دستورالعمل تشکيل ،سطح بندي و شرح وظايف
کميتههاي اخالق بالينی
(کميتههاي ملی ،دانشگاهی و بيمارستانی)
تابستان ۷۹۳۱

مقدمه
کميتههاي اخالق بالينی به عنوان نهاد سياستگذار ،ناظر و تصميم ساز و با هدف افزایش ميزان رعایت استانداردهاي اخالق حرفههاي
در ارائه خدمات سالمت در محيطهاي بالينی به ویژه بيمارستانها تشکيل میشوند .فلسفه وجودي کميتههاي اخهالق بهالينی ،تهنمي ،
حفظ و ارتقاي اعتماد ميان ارائهکنندگان و گيرندگان خدمات سالمت و "پاسداري از حقوق بيمار و ارائههکننهدگان خهدمت و ارتقهاي
اخالق سازمانی" است .ای کميته تالش میکند تا با ترکيبی متنوع ،رسالت خود را به صورت همهجانبه به انجام برساند.
اهم اهداف کميتههاي اخالق بالينی شامل توجه به اصول و ارزشهاي انسانی -اسالمی در ارائه خدمات سالمت ،آگاه سازي مهردم از
حقوق و مسئوليتهاي اجتماعی ،پاسداشت کرامت انسانی و حقوق بيماران مندرج در منشور حقوق بيمار جمهوري اسهالمی ایهران و
پایش ،نظارت و ارزیابی آن در چارچوب نظام سامان مند ،کمک به حل چالشهاي اخالقی در محهيطههاي بهالينی بيمارسهتان ،ارتقها
آگاهی و حساسيت اخالقی همه ذينفعان نسبت به جنبههاي اخالقی ارائه خدمات سالمت ،تنمي  ،حفظ و ارتقا اعتماد متقابهل بهي
گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات سالمت ،حفظ اعتبار و شهرت بيمارستان بهعنوان یک نهاد اجتماعی اخالق مهدار و تهروی مفهاهيم
تعهد حرفهاي است.
کميته هاي اخالق بالينی در سه سطح مختلف تشکيل میشوند .باالتری سطح کميتههها شهامل کميتهه ملهی اخهالق بهالينی مسهتقر در
معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است که مسؤوليت حوزه اخالق بالينی را بهر عههده دارد .سهطح دوم شهامل
کميته هاي اخالق بالينی دانشگاهی مستقر در دانشگاه ها/دانشکده هاي علوم پزشکی کشهور مهیباشهد کهه مسهؤوليت ارائهه خهدمات
سالمت در یک محدوده جغرافيایی را دارند .مسؤوليت ای کميتهها بيشتر نظارت بر رعایت استانداردهاي اخالقی در محيطهاي بالينی
و بيمارستانهاي تحت نظر هر دانشگاه /دانشکده و برنامه ریزي براي اجراي سياستهاي کميته ملی اخالق بالينی است .سومي سهطح
کميته هاي اخالق بالينی شامل کميته هاي اخالق بالينی مستقر در مراکز ارائه خدمات سالمت به ویژه بيمارستانها اسهت .کميتهه ههاي
اخالق بيمارستانی ضم نظارت بر رعایت هنجارهاي اخالق حرفهاي در محيط بالينی مربوطه ،مجري سياستهاي مصوب کميته ملهی
اخالق بالينی و کميتههاي دانشگاهی مربوطه خواهند بود.

بخش اول -تعاريف
مادة  )1واژههاي مندرج در ای دستورالعمل ،در معانی ذیل به کار رفته است:
 1-1وزارت بهداشت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 2-1كميتة ملي :کميتۀ ملی اخالق بالينی که با هدف ارتقاي رعایهت اسهتانداردهاي اخهالق حرفهه اي در محهيطههاي بهالينی در
معاونت درمان وزارت بهداشت تشکيل شده است .ای کميته مرجع ملی سياستگذاري و نظارت بر رعایت استانداردهاي اخالقهی در
محيطهاي بالينی میباشد.
 3-1كميتة دانشگاهي :کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی در دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشهکی کشهور کهه زیهر نظهر وزارت
بهداشت اداره میشوند و مسؤوليت ارائه خدمات سالمت را در یک محدوده جغرافيایی کشور بر عهده دارد تشکيل میشود و مسهئول
برنامه ریزي و نظارت بر کميتههاي اخالق بيمارستانی تحت پوشش خود میباشند.
 4-1كميتة اخالق بيمارستاني :کميتۀ اخالق بيمارستانی که با تایيهد کميتهه اخهالق بهالينی دانشهگاه ها/دانشهکده ههاي در همهه
بيمارستانهاي کشور اعم از دولتی و غير دولتی تشکيل میشود.
 5-1عضو حقيقي كميته :فردي که به اعتبار موقعيت علمی یا اجتماعی خود ،براي عضویت کميتۀ اخالق بالينی ،انتخاب ،معرفهی
و منصوب میشود.

 6-1عضو حقوقي كميته :فردي که به اعتبار سمت خود در کميته وارد شده و با پایان سمت از آن خهارج مهیشهود .عضهویت و
شرکت در کميتۀ اخالق جزئی از وظایف عضو حقوقی است.
 7-1راهنمای اخالق باليني :مجموعه مقررات ،الزامات یا دستورالعملهاي مربوط به اخالق بالينی که به تصویب کميته ملی اخالق
بالينی و شوراي عالی اخالق پزشکی کشور رسيده و توسط وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابالغ شده باشد.
 8-1تعارض منافع :شرایط مادي یا معنوي که ممک است نظر افراد را تحت تنثير قرار داده ،منجر به تصميمگيهري و نتيجههگيهري
سوگرایانه نسبت به موضوع مطروحه شود.

بخش دوم ـ کميتة ملی
کميتۀ ملی اخالق بالينی باالتری مرجع سياست گزاري و تصميمگيري در مورد مسایل اخالق بالينی میباشد کهه در وزارت بهداشهت،
درمان و آموزش پزشکی و به ریاست معاون درمان وزارت متبوع تشکيل میشود .صهالحيتههاي کميتهۀ ملهی عبارتنهد از :ههدایت و
نظارت بر کميتههاي دانشگاهی و بيمارستانی ،تدوی دستورالعملها و راهنماهاي اخالق بالينی ،ارائۀ مشاوره به کميتهههاي دانشهگاهی
اخالق که الزم است با هماهنگی دبيرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت متبوع به انجام برسند.
کميته ملی داراي  11عضو حقوقی و حقيقی است .حکم رئيس و اعضاي کميتۀ ملی اخهالق بهالينی توسهط وزیهر بهداشهت ،درمهان و
آموزش پزشکی صادر میشود و به مدت چهار سال معتبر بوده و قابل تمدید است.
مادة  )2موارد صالحيت کميتۀ ملی:
تدوی و ابالغ دستورالعمل و راهنماهاي مربوط به اخالق بالينی که توسط کميته و یا حسب مهوازی قهانونی توسهط مقامهات
ذيصالح تصویب شده است.
نظارت بر اجراي دستورالعملها و آیي نامههاي ابالغ شده و عملکرد کميتههاي دانشگاهی اخالق بالينی و کميته ههاي اخهالق
بيمارستانی
قبول اعتراض و رسيدگی به اعتراضات به تصميم کميته هاي دانشگاهی
حمایت از پژوهشهاي کاربردي در زمينۀ اخالق بالينی
ارائۀ مشاوره ،ظرفيت سازي و توانمندسازي کميتههاي اخالق بالينی دانشگاهی و کميته هاي اخالق بيمارستانی
اجراي سياستهاي کلی نظام سالمت در جهت ارتقا رعایت استانداردهاي اخالق بالينی در کشور
تدوی و اجراي برنامههاي راهبردي و عملياتی ارتقا رعایت استانداردهاي اخالق بالينی در کشور
رصد وضعيت رعایت استانداردهاي اخالق بالينی و اخالق سازمانی در کشور
بررسی و تنیيد تنسيس کميتههاي دانشگاهی اخالق بالينی
مادة  )1اعضاي کميتۀ ملی:
 -3-1کميتۀ ملی داراي  11عضو به شرح زیر است:
معاون درمان وزارت بهداشت
معاون پرستاري وزارت بهداشت یا نماینده ایشان
معاون بهداشت وزارت بهداشت یا نماینده ایشان
معاون فنی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

نماینده سازمان پزشکی قانونی جمهوري اسالمی ایران
مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت
ریيس سازمان فوریتهاي پزشکی (اورژانس) کشور
یک نفر فقيه برجسته آشنا به فقه پزشکی
یک نفر حقوقدان برجسته آشنا به حقوق پزشکی
سه نفر متخصص اخالق پزشکی
یک نفر پزشک متخصص خوش نام ترجيحاً با تجربه مدیریت/ریاست بيمارستانی
یک نفر پرستار خوش نام ترجيحاً با تجربه مدیریت پرستاري
یک نفر عضو غيرمتخصص به عنوان نمایندة جامعه
 -3-2عضویت حداقل دو نفر از بانوان در کميتۀ ملی اخالق بالينی ضروري است.
 -3-3در صورت صالحدید اعضا ،براي هر جلسه از صاحبان برجستۀ برخی سمتهاي اجرایی یا تخصصهاي بالينی ،علهوم
پایه ،روانشناسان ،متوليان امور اعم از دولتی یا مردمنهاد ،نمایندگان اقليتهاي دینی یا مهاجری و ...بهه عنهوان مشهاور جههت
ارائۀ نظرات و بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
 -3-4در صورت صالحدید ،اعضاي کميتههاي دانشگاهی اخالق بالينی و کميته هاي اخهالق بيمارسهتانی جههت شهرکت در
جلسات کميتۀ ملی دعوت میشوند.
 -3-5عضویت اشخاصی که به اعتبار سمت خود عضو کميته میباشند (اعضاي حقوقی) به محض پایان سمت ،لغو میشود.
مادة  )4انتصاب اعضاي کميتۀ ملی:
 -4-1معاون درمان وزارت بهداشت ،رئيس کميتۀ ملی اخالق بالينی بوده و با حکم وزیر بهداشت به ای سمت منصوب مهی
شود.
 -4-2اعضاي کميتۀ ملی اخالق بالينی ،توسط معاون درمان وزارت بهداشت پيشنهاد شده و احکام آنها توسط وزیر بهداشهت
جهت چهار سال عضویت صادر میشود و تمدید عضویت آنها بالمانع است.
 -4-3وزیر بهداشت باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضاي مدت عضویت یا استعفاي عضو ،جایگزی وي را با لحاظ مفاد
ای دستورالعمل منصوب نماید.
ماده  )5شرایط عضویت اعضاي کميتۀ ملی:
 -5-1عضو باید در هنگام انتصاب ،موافقت خود را با شرکت در جلسات کميتۀ ملی و آموزشهاي مربوط به آن اعالم نماید.
 -5-2عضو باید نسبت به شرایط عضویت و فعاليت در کميتهها ،انتشار نام و نام خانوادگی ،تشهریفات ،انتصهاب ،جهایگزینی،
عزل ،استعفا ،مدت زمان عضویت و تعارض یا اشتراک منافع و جزئيات مربوط به آن آگاه باشد و موافقت خود را اعالم و امضا
کند و شخصاً در جلسه حضور یابد.
 -5-3عضو غيرمتخصص ترجيحاً نماینده سازمانهاي مردم نهاد حوزه سالمت یا انجم هاي حمایت از حقوق بيماران باشد.

ماده  )6دبيرخانه کميتۀ ملی:
 -6-1به منظور حس کارکرد کميته ،معاون درمان ،دبيرخانۀ کميته را در معاونت درمان وزارت بهداشهت تشهکيل داده و یهک
نفر را به عنوان دبير کميتۀ ملی اخالق بالينی منصوب می نماید.

تبصره یک :انتخاب دبير کميته از بي اعضاي حقيقی و یا حقوقی کميته ملی اخالق ضروري نيست.
تبصره دو :در صورتی که دبير کميته از اعضاي کميتۀ ملی انتخاب شده باشد ،در جلسات کميته حق رأي خواهد داشت.
 -6-2دبير کميتۀ ملی باید واجد اوصاف ذیل باشد:
آشنایی با مالحظات و اصول اخالق پزشکی و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه ترجيحاً متخصص اخالق پزشکی
توانایی برقراري ارتباط و تعامل مناسب
سابقۀ کافی در برنامهریزي و مدیریت در حوزه اخالق پزشکی
 -6-3وظایف دبير کميته شامل موارد زیر است:
تنظيم دستور کار ،دعوت و حضور و غياب اعضا ،تعيي و دعوت از مشاوران ،انجام مکاتبات و صدور مصوّبات کميته
ادارة امور مالی کميته
 -6-4بودجۀ الزم براي فعاليت دبيرخانۀ کميتۀ ملی اخالق بالينی از محل اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت تنمي مهی
شود.
ماده  )7تشکيل جلسات کميتۀ ملی:
 -7-1حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت یافت جلسات کميتۀ ملی ،نصف بعالوه یک کل اعضاي کميته ملی است .حد
نصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر میباشد.
 -7-2جلسات با رعایت حد اعالي محرمانگی و حس نيت و بدون هرگونه تعارض یها اشهتراک منهافع تشهکيل ميشهود .در
زمان شروع جلسات ،تمام اعضا باید فرم مربوط به عدم تعارض یا اشتراک منافع مربوط نسبت به موضهوعاتی را کهه در ههر
جلسه مطرح میشود امضا نمایند.
 -7-3حضور رئيس یا دبير کميتۀ ملی براي رسميت یافت جلسات ضروري است.
 -7-4ارائۀ نظرات کتبی اعضاي غایب نيز براي روش سازي بحث و گفتگو مجاز است امّها فقهط آن اعضهایی کهه در جلسهۀ
کميته شرکت نمودهاند ،حق رأي دارند .نظرات کتبی اعضاي غایب در جلسه ،قرائت و به صورتجلسه ضميمه میشود.
 -7-5درج موارد زیر در صورتجلسات کميتۀ ملی ضروري است:
تاریخ تشکيل جلسه به روز ،ماه و سال ،ساعت و مدت برگزاري جلسهه ،محهل تشهکيل جلسهه ،نهام و نهامخهانوادگی
تدوی کنندة گزارش ،نام و نام خانوادگی و عنوان حاضران و غایبان جلسه.
طرحها و موضوعات مطرح شده ،توصيهها ،جزئيات بحث و تصميمهاي اتخاذ شده و ذکر نظرات تمهام اعضها ،شهامل
نظرات مخالف و موافق.
نام و نامخانوادگی اعضاي حاضر کميته با ذکر سمت و رتبۀ علمی جهت امضاي اعضا
 -7-6تمامی صورتجلسات توسط دبير کميته تنظيم و به امضاي حاضران در آن جلسه رسانده شود.
 - 7-7تمام صورتجلسات و مصوّبات ،حداقل به مدت ده سال در دبيرخانۀ کميتۀ ملی اخالق بالينی نگهداري خواهند شد.

بخش سوم ـ کميتههاي دانشگاهی اخالق بالينی
کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی در دانشگاه ها/دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تشکيل میشود .صالحيت کميتهه
هاي دانشگاهی اخالق بالينی نظارت بر کميته هاي اخالق بيمارستانی و ارائه مشاوره به آنها و برنامه ریزي براي اجهراي سياسهتههاي
کميته ملی اخالق بالينی در محدوده جغرافيایی تحت نظر دانشگاه مربوطه است .معاون درمان دانشگاه ،رئيس کميتۀ دانشگاهی اخهالق
بالينی است .کميتۀ دانشگاهی شامل  15عضو حقوقی و حقيقی است که احکام آنها توسط رئيس دانشگاه صادر مهیشهود و بهه مهدت
چهار سال معتبر بوده و قابل تمدید است .ترکيب کميته اخالق بالينی هر دانشگاه باید به تنیيد کميته ملی اخالق بالينی برسد.
مادة  )8موارد صالحيت کميتههاي دانشگاهی:
 .1بررسی و تنیيد تنسيس کميتههاي اخالق بيمارستانی
 .2نظارت بر عملکرد کميته هاي اخالق بيمارستانی
 .1رسيدگی به اعتراض نسبت به تصميمات کميتههاي اخالق بيمارستانی
 .4پاسخ به پرسشها و حمایت و توانمندسازي کميتههاي اخالق بيمارستانی
 .5نظارت بر فعاليتهاي کميتههاي اخالق بيمارستانی
 .6برنامهریزي براي آموزش و توانمندسازي همه حرفه مندان ،کارکنان رده هاي مختلف ،اعضاي هيئت علمهی و دانشهجویان
دوره هاي بالينی در زمينۀ اخالق بالينی
 .7تدوی و اجراي برنامۀ راهبردي و عملياتی جهت ارتقا رعایت استانداردهاي اخالقهی در محهيطههاي بهالينی تحهت نظهر
معاونت درمان دانشگاه
 .8برنامه ریزي براي اجراي سياستهاي کميته ملی اخالق بالينی
 .9دادن گزارش دوره اي به کميته ملی اخالق بالينی
 .11حمایت از پژوهشهاي مربوط به حوزه اخالق بالينی
مادة  )9اعضاي کميته دانشگاهی:
 -9-1کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی داراي  15عضو به شرح ذیل است:
معاون درمان دانشگاه (ریيس کميته)
مسؤول دفتر پرستاري دانشگاه
معاون بهداشت دانشگاه یا نماینده ایشان
معاون فنی سازمان نظام پزشکی استان یا شهر محل استقرار دانشگاه
ریيس سازمان پزشکی قانونی استان یا شهر محل استقرار دانشگاه یا نماینده ایشان
مدیرکل نظارت بر درمان دانشگاه
ریيس سازمان فوریتهاي پزشکی (اورژانس) استان یا شهر محل استقرار دانشگاه
مدیر درمان دانشگاه
مسؤول واحد اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه
یک نفر روحانی برجسته آشنا به فقه پزشکی
یک نفر حقوقدان آشنا به حقوق پزشکی
یک نفر متخصص اخالق پزشکی

یک نفر از پزشکان خوشنام با سابقه مدیریت /ریاست بيمارستان خصوصی
یک نفر از پزشکان خوشنام با سابقه مدیریت /ریاست بيمارستانهاي آموزشی دانشگاهی
یک نفر عضو غيرمتخصص به عنوان نمایندة جامعه
 -9-2در کميتههاي دانشگاهی اخالق بالينی الزم است حداقل دو نفر از بانوان عضویت داشته باشند.
 -9-3در صورت صالحدید اعضا ،براي هر جلسه از صاحبان برجستۀ برخی سمتهاي اجرایی یا تخصصهاي بالينی ،علهوم
پایه ،روانشناسان ،متوليان امور اعم از دولتی یا مردمنهاد ،نمایندگان اقليتهاي دینی یا مهاجری و ...بهه عنهوان مشهاور جههت
ارائۀ نظرات و بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
 -9-4رئيس دانشگاه ،رئيس کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی است.
 -9-5عضویت اشخاصی که به اعتبار سمت خود عضو کميته میباشند (اعضاي حقوقی) به محض پایان سهمت ملغهی مهی
شود.
مادة  )11نحوه انتصاب اعضاي کميته دانشگاهی:
 -11-1احکام اعضاي کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی توسط رئيس کميته صادر میشود .مدت عضویت اعضاي انتخهابی در
کميتههاي دانشگاهی چهار سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 -11-2رئيس کميتۀ دانشگاهی موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از پایان عضویت یا استعفاي عضو ،جهایگزی وي را
با لحاظ مفاد ای دستورالعمل منصوب نماید.
مادة  )11شرایط عضویت اعضا :
 -11-1عضو باید نسبت به شرایط عضویت و فعاليت در کميتهههها ،شهرایط الزم ،انتشهار نهام و نهامخهانوادگی ،تشهریفات،
انتصاب ،جایگزینی ،عزل ،استعفا ،مدت زمان عضویت و تعارض یا اشتراک منهافع و جزئيهات مربهوط بهه آن آگهاه باشهد و
موافقت خود را کتباً اعالم و امضا کند.
 -11-2عضو غيرمتخصص ترجيحاً نماینده سازمانهاي مردم نهاد مدافع حقوق بيماران باشد.
ماده  )12دبيرخانه کميته دانشگاهی:
 -12-1دبير کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی از ميان اعضاي کميته و با حکم معاون درمان دانشگاه به ای سمت منصوب می-
شود.
 -12-2وظایف دبير کميتۀ دانشگاهی عبارت است از:
 .1تنظيم دستورکار ،صورتجلسات ،دعوت و حضور و غياب اعضا ،تعيي و دعوت از مشاوران ،مکاتبهات ،امضهاي
مصوبات و أخذ فرم امضا شدة بيان تعارض یا اشتراک منافع اعضا
 .2ادارة امور مالی کميته
ماده  )11تشکيل جلسات کميته دانشگاهی:
-13-1اعضاي کميته باید پيش از جلسه زمان کافی براي بررسی اسناد مربوطه داشته باشند.
 -13-2تمام اعضاي کميتۀ دانشگاهی باید شخصاً در جلسات حضور یابند.

 -13-3حضور رئيس یا دبير کميتۀ دانشگاهی براي رسميت یافت جلسه ضروري است.
 -13-4جلسات باید با رعایت حد اعالي محرمانگی و حس نيت و بدون هرگونه تعارض یا اشتراک منافع تشکيل شود.
 -13-5چنانچه هر یک از اعضاي کميته در مورد موضوع مطروحه تعارض یا اشتراک منهافع داشهته باشهد ،بایهد مراتهب را
اعالم کند؛ در ای صورت آن عضو فاقد حق رأي در تصویب موضوع خواهد بود.
 -13-6حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت یافت جلسات کميته ،حضور نصف بعالوه یک کل اعضهاي کميتهه اسهت.
حد نصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر میباشد.
 -13-7در هر جلسۀ کميتۀ دانشگاهی ،باید صورتجلسه توسط دبير کميته تنظيم و به امضاي حاضران در آن جلسه رسهانده
شود.
 -13-8ارائۀ نظرات کتبی اعضاي غایب نيز براي روش سازي بحث و گفتگو مجاز است ،امّا فقط آن اعضایی کهه در جلسهۀ
کميتۀ دانشگاهی شرکت نمودهاند ،حق رأي دارند .نظرات کتبی اعضاي غایب در جلسه ،قرائت و به صورتجلسه ضميمه می
شود.
 -13-9تصميمات کميته دانشگاهی قابل اعتراض در کميته ملی است .هر فرد ذينفعی میتواند به تصميم کميتۀ دانشگاهی
اعتراض نماید .اعتراض کننده باید اعتراض خود را به صورت مکتوب ظرف مدت سی روز کاري از تاریخ دریافت تصميم
کميتۀ دانشگاهی ،به همراه مدارک الزم به دبيرخانۀ کميتۀ ملی اخالق بالينی تسليم کند.
مادة  )14بودجه کميته دانشگاهی اخالق بالينی و دبيرخانه مربوطه در دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه تنمي میشود.
مادة  )15کميته دانشگاهی اخالق بالينی حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان سال باید گزارش ساالنه خود را بهه کميتهه ملهی اخهالق
بالينی ارائه کند.

بخش چهارم ـ کميتههاي اخالق بيمارستانی
کميتههاي اخالق بيمارستانی در همه بيمارستانهاي اعم از دولتی و غيهر دولتهی بها نظهارت و تایيهد کميتهه اخهالق بهالينی دانشهگاه
ها/دانشکده هاي مربوطه تشکيل میشوند .کميتۀ اخالق بيمارستانی  11عضو حقوقی و حقيقی دارد .ریهيس بيمارسهتان ریهيس کميتهه
اخالق بالينی است و احکام اعضا توسط رئيس کميته بيمارستانی صادر میگردد .مدت عضویت اعضاي کميتۀ سهازمانی چههار سهال و
قابل تمدید است .ترکيب کميته اخالق بيمارستانی هر بيمارستان باید به تنیيد کميته دانشگاهی اخالق بالينی برسد.
مادة  )16وظایف کميته اخالق بيمارستانی:
الف) برنامهریزی و راهبری:

 تدوی و اجراي برنامه ارتقا رعایت استانداردهاي اخالق بالينی در بيمارستان
 مميزي اخالقی ضوابط بيمارستان به لحاظ رعایت موازی اخالق حرفهاي
 تدوی  ،مميزي و بهبود خطمشیها ،فرآیندها و دستورالعملهاي اخالقی و نظارت بر اجراي آن
 پيشنهاد راهحلهایی براي توزیع عادالنه منابع و ارائه پيشنهاد به سایر بخشهاي مرتبط

ب) پایش و نظارت:

 بررسی گزارشهاي مرتبط با سنجههاي حقوق بيمار در اعتباربخشی بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب

 بررسی گزارش هاي مرتبط با وضعيت رعایت ضوابط اخالق حرفهاي از سوي حرفه مندان در بيمارستان و ارائه بازخورد
مناسب

 بررسی گزارشهاي مرتبط با شکایات وارده مرتبط با اخالق حرفهاي در بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب
 پایش رعایت حقوق آزمودنیها در پژوهشهاي جاري در بيمارستان
 پایش وضعيت مدیریت تعارض منافع در بيمارستان
 نظارت بر حس اجراي منشور حقوق بيماران
ج) آموزش و پژوهش:

 آموزش اخالق حرفهاي به فراگيران و کليهي شاغلي بيمارستان
 برنامهریزي ،اجرا و ارزیابی برنامه آموزش اخالق حرفهاي براي فراگيران و ارائهدهندگان خدمات سهالمت در بيمارسهتان
متناسب با نيازسنجیهاي انجامشده
 آشنا کردن بيماران و همراهان آنها با حقوق و تکاليف خود در بيمارستان
 انجام و حمایت از پژوهشهاي مرتبط با اخالق حرفهاي و حقوق بيمار

د) ارائه خدمت:
 ارائه مشاوره اخالقی به مدیریت و حرفه مندان بيمارستان در برخورد با چالشها و کشمکشهاي اخالقی
 ارائه مشاوره اخالق بالينی به بيماران و همراهان آنها در تصميمگيري
 ارائه مشاوره به حرفه مندان

 ارائه مشاوره در بررسی پروندههاي تخلفات اخالق حرفهاي ارجاعی از واحدهاي مختلف بيمارستان
مادة  )17اعضاي کميته اخالق بيمارستانی:
 -17-1کميتۀ اخالق بيمارستانی متشکل از  11عضو و شامل افراد ذیل است:
 .1رئيس بيمارستان
 .2معاون آموزشی مراکز آموزشی (در مراکز غير آموزشی سوپروایزر آموزشی)
 .1معاون درمان بيمارستان
 .4مدیر بيمارستان
 .5مدیر پرستاري
 .6مسؤول واحد بهبود کيفيت یا مسئول دفتر حاکميت بالينی یا مسئول اعتباربخشی بيمارستان
 .7سوپروایزر اخالق بالينی بيمارستان
 .8مسوول مددکاري بيمارستان
 .9یک نفر از پزشکان مجرب بيمارستان به پيشنهاد رؤساي بخشها
 .11یک نفر متخصص اخالق پزشکی (در صورت عدم دسترسی به متخصص اخالق پزشکی مهیتهوان از افهرادي کهه دوره
هاي کوتاه مدت اخالق بالينی مورد تایيد کميته ملی اخالق بالينی را گذرانده باشند استفاده نمایند).
 .11یک نفر روحانی آشنا به مسائل اخالق بالينی
 .12یک نفر متخصص پزشکی قانونی یا حقوقدان آشنا به حوزه حقوق پزشکی
 .11یک نفر عضو غيرمتخصص به عنوان نماینده جامعه ( ای عضو باید بدون وابسهتگی سهازمانی بهه وزارت بهداشهت و
ترجيحاً نماینده سازمانهاي مردم نهاد مدافع حقوق بيماران باشد).

 -17-2در صورت صالحدید اعضا ،براي هر جلسه از صاحبان برجستۀ برخی سمتهاي اجرایی یا تخصصهاي بالينی ،علوم
پایه ،روانشناسان ،متوليان امور اعم از دولتی یا مردمنهاد ،نمایندگان اقليتهاي دینی یا مهاجری و ...بهه عنهوان مشهاور جههت
ارائۀ نظرات و بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
مادة  )18نحوه انتصاب اعضاي کميته اخالق بيمارستانی:
 -18-1رئيس بيمارستان ریيس کميتۀ اخالق بيمارستانی است.
 -18-2احکام اعضاي کميتۀ اخالق بيمارستانی توسط رئيس کميته صادر مهیشهود .مهدت عضهویت اعضهاي انتخهابی در
کميتههاي اخالق بيمارستانی چهار سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 -18-3رئيس بيمارستان موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از لغو عضهویت یها اسهتعفاي عضهو ،جهایگزی وي را بها
لحاظ مفاد ای دستورالعمل و تنیيد کميتۀ دانشگاهی اخالق بالينی منصوب نماید.
مادة  )19شرایط عضویت اعضاي کميته اخالق بيمارستانی:
-19-1دورة عضویت اعضاي کميتههاي سازمانی ،چهار سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
 -19-2در صورت عدم رعایت مقررات کميتۀ اخالق توسط هر یک از اعضا ،پيشنهاد برکناري عضو مربوطه توسهط رئهيس
کميتۀ بيمارستانی و بعد از رأي موافق اکثریت اعضا باقی مانده باید با ذکر دالیل به کميته دانشگاهی اخالق بهالينی پيشهنهاد
شود.
 -19-3عضو باید واجد مدارک و مدارج علمی و شغلی مقرر در ای دستورالعمل باشد.
 -19-4عضو باید حتیالمقدور در حوزة اخالق حرفه اي شناخته شده باشد و تمایل و عالقۀ کافی به مشارکت در مباحهث
مرتبط با اخالق پزشکی داشته باشد.
 -19-5عضو باید حتیالمقدور دورههاي مرتبط با اخالق بالينی را که مقام صالحيتدار برگزار یها تنیيهد کهرده ،گذرانهده و
مهارتهاي الزم به منظور تجزیه و تحليل امور و برقراري ارتباط با دیگران براي کار دستهجمعی در گروه را دارا باشد.
 -19-6عضو باید موافقت خود را با انتشار نام و نام خانوادگی و شغل اصلی خود در صورتجلسات ،مصوبات ،گزارشهها و
 ...اعالم کند.
 -19-7عضو باید سمت خود و شرایط عضویت و فعاليت در کميتهها را بپذیرد و جلسات کميته باید با رعایت حهد اعهالي
محرمانگی و حس نيت و به دور از هرگونه تعارض یا اشتراک منافع تشکيل شود.
مادة  )21دبيرخانه کميته اخالق بيمارستانی:
 -21-1به منظور حس کارکرد ،رئيس بيمارستان ،یک نفر آشنا به اخالق پزشکی را به عنوان دبير کميته منصوب میکند.
 -21-2وظایف دبير کميتۀ سازمانی عبارت است از:
 .1تنظيم دستورکار ،صورت جلسات ،دعوت و حضور و غياب اعضا ،تعيي و دعوت از مشاوران ،مکاتبهات و أخهذ فهرم
امضا شده ،بيان تعارض یا اشتراک منافع اعضا.
 .2ادارة امور مالی کميته.

تبصره :در صورتی که دبير کميته از اعضاي کميتۀ اخالق بيمارستانی انتخاب شده باشد ،در جلسات کميته حق رأي خواهد داشت.

ماده  )21تشکيل جلسات کميته اخالق بيمارستانی:
 -21-1اعضاي کميتۀ اخالق بيمارستانی باید شخصاً در جلسات حضور یابند .حضور رئيس یا دبير کميتهه بهراي رسهميت
یافت جلسه ضروري است.
 -21-2حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت یافت جلسات کميتۀ اخالق بيمارستانی ،نصف به عهالوة یهک کهل اعضها
است .حدنصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر میباشد.
 -21-3در هر جلسۀ کميتۀ اخالق بيمارستان ،باید صورتجلسه توسط دبير کميته ،تنظيم و به امضاي حاضهران در آن جلسهه
رسانده شود.
 -21-4کميتۀ اخالق بيمارستان باید تمامی مستندات و مدارک و صورتجلسات خود را حداقل به مدت ده سال نگههداري
کند.
مادة  )22ارائۀ نظرات کتبی اعضاي غایب نيز براي روش سازي بحث و گفتگو مجاز است ،امّا فقط آن اعضهایی کهه در جلسهۀ کميتهه
شرکت نمودهاند ،حق رأي دارند .نظرات کتبی اعضاي غایب در جلسه قرائت و به صورتجلسه ضميمه میشود.
ماده  )21بودجه کميته اخالق بيمارستانی از محل بودجه جاري بيمارستان تنمي میشود.
مادة  )24کميته اخالق بيمارستانی باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پهس از پایهان سهال گهزارش سهاالنۀ خهود را آمهاده و بهه کميتهۀ
دانشگاهی اخالق بالينی ارائه کند و رونوشت آن را به کميتۀ ملی ارسال نماید.

بخش پنجم ـ قواعد کلی ناظر بر کميتههاي اخالق بالينی
مادة  )25کميتههاي اخالق باید در انجام فعاليتهاي خود به رعایت اصول و هنجارهاي اخالقی به ویژه انصاف ،بیطرفی ،محرمانگی،
حریم خصوصی و اتونومی افراد پایبند باشند.
مادة  )26کميته هاي اخالق دانشگاهی و بيمارستانی الزم است در ارزشيابی که توسط کميته ملی اخالق انجام مهیشهود امتيهاز الزم را
کسب نماید.
مادة  )27تمام کميته هاي اخالق دانشگاهی و بيمارستانی الزم است نسبت به ثبت کميته در دبيرخانه کميته ملی اخالق اقهدام نمهوده و
گواهی رسمی فعاليت دریافت نماید.
مادة  )28کميته میتواند در راستاي دستیابی به اهداف خود ،با ذينفعان مختلف مستقيم یا غيرمستقيم ،ارتباط الزم را برقرار کند.

ای دستورالعمل در  28ماده در مردادماه سال  1397توسط وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابالغ گردید.

