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 با سالم و احترام

هؼاٍى هحتزم تْذاضتی داًطگاُ ػلَم پشضکی  ،10/10/93ج هَرخ /5733/6/12 تِ پیَست تصَیز ًاهِ ضوارُ          

 .ددگزٍ خذهات تْذاضتی درهاًی اصفْاى ارسال هی

 :داردلاًَى هجاسات اسالهی اضؼار هی 648اس آًجا کِ هادُ      

از  هرگاه در غيرشوند،  اطبا، جراحان، ماماها داروفروشان و تمامي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي"     

تا شش ميليون  به يك ميليون و پانصد هسار، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس يا موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند

قانون مجازات  624ماده )شوند، اما در جرايمي مانند اقدام به سقط جنايي توسط كادر درماني  ريال جساي نقدي محكوم مي

رد ، پيگيري قانوني به وجود شاكي خصوصي نياز ندا(قانون مجازات اسالمي 540و 539مواد )، صدور گواهي خالف واقع (اسالمي

 ".به محض اينكه در جريان امر قرار گيرد، رأسا اقدام به پيگيري قضايي خواهد كرد( دادستان)و مدعي العموم 

 اخالقهغایز تا ًِ تٌْا اس ًظز اخالق پشضکی اس سطح هزکش درهاًی تِ سطَح تاالتز تیواراى َّیتی گشارش هطخصات 

کٌذ، اس ًظز حمَلی ًیش تخلف هحسَب ٍ تؼمیة را هخذٍش هی گزٍ اػتواد تیي تیوار ٍ درهاى اي ٍ پشضکی تَدُحزفِ

.  الؼوَم را تِ دًثال خَاّذ داضتلضائی اس جاًة تیوار یا هذػی

ّاي تْذاضتی، تاضذ تِ کلیِ سطَح ًظارتی اػن اس هؼاًٍتهیٍ کذ هلی کِ حاٍي ًام تیوار  ییّالذا ارائِ گشارش        

ّاي هتٌاظز هلی آًْا ّاي ضَراي ّواٌّگی هثارسُ تا هَاد هخذر ٍ دستگاُغذاي داًطگاُ، دتیزخاًٍِ  درهاًی ٍ دارٍ

كد اختصاصي دّی یك در ساهاًِ هلی تیواراى تحت درهاى در هزاکش درهاى اػتیاد هثٌاي گشارش. تاضذهوٌَع هی

ّوچٌیي هطلة تزگزفتِ اس ساهاًِ  .گزددتَدُ کِ هتؼالثاً اس طزیك راٌّواي ساهاًِ هذکَر اتالؽ هی منحصر به فرد

. تاضذتزداري، پیَست هیالکتزًٍیکی ساسهاى لضائی ًیزٍّاي هسلح جْت تْزُ

 

 

 

 

 

 

 

: رونوشت
 ّاي هزدهی ستاد هثارسُ تا هَاد هخذر، جْت استحضارجٌاب آلاي دکتز افطار، هؼاٍى هحتزم کاّص تماضا ٍ تَسؼِ هطارکت -

-ّاي جوغٍ صذٍر دستَر اصالح    رٍیِ ، جْت استحضارهذیز کل هحتزم ًظارت ٍ ارسیاتی دارٍ ٍ هَاد هخذرب آلاي دکتز پیزصالحی، جٌا -

 ّاي ػلَم پشضکیّاي دارٍ ٍ غذاي داًطگاُآٍري اطالػات هزاکش درهاًی در حَسُ

 ٍ ارائِ رٌّوَد تحضار، جْت اسهتثَعجٌاب آلاي افطاري، سزپزست هحتزم دفتز اهَر حمَلی ٍسارت  -

 ٍ ارائِ رٌّوَد ، جْت استحضارهثارسُ تا هَاد هخذر دفتز حمَلی ستادجٌاب آلاي ػلیشادُ، سزپزست هحتزم  -

 هثارسُ تا هَاد هخذر، جْت استحضار پیطگیزي ستاد ،فزٌّگیجٌاب آلاي ٍّاب سادُ، هذیز کل هحتزم  -

 ریشي ستاد هثارسُ تا هَاد هخذر، جْت استحضارجٌاب آلاي دکتز لاسویاى، هذیز کل هحتزم دفتز تزًاهِ  -

 


