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 سرآغاز

و نجات انسان در شفابخشي و رواني، و عذاب جسماني ها از درد

.نهايت خاص ذات اقدس الهي است

و تعالي، شفا دادن بيماران را بعضاً فرستادگان خداوند تبارك

از انجام آن عاجز هستند،  جزء معجزات خود، يعني آنچه ديگران

.دادند نويد مي

و مباهات پيامبران خداوند ويژه آموزش اخالق، معلمي، به رسالت

.بوده است

و نــهاد پاك خانواده، در واقـع عــهده و مسؤول تربيـت دار

منشور اخالقي سالمت

 ده آيين پزشكي در حرمت پزشك، منزلت بيمار، سالمت جامعه

*دكتر داريوش فرهود

 دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 كلينيك ژنتيك تهران

 چكيده

و مـصرفةكلي:زمينه و بازاري، توليد كننـده و فروشنده، اداري و روابط اجتماعي در جهان، از جمله در جامعه امروزي ما، اعم از خريدار  مناسبات

و بيمار، به سختي آسيب ديده...كننده . اند، از جمله مناسبات پزشك

و جامعه حرفه وا از هايي كه خدمات ايشان به مردم و اليي ارزش  امكان جبران مادي آن نيست، مانند پزشك، معلم، روحاني، قاضي برخوردار است

مي كه همگي به نام مشاغل شريف شناخته شده و قداست وااليي برخوردار هستند كه اين خير، متقابالً به جامعه باز .گردد اند، از جايگاه

و نامهرباني،، خشونت...در هر جامعه، اعم از خانه، مدرسه، محله، شهر مي، باعث خشونت انـد ها نشان داده شود، كه البته پژوهش موجب نامهرباني

واز) عنوان يك شاخص اخالقي ممتازبه(كه مهرباني  هـايي ماننـد شـوق بـه بايـد در جامعـه، ارزش. بيشتري برخوردار استگذاري الگواثربخشي

و عذرخواهي .ينه شوند نهاد،خدمتگزاري، ادب، مهرباني، سپاسگزاري

به در جوامع آسيب و مي ديده، همواره و حرمت، طلبـي، زبانبـازي، دروغ، فرصـت رياكاري، تظـاهر،.شودتدريج، ترس از قدرت، جايگزين شايستگي

مي فرصت و سخاوت واقعي را و تواضع ناب، مهرباني و تعارف، جاي احترام و سودجويي، با برچسب ادب .گيرد سازي

و همراهان هاي اخالقي متوجه گروه پزشكي است، ولي همزمان يادآورين نوشته، توصيهدر اي:گيري نتيجه هاي ضروري به بيماران، خانواده
و همچنين جامعه، اعم از سازمان به ايشان و توانمند، و نهادهاي غيردولتي كه همگي متقابالً ضامن يك جامعة سالم عنوان سرمايه ملي هاي دولتي

.انددار خواهند بود، منظور شدهبراي يك توسعة پاي

. اخالق پزشكي، توسعه پايدار، سرمايه ملي، مسؤوليت جامعه، وظايف بيمار:ها كليد واژه

____________________________________________________________________________________ 
 farhud@sina.tums.ac.ir: نشاني الكترونيكي: نويسنده مسؤول*
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شـنوي، راسـتگويي، حـرف(هـاي اوليـه اخـالق شكل دادن پايه

. در كـودك اسـت ...) مهرباني، احترام به ديگران، كمك رسـاني 

و گفتارهـاي پـدر بـه1اين الگو برداري و مـادر، ويـژه از رفتارهـا

و بزرگان خانواده صورت مـي و برادران، بستگان . گيـرد خواهران

و البته همزمان، رسانه از روزنامـه، مجلـه، كتـاب، راديـو ها اعـم

در تكامـل، به و رايانـه، نقـش مهمـي ويژه تلويزيـون، اينترنـت

و ظهور رفتارهاي اخالقي كودك دارند رنگ ).1(گرفتن، بروز

و مالحظـات اخالقـي، شـامل هاي اجتما حقوق، خواسته عي

و گـروه  هـاي مـردم، كـه جمعيت خاصي نيست، بلكه كليه افراد

در جـايي ديگـر، ارائـه كننـده خـدمات  و زماني دريافـت كننـده

و مـسؤوليت  در اجتماعي هستند، مناسبات، حقوق هـاي متقابـل

و لـذا كـدهاي كليه حرفه  و مشاغل، نسبت به يكـديگر دارنـد ها

در برخي(هاي گوناگون اخالقي در زمينه  و از هشتاد زمينه بيش

از يكـصد معيـار اخالقـي مجموعه در كنـار كـدهاي) ها تا بيش

ارزش رفتاري، به و توصيه شده عنوان ).2(اند هاي دروني، تعريف

1809 تـا 1724(امانوئل كانت، فيلسوف سرشـناس آلمـاني

به) ميالدي و اصول خردورزي را و آداب معني پايبندي به قوانين

ــيو تعامــل اجتمــاعي مــي ــوانيني را اخالق و مجموعــه ق ــد دان

هاي خردمنـد آن جامعـه شمارد كه مورد قبول گسترده انسان مي

).3(باشد

 1803توماس پرسـيوال پزشـك نامـدار انگليـسي در سـال

و تـدوين ميالدي، قانون اخالقيات پزشكي را به گونه اي تنظـيم

).3(كرد

آ در سال نخستين انجمن پزشكان در1847مريكا  مـيالدي

از نوشـته» اصول اخالق پزشكي آمريكـا«فيالدلفيا را بـا الهـام

و تدوين كرد كه تاكنون به دفعات  شايد بيست(پرسيوال، تنظيم

و كاربردي قرار گرفته است) بار ).4(مورد ويرايش مفهومي

ــود را ــدي خــ دو جلــ ــاب ــترمارك، كتــ در(ادوارد وســ

و ريـشه«زيـر عنـــوان) مـيالدي1908، 1906هاي ســال هـا

و» هاي اخالقي گيري ديدگاه شكل منتشر كرد كه در آن به نقـد

بررسي موضوعات گوناگون، از قبيل غيراخالقي بودن كشتار بـه 

در  و كمـك در جنگ، همكاري از جمله كشتار و انگيزه هر دليل

و بيماري2مرگ انسانها از درد  هاي العالج، عمليات براي رهايي

، ترور، دوئل، كشتن نوزادان، قرباني كردن، سقط جنين3انتهاري

و سـالمندان، ... از كودكان و در مقابل، ارجمند بودن به حمايت ،

عالقه به موجـودات غيـر از انـسان، وظيفـه دربـارة گذشـتگان،

).3(اشاره كرده است... خدايان 

به همه انسان  ماننـد معلمـي،4ويـژه صـاحبان مـشاغل عاليـه ها،

و قـضاوت و نيـك ...پزشكي، روحانيت ، بايـد قداسـت اخالقـي

و نيك و انديـشه انديشي در درون فكر و نيك رفتاري را خواهي

و عمل خود پرورش دهند، به گونه  و ضمير اي كه تبديل به ذات

و حتـي) عادتي(5ناخودآگاه و گرنـه مالحظـات اخالقـي درآيـد

و مجــازات  د توانـست منجـر بـه اي، نخواهن هاي كليشه قوانين

و خودخواهانـه اصالح مناسبات عميـق، پيچيـده، شـكل گرفتـه

اعضاي جامعه، نسبت به يكديگر شوند، كه البته مناسبات پزشك 

از اين قوائد نيستند و جامعه نيز، خارج ).5(و بيمار

و ديگـر الگوي مناسبات درهم تافته پزشك، بيمـار، جامعـه

در شكل  دا1اجزاء مربوط، .ده شده است، نشان

و ســازمان جهــاني ســازمان هــاي جهــاني، ماننــد يونــسكو

و حتي دائمـي، اقـدام بـه بهداشت، با تشكيل كميته  هاي موردي

،6خودمختـاري«تدوين چهـار اصـل بنيـادي اخـالق شـامل 

انـد كـرده»)برابري(9، عدالت8، نازيانمندي7سودمندي

در دسترس كارشناسان صورت كتاب كه به   قرار داده هاي راهنما،

مي از جمله كميته).7و6(شد المللي توان كميته بين هاي يونسكو،

، ديدبان)EEP(11، برنامه آموزش اخالق)IBC(10اخالق زيستي 

برد) GEO(12جهاني اخالق از اين قبيل را نام .و برخي ديگر

هاي ميداني اخالق در جامعه پزشكي هايي از اولين پژوهش نمونه

از ايران، براساس  چهار اصل سـازمان جهـاني بهداشـت، را كـه

و بـه 1375هاي سال در تـدريج منتـشر شـدند، مـي انجام تـوان

و جهــان مشاهده كرد ).9و8(انتشارات ايران

و فعاليت انجمن شكل در همه امـور 13هاي مردم نهاد گيري ،

در جــلوه در 14اي گر كردن نقش اخالق حرفه اجتماعي، از جمله

و چشمتعامل روزمر .گير بوده استه جامعه، بسيار مؤثر

و فناوري فعاليت كميته در علوم و اخالق هاي اخالق زيستي

و)1382از سال(در يونسكو ايران  در علوم انجمن ايراني اخالق

» ماپـا«، مؤسسه اخالق پزشكي ايرانيان)1383از سال(فناوري 

و منطقه)1384از سال( درا، برگزاري سمينارهاي ملي ي اخالق،

هـاي اخـالق، يونـسكو ايـران، انتـشار چارچوب فعاليـت كميتـه
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و فناوري« در علوم فصلنامه«،)1385از سال(» فصلنامه اخالق

و تاريخ پزشكي  و«، فـصلنامه)1386از سـال(» اخالق اخـالق

به)1386از سال(» حقوق پزشكي  و گروه اخـالق«ويژه فعاليت،

در فرهنگستان علوم»پزشكي پزشكي ايران، همراه با جلـسات،

و پربار  ، همچنين برقرار كردن سمينارهاي)1386از سال(منظم

و ...) مهندسـي، اقتـصاد، قـضا(اي در اكثر مـشاغل اخالق حرفه

و كنفـرانس پيش هـاي بيني ميزگرد اخـالق در همـه سـمينارها

و منطقه  و توسـعه هاي چشم اي، از جلوه پزشكي، ملي گيـر رشـد

دو دهه گذشته در ايران بوده استفهاخالق حر در .اي

در برگيرنـدهدر اين گردآوري، مجموعه از ده آيـين پزشـكي، اي

در جامعه، به  » منـشور سـالمت«صـورت كليه مناسبات پزشكي

و تدوين شده است .تنظيم

 گيري نتيجه

و قبول حقـوق طـرف مقابـل، يعنـي حرمت گذاشتن به يكديگر

و در همان آداب اجتماعي، باي  و خـانواده آغـاز شـده از والـدين د

ــستان، و پــرورش در كودكــستان، دب مراحــل مختلــف آمــوزش

آحـاد اجتمـاع بايـد بـه. هـا نهادينـه شـوددر انسان ... دبيرستان 

را درجه و شادي واقعي خـود از كمال اخالقي برسند كه سود اي

و شادي همه افراد جامعه جست  وجو كنند، نه اينكه سوددر سود

گرو يا منجر به زيان ديگري شودهر در . كس

در تعامـل و شريف اخالقي بـدون ترديـد چنين فضاي پاك

در بهبـود بيمـار،  و بيمار نيـز اثـرات بـسيار آرمـاني بين پزشك

و توسعه پايدار جامعه خواهد داشت و سالمت .كاميابي پزشك

آ  پزشكييينمنشور سالمت جامعه در قالب ده

 آيين يكم

هر زمان هاي آسيبو نيز افراد گروه بيماران، در پذير، بايد بتوانند

و بـا آزادي،  و يا گزينه درماني خود را شخصاً و شرايطي، پزشك

و هـيچ اجبـاري و خواست آگاهانه خود انتخـاب نماينـد به اراده

.احساس نكنند
ـ خودمختاري( )اصل اول اخالق پزشكي

 آيين دوم

در انت و) هـاي(خـاب گزينـه پزشك بايد بيمـار خـود را درمـاني

و مـالي  و آينـده(اقدامات پزشكي، كه بـه صـالح جـاني ) حـال

و آگـاه و در اين مـــشاوره طـور سـازي، بـه اوســت، كمك كند

و خيرخواهي براي بيمار را، رعايت كند كامل بي .طرفي خود
ـ خودمختاري( )اصل اول اخالق پزشكي

 آيين سوم

و توصيه ها، اطالع رساني همگي مشاوره هـاي پزشـك بـراي ها

و  و وي را مجــبور در جهت مصالح بيمار باشـند بيمار، بايد فقط

هـاي ترغيب به انتخاب ديگري نكنـد، يــعني اكيـداًًَ از مـشاوره 

.دار پرهيز نمايد جهت

ــه پرســش ــد ب ــه در مــورد پزشــك باي هــاي بيمــار، از جمل

بد هاي گزينه هاي درمان، درمان هزينه هد، تا خود اي، پاسخ كافي

.گيري نهايي شود بيمار قادر به تصميم
ـ خودمختاري( )اصل اول اخالق پزشكي

 آيين چهارم

و در هـر شـرايطي، صـالح جـاني، مـالي و پزشك بايد همـواره

و  و صالح خويش تـرجيح دهـد بر راحتي، سود اجتماعي بيمار را

در راه  و هنــر پزشــكي خــود را ــوان، مهــارت، دانــش تمــامي ت

بهنگهداري و بهبود بيمار خود .كار بگيرد سالمت
)سودمندي: اصل دوم اخالق پزشكي(

 آيين پنجم

و ارجاع، با انگيزه به هرگونه دستور، تجويز، عمل، توصيه جـز اي

و صالح مالي بيمـار،  سالمتي، رفاه، بهبود كيفيت، تمديد زندگي

.خالف شأن پزشكي است
)سودمندي: اصل دوم اخالق پزشكي(
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 ششمآيين

و دستور پزشـكي، بايـد در جهـت اصـالح، هرگونه اقدام، تجويز

در  و پيامـد را، و كمترين صـدمه و بهبود سالمت بيمار بوده رفاه

و آينده، براي وي به همراه داشته باشد  پزشك بايـد بـراي. حال

از خطاهاي پزشـكي،  و پيشگيري باال بردن كيفيت خدمات خود

روز بي .ارايدهمواره خود را به دانش
)نازيانمندي: وم اخالق پزشكيساصل(

 آيين هفتم

و در مراكـز بهداشـتي و چـه پزشك بايد همواره، چـه در مطـب

و عواملي مانند  و اجتماعي را رعايت نموده درماني، عدالت فردي

و  سن، جـنس، صـورت ظـاهر، قوميـت، مليـت، عقايـد مـذهبي

ا  و باالخره وضعيت قتصادي سياسي، چگونگي موقعيت اجتماعي

به بيمار، هيچ  در و گونه اثر منفي كار بستن كل توان علمي، توجه

و همراهـان او، نداشـته  و خـانواده مهرباني وي نسبت به بيمـار

.باشد

و در جهــت توزيــع عادالنــه منــابع پزشــك بايــد همچنــين

و رفاه بيماران، بكوشد و درماني، تغذيه .امكانات بهداشتي
)عدالت: اخالق پزشكيچهارماصل(

 آيين هشتم

و كـيش پزشـكي خـود، پزشك بايد با توجه به قداست، رسـالت

در دسـترس بـودن، پـشتيباني  در اعتمادسازي، رازداري، همواره

و معنوي، ارجاع به موقع بيمار به متخصص  و رواني ) هاي(روحي

از هرگونـه دريافـت اضـافي و غيـره(ديگر، خـودداري و) سـهم

در حفظ منزلت بيم .ار، بكوشدباالخره

از ارزش گفتـ وگوي صميمانه با بيمار، نگاه چهـره بـه هرگز

و مثبـت  و لبخند، انتقال امـــيد و ايجـاد فـضاي چهره انديـشي

و معنوي، غافل نباشد . مهرباني

پزشكان، دستياران، دانـشجويان پزشـكي،(به همكاران خود

و ديگر اعضاي گروه پزشكي  و احترام شايسته بگذار) پرستاران د

همـواره. ارزش يا خطا جلوه ندهد خدمات پزشكي همكاران را بي

از  و تكبر، بلكـه اسـطوره مهربـاني، و غرور از خودستايي دور به

و دانش باشد .خودگذشتگي، ادب

 آيين نهم

و حرمت اعالي پزشـك، كـه در نظر داشتن قداست بيمار بايد با

و عامل بازگـش مي و دقت خود واسطة ت سـالمت تواند با دانش

و قدرشناســي را نگــه دارد از. بيمــار شــود، همــواره جانــب ادب

و جـز سـخن–رفتارهاي خالف شأن پزشك  بيمار،پرهيز نمايد

.راست به پزشك خود نگويد

و اقـدام هيچگاه توصيه و خرافـاتي را بـر تجـويز هـاي عوامانـه

در اين صورت، موجب بي  حاصـل شـدن پزشك ترجيح ندهد كه

ز و شدخدمات پزشك و آسيب به سالمتي خود بيمار خواهد .يان

 آيين دهم

و حرمت گروه پزشكي اعم از پزشك، پرستار(جامعه بايد قداست

و پزشـك را در جايگـاه رفيـع ...)و  و سپاسگزار باشد را قدردان

و قدرداني از پزشكان،  معنوي او ارج بگذارند، چون بازتاب حرمت

و بيماران باز .، خواهد گشتمتقابالً به جامعه

و درمـان، بايـد بـا ايجـاد سياستگذاران مربوط به امور بهداشـت

و درماني، روابط مادي بـين باالترين پوشش بيمه  هاي بهداشتي

و بيمار را به پايين .ترين سطح، برسانند پزشك

 نامه واژه

  Role modeling .1 گذاي الگوگذاري، نقش

كُشتن از روي ترحم، مرگ راحت
2.Euthanasia  

 Suicidal missions.3 عمليات انتهاري

 Profession.4 مشاغل عاليه

  Extrapyramidal.5 ناخودآگاه

 Autonomy.6 خودمختاري

 Beneficence.7 سودمندي

 Non – malificence .8 نازيانمندي
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 Justice .9 عدالت، برابري

 كميسيون جهاني اخالق زيستي

10.Interl. Bioethics Committee (IBC) 
 برنامه آموزش اخالق

11.Ethics Education Program (EEP)  
 ديدبان جهاني اخالق

12. Global Ethics Observatory (GEO) 
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13. Non Governmental Organization (NGO) 
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