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ــه دوره  ــکی ب ــه پزش ــه حرف ــی ب ــام بخش ــدی و انتظ ــینه و قانونمن پیش
باســتان بــر مــی گــردد. در متــون اوســتایی و قانــون نامــه حمورابــی نســبت 
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــکان توج ــی پزش ــگاه اجتماع ــف و جای ــوق و تکالی ــه حق ب
ــه برخــی قوانیــن و اصــول اخالقــی حرفــه پزشــکی اشــاره  عمــل آمــده و ب
شــده اســت. در آثــار پزشــکی دوره تمــدن اســالمی نیــز توجــه ویــژه ای بــه 
موضــوع اخــالق پزشــکی قابــل مشــاهده اســت. بطــور كلــی حقــوق و تکالیف 
مــالزم یکدیگرنــد و قواعــد اخالقــی بــا اصــول و ارزش هــای ثابــت و اهدافــی 
چــون ارتقــای كمــال فضایــل اخالقــی، نــوع دوســتی و عدالــت، زمینــه ســاز 
تحقــق حقــوق و تکلیــف حرفــه ای مــی شــود. ســالمتی بــه عنــوان ارزشــمند 
ــناد  ــه آن در اس ــی ب ــود و در دسترس ــمرده میش ــان ش ــرمایه انس ــن س تری
بیــن المللــی و حقــوق بشــری در ردیــف مهــم تریــن حقــوق بنیادیــن قــرار 
ــا جلــب همــکاری و مشــاركت نهادهــای مدنــی موظــف  دارد و دولــت هــا ب
بــه ایجــاد تســهیالت بهداشــتی- درمانــی مناســب بــرای بازگشــت و حفــظ 
ــا  ــور م ــه در كش ــن زمین ــد. در ای ــده ان ــهروندان ش ــاران و ش ــالمت بیم س
ــاران توســط وزارت بهداشــت،  ــوق بیم ــر منشــور حق ــای اخی طــی ســال ه
ــخه اول آن در  ــال 1381 نس ــن و در س ــکی تدوی ــوزش پزش ــان و آم درم
ــالغ  ــال 1388 اب ــی آن در س ــخه نهای ــا نس ــت و نهایت ــرار گرف ــترس ق دس
گردیــد. در عیــن حــال ســازمان نظــام پزشــکی نیــز بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــاران  ــوق بیم ــان از حق ــت همزم ــی حمای ــه مســئولیت قانون ــا ب ــی دیرپ مدن
ــی،  ــف قانون ــن وظای ــام ای ــت. در انج ــرده اس ــدام ك ــکی اق ــه پزش و جامع
»راهنمــای عمومــی اخــالق حرفــه ای شــاغلین حــرف پزشــکی و وابســته« و 
نیــز ویرایــش جدید»ســوگندنامه جامعــه پزشــکی ایــران« در جهــت بیشــینه 
ســازی میــزان رعایــت حقــوق بیمــاران و ایجــاد بیشــترین اعتمــاد متقابــل 

به نام خداوند جان و خرد
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ریاست شورای عالی سازمان



8

ارائــه دهنــدگان و گیرنــدگان خدمــات ســالمت، پــس از مطالعــه و تدویــن در 
كمیســیون تخصصــی- مشــورتی اخــالق بــه ترتیــب در ســال هــای 1397 و 
1398 بــه تصویــب شــورایعالی ســازمان نظــام پزشــکی رســید و جهــت اجــرا 
بــه هیــات هــای مدیــره نظــام پزشــکی در سراســر كشــور ابــالغ گردیــد. در 
ــوق  ــن »منشــور حق ــه ی تدوی ــد، ضــرورت انجــام مطالع ــن فرآین ــداوم ای ت
جامعــه پزشــکی ایــران« بــا توجــه بــه دالیــل و اقتضائــات زیــر در دســتور كار 

كمیســیون تخصصــی و مشــورتی اخــالق پزشــکی قــرار گرفــت.
ــام  ــت و نظ ــی اس ــری فرابخش ــالمت« ام ــد، »س ــان جدی ــه و جه در جامع
ســالمت بــرای ارائــه خدمات بهداشــتی- درمانی و پیشــگیری در حــد مطلوب 
نیازمنــد داشــتن همــکاری و تعامــل بــا ســایر بخــش هــای علمــی، فرهنگــی، 
ــده ای  ــرایط پیچی ــن ش ــت. در چنی ــی اس ــی اجتماع ــور كل ــادی و بط اقتص
اســت كــه ســهم عوامــل اجتماعــی در حفــظ ســالمت و یــا بــروز بیمــاری هــا 
بــه بیــش از 80 درصــد بالــغ مــی شــود. بنابرایــن در طــب مــدرن بــا توجــه 
بــه نقــش مهــم كادرهــای پزشــکی در نظــام ســالمت، رســالت هــای ایشــان 
ــن نقــش و  ــی اســت. در ای ــات درمان ــر از محــدوده خدم ــه و فرات نیزچندگان
جایــگاه جدیــد، مســئولیت هــای آموزشــگری و معلمــی، پژوهشــگری و روز 
آمــدی علمــی، الگــوی اخالقــی و اجتماعــی و كنشــگری مدنــی بــرای دفــاع 
از حقــوق همــه جانبــه بیمــاران و ســالمت اجتمــاع برعهــده جامعــه پزشــکی 
ــه پزشــکی از  ــن اقتضــای برخــورداری جامع ــای نوی ــن رســالت ه اســت. ای
ــاران و  ــف بیم ــوق و وظای ــه حق ــرا ك ــت، چ ــدون اس ــن و م ــوق روش حق
پزشــکان مکمــل یکدیگــر و تضمیــن كننــده اعتمــاد متقابــل اســت. جایــگاه 
ــه  ــر پای ــاز ب ــت از دیرب ــه طباب ــم طــب و حرف ــی واالی عل ــت اجتماع و منزل
ــه  ــوی و حرف ــانی و معن ــئولیت انس ــن مس ــه ای ــبت ب ــی نس ــاد عموم اعتم
شــریف اســتوار بــوده اســت. ایــن اعتمــاد و مقبولیــت عــام كــه تــا ایــن زمــان 
در كشــور مــا و در ســطح جهانــی تــداوم یافتــه اســت بــا توجــه بــه رســالت 
هــای جدیــد و چندگانــه پزشــک و مســئولیت محــوری او در  نظــام ســالمت، 
موجــب رســمیت بخشــیدن بــه حــق برخــورداری از آزادی و اســتقالل حرفــه 
ای در جامعــه پزشــکی گردیــده اســت. ایــن آزادی، اســتقالل و حقــوق حرفــه 
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ــتانداردهای  ــن اس ــم و تدوی ــار تنظی ــتن اختی ــه داش ــروزه در زمین ای ام
اخالقــی و حرفــه ای، نظــارت و ارزیابــی مســتمر و پاالیــش درونــی تحقــق 
ــن  ــه بهتری ــد ك ــی یاب ــان م ــه اطمین ــق جامع ــن طری ــت و از ای ــه اس یافت
مراقبــت هــای پزشــکی و امنیــت بهداشــتی در حــد تــوان و امکانــات كشــور 
بــرای شــهروندان تامیــن و تضمیــن مــی شــود. از ســوی دیگــر بــر اســاس 
اعالمیــه ی انجمــن جهانــی پزشــکی الزمــه ایــن آزادی و اســتقالل و حقــوق 
ــرف  ــاغلین ح ــایر ش ــکان و س ــل پزش ــری كام ــئولیت پذی ــه ای، مس حرف
پزشــکی نســبت بــه اجــرای اســتانداردهای حرفــه ای و پاســخگویی دربــاره 
ضعــف هــای احتمالــی اســت. پیگیــری تحقــق اســتاندارد هــای اخالقــی و 
حقــوق حرفــه ای فــوق و رســیدگی بــه هــر گونــه عــدول از آنهــا بــا توجــه 
بــه مفــاد »راهنمــای عمومــی اخــالق حرفــه ای شــاغلین حــرف پزشــکی و 
ــون تاســیس  وابسته«-،»منشــور حقــوق بیمــاران«، تکالیــف مصــرح در قان
از وظایــف ســازمان نظــام پزشــکی و ســایر قوانیــن موضوعــه مربــوط اســت.

همچنیــن اعضــای جامعــه پزشــکی بــه عنــوان شــهروندان حرفــه منــدی 
كــه تجربــه ، مهــارت و دانــش تخصصــی دارنــد، برخــوردار ازتمامــی حقــوق 
ــدم  ــری وع ــت، براب ــت، آزادی و امنی ــرام و منزل ــه احت ــهروندی از جمل ش
ــی و  ــده مذهب ــخصی، آزادی عقی ــات ش ــم و اطالع ــظ حری ــض، حف تبعی
ــن  گرایــش هــای فکــری و سیاســی و دیگــر حقــوق و آزادی هــای بنیادی
هســتند و بــه وظایــف شــهروندی در برابــر دولــت هــا نیــز پایبنــدی دارنــد؛ 
بــه جــز در شــرایطی كــه انجــام آن وظایــف در تعــارض بــا اصــول اساســی 
اخــالق پزشــکی باشــد. بنابرایــن كنشــگری مدنــی در جهــت دفــاع از منافــع  
و حقــوق بیمــاران و حفــظ و ارتقــای ســالمت جامعــه چنانچــه بــا خشــونت 
و تضییــع حقــوق دیگــران همــراه نشــود، از نظــر مســئولیت هــای اخالقــی 
جامعــه پزشــکی، امــری منطقــی و توجیــه پذیــر اســت. نمونــه ای از اینگونه 
تعــارض هــای اخالقــی آن اســت كــه علیرغــم آگاهــی پزشــک نســبت بــه 
اهمیــت صرفــه جویــی در مصــرف داروهــای كمیــاب و منابــع محــدود نظــام 
ســالمت، تعهــد اصلــی او نســبت بــه حمایــت از حقــوق و ســالمتی بیمــار 
و تاكیــد بــر اســتقالل حرفــه ای بمنظــور حفــظ اعتمــاد بیمــاران اولویــت 
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بیشــتری دارد. 
ــی ســیر  ــای تاریخــی و جهان ــه ه ــل و زمین ــه دالی ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
تحــول علــوم پزشــکی، روابــط متقابــل ارائــه دهنــدگان و گیرنــدگان خدمات 
ــت از  ــرای حمای ــکی ب ــام پزش ــازمان نظ ــی س ــئولیت قانون ــالمت و مس س
ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــی ارای ــوق صنف ــری حق ــاران و پیگی ــوق بیم حق
ــوق  ــور حق ــن » منش ــه و تدوی ــام مطالع ــرورت انج ــات و ض ــالمت، كلی س
ــورتی  ــی- مش ــیون تخصص ــد كمیس ــورد تایی ــران« م ــکی ای ــه پزش جامع

ــع شــد. اخــالق پزشــکی واق
ــن،  ــش، تدوی ــد پژوه ــرم در رون ــدگان محت ــاركت كنن ــان از مش در پای
ــران  ــکی ای ــه پزش ــم جامع ــمند و مه ــند ارزش ــن س ــار ای ــب و انتش تصوی
ــیون  ــه كمیســ ــای فرهیخت ــئوالنه اعض ــام مس ــری و اهتم ــژه پیگی ــه وی ب
تخصصــی- مشــورتی اخــــالق پزشـــکی و شـــورای عالــی نظــام پزشــکی، 
ــکار و ریاســت كل  ــی هم ــروه پژوهش ــازمان، گ ــکی س ــالق پزش ــوزه اخ ح
محتــرم ســازمان نظــام پزشــکی صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم.

دکتر مصطفی معین
رئیس شورایعالی نظام پزشکی و

رئیس كمیسیون تخصصی- مشورتی اخالق پزشکی 
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در فراینــد پیچیــده و خطیــر »ســالمت مــردم« و »درمــان بیمــاران« 
ــادی،  ــرایط اقتص ــل ش ــی از قبی ــد وجه ــترده و چن ــاد گس ــامل ابع ــه ش ك
ــن  ــه تأمی ــته ب ــه شایس ــد، توج ــی می باش ــی و فرهنگ ــی، سیاس اجتماع
امنیــت و حقــوق صاحبــان فرآینــد و جامعــه خــدوم درمــان، بــرای ایجــاد 
انگیــزه، امیــد و اعتمــاد در جهــت پیمــودن ایــن مســیر دشــوار ضرورتــی 

ــت.  ــد اس ــل تردی غیرقاب
تدویــن و تصویــب »منشــور حقــوق جامعــه پزشــکی ایــران« توســط 
ســازمان نظــام پزشــکی اقدامــی مهــم و راهبــردی در مســیر حفــظ ســرمایه 
ــه منظــور ایجــاد شــرایط مناســب خدمــت  ــل ب اجتماعــی و اعتمــاد متقاب
و تأمیــن حقــوق حرفــه ای و اجتماعــی رهپویــان گرانقــدر ایــن قلــه بلنــد 

اســت. 
بعــد از ابــالغ »منشــور حقــوق بیمــاران« در ســنوات گذشــته و نیــز تدویــن، 
ــرف  ــاغلین ح ــه ای ش ــالق حرف ــی اخ ــای عموم ــالغ »راهنم ــب و اب تصوی
پزشــکی و وابســته« و ویرایــش جدیــد »ســوگندنامه جامعــه پزشــکی 
ــه  ــن ب ــکی، پرداخت ــام پزش ــازمان نظ ــت س ــن دوره از فعالی ــران« در ای ای
ــرای  ــران« ب ــه پزشــکی ای ــوق جامع ــگارش و ثبــت رســمی »منشــور حق ن
تکمیــل ابعــاد و مبانــی قانونــی و حقوقــی چرخــه تعامــل حرفــه ای و ایجــاد 
ــمند  ــز و ارزش ــکاران عزی ــت هم ــه كار و خدم ــاد در عرص ــات و اعتم ثب
جامعــه پزشــکی ضرورتــی بــود كــه بــه همــت اعضــای محتــرم كمیســیون 
تخصصــی- مشــورتی اخــالق پزشــکی شــورای عالــی ســازمان نظام پزشــکی 
بــه ویــژه اســتاد ارجمنــد جناب آقــای دكتــر معیــن و جمعــی از متخصصین 
ــه  ــخ 1400/5/14 ب ــاً  در تاری ــده و نهایت ــق ش ــط محق ــای مرتب ــوزه ه ح

پیشگفتار
ریاست کل سازمان
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ــی ســازمان رســید. تصویــب شــورای عال
امیــد اســت؛ بــا توجــه شایســته بــه فرهنگ ســازی مناســب در ایــن زمینــه 
ــاد  ــرای مف ــرایط و اج ــن ش ــان در تأمی ــر و حاكم ــام مســئولین ام و اهتم
ــرای ارتقــاء منزلــت و اعتمــاد، برخــورداری از  ایــن منشــور، زمینــه الزم ب
امنیــت و اســتقالل حرفــه ای، بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق مشــاركت 
ــران  ــکی ای ــه پزش ــی جامع ــوق اساس ــن حق ــت و تأمی ــن سرنوش در تعیی

فراهــم گــردد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس كل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه

ــوری،  ــی و ارزشــی مح ــی اله ــوان نعمت ــخ، »ســالمت«، به عن ــول تاری در ط
همــواره در كانــون توجــه ویــژه بــوده اســت. ایــن توجــه در جهــان امــروز، 
بیــش از هــر زمــان دیگــر، لمس كردنــی اســت؛ به گونه ای كــه اكنــون، 
تضمیــن دولت هــا بــرای ارائــه ی خدمــات ســالمت بــه شــهروندان، وظیفــه ای 
ــته  ــه در گذش ــه اگرچ ــت ك ــدان معناس ــن ب ــود. ای ــناخته می ش ــی ش بدیه
ــالمت  ــات س ــت خدم ــرای دریاف ــوم آزادی ب ــالمت«، در مفه ــر س ــق ب »ح
ــروز  ــد، ام ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــادی ب ــدود زی ــا ح ــراد، ت ــرای اف ب
ــه ی آن،  ــر پای ــه ب ــی ك ــود؛ حق ــته می ش ــهروندان دانس ــت ش ــق مثب ح
دولــت تکلیــف دارد ســطحی شایســته و مقبــول از خدمــات ســالمت را یــا 
ــه ی  ــخص، از ارائ ــازوكارهای مش ــی س ــا طراح ــا ب ــد ی ــه كن ــطه ارائ بی واس
ســطح مطلــوب ایــن خدمــات، اطمینــان حاصــل كنــد. در ایــن میــان، دولتی 
ــر از  ــه ســطحی مطلوب ت ــد دسترســی ب ــه بتوان ــی می شــود ك ــر تلق موفق ت
خدمــات ســالمت را، بــرای همــگان و به صــورت عادالنــه ممکــن ســازد. بــر 
خــالف قــرون گذشــته كــه پزشــکان و برخــی دیگــر از حرفه منــدان پزشــکی، 
ــای  ــروزه، نظام ه ــد، ام ــم بوده ان ــه ی مه ــن عرص ــی ای ــران اصل ــا بازیگ تنه
ــط پیچیــده هســتند  ــا رواب ــده ی اجــزای بســیار متعــدد ب ســالمت دربردارن
و ارائــه ی خدمــات ســالمت مطلــوب، نتیجــه ی تعامــل مناســب آن هاســت. 
باوجودایــن، بــا توجــه بــه نقــش مهــم عوامــل اجتماعــی در ســالمت و بــروز 
ــای  ــن نظام ه ــن ركــن ای ــوان مهم تری ــدان ســالمت، به عن بیمــاری، حرفه من
چندالیــه و پیچیــده، بیــش از گذشــته، مدافعــان اصلــی حقــوق بیمــاران و 

ــتند. ــالمت هس ــات س ــدگان خدم ــایر دریافت كنن س
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ــی گســترده  ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تغیی ــر، در پ ــای اخی  در دهه ه
در ســطح جهــان، موضــوع رعایــت حقــوق بیمــاران، بــه دالیــل مختلــف در 
كانــون توجــه ویــژه بــوده اســت. در بســیاری از كشــورها، حقــوق شــهروندان 
در جایــگاه دریافت كننــده ی خدمــات ســالمت در قالــب مســتنداتی بــا عنوان 
كلــی »منشــور حقــوق بیمــاران« مــدون شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــدان توج ــالمت، چن ــات س ــدگان خدم ــوق ارائه كنن ــت حق ــه رعای ــه ب ك
ــات  ــدگان خدم ــه ارائه كنن ــرض ك ــن پیش ف ــا ای ــه ب نشــده اســت؛ تاجایی ك
ــا دریافت كننــدگان خدمــات، بیشــتر قــدرت دارنــد  ســالمت، در مقایســه  ب
ــدگان  ــایر دریافت كنن ــاران و س ــه، بیم ــن رابط ــیب پذیر تر ای ــرف آس و ط
خدمــات ســالمت هســتند، نوعــی درنــگ و تردیــد در طــرح موضــوع 
ــه  ــه چشــم می خــورد؛ درحالی ك ــات ســالمت ب ــدگان خدم ــوق ارائه كنن حق
ــوالً  ــه اص ــت ك ــه دار اس ــده و ریش ــان درهم تنی ــروه، چن ــن دو گ ــاط ای ارتب
ــرد  ــری اســت و رویک ــوق دیگ ــت حق ــی، مســتلزم رعای ــوق یک ــت حق رعای
ــاید،  ــکالت نمی گش ــی از مش ــا گره ــاران، نه تنه ــوق بیم ــه حق ــه ب یک جانب
ــور  ــن تص ــر، ای ــوی دیگ ــد. از س ــر می كن ــز عمیق ت ــکاف ها را نی ــه ش بلک
ــتباه  ــرد، اش ــرار می گی ــر ق ــل یکدیگ ــروه در مقاب ــن دو گ ــوق ای ــه حق ك
ــدگان و  ــوق ارائه كنن ــتیفای حق ــع اس ــع، مرج ــیاری از مواق ــت. در بس اس
دریافت كننــدگان خدمــات ســالمت مشــترک اســت. اگرچــه مخاطــِب الــزام 
بــه رعایــت حقــوق دریافت كننــدگان خدمــات ســالمت، در بســیاری مواقــع، 
ارائه كننــدگان خدمــات یــا بــه عبارتــی اعضــای جامعــه ی پزشــکی هســتند، 
ــه ی  ــوق جامع ــت حق ــه رعای ــت؛ چراك ــادق نیس ــه ص ــن قضی ــس ای عک
پزشــکی در اغلــب قریــب بــه اتفــاق مواقــع، بــر عهــده ی دولت هــا، نهادهــا، 
ــی  ــت بخش ــه رعای ــت؛ البت ــان اس ــایر ذی نفع ــركت ها و س ــازمان ها، ش س
كوچــک از ایــن حقــوق نیــز، بــر عهــده ی مــردم، به عنــوان دریافت كننــدگان 

خدمــات ســالمت اســت.
ــران در  ــوری اســالمی ای ــه، ســازمان نظــام پزشــکی جمه ــن زمین در ای
ــون تشــکیل  ــدرج در قان ــی خــود، من ــف ذات ــداف و وظای ــق اه جهــت تحق
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ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر قوانیــن باالدســتی 
كــه مشــتمل بــر حمایــت مناســب و متناســب از حقــوق دریافت كننــدگان و 
ارائه كننــدگان خدمــات ســالمت اســت، در طــول چنــد دهــه فعالیــت خــود 
كوشــیده اســت رعایــت حقــوق بیمــاران را در اولویــت خــود قــرار دهــد. در 
ایــن فراینــد، در ســال 1397، »راهنمــای عمومــی اخــالق حرفــه ای شــاغلین 
ــوری اســالمی  ــام پزشــکی جمه ــازمان نظ حــرف پزشــکی و وابســته ی س
ــه ی پزشــکی  ــف اعضــای ســازمان و جامع ــده ی تکالی ــه دربردارن ــران« ك ای
در جهــت رعایــت مؤثــر حقــوق بیمــاران و حفــظ و ارتقــاء اعتمــاد متقابــل 
ارائه كننــدگان و دریافت كننــدگان اســت، بــه تصویــب شــورای عالــی نظــام 
ــاران  ــوق بیم ــری حق ــت حداكث ــت رعای ــون و در جه ــید. اكن ــکی رس پزش
ــای  ــوق اعض ــرف و حق ــک ط ــالمت از ی ــات س ــدگان خدم و دریافت كنن
ــرف  ــالمت از ط ــات س ــدگان خدم ــوان ارائه كنن ــکی، به عن ــه ی پزش جامع
دیگــر، »منشــور حقــوق جامعــه ی پزشــکی« در شــش فصــل و 59 مــاده، در 
تاریــخ چهاردهــم مردادمــاه 1400بــه تصویــب شــورای عالــی نظــام پزشــکی 

رســید.
ــدرج در  ــوق من ــه حق ــد ك ــد می كن ــی نظــام پزشــکی تأكی شــورای عال
ایــن منشــور، بــه هیــچ عنــوان، نبایــد در تقابــل بــا حقــوق دریافت كننــدگان 
ــف  ــز تکالی ــاران« و نی ــوق بیم ــور حق ــدرج در »منش ــالمت من ــات س خدم
منــدرج در »راهنمــای عمومــی اخــالق حرفــه ای شــاغلین حــرف پزشــکی 
و وابســته« تفســیر شــود. در مــواردی كــه مرجــع اســتیفای حقــوق اعضــای 
ــای  ــکی و اركان و بخش ه ــام پزش ــازمان نظ ــود س ــکی، خ ــه ی پزش جامع
ــرا  ــب، الزم االج ــخ تصوی ــند از تاری ــن س ــاد ای ــه ی آن اســت، مف زیرمجموع
و الزم االتبــاع اســت. در مــواردی نیــز كــه مخاطــب ایــن ســند، نهادهــا یــا 
ســازمان های دیگــر هســتند، رییــس كل ســازمان، بایــد مفــاد ایــن ســند را 
به عنــوان راهبــرد اصلــی، در مــراودات بــا نهادهــای ذی ربــط ســرلوحه قــرار 
ــد. الزم اســت همــه ی اركان ســازمان نظــام پزشــکی،  دهــد و پیگیــری كن
ــای  ــژه انجمن ه ــه ای، به وی ــای حرف ــایر نهاده ــکاری س ــی و هم ــا هماهنگ ب
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علمــی گــروه پزشــکی، رعایــت حقــوق منــدرج در ایــن منشــور را از همــه ی 
ذی نفعــان مطالبــه كننــد. بــرای ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای اجرایی شــدن 
مفــاد ایــن ســند و پیگیــری و نظــارت بــر حســن اجــرای آن، ضــروری اســت 
ــی نظــام  یــک كمیســیون تخصصی مشــورتی در زیرمجموعــه ی شــورای عال
پزشــکی تشــکیل شــود. كمیســیون های تخصصــی - مشــورتی اخــالق 
نحــوه ی  به صــورت مشــترک، جزئیــات  لوایــح،  و  و طرح هــا  پزشــکی 
ــی  تشــکیل و فعالیــت كمیســیون مذكــور را پیشــنهاد كــرده و شــورای عال
نظــام پزشــکی آن هــا را تصویــب خواهــد كــرد. اعضــای جامعــه ی پزشــکی 
در ایــن مســتند، شــاغالن حرفه هــای پزشــکی و وابســته ی موضــوع مــاده ی 
1 آیین نامــه ی انتظامــی اعضــای ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســالمی 
ــری،  ــه در دوره ی فراگی ــران و دانشــجویانی ك ــرد؛ فراگی ــران را دربرمی گی ای
عضــو رســمی ســازمان نیــز هســتند، ماننــد دســتیاران دوره هــای تخصصــی 

ــتند. ــان هس ــمار آن ــز در ش ــف نی ــته های مختل ــی رش و فوق تخصص
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مــاده ی ۱. اعضــای جامعــه ی پزشــکی، ماننــد ســایر افــراد جامعــه، در 
از حقــوق  اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی،  جنبه هــای مختلــف صنفــی، 
ــل،  ــون و مســئولیت اجتماعــی متقاب ــد و در چارچــوب قان شــهروندی برخوردارن
ــا  ــکی ب ــام پزش ــازمان نظ ــد. س ــری می كنن ــوق را پیگی ــن حق ــدن ای برآورده ش
ــل  ــب و تعام ــزی مناس ــت گذاری و برنامه ری ــت، سیاس ــتمر وضعی ــی مس ارزیاب
ــوق شــهروندی اعضــای  ــاع از حق ــه دف ــط، موظــف ب ــی ذی رب ــا مراجــع قانون ب

ــت. ــکی اس ــه ی پزش جامع
ــا  ــرام متناســب ب ــد از احت ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی 2. اعضــای جامع م
شــأن و حرفــه ی خــود برخــوردار باشــند. بــر ایــن اســاس، اعضــای حرفــه بایــد 
در حــد امــکان از هرگونــه برخــورد متضمــن یــا مســتلزم توهیــن، تحقیــر، انــگ، 
برچســب، اتهــام بــدون مبنــا و تبعیــض مصــون باشــند. ایــن حــق دربردارنــده ی 
ــات  ــه ی خدم ــران مؤسســات ارائ ــان، مدی ــاران و همراه ــکاران، بیم ــرام هم احت
ــر  ــت. ب ــان اس ــایر ذی نفع ــی و س ــانه های جمع ــت گذاران، رس ــالمت، سیاس س
همیــن اســاس، فراگیــران عضو جامعه ی پزشــکی حــق دارنــد از احترام اســتادان، 
همــکاران ارشــد و ســایر همــکاران و كاركنــان مراكــز ارائــه ی خدمــات ســالمت 
برخــوردار باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت همــواره در ســطح كالن، 
مراقــب حفــظ حریــم حرفــه باشــد و در صــورت مشــاهده ی هرگونــه بی احترامــی 
نظام منــد، ضمــن بررســی ریشــه ها و علــل چنیــن مــواردی، بازخــورد و پاســخی 

درخــور و مناســب را ارائــه دهــد.
مــاده ی 3. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد در مراجعــات و تماس هــای 
حضــوری و غیرحضــوری خــود بــا ســازمان نظــام پزشــکی، از احتــرام متناســب 
بــا شــأن و حرفــه ی خــود برخــوردار باشــند. همــه ی مدیــران و دســت اندركاران 
ــان  ــار كاركن ــر رفت ــم ب ــارت دائ ــن نظ ــد ضم ــکی مکلف ان ــام پزش ــازمان نظ س
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ســازمان، از رعایــت ایــن موضــوع اطمینــان حاصــل كننــد و آموزش هــای الزم 
را بــه كاركنــان ســازمان ارائــه دهنــد.

ــه  ــیدگی ب ــول رس ــد در ط ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی ۴. اعض م
ــوط  ــع مرب ــه مراج ــا ب ــه آن ه ــه علی ــه ای ك ــت حرف ــا فعالی ــط ب ــکایات مرتب ش
شــده اســت، برخــوردی مؤدبانــه، متناســب بــا شــئون پزشــکی و فــارغ از هرگونــه 
ــه كننــد. درصورتی كــه  ــی را تجرب ــا و انگ زن ــدون مبن ــر، اتهــام ب توهیــن، تحقی
ــای  ــا اعض ــان ی ــم از كاركن ــیدگی، اع ــد رس ــر در رون ــراد درگی ــک از اف ــر ی ه
ــوند، الزم  ــارج ش ــوب خ ــن چارچ ــکی از ای ــام پزش ــی نظ ــای انتظام هیئت ه
ــام  ــدی انج ــده و ج ــوردی بازدارن ــان برخ ــا آن ــت، ب ــرعت و قاطعی ــا س ــت ب اس
ــوارد  ــن م ــه ای ــل ب ــن عم ــت ضم ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــود. س ش
در بررســی های درون ســازمانی، اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای 

ــد. ــه كن ــری و مطالب ــیدگی كننده، پیگی رس
مــاده ی 5. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد كــه حریــم خصوصی شــان، 
به صــورت كامــل، توســط همــه ی ذی نفعــان، ازجملــه دریافت كننــدگان خدمــات 
ســالمت محتــرم شــمرده شــود و در روابــط خــود بــا بیمــار از این جهت احســاس 
ــات  ــه ی خدم ــل ارائ ــر از مراح ــا تصوی ــدا ی ــط ص ــه ضب ــد. هرگون ــت كنن امنی
ــدگان  ــاران و دریافت كنن ــه بیم ــان، ازجمل ــک از ذی نفع ــر ی ــالمت توســط ه س
خدمــات ســالمت و نیــز مســئوالن مؤسســات، تنهــا پــس از كســب اجــازه از آن 
ــه مداخــالت قــرار  دســته از اعضــای جامعــه ی پزشــکی كــه در معــرض این گون
می گیرنــد و حریــم خصوصــی آن هــا در معــرض خدشــه اســت، میســر خواهــد 
ــالمت،  ــات س ــه ی خدم ــز ارائ ــی مراك ــای عموم ــر در فضاه ــط تصاوی ــود. ضب ب
درصورتی كــه بــر اســاس مقــررات جــاری و در چارچــوب قانــون صــورت بگیــرد 
ــاده خــارج اســت.  ــن م و به صــورت عمومــی اطالع رســانی شــود، از شــمول ای

مــاده ی 6.  اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد خواســتار نگهــداری كامــاًل 
محرمانــه ی تمامــی اطالعــات حرفه ای شــان، ازجملــه اطالعــات شــخصی، 
ــت  ــه فعالی ــوط ب ــی مرب ــا انتظام ــی ی ــای قضای ــه پرونده ه ــوط ب ــات مرب اطالع
حرفــه ای، اطالعــات مالــی و ســایر اطالعاتــی كــه بــه دلیــل عضویــت آن هــا در 
حرفــه، در اختیــار مراجــع و ذی نفعــان مختلــف ازجملــه ســازمان نظــام پزشــکی، 
ــل  ــات مح ــکی و مؤسس ــوم پزش ــگاه های عل ــی، دانش ــکی قانون ــازمان پزش س
ــون، به هیچ وجــه  ــرار می گیــرد، باشــند و به جــز مــوارد مصــرح در قان فعالیــت ق
بــدون كســب اجــازه ی آن هــا در اختیــار شــخص ثالــث حقیقــی یــا حقوقــی قــرار 
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ــه  ــه، به نحوی ك ــات اعضــای حرف ــا اســتفاده از اطالع ــه انتشــار ی ــرد. هرگون نگی
هویــت افــراد مشــخص باشــد، فقــط پــس از كســب اجــازه ی صریــح از صاحــب 
اطالعــات مقــدور اســت. روشــن اســت كــه اســتفاده از اطالعاتــی كــه به صــورت 
ــت.  ــع اس ــررات، بالمان ــوب مق ــند، در چارچ ــده باش ــام ش ــت ناپذیر، بی ن برگش
ایــن حــق، شــامل مــواردی كــه اطالع رســانی آن جــزء وظایــف ذاتــی و قانونــی 
ســازمان نظــام پزشــکی اســت، ماننــد عضویــت افــراد در نظــام پزشــکی، شــهر 
ــی دارد،  ــزام قانون ــانی آن ال ــه اطالع رس ــواردی ك ــایر م ــا و س ــل كار اعض و مح
ــود  ــورت وج ــه ای، در ص ــی و حرف ــای انتظام ــابقه ی محکومیت ه ــود. س نمی ش

ــود. ــانی ش ــد اطالع رس ــی می توان ــزام قانون ــا ال ــا ی مبن
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مــاده ی 7. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد، حمایت هــای الزم را بــرای 
داشــتن امنیــت حرفــه ای و شــغلی و اجتماعــی داشــته باشــند. ســازمان نظــام 
پزشــکی مکلــف اســت به صــورت مــداوم بــا اســتفاده از ابزارهــای متنــوع، بــرای 
رصــد وضعیــت امنیــت حرفــه ای اعضــای جامعــه ی پزشــکی اقــدام كنــد و ضمــن 
شناســایی تهدیدهــا، فرصت هــا، قوت هــا و ضعف هــا، بــرای ارتقــاء ســطح 
ــورای  ــد. ش ــام ده ــب انج ــزی مناس ــود، برنامه  ری ــای خ ــه ای اعض ــت حرف امنی
ــه و  ــوه ی مقنن ــکی از ق ــه ی پزش ــای جامع ــار اعض ــکی، انتظ ــام پزش ــی نظ عال
مجریــه و قضائیــه را بــرای تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات الزم بــرای ایجــاد 
ــه رســمیت می شناســد و ســازمان نظــام  امنیــت حرفــه ای در ابعــاد مختلــف، ب

ــد. ــف می دان ــن خواســته ی منطقــی مکل ــری ای ــرای پیگی پزشــکی را ب
ــیب های  ــال آس ــه دنب ــد ب ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی 8. اعضــای جامع م
ــاوره  ــتم مش ــه سیس ــونت، ب ــا خش ــت ی ــک حرم ــد هت ــواردی مانن ــي از م ناش
ــند.  ــته باش ــی داش ــکی دسترس ــام پزش ــازمان نظ ــی در س ــای روان و حمایت ه
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت یــک خــط ارتباطــی در دســترس اضطراری 
در ســطح ملــی بــرای مــوارد خــاص ایجــاد نمایــد تــا اعضــای جامعــه ی پزشــکی 
بتواننــد در صــورت نیــاز، فــوراً بــا ســازمان نظــام پزشــکی یــا منطقــه ی مّدنظــر 

تمــاس بگیرنــد و درخواســت كمــک كننــد.
مــاده ی 9. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد بــرای مواجهــه بــا مــوارد 
تضییــع حقــوق خــود كــه در ایــن ســند درج شــده اســت، بــه سیســتم مشــاوره 
و حمایت هــای حقوقــی و قانونــی در ســازمان نظــام پزشــکی دسترســی داشــته 
باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی مکلف اســت ســازوكار مناســب را بــرای راهنمایی 
اعضــای جامعــه ی پزشــکی و دسترســی بــه خدمــات مشــاوره ی حقوقــی ایجــاد 
ــه  ــواردی ك ــت در م ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــال، س ــد. درعین ح كن
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مشــخص شــود هــر یــک از اعضــای حرفــه بــه دلیــل یــا در اثــر عمــل بــه وظایف 
حرفــه ای خــود كــه آن هــا را به درســتی و بــا درنظرگرفتــن اســتانداردهای علمــی 
ــب  ــا عواق ــت ی ــورد بازخواس ــی م ــر دلیل ــه ه ــام داده، ب ــی انج ــی و اخالق و فن
ــت و  ــوان از امنی ــام ت ــا تم ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــد آن ق ــی و اداری و مانن قضای

حیثیــت حرفــه ای و فــردی وی دفــاع كنــد.
مــاده ی ۱۰. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد از ســطح مناســب امنیــت 
اجتماعــی و فیزیکــی و حرمــت حرفــه ای در محــل كار خــود برخــوردار باشــند؛ 
ازایــن رو، انتظــار اعضــای جامعــه ی پزشــکی بــرای اینکــه مؤسســات محــل ارائه ی 
خدمــات ســالمت، به ویــژه بیمارســتان ها، كلینیک هــا، درمانگاه هــا و ماننــد 
ــیب های  ــل آس ــی در مقاب ــت فیزیک ــرای حفاظ ــای الزم را ب ــا پیش بینی ه آن ه
محتمــل انجــام دهنــد، موجــه و مؤكــد اســت. تأمیــن امنیــت فیزیکــی در بخــش 

اورژانــس نیــز اهمیتــی ویــژه دارد. 
ــدن  ــرای گذران ــکی ب ــه ی پزش ــای جامع ــه اعض ــواردی ك ــاده ی ۱۱. در م م
تعهــدات قانونــی بــه نقــاط مختلــف كشــور اعــزام می شــوند، نهــاد اعزام كننــده 
ــرایط  ــه ش ــا مســئول اســت. درصورتی ك ــت آن ه ــم و امنی ــظ حری ــر حف در براب
كاری و حساســیت های فرهنگــی یــا بومــی خاصــی، ازجملــه دربــاره ی فرهنــگ، 
آداب، رســوم و عادت هــای مــردم وجــود دارد كــه بی اطالعــی اعضــای جامعــه ی 
ــا  ــد ی ــل كن ــان را مخت ــش آن ــت و آرام ــت امنی ــن اس ــا ممک ــکی از آن ه پزش
ــه  موجــب نقــض حقــوق بیمــار شــود، انتظــار مــی رود نهــاد مذكــور، نســبت ب
ــاره اقــدام كنــد. ســازمان  تهیــه ی محتــوا و ارائــه ی آمــوزش مناســب در ایــن ب
ــت  ــف اس ــی، مکل ــطح محل ــم در س ــی و ه ــطح مل ــم در س ــکی، ه ــام پزش نظ
ــطه،  ــا، بی واس ــایر نهاده ــط س ــف توس ــن تکلی ــدن ای ــری انجام ش ــن پیگی ضم
ــه آن دســته از اعضــای خــود كــه كار خــود  آموزش هــای ضــروری را، به ویــژه ب

ــد. ــه ده ــد، ارائ ــروع می كنن ــه ش ــک منطق را در ی
مــاده ی ۱2. در مــواردی كــه علیــه هــر یــک از اعضــای جامعــه ی پزشــکی در 
ــه ای، خشــونتی جــدی  ــت حرف ــا فعالی ــط ب ــا مرتب ــه ای ی ــت حرف ــط فعالی محی
رخ دهــد كــه بــه آســیب جســمی تأمل برانگیــز منجــر شــود، الزم اســت نظــام 
پزشــکی محــل در اولیــن فرصــت و حداكثــر، ظــرف مــدت ده روز كاری، ضمــن 
ــه  ــی را ب ــی، گزارش ــد میدان ــزوم بازدی ــورت ل ــوع و در ص ــق موض ــی دقی بررس

ــه كنــد.  رئیــس كل ســازمان ارائ
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ــه خشــونت و  ــد از هرگون ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی ۱3. اعضــای جامع م
تعــرض و آزار جنســی در محیــط كار خــود مصــون باشــند. هــر رفتــار یــا گفتاری 
ــت جنســی  ــا ضمنــی دالل ــا به صــورت اســتعاری، تشــبیهی ی كــه به صراحــت ی
داشــته باشــد و خــارج از چارچــوب ضرورت هــای حرفــه ای بیــان یــا انجــام شــود 
و موجــب تحقیــر یــا توهیــن یــا ارعــاب و آســیب روانــی یــا جســمانی مخاطــب 
ــکی از  ــه ی پزش ــای جامع ــار اعض ــود. انتظ ــردد، آزار جنســی محســوب می ش گ
ــات  ــئوالن مؤسس ــه مس ــط، ازجمل ــئوالن ذی رب ــت اندركاران و مس ــه ی دس هم
ــا هــر  ــده ب ــرای پیشــگیری، پنهان نکــردن و برخــورد جــدی و بازدارن پزشــکی ب
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــد س ــورد تأیی ــی و م ــی، منطق ــرض و آزار جنس ــوع تع ن
اســت. درصورتی كــه اعضــای حرفــه، در معــرض خشــونت یــا آزار جنســی ســایر 
همــکاران عضــو جامعــه ی پزشــکی، قــرار گیرنــد و مؤسســات یــا اعضــا، مراتــب 
ــای  ــایر پیگیری ه ــر س ــانند، عالوه ب ــکی برس ــام پزش ــازمان نظ ــالع س ــه اط را ب
ــه ای،  ــئون حرف ــالف ش ــاری خ ــوان رفت ــل، به عن ــن عم ــت ای ــی، الزم اس قانون
ــتان، آن را  ــکی اس ــالق پزش ــی اخ ــیون كارشناس ــود و كمیس ــی ش ــدی تلق ج
خــارج از نوبــت بررســی كنــد و هیئت هــای انتظامــی نیــز، بالفاصلــه و خــارج از 

نوبــت، پیگیــری آن را تــا رســیدن بــه نتیجــه انجــام دهنــد.
ــه اینکــه یکــی از موقعیت هایــی كــه موجــب ایجــاد  ــا توجــه ب ــاده ی ۱۴. ب م
ــی از  ــی ناش ــش اخالق ــوارد تن ــود، م ــکی می ش ــه پزش ــای جامع ــش در اعض تن
ــه ی پزشــکی  ــی اســت، اعضــای جامع ــا و ســؤاالت اخالق ــا دوراهی ه ــه ب مواجه
حــق دارنــد در این گونــه مواقــع، منابــع و راهنماهــای الزم را در دســترس 
ــده اســت و  ــوارد گاهــی پیچی ــه م ــردن این گون داشــته باشــند. ازآنجاكــه حل ك
ــد پاســخ گو باشــد، ســازمان نظــام پزشــکی  ــاً راهنماهــای موجــود نمی توان صرف
مکلــف اســت ســازوكار مشــاوره را بــرای پاســخ بــه  چنیــن ســؤاالتی و كمــک بــه 
مواجهــه بــا دوراهی هــای اخالقــی ایجــاد و بــه اعضــای حرفــه اطالع رســانی كنــد. 
شــورای عالــی نظــام پزشــکی، حــق دسترســی بــه مشــاوره ی اخــالق حرفــه ای را 
بــرای اعضــای حرفــه بــه رســمیت می شناســد و بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی 
ســازمان نظــام پزشــکی، ســازمان را مکلــف بــه ارائــه ی ایــن خدمــت بــه اعضــای 

ــد. ــود می دان خ
مــاده ی ۱5. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد در محیطــی بــا حداقــل 
ــاره ی عواقــب قضایــی و انتظامــی ناشــی از جایــگاه حرفــه ای خــود  دغدغــه درب
ــر در  ــای درگی ــه ی نهاده ــت هم ــته اس ــت شایس ــن جه ــد. در ای ــت كنن فعالی
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ــب  ــه ی پزشــکی، عواق ــه از اعضــای جامع ــه شــکایات واصل ــد رســیدگی ب فراین
ــکی،  ــه ی پزش ــای جامع ــه ای اعض ــت حرف ــای فعالی ــردن فض ــی از ناامن ك ناش
ــه رشــد پزشــکی تدافعــی و كاهــش بهــره وری نظــام ســالمت را مدنظــر  ازجمل
قــرار دهنــد. شــورای عالــی نظــام پزشــکی، انتظــار اعضــای جامعــه ی پزشــکی 
را از ایــن نهادهــا، بــرای جلوگیــری از احضــار مکــرر حرفه منــدان بــه نهادهــای 
ــه و  ــای مطروح ــه پرونده ه ــیدگی ب ــیر رس ــدن س ــی، كوتاه ش ــی و انتظام قضای
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــد می كن ــی، تأیی ــیدگی و دادرس ــه ی رس ــری از اطال جلوگی
ــای  ــه ی نهاده ــن هم ــا بی ــد ت ــالش كن ــکی ت ــام پزش ــازمان نظ ــت س الزم اس
ــکی  ــازمان پزش ــا، س ــه دادگاه ه ــه، ازجمل ــکایات واصل ــه ش ــیدگی كننده ب رس
قانونــی و ســازمان نظــام پزشــکی، هماهنگــی كامــل ایجــاد شــود و مراجعــه ی 

ــل برســد. ــه حداق مکــرر اعضــای جامعــه ی پزشــکی ب
ــد  ــام كارآم ــک نظ ــد از ی ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی ۱6. اعضــای جامع م
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــند. س ــوردار باش ــکی برخ ــکایات پزش ــه ش ــیدگی ب رس
مکلــف اســت ضمــن توجــه كامــل بــه حقــوق بیمــاران و ســایر دریافت كننــدگان 
خدمــات ســالمت، ســازوكارها و راهکارهــای مناســب ماننــد ایجــاد نظــام داوری 
مرضی الطرفیــن یــا ســطح بندی نظــام رســیدگی بــه شــکایات را به نحــوی 
پیشــنهاد و پیگیــری كنــد تــا در صــورت امــکان، از احضــار غیرضــروری و مکــرر 
اعضــای حرفــه كــه در نهایــت لطمــه و آســیب ناشــی از آن، بــه دریافت كننــدگان 
ــد  ــازوكارها نبای ــن س ــد. ای ــری كن ــد شــد، جلوگی ــات ســالمت وارد خواه خدم

ــرای احقــاق حقوقشــان شــود. مانــع از پیگیــری بیمــاران ب
ــت  ــورت دریاف ــد در ص ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده  ی ۱7. اعض م
هرگونــه احضاریــه از نهادهــای رســیدگی كننده بــه شــکایات مربــوط بــه 
ــراه  ــام پزشــکی هم ــازمان نظ ــی س ــوزه انتظام ــژه ح ــه وی ــه ای، ب ــت حرف فعالی
بــا احضاریــه، جزئیــات شــکایت مطروحــه را در حــد مقــدورات قانونــی دریافــت 
ــی  ــا آمادگ ــد و ب ــی كنن ــوع را بررس ــه، موض ــل از مراجع ــد قب ــا بتوانن ــد ت كنن
ــی  ــی كاف ــت دسترس ــه الزم اس ــن اینک ــوند، ضم ــر ش ــه حاض ــتر در جلس بیش
بــرای اعضــای جامعــه پزشــکی و وكالی آنهــا جهــت بررســی محتــوای پرونــده 
هــا ایجــاد گــردد، ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت كــه اســتیفای ایــن حــق 
را از همــه ی مراجــع مربــوط پیگیــری كنــد، در عیــن حــال الزم اســت اعضــای 
ــکایات  ــه ش ــه ب ــخگویی از جمل ــرای پاس ــه ب ــواردی  ك ــکی در م ــه پزش جامع
ــرای بررســی موضــوع و تنظیــم دفاعیــه را  احضــار مــی شــوند فرصــت كافــی ب
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داشــته باشــند.
مــاده ی ۱8.  شایســته اســت هرگونــه احضــار اعضــای جامعــه ی پزشــکی بــه 
ــی  ــی و انتظام ــع قضای ــه مراج ــکایات، ازجمل ــه ش ــیدگی كننده ب ــای رس نهاده
ــود.  ــه دار نش ــونده خدش ــرد احضارش ــه ای ف ــأن حرف ــه ش ــد ك ــکلی باش به ش
ــن موضــوع از ســایر  ــری ای ــف اســت ضمــن پیگی ســازمان نظــام پزشــکی مکل
ــه  ــیدگی هایی ك ــاده در رس ــن م ــرای ای ــرای اج ــخصی ب ــازوكار مش ــا، س نهاده
ــد. ــرا كن ــی و اج ــود، پیش بین ــام می ش ــازمان انج ــی س ــوزه ی انتظام توســط ح

ــه  ــد رســیدگی ب ــد در رون ــاده ی ۱9. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
ــود  ــاع از خ ــرای دف ــی ب ــت كاف ــود، فرص ــرح می ش ــا ط ــه از آن ه ــکایاتی ك ش
ــا  ــیدگی كننده ب ــای رس ــت نهاده ــته اس ــه شایس ــن زمین ــند. در ای ــته باش داش
ــه ی  ــای جامع ــر اعض ــاع مؤث ــور و دف ــرایط حض ــاز، ش ــورد نی ــع م ــدارک مناب ت
پزشــکی را فراهــم كننــد. اعضــای جامعــه ی پزشــکی بایــد امــکان داشــته باشــند 
حداقــل یــک نفــر از افــراد مــورد اعتماد خــود را در جلســات رســیدگی بــه همراه 
داشــته و از خدمــات وكیــل قانونــی خــود در همــه مراحــل رســیدگی بهره منــد 
ــه  ــه شــکایات در ســازمان نظــام پزشــکی، اعضــای حرف باشــند. در رســیدگی ب
بایــد بتواننــد در همــه ی مراحــل رســیدگی در هیئت هــای بــدوی و تجدیدنظــر 
ــیدگی كننده در  ــد رس ــند. واح ــته باش ــود را داش ــاع از خ ــت دف ــی، فرص و عال
ــه الزم  ــم دفاعی ــرای تنظی ــه ب ــناد الزم را ك ــه ی اس ــد هم ــز، بای ــازمان نی س
ــد. ســازمان  ــرار ده ــار عضــو ســازمان ق ــررات، در اختی اســت، در چارچــوب مق
ــی های  ــوارد در بررس ــن م ــه ای ــل ب ــن عم ــت ضم ــف اس ــکی مکل ــام پزش نظ
درون ســازمانی، اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای رســیدگی كننده، 

ــد. ــه كن پیگیــری و مطالب
مــاده ی 2۰. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد از یــک نظــام بی طــرف 
ــوردار  ــه برخ ــکایت مطروح ــای ش ــه پرونده ه ــیدگی ب ــرای رس ــه، ب و منصفان
ــع  ــارض مناف ــد تع ــد رســیدگی، نبای ــل در رون ــراد دخی ــک از اف باشــند. هیچ ی
مؤثــری داشــته باشــند. در ایــن زمینــه ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف 
اســت در همــه ی مراحــل، ازجملــه قبــل از شــروع جلســات هیئت هــای 
ــای  ــک از اعض ــر ی ــد. ه ــل كن ــان حاص ــر اطمین ــن ام ــیدگی كننده، از ای رس
هیئت هــا كــه تعــارض منافــع مؤثــری بــا هــر یــک از طرفیــن دارنــد، بایــد از 
مشــاركت در آن تصمیم گیــری كنــار گذاشــته شــوند. ســازمان نظــام پزشــکی 
بایــد عالوه بــر عمــل بــه ایــن مــوارد در بررســی های درون ســازمانی، اســتیفای 
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ــد.  ــه كن ــری و مطالب ــیدگی كننده پیگی ــای رس ــایر نهاده ــق را از س ــن ح ای
ــت  ــیدگی رعای ــرایط در رس ــن ش ــه ای ــود ك ــخص ش ــداً مش ــه بع درصورتی ك
ــی  ــت حت ــود و الزم اس ــد ب ــه پذیر خواه ــادره خدش ــم ص ــت، حک ــده اس نش

ــود. ــری ش ــود، بازنگ ــی موج ــای قانون ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــدور ب المق
مــاده ی 2۱. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد در طــول رســیدگی بــه 
ــوط  ــه مراجــع مرب ــا ب ــه آن ه ــه علی ــه ای ك ــا فعالیــت حرف ــط ب شــکایات مرتب
ــع  ــود مطل ــاره ی خ ــادره درب ــتدالل های آرای ص ــل و اس ــت، از دالی ــده اس ش
ــد و الزم  ــت نمی كن ــی كفای ــاره ی رأی نهای ــانی درب ــرف اطالع رس ــوند. ص ش
ــد ذی نفــع  ــه اطــالع حرفه من ــوب، ب ــل صــدور رأی، به صــورت مکت اســت دالی
ــوارد  ــن م ــه ای ــر عمــل ب ــد عالوه ب رســانده شــود. ســازمان نظــام پزشــکی بای
در بررســی های درون ســازمانی، اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای 

ــد. ــه كن ــری و مطالب ــیدگی كننده پیگی رس
ــد رســیدگی  ــد در فراین ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی 22. اعضــای جامع م
ــا  ــد. ب ــرار نگیرن ــض ق ــرض تبعی ــود، در مع ــه خ ــکایت علی ــای ش ــه پرونده ه ب
ــه اینکــه در بســیاری از پرونده هــای در حال رســیدگی، بیــش از یکــی  توجــه ب
ــالش شــود  ــکان ت ــا ســرحد ام ــر اســت، الزم اســت ت ــه درگی از اعضــای حرف
ــه  ــت بیــن حرفه منــدان درگیــر، كامــاًل رعایــت شــود. اعمــال هرگون كــه عدال
تبعیــض بــر اســاس رشــته ی تخصصــی، ســابقه ی كار، جایــگاه شــغلی و ماننــد 
ــی  ــازوكاری طراح ــررات، س ــوب مق ــت در چارچ ــت. الزم اس ــوع اس آن ممن
ــه ای  ــی و حرف ــگاه مدیریت ــد جای ــی مانن ــه دالیل ــه ب ــواردی ك ــا در م ــود ت ش
ــام  ــازمان نظ ــی س ــله ی مدیریت ــاًل در سلس ــع، مث ــدان ذی نف ــی از حرفه من یک
ــه از طــرف همــه  پزشــکی منطقــه، احتمــال ســوگیری یــا تصمیــم غیرمنصفان
افــراد درگیــر در مراحــل رســیدگی از جملــه دادســتان هــا، اعضــای دادســراها، 
كارشناســان، اعضــای هیــات هــا و... مــی رود، رونــد بررســی بــه گــروه بی طــرف 
واگــذار شــود. در ایــن جهــت افــراد درگیــر در رونــد بررســی یــک پرونــده تنهــا 
ــه ایــن معنــا كــه  مــی تواننــد در قالــب یــک نقــش حضــور داشــته باشــند، ب
ــده  ــاد شــکایت كنن ــا مســئول نه ــام شــاكی و ی ــد در مق ــان نمــی توانن همزم
ــات  ــو هی ــا عض ــناس ی ــتان، كارش ــی(، دادس ــاكی حقوق ــود ش ــوارد وج )در م
انتظامــی باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی بایــد عالوه بــر عمــل بــه ایــن مــوارد 
در بررســی های درون ســازمانی، اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای 

ــد. ــه كن ــری و مطالب ــیدگی كننده پیگی رس
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مــاده ی 23. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد اعضــای همــه هیئت های 
دخیــل در رونــد رســیدگی بــه پرونده هــای شــکایت علیــه خــود را بشناســند، 
عضویــت افــراد در ایــن هیئت هــا، بایــد بــه اعضــای حرفــه اطالع رســانی شــود 
و نــام، تخصــص و جایــگاه حرفــه ای و شــغلی افــراد در دســترس اعضــای حرفــه 
ــا،  ــای هیئت ه ــک از اعض ــر ی ــار ی ه ــه درب ــای حرف ــه اعض ــد. درصورتی ك باش
ادعــای تعــارض منافــع مؤثــر یــا دلیلــی بــر احتمــال نقــض بی طرفــی داشــته 
باشــد، الزم اســت دالیــل بــه مســئول مربــوط ارائــه و در صــورت تشــخیص بــر 
ــود.  ــته ش ــار گذاش ــی كن ــد بررس ــور از رون ــرد مذك ــتدالل ها، ف ــودن اس مؤثرب
ــوارد در بررســی های  ــن م ــه ای ــر عمــل ب ــد عالوه ب ســازمان نظــام پزشــکی بای
ــری  ــیدگی كننده پیگی ــای رس ــایر نهاده ــوع را از س ــن موض ــازمانی، ای درون س

و مطالبــه كنــد.
ــورت  ــد در ص ــد بتوانن ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی 2۴. اعض م
ــود، از  ــاره ی خ ــه درب ــای مطروح ــه پرونده ه ــیدگی ب ــد رس ــی فراین ــزوم، ط ل
ــت در  ــوان ضمان ــود، به عن ــی خ ــئولیت مدن ــه ی مس ــا بیم ــب ی ــه ی مط پروان
دادگاه اســتفاده كننــد. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ، عملیاتی شــدن 

ــد. ــه كن ــری و مطالب ــه پیگی ــوه ی قضائی ــوع را از ق ــن موض ای
مــاده ی 25. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد، بــه بیمــه ی مســؤلیت 
حرفــه ای مناســب،  متنــوع و بــا پوشــش كافــی بــه تناســب رشــته، دسترســی 
ــی آن هــا  ــرای پوشــش مســئولیت مدن ــد ب داشــته باشــند. بیمــه ی مذكــور بای
ــان نشــود. از ســوی دیگــر،  ــت كنــد و تعهــدات آن مشــمول گذشــت زم كفای
شــرایط منــدرج در بیمه نامــه نبایــد واجــد محتــوای مغایــر بــا اخــالق حرفــه ای 
ماننــد الــزام حرفه منــدان بــر افشــانکردن خطــای پزشــکی بــرای بیمــار باشــد. 
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت اصــالح قراردادهــای بیمــه ی مســئولیت 

حرفــه ای را در جهــت ارتقــاء محتــوای آن هــا در دســتور كار قــرار دهــد.
ــی و  ــتیاران تخصص ــه ای دس ــئولیت حرف ــه ی مس ــه ی بیم ــاده ی 26. تهی م
فوق تخصصــی و ســایر رده هــای فراگیــران كــه در عیــن فراگیربــودن، مســئولیت 
ــده ی بیمارســتان  ــر عه ــا متصــور اســت، ب ــرای آن ه ــز ب ــه ای نی ــی حرف حقوق
ــت  ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــت و س ــل اس ــل تحصی ــگاه مح ــا دانش ی
برخــورداری از ایــن بیمــه را بــرای همــه ی افــراد نیازمنــد، پیگیــری و مطالبــه 

كنــد.
مــاده ی 27. همــه ی اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد از فرصت هــای 
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شــغلی منصفانــه برخــوردار باشــند. الزم اســت ســازمان نظــام پزشــکی، ضمــن 
شناســایی زمینه هــای تبعیــض در دسترســی بــه فرصت هــای شــغلی، بــا 
ــض  ــق تبعی ــا و مصادی ــع زمینه ه ــت رف ــف، در جه ــان مختل ــکاری ذی نفع هم

ــردارد. گام ب
ــه  ــی ك ــد در حیطه های ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی 28. اعض م
آمــوزش مناســب دریافــت و توانمنــدی حرفــه ای الزم را كســب كــرده باشــند، 
مداخــالت پزشــکی را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات انجــام دهنــد. ســازمان 
ــه  نظــام پزشــکی موظــف اســت در جهــت افزایــش دسترســی عمــوم مــردم ب
خدمــات اســتاندارد و بــا كیفیــت مطلــوب، بــا اســتفاده از همــه ی ظرفیت هــای 
موجــود، ازجملــه ظرفیــت كمیســیون ملــی صالحیــت حرفــه ای، ضمــن 
ــه  ــو هرگون ــرای لغ ــه ای، ب ــت حرف ــد صالحی ــراد فاق ــت اف ــری از فعالی جلوگی
انحصــار غیرموجــه و نــاروا در ارائــه ی خدمــات ســالمت توســط اعضــای 
ــزی  ــی برنامه ری ــن انحصارهای ــاد چنی ــری از ایج ــکی و جلوگی ــه ی پزش جامع

ــد. ــدام كن و اق
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ــرای  ــی ب ــد كاف ــد درآم ــاده ی 29. شــاغالن حرفه هــای پزشــکی حــق دارن م
ــه ی  ــای جامع ــد اعض ــطح درآم ــند. س ــته باش ــرافتمندانه داش ــی ش ــک زندگ ی
ــای  ــی، توانمندی ه ــی طوالن ــد دوره ی تحصیل ــی مانن ــا عوامل ــد ب ــکی، بای پزش
فــراوان الزم بــرای اشــتغال بــه ایــن حرفه هــا، ســختی كار و مســئولیت زیــاد افراد 
در زمــان اشــتغال متناســب باشــد. حساســیت رشــته های گــروه پزشــکی ایجــاب 
می كنــد افــراد بســیار توانمنــد وارد ایــن رشــته شــوند؛ ازایــن رو، وجــود نداشــتن 
افــق روشــن و در دســترس، بــرای برخــورداری شــاغالن ایــن حرفه هــا از زندگــی 
ــود. ســازمان نظــام  ــه ضــرر جامعــه و مــردم خواهــد ب ــوب، در بلندمــدت ب مطل
ــی و  ــرایط مال ــاد ش ــرایط، در جهــت ایج ــا بررســی ش ــف اســت ب پزشــکی مکل
اقتصــادی متناســب و مکفــی و داشــتن یــک زندگــی شــرافتمندانه، بــرای همــه ی 
ــه برخــی  ــه، توجــه ب ــن زمین ــد. در ای ــالش كن ــای پزشــکی ت ــاغالن حرفه ه ش
گروه هــا، ازجملــه پزشــکان عمومــی و دســتیاران بســیار اهمیــت دارد. ســازمان 
ــای  ــد گروه ه ــط درآم ــورت دوره ای، متوس ــت به ص ــف اس ــکی مکل ــام پزش نظ
مختلــف پزشــکی را رصــد كنــد و بــه شــورای عالــی نظــام پزشــکی گــزارش دهد.

مــاده ی 3۰. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد بابــت فعالیــت حرفــه ای 
خــود، بــر اســاس تعرفه هــای مصــوب و قراردادهــای منصفانــه، دســتمزد دریافــت 
ــی  ــه بهره كش ــد از هرگون ــق دارن ــکی ح ــام پزش ــازمان نظ ــای س ــد. اعض كنن
اقتصــادی در هــر شــکلی، ازجملــه قراردادهــای یک طرفــه و غیرمنصفانــه مصــون 
ــای  ــازی اعض ــن توانمندس ــت ضم ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــد. س بمانن
حرفــه بــرای دفــاع از ایــن حــق خــود، بــا بررســی قراردادهــای مربــوط، ازجملــه 
ــا  ــدان ب ــای حرفه من ــا قرارداده ــه ی ــركت های بیم ــا ش ــده ب ــای منعق قرارداده
ــا  ــه قرارداده ــرای این گون ــه ای را ب ــب و منصفان ــوب متناس ــات، چارچ مؤسس

ــت كنــد. پیشــنهاد و از آن حمای
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مــاده ی 3۱. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد از تعادلــی مناســب بیــن 
زندگــی حرفــه ای و زندگــی شــخصی برخــوردار باشــند. همــه ی اعضــای حرفــه، 
ــز  ــا مؤسســات هســتند و نی ــا ی ــه در اســتخدام نهاده ــی ك ــه حرفه مندان ازجمل
دســتیاران رشــته های تخصصــی و فوق تخصصــی حــق دارنــد بــر اســاس ســاعت 
كار اســتاندارد فعالیــت كننــد. هرگونــه تحمیــل ســاعت كاری اضافــه بــر ســاعت 
ــه ی  ــر برنام ــه ب ــاعت كاری اضاف ــل س ــا تحمی ــه ی ــای حرف ــه اعض ــتاندارد ب اس
آموزشــی مصــوب بــه فراگیــران ایــن رشــته ها، مصــداق بهره كشــی و غیرموجــه 
اســت. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت از ایــن حــق حرفه منــدان، 

دســتیاران و ســایر فراگیرانــی كــه اعضــای ســازمان هســتند، دفــاع كنــد.
مــاده ی 32. فراگیــران دوره هــای بالینــی رشــته های علــوم پزشــکی، ازجملــه 
ــالت و  ــام مداخ ــد در ازای انج ــق دارن ــی ح ــی و فوق تخصص ــتیاران تخصص دس
ارائــه ی خدمــت بــه دریافت كننــدگان خدمــات ســالمت، حق الزحمــه ی مناســب 
دریافــت كننــد. بخشــی از حق الزحمــه ی آن دســته از خدماتــی كــه دســتیاران 
ــت  ــده ی خدم ــتیار  ارائه كنن ــه دس ــی ب ــو مقتض ــد به نح ــد، بای ــام می دهن انج
پرداخــت شــود. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا پیگیــری موضــوع 
از همــه ی نهادهــای ذی ربــط، به ویــژه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، چارچــوب منصفانــه ای بــرای پرداخــت حق الزحمــه ی فراگیــران، 

ــم آورد. ــی فراه ــی و فوق تخصص ــتیاران تخصص ــه دس ازجمل
ــی  ــزان دریافت ــد در می ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی 33. اعض م
ــور  ــند. به منظ ــوردار باش ــته ای برخ ــته ای و درون رش ــت بین رش ــود، از عدال خ
برقــراری عدالــت بین رشــته ای و درون رشــته ای، در میــان حرفه منــدان پزشــکی، 
ســازمان نظــام پزشــکی الزم اســت در جهــت رفــع تبعیــض بیــن حرفه منــدان، 
ــرای تعییــن و ســطح بندی تعرفــه ی خدمــات ســالمت  مالک هــای روشــنی را ب
ــد  ــد. رون ــت كنن ــاس عدال ــه احس ــای حرف ــه اعض ــد؛ به نحوی ك ــنهاد كن پیش
ــه  ــای حرف ــرای اعض ــفاف ب ــورت ش ــد به ص ــات بای ــبی خدم ــن ارزش نس تعیی
ــور  ــات حض ــبی خدم ــن ارزش نس ــد تعیی ــه در رون ــرادی ك ــود و اف ــریح ش تش

ــد، نبایــد تعــارض منافــع مؤثــری داشــته باشــند. دارن
ــی  ــات درمان ــا مؤسس ــر ی ــازمان های بیمه گ ــدام س ــه اق ــاده ی 3۴. هرگون م
بــرای كســر از درآمــد اعضــای جامعــه ی پزشــکی، بایــد به صــورت مســتند و بــا 
ارائــه ی مــدارک كافــی باشــد. درعین حــال، عقــد قــرارداد بیمه هــای خصوصــی 
ــای روشــن  ــر اســاس مالک ه ــد ب ــه ی پزشــکی بای ــا اعضــای جامع ــی ب و عموم
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ــا روابــط غیرشــفاف باشــد. ســازمان  ــه تبعیــض ی ــارغ از هرگون و اعالم شــده و ف
ــن روال را  ــا ســازمان های بیمه گــر ای ــا تعامــل ب ــف اســت ب نظــام پزشــکی مکل

ــه اعضــای جامعــه ی پزشــکی اعــالم كنــد. به صــورت شــفاف ب
مــاده ی 35. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد ضمــن دریافــت 
مطالبــات خــود از ســازمان های بیمه گــر و مؤسســات درمانــی، در اســرع وقــت، 
بابــت تأخیــر در پرداخــت آن نیــز، ضــرر و زیــان دریافــت كننــد. ســازمان نظــام 
پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا بررســی زمینه هــای قانونــی، راه را بــرای اســتیفای 

ایــن حــق اعضــای خــود همــوار كنــد.
مــاده ی 36.  اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد ماننــد همــه ی مشــاغل 
ــرایط  ــات و ش ــاس ترجیح ــر اس ــود را، ب ــه ای خ ــت حرف ــل فعالی ــر مح دیگ
ــت  ــه محدودی ــاد هرگون ــه ایج ــد. ازآنجاك ــود انتخــاب كنن ــی شــخصی خ زندگ
ــذ  ــت، اخ ــی اس ــون پذیرفتن ــب قان ــه موج ــط ب ــروع، فق ــای مش در آزادی ه
ــف،  ــای مختل ــدگان آزمون ه ــا پذیرفته ش ــان ی ــی از متقاضی ــدات فراقانون تعه
ــا  ــت. ب ــی نیس ــی، پذیرفتن ــی و فوق تخصص ــتیاری تخصص ــون دس ــه آزم ازجمل
ــمی و  ــالمت جس ــر س ــدات ب ــه تعه ــی این گون ــی احتمال ــر منف ــه تأثی ــه ب توج
روانــی و اجتماعــی اعضــای حرفــه، ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت نســبت 
ــدات  ــه تعه ــواردی ك ــد و در م ــدام كن ــی اق ــن تعهدات ــداوم چنی ــه بررســی م ب
غیرمنصفانــه بــه نظــر می رســد، از مســیرهای قانونــی بــرای اصــالح وضعیــت و 

ــن، بکوشــد.  ــزوم، اصــالح قوانی در صــورت ل
مــاده ی 37. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد مشــمول حمایــت قوانین 
ــه زوجیــن اجــازه می دهــد  ــواده ب ــت از خان ــرای حمای ــی شــوند كــه ب و مقررات
بــا تغییــر محــل خدمــت خــود در كنــار یکدیگــر زندگــی كننــد. ازآنجاكــه ایــن 
حــق، به عنــوان حــق شــهروندی، شــامل همــه ی افــراد جامعــه می شــود، 
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا بررســی زمینه هــای قانونــی، راه را 
بــرای اســتیفای ایــن حــق اعضــای خــود همــوار كنــد. مــواردی كــه تعهــد فــرد 
بــه خدمــت در یــک منطقــه ی جغرافیایــی، مبنــای برخــورداری او از یــک امتیــاز 
ویــژه ماننــد ســهمیه ی پذیــرش در رشــته یــا محلــی خــاص اســت، شــامل ایــن 

مــاده نیســت.
مــاده ی 38. اعضــای جامعــه ی پزشــکی در مواقعــی ماننــد همه گیــری 
ــه ی  ــان ارائ ــود، در جری ــت كار خ ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــی ك ــای عفون بیماری ه
خدمــات ســالمت بــه بیمــاران، در معــرض خطــرات بیشــتر قــرار می گیرنــد، حــق 
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دارنــد بــه وســایل حفاظتــی الزم بــرای كاهــش خطــرات بــه ســطح منطقــی و 
پذیرفتنــی دسترســی داشــته باشــند. مؤسســات محــل ارائــه ی خدمــات ســالمت 
ــد.  ــن كنن ــن و تضمی ــی را تأمی ــن دسترس ــد ای ــتان ها مکلف ان ــد بیمارس مانن
ــد. ــری كن ــن حــق را پیگی ــد برآورده شــدن ای ــز بای ــازمان نظــام پزشــکی نی س

مــاده ی 39. اعضــای جامعــه ی پزشــکی، به ویــژه دســتیاران و فراگیــران حــق 
ــی الزم و  ــی و ارتباط ــات رفاه ــه امکان ــان، ب ــه ی خدمتش ــل ارائ ــد در مح دارن
ــر عهــده ی  ــات رفاهــی ب مناســب دسترســی داشــته باشــند. تــدارک ایــن امکان
مؤسســه ی محــل ارائــه ی خدمــت اســت. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــژه وزارت بهداش ــط، به وی ــای ذی رب ــکاری نهاده ــا هم ب
ــران در  ــیون فراگی ــرای پانس ــر را ب ــورد نظ ــی م ــتانداردهای رفاه ــکی، اس پزش
ــده  ــکی اعزام ش ــه ی پزش ــای جامع ــیون اعض ــی، پانس ــتان های آموزش بیمارس
بــرای گذرانــدن طــرح تعهــدات قانونــی، پزشــکان كشــیک بیمارســتان و ماننــد 
ــاد  ــت ایج ــن الزم اس ــد؛ همچنی ــری كن ــرای آن را پیگی ــن و اج ــا، تدوی آن ه
موقعیــت مناســب بــرای تحصیــل فرزنــدان حرفه منــدان، در كنــار دانش آمــوزان 

ــون توجــه ویــژه قــرار گیــرد. ــا روش هــای مختلــف در كان محلــی ب
ــه ی  ــات بیم ــه خدم ــد ب ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی ۴۰. اعض م
درمانــی و بازنشســتگی مناســب دسترســی داشــته باشــند. ایــن موضــوع، 
ــتخدام  ــه در اس ــکی ك ــه ی پزش ــای جامع ــته از اعض ــاره ی آن دس ــژه درب به وی
دائــم مؤسســات و نهادهــا نیســتند، بســیار اهمیــت دارد. ســازمان نظــام پزشــکی 
مکلــف اســت از پرداخــت حــق بیمــه ی اعضــای جامعــه ی پزشــکی كــه در قالــب 
ــدت  ــت و كوتاه م ــای موق ــاركت، قرارداده ــه مش ــا از جمل ــوع از قرارداده ــر ن ه
ــازمان،  ــو س ــران عض ــز فراگی ــد، و نی ــکاری می كنن ــکی هم ــات پزش ــا مؤسس ب
ــایر  ــون كار و س ــاس قان ــر اس ــی، ب ــی و فوق تخصص ــتیاران تخصص ــژه دس به وی
ــاخت های  ــکان، زیرس ــورت ام ــد و در ص ــل كن ــان حاص ــور اطمین ــن كش قوانی
الزم را بــرای ایجــاد نظــام بیمــه ی بازنشســتگی و درمانــی مناســب بــرای اعضــا 
فراهــم ســازد. ســازمان نظــام پزشــکی بایــد به صــورت منظــم، وضعیــت بیمــه ای 
اعضــای حرفــه را رصــد كنــد و بــه شــورای عالــی نظــام پزشــکی گــزارش دهــد.

مــاده ی ۴۱. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد در حــد ممکــن، بــه یــک 
نظــام كمــک یــا وام اضطــراری دسترســی داشــته باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی 
مکلــف اســت از طریــق صنــدوق تعــاون و رفــاه، ســازوكاری مناســب بــرای ایــن 
موضــوع ایجــاد كنــد تــا بتوانــد در مواقــع الزم، در حــد رفــع نیازهــای ضــروری 
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اعضــای جامعــه ی پزشــکی، در قالــب وام یــا به صــورت بالعــوض، كمــک مالــی 
در اختیــار آن هــا قــرار دهــد.

ــق  ــران، ح ــه فراگی ــکي، ازجمل ــه ی پزش ــای جامع ــه ی اعض ــاده ی ۴2. هم م
ــازمان  ــن، س ــند؛ بنابرای ــوردار باش ــالت برخ ــي و تعطی ــاي مرخص ــد از مزای دارن
ــه ی  ــرای ادام ــاران ب ــوق بیم ــت از حق ــور حمای ــد به منظ ــکی بای ــام پزش نظ
دریافــت خدمــات ســالمت، در مواقعــی كــه پزشــک یــا حرفه منــد معالــج قصــد 
اســتفاده كردن از مرخصی شــان را دارنــد، اســتانداردهایی را بــرای انتقــال 
ــراز  ــاً هم ت ــت و ترجیح ــد دارای صالحی ــه حرفه من ــات ب ــه ی خدم ــد ارائ فراین
ــن  ــرای ای ــت الزم را ب ــردن موقعی ــن، فراهم ك ــد؛ همچنی ــنهاد كن ــه و پیش تهی

ــد. ــری كن ــط پیگی ــئوالن ذی رب ــوع، از مس موض
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مــاده ی ۴3. فراگیــران رشــته های علــوم پزشــکی و اعضــای جامعــه ی 
ــی را  ــود، آموزش های ــل خ ــول دوره ی تحصی ــه در ط ــد ك ــق دارن ــکی ح پزش
ــرای انجــام مســئولیت های حرفــه ای الزم اســت، دریافــت كننــد. در ایــن  كــه ب
زمینــه، دریافــت آمــوزش بالینــی مناســب، به ویــژه برخــورداری از نظــارت كافــی 
اســتادان بــر انجــام دادن مداخــالت بالینــی توســط فراگیــران به ویــژه دســتیاران 
تخصصــی و فوق تخصصــی، بســیار اهمیــت دارد. ســازمان نظــام پزشــکی 
موظــف اســت بــا بررســی مــداوم برنامــه ی آموزشــی رشــته های علــوم پزشــکی 
ــن  ــت ای ــف، از كفای ــی مختل ــز آموزش ــگاه ها و مراك ــوزش دانش ــت آم و كیفی
آموزش هــا در ابعــاد مختلــف علمــی، فنــی، اجتماعــی و نیــز حوزه هــای اخــالق 
و حقــوق پزشــکی، مهارت هــای ارتباطــی و ماننــد آن هــا اطمینــان حاصــل كنــد؛ 
ــت،  ــق وزارت بهداش ــود، از طری ــد خ ــج رص ــکاس نتای ــن انع ــن، ضم افزون برای
ــع كاســتی های برنامــه ی آموزشــی دانشــجویان  ــان و آمــوزش پزشــکی، رف درم

ــوم پزشــکی را پیگیــری كنــد. عل
مــاده ی ۴۴. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد پــس از فراغــت از تحصیل 
و عضویــت رســمی در حرفــه، كمــاكان از آموزش هــای الزم بــرای روزآمــد 
نگهداشــتن دانــش خــود بهره منــد باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت 
از ُطــُرق مقتضــی، از ارائــه ی كافــی و باكیفیــت ایــن آموزش هــای مــداوم ضمــن 
خدمــت، توســط نهادهــای ذی ربــط اطمینــان یابــد و در مواقــع الزم، بی واســطه، 
بــه ارائــه ی ایــن آموزش هــا اقــدام كنــد؛ همچنیــن، بــا بررســی مــداوم كیفیــت 
ــت  ــه ی فعالی ــا، در صــدور پروان ــص آن ه ــع نقای ــرای رف ــا و كوشــش ب آموزش ه
ــد.  ــز توجــه كن ــا نی ــودن آموزش ه ــی و معتبرب ــه كاف ــه ای ب ــت حرف ــا صالحی ی
ــی  ــای عفون ــری بیماری ه ــد همه گی ــی مانن ــا در مواقع ــن آموزش ه ــه ی ای ارائ
ــود  ــا وج ــرای آن ه ــده ای ب ــان شناخته ش ــه درم ــد ك ــای نوپدی ــا بیماری ه ی
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نــدارد و اعضــای جامعــه ی پزشــکی بیــش از همیشــه نیازمنــد دریافــت آخریــن 
دســتاوردهای علمــی و یافته هــای پژوهشــی هســتند، از اهمیتــی خــاص 

برخــوردار اســت.
ــد  ــع روزآم ــه مناب ــد ب ــق دارن ــکي ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی ۴5. اعض م
دانــش مــورد نیــاز خــود، منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی و بــر اســاس نیــاز 
و شــرایط جامعــه، دسترســی داشــته باشــند؛ ازایــن رو، نهادهــای ذی ربــط بایــد 
ایــن دسترســی و زیرســاخت های الزم بــرای آن، ازجملــه دسترســی بــه اینترنــت 
كارآمــد و مطمئــن را تأمیــن كننــد. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ایــن 

دسترســی را پیگیــری و تــا حــد امــکان تســهیل كنــد.
مــاده ی ۴6. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد اطالعــات و تحلیل هــای 
ــای آن را  ــل و زمینه ه ــکی و عل ــج پزش ــای رای ــا خطاه ــکایات ی ــه ش ــوط ب مرب
كــه جنبــه ی آموزشــی دارد، از نهادهــای رســیدگی كننده بــه خطاهــای پزشــکی 
دریافــت كننــد. ازآنجاكــه ارائــه ی ایــن اطالعــات بــه اعضــای حرفــه، بــه كاهــش 
شــکایات و خطاهــای پزشــکی كمــک می كنــد، ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف 
اســت بــا انجــام دادن اقدامــات الزم، ازجملــه انجــام دادن پژوهش هــای تحلیلــی، 
ــام  ــورت بی ن ــازمان را به ص ــده در س ــای بررسی ش ــتخرج از پرونده ه ــوارد مس م
و بــا حفــظ حریــم خصوصــی ذی نفعــان پرونــده منتشــر كنــد و از ســایر نهادهای 
رســیدگی كننده، ازجملــه ســازمان پزشــکی قانونــی بخواهــد نمونه هایــی را كــه 

جنبــه ی آموزشــی دارنــد، در دســترس اعضــای حرفــه قــرار دهنــد.
ــالت  ــتره ی مداخ ــد گس ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی ۴7. اعض م
مجــاز خــود را بشناســند و به صــورت كامــل از شــرح وظایــف خــود و اشــتراكات 
ــند.  ــه ای آگاه باش ــای حرف ــایر حوزه ه ــا س ــود ب ــوزه ی كاری خ ــات ح و افتراق
ــان  ــت، درم ــکاری وزارت بهداش ــا هم ــت ب ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ س
ــام  ــوارد ابه ــایی م ــن شناس ــط، ضم ــع ذی رب ــایر مراج ــکی و س ــوزش پزش و آم
ــاب، مســائلی  ــرای رفــع ابهامــات اقــدام كنــد. الزم اســت در ایــن ب احتمالــی، ب
ماننــد اجتنــاب از انحصــار، ارائــه ی خدمــات باكیفیــت و بهبــود دسترســی مــردم 

ــه خدمــات ســالمت، مّدنظــر قــرار گیــرد. ب
ــد از فرصت هــای  ــاده ی ۴8. همــه ی اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
ــه،  ــن زمین ــه برخــوردار باشــند. در ای ــی و آموزشــی و پژوهشــی منصفان تحصیل
ــض  ــای تبعی ــی زمینه ه ــا بررس ــا ب ــت ت ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ س
ــرای اعضــای جامعــه ی پزشــکی، ازجملــه آن دســته از ســهمیه های  آموزشــی ب



۴5

پذیــرش كــه ناموجــه تلقــی می شــوند، از طریــق نهادهــای متولــی ماننــد شــورای 
ــت،  ــژه وزارت بهداش ــالمی، به وی ــورای اس ــس ش ــی، مجل ــالب فرهنگ ــی انق عال
درمــان و آمــوزش پزشــکی، بــرای رفــع بی عدالتــی و تبعیــض آموزشــی تعامــل 

ــام ورزد. و اهتم

حق دریافت آموزش هاي الزم و روزآمد
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ــود را، در  ــراض خ ــد اعت ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی ۴9. اعض م
ــالف  ــی آن را خ ــر دلیل ــه ه ــه ب ــررات ك ــن و مق ــع قوانی ــد وض ــواردی مانن م
مصالــح حرفــه ای یــا ســالمت عمومــی و حقــوق و منفعــت بیمــاران خــود تلقــی 
ــد.  ــالم كنن ــور، اع ــن كش ــوب قوانی ــون و در چارچ ــای گوناگ ــد، از راه ه می كنن
هرگونــه اعتراضــی، ازجملــه انجــام دادن تجمــع مســالمت آمیز، درصورتــی حــق 
اعضــای جامعــه ی پزشــکی بــه شــمار مــی رود كــه حقــوق و منافــع بیمــاران را 
ــازوكاری  ــت س ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــد. س ــد نکن ــه تهدی به هیچ وج

ــد. ــدارک ببین ــی ت ــرای ثبــت و برگــزاری اعتراضــات قانون مناســب ب
ــا  ــد به صــورت مســتقیم ی ــاده ی 5۰. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
ــا انجمن هــای علمــی  ــق نماینــدگان خــود در ســازمان نظــام پزشــکی ی از طری
ــتقیماً  ــه مس ــواردی ك ــالمت و م ــوزه ی س ــای ح ــه ای، در تصمیم گیری ه و حرف
مربــوط بــه خــود آن هــا باشــد، مشــاركت كننــد. مشــاركت در تصمیم گیری هــای 
كالن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، شــورای عالــی بیمــه، تصویــب 
قوانیــن مرتبــط در مجلــس شــورای اســالمی، تصویــب مقــررات مرتبــط در هیئت 
ــا بحــران، از  ــه ب ــه و ســتادهای مقابل ــوه ی قضائی ــف ق ــت، بخش هــای مختل دول
نمونه  هایــی اســت كــه ایــن حــق آنــان، بایــد به خوبــی پیگیــری و بــرآورده شــود. 
ــا تشــخیص جایگاه هــای تصمیم گیــری  ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ب
ــاركت  ــا مش ــد در تصمیم گیری ه ــال، بکوش ــد و فع ــورت نظام من ــذار، به ص اثرگ
ــایر  ــود و س ــای خ ــت اعض ــد از ظرفی ــته باش ــکان داش ــه ام ــا ك ــر ج ــد و ه كن

نهادهایــی كــه جامعــه ی پزشــکی را نمایندگــی می كننــد، بهــره ببــرد.
ــات نهادهــای  ــد در انتخاب ــاده ی 5۱. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
حرفــه ای و علمــی و صنفــی مربــوط بــه خــود، به ویــژه انتخابــات ســازمان نظــام 
ــده  ــا رأی دهن ــب ی ــوان داوطل ــد آن، به عن ــی و مانن ــای علم ــکي، انجمن ه پزش

شفافیت و حق مشاركت در تعیین سرنوشت
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آزادانــه شــركت كننــد. ایجــاد هرگونــه محدودیــت فراقانونــی بــرای حــق انتخــاب 
اعضــای حرفــه، خــالف مصالــح نظــام ســالمت اســت و بایــد از ُطــُرق مقتضــی 

بــا آن برخــورد شــود.
ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــد ب ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی 52. اعضــای جامع م
ســاالنه و صورت هــای مالــی ســازمان نظــام پزشــکی و ســایر نهادهــای انتخابــی 
خــود دسترســی داشــته باشــند. ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ترازنامــه 
ــی و گــزارش عملکــرد خــود را، به صــورت ســاالنه و به شــکل  و صورت هــای مال

كامــاًل شــفاف منتشــر كنــد و در دســترس اعضــا قــرار دهــد.
ــای  ــه از انجمن ه ــد ك ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــاده ی 53. اعض م
ــن رو، الزم  ــد برخــوردار باشــند؛ ازای ــوی و كارآم ــی ق ــی و علم ــه ای و صنف حرف
ــر اســاس روال مشــخصی  ــی، ب ــن انجمن های اســت مراجــع صــدور مجــوز چنی
كــه بــا حضــور نماینــدگان جامعــه ی پزشــکی تدویــن شــده باشــد، راه را بــرای 
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــد. س ــوار كنن ــی هم ــن نهادهای ــت چنی ــیس و فعالی تأس
مکلــف اســت چارچــوب ارتبــاط وثیــق و مــداوم بــا انجمن هــای گــروه پزشــکی 
ــتفاده از  ــان، اس ــن می ــد. در ای ــا كمــک كن ــازی آن ه ــه توانمندس ــم و ب را فراه
ــه ی  ــی جامع ــاء علم ــه ی ارتق ــژه در زمین ــا، به وی ــوع انجمن ه ــای متن ظرفیت ه
پزشــکی و خودتنظیمــی حرفــه ای و برخــورد بــا مــوارد نقــض اخــالق حرفــه ای 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مّدنظ می توان
ــرات  ــوای مذاك ــد از محت ــه ی پزشــکی حــق دارن ــاده ی 5۴. اعضــای جامع م
رســمی مجمــع عمومــی و شــورای عالــی نظــام پزشــکی مطلــع باشــند. در ایــن 
جهــت الزم اســت پــس از هــر جلســه ی ایــن اركان ســازمان، مشــروح مذاكــرات 
به صــورت مکتــوب درآمــده و پــس از ویرایــش ادبــی و حــذف اطالعــات شــخصی 
ــوم  ــترس عم ــازمان در دس ــی س ــق درگاه اینترنت ــده، از طری ــی مطرح ش احتمال
ــه ای  ــد جلس ــه الزم باش ــل موج ــه دالی ــه ب ــواردی ك ــرد. در م ــرار گی ــا ق اعض
به صــورت محرمانــه برگــزار شــود یــا موضوعــی جنبــه ی محرمانــه داشــته باشــد، 
ــا موضــوع  ــودن جلســه ی ــل محرمانه ب ــه ی دالی ــا ارائ ــد گزارشــی از جلســه ب بای

ــرد. ــرار گی ــه ی مطرح شــده، در دســترس عمــوم اعضــا ق محرمان
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مــاده ی 55. اعضــاي جامعــه ی پزشــکي حــق دارنــد در مــواردي كــه خدمــات 
ــودن،  ــم قانونی ب ــی، علی رغ ــن درمان ــقط جنی ــد س ــر مانن ــورد نظ ــالمت م س
بــا عقایــد و اعتقــادات آن هــا تعــارض داشــته باشــد، درصورتــی كــه خــودداری 
آن هــا ســالمت بیمــار یــا بیمــاران را تهدیــد نکنــد، از ارائــه ی خدمــت مذكــور 
ــواردی  ــف اســت فهرســتی از م ــد. ســازمان نظــام پزشــکی مکل خــودداري كنن
ــه لحــاظ  را كــه امتنــاع اعضــای جامعــه ی پزشــکی از انجــام دادن مداخــالت، ب
اخالقــی و حقوقــی موجــه اســت، تهیــه كنــد و پــس از تصویــب شــورای عالــی 
نظــام پزشــکی، بــه »راهنمــای عمومــی اخــالق حرفــه ای شــاغلین حرف پزشــکی 
و وابســته« بیفزایــد. امتنــاع وجدانــی در مــواردی كــه ســازمان نظــام پزشــکی آن 
را تأییــد نکــرده باشــد، ممنــوع اســت و عواقــب ناشــی از آن، بــر عهــده ی فــرد 

ــت. ــده اس امتناع كنن
ــاس  ــر اس ــد ب ــق دارن ــکی ح ــه ی پزش ــای جامع ــه ی اعض ــاده ی 56. هم م
اســتانداردهای حرفــه ای و اخالقــی و فنــی خــود عمــل كننــد و بــه هیــچ عنــوان 
ــرار  ــر ایــن اســتانداردها، تحــت فشــار و تعقیــب ق ــه دلیــل پافشــاری ب ــد ب نبای
ــه ی  ــه ای هم ــتقالل حرف ــت از اس ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــد. س گیرن
ــی  ــتغال در برخ ــر اش ــی نظی ــه دالیل ــه ب ــی ك ــژه آن های ــود، به وی ــای خ اعض
نهادهــای خــاص بیشــتر در معــرض نقــض اســتقالل حرفــه ای هســتند، حمایــت 

كنــد.
ــد از شــركت در مجــازات  ــاده ی 57. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
مجرمــان خــودداري كننــد. در چنیــن مــواردی فــرد اســتنکاف كننده از مشــاركت 
در مجــازات، بــه هیــچ عنــوان نبایــد تحــت فشــار یــا آزار قــرار گیــرد. ســازمان 
ــن  ــود در چنی ــای خ ــر اعض ــار ب ــورت فش ــت در ص ــف اس ــکی مکل ــام پزش نظ

مــواردی از آنــان دفــاع كنــد.
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مــاده ی 58. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارنــد در صورت وجــود دالیــل منطقی 
فنــی یــا بــروز اختالفــات غیــر قابــل حــل بــا بیمــار یــا همراهــان وی، در مــواردی كــه 
شــروع یــا ادامــه ی رابطــه ی درمانــی احتمــال آســیب بــه یــک طــرف یــا هــر دو طــرف 
را بــه دنبــال داشــته باشــد و از ســوی دیگــر قطــع ارتبــاط، آســیب جــدی را متوجــه 
بیمــار نکنــد و ادامــه ی رونــد درمــان او توســط حرفه منــد در دســترِس دیگــری ممکــن 
باشــد، رابطــه ی درمانــي خــود را بــا بیمــار قطــع كننــد. در چنیــن مــواردی الزم اســت 
ــده ی بیمــار ثبــت و ضبــط شــود و كپــی  ــل، در پرون ــا ذكــر دالی جزئیــات موضــوع، ب
پرونــده ی بیمــار بــه همــراه آمــوزش و اطالعــات الزم بــرای ادامــه ی درمــان، در اختیــار 

بیمــار قــرار گیــرد.
ــان  ــد تشــخیص و درم ــد در رون ــاده ی 59. اعضــای جامعــه ی پزشــکی حــق دارن م
بیمــاران و ارائــه ی خدمــات ســالمت، مســتقل از فشــارهای بیرونــی تصمیــم بگیرنــد. در 
ایــن زمینــه هرگونــه اعمــال فشــار بــر اعضــای حرفــه، ازجملــه بــرای بســتری اجبــاری 
ــز  ــرای تجوی ــر آن هــا ب ــا وارد كــردن فشــار ب ــل پزشــکی، ی ــدون داشــتن دالی ــراد ب اف
ــه ی خدمــات ســالمت  ــا هــدف افزایــش درآمــد مؤسســات ارائ خدمــات غیرضــروری ب
ــای  ــی موقعیت ه ــن بررس ــت ضم ــف اس ــکی مکل ــام پزش ــازمان نظ ــت. س ــوع اس ممن
ــان، از  ــایر ذی نفع ــکاری س ــری از هم ــف و بهره گی ــای مختل ــا روش ه ــی، ب این چنین

ــد. ــت كن ــارهایی حمای ــن فش ــل چنی ــدان در مقاب حرفه من


