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رازداری پزشکی 



 معموالً در جريان تشخيص و درمان بيماري ها، اطالعات زيادي از زندگي
.خصوصي بيماران در اختيار پزشكان معالج قرار مي گيرد

ين افراد بسياري از اين اطالعات به قدري خصوصي هستند كه حتي نزديك تر
د ممكن به بيماران هم عليرغم آنكه ساليان طوالني با ايشان زندگي كرده ان

.است از اين موارد اطالع نداشته باشند

رسي ولي پزشكان به دليل شرايط حرفه اي به راحتي به اين اطالعات دست
.  مي يابند



يچ رازداري در پزشكي به اين معناست كه پزشك معالج تحت ه
ا كامالً را به شخص ديگري منتقل نكند و آنها رراز  بيمار شرايطي 

امات اسرار را از دسترس شركت هاي بيمه، مق. نمايدمحرمانه تلقي 
.  مافوق بيمار و اعضاي خانواده وي دور نگه دارند

ست مواردي كه بايد به عنوان راز تلقي شود شامل همه اطالعاتي ا
است ندارد هر چند كه ممكنآنها كه خود بيمار تمايلي به افشاي 
.به نظر برسداين موارد بسيار ساده و معمولي 




به همچنين كليه اطالعاتي كه ممكن است بيمار شخصاً آنها را
پزشك نگفته است ولي پزشك در جريان تشخيص و درمان
ر بالين بيماري متوجه شده و يا به طور مستقيم به دنبال حضور ب
ق، بيمار و يا به طور غير مستقيم در اثر تبادل اطالعات در اتا
نها راهرو يا آسانسور بيمارستان بصورت تصادفي متوجه شده آ

ان شده است همه جزو اسرار بيماران تلقي مي شود و بايد به عنو
.  حفظ و نگهداري شوندراز، 





آنها كه ترين عامل افشاي راز بيماران توسط پزشكان آنستشايع 
را درک نكرده و به دليل سهل انگاري و به طور موضوع اهميت 

دون بدر واقع پزشكان . موجب افشاي راز بيمار مي شوندناخواسته
افراد غير در جريان باعث مي شوند كه تعمد و قصد خاصي

.  اطالعات بيمار قرار بگيرند
البته گاهي اوقات هم افشاي راز بيماران به دليل جالب بودن

بعضي موضوعات بخصوص مثل وجود بيماري در يك فرد 
ع، براي بيان اهميت موضو. است( مثل هنرپيشه سينما)مشهور

.مي توان رازداري را از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد



ن وقتي رازي با فرد مسلمان در ميااسالم دين اساس تعاليم بر 
اين گذاشته شود، آن فرد مسلمان الزم است نگهبان آن راز بوده و از

پاسداري نمايد و تحت هيچ شرايطي در حفظ و نگهداري«امانت»
ز عالئم اين امانت خيانت نكند، به طوري كه از نظر دين اسالم يكي ا
و نشانه هاي ايمان در فرد مسلمان حفظ اسرار مردم محسوب 

مار در صورتي كه افشاي راز منجر به بروز صدماتي به بي.مي شود
ان و بايد خسارت وارده را تا حد امكان جبربوده ضامنشود، پزشك 

.  نمايد

از دیدگاه فقهاهميت رازداری 



ويت در اولين كنفرانس بين المللي كه در مورد طب اسالمي در ك
ن محرمانه نگهداشتكه شد تأكيد شد تشكيل 1981سال در 

هم اسرار ديگران وظيفه شرعي است كه پزشكان در معرض اين م
اي چونكه مردم با تمايل اسرار و احساس خودشان را بر.دارندقرار 

زشك پزشكان فاش مي كنند و از گذشته هاي دور پي برده اند كه پ
رازدار حرفه اي است و حرفه ي پزشكي از آغاز تاريخ با آن همراه 

.  بوده است



 ان پزشكتقريباً در تمام قوانين جاري كشور هاي مختلف جهان
مكلف به رازداري و حفظ اسرار بيماران خود مي باشند

قانون مجازات، افشاي راز جرم محسوب 121اساس ماده بر 
قانون مجازات اسالمی648ماده در ايرانقوانين در .مي شود

:  آمده است كه
داروفروشان و كليه كساني كه به اطباء، جراحان، ماماها، »

ه هرگامناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار محسوب مي شوند، 
ك در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و ي

تا روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار ريال
.«شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند

قانونیدیدگاه از اهميت رازداری 



داري يكي از مهمترين وظايف اخالقي در حيطه پزشكي رعايت راز
.  است

عالوه بر آنكه رازداري به خودي خود يك عمل ارزشمند اخالقي 
ان، است ولي مهمتر از آن اينست كه رعايت رازداري توسط پزشك

.مي باشد( اتونومي)احترام به اصل آزادي و استقالل انساني 
كه محترم شمردن استقالل و حرمت انساني افراد ايجاب مي كند

ه خود بيمار حق كنترل و مديريت اطالعات شخصي خود را داشت
.  باشد

دیدگاه اخالقی از اهميت رازداری 



 سوگند نامه بقراطرازداري به عنوان يك مسئوليت مقدس در
:  اين سوگند نامه آمده استدر شرح داده شده است 

درمان يا حتي خارج از درمان راجع به زندگي طي آنچه كه من »
ن م. فرد مي بينم يا مي شنوم، به هيچ وجه نبايد انتشار يابد

«  صحبت كردن راجع به اين مسائل را براي خود ننگ مي دانم



 رعايت اصل رازداري مطلق نيست و افشاي راز در بعضي از موارد خاص مجاز
.مي باشد

1- ه بيماري خودش از افشاي رازش رضايت داشتاگر :بيمارراضي بودن خود
.نداردباشد افشاي آن ديگر اشكالي 

2- ه راز در بعضي شرايط خاص منافع بيمار ايجاب نمايد كاگر : بيمارمنفعت
.وي آشكار شود، آشكار نمودن آن ممنوع نيست

3- مواردي كه احتمال جدي خطر در : ديگراناحتمال جدي صدمه به
از صدمه وجود داشته باشد افشاي اطالعات جهت حفظ بيمار يا ديگران

.  اين خطر مجاز مي باشد
در مواردي كه از كودكان سوء استفاده جنسي شود و يا مثال براي 

وق تهديدات جدي درون خانواده ها وجود داشته باشد پزشك بايد موارد ف
.را عليرغم رضايت بيمار گزارش دهد

به نقض رازداري هستيممجازمواردي كه 



 ي و كامالً جدخطر بايد البته بايد توجه داشت كه در اين مواقع
.  متحمل و قريب الوقوع باشدآن واقعي باشد و احتمال 

ه براي مثال وقتي بيماري آشكارا بيان مي كند كه تمايل ب
ب آسيب رساني جدي به ديگران را دارد و احتمال انجام اين آسي

الع بيشتر از انجام ندادن آن است پزشك بايد اين مسئله را اط
.  بدهد



 اي ديگري جز نقض رازداري برراه كه از سوي ديگر بايد توجه داشت
قض صدمات ناشي از نوباشدبه افراد وجود نداشته جلوگيري از صدمه 

خيص و پزشك بنا به قوه تش. باشدرازداري تا حدامكان كم و قابل قبول 
.قضاوت خود ميتواند عمل نمايد

4-الزامات قانوني در مواردي مثل انتشار گزارش موارد يك بيماري
خاص 

و او اصل رازداري رعايت نشودمشخصات بايد بدون ذكر نام بيمار يا 
بيماري گزارش شود تا از گسترش بيماري جلوگيري شود و چون

اينكه قانون در. داردمصالح عمومي در اين موارد برحق فرد ارجحيت 
چه مواردي پزشكان را ملزم به افشاي راز بيماران مي نمايد برحسب

.  زمان و مكان و دركشور هاي مختلف بسيار متفاوت است



، مسري، سقطبيماري هاي -در بعضي جوامع گزارش مواردي مثل تولد
لزامات بيماري هاي شغلي و اعتياد الزامي است و پزشكان آن كشور ها بايد ا

.  قانوني كشور مطبوع را رعايت كنند
سئله براي مثال در كشور انگلستان پزشك در صورتي كه متوجه شود م

ارد و خيانت و تصميم سوء قصد به جان ملكه و خاندان سلطنتي وجود د
.  يا در مورد پيشگيري از تروريسم ملزم به افشاي راز بيماران است



5- گاهي اوقات پزشك در مقام يك شاهد به : دادگاهدستور
دادگاه احضار مي شود و درباره موضوعي كه مورد نظر دادگاه است

.  مي شودسوال مطلع به عنوان از وي 
هود در اين شرايط پزشك بر طبق قانون موظف است در جايگاه ش
حاضر شده و اداي شهادت نمايد هر چند كه ارائه اطالعات و 

افشاي راز بيماران و بازگو نمودن آنها در شرايط معمول مشمول
ه مجازات افشاي سر حرفه اي است ولي چون فرض بر اين است ك
قاضي و دادگاه هم امين اين اطالعات بوده و بدون جهت آن را 
اق افشا نخواهند كرد و اين افشا با نظر حاكم شرع و در جهت احق

.  حقي است كه در نهايت به نفع مصالح عمومي و جامعه است



از نمايد افشاي رنهايت وقتي كه پزشك به اين نتيجه رسيد كه در 
.دو سوال پيش مي آيد

به چه کسی بگوید؟راز را -الف

شود؟چقدر از اطالعات باید فاش -ب



 ه براي فقط بايد شامل اطالعاتي باشد كبه طور معمول، افشاي راز
فقط بايد به و جلوگيري از صدمه مورد انتظار ضروري است

اج كساني كه براي جلوگيري كردن از اين صدمات به آن احتي
حداقل صدمه و و طوري بايد عمل شود كه دارند گفته شود 

.رنجش براي بيمار حاصل گردد



 از بل قدر صورتي كه فرد تحت تعقيب نباشد مي شود توصيه
شود مسئله با خود بيمار در ميان گذاشته شود و سعيراز، افشاي 

در غير اينصورت حداقل گردد و وي جلب كه حمايت و همكاري 
مار اين مسئله كه قرار است راز وي آشكار شود به اطالع خود بي

.  برسد


