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 دانشگاه علوم پزشکی  اراک 

 چهارم شهریور ماه هزار و چهارصد  
 

 اخالق پزشکی

 حرفه مندی در پزشکی

Medical Ethics  & 
 Medical Professionalism 

 

 محسن فدوی
 



 :(تعاریف)اخالق  

 

 

 صفات و ویژگيهای پایدار در نفس انسان است كه او را  

 خودجوش و بدون نياز به تفکر و تأمل، بطور 

 .  برمی انگيزاندكار انجام به 
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    Ethics &  Morality   !!                        (:                        تعریف)اخالق 
 

 

 (من و هر آنچه غیر از من)سبک رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرفین

                                          (rights oriented-ethics) 

                                                                                              ( No Law oriented )   
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 ابعاد و ساحت های اخالق پزشکی

اخالقيی  تشریح فرضيات این علم، توضيح و مبانی و مفاهيم زیربنایی ، به تبيين نظريبعد •

 . پردازدبا فرهنگ ها، مذاهب و آداب و رسوم جوامع مختلف می ارتباط آن موجود و 

 

ثيطيه  ، با تکيه بر مبانی نظري درباره مسائل، مشيکالت و مباثيا اخالقيی در    عملیبعد •

در مواقيع بحرانيی   چهارچوبی كاربردي براي تصيميم يييري   و می كند بحا هاي سالمت 

بيا فلسيفه اخيالق، ث يوق     ارتبياط تنگياتنگی   اخالق پزشکی در این تعبير . عرضه می كند

 .داردفردي و اجتماعی، قوانين الهی و م ررات مدنی 

 

5 



      .Four Principle Theo                      گرایی      رویکرد اصول 

 چهار اصل  
 Respect for Autonomyاثترام به است الل و اختيار افراد یا خود مختاري                •

 Beneficence     سود رسانی                                                                        •

   Non – maleficence     ضرر نرسانی                                                             •
         Justice             عدالت                                                                             •

 

 :  قاعدهچند 
 . . .شخصی و وفاداري، رازداري، صداقت، رعایت ثریم 
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Professionalism                                                                                                                  تعهد حرهف ا ی 
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 (:تعریف) حرفه مندی

 (  عمومی و اختصاصی)جامعهفعاليت های سامان یافته ای كه خود را به 

از خدمات اساسی  بخش مهمی و برآورنده  معتمد وخدمتگزار صورت به 

 .نام دارند (profession)، حرفهمعرفی می كنند( اجتماع)آنان 

 

 .گروه ارایه دهنده خدمات سالمت، قاضی، معلم و روحانی مثالهایی از حرفه مندان هستند •

 

 

 

 

8 



 حرفه و شغل

 :شغل 

فعاليت هایی است كه به منظور كسب منفعت از فروش كاال یاا خادمات    

مردم شاغل چنين مشاغلی را آدمهای عادی پنداشته . انجام می شود

 . دهد و به آنها هيچ امتياز ویژه اجتماعی نمی

 :حرفه

كه  طبق یک قرار داد اجتماعی خود را به عناوان  مشاغل دسته ای از  

ارائه دهندگان خدمت ارزنده اجتماعی معرفی می كنناد و رعایات  و   

 . متعهد می شوند سوگندبه شکل عملکرد حرفه ای خود را عمدتا 
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 :  (1 )  مشخصات 
به روش سازمان یافته آموزش اصولی می بينند؛ 

مبتنی براصول فنی عمل می كنند؛ 

  برعمل آنها استانداردها وقوانينی حاكم است گه همان اخالقياتی

 هستند كه كنترل می كنند؛

 از طرف صنف، بر عمل حرفه ای آنها نظارت می شود؛ 

 

 

 



 :  مشخصات  (2)
 دارد تا بهره بردن؛ خدمتاقدامات آنان جنبه 

 به عمل به اصول می دانند؛ متعهدخود را 

 است؛ پاسخگو و مسئوليت پذیر 

 حاكم است كه قداستی به فضایی فضيلتی بر یک حرفه

 .آن خواهد داد

 

 

 



Six Core Competencies 

1. Patient Care 

2. Medical Knowledge and Skills 

3. Practice-based Learning and Improvement 

4. Interpersonal and Communication Skills 

5. Professionalism (professional Behavior) 

6. Systems-based Practice 
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 ( :تعهد حرفه ای )منشور پروفشناليسم 

 تعهد به توانمندي ثرفه اي؛•

 يرنديان خدمت؛يتعهد به صداقت با •

 تعهد به رازداري؛•

 تعهد به ثفظ رابطه مناسب؛•

 تعهد به ارت اء كيفيت خدمات؛•

 تعهد به بهبود دسترسی به خدمات؛•

 تعهد به توزیع عادالنه ي منابع محدود؛•

 تعهد به ارت اء دانش علمی؛•

 تعهد به مدیریت تعارضات منافع؛•

 .تعهد به مسؤليت هاي ثرفه اي مطابق اصول ثرفه•



  Core values                 ( :        مبانی ) گروه حرفه ای پزشکی تعهدات و رفتارحرفه ای 

 

 (Altruism)        دوستی                                                   نوع •

 (Duty & Responsibility)         پذیري    وظيفه شناسی و مسئوليت •

 (Integrity)                         درستکاري                        شرافت و •

 (Respect for others)          دیگران                             اثترام به •

               ( Justice )                 عدالت                                                 •

 (Excellence)          شغلی                                             تعالی •

 



 تعارض منافع  حرفه ای

 

Conflict Of Interest  
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                        مراجع
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 :برخی مصادیق

كه بدون توجيه اقتصادي در یک  . . .  خرج هاي انتخاباتی نادرست مانند •

 . . .یا ! شهرستان، فالن پروژه را كلنگ زنی یا راه اندازي می كند

 

مدیریت یا ریاست فالن بانک را   كه با  رشوه و البی قصد دارد فرديیا •

  استفاده كند و اعمالیداشته باشد تا از این موقعيت براي اهداف يروه خود 

یا يروهش باشد كه از دید او مشروع هم  انجام دهد كه به نفع شخص را 

 .هست
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 برخی مصادیق

اصرار به اثداث درمانگاه یا . . . اختصاص ِ اعتبار به فالن منط ه اي كه نماینده شهر یا •

دارد و مسئولين مربوطه بدون وجود هيچ توجيه علمی و یا  . . . اختصاص آمبوالنس یا 

منط ی كه منطبق بر عدالت در توزیع منابع محدود براي این تصميم او وجود داشته 

 .باشد، با آن مواف ت می نمایند

 . . .  تحليل تعارض منافع براي مسئولين مربوطه مواف ت كننده نشان می دهد •

 . . .درخواست كننديان نشان می دهد تحليل تعارض منافع براي •

 . .  . براي مردم و نسل هاي آینده نشان می دهد  تحليل تعارض منافع •
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 برخی مصادیق

تشکيل يروههاي علمی و یا پذیرفتن دستيار تخصصی  براي ارت اء درجه دانشگاه •

 .در بين دانشگاههاي دیگر در ثاليکه زیر ساخت الزم و ضروري وجود ندارد

به جهت ثفظ . . . توجه بيش از اندازه به مستندات پژوهشی افراد نظير م اله و •

بدون توجه به كاربردي بودن توليدات و آثار علمی . . . جایگاه فردي یا سازمانی یا 

 ...و پژوهشی و 

توصيه و تاكيد بر ضرورت باال نشان دادن آمارهاي پوشش خدمات سالمت از ثيا •

 . . .  كمی و كيفی به جهت 

 



 برخی مصادیق

 به دو نفر از  . . . عضو هيات علمی دانشگاهِ . . . خانم / آقاي•

همکاران خود می يوید كه بجاي اینکه هر كدام یک م اله بدهيم با اسم خود، هركدام یک  

 .نفرمان را بنویسيم 3م اله بنویسيم و اسم هر 

 

به دانشجویی كه جهت مشاوره موردي در . . . عضو هيات علمی دانشگاهِ . . . خانم / آقاي•

خصوص پایان نامه به او مراجعه كرده، شرط همکاري خود را عضویت در يروه راهنما و  

 .مشاور پایان نامه اعالم می كند

 

20 



 برخی مصادیق

 

پاورپوینت هاي سالها و ترم هاي پيش . . . استاد دانشگاهی را در نظر بگيرید كه بعلت •

خود را استفاده می كند و براي جلوييري از اعتراض آنها، نمرات مطلوبی در نظر می 

 . . . ييرد و 

 

دانشجویانی را در نظر بگيرید كه ارزشيابی استاد خود را غير منصفانه و به دليل اینکه فالن •

...  استاد نمره خوبی را به آنان بدهند تکميل می نمایند و استادي كه اصولی و صحيح و متعهدانه

. 



 برخی مصادیق

كارشناس بهداشت ثرفه اي كه مسئول فنی یک كارخانه نيز هست ضمن آنکه تامين •

 . . .  امنيت شغلی و سالمت كاركنان را نيز عهده دار است 

 

پرستاري كه خطاي ثرفه اي مترون خود مبنی بر امکان پذیرش بيمار بدثال در •

و می داند كه این عدم پذیرش علی رغم فراهم بودن امکانات چه بيمارستان را دارد 

به جهت ثفظ بر بيمار تحميل می كند، اما . . .( اعم از مالی، جانی، روانی و ) هزینه اي 

 . . . منافع خود اعتراض نکرده و 
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 :برخی مصادیق

آزمایشگاهی را در نظر بگيرید كه براي پزشکان محدوده خود و یا ثتی  •

دورتر، هدایایی را ارسال می كند و به روشی خاص به آنها می يوید كه اير  

بيمارانتان را براي انجام آزمایش به آزمایشگاه ما بفرستيد، فالن درصد از 

سود انجام كار به شما تعلق می ييرد و یا اینکه به روش هایی نامحسوس  

 .هدایایی براي آنها ارسال می كند
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 برخی مصادیق

 

 . . .  دانشجویی كه به دروغ يواهی پزشک براي علت عدم شركت در كالس و یا امتحان  •

 

افرادي كه به علت كسب امتياز ف ط اسم خود را در ليست ثضور و غياب بازآموزي و یا  •

 . . .جلسه آموزشی نوشته و پس از چند دقي ه از كالس خارج می شوند 
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 :عناوین معادل غير مشهور

تعارض منافع 

تزاحم منافع 

تعارض عالئق 

ضاد منافعت   

مناقشه منافع 
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 :تعارض منافع یعنی

 نامه دهخدالغت 

 مزاثم شدن، اختالف داشتن متعرض و .خالف یکدیگر آمدن.یکدیگر را پيش آمدن•

 فرهنگ معين

 متعرض یکدیگر شدن ، ناسازياري كردن•

 فرهنگ فارسی عميد

 .با هم مخالفت كردن. اختالف داشتن•

 لغت نامه دهخدادر  معنی منافع

 .سودها و فایده ها و ثاصل ها و منفعت ها و بارها و ثمرها•
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 تعریف تعارض منافع
 

" می شود كه قضاوت یا  موقعيت هایی تعارض در منافع شامل

به صورت ناروا تحت تاثير  منافع مهم مربوط به رفتار حرفه ای 

 (Lo, 2009) ".به مخاطره می افتدمنافع كم اهميت 

 تعارض در منافع در هر حرفه از جمله حرفه پزشکی هنگامی رخ

تصميم گيری و می دهد كه از دیدگاه ناظر بی طرف قضاوتها ،

اقدامات افراد حرفه ای به طور ناروا تحت تاثير منافع شخصی  

 (Beauchamp, 2013). قرار بگيرد
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 (Conflict of interest)منافع تعارض 

  

اوليه  مورد هدفی حرفه ای در تصميمی شرایطی كه در آن مجموعه •

 .ثانویه قرار گيردتاثير منافع بدون دليل موجه تحت 
Thompson DF. Understanding financial conflicts of interest. N Engl J Med 1993;  329(8): 573-6. 

  

شخصی چنان به وضعيت حرفه ای مرتبط باشند كه نگرانی از تحت تاثير منافع 

 باشدقرار گرفتن اقدامات حرفه ای وجود داشته 
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  :اریف مهم دیگرتع
اقدامات حرفه ای، تحت تأثير مجموعه ای از شرایط كه موجب می گردد تصميمات و »

همچنين تعارض منافع . «قرار گيرد را تعارض منافع می نامندیک منفعت ثانویه 

 .است  بروز فساد شاكلهو  به عنوان نشانه

 96، تيرماه «دسته بندی و مفهوم شناسی تعارض منافع» گزارش مركز پژهش های مجلس درباره : منبع

 

تعارض منافع به هر موقعيتی اطالق می شود كه موجب تداخل یک نفع عمومی با »

باعث شود استقالل، بی طرفی و اجرای نفع خصوصی یا نفع عمومی دیگر شود و 

یا به نظر رسد كه تحت تأثير قرار گرفته عينی یک تعهد تحت تأثير قرار گيرد 

 .«است

 فرانسه در مورد شفافيت در زندگی عمومی 2013سال  907قانون  1ماده : منبع
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 !!چرا اینقدر مهم؟

براي اتخاذ تصميمات ما توانایی تدریج، مغایرت هاي ثاصل از تعارض منافع به •

قضاوت هاي قابل اطمينان، بی طرف و عينی را به تحليل می برد یا آن را  یهو ارا

 .می كند  ضن

 . . . و جاي خود را به ثساسيت ها به تدریج كاهش خواهند یافت •

هميشه  ايرچه تعارض منافعزیرا مظاهر كج روي به تدریج شکل خواهند یافت •

نتيجه  .فساد هميشه نيازمند تعارض منافع استليکن  د، نمنجر به فساد نمی شو

  . د شداير تعارض منافع را بتوان كنترل كرد، فساد به ثداقل رسانده خواهآنکه 

•  Ref: ACFE European Fraud Conference in Zurich 

 .هيچيک از ما از قرار گرفتن در شرایط شيب لغزنده، در امان نيستيم
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 منافع اوليه

 :  در حوزه درمان•

 . . .ارائه خدمات تشخيصی و درمانی و مراقبتی سودمند براي بيماران و جامعه و 

 :  در حوزه پژوهش •

 . . . توليد علم معتبر، تربيت پژوهشگران قابل، رعایت ث وق نویسنديان و مح  ين و 

 : در حوزه آموزش •

 . . .تربيت دانش آموختگانی با كفایت علمی و مهارتی، متعهد و خدوم و 

 :در حوزه بهداشت•

 . . .  ارت اء سطح سالمت عمومی، توانمند نمودن ييرنديان خدمات و 
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 :منافع ثانویه
 

 
 مالی•
 
 اعتبار فردی•

 شهرت•
 دانشگاهیارتقای •
 ارتقاء سطح اجتماعی•
 جلوگيری از آسيب اجتماعی•
 

•... 
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 :تعارض منافع با

 با شركت ها•

 با موسسات•

 با همکاران•

 با بيماران•

 با خانواده بيماران•

 بادانشجویان•

 ...با•
35 



   منافعاثرات احتمالی تضاد 

 :مثالً در پژوهش

 اجبار برای ورود به مطالعه•

 اجبار برای عدم خروج از مطالعه•

 . . . ورود آزمودنی بدون رعایت معيارهای ورود و خروج و •

 الزام دانشجو به نوشتن اسم استاد در مقاله•

 وارد كردن اسامی همکاران در مقاله•

 . . . و به منظور . . . برای تالش •

 

 



 :چند نکته

 .توجه به تفاوتِ تعارض منافع و رقابت و  مسؤوليت ها•

 .قرار داشتن در تعارض منافع به معنی رفتار غير اخالقی نيست•

 :شناخت دقيق برخی موقعيت ها كه تعارض منافع نيستند•

 . . . (بيمار، دانشجو، همکار، رئيس و ) اختالف نظر ما و ييرنده خدمت–

 تعارض اصول اخالقی–

 



 Conflict of interest))منافع تعارض 

 چرا مدیریت و كنترل آن مهم است ؟      

 . . .اعتماد آفرین                       

 

 



 

• The first requirement to deal effectively with conflict of interest is awareness. 

• Acknowledging conflict of interest 

• Assessment of the potential impact of secondary interests. 

 

 .است{ از وجود آن}منافع، آياهی اولين شرط م ابله مؤثر با تضاد •

 تصدیق تضاد منافع•

 .{را واقع بينانه در نظر داشته باشيم}ثانویه ارزیابی تأثير اثتمالی منافع •
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Management of COI: 

• several strategies are available:  

• Disclosure, 

 بيان وجود تعارض منافع  

• A system of review and authorization,  

 ساختاري براي ارزیابی و مراقبت از فرآیندها

• Prohibition. 

. . .نپذیرفتن پيشنهادات، مراقبت از قرار يرفتن در شرایط و   
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Disclosure 

قانون طالیی 

"  اگر بیماران و افراد دیگر از عالقه من به این موضوع مطلع شوند ، احساس راحتی

 “می کنم؟. . . و 

Golden rule 

 “Would I feel comfortable if patients and other people 

found out about my interest in this matter?” 



Review and authorization 

  وجود ناظر خارجی، وجود ساختار تشکیالتی، وجود نظام ارزیابی و

ارزیابی و پایش و اجرا شدن آنها، وجود و صراحت قوانین ، روشن 

 . . . بودن فرآیندها، داشتن دستورالعمل، راهنما 

 Disclosure of conflicts is one form of external assessment, but laws and regulations have also 

introduced formal review systems to control conflict of interest, for example, in the context of 

medical research. 

 Organizational policies on COI 



Prohibition 

 الزم هستند ولی کافی نیستند. . . افشاء؛ دستورالعمل، قانون و. 

  !  !  ! 

Ethics & Ethics & Ethics 

 



 :با هم مروركنيمبراي تغيير را برخی پيش نيازها 
 

 ؛ تغيير را ایجاد كنيم؛. . .بپذیریم كه نياز است براي بهبود پيامد و •

 بدانيم كه براي تغيير باید هزینه كرد و این ضروري است؛•

 انگيزه تغيير داشته باشيم؛ •

 هدف مشترک داشته باشيم؛•

 بدانيم و باور داشته باشيم كه بدون كاريروهی، ایجاد تغيير بسيار دشوار است؛•

آزمون و  » یادمان باشد كه جمع شده ایم تا تمرین كنيم كه الزمه آن، پذیرفتن قواعد •

 . «خطاست
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 (:QA)تضمين كيفيت

 مجموعه اي از سياست ها و دستورالعمل هایی است كه از مراتب •

 باالتر ابالغ می يردد؛

غالبا سازمانی هستند و ممکن است خارج از كنترل ارایه دهنديان . . . دستورالعمل ها و  •

 خدمات سالمت در محيط باشد؛

 وظيفه آن این است كه بگویيد فالن فعاليت، به استاندار مورد انتظار نرسيده است؛•
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 :چند نکته بسيار مهم

 و  همکاران محيطی   بهبود كيفيت به ارایه دهنديان خدمات سالمت•

 .مربوط می شود در ثاليکه تضمين كيفيت به مدیران و مسئولين

 خارج از اختيارات ماست و مربوط به مدیران است؛ QAیادمان باشد اغلب تغييرات مربوط به •

ممکن است نااميدي و عدم موف يت را به همراه داشته  QAصرف وقت شما براي مشکالت ثوزه •

 .باشد

 .را دريير می كند تا از شواهد موجود براي اجراي تغيير استفاده كند QIیک يروه  EPICفرآیند •
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 (:QI)بهبود كيفيت

 پویا، مداوم و مستمر یک فعاليت برنامه ریزي شده با ماهيتی •

 كه غالبا موجب تغيير می شود،

 ؛كار يروهیهميشه براي بهبود كيفيت از روش هایی كمک می ييریم مانند •

 ؛برنامه ریزيیعنی می ييریم یک اصل مهم نيز كمک براي بهبود كيفيت از هميشه •

 ؛EPICمانند می ييریم ي هایی كمک ابزاربراي بهبود كيفيت از هميشه •

 به اشتراک يذاشتن آموخته هایعنی  می ييریم یکدیگر كمک هميشه براي بهبود كيفيت از •
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 تغيير رفتار

 

 

 

 

 

متغير ميباشد، وظایف و می كند مرحله سپری در هر كه مدت زمانی كه یک فرد درحالی •

نسبتا ثابت به مرحله دیگر باید انجام دهد مرحله ای كه فرد برای گذر از تکليف هایی 

 .هستند



 یادمان باشد

 كار نادرست، نادرست است ثتی اير همه آن را
 انجام بدهند؛

 
 وكار صحيح و دُرُست، دُرُست است، ثتی اير

 .هيچ كس آن را انجام ندهد

49 



 

50 



 مراقب باشيم

 رضایت پرورديار ثکيم،  •

 ایمان، توكل،  •

 اعت ادات، باورها،  •

 نظام ارزشی ما،•

 مراقبه، ورع، ت وي، •

•. . . 
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 به یاد داشته باشيم

 .جامعه اعطا می كند كهثرفه اي بودن امتيازي است •

 .اب اء این امتياز بستگی به باور جامعه به قابل اعتماد بودن اعضاء آن ثرفه دارد •

 .   براي قابل اعتماد بودن، ثرفه اي ها باید به تعهدات ثرفه خود پاي بند باشند•
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 کارگروهی 
 گروه کاری 

. . . 
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 كار گروهی

 همکاري  كار تيمی یعنی توانایی 

 هم،    با مناسب برقراري ارتباط و 

 به یک هدف واثد براي رسيدن 
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  fadavima@yahoo.com 

fadavi.m@sbmu.ac.ir 

fadavim91@gmail.com 

                      
+982188773521-210                            
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 مقررات وقوانين

آیين نامه انتظامی رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن  

 حرفه های پزشکی و وابسته

 : 12ماده 

جذب بيمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت 

و خيریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی، بيمارستان و درمانگاه   

خصوصی و بلعکس به منظور استفاده مادی توسط شاغالن حرفه های  

 .پزشکی و وابسته ممنوع است
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 مقررات وقوانين

 كميسيونهای مشترک دادگستری و بهداری مجلسين 1348.3.3مصوب  آیين نامه انتظامی پزشکی15مادده 

 یا داروساز یا دیگر پزشک به كميسيون ثق پرداخت و ثق العالج ت سيم•

 و جلب در كه دیگري  افراد و پزشکی وابسته ثرفه اي شاغلين سایر و ماما یا دندانپزشک

 .است ممنوع كرده اند مساعدت نظر مورد پزشک به بيمار اعزام

 آزمایش جهت بيمار كه مؤسسه اي از یا دیگر پزشک از پورسانتاژ یا كميسيون ثق  دریافت

 از كميسيون ثق دریافت همچنين و  است ممنوع است شده معرفی آنجا به شدن بستري یا

 یا و درمانی و جراثی وسایل سازنده مؤسسات یا و دارو واردكننديان یا و سازنديان

 نيز و است قدغن پزشکی كاالهاي تجارتی  توسعه و تبليغ منظور به آنها نماینديی

 یا و جراثی وسایل ) پزشکی كاالهاي تجاري تبليغات براي پزشک نام از استفاده

 یا پزشک مطب در اعالنات این نصب یا و پزشکی غير مطبوعات در (یا دارو دندانپزشکی

 عمل به  اجازه با استفاده این كه صورتی در و است ممنوع پزشکی مؤسسات یا دندانپزشک

   .است  مسئول  دهنده اجازه  باشد  آمده
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