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مﻘدمه
 (١دامپزشكان اعضاي يك حرفه سطح باﻻي علمي هستند كه مدارك آكادميك خود را از
دانشگاههاي جامع يا موسسات آموزشي مشابه اخذ نموده اند.
 (2دامپزشكان به طبابت دامپزشكي در طيفي از موسسات و شرايط مختلف اشتغال دارند.
 (٣انجام وظيفه حرفه اي برجسته موجب تقويت تقدس حرفه دامپزشكي ميشود.
 (4از كليه دامپزشكان انتظار ميرود كه به يك مرامنامه اخﻼقي پيشرفته ،يعني اصول اخﻼق
طب دامپزشكي ) ،(Principles of Veterinary Medical Ethicsپايبند باشند كه از اين به بعد
به اختصار  PVMEناميده ميشود.
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 PVME (5متشكل از  ٣بخش زير است:
 .aاصول كلي
 .bحاشيه و توضيحات حمايتي
 .cفرهنگ اصطﻼحات )واژه نامه(
 (6دامپزشكان بايد اين مقررات را به عنوان راهنماي عمل براي انجام وظيفه كلي خود نصب
العين قرار داده ،و در اين اصول ثابت قدم بمانند.
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كليات  ٨گانه اصول اخﻼق دامپزشكي
 (١اصل اول )دامپزشك و مراقبتهاي دامپزشكي( :يك دامپزشك مكلف است به ارائه
مراقبتهاي دامپزشكي كارآمد همراه با رعايت مهرباني و احترام به رفاه حيوانات و بهداشت
انسانها.
 (2اصل دوم )رابطه دامپزشك  -مشتري  -بيمار( :يك دامپزشك مكلف به ارائه
مراقبتهاي باليني دامپزشكي تحت عنوان رابطه دامپزشك – مشتري  -بيمار ) Veterinarian-

 (Client- Patient Relationshipميباشد كه از اين به بعد به اختصار  VCPRناميده خواهد شد.
 (٣اصل سوم )دامپزشك و تعامﻼت حرفه اي( :دامپزشك ملزم به رعايت و ارتقاء
استانداردهاي خدمات حرفه اي و رعايت درستكاري در كليه تعامل هاي حرفه اي است .او
4

بايد وضعيت دامپزشكان فاقد وجهه مناسب )شخصيت مقبول( يا كارآمدي را به مراجع مرتبط
گزارش نمايد.
 (4اصل چهارم )دامپزشك و قانون( :يك دامپزشك به قانون احترام ميگذارد و نيز براي
ايجاد تغييرات در قوانين و مقرراتي كه مخالف منافع بيمار و بهداشت عمومي است احساس
مسئوليت مينمايد.
 (5اصل پنجم )دامپزشك و حقوق مشتريان و همكاران( :يك دامپزشك حقوق مشتريها،
همكاران و ديگر شاغلين حرف بهداشتي را محترم ميشمارد .او از اطﻼعات طبي در چهارچوب
حد و مرزهاي مشخص شده توسط قانون پاسداري ميكند.
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 (6اصل ششم )دامپزشك و علم( :يك دامپزشك مطالعه ،به كارگيري و توسعه دانسته
هاي علمي را ادامه ميدهد و خود را در برابر آموزش دامپزشكي متعهد ميداند .او اطﻼعات
مرتبط را در اختيار مشتريان و همكاران و جامعه قرار ميدهد و هر گاه كه ﻻزم شد از )همكاران(
مشاوره ميگيرد و بيمار را ارجاع ميدهد.
 (٧اصل هفتم )دامپزشك و آزادي عمل( :به جز موارد فوريتي ،جهت تامين مراقبتهاي
مناسب براي بيمار ،دامپزشك مختار است به هر كسي كه ميخواهد خدمت كند ،با هر كسي
كه ميخواهد همكاري كند و در هر محيطي كه ميخواهد خدمات طب دامپزشكي را ارائه نمايد.
 (8اصل هشتم )دامپزشك و فعاليتهاي اجتماعي( :دامپزشك بايد با احساس وظيفه و
مسئوليت در فعاليتهاي اجتماعي به منظور بهبود اوضاع جامعه و تقويت بهداشت عمومي
مشاركت نمايد.
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اصل اول :دامپزشك و مراقبتهاي دامپزشكي
يك دامپزشك مكلف است به ارائه مراقبتهاي دامپزشكي كارآمد همراه با رعايت مهرباني و احترام
به رفاه حيوانات و بهداشت انسانها.
 (١دامپزشكان بايد در درجه اول نيازهاي بيمار را در نظر داشته باشند كه عبارتند از:
 .aپيشگيري و تسكين بيماري ،رنج يا ناتواني حيوان
 .bدر عين به حداقل رساندن درد يا ترس
 (2صرفنظر از مالكيت مركز درماني دامپزشكي ،منافع بيمار ،مشتري و جامعه ايجاب ميكند
كه :كليه تصميماتي كه تشخيص و درمان بيماران را تحت تاثير قرار ميدهد منحصرا توسط
دامپزشك اتخاذ گردد.
 (٣انتخاب درمانها يا مراقبتها از بيمار تحت تاثير هيچ مﻼحظاتي قرار نخواهند گرفت مگر:
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 .aرفاه بيمار
 .bاحتياجات مشتري
 .cامنيت جامعه
 (4قضاوت )تشخيص( دامپزشكان نميتواند تحت تاثير قراردادها يا موافقتنامه هايي باشد كه
توسط اتحاديه ها يا انجمن هاي )صنفي( آنان منعقد شده است.
 (5انجام هر گونه عمل جراحي يا اقدامات ديگر در هر كدام از گونه هاي حيواني به منظور
مخفي كردن اختﻼﻻت ژنتيكي حيوانات در جريان برگزاري نمايشگاهها ،اصﻼح نژاد ،جفتگيري
يا فروش غيراخﻼقي تلقي ميشود.
 .aدر صورتي كه سﻼمت يا رفاه حيوان خاصي نيازمند اصﻼح چنان اختﻼل ژنتيكي باشد،
توصيه ميشود كه ابتدا حيوان عقيم گردد.
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 (6دامپزشكان معالج مسئول انتخاب رژيم درماني براي بيماران خود هستند .اين وظيفه
دامپزشك معالج است كه مشتري خود را از نتايج مورد انتظار و هزينه هاي درمان و نيز
خطرات مرتبط با رژيم درماني آگاه نمايد.
 (٧دامپزشكان مجاز به تبليغ ،فروش ،تجويز ،عرضه يا مصرف درمانهاي مرموز )مخفي( يا هر
گونه محصول ديگري كه از محتويات آنها آگاهي ندارند نيستند.
 (8كشتن ترحم آميز )اوتانازي( حيوانات از اقدامات اخﻼقي دامپزشكي محسوب ميشود.
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اصل دوم :رابطه دامپزشك – مشتري – بيمار )(VCPR
يك دامپزشك مكلف به ارائه مراقبتهاي باليني دامپزشكي تحت عنوان رابطه دامپزشك – مشتري
 بيمار ) (Veterinarian- Client- Patient Relationshipميباشد كه از اين به بعد به اختصار VCPRناميده خواهد شد.
 (١يك دامپزشك  VCPRرا به عنوان اصل )پايه( براي تعامﻼت خود با دامپزشكان ،مشتريان
آنها و بيماران آنها نصب العين خود قرار خواهد داد.
 .aدرگير شدن در خدمات دامپزشكي بدون يك  VCPRشناخته شده غيراخﻼقي محسوب
ميشود.
 .bدامپزشكان درخواست يك مشتري را مبني بر تجويز دارو به جاي تحميل دارو با افتخار
پذيرا خواهند بود.
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 .cدامپزشكان ميتوانند تحت شرايط خاصي  VCPRرا خاتمه دهند و آنها الزام اخﻼقي دارند
كه در اين رابطه از خود حسن نيت نشان داده ،درستكارانه عمل نمايند.
 .iدر صورت عدم وجود درمانهاي پزشكي و جراحي در دست انجام ،دامپزشكان
ميتوانند يك  VCPRرا با اطﻼع رساني به مشتري كه نميخواهند به او و بيمار متعلق
به او ارائه خدمت كنند خاتمه دهند.
 .iiدر صورتي كه اقدامات پزشكي يا جراحي در حال انجام باشد ،بايد بيمار به دامپزشك
ديگري كه مايل به خدمت است جهت تشخيص ،مراقبت و درمان ارجاع داده شود.
.١دامپزشك معالج اول در طول دوره انتقال موظف به ادامه مراقبت از بيمار در
صورت نياز ميباشد.
.dهر گاه بنا بر اين گذاشته ميشود كه دامپزشك معالج اول مسئوليت مراقبت از يك بيمار
را پذيرفته است ،يك  VCPRبا دامپزشك معالج برقرار شده محسوب ميگردد.
 .eمشتريان ميتوانند هر گاه كه بخواهند به  VCPRخاتمه دهند.
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اصل سوم :دامپزشك و تعامﻼت حرفه اي
دامپزشك ملزم به رعايت و ارتقاء استانداردهاي خدمات حرفه اي و رعايت درستكاري در كليه
تعامل هاي حرفه اي است .او بايد وضعيت دامپزشكان فاقد وجهه مناسب )شخصيت مقبول( يا
كارآمدي را به مراجع مرتبط گزارش نمايد.
 (١شكايات در باره رفتار )دامپزشكان( كه ممكن است اصول مرامنانه را خدشه دار كند بايد با
روش درست و بموقع صورت پذيرند.
 (2تمام دامپزشكان مسئول در اتحاديه هاي كشوري يا استاني مسئول هستند تا اعضاي خود
را در مسير عملكرد حرفه اي تحت نظر داشته ،راهنمايي كنند.
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 .aاعضاي كميته هاي كشوري و استاني با فرهنگ و شرايط بومي آشنا هستند و آن كميته
ها در بهترين موقعيت از نظر رايزني با كليه طرفهاي درگير قرار دارند.
.bجامعه هاي استاني و كشوري موظف به رعايت اصول مرامنامه يا يك شيوه نامه مشابه به
عنوان راهنماي عمل براي فعاليتهاي خود هستند و بحثهاي مرتبط با موضوعات اخﻼقي
را در برنامه هاي آموزشي حين خدمت خود قرار خواهند داد.
 .cشوراي انضباطي جامعه دامپزشكان ميتواند شكايات رسيده را در صورتي كه به مصلحت
بداند پيش از يا همزمان يا متعاقبا در سطوح كشوري يا استاني مطرح نمايد.
 (٣اساتيد و مدرسين دامپزشكي بر آموزش موضوعات اخﻼقي به عنوان بخشي از سرفصلهاي
حرفه اي دامپزشكي به تمامي دانشجويان دامپزشكي تاكيد خواهند كرد.
 .aدر عين حال ،متصديان برگزاري آزمونهاي دامپزشكي بايد تشويق شوند تا سواﻻتي را در
مورد اخﻼق حرفه اي آماده و در آن آزمونها بگنجانند.
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 (4دامپزشكان موجبات هتك حرمت و آبروريزي جايگاه يا آبروي ديگر دامپزشكان را با استفاده
از روشهاي غلط يا گمراه كننده فراهم نخواهند آورد.
 .aدامپزشكان در ارتباطات خود با ديگران درستكار و منصف خواهند بود و آنها خود را
درگير فساد ،الگوي غلط بودن و اعمال فريبكارانه نخواهند كرد.
 (5دامپزشكان تنها از عنوان مدرك )درجه( حرفه اي كه توسط دانشكده دامپزشكي به آنان
اعطا شده است استفاده خواهند كرد.
 .aكليه دامپزشكان از عنوان درخشان دكتر يا دامپزشك استفاده خواهند كرد.
 (6اين موضوع كه دامپزشكان خود را بعنوان عضو دارنده يك تخصص به رسميت شناخته شده
معرفي كنند در حالي كه چنان گواهينامه اي به آنان اعطا نشده يا به قوت خود باقي نيست
يك امر غيراخﻼقي تلقي ميشود.
 .aتنها آن دسته از دامپزشكاني كه داراي مدرك تخصصي معتبر از يك موسسه رسمي
دارند ميتوانند خود را متخصص معرفي كنند.
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 (٧دامپزشكي كه داراي نقش سرپرستي نسبت به يك دامپزشك است با احساس مسئوليت
اطمينان خواهد داد كه آن دامپزشك خود را با اصول مرامنامه هماهنگ كرده است.
 (8يك دامپزشك در صورتي كه دستور خﻼفي به يك دامپزشك ديگر بدهد كه مستلزم زير پا
گذاشتن اصول مرامنامه باشد در آن خﻼف مسئول است.
 .aدر صورتي كه دامپزشك نقش سرپرستي نسبت به دامپزشك ديگر داشته باشد و از عمل
خﻼف او خبر داشته ،قادر به جلوگيري از آن بوده ،ولي هيچگونه اقدام پيشگيرانه را انجام
ندهد خﻼفكار تلقي ميشود.
 (٩دامپزشكاني كه از ناتواني يا معلوليت رنج ميبرند نميتوانند در حد يك دامپزشك عادي
فعاليت كند و بايد از سازمانها يا افراد مجاز كمك بخواهند.
 .aهمكاران دامپزشكان معلول بايد آنها را به گرفتن كمك و غلبه بر ناتواني خود تشويق
نمايند.
 (١0دامپزشكان بايد مشتريان خود را در موارد احتمالي تضاد منافع آگاه نمايند.
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 (١١شركت دامپزشكان در برنامه هاي تبليغاتي )آگهي هاي بازرگاني( بﻼمانع است به شرطي
كه اظهارات يا ادعاهاي نادرست ،فريبنده يا گمراه كننده در آنها نباشد.
 .aيك اظهار يا ادعاي نادرست موردي است كه اطﻼعات غلط را منتشر ميكند يا از طريق
حذف قسمتي از اطﻼعات به صورت عامدانه يك احساس يا برداشت غلط را ايجاد ميكند.
 (١2گواهي نامه ها و رضايت نامه ها تبليغ محسوب ميشوند و آنها نيز بايد از شرايط گفته شده
براي تبليغات برخوردار باشند.
 .aصدور گواهينامه ها و رضايت نامه ها در مورد محصوﻻت يا خدمات حرفه اي اصوﻻ
غيراخﻼقي محسوب ميشوند مگر اينكه با موارد زير انطباق داشته باشند:
 .iتاييد كننده بايد مصرف كننده واقعي و صديق محصول يا خدمت مورد نظر باشد.
 .iiبايد دﻻيل مثبته كافي باشد كه نتايج حاصل شده توسط تاييدكننده معرف آن
چيزي هستند كه ممكن است دامپزشكان در شرايط واقعي مصرف انتظار آن را
داشته باشند.
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 .iiiهر گونه رابطه مالي ،بازرگاني يا ديگر امور بين تاييدكننده و فروشنده محصول يا
خدمات بايد به طور كامل روشن گردد.
 .ivهر گاه كه از نسخه هاي چاپي مقاﻻت علمي همراه با تبليغات استفاده ميشود ،نبايد
آن نسخه ها تغيير داده شوند و بايد به طور كامل ارائه گردند.
 (١٣اصولي كه در مورد تبليغات ،گواهي نامه و تاييديه ها صدق ميكنند در مورد مكاتبات
دامپزشكان با مشتريان آنها نيز ساري و جاري خواهد بود.
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اصل چهارم :دامپزشك و قانون
يك دامپزشك به قانون احترام ميگذارد و نيز براي ايجاد تغييرات در قوانين و مقرراتي كه مخالف
منافع بيمار و بهداشت عمومي است احساس مسئوليت مينمايد.
 (١دامپزشكان بايد از قوانين ناحيه قضايي و مقرراتي كه در آن اقامت و به طبابت اشتغال دارند
تبعيت نمايند.
 (2دامپزشكان بايد اعمال و فعاليتهاي غيرقانوني را به مراجع ذيصﻼح گزارش دهند.
 (٣شوراي انضباطي جامعه دامپزشكان ميتواند تخلفات ادعا شده توسط اعضاي جامعه و افراد
ديگر را انتخاب و به موسسات مرتبط گزارش نمايد.
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 (4قرار دادن دانش ،اعتبارنامه يا خدمات حرفه اي در اختيار يك سازمان ،گروه يا فرد غير
حرفه اي براي ترويج يا اجاره دادن اعتبار به منظور اشتغال غيرقانوني به طب دامپزشكي
غيراخﻼقي محسوب ميشود.

19

اصل پنجم :دامپزشك و حقوق مشتريان و همكاران
يك دامپزشك حقوق مشتريها ،همكاران و ديگر شاغلين حرف بهداشتي را محترم ميشمارد .او
از اطﻼعات طبي در چهارچوب حد و مرزهاي مشخص شده توسط قانون پاسداري ميكند.
 (١دامپزشكان و افراد مرتبط با آنان بايد حريم خصوصي مشتريان را محترم شمرده و از آن
پاسداري نمايند.
 .aدامپزشكان هرگز مسائل خصوصي و سري را آشكار نخواهند ساخت مگر به حكم قانون
يا در صورتي كه اين امر براي حفاظت از سﻼمت و رفاه افراد و حيوانات ديگر ضرورت
داشته باشد.
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 (2گزارشات و مدارك طبي دامپزشكي بخش جدايي ناپذير مراقبتهاي دامپزشكي هستند.
گزارشات بايد با استانداردهاي تصويب شده توسط قوانين و مقررات كشوري و استاني انطباق
داشته باشند.
 .aگزارشات و مدارك پزشكي متعلق به واحد درماني و صاحب آن هستند .مدارك اصلي
بايد توسط واحد درماني براي مدت زماني كه قانون آن را تعيين ميكند نگهداري شوند.
 .bاطﻼعات موجود در مدارك طب دامپزشكي محرمانه تلقي ميشوند .اين اطﻼعات به جز
مواردي كه قانون تعيين كرده است يا با رضايت صاحب حيوان قابل افشا نيستند.
 .cدامپزشكان ملزم هستند كه روگرفت يا خﻼصه مدارك پزشكي را هر گاه كه توسط
مشتري درخواست شود در اختيار او قرار دهند .دامپزشكان ميتوانند يك رضايتنامه كتبي
براي مستندسازي آن موضوع دريافت نمايند.

21

.dبدون اجازه صريح مالك واحد درماني ،حذف ،كپي يا استفاده از مدارك پزشكي يا هر
قسمتي از يك مدرك براي استفاده شخصي يا حرفه اي براي دامپزشك غيراخﻼقي
محسوب ميشود.
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اصل ششﻢ :دامپزشك و علﻢ
يك دامپزشك مطالعه ،به كارگيري و توسعه دانسته هاي علمي را ادامه ميدهد و خود را در برابر
آموزش دامپزشكي متعهد ميداند .او اطﻼعات مرتبط را در اختيار مشتريان و همكاران و جامعه
قرار ميدهد و هر گاه كه ﻻزم شد از )همكاران( مشاوره ميگيرد و بيمار را ارجاع ميدهد.
 (١دامپزشكان بايد مشتاقانه حيثيت و سيماي خود را با احترام نهادن به همكاران ،مشتريان و
ديگر شاغلين حرف بهداشتي و نيز اجتماع انساني تقويت كنند .دامپزشكان بايد يك سيماي
حرفه اي )علمي( از خود ارائه دهند و اقدامات حرفه اي قابل قبولي را با استفاده از دانش
حرفه اي و علمي به روز از خود نشان دهند.
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 (2دامپزشكان بايد تﻼش كنند تا دانش و مهارت دامپزشكي خود را بهبود بخشند و به آنها
توصيه اكيد ميشود كه با ديگر افراد حرفه اي براي پيدا كردن راهكارهاي توسعه دانش و
حرفه خود همكاري نمايند.
 (٣هر گاه كه مناسب باشد ،دامپزشكان شاغل )معالج( بايد تشويق شوند كه از راهكارهاي
مشاوره و/يا ارجاع بيمار بهره مند شوند.
 .aتصميم به مشاوره يا ارجاع به صورت مشترك توسط دامپزشك معالج و مشتري اتخاذ
ميگردد.
.bدامپزشك معالج بايد از درخواست مشتري براي ارجاع بيمار استقبال نمايد.
 .cوقتي كه يك مشاوره باليني خصوصي انجام ميشود ،دامپزشك معالج بعنوان مسئول
اوليه براي بيمار و تداوم  VCPRباقي ميماند.
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.dدامپزشكان مشاور بايد يافته هاي و نظريات خود را مستقيما به دامپزشك معالج ارائه
دهند .مكاتبه و تماس مستقيم دامپزشكان مشاور با مشتريها در صورتي كه در همكاري
با دامپزشكان معالج صورت گيرد امري پذيرفتني است.
 .eمشاوره معموﻻ مبادله اطﻼعات يا تفاسير نتايج آزمايش را در بر ميگيرد .معذالك ،ممكن
است براي مشاورين ﻻزم باشد كه خودشان نيز بيماران را معاينه كنند.
 .iهر گاه كه تكنيكهاي پيشرفته يا تهاجمي براي گرفتن اطﻼعات يا تشخيص قاطعتر
ﻻزم باشد ،دامپزشكان معالج ميتوانند بيمار را ارجاع دهند .در اين صورت ،يك
 VCPRجديد با دامپزشكاني كه بيمار به آنها ارجاع داده شده است برقرار ميگردد.
 .fارجاع عبارتست از انتقال مسئوليت تشخيص و درمان از دامپزشك ارجاع دهنده به
دامپزشك ارجاع شونده.
 .iدامپزشكان ارجاع كننده و ارجاع شونده با يكديگر در ارتباط و مكاتبه خواهند بود.
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 .iiدامپزشك ارجاع دهنده كليه اطﻼعات مرتبط با بيمار را قبل يا در زمان اولين تماس
دامپزشك ارجاع شونده با بيمار يا مشتري در اختيار او قرار خواهد داد.
 .iiiهر گاه كه بيمار ارجاع شده معاينه شد ،دامپزشك ارجاع شونده فورا دامپزشك
ارجاع كننده را مطلع خواهد ساخت .اطﻼعات عرضه شده شامل تشخيص ،درمان
پيشنهادي و ديگر توصيه ها را شامل ميگردد.
 .ivدامپزشك ارجاع شونده تنها آن دسته از خدمات يا درمانها را ارائه خواهد داد كه
براي همان بيماري كه به خاطر آن ارجاع داده شده ﻻزم هستند و در صورتي كه
خدمات يا درمانهاي ديگري به مصلحت باشند با دامپزشك ارجاع كننده مطرح
خواهد ساخت.
 .vبه محض ترخيص بيمار ،دامپزشك ارجاع شونده بايد توسط يك گزارش كتبي
دامپزشك ارجاع كننده را مطلع نمايد و براي او مشخص كند كه مراقبت از بيمار را
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ادامه يا خاتمه دهد .يك گزارش كتبي مشروح و كامل بايد متعاقبا و در اسرع وقت
تهيه و ارائه گردد.
 .viدامپزشك ارجاع شونده بايد به مشتري توصيه نمايد كه با دامپزشك ارجاع كننده
براي ادامه مراقبت از بيمار تماس بگيرد.
.١اگر مشتري ادامه مراقبت از بيمار را را توسط دامپزشك ديگر )ثالثي( ترجيح
دهد ،دامپزشك ارجاع شونده يك نسخه از مدارك پزشكي را به دامپزشك
منتخب مشتري ارائه خواهد داد.
 .gوقتي كه يك مشترك خدمات يا نظرات حرفه اي را از دامپزشكي متفاوت با يا بدون
ارجاع تقاضا ميكند ،يك  VCPRجديد با يك دامپزشك معالج جديد منعقد ميشود.
 .iدر صورت تماس ،دامپزشكي كه قبﻼ در تشخيص ،مراقبت و درمان بيمار درگير بود،
بايد با دامپزشك جديد به نحوي در تماس باشد كه انگار او دامپزشك ارجاع شونده
است.
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 .iiدر صورت رضايت مشتري ،دامپزشك معالج جديد با دامپزشك قبلي براي دانستن
تشخيص ،مراقبت و درمان اوليه بيماري تماس ميگيرد و هر گونه موضوعي را پيش
از ادامه شروع يك برنامه درماني جديد روشن ميكند.
 .iiiدر صورتي كه مشخص شود كه اعمال دامپزشك معالج قبلي به طور روشن و معني
دار سﻼمت يا امنيت بيمار را به مخاطره انداخته است ،دامپزشك معالج جديد
مسئول گزارش موضوع را به مسئولين ذيصﻼح در جوامع محلي يا كشوري يا
سازمانهاي نظارتي حرفه اي خواهد بود.
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اصل هفتﻢ :دامپزشك و آزادي عمل
به جز موارد فوريتي ،جهت تامين مراقبتهاي مناسب براي بيمار ،دامپزشك مختار است به هر
كسي كه ميخواهد خدمت كند ،با هر كسي كه ميخواهد همكاري كند و در هر محيطي كه
ميخواهد خدمات طب دامپزشكي را ارائه نمايد.
 (١دامپزشكان ميتوانند كسي را كه ميخواهند به او خدمت كنند انتخاب نمايند .هم دامپزشك
و هم مشتري حق دارند يك  VCPRرا منعقد يا رد كنند و در مورد درمان تصميم بگيرند.
 .aتصميم در مورد قبول يا رد درمان و هزينه هاي مرتبط با آن بر اساس بحث كافي در
مورد يافته هاي باليني ،تكنيكهاي تشخيصي ،درمان ،نتايج احتمالي ،هزينه تخمين زده
شده و تضمين مناسب براي پرداخت صورت ميگيرد.
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.bبه محض اين كه دامپزشك و مشتري به توافق رسيدند و دامپزشك مراقبت از بيمار را
آغاز كرد ،آنها مجاز به ناديده گرفتن بيمار نيستند و بايد به تامين خدمات حرفه اي
مرتبط با ضايعه يا بيماري در چهارچوب موافقت قبلي خود ميباشند.
 .cبر اساس نيازها و هزينه هاي بعدي كه براي مراقبت از بيمار ﻻزم ميشود ،دامپزشك و
مشتري بايد در مورد تداوم مراقبت و مسئوليت براي پرداخت هزينه رايزني كرده ،به
موافقت رسيده باشند.
.dدر صورتي كه مشتري مطلع شده مراقبتهاي اضافي را نپذيرد و از پذيرفتن مسئوليت
براي هزينه هاي اضافي امتناع نمايد VCPR ،ميتواند توسط هر كدام از طرفين خاتمه
داده شود.
 (2در موارد اورژانسي ،دامپزشكان در تامين خدمات ضروري براي حيوان در صورتي كه براي
نجات جان يا تخفيف رنج او ﻻزم باشد متعاقب موافقت مشتري )يا در صورت در دسترس
نبودن مشتري تا زماني كه چنان موافقتي را ميتوان گرفت( مسئوليت اخﻼقي دارند.
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 .aچنين مراقبتهاي اروژانسي ممكن است به كشتن بدون رنج حيوان يا كم كردن رنج او يا
تثبيت كردن وضعيت بيمار براي انتقال به يك مركز ديگر براي مراقبت از حيوانات محدود
گردد.
 (٣در صورتي كه دامپزشكان براي ارائه خدمات در دسترس نباشند ،آنها بايد به سهولت
اطﻼعات قابل دسترس را تامين نمايند تا به مشتريان براي دريافت خدمات اورژانسي،
متناسب با اقتضائات محل سكونت مشتريان ،كمك كنند.
 (4دامپزشكاني كه معتقدند فاقد تجربه يا تجهيزات ﻻزم براي مديريت و درمان برخي فوريتها
به بهترين وجه ممكن هستند ،به مشتري توصيه خواهند كرد كه از خدمات شايسته تر و
تخصصي تر كه در جاي ديگري در دسترس هستند استفاده نمايند و آمادگي خود را براي
ارجاع سريع به آن خدمات اعﻼم خواهند كرد.
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 (5دامپزشكاني كه خدمات اورژانسي ارائه ميدهند در سريعترين وقتي كه عملي باشد بيماران
و ادامه اطﻼعات درماني آنها را به دامپزشكان اصلي و/يا ديگر دامپزشكان مد نظر صاحب
حيوان ارجاع خواهند داد.
 (6دامپزشكان )اعم از معالج ،مشاور ،ارجاع شونده و ارجاع كننده( مجاز به دريافت حق ويزيت
براي خدمات حرفه اي خود ميباشند.
 .iصرفنظر از هزينه هايي كه تعيين يا دريافت ميشود ،كيفيت خدمات بايد در حد
استاندارد حرفه اي متعارف حفظ شود.
 .iiيك دامپزشك ميتواند در كنار بهره گيري از خدمات طرفهاي سوم مانند
آزمايشگاهها ،داروخانه ها و دامپزشكان مشاور براي خدمات خود نيز هزينه دريافت
نمايد.
 .iiiدريافت و پرداخت وجه صرفا براي ارجاع بيمار بر اساس تقسيم حق ويزيت
غيراخﻼقي تلقي ميشود.
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 .ivدامپزشك حق ندارد هيچگونه وجهي به هر شكلي و با هر منشايي از جمله از شركت
داروسازي ،داروساز يا توليد كننده تجهيزات و لوازم پزشكي را بخاطر تجويز
محصوﻻت يا ارجاع بيمار براي توليدات و محصوﻻت آنها دريافت نمايد.
.١در هر مورد ،دريافت پول موجب خدشه دار شدن درستي و صداقت با مشتريان
و همكاران ميگردد .يك مشتري به دامپزشك در ارتباط با ارجاع و تجويز اعتماد
ميكند.
.2كليه ارجاعات و تجويزها بايد بر مبناي كارآمدي و كيفيت دامپزشكي صورت
گرفته كه به خاطر آن بيمار به او ارجاع داده شده يا كيفيت و كارايي دارو يا
محصولي باشد كه تجويز شده است.
 .vبراي يك گروه يا اتحاديه متشكل از دامپزشكان غيراخﻼقي است كه عملي را مرتكب
شوند كه متضمن اجبار ،فشار يا گرفتن موافقت از دامپزشكان باشد تا از يك برنامه
هزينه اي خاص يا حق ويزيت ثابت تبعيت كنند.
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اصل هشتﻢ :دامپزشك و فعاليتهاي اجتماعي
دامپزشك بايد با احساس وظيفه و مسئوليت در فعاليتهاي اجتماعي به منظور بهبود اوضاع جامعه
و تقويت بهداشت عمومي شركت نمايد.
 (١مسئوليتهاي حرفه دامپزشكي فراتر از بيماران و مشتريان موردي به جامعه بطور كلي تعميم
داده ميشود.
 (2دامپزشكان تشويق ميشوند به اينكه دانش خود را در دسترس جوامع انساني خود قرار دهند
و خدمات خود را در اختيار فعاليتهايي كه از بهداشت عمومي صيانت ميكنند قرار دهند.
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واژه هاي مرتبط با اصول اخﻼق حرفه اي دامپزشكي
 :Advertising (١تبليغات .اطﻼع رساني كه به منظور مطلع كردن جامعه در باره توانايي،
طبيعت يا قيمت محصوﻻت يا خدمات يا براي تحت تاثير قرار دادن مشتريان براي استفاده
از محصوﻻت يا خدمات خاصي صورت بگيرد.
 :Attending Veterinarian (2دامپزشك معالج .يك دامپزشك )يا گروهي از دامپزشكان( كه
براي مراقبت اوليه از يك بيمار قبول مسئوليت ميكنند.
 :Consulting Veterinarian (٣دامپزشك مشاور .يك دامپزشك )يا گروهي از دامپزشكان( كه
موافقت ميكنند تا يك دامپزشك معالج ،دولت يا صنعت را در زمينه مراقبت يا مديريت يك
بيمار يا يك موضوع راهنمايي كنند.
 :Dispensing (4توزيع مستقيم محصوﻻت توسط دامپزشكان به مشتريان به منظور استفاده
براي حيوانات آنها.
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 :Ethical Product (5يك محصول كه سازنده آن بعنوان يك تصميم بازاريابي و به طور
داوطلبانه فروش آن را محدود به دامپزشكان كرده است .چنين محصوﻻتي اغلب اسم
توليدي متفاوتي با محصول اصلي دارند و به طور متفاوتي در مقايسه با محصوﻻتي كه به
طور مستقيم به مصرف كننده ها فروخته ميشوند بسته بندي ميگردند .محصوﻻت اخﻼقي
بر اساس قرارداد فروش با آنها يا بر مبناي آن چه كه در برچسب محصول قيد ميشود فقط
به دامپزشكان فروخته ميشود.
 :Fee-Splitting (6تقسيم حق ويزيت .پرداخت بخشي از حق ويزيت توسط دامپزشك ارجاع
شونده به دامپزشك ارجاع كننده كه خدمات حرفه اي خاصي ارائه نداده است .بر مبناي
اين تعريف ،استفاده از مشاورين ،خدمات آزمايشگاهي و داروخانه هاي آنﻼين مشمول تقسيم
حق ويزيت نميشود.
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 :Impaired Veterinarian (٧دامپزشك معلول .يك دامپزشك كه به خاطر ناتواني جسماني يا
رواني از جمله اختﻼل در ظرفيت رواني ،از دست دادن مهارتهاي حركتي يا اعتياد به داروها
يا الكل قادر به انجام وظايف خود در طب دامپزشكي با مهارت و امنيت كامل نيست.
 :Legend Drug (8يك واژه معادل براي داروي نسخه اي دامپزشكي .اين اسم به توضيحاتي
كه بايد در برچسب نوشته شوند اشاره دارد )بند مربوط به داروهاي نسخه اي دامپزشكي را
ببينيد(.
 :Marketing (٩بازاريابي .تشويق و ترغيب صاحبان حيوانات به بهبود سﻼمت و رفاه حيوانات
با استفاده از مراقبتها ،خدمات و محصوﻻت دامپزشكي.
 :Merchandising (١0تجارت .خريد و فروش محصوﻻت يا خدمات.
 :Over the Counter (OTC) Drugs (١١داروهاي بدون نسخه .هر دارويي كه بتوان با توضيحاتي
كه در برچسب ذكر ميشود بتوان به مصرف كننده اي كه در زمينه دامپزشكي تخصصي
ندارد ارائه كرد تا بتواند با امنيت و بطور مناسب استفاده نمايد.
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 :Practice of Veterinary Medicine (١2طبابت دامپزشكي .تشخيص ،پيش بيني ،درمان،
اصﻼح ،تغيير ،تخفيف يا پيشگيري از بيماري ،ناخوشي ،درد ،بدشكلي ،نقص ،آسيب يا ديگر
اختﻼﻻت جسماني ،دنداني يا رواني با استفاده از يك روش ،شامل:
 .aانجام هر گونه اقدام پزشكي يا جراحي
.bنسخه نويسي ،تحويل دارو ،تجويز يا به كار بردن دارو يا مواد بيولوژيك ،دستگاه ،داروي
هوشبر يا مواد درماني يا تشخيصي ديگر.
 .cاستفاده از درمانهاي مكمل ،جايگزين و يكپارچه )(Integrative
.dاستفاده از هر گونه اقدام براي مديريت توليد مثل شامل و نه محدود به تشخيص يا درمان
آبستني ،باروري ،ناباروري يا عقيم بودن
 .eتعيين سﻼمت ،تناسب يا برجسته بودن يك حيوان
 .fارائه توصيه و مشاوره به هر روش شامل تلفن و ديگر وسايل ارتباطي الكترونيك در ارتباط
با موارد پيش گفته
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 .gنمايندگي مستقيم يا غيرمستقيم ،عمومي يا خصوصي ،براي يك توانمندي و تمايل به
انجام موارد پيش گفته
 .hاستفاده از هر گونه عنوان ،كلمه ،اختصار يا حروف به نحوي يا تحت شرايطي كه اينگونه
القا كند كه او براي انجام موارد پيش گفته كفايت و صﻼحيت دارد.
 :Prescribing (١٣نسخه نويسي .انتقال يك دستور به منظور اجازه دادن به يك داروساز داراي
مجوز يا معادل او براي تهيه و عرضه مواد دارويي مشخص شده براي استفاده در يا بر يك
حيوان در دوزاژ و به طريقي كه توسط دامپزشك تعيين شده است.
 :Prescription Drug (١4داروي نسخه اي .دارويي كه نميتوان آن را با دستور كافي براي مصرف
بي خطر و مناسب توسط يك فرد غير حرفه اي در اختيار او قرار داد.
 :Receiving Veterinarian (١5يك دامپزشك )يا گروهي از دامپزشكان( كه بيمار به او يا آنها
ارجاع داده ميشود و او يا آنها موافقت ميكنند تا خدمات دامپزشكان درخواست شده را ارائه
دهند .يك  VCPRجديد با دامپزشك ارجاع شونده برقرار ميگردد.
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 :Referring Veterinarian (١6دامپزشك ارجاع كننده .يك دامپزشك يا گروهي از دامپزشكان
كه در زمان ارجاع نقش دامپزشك معالج دارند.
 :Testimonial (or Endorsement) (١٧اظهار نظري كه رفتار و گرايش ديگران را در مورد خريد
يا استفاده از محصوﻻت يا خدمات تحت تاثير قرار دهد.
 :Veterinarian-Client-Patient Relationship (VCPR) (١8رابطه دامپزشك-مشتري-بيمار به
اين معني است كه كليه موارد زير احراز گردند:
 .aاز دامپزشك انتظار ميرود كه مسئوليت براي قضاوت پزشكي را در ارتباط با سﻼمت بيمار
پذيرفته و مشتري نيز موافقت كرده كه از دستورات دامپزشك اطاعت نمايد.
.bدامپزشك دانش كافي را در مورد بيمار براي شروع حداقل تشخيص كلي يا اوليه مشكل
پزشكي او دارد .اين بدين معناست كه دامپزشك شخصا با نگهداري و مراقبت از بيمار در
موارد زير آشنا ميباشد:
 .iمعاينه بموقع و با فاصله مناسب بيمار توسط دامپزشك
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 .iiويزيت مناسب و بموقع دامپزشك از جايي كه بيمار در آنجا مديريت ميشود.
 .cدامپزشك به سهولت براي پيگيري ارزيابي ) (follow-upبيمار در دسترس است يا موارد
زير را تدارك ديده است:
 .iپوشش اورژانس دامپزشكي
 .iiمراقبت و درمان مستمر
 .dدامپزشك نظارت بر درمان ،همكاري و نتايج حاصله دارد.
 .eمدارك پزشكي بيمار محفوظ است.
 :Veterinary Prescription Drug (١٩دارويي كه بر اساس قوانين كشوري استفاده از آن محدود
به دامپزشك يا بر اساس دستور دامپزشك صورت ميگيرد .قانون ايجاب ميكند كه بر روي
چنان داروهايي محدوديت هاي ﻻزم از جمله "الزام به مصرف آن با دستور دامپزشك" قيد
گردد.
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