
 پيشہ ورانہ ذمہ داری کا اقرارنامہ
 انسانيت کے ساته علم طب کا معاشرتی معاہده

  
 پيش لفظ 

ہر فرد کی فالح و بہبود ہر دوسرے فرد کے ساته اس قدر وابسطہ نہيں رہی ہے۔ طاعون  بهیانسانی تہذيب کی تاريخ ميں کبهی 
کی دنيا ميں کسی قسم کی قومی سرحدوں کا لحاظ نہيں کرتی ہيں۔ اور وبائی امراض آج کی بين االقوامی تجارت اور آمد و رفت 

جنگوں اور دہشت گردانہ کاروائيوں کی وجہ سے بے گناه معصوم لوگ بهی جنگجو بن جاتے ہيں اور پهر عام شہريوں کو نشانہ 
رفت، جہاں ايک طرف بہتری کا وعده کرتی ہے، وہيں يہ برائی کے ايجنٹ کی   بناتے ہيں۔ ميڈيکل سائنس اور جينيات ميں پيش

اور تيزی سے پهيالؤ، تمام لوگوں کی جانب سے  رسائیحيثيت سے بهی استعمال کی جاسکتی ہے۔ ان آفاقی چيلنجوں کی منفرد 
 کرتے ہيں۔ٹهوس عملی اقدامات اور ردعمل کا مطالبہ 

شان حال افراد کی ديکه بهال کرنے کے ايک مشترکہ ورثہ کی وجہ سے اپنے ردعمل پر پابند بحيثيت ڈاکٹر، ہم بيماروں اور پري
ہيں۔ کئی صديوں سے، مختلف ڈاکٹروں نے اپنی صالحيتوں اورعلم کو ماہرانہ اندار ميں، بال کسی فائده کو مد نظررکه کر، اور 

کو پورا کيا ہے۔  آج، ہمارے پيشہ کو انسانيت کی صحت پر بعض اوقات بہادرانہ انداز ميں بروئے کار التے ہوئے اس ذمہ داری 
قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے حملوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے تاريخی عہِد وفا کی تصديق کرنی ہوگی۔ اس طرح کے عظيم 

يں۔ انسانيت ہمارے لئے خطرات پر ہم صرف تبهی قابو پا سکتے ہيں جب ہم تمام جغرافيائی اور نظرياتی تقسيم ميں مل کر کام کر
 مريض کی مانند ہے۔

 اقرارنامہ 

 :ہم، ڈاکٹروں کی عالمی برادری کے ممبران، پوری طرح سے خود کو اس بات کے لئے وقف کرتے ہيں کہ

 انسانی زندگی اور ہر فرد کے وقار کا احترام کريں گے۔ .1
سے پرہيز کريں گے اور اس طرح کی تمام  انسانيت کے خالف ہونے والے جرائم کی حمايت کرنے يا ان کا ارتکاب کرنے .2

 کارروائيوں کی مذمت کريں گے۔
 مکمل اہليت اور ہمدردی کے ساته اور بال تعصب بيماراور زخمی افراد کا عالج کريں گے۔ .3
 بوقت ضرورت ہمارے علم اور ہنر کا استعمال کريں گے، اگرچہ ايسا کرنے سے ہميں خطره ہی کيوں نہ الحق ہوتا ہو۔ .4
کی رازداری کا تحفظ کريں گے جن کی ہم پرواه کرتے ہيں اوراس اعتماد کی خالف ورزی صرف اسی صورت  ان لوگوں .5

 ميں کريں گے جب اسے راز ميں رکهنے سے ان کی صحت يا دوسروں کی صحت کو شديد خطره الحق ہوتا ہو۔
رفتوں کو دريافت کرنے، اس کی نشو و نما کرنے اور انہيں فروغ دينے کے لئے اپنے   ہم طب اورعوامی صحت ميں پيش .6

 ۔کرتے ہواور انسانی فالح و بہبود ميں تعاون کرتے ہو ساتهيوں کے ساته آزادانہ طور پر کام کريں گے جو تکليف کو دور 
 گاه کريں۔عوام اور قوم کو انسانيت کی صحت کو درپيش موجوده اور مستقبل کے خطرات سے آ .7
ان معاشرتی، معاشی، تعليمی، اور سياسی تبديليوں کی حمايت کريں جو تکليفوں کو کم کرے والی ہوں اور انسانی فالح و  .8

 بہبود ميں معاون ہوں۔
ان لوگوں کو سکهائيں اور ان کی سرپرستی کريں جو ہمارے پيچهے آنے والے ہيں کيونکہ وہی ہيں جو ہمارے ديکه بهال  .9

 پيشہ کا مستقبل ہيں۔والے اس 
 

 ہم مکمل آزادی کے ساته اورمحض اپنے ذاتی اور پيشہ ورانہ اعزاز کی بنياد پر يہ وعدے کر رہے ہيں۔

 


