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 یالهنیدکتر بهرام ع یجناب آقا

 یمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز

 کمیعل سالم

شور"ابالغ  رویپ احتراماً       ستورالعمل ک س ید مادران باردار  نیجن یکروموزوم یها یناهنجار یبرر

کشور بنا  ی، جامعه علم25/03/1401 مورخ 3۸۸/100  شماره به "زنان نیمراجعه کننده به متخصص

مادران و کودکان  ژهیظور دفاع از س  المت مردم به ونمو به  یاز علم پزش  ک انتیص   یذات فهیبه وظ

 :رساند یرا به استحضار م لیموارد ذ زمانیکشور عز

در  دیبا ،یکش  ور براس  ار نظر ممام معظم ره ر یگذارنظام قانون یکل یهااس  تیس   ۹در بند  .1

 یمردم نهاد تخصص یقانون یها، از نظرات نهادها مهنا نییآ نیو تدو نیقوان بیمختلف تصو یندهایفرا

صنف ستفاده کرد. در کم یعلم یهااز جمله انجمن یو  ستورالعمل از ه نیتدو یعلم تهیا از  کی چید

سو امدهیمرت ط دعوت به عمل ن یعلم یهاانجمن ست و از  شتوانه علم چیبدون ه گرید یا  یو فن یپ

صح یاقدامات شک حینا ش که ها یرا به نظام پز شت یو  شور تحم یدرمان یبهدا س ب  لیک نموده که 

 .شود یبه نظام سالمت م بیآس

 یو فن یعلم اشکاالت  که ینحو به  معت ر و به روز نگاشته شده یدستورالعمل برخالف منابع علم. 2

و محروم  ییقش  ر روس  تا ژهیو به  مردم تیدس  تورالعمل منجر به محروم نیا ییو محتوا یس  اختار

ضرور جامعه صوص از حموق اجتماع گرددیم یسالمت یاز خدمات  سالمت یو انها را به خ محروم  یو 

 .دینما یم

سالم یاز ارکان مهم نظام ممدر جمهور یکیبه آنکه  تیباعنا .3 آحاد  ینمودن عدالت برا نهینهاد یا

شد و ا یجامعه م شروع روند غربالگر نیبا ستورالعمل  سط والد ید ست تو کرده  نیرا منوط به درخوا

 یها ستبهره باشند امکان درخواست ت یو اطالعات الزم ب یاز سواد کاف نیکه والد یاست در صورت

گردد و عالوه  یدر سطح کشور م یعدالت یرا از پزشک خود ندارند که موج ات گسترش ب یصیتشخ

آالم خانواده با تولد نوزاد م تال به  شیابه جهت افز یس   از نمض تعهدحرفه ا نهیبر نمض عدالت زم

 .گردد یشود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده م یم ینیجن یها یناهنجار

اما برخالف  یو علم حیدس  تورالعمل ارا ه دهندگان خدمت درص  ورت ارا ه اطالعات ص  ح نیدر ا .4

ط ابت ش   ده اند که موجب  و ابطال پروانه ینمد یح س، جزا رینظ ییبه مجازات ها دیپروتکل تهد

به روابط سالمت و  بیشود و قطعا س ب آس ینمض آشکار حموق پزشکان و ارا ه دهندگان خدمت م

شک ستور یبر تعامل علم یم تن یو منطم یو رابطه علم شود یبا مردم م یجامعه پز و  یبه روابط د

و  2.مستندا به بند 5شوند  یمردم متضرر م ژهیشک همه طرف ها به و یشودکه ب یم لیت د یاج ار

س ۹ سا سوم قانون ا صل  صره یا صاد ۷4ماده  2و بند ث ت  سعه اقت ششم تو  ،یقانون برنامه پنجساله 

ما  و  ماریمنش   ور حموق ب 3-2-1و  3و  2-1-4و مواد  رانیا یاس   الم یجمهور یو فرهنگ یعاجت
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و  یحرف پزشک نیشاغل یاخالق حرفه ا یعموم یراهنما 10۶و  ۷۶و  ۶۷و ۶۶و  ۶1و  52و  1۸مواد 

 مصوب رانیا یپزشک یمنشور حموق جامعه  5۶و ماده  ۹۷مصوب سال  یوابسته سازمان نظام پزشک

حموق و  عییتض باعث  بوده و یو مواد قانون یبا اصول اخالق ریفوق الذکر مغا ستورالعمل، د1400سال 

 .گردد یباردار م یسالمت خانم ها

ضا لذا ست یآن ممام محترم به عنوان متولاز  لیکنندگان نامه ذءام شور درخوا سالمت ک دارند  نظام 

ضور نما یموثق علم یشورا کیکه در  شک ندگانیبا ح ضمن رفع فور یو حموق یجامعه پز  یمرت ط 

و  یدر نظام پزش  ک یدس  تورالعمل، از بدعت گذار نیا یو حموق یو اخالق یفن یپزش  ک یها بیآس  

 اخالق  ،یبر اص  ول علم یدس  تورالعمل م تن یو اجرا یکش  ور ممانعت نموده امکان طراح س  المت

 ریس  المت فراهم ش  ود و از مداخالت غ یتوس  ط دس  تگاه متول یعدالت اجتماع تیبا رعا یحرفه ا

که در چارچوب  ینیجن یها یناهنجار یغربالگر یگردد تا خدمت ض  رور یریش  گیکارش  ناس  انه پ

 همه مردم کشور یممکن در دسترر است، برا یو کشور یجهان یو تخصص یمعمو نیو مواز نیقوان

 .قشر محروم فراهم گردد ژهیبو

 انجمن های علمی گروه پزشکی:روسای امضاء کنندگان 

 رانیپزشکان کودکان ا یانجمن علم سییر ،یدکتر منصور بهرام-

 رانیکودکان ا ینفرولوژ یانجمن علم سییهومن، ر سایدکتر نک-

 رانیا یگروه پزشک یعلم یمجمع انجمن ها رهیمد تأیعضو ه ،یدکتر بابک زمان-

 رانیا یدندانپزشکعلمیجامعه  سییر ا،یتاجرن یدکتر عل-

 رانیا یپزشکان متخصص داخل یجامعه علم ا،یخسرون رجیدکتر ا-

 رانیا یگروه پزشک یعلم یمجمع انجمن ها رهیمد تأیعضو ه ،یمحمدرضا اسد یآقا-

 رانیا یپزشک کیژنت یانجمن علم سییر ،یاکرم دمحمدیدکتر س-

 رانیا یناتولوژیپر یانجمن علم سییدکتر اشرف جمال، ر-

 رانیا مانیزنان و زا نیمتخصص یانجمن علم سییر ،یدکتر سودابه کاظم-

 رانیا یشناس ییشنوا یانجمن علم ،یدکتر خسرو گوراب-

 رانیا یو توان خش یکیزیانجمن طب ف سییر ،یگانیرا دمنصوریدکتر س-

 رانیا یپزشکان قانون یانجمن علم سییر ،یدکتر کامران آقاخان-

 رانیجراحان توراکس ا یانجمن علم سییر ،یداور درضایدکتر حم-
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 رانیاز راه دور ا یپزشک یانجمن علم سییر ،یدکتر فاطمه نعمت الله-

 رانیا یشناس روریو یانجمن علم سییر ،ییت را جانیدکتر عل-

 رانیزنان ا یسرطان ها یعلم انجمن سییر ،ییدکتر طاهره اشرف گنجو-

 رانیو مطالعه درد ا یبررس یانجمن علم سییر ،یهاشم دمسعودیدکتر س-

 رانیا ژهیو یو مراق ت ها یولوژیانستز یانجمن علم سییر ،یمیسل رضایدکتر عل-

 رانیا یشناس بیآس یانجمن علم سییفرد، ر ینیدکتر محمدرضا ام -

 رانیا ینیبال یشگاهیعلوم آزما نیمتخصص یانجمن علم سییر ،یفاطم نیدحسیدکتر س-

 رانیا هیر نیمتخصص یعلم انجمن سییدکتر داود عطاران، ر-

 رانیا یطب سنت یانجمن علم سیینژاد، ر یدکتر روشنک مک ر-

 رانیا یو انکولوژ یهماتولوژ یانجمن علم سییر ،ی اریجو یدکتر محمد اسالم-

 رانیا یویو ر یعروق یقل  یتوان خش یانجمن علم سییدکتر فرزانه ترکان، ر -

 رانیا یگروه پزشک یعلم یمجمع انجمن ها رهیمد اتیعضو ه ،یلیدکتر احمد جل-

 رانیانجمن جراحان دهان فک و صورت ا سییدکتر بهزاد رهسپار، ر-

 رانیا یولوژیراد یانجمن علم ،یطاهر یصانع یدکتر مرتض-

 رانیا یوتراپیزیف یانجمن علم سییاحمد موذن زاده، ر ستیوتراپیزیف-

 رانیا طیبهداشت مح یانجمن علم سییر ا،ین یمصداق رضایدکتر عل-

 ایران یدرمانروان یانجمن علم سییر ،یدکتر سامان توکل-

 رانیا یو فارماکولوژ یولوژیزیف یانجمن علم سییدکتر محمد جوان، ر-

 رانیا یپزشک ینانوفناور یانجمن علم سییر ت،یرضا یدمهدیدکتر س -

 رانیکودک و نوجوان ا یروانپزشک یانجمن علم سییر ،ییقرا یدکتر جواد محمود-

 رانیا یپزشک یشناس یباکتر یدکتر فاطمه فالح، انجمن علم-

 رانیعلوم اعصاب ا یانجمن علم سییر ،ییجغتا یدکتر محمدتم-

 ینظام پزشک یعالیو عضو شورا رانیا یولوژیانجمن راد ریدکتر ع دالرسول صداقت، دب-

 رانیروانپزشکان ا یانجمن علم سییر ،یصادق دیدکتر مج-

 انجمن علمی طب سوزنی ایران سییور، ر شهیپ انیدکتر ک-
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 رانیا یزریل یپزشک یانجمن علم سییدکتر رضا فکرآزاد، ر-

 رانینان از یکم تهاجم یها یجراح یانجمن علم سییر زاده،یدکتر ابوالفضل مهد-

 رانیا ینفرولوژ یانجمن علم سییدکتر شهرزاد عصاره، ر-

 رانیا یارتوپد یانجمن علم سییر ،یدکتر محمد راز-

 رانیا ینیبال زمیپنوتیه یانجمن علم سییر ،یفیشر یدکتر عل-

 رانیچشم پزشکان ا یانجمن علم سییدکتر محمود ج اروند، ر-

 رانیجراحان قلب ا یانجمن علم سییر ان،یرزاآقایدکتر محمدرضا م-

 رانیا یاجتماع یسالمت دهان و دندانپزشک یانجمن علم سییر ان،یکاظم یدکتر عل-

 رانیا یودنتولوژیانجمن پر سییدکتر بهزاد هوشمند، ر-

 رانیا یمیترم یدندانپزشک یانجمن علم سییر ،ییرزایدکتر منصوره م-

 رانیا یها ستیاندودانت یانجمن علم سییر ،یساع دیدکتر سع-

 رانیدهان، فک و صورت ا یولوژیراد یانجمن علم سییر ،ییوفا دیدکتر مج-

 رانیا یاجتماع یپزشک یانجمن علم سییر ،یثمیم پاشایدکتر عل-

  رانیا یها ستیارتودنت یانجمن علم سییر ان،یدکتر الدن اسالم-

 رانیا یها تیو مسموم یسم شناس یانجمن علم سییر ا،یشادن نیدکتر شاه-

  رانیا یها ستیپروستودنت یانجمن علم سییر ،یدکتر غالمرضا غزنو -

  رانیدندانپزشکان اطفال ا یانجمن علم سییر ،یدریح رضایدکتر عل-

  رانیا انیشگاهیآزما یجامعه علم ،یدکتر محمد وجگان-

 رانیا یشگاهیآزما یهماتولوژ یانجمن علم سییر بینا ،یمرتضو وسفیدکتر  -


