی در جهان اسالم-روح الهی.3

1391-https://rasekhoon.net

دانشنامه آزاد. ویکی پدیا، - اخالق پزشکی.4
https://fa.wikipedia.org

ترجمه: ،هاي اخالق پزشکی از نگاه رازيبایسته: محمد بن زکریاي راز.5
با همکاري ریاست ،تهران: انتشارات المعی،محمدحسین ساکت

اهان جمهوري معاونت علمی و فناوري، ستاد توسعه علوم و فناوري گی
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، و مرکز -دارویی و طب ایرانی

.1391دانشگاه شاهد؛ چاپ اول: -تحقیقات طب سنتی ایران
پزشکیاخالقتاریخیمطالعه- زادهسرنیتوکلی، مجیدغالمحسین.6

.1392پاییزشانزدهم،شمارهپنجم،سالپزشکی،تاریخرازي: فصلنامه
شکی در اخالق پز: کیانی مهرزاد،پاساالر مهدي،لدینءاتابعی سیدضیا.7

مجله -؛ یکی از منابع طب سنتی ایرانی (مقاله مروري)»ۀ الحکمهصخال«
22از صفحه ، 5مارهش، 4دوره، 1390مهر : ایرانی اخالق و تاریخ پزشک

.30تا صفحه 
8. World Federation for Medical Education: Basic

Medical Education, WFME Global Standards For
Quality Improvement, The 2015 Revision, WFME
office.

9. Paul R Helft, Rachael E Eckles, Laura Torbeck:
Ethics Education in Surgical Residency Programs: A
Review of the Literature. Journal of Surgical; 66(1):
35-42, 2008.

گنج ،1372چاپ دوم،-مطب، کتاب حقوق پزشکی-، شیریناديعب.10
.22-34، ص: تهراندانش،

هاي چالش-سیر تحول اخالق پزشکی و اخالق زیستیمعین، مصطفی. .11
، 5جلد . مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی. آموزشی، پژوهشی و اجرایی

.0-79ت صفحا1391، ویژه نامه اخالق در آموزش، اسفند 5دوره 
اي از تاریخ پزشکی و جراحی مصطفی. فرازهاي برجسته- جابر انصاري.12

.1394،جهان
وجهاندرپزشکیاخالقمریم. تاریخ–محمد، شهبازي -علیرضا.13

http://ebonyan.ir/attachments/896.pdfایران. 

-اخالق حسنه و اخالق سیئه-درس سوم- بالغهاخالق در نهج ال.14
.60صفحه 

نراقی، احمد بن محمد مهدي، معراج السعاده (ویرایش جدید، قم، .15
.1391طوباي محبت. چاپ هشتم، 

.باب برزویه طبیب-کلیکه و دمنه.16

دکتر کیارش آرامش. پزشک و مالحظات -ر باقر الریجانیـدکت.17
ي بر اخالق پزشکی با رویکرد ی، جلد اول، قسمت اول: مرورـاخالق

.3-205، صفحات 1392ایرانی، چاپ اول، - اسالمی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: معاونت امور فرهنگی. اخالق .18

.1370پزشکی به انضمام مختصري از تاریخ پزشکی. تهران: چاپ سپهر، 
زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباسپور عباس، خاقانی.19

مند علیرضا: بررسی اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی. فصلنامه پیروز
.35- 56صفحات ،1388اخالق پزشکی، سال سوم، شماره دهم، زمستان 

طباطبائی سید محمود، کالنتر هرمزي عبدالجلیل: بنیادهاي اخالق .20
پزشکی از دیدگاه متون اسالمی و مفاخر پزشکی ایران. پژوهش در 

ده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی (مجله پژوهشی دانشک
، 1390، بهار 1، شماره 35خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 

.1-60صفحات 
طباطبائی سیدمحمود، علم الهدي سید حسن: قلمرو فقه پزشکی و .21

، 5، شماره 5اخالق پزشکی. مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دوره 
.1391مهر 

هاي فقهی و اخالقی پزشک. تاریخ : مسئولیتاهللا ابراهیم امینیآیت.22
.http://www.ibrahimamini.com، 1392اسفند 27انتشار 

آزار شیرازي عبدالکریم: پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسالمی. بی.23
. 1383فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق، زمستان 

بخش سید محمدعلی: بررسی معیارهاي منطقی در تدوین منشور پور.24
، تابستان9، شماره 3حقوق بیماران. فصلنامه حقوق پزشکی، سال 

1388 .
25. Kevin C. Chung, Allison G. Pushman, and Lillian

T. Bellfi. A systematic Review of Ethical Principles
in the Plastic Surgery Literature. Plast Reconstr Surg.
2009 Nov. 124(5): 1711-1718.

26. World Medical Association: Medical Ethics
Manual. 3rd edition, 2015.

27. Hudson Birdin, Nel Glass, Ian Wilson, Michell
Harrison, Tim Usherwood, & Duncan Nass. Defining
professionalism in medical education: A systematic
review. Medical Teacher, 2014; 36: 47-61.

28. Vimmi Passi, Manjo Dough, Ed Peile, Jill
Thistlethwaite, Neil Johnson. Developing medical
professionalism in future doctors: A systematic
review. Int. J. Medical Education. 2010; 1:19-29.

29. Advancing Education in Medical Professionalism:
An Educational Resource from the ACGME.
http://medprofe.bimu.edu.cn/xsqy/8ACGME.

گري و برنامه درسی ايیمانی نیکو، چنگیز طاهره، ادیبی پیمان: حرفه.30
دانشگاه -تحقیقات آموزش علوم پزشکیپنهان در آموزش پزشکی. مرکز

بهداشتی اصفهان. خدماتعلوم پزشکی و 
اي گري در پزشکی: انجمن ایرانی اخالق در علوم رفتاري. حرفه.31

http//www.iranethics.ir.



19ها در مطب جراحیها و شایستهدکتر محمدعلی محققی ـ بایسته

مطهري مرتضی: فلسفه اخالق، انتشارات صدرا. .32
https://shahidmotahhari.blog.ir.

هاي مختلف خالقی در نظریههاي اارزش-محسنی، نیکچهره.33
شماره .مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-اسیـروانشن

.1371پائیز -51

.413مواعظ العددیه، ص.34
درزاده. پروفشنالیسم ـن حیـا صابري، آبتیـان نعمتی، عالیـشادم.35

گري) پزشکی و آموزش آن به دانشجویان. پژوهش در آموزش اي(حرفه
.)12(1389و تابستان پزشکی/ بهاد

36. Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing
professional competence. JAMA 2002; 287(2): 226-
235.

انجمن ایرانی اخالق در علوم -سوگندنامه بقراط-اخالق پزشکی.37
.http://www.iranethics.ir-رفتاري

.1380رازي محمد ابن زکریا: طب روحانی، انتشارات اهل قلم، .38
.ابن سینا: رساله عهدیه.39

40. Stephenson A, Higgs R, Sugarman J. Teaching
professional development in medical schools. Lancet.
2001; 35: 867-870.

و 1076ص، 2مبسوط در ترمینولوژى حقوق ج.41
http://www.wikifeqh.ir.

. چشم انداز فردانیاز امروز،،دکتر محمود عباسی، حقوق پزشکی.42
پانزدهم دي ماه. شناسی پزشکی وسالمتگزارش نشستی در گروه جامعه

1388)http://www.isa.org.ir/node/2423(.
ف، مطبعۀ اآلداب، سید روح اهللا: تحریرالوسیله، نجف اشر"ره"خمینی .43

1390.
اپور علیرضا، اسماعیل آبادي علیرضا: ـباقر، پارسدـاپور محمـپارس.44

ر آن در مسئولیت پزشکان. فصلنامه اخالق در ـک و تأثیـخطاي پزش
زمستان -1ژه نامه اخالق پرشکی، پیوست شماره ـاوري، ویـعلوم و فن

1385.

آن در اخالقیهاي نبهنیا ایرج: تحلیل کیفی تبلیغات تجاري و جشاکري.45
، 1389، 3شماره ، 3پزشکی. مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دوره 

.56-63صفحات 
هاي مؤسسات پزشکی، آئین نامه استانداردسازي تابلوها و سرنسخه.46

از فصل 3موضوع بند ج ماده -شاغالن حرف پزشکی و وابسته پزشکی
مجلس 25/1/1383دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، مصوب 

شوراي اسالمی.
معاونت درمان شیکه -هاي مطب پزشکان عمومیمجموعه آئین نامه.47

شهریار:
http://www2.iums.ac.ir/files/shahriar/moavenat_darm
an/pezeshk_omomi.pdf.

میرهاشمی سرور: ضمان پزشک در فقه و حقوق اسالمی. فصلنامه نداي .48
.1388، 35و 34صادق، شماره 

.1389،حقوقیانتشارات:تهران.پزشکیفقه.مدامادمحقق.49
پایگاه حق گستر -مسئولیت مدنی پزشک و ضمانت او-مرتضی آدمی.50

www.haghgostar.ir -1382.
ماهنامه -هاي خصوصیمسئله ضمان طبیب در مطب-مالمیر محمود .51

.1381بهمن و اسفند - 6سال -36شماره -دادرسی
مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی انواعدریاباري سید محمد زمان: .52

، آذر 7و 6، ... فصلنامه اندیشه صادق، شماره پزشک، مسئولیت پزشک
1394.

ن، حقوق مدنی. قلمرو مسؤولیت مدنی، نشر آیالر، چاپ علیرضا یزدانیا.53
.30، ص 1379اول، 

دکتر حسینقلی حسینی نژاد، مسؤولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید .54
.13، ص 1370بهشتی، چاپ اول، 

محمد بن قیس آل شیخ مبارك، حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین .55
، 1377زمستان ه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، ـاسالم، ترجم

.33ص 
محمدحسین ساکت، پند و پیمان در پزشکی. درآمدي به اخالق .56

.1378، مشهد، واژیران، چاپ اول 25پزشکی، ص 


