
شیوا خالق پرست
عضو هیئت علمی و عضو کمیته اخالق

مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دکترای تخصصی پژوهش
(گرایش اخالق حرفه ای)
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راهنمای عمومی اخالق حرفه ای برای شاغلین حرف پزشکی

کلیات
تکالیف عام

ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت
الویت منافع بیمار
رعایت انصاف و بی طرفی
صداقت و درستکاری
احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سالمت

رازداری و حفظ حریم خصوصی
مدیریت خطاها
ارتباط
مسئولیت های اجتماعی و سازمانی
پوشش حرفه ای در محیط های بالینی
آموزش و پژوهش های وابسته
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Ethics

انساندرونیهایویژگیوخویازاستعبارتاخالق

باوعاممعنایبهگاهیکهاستانسانوجودیساختاراخالق
میکاربهبدیاخوبازاعمانسان،درونییهاویژگیتماممنظور

رود

ًمثبتمعنویوروحیخصوصیاتورفتاربامترادفمعموال
Ethicsروزانهزندگیدرمارفتارمعنویووجودیاصولبازتاب

.است
دهیممیانجامدیگرانباکهاستچیزیآنکالمیغیربخش.

کندداپیبروزاستممکنمختلفهایشیوهبهاخالقکردنرعایت.
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Ethics

ودخزندگیبرایهرفردکهستاخالقیهایارزششاملفردیاخالقیاصول
.گزیندمیبردیگرانباارتباطشدرو

شودمیمعناجامعههرهنجارهایباارتباطدراجتماعیاخالقیاصول.

Ethicsاصولمثلداردخاصگروهیکوهنجارهایآداببهاشارهگاهی
..ومهندسیپرستاری،پزشکی،اخالقی

قاخالوستاجامعینگاهیک،کنیممینگاهاخالقبهکهسازمانمنظراز
.نیستمدیریتازخارجچیزی
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Significance of Ethics Principles

سازمان،یکشدناخالقیبرایکنیم،مینگاهکهمدیریتمنظراز
.استنیازوجهچهارپژوهشکده،بیمارستان،

انسانیمنابعورسنلپ

عرض-راهنما-آسانسور-درمانگاهساختار

هابرنامهواهداف

اپلیکیشن-افزارنرم-نظرخواهی-دهینوبتتکنولوژی

هستنداخالقیهایفعالیتوهاگیریتصمیمبرایراهنماییاخالقیاصول.
تار،ساخاجتماعی،واقتصادیفرهنگیزمینهتاثیرتحتاخالقیاصول

.گیرندمیقرارتکنولوژِیوهابرنامهواهداف
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Significance of Ethics Principles

درارتباطیواخالقیاصولکاربرداهمیتامروزهفرهنگی،زمینهپسهربا
.استشدهشناختهایفزایندهبطوربهداشتیهایمراقبت

هاکتابپنسیلوانیادانشگاهدر1973سالدر/Humanity

انسانیعلومدپارتمان

وابتداییتحصیالت:آلمانمثال...

خزرحاشیهکشورهایحرفهایناولیهشکلبهبرگشت

مریض/موبایلمثالحکیمانهمداخالت

پاستورلوئی

پرستاروبیماررابطه/Reassurance:امپرازول/سردرد

پدرفوتمثال/دادنگوش-پوشش-نشستنشیوههمدلی/احترام/تحقیق

Communication skillsوالیبال/خوردگیپیچمثال
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Professional ethics

ایحرفهخاصفضایدررااخالقیترکلیاصول،ایحرفهاخالق
.کندمیمطرح

وشرایطبهتوجهباکهاستاخالقعلمازایشاخهایحرفهاخالق
.شودمیتعریفخاصحرفههرفضای

Ethicsتاریرفاستانداردهایبهمربوطهمگیکهداردمتفاوتیمعانی
.اند

هباردرکهشودمیاطالققوانینیوراهنمااصولازسیستمیبه
.کندمیصحبتممنوعیاوالزممجاز،فعالیتهایکردنمشخص

Narrative Medicine
کردرفتارطرزخاصیومتناسببایدکسهربا.
نویسنده-ایکلیشهنسخه(هاوایهتو/Intimacy)-ساله7پسر
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Professional Ethics

موردرفتارهایوتوافقمورداستانداردهایعنوانبهایحرفهاخالقیاصول
.شودمیتوصیفخاصایحرفهگروهیکاعضاءازانتظار

درمعموالاستانداردهااینprofessional code of ethicsیا
داشتههمقانونیپشتیبانیاستممکنوشدهبیانایحرفهاخالقکدهای

.باشد

Team Work(سایکولوژیست)هایپرتنشن-(اولتراسوند/تنس)فیزیوتراپی-مزمنبیماران

پزشکیتیم/انسانبدن/سیلندروماشینشمعمثالهمکاربارفتار
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اهمیت اخالق در پرستاری

؟

؟

؟

؟
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در پرستاریاخالق 

تمتفاوبیماروپزشکرابطهبامددجو/بیماروپرستاررابطه
.استترطوالنیآندرمراقبتو

مراقبتبرمبتنیپرستاریاخالقرویکرداساس
.ددهمیتشکیل“تفاهم”و“همبستگی”،“پذیرندگی”را

دریافتودهندهمراقبترابطهبرمبتنیقویاًمراقبتیاخالق
.استمراقبتکننده
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اهمیت اخالق در حرفه پرستاری  

هستندانسان هایی آسیب پذیربیماران /جویانمدد.

 دارندزندگی و سالمتی انسان هاو مداوم با ارتباط مستقیمآن ها.

 در طی کار روزانه زیادمواجهه شان با مشکالت اخالقیاحتمال
.  است

 دارندتصمیم گیری های اخالقیمتناوباً نیاز بهدر طی کار روزانه.

 زش آموتنها در سایه یک برای عملکرد اخالقی کسب توانمندی
.امکان پذیر استاخالقی متناسب با شرایط

11



مفاهیم اخالقی درپرستاری

                                                            ارتباط(Communication  )

                                                                    حمایت(Advocacy)

                                                                         مراقبت(Caring)

مسئولیت پذیری      /پاسخگویی(Responsibility/Accountability)

                                                               همکاری(Cooperation)
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حمایت از حقوق بیمار
patient advocacy

سیستمدروندرمددجو/بیمارحقوقازدفاعازعبارتستحمایت
درمانیبهداشتی

آگاهانههایانتخابوشدنآگاهبرایمددجو/بیماربهکمک

یانسانهایویژگیوهاارزشبامتناسبمراقبتیارائهازحمایت
احترامبراساسمددجو/بیمار
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Accountability
پاسخگویی

خوداعمالمورددربودنجوابگو

انهآگاهعواقبوشدهانجاماقداماتمورددرپذیریمسئولیت
آگاهانهنایا

اخالقیوقانونیپاسخگویی(legal & ethical)

دابعابرایراچهارچوبیحمایتمفهومکناردرپاسخگویی
.کندمیایجادماماییوپرستاریهایفعالیتاخالقی
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Cooperation 
همکاری

بهکیفیمراقبتارائهبرایدیگرانبافعالمشارکت
مددجو/بیمار

ددجوم/بیمارمراقبتیرویکردهایدرطراحیمساعیتشریک

برایکهدیگرانیاهدافوهاارزشدادنقرارمالحظهمورد
.کنیممیکارآنانبامددجو/بیمارازمراقبت

هافعالیتانجامدردیگرانباتعامل
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Caringمراقبت

استگرفتهمیصورتدرمانازپیشبسیارمراقبت.

استانسانوجودیشیوهمراقبت.

استبودنانساناساسیعنصرمراقبت.

ذاریگارزشمددجو/بیمارماماوپرستاررابطهدرمراقبتمفهوم
.استشده

اندیبنیادپرستاریهاینقشایفایبرایمراقبتیرفتارهای.
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Ethical issues in nursing

17

حمايت 

پاسخگوييمراقبت 

همکاری

ارتباط



بستر ارائه مراقبت اخالقیارتباط

ارتباط عامل اساسی در تعامالت بشری است.
  بهبودی-آرامش-دوستیهدف

  حواسابزار-Vocal/ Body language-پوشش

  پنتوپرازول/ امپرازول-پرونده/ مدیر-پادشاهمثال(Efficiency)

  حداکثر اثربخشی-میلیارد8-غیر منطقیپیش فرض

 سکوت/ کوزه/ بلد نیست/ احترامانتظار

Unconditional Regard, Respect

Human beingکرامت

    آقامحمد خان-تیمور-نادر-هیتلرجنگ جهانی

   فضیلتدواساطیر یونان

  عبدالمالک ریگی/ کشور عضو سازمان ملل185بیانیه حقوق بشر
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C 5/ویژگی های مراقبت

  1شفقت- Compassion                            

 2شایستگی- Competence                          

3اطمینان- Confidence 

4وجدان- Conscience                                

 5تعهد- Commitment                               
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صفات یا رفتار

خود

ذات و صفات/ رفتار و گفتار

  دروغگویی/ تنبلیمثال

اخالق به صفت نیست به رفتار است.

رفتارها را تماشا کنیم و صفت انگاری اخالق را حذف کنیماخالق سازمانی  / رفتار انگاری اخالق/HIV.

  جابجایی فردمثال

 همه پرسنل... نظم و -همکاری-رازداری-همدلی-احترام: چک لیستاخالق سازمانی

ذهن معنا را ایجاد می کند/ آژیرمعنا  / انتقال پیام.

Asymmetryدانش

  ابزار/ دانش/ استراحتمثال
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همیشه متضمن معنای احترام نیستواژه بفرمایید / با گفتار و رفتار: احترام و همدلی  .

احترام معنایی است که در ذهن طرف مقابل باید شکل بگیرد. طرف مقابل است: شاخص  .

رفتاری بکنیم با طرف مقابل که احساس ارزشمندی در ذهنش ایجاد شود: احترام.

زمانی شهرها سامان می یابند که واژگان سامان یابند: کنفسیوس  .

واژگانوواژگانیتفاوتبیبهکندمیتبدیلکفتربهراکفتارحرف،یکتفاوتکهآنجا:پورامینقیصر
.استنانهمانبخوانیکهسوهرازرانان.بستدلتواننمیتفاوتبی
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مرور کلیات و منونه سواالت
:موضوع اخالق پزشکی

.پاسخ از قبل آماده شده و شابلون و خط کش نیست

.یکسری کد نیست

.حرفه مندی نیست

.نظریه ها و اصول و آموزه ها هست

.شیوه نگریستن و طرز تلقی هست

.شیوه استدالل و تحلیل و حل مسئله هست



نگاه اول در ارتباط
و نگاهلبخند-1

لباس و ظاهر-2

زبان بدن و زبان عمل-3

کالم و سخن-4



آغاز اخالق پزشکی
.بیماری که به دنبال دریافت مراقبت است

.پرستار می بیند/ و اولین گام را در مراجعه به پزشک

. پس باید پزشکی را انتخاب کند

.کمک می گیرداعتماددر این انتخاب از 

.اعتمادی که حاصل تجربیات قبلی خودش و دیگران است

ظاهر.  عملکرد  .  شهرت  : پرستار/ پزشک



مد پرستار فارغ از همه ظواهر و همه آنچه می بیند و می فه/ پس پزشک
سان یا نمی بیند و نمی فهمد، به ضرورت وجود کرامت انسانی، برای ان

.می نهداحترامحاضر حرمت می گذارد و 

گام بعدی را در بیان بیماری خود می بیند

و با آرامشی که پیدا کرده 

پس باید حرف بزند و از درد و رنج خود بگوید

پرستار خود انتظار شنیدن دارد/ و بی گمان از پزشک

و دقت کردنگوش دادن انتظار 

و

کردنهمدلیانتظار گوش دادن و 



پرستار / و اینک پزشک

که انسانی را مقابل خود می بیند که دست بر قضا گویا بیمار است

درد و رنج اوشناختبرای 

او از بیماری اشروایتو برای دریافت 

به حرف هایش گوش می دهد تا او را و درد و رنج او را بشناسد

گوش دادنو در این 

همدالنهعمل می کند و هم فعالهم 



پس

.می کندبرای حداکثر بهره وری استفاده مهارتهای ارتباطی از همه 

مهارت کالمی وغیر کالمی

زبان بدن و رفتار و لحن

شیوه نشستن و نگاه کردن

و

.می شودرابطه اثربخش برقرار 

.و بر آن محور، طبابت و مراقبت صورت می گیرد



و چون

خود با بیمار را بیش از همین دقایق حضور می داندارتباط

و می داند که بیمار باید همه آنچه الزم است را بگوید

و در اتخاذ تصمیم مناسب مشارکت کند

و به تصمیم اتخاذ شده پایبند باشد

پرستاری تبعیت کند/ و از دستورات پزشکی

کندپیگیریمسیر بکوشد و تداوم و در

....پس



و اینک

پرستار / بیمار به پزشک

.پرستار به بیمار اطالعات می دهد/ و پزشک

هردو یکدیگر را از آنچه باید بدانند آگاه می کنند

و سپس در مشارکت با هم تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند

و استراتژی های بعدی و چشم انداز کلی ترسیم می شود

.   موظف به پیگیری می شوندهر دو و بیمار و پزشک 



پرستار به بیمار/ گسرته نگاه پزشک
مزاحم

پول

 (درمانبیمار به کادر )نیازمند

ما به بیمار نیاز داریم.

ما وظیفه داریم به او کمک کنیم.

صاحب حق



مزاحم
نه است متأسفانه نگاه برخی پزشکان در برخی مراکز درمانی به بیمار نگاه مبتنی مزاحم انگارا

گویی بیمار مزاحم آنهاست

.این نگاه گاهی در مراکز درمانی دولتی که کادر حقوق بگیر دارد دیده می شود

این نگام مردود و مذموم است

اسی حقی که قانون اس. چرا بیمار مزاحم باشد؟ بیمار در پی حق خودش است

برایش تعریف کرده

.حق برخورداری از سالمت



پول
این نگاه که بیمار منبعی برای کسب درآمد است نیز کامال مذموم و مردوداست

ود و این نگاه معموال در برخی پزشکان و برخی مراکز خصوصی دیده میش

موجب تجویزات بیهوده و خرج تراشی های گزاف برای بیماران می شود

پزشک با مراکز کلینیکی وو تعارض منافع موج می زند در این نگاه 

پاراکلینیکی وارد معامالتی مالی می شود

اعمال جراحی غیر ضروری و سزارین و نسخه های گرانقیمتدر این نگاه 

و آزمایشات پیچیده دیده می شود



نیازمند
این نگاه بیمار را شخص نیازمندی می داند که برای رفع نیاز خود به پزشک مراجعه کرده و پزشک 

می خواهد برای رفع نیاز بیمار وکمک به او کاری انجام دهد

در این نگاه انگار بیمار قرار است سالمت خود را تکدی کند

انگار بیمار شخصی خوار و ذلیل است و پزشک شخصی بخشنده و خیر خواه

این نگاه موجب فروکاهی شخصیت بیمار می شود

می شودپرستار به بیمار / رفتار باال به پائین پزشکاین نگاه موجب 

در این نگاه پزشک ممکن است به سادگی از بیمار عصبانی  شود و بر سر او فریاد  زند

است و هی پرستار بیمار را پر توقع می داند و بر این پندار است که چون مشغول خیر خوا/ در این نگاه پزشک

اشدبه بیمار لطف می کند و نیاز او را بر اورده می کند پس بیمار باید از او ممنون و متشکر ب

:در این نگاه اینگونه بحث می شود که

در این نگاه ....بیمار است که به من نیاز دارد، پس باید صبر کند، پس باید تحمل کند، پس باید التماس کند و 

پزشک برسر بیمار منت می گذارد



ما وظیفه خدمت دارمی
....اما...خوب است این نگاه نگاهی 

می گوید ما به حکم وظیفه ای که داریم باید خدمت کنیم

. .وظیفه ای سازمانی و اخالقی و قانونی و 

این نگاه در اسناد حرفه مندی هم دیده می شود و یکی از محور های حرفه مندی 
وظیفه شناسی است

برخی وظایف خود عدول کند وبگوید اما ممکن است در این نگاه پزشک از 
"ببخشیددر وظایفم کوتاهی کردم، اسباب خجالت، "

.و در این پندار باشد که این کوتاهی ضمنی به جایی برنمی خورد

مثال با خود بگوید من که به همه وظایف پروفشنالیسم خود عمل کرده ام،

!حاال این یکی از قلم بیفته طوری نمیشه

!ناخود آگاهه دیگه ممکنه به خودمون هم کلک بزنه



بیمار حق دارد
.این نگاه، نگاهی متعالی است

.نگاهی انسانی است که وجه شرعی دارد

.همان نظام اخالق حق محور است

.اگر پزشک کوتاهی کند، حق بمار را ضایع کرده و حق الناس است

.در این نگاه بیمار حق خود را طلب می کند

.حقی که بر اساس قانون به او تعلق می گیرد

.ردبا این نگاه به درستی می توان وجهه توأم آموزشی و درمانی بیمارستانها را توجیه ک

....و 



کسی که به کودکان مسلمین رحمت و محبت  : فرموده اند( صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)حضرت رسول اکرم 
.ننماید از ما نیستاحترامنکند و بزرگساالن را 

مهدلیواحرتام : دو مهارت مهم



تعریف عملیاتی احرتام
حرمت-

است و نه احتراماخالقاین تعریف / حقوق دیگرانرعایت -

اخالق تحليل احترام در دانش 

...و اندازه گيری وشاخصلزوم 



شخصیت
یر و مجموعه ای از ویژگیها و صفات مختلف است که ماهیتی متغشخصیت 

.پویا دارند و ممکن است منفی یا مثبت باشند

.لذا یک رفتار منعکس کننده شخصیت افراد نیست

د در برخورد با رفتار منفی آیا می توان با همه رفتارها و شخصیت فر
برخورد کرد؟



مراتب احرتام
کف اخالق

ف احترام رفتاری ارتباطی است که احساس کهتری و بی ارزشی را به طر

.مقابل منتقل نکند

تعالی اخالق

احترام رفتاری ارتباطی است که احساس مهتری و ارزشمندی را به طرف

.مقابل منتقل کند



احرتام و ترحم
.عزت و ارزشمندی استهدف ازاحترام 

.هدف از ترحم عزت و ارزشمندی نیست

احترام از همدلی و درک ناشی می شود و ترحم از دلسوزی

احترام حاصل ارزشمند دانستن دیگری است وترحم حاصل کهتر 

انگاشتن

فساحترام از عزت نفس رفتار کننده ناشی می شود و ترحم از ذلت ن



بی احرتامی ناخواسته
پرحرفی

گوش ندادن

افراطیستايش 

انتقاد گزنده

جدال لفظی

قطع کردن حرف ديگران

مسخره کردن

بی توجهی

گوش ندادن

اندرز نا بجانصيحت و پند و 



مهارت مهدلی
1- نکنيمقضاوت.

2- کنيمخوب گوش.

3- بپذيريمافراد را همانگونه که هستند.

4- بگذاريمخود را به جای ديگران.

5- باشيمبدون قيد و شرط ديگران را دوست داشته.

6- کنندبه ديگران فرصت دهيم که احساسات خود را بيان.



مهارت مهدلی
7-مه چون لط. تظاهر به همدلی نکنيم و اگر نمی توانيم، ادا در نياوريم

.زدسنگينی خواهيم 

8- قائليمکه برايش احترام يم انبفهمبه طرف ارتباط.

9- می کنيمبه طرف ارتباط بفهمانيم که او را درک.

10- بپرهيزيماز ترحم.

11- نشماريممشکالت ديگران را کوچک.

12- نشويمبه طرف ارتباط توجه کنيم و به مشکل پيش آمده غرق.



مهارت مهدلی
13- نکنيمهمدردی.

14- کنيمبا فرد مقابل بحث و جدال نکنيم، فقط درک.

15- کنيدمشکل را حالجی نکنيد، فرد را درک.

16- کنيدبر عملکرد فرد قضاوت نکنيد، فرد را درک.

17-اشکالی نداريد اگر حاالت مشابه خود يا اطرافيان را با رعايت رازداری
.کندبيان کنيم تا به همدلی کمک 

18- نکنيددر همدلی زياده روی.

19- کنيدکسانی که همدلی می کنند را تشويق.

20- بپرهيزيدمی کنند، از افرادی که همدلی را جدی نمی گيرند و مخالفت.
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