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 در حرفۀ پزشکیاهمیت رازداری آشنایی با 
 چند کیس رازداری بررسی 

 
چیست؟ راز 

 
با رازداری حرفه ای چیست؟قانون به افشاء الزام  رابطۀ 
 ؟نسبیاست یا  مطلقرازداری در حرفۀ پزشکی 

 
 رازداری در پزشکی چیست؟استثنائات 
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 ...در این جلسه 



 رازها دل در و قفلست لبش بر
 لب خموش و دل پر از آوازها

 نوشیده اند حق جام که عارفان
 رازها دانسته و پوشیده اند

 آموختند کار اسرار کرا هر
 مهر کردند و دهانش دوختند

 
 110، 3مثنوی معنوی، دفتر 
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می آسیب زیر اشکال از یکی به غالباً پزشکی در رازداری  
 :بیند

 
افراد جانی/فیزیکی سالمت و رازداری اصل دو بین تعارض 
افتد می اتفاق درمان حوزه در غالبا 

 
رازداری اصل مورد در کردن انگاری ساده / انگاری سهل 
پژوهشی های حوزه و درمان حوزه در 

است تعمدی غیر افشای به مربوط راز افشای موارد از توجهی قابل سهم. 
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 رازداری چگونه آسیب می بیند؟



 مورد اوّل

چند پزشکی مجموعه یک در پوست، متخصص عنوان به شما مطب 
 با اتفاقی صورت به کاری روز یک اواخر .است شده واقع تخصصی

 همکارتان مطب از خروج حال در (میالد آقا) خود دایی دختر شوهر
 کمی شما دیدن با ایشان .بینید می هستند، عفونی متخصص که

 چیزی اش مراجعه علت مورد در اینکه بدون و شود می دستپاچه
 پذیر مسئولیت چندان خانواده در میالد آقا .کند می خداحافظی بگوید

 نگرانی .برد می رنج نیز بیکاری از که است مدتی و شود نمی شناخته
  احوال فردا شود می باعث اش بچه دو و دایی دختر مورد در شما

 هستند، شما صمیمی دوست که ایشان .بپرسید همکارتان از را میالد
  بخاطر خدا بنده نباشید، نگران” که دهند می کلی پاسخ یک تنها

 برایش که “بود شده عوارض دچار Tenofovir 25  جدید داروی
 .کردم تنظیم
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 رازافشای واکنش بیماران در قبال 

واکنش افراد به افشای 
 راز پزشکی خود

Disinterested 

{بی تفاوت}  
 برایش فرقی ندارد

با افشای راز این   موقتاً
 افراد مشکلی نداریم

Concerned 
about 

برایش مهم است  
که رازش حفظ 

 بشود

کاهش تمایل به شرکت 
پژوهشهای پزشکیدر   

Delay 

 تأخیر در مراجعه

Avoidance 

 پرهیز از مراجعه

Reluctancy 

 بیزاری از ارائه اطالعات

Stubbornness 

تالفی کردن/لجبازی  
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 آسیبهای بلند مدّت افشای راز   مزایای کوتاه مدّت افشای راز  

 مقایسه آثار بلند مدّت و کوتاه مدّت  افشای راز



 برخی از مصادیق سهل انگاری در رازداری

 یا  آسانسورصحبت کردن در مورد بیماران بستری در
 کلینیک/ مطب/ بیمارستان راهروی

 وسایط نقلیه در بیماران صحبت کردن در مورد
 (تاکسی، اتوبوس، سرویس دانشگاه)
 جمع های / جمع دوستانگفتگو در مورد بیماران در

 برای اعضای خانواده منزلخانوادگی یا در 
 در   همراهان بیماربی توجه بودن به وجود و حضور

 ...معاینه، تکمیل پرونده، پرسیدن سؤال و زمان انجام 
  در یک زمانپذیرش بیش از یک بیمار 

 روی کارتکس، تخت یا اتاق  عالمت گذاشتنچسباندن یا
 بیمار

8 
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 برخی از مصادیق سهل انگاری در رازداری

 
 ی خون، بافت و نام بیمار و نوع بیماری روی نمونه هانوشتن

... 
  کامپیوترنگه داری از پسورد سهل انگاری در 
 ها در ایستگاه پرستاریکاردکس نامناسب بودن محل 
 به اتاق بیماران  سرزده و ناگهانی وارد شدن 
 در مورد مراحل درمان و آزمایشات بیمار  بلند سؤال پرسیدن

 همکاران مانند پرستار یا منشیاز  سایر 
... 

9 
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:1نکته   
چالش های رازداری را چگونه حل کنم؟   
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  راز افشای به مربوط های چالش حل برای فرد بهترین غالباً
 .است (راز صاحب) بیمار خود پزشکی، علوم در

 

 با متناسب را بیمار با کنش برای مناسب روش/راه باید تنها
  کرد؛ پیدا او شخصیت و شرایط

 

  پزشک جانب از الزم انرژی و وقت صرف مستلزم خود این و
  است



 بیمار و حق وی در کنترل بر امور شخصیاحترام به اتونومی  -1

 

 افراد  حریم خصوصیتضمین حفظ  -2

 

در جهت برآوردن  قسم نامه فارغ التحصیلیتعهد ناشی از  -3
 انتظارات حرفه ای

 

اعم از خانوادگی، اقتصادی، تأثیرات منفی گسترده افشای راز  -4
 به کادر درمانی عدم اعتماددارد ناشی از ... اجتماعی و 
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 چرا تعهد به رازداری در پزشکی الزم است؟



 کدام اطالعات بیمار راز محسوب می شود؟. 3.1
با اعضای کادر درمان مطرح می   مستقیماًتمام اطالعاتی که بیمار یا همراه او . 3.1.1
 کنند 
به واسطه شغلشان مستقیم یا غیر کلیه اطالعاتی که بیمار یا همراه او . 3.1.2

 :برخی از مصادیق آن عبارت است از. به آنها دست می یابندمستقیم 
 
 اطالعات مربوط به رادیوگرافی ها، آزمایشات خون، نمونه های بافتی و... 
 اطالعات مربوط به سابقه بیماری ژنتیکی یا سابقه رفتاری فرد و... 
 اطالعات مربوط به شغل بیمار و اعضای خانواده او و... 
 ... 
کالمی، کتبی، اشاره وار ]افشای راز بیمار یا هر گونه استفاده از آن به هر نحو . 3.1.3

 .تلقی می گردد نوعی افشای قانون رازداریبه  بدون اعالم رضایت بیمار...[ و
 

 رازداری در علوم پزشکی  

 راز چیست؟ چرا تعهد به رازداری ضروری است؟. 3

12 



 در دادگاهشهادت -دوّممورد 

در .اید شده احضار دادگاه به معالج پزشک عنوان به شما  
  جسمی سالمت درباره که است شده خواسته شما از احضاریه

   .کنید نظر اظهار تان، قدیمی بیماران از یکی ،“ب” آقای
 چه باید کرد؟  
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 پرسنل حتّی درمان، تیم اعضای سایر پزشک، از غیر به
  رازداری اصل رعایت به ملزم هم مطب منشی و دفتری
 .هستند

  پرسنل آشنایی از که است پزشک وظیفه این بنابراین 
  و پزشکی در رازداری اهمیت به نسبت خود نظارت تحت

 .کند حاصل اطمینان آن به پایبندی

 :2نکته 
 رازداری و پرسنل تحت نظارت پزشک؟   
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 رازداری در کالم امام معصوم علیه السالم

 
 (:علیه السالم)امام على 

     .زشت ترین خیانت، فاش کردن راز است
 305/  12: مستدرک الوسائل
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 ...رعایت قاعده در استثناء کردن رازداری  -4

راز دارم اجازه آیا :عبارت این با قاضی مقابل خود از دفاع مقام در 
 ؟؟!!کنم فاش را بیمارم

سوپروایزر یا قضایی مراجع درخواست -باالتر مقامات به گزارش 
بیمه خدمات محاسبه جهت بیمه به مربوط امور 
قاضی اجازه با شهادت مقام در 
مراتب سلسله رعایت با دیالیز مانند عمومی های دستاورد از استفاده 
بیمار توسط جرم ارتکاب 
مرگ و تولد گزارش 
راز افشای به بیمار خود رضایت 
واگیر های بیماری 
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 برخی از مصادیق افشای راز بر مبنای قانون. 4.3
 

آیا اجازه دارم راز بیمارم : در مقام دفاع از خود مقابل قاضی با این عبارت. 4.3.1
 ؟!را فاش کنم

نادرست و فاقد اعتبار از نظر رازداری حرفه ای “ ...آیا اجازه دارم ”عبارت  .4.3.1.1
 .  است
ژورنالیستی که منبع خبری مخفی خود را (: جهت تقریب ذهن) مثال. 4.3.1.2

 . بنا به درخواست دادگاه لو می دهد
 

؟ تبعات ناشی از آن می تواند بزرگتر از !افشای راز در مقام دفاع از خود. 4.3.1.3
 آسیبی باشد که متوجه یک فرد می شود
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 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 

  سوپروایزر یا مدیر درخواست -باالتر مقامات به گزارش .4.3.2
 

 باشد مشخص اداری دهی گزارش کار و ساز .4.3.2.1
   باشد داشته را بیمار راز حفظ توان سازمان و ساختار .4.3.2.2
 است الزم که شود داده افرادی تعداد حداقل به اطالعات حداقل .4.3.2.3
  انتقال به الزام خصوص در بیمار ساختن آگاه یا بیمار آگاهانه رضایت کسب .4.3.2.4

 است ضروری اطالعات

 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 

 امور مربوط به بیمه جهت محاسبۀ خدمات بیمه .4.3.3
 ساز و کار قانونی بیمه مشخص باشد .4.3.3.1 

ساختار اداری و اجرایی موجود توان حفظ راز بیمار و جلوگیری از هر گونه  . 4.3.3.2
 سوء استفاده را داشته باشد

 کسب رضایت آگاهانه یا آگاه کردن بیمار از این فرآیند الزامی است. 4.3.3.3
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 

 استفاده از دستاورد های عمومی مانند دیالیز با رعایت سلسله مراتب .4.3.4
انجام تست  / اداری استفاده از دستگاه عمومی/ دستورالعمل قانونی .4.3.4.1

 مشخص باشد
دستور العمل موجود توان حفظ راز بیماران و جلوگیری از هر گونه سوء . 4.3.4.2

 استفاده را داشته باشد 

افراد را فراهم  ( بیماری)تفکیک محیط و دستگاه ها زمینۀ افشای راز  .4.3.4.3
 نکند

 کسب رضایت آگاهانۀ بیمار یا آگاه کردن او از این فرآیند الزامی است .4.3.4.4
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   
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 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 

 بیمار توسط قانونی جرم ارتکاب .4.3.5
  پذیر توجیه راز افشای به قانونی الزام عمومی، سالمت و امنیت حفظ بواسطه .4.3.5.1

 است
 قضایی و انتظامی مقام به موارد این افشای به الزامی پزشک ایران، قوانین طبق .4.3.5.2

 ندارد
  از اعم افشاء اجتماعی تبعات و آثار به توجه تواند می افشا به الزام عدم این دلیل .4.3.5.3

 .باشد افراد جان افتادن خطر به
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 

 گزارش تولد و مرگ .4.3.6

دلیل آن مالحظات اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد با نیت بد و  .4.3.6.1
 مجرمانه است

نماینده قانونی بیمار یا آگاه کردن ایشان از این /کسب رضایت آگاهانۀ ولی .4.3.6.2
 فرآیند الزامی است
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 (ادامه) قانون مبنای بر راز افشای مصادیق از برخی .4.3
 رضایت خود بیمار به افشای راز .4.3.7

در صورتی که بیمار آگاهانه به افشای راز خود رضایت بدهد، بر اساس   .4.3.7.1
 کمیت و کیفیت رضایت، اشکالی ندارد 

چون شرایط زندگی افراد تغییر می کند و امکان پشیمانی بیمار وجود  .4.3.7.2
در افشاء به ضرورت و علی رغم عدم مخالفت وی، دارد، لذا، تالش می شود 

 .حداقل ها تأکید و توجه شود
 

 ..بیماری های واگیر مشخص شده در قانون مانند وبا، حصبه، سل و  .4.3.8

 دلیل اولویت مالحظات اجتماعی در مقابل اتونومی افراد، مجاز استبه  .4.3.8.1

توجه به حداقل میزان افشاء و کمترین تعداد افراد ضروری برای  .4.3.8.2
 جلوگیری از ایجاد مخاطرات اجتماعی الزم است
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 رازداری در علوم پزشکی 
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   

 آیا افشای راز به حکم قانون در همه موارد نتایج مثبت دارد؟. 4.4

Legal case of Tarasoff (1969): 

دانشجوی روانشناسی دانشگاه بِرکلی به    Prosenjit Poddarمراجعۀ آقای. 4.4.1
 استادش

 (Ms Tatiana Tarasoff)تشخیص جدی بودن احتمال آسیب هم کالسی پدار . 4.4.2
ایشان قصد )گزارش محدود موضوع به حراست دانشگاه بر اساس اصل رازداری . 4.4.3

 !(  آسیب جدّی به یکی از همکالسی های خود را دارد
 آزادی مشروط پدار با اخذ تعهد کتبی  . 4.4.4
 قتل تاتیانا توسط پدار در کمتر از دو ماه. 4.4.5
 شکایت خانواده ی تاتیانا از استاد و روزنامه ای و جنجالی شدن موضوع . 4.4.6
استاد در انجام وظیفه خود برای ”: رأی دادگاه پس از جلسات متعدد یک ساله. 4.4.7

 “  حفاظت از افراد کوتاهی کرده است
24 Copyright: Asemani-SUMS 
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 (ادامه)آیا افشای راز به حکم قانون در همه موارد نتایج مثبت دارد؟ . 4.4
 

 :کند افشا را مریض راز شرط دو با روانشناس :جدید قانون ایجاد .4.4.8
 خطر معرض در فردِ بودن مشخص -2 حادثه؛ وقوع جدی احتمال -1 
 
 تأمین قانون این هدف تنها نه که دهد می نشان داستان این ساله 30 های بررسی .4.4.9 

 ؟!است شده برابر چند تاتیانا امثال قتل و داده عکس نتیجۀ قانون این وجود بلکه است، نشده
 

 نتیجه در و روانپزشک به مراجعه برای بیماران ترس آن دالیل مهمترین از یکی .4.4.10
 است بوده آنها مشکل نشدن درمان

ازداری در علوم پزشکی ر  
به حکم قانون/افشای راز در دادگاه. 4   
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 جمع بندی

 خصوصاً به حرف  اعتماد اجتماعی بیماران، افشای راز
هزینۀ بی اعتمادی بال شک، . پزشکی را از بین می برد

و از منافع مقطعی افشای راز سنگین جبران ناپذیر گزاف، 
 .تر است

 
 بوده و به شکل   بلند مدّتافشای راز در  عوارضغالب

فردی، خانوادگی، اجتماعی و غیره  آسیب های مختلف 
 .  بروز می کند

 
 است و   ممنوعدر موارد رازداری تصمیم گیری های فردی

 . اقدام شودمنابع اخالق حرفه ای معتبر تنها باید بر اساس 

26 
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 جمع بندی

 
 مستقیماً توسط عوارض افشای رازتقریباً هیچ یک از ،

 دیده و درک نمی شود، فردی که راز شکنی کرده است، 
 
 در زمان افشای راز غالباً بر تمرکز فرد افشا کننده

این فرد  . اطرافیان بیمار است“ سالمت و آسیب جسمانی”
مانند سالمت و آسیب  ابعاد دیگر سالمت اغلب نسبت به 

روانی، روحی، خانوادگی، اجتماعی، کار، بیمه، فرزندان 
 !کور رفتار می کند... خانواده و 
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 قانون مجازات اسالمی 
مجلس شورای اسالمی 13۷۵مصوب   

تعزیرات و مجازات های بازدارنده -کتاب پنجم   
قسم و شهادت دروغ و افشای سر -فصل بیستم   

 :648 ماده
 به که کسانی کلیه و داروسازان ماماها، جراحان، اطباء،

  هر شوند، می اسرار محرم خود ی حرفه یا شغل مناسبت
  می ملزم قانون حسب بر که مواردی از غیر در گاه

  تا روز یک و ماه سه ،کنند افشا را مردم اسرار باشند،
  شش تا پانصد و میلیون یک به یا و حبس سال یک

 .شد خواهند محکوم نقدی جزای ریال میلیون
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1339رازداری در قانون مسئولیت مدنی سال   

 :ماده یک
 بی ی نتیجه در یا عمداً، قانونی مجوز بدون کس هر

  حیثیت یا آزادی یا مال سالمتی، جان، به احتیاطی
  که نماید وارد  ای لطمه فردی ... یا تجاری شهرت یا

 جبران مسئول ،شود معنوی و مادی ضرر موجب
 .بود خواهد  خسارت آن
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 سوّممورد 
ساله ای که به بیماری صرع مبتال شده و مدتی است تحت درمان یکی از  38بیمار خانم 

 متخصصااان داخ اای ا صاااا ماای باشااد و لاادود یااا سااا  اساات کااه دارو ااای 

Antiepileptic  تعداد مراجعاا  وی باه شکشاا ما کدر لادود      . مصرف می نماید
 فت الی  شت بار است و شکشا ارتباط بسیار مناسب و دوستانه ای با این زوج برقرار 
نمدده است و لتی یکبار  مسر بیمار شخصاً بارای دریاتات نساخه جدیاد باه شکشاا       
مراجعه نمدده است و شکشا نیک بدون لضدر بیمار نساخه قب ای وی را تیدیاد کارده     

روزی  مسر بیمار به شکشا م کدر مراجعه و ضمن درخداسات تیدیاد میادد    . است
نسخه، از وی درخداست صدور یا گدا ی و شرلی مختصاری از بیمااری  مسار     
می نماید و چنین ابراز میدارد که قرار است به شهرساتان نلام مکاان کنناد ت ا ا دی ار       

شکشا نیک گدا ی مبنی بار  . نمی تدانند برای ادامه درمان به شکشا م کدر مراجعه نمایند
ابتالی بیمار به صرع صادر نمدده و شرح مختصری از اقداما  تشخیصای و درماانی و   
نیک دارو ای تیدیک شده را در این گدا ی ذکر می کند و در آخر گدا ی  ا را باه  مسار   

 . بیمار می د د
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 رازداری در علوم پزشکی  
 پزشک و رازداری بین همسران

 سهل انگاری در حفظ راز بیمار علی رغم رابطۀ مثبت قبلی زوجین 
 
  اجازه گرفتن از بیمار در صورت مراجعۀ همسر وی یک اصل است

 (   شفاهی یا کتبی)
 
  با افزایش اهمیت موضوع، هماهنگی تلفنی کافی نبوده و اخذ رضایت

 .نامه کتبی الزم است
 
  این مسأله در شرایطی بین والدین و فرزند نیز صادق است و باید

 احتیاط الزم صورت بگیرد
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 رازداری در کالم امامان معصوم علیه السالم 

 :راز اشاره شده استافشای ها در ارتباط با  مواردی که در احادیث به نقش آن

 پرحرفی•

 خودنمایی•

 اعتماد کردن مذموم•

 عدم نگهداری حدود در روابط دوستی•

 غلبه احساسات و عصبانیت•

32 Copyright: Asemani-SUMS 



1. Asemanio O, Ebrahimi S. Medical Confidentiality. Iranian Journal 

Medical Ethics and History of Medicine. 2014;6(6):64-76. 

2. Kipnis K. Medical confidentiality. In: Rhodes R, Francis LP, 

Silvers A. The Blackwell Guide to Medical Ethics. Blackwell 

Publishing; 2007, p. 104-27. 

3. Reilly DR. Breaching confidentiality and destroying trust. The 

harm to adolescents on physicians' rosters. Can Fam physician 

2008; 54(6): 834-35. 

 

Copyright: Asemani-SUMS 33 

 مطالعه بیشتر



 34 از توجه شما سپاسگزارم


