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اهمیت حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اسرار بیماران از سوی اعضای کادر درمانی
ناهید محرابی

1

چكيده
سابقه و هدف :محرمانگی اسرار بیماران و حفظ حریم خصوصی آنها از مباحث بسیار مهم در جوامع مختلف ميباشد.حفظ اسرار
بیماران یکی از اصول و قوانین اخالقی در حرفه پزشکی و پیراپزشکی از روزگاران باستان تا به امروز است.بیمار به اقتضای شرایط،
مواردی از بیماری خود را که ممکن است از نزدیکترین افراد خانواده خود پنهان سازد ،برای طبیب بازگو ميکند .بر همین اساس
پزشک و اعضاء کادر درمان نیز باید آنچه را از خلوت افراد شنیده و یا بهدست ميآورند به عنوان یک امانت پاسداری نمایند و جز
در «موارد خاص» باید مطیع اصول اخالقی و رازداری باشند.در این مقاله هدف شناسایی اهمیت حفظ حریم خصوصی و احترام
به محرمانگی اطالعات بیماران از سوی کادر درمانی است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و با بهرهگیری از کلمات کلیدی ،جستجو در منابع اینترنتی و کتابخانهاي صورت
گرفته است.
یافتهها :در این مطالعه حفظ محرمانگی اسرار بیماران به عنوان یکی از اصول مهم منشور حقوق بیماردر کشورهاي مختلف مورد
مقایسه قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری :نتایج بررسی نشان داد که محرمانه قلمداد شدن اطالعات شخصی در همه کشورها حق همه بیماران در نظر
گرفته ميشود و انتقال اطالعات محرمانه به شخص ثالث باید با اجازه بیمار باشد .اما در شرایطی که رازداری سالمت و یا حیات
بیمار ،اطرافیان و یا جامعه را به مخاطره بیاندازد پزشک ملزم به راز داری نمی باشد.
کلمات کلیدی :محرمانگی اسرار ،حریم خصوصی ،منشور حقوق بیمار

مقدمه

از آن در باره زندگی مردم ببینم یا بشنوم به هیچ کس نخواهم گفت

حریم خصوصی ” “Privacyعبارت است از :آنچه افراد بر پنهان نگه

و این قبیل مطالب را باید به گنجینه اسرار سپرد ».و یا سوگند نامه

داشتن مطلق و یا نسبی آن حق دارند و دیگران به محترم داشتن

تنظیمی توسط معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت درمان و

این پنهان کاری مکلفاند.جفری جانسون خلوت را محفوظ از

آموزش پزشکی بر این مطلب تاکید شده است....« :از خیانت و

قضاوت دیگران معنا ميکند ()1

تضییع حقوق بیماران بهطور جدی پرهیز کنم ،و نسبت به حفظ

حریم خصوصی یکی از حقوق اولیه بشر است که از گذشتههاي

اسرار آنان جز در مواقع ایجاب ضرورت شرعی پای بندی کامل

بسیار دور مورد توجه بوده است و با گذشت زمان در تمام نظامهاي

داشته باشم» (.)2

اجتماعی و مکاتب حقوقی مطرح شده است.چنان که بقراط در

شاغلین حرف پزشکی و بهداشتی و بهطور کلی هر کس که اطالعات

(Hippocrates medical

محرمانهاي در اختیار دارد باید بسیار مراقب باشد تا آن را بدون

) oatsچنین ميگوید« :آنچه در حین انجام حرفه خود و حتی خارج

مالحظه افشا نکند و مسئولیت حفظ یا افشای اطالعات محرمانه به

حدود 2000سال قبل در سوگند نامه خود

1ـ مربي ،عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشكي آجا
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خاطر منافع عمومی بر عهده خود فرد است ،او نمی تواند تصمیم در

بحث در مورد بیمار با افراد آگاه جهت تصمیمگیری برای درمانی

این مورد را به کس دیگری واگذار کند ،و مقام باالتر او نمی تواند

صحیح از وظایف پرسنل ميباشد.

از او بخواهد که بر خالف میلش رازی را حفظ یا افشا کند)3( .

هیچ اطالعاتی در مورد بیمار در خارج از جامعه درمانی و بدون

جنبه مثبتی که حفظ اسرار از سوی کادر درمانی دارد این است

اجازه صریح بیمار نباید فاش شودو منظور از «جامعه درمانی» کسانی

که بیمار با جرأت و اطمینان کامل همه آنچه را که در معالجه و

هستند که در درمان بیماران از نظر قانونی دارای مجوز ميباشند.

مداوای وی ممکن است موثر باشد را اظهار ميدارد که این امر

مواردی که باید به عنوان راز تلقی شود شامل تمامی اطالعاتی است

خود در رسیدن به تشخیص بیماری و یافتن راههای درمانی تاثیر

خود بیمار تمایلی به افشای آنها ندارد.

گذار است.در این مورد امیر مومنان علی (ع) ميفرمایند :کسی که

تقریب ًا در قوانین جاری کشورهای مختلف جهان پزشکان و

زوایای بیماریش را کتمان نماید طبیبش از معالجه وی عاجز ميماند

اعضاءکادر درمان مکلف به حفظ حریم شخصی و اسرار بیماران

(من کتم مکنون دائه عجز طبیه عن شفاعه))4( .

ميباشند ،لذابرای بیان اهمیت موضوع دیدگاه چند کشور رادر این

شایدابتال به انواعی از بیماری ،موجب تحقیر وپنهان کاری از سوی

خصوص مورد بررسی قرار ميدهیم:

بیمار شود و در صورت عدم اعتماد به پزشک باعث بروز مشکالتی

اتریش :بر طبق قانون اساسی فدرال کلیه افراد شاغل در بخشهاي

از جمله عدم درمان و احتمال شیوع بیماریهاي مسری را فراهم

فدرال ایالتی و ناحیهاي ملزم به رازداری هستندو براساس ماده

ميسازد.از آنجایی که بیمار باید بیماری خود را اظهار نماید لذا

121قانون مجازات ،افشاء راز جرم محسوب ميشود.و بر اساس

شرایط الزم برای ایجاد امنیت خاطر برای وی ،از سوی پزشک و

قوانین هدف ارتقاءشخصیت فرد تا باالترین حد ممکن است و در

اعضاء کادر درمان ميبایست فراهم شود.

مواردی از محدودیتهايي برخوردار ميشود مثال :در قوانین مربوط
به پیشگیری از انتشار بیماریهاي مسری ،الزم است تا پیرامون آن

مواد و روشها

به همه مردم اطالعات داده شود و اقدامات قرنطینه کردن انجام

مطالعه فوق از نوع مروری ) (Review Articleميباشد ،که در تنظیم آن

پذیرد و افراد مبتال به انجام معالجات خود گردند.

از کتب و مقالههاي معتبر منشر شده در سالهای اخیر استفاده شده

فرانسه :رازي حرفهاي که به سود مصالح بیمار است برای کلیه

است .و از کلمات کلیدی Right’s of patient, Privacy, Confidentialy

پزشکان در چارچوب شرایطی که در قانون مطرح شده اجباری است.

در اینترنت استفاده و تحریر گردیده است.

نروژ :پزشک ملزم است راز داری در مورد سالمت افراد یا دیگر
مسائل شخصی را که در طول طبابت از آن مطلع ميشود حفظ

یافتهها

نماید زیرا افشاي آن جریمه و حداقل شش ماه حبس خواهد داشت.

بهطور کلی اطالعات بیماران به یکی از راههاي زیر به کادر درمانی

چکسلواکی :کلیه اطالعات مربوط به بیماران محرمانه تلقی

منتقل ميشود:

ميشودو الزام به رازداری نه تنها اطالعات پزشکی بلکه اطالعات

الف) توسط خود بیمار (بهطور مستقیم)

خانوادگی و اجتماعی را شامل ميشود و از کارکنان درمانی نمی

ب) توسط شخص ثالث یا همراه بیمار

توان به عنوان شاهد در دادگاه استفاده کرد.حتی اگر خود بیمار

ج) توسط پزشک یا کادر درمانی (غیر مستقیم)

رضایت داده باشد)5( .

پرسنل درمانی باید اطالعاتی راکه از کارشان کسب ميکنند به

فنالند :بدون رضایت بیمار هیچکس در فنالند حق ندارد تا به

عنوان اسرار تلقی نمایند .قانون کلی این است که تنها با رضایت

پروندههاي پزشکی بیماری که از نظر قانونی دارای اهلیت است،

بیماران ميتوان اطالعات را به شخص دیگر منتقل نمود.البته این

دسترسی پیدا کند ،مگر خود بیمار و افرادی که در مراقبت از

به آن معنا نیست که کادر درمانی در مورد بیماران خود حق بحث

بیمار سهیم هستند .شورای ملی تندرستی رهنمودهایی را در زمینه

و گفتگو با پرستار یا پزشک دیگر را ندارند بلکه مبادله نظرات و

مصونیت بیماراز افشاي راز صادر کرده است ،این رهنمودها عمدت ًا
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در مورد بیماران بیمارستانهاي آموزشی که از بیماریهاي آنها

 -اعتماد و اطمینان بین پزشک و بیمار

برای اهداف آموزشی استفاده ميشود اعمال ميگردد.همچنین در

رازداری مطلق یا نسبی؟ قانون انجمن بينالمللی پزشکان

زمینه بیماران رو به مرگ نیز توسط همین شورا راه کارهایی ارائه

) ،(world medical associationاعالمیه ژنو و قسم نامه بقراط در مورد

شده است بهطوری که شخص ذیربط به هیچ عنوان نباید خواستار

رازداری انعطاف ناپذیر است و رازداری مطلق را توصیه ميکنند

نابود کردن بخش یا کلیه قسمتهاي پرونده خود گردد.در بخش

وظاهرا پزشک را در برابر دادگاه نیز از افشا راز معاف میدارند.

دولتی ،پروندههاي پزشکی را ميتوان  90سال از زمان تولد بیمار

اما در مقابل رازداری مطلق قوانین کلی برخی از کشورها اجازه

و یا دست کم پنج سال از زمان پایان معالجه و یا 30سال پس از

ميدهد که راز داری نسبی باشد و در این صورت در موارد بسیار

آخرین معالجه و یا 10سال از زمان مرگ بیمار نابود کرد.مدت زمان

محدود ميتوان راز بیمار را فاش کرد)6( .

نگهداری عکسهاي 10، Xسال است.

از سوی دیگر با توجه به آن که امروزه رشتههاي مختلف زیست

قانون سوئیس :در سوئیس قانون مدنی به شدت از مصونیت

شناختی با پزشکی همراه شده و مرزبندی واضحی بین این شاخهها

افشاي راز حمایت ميکند.پزشکان و دستیاران آنها ملزم هستند

وجود ندارد به نظر ميرسد تعهد به رازداری مطلق به تمام اعضای

تا بر اساس قانون مجازات عمومی ،اطالعات مربوط به بیماران

گروه پزشکی و سایر گروههاي مرتبط تسری پیدا کرده است (.)7

را محرمانه تلقی کنند و بدین طریق بیماران در برابر افشای این
اطالعات مصون خواهند بود.

در چه مواردی اجازه نقض رازداری داده ميشود؟

اهمیت رازداری از دیدگاه قانونی :بر طبق ماده  648قانون مجازات

رضایت بیمار ،منفعت بیمار ،احتمال صدمه به دیگران (نفع جامعه)،

اسالمی ،ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل

الزام قانونی (بیماریهاي عفونی ـ بیماریهايي که در ارائه خدمات

یا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی،

شغل و حرفه ایجاد اختالل مينماید و ،)....دستور دادگاه ،تحقیقات

اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و

پزشکی

یا یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی
محکوم ميشوند.

نتیجهگیری
با توجه به آنچه گذشت نتیجه ميگیریم حفظ اسرار پزشکی و

اهمیت رازداری از نظر اخالق پزشکی

رازداری اغلب به یک وظیفه قانونی اطالق ميشود که بر دوش

 -احترام به اصل آزادی و استقالل انسانی ( )Autonomyحق

کارشناسان بهداشت و درمان است و قدمت زیادی در سنت و

کنترل مدیریت

قانون دارد.و اساسا رازداری حرفهاي به عنوان یکی از اصول ثابت

 -تمایل طبیعی افراد به اختفاي اسرار

و بسیار مهم در «منشور حقوق بیمار» در سراسرکشورهاي جهان

 -جلوگیری از صدمات اجتماعی و ایجاد تبعیض (مذمت و بی

محسوب ميشود ،زیرا حفظ راز بیماران در راستای حفظ مصالح

آبرویی بیمار)

بیمار و جامعه خواهد بود.
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