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الرِحيم
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ

منشور اسالمی جهانی اخالؽ طبابت و صحت
فصل اوؿ اخالؽ طبيب
ماده اول
بر طبيب الزـ است کو در کار خود خملص بوده وآراستو بو مکارـ اخالؽ باشد ،بو استاداف خود
احرتاـ مناید و از کتماف علم خود داری مناید ،از سعی و تالش دیگراف قدر دانی کرده ودر مورد آف
خود را بو نادانی نزند.
مهٌن طور بر وی الزـ و حتمی است کو در رعایت صحت خود ،حق جسم خویش و شکل ظاىری
خود بطور عموـ بو دیگراف الگو و سر مشق باشد ،و از متاما چيز ىایيکو سبب بی احرتامی مسلک
در داخل ویا خارج از حمل وظيفو ميگردد جداً اجتناب مناید.
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .آیات القرآن الکریم
َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم ﴿القلم  .آیة  ﴾۴و راسىت كو تو را خوىي واالست .
َٔ -وإِن َ
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ؼ و أَع ِرض ع ِن ْ ِ
ِ
ِ
لٌن
ُٕ -خذ الْ َع ْف َو َو أْ ُم ْر بِالْعُْر َ ْ ْ َ
اْلاى َ
با آهنا مدارا کن و عذرشاف را بپذیر ،و بو نيکى ىا دعوت منا ،و از جاىالف روى بگرداف (و
﴿األعراؼ  .آیو ﴾ٜٜٔ

(بو ىر حاؿ)

با آناف ستيزه مکن)
ِ
َّ ِ
اى ْم یُ ِنف ُقو َف ﴿الشورا  .آیة
استَ َجابُوا لَِرِّّْٔ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َال َة َوأ َْم ُرُى ْم ُش َورى بَػْيػنَػ ُه ْم َودمَّا َرَزقْػنَ ُ
ین ْ
َٖ -والذ َ
 ﴾ٖٛو كساىن كو [نداى] پروردگارشاف را پاسخ [مثبت] داده و مناز برپا كردهاند و كارشاف
در ميانشاف مشورت است و از آنچو روزیشاف دادهامي انفاؽ مىكنند .

ب  .احادیث شریف :
ٔ-

ِِ
اؿ حبَّ ِة خرد ٍؿ ِمن إِميَ ٍ
َح ٌد ِِف قَػ ْلبِ ِو
اف َوالَ یَ ْد ُخ ُل ْ
اْلَنَّةَ أ َ
َح ٌد ِِف قَػ ْلبِو مثْ َق ُ َ َ ْ َ ْ
َّار أ َ
« الَ یَ ْد ُخ ُل الن َ
اؿ َحبَّ ِة َخ ْرَد ٍؿ ِم ْن كِ ِْْبیَاءَ » رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو
ِمثْ َق ُ
این مفهوـ :بو جهنم داخل منيشود کسيکو در قلب او بو اندازه دانو خشخاش امياف باشد
وبو جنت داخل منيشود کسيکو در قلب او بو اندازۀ دانو خشخاش کْب باشد.

ٕ-

َف النَِّب -صلى اهلل عليو وسلم -دخل علَى َشاب وىو ِِف الْمو ِ
َع ْن أَنَ ٍ
ت فَػ َق َاؿ :
س  :أ َّ َّ
َََ َ
َْ
ََُ
« َكيف ََِت ُد َؾ » .قَ َاؿ  :أَرجو اللَّو یا رس َ ِ
وؿ اللَّ ِو -صلى اهلل
اؼ ذُنُ ِوب .فَػ َق َاؿ َر ُس ُ
َخ ُ
ْ َ
وؿ اللَّو َوأ َ
ُْ َ َ َُ
عليو وسلم « : -الَ ََيتَ ِمع ِ
اف ِِف قَػ ْل ِ
ب َعْب ٍد ِِف ِمثْ ِل َى َذا الْ َم ْو ِط ِن إِالَّ أ َْعطَاهُ اللَّوُ َما یَػ ْر ُجو
ْ َ
ِ
اؼ »  .رواه الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرتمذی .حدیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث حسن .بو این مف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهوـ ک ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
َو َآمنَوُ دمَّا ََيَ ُ
پيامْب صلی اهلل عليو وسلم بو عيادت جوانی رفت کو در آستانو مرگ قرار داشت  ،از وی
پرسيد کو خود را چگونو می یابی؟  ،جواف گفت ای رسوؿ اهلل برْحت اهلل اميدوارـ و از
گناىامن خوؼ دارـ ،رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرمود( بو این مفهوـ) ىرگاه این دو
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صفت در چنٌن حالتی در قلب بنده مجع شود ،اهلل برایش چيزی را ميدىد کو اميدوار
آف است و او را از چيزیکو از آف ىراس دارد  ،در امن قرار ميدىد.

فصل دوـ
مکلفيت ىای طبيب در قباؿ مریض
ماده دوم
بر طبيب الزـ است کو بو شکایت مریض بدقت گوش داده ودرختفيف رنج وآالـ با وی مهدردی
مناید .رویو بسيار خوب و نيک را با مریض اذماـ داده و در ىنگاـ معاینو منودف مهرای مریض از
نرمی وشفقت کار گًند.
جواز ندارد کو خود را نسبت بو مریض برتر مشارد یا اینکو بو نظر حقارت بو او نگاه مناید و یا
اینکو او را بو مسخره بگًند ولو سویو علمی ویا موقعيت اجتماعی مریض درىر سطحی قرار داشتو
باشدیا بو ىر رشتو ای کو منسوب باشد .بر طبيب الزـ است کو بو رأی ونظر مریض احرتاـ مناید،
بویژه در مورد امور شخصی او ،ولی در عٌن زماف درصورت ضرورت از ارائو مشوره الزـ بو مریض اباء
نورزد.

ماده سوم
بر طبيب الزـ است کو در سلوک و رویو خود با مریضاف مياف متامی آهنا مساوات را رعایت منوده و
بو آف پابند باشد  .از تبعيض در رعایت امور طبی  ،از سبب احساسات و متایالت شخصی ،
دین ،جنسيت و مليت مریضاف خود داری مناید.
3

ماده چهارم
بر طبيب الزـ است کو در مورد مریضاف خود از اهلل متعاؿ ىراس داشتو باشد ،عقيده ،دین وعادات
مریض را ىنگاـ معاینو منودف ،تشخيص ،وعالج در نظر داشتو باشد ،و پا فشاری مناید کو مرتکب
ىيچ نوع عمل خالؼ شرع از قبيل خلوت با شخص غًن مهجنس (نا حمرـ) یا کشف عورت مریض
جز بو قدر ضرورت کو معاینو منودف ،تشخيص یا عالج تقاضای آنرا مينماید ،نشود وآف ىم در
صورت ضرورت شرعی و بعد از اجازه مریض و بودف شخص ثالث.
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ضنَا ْاألَمانَةَ علَى َّ ِ
ض و ِْ
ٌن أَف ََْي ِم ْلنَػ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِمْنػ َها َو َْحَلَ َها
ٔ -إِنَّا َعَر ْ
َ َ
اْلبَ ِاؿ فَأَبَػ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ِ
ِ
وما َج ُه ًوال ﴿األحزاب  .آیة ٕ ﴾ ٚما امانت [اهلى و بار تكليف] را بر
نسا ُف إنَّوُ َكا َف ظَلُ ً
ْاإل َ
آمساهنا و زمٌن و كوىها عرضو كردمي پس از برداشنت آف سر باز زدند و از آف ىراسناؾ شدند

و انساف آف را برداشت راسىت او ستمگرى ناداف بود .
ِ
ِ
ٌن الن ِ
َّاس أَف ََْت ُك ُمواْ بِالْ َع ْد ِؿ إِ َّف اللّ َو
ٕ -إِ َّف اللّوَ یَأْ ُم ُرُك ْم أَف تُ ُّ
ؤدواْ األ ََمانَات إِ ََل أ َْىل َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَػ ْ َ
نِعِ َّما یعِظُ ُكم بِِو إِ َّف اللّو َكا َف َِمسيعا ب ِ
ص ًًنا ﴿النساء  .آیة  ﴾٘ٛیقيناً اهلل بو مشا فرماف مىدىد
َ
ً َ
َ
كو امانات (سپردهىا) را بو صاحباف آهنا رد كنيد و چوف مياف مردـ داورى مىكنيد بو عدالت
داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كو اهلل مشا را بو آف پند مىدىد اهلل شنواى
بيناست.
ب  .احادیث شریف
ٔ-

ِ ِ
َشّْر الن ِ ِ ِ
ضى إِ ََل امرأَتِِو وتػُ ْف ِ
الرجل یػ ْف ِ
ضى إِلَْي ِو
« إِ َّف ِم ْن أ َ
َّاس عْن َد اللَّو َمْن ِزلَةً یَػ ْوَـ الْقيَ َامة َّ ُ َ ُ
َْ َ
یَػْن ُش ُر ِسَّرَىا » .رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ:

ُثَّ
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بدترین انساهنا روزقيامت نزد اهلل متعاؿ کسی است کو بو خامنش رسيد و خامنش بو وی
ٕ-

رسيد (خلوت منود)  ،سپس راز او را فاش مينماید .
« الْمجالِس بِاألَمانَِة إِالَّ ثَالَثَةَ ََمَالِس س ْف ُ ٍ ٍ
ج َحَر ٌاـ أَ ِو اقْتِطَاعُ َم ٍاؿ بِغَ ًِْن َحق
ك َدـ َحَراـ أَْو فَػ ْر ٌ
ََ ُ َ
َ َ
» .مشکاة املصابيح  .حسنو العسقالنی  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو
این مفهوـَ :مالس مبتنی بر امانت اند ( متاـ اعضای َملس مکلف اند کو راز َملس را
مثل امانت نگهداری منوده و آنرا فاش نکنند) جبز در سو مورد قتل ناحقَ ،تاوز جنسی و
گرفنت ماؿ دیگراف بو ناحق.

ماده پنجم
بر طبيب الزـ است کو مهاف معاینات طبی را کو حالت مریض اَياب مينماید اذماـ داده و از
معاینات اضافی کو حاالت مریض اَياب آنرا منی مناید خود داری مناید .بر وی الزـ است کو متاـ
پروسو تشخيص و معاْلو خود را با شفافيت اساس گذاری منوده واز استخداـ شيوه ىای تشخيصيو
یا تداوی غًن معتْب یا غًن معمولی ویا غًن رمسی جداً اجتناب مناید .مهچناف بر وی الزـ است کو در
َتویز دوا و اذماـ عملياهتای جراحی بو قدریکو حالت مریض آنرا اَياب مينماید اکتفا ورزد.
ماده ششم
بر طبيب الزـ است کو بو مریض ویا کسی راکو از وی نيابت مينماید درمورد نوع مرض ،اسباب و
اختالط آف  ،فایده اجرای تشخيص ومعاْلو آف صادقانو توضيح دىد .و با در نظر گرفنت وضعيت
جسمی و روحی مریضاف ،آهنا را از بدیل مناسب در تشخيص وعالج بو شيوه مناسب ،شفاؼ و
روشن آگاىی کامل دىد .
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ماده ىفتم
طبيب مکلف است کو در فرستادف مریض نزد طبيب دیگریکو متخصص مهاف مرض است ىيچ نوع
تردد و کوتاىی نکرده و او را نزد مهاف طبيبی بفرستد کو متخصص مهاف مرض ميباشد ،ویا طبيبيکو
نسبت بو وی دارای وسایل و امکانات خوب پيشرفتوَ ،مهز وفعاؿ باشد البتو با در نظر گرفنت
حالت ووضعيت صحی مریض کو اَياب آنرا مناید.
مهچناف در صورتيکو خود مریض عالقمند بو رفنت ویا مشوره گرفنت نزد طبيب دیگر باشد مکلفيت
طبيب است کو اورا نزد مهاف طبيبی بفرستد کو مریض آنرا ميخواىد .در صورتيکو فرستادف مریض بو
مصلحت مریض باشدجواز ندارد کو طبيب در پروسو فرستادف مریض بطی عمل مناید ،مهچناف طبيب
مکلف است کو متاـ معلومات مندرجو دوسيو مریض را کو ميداند برای مریض جهت تداوی و عالج
الزمی است تقدمي منوده و برای مریض یک گزارش طبی ( )medical reportکامل کو بيانگر
وضعيت صحی او ميباشد بدىد.
ماده ىشتم
بعد از اخذ موافقو طبيب معاجل ،مریض و یا خانواده او حق دارند کو طبيب دیگری را جهت مشوره
دعوت منایند( و از نطریات او مستفيد شوند) اما زمانيکو مریض ویا خانواده او بدوف موافقو طبيب
معاجل  ،بو دعوت طبيب دیگری کو طبيب معاجل بو آف موافق نيست ،اصرار مناید ،طيبيب معاجل
ميتواند کو بو عالج مریض ادامو ندىد.
ماده نهم
در ىيچ حالتی جواز ندارد کو طبيب از تداوی مریض خود داری مناید و لو در حاالت و اوضاع غًن
عادی جبز در صورتيکو مریض تعليمات تعيٌن شده از طرؼ طبيب معاجل را رد مناید ،یا اینکو بدوف
موافقو طبيب معاجل خود از طبيب دیگر کمک خبواىد و یا زمانيکو وضعيت مریض از حيطو
اختصاص او خارج باشد.
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ماده دىم
در حاالت اضطراری وعاجل طبيب مکلف است کو بو عالج مریض تا زمانی ادامو دىد کو ضرورت
مریض رفع گردد یا اینکو َتت مراقبت طبيب دماثل منتقل گردد.
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
اْلَْيػَر لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف ﴿ احلج  .آیة  .ٚٚاآلیة ﴾ اى كساىن كو امياف آوردهاید ركوع
َٔ -وافْػ َعلُوا ْ
و سجود كنيد و پروردگارتاف را عبادت منایيد و كار خوب اذماـ دىيد باشد كو رستگار
شوید.
ك َكا َف َعْنوُ َم ْس ُؤ ًوال ﴿االسراء .
ك بِِو عِ ْل ٌم إِ َّف َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولئِ َ
س لَ َ
َٖ -والَ تَػ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
آیة  ﴾ٖٙو چيزى را كو بداف علم ندارى دنباؿ مكن زیرا گوش و چشم و قلب مهو مورد
پرسش واقع خواىند شد .
ُٗ -كنتم خيػر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َف بِالْمعر ِ
وؼ َوتَػْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُمن َك ِر َوتُػ ْؤِمنُو َف بِاللّ ِو َولَ ْو َآم َن
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
اب لَ َكا َف خيػرا َّهلم ّْمْنػهم الْم ْؤِمنُو َف وأَ ْكثَػرىم الْ َف ِ
أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اس ُقو َف ﴿آؿ عمراف  .آیة ٓٔٔ﴾ مشا
ًَْ ُ ُ ُ ُ
َ ُُ ُ
ُ
ّٔرتین امىت ىستيد كو براى مردـ پدیدار شدهاید بو كار پسندیده فرماف مىدىيد و از كار
ناپسند بازمىدارید و بو اهلل امياف دارید و اگر اىل كتاب امياف آورده بودند قطعاً برایشاف ّٔرت
بود برخى از آناف مؤمنند و بيشرتشاف نافرمانند
٘ -آیة ٕٚسورة األحزاب در فوؽ ذکرشد.
ب  .احادیث شریف
ِ
يحةُ » .رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این
ّْین النَّص َ
ٔ « -الد َ
ٕ-

مفهوـ کو یقيناً دین نصيحت است.
ُْلِ َم یَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة بِلِ َج ٍاـ ِم ْن نَا ٍر » .رواه اْحد و ابوداود
« َم ْن ُسئِ َل َع ْن ِع ْل ٍم َعلِ َموُ ُثَّ َكتَ َموُ أ ْ
و الرتمذی .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :کسيکو در مورد
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علمی از وی پرسيده شود و حاؿ آنکو او آنرا ميداند ،سپس آنرا پنهاف مناید در روز
ٖ-

قيامت با ْلاـ آتشٌن قيزه ميشود.
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو  »،رواه اللبخاری .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده
«ا ِإل َم ُاـ َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
است بو این مفهوـ :اماـ (آمر) عهده دار و مسؤؿ زیر دستاف خود می باشد.

ٗ-

«خًن الناس أنفعهم للناس » .صحيح اْلامع .حدیث حسن .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو
وسلم فرموده است بو این مفهوـّٔ :رتین مردـ نافع ترین آهنا برای مردـ است .

ماده یازدىم
مریضانيکو بو امراض صعب العالج و یا امراض کشنده مصاب اند بر طبيب الزـ است کو
تداوی آهنا را ادامو داده و از تقدمي خدمات طبی دریغ نورزد .با مریضاف مهدردی منوده و تا
آخرین رمق حيات برای ایشاف در اميد را باز بگذارد.
ماده دوازدىم
طبيب مکلف است کو رنج و آالـ مریض را با وسایل دمکنو وقایوی ،عالجی ،مادی و معنوی کو
در اختيار دار ختفيف دىد ومریض را بفهماند کو طبيب متوجو صحتش است ومهچناف مکلف
است کو از مهارهتای خود در آرامش مریض و ختفيف مرض کار گًند.
شواىد و مدارک اسالمی
الف .القرآن الکریم
وؿ ّْمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزیز علَي ِو ما عنِتُّم ح ِریص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنٌِن رُؤ ٌ ِ
يم ﴿ التوبة.
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
ٔ -لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وؼ َّرح ٌ
ُ ََ
آیة  .﴾ٕٔٛقطعاً براى مشا پيامْبى از خودتاف آمد كو بر او دشوار استمشا در رنج بيفتيد بو
[ىدایت] مشا حریص و نسبت بو مؤمناف دلسوز مهرباف است.
8

ٕ -فَػ َه ْل َع َسْيتُ ْم إِف تَػ َولَّْيتُ ْم أَف تُػ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ
ض َوتُػ َقطّْعُوا أ َْر َح َام ُك ْم ﴿ حممد .آیة ٕٕ﴾ پس [اى
منافقاف] آیا اميد بستيد كو چوف [از اهلل ] برگشتيد [یا سرپرست مردـ شدید] در [روى] زمٌن فساد
كنيد و خویشاوندیهاى خود را از ىم بگسليد (ٕٕ)
ب ا ْغ ِفر وارحم وأَنت خيػر َّ ِِ
ٌن ﴿املؤمنوف  .آیة  .﴾ ٔٔٛو بگو پروردگارا ببخشاى و
الراْح َ
َٖ -وقُل َّر ّْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
رْحت كن [كو] تو ّٔرتین خبشایندگاىن
 -۴و ِ
اح ُّ
صغِ ًًنا ﴿ االسراء .آیة ٕٗ﴾
الر ْْحَِة َوقُل َّر ّْ
الذ ّْؿ ِم َن َّ
َ ْ
اخف ْ
ب ْارْحَْ ُه َما َك َما َربػَّيَ ِاِن َ
ض َهلَُما َجنَ َ
و از سر مهرباىن باؿ فروتىن بر آناف بگسرت و بگو پروردگارا آف دو را رْحت كن چنانكو مرا در ُخردى
پروردند
ب احادیث شریف
ٔ-

« تَػرى الْم ْؤِمنٌِن ِِف تَػر ُِ
اْح ِه ْم َوتَػ َو ّْاد ِى ْم َوتَػ َعاطُِف ِه ْم َك َمثَ ِل ْ
اْلَ َس ِد إِ َذا ا ْشتَ َكى عُ ْ
ض ًوا تَ َد َ
اعى لَوُ
َ ُ َ َ
احلُ َّمى »  .رواه االبخاری .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده
الس َه ِر َو ْ
َسائُِر َج َس ِدهِ بِ َّ
است بو این مفهوـ بو این مفهوـ :مؤمناف را ميبينی کو در مهربانی ،حمبت وشفقت خود
مانند یک جسد اند ىر گاه عضوی از جسد درد مند شود دیگر اعضای ویرا نيز بو

ٔ-

بيخوابی و تب ميطلبد.
« ح ُّق الْمسلِ ِم علَى الْمسلِ ِم ِس ّّ ِ
وؿ اللَّ ِو قَ َاؿ « إِذَا لَِقيتَوُ فَ َسلّْ ْم َعلَْي ِو
يل َما ُى َّن یَا َر ُس َ
َ ُْ َ ُْ
ت » .ق َ
وإِ َذا دع َ ِ
ِ
ِ
ض
ص َح َ
َ ََ
س فَ َحم َد اللَّوَ فَ َس ّْمْتوُ َوإِ َذا َم ِر َ
اؾ فَأَجْبوُ َوإِ َذا ْ
ك فَانْ َ
استَْن َ
ص ْح لَوُ َوإ َذا َعطَ َ
ات فَاتَّبِ ْعوُ » .رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این
فَػعُ ْدهُ َوإِ َذا َم َ
مفهوـ :مسلماف بر مسلماف دیگر شش حق دارد .پرسيده شدکو :ای رسوؿ اهلل آهنا کداـ
اند؟ فرمود :زمانيکو مهرایش رو برو شدی برایش سالـ تقدمي کن وزمانيکو تورا دعوت منود
آنرا قبوؿ کن ،و زمانيکو از تو خوا ىاف نصيحت شد برایش نصيحت کن ،وزمانيکو
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رْحُکَ اهلل) بگو ،و زمانيکو مریض شد او را
عطسو زد و (احلمد هلل) گفت برایش ( یَ َ
عيادت کن و اگر وفات منود در جنازۀ او اشرتاک کن.
ماده سیزدىم
طبيب مکلف است کو مریض را در مورد مرضش بطور خاص ودر مورد صحتش بطور عاـ آگاىی
دىد ،ونيز در مورد حفظ الصحو و تدابًن وقایوی بو شيوه مطلوب و مؤثر معلومات دىد .این
آگاىی بشکل مستقيم و یا ىم از طریق سایر وسایل موجوده صورت گرفتو می تواند.
شواىد و مدارک اسالمی
الف .القرآن الکریم
ُٔ -كنتم خيػر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َف بِالْمعر ِ
وؼ َوتَػْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُمن َك ِر َوتػُ ْؤِمنُو َف بِاللّ ِو َولَ ْو
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
اب لَ َكا َف خيػرا َّهلم ّْمْنػهم الْم ْؤِمنُو َف وأَ ْكثَػرىم الْ َف ِ
آمن أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اس ُقو َف ﴿ آؿ عمراف  .آیة
ًَْ ُ ُ ُ ُ
َ ُُ ُ
ََ ُ
ٓٔٔ﴾ مشا ّٔرتین امىت ىستيد كو براى مردـ پدیدار شدهاید بو كار پسندیده فرماف

مىدىيد و از كار ناپسند بازمىدارید و بو خدا امياف دارید و اگر اىل كتاب امياف آورده
بودند قطعا برایشاف ّٔرت بود برخى از آناف مؤمنند و[َل] بيشرتشاف نافرمانند .
ِ
ِ
اسأَلُواْ أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِف ُكنتُ ْم الَ تَػ ْعلَ ُمو َف .
َٕ -وَما أ َْر َس ْلنَا ِمن قَػْبل َ
ك إِالَّ ِر َج ًاال نُّوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
َ
الزب ِر وأَنزلْنا إِلَيك ّْ ِ
بِالْبػيّْػنَ ِ
ٌن لِلن ِ
َّاس َما نػُّْزَؿ إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم یَػتَػ َف َّك ُرو َف ﴿ النحل .آیة
ات َو ُُّ َ َ َ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَػ ّْ َ
َ
ٖٗ و ٗٗ ﴾ و پيش از تو [ىم] جز مرداىن كو بدیشاف وحى مىكردمي گسيل نداشتيم
پس اگر منىدانيد از پژوىندگاف كتأّاى آمساىن جویا شوید [ .زیرا آناف را] با دالیل
آشكار و نوشتوىا [فرستادمي] و این قرآف را بو سوى تو فرود آوردمي تا براى مردـ آنچو را
بو سوى ایشاف نازؿ شده است توضيح دىى و اميد كو آناف بيندیشند.
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ٖ -یا أَیػُّها الَّ ِذین آمنواْ اتَّػ ُقواْ اللّو وُكونُواْ مع َّ ِ ِ
ٌن ﴿ التوبو .آیة  ﴾ٜٔٔاى كساىن كو
َ َُ
الصادق َ
َ َ
ََ
ََ
امياف آوردهاید از خدا پروا كنيد و با راستاف باشيد
ٕ-

ب  .احادیث شریف
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ٌن َو َع َّامتِ ِه ْم» .رواه
يحةُ » قُػ ْلنَا ل َم ْن قَ َاؿ « للَّو َولكتَابِو َولَر ُسولو َوألَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
ّْین النَّص َ
«الد ُ
مسلم  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است این مفهوـ :دین (سراسر) نصيحت
است ،پرسيدمي برای چو کسی؟ فرمود :برای اهلل ،کتاب او،پيامْبش وبرای زعمای مسلمٌن
وعموـ آهنا.

ٖ-

الر ُج ُل
الص ْد َؽ یَػ ْه ِدى إِ ََل الِْ ّْْب َوإِ َّف الِْ َّْب یَػ ْه ِدى إِ ََل ْ
الص ْد ِؽ فَِإ َّف ّْ
« َعلَْي ُك ْم بِ ّْ
اْلَن َِّة َوَما یَػَز ُاؿ َّ
ِ
ِ
الص ْد َؽ ح َّىت یكْتَ ِ ِ ِ
ب یَػ ْه ِدى
یَ ْ
ب فَِإ َّف الْ َكذ َ
ب عْن َد اللَّو صدّْی ًقا َوإِیَّا ُك ْم َوالْ َكذ َ
ص ُد ُؽ َویَػتَ َحَّرى ّْ َ ُ َ
ِ
ِ
ب َح َّىت
إِ ََل الْ ُف ُجوِر َوإِ َّف الْ ُف ُج َور یػَ ْه ِدى إِ ََل النَّا ِر َوَما یَػَز ُاؿ َّ
ب َویَػتَ َحَّرى الْ َكذ َ
الر ُج ُل یَكْذ ُ
ب ِعْن َد اللَّ ِو َك َّذابًا » رواه الرتمذی  .حدیث حسن صحيح.رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو
یُكْتَ َ
وسلم فرموده است بو این مفهوـ :مشا بو صداقت مکلف ىستيد زیرا راست گفنت
وصداقت (انساف را) بو نيکی رىنمائی ميکند و نيکی( انساف را) بو جنت ميْبد.
شخصيکو بو صداقت خود ادامو ميدىد ودر جستجوی صدؽ باشد نزد اهلل متعاؿ در
(زمرۀ صدیقٌن) صدیق ثبت ميشود .مشا از دروغ اجتناب ورزید زیرا دروغ (انساف را) بو
بدی رىنمائی ميکند و بدی( انساف را) بو جهنم ميْبد .شخصيکو بو دروغ خود ادامو
دىد ودر جستجوی آف باشد نزد اهلل متعاؿ در (زمرۀ دروغ گویاف) ک ّذاب ثبت ميشود.

ٗ-

حدیث کو بيانگر آنست کو حق مسلم بر مسلم شش است  .بتفصيل قبالً ذکر شد.
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ماده چهاردىم
بدوف رضایت مریض معاْلو او جواز ندارد جبز در حالت کو در عٌن زماف ىم و ضعيت مریض
اَياب مداخلو طبی را مناید وىم گرفنت موافقو مریض امکاف پذیر نباشد یا اینکو مرض او صحت
دیگراف را هتدید مناید و یا اینکو دیگراف را بو آف مبتال مناید البتو مداخلو طبی طبق قوانٌن اسالمی
صورت ميگرد.
در صورت کو اىليت مریض کامل باشد موافقو بو اساس رضایت صریح ویا ضمنی وی ویا اساس
موافقو کسيکو از او بو شکل قانونی نيابت مينماید ،حاصل می گردد .در صورت کو خود مریض از
ابراز موافقو ناتواف باشد یا فاقد شنوایی یا فاقد شرطی از شروط اىليت باشد حتمی است کو موافقو
بو شکل کتبی ،روشن و واضح بوده و مبتنی بو معرفی عمليات و مداخالت جراحی باشد .
شواىد و مدارک اسالمی
الف .القرآن الکریم
ِ
ِِ
ِ
ٔ -وُك َّل إِ ٍ
نش ًورا ﴿االسراء  .آیة ٖٔ
ِج لَوُ یَػ ْوَـ الْقيَ َام ِة كِتَابًا یَػ ْل َقاهُ َم ُ
نساف أَلَْزْمنَاهُ طَآئَرهُ ِِف عُنُقو َوُُنْر ُ
َ
َ
﴾و كارنامو ىر انساىن را بو گردف او بستوامي و روز قيامت براى او نامواى كو آف را گشاده

مىبيند بًنوف مىآورمي.

ِ
صْي ِط ٍر ﴿ الغاشيو  .آیة ٕٔ و ٕٕ ﴾ پس تذكر ده
َنت ُم َذ ّْكٌر  .لَّ ْس َ
ٕ -فَ َذ ّْك ْر إَِّمنَا أ َ
ت َعلَْي ِهم ِبُ َ
كو تو تنها تذكردىندهاى  .بر آناف تسلطى ندارى
ٖ -یا أَیػُّها الَّ ِذین آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بػيػنَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إِالَّ أَف تَ ُكو َف َِتَ َارًة َعن تَػَر ٍ
اض ّْمن ُك ْم َوالَ
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يما ﴿ النساء .آیة  ﴾ٕٜاى كساىن كو امياف آوردهاید
تَػ ْقتُػلُواْ أَن ُف َس ُك ْم إ َّف اللّوَ َكا َف ب ُك ْم َرح ً
امواؿ مهدیگر را بو ناروا خمورید مگر آنكو داد و ستدى با تراضى یكدیگر از مشا [اذماـ گرفتو]

باشد و خودتاف را مكشيد زیرا اهلل مهواره با مشا مهرباف است .
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ب  .احادیث شریف
ٔ-

ضا ُكم َعلَى الطَّع ِاـ والشَّر ِ
اب فَِإ َّف اللَّوَ یُطْعِ ُم ُه ْم َویَ ْس ِقي ِه ْم ».رواه ابن ماجو.
« الَ تُ ْك ِرُىوا َم ْر َ ْ
َ َ َ

ٕ-

را بر خوردف و نوشيدف وادار(اکراه) نکنيد زیرا کو اهلل متعاؿ آهنارا ميخوراند ومينوشاند.
« ال ََِي ُّل الم ِر ٍئ ِمن م ِاؿ أ ِ
َخ ِيو َشيءٌ إِال بِ ِط ِ
يب نَػ ْف ِس ِو ِمْنوُ » .رواه أْحد قاؿ العيين إسناده
ْ
ْ َ
ْ
حسن جيد رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :حالؿ نيست (

حدیث حسن .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :مریضاف خود

گرفنت و خوردف) ماؿ مسلماف جبز در صورت رضایت او (کو از صميم قلب باشد).
ٖ-

درحدیث کو بيانگر شش حق مسلماف بر مسلماف است و قبالً مفصل ذکر شد ،رسوؿ
اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده اند بو این مفهوـ  :و زمانيکو از تو خوا ىاف نصيحت
شد برایش نصيحت کن

ماده پانزدىم
طبيب در سعی وتالش خود در قسمت طرح پالف تداوی مناسب بو حالت مریض امٌن بوده
مکلفيت دارد کو قبل از انتخاب و تطبيق پالف تداوی از مؤثریت آف خود را متيقن مناید .در صورت
کو مریض خواىاف تطبيق کداـ پالف تداوی غًن مؤثر باشد ،بر طبيب است کو مریض را از عدـ
مؤثریت آف قناعت دىد.
ماده شانزدىم
با رعایت ماده (ٗ) این منشور طبيب مکلف است کو در زماف معاینو منودف مراتب ذیل را اجرا
منایند .
الف :ثبت و راجسرت وضعيت صحی مریض ،تارَيچو مرض ،نوعيت مرض ،سابقو مرض مریض و یا
خانواده .
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ب :پابند بودف در دقت و اذماـ دادف درست معاینو طبی و اختصاص وقت مناسب برای آف .
جَ :تریر نسخو بشکل واضح با مشخص منودف مقدار و طریقو استعماؿ آف  .مریض یا
خویشاونداف وی را حسب ضرورت در مورد امهيت دساتًن طبيب و عوارض جانبی مهم و متوقع
عمليات جراحی و تداوی طبی آگاىی دىد .
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
وؿ ّْم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌیز َعلَْي ِو
ٔ -لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
﴿التوبة  ﴾ٕٔٛقطعاً براى مشا پيامْبى از

ما عنِتُّم ح ِریص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنٌِن رُؤ ٌ ِ
يم
َ َ ْ َ ٌ َْ
وؼ َّرح ٌ
ُ َ َ
خودتاف آمد كو بر او دشوار استمشا در رنج

بيفتيد بو [ىدایت] مشا حریص و نسبت بو مؤمناف دلسوز مهرباف است .
ٕ -فَػ َه ْل َع َسْيتُ ْم إِف تَػ َولَّْيتُ ْم أَف تػُ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ
ك
ض َوتػُ َقطّْعُوا أ َْر َح َام ُك ْم ﴿ حممد .آیة ٕٕ ﴾أ ُْولَئِ َ
َّ ِ
ص َارُى ْم ﴿ حممد .آیة ٖٕ﴾ أَفَ َال یَػتَ َدبػَُّرو َف الْ ُق ْرآ َف أ َْـ َعلَى
َص َّم ُه ْم َوأ َْع َمى أَبْ َ
ین لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ فَأ َ
الذ َ
قُػلُ ٍ
وب أَقْػ َفا ُهلَا ﴿ حممد .آیة ٕٗ ﴾ پس [اى منافقاف] آیا اميد بستيد كو چوف [از اهلل]
برگشتيد [یا سرپرست مردـ شدید] در [روى] زمٌن فساد كنيد و خویشاوندیهاى خود را از

ىم بگسليد (ٕٕ) ایناف مهاف كسانند كو اهلل آناف را لعنت منوده و [گوش دؿ] ایشاف را
ناشنوا و چشمهایشاف را نابينا كرده است (ٖٕآیا بو آیات قرآف منىاندیشند یا [مگر] بر
دهلایشاف قفلهاىي هناده شده است .
ب ا ْغ ِفر وارحم وأَنت خيػر َّ ِِ
ٌن ﴿ املومنوف .آیة  ﴾ٔٔٛو بگو پروردگارا ببخشاى
الراْح َ
َٖ -وقُل َّر ّْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
و رْحت كن [كو] تو ّٔرتین خبشایندگاىن
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ٗ -و ِ
اح ُّ
صغِ ًًنا ﴿ االسراء ٕٗ ﴾ و از
الر ْْحَِة َوقُل َّر ّْ
الذ ّْؿ ِم َن َّ
َ ْ
اخف ْ
ب ْارْحَْ ُه َما َك َما َربػَّيَ ِاِن َ
ض َهلَُما َجنَ َ
سر مهرباىن باؿ فروتىن بر آناف بگسرت و بگو پروردگارا آف دو را رْحت كن چنانكو مرا در

ُخردى پروردند
ب  .احادیث شریف
ٔ-

حدیث خباری .در مورد اینکو مؤمناف در مهربانی ،حمبت وشفقت خود مانند یک جسم
اند  .حدیث بو تفصيل در فوؽ ذکر شد.

ٕ-

حدیث کو بيانگر شش حق مسلم بر مسلم است  ،ذکر مفصلش قبالً گذشت.

ماده ىفدىم
بر طبيب الزـ است کو جهت اذماـ عمليات جراحی شروط ذیل را فراىم مناید :
الف :طبيب کو عمليات جراحی را اذماـ ميدىد باید کو در رشتو مربوطو خود از نگاه ختصص
علمی ،و نوعيت عمليات جراحی دارای سند معتْب طبی بوده باشد .
ب :عمليات را در یک موسسو معاْلوی یا در جای اذماـ دىد کو کامالً صحی بوده و برای
عمليات جراحی مذکور هتيو و آماده شده باشد .
ج :معاینات فزیکی ،البراتواری  ،و درصورت ضرورت اکسری را (قبل از عمليات) اذماـ دىد تا
متيقن شود کو عمليات جراحی برای عالج مریض ضروری و مناسب ميباشد  ،و مهچناف متحقق
شود کو وضعيت صحی مریض اجازه چنٌن عمليات جراحی را ميدىد .
د :طبيب جراح کو مسئوؿ عمليات جراحی است خودش بالفعل بو اجرای عمليات بپردازد ولی
جواز دارد کو جراحی دیگری کو داخل شفاخانو موظف است یا دیگر جراحاف او را کمک کند ولو
کو موافقو مریض در آمنورد اخذ نشده باشد  .مهٌن طور جواز دارد کو طبيب برخی امور جراحی
مریض را بو مهکار خود بسپارد بو شرط اینکو َتت مراقبت و مهکاری خود او صورت گًند.
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شواىد و اسناد اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ٔ-
ٕ-
ٖ-

آیة ٕ ٚسوره االحزاب کو قبالً ذکر شد
آیة  ٘ٛسوره النساء کو قبالً ذکر شد
ِ
ب﴿ البقرة  .آیة ٕ .ٕٛاآلیة﴾ و سرباز
َوالَ یَأْ َ
ب َك َما َعلَّ َموُ اللّوُ فَػ ْليَكْتُ ْ
ب َكات ٌ
ب أَ ْف یَكْتُ َ
نزند نویسنده ،از آف كو نویسد چنانكو آموختو است او را اهلل  ،پس باید كو وى بنویسد

احادیث شریف
ٔ-

َف رس َ ِ
ض ِام ٌن ».
ب َوالَ یػُ ْعلَ ُم ِمْنوُ ِط ّّ
ب فَػ ُه َو َ
أ َّ َ ُ
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو وسلم -قَ َاؿ « َم ْن تَطَبَّ َ

راوه ابوداود  .حدیث حسن  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ:

ٕ-
ٖ-

کسيکو طبابت مناید و از وی علم طب معلوـ نشود او ضامن ( مسئوؿ) است.
ِ
اض ُك ْم بَػْينَ ُك ْم َحَر ٌاـ » رواه البخاری  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو
« فَِإ َّف د َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأ َْعَر َ
وسلم فرمود:پس خوهنا ،ماهلا ،آبرو و عزت تاف بر یکدیگر تاف حراـ است .
ات یَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة » .رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم
« اتَّػ ُقوا الظُّْل َم فَِإنػ ََّها الظُّلُ َم ُ
فرموده است بو این مفهوـ :از ظلم منودف اجتناب ورزید زیرا ظلم منودف تاریکی ىا است
در روز قيامت.

ماده ىژدىم
مریض (در صورت کو توانایی اخذ معلومات را داشتو باشد)باید در مورد وضعيت صحی اش و بدیل
ىای تداوی آگاىی حاصل مناید .طبيب نباید تداوی را جْباً بو مریض بقبوالند و مهچناف نباید بدوف
رضایتش امضایش را در دوسيو طبی اخذ مناید.
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ماده نزدىم
در صورت کو مریض ُنواىد معاْلو شود  ،طبيب مکلف است کو از عواقب این عمل ،مریض را
بدوف مبالغو آگاىی الزـ دىد مهينطور طبيب مکلف است کو گفتو ىای مریض را ثبت مناید و
اقرارش را بگًند کو او خودش منيخواىد معاْلو شود  .طبيب مربوط و یک نرس از مجلو ىيئت باشد
کو دوسيو مریض را امضا منایند تا مسوليت طبيب مرفوع گردد.

شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ٔ -آیة ٖٔ سوره االسراء  .قبالً ذکر شد
ٕ -آیو ىای ٕٔ و ٕٕ سوره الغاشيو  .قبالً ذکر شد.
ٖ -آیة  ٕٜسوره النساء .قبالً ذکر شد .
ب  .احادیث شریف
ٔ-

حدیث حراـ بودف خوهنا ،ماهلا و آبرو و عزت مسلماناف  .قبالً ذکر شد.
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حدیث منع وادار منودف (اکراه) مریضاف بو خوردف ونوشيدف  .قبالً ذکر شد.
اؿ ْام ِر ٍئ ُمسلِ ٍم إِالَّ بِ ِط ِ
يب نَػ ْف ِس ِو » .رواه أْحد قاؿ العيين إسناده حسن جيد
« الَ ََِي ُّل َم ُ
ْ
رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :حالؿ نيست ( گرفنت و
خوردف) ماؿ مسلماف جبز در صورت رضایت او (کو از صميم قلب باشد).

ٕ-
ٖ-

ماده بیستم
در صورتيکو طبيب مریض را در کداـ موسسو صحی دیگری کو خودش در آف شریک است،
ارجاع کند مکلف است کو موارد ذیل را رعایت مناید :
الف :موسسو مذکور باید خدمات متفاوت عالی را تقدمي مناید کو از حيث کيفيت و نوعيت
کمرت از دیگراف نباشد .
ب :مریض بو موسسو صحی دیگر ىنگامی ارجاع شود کو ضرورت بو آف دیده شود و نزد
طبيب اولی امکانات معاْلوی خوبرت کو وضعيت مریض اَياب می مناید ،موجود نباشد .
نباید مریض در موسسو صحی مذکور بيشرت از وقت مطلوب باقی ِباند .
در متاـ اوضاع و احواؿ باید کو طبيب حق آزادی انتخاب منودف را بو مریض بدىد .
شواىد و مدارک اسالمی
قواعد فقهی
ٔ-

( َيتمل الضرر اْلاص لدفع ضرر عاـ) برای دفع ضرر عاـ ،ضرر خاص َتمل می شود.
( الضرر األشد یزاؿ بالضرر األخف .).ضرر شدید با ضرر خفيف دفع می شود.
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ٕ-
ٖ-

(درء املفاسد أولی من جلب املنافع ) دفع ضرر نسبت بو رسانيدف منفعت اولویت دارد.
(األمور ِبقاصد ىا)  .کار ىا متعلق بو مقاصد آهنا اند.

ماده بیست یکم
زمانيکو عالج مریض در موسسو صحی آغاز ميگردد جواز ندارد کو مریض از آف اخراج گردد جز
در صورتيکو وضعيت مریض آنرا اَياب مناید یا اینکو خود مریض بو آف عالقمند باشد اما باید کو بو
مریض از عواقب خارج شدف از آذما آگاىی داده شود و اقرار مریض یا اقارب او بشکل کتبی گرفتو
شود کو بو رضایت خودش شفاخانو را ترک منوده است .گرفنت اقرار کتبی اقارب زمانی صورت
ميگًند کو مریض غًن قابل اىليت باشد .ثبت اقرار ضميمو دوسيو مریض ميگردد.
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ٔ-
ٕ-
ٖ-

آیة ٕٚسورة األحزاب در فوؽ ذکرشد.
آیة  ٘ٛسوره النساء کو قبالً ذکر شد
ِ
ب﴿ البقرة  .آیة ٕ .ٕٛاآلیة﴾ و سرباز
َوالَ یَأْ َ
ب َك َما َعلَّ َموُ اللّوُ فَػ ْليَكْتُ ْ
ب َكات ٌ
ب أَ ْف یَكْتُ َ
نزند نویسنده ،از آف كو نویسد چنانكو آموختو است او را اهلل  ،پس باید كو وى
بنویسد.

ب  .احادیث شریف
ٔ-

حدیث بيانگر مسؤؿ بودف کسيکو طبابت مناید و از وی علم طب معلوـ نشود .قبالً
ذکر شد.

ٕ-

حدیث بيانگر حراـ بودف خوهنا ،ماهلا ،آبرو و عزت مسلماناف بریکدیگر .قبالً ذکر شد.

ٖ-

حدیث بيانگر اینکو ظلم منودف تاریکی ىا است در روز قيامت .قبالً ذکر شد.
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ماده بیست دوم
بو ىيچ وجو جواز ندارد کو طبيب حيات مریض را خامتو دىد ولو کو مریض ،ولی ووصی او آف را
مطالبو منایند چو بو سبب معيوبيت شدید باشد یا بو سبب مرض صعب العالج کو شفای آف
بسيار مشکل پنداشتو شود و چو بو سبب درد و آالـ بسياری شدید کو آراـ منودف آف بو وسایل
مروجو نادمکن باشد  .در متامی موارد فوؽ جواز ندارد کو طبيب بو حيات مریض خامتو دىد و باید
کو طبيب مریض را بو صْب منودف و اجرصابرین توصيو مناید.
ماده بیست سوم
طبيب مکلف است کو با متاـ اعضای تيم صحی کو مصروؼ تقدمي خدمات صحی برای مریض اند،
مهکاری الزـ مناید .زمانيکو از طبيب در مورد وضعيت صحی مریض و شيوه ای معاْلو کو آنرا بکار
برده است ،معلومات خواستو از تقدمي معلومات دریغ ننماید.
ماده بیست چهارم
طبيب مکلف است کو قبل از سفر منودف ،مریض اش را از سفر وزماف غيابت خود در جریاف
بگذارد و اموری را کو مریض در غياب طبيب خود ميتواند اذماـ دىد یا ندىد واقف گرداند .در
متامی موارد فوؽ الزـ است کو در زماف غيابتش ،عوض خویش یک طبيب معاجل دیگری را کو
ضمانت استمرار معاْلو را کند ،معرفی مناید.
ماده بیست پنجم
ىرگاه از طبيب خواستو شود کو جهت معاینو مریضيکو َتت عالج مهکار او قرار دارد بياید بر وی
الزـ است کو بو دستورات ذیل عمل مناید:
الف :دعوت جهت مشوره دادف در صورتيکو از طرؼ طبيب معاجل پيشنهاد شده باشد را،
بپذیرد ولو کو کداـ دليل آف برایش آشکار نشده باشد .بر طبيب مشوره دىنده است کو
نتایج معاینو اش را برای طبيب اولی ارائو مناید
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ب :با مریض اظهار مهدردی مناید از اضطراب او بکاىد  .درگفنت چيز ىایيکو الزـ است بو
مریض گفتو شود و چيز ىای کو صرؼ برای طبيب اولی اش گفتو شود از حکمت کار گًند.
در گفنت آف باید از حکمت کار گًند از گفنت کلمات و اشارا تيکو بو عزت و آبروی طبيب
معاجل مهکار او صدمو وارد ميکند و یا خدمات او را نا چيز جلوه ميدىد اجتناب مناید بویژه
زمانيکو کو بٌن طبيب دعوت شده و طبيب معاجل اختالؼ نظر بوجود بياید.
ت :ىرگاه مریض طبيب را جهت مشوره دعوت دىد باید طبيب مشوره دىنده قبل از رفنت
نزد مریض خود را مطمئن مناید کو آیا طبيب معاجل بو آف موافقو دارد یا خًن؟ آگاىی دارد یا
خًن .
ث ػ :ىرگاه مریض مصمم شود کو طبيب اوؿ را ترک مناید از طبيب معاجل بی نياز گردیده
الزـ است تا طبيب دوـ ،طبيب معاجل اوؿ در جریاف بگذارد.
ج :بعد از گرفنت مشوره از طبيب دوـ(مشاور) طبيب معاجل حق دارد کو ىنگاـ ضرورت از
طبيب دیگری در عٌن ختصص یا غًن آف مشوره بگًند.
ماده بیست ششم
طبيبی کو مؤظف بو تقدمي خدمات صحی بو اشخاص َتت نظارت می باشد ،مکلف بو امور
ذیل می باشد:
الف :عٌن خدمات صحی را کو بو سایر اشخاص اذماـ ميدىد بو افراد َتت نظارت نيز
اذماـ دىد.
ب :ىيچ نوع عملی را اذماـ ندىد کو منایانگر مشارکت او در شکنجو وغًنه انواع رفتار ىای
ظاملانو و غًن انسانی باشد یا بيانگرتشویق ،موافقو و یا سکوت او باشد خواه اذماـ دادف
یک عمل مضر باشد و یا اباء ورزیدف از یک عمل مفيد باشد.
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ج :معلومات و مهارهتای خود را در خدمت کسانی قرار ندىد کو اشخاص َتت نظارت را
ذریعو آف تعذیب می منایند  .از ىر نوع مشارکت در تعذیب افراد َتت نظارت خود داری
مناید.
د :ىرگاه مالحظو مناید کو افراد َتت نظارت با بد رفتاری یا َتت شکنجو قرار دارند مکلف
است کو آنرا بو مسئولٌن امور ابالغ مناید.
ماده بیست ىفتم
دکتورانيکو مؤظف بو تقدمي خدمات صحی برای افراد خورد سن ميباشند مکلف اند کو بو اندازه
تواف خود آهنا را در مورد مداخلو طبی و اجراءات آف آگاىی دىند ( آهنا را بفهمانند کو این عمل
یک امر عادی ميباشد).
ماده بیست ىشتم
زمانيکو طبيب عهده دار عالج طفل ميشود  ،و بو نظرش چنٌن معلوـ شود کو خانواده و اقارب
طفل مکلفيت خود را در قباؿ وضعيت صحی او درست اذماـ نداده اند ،بر وی الزـ است کو
مدافع مصلحت طفل باشد.
ماده بیست نهم
طبيبيکو معتادین را عالج مينماید مکلف است کو با آهنا با قاطعيت وحرص شدید عمل منوده در
جستجوی ّٔرتین شيوه عالج باشد .ىيچ تفاوتی ندارد کو این عمل درمؤسسات صحی ویژه
معتادین اذماـ شود یا در کلنيک شخصی خود او ( درصورت فراىم بودف امکانات نزد وی ) .
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فصل سوـ
اسرار طبی
ماده سی ام
ىرگاه طبيب راز مریض را از طریق ختصص ومسلک  ،کشف منود ویا در جریاف کار خویش برآف
مطلع گردید ،جواز ندارد آنرا افشا مناید (و لو کو مریض از طبيب معاجل خود تعهد آنرا ىم نگرفتو
باشد) جبز در حاالت ذیل و امثاؿ آف:
الف :زمانيکو افشای راز مریض بنا بو خواىش کتبی خودش صورت گرفتو باشد و یا اینکو
در افشامنودف آف مصلحت مریض در نظر گرفتو شده باشد.
ب :زمانيکو قوانٌن شرعی بو افشا منودف آف صراحت داشتو باشد و یا اینکو حمکمو بو افشا
منودف آف حکم صادر منوده باشد.
ج :زمانيکو ىدؼ از افشای راز مریض جلو گًنی از وقوع جرامي باشد ،در این صورت افشا
منودف آف مربوط بو کميتۀ رمسی ميشود کو جهت رسيدگی بو این امور خمتص شده اند.
د :زمانيکو افشای راز مریض بو منظور دفاع از نفس در مقابل قوه قضایو (در صورتيکو آنرا
اَياب مناید)باشد.
ىػ  :زمانيکو منظور از افشای راز دفع ضرر از خامن ویا شوىر بوده باشد مشروط بر اینکو در
حضور داشت ىر دوی آهنا آنرا ابالغ مناید نو در غياب یکی از آهنا .
و :زمانيکو ىدؼ از افشای راز جلوگًنی از امراض باشد کو دمکن افراد جامعو از آف متضر
شوند .اما افشای آف از طرؼ تيم صحی کو جهت رسيدگی بو این امور خمتص اند صورت
ميگًند.
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ماده سی و یکم
درصورت خواىش اطفاؿ خورد سن مبنی بر عالج خمفيانو شاف (بدوف آگاىی اوليای امور شاف)،
طبيب مکلف است کو خود را از علت عدـ عالقمندی آهنا در سهيم ساخنت اوليای امور ایشاف
آگاه ساختو و مریض را تشویق مناید کو ّٔرت است خانوده اش از مشکل در جریاف باشد  .الزـ
است کو طبيب در این قسمت با مریض مهکاری مناید تا افکار منفی از وی دور گردد و مریض
عالقمند سهيم ساخنت اوليای امور خویش در رفع مشکل شود و بو رغبت و رضایت خویش حاضر
شود کو خانواده خود را از مرضش در جریاف بگذارد.
ماده سی و دوم
طبيب حق دارد کو مریضاف خورد ساؿ را عالج مناید و حق دارد کو از تصریح معلوماتيکو منجر بو
ضرر مریض ميشود خود داری مناید جبز در صورتيکو قوانٌن شرعی تقاضای تصریح منودف را منوده
باشد.
ماده سی و سوم
طبيب مکلف است کو قبل از تقدمي معلومات جبوانب دیگر از قبيل پژوىشگراف ،کمپنی ىا
دواسازی ویا مؤسسات مجع آوری معلومات ،مریض را آگاىی داده و از وی موافقو شفاؼ وروشن را
بو شکل کتبی گرفتو باشد.
ماده سی و چهارم
مریض حق دارد کو در مورد وضعيت صحی خود گزارش مفصل معاینات خود از نزد طبيب اخذ
مناید .جواز ندارد کو طبيب گزارشی را بنویسد یا گواىی تقدمي مناید کو بو ختصص او ربطی نداشتو
باشد .گزارش طبيب باید بو اساس یافتو ىای واقعی باشد کو در جریاف معاینو بو آف دست یافتو
است.
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ماده سی وپنجم
طبيب ميتواند کو در مورد وضعيت مریض ،تشخيص ،عالج وتوقعات خاص از پيشرفت وضعيت
مرض مهرای وکيل مریض مناقشو مناید مشروط بو موافقو او.
ماده سی و ششم
طبيب اجازه دارد کو از وضعيت خاص مریض برای موسسو کو خواىاف معلومات است؛ معلومات
تقدمي مناید مشروط بو موافقو مریض یا کسيکو بو شکل قانونی از وی کتبا نيابت مينماید وبر طبيب
الزـ است کو قبل از تقدمي معلومات مریض را از عواقب آف در جریاف بگذارد.
ماده سی و ىفتم
بر طبيب و سایر کار کناف صحی الزـ است تا جهت حمافظت اسرار معلومات طبی مندرجو دوسيو
مریض بشموؿ معلومات ثبت شده در کامپيوتر  ،آخرین سعی وتالش دمکنو خود را خبرج دىد .حق
ثبت متاـ گزارشها مربوط است بو اشخاص مسلکی کو بو مهٌن کار مؤظف اند ،مهو معلومات
موجوده و اضافات جدید و ىویت کسانيکو آنرا اضافو منوده  ،نيز ثبت گردد .
ماده سی و ىشتم
قبل از درج معلومات در کامپيوتر الزـ است مریض و یا نایب وی در مورد اینکو معلومات حاصلو
درج کمپيوتر می شود و ىم در مورد اینکو کداـ افراد می توانند از آف اطالع حاصل منایند ؛ آگاه
ساختو شوند  .بو ىرمقداریکو دست یافنت بو معلومات در مورد مریض حساس ومهم باشد بو مهاف
اندازه تدابًن احتياطی خاص جهت عدـ دسرتسی اخذ ميگردد.
ماده سی و نهم
زمانيکو معلومات در مورد مریض بو خارج از مؤسسو صحی فرستاده ميشود  ،حتمی است کو قبل
از فرستادف معلومات موافقو مریض یا نياب وی ونيز موافقو طبيب معاجل اخذ گردد.
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ماده چهلم
متاـ معلومات طبی خاص واسراریکو افراد و یا کميتو ىا بو شکل پنهانی مطابق بو قوانٌن اسالمی،
اجازۀ اطالع حاصل منودف آنرا حاصل ميکنند منحصر بو آهنا بوده وىيچ کس دیگر حق اطالع
یافنت از آف را ندارد .مهچناف ارساؿ معلومات طبی سری بو مهاف ىدفی کو فرستاده شده است و بو
مهاف چهار چوب زمانی معيٌن منحصر ميشود ( .استفاده از آف در کداـ زماف دیگری و یا برای
ىدؼ دیگری جواز ندارد)
ماده چهل و یکم
الزـ است کو کامپيوتر با برنامو (َ )backup and retrieval functionsمهزگردد تا از ضياع فایل
ىای مندرجۀ آف زمانيکو بر نامو ىای کامپيوتر و یا ( )serverبو کداـ مشکل مواجو ميشود،
جلوگًنی بو عمل آید  .ىرگاه کداـ فایل از آف حذؼ ميشود الزـ است کو یک نسخو چاپ شدۀ
آف بدسرتس طبيب معاجل قرار داده شود.
ماده چهل دوم
زمانيکو طبيب معاجل از داشنت فایل معلومات طبی در مورد مریض ( بو شکل چاپ شده  ،یا درج
شده کامپيوتر ویا ىم در داخل سی دی )اطميناف داد ،جواز دارد کو خبش ثبت معلومات کامپيوتری
آنرا از کامپيوتر حذؼ مناید .اما وقتيکو آنرا حذؼ مينماید الزـ است کو طبيب را بصورت کتبی خْب
دىد .مریض حق دارد کو در حمدوده مقررات ،خواىاف حذؼ برخی از معلومات خود شود.
مدارک و شواىد اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ٔ-
ٕ-

آیو  ٘ٛسوره النساء  .قبالً ذکر شد.
یا أَیػُّها الَّ ِذین آمنُوا ِ ِ
ض الظَّ ّْن إِ ْثٌ َوَال ََتَ َّس ُسوا َوَال یَػ ْغتَب
َ َ ْ
اجتَنبُوا َكث ًًنا ّْم َن الظَّ ّْن إِ َّف بَػ ْع َ
َ َ
ِِ
بػَّعض ُكم بػعضا أ ُِ
اب
ََي ُّ
ْ ُ َْ ً
َح ُد ُك ْم أَف یَأْ ُك َل َحلْ َم أَخيو َمْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّػ ُقوا اللَّوَ إِ َّف اللَّوَ تَػ َّو ٌ
ب أَ
ِ
يم ﴿ احلجرات ٕٔ ﴾ اى كساىن كو امياف آوردهاید از بسيارى از گماهنا بپرىيزید كو
َّرح ٌ
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ٖ-

پارهاى از گماهنا گناه است و جاسوسى مكنيد و بعضى از مشا غيبت بعضى نكند آیا
كسى از مشا دوست دارد كو گوشت برادر مردهاش را خبورد از آف كراىت دارید [پس]
از اهلل برتسيد یقيناً اهلل توبوپذیر مهرباف است .
احشةُ ِِف الَّ ِذین آَمنوا َهلم ع َذ ِ
ِ
ِ
إِ َّف الَّ ِذ ِ
يم ِِف ُّ
يع الْ َف ِ َ
َ َ ُ ُْ َ ٌ
الدنْػيَا َو ْاآلَخَرةِ َواللَّوُ
ین َُيبُّو َف أَ ْف تَش َ
اب أَل ٌ
َ
یَػ ْعلَ ُم َوأَنْػتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴿ لنور .آیة  ﴾ ٜٔیقيناً کسانی کو دوست دارند زشتيها در (مياف)
مؤمناف شایع شود  ،عذاب دردناکی برای آهنا در دنيا و آخرت است ،و اهلل می داند و
مشا منی دانيد

ب  .احادیث شریف
ٔ-
ٕ-
ٖ-

وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو » رواه اللبخاری رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده
«ا ِإل َم ُاـ َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
است بو این مفهوـ :اماـ (آمر) عهده دار و مسؤؿ زیر دستاف خود می باشد.
حدیث کو بيانگر آف است کو َمالس مبتنی بر امانت اند  ،قبالً ذکر شد.
ٗ « - ٕٔٙال تُػ ْؤذُوا الْمسلِ ِمٌن والَ تُػعيّْػروىم والَ تَػتَّبِعوا عوراهتِِم فَِإنَّو من تَػتَبَّع عورَة أ ِ
َخ ِيو
ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ََْ ْ ُ َ ْ َ ََْ
الْمسلِ ِم تَػتبَّع اللَّو عورتَو ومن تَػتبَّع اللَّو عورتَو یػ ْفضحو ولَو ِِف جو ِ
ؼ َر ْحلِ ِو » رواه الرتمذی .
ُ ْ َ َ ُ ََْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ََْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
حدیث صحيح .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :بو مسلماناف
آزار و اذیت نرسانيد ،عيب جویی آهنارا نکنيد ،در جتسجوی عورت آهنا نباشيد ،زیرا
کسيکو در جتسجوی عورت برادر مسلماف خود شود ،اهلل متعاؿ از او انتقاـ ميگًند تا

ٗ-

اینکو او را ولو در داخل خانو اش رسوا ميگرداند.
« الْمسلِم أَخو الْمسلِ ِم الَ یظْلِمو والَ یسلِمو من َكا َف ِِف ح ِ ِ ِ
اجتِ ِو
اجة أَخيو َكا َف اللَّوُ ِِف َح َ
َ َ
َ ُُ َ ُ ْ ُُ َ ْ
ُْ ُ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َوَم ْن فَػَّر َج َع ْن ُم ْسل ٍم ُك ْربَةً فَػَّر َج اللَّوُ َعْنوُ َّٔا ُك ْربَةً م ْن ُكَرب یَػ ْوـ الْقيَ َامة َوَم ْن َستَػَر ُم ْسل ًما َستَػَرهُ
اللَّوُ یَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة » .رواه مسلم .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ:
مسلماف برادر مسلماف است نو بر وی ظلم کند و نو او را تسليم ( دمشن و حوادث)
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مناید ،کسيکو حاجت برادر خودرا رفع کند اهلل متعاؿ حاجت وی را مرفوع ميگرداند؛
کسيکو مشکل برادر خود را حل کند اهلل متعاؿ مشکل او را در روز قيامت حل ميکند،
٘-

وکيسکو پردۀ مسلماف را مناید اهلل متعاؿ در روز قيامت پردۀ اورا مينماید.
أ َّ
وؿ اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم -قَ َاؿ « أَتَ ْد ُرو َف َما الْغِيبَةُ » .قَالُوا اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْعلَ ُم.
َف َر ُس َ
ِ
اؾ ِِبَا یكْره » .قِيل أَفَػرأَیت إِ ْف َكا َف ِِف أ ِ
وؿ قَ َاؿ « إِ ْف َكا َف فِ ِيو َما
َخى َما أَقُ ُ
َ َْ َ
قَ َاؿ « ذ ْك ُرَؾ أ َ
َخ َ َ َُ
وؿ فَػ َق ِد ا ْغتَْبتَوُ َوإِ ْف ََلْ یَ ُك ْن فِ ِيو فَػ َق ْد بَػ َهتَّوُ » رواه مسلم.رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم
تَػ ُق ُ
فرموده است بو این مفهوـ:آیا ميدانيد کو غيبت چو است؟ گفتند :اهلل و پيامْبش داناتر
است ،فرمود :اینکو برادرت را طوری یاد منائی کو از آف خوشش نياید ،گفتو شد :ولو
اینکو چيزی من ميگومي دراو باشد (آیا این ىم غيبت است) فر مود :چيزی کو ميگویی
اگر در او باشد اورا غيبت منوده ای ،و اگردر او نباشد ّٔتاف منوده ای ( .بو ناحق او را
متهم منوده ای)

ماده چهل سوم
جهت جلو گًنی از وارد شدف سایر افراد و گروىایيکو حق اخذ چنٌن معلومات را ندارند ،الزـ
است کو تدابًن جدی و قاطع اخذ شود .
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فصل چهارـ
مکلفيت ىای طبيب در قباؿ جامعو
ماده چهل چهار
طبيب باید یک شخص فعاؿ جامعو باشد  ،با جامعو خود سلوک و رفتار نيکو داشتو و بو وظيفو
خود امهيت خاص دىد .طبيب باید امکانات ونًنوی خود را در خبش صحت برای رفاه جامعو خود
بکار اندازد .حصوؿ رضای اهلل سبحانو و تعالی را در عملش ىدؼ گرداند .طبيب باید از مهو
اخالؽ و روش ىای بد اجتناب ورزد.
ماده چهل پنجم
طبيب باید در تقویو ووقایو صحت و ْحایت ازیک حميط زیست صحی اجتماعی کمک کند .
مهچناف طبيب باید در حمافظت صحی و نوآوری ىای خبش صحت برای جامعو خود مسوالنو
عرضو خدمات مناید  .طبيب باید در ارتقای تعليمات صحی سهيم باشد و از مالقاتش با مریض
استفاده منوده مریضاف را در اجرای اعماؿ مفيد صحی و اجتناب از عادات بد توصيو مناید.
ماده چهل ششم
طبيب باید کوشش کند تا مهارت ىا  ،معلومات وَتارب خود را برای ّٔرت منودف خدمات صحی
برای جامعو استخداـ کند.
ماده چهل ىفت
طبيب باید از مهو امکانات صحی چو نًنو بشری باشد یا امکانات مادی بشکل مثالی و موثر
29

استفاده کند .
ماده چهل ىشتم
طبيب خبصوص وقتی کو دارای یک مسوليت خاص طبی باشد ،باید بشکل خيلی مسلکی و
مؤثر در طرح و تقویو لوایح  ،پاليسی ىای صحی و حل مشکالت صحی سهم فعاؿ را ایفا کند.
ماده چهل نهم
طبيب باید در در رابطو بو امراض کو دمکن بو سایرین مضر متاـ شود ،مهو اصوؿ صحی قبوؿ
شده را برای جلوگًنی از شيوع آف عملی و تعقيب مناید .

شواىد و مدارک اسالمی
القرآن الکریم
ِ ِِ
ِ
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَ ْ ِ
ملت یكتا،
ملت مشا ّ
اعبُ ُدوف ﴿ األنبياء  .آیة ٕ﴾ٜیقيناً ّ
ٔ -إ َّف َىذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َو َ َ ْ
و من پروردگار مشامي .پس عبادت من كنيد
ِ
ِ
ِ
ِِ
الرس َ ِ
صلِ ِو
ٌن لَوُ ا ْهلَُدى َویَػتَّبِ ْع َغْيػَر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
وؿ من بَػ ْعد َما تَػبَػ َّ َ
ٌن نػُ َولّْو َما تَػ َوََّل َونُ ْ
َٕ -وَمن یُ َشاق ِق َّ ُ
اءت م ِ
ص ًًنا ﴿ النساء .آیة ٘ٔٔ﴾ و ىر كس پس از آنكو راه ىدایت براى او
َّم َو َس ْ َ
َج َهن َ
آشكار شد با پيامْب بو خمالفت برخيزد و [راىى] غًن راه مؤمناف در پيش گًند وى را بدانچو

روى خود را بداف سو كرده واگذارمي و بو دوزخش كشانيم و چو بازگشتگاه بدى است.
ب  .احادیث شریف
اْلَ ْوُر ».
َٔ « -ما ِم ْن أ َِم ًِن َع َشَرةٍ إِالَّ یػُ ْؤتَى بِِو یَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َم ْغلُوالً الَ یَػ ُف ُّكوُ إِالَّ الْ َع ْد ُؿ أ َْو یُوبِ ُقوُ ْ
رواه أْحد  .حدیث صحيح  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ
کو :نيست ىيچ کسی کو بر ده نفر بو حيث امًن(مسؤؿ) مقرر شود مگر اینکو روز
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ٕ-

قيامت در حالی آورده می شود کو دستهایش بستو می باشد باز منيکند دستهایش را
مگر عدالت او یا این کو دستهایش را بستو نگهميدارد ظلم (جور) او.
ِ
استَ ْح َو َذ َعلَْي ِه ُم الشَّْيطَا ُف.
« َما ِم ْن ثَالَثٍَة ِِف قَػ ْریٍَة َوالَ بَ ْد ٍو الَ تُػ َق ُاـ فِي ِه ُم َّ
الصالَةُ إِالَّ قَد ْ
اصيةَ » .قَ َاؿ َّ ِ
ِ
اع ِة فَِإَّمنَا یَأْ ُكل ّْ
اعةَ ِِف
اع ِة ْ
ب یَػ ْع ِىن بِ ْ
ك بِ ْ
فَػ َعلَْي َ
اْلَ َم َ
اْلَ َم َ
اْلَ َم َ
ب الْ َق َ
السائ ُ
الذئْ ُ
ُ
الصالَةِ  .رواه ابن ماجو .حدیث حسن.رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو
َّ
این مفهوـ :در ىر قریو و دشتی کو سو نفر باشد ود ر بٌن آهنا مناز مجاعت ادا نشود،
شيطاف بر آهنا مسلط ميشود ،مهواره با مجاعت باش یقيناً گرگ مها ف گوسفندی را شکار
ميکند کو از رمو گوسفنداف دور باشد.
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فصل پنجم
مسایل اجتماعی
استفاده از امکانات صحی
ماده پنجاىم
طبيباف باید مهارت ىای مسلکی خود را در طرح لوایح و دستورالعمل ىای خاص خباطر توزیع
منابع حمدود طبی استفاده کنند .این روش ىا باید ِبنظور ْحایت مصلحت مریض بوده و عادالنو
باشند.
ماده پنجاه ویکم
اختاذ تدابًن و هتيو طرزالعمل جهت توزیع منابع حمدود طبی باید مطابق معيارىا طبی و اخالقی و
مطابق اَيابات حالت صحی مریض باشد .این معيارىا شامل موضوعات ذیل باشند  :اندازه
ضرورت مریض بو این موارد  ،مدت تداوی  ،احتماؿ وقوع وفيات و دربرخی موارد ختمٌن مقدار
ضرورت مواد مذکور برای یک معاْلو موثر و موفق.
ماده پنجاه دوم
طبيب باید با مریض در رابطو بو مصلحت مریض بشکل یک عضو مسؤؿ فاميل رفتار کند و در
رسيده گی بو احتياجات صحی وی صرؼ مساعی مناید .
شواىد و مدارک اسالمی
قواعد فقهی
دو قاعده فقهی در مورد ضرر ویک قاعده در مورد مقاصد در کارىا کو قبالً ذکر شد .
32

ماده پنجاه سوم
ىرگاه عده ای از مریضاف از بعضی سهولت ىای صحی حمروـ اند  ،حق دارند تا سبب آنرا
بدانند .پس مهو پاليسی ىا موسسات صحی کو در موارد نادر اختاذ می گردد ،برای مهو مردـ
آشکار و واضح باشد  .مهچناف این اصوؿ ومقررات صحی قابل دسرتسی و تفتيش مراقبت کننده
گاف باشد .
ماده پنجاه چهارم
برای یک طبيب جایز نيست کو مریض را خباطر نفع مادی خود بدوف در نظر داشت حاجت
اصلی مریض برای اجراءات تشخيصی یا معاْلوی داخل بسرتمناید.
ماده پنجاه پنجم
طبيباف باید ادویو  ،مواد ووسایل طبی را بو اساس اصوؿ مسلکی طبی و ضرورت مریض َتویز
منایند .باید درجریاف معاْلو َتت فشار ىيچ کس قرار نگرفتو و مهچناف از ىيچ مرجعی َتفو ىای
مادی را قبوؿ نکنند.
شواىد و مدارک اسالمی
قواعد فقهی
دو قاعده فقهی در مورد ضرر ویک قاعده در مورد مقاصد در کارىا کو قبالً ذکر شد .
ماده پنجاه ششم
الزـ است ىر طبيب روش ىای را اختيار کند کو منتج بو َتقق عدالت و فراىم منودف رعایت
صحی بشکل مساویانو برای مهو افرد جامعو باشند .
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ماده پنجاه ىفتم
طبيباف در انتخاب روش ىای طبی برای وقایو یا معاْلو امراض طبق ستندرد ىای قبوؿ شده طبی
باید معيارىا اخالقی ذیل را جداً مراعات کنند :
ٔ .ختمٌن اندازه فواید دمکنو از پالف تداوی
ٕ .احتماؿ فواید دمکنو از پالف تداوی
ٖ .مدت استفاده از تداوی
ٗ .قيمت تداوی
٘ .تعداد مریضاف کو از تداوی استفاده خواىند کرد
مریضان ایدز و سایر امراض مشابو
ماده پنجاه ىشتم
مریض کو مصاب بو مرض ایدز یا دیگر امراض مشابو می باشد ،حق دارد تا برایش مهو امکانات
تداوی مرض مراقبت ىای صحی کو حالتش بو آف نيازدارد فراىم شود  ،صرؼ نظر ازینکو بکداـ
سبب مصاب مرض شده اند .مهچناف وظيفو و مسؤليت طبيب معاجل است تا متاـ تدابًن و روش
ىای حمافظتی را برای خود و دیگراف در نظر داشتو باشند
ماده پنجاه نهم
طبيب باید حد اعظمی کوشش کند کو حالت صحی مریض ایدز و سایر امراض مشابو بد تر
نشده و بو کداـ مرض دیگری مصاب نشوند .
ماده شصتم
طبق اصوؿ قبوؿ شده طبی  ،طبيبی کو مریض ایدز و یا امراض مشابو را تثبيت منود و َتت معاْلو
قرار داد  ،باید مرتکب عملی  ،روش یا فعاليتی نشود کو سبب مریضی دیگراف شود.
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ماده شصت یکم
طبق مقرارت طبی با درنظر داشت فقره -د ماده  ، ۸۲ىرگاه یکی از زوجٌن مصاب بو مرض ایدز
یا دیگر مرض مشابو باشد ،طبيب مهسر مریض را مطلع سازد.
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-
ٕ-
ٖ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسب و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی.
رفع حرج (سختی)و مشقت از مقاصد شریعت است .
جلب منافع و دفع ضرر.

قتل بخاطر ترحم )( Euthanasia
ماده شصت دوم
در اسالـ  ،زنده گی انساف از عزت و حرمت خاص برخوردار است .ىدر ساخنت زنده گی یک
انساف جز در حاالت خاص کو شریعت اجازه داده ،جواز ندارد .در ىيچ حالت برای طبيب جایز
نيست کو زنده گی یک مریض را ولو خباطر شفقت و ترحم پایاف خبشد خصوصاً در حاالت ذیل :
 قتل عمدی کو یک شخص بو رضا و اراده خود می خواىد زندگی خود را از دست دىد
 خود کشی بو کمک طبيب
 قتل عمدی اطفاؿ نوزاد کو معلوؿ خلق می شوند و لو معلوليت برای زندگی شاف هتدید
باشد یا نو .
ماده شصت سوم
حاالت ذیل طور مثاؿ در ردیف قتل ترحم حمسوب منی شوند:
 توقف معاْلو مریض توسط کميتو خاص متخصصٌن طبی بشموؿ شعبة وسایل مصنوعی
( ) Artificial resuscitationبدليل عدـ مفيدیت .
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 قطع یا توقف منودف معاْلو کو غًن مفيد ثابت شود
 تطبيق دواىای قوی برای دفع درد ىای شدید ولو طبيب بداند کو با تطبيق دواىا شاید
مریض وفات مناید .
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-
ٕ-
ٖ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسب و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی
رفع حرج (سختی)و مشقت از مقاصد شریعت است
جلب منافع و دفع ضرر

سقط جنین
ماده شصت چهارم
برای طبيب جایز نيست کو ْحل یک زف را سقط کند مگر در حاالت استثنایی کو از نظر اصوؿ
طبی حيات مادر و طفل در خطر باشد .سقط جنٌن در حالتی کو مدت ْحل کمرت از چهار ماه
باشد و بشکل واضح و مسلکی ثابت شود کو دواـ ْحل سبب ضرر مهلک برای مادر است جواز
دارد .اما برای اثبات این کار کميتو متخصصٌن نسایي ووالدي کو کمرت از سو عضو نباشند باید
تشكيل شود ومرض را كو حيات مادر را با خطر مواجو می کند تثبيت منایند .این متخصيٌن مسوليت
دارد تا راپور مکمل را در رابطو بو خطر کو مواجو مادر است بشکل مفصل وواضح تذکر دىند .
حتی اگر سقط توصيو ىم شود باید برای مریضو و شوىرش یا وليش توضيح شود و موافقو َتریری اهنا
بو سقط جنٌن اخذ گردد.
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-
ٕ-
ٖ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسب و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی
رفع حرج (سختی)و مشقت از مقاصد شریعت است
جلب منافع و دفع ضرر
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نقل اعضاء بدن ( )Organ transplantation
ماده شصت پنجم
عمليو نقل اعضاء از بدف یک انساف دىنده خوش برضا یکی از مسایل مهم اجتماعی است و
درصورت کو مطابق دساتًن اسالمی باشد انعکاس دىنده عواطف و ترحم افراد جامعو در برابر یک
دیگر می باشد .اصوؿ اخالقی ذیل باید در چنٌن حاالت مراعات شود :
ماده شصت ىفتم
برای دکتوراف کو فوت یک مریض را ااعالف می منایند  ،جایز نيست کو مستقيماً از شخص فوت
شده ولو احتماؿ خبشش اعضاء جسمش ىم باشد عضوی از اعضای جسمش را بکشند و آف را
در جسم انساف دیگر زرع منایند  .و مهچناف نباید در زرع این اعضاء اشرتاک ورزند.
ماده شصت ىفتم
طبيب پيش از عمليات خباطر نقل عضو یک انساف طبق مقررات ( درصورت جواز شرعی) باید
شخص اىدا کننده را در رابطو بو عواقب وخطرات کو در نتيجو نقل عضوش ِبياف ميایند ،آگاه
سازد .برای این کار طبيب مسؤؿ است تا بو شکل َتریری موافقو مریض را علی الرغم علمش بو مهو
عواقب اخذ مناید .
ماده شصت ىشتم
استخراج یک عضو انساف زنده کوچک جواز ندارد بو استنثناء انساج کو قابل َتدید می باشند
بشرطيکو قانوف نافذه شرعی بو آف صراحت داشتو باشد .
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ماده شصت نهم
استعماؿ و استخراج اعضاء انساف خباطر َتارت ،موکداً حراـ است  .حتی این َتارت در اعضاء ،
نسج ىا  ،حجرات و جٌن ىا ىم دمنوع است  .برای طبيب جایز نيست در اعالف داد و گرفت
عضو یا اعضاء اشرتاک مناید یا در بٌن فروشنده و خریدار مياذمی شود  .طبيب باید بو شکل جدی
از اشرتاک در مهچنٌن معامالت اجتناب کند .مهچناف برای طبيباف و متخصصٌن  ،درصورت کو
بفهمند کو عضو مطلوبو مورد َتارت قرارگرفتو جایز نيست عضو یا اعضای مذکور را استخراج یا
نقل کنند.
ماده ىفتادم
طبيب حٌن نقل یک عضو از یک شخص (درصورت جواز شرعی)  ،باید متاـ وسایل  ،لوازـ و
مراقبت ىای طبی را استفاده کند کو سبب جلوگًنی از اضرار جانبی در حٌن استخراج عضو
باشد.
ماده ىفتاد و یکم
برای طبيب دمنوع است تا خصيو و یا مبيض (ختمداف) را در جسم شخص دیگری زرع کند .
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-
ٕ-
ٖ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسب و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی
رفع حرج (سختی)و مشقت از مقاصد شریعت است
جلب منافع و دفع ضرر

موارد خشونت
ماده ىفتاد دوم
در حاالت کو مریض بو خشونت مواجو شده باشد ،طبيب باید مراجع مربوط را مطلع سازد،
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خصوصاً در حالتی کو مریض ضعيف باشد  ،یازف باشد یا شخصی باشد کو بو سبب مسن بودف
یا مرض جسمی و روانی منی تواند از خود حمافظت کند تا ضرر اضافو تر بو شخص متضرر نرسد .
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-
ٕ-
ٖ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نَ َسب (نسل)و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی
رفع َحَرج (سختی) و مشقت از مقاصد شریعت است
جلب منافع و دفع اضرار.
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فصل ششم
تبليغات و رسانو ىا
ماده ىفتاد سوم
تبليغات در رسانو عبارت از این است کو طبيب بشکل مستقيم یا غًن مستقيم از وسایل رسانو
یی صوتی  ،تصویری و نوشتاری ( اخبار ،جریده ىا َ ،ملو ىا  ،رادیو  ،تلویزیوف  ،انرتنت وغًنه )
خباطر نشر درمورد خود  ،رشتو اختصاصی اش و َتربو اش بو مردـ آگاىی دىد .
ماده ىفتاد چهارم
طبيب ميتواند در تبليغات خود در رابطو بو تصدیق نامو ىای علمی و ختصصات و مدت َتارب
وسابقو کاریی خویش بو مردـ معلومات دىد.
ماده ىفتاد پنجم
جایز نيست کو طبيب در تبليغات صحی یا در رسانو ىا معلومات گمراه کننده و َتریف شده ارائو
مناید و یا آثار جانبی ادویو و یا تداوی را کتماف مناید ویا ىم مسایل را کو با آداب عامو خمالف
باشند بو مردـ عرضو کند.
ماده ىفتادششم
برای طبيب جایز نيست کو برای خود ویا کلينک تشخيصيو یا ومعاْلوی خود مهارت ىای را ا دعا
کند کو صالحيت ویا اجازه آنرا نداشتو باشد .
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ماده ىفتاد ىفتم
طبيب نباید از عدـ آگاىی مریضاف سوء استفاده کند و نباید در تبليغات خود ادعای اجراء
عمليات ىای تشخيصی ویا معاْلوی را کند کو کداـ اساس علمی ندارد  .طبيب حق ندارد حٌن
تبليغات خود درمعاْلو برخی از امراض تضمينات را بو خماطبٌن تقدمي مناید.
طبيب فقط ميتواند معلومات حقيقی مستند  ،بدوف مبالغو و عاری از خودمنایی  ،خودستایی و
تعرض بو شخصيت دیگراف را بو مرد ـ عرضو مناید .
ماده ىفتاد ىشتم
طبيب ميتواند با ناـ خود در رابطو بو ختصصات  ،آدرس ،و مشاره تلفوف خود در داخل کشور ویا
ىم شفاخانو کو کار ميکند بو مردـ معلومات بدىد  .مهچناف طبيباف می تواند ىم مسلکاف  ،کلينک
ىا و مراجع مربوطو دیگر را از خبش ختصصی خویش و خدمات و فعاليت ىای خود مطلع مناید.
ماده ىفتاد نهم
توسعو استفاده از مهو انواع رسانو ىا در ارائو معلومات و آگاىی صحی تشویق می شود اما
الزـ است تا متاـ تدابًن احتياطی اختاذ گردد تا از سوء استفاده این وسایل برای اشتهار یک
طبيب خاص خبصوص کو منافی اصوؿ فوؽ الذکر باشد ،جلوگًنی شود.
ماده ىشتادم
طبيباف کو در کلينک ىای صحی یا ختصصی کار می کنند  ،حٌن مصاحبو رسانو یی ویا در
مقاالت َمالت از تبليغات برای سوؽ مریضاف بو کلينک ىای شاف اجتناب ورزند .
شواىد و مدارک اسالمی
ٔ-

حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسب و ماؿ شامل اىداؼ شریعت اسالمی
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فصل ىفتم
مکلفيت ىای طبيب در حمل کار شاف
ماده ىشتاد و یکم
طبيب باید حيثيت و ناـ کلينک ویا شفاخانو خود را حفظ مناید ودر ارتقاء ظرفيت آف سهم فعاؿ
گًند.
ماده ىشتاد دوىم
طبيب باید بو لوایح  ،مقررات و اصوؿ کاری پابند باشد .
ماده ىشتاد سوم
طبيب باید حمافظ متاـ وسایل حمل کار خود بوده و آهنا را بو شکل فنی و مناسب بکار بْبد .
شواىد و مدارک اسالمی
الف .القرآن الکریم
ٔ -آیة  ٘ٛسوره النساء .کو قبالً ذکر شد.
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َِّ
ین َآمنُوا بِاللَّو َوَر ُسولو َوإِ َذا َكانُوا َم َعوُ َعلَى أ َْم ٍر َجام ٍع ََلْ یَ ْذ َىبُوا َح َّىت یَ ْستَأْذنُوهُ
ٕ -إمنَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
ِِ
ِ
ك الَّ ِذ ِ
إِ َّف الَّ ِذین یستَأْ ِذنُونَ َ ِ
وؾ لِبَػ ْع ِ
ض َشأْهنِِ ْم فَأْ َذف لّْ َمن
استَأْ َذنُ َ
ین یػُ ْؤمنُو َف بِاللَّو َوَر ُسولو فَِإ َذا ْ
َ َْ
ك أ ُْولَئ َ َ
ِشْئت ِمْنػهم واستَػ ْغ ِفر َهلم اللَّو إِ َّف اللَّو َغ ُف ِ
يم ﴿ النور .آیة ٕ ﴾ٙجز این نيست كو
َ ُ ْ َ ْ ْ ُُ َ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
مؤمناف كساىناند كو بو خدا و پيامْبش گرویدهاند و ىنگامى كو با او بر سر كارى اجتماع
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كردند تا از وى كسب اجازه نكنند منىروند در حقيقت كساىن كو از تو كسب اجازه
مىكنند آنانند كو بو خدا و پيامْبش امياف دارند پس چوف براى برخى از كارىایشاف از تو
اجازه خواستند بو ىر كس از آناف كو خواسىت اجازه ده و برایشاف آمرزش خبواه كو خدا
آمرزنده مهرباف است .

ِ
ِ
ِ
ضا فَػ ْليُػ َؤّْد الَّ ِذي ْاؤُمتِ َن
ض ُكم بَػ ْع ً
وضةٌ فَِإ ْف أَم َن بَػ ْع ُ
َٖ -وإِف ُكنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َوََلْ ََت ُدواْ َكاتبًا فَ ِرَىا ٌف َّم ْقبُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
أ ََمانَػتَوُ َولْيَت َِّق اللّوَ َربَّوُ َوالَ تَكْتُ ُمواْ الش َ
َّه َاد َة َوَمن یَكْتُ ْم َها فَإنَّوُ آثٌ قَػ ْلبُوُ َواللّوُ ِبَا تَػ ْع َملُو َف َعل ٌ
﴿ البقرة  .آیة ٖ ﴾ٕٛو اگر در سفر بودید و نویسندهاى نيافتيد وثيقواى بگًنید؛ و اگر
برخى از مشا برخى دیگر را امٌن دانست ،پس آف كس كو امٌن مشرده شده ،باید سپرده وى را
بازپس دىد؛ و باید از اهلل كو پروردگار اوست ،پروا كند .و شهادت را كتماف مكنيد ،و ىر
كو آف را كتماف كند قلبش گناىكار است ،و اهلل بو آنچو اذماـ مىدىيد داناست.
ب .احادیث شریف
ٔ « -أ ِ
اع ِة َوإِ ْف َكا َف َعْبداً َحبَ ِشيِّا » .رواه ابوداود .حدیث
ُوصي ُك ْم بِتَػ ْق َوى اللَّ ِو َو َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
صحيح .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است :من مشا را بو تقوی  ،مسع و اطاعت
وصيت می منامي ولو کو (آمر تاف ) یک غالـ حبشی ىم باشد
ٕ «-إِ َّف ِر َجاالً یَػتَ َخ َّو ُ ِ ِ ِ ِ ِ
َّار یَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة » رواه البخاری .رسوؿ
ضو َف ِف َماؿ اللَّو بغَ ًْن َحق  ،فَػلَ ُه ُم الن ُ

اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :مردانی ىستند کو بو ناحق در ماؿ اهلل متعاؿ

تصرؼ مينمایند ،برای آهنا در روز قيامت آتش است.
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وؿ عار علَى أَىلِ ِو ی ِ
الق ِ
نار و نَ ٌار .احلدیث» رواه ابن ماجو  .روزی رسوؿ
ٖ«-فَِإ َّف الْغُلُ َ َ ٌ َ ْ َ َ
يامة و َش ٌ
وـ َ
اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرمود بو این مفهوـ  :خيانت در روز قيامت مایو ننگ  ،عيب قبيح و

آتش است برای کسانی کو چنٌن کاری را ميکنند.

فصل ىشتم
رابطو بو مهکاراف
ماده ىشتاد چهارم
طبيب باید با مهکاراف خود رابطو نيکو داشتو باشد طوریکو رابطو مذکور باید با اساس تشریک
مساعی فعاؿ باشد  .طبيب باید مهکاراف خود را در حمضر مریضاف انتقاد نکند .طبيب باید در تعليم
کسانيکو مهراىش در یک گروه کار می کنند یا زیر اشراؼ و تربيو شاف ىستند ،کوشش هنایی
مناید.
طبيب باید با مهکاراف و حمصالف ستاژیر یا شاگرداف دوره ختصص با متاـ دقت وامانت داری کار
کند .نو حقی کسی را بکاىد و نو کسی را بی جا مکافات و توصيف مناید  .حٌن ادای وظيفو،
مياف شخص وظيفو شناس و شخص مقصر تفاوت قایل شود .
ماده ىشتاد پنجم
وقتيکو طبيب مداخلو یکی از مهکاراف ویا آمر خودرا در یک مسألو خاص طبی موثر تر فکر می
کند ویا ىم ىراس دارد کو مداخلو یا عمل خودش شاید بو ضرر مریض متاـ شود ،باید مسألو را
بو شکل شفاىی با مهکاراف و آمرین خود شریک منوده نظر آهنا را حاصل مناید .در حالت عدـ
موافقو اش با نظر آهنا مسألو را باید کتباً بو یک مرجع اختصاصی تر راجع سازد و نظر هنایی و
مناسب آف را بدست آرد.
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ماده ىشتاد ششم
برای یک طبيب مناسب نيست تا در معاْلو مهکار خود خواىش اجوره یا معاوضو شود.

ماده ىشتاد ىفتم
برای طبيب جایز نيست بشکل غًن اخالقی وغًن اصولی مزاحم مهکارانش شود.
ماده ىشتاد ىشتم
طبيب باید ىر اختالؼ با مهکارانش را بو شکل دوستانو و صميمانو حل مناید  .درصورتيکو باز
ىم اختالؼ شاف حل نشد موضوع را بو مراجع مربوطو برای حل وفصل راجع سازد.
ماده ىشتاد نهم
اگر یک طبيب عوض مهکارش بو شکل موقت در یک خبش کار ميکند باید ازین وضعيت بو نفع
شخصی خود سوء استفاده نکند .مهچناف برای مریض ىم واضح سازد کو موقتاً عوض طبيب
معاْلش برایش ایفاء خدمت ميکند.
ماده نودم
ىرگاه طبيب برای معاْلو مریض خواستو شود کو َتت تداوی طبيبی دیگری قرار داشتو و در حاؿ
حاضر خواسنت آف طبيب دمکن نباشد  ،باید ىرزمانی کو طبيب اولی باز ميگردد  ،معاْلو مریض را
بو وی حموؿ کند و وی را از اجراءات کو کرده است در جریاف بگذارد  .اما درصورتيکو خود مریض
یا فاميلش خواىاف ادامو تداوی توسط طبيب دوـ باشد  ،پس درآف صورت جواز دارد تا طبيب
دومی معاْلو را ادامو دىد.
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ماده نود و یکم
برای طبيب جایز نيست کو از اجوره یا فيس مهکارانش سهم مطالبو کند مگر در حالتيکو در
معاینو و یا معاْلو بالفعل اشرتاک کرده باشد.
ماده نود دوم
طبيب باید با پرسونل غًن طبی حمل کارش رویو نيکو داشتو باشد و سهم آهنا را در معاْلو ومراقبت
مریض تقدیر کند  .طبيب باید پرسونل غًن طبی را در حضور مریضاف انتقاد نکند .طبيب باید رابطو
خود را با آهنا بو اساس احرتاـ متقابل و تشریک مساعی مؤثر بسازد .طبيب در تربيو و تدریس و
التزاـ شاف بو اخالؽ طبی کوشش مناید .
شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
ُّٔ -حم َّم ٌد َّرس ُ ِ َّ ِ
ض ًال
ین َم َعوُ أ َِشدَّاء َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َْحَاء بَػْيػنَػ ُه ْم تَػَر ُاى ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا یَػْبتَػغُو َف فَ ْ
َ
ُ
وؿ اللَّو َوالذ َ
ض َوانًا ﴿ الفتح .آیة  ٕٜاآلیة﴾ حممد [صلی اهلل عليو وسلم] پيامْب اهلل است و
ّْم َن اللَّ ِو َوِر ْ
كساىن كو با اویند بر كافراف سختگًن [و] با مهدیگر مهربانند آناف را در ركوع و سجود

مىبيىن فضل و خشنودى اهلل را خواستارند .اآلیة

ید الْعِ َق ِ
اب
َٕ -وتَػ َع َاونُواْ َعلَى الْ ّْْب َوالتَّػ ْق َوى َوالَ تَػ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْث َوالْعُ ْد َو ِاف َواتَّػ ُقواْ اللّوَ إِ َّف اللّوَ َش ِد ُ
﴿املائده  .آیةٕ  .اآلیة﴾ و در نيكوكارى و پرىيزگارى با یكدیگر مهكارى كنيد و در گناه و
تعدى دستيار ىم نشوید و از اهلل پروا كنيد كو اهلل سخت كيفر است .
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َِّ
ین َآمنُوا بِاللَّو َوَر ُسولو َوإِذَا َكانُوا َم َعوُ َعلَى أ َْم ٍر َجام ٍع ََلْ یَ ْذ َىبُوا َح َّىت یَ ْستَأْذنُوهُ
ٖ -إمنَا الْ ُم ْؤمنُو َف الذ َ
﴿نور .آیة ٕ ٙاآلیة﴾ جز این نيست كو مؤمناف كساىناند كو بو اهلل و پيامْبش گرویدهاند و
ىنگامى كو با او بر سر كارى اجتماع كردند تا از وى كسب اجازه نكنند منىروند.
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ِ
َّ ِ
اى ْم یُ ِنف ُقو َف ﴿الشورا  .آیة
استَ َجابُوا لَِرِّّْٔ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوأ َْم ُرُى ْم ُش َورى بَػْيػنَػ ُه ْم َودمَّا َرَزقْػنَ ُ
ین ْ
َٗ -والذ َ
 ﴾ٖٛو كساىن كو [نداى] پروردگارشاف را پاسخ [مثبت] داده و مناز برپا كردهاند و كارشاف
در ميانشاف مشورت است و از آنچو روزیشاف دادهامي انفاؽ مىكنند .
ب احادیث شریف
ٔ-

ٕ-

«أ ِ
اع ِة َوإِ ْف َكا َف َعْبداً َحبَ ِشيِّا » .رواه ابوداود .حدیث
ُوصي ُك ْم بِتَػ ْق َوى اللَّ ِو َو َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
صحيح  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است :من مشا را بو تقوی  ،مسع و
اطاعت وصيت می منامي ولو کو (آمر تاف ) یک غالـ حبشی ىم باشد
ِ
اض ُك ْم بَػْينَ ُك ْم َحَر ٌاـ » رواه البخاری  .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو
« فَِإ َّف د َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأ َْعَر َ
وسلم فرمود:پس خوهنا ،ماهلا ،آبرو و عزت تاف بر یکدیگر تاف حراـ است

ماده نود سوم
طبيب در تعاملش با سایر پرسونل صحی ( کو بشکل معاونٌن در خدمات صحی سهيم اند)
متوجو نقاط ذیل باشد:
-

با آهنا احرتاـ داشتو باشد و مالحظات مسلکی خود را بوجو احسن ابراز مناید
دساتًن مسلکی خود را بشکل کتبی و واضح نوشتو و تاکيد کند تا حٌن ضرورت و لزوـ
دید ،از آف استفاده شود .
در رابطو بو دساتًنش  ،مالحظات و انتقادات مهکاراف مسلکی خود رابشکل علمی و بدوف
خودمنایی در نظر گًند.
باید در پيشرفت و ارتقاء دانش و مهارت ىای آهنا کمک منوده و سهم فعاؿ داشتو باشد
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فصل هنم
حقوؽ طبيب
ماده نود چهارم
حق یک طبيب است کو جامعو برایش امکانات الزـ تعليمی و انتظامی را طوری فراىم مناید کو
جهت نيل بو کيفيت و کارآیی ّٔرت مطابق معيار ىای شناختو شده بٌن املللی کمک مناید
ماده نود پنجم
طبيب حق دارد تا برایش فرصت ىای ارتقاء و آموزش متداوـ فراىم شود .این فرصت ىا از طریق
کانفرانس ىا  ،سيمنيارىا  ،اجتماعات علمی  ،کتاخبانو ىا  ،بورس ىای علمی ،کورس ىا و سایر
وسایل دمکنو پًناموف دانش و َتربو مسلکی صورت ميگًند.
طبيب باید پرتالش باشد تا آخرین و جدید ترین َتارب طبی را در خبش ختصص خود بدست
آورده و درین راستا سهل انگاری نکند .
ماده نودششم
از حق طبيب است کو باید تقدیر و احرتاـ شود .طبيب درمسلک خود طبق قانوف حق کار
وخدمت دارد .طبيب درصورت ارتکاب جرـ یا اهتاـ حٌن َتقيق و در حمکمو باید احرتاـ شود و حق
دارد از مهو ْحایت ىای مشروع دردفاع از شخصيت خود استفاده کند.
ماده نود ىفتم
طبيب صرؼ مسؤليت تقدمي مراقبت ىای صحی مورد نياز بو مریض را دارا بوده وىيچ گاه
مسوليت َتقق شفاء یابی مریض را ندارد.
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ماده نود ىشتم
در صورت کو طبيب مریض را در مقابل اجوره تداوی می کند ،جواز دارد ىر دو طرؼ موافقو
کنند کو طبيب وقتی مستحق اجوره می باشد کو مریض شفا ء یابد .
ماده نود نهم
جایز نيست کو یک طبيب بشکل مادی یا معنوی بو ا جراء و یا امتناع از یک عمل کو مربوط
مسلک وکارش باشد َمبور کرده شود ،مگر در مواردیکو در قانوف شرعی تذکر یافتو بافتو باشد .
مهچناف ىيچکس حق ندارد طبيب را وا دارد تا بو چيزی گواىی دىد کو ضمًن و یا وجدانش بو آف
خمالف باشد .
ماده صدم
طبيب حق دارد کو مریض را خباطر تشخيص یا عالج بو طبيب ویا کلينک دیگر طبق لوایح
صحی حموؿ کند ولی نقاط ذیل درنظر باشد:
 oطبيب کو مریض برایش راجع می شود دارای مهارت ختصصی باشد کو برای مریض مفيد
باشد
 oباید مهو معلومات کو طبيب اولی در رابطو با مریض  ،مرضش و تداوـ عالجش الزـ می
بيند بو طبيب جدید بو شکل شفاىی یا کتبی معلومات دىد
 oراجع منودف مریض بو طبيب دیگر از سبب ضعيف بودف امکاف عالجش و یا خباطر منافع
مادی نباشد
ماده یک صدویکم
طبيب حق دارد کو افراد و مقامات صحی در تنفيذ سفارشات علمی اش باوی کمک مناید ودر
صورت امکاف در موارد مربوطو از وی توضيحات خواستو شود  .افراد و مقامات صحی مکلف
اند از ساحو ختصصی و مسلکی شاف از حد َتاوز نکنند.
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شواىد و مدارک اسالمی
الف  .القرآن الکریم
َٔ -وَهلُ َّن
اآلیة

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم ﴿ البقرة .آیة ٕٕٛ
مثْ ُل الَّذي َعلَْيه َّن بالْ َم ْع ُروؼ َول ّْلر َجاؿ َعلَْيه َّن َد َر َجةٌ َواللّوُ َع ِز ٌیز َح ُك ٌ
﴾  .وبرای زناف حقوؽ شایستو ای است مهانند (حقوؽ و وظایفی) کو بر عهده آهنا

است و مرداف را بر آناف برتری است و اهلل توامنند حکيم است .
وؿ ّْمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزیز علَي ِو ما عنِتُّم ح ِریص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنٌِن رُؤ ٌ ِ
يم ﴿
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
ٕ -لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وؼ َّرح ٌ
ُ َ َ
التوبة  .آیة  ﴾ٕٔٛقطعاً براى مشا پيامْبى از خودتاف آمد كو بر او دشوار استمشا در رنج
بيفتيد بو [ىدایت] مشا حریص نسبت بو مؤمناف دلسوز مهرباف است
ٖ -آیَة ٕٔ سورة احلجرات  .قبالً ذکر شد.
ب  .احادیث شریف
ٔ-

« لَي ِ
ِ
ؼ لِ َعالِ ِمنَا » .رواه اْحد  .حدیث
صغِ ًَننَا َویػَ ْعَر ْ
س م ْن أ َُّم ِىت َم ْن ََلْ َُي َّل َكبِ ًَننَا َویَػ ْر َح ْم َ
ْ َ
صحيح .رسوؿ اهلل صلی اهلل عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ:از امت من نيست
کسيکو بزرگاف مارا احرتاـ ننماید،و برکودکاف ما شفقت ننماید ،ودانشمنداف مارا تکرمي و
قدر ننماید.

ماده یکصد دوم
طبيب باید کرامت و عزت مسلک خود را حفظ مناید و معيارىای عملی طبی را در نظر داشتو
باشد .طبيب باید بو شکل فعاؿ در ارتقاء دانش و مهارت خود از طریق مطالعات َتقيقی ،مقاالت
علمی و تعليمات متداوـ طبی سهم گًند.

51

ماده یکصد سوم
طبيب در تعاملش با مریض باید از اعماؿ ذیل خودداری مناید :
o
o
o
o
o
o

از مهو روش ىا و اعماؿ خودداری کند کو امانت و پاکی اورا َتت سواؿ می آورد
از مهو روش ىا و اعمالی خودداری کند کو مسلکش را بدناـ ميکند
از فریب و تقلب و سلب اعتماد مریض خود داری مناید
از اَياد رابطو غًن اخالقی با مریض ویا یکی از اعضاء فاميلش خودداری کند
از کسب منافع مادی بشکل غًنمشروع اجتناب ورزد
از شهرت طلبی کو بو قيمت مقررات و اصوؿ طبی باشد اجتناب ورزد.

ماده یکصد چهارم
طبيب باید در ادای شهادت مربوط بو کارش تعلل نکند و مهو گزارشات طبی را بو دقت و
امانت داری کامل َتریر وتصدیق مناید .
ماده یکصدپنجم
طبيب کو خودش بو امراض مصاب باشد کو سایرین را دمکن بو خطر مواجو مناید  ،باید از ىر
عمل و حرکتی اجتناب کند کو سبب هتدید صحت مهکارانش یا سایر اشخاص می شود .
درینصورت مقامات مربوط را اطالع دىد تا در مورد اجراءات مقتضی مناید .
ماده یکصد ششم
ىرگاه طبيب خبواىد مریض را بو طبيب عنعنوی یا کارکن خبش طب متممو معرفی می مناید ،صرؼ
زمانی ارجاع مناید کو وی جوازکار در خبش مربوطو را از مراجع ذیربط داشتو باشد .
طبيب باید در جریاف کار  ،منحيث یک مثاؿ در حفظ صحت خویش کوشا باشد .طبيب باید در
جریاف امور یوميو خویش متاـ تدابًن را غرض حمافظو خویش از اضرار صحی اختاذ مناید
51

شواىد و مدارک اسالمی
الف .القرآن الکریم
چهار:
ك الَّ ِذي َخلَ َق َ .خلَ َق ِْ
ك ْاألَ ْكَرُـ .الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم .
اإل
نسا َف ِم ْن َعلَ ٍق  .اقْػَرأْ َوَربُّ َ
اس ِم َربّْ َ
ٔ -اقْػَرأْ بِ ْ
َ
َعلَّم ِْ
اإلنْ َسا َف َما ََلْ یَػ ْعلَ ْم ﴿ العلق .آیات ٔ( ﴾ ٘ -ای پيامْب ) خبواف بناـ پروردگارت کو
َ
(ىستی را ) آفرید  .انساف را از علق (خوف بستو) آفرید .خبواف و پروردگار تو (از مهو )
بزرگوار تر است .مهاف كس كو بو وسيلو قلم آموخت .بو انساف آنچو را كو منىدانست
آموخت.

ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ِِ
انش ُزوا
يل ُ
ٕ -یَا أَیػُّ َها الذ َ
يل لَ ُك ْم تَػ َف َّس ُحوا ِف الْ َم َجالس فَافْ َس ُحوا یَػ ْف َس ِح اللوُ لَ ُك ْم َوإ َذا ق َ
ین َآمنُوا إ َذا ق َ
انشزوا یػرفَ ِع اللَّو الَّ ِذین آمنُوا ِمن ُكم والَّ ِذین أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات َواللَّوُ ِِبَا تَػ ْع َملُو َف َخبًِنٌ ﴿ آّادلة
َ ََ َ
فَ ُ ُ َ ْ ُ َ َ
َْ َ
آیةٔٔ﴾ اى كساىن كو امياف آوردهاید چوف بو مشا گفتو شود در َمالس جاى باز كنيد پس
جاى باز كنيد تا اهلل براى مشا گشایش حاصل كند و چوف گفتو شود برخيزید پس برخيزید
بلند كند اهلل مرتبو ىاى براى آناف كو امياف آورده اند از مشا و آناف كو عطا كرده شده است
ایشاف را علم اهلل بو آنچو مى كنيد خْبدار است .
ِ ِ ِ
ٖ -نَػرفَع درج ٍ
يم ﴿ یوسف  .آیة  .ٚٙاآلیة﴾] درجات كساىن
ات ّْمن ن َ
ْ ُ ََ َ
َّشاء َوفَػ ْو َؽ ُك ّْل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
را كو خبواىيم باال مىبرمي و فوؽ ىر صاحب دانشى دانشورى است
ٗ -آیة  ٘ٛسورة النساء  .قبالً ذکر شد.

ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴿ البقرة  .آیة ٖ.ٕٛ
َ٘ -والَ تَكْتُ ُمواْ الش َ
َّه َادةَ َوَمن یَكْتُ ْم َها فَإنَّوُ آثٌ قَػ ْلبُوُ َواللّوُ ِبَا تَػ ْع َملُو َف َعل ٌ
اآلیة﴾ و شهادت را كتماف مكنيد ،و ىر كو آف را كتماف كند قلبش گناىكار است ،و اهلل
بو آنچو اذماـ مىدىيد داناست.
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ب .احادیث شریف
ٔ « -طَلَ ِ
یضةٌ َعلَى ُك ّْل ُم ْسلِ ٍم » .رواه ابن ماجو  .حدیث صحيح  .رسوؿ اهلل صلی اهلل
ب الْع ْل ِم فَ ِر َ
ُ
عليو وسلم فرموده است بو این مفهوـ :طلب علم بر ىر مسلماف فرض است.

ماده یکصدو ىفتم
بر طبيب الزـ است تا از اعماؿ ذیل خود داری مناید :
-

-

استعماؿ وسایل و واسطو ىای غًن مشروع (با یا بدوف پرداخت مزد ) برای جلب مریضاف
استفاده از اسم اش جهت تبليغات فروش ادویو و سایر مواد طبی غرض َتارت
قبوؿ و یا مطالبو فيس یا مکافات در مقابل َتویز کداـ دوا یا ساماف خاص طبی  ،ارجاع
مریضاف بو یک موسسو خاص ( اعم از تداوی ،مراقبت ىای نرسنگ ،دواخانو  ،البراتوار
طبی و یا حمل فروش ساماف و لوازـ طبی) و یا اشتغاؿ بصفت مناینده جلب مریض برای
کداـ طبيب دیگر و یا موسسو خاص طبی .
مشوره دادف بو مؤسسات کو چنٌن مشوره ىا را از طریق سيستم خمابراتی پخش می منایند
فروش ادویو  ،ساماف و آالت طبی غرض َتارت در کلينک اش حٌن اجرای وظيفو .

ماده یکصدىشتم
طبيب می تواند در صورت مطابقت با مقررات در تداوی از راه دور یا تلی ميدیسٌن سهم بگًند.
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