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The Right to Confidentiality of Patient Medical 
Images in Iranian (Islamic) and Western Law 
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Abstract 
The use of images taken by the physician during the treatment and care of 

the patient can endanger the patient's privacy and image rights and lead to 
the disclosure of the patient's identity. The right to confidentiality of the 
patient's image therapy in the legal sphere is included in the category of the 
right to personality and in the realm of Islamic law is in the category of the 
sin against mankind. On the other hand, these images provide a unique 
opportunity for physicians in education and research. Given that based on 
the rights of persons to their image, no one can take a photo or video without 
the consent of a person, today, some domestic legal systems have provided 
the conditions for proper use of patient images to protect patients' rights and 
prevent possible disputes between physician and patient. Non-disclosure of 
patient identity, informed consent, and safe maintenance are the three main 
conditions in using patient images. Due to the necessity of finding the right 
to privacy of patient medical images, the present study, through a 
descriptive-analytic method, aims to achieve the principles and criteria of 
protection of this right for legislation in Iran by reviewing and analyzing the 
results of scientific theories and legal approaches of international centers 
such as the International Committee of Medical Journal Editors and the 
Canadian Medical Protective Association has considered and western 
countries such as Australia, England, and Canada . 
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 حق رب محرمانگی تصاوری ردمانی بیمار رد حقوق اریان )اسالم( و رغب 
 1ناصر قاسمی

 

 چكيده 
 بیمار از پزشک توسط مراقبت و درمان فرایند طول در که اویریتص از استفاده

 تهدید معرض در را حق بر تصویر بیمار و خصوصی حریم تواندمی شودمی تهیه
حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار . شود بیمار هویت افشای به منجر و دهد قرار

ی در جرگه در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسالم
 نظیریبی هایفرصت تصاویر این دیگر، سوی گیرد. ازحق العباد( قرار می) الناسحق 
 بر آنکه به توجه با. دهدمی قرار پزشکان اختیار در تحقیق و آموزش عرصه در

 یا عکس فردی از رضایت بدون تواندنمی کسهیچ خویش تصویر بر افراد حق اساس
 حقوق از محافظت منظوربه های حقوقی داخلیی از نظامتعداد امروزه کند، تهیه فیلم

 استفاده شرایط بیمار، و پزشک میان احتمالی اختالفات ایجاد از جلوگیری و بیمار
 رضایت  اخذ افشا نکردن هویت بیمار،. اندکرده بینیپیش را بیمار تصاویر از صحیح
. است بیمار درمانی تصاویر از استفاده در اصلی شرط سه ایمن نگهداری و آگاهانه

به  حاضر پژوهش بیمار، درمانی تصاویر محرمانگی حق رعایت ضرورت به توجه با
 برای حق این از صیانت ضوابط و اصول به یابیدست تحلیلی با هدف-شیوه توصیفی

 و علمی هاینظریه از ناشی رهاوردهای تحلیل و بررسی ایران، در قانونگذاری
 پزشکی مجالت ویراستاران المللیبین کمیته مانند المللیبین مراکز حقوقی هاینگرش

  کانادا  و انگلستان استرالیا، نظیر غربی کشورهای و کانادا پزشکی از حمایت انجمن و
 .است داده قرار موردتوجه را

 
حق تصویر، رضایت آگاهانه، حریم خصوصی، محرمانگی، تصاویر  :یدیواژگان کل
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 مقدمه

های شرایط یمار ابزاری مهم برای آموزش و انتقال دقیق و کامل واقعیتعکاسی از ب

شود که از تصاویر اضطراری و پیچیده و نحوه درمان است. در بسیاری از مواقع مشاهده می

الوقوع یا رسانی در مورد مخاطرات قریببیماران برای افزایش آگاهی عمومی و یا اطالع

برداری از شود. تهیه فیلم و عکس ابع مالی استفاده میها و من وضعیت موجود و بسیج کمک

 های علمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصاویر بیمارانبیماران برای نشان دادن یافته

مسئله  اما هم برای نگهداری سوابق بیماری و هم برای آموزش پزشکی بسیار حیاتی است؛

های مهم شده دیل به یکی از دغدغهمهم حریم خصوصی بیمار و حق تصویر او امروزه تب 

منظور طرفه شده است که در آن بهدیگر، این امر تبدیل به یک فرایند یکعبارتاست. به

که ممکن است شود؛ درحالیهای آتی از تصاویر یک بیمار استفاده میبرداریبهره

لت از حق یابی به یک امر مفید مضراتی نیز متوجه شخصیت بیمار شود. غف منظور دستبه

حریم خصوصی و حق تصویر بیمار باعث آن خواهد شد تا از بیمار استفاده ابزاری صورت 

که رضایت عنوان یک پدیده جالب یا غیرمعمول برخورد شود، درحالیگیرد و با او به

 گیرد.آگاهانه بیمار در تصویربرداری مورد غفلت قرار می

هایی در لم و عکس از او، دستورالعملبا توجه به اهمیت رضایت بیمار برای تهیه فی 

ها وجود این دستورالعملهای حقوقی جهان ایجادشده است. بااین بسیاری از نظام

خوبی محافظت کنند. پزشکان، استادان اند از هویت بیمار و حق تصویر او بهنتوانسته

تصویر بیمار  نهاد باید در جهت ارج نهادن بر حقهای مردم دانشگاهی، قانونگذار و سازمان

های آتی برداری جهت استفادهیابی رضایت از او برای عکس و شیوه صحیح دست

های حقیقی و حقوقی ای از رهنمودها را ایجاد، تضمین و اجرا نمایند. شخصیتمجموعه

برای تعیین استانداردهای یک رضایت آگاهانه و نافذ برای  یادشده در موقعیت محوری
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و استفاده از آن قرار دارند. عالوه بر تهیه و تدوین اصول کلی به تصویربرداری از بیمار 

های کاملی در شیوه قانونی در سطح کالن، در سطح غیر کالن نیز باید پیرابندها و فهرست

های ها ارائه شود و سازماناختیار بیماران قرارگرفته و آموزش و توضیحات الزم به آن

ضرورت های درمانی و مر داشته باشند. با توجه بهنهاد بر این فرایند نظارت مست مردم 

یابی به اصول و مبانی حق بیمار بر تصویر خویش، آموزشی تصویربرداری از بیمار، دست

شیوه اخذ یک رضایت آگاهانه و تعیین دقیق نحوه استفاده آتی از تصاویر ضروری به نظر  

یات علمی و اقدامات عملی رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی ادبمی

مربوطه را  هایدستورالعمل و هانامهشده در این خصوص پرداخته و توصیهانجام

دهد. با توجه به اینکه حق بیمار بر تصویر خویش از طریق نوع موردبررسی قرار می

گیرد، ضروری است شود در معرض تهدید قرار میای که از تصاویر درمانی او میاستفاده

برداری از بیمار و اهداف استفاده از این تصاویر احصا شود. از همین رو، در یل عکس تا دال

تجاری  تحقیقاتی و استفاده و آموزشی بالینی، استفاده بخش نخست سه هدف استفاده

اند. در بخش دوم، شرایط اساسی و ضروری استفاده از تصاویر درمانی بیمار شدهشناسایی

تصویر، رضایت بیمار و  طریق از بیمار هویت شناسایی شدنن میسر اند از:که عبارت

 رضایت محوری نقش  به توجه اند. در بخش سوم، باتبیین گردیده تصویر ایمن  نگهداری

 مورد تفصیلی و جداگانه شکل به شرط درمانی او این  تصاویر از استفاده در بیمار آگاهانه

بیمار  درمانی تصاویر محرمانگی جم حقگیرد و نهایتاً در بخش چهارم و پن می قرار تحلیل

 شود.در نظام حقوق ایران بررسی می

 

 ادبیات پژوهش .1

. است 1انکارغیرقابل حقوق زمره در او پزشکی وضعیت و بیمار خصوصی حریم

 در افراد که است اطالعاتی ترینشخصی و ترین حساس ازجمله بهداشتی اطالعات

 پزشکان به خود سالمت وضع بهبود برای بتوانند ایدب بیماران که گونههمان. اختیاردارند

  
1 Inalienable Right 
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 گروه نزد که نیز خود پزشکی تصاویر و اطالعات محرمانگی خصوص در کنند، اعتماد

 درمان کنار در اصل ترین مهم متداول، رویه بر بنا. کنند اطمینان احساس باید است پزشکی

. است بیمار خصیتش حرمت حفظ و خصوصی حریم به احترام بیماران، از مراقبت و

. آید دست به باید درمان و معاینه فرایند طی در و بیمار با پزشک رابطه در بیمار تصاویر

 بر  و دهدمی تشکیل را بیمار پزشکی سوابق از بخشیدرمان مراحل در حاصل تصاویر

 درمانی تصاویر محرمانگی حفظ وظیفه پزشکی، هایفعالیت بر حاکم اخالقی اصول اساس

 حین  در که شخصی یا محرمانه اطالعات هرگونه. است مربوطه پزشکان یا پزشک اب بیمار

 شامل آید،می دست به بالینی معاینه در یا شودمی گفته پزشک به بیمار توسط درمان

 بیمار شخص درمان برای تواندمی صرفاً و است بیمار و پزشک رابطه دقیق پارامترهای

 محسوب محرمانه نیز بیمار درمانی اقدامات هایفیلم و تصاویر. گیرد قرار مورداستفاده

. باشد احترام و موردحفاظت باید همواره و بود خواهد حکم همین  مشمول و گرددمی

 در دارندحق بنابراین، هستند؛ دیگران با قیاس در خود بدن به نسبت استقاللی دارای بیماران

. شود منتشر هاآن هایفیلم و صاویرت دهند اجازه و بگیرند تصمیم خود پزشکی درمان مورد

 هدفی چه برای آینده در او تصاویر که شود آگاه دقیق طوربه دارد حق بیمار همچنین،

 خصوص این  در مقید یا مطلق طوربه را خود رضایت و گرفت خواهد قرار مورداستفاده

اند تا الش کردهالمللی در این زمینه تبه همین منظور، تعدادی از نهادهای بین  .کند اعالم

های الزم در خصوص انتشار تصاویر بیماران در مقاالت پزشکی را تهیه و دستورالعمل

نامه در شیوه 1المللی ویراستاران مجالت پزشکیمثال کمیته بین عنوانتدوین کنند. به

میالدی منتشر نمود و  2005الزامات نگارش و ویرایش مجالت زیست پزشکی که در سال 

روزرسانی کرد در بخش حریم خصوصی و محرمانگی، در آن را به 2008ل سپس در سا

کند که بیماران گونه بیان میکنندگان در مطالعات پزشکی این خصوص بیماران و شرکت

از حق حریم خصوصی برخوردار هستند و این حق نباید بدون رضایت آگاهانه ایشان نقض 

استفاده از تصاویر او مستلزم اخذ  منظورگردد. کسب رضایت آگاهانه از بیمار به

  
1 International Committee of Medical Journal Editors 
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انتشار از بیمار است. نویسنده موظف است مواردی که هویت بیمار ممکن نامه قابلرضایت

است از طریق انتشار مقاله فاش شود از قبل به او اطالع دهد. رضایت بیمار باید مطابق با 

مشی ف هستند خطنامه مجله موردنظر باشد و مجالت در این خصوص موظقوانین و شیوه

نامه مذکور در ادامه اضافه رازداری خاص خود را باراهنمایی قانون تدوین کنند. شیوه

کند، جزئیات غیرضروری که ممکن است منجر به شناسایی هویت بیمار شود باید از می

تصاویر حذف گردند و حتی درزمانی که تردید در ناشناس ماندن یا نماندن هویت بیمار نیز 

نامه اشاره به توجه در این شیوهارد باید رضایت آگاهانه از او اخذ شود. نکته قابلوجود د

کند پوشاندن ناحیه چشم در این مسئله رایج در استفاده از تصاویر است که بیان می

در  1های بیماران برای محافظت از حریم خصوصی و هویت ایشان ناکافی است.عکس 

در مجله پزشکی نیوانگلند به چاپ رسید،  1989ل ای که در ساهمین خصوص در مقاله

محقق به این نتیجه رسید که استفاده از شیوه پوشاندن چشم افراد منجر به ناشناس ماندن 

شود و صرفاً در حد یک عینک آفتابی مؤثر است و اغلب این راه میان هویت ایشان نمی

 ,Slue, Jr) اندکسب نکرده بری است برای کسانی که رضایت بیمار را برای انتشار تصویر

. درنتیجه کسب یک رضایت آگاهانه از بیمار ضروری است و چنین (1989:550-551

 تواند جایگزین استفاده قانونی و اخالقی از تصاویر بیمار باشد.هایی نمیشیوه

کسب رضایت از بیمار شامل همه موارد استفاده آتی از تصاویر وی چه برای بایگانی 

 گرددزشکی و نیز اهداف آموزشی و یا چاپ در نشریات پزشکی میدر پرونده پ

(Lakdawala, Fontanella, Grant-Kels,2012: 486.)  با توجه با توسعه و گسترش

های اجتماعی و افزایش تعامالت پزشکان با همدیگر و همچنین بیمارانشان، کسب شبکه

اجتماعی نیز باید به شکل  هایمنظور استفاده از تصاویرش در شبکهرضایت بیمار به

نگاه بیماران به استفاده از تصاویر  ٔ  ای اخذ شود. دریکی از تحقیقاتی که درزمینهجداگانه

ایشان صورت گرفت، مشخص شد که بیماران جامعه پژوهش نسبت به نشر و توزیع 

  
1 See for more information: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

journals: Writing and editing for biomedical publication. (2010). Journal of pharmacology 

& pharmacotherapeutics, 1(1), 42–58. 
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 K) های پرسیده شده دارندالکترونیکی تصاویرشان نگرانی بیشتری نسبت به سایر روش

Lau, Schumacher, Irwin, 2010:507.) که  رسدبا توجه به این نکته، ضروری به نظر می

های اجتماعی احتمال پخش تصاویر ایشان در شبکهدر زمان اخذ رضایت از بیمار نسبت به

 و یا جداسازی تصویر از مقاله علمی و انتشار آن در فضای الکترونیکی به او آگاهی داد.

اند کی درباره میزان اهمیت حق تصویر بیماران تا جایی پیشرفتهنظران اخالق پزشصاحب

کنند، حتی در صورت فقدان وجود قصد برای انتشار تصاویر بیمار، باید قبل که اذعان می

 از تهیه عکس و فیلم از او رضایت اخذ شود.

ن، پذیر هستند مانند کودکان و افراد غیر بالغ، محجوریهای آسیببیمارانی که از گروه

اعالم  های گویشی، بیشتر در معرض خطر نداشتن درک صحیحسواد یا اقلیتافراد بی

در آینده هستند. در همین زمینه حضور ولی یا  رضایت برای استفاده از تصاویر پزشکی

سرپرست قانونی، وکیل و مترجم برای رعایت و تضمین حق تصویر ایشان ضروری به نظر  

داشته باشد که وظیفه اصلی او که تعهد به امنیت و سالمت  زیرا پزشک باید توجه رسد؛می

 :Berle, 2002) بیمار است بر تعهد فرعی او که تأمین منافع شخصی است اولویت دارد

106-109 .) 

منظور راهنمایی پزشکان درباره نحوه اخذ هایی که بهها و دستورالعملنامهدر توصیه

او نگاشته شده آمده است که پزشک معالج  رضایت از بیمار برای استفاده از تصاویر

نیز باید  وگووگو کرده و از او رضایت اخذ کند و جزئیات این گفتشخصاً با بیمار گفت

 1مثال، انجمن حمایت از پزشکی کاناداعنواندر پرونده پزشکی بیمار ثبت و ضبط گردد. به

ر هنگام اخذ رضایت از بیمار در این زمینه به پزشکان توصیه نموده است که موارد زیر را د

 مدنظر قرار دهند:

 دالیل گرفتن عکس یا فیلم از بیمار؛ .1

 برداری؛برداری یا فیلمنواحی مورد عکس  .2

 شناسایی بودن بیمار در تصاویر؛قابل .3

  
1 Canadian Medical Protective Association 



ب 
 و رغ

الم(
س ن )ا

 اریا
وق

حق ر رد 
بیما نی  ری ردما

تصاو نگی  محرما ق رب 
ح

 

 

 

233 

 

 شده؛های تهیههای آتی برای تصاویر و فیلماهداف یا برنامه .4

 شده هستند.فتههای گرچه افرادی مجاز به دسترسی به تصاویر و فیلم .5

 1نامه خود.حق بیمار در امتناع، پس گرفتن و یا اصالح رضایت .6

های حقوق بیمار و حریم ترین سرفصلموضوع استفاده از تصاویر بیماران از مهم

خصوصی اشخاص هست که موردتوجه اساسی واقع نشده است و لذا در متون علمی 

ای صورت گرفته در منابع داخلی که به هداخلی از پیشینه مستقلی برخوردار نیست. بررسی

دهنده این مهم است که تمرکز نشان اندتر به موضوع حق تصویر پرداختهشکل کلی

حق تصویر و خصوصاً ارتباط حق تصویر و حقوق  های عمومیپژوهشگران بیشتر بر حوزه

طالعه توان به پژوهشی استناد کرد که طی آن نگارنده بامرسانه است. در این رهگذر می

توان بدون جلب رضایت تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که در چه مواردی می

(. دریکی دیگر از 452:1397میرشکاری، ) ها تصویر گرفت و منتشر کرداشخاص از آن

عنوان یکی از مصادیق حقوق شخصیت حق افراد بر تصویر خود بهمنابع موجود به

حق تصویر بیماران و شرایط استفاده از تصویر یز بهشده است و در این بررسی نپرداخته

انصاری، ) ای از تصاویر افراد متمرکز استها اشاره نشده است و بیشتر بر استفاده رسانهآن

(. نویسنده مذکور در نگارش دیگری درباره حقوق رسانه در سرفصل حدود 70: 1391

ها ضبط وقایع در بیمارستان طورکلی به حریم خصوصی به هنگامها بههای رسانهآزادی

(. عناوین 63: 1395محسنی،) پرداخته است که در ارتباط با رسانه و وظیفه خبرنگار است

حق اشاره دقیقی به حریم خصوصی بیمار نگاشته شده ٔ  پژوهشی دیگری که درزمینه

بیماران بر تصاویر درمانی خویش نداشته است و اقسام دیگری از حریم خصوصی را مدنظر 

در همین خصوص، پژوهشی تحلیلی که به انجام نظرسنجی از یک جامعه  رار داده است.ق

با تمرکز بر رعایت قلمرو انسانی میزان رضایت بیماران  آماری چهارصدنفره پرداخته است

 از حفظ احترام حریم خصوصی توسط گروه پرستاری را در حد متوسط بیان کرده است

نظر گرفتن اهمیت حق تصویر  (. در این پژوهش با در57: 1393عماد آبادی و دیگران، )

  
1 See for more information: CMPA - Using clinical photography and video for educational 

purposes, available in: www.cmpa-acpm.ca. 
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های بعضاً خارج از ضوابط از تصاویر ایشان که منجر به نقض حریم بیماران و استفاده

ضمن بررسی منابع و متون خارجی نگاشته شده در  گردد،خصوصی و حق تصویر بیمار می

یابی به اصول و دست منظوراین زمینه و گردآوری اطالعات مرتبط و تحلیل مطالب به

های الزم صورت شرایط استفاده از تصویر بیمار توسط پزشک و کادر درمانی ارزیابی

 پذیرفته است.

 

 اهداف استفاده از تصاویر بیمار.2

شود و در متون انگلیسی نیز می جای آن از کلمه عکس استفادهواژه تصویر که گاه به

(image) شود، دارای مفاهیم و معانی متعددی ته میصوره( گف) و در فرهنگ لغات عربی

است. تصویر در لغت به معنای پرتره، ترسیم، تمثال، شکل، شمایل، صورت، عکس، نقش، 

: 1371معین،.)نگار، تصویرگری، صورت سازی، صورت کسی یا چیزی را کشیدن است

ز آمده عالوه، به معنای شباهت، پیکر، شبیه، چگونگی، رونوشت، نوع و صفت نی ( به1093

 (. 384: 1390سیاح، ) است

در فرهنگ لغت کمبریج نیز در تعریف واژه تصویر آمده است که تصویر ایده ذهنی 

که خصوص آناست درباره اینکه شخصی یا چیزی چگونه است. همچنین، هر نقشی به

 .1نامندگرفته است را تصویر میتوسط یک آینه یا عدسی شکل

های جدید، توسعه تعاریف مختلف از تصویر آورین پیشرفت امکانات ثبت تصویر و ف

ای عنوان لحظههای حقوقی نسبت به آن سبب شده است تا امروز تصویر بهو تکامل دیدگاه

نوبه خود تواند بهای که این دیدگاه میگونهبه گردد شناخته شوداز زندگی فرد که ثبت می

های صورت صرفًا شامل ویژگی ای از تصویر ایجاد کند. امروزه تصویردرک گسترده

گیرد. هر ویژگی که به کمک نشده و اصطالحی است که کل شخصیت فرد را در برمی

مانند یک آرایش موی مشخص یا نوع ایستادن و حرکت  آن بتوان فردی را شناخت؛

عکس و تصویر هر فرد جزئی از  (.Kolęda, 2019: 115) تواند یک تصویر باشدکردن می

  
1  IMAGE | meaning in the Cambridge English Dictionary. Retrieved August 22, 2020, from 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/image 
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یکی از مصادیق حریم خصوصی، حق فرد نسبت به تصویر خویش  شخصیت اوست و

 وی محسوب است. استفاده از تصاویر فرد بدون رضایت و اجازه او نقض حریم خصوصی

موجب (. منظور از حق تصویر حقی است که به371: 1394محسنی، ) شده و ممنوع است

ود حق کنترل دارد و شآن هر فردی بر تصویر خود که شامل چهره و هیئت ظاهری او می

: 1390انصاری،) تواند بدون اجازه از دیگری عکس بگیرد یا فیلم برداردکسی نمیهیچ

171 .) 

گیرد. با توجه به تعریف برداری از بیمار به دو شکل اولیه و ثانویه صورت میعکس 

 های بالینی برای مراقبت از خود بیمارشورای پزشکی عمومی انگلستان، استفاده از عکس 

منظور آموزش های بیمار بهبرداری از بیمار است و استفاده از عکس شکل اولیه عکس 

طورکلی سه به 1شود.پزشکی، تحقیقات و یا سایر اهداف دیگر استفاده ثانویه نامیده می

استفاده -1هدف اساسی برای استفاده از تصاویر بیمار وجود دارد که عبارت است از: 

بدون تردید هدف آخر یکی  استفاده تجاری. -3شی و تحقیقاتی، استفاده آموز -2بالینی، 

شدت حریم خصوصی بیمار و های استفاده از تصاویر بیماران است که بهترین هدفاز مهم

 حق او بر تصاویرش را مورد خدشه قرار داده و محل بحث و مناقشه است.

 هدف استفاده بالینی.1-2

های ویژه در جراحیی از فرایند درمان بیماران بهها جزء مهم و جدانشدنها و فیلمعکس 

های ترمیمی و زیبایی هستند و باید در طول دوره درمان و پس نقاهت پالستیک و عمل

 بالینی ارزیابی برای اساسی مکمل اصوالً یک هاازآن همواره در دسترس باشند. عکس پس 

 از جلوگیری برای. کرد ستهبرج و برداشت توانمی را جزئی هایتقارن عدم. هستند موفق

 بسیار قانونی پزشکی جنبه از مسئله این ناکارآمد، یا نادرست جراحی به مربوط ادعاهای

 و روشنایی زمینه،پس  معرض نور، در گرفتن  قرار موقعیت، اندازه، در دقت. است مهم

 عمل  از بعد و قبل هایعکس  مقایسه هنگام قطعی نتایج آوردن دست به برای کنتراست

  
1 Making and using visual and audio recordings of patients - GMC. Retrieved September 12, 

2020, from https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/making-

and-using-visual-and-audio-recordings-of-patients 



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–
هشی  ژپ>

قاهل 
م

-  
      سال

هشتم    
 – 

شماره
س        

   -وم    
ییز پا

     
140

0
 

 

 

236 

 

با مسئولیت پزشک باید بایگانی  با پایان مراحل درمان، این تصاویر نیز .است مهم بسیار

های اخیر، مستندات کاغذی سوابق پزشکی جای خود را به مستندات شوند. در سال

الکترونیکی داده است. این امر مسئولیت پزشک معالج را بیشتر از گذشته کرده است، زیرا 

ت دقت خود را در حفظ و نگهداری مستندات به خرج دهد موظف عالوه بر آنکه باید نهای

های است که تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از سرقت الکترونیکی و هک شدن پایانه

 های اطالعاتی را نیز اتخاذ کند.نگهداری داده

 هدف استفاده آموزشی و تحقیقاتی.2-2

 و پزشکی دانشجویان آموزش برای واقعی بیماران هایفیلم و هاعکس  از استفاده ارزش

این تصاویر برای کارآموزان و جامعه پزشکی بسیار . است شدهادراک خوبیبه پیراپزشکی

مطابق با استانداردها و کدهای اخالقی پزشکی رضایت بیمار یا سرپرست  مهم و مفید است.

 گرفتن از قبل در بیشتر مواقع کهقانونی او قبل از گرفتن عکس باید حاصل شود درحالی

شود. نکته مهمی که در استفاده از تصاویر بیماران برای به اخذ رضایت توجهی نمی عکس 

یابی به اهداف دانشگاهی باید موردتوجه قرارداد این است که حتی در صورت اخذ دست

کارآموزان، استادان  این تصاویر دانشجویان، رضایت از صاحب حق تصویر، تنها مخاطب

 صوتی سوابق و هاعکس  ها،فیلم این  هستند و متخصصان علمی و ها و مراکزدانشگاه

نباید در اختیار افراد دیگر قرار گیرد. بر این اساس ضروری  هادانشگاه بایگانی در موجود

صورت جامع و مطلوب ها بههای نگهداری و در اختیار گذاری آناست که دستورالعمل

 تنظیم شود.

ای در موارد عدیده کتب و مقاالت علوم پزشکی ها،هنامپایان های دانشگاهی،رساله

ها دارند و از آن نیاز به تصاویر بیمار خود تحقیقات یابیارزش های علمی واثبات یافته برای

 های علمی وطریق یافته از توانندمی در چنین شرایطی تصاویر بیمار. کننداستفاده می

در این شرایط است  و شوند منتقل عمومی وزهح به آزاد، دسترسی شده و نیزمقاالت ارائه

 رسد.به اثبات می تصویر بیمار بودن که الزام به محرمانه
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 هدف استفاده تجاری.3-2

های درمانی خصوصاً مراکز زیبایی، یک ها و کلینیکامروزه در بسیاری از مطب

 رائهعکاس با تجهیزات عکاسی حضور دارد. استدالل توجیهی که اغلب در این خصوص ا

مرحله فرایند درمان از بروز بسیاری از بهدارد که ثبت دقیق و مرحلهمی شود بیانمی

اختالفات و مشکالت احتمالی میان پزشک و بیمار در خصوص نتیجه کار در آینده 

جلوگیری خواهد کرد. بسیاری از پزشکان نیز با استفاده از تصاویر پیشینی و پسینی 

ای پالستیک به شهرت خود افزوده و درآمد خود را افزایش ههای زیبایی و جراحیعمل

های اجتماعی نیز به مناقشات حق تصویر بیمار توسعه فضای الکترونیکی و شبکه دهند.می

های اجتماعی تصاویر بیماران را قبل و بعد از در این زمینه افزوده است. پزشکان در شبکه

و از این طریق حریم خصوصی بیمار و حق گذارند می های زیبایی به اشتراکانجام عمل

گیرد. از طرفی این پرسش نیز مطرح خواهد بود تصویر او در معرض خطر جدی قرار می

های پزشکی و درمانی خود که اگر یک پزشک یا جراح سعی در نشان دادن شایستگی

ر تواند تصاویداشته باشد با حفظ حق تصویر بیمارش و ضرورت محرمانگی آن چگونه می

های تعرض بهترین عملکرد خود را در معرض نمایش قرار دهد؟ عالوه بر وجود دغدغه

 و مادی منافع از مندیبهره حق تصویر بیماران، استفاده تجاری از تصاویر بیماران وبه

های کند موجب بروز نگرانی ایجاد ایگسترده هایانگیزه تواندمی که مالی هایسودآوری

منظور تبلیغ نحوه گاهی مراکز درمانی نیز به هد شد. همچنین،زیادی در جامعه خوا

کنند و در معرض می هایی تهیههای تبلیغاتی و گزارشرسانی خود به بیماران فیلمخدمات

دهند که این قبیل تبلیغات تجاری نیز ممکن است حاوی تصاویر دسترسی همگانی قرار می

 د.حق تصویر او شوبیمار باشد و سبب تعرض به

های تجاری از تصاویر بیماران وارد خواهد بود. بنابراین، انتقادات فراوانی به استفاده

بسیاری از پزشکان با این توجیه که تصاویر با رضایت شخص بیمار یا سرپرست او منتشر 

که این پاسخ از منظر اخالقی و روانی قابل درحالی دهند.شود پاسخ منتقدان را میمی

ترین استدالل در رد چنین رفتاری این است که فرد بیمار به دلیل اینکه خدشه است. مهم

تواند داده و دارای پریشانی ذهنی و عاطفی است نمیمعموالً تعادل روحی خود را ازدست
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صورت صحیح و صریح رضایت یا فقدان رضایت خود را درباره استفاده از تصویرش به

ی اعالم رضایت صریح و منجزی را داشته باشد ابراز کند. همچنین، حتی اگر فرد توانای

توجهی از فشار و اجبار قرارگرفته است که میزان قابلممکن است که احساس کند تحت

 جهان در شود. فقرپذیری قهری موقعیت فرد بیمار مربوط میاین فشار به آسیب

 هایبیمارستان و شلوغ دولتی هایبیمارستان در حضور به مجبور را بیماران توسعه،درحال

های درمان در بخش خصوصی برآید. از عهده هزینه تواندنمی بیمار زیرا کند،می آموزشی

درنتیجه، چنین فردی در قبال درخواست تصویربرداری و اعالم رضایت در خصوص 

پذیرتر از سایرین است. از طرفی این عمل نفی استقالل فردی بیمار استفاده از آن آسیب

به دلیل ترس از انتشار تصاویرش  ری از مواقع موجب آشفتگی خاطر بیماراست و در بسیا

برداری از بیمار بدون هیچ مزیت ملموسی بعد از درمان خواهد شد. نهایت امر آنکه، عکس 

 برای او ممکن است اساس و محتوای بسیاری از اصول اخالقی را نقض کند.

 

 شرایط استفاده از تصویر درمانی بیمار.3

داشتن تصاویر درمانی او ر تأکید بر این نکته که باید حق بیمار بر محرمانه نگاهدر براب

برداری عنوان یک راز پزشکی از آن محافظت شود، بایستی امکان بهرهحفظ گردیده و به

از این تصاویر در مواقع ضروری، حیاتی و مطلوب را نیز در نظر گرفت. اکنون شرایط و 

 سی قرار خواهد گرفت.چگونگی این امکان موردبرر

 میسر نشدن شناسایی هویت بیمار از طریق تصویر  .1-3

شده سبب نقض حریم امکان تشخیص هویت بیمار از راه تصاویر درمانی تهیه

و حق تصویر بیمار خواهد شد. تصاویری که حاوی اطالعات پزشکی بیمار و یا  1خصوصی

د نباید به نحوی تهیه و استفاده شوند که انشدهمنظور ارائه خدمات پزشکی به بیمار تهیهبه

  
اعالمیه حقوق بشر دهم دسامبر  (12)وصی در اسناد بین المللی می توان به ماده در خصوص حمایت از حریم خص 1

 (11)، ماده 1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  (17)کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده  (8)، ماده 1948

ر و آزادی های اساسی کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بش (10)و ماده  1969کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 

 اشاره کرد.
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هویت او را افشا کند. اطالعاتی که تأثیری در امکان شناسایی هویت بیمار ندارند مشمول 

های گوناگون مانند مات کردن کامل توان با استفاده از شیوهحق تصویر او نشده و می

ایی کرد. الزم است شناسفرد جسمانی یک تصویر را غیرقابلچهره یا مشخصات منحصربه

منظور جلوگیری از بروز اختالفات احتمالی در آینده، مصادیق دقیق و قانونی از که به

توان از قانون محافظت از حریم مثال میعنوانبه کننده هویت ارائه شود.اطالعات تعیین 

 ,PRIVACY ACT) با اصالحات بعدی آن نام برد 1988خصوصی استرالیا مصوب 

1988: SECT 6 Interpretation.)  ،در بخش ششم این قانون، نام خانوادگی، جنسیت

ها که برای شناسایی هویت یک محل استخدام و نیز هر عدد، حرف، نماد یا ترکیبی از آن

بنابراین، نبایستی با  آید؛به شمار می 1شود، در زمره اطالعات حساسفرد استفاده می

 اطالعات حساس، هویت او را شناسایی نمود؛ مطابقت دادن تصویر درمانی بیمار و این 

برداری از این اطالعات که منتج به احراز هویت بیمار گردد نقض دیگر، بهرهعبارتبه

حریم خصوصی آنان در معنای اعم و محرمانگی تصاویر درمانی ایشان به معنا اخص 

 خواهد بود.

و اسناد الکترونیکی توان به قانون محافظت از اطالعات شخصی در همین راستا می

 The Personal Information Protection) میالدی نیز اشاره نمود 2000کانادا مصوب 

and Electronic Documents Act.) الذکر از لزوم حمایت در این قانون نظیر قانون فوق

گونه اطالعات حساس( سخن به میان آمده است و درباره مفهوم این ) از اطالعات شخصی

ای است که با یک شخص ده است که اطالعات شخصی عبارت از هرگونه دادهشگفته

گونه . بر این اساس، ضرورت حمایت ازاین 2شناسایی مرتبط است، مانند سوابق پزشکیقابل

تصاویر( او در فضای ) داشتن هویت بیمار و اقدامات درمانیاطالعات و محرمانه نگاه

مادی و متعارف همواره وجود دارد و پزشکان و  الکترونیک( نیز همانند فضای) غیرمادی

 کادر درمانی موظف به رعایت این محرمانگی و اسرار پزشکی خواهند بود.

  
1 sensitive information 

2  The Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Available at: 

https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personal-information-

protection-and-electronic-documents-act-pipeda. Accessed 9/7/2020 . 
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 رضایت بیمار.2-3

دهنده خدمات بهداشتی و درمانی هنگام اخذ رضایت از بیمار باید توجه داشته ارائه

اخذ یک تصمیم آگاهانه باشد که بیمار یا سرپرست قانونی او تمام اطالعات الزم جهت 

مشی رازداری باید به نحو دقیق نوع استفاده از تصاویر بیمار برای ابراز رضایت را دارد. خط

در آینده را به او تفهیم کند. بیمار باید بداند که تصویر او در کجا و چگونه مورداستفاده 

برای استفاده از قرار خواهد گرفت. این مطلب به آن معنی است که بیمار موافقت خود را 

ها برای اهدافی برداری از آنکند و بهرهای مشخص اعالم میتصاویر درمانیش در زمینه

خارج از گستره تنفیذ او غیرمجاز است. در اخذ رضایت از بیمار، اصل بر این است که 

ای در این خصوص عده (.Supe, 2003: 83-84) رضایت قبل از تصویربرداری گرفته شود

نظران معتقد هستند که دریافت رضایت از بیمار اختصاص به تصاویری دارد که از صاحب

تشخیص است و همچنین قرار است که در آینده مورداستفاده قرار در آن هویت بیمار قابل

اما با توجه به اهمیت حریم خصوصی و حق تصویر بیمار و برای جلوگیری از  بگیرد؛

دارد که حتی برای تصاویری که فاقد اشعار می تخلفات احتمالی در مقابل نظریه غالب

-Hood, Hope, Dove,1998:109) های فوق نیز است باید رضایت بیمار اخذ شودویژگی

مشی رازداری و رعایت قوانین حمایت از حریم به همین منظور، با توجه به خط(. 111

وظف به گذار مراکز درمانی را مهای حقوقی، قانونخصوصی در بسیاری از نظام

سازی پیرابندهایی کرده است که در آن با توضیحات کامل در خصوص چرایی آماده

و مخاطب  تصویربرداری از چگونگی روند درمانی بیمار، نوع استفاده آتی از تصویر

 1شود.موجب یک سند رسمی اخذ میتصاویر اعالم رضایت بیمار به شکل مکتوب و به

  
شده در بیمارستان رویال لیورپول در کشور انگلستان اشاره کرد. در فرم توان به پیرابندهای آماده مثال میعنوانبه 1

شود خوبی لحاظ گردیده است؛ ازجمله آنکه بیمار دقیقاً متوجه میهای مهم یک رضایت صریح بهمذکور ویژگی

تواند از اعالم رضایت آتی به چه منظوری خواهد بود و این رضایت دائمی نبوده و در هر زمان بیمار می هایاستفاده 

 خود منصرف شده و تصاویر حذف شود. برای اطالع بیشتر در این زمینه ن.ک:
 The Royal Liverpool and Broad green University Hospitals. Patient Information: Consenting 

to Clinical Photography or Video recording. available in: 

https://www.rlbuht.nhs.uk/media/2188/consent-to-clinica-photography-form-v202.pdf and 

also Patient and Volunteer information, Consent 4 Consent Information, The Royal 

https://www.rlbuht.nhs.uk/media/2188/consent-to-clinica-photography-form-v202.pdf
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 آگاهانه رضایت هایویژگی. 1-2-3

با توجه به نقش محوری رضایت آگاهانه بیمار در استفاده از تصاویر او ضروری به نظر 

بیماری که  رسد که این شرط به شکل جداگانه و تفصیلی موردبررسی قرار گیرد.می

طور دقیق آگاه شود که این کند باید بهرضایت خود را برای استفاده از تصویرش اعالم می

استفاده قرار خواهد گرفت. چنانچه این توجیه به شکل دقیق تصویر برای چه هدفی مورد

صورت نپذیرد رضایت اخذشده از بیمار از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ممکن است 

اندیشی علمی یا یک یک بیمار رضایت خود را مبنی بر استفاده از تصویرش در یک هم

ه استفاده از تصویر خود در ای بمجله تخصصی پزشکی اعالم کند، ولی همین بیمار عالقه

یک پوستر تبلیغاتی کلینیک جراحی یا روزنامه نداشته باشد. در این خصوص مهم است که 

 رضایت به شکل دقیق و همراه با تمام جزییات اخذ شود.

و درنتیجه باید تالش  است غیرممکن  به شکل کامل ماندن در بسیاری از مواقع، ناشناس

 هایسایه یا نقاط یا مختلف هایجعبه. شود عکاسی بیمار دنب ممکن  ناحیه حداقل شود از

. شوند لحاظ ضروری موارد در فقط باید هاچشم کنند ونمی ناشناس را عکس  چشم، دور

 عالئم و کوبیگرفتن خال قرار از باید شودبرداری میکه از محل جراحی عکس درصورتی

 نام هایبرچسب شناسایی،لقاب جواهرات. شود اجتناب قاب تصویر در تشخیصقابل

شوند. بیمار باید اطمینان  داشتهنگه قاب از خارج باید نیز بیمارستان و تابلو مشخصات بیمار

برداری بر کیفیت خدمات و مراقبت از او و آگاهی کامل داشته باشد که امتناع از عکس 

بیمار گذارد. شرایطی نیز ممکن است رخ دهد که اخذ رضایت قبلی از تأثیری نمی

منظور ثبت برداری از مراحل احیای قلبی یک بیمار بهمثال، فیلمعنوانپذیر نیست. بهامکان

مستندات پزشکی؛ در چنین شرایطی باید از محرمانگی هویت بیمار محافظت شود. بعد از 

تثبیت شرایط بیمار برای هرگونه استفاده دیگر از این تصاویر بایستی رضایت آگاهانه او 

 د.اخذ شو

 

Liverpool and Broad green University Hospitals NHS Trust, available in: 

https://secure.rlbuht.nhs.uk/sites/Form/SiteAssets/C4CPatientVolunterInformation.pdf 

https://secure.rlbuht.nhs.uk/sites/Form/SiteAssets/C4CPatientVolunterInformation.pdf
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 های همراه هوشمند وهای نوین ارتباطی مانند تلفن با توسعه و رواج استفاده از فناوری

های هوشمند از بیمار توسط های تلفن برداری با دوربین های دیجیتال، عکس دارای دوربین 

های جدیدی یافته است. این امکان هرچند فرصتدهندگان خدمات پزشکی افزایش ارائه

های گذاری مشاهدات و یافتهشکی گذارده و منجر به سهولت در اشتراکدر اختیار علم پز

هایی در خصوص تهدید حریم خصوصی اما از طرف دیگر نگرانی علمی شده است؛

شده در شده و به اشتراک گذاشتههای گرفتهها توسط عکس بیماران و افشای هویت آن

جاد کرده است. این شیوه های اجتماعی و فضای مجازی ایهای پزشکی در شبکهگروه 

تواند به شکل مستقیم برای تکمیل و بهبود فرایند جدید استفاده از تصاویر پزشکی می

محتوای  گذاریتواند منجر به ارسال و اشتراکدرمان به کار گرفته شود و یا می

ای توسط پزشک گردد. مورد اخیر مشکلی بسیار شایع خصوصاً در میان غیرحرفه

ه پزشکی است که دلیل آن فقدان یا کمبود آگاهی از حریم خصوصی دانشجویان رشت

از سوی دیگر، باید توجه داشت که قرار گرفتن تصاویر در  1بیمار و محدوده آن است.

شود که ها در نتایج موتورهای جستجو مانند گوگل میفضای مجازی، منجر به نمایش آن

برگشت و دائمی خواهد شد. بلدرنتیجه سبب نقض حریم خصوصی بیمار به شکل غیرقا

این مشکل ممکن است از طریق انتشار تصاویر بیمار در مقاالت و کتب پزشکی به شکل 

 2018برخط در فضای مجازی نیز اتفاق بیافتد. در همین زمینه، در یک پژوهش در سال 

میالدی مشخص شد که در بسیاری از مقاالت پزشکی تصاویر بیماران با امکان دقیق 

یی هویت در فضای مجازی منتشرشده است و تصاویر مزبور در جستجوی تصاویر شناسا

 2شود.گوگل نشان داده می

  
1 See for more information: Barlow, C. J. Morrison, S. Stephens, H. O. N. Jenkins, E. Bailey, 

M. J. & Pilcher, D. (2015). Unprofessional behavior on social media by medical students. 

Medical Journal of Australia, 203(11). 

2  Marshall, Brunger, F. Welch, V. Asghari, S. & Kaposy, C. (2018). Open availability of 

patient medical photographs in google images search results: Cross-sectional study of 

transgender research. Journal of Medical Internet Research, 20(2), e70. 

https://doi.org/10.2196/jmir.8787. 
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سؤال مهمی که در پایان این بررسی باید به آن پاسخ داده شود آن است که آیا اخذ 

رضایت از بیمار برای استفاده از تصاویر او منوط به قابلیت شناسایی هویت او خواهد بود و 

امکان افشای هویت بیمار را ندارد نیازی به کسب رضایت  ستفاده از تصاویری کهبرای ا

طور مطلق منوط به رضایت بیمار آگاهانه از بیمار نیست؟ یا شرط استفاده از تصاویر بیمار به

تشخیص باشد یا نباشد؟ در عنوان صاحب تصویر است، چه هویت او از این تصاویر قابلبه

توان گفت که در بسیاری از موارد امکان کشف هویت بیمار از پاسخ به این پرسش می

مانند جایی که تصویری از یک سوختگی در قسمتی از  شده غیرممکن است؛تصاویر گرفته

که با انتفای موضوع کشف  توان چنین استدالل نمودشود و در پاسخ میپوست گرفته می

موضوعیت  ابل باید توجه داشت کههویت بیمار اخذ رضایت از او نیز منتفی است. در مق 

اخذ رضایت از بیمار برای استفاده از تصاویر او صرفاً به خاطر حفظ محرمانگی هویت 

مثال، درجایی که عنوانبلکه ناشی از حق مالکیت معنوی او بر تصاویر است. به نیست؛

آیا  برداری از سوختگی در قسمتی از پوست بیمار ضرورتی برای درمان او ندارد،عکس 

تواند بدون رضایت بیمار از سوختگی عکس بگیرد؟ ثمره این پرسش آن پزشک معالج می

برداری بدون رضایت بیمار اشتباه است باید قائل به گونه که صرف عکس است که همان

طورکلی ه از تصاویرش محدودیت ایجاد کند و یا بهتواند در استفادآن بود که بیمار می

توان گفت ها شود، زیرا مالکیت تصاویر به او تعلق دارد. درنتیجه مینمانع از استفاده از آ

 تر خواهد بود.که نظر دوم صحیح

 نگهداری ایمن تصاویر درمانی بیمار.3-3

ت امنیت تصاویر عالوه بر رضایت بیمار و حفظ محرمانگی هویت او، تأمین و ضمان

تر گفته شد، امروزه با طور که پیش بیمار نیز شرط مهم استفاده از این تصاویر است. همان

ها، اغلب مراکز اطالعات خود را در گی آنتوجه به افزایش حجم اطالعات و گسترد

ای را ای از نگهداری خطرات بالقوهکنند. چنین شیوههای الکترونیکی ذخیره میحافظه

کند و محرمانگی این اطالعات نیز در معرض خطر اطالعات خصوصی اشخاص میمتوجه 

گیرند. با توجه به اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری این اطالعات بر عهده مرکز قرار می

درمانی و پزشک معالج است؛ باید در دو زمینه امنیت اطالعات بیماران به بهترین شکل 
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های های الکترونیکی امنیت سرورها و سامانهقتتأمین گردد. نخست آنکه، در قبال سر

روزرسانی انجام شود و در وهله بعد، از دسترسی افراد یاید و مرتب بهامنیتی افزایشی

غیرمجاز به این اطالعات جلوگیری به عمل آید. باید توجه داشت که منظور از افراد 

بیمار قرار دارد. غیرمجاز عبارت است از هر شخصی است که خارج از دایره رضایت 

کوتاهی در هرکدام از این موارد سبب مسئولیت پزشک یا مرکز درمانی که تصاویر را در 

 بایگانی بخش بیماران خصوصی حریم حفظ منظوراختیار داشته خواهد بود. از همین رو، به

 رضایت که کسانی به مربوط بخش  یک گردد: تقسیم مجزا بخش  دو به باید تصاویر

کسانی  به مربوط دیگر بخش  اند ونموده اعالم را خود تصاویر از عمومی فادهاست  و نمایش 

 .اندداشته ابراز را خود استفاده موردی از تصاویر رضایت که است

 

 محرمانه بودن تصویر درمانی بیمار در حقوق ایران .4

بر بایست به ارزیابی و تحلیل حق بیمار ازاین گفته شد، اکنون میبر مبنای آنچه پیش 

 اش از منظر حقوقی و قانونی مبادرت نمود.محرمانگی تصاویر درمانی

 مفهوم حق محرمانگی. 1-4

برای آنکه بتوان از حق بر محرمانگی در ارتباط با تصاویر درمانی بیمار سخن گفت و 

های حق و قانونی موردبررسی قرارداد، ابتدا الزم است از مفهوم واژه-آن را از نگاه حقوقی

 محرمانه بودن( سخن گفت.) یمحرمانگ

 مفهوم حق.1-1-4

واژه حق در لغت به معنای راست، درست، درستی، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، 

گردانیدن، کسی را  نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، مالکیت، قانونی، خدا، سزاوار

بت، پابرجا، مال، بر حق داشتن، حق خود را اثبات کردن، برخالف باطل، قطعی، موجود ثا

:  1378(، )جعفری لنگرودی، 384: 1390سیاح، .)باشددارایی، سلطنت و ... می

: 1380کاشانی،  (ف)آریان پور1363: 1، ج1371(،)معین، 106: 1374(،)بندر ریگی، 1669

شود، به دلیل استعمال گونه که مالحظه می(. همان426: 1384(،)آریان پور کاشانی،1238
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ق در قلمروهای متفاوت علمی و نیز حقوقی، برای آن معانی متعدد و گسترده کلمه ح

 متنوعی لحاظ شده است.

 حق در اصطالح حقوقی.2-1-4

ای که اشخاص نسبت به چیزی یا کلمه حق در اصطالح عبارت است از توانایی و سلطه

اص بنابراین، اقتدار و توانمندی اشخ (؛1669: 1378جعفری لنگرودی،.)کسی داشته باشند

ها تصرف داشته و یا مالکیت اعم از عین و یا شامل اموال و اشیای گوناگون که نسبت به آن

و نیز اشخاصی که وفق موازین قانونی و شرعی در افعال  منفعت دارند مانند تصاویر درمانی

های مختلف موظف به رعایت سلطه، اختیار و امتیاز و عملکردهای خود در ابعاد و عرصه

 سلطه و اختیار این  است ممکن  متقابل صورتبه نیز ایشان برای گاه که د؛ هرچندباشن او می

 زوجین، نظیر دارد وجود بسیاری هایمثال مقوله این برای که باشد داشته وجود آن مانند و

 .پزشک و بیمار ویژهبه و کارفرمایان، متعاملین  و کارگران فرزندان، و والدین 

 است مقابل طرف ذمه بر که دارد وجود تکلیف شخصی حق برابر در گاه ترتیب،این به

 متوجه نیز الزاماتی و شود شناخته مسئول قانون موجببه تواندمی آن از تخطی صورت در و

 حق) او درمانی فرآیند به مربوط تصاویر داشتننگاه محرمانه بر بیمار حق مانند گردد؛ او

 این از مراقبت و حفظ بر رمانید بخش کارکنان و پزشک تکلیف و( پزشک بر بیمار

 .محرمانه تصاویر

 شخصی حق. 3-1-4

 حق یا و فردی حق شخص، قائم شخصیت، بر حق عنوان با آن از گاه که شخصی حق

 مصداق دارای و است معین  شخص به منحصر که است حقی شودمی بردهنام نیز معنوی

  بعد  دو هر یرندهدربرگ حق این (. 1704: 1378لنگرودی، جعفری) باشدمی خارجی

 .است می باشد، معنوی و جسمی همانا که انسان شخصیت

 بیمار درمانی تصویر بر و طورکلیبه تصویر و برعکس حق حق، این مصادیق ازجمله

 آن از برداریبهره هرگونه و بوده آن صاحب اختیار و سلطه در که است اخص طوربه

  آن  برای و کرده حمایت حق این  از تیبایس نیز مقنن  و است او رضایت و اجازه به منوط

 الناسحق مترادف را( فردی) شخصی حق توانمی فقهی نگاه از .نماید مقرر اجرا ضمانت
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 جعفری) باشدمی ناس آحاد خصوصی منافع و مصالح به مربوط مقررات شامل که دانست

 ( 1686 :1378لنگرودی،

  نام  غیرمالی و مالی از توانمی جمله آن از که است انواعی دارای خود نوبهبه حق این 

 دارد خودش به نسبت درمانی اقدامات به مربوط تصاویر بر بیمار شخص که حقی .برد

 تصاویر  این از دیگران آگاهی زیرا است؛ غیرمالی ویژهبه الناس حقوق زمره در تردید بدون

 و شدن ضایع جبمو تواندمی( دارد قانونی ممنوعیت آن انتشار و افشا که مواقعی در البته)

 را او شخصیتی مصالح و منافع حقیقت در و گردد وی آبروی و حیثیت افتادن مخاطره به با

 .سازد زایل

 محرمانگی مفهوم.2-4

 محرمانگی حفظ منزلهبه شخص با و شئ به مربوط مطالب و مسائل داشتن نگاه مخفی

 آن کردن آشکار از عامتنا و اسرار دیگر، حفظعبارتبه است؛ شخص یا شئ آن یدرباره

 مواجه زیان یا و خطر با تواندمی را راز و سر صاحب اصوالً حریم این  نقض زیرا است،

 خاص، موارد در جز که است اسرار کشف( محرمانگی) اسرار حفظ مقابل لذا، نقطه .نماید

 نکوهیده آن کشف و بوده پسندیده عرفی و شرعی، اخالقی قانونی، حیث از آن کتمان

 .است

 پنهان، رازداری، امر پوشیده، مطلب پنهان، و پوشیده معنای به سر یا و راز حرمانگی،م

 : 3ج ،1371معین،) است مخفی ورازپوشی، سری، مخفیانه، نهان  داشتن، نهان بودن، پنهانی

 را محرمانگی بنابراین، ؛(1297 : 1380 کاشانی، آریانپور) (، 1619 : 3معین ،ج)  ،(3905

 دیگران از را شخص تصاویر مانند اطالعات و مطالب، مدارک داشتننگاه پنهان توانمی

 .دانست

 و محرمانه موضوعات و امور کتمان و اسرار حفظ ضرورت نیز اسالمی موازین  ازنظر

 5 آیه ازجمله کریم قرآن در متعددی درآیات.است مسلم و بدیهی هاآن نقض ممنوعیت

 و توجه اسرار حفظ اهمیت به 2جن سوره 62 آیه و 1توبه سوره 74 آیه ،1یوسف سوره

  
 مُبِین .َقاَل یَا بُنََیَّ لَا تَقُْصصْ رُؤْیَاکَ َعلَى إِخَْوِتکَ َفَیکِیُدوا لَکَ کَْیدًا  إِنََّ الشََّْیطَانَ ِللْإِنْسَانِ عَدُو َّ  1
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 حفظ لزوم السالمعلیهم معصومین از بسیاری روایات در عالوه،به است. شده تأکید

 شدهبیان محرمانه مسائل و اسرار نقض و کشف ممنوعیت نیز و آن بودن ممدوح و رازداری

 .نمود مراجعه گوناگون منابع به توانمی بارهدراین  بررسی برای که است

 اخری عبارت محرمانگی که است آن قرارداد مورد توجه باید اینجا در که مهمی نکته

 خصوصی، حریم متنوع ابعاد و قلمرو گرفتن  نظر در با نیست، بلکه خصوصی حریم حفظ

 قوانین  در خصوصی حریم از حمایت .گردد تلقی آن مصادیق از یکی تواندمی تنها

 اساسی قانون (25) اصل در .است واردشده عادی ین قوان و اساسی قانون از اعم گوناگون

 مبانی از یکی اصل این . است شده توجه ارتباطات خصوصی حریم از حمایت به صراحتاً

 افشا و شخصی اطالعات از حمایت با که است تعرض از ارتباطات مصونیت قانونی

 :1395 نی،محس) است داشته مصون تجسس  از را ارتباطات مختلف انواع ها،آن  نگردیدن

558 .) 

 مواد همچون اسالمی مجازات قانون از مواردی در عادی قوانین  گستره در همچنین،

 خصوصی حریم نقض درباره انگاری جرم به 1375 مصوب تعزیرات قانون (604) و (582)

 تلفنی مکالمات و مراسالت، مخابرات مورد در دولت مستخدمین  و کارکنان توسط

 مبادرت( 604 ماده) اسناد و اوراق ها،نوشته درباره و( 582 ماده) ممنوعه مواقع در اشخاص

 موضوع به مقنن  توجه از ایعدیده موارد که شودمی مالحظه ترتیباین به .است شده

 محرمانگی خاص موضوع با ومانعیجامع تطابق اشخاص، خصوصی حریم از حمایت

 این  به دیگر، استنادعبارتبه داردن تصاویر این  بر او حق از حمایت و بیمار درمانی تصاویر

بنابراین،  نماید؛نمی مستقل و خاص قانونی نص وجود از کفایت مشابه موارد و ضوابط

 .باشدمی خصوصی حریم از جداگانه و ویژه قانونی توجه مستلزم فیه نحن  ما موضوع

 آن نقص از ناشی مسئولیت و درمانی تصاویر محرمانگی حفظ تکلیف-5

 

اْلُکفْرِ وَکَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَُمَّوا بِمَا لَمْ یَنَاُلوا  وَمَا نَقَمُوا إِلََّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللََُّه یَحْلِفُونَ بِالَلَّهِ مَا َقاُلوا وَلَقَدْ َقالُوا کَلِمَةَ  1

یَا وَالْآخَِرِة  وَمَا لَهُمْ ِفی اْلأَرْضِ ِفی الدَُّنْوَرَسُولُهُ مِنْ َفضْلِِه  َفإِنْ یَتُوُبوا یَکُ خَیْرًا لَُهمْ  وَإِنْ یَتََولََّْوا یُعَذَِّبْهُمُ اللََّهُ عَذَابًا أَلِیمًا 

 مِنْ وَلِیٍَّ وَلَا نَِصیرٍ.

 عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُْظهِرُ عَلَى غَْیبِهِ أَحَدًا. 2
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 و حقوق قلمرو در که است مهمی موضوعات از یکی پزشکی اسرار کردن آشکار

 به منوط) اسرار این  داشتن نگاه پنهان و کردن کتمان. باشدمی نظر مطمح پزشکی اخالق

 منشور در که است بیماران حقوق بارز مصادیق از یکی( نباشد دیگران اضرار موجب آنکه

 شدهواقع  پذیرش و تصدیق مورد ایران، نظیر هاآن قوانین  و کشورها اکثر در آنان به مربوط

 .گرفت خواهد قرار موردبررسی ادامه در که است؛

 که است شدهارائه و تدوین  متعددی منشورهای نیز هابیمارستان و درمانی مراکز منظر از

 ایران اسالمی جمهوری در. است بیماران درمانی اسرار حفظ ضرورت مؤید جملگی

 درمانی آموزش مرکز ایران، پزشکی علوم دانشگاه به مربوط بیمار حقوق منشور از توانمی

 . برد نام...  و عرفان تخصصی فوق بیمارستان آتیه، بیمارستان فیروزآبادی،

 و درمان بهداشت، وزارت 1380 مصوب بیماران حقوق منشور به توانمی راستا این در

 حفظ جهت دارد حق بیمار:»تاس آمده منشور این  (6) ماده در. کرد اشاره پزشکی آموزش

 هایمشاوره و معاینات نتیجه پزشکی، پرونده  محتوای ماندن محرمانه از خود شخصی حریم

 اطمینان گیردمی صورت معالج گروه از قانونی وظایف اساس بر که مواردی در جز بالینی

 جمله آن از که هست مطرح نیز المللیبین  عرصه در موضوع این عالوهبه.« نماید حاصل

 این در که کرد اشاره 1998 و 1968 هایاصالحیه با ژنو 1948 پزشکی معاهده به توانمی

 .است شده قلمداد آنان بنیادین حقوق زمره در بیمار اسرار حفظ معاهده

 و اشخاص اسرار خصوص در متعددی مقررات و قوانین ایران حقوق گستره در

  . اندگردیده  وضع اسرار این  ختلفم مصادیق درباره که دارد وجود آن حفظ ضرورت

 مصوب رسمی کارشناسان به راجع قانون از اندعبارت مقررات و قوانین  این  از ایپاره

 مصوب بزهکار اطفال دادگاه تشکیل قانون ،1346 اصالحیه و 1315 وکالت قانون ،1917

 دفتر و انسردفتر کانون و رسمی اسناد دفاتر قانون ،1353 مصوب ایران آمار قانون ،1338

 با  همراه... و 1398 اصالحیه و 1366 مصوب مستقیم هایمالیات قانون ،1354 مصوب یاران

 . 1374 مصوب رسمی مترجمان نامهآیین  نظیر متعددی هاینامهآیین 
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 انتشار ممنوعیت درباره که دارند وجود نیز مقرراتی و فوق، قوانین  موارد از نظرصرف 

 وضع اشخاص درمانی و ی، جسمی، جنسی، روانیخانوادگ اسرار و صوت، تصاویر

 :گیرندمی قرار ارزیابی مورد و مطرح خالصه و گونه فهرست که اندگردیده 

 در که است 1320 مصوب واگیردار و آمیزشی هایبیماری از جلوگیری طرز قانون-1

 .است شده دانسته ممنوع قانون، برخالف بیماران اسرار افشای آن (13) ماده

جراحان،  اطباء، (648) ماده در که 1357 مصوب( تعزیرات) اسالمی مجازات قانون-2

 اسرار محرم خود حرفه و شغل مناسبت به که کسانی تمامی و داروفروشان و ماماها

 جرم مرتکب را نمایندمی مبادرت اسرار افشا به نسبت قانونی مجوز بدون و گردندمی

 .است گرفته نظر در حبس یا و نقدی زایج کیفر هاآن برای و دانسته تعزیر مستوجب

ذخیره،  قانون این  (58) ماده در مقنن  .است 1382 مصوب الکترونیکی تجارت قانون -3

 اشخاص جنسی و روانی جسمانی، وضعیت درباره شخصی هایپیامداده توزیع و پردازش

 .است دانسته غیرقانونی را آنان رضایت بدون

 غیرمجاز هایفعالیت بصری سمعی امور در هک اشخاصی مجازات نحوه قانون -4

 گوناگون رفتارهای اصوالً قانون این  در که است 1386 اصالحیه نمایند، مصوبمی

 فروش  و انتشار افشاء، نمایش، تهیه، تکثیر، توزیع، صدور، ورود، نگهداری، نظیر مجرمانه

 ماده  - ب بند 1 صرهتب ) مبتذل و( 3 ماده - الف بند 5 تبصره) مستهجن  بصری و سمعی آثار

 موضوع با اصولی و منطقی ربط که است شدهواقع موردتوجه مرتبط جرائم و( 3

 خروج موردپژوهش  بحث از دیگر،عبارتبه ندارد؛ بیماران درمانی محرمانگی تصاویر

 .دارد موضوعی

 اسالمی مجازات قانون 30 فصل اکنون که است 1386 مصوب ایرایانه جرائم قانون -5

 خصوصی صوت، تصویر، فیلم( تعزیرات قانون 745 ماده) قانون این  (17) ماده در. شدبامی

  برای  و کرده تلقی جرم را یابد انتشار آنان رضایت بدون که دیگری اسرار یا خانوادگی یا

 .است نموده مقرر کیفر آن
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 و پزشکی هایحرفه شاغلین  ایحرفه و صنفی تخلفات به رسیدگی انتظامی نامهآیین  -6

  ( 4)  ماده در. است 1390 مصوب ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان در وابسته

 .است شدهاعالم قانون، ممنوع موجببه اشخاص مگر بیمار نوع و اسرار افشاء  نامهآیین  این 

 مواد دارویی، هایآگهی و تبلیغات بر نظارت مجوز صدور نحوه عمل دستور-7

 سازمان عالی شورای 1397 مصوب پزشکی امور و داشتیبه آرایشی خوراکی، آشامیدنی،

 کل تصاویر از استفاده» :است آمده چنین  عمل دستور این  (15) در ماده .است پزشکی نظام

 ممنوع تبلیغات در عمل بعد و قبل عکس  جملهمن  شکل هر به بیمار بدن از قسمتی هر یا

 .«است

 نیز و مجرمانه و ممنوعه رفتارهای حاظل و الذکرفوق قانونی مستندات در تأمل اندکی با

 اسرار افشای بیمار؛ اسرار افشای: مانند مزبور مقررات در مطروحه جرائم و موضوعات

عرضه، توزیع،  تهیه، و نمایش  اشخاص؛ جنسی و جسمانی، روانی وضعیت افشای ای؛حرفه

 مستهجن؛ و لمبتذ ...و عکس  فیلم، تصاویر، انتشار و افشاء  ورود، تکثیر، فروش، صدور،

 و  بیماری نوع و اسرار افشای آنان؛ اسرار و خانوادگی فیلم و تصویر و صوت انتشار

 در که شودمی حاصل نتیجه این  تبلیغات، در بیمار بدن تصاویر از استفاده ممنوعیت

 بر بیمار حق نقض کردن تلقی مجرمانه بر تصریح شده باد قانونی ضوابط از یکهیچ

 .ندارد وجود او مانیدر تصاویر محرمانگی

 عنصر وجود رفتار، یک کردن تلقی جرم برای کیفری حقوق اصول مبنای بر ازآنجاکه

 متن مفهوم از استفاده با لذا است، ضروری کنش آن بودن مجرمانه بر صراحت و قانونی

 زیرا دانست جرم را آن ترک و عمل انجام تواننمی آن موسع تفسیر به تمسک و قانون

 قوانین تفسیر اصل نظیر جزا حقوق برجسته اصول با مغایر کردن انگاری رمج گونهاین 

 استناد جایبه بنابراین  بود؛ خواهد جزایی قوانین  مضیق تفسیر اصل و متهم سود به جزایی

 رفتارهای به مجرمانه عنوان اطالق برای مذکور قانونی موازین  از برخی به استدالل با توأم

 .برد بهره قانونی تصریح از بایستبیمار، می درمانی تصاویر محرمانگی حق نقیض
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 گیرینتیجه

عنوان یکی از امروزه به رسمیت شناختن حق بیمار بر تصاویر اقدامات درمانی او به

شده است. های حقوقی کشورهای مختلف به رسمیت شناختهترین حقوق بیمار در نظاممهم

منظور استفاده از سرپرست قانونی وی به تأکید بر اخذ یک رضایت آگاهانه از بیمار یا

تصویر او از دو جهت حائز اهمیت است. نخستین جهت، احترام به شأن منزلت انسان و 

عنوان حقوق محترم شمردن حق حریم خصوصی و مالکیت فرد بر تصاویرش به

انکار بشریت است. جهت دوم، جلوگیری از ایجاد اختالف میان بیمار و پزشک او غیرقابل

به دلیل استفاده بدون رضایت از تصاویر و درنتیجه مسئولیت حقوقی و اخالقی پزشک 

است. فقدان یا کمبود آگاهی کارکنان درمانی از نحوه صحیح استفاده از تصاویر بیمار 

حال، ناپذیری برای بیمار داشته باشد. بااین تواند نتایج جبرانهرچند با حسن نیت، می

ویژه موارد جدید یا سازد تا مشاهدات خود بهزشکان را قادر میبرداری از بیمار، پعکس 

ای از نادر را با سایر پزشکان و دانشجویان در میان بگذارند. این عمل آگاهی فزاینده

تظاهرات مختلف یک بیماری و وضعیت متفاوت بیماران در یک بیماری خاص را در 

ای از بیماران برای تهیه عکس انتخاب دلیل اینکه عده دهد.اختیار جامعه پزشکی قرار می

ها است. در جهانی که افراد به دلیل ویژه( آن ) شوند اغلب به لحاظ وضعیت غیرعادیمی

گیرند، ضروری شوند یا مورد تبعیض قرار میشده و منزوی می غیرعادی بودن کنار گذاشته

های آموزشی ها محافظت شود. با درک اینکه این تصاویر فرصتاست که از هویت آن

برداری یا تهیه فیلم هویت بیمار کند اما احتمال دارد در حین عکس نظیری را فراهم میبی

در معرض افشا قرار گیرد. از همین رو، بیمار باید آگاهی کاملی از عواقب استفاده از 

تصاویرش داشته باشد و بر اساس این آگاهی در این خصوص تصمیم بگیرد. با توجه به 

های آتی از گفته، یک رضایت آگاهانه و صحیح از سوی بیمار برای استفادهش مطالب پی 

 اند از:اساسی باشد که عبارت تصاویر او باید حاوی پنج ویژگی

برای هر تصویر درمانی و هدف استفاده از آن بایستی رضایت آگاهانه از بیمار یا  .1

 سرپرست قانونی او اخذ شود.
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ت قبل از گرفتن آن رضایت آگاهانه از بیمار بایسبرای هر تصویر درمانی می .2

 گرفته شود.

 تواند در هرزمانی از سوی بیمار پس گرفته شود.این رضایت می .3

ضرورت دارد که تصویر درمانی بیمار توسط پزشک یا کارآموز پزشکی با حسن  .4

 ترین شرایط گرفته شود.نیت و در مناسب

بایست همواره عزت و احترام او در طول فرایند گرفتن عکس درمانی از بیمار می .5

 ای نباشد که سبب تحقیر بیمار گردد.گونهشود و تصاویر مزبور بهحفظ

 ارائه مورد بررسی حق از مطلوبی و نوین  تعریفی توانمی معموله هایارزیابی از مستفاد

 بیمار بودن »محق: از است عبارت بیمار درمانی تصاویر محرمانگی حق مبنا، این  بر .نمود

 .قانونی«  ضوابط چارچوب در خود درمانی اقدامات تصاویر داشتن نگاه محفوظ برای

 این موضوع با مرتبط صریح نص فقدان از نظرصرف اسالمی موازین  و حقوقی نگاه از

 بلکه نیست، شائبه وجود از حاکی تنهانه تردید بدون که دیگر متعدد موارد مانند) پژوهش 

 تأکید و اشخاص اسرار حفظ ضرورت عمومات از ستفادها ،.(است منطقی و معقول امری

 عنوانبه اجمعین و علیهم اهلل سالم معصومین روایات و کریم قرآن آیات موجببه آن بر

 ممنوع احراز برای ،(بودن ستار) حق اقدس ذات به منتسب و ایمانی شایسته خصلت یک

 .بود خواهد کافی موصوف محرمانگی حق نقض شرعی دانستن 

 موازین و اصول رعایت مورد بحث، با رفتار دانستن  جرم برای نیز، حقوقی نظرم از

 با جرم قانونی عنصر تدوین  با انگاری جرم به نسبت که است ضروری کیفری حقوق

 یک یا و مستقل ماده یک قالب در« بیمار درمانی تصاویر محرمانگی حق نقض» :عبارت

  ( 648) ماده عنوانبه( تعزیرات) اسالمی زاتمجا قانون ویژهبه مرتبط، قوانین  در تبصره

 .گردد اقدام کنونی (648) ماده تبصره یا و (649) ماده یا و مکرر
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