
 

  بیانیه سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  (در مورد مکاتبات تهدیدآمیز و الزامات غیر کارشناسی مطرح شده توسط بعضی

  از نهادهاي رسمی و اداري) 

  

 ها وتوجهیهاي جسمی و روانی ناشی از ابتال به آن در کنار برخی بیو آسیب 19در ایام جاري، فراگیري بیماري کووید 

معتقدند جامعه به اتخاذ تصمیمات موازي، شرایطی را در عرصه عمومی فراهم آورده که بسیاري  و مشکالت ساختاري

هاي جدید را بر مالی و روانی را ندارد و محرك ،توان تحمل فشارهاي بیشتر جسمی ،عنوان یک واحد و البته افراد آن

اید از ایجاد ب ،ها و در عین حال تالش براي بهبود شرایط و اوضاعستیاي از کاتابد. به این ترتیب ضمن اذعان بر پارهنمی

هر گونه تنش جدید به هر شکل و عنوان جداً دوري گزید. از همین روي در حالی که پزشکانِ و پرستاران و دیگر 

د چنان اند بایستهجان نازنین بر کف گرفته و به یاري ملت ایران برخا ،دهندگان خدمات سالمت با حداقل امکاناتارائه

منشی پیش گرفته شود که اسباب دلسردي آنان فراهم نیاید. در چنین شرایطی آزمودن تحمل جامعه پزشکی و اتخاذ 

هاي واب و صالح نیست بلکه قطعاً اسباب تضعیف قواي عمومی عرصه سالمت در زمینهصهاي تهدیدي نه تنها به روش

  جسم و روان خواهد شد.

  ردد: گبا عنایت به برخی مکاتبات و مراسالت و نطقیات صاحبان مناصب رسمی و اداري متذکر می در همین راستا و

دهندگان و دوسویه به ارایه یآن هم با نگاه ،ارایه خدمات سالمت ملزوم به رعایت تمامی جوانب نکات ایمنی -1

  باید تداوم یابد. ،کنندگان خدمت با قدرت و دقتدریافت

  المت غیر فوري و غیر ضروري (اصطالحاً الکتیو) تا حد امکان کاهش یافته و یا حتی متوقف گردد.ارائه خدمات س -2

اهمیت دارد  19این موضوع هم از بابت حفظ سالمت مراجعان و پیشگیري از ابتالي آنان در بحران شیوع بیماري کووید 

  ی به اقالم مذکور براي ضروریات مقدور گردد.جویی در تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی، تا دسترسو هم از بابت صرفه

ست مجدداً بر لزوم حفظ و پاسداشت کلیه استانداردهاي بهداشتی و پزشکی در ارایه خدمات سالمت تأکید ا بدیهی

  گردد.می

کلیه خدمات و امکانات و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در اختیار اعضاي سازمان نظام پزشکی باید در جهت کنترل  -3

  قرار گیرد. 19شیوع و پیشگیري درمان بیماري کووید 



 

باید با نهایت دقت و به قید به کارگیري کلیه  19ان مبتال یا مشکوك به کووید عاز آنجا که ارایه خدمات به مراج -4

ر در رمتولیان سالمت باید تمامی ملزومات را برابر استانداردهاي مق ،ادوات و تجهیزات ایمنی استاندارد صورت پذیرد

از مصادیق تکلیف  ،کنندگان خدمات سالمت قرار دهند. در غیر این صورت ارایه خدمتهاي ذینفع و ارائهاختیار گروه

  رسد.ماالیطاق به نظر می

هر گونه خروج از رویه فوق عالوه بر ناکارآمدي خدمات ارایه شده موجبات بیماري هر دو طرف  الزم به ذکر است

  خدمات را فراهم آورده و به افزایش شیوع بیماري منجر خواهد شد.کننده دریافتدهنده و ارائه

جز به ایجاد  ،که توسل به قواعد حقوقی با هدف ایجاد رعب در جامعه پزشکیخصوص الزم به ذکر است در همین 

ته است به شد. لذا شایسمنتج نخواهد  ،هاي ذیربطهاي دستگاهها و ناتوانیفضاي منفی و بر مال شدن بیشتر نابسامانی

قانون راجع به امور پزشکی دارویی و تبصره آن یا قانون خودداري  3جاي توسل به این گونه عناوین و طرح موضوع ماده 

از کمک به مصدومین که در صورت تفاسیر مضیق و به نفع متهم که از اوصاف نظام حقوقی کیفري دنیاي متمدن امروز 

ه هاي مسئول و نهادهاي عمومی ببا الزام دستگاه ،رسدي قابل شمول بر پزشکان به نظر نمیبه هیچ رو ،رودبه شمار می

خدمات به  ترموجبات دلگرمی پزشکان و سایر اعضاي جامعه پزشکی در ارایه هر چه بیشتر و دقیق ،لیف خوداایفاي تک

  بیماران و نیازمندان فراهم آید.

بیماران موفق خواهند بود که هم خود و هم نزدیکانشان از حمایت و امنیت در درمان ست پزشکان و پرستارانی ا بدیهی

  شایسته قانونی و اخالقی برخوردار باشند.

ي خدمات فوري و ضروري پزشکی به کلیه بیماران و نیازمندان در چارچوب مقررات در پایان با تأکید مجدد بر لزوم ارایه

ط مقدم آمیز علیه سربازان خاز هر گونه رفتار یا گفتار نسنجیده یا تحریکست ا و رعایت استانداردهاي علمی و فنی الزم

  این نبرد تن به تن توسط هر شخص و در هر مقام جداً خودداري به عمل آید.

قانون سازمان نظام  3و  2سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران نیز بنا به رسالت دیرینه خود که در واژگان مواد 

کنندگان خدمات سالمت حمایت و سالمت جامعه و آحاد آن را از است از تمام اعضاي خود و سایر ارایه پزشکی متجلی

  کند.پروردگار منان مسألت می

  

  سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران


