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 دستورالعمل

 *هاي عفوني ايران گيري بيماري راهنماي اخالق در همه

 
 

 دهيچک
گیرری هرای    گیرری و سرایر مروارد مشرابه همره      و اهمیت عملکرد اخالقی نظام سالمت کشور در مواجه با این همه 91-کووید گیری همهبا توجه به 

همکاری گروه اخالق و آموزش فرهنگستان علوم  های عفونی با گیری بیماری همهنویس راهنمای اخالق در  های عفونی احتمالی در آینده، پیش بیماری

نفعران بره    پزشکی جمهوری اسالمی ایران و مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شد و پس از کسر  نظرر  ی  

های عفونی را در  گیری بیماری این راهنما الزامات اخالقی در همه. رسید شورای عالی اخالق پزشکی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصوی 

 .نماید آموزش، پژوهش و فناوری ارائه می های محوری، مدیریت و راهبری نظام سالمت، ارائه خدمات سالمت و نهایتاً اصول و ارزش چهار بخش شامل
 

 91-گیر، کووید های واگیر، شیوع همه اخالق پزشکی، اخالق زیستی، بیماری :ها کليد واژه

 

نظام سالمت کشرورها و در خرم مقردم آن کرادر پزشرکی در زمران       

برا آزمرونی برزر  و خ یرر و گراه       های عفونی همواره گیری بیماری همه

هرای برزر  عیرار     نحوه مواجهه با این نروع امتحران  . شود یمتاریخی روبر 

ای  های مختلف نظرام سرالمت را از جملره در زمینره اخرالق حرفره       جنبه

در . کنرد  یمر های بعرد از آن ایجراد    ها و دهه زی برای سالو ترا سنجد یم

مندان پزشکی از پزشرکان و پرسرتاران و    مواردی است که حرفه نیچن نیا

یابند کره دیرن خرود را بره      فرصت می مدیران تا سایر س وح ارائه خدمت

این حرفه مقدس ادا کنند و با اولویرت   باارزشکسوت و جایگاه تاریخی و 

و مصالح بیماران، ضمن پذیرش درجات مختلفی از خ رر،  دادن به منافع 

 یعال یشورا. به تکالیف اخالقی خود عمل کنند شرافتمندانهخیرخواهانه و 

 یراهنمرا ایرن   پزشرکی  درمان و آمروزش ، اخالق پزشکی وزارت بهداشت

را که با همکاری مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشرکی دانشرگاه    اخالقی

گروه اخرالق پزشرکی فرهنگسرتان علروم پزشرکی      علوم پزشکی تهران و 

در  الزامرات اخالقری   عنروان  بره جمهوری اسالمی ایران تهیه شرده اسرت،   

نفعان این راهنما را به  و  ی کند یمپیشنهاد  های عفونی بیماریّ یریگ همه

 .نمایند رعایت الزامات مربوط به خود در این راهنما دعوت می

 

 های محوری اصول و ارزش
ها یک ارزش اساسی است حر  برر    به کرامت  اتی همه انساناحترام  .9

یک ح  بشری بررای   عنوان بهبر اساس همین ارزش محوری  سالمت

ح  بر سالمت در  دامنه. به رسمیت شناخته شده است ها انسانهمه 

سرالمت   یهام  نظام   تا آنجرا کره  . است افتهی گسترشتاریخی  روند کی

خردمات سرالمت بره     ئره ارانوین حول همرین تکلیرف حاکمیرت بره     

هرا را واجرد    آنچه انسان. اند گرفته شکلشهروندان و ساکنین کشورها 

ها به نوع بشر است  ، تعل  آنکند یمکرامت  اتی و ح  بشری مذکور 

و  انکرار  قابرل این کرامت  اتی و ح  بر سالمت هیچ انسانی  رو نیازاو 

 .ی نیستبند س حاسقاط و 

 محردودیت آزادی . انتخرا  هسرتند   ها واجد ح  آزادی و همه انسان .2

ها تنها در جهت حفظ آزادی سایر افراد، احترام به نظم جامعره   انسان

ایجراد هرگونره محردودیت    . شرود  یمر بشری و بر اساس قانون تعیین 

در . اسرت  قبرول  رقابرل یغها  فراقانونی در مسیر آزادی و انتخا  انسان

هرگونه مداخله کند انجام  چهارچو  نظام سالمت این ح  ایجا  می

پزشکی و بهداشتی بر روی افراد وقتی صرورت گیررد کره آنهرا حر       

این اصرل و ارزش اساسری   . انتخا  آزادانه و آگاهانه آنها تضمین شود

ی ها یماریبی ها یریگ همهالزم است در تناس  و بر اساس شرایم در 

 .قرار گیرد مدنظرعفونی در کنار اصل حفظ سالمت عمومی 

ها در هر حالی اولویرت اول نظرام     انسان تک تکمتی حفظ جان و سال .3

منافع بیماران و دریافت کنندگان خدمات سالمت باید . سالمت است

 . نسبت به هر منفعت دیگری ارجحیت داده شود

هرای   نظام اجتنا  رقابلیغاینکه محدودیت منابع یکی از واقعیات  به باتوجه

وسرعه برودن علروم    و ت رشرد  درحرال سالمت است که ریشره در ماهیرت   

های مربوطه دارد، در عین تالش حداکثری برای حفرظ   پزشکی و فناوری

ی زیر ر برنامره سالمت باید به نحوی  جان و سالمتی همه آحاد مردم، نظام

توجره   حرال  نیدرعر . منجر شود بیشینه کردن سالمت عمومی شود که به

ع منرابع  های آسی  پذیر در عین عدالت و انصاف در توزیر   گروهسالمت  به

 . محدود باید مد نظر قرا گیرد و از هرگونه تبعیض جلوگیری شود
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 تهیه شده در گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی* 
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و احترام حداکثری به  رعایت حداکثر محرمانگی اطالعات سالمت .4

ی عفرونی  ها یماریبی ریگ همهباید در زمان حریم خصوصی افراد 

ی هرا  روشویژه قرار گیرد و از ایجاد انر  بیمراری برا     موردتوجه

 . مناس  پیشگیری به عمل آید

 کننرده  نیتضمیک ارزش محوری همواره  عنوان بهگویی و صداقت  حقیقت .5

 اعتمراد عمرومی   کننده تیتقوارتقاء سرمایه اجتماعی در س وح مختلف و 

ی ریر گ همره در دوره . ی سرالمت اسرت  هرا  نظامپزشکی و  ندانم حرفهبه 

 بره ایرن اصرل محروری و نیرز      نفعان ی ی عفونی پایبندی همه ها یماریب

 .ی و پاسخگویی آنها از الزامات کلیدی استریپذ تیمسئول

 

 نظام سالمت راهبریمدیریت و 
هرای عفرونی نیازمنرد یرک      های بیماری گیری اینکه کنترل همه به باتوجه .9

و بروز شونده است، الزم است مدیران،  کاری بین بخشی گسترده، مداومهم

خارج از نظام سرالمت   نیمسئولنفع از جمله  مسئوالن و افراد کلیدی  ی

 وقرت  دراسررع  های مختلف نظرام سرالمت،   رده نیمسئولتوسم مدیران و 

گیری  های مختلف فنی، پزشکی، مدیریتی و اجتماعی همه نسبت به جنبه

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  جنبه حال نیدرع. ندتوجیه شو

 .قرار گیرد مدنظرباید در تصمیمات متولیان نظام سالمت 

های نظام سرالمت مررتبم برا     ها و برنامه الزم است در تدوین سیاست .2

های  ّهای سازمان های عفونی ضمن توجه به توصیه گیری بیماری همه

نی بهداشت و پایبنردی حرداکثری بره    سازمان جها ژهیو به یالملل نیب

ای، ملی و محلی مدیریت موضوع  من قه یها جنبه یالملل نیبتعهدات 

ّهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی و  خصوصیات و جنبه خصوص به

 . کامل توجه شود صورت بهجوامع محلی 

من بررسری  ضر  اران نظرام سرالمت،  ذگر  الزم است مدیران و سیاسرت  .3

ات قانونی، از ظرفیت و کفایت قوانین و مقررات کشور الزامات و اقتضائ

گیرری   هرای سرالمت عمرومی ماننرد همره      برای مواجهه برا اوراانرس  

ها  های عفونی اطمینان حاصل کنند و در صورت وجود کاستی بیماری

 . نمایند یزیر برنامهآنها  کردن برطرفبرای 

اسرتی  ریرزی و اخرذ تصرمیمات سی    در برنامره  االمکران  یحتالزم است  .4

هرا   مربوطه مشارکت حداکثری جامعه از طری  دعوت نمایندگان تشکل

هرای مرجرع اجتمراعی ماننرد      مربوطه و گرروه  نهاد مردمهای  و سازمانّ

اجتمراعی   به تنوع فرهنگی، حال نیدرع. روحانیون و معلمان جل  شود

 .لف داخل کشور توجه گرددهای مخت ها و جمعیت  اقتصادی بین گروه و

هرا برر پایره بهتررین و      هرا و برنامره   سیاسرت ، همره اقردامات   الزم است .5

در  شرود  یمر توصریه  . شواهد علمی در دسرترس باشرد   نیاعتمادتر قابل

جهت حفظ اعتماد عمومی به مدیریت نظام سالمت، مفهوم خ اپذیری 

ی خروب  بره بر اساس شواهد جدید  ها دستورالعملشواهد و احتمال تغییر 

براسراس   هرا  دسرتورالعمل صرورت تغییرر   برای عموم تشریح شود تا در 

 ارائره در  همچنرین . شواهد جدید، اعتماد عمومی دچرار خدشره نشرود   

های جدید که با موارد قبل تعارض یا تناقضی دارد، دالیرل   دستورالعمل

 .ها تشریح شود ها و دستورالعمل تغییر توصیه

مرجرع   درمان و آموزش پزشرکی بره عنروان    الزم است وزارت بهداشت، .6

سالمت کشور، ضمن در نظر گرفتن آرامش جامعره، نسربت بره     رسمی

های عمومی اقردام کنرد،    رسانی شفاف و صادقانه به مردم و رسانه اطالع

های غیررسمی، بردون   رسانی به رسانه چرا که واگذار کردن عرصه اطالع

هرای ملری و    تعامرل مناسر  برا رسرانه    . شک به ضرر مردم خواهد بود

تعامل و آموزش اربا  رسانه و اولویت دادن  محلی، رصد فضای مجازی،

 .رسانی مرتبم با پیشگیری کلید موفقیت در این عرصه است به اطالع

بره شرواهد در    مسرتند  ریغنفعان باید از هرگونه اظهارنظر  تمامی  ی .7

چرا کره   ،عفونی خودداری کنند یها یماریب یریگ همهمورد وضعیت 

به یک بخش از موضوع، گیری ممکن است ضمن توجه  هرگونه موضع

الزم اسرت کره ایرن پیرام     . سایر مصالح و موارد فنی را نادیده بگیررد 

واضح و کامالً جدی به استحضار همه مقامات مسئول داخل  صورت به

و خارج از نظام سرالمت از جملره مقامرات کشروری کره در معررض       

 .ها هستند، انتقال داده شود پرسش خبرنگاران و رسانه

های عفونی و  بیماری یریگ همه نعکاس اخبار مربوط بهالزم است در ا .8

پخش تصاویر مراکز درمانی محرمرانگی و حرریم خصوصری افرراد برا      

هرای رسرمی    و همه رسانه مایصداوساز سازمان . جدیت مراقبت شود

کلی پخش تصویر بیمراران را بره    صورت بهکشور درخواست گردد که 

ر مرذکور رضرایت آگاهانره    هر شکلی ممنوع نمایند مگر اینکه از بیمرا 

در صورت لزوم پخش تصاویری از مراکز درمانی . کتبی اخذ شده باشد

چهره افرراد  ، که چهره بیماران در آنها قابل تشخیص است، الزم است

 یهرا  بخرش در . شرود ( شر رنجی )محرو   ییشناسرا  قابلبه شکل غیر 

 .ویژه توجه به این مهم از اهمیت بیشتری برخوردار است یها مراقبت

ی دقی  برای زیر برنامهی یک بیماری عفونی ریگ همهالزم است در زمان  .1

 کننردگان  افرت یدرهرا و   ارائه خدمات به بیماران مبتال به سرایر بیمراری  

ارائره   مردت  کوتراه  تع یلری  نکره یباوجودا. صورت گیرد خدمات سالمت

در زمران اوج  ( معروف به الکتیو)ی رضروریغغیر فوری و  برخی خدمات

گیری ممکن است تا مسلم شدن به اوضاع موجه باشد، اما با  مهبحران ه

عنایت به نسبی بودن مفهوم الکتیو بودن، الزم است جزئیات نحوه ارائره  

سرالمت تعیرین تکلیرف شرود و ارائره طیرف        خدمات مختلف و متنوع

. شرود  ازسررگرفته خدمات بستری و سرپایی در اولرین فرصرت ممکرن    

ی ارائه خدماتی کره ممکرن اسرت جنبره     برا تمهیدات الزم حال نیدرع

در هرر حالرت   . در حد رفع ضرورت اندیشیده شود اوراانسی پیدا کنند،

ارائه برخی خردمات بایرد برر اسراس      محدودکردنتصمیم برای  هرگونه

مستندات و شواهد علمی و با کس  نظر متخصصران و بررسری نقادانره    

  .منافع و خ رات احتمالی ارائه خدمت صورت گیرد
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 هرای عفرونی   گیری بیمراری  کند در زمان همه ل عدالت ایجا  میاص .91

های ویژه و  بندی ارائه خدمات از جمله اختصاص تخت هرگونه اولویت

شرواهد علمری پزشرکی،     بر اسراس داروهای کمیا  و مانند آن فقم 

هرای   بیشتر مداخله، نیاز درمانی بیماران و سرایر مرال    ریتأثاحتمال 

صیت اقتصادی، ملیتری، نرژادی، مرذهبی و    گونه خصو فنی باشد؛ هیچ

الزم است . تواند مال  اولویت دادن به افراد باشد جایگاه اجتماعی نمی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تردوین راهنمرای   

خدمات سالمت در هنگام محدودیت منابع از  یبند تیاولواختصاصی 

 .دام نمایدهای عفونی اق گیری بیماری جمله در زمان همه

الزم است همه افرراد سراکن در مرزهرای سررزمینی ایرران از جملره        .99

پناهندگان محترم افغران اعرم از مهراجرین قرانونی و یرا       مهاجرین یا

های عفونی به خدمات سرالمت   بیماری یریگ همهدر زمان  یرقانونیغ

 . منصفانه دسترسی داشته باشند صورت به

اند مالکی برای محروم کردن آنها تو نمی خود یخود بهسن باالی افراد  .92

در زمرران  کرره یدرصررورت. سررالمت باشررد یهررا مراقبررتاز خرردمات و 

های عفونی شرای ی ایجاد شود که به دلیل کمبود  گیری بیماری همه

افراد نیازمند به برخی خدمات ماننرد   یبند تیاولوای جز  منابع، چاره

لی هرای ترنفس مصرنوعی وجرود نداشرته باشرد، مرال  اصر         دستگاه

مداخلره بررای    ریترأث افراد با نیاز مشابه، احتمال بیشرتر   یبند تیاولو

 صررورت بررهدر چنررین شرررای ی  .نجررات جرران بیمرراران خواهررد بررود

. مرثثر خواهرد برود    یبنرد  تیر اولوسن افرراد الجررم در    میرمستقیغ

کلری از   صرورت  بره تعیین یک سن خاص که افراد باالی آن  حال نیباا

 .اقبت محروم شوند، ممنوع استدریافت خدمات سالمت و مر

های عفرونی حتری زمرانی کره      گیری بیماری الزم است در زمان همه .93

نجرات جران افرراد میسرر      تجهیزات پزشرکی الزم بررای  آوردن  فراهم

شرود و ارائره    نیست، اطمینان حاصل شود که هیچ بیماری رهرا نمری  

 .یابد تسکینی به چنین افرادی ادامه می یها مراقبت

 هرای عفرونی تنهرا در صرورتی از     گیری بیمراری  هنگام همه الزم است در .94

ی بررا موبایررل یررا محررل ابیرر مکررانهررای نوآورانرره و فناورانرره ماننررد  روش

و پیگیرری افرراد مبرتال یرا بیمرار       کرردن  دنبرال بررای   های مالی، تراکنش

 طررف  یباستفاده شود که کارایی و اثربخشی آن روش توسم کارشناسان 

فقم بررای   ها روشهای حاصل از این  ینکه از دادهضمن ا. شده باشد دییتأ

و نتواند مسرتند هریچ    شود بکار گرفتهی بیماری ریگ همه کنترل وضعیت

الزم اسررت لررزوم اسررتفاده از ایررن . اقرردام و مداخلرره دیگررری قرررار گیرررد

ها، محدوده زمانی استفاده و در صورت لزوم تمدید زمران اسرتفاده    فناوری

هرای عفرونی    گیرری بیمراری   د اصلی مدیریت همهبه تصوی  ستا ها، از آن

همره ارکران کشرور بایرد مکلرف شروند بالفاصرله بعرد از کنتررل          . برسد

 .مداخالت اقدام نمایند گونه نیاگیری نسبت به توقف  همه

، تبعیض و به حاشیه راندن شرهروندان  یزن ان رفتار متضمن  هرگونه .95

لروگیری از  بررای ج  الزم است آموزش جردی و فراگیرر  . ممنوع است

هرا و نیرز    ن برچس  خوردن بیماران مبتال بره بیمراری و اطرافیران آ   

ن شهرها یا مناطقی که بیماری در آنجا شریوع زیرادی دارد، در   اساکن

در . خدمات سالمت داده شرود  کنندگان ارائهبه  ژهیو بهس ح جامعه و 

 شردگان  فروت صورت عدم وجود شواهد علمی کرافی، دفرن اجبراری    

 .حلی متفاوت از سایر افراد ممنوع استبیماری در م

ی محدودسراز های مختلف از جمله قرن ینه، نظرارت یرا    ایجاد محدودیت .96

ماننرد تع یلری   )سفر و اقدامات جامع بررای کراهش تمراس برین مرردم      

مرورد   اخالقراً تنهرا زمرانی    (ی بزر ها ییگردهمامدارس یا ممنوع کردن 

زم اسرت من ر  اجررای    ال. دپذیرش است که مبتنی بر شواهد علمی باش

 عرالوه  بره . مورد ارزیرابی قررار گیررد    دائماًشفاف باشد و  ها تیمحدوداین 

بایرد کمتررین فشرار ممکرن را تحمیرل کنرد و        هرا  تیمحدودتمامی این 

 .ی باشدشأن انسانلوازم ضروری زندگی و  نیتأممتضمن شرایم انسانی و 

هرای   یری بیمراری گ های مختلف در شرایم همه  ایجاد محدودیت ازآنجاکه .97

شود و سبک زندگی افراد  عفونی منجر به تغییر رفتارها و روابم انسانی می

دهد ممکن است پیامدهایی از جمله افزایش خشونت  را تحت تاثیر قرار می

خانگی به دنبال داشته باشد و سالمت روانری افرراد را در معررض آسری      

کاهش حداکثری این الزم است برنامه ریزی مناس  برای . جدی قرار دهد

ها و نیز رسیدگی فوری به موارد جدی انجام گیرد و ضمن استفاده از  آسی 

ارائره ی خردمات    رسانه ها برای فرهن  سازی و دعوت به صبر و آرامش،

 .مشاوره و حمایتی برای قربانیان احتمالی خشونت در اولویت قرار گیرد

نی در ایجراد  هرای عفرو   گیرری بیمراری   الزم است در زمان بروز همره  .98

مرذهبی و فرهنگری   ، های مختلف اجتماعی برای فعالیت ها تیمحدود

بررای سرالمت    ییهرا  ییگردهمرا ضمن توجه به خ رات بالقوه چنین 

اشخاص و سالمت عمومی، سایر ابعراد وجرودی افرراد از جملره بعرد      

منفی احتمالی  راتیتأثاجتماعی و معنوی در نظر گرفته شود و  روانی،

این ابعاد زندگی افراد در موازنه سود و زیان منجر بره   ها بر محدودیت

 .قرار گیرد مدنظرتصمیم برای ایجاد محدودیت، 

الزم است حداکثر تالش الزم برای ایجاد فضای امرن و ایمرن کراری     .91

اگرچره قبرول   . کار گرفته شرود  هکنندگان خدمات سالمت ب برای ارائه

و پیراپزشرکی  هرای پزشرکی    درجاتی از خ ر بخشی از ماهیت رشرته 

 یریکرارگ  بره با تمام توان و  اند موظفاست، اما متولیان نظام سالمت 

 .همه ابزارهای مقدور، زمینه حفظ سالمت کادر درمانی را فراهم کنند

هرای عفرونی،    گیری بیماری همه احتمال طوالنی شدن زمان به باتوجه .21

رائره  ریزی دقی  برای حضور کادر درمانی درگیرر در ا  الزم است برنامه

. های ارائه خردمت انجرام گیررد    در محیم خدمات سالمت به بیماران

بودن  رتریپذ  یآستوجه به کنندگان،  ارائهرعایت عدالت و انصاف بین 

هرای یرک    خدمت و بلندمدت بودن، از شاخصه کنندگان ارائهبرخی از 

 .است قبول قابلبرنامه 
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کادر درمانی که  برای آن دسته از الزم است امکانات و پشتیبانی الزم .29

شوند  ها می های پزشکی و مراقبتی مقیم بیمارستان به دلیل محدودیت

 .کامل فراهم شود صورت به، دهند یمو یا خود را در قرن ینه قرار 

 هخرانواد شروند و  الزم است برای کارکنران خرم مقردمی کره بیمرار مری       .22

، انرد  ها کره در تمراس نزدیرک برا آنهرا بروده و بیمرار شرده         آن کی درجه

شود و ایرن افرراد در    نیتأمدسترسی م مئن به باالترین س ح از امکانات 

 . اولویت دریافت خدمات سالمت در موارد محدودیت منابع قرار گیرند

در همه س وح نسبت بره تبعیرت جردی از     نفعان ی الزم است همه  .23

پایرداری  . هرای مرافوق اقردام نماینرد     تصمیمات گرفتره شرده در رده  

های عفونی در  گیری بیماری در شرایم بروز همه نظام سالمت وضعیت

 .مداری همه اجزاء سیستم است قانون حال نیدرعگرو همدلی و 

اینکه ممکن است بسیاری از افراد نیازمند دریافرت خردمات    به باتوجه .24

مراجعه به مثسسات درمرانی و   شدن ماریبسالمت، به دلیل نگرانی از 

کره سرالمتی آنهرا در     ندازنرد یب ریترأخ بره  ها را به نحروی   بیمارستان

الزم است ضمن ایجراد شررایم ایمرن بررای     ، معرض خ ر قرار گیرد

هرای الزم بره عمروم جامعره،      کنندگان و ضمن ارائره آمروزش   مراجعه

فعرال نسربت    صورت بهمثسسات درمانی پس از ایجاد شرایم پذیرش 

ثبرت شرده    قبلری  پیگیری، تماس، یادآوری و ارائه مشاوره به بیماران

بر اساس مستندات موجود نیازمنرد مراجعره بررای دریافرت      خود که

ماننررد افرررادی کرره از قبررل در نوبررت   -د خرردمات سررالمت هسررتن

 .اقدام نمایند -د ان ی بودهدرمان یمیش

لزوم ایجاد بستر مناس  برای حفظ ارتباط درمانی پزشکان با  به باتوجه .25

الزم اسرت بسرتر   ، یهرای ضررور   بیماران و تسهیل دریافرت مشراوره  

 ربم ی توسم نهادهای « خدمات پزشکی از دور»برای ارائه  ازیموردن

، یپزشک نظامدرمان و آموزش پزشکی، سازمان ، وزارت بهداشت ژهیو به

مالی و ، فراهم شود و ضوابم فنی نفعان ی گر و سایر  های بیمه سازمان

 .تدوین و تصوی  گردد سرعت بهقانونی مربوط به آن 

گیری مربوط به بیماری باشد کره فاقرد دارو یرا واکسرن      همه که یرتدرصو .26

یرا دارای تخصرص    رمتخصرص یغممکن اسرت افرراد    شناخته شده است،

ی و غیرر فنری را   رعلمر یغهرای   را تشوی  کند که روش ناکافی یا نامرتبم

توصریه یرا تجرویز نماینرد،      هرا  یمرار یبیا درمان این نروع   برای پیشگیری

ای انجرام گیررد    ر توسم افرراد فاقرد صرالحیت حرفره    این کا که یدرصورت

و اگرر توسرم افرراد دارای     شود یمدخالت نابجا در امور پزشکی محسو  

. ی استا حرفهای پزشکی انجام شود تخلف انتظامی و  پروانه فعالیت حرفه

برای دفاع از حقوق بیماران و عموم مردم سرازوکار   الزم است درهرصورت

مررواردی در سیسررتم قضررایی و سررازمان  رسرریدگی فرروری برره چنررین  

 . ی ایجاد و عملیاتی شودپزشک نظام

ها و تجهیزات پزشکی از جمله  تست الزم است توزیع و مصرف داروها، .27

ی در المللر  نیبر هرای   تجهیزات اهدایی توسم سایر کشورها یا سازمان

هرای مشرخص و    گستره حداکثر ممکن در کشور و مبتنی برر مرال   

 .منصفانه انجام گیرد

و  یافرزار  سرخت هرای   الزم است مدیریت نظرام سرالمت زیرسراخت    .28

های  گیری بیماری خود را برای مدیریت بحران ناشی از همه یافزار نرم

های الزم برای مواردی مثل س ح  عفونی از جمله تدوین دستورالعمل

تربیت فرمانردهان   نظام اطالع رسانی و  مدیریت یکپارچه، پاسخگویی،

 .دتقویت نمای بحران

 

 ارائه خدمات سالمت
هرای عفرونی مالحظرات     گیرری بیمراری   الزم است در زمان بروز همه .9

احترام ، پزشکی از جمله اولویت منافع بیماران یا حرفهعمومی اخالق 

، حفظ حریم خصوصی و محرمرانگی اطالعرات   به تصمیمات بیماران،

گویی، اخذ رضایت آگاهانه و سایر قواعرد اخرالق پزشرکی در     حقیقت

ت احترام به کرامت انسانی رعایت گردد و در موارد تعارض اخالقی جه

 .های استاندارد حل تعارض عمل شود بر اساس روش

سرازمان   الزم است برای تبیرین اسرتانداردهای اخالقری اختصاصری،     .2

ای نسبت به  مرجع اعالم هنجارهای اخالق حرفه عنوان به یپزشک نظام

گیرری   ای ویرژه همره   ق حرفره تدوین و ارائه راهنمای اختصاصی اخال

  .های عفونی اقدام نماید بیماری

از مصروبات   یریر گ همههنگام بروز  در اند موظفمندان سالمت  حرفه .3

مراجع رسمی تبعیت نموده و در صورت فراخوانده شردن بررای ارائره    

 مسرئول خدمات در س وح مختلف بدون فوت وقت خود را به مرجع 

ر محرل تعیرین شرده بره خردمت      در نظام سالمت معرفی نمایند و د

رعایت دقی  دستورات مراجرع رسرمی در مرورد حضرور در     . بپردازند

سازمان . است االجرا الزمهای خصوصی و دیگر مثسسات درمانی  م  

الزم است مکانیسرم مناسر  بررای اطمینران از پیرروی       یپزشک نظام

 .های نظام سالمت را فراهم کند اعضای خود از دستورالعمل

منردان   تصوی  گزارش اجباری بیماری در مراجع قانونی، حرفهدر صورت  .4

نسبت به پیروی از این دستورالعمل اقدام نمایند ضرمن   اند موظفپزشکی 

اطالعرات بیمرار    داشرتن  نگره اینکه حداکثر تالش خود را بررای محرمانره   

 .شفاف به اطالع عموم رسانده شود صورت بهاین الزام باید . مبذول نمایند

الزم  ردیر گ یمر امات و مداخالت پزشکی که بر روی بیماران انجام کلیه اقد .5

 ازآنجاکره . است با اسرتانداردهای رشرته مربوطره م ابقرت داشرته باشرد      

های تشخیصی و درمانی مناسر    های سالمت باید بر اساس روش مراقبت

و روزآمدِ در دسترس و مبتنی بر شواهد علمی و دانش روز پزشکی، ارائره  

شرامل   شرود  یمر همه اقداماتی که در مورد بیماران انجام  شود، الزم است

 عنروان  چیهر  بره وصف حاضر باشند و مکمل یا سنتی بودن یرک مداخلره   

مداخالت مربوطه را از مبتنی بودن بر شواهد علمی و دانرش روز پزشرکی   

 .کند ینم ازین یب
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 پژوهش و فناوریآموزش، 
الزم اسرت   ونیهای عفر  گیری بیماری مرتبم با همه یها پژوهشهمه  .9

هرا و   از جمله داوری علمی پروپوزال دییتأمراحل استاندارد تصوی  و 

همه . از یک کمیته اخالق در پژوهش معتبر را طی کنند هیدییتأاخذ 

این روند را تا حد ممکن تسریع و تسرهیل   اند موظفمثسسات علمی 

مانه های بالینی ثبت کارآزمایی بالینی در سا در مورد کارآزمایی. کنند

درمران و آمروزش پزشرکی قبرل از      وزارت بهداشت، دییتأثبت مورد 

 . شروع تحقی  الزامی است

و یا ارائه  یریگ همهنباید در روند مدیریت  وجه چیه به ها پژوهشانجام  .2

الزم اسرت   حال نیدرع. خدمات سالمت به بیماران خللی ایجاد نماید

نی ماننرد ویرروس   عفرو  یها یماریبماهیت ناشناخته برخی  به باتوجه

گیری، سهمی مناس   در تقسیم منابع مالی مقابله با همه 91-د کووی

 .های مفید در این زمینه در نظر گرفته شود برای حمایت از پژوهش

هرای   های بالینی که با پشتیبانی شررکت  کارآزمایی ژهیو بهها  همه پژوهش .3

با همراهنگی  باید  شوند یمی تجهیزات پزشکی انجام ها شرکتدارویی و یا 

الزم . مراحرل قرانونی انجرام شروند     کردن یطسازمان غذا و دارو و پس از 

های مناسبی را برای تسریع حداکثری روند  است سازمان غذا و دارو روش

هرایی بررای دادن    هایی در پریش بگیررد و مکانیسرم    تصوی  چنین پرواه

ا الزم اسرت داروهرا یر   . مجوزهای موقت به صورت اضر راری ایجراد کنرد   

های تشخیصی بتوانند در موارد اضر راری از طریر     تجهیزاتی مانند کیت

 .این مکانیسم های ویژه مجوز دریافت کنند

در صورت صدور مجوز اض راری برای دارو یا تجهیزاتری خراص الزم    .4

 صرورت  بره بر استفاده از موارد مذکور  زمان هماست یک نظام ارزیابی 

 .دائمی نظارت نماید

همه ضوابم و مقرررات   ها یریگ همههای پزشکی در  در انجام پژوهش .5

هرای اخرالق در پرژوهش     کمیتره . اخالق در پژوهش باید رعایت شود

وظیفه نظرارت برر انجرام درسرت      زمان همکننده هر پژوهش،  مصو 

کمیته وزارتی اخرالق در پرژوهش وزارت   . ها را بر عهده دارند پژوهش

اد یک نظام مراقبتی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایج

گیررری  هرای پزشررکی در زمران بررروز همره    و نظرارتی بررای پررژوهش  

 .های عفونی است بیماری

 فاقد دارو یا واکسن شناخته شده باشد، گیر، بیماری همه که یدرصورت .6

را  یا دارای تخصص ناکافی یا نرامرتبم  رمتخصصیغممکن است افراد 

ا برای آزمایش روی و غیر فنی ر یرعلمیغهای  تشوی  شوند که روش

هرای اخرالق در    شوراهای پژوهشری و کمیتره  . بیماران پیشنهاد کنند

 یعلمر  شربه و یا  یرعلمیغهای  پژوهش الزم است در شناسایی فرضیه

تمام تالش خود را مبذول دارنرد و برا جردیت و شرفافیت برا چنرین       

 .مواردی برخورد کنند

های  رخی بیماریدر شرایم در دسترس نبودن درمان استاندارد برای ب .7

همره مرداخالت پزشرکی    ، عفونی، به جز اقدامات مراقبتی و تسکینی

الزم است بستر الزم برای ثبت  .جنبه پژوهش خواهند داشت ینوع به

تمام اقدامات درمانی که بر اساس تشخیص بالینی پزشکان در راستای 

های  در قال  پرواه، شود یمحفظ سالمتی و نجات جان بیماران انجام 

 انرد  مکلفمثسسات درمانی  مسئوالنمدیران و . ژوهشی فراهم گرددپ

 .بر انجام این کار نظارت کنند

های پزشکی کشرور زمینره مناسر  را     الزم است تولیت نظام پژوهش .8

 یهرا  پرواه ییافزا همهماهن  ساختن و  برای راهنمایی پژوهشگران،

قیقاتی چند تح یها پرواهانجام  های پژوهشی، اعالم اولویت، تحقیقاتی

 .فراهم نماید یرضروریغهای  مرکزی و جلوگیری از انجام پژوهش

اض را  ایجاد شرده   به باتوجههای عفونی  گیری بیماری در زمان بروز همه .1

هررای  در سرر ح جامعرره و انتظررار عمررومی برررای کشررف و معرفرری روش 

هرا، الزم   پیشگیری یا درمان بیماری و نیز فشار ایجاد شده توسرم رسرانه  

انتشرار اخبرار مربروط بره      ژهیر و بههای علمی  اعالم عمومی موفقیت است

کشف واکسن یا داروی بیماری تنها پس از کس  مجوز از مرجرع رسرمی   

 .که در مورد دارو و تجهیزات سازمان غذا و دارو است، انجام گیرد

گیرری   های مربوط به همه در هر مرحله از انجام پژوهش که یدرصورت .91

سر ح قابرل قبرولی     اطالعاتی که به لحاظ کیفیهای عفونی،  بیماری

دارند، به دست بیاید پژوهشگر اصلی موظف است کره آن را بره نحرو    

 قراردادمقتضی در دسترس جامعه علمی و یا در اختیار مراجع رسمی 

 . و برای این کار منتظر انتشار مقاله در مجالت علمی نماند

اهدایی توسرم سرایر    الزم است در مورد نحوه توزیع و مصرف داروهای .99

ی کره در مرحلره تحقیقراتی هسرتند،     المللر  نیبهای  کشورها یا سازمان

توزیرع چنرین داروهرایی بایرد در     . برنامه دقیقری وجرود داشرته باشرد    

هرای مصرو  و برا همراهنگی سرازمان غرذا و دارو        چهارچو  پژوهش

الزم است توزیع در گستره حداکثر ممکرن در   حال نیدرع. صورت گیرد

 .نجام گیردکشور ا

هررای عفررونی در انجررام  گیررری بیمرراری الزم اسررت در زمرران بررروز همرره .92

ای بر روی انسان روند اخذ رضایت آگاهانه با حساسیت  ی مداخلهها پژوهش

و جدیت بیشتری پیگیری شود و پژوهشگران از آگاهانره و آزادانره برودن    

 .تصمیم بیماران برای شرکت در پژوهش اطمینان کامل پیدا کنند

های عفونی در انتشار نترای  پرژوهش    گیری بیماری زمان بروز همه در .93

الزم است دقت شود تا ضمن رعایرت حرریم خصوصری و محرمرانگی     

تمهیردات الزم بررای جلروگیری از برچسر  خروردن      ، اطالعات افراد

های خاصی از جامعه که ممکرن اسرت بیمراری در     ها و گروه جمعیت

 .اندیشیده شود ،بین آنها شیوع باالتری داشته باشد

وسعت تحقیقات در کشورهای مختلف، الزم اسرت متولیران    به باتوجه .94

پژوهش کشور، دقرت و حساسریت الزم را در جلروگیری از تخلفرات     

 . در انتشار نتای  غیرواقعی داشته باشند خصوصاًپژوهشی احتمالی 
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المللی در این موضوع، الزم است با حفظ  های بین همکاری در پژوهش .95

هرای بیولوایرک از    خرروج نمونره   .حاکمیت ملی صورت گیرد منافع و

 .کمیته ملی اخالق در پژوهش مجاز است دییتأکشور تنها پس از 

هرای درمرانی مثبرت     در مواردی که نترای  تحقیقرات در مرورد روش    .96

 یتروجه  قابرل نیست؛ و یا وقتی اقدام درمانی مورد پژوهش با عوارض 

تولیرت   ؛ لرذا هد خودداری شرود همراه هست، نباید از انتشار این شوا

هرای برالینی ثبرت     نظام پژوهشی کشور موظف است تمام کارآزمرایی 

 . شده در سامانه مربوطه را تا گزارش نهایی آنها رصد نماید

الزم  عفرونی  یها یماریب یریگ همهزمان  فراگیران دربالینی  آموزش .97

م الز. کلری تع یرل شرود    صورت بهقرار گیرد و نباید  موردتوجهاست 

ی علروم پزشرکی   هرا  رشرته آموزش بالینی دانشجویان  نمسئوالاست 

امکانات حفراظتی الزم، شررایم حضرور فراگیرران      آوردن فراهمضمن 

ی ها مارستانیببالینی و مشارکت آنها در روند ارائه خدمات سالمت در 

 .آموزشی را فراهم کنند

ایف ی عفرونی از وظر  هرا  یمرار یبی ریر گ همهاگرچه ارائه خدمت در زمان  .98

اما وجود خ ر براالی  ، پزشکی است مندان حرفهی ا حرفهقانونی و تعهدات 

ایرن خردمات را در    کنندگان ارائهخدمات سالمت،  کنندگان ارائهابتال برای 

فضرای مناسربی بررای     جهرت  نیازاو  دهد یمجایگاه ایثار و فداکاری قرار 

. دیر نما یمر ی و تقویت روحیه ایثرار و فرداکاری فرراهم    ا حرفهرشد اخالق 

ی علروم  هرا  رشرته ی به فراگیران ا حرفهاثرگذاری آموزش اخالق  ازآنجاکه

پزشکی بیشتر در دوره آموزش برالینی و در قالر  برنامره درسری پنهران      

ی در حرد  ریر گ همره است، حضور فراگیران در روند ارائه خردمت در دوره  

ر ی ممکن مفید و کارسراز بروده و آثرا   ها حفاظت درنظرگرفتنمعقول و با 

 .برای ارتقاء نظام سالمت پدیدار خواهد شد بلندمدتآن در 

سرالمت در   خردمات  نارائه کنندگاریسک باالی خ ر برای  به باتوجه .91

دوره همه گیری بیماری های عفونی، استادان و اعضای هیات علمری  

ارائه الگوهای  از آنجا که. الزم است خود در ارایه خدمت پیشگام باشند

ای در دوره هرای برالینی    آموزش اخالق حرفره  ترین روش عملی مهم

است، حضور مستقیم قابل قبول استادان بالینی به عنوان رهبر گرروه  

ه خدمت، الگوی عملی قابل تقدیری را برای فراگیرران و  ئدر صحنه ارا

 .کند و زمینه رشد اخالقی آنها را فراهم می آورد دانشجویان ایجاد می

ی ریررگ همررهت برره بیمرراران در دوره بررار و خ ررر ارائرره خرردم الزم اسررت .21

ی مختلف فراگیران توزیرع  ها گروهی عفونی به نحوه مناس  بین ها یماریب

ی عفونی ها یماریببیماران مبتال به  ازیموردنخدمات  اینکه به باتوجه. شود

ی مسرتقیماً  هرا  رشرته ی تخصصری غیرر از   ها رشتهتوسم افرادی با  بعضاً

هت کاهش بار کاری و ایجراد تعرادل برا    مربوط، هم قابل انجام است؛ در ج

دستیاران تخصصی سرایر   ژهیو به ها حوزهی مدون فراگیران سایر زیر برنامه

 .خدمت قرار گیرند ارائهنیز باید در چرخه  ها رشته

ی عفونی ممکن است برخری  ها یماریبی ریگ همهاینکه در دوره  به باتوجه .29

برخری خردمات الکتیرو،    ی بالینی به دالیلی مانند متوقف شدن ها آموزش

ها به بیماران مبرتال بره    و اختصاص یافتن آن ها بخش تع یل شدن برخی

بیماری عفونی یا عدم مراجعه برخی بیماران دچرار توقرف و رکرود شرود،     

ی در مورد کرافی  ریگ همهآموزش بالینی پس از پایان  نیمسئولالزم است 

. ن حاصرل نماینرد  بودن آموزش فراگیران قبل از فراغت از تحصیل اطمینا

فراغت از تحصیل افراد به دالیل موجه مانند نیاز مبرم کشرور   که یدرصورت

ی ضروری قابل تعویر  نباشرد، الزم اسرت ایرن     ها آموزشتا زمان تکمیل 

آموزشری وزارت بهداشرت، درمران و آمروزش      موضوع به تصوی  معاونرت 

 . پزشکی برسد و کمبودهای آموزشی در اولین فرصت جبران شود

از راه دور، آموزش الکترونیک و آموزش برخم در دوره  گرچه آموزشا .22

ی عفونی ممکن است ناگزیر باشد، اما الزم است ها یماریبی ریگ همه

ی ها روش. ی تبیین شوددرست به ها آموزش گونه نیای اخالقی ها جنبه

تدریس و ارزیابی فراگیران باید بر اساس شرایم ویژه این نوع آموزش 

در امتحانرات و   ژهیر و بره و زمینه سوء رفتارهای احتمرالی  اصالح شود 

 . برسد حداقلبه  ها یابیارز

 

Guideline 

Ethics guideline in Epidemic of Infectious Diseases in Iran
* 

 
Abstract 
According to the COVID-19 pandemic and the importance of moral and ethical functioning of the country’s health 

system in facing similar future outbreaks of infectious diseases, “Medical Ethics” and “Medical Education” groups of the 

“Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran” and “Medical Ethics and History of Medicine Research 

Center at Tehran University of Medical Scinces” drafted “The Iranian Guideline for Infectious Diseases Outbreaks”. This 

draft guidline was adopted by “Supreme Council of Medical Ethics at the Ministry of Health and Medical Education” 

after receiving the opinions if different stakeholders. The document is consisted of ethical requiremnets for infectious 

diseases outbreaks in four sections including core principles and values, management and administration of the health 

system, providing health care, and education, research, and technology. 
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