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 داکتران د افغانستان لپاره

 دوکتوران برای افغانستان
 

 مجموعه قوانیِن اخالِق مسلکی :

نگارش توسط دوکتورس فرزانه ولی جبران مسول پروگرام فیلوشپ نسایی والدی و جراح فیستوالی والدی  ترجمه و

.۱۹۳۱شفاخانه بین المللی کیور سال  

در برابِر ن مسئولیت ها تنها یمسئولیت هاِی اخالقی دارند که ا دوکتوران و اهِل طب، منحیِث اعضاِی حرفوِی طبی

 مریضان نه بلکه در برابِر جامعه، سایِر اهِل طب، در مقابِل خودشان می باشد.

 بنیاِد اخالقی :

I- رابطه ی مریضان واهِل طب: آسایش و نفع مریض درمرکِز تماِم مالحظات در رابطه بیِن مریض و اهِل طب

همکاران، وسایّر افرادمسلکی را  قرار می گیرد. درین روابط مکلفیت طبیب است تا احترام به خق مریض،

مریض تا خودش خدماِت صحی اش ر ابه انتخاِب خود تعین کند )خودمختاری(  یمراعات کنند. احترام به حِق فرِد

شه ی نموضوِع اساسی است. قوانین انصاف ایجاب میکند تا اجتناب جدی از توهین به اساِس نژاد، رنگ،مذهب، م

 ِن غیِر قانونی صورت گیرد.قومی جهِت گیری جنسی و هرتوهی

II-اجرآت وطرزالعِل اطبا: اطبا باید به صداقت بامریضان و همکاران معامله نمایند. این شامِل معرفی نکردن شا ن 

به صورِت غلط به وسیله ی هرنوع افهام وتفهیم به شکِل غیِر حقیقی، گمراه کننده ویا طرزالعمِل فریبنده است. 

بی ازطریِق مطالبه به کار برد  وازدیاِد دانش و مهارت یک مکلفیِت اطباِی که برحال اند ارایه ی کفایِت ط آعالوت

خاطر  آمی باشد. هرنوع طرزالعملی که ظرفیِت اهِل طب را کاهش می بخشد از قبیِل سو استفاده از مواد، فورن

العمِل خودرا تغیردهند تا نشان شود، فعالیت ها احیاِی مجدِد اخالِق طبابت اساس گذاشته شود. اهِل طب طرز

 ظرفیِت کاهش یافته دوباره به یک سطح استنددرِد قابل قبول مبدل شده و از ضرر رساندن به مریض اجتناب شود.

III-از عدِم توافق به اساِس عالقه: عدم توافِق جدی به اساِس عالقه در عملکرِد طبی ذاتی است. از اطبا  اجتناب

ا  به خاطر داشته و از طریِق سالم با آن معامله کنند. عدِم توافق باید به وسیله ای حل توقع می رود تا چنین حاالت ر

. اهِل طبابت باید باشدگردد که مطابق به عالقه مندی مریض، احترام به حِق خود مختاری مریض درتصمیم گیری 

 مدافع حِق مریض باشد.

II-ایِر اطبا، نرسها وافراِد مسلکی طبی داشته باشند.د احترام وهمکاری باسیتوران باوکارتباطاِت اهِل طب د 

I- مسئولیت های اجتماعی: دوکتوران یک مسئولیِت دوامدار درمقابِل جامعه درمجموع داشته ودرفعالیت هایی که

 باعِث پیشرفِت جامعه می شود سهیم بوده از آن حمایت کنند.

ث کارمند مسلکی طبی و عضو ترام قایل شوند و منحیدکتوران باید به قوانین جامعه اح منحیث یک عضو از جامعه 

 شان را حفظ کنند. جامعه  طبی باید حیثیت، وقار و حرفه 

 



 مجموعه ی قوانین اجرایوی:

-I:روابط بین مریض و اهل طب 

رابطه بین مریض و اهل طب در مرکز توجه تمام مسایل اخالقی قرار داشته و آسایش مریض باید اساس تمام  .1

 طبی باشد.فیصله های 

و تمام مفاهیم مدلل را به کار برند تا اطمینان حاصل گردد تا  اینددکتوران منحیث مدافع مریض خدمت نم .2

 مناسبترین خدمات برای مریضان مهیا شده است.

رابطه ی مریض و اهل طب یک اساس اخالقی را داشته و به اساس اعتماد، اطمینان و صداقت بنا شده است.  .3

د. به استثنای حاالت نور و مریض موجود نباشد، اهل طب شاید از انجام خدمات ابا ورزاگر رابطه ی دوکت

 عاجل.

حالت عبارت از سو استفاده از قدرت اهل طب و تجاوز به اعتماد  نسو استفاده ی جنسی: در طبابت چینی .4

 است. ب و مریض موجوده همیشه غیر اخالقیطمریض است. تماس جنسی و یا روابط عاشقانه بین اهل 

اهل طب مکلف اند تا یک موافقتنامه ی آگاهانه از هر مریض بگیرند که در جریان هر مداخله ی دوایی و یا  .5

ه به صورت قانونی مسوول مریض است باید توضیحات بدهند که ک جراحی دوکتوران باید مریض و یا فردی

اصطالحات قابل فهم به  مال که این معلومات به طریق استعمطابق طبابت خوب و توصیه های آن باشد. 

در تداوی ارایه  ع ید، اختالطات ممکنه و نتایج متوقشمول سایر طرق تداوی و اهداف تداوی، خطرات، فوا

 شود.

 این غیر اخالقی ست که نسخه و یا طرق معاوضوی که کدام فایده به مریض ندارد، جستجو شود. .6

و سایرین داشته و اعتماد مریض را در حدود اهل طب باید احترام به حق و محرمیت مریض، همکاران  .7

 قوانین حفظ کنند.

اهل طب نباید به مریض به اساس نژاد، رنگ، مذهب، مساله ی قومی، جهت گیری جنسی، و یا به اساس سایر  .8

 توهین های غیر قانونی برخورد کنند.

 -II:طرزالعمل و اجراآت طبیب 

ته و تنها همان خدمات و تخنیک هایی را عرضه نسهایش را دادات توانمندی و مهارت اهل طب باید تمام سرح .1

 کنند که توانمندی آن را به اساس آموزش، تریننگ و تجربه به دست آورده اند.

دانش مسلکی و علمی مربوط خدمات  وزشی طبی دوامدار به خاطر ارایه اهل طب باید در فعالیت های آم .2

و تخنیک های را که بعد از تریننگ مناسب  شامل تداوی هاگیرد. اهل طب خدمات طبی را که طبی اش سهم ب

 فرا گرفته اند عرضه کنند

در حاالتیکه رهنمودهای طبی مناسب موجود نیست، اهل طب باید قضاوت محطاطانه نموده تا آسایش مریض  .3

 را حفظ کند.

ریضان، همکاران و سایر اهل طب نباید خود شان را به طریق غیر قابل اعتماد، گمراه کننده و فریبنده برای م .4

 اهل طب معرفی کنند.



و یا سایر انتانات جدی که قابل سرایت است به  HIVن اند، به وسیله ی منتاهل طب که می داند خودش  .5

مریض، باید خودش را داوطلبانه به خاطر حفظ مریضش معاینه کند. و باید رجوع به قوانین صدمه نرساندن 

 به مریض کند.

نباید به طبابت مبادرت ورزید. کسانیکه از ادویه مخدره الکول، ادویه یا ناتوانی فریکی از در جریان استفاده  .6

استفاده می کنند و یا کسی که از نظر فزیکی و عقلی سالم نیستند، باید از اسیستانت کمک بخواهند تا باید 

 فعالیت هایش را الی زمانیکه خرابی دیگر موجود نیست، محدود سازد.

 -IIIافق به اساس عالقه:عدم تو 

عدم توافق قوی به اساس عالقه یک امر ذاتی در جریان طبابت است. این عدم توافق باید به  .1

اساس بهترین بهره به مریض و احترام به خودمختاری یک مریض در تصمیم گیری اش حل 

ان از شود. اهل طب از این مساله آگاه باشند و هدایت طبی را بدهند که دقیق است و تا حد امک

 جهت گیری اجتناب کنند.

رشد تجارتی محصوالت طبی و خدمات آن ممکن است یک تمایل بی ارتباط به ارزش محصول  .2

را ایجاد کند و باعث ایجاد نفوذ بیش از حد شود. اهل طب از این مساله آگاه باشد و هدایت طبی 

 را بدهند که دقیق است و تا حد امکان از حهت گیری اجتناب کنند.

اهل طب نسخه، ادویه و تداوی را تنها به اساس مالحظات طبی و نیاز مریض، پیشنهاد کند.  .3

 نه دالیل مختلف. و و غیر مستقیمبدون در نظرداشت عالقه مندی مستقیم 

زمانیکه اهل طب هر چیزی را با ارزش زیاد به شمول حق الزحمه از کمپنی ها، مواد دوایی از  .4

 این باید به مریضان و همکارن افشا شود. اخذ میکنند یتولید کننده ها، و وسایل طب

 -IV مسلکی:ارتباطات  

طب باسایردوکتوران نرسها وافراد مسلکی طبی باید نشاندهنده خوبی ،صداقت احترام متقابل وتوجه به  هل: ارتباط ا1

 مریض باشد 

به آنها رجعت دهند تابهترین : دوکتوران باید باسایراین مشوره وهمکاری کنند ومریض درصورت ضرورت را 2

 خدمت به مریض شان شود 

 -V اجتماعیمسئولیت های: 

: دوکتوران واهل طب درآن پروگرام ها وتمرینات وفعالیت ها به صورت مثبت به طریق بامفهوم وباارزش اشتراک 1

 خوبی مردم باشد وایش فردی مریض ،سسیتم خدمات صحی کنندوسهم بگیرند که این به خاطر آس

باید دوکتوران به تمام قوانین احترام بگذارند . حیثیت ووقار مسلکی راحفظ ودسپلین تطبیق خودی مسلکی راقبول  :2

 کنند.

: اهل طب باید سعی کنند تااز طریق انجام پروسیجر های مناسب تابه آن اطبای که توانمندی موردسوال دارند ویاطرز 3

واطبا باادارات همکاری کنند تا از طرزالعمل چنین قی وخراب دارند، خاطرنشان سازند العمل غیرقانونی وغیر اخال

 افرادوقایه کنند 



 بدهند که در آن مورد دانش وتجریه دارد  (نظر)غلط بدهند وتنها در مواردی شهادت  (نظر ): اهل طب نباید شهادت4

وتجربه درمورد حدود استندردخدمات صحی ومدارک موجود  : دوکتورطب منحیث یک مشاهدباتجربه باید دانش5

 علمی درموردسوال درزمان مربوط داشته وبه صورت دقیق جواب ارایه کند 

 : پیش از ارایه نظراهل طب باید حقایق طبی مربوط به واقعه راوتمام معلومات مربوط موجودرادقیقآمطالعه نموده6

 باشد   

 

 

 


