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به نام خداوند جان و خرد

پیشگفتار
ریاست شورای عالی سازمان

پیشــینه و قانونمنــدی و انتظــام بخشــی بــه حرفــه پزشــکی بــه دوره
باســتان بــر مــی گــردد .در متــون اوســتایی و قانــون نامــه حمورابــی نســبت
بــه حقــوق و تکالیــف و جایــگاه اجتماعــی پزشــکان توجــه ویــژه ای بــه
عمــل آمــده و بــه برخــی قوانیــن و اصــول اخالقــی حرفــه پزشــکی اشــاره
شــده اســت .در آثــار پزشــکی دوره تمــدن اســامی نیــز توجــه ویــژه ای بــه
موضــوع اخــاق پزشــکی قابــل مشــاهده اســت .بطــور کلــی حقــوق و تکالیف
مــازم یکدیگرنــد و قواعــد اخالقــی بــا اصــول و ارزش هــای ثابــت و اهدافــی
چــون ارتقــای کمــال فضایــل اخالقــی ،نــوع دوســتی و عدالــت ،زمینــه ســاز
تحقــق حقــوق و تکلیــف حرفــه ای مــی شــود .ســامتی بــه عنــوان ارزشــمند
تریــن ســرمایه انســان شــمرده میشــود و در دسترســی بــه آن در اســناد
بیــن المللــی و حقــوق بشــری در ردیــف مهــم تریــن حقــوق بنیادیــن قــرار
دارد و دولــت هــا بــا جلــب همــکاری و مشــارکت نهادهــای مدنــی موظــف
بــه ایجــاد تســهیالت بهداشــتی -درمانــی مناســب بــرای بازگشــت و حفــظ
ســامت بیمــاران و شــهروندان شــده انــد .در ایــن زمینــه در کشــور مــا
طــی ســال هــای اخیــر منشــور حقــوق بیمــاران توســط وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی تدویــن و در ســال  1381نســخه اول آن در
دســترس قــرار گرفــت و نهایتــا نســخه نهایــی آن در ســال  1388ابــاغ
گردیــد .در عیــن حــال ســازمان نظــام پزشــکی نیــز بــه عنــوان یــک نهــاد
مدنــی دیرپــا بــه مســئولیت قانونــی حمایــت همزمــان از حقــوق بیمــاران
و جامعــه پزشــکی اقــدام کــرده اســت .در انجــام ایــن وظایــف قانونــی،
«راهنمــای عمومــی اخــاق 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

7

ارائــه دهنــدگان و گیرنــدگان خدمــات ســامت ،پــس از مطالعــه و تدویــن در
کمیســیون تخصصــی -مشــورتی اخــاق بــه ترتیــب در ســال هــای  1397و
 1398بــه تصویــب شــورایعالی ســازمان نظــام پزشــکی رســید و جهــت اجــرا
بــه هیــات هــای مدیــره نظــام پزشــکی در سراســر کشــور ابــاغ گردیــد .در
تــداوم ایــن فرآینــد ،ضــرورت انجــام مطالعــه ی تدویــن «منشــور حقــوق
جامعــه پزشــکی ایــران» بــا توجــه بــه دالیــل و اقتضائــات زیــر در دســتور کار
کمیســیون تخصصــی و مشــورتی اخــاق پزشــکی قــرار گرفــت.
در جامعــه و جهــان جدیــد« ،ســامت» امــری فرابخشــی اســت و نظــام
ســامت بــرای ارائــه خدمات بهداشــتی -درمانی و پیشــگیری در حــد مطلوب
نیازمنــد داشــتن همــکاری و تعامــل بــا ســایر بخــش هــای علمــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و بطــور کلــی اجتماعــی اســت .در چنیــن شــرایط پیچیــده ای
اســت کــه ســهم عوامــل اجتماعــی در حفــظ ســامت و یــا بــروز بیمــاری هــا
بــه بیــش از  80درصــد بالــغ مــی شــود .بنابرایــن در طــب مــدرن بــا توجــه
بــه نقــش مهــم کادرهــای پزشــکی در نظــام ســامت ،رســالت هــای ایشــان
نیزچندگانــه و فراتــر از محــدوده خدمــات درمانــی اســت .در ایــن نقــش و
جایــگاه جدیــد ،مســئولیت هــای آموزشــگری و معلمــی ،پژوهشــگری و روز
آمــدی علمــی ،الگــوی اخالقــی و اجتماعــی و کنشــگری مدنــی بــرای دفــاع
از حقــوق همــه جانبــه بیمــاران و ســامت اجتمــاع برعهــده جامعــه پزشــکی
اســت .ایــن رســالت هــای نویــن اقتضــای برخــورداری جامعــه پزشــکی از
حقــوق روشــن و مــدون اســت ،چــرا کــه حقــوق و وظایــف بیمــاران و
پزشــکان مکمــل یکدیگــر و تضمیــن کننــده اعتمــاد متقابــل اســت .جایــگاه
و منزلــت اجتماعــی واالی علــم طــب و حرفــه طبابــت از دیربــاز بــر پایــه
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه ایــن مســئولیت انســانی و معنــوی و حرفــه
شــریف اســتوار بــوده اســت .ایــن اعتمــاد و مقبولیــت عــام کــه تــا ایــن زمــان
در کشــور مــا و در ســطح جهانــی تــداوم یافتــه اســت بــا توجــه بــه رســالت
هــای جدیــد و چندگانــه پزشــک و مســئولیت محــوری او در نظــام ســامت،
موجــب رســمیت بخشــیدن بــه حــق برخــورداری از آزادی و اســتقالل حرفــه
ای در جامعــه پزشــکی گردیــده اســت .ایــن آزادی ،اســتقالل و حقــوق حرفــه

8

ای امــروزه در زمینــه داشــتن اختیــار تنظیــم و تدویــن اســتانداردهای
اخالقــی و حرفــه ای ،نظــارت و ارزیابــی مســتمر و پاالیــش درونــی تحقــق
یافتــه اســت و از ایــن طریــق جامعــه اطمینــان مــی یابــد کــه بهتریــن
مراقبــت هــای پزشــکی و امنیــت بهداشــتی در حــد تــوان و امکانــات کشــور
بــرای شــهروندان تامیــن و تضمیــن مــی شــود .از ســوی دیگــر بــر اســاس
اعالمیــه ی انجمــن جهانــی پزشــکی الزمــه ایــن آزادی و اســتقالل و حقــوق
حرفــه ای ،مســئولیت پذیــری کامــل پزشــکان و ســایر شــاغلین حــرف
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 اخــاق حرفــه ای شــاغلین حــرف پزشــکی و
وابسته»«،-منشــور حقــوق بیمــاران» ،تکالیــف مصــرح در قانــون تاســیس
از وظایــف ســازمان نظــام پزشــکی و ســایر قوانیــن موضوعــه مربــوط اســت.
همچنیــن اعضــای جامعــه پزشــکی بــه عنــوان شــهروندان حرفــه منــدی
کــه تجربــه  ،مهــارت و دانــش تخصصــی دارنــد ،برخــوردار ازتمامــی حقــوق
شــهروندی از جملــه احتــرام و منزلــت ،آزادی و امنیــت ،برابــری وعــدم
تبعیــض ،حفــظ حریــم و اطالعــات شــخصی ،آزادی عقیــده مذهبــی و
گرایــش هــای فکــری و سیاســی و دیگــر حقــوق و آزادی هــای بنیادیــن
هســتند و بــه وظایــف شــهروندی در برابــر دولــت هــا نیــز پایبنــدی دارنــد؛
بــه جــز در شــرایطی کــه انجــام آن وظایــف در تعــارض بــا اصــول اساســی
اخــاق پزشــکی باشــد .بنابرایــن کنشــگری مدنــی در جهــت دفــاع از منافــع
و حقــوق بیمــاران و حفــظ و ارتقــای ســامت 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 کــه علیرغــم آگاهــی پزشــک نســبت بــه
اهمیــت صرفــه جویــی در مصــرف داروهــای کمیــاب و منابــع محــدود نظــام
ســامت ،تعهــد اصلــی او نســبت بــه حمایــت از حقــوق و ســامتی بیمــار
و تاکیــد بــر اســتقالل حرفــه ای بمنظــور حفــظ اعتمــاد بیمــاران اولویــت

9

بیشــتری دارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه دالیــل و زمینــه هــای تاریخــی و جهانــی ســیر
تحــول علــوم پزشــکی ،روابــط متقابــل ارائــه دهنــدگان و گیرنــدگان خدمات
ســامت و مســئولیت قانونــی ســازمان نظــام پزشــکی بــرای حمایــت از
حقــوق بیمــاران و پیگیــری حقــوق صنفــی ارایــه دهنــدگان خدمــات
ســامت ،کلیــات و ضــرورت انجــام مطالعــه و تدویــن « منشــور حقــوق
جامعــه پزشــکی ایــران» مــورد تاییــد کمیســیون تخصصــی -مشــورتی
اخــاق پزشــکی واقــع شــد.
در پایــان از مشــارکت کننــدگان محتــرم در رونــد پژوهــش ،تدویــن،
تصویــب و انتشــار ایــن ســند ارزشــمند و مهــم جامعــه پزشــکی ایــران
بــه ویــژه پیگیــری و اهتمــام مســئوالنه اعضــای فرهیختــه کمیســــیون
تخصصــی -مشــورتی اخــــاق پزشـــکی و شـــورای عالــی نظــام پزشــکی،
حــوزه اخــاق پزشــکی ســازمان ،گــروه پژوهشــی همــکار و ریاســت کل
محتــرم ســازمان نظــام پزشــکی صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم.

دکتر مصطفی معین
رئیس شورایعالی نظام پزشکی و
رئیس کمیسیون تخصصی -مشورتی اخالق پزشکی
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پیشگفتار
ریاست کل سازمان

در فراینــد پیچیــده و خطیــر «ســامت مــردم» و «درمــان بیمــاران»
کــه شــامل ابعــاد گســترده و چنــد وجهــی از قبیــل شــرایط اقتصــادی،
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی میباشــد ،توجــه شایســته بــه تأمیــن
امنیــت و حقــوق صاحبــان فرآینــد و جامعــه خــدوم درمــان ،بــرای ایجــاد
انگیــزه ،امیــد و اعتمــاد در جهــت پیمــودن ایــن مســیر دشــوار ضرورتــی
غیرقابــل تردیــد اســت.
تدویــن و تصویــب «منشــور حقــوق جامعــه پزشــکی ایــران» توســط
ســازمان نظــام پزشــکی اقدامــی مهــم و راهبــردی در مســیر حفــظ ســرمایه
اجتماعــی و اعتمــاد متقابــل بــه منظــور ایجــاد شــرایط مناســب خدمــت
و تأمیــن حقــوق حرف ـهای و اجتماعــی رهپویــان گرانقــدر ایــن قلــه بلنــد
اســت.
بعــد از ابــاغ «منشــور حقــوق بیمــاران» در ســنوات گذشــته و نیــز تدویــن،
تصویــب و ابــاغ «راهنمــای عمومــی اخــاق حرفــهای شــاغلین حــرف
پزشــکی و وابســته» و ویرایــش جدیــد «ســوگندنامه جامعــه پزشــکی
ایــران» در ایــن دوره از فعالیــت ســازمان نظــام پزشــکی ،پرداختــن بــه
نــگارش و ثبــت رســمی «منشــور حقــوق جامعــه پزشــکی ایــران» بــرای
تکمیــل ابعــاد و مبانــی قانونــی و حقوقــی چرخــه تعامــل حرفـهای و ایجــاد
ثبــات و اعتمــاد در عرصــه کار و خدمــت همــکاران عزیــز و ارزشــمند
جامعــه پزشــکی ضرورتــی بــود کــه بــه همــت اعضــای محتــرم کمیســیون
تخصصــی -مشــورتی اخــاق پزشــکی شــورای عالــی ســازمان نظام پزشــکی
بــه ویــژه اســتاد ارجمنــد جناب آقــای دکتــر معیــن و جمعــی از متخصصین
حــوزه هــای مرتبــط محقــق شــده و نهایتــاً در تاریــخ  1400/5/14بــه
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تصویــب شــورای عالــی ســازمان رســید.
امیــد اســت؛ بــا توجــه شایســته بــه فرهنگســازی مناســب در ایــن زمینــه
و اهتمــام مســئولین امــر و حاکمــان در تأمیــن شــرایط و اجــرای مفــاد
ایــن منشــور ،زمینــه الزم بــرای ارتقــاء منزلــت و اعتمــاد ،برخــورداری از
امنیــت و اســتقالل حرفـهای ،بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق مشــارکت
در تعییــن سرنوشــت و تأمیــن حقــوق اساســی جامعــه پزشــکی ایــران
فراهــم گــردد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه

در طــول تاریــخ« ،ســامت» ،بهعنــوان نعمتــی الهــی و ارزشــی محــوری،
همــواره در کانــون توجــه ویــژه بــوده اســت .ایــن توجــه در جهــان امــروز،
بیــش از هــر زمــان دیگــر ،لمسکردنــی اســت؛ بهگونهایکــه اکنــون،
تضمیــن دولتهــا بــرای ارائـهی خدمــات ســامت بــه شــهروندان ،وظیفـهای
بدیهــی شــناخته میشــود .ایــن بــدان معناســت کــه اگرچــه در گذشــته
«حــق بــر ســامت» ،در مفهــوم آزادی بــرای دریافــت خدمــات ســامت
بــرای افــراد ،تــا حــدود زیــادی بــه رســمیت شــناخته میشــد ،امــروز
حــق مثبــت شــهروندان دانســته میشــود؛ حقــی کــه بــر پایــهی آن،
دولــت تکلیــف دارد ســطحی شایســته و مقبــول از خدمــات ســامت را یــا
بیواســطه ارائــه کنــد یــا بــا طراحــی ســازوکارهای مشــخص ،از ارائــهی
ســطح مطلــوب ایــن خدمــات ،اطمینــان حاصــل کنــد .در ایــن میــان ،دولتی
موفقتــر تلقــی میشــود کــه بتوانــد دسترســی بــه ســطحی مطلوبتــر از
خدمــات ســامت را ،بــرای همــگان و بهصــورت عادالنــه ممکــن ســازد .بــر
خــاف قــرون گذشــته کــه پزشــکان و برخــی دیگــر از حرفهمنــدان پزشــکی،
تنهــا بازیگــران اصلــی ایــن عرصــهی مهــم بودهانــد ،امــروزه ،نظامهــای
ســامت دربردارنــدهی اجــزای بســیار متعــدد بــا روابــط پیچیــده هســتند
و ارائ��هی خدم��ات ســامت مطلــوب ،نتیج ـهی تعامــل مناســب آنهاســت.
باوجودایــن ،بــا توجــه بــه نقــش مهــم عوامــل اجتماعــی در ســامت و بــروز
بیمــاری ،حرفهمنــدان ســامت ،بهعنــوان مهمتریــن رکــن ایــن نظامهــای
چندالیــه و پیچیــده ،بیــش از گذشــته ،مدافعــان اصلــی حقــوق بیمــاران و
ســایر دریافتکننــدگان خدمــات ســامت هســتند.
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در دهههــای اخیــر ،در پــی تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی گســترده
در ســطح جهــان ،موضــوع رعایــت حقــوق بیمــاران ،بــه دالیــل مختلــف در
کانــون توجــه ویــژه بــوده اســت .در بســیاری از کشــورها ،حقــوق شــهروندان
در جایــگاه دریافتکننــدهی خدمــات ســامت در قالــب مســتنداتی بــا عنوان
کلــی «منشــور حقــوق بیمــاران» مــدون شــده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه بــه رعایــت حقــوق ارائهکننــدگان خدمــات ســامت ،چنــدان توجــه
نشــده اســت؛ تاجاییکــه بــا ایــن پیشفــرض کــه ارائهکننــدگان خدمــات
ســامت ،در مقایســه بــا دریافتکننــدگان خدمــات ،بیشــتر قــدرت دارنــد
و طــرف آســیبپذیرتر ایــن رابطــه ،بیمــاران و ســایر دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت هســتند ،نوعــی درنــگ و تردیــد در طــرح موضــوع
حقــوق ارائهکننــدگان خدمــات ســامت بــه چشــم میخــورد؛ درحالیکــه
ارتبــاط ایــن دو گــروه ،چنــان درهمتنیــده و ریشــهدار اســت کــه اصــوالً
رعایــت حقــوق یکــی ،مســتلزم رعایــت حقــوق دیگــری اســت و رویکــرد
یکجانبــه بــه حقــوق بیمــاران ،نهتنهــا گرهــی از مشــکالت نمیگشــاید،
بلکــه شــکافها را نیــز عمیقتــر میکنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن تصــور
کــه حقــوق ایــن دو گــروه در مقابــل یکدیگــر قــرار میگیــرد ،اشــتباه
اســت .در بســیاری از مواقــع ،مرجــع اســتیفای حقــوق ارائهکننــدگان و
ـب الــزام
دریافتکننــدگان خدمــات ســامت مشــترک اســت .اگرچــه مخاطـ ِ
بــه رعایــت حقــوق دریافتکننــدگان خدمــات ســامت ،در بســیاری مواقــع،
ارائهکننــدگان خدمــات یــا بــه عبارتــی اعضــای جامعـهی پزشــکی هســتند،
عکــس ایــن قضیــه صــادق نیســت؛ چراکــه رعایــت حقــوق جامعــهی
پزشــکی در اغلــب قریــب بــه اتفــاق مواقــع ،بــر عهــدهی دولتهــا ،نهادهــا،
ســازمانها ،شــرکتها و ســایر ذینفعــان اســت؛ البتــه رعایــت بخشــی
کوچــک از ایــن حقــوق نیــز ،بــر عهــدهی مــردم ،بهعنــوان دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت اســت.
در ایــن زمینــه ،ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران در
جهــت تحقــق اهــداف و وظایــف ذاتــی خــود ،منــدرج در قانــون تشــکیل
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ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران و ســایر قوانیــن باالدســتی
کــه مشــتمل بــر حمایــت مناســب و متناســب از حقــوق دریافتکننــدگان و
ارائهکننــدگان خدمــات ســامت اســت ،در طــول چنــد دهــه فعالیــت خــود
کوشــیده اســت رعایــت حقــوق بیمــاران را در اولویــت خــود قــرار دهــد .در
ایــن فراینــد ،در ســال « ،۱۳۹۷راهنمــای عمومــی اخــاق حرفـهای شــاغلین
حــرف پزشــکی و وابســته ی ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی
ایــران» کــه دربردارنــدهی تکالیــف اعضــای ســازمان و جامعــهی پزشــکی
در جهــت رعایــت مؤثــر حقــوق بیمــاران و حفــظ و ارتقــاء اعتمــاد متقابــل
ارائهکننــدگان و دریافتکننــدگان اســت ،بــه تصویــب شــورای عالــی نظــام
پزشــکی رســید .اکنــون و در جهــت رعایــت حداکثــری حقــوق بیمــاران
و دریافتکننــدگان خدمــات ســامت از یــک طــرف و حقــوق اعضــای
جامعــهی پزشــکی ،بهعنــوان ارائهکننــدگان خدمــات ســامت از طــرف
دیگــر« ،منشــور حقــوق جامعـهی پزشــکی» در شــش فصــل و  59مــاده ،در
تاریــخ چهاردهــم مردادمــاه 1400بــه تصویــب شــورای عالــی نظــام پزشــکی
رســید.
شــورای عالــی نظــام پزشــکی تأکیــد میکنــد کــه حقــوق منــدرج در
ایــن منشــور ،بــه هیــچ عنــوان ،نبایــد در تقابــل بــا حقــوق دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت منــدرج در «منشــور حقــوق بیمــاران» و نیــز تکالیــف
منــدرج در «راهنمــای عمومــی اخــاق حرف ـهای شــاغلین حــرف پزشــکی
و وابســته» تفســیر شــود .در مــواردی کــه مرجــع اســتیفای حقــوق اعضــای
جامعــهی پزشــکی ،خــود ســازمان نظــام پزشــکی و ارکان و بخشهــای
زیرمجموعــهی آن اســت ،مفــاد ایــن ســند از تاریــخ تصویــب ،الزماالجــرا
و الزماالتبــاع اســت .در مــواردی نیــز کــه مخاطــب ایــن ســند ،نهادهــا یــا
ســازمانهای دیگــر هســتند ،رییــس کل ســازمان ،بایــد مفــاد ایــن ســند را
بهعنــوان راهبــرد اصلــی ،در مــراودات بــا نهادهــای ذیربــط ســرلوحه قــرار
دهــد و پیگیــری کنــد .الزم اســت هم ـهی ارکان ســازمان نظــام پزشــکی،
بــا هماهنگــی و همــکاری ســایر نهادهــای حرفــهای ،بهویــژه انجمنهــای
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علمــی گــروه پزشــکی ،رعایــت حقــوق منــدرج در ایــن منشــور را از همـهی
ذینفعــان مطالبــه کننــد .بــرای ایجــاد زمینههــای الزم بــرای اجراییشــدن
مفــاد ایــن ســند و پیگیــری و نظــارت بــر حســن اجــرای آن ،ضــروری اســت
یــک کمیســیون تخصصیمشــورتی در زیرمجموع ـهی شــورای عالــی نظــام
پزشــکی تشــکیل شــود .کمیســیونهای تخصصــی  -مشــورتی اخــاق
پزشــکی و طرحهــا و لوایــح ،بهصــورت مشــترک ،جزئیــات نحــوهی
تشــکیل و فعالیــت کمیســیون مذکــور را پیشــنهاد کــرده و شــورای عالــی
نظــام پزشــکی آنهــا را تصویــب خواهــد کــرد .اعضــای جامع ـهی پزشــکی
در ایــن مســتند ،شــاغالن حرفههــای پزشــکی و وابســتهی موضــوع مــادهی
 ۱آییننامـهی انتظامــی اعضــای ســازمان نظــام پزشــکی جمهــوری اســامی
ایــران را دربرمیگیــرد؛ فراگیــران و دانشــجویانی کــه در دورهی فراگیــری،
عضــو رســمی ســازمان نیــز هســتند ،ماننــد دســتیاران دورههــای تخصصــی
و فوقتخصصــی رشــتههای مختلــف نیــز در شــمار آنــان هســتند.
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مــادهی  .۱اعضــای جامعــهی پزشــکی ،ماننــد ســایر افــراد جامعــه ،در
جنبههــای مختلــف صنفــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی ،از حقــوق
شــهروندی برخوردارنــد و در چارچــوب قانــون و مســئولیت اجتماعــی متقابــل،
برآوردهشــدن ایــن حقــوق را پیگیــری میکننــد .ســازمان نظــام پزشــکی بــا
ارزیابــی مســتمر وضعیــت ،سیاســتگذاری و برنامهریــزی مناســب و تعامــل
بــا مراجــع قانونــی ذیربــط ،موظــف بــه دفــاع از حقــوق شــهروندی اعضــای
جامعــهی پزشــکی اســت.
مــادهی  .۲اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد از احتــرام متناســب بــا
شــأن و حرف ـهی 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 دربردارنــدهی
احتــرام همــكاران ،بيمــاران و همراهــان ،مدیــران مؤسســات ارائــهی خدمــات
ســامت ،سیاســتگذاران ،رســانههای جمعــی و ســایر ذینفعــان اســت .بــر
همیــن اســاس ،فراگیــران عضو جامعهی پزشــکی حــق دارنــد از احترام اســتادان،
همــکاران ارشــد و ســایر همــکاران و کارکنــان مراکــز ارائـهی خدمــات ســامت
برخــوردار باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت همــواره در ســطح کالن،
مراقــب حفــظ حریــم حرفــه باشــد و در صــورت مشــاهدهی هرگونــه بیاحترامــی
نظاممنــد ،ضمــن بررســی ریشـهها و علــل چنیــن مــواردی ،بازخــورد و پاســخی
درخــور و مناســب را ارائــه دهــد.
مــادهی  .۳اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد در مراجعــات و تماسهــای
حضــوری و غیرحضــوری خــود بــا ســازمان نظــام پزشــکی ،از احتــرام متناســب
بــا شــأن و حرفـهی خــود برخــوردار باشــند .همـهی مدیــران و دسـتاندرکاران
ســازمان نظــام پزشــکی مکلفانــد ضمــن نظــارت دائــم بــر رفتــار کارکنــان
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ســازمان ،از رعایــت ایــن موضــوع اطمینــان حاصــل کننــد و آموزشهــای الزم
را بــه کارکنــان ســازمان ارائــه دهنــد.
مــادهی  .۴اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد در طــول رســیدگی بــه
شــکایات مرتبــط بــا فعالیــت حرفــهای کــه علیــه آنهــا بــه مراجــع مربــوط
شــده اســت ،برخــوردی مؤدبانــه ،متناســب بــا شــئون پزشــکی و فــارغ از هرگونــه
توهیــن ،تحقیــر ،اتهــام بــدون مبنــا و انگزنــی را تجربــه کننــد .درصورتیکــه
هــر یــک از افــراد درگیــر در رونــد رســیدگی ،اعــم از کارکنــان یــا اعضــای
هیئتهــای انتظامــی نظــام پزشــکی از ایــن چارچــوب خــارج شــوند ،الزم
اســت بــا ســرعت و قاطعیــت ،بــا آنــان برخــوردی بازدارنــده و جــدی انجــام
شــود .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن عمــل بــه ایــن مــوارد
در بررســیهای درونســازمانی ،اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای
رســیدگیکننده ،پیگیــری و مطالبــه کنــد.
مــادهی  .۵اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد کــه حریــم خصوصیشــان،
بهص�وـرت کام��ل ،توسـ�ط هم��هی ذینفع��ان ،ازجمل��ه دریافتکننــدگان خدمــات
ســامت محتــرم شــمرده شــود و در روابــط خــود بــا بيمــار از این جهت احســاس
امنيــت كننــد .هرگونــه ضبــط صــدا یــا تصویــر از مراحــل ارائــهی خدمــات
ســامت توســط هــر یــک از ذینفعــان ،ازجملــه بیمــاران و دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت و نیــز مســئوالن مؤسســات ،تنهــا پــس از کســب اجــازه از آن
دســته از اعضــای جامع ـهی پزشــکی کــه در معــرض اینگونــه مداخــات قــرار
میگیرنــد و حریــم خصوصــی آنهــا در معــرض خدشــه اســت ،میســر خواهــد
بــود .ضبــط تصاویــر در فضاهــای عمومــی مراکــز ارائــهی خدمــات ســامت،
درصورتیکــه بــر اســاس مقــررات جــاری و در چارچــوب قانــون صــورت بگیــرد
و بهصــورت عمومــی اطالعرســانی شــود ،از شــمول ایــن مــاده خــارج اســت.
مــادهی  .۶اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد خواســتار نگهــداری کامـ ً
ا
محرمانــهی تمامــی اطالعــات حرفهایشــان ،ازجملــه اطالعــات شــخصی،
اطالعــات مربــوط بــه پروندههــای قضایــی یــا انتظامــی مربــوط بــه فعالیــت
حرف ـهای ،اطالعــات مالــی و ســایر اطالعاتــی کــه بــه دلیــل عضویــت آنهــا در
حرفــه ،در اختیــار مراجــع و ذینفعــان مختلــف ازجملــه ســازمان نظــام پزشــکی،
ســازمان پزشــکی قانونــی ،دانشــگاههای علــوم پزشــکی و مؤسســات محــل
فعالیــت قــرار میگیــرد ،باشــند و بهجــز مــوارد مصــرح در قانــون ،بههیچوجــه
بــدون کســب اجــازهی آنهــا در اختیــار شــخص ثالــث حقیقــی یــا حقوقــی قــرار
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نگیــرد .هرگونــه انتشــار یــا اســتفاده از اطالعــات اعضــای حرفــه ،بهنحویکــه
هویــت افــراد مشــخص باشــد ،فقــط پــس از کســب اجــازهی صریــح از صاحــب
اطالعــات مقــدور اســت .روشــن اســت کــه اســتفاده از اطالعاتــی کــه بهصــورت
برگشــتناپذیر ،بینــام شــده باشــند ،در چارچــوب مقــررات ،بالمانــع اســت.
ایــن حــق ،شــامل مــواردی کــه اطالعرســانی آن جــزء وظایــف ذاتــی و قانونــی
ســازمان نظــام پزشــکی اســت ،ماننــد عضویــت افــراد در نظــام پزشــکی ،شــهر
و محــل کار اعضــا و ســایر مــواردی کــه اطالعرســانی آن الــزام قانونــی دارد،
نمیشــود .ســابقهی محکومیتهــای انتظامــی و حرفــهای ،در صــورت وجــود
مبنــا یــا الــزام قانونــی میتوانــد اطالعرســانی شــود.
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مــادهی  .7اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد ،حمایتهــای الزم را بــرای
داشــتن امنیــت حرف ـهای و شــغلی و اجتماعــی داشــته باشــند .ســازمان نظــام
پزشــکی مکلــف اســت بهصــورت مــداوم بــا اســتفاده از ابزارهــای متنــوع ،بــرای
رصــد وضعیــت امنیــت حرفـهای اعضــای جامعـهی پزشــکی اقــدام کنــد و ضمــن
شناســایی تهدیدهــا ،فرصتهــا ،قوتهــا و ضعفهــا ،بــرای ارتقــاء ســطح
امنیــت حرفــهای اعضــای خــود ،برنامهریــزی مناســب انجــام دهــد .شــورای
عالــی نظــام پزشــکی ،انتظــار اعضــای جامعــهی پزشــکی از قــوهی مقننــه و
مجریــه و قضائیــه را بــرای تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات الزم بــرای ایجــاد
امنیــت حرف ـهای در ابعــاد مختلــف ،بــه رســمیت میشناســد و ســازمان نظــام
پزشــکی را بــرای پیگیــری ایــن خواســتهی منطقــی مکلــف میدانــد.
مــادهی  .۸اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد بــه دنبــال آســیبهای
ناشــي از مــواردی ماننــد هتــک حرمــت یــا خشــونت ،بــه سیســتم مشــاوره
و حمایتهــای روانــی در ســازمان نظــام پزشــکی دسترســی داشــته باشــند.
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت یــک خــط ارتباطــی در دســترس اضطراری
در ســطح ملــی بــرای مــوارد خــاص ایجــاد نمایــد تــا اعضــای جامعـهی پزشــکی
مدنظــر
بتواننــد در صــورت نیــاز ،فــورا ً بــا ســازمان نظــام پزشــکی یــا منطقـهی ّ
تمــاس بگیرنــد و درخواســت کمــک کننــد.
مــادهی  .۹اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد بــرای مواجهــه بــا مــوارد
تضییــع حقــوق خــود کــه در ایــن ســند درج شــده اســت ،بــه سیســتم مشــاوره
و حمایتهــای حقوقــی و قانونــی در ســازمان نظــام پزشــکی دسترســی داشــته
باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی مکلف اســت ســازوکار مناســب را بــرای راهنمایی
اعضــای جامع ـهی پزشــکی و دسترســی بــه خدمــات مشــاورهی حقوقــی ایجــاد
کنــد .درعینحــال ،ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت در مــواردی کــه
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مشــخص شــود هــر یــک از اعضــای حرفــه بــه دلیــل یــا در اثــر عمــل بــه وظایف
حرفـهای خــود کــه آنهــا را بهدرســتی و بــا درنظرگرفتــن اســتانداردهای علمــی
و فنــی و اخالقــی انجــام داده ،بــه هــر دلیلــی مــورد بازخواســت یــا عواقــب
قضایــی و اداری و ماننــد آن قــرار گرفتــه اســت ،بــا تمــام تــوان از امنیــت و
حیثیــت حرف ـهای و فــردی وی دفــاع کنــد.
مــادهی  .۱۰اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد از ســطح مناســب امنیــت
اجتماعــی و فیزیکــی و حرمــت حرف ـهای در محــل کار خــود برخــوردار باشــند؛
ازایـنرو ،انتظــار اعضــای جامعـهی پزشــکی بــرای اینکــه مؤسســات محــل ارائهی
خدمــات ســامت ،بهویــژه بیمارســتانها ،کلینیکهــا ،درمانگاههــا و ماننــد
آنهــا پیشبینیهــای الزم را بــرای حفاظــت فیزیکــی در مقابــل آســیبهای
محتمــل انجــام دهنــد ،موجــه و مؤکــد اســت .تأمیــن امنیــت فیزیکــی در بخــش
اورژانــس نیــز اهمیتــی ویــژه دارد.
مــادهی  .۱۱در مــواردی کــه اعضــای جامعــهی پزشــکی بــرای گذرانــدن
تعهــدات قانونــی بــه نقــاط مختلــف کشــور اعــزام میشــوند ،نهــاد اعزامکننــده
در برابــر حفــظ حریــم و امنیــت آنهــا مســئول اســت .درصورتیکــه شــرایط
کاری و حساســیتهای فرهنگــی یــا بومــی خاصــی ،ازجملــه دربــارهی فرهنــگ،
آداب ،رســوم و عادتهــای مــردم وجــود دارد کــه بیاطالعــی اعضــای جامعـهی
پزشــکی از آنهــا ممکــن اســت امنیــت و آرامــش آنــان را مختــل کنــد یــا
موجــب نقــض حقــوق بیمــار شــود ،انتظــار م ـیرود نهــاد مذکــور ،نســبت بــه
تهی ـهی محتــوا و ارائ ـهی آمــوزش مناســب در ایــن بــاره اقــدام کنــد .ســازمان
نظــام پزشــکی ،هــم در ســطح ملــی و هــم در ســطح محلــی ،مکلــف اســت
ضمــن پیگیــری انجامشــدن ایــن تکلیــف توســط ســایر نهادهــا ،بیواســطه،
آموزشهــای ضــروری را ،بهویــژه بــه آن دســته از اعضــای خــود کــه کار خــود
را در یــک منطقــه شــروع میکننــد ،ارائــه دهــد.
مــادهی  .۱۲در مــواردی کــه علیــه هــر یــک از اعضــای جامعـهی پزشــکی در
محیــط فعالیــت حرف ـهای یــا مرتبــط بــا فعالیــت حرف ـهای ،خشــونتی جــدی
رخ دهــد کــه بــه آســیب جســمی تأملبرانگیــز منجــر شــود ،الزم اســت نظــام
پزشــکی محــل در اولیــن فرصــت و حداکثــر ،ظــرف مــدت ده روز کاری ،ضمــن
بررســی دقیــق موضــوع و در صــورت لــزوم بازدیــد میدانــی ،گزارشــی را بــه
رئیــس کل ســازمان ارائــه کنــد.
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مــادهی  .۱۳اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد از هرگونــه خشــونت و
تعــرض و آزار جنســی در محیــط کار خــود مصــون باشــند .هــر رفتــار یــا گفتاری
کــه بهصراحــت یــا بهصــورت اســتعاری ،تشــبیهی یــا ضمنــی داللــت جنســی
داشــته باشــد و خــارج از چارچــوب ضرورتهــای حرفـهای بیــان یــا انجــام شــود
و موجــب تحقیــر یــا توهیــن یــا ارعــاب و آســیب روانــی یــا جســمانی مخاطــب
گــردد ،آزار جنســی محســوب میشــود .انتظــار اعضــای جامعــهی پزشــکی از
همــهی دســتاندرکاران و مســئوالن ذیربــط ،ازجملــه مســئوالن مؤسســات
پزشــکی بــرای پیشــگیری ،پنهاننکــردن و برخــورد جــدی و بازدارنــده بــا هــر
نــوع تعــرض و آزار جنســی ،منطقــی و مــورد تأییــد ســازمان نظــام پزشــکی
اســت .درصورتیکــه اعضــای حرفــه ،در معــرض خشــونت یــا آزار جنســی ســایر
همــکاران عضــو جامعـهی پزشــکی ،قــرار گیرنــد و مؤسســات یــا اعضــا ،مراتــب
را بــه اطــاع ســازمان نظــام پزشــکی برســانند ،عالوهبــر ســایر پیگیریهــای
قانونــی ،الزم اســت ایــن عمــل ،بهعنــوان رفتــاری خــاف شــئون حرفــهای،
جــدی تلقــی شــود و کمیســیون کارشناســی اخــاق پزشــکی اســتان ،آن را
خــارج از نوبــت بررســی کنــد و هیئتهــای انتظامــی نیــز ،بالفاصلــه و خــارج از
نوبــت ،پیگیــری آن را تــا رســیدن بــه نتیجــه انجــام دهنــد.
مــادهی  .۱۴بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از موقعیتهایــی کــه موجــب ایجــاد
تنــش در اعضــای جامعــه پزشــکی میشــود ،مــوارد تنــش اخالقــی ناشــی از
مواجهــه بــا دوراهیهــا و ســؤاالت اخالقــی اســت ،اعضــای جامع ـهی پزشــکی
حــق دارنــد در اینگونــه مواقــع ،منابــع و راهنماهــای الزم را در دســترس
داشــته باشــند .ازآنجاکــه حلکــردن اینگونــه مــوارد گاهــی پیچیــده اســت و
صرف ـاً راهنماهــای موجــود نمیتوانــد پاس ـخگو باشــد ،ســازمان نظــام پزشــکی
مکلــف اســت ســازوکار مشــاوره را بــرای پاســخ بــهچنیــن ســؤاالتی و کمــک بــه
مواجهــه بــا دوراهیهــای اخالقــی ایجــاد و بــه اعضــای حرفــه اطالعرســانی کنــد.
شــورای عالــی نظــام پزشــکی ،حــق دسترســی بــه مشــاورهی اخــاق حرفـهای را
بــرای اعضــای حرفــه بــه رســمیت میشناســد و بــا توجــه بــه ماهیــت وجــودی
ســازمان نظــام پزشــکی ،ســازمان را مکلــف بــه ارائـهی ایــن خدمــت بــه اعضــای
خــود میدانــد.
مــادهی  .۱۵اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد در محیطــی بــا حداقــل
دغدغــه دربــارهی عواقــب قضایــی و انتظامــی ناشــی از جایــگاه حرف ـهای خــود
فعالیــت کننــد .در ایــن جهــت شایســته اســت همــهی نهادهــای درگیــر در
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فراینــد رســیدگی بــه شــکایات واصلــه از اعضــای جامعــهی پزشــکی ،عواقــب
ناشــی از ناامنکــردن فضــای فعالیــت حرفــهای اعضــای جامعــهی پزشــکی،
ازجملــه رشــد پزشــکی تدافعــی و کاهــش بهــرهوری نظــام ســامت را مدنظــر
قــرار دهنــد .شــورای عالــی نظــام پزشــکی ،انتظــار اعضــای جامع ـهی پزشــکی
را از ایــن نهادهــا ،بــرای جلوگیــری از احضــار مکــرر حرفهمنــدان بــه نهادهــای
قضایــی و انتظامــی ،کوتاهشــدن ســیر رســیدگی بــه پروندههــای مطروحــه و
جلوگیــری از اطالــهی رســیدگی و دادرســی ،تأییــد میکنــد .در ایــن زمینــه
الزم اســت ســازمان نظــام پزشــکی تــاش کنــد تــا بیــن همــهی نهادهــای
رســیدگیکننده بــه شــکایات واصلــه ،ازجملــه دادگاههــا ،ســازمان پزشــکی
قانونــی و ســازمان نظــام پزشــکی ،هماهنگــی کامــل ایجــاد شــود و مراجع ـهی
مکــرر اعضــای جامع ـهی پزشــکی بــه حداقــل برســد.
مــادهی  .۱۶اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد از یــک نظــام کارآمــد
رســیدگی بــه شــکایات پزشــکی برخــوردار باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی
مکلــف اســت ضمــن توجــه کامــل بــه حقــوق بیمــاران و ســایر دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت ،ســازوکارها و راهکارهــای مناســب ماننــد ایجــاد نظــام داوری
مرضیالطرفیــن یــا ســطحبندی نظــام رســیدگی بــه شــکایات را بهنحــوی
پیشــنهاد و پیگیــری کنــد تــا در صــورت امــکان ،از احضــار غیرضــروری و مکــرر
اعضــای حرفــه کــه در نهایــت لطمــه و آســیب ناشــی از آن ،بــه دریافتکننــدگان
خدمــات ســامت وارد خواهــد شــد ،جلوگیــری کنــد .ایــن ســازوکارها نبایــد
مانــع از پیگیــری بیمــاران بــرای احقــاق حقوقشــان شــود.
مــادهی  .۱۷اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد در صــورت دریافــت
هرگونــه احضاریــه از نهادهــای رســیدگیکننده بــه شــکایات مربــوط بــه
فعالیــت حرفــهای ،بــه ویــژه حــوزه انتظامــی ســازمان نظــام پزشــکی همــراه
بــا احضاریــه ،جزئیــات شــکایت مطروحــه را در حــد مقــدورات قانونــی دریافــت
کننــد تــا بتواننــد قبــل از مراجعــه ،موضــوع را بررســی کننــد و بــا آمادگــی
بیشــتر در جلســه حاضــر شــوند ،ضمــن اینکــه الزم اســت دسترســی کافــی
بــرای اعضــای جامعــه پزشــکی و وکالی آنهــا جهــت بررســی محتــوای پرونــده
هــا ایجــاد گــردد ،ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت کــه اســتیفای ایــن حــق
را از هم ـهی مراجــع مربــوط پیگیــری کنــد ،در عیــن حــال الزم اســت اعضــای
جامعــه پزشــکی در مــواردی کــه بــرای پاســخگویی از جملــه بــه شــکایات
احضــار مــی شــوند فرصــت کافــی بــرای بررســی موضــوع و تنظیــم دفاعیــه را
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داشــته باشــند.
مــادهی  .۱۸شایســته اســت هرگونــه احضــار اعضــای جامع ـهی پزشــکی بــه
نهادهــای رســیدگیکننده بــه شــکایات ،ازجملــه مراجــع قضایــی و انتظامــی
بهشــکلی باشــد کــه شــأن حرفــهای فــرد احضارشــونده خدشــهدار نشــود.
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن پیگیــری ایــن موضــوع از ســایر
نهادهــا ،ســازوکار مشــخصی بــرای اجــرای ایــن مــاده در رســیدگیهایی کــه
توســط حــوزهی انتظامــی ســازمان انجــام میشــود ،پیشبینــی و اجــرا کنــد.
مــادهی  .۱۹اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد در رونــد رســیدگی بــه
شــکایاتی کــه از آنهــا طــرح میشــود ،فرصــت کافــی بــرای دفــاع از خــود
داشــته باشــند .در ایــن زمینــه شایســته اســت نهادهــای رســیدگیکننده بــا
تــدارک منابــع مــورد نیــاز ،شــرایط حضــور و دفــاع مؤثــر اعضــای جامعــهی
پزشــکی را فراهــم کننــد .اعضــای جامعـهی پزشــکی بایــد امــکان داشــته باشــند
حداقــل یــک نفــر از افــراد مــورد اعتماد خــود را در جلســات رســیدگی بــه همراه
داشــته و از خدمــات وکیــل قانونــی خــود در همــه مراحــل رســیدگی بهرهمنــد
باشــند .در رســیدگی بــه شــکایات در ســازمان نظــام پزشــکی ،اعضــای حرفــه
بایــد بتواننــد در هم ـهی مراحــل رســیدگی در هیئتهــای بــدوی و تجدیدنظــر
و عالــی ،فرصــت دفــاع از خــود را داشــته باشــند .واحــد رســیدگیکننده در
ســازمان نیــز ،بایــد همــهی اســناد الزم را کــه بــرای تنظیــم دفاعیــه الزم
اســت ،در چارچــوب مقــررات ،در اختیــار عضــو ســازمان قــرار دهــد .ســازمان
نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن عمــل بــه ایــن مــوارد در بررســیهای
درونســازمانی ،اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای رســیدگیکننده،
پیگیــری و مطالبــه کنــد.
مــادهی  .۲۰اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد از یــک نظــام بیطــرف
و منصفانــه ،بــرای رســیدگی بــه پروندههــای شــکایت مطروحــه برخــوردار
باشــند .هیچیــک از افــراد دخیــل در رونــد رســیدگی ،نبایــد تعــارض منافــع
مؤثــری داشــته باشــند .در ایــن زمینــه ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف
اســت در همــهی مراحــل ،ازجملــه قبــل از شــروع جلســات هیئتهــای
رســیدگیکننده ،از ایــن امــر اطمینــان حاصــل کنــد .هــر یــک از اعضــای
هیئتهــا کــه تعــارض منافــع مؤثــری بــا هــر یــک از طرفیــن دارنــد ،بایــد از
مشــارکت در آن تصمیمگیــری کنــار گذاشــته شــوند .ســازمان نظــام پزشــکی
بایــد عالوهبــر عمــل بــه ایــن مــوارد در بررس ـیهای درونســازمانی ،اســتیفای
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ایــن حــق را از ســایر نهادهــای رســیدگیکننده پیگیــری و مطالبــه کنــد.
درصورتیکــه بعــدا ً مشــخص شــود کــه ایــن شــرایط در رســیدگی رعایــت
نشــده اســت ،حکــم صــادره خدشــهپذیر خواهــد بــود و الزم اســت حتــی
المقــدور بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی موجــود ،بازنگــری شــود.
مــادهی  .۲۱اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد در طــول رســیدگی بــه
شــکایات مرتبــط بــا فعالیــت حرف ـهای کــه علیــه آنهــا بــه مراجــع مربــوط
شــده اســت ،از دالیــل و اســتداللهای آرای صــادره دربــارهی خــود مطلــع
شــوند .صــرف اطالعرســانی دربــارهی رأی نهایــی کفایــت نمیکنــد و الزم
اســت دالیــل صــدور رأی ،بهصــورت مکتــوب ،بــه اطــاع حرفهمنــد ذینفــع
رســانده شــود .ســازمان نظــام پزشــکی بایــد عالوهبــر عمــل بــه ایــن مــوارد
در بررســیهای درونســازمانی ،اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای
رســیدگیکننده پیگیــری و مطالبــه کنــد.
مــادهی  .۲۲اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد در فراینــد رســیدگی
بــه پروندههــای شــکایت علیــه خــود ،در معــرض تبعیــض قــرار نگیرنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه در بســیاری از پروندههــای درحالرســیدگی ،بیــش از یکــی
از اعضــای حرفــه درگیــر اســت ،الزم اســت تــا ســرحد امــکان تــاش شــود
کــه عدالــت بیــن حرفهمنــدان درگیــر ،کام ـ ً
ا رعایــت شــود .اعمــال هرگونــه
تبعیــض بــر اســاس رشــتهی تخصصــی ،ســابقهی کار ،جایــگاه شــغلی و ماننــد
آن ممنــوع اســت .الزم اســت در چارچــوب مقــررات ،ســازوکاری طراحــی
شــود تــا در مــواردی کــه بــه دالیلــی ماننــد جایــگاه مدیریتــی و حرفــهای
یکــی از حرفهمنــدان ذینفــع ،مثــ ً
ا در سلســلهی مدیریتــی ســازمان نظــام
پزشــکی منطقــه ،احتمــال ســوگیری یــا تصمیــم غیرمنصفانــه از طــرف همــه
افــراد درگیــر در مراحــل رســیدگی از جملــه دادســتان هــا ،اعضــای دادســراها،
کارشناســان ،اعضــای هیــات هــا و ...مـیرود ،رونــد بررســی بــه گــروه بیطــرف
واگــذار شــود .در ایــن جهــت افــراد درگیــر در رونــد بررســی یــک پرونــده تنهــا
مــی تواننــد در قالــب یــک نقــش حضــور داشــته باشــند ،بــه ایــن معنــا کــه
همزمــان نمــی تواننــد در مقــام شــاکی و یــا مســئول نهــاد شــکایت کننــده
(در مــوارد وجــود شــاکی حقوقــی) ،دادســتان ،کارشــناس یــا عضــو هیــات
انتظامــی باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی بایــد عالوهبــر عمــل بــه ایــن مــوارد
در بررســیهای درونســازمانی ،اســتیفای ایــن حــق را از ســایر نهادهــای
رســیدگیکننده پیگیــری و مطالبــه کنــد.
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مــادهی  .۲۳اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد اعضــای همــه هیئتهای
دخیــل در رونــد رســیدگی بــه پروندههــای شــکایت علیــه خــود را بشناســند،
عضویــت افــراد در ایــن هیئتهــا ،بایــد بــه اعضــای حرفــه اطالعرســانی شــود
و نــام ،تخصــص و جایــگاه حرفـهای و شــغلی افــراد در دســترس اعضــای حرفــه
باشــد .درصورتیکــه اعضــای حرفــه دربــاری هــر یــک از اعضــای هیئتهــا،
ادعــای تعــارض منافــع مؤثــر یــا دلیلــی بــر احتمــال نقــض بیطرفــی داشــته
باشــد ،الزم اســت دالیــل بــه مســئول مربــوط ارائــه و در صــورت تشــخیص بــر
مؤثربــودن اســتداللها ،فــرد مذکــور از رونــد بررســی کنــار گذاشــته شــود.
ســازمان نظــام پزشــکی بایــد عالوهبــر عمــل بــه ایــن مــوارد در بررس ـیهای
درونســازمانی ،ایــن موضــوع را از ســایر نهادهــای رســیدگیکننده پیگیــری
و مطالبــه کنــد.
مــادهی  .۲۴اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد بتواننــد در صــورت
لــزوم ،طــی فراینــد رســیدگی بــه پروندههــای مطروحــه دربــارهی خــود ،از
پروانــهی مطــب یــا بیمــهی مســئولیت مدنــی خــود ،بهعنــوان ضمانــت در
دادگاه اســتفاده کننــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت  ،عملیاتیشــدن
ایــن موضــوع را از قــوهی قضائیــه پیگیــری و مطالبــه کنــد.
مــادهی  .۲۵اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد ،بــه بیم ـهی مســؤلیت
حرفـهای مناســب ،متنــوع و بــا پوشــش کافــی بــه تناســب رشــته ،دسترســی
داشــته باشــند .بیم ـهی مذکــور بایــد بــرای پوشــش مســئولیت مدنــی آنهــا
کفایــت کنــد و تعهــدات آن مشــمول گذشــت زمــان نشــود .از ســوی دیگــر،
شــرایط منــدرج در بیمهنامــه نبایــد واجــد محتــوای مغایــر بــا اخــاق حرفـهای
ماننــد الــزام حرفهمنــدان بــر افشــانکردن خطــای پزشــکی بــرای بیمــار باشــد.
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت اصــاح قراردادهــای بیم ـهی مســئولیت
حرف ـهای را در جهــت ارتقــاء محتــوای آنهــا در دســتور کار قــرار دهــد.
مــادهی  .۲۶تهیــهی بیمــهی مســئولیت حرفــهای دســتیاران تخصصــی و
فوقتخصصــی و ســایر ردههــای فراگیــران کــه در عیــن فراگیربــودن ،مســئولیت
حقوقــی حرفــهای نیــز بــرای آنهــا متصــور اســت ،بــر عهــدهی بیمارســتان
یــا دانشــگاه محــل تحصیــل اســت و ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت
برخــورداری از ایــن بیمــه را بــرای همـهی افــراد نیازمنــد ،پیگیــری و مطالبــه
کنــد.
مــادهی  .۲۷هم ـهی اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد از فرصتهــای
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شــغلی منصفانــه برخــوردار باشــند .الزم اســت ســازمان نظــام پزشــکی ،ضمــن
شناســایی زمینههــای تبعیــض در دسترســی بــه فرصتهــای شــغلی ،بــا
همــکاری ذینفعــان مختلــف ،در جهــت رفــع زمینههــا و مصادیــق تبعیــض
گام بــردارد.
مــادهی  .۲۸اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد در حیطههایــی کــه
آمــوزش مناســب دریافــت و توانمنــدی حرفـهای الزم را کســب کــرده باشــند،
مداخــات پزشــکی را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات انجــام دهنــد .ســازمان
نظــام پزشــکی موظــف اســت در جهــت افزایــش دسترســی عمــوم مــردم بــه
خدمــات اســتاندارد و بــا کیفیــت مطلــوب ،بــا اســتفاده از همـهی ظرفیتهــای
موجــود ،ازجملــه ظرفیــت کمیســیون ملــی صالحیــت حرفــهای ،ضمــن
جلوگیــری از فعالیــت افــراد فاقــد صالحیــت حرفــهای ،بــرای لغــو هرگونــه
انحصــار غیرموجــه و نــاروا در ارائــهی خدمــات ســامت توســط اعضــای
جامعــهی پزشــکی و جلوگیــری از ایجــاد چنیــن انحصارهایــی برنامهریــزی
و اقــدام کنــد.
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مــادهی  .۲۹شــاغالن حرفههــای پزشــکی حــق دارنــد درآمــد کافــی بــرای
یــک زندگــی شــرافتمندانه داشــته باشــند .ســطح درآمــد اعضــای جامعــهی
پزشــکی ،بایــد بــا عواملــی ماننــد دورهی تحصیلــی طوالنــی ،توانمندیهــای
فــراوان الزم بــرای اشــتغال بــه ایــن حرفههــا ،ســختی کار و مســئولیت زیــاد افراد
در زمــان اشــتغال متناســب باشــد .حساســیت رشــتههای گــروه پزشــکی ایجــاب
میکنــد افــراد بســیار توانمنــد وارد ایــن رشــته شــوند؛ ازایـنرو ،وجــود نداشــتن
افــق روشــن و در دســترس ،بــرای برخــورداری شــاغالن ایــن حرفههــا از زندگــی
مطلــوب ،در بلندمــدت بــه ضــرر جامعــه و مــردم خواهــد بــود .ســازمان نظــام
پزشــکی مکلــف اســت بــا بررســی شــرایط ،در جهــت ایجــاد شــرایط مالــی و
اقتصــادی متناســب و مکفــی و داشــتن یــک زندگــی شــرافتمندانه ،بــرای همـهی
شــاغالن حرفههــای پزشــکی تــاش کنــد .در ایــن زمینــه ،توجــه بــه برخــی
گروههــا ،ازجملــه پزشــکان عمومــی و دســتیاران بســیار اهمیــت دارد .ســازمان
نظــام پزشــکی مکلــف اســت بهصــورت دورهای ،متوســط درآمــد گروههــای
مختلــف پزشــکی را رصــد کنــد و بــه شــورای عالــی نظــام پزشــکی گــزارش دهد.
مــادهی  .۳۰اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد بابــت فعالیــت حرف ـهای
خــود ،بــر اســاس تعرفههــای مصــوب و قراردادهــای منصفانــه ،دســتمزد دریافــت
کننــد .اعضــای ســازمان نظــام پزشــکی حــق دارنــد از هرگونــه بهرهکشــی
اقتصــادی در هــر شــکلی ،ازجملــه قراردادهــای یکطرفــه و غیرمنصفانــه مصــون
بماننــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن توانمندســازی اعضــای
حرفــه بــرای دفــاع از ایــن حــق خــود ،بــا بررســی قراردادهــای مربــوط ،ازجملــه
قراردادهــای منعقــده بــا شــرکتهای بیمــه یــا قراردادهــای حرفهمنــدان بــا
مؤسســات ،چارچــوب متناســب و منصفانــهای را بــرای اینگونــه قراردادهــا
پیشــنهاد و از آن حمایــت کنــد.
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مــادهی  .۳۱اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد از تعادلــی مناســب بیــن
زندگــی حرفـهای و زندگــی شــخصی برخــوردار باشــند .همـهی اعضــای حرفــه،
ازجملــه حرفهمندانــی کــه در اســتخدام نهادهــا یــا مؤسســات هســتند و نیــز
دســتیاران رشــتههای تخصصــی و فوقتخصصــی حــق دارنــد بــر اســاس ســاعت
کار اســتاندارد فعالیــت کننــد .هرگونــه تحمیــل ســاعت کاری اضافــه بــر ســاعت
اســتاندارد بــه اعضــای حرفــه یــا تحمیــل ســاعت کاری اضافــه بــر برنامــهی
آموزشــی مصــوب بــه فراگیــران ایــن رشــتهها ،مصــداق بهرهکشــی و غیرموجــه
اســت .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت از ایــن حــق حرفهمنــدان،
دســتیاران و ســایر فراگیرانــی کــه اعضــای ســازمان هســتند ،دفــاع کنــد.
مــادهی  .۳۲فراگیــران دورههــای بالینــی رشــتههای علــوم پزشــکی ،ازجملــه
دســتیاران تخصصــی و فوقتخصصــی حــق دارنــد در ازای انجــام مداخــات و
ارائـهی خدمــت بــه دریافتکننــدگان خدمــات ســامت ،حقالزحمـهی مناســب
دریافــت کننــد .بخشــی از حقالزحم ـهی آن دســته از خدماتــی کــه دســتیاران
انجــام میدهنــد ،بایــد بهنحــو مقتضــی بــه دســتیار ارائهکننــدهی خدمــت
پرداخــت شــود .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا پیگیــری موضــوع
از همــهی نهادهــای ذیربــط ،بهویــژه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،چارچــوب منصفانــهای بــرای پرداخــت حقالزحمــهی فراگیــران،
ازجملــه دســتیاران تخصصــی و فوقتخصصــی فراهــم آورد.
مــادهی  .۳۳اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد در میــزان دریافتــی
خــود ،از عدالــت بینرشــتهای و درونرشــتهای برخــوردار باشــند .بهمنظــور
برقــراری عدالــت بینرشــتهای و درونرشــتهای ،در میــان حرفهمنــدان پزشــکی،
ســازمان نظــام پزشــکی الزم اســت در جهــت رفــع تبعیــض بیــن حرفهمنــدان،
مالکهــای روشــنی را بــرای تعییــن و ســطحبندی تعرف ـهی خدمــات ســامت
پیشــنهاد کنــد؛ بهنحویکــه اعضــای حرفــه احســاس عدالــت کننــد .رونــد
تعییــن ارزش نســبی خدمــات بایــد بهصــورت شــفاف بــرای اعضــای حرفــه
تشــریح شــود و افــرادی کــه در رونــد تعییــن ارزش نســبی خدمــات حضــور
دارنــد ،نبایــد تعــارض منافــع مؤثــری داشــته باشــند.
مــادهی  .۳۴هرگونــه اقــدام ســازمانهای بیمهگــر یــا مؤسســات درمانــی
بــرای کســر از درآمــد اعضــای جامعـهی پزشــکی ،بایــد بهصــورت مســتند و بــا
ارائ ـهی مــدارک کافــی باشــد .درعینحــال ،عقــد قــرارداد بیمههــای خصوصــی
و عمومــی بــا اعضــای جامع ـهی پزشــکی بایــد بــر اســاس مالکهــای روشــن
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و اعالمشــده و فــارغ از هرگونــه تبعیــض یــا روابــط غیرشــفاف باشــد .ســازمان
نظــام پزشــکی مکلــف اســت بــا تعامــل بــا ســازمانهای بیمهگــر ایــن روال را
بهصــورت شــفاف بــه اعضــای جامع ـهی پزشــکی اعــام کنــد.
مــادهی  .۳۵اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد ضمــن دریافــت
مطالبــات خ��ود از س�اـزمانهای بیمهگــر و مؤسســات درمانــی ،در اســرع وقــت،
بابــت تأخیــر در پرداخــت آن نیــز ،ضــرر و زیــان دريافــت كننــد .ســازمان نظــام
پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا بررســی زمینههــای قانونــی ،راه را بــرای اســتیفای
ایــن حــق اعضــای خــود همــوار کنــد.
مــادهی  .۳۶اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد ماننــد هم ـهی مشــاغل
دیگــر محــل فعالیــت حرفــهای خــود را ،بــر اســاس ترجیحــات و شــرایط
زندگــی شــخصی خــود انتخــاب کننــد .ازآنجاکــه ایجــاد هرگونــه محدودیــت
در آزادیهــای مشــروع ،فقــط بــه موجــب قانــون پذیرفتنــی اســت ،اخــذ
تعهــدات فراقانونــی از متقاضیــان یــا پذیرفتهشــدگان آزمونهــای مختلــف،
ازجملــه آزمــون دســتیاری تخصصــی و فوقتخصصــی ،پذیرفتنــی نیســت .بــا
توجــه بــه تأثیــر منفــی احتمالــی اینگونــه تعهــدات بــر ســامت جســمی و
روانــی و اجتماعــی اعضــای حرفــه ،ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت نســبت
بــه بررســی مــداوم چنیــن تعهداتــی اقــدام کنــد و در مــواردی کــه تعهــدات
غیرمنصفانــه بــه نظــر میرســد ،از مســیرهای قانونــی بــرای اصــاح وضعیــت و
در صــورت لــزوم ،اصــاح قوانیــن ،بکوشــد.
مــادهی  .۳۷اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد مشــمول حمایــت قوانین
و مقرراتــی شــوند کــه بــرای حمایــت از خانــواده بــه زوجیــن اجــازه میدهــد
بــا تغییــر محــل خدمــت خــود در کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد .ازآنجاکــه ایــن
حــق ،بهعنــوان حــق شــهروندی ،شــامل همــهی افــراد جامعــه میشــود،
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا بررســی زمینههــای قانونــی ،راه را
بــرای اســتیفای ایــن حــق اعضــای خــود همــوار کنــد .مــواردی کــه تعهــد فــرد
بــه خدمــت در یــک منطقـهی جغرافیایــی ،مبنــای برخــورداری او از یــک امتیــاز
ویــژه ماننــد ســهمیهی پذیــرش در رشــته یــا محلــی خــاص اســت ،شــامل ایــن
مــاده نیســت.
مــادهی  .۳۸اعضــای جامعــهی پزشــکی در مواقعــی ماننــد همهگیــری
بیماریهــای عفونــی کــه بــه دلیــل ماهیــت کار خــود ،در جریــان ارائــهی
خدمــات ســامت بــه بیمــاران ،در معــرض خطــرات بیشــتر قــرار میگیرنــد ،حــق
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دارنــد بــه وســایل حفاظتــی الزم بــرای کاهــش خطــرات بــه ســطح منطقــی و
پذیرفتنــی دسترســی داشــته باشــند .مؤسســات محــل ارائـهی خدمــات ســامت
ماننــد بیمارســتانها مکلفانــد ایــن دسترســی را تأمیــن و تضمیــن کننــد.
ســازمان نظــام پزشــکی نیــز بایــد برآوردهشــدن ایــن حــق را پیگیــری کنــد.
مــادهی  .۳۹اعضــای جامعـهی پزشــکی ،بهویــژه دســتیاران و فراگیــران حــق
دارنــد در محــل ارائــهی خدمتشــان ،بــه امکانــات رفاهــی و ارتباطــی الزم و
مناســب دسترســی داشــته باشــند .تــدارک ایــن امکانــات رفاهــی بــر عهــدهی
مؤسسـهی محــل ارائـهی خدمــت اســت .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت
بــا همــکاری نهادهــای ذیربــط ،بهویــژه وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،اســتانداردهای رفاهــی مــورد نظــر را بــرای پانســیون فراگیــران در
بیمارســتانهای آموزشــی ،پانســیون اعضــای جامعــهی پزشــکی اعزامشــده
بــرای گذرانــدن طــرح تعهــدات قانونــی ،پزشــکان کشــیک بیمارســتان و ماننــد
آنهــا ،تدویــن و اجــرای آن را پیگیــری کنــد؛ همچنیــن الزم اســت ایجــاد
موقعیــت مناســب بــرای تحصیــل فرزنــدان حرفهمنــدان ،در کنــار دانشآمــوزان
محلــی بــا روشهــای مختلــف در کانــون توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
مــادهی  .۴۰اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد بــه خدمــات بیمــهی
درمانــی و بازنشســتگی مناســب دسترســی داشــته باشــند .ایــن موضــوع،
بهویــژه دربــارهی آن دســته از اعضــای جامعــهی پزشــکی کــه در اســتخدام
دائــم مؤسســات و نهادهــا نیســتند ،بســیار اهمیــت دارد .ســازمان نظــام پزشــکی
مکلــف اســت از پرداخــت حــق بیمـهی اعضــای جامعـهی پزشــکی کــه در قالــب
هــر نــوع از قراردادهــا از جملــه مشــارکت ،قراردادهــای موقــت و کوتاهمــدت
بــا مؤسســات پزشــکی همــکاری میکننــد ،و نیــز فراگیــران عضــو ســازمان،
بهویــژه دســتیاران تخصصــی و فوقتخصصــی ،بــر اســاس قانــون کار و ســایر
قوانیــن کشــور اطمینــان حاصــل کنــد و در صــورت امــکان ،زیرســاختهای
الزم را بــرای ایجــاد نظــام بیمـهی بازنشســتگی و درمانــی مناســب بــرای اعضــا
فراهــم ســازد .ســازمان نظــام پزشــکی بایــد بهصــورت منظــم ،وضعیــت بیمـهای
اعضــای حرفــه را رصــد کنــد و بــه شــورای عالــی نظــام پزشــکی گــزارش دهــد.
مــادهی  .۴۱اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد در حــد ممکــن ،بــه یــک
نظــام کمــک یــا وام اضطــراری دسترســی داشــته باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی
مکلــف اســت از طریــق صنــدوق تعــاون و رفــاه ،ســازوکاری مناســب بــرای ایــن
موضــوع ایجــاد کنــد تــا بتوانــد در مواقــع الزم ،در حــد رفــع نیازهــای ضــروری
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اعضــای جامع ـهی پزشــکی ،در قالــب وام یــا بهصــورت بالعــوض ،کمــک مالــی
در اختیــار آنهــا قــرار دهــد.
مــادهی  .۴۲همــهی اعضــای جامعــهی پزشــكي ،ازجملــه فراگیــران ،حــق
دارنــد از مزايــاي مرخصــي و تعطيــات برخــوردار باشــند؛ بنابرایــن ،ســازمان
نظــام پزشــکی بایــد بهمنظــور حمایــت از حقــوق بیمــاران بــرای ادامــهی
دریافــت خدمــات ســامت ،در مواقعــی کــه پزشــک یــا حرفهمنــد معالــج قصــد
اســتفادهکردن از مرخصیشــان را دارنــد ،اســتانداردهایی را بــرای انتقــال
فراینــد ارائــهی خدمــات بــه حرفهمنــد دارای صالحیــت و ترجیحــاً همتــراز
تهیــه و پیشــنهاد کنــد؛ همچنیــن ،فراهمکــردن موقعیــت الزم را بــرای ایــن
موضــوع ،از مســئوالن ذیربــط پیگیــری کنــد.
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مــادهی  .۴۳فراگیــران رشــتههای علــوم پزشــکی و اعضــای جامعــهی
پزشــکی حــق دارنــد کــه در طــول دورهی تحصیــل خــود ،آموزشهایــی را
کــه بــرای انجــام مســئولیتهای حرف ـهای الزم اســت ،دریافــت کننــد .در ایــن
زمینــه ،دریافــت آمــوزش بالینــی مناســب ،بهویــژه برخــورداری از نظــارت کافــی
اســتادان بــر انجــامدادن مداخــات بالینــی توســط فراگیــران بهویــژه دســتیاران
تخصصــی و فوقتخصصــی ،بســیار اهمیــت دارد .ســازمان نظــام پزشــکی
موظــف اســت بــا بررســی مــداوم برنام ـهی آموزشــی رشــتههای علــوم پزشــکی
و کیفیــت آمــوزش دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی مختلــف ،از کفایــت ایــن
آموزشهــا در ابعــاد مختلــف علمــی ،فنــی ،اجتماعــی و نیــز حوزههــای اخــاق
و حقــوق پزشــکی ،مهارتهــای ارتباطــی و ماننــد آنهــا اطمینــان حاصــل کنــد؛
افزونبرایــن ،ضمــن انعــکاس نتایــج رصــد خــود ،از طریــق وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رفــع کاســتیهای برنام ـهی آموزشــی دانشــجویان
علــوم پزشــکی را پیگیــری کنــد.
مــادهی  .۴۴اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد پــس از فراغــت از تحصیل
و عضویــت رســمی در حرفــه ،کمــاکان از آموزشهــای الزم بــرای روزآمــد
نگهداشــتن دانــش خــود بهرهمنــد باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت
ـرق مقتضــی ،از ارائـهی کافــی و باکیفیــت ایــن آموزشهــای مــداوم ضمــن
از ُطـ ُ
خدمــت ،توســط نهادهــای ذیربــط اطمینــان یابــد و در مواقــع الزم ،بیواســطه،
بــه ارائ ـهی ایــن آموزشهــا اقــدام کنــد؛ همچنیــن ،بــا بررســی مــداوم کیفیــت
آموزشهــا و کوشــش بــرای رفــع نقایــص آنهــا ،در صــدور پروان ـهی فعالیــت
یــا صالحیــت حرفــهای بــه کافــی و معتبربــودن آموزشهــا نیــز توجــه کنــد.
ارائــهی ایــن آموزشهــا در مواقعــی ماننــد همهگیــری بیماریهــای عفونــی
یــا بیماریهــای نوپدیــد کــه درمــان شناختهشــدهای بــرای آنهــا وجــود
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نــدارد و اعضــای جامعـهی پزشــکی بیــش از همیشــه نیازمنــد دریافــت آخریــن
دســتاوردهای علمــی و یافتههــای پژوهشــی هســتند ،از اهمیتــی خــاص
برخــوردار اســت.
مــادهی  .۴۵اعضــای جامعــهی پزشــكي حــق دارنــد بــه منابــع روزآمــد
دانــش مــورد نیــاز خــود ،منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی و بــر اســاس نیــاز
و شــرایط جامعــه ،دسترســی داشــته باشــند؛ ازای ـنرو ،نهادهــای ذیربــط بایــد
ایــن دسترســی و زیرســاختهای الزم بــرای آن ،ازجملــه دسترســی بــه اینترنــت
کارآمــد و مطمئــن را تأمیــن کننــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ایــن
دسترســی را پیگیــری و تــا حــد امــکان تســهیل کنــد.
مــادهی  .۴۶اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد اطالعــات و تحلیلهــای
مربــوط بــه شــکایات یــا خطاهــای رایــج پزشــکی و علــل و زمینههــای آن را
کــه جنبـهی آموزشــی دارد ،از نهادهــای رســیدگیکننده بــه خطاهــای پزشــکی
دریافــت کننــد .ازآنجاکــه ارائـهی ایــن اطالعــات بــه اعضــای حرفــه ،بــه کاهــش
شــکایات و خطاهــای پزشــکی کمــک میکنــد ،ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف
اســت بــا انجــامدادن اقدامــات الزم ،ازجملــه انجــامدادن پژوهشهــای تحلیلــی،
مــوارد مســتخرج از پروندههــای بررسیشــده در ســازمان را بهصــورت بینــام
و ب�اـ حف��ظ حریـ�م خصوصــی ذینفعـ�ان پرون��ده منتش��ر کن��د و از ســایر نهادهای
رســیدگیکننده ،ازجملــه ســازمان پزشــکی قانونــی بخواهــد نمونههایــی را کــه
جنبـهی آموزشــی دارنــد ،در دســترس اعضــای حرفــه قــرار دهنــد.
مــادهی  .۴۷اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد گســترهی مداخــات
مجــاز خــود را بشناســند و بهصــورت کامــل از شــرح وظایــف خــود و اشــتراکات
و افتراقــات حــوزهی کاری خــود بــا ســایر حوزههــای حرفــهای آگاه باشــند.
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و ســایر مراجــع ذیربــط ،ضمــن شناســایی مــوارد ابهــام
احتمالــی ،بــرای رفــع ابهامــات اقــدام کنــد .الزم اســت در ایــن بــاب ،مســائلی
ماننــد اجتنــاب از انحصــار ،ارائـهی خدمــات باکیفیــت و بهبــود دسترســی مــردم
مدنظــر قــرار گیــرد.
بــه خدمــات ســامتّ ،
مــادهی  .۴۸هم ـهی اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد از فرصتهــای
تحصیلــی و آموزشــی و پژوهشــی منصفانــه برخــوردار باشــند .در ایــن زمینــه،
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت تــا بــا بررســی زمینههــای تبعیــض
آموزشــی بــرای اعضــای جامع ـهی پزشــکی ،ازجملــه آن دســته از ســهمیههای

44

حق دريافت آموزشهاي الزم و روزآمد

پذیــرش کــه ناموجــه تلقــی میشــوند ،از طریــق نهادهــای متولــی ماننــد شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،مجلــس شــورای اســامی ،بهویــژه وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بــرای رفــع بیعدالتــی و تبعیــض آموزشــی تعامــل
و اهتمــام ورزد.
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مــادهی  .۴۹اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد اعتــراض خــود را ،در
مــواردی ماننــد وضــع قوانیــن و مقــررات کــه بــه هــر دلیلــی آن را خــاف
مصالــح حرفـهای یــا ســامت عمومــی و حقــوق و منفعــت بیمــاران خــود تلقــی
میکننــد ،از راههــای گوناگــون و در چارچــوب قوانيــن كشــور ،اعــام کننــد.
هرگونــه اعتراضــی ،ازجملــه انجــامدادن تجمــع مســالمتآميز ،درصورتــی حــق
اعضــای جامع ـهی پزشــکی بــه شــمار م ـیرود کــه حقــوق و منافــع بیمــاران را
بههیچوجــه تهدیــد نکنــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ســازوکاری
مناســب بــرای ثبــت و برگــزاری اعتراضــات قانونــی تــدارک ببینــد.
مــادهی  .۵۰اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد بهصــورت مســتقیم یــا
از طریــق نماینــدگان خــود در ســازمان نظــام پزشــکی یــا انجمنهــای علمــی
و حرفــهای ،در تصمیمگیریهــای حــوزهی ســامت و مــواردی کــه مســتقیماً
مربــوط بــه خــود آنهــا باشــد ،مشــارکت کننــد .مشــارکت در تصمیمگیریهــای
کالن وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،شــورای عالــی بیمــه ،تصویــب
قوانیــن مرتبــط در مجلــس شــورای اســامی ،تصویــب مقــررات مرتبــط در هیئت
دولــت ،بخشهــای مختلــف قــوهی قضائیــه و ســتادهای مقابلــه بــا بحــران ،از
نمونههایــی اســت کــه ایــن حــق آنــان ،بایــد بهخوبــی پیگیــری و بــرآورده شــود.
ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت بــا تشــخیص جایگاههــای تصمیمگیــری
اثرگــذار ،بهصــورت نظاممنــد و فعــال ،بکوشــد در تصمیمگیریهــا مشــارکت
کنــد و هــر جــا کــه امــکان داشــته باشــد از ظرفیــت اعضــای خــود و ســایر
نهادهایــی کــه جامع ـهی پزشــکی را نمایندگــی میکننــد ،بهــره ببــرد.
مــادهی  .۵۱اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد در انتخابــات نهادهــای
حرفـهای و علمــی و صنفــی مربــوط بــه خــود ،بهویــژه انتخابــات ســازمان نظــام
پزشــکي ،انجمنهــای علمــی و ماننــد آن ،بهعنــوان داوطلــب یــا رأیدهنــده
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آزادانــه شــرکت کننــد .ایجــاد هرگونــه محدودیــت فراقانونــی بــرای حــق انتخــاب
ـرق مقتضــی
اعضــای حرفــه ،خــاف مصالــح نظــام ســامت اســت و بایــد از ُطـ ُ
بــا آن برخــورد شــود.
مــادهی  .۵۲اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد بــه گــزارش عملکــرد
ســاالنه و صورتهــای مالــی ســازمان نظــام پزشــکی و ســایر نهادهــای انتخابــی
خــود دسترســی داشــته باشــند .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ترازنامــه
و صورتهــای مالــی و گــزارش عملکــرد خــود را ،بهصــورت ســاالنه و بهشــکل
کام ـ ً
ا شــفاف منتشــر کنــد و در دســترس اعضــا قــرار دهــد.
مــادهی  .۵۳اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد كــه از انجمنهــای
حرفــهای و صنفــی و علمــی قــوی و کارآمــد برخــوردار باشــند؛ ازایــنرو ،الزم
اســت مراجــع صــدور مجــوز چنیــن انجمنهایــی ،بــر اســاس روال مشــخصی
کــه بــا حضــور نماینــدگان جامع ـهی پزشــکی تدویــن شــده باشــد ،راه را بــرای
تأســیس و فعالیــت چنیــن نهادهایــی همــوار کننــد .ســازمان نظــام پزشــکی
مکلــف اســت چارچــوب ارتبــاط وثیــق و مــداوم بــا انجمنهــای گــروه پزشــکی
را فراهــم و بــه توانمندســازی آنهــا کمــک کنــد .در ایــن میــان ،اســتفاده از
ظرفیتهــای متنــوع انجمنهــا ،بهویــژه در زمینــهی ارتقــاء علمــی جامعــهی
پزشــکی و خودتنظیمــی حرف ـهای و برخــورد بــا مــوارد نقــض اخــاق حرف ـهای
مدنظــر قــرار گیــرد.
میتوانــد ّ
مــادهی  .۵۴اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد از محتــوای مذاکــرات
رســمی مجمــع عمومــی و شــورای عالــی نظــام پزشــکی مطلــع باشــند .در ایــن
جهــت الزم اســت پــس از هــر جلسـهی ایــن ارکان ســازمان ،مشــروح مذاکــرات
بهصــورت مکتــوب درآمــده و پــس از ویرایــش ادبــی و حــذف اطالعــات شــخصی
احتمالــی مطرحشــده ،از طریــق درگاه اینترنتــی ســازمان در دســترس عمــوم
اعضــا قــرار گیــرد .در مــواردی کــه بــه دالیــل موجــه الزم باشــد جلســهای
بهصــورت محرمانــه برگــزار شــود یــا موضوعــی جنبـهی محرمانــه داشــته باشــد،
بایــد گزارشــی از جلســه بــا ارائ ـهی دالیــل محرمانهبــودن جلســه یــا موضــوع
محرمان ـهی مطرحشــده ،در دســترس عمــوم اعضــا قــرار گیــرد.
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مــادهی  .۵۵اعضــاي جامعـهی پزشــكي حــق دارنــد در مــواردي كــه خدمــات
ســامت مــورد نظــر ماننــد ســقط جنیــن درمانــی ،علیرغــم قانونیبــودن،
بــا عقایــد و اعتقــادات آنهــا تعــارض داشــته باشــد ،درصورتــی کــه خــودداری
آنهــا ســامت بیمــار یــا بیمــاران را تهدیــد نکنــد ،از ارائ ـهی خدمــت مذکــور
خــودداري كننــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت فهرســتی از مــواردی
را کــه امتنــاع اعضــای جامع ـهی پزشــکی از انجــامدادن مداخــات ،بــه لحــاظ
اخالقــی و حقوقــی موجــه اســت ،تهیــه کنــد و پــس از تصویــب شــورای عالــی
نظــام پزشــکی ،بــه «راهنمــای عمومــی اخــاق حرفـهای شــاغلین حرف پزشــکی
و وابســته» بیفزایــد .امتنــاع وجدانــی در مــواردی کــه ســازمان نظــام پزشــکی آن
را تأییــد نکــرده باشــد ،ممنــوع اســت و عواقــب ناشــی از آن ،بــر عهــدهی فــرد
امتناعکننــده اســت.
مــادهی  .۵۶همــهی اعضــای جامعــهی پزشــکی حــق دارنــد بــر اســاس
اســتانداردهای حرفـهای و اخالقــی و فنــی خــود عمــل کننــد و بــه هیــچ عنــوان
نبایــد بــه دلیــل پافشــاری بــر ایــن اســتانداردها ،تحــت فشــار و تعقیــب قــرار
گیرنــد .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت از اســتقالل حرفــهای همــهی
اعضــای خــود ،بهویــژه آنهایــی کــه بــه دالیلــی نظیــر اشــتغال در برخــی
نهادهــای خــاص بیشــتر در معــرض نقــض اســتقالل حرفـهای هســتند ،حمایــت
کنــد.
مــادهی  .۵۷اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد از شــرکت در مجــازات
مجرمــان خــودداري كننــد .در چنیــن مــواردی فــرد اســتنکافکننده از مشــارکت
در مجــازات ،بــه هیــچ عنــوان نبایــد تحــت فشــار یــا آزار قــرار گیــرد .ســازمان
نظــام پزشــکی مکلــف اســت در صــورت فشــار بــر اعضــای خــود در چنیــن
مــواردی از آنــان دفــاع کنــد.
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مــادهی  .۵۸اعضــای جامعـهی پزشــکی حــق دارنــد در صورت وجــود دالیــل منطقی
فنــی یــا بــروز اختالفــات غیــر قابــل حــل بــا بیمــار یــا همراهــان وی ،در مــواردی کــه
شــروع یــا ادامـهی رابطـهی 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
ـترس دیگــری ممکــن
بیمــار نکنــد و ادامـهی رونــد درمــان او توســط حرفهمنــد در دسـ ِ
باشــد ،رابطـهی درمانــي خــود را بــا بيمــار قطــع كننــد .در چنیــن مــواردی الزم اســت
جزئیــات موضــوع ،بــا ذکــر دالیــل ،در پرونــدهی بیمــار ثبــت و ضبــط شــود و کپــی
پرونــدهی بیمــار بــه همــراه آمــوزش و اطالعــات الزم بــرای ادامـهی درمــان ،در اختیــار
بیمــار قــرار گیــرد.
مــادهی  .۵۹اعضــای جامع ـهی پزشــکی حــق دارنــد در رونــد تشــخیص و درمــان
بیمــاران و ارائـهی خدمــات ســامت ،مســتقل از فشــارهای بیرونــی تصمیــم بگیرنــد .در
ایــن زمینــه هرگونــه اعمــال فشــار بــر اعضــای حرفــه ،ازجملــه بــرای بســتری اجبــاری
افــراد بــدون داشــتن دالیــل پزشــکی ،یــا وارد کــردن فشــار بــر آنهــا بــرای تجویــز
خدمــات غیرضــروری بــا هــدف افزایــش درآمــد مؤسســات ارائ ـهی خدمــات ســامت
ممنــوع اســت .ســازمان نظــام پزشــکی مکلــف اســت ضمــن بررســی موقعیتهــای
اینچنینــی ،بــا روشهــای مختلــف و بهرهگیــری از همــکاری ســایر ذینفعــان ،از
حرفهمنــدان در مقابــل چنیــن فشــارهایی حمایــت کنــد.

