
 ياحرفه تيمسئول هيانيب

 تيبا بشر يپزشك يقرارداد اجتماع

  

 شگفتاريپ

المت چيه ي بشـر  تمدن  خيدر تار ت نبوده  افراد گريد يتتندرسـ  ي گرو در نيچننيا  فرد كيگاه ـس  و  تجارت در ريفراگ ي هاي ماريب  و طاعون. اـس

گ و اقدامات ترور يمّل ي مرزها ي برا ي امالحظه چيه يجهان ي هامســافرت كنند و يم  جذب كارجويگناه را به عنوان پيب  افراد يســتيندارند. جن

شينو اگرچه كيو ژنت يعلوم پزشـك ي هاشـرفتيروند. پيرا به عنوان هدف نشـانه م انيرنظاميغ گ  امّ هسـتند ي بهبود  دبخ ت در چن ا ممكن اـس

ش نيا تيسابقه و فوري. گستره برنديقرار گ يمنيعوامل اهر گ و پاسخ همگان ازمندين يجهان ي هاچال  است.  ياقدام هماهن

ك، در پاـسخ خود مق ك يراثيد به مّيبه عنوان پزـش ها، فرد فرد پزشـكان با به . در گذر قرنميهسـت دگانيدبيآسـ  و مارانيب  از ي نگهدار در مشـتر

ش خود به شـاكار بسـتن مهارت  ي هااند. امروز حرفه ما در نبرد با حملهسـاخته برآورده را فهيوظ  نيا قهرمانانه گهگاه و ي فداكار  با ،يسـتگيها و دان

گ   يكنشـ  با تنها.  دينمايم ديكأخود ت  يخيد تارتعّه  بر گريقرار داده بار دحمالت و رفاه بشـر را آماج  ـسالمت كه انسـان سـاخته و يعيطب هماهن

 . ماست ماريب تيبشر. ميگرد رهيچ نيرومندي  ي هاديتهد نيچن بر تا بود ميخواه قادر كيدئولوژيا و ييايجغراف ي هاشكاف ي ورا

 هيانيب

 :كه ميدانيد ما متعّهر خود صادقانه ،يپزشك يجامعه جهان ي ما، اعضا

 .نهيمن هر فرد را ارج أانسان و ش يزندگ .1

 . ميرا محكوم ساز ياقدامات نيو چن ميكن ي خوددار تيبشر هيعل تيو ارتكاب جنا يبانياز پشت .2

 .ميب درمان كنتعّص از دور به دلسوزانه و يكاردان با را دهيدبيآس افراد و ماريب .3

ش خطر، با ييارويرغم روبه .4  . ميبه كار بند ازيخود را در صورت ن ي هاتمهار و دان

  يبنديپا كه مينهيپا م  ريز ياعتماد را تنها هنگام نيكه تحت مراقبت ما قرار دارند و ا ميهسـت يكسـان يو محرمانگ يخصـوصـ   ميپاسـدار حر .5

  .بياندازدبه مخاطره  قًايعم را افراد گريد ايت آنها ّيامن و سالمت آن، به

ف، توسـعه و ا ي برا .6 المت عموم يدر پزشـك شـرفتيپ  جاديكـش ك به رفاه بشـر با همكاران خود آزادانه  يو ـس ش رنج و كم به به منظور كاه

 . پرداخت ميت خواهّيفعال

 .  ميدهيم تعليمرا  ياسيس ي هامردم و سازمان ،ه سالمت بشر استمتوّج ندهيكه امروز و در آ يدرباره خطرات .7

 .ميكنيم ي داربو رفاه بشر را به همراه آورد جانموجب التيام رنج شود كه  ياسيو س يآموزش ،ي اقتصاد ،ياجتماع راتيياز تغ .8

ش و اندرز مهستند كار ما پيرو  به كساني كه .9  . باشندميحرفه مراقبت  ندهيآ نآنا چرا كه ميدهيآموز

 
 . ميبنديخود م ي احرفه و ي فرد شرافت هيپا بر و آزادانه صادقانه، را مانيپ نيما ا

 


