


رازداری در آموزش پزشکی

دکتر علی بناگذار محّمدی
مسمومیتهامتخصص پزشکی قانونی و 

مسمومیتهابالینی و شناسیفلوشیپ سم 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز



:راز •

ا موضوعی است که محرمانه بیان شده و یا بر کسی به مناسبت شغل ی–
حرفه ای خاص محرز میگردد 

احب بازگوکردن آن باعث از دست رفتن حیثیت، کرامت و یا ضرر فرد ص–
راز شده 

صاحب راز تمایل و رضایت به افشاء آن ندارد –

:می باشدراز پزشکی شامل حداقل یکی از موارد زیر •

.آنچه که بیمار درباره خود به پزشک میگوید1.

.آنچه که پزشک با معاینه بیمار خود در میابد2.

آنچه که پزشک در منزل یا محل بستری بیمار ، با مشاهده اوضاع و 3.
.درمیابداحوال بیمار 



:منظور از افشاء سر  •

.  ..اطالع دیگران بر آن راز به هر طریقی مثل نوشتن، گفتن، اشاره و –

ز او نیز حتی اگر افشاء راز جزئی و شفاهی بوده و صرفاً به یک نفر که ا

. درخواست حفظ یا کتمان سر  میشود ، اطالع داده شود

:فلسفه اصلی حفظ راز پزشکی •

جلب اعتماد و اطمینان بیمار برای مراجعه به پزشک–

(  مصالح توام فرد و اجتماع)



:حتی بدون ورود ضرر •

بیمار از پزشک ، افشاء سر  جرم انتظامی عدم شکایت در صورت –

محسوب 

ی ، بیمار از پزشک ،افشاء سر  عالوه بر جرم انتظامصورت شکایت در –

جرم کیفری نیز محسوب میشود

در صورتی که اقدام پزشک موجب ضرر بیمار شود پزشک در •

یت مسئول(عالوه بر مسئولیت کیفری و انتظامی)اقدام انجام داده 

داشته و ملزم به جبران خسارت و ( حتی بدون سوء نیت)مدنی
.ضرر وارده میباشد



وتعزیرات-کتاب پنجم )قانون مجازات اسالمی(874)648ماده •
:(بازدارندهمجازات های

غل اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیۀ کسانی که به مناسبت ش–

یا حرفۀ خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار 

یا و[ تعزیری]مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس 

به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون لایر جزای تقدی محکوم
.میشوند

:75قانون مجازات اسالمی 727ماده •

جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب... ،648،...جرائم مندرج در مواد –

د در نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتوان

جرم مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب م

648...جرایم :92قانون مجازات اسالمی104ماده .صرف نظر نماید
.قابل گذشت محسوب میشوند



: آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی4ماده •

شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری–
.بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی را ندارند

آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان 16ماده •

:  نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

ا اولیا و تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی ی–

ه نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود،مگر اینک

ورت صرفنظر از گذشت، دالیل برای تعقیب کافی نباشد که در اینص
.دادسرا قرارمنع تعقیب صادر خواهد کرد



سازمانانتظامیهایهیاتودادسراهارسیدگینامهآیین10ماده•
:ایراناسالمیجمهوریپزشکینظام

ایدبدولتیوغیردولتیازاعمدرمانیوبهداشتیمقاماتومراکزکلیه–

ومدارکواطالعاتوآوردهدراجراموقعبهرادادسرادرخواستفوراً 

رقرادادسرادراختیارشودمیتعیینکهدرمهلتیرامطالبهمورداسناد
.نماینداعالممهلتهماندرباشندداشتهموجهیعذرچنانچهودهند

وبتعقیمستوجبدادسرادستوراتانجامدرتاخیریاوممانعتخودداری،-تبصره•
.استانتظامیمجازات



:پزشکینظامسازمانانتظامینامهآیین19ماده•

بامشاورپزشکانتخاب،باشدالزمپزشکیمشاورهکهمواردیدر–
راکیپزشمشاورهاوبستگانیابیمارصورتیکهدر.استمعالجپزشک

ودآیمیعملبهمعالجپزشکنظرباپزشکیمشاورهنمایند،درخواست
چنانچهومیباشدمعالجپزشکنظربامشاورپزشکدستوراتاجرای
برایدیگریپزشک،ازمعالجپزشکموافقتبدوناوبستگانیابیمار
میاولمعالجپزشکاینصورتدرآورند،عملبهدعوتبیماردرمان
.نمایدخودداریاورژانسغیرموارددربیماردرمانادامهازتواند

:دادگستریحقوقیاداره11/06/1346مشورتینظریه•

وعوقازاطالعصورتدرپزشکانوبیمارستانوبهداريمقامات:نظریه–
.گردندنميجرميمرتکبصالحیتداربمقاماتنکردناعالموجرمي



:پزشکی داری رازدر موارد استثناء •
یبهداشتمسئولینبهخطرناکواگیردارعفونیبیماریهایگزارش1.

.کشور

بهمحرمانهاطالعات،دادنقضاییمقامکتبیدرخواستصورتدر2.
.قضاییمرجعیک

.بهداشتیمراکزوواحدهابهفوتوتولدگزارش3.

رضایتعدمعالرغمآزاریکودکگزارشودیدهآزارکودکبستری4.
.آنگزارشبهوالدین

رادافروحیویاجسمیسالمتیحفظجهتمسئولینبهبیماررازاطالع5.
بیماریوضعیتوبیماررازداشتننگهمخفیکهمواردیدر،جامعه
حیاتهکنندتهدیدهایآسیبباعثدرمانیوبهداشتیمسئولینازبیمار
.می شودجامعهافرادسایربرای

بیمارخودنفعومصلحتجهتدرتنهاپزشکانسایربامشاوره6.

.رازافشابرای(بیمار)رازصاحبصریحرضایت7.



“ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی”ماده واحده قانون راجع به •

آئین نامه اجرایی قانون  ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی•

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار•

آئین نامه قانون  طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار•

1355قانون ثبت احوال مصوب •

1381قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب •

قانون مجازات اسالمی648و156و152ماده •

آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی19و4ماده •

آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی10ماده •



گواهی های پزشکی صادره برای مواردی همچون گواهی تندرستی در بیمه

: عمر یا گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

ر این نوع گواهی ها در غیر از مواردی که به تقاضای مقام قضایی صاد

شده اند بایستی تنها در اختیار خود بیماران قرار گیرند



نیروی پزشک ملزم به افشاء سر  بیماران خود برای مامورین پلیس،•
.نمی باشدانتظامی ، وکال ومسئولین حراست بیمارستانها 

تنها با درخواست کتبی مقام قضایی

ار، ، سایر افراد همچون همسر بیمکادر پزشکی معالج بیماربجز •
ه فرزندان بیمار، دوستان و آشنایان بیمار مجاز به دسترسی ب

باشندنمیاطالعات پرونده بالینی بیمار 

پزشک معالج حق اعالم نوع بیماری در مراکز آموزشی درمانی، •
.را داردبیمار مسئولپرستاردانشجویان پزشکی و بیمار به 



تمایلعدمصورتدروبیمار؛معاینهیاحالشرحاخذحیندر•

تختایبیمارکناردرتوانندنمیزیرافراد،همراهحضوربهبیمار

:باشندداشتهحضوربیمار

مسئول بیمارغیر پرستار.1•

مسئول بیمارغیردانشجوی پزشکی .2•

معالج بیمارغیرانپزشک.3•

بستگان بیمار.4•



میزانهربهکنندگانمصرفوبودهجرمالکلمصرفایراندر•

بودهنرازافشابرایدلیلیالکلمصرفبودنجرمولیمیشوندمجازات

مودهنعملرازداریقانونطبقتنهاخصوصایندربایستیپزشکانو

آزادانهوشدهمرخصبیمار،بیماردرمانوبیماررازحفظازبعدو

.دنمایترکرابیمارستان

وظایفازیکیبیماریوخیموضعیتخصوصدربدخبرگفتن•

بهماربیرضایتعدمصورتدر.میباشدبیمارانشانمقابلدرپزشکان

رائهاوحفظبهملزمپزشکبیماری،وضعیتازدیگرانیافتناطالع

نوزپروگازبیمارشدنمطلعوبودهبیمارخودبهتنهابیماربداخبار

.شودمیمحسوببیماراناولیهحقوقازجزئیخودبیماری






