
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالق حرفه ای در درمان زخم
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 زخم از مراقبت و اخالق: درست کار انجام

 را مختلف های گزینه مزایای و خطرات دهیم، می تشخیص ما. هستیمسالمت  مشکالت حل درگیر درمانگران، عنوان به ما

 این بر "شواهد بر مبتنی پزشکی" مفهوم کل و گیریم می عهده بر را کار این مسئولیت ما. کنیم می شروع را ها درمان و سنجیده

 االتوس علمی، التواس برخالف حال، این با شود می پیدا "درست" پاسخ یک کافی، های داده به توجه با که است استوار ایده

 چالش به را مدرن پزشکی که شویم می روبرو شرایطی با ما روز، هر. هستند مشخص "درست" پاسخهای دارای بندرت اخالقی

 رویکرد یک رائهکه با ا است، پزشکی اخالق از هدف این. بود امیدوار "ها پاسخ بهترین" به توان می فقط اغلب و کشد، می

 .رو به افزایش است پیدا کرد ای فزاینده طور به که اخالقی معضالت برایرا  پاسخ بهترین بتوان ساختاری

 چیست؟ "اخالق"

 بیمار یا خاص شرایط در که فهمید توان می چگونه اما. باشد "درست" یا "خوب" که است چیزی همان اخالقی رفتار ، فلسفه در  

 به نسبت "پدرانه" نگرش وجود زمانی. کند تغییر حدودی تا جامعه تغییر با است ممکن شده پذیرفته رفتار چیست؟ "صحیح" معین

 است ممکن حتی این. والدین نقش ایفای برای بهداشتی خدمات دهنده ارائه به دادن اجازه یعنی شد، می تلقی قبول قابل بیمار

 پیش نسل چند اما شود می تلقی قبول قابل غیر کامال امروزه نگرشی چنین. باشد بیمار یک از اطالعات کردن پنهان شامل

 اقدامات مورد در زیادی کتابهای. است نبوده قبول قابل هرگز که دارد وجود رفتارها از برخی حال، این با. شد نمی تلقی غیراخالقی

 پرسیم می خود از دقیقاً. است شده نوشته توسکگی سیفلیس دادرسی در دهنده تکان اخالقی تخلفات یا نازی پزشکان وحشتناک

 می آغاز قدرت و اعمال غیر انسانی موقعیت از استفادهء سواز  این پرسش پیچیده پاسخ. دهد می رخ چگونه دقیقاً اتفاقات این که

 .شود

 در بیمار به نسبت را آنها بهداشتی های مراقبت متخصصان دانش و تحصیالت و هستند پذیر آسیب ،بیماری دلیل به ،بیماران  

 ضروری بهداشتی های مراقبت متخصصان همه برای را اخالقی رفتار که دارد وجود اساسی اصل سه. دهد می قرار قدرت موقعیت

 نداشته ضرری اول" دیگر، عبارت به - است "ضرر عدم" وظیفه اغلب بهداشتی های مراقبت متخصص وظیفه اولین. کند می

 خیرخواهی رابطه، وجود اصل دوم. است مهمتر "خوب کار انجام" از حقوقی و اخالقی فلسفی، نظر از آسیب از جلوگیری ".باشید

همکاران پزشکم  از یکی از من و داشت احتیاج دشوار جراحی عمل یک به دوستانم از یکی. است بیمار نفع به همیشه سود. است

 پزشکم همین درمان را براینتیجه مشاوره را به دوستم اطالع دادم و به او گفتم دوست . جهت درمان او گرفتم تخصصی توصیه

باید  گزینه بهترین انتخاب همیشه در "دارد؟ دوست را همسرش او آیا " پرسید، او مکث، از بعد. است کرده انتخاب خودش همسر

ای تصمیم بگیرند و بر تنهایی به توانند نمی اغلب بیماران زیرااین اصل برای تمام درمانگران الزامی است . بیندیشید بیماربه سود 

 .پذیری آسیب یا بیماری ترس، ناآگاهی، روی از چه ،درمان خود اقدام کنند
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 همین به. بگیرند تصمیم خود اطالعات، دریافت از پس دارند اجازه بیماران که این یعنی ،بیمار است استقالل وجود سوم اصل  

 مبارزان" یکی از ،0891 دهه در. نیست یکسان رضایت و استقالل از فرهنگها همه درک. داریم را "آگاهانه رضایت" روند ما دلیل

 متحده ایاالت به صورت ترمیمی جراحی برای ،ناحیه صورت زخمی شده بود از شدت به افغانستان که در جنگ با شوروی "آزادی

از این  پیچیده جراحی عمل یک برای تا کنم کمک پالستیک جراح یک به مترجم یک طریق از داشتم سعی من. ه بودشد فرستاده

 کرده تعیین من پزشک عنوان به را شما اهلل": گفت و کرد گریه به شروع افغان سرسخت سرباز، در این حال بگیرد رضایت بیمار

 ما فرهنگدر  مقابل، در ". دهید نمی توضیح من برای را آن و دهیدمی  انجام است بهترین کنید می فکر که کاری هر شما. است

 و است خودگردانی مفهوم اخالقی مبنای این. داند می ارزشمند بسیار دموکراتیک جامعه یک زیربنای عنوان به را "حاکمیت-خود"

 .است پزشکی گیری تصمیم در سرنوشت تعیین مبنای همچنین

 دوستی نوع ویژگی که است معنی بدان این. است استوار اعتماد اساس بر یعنی است، امانتداری بر پایه بیمار و پزشک رابطه  

 .بودن دیگران رفاه یا منافع دنبال به تعمداً از است عبارت دوستی نوع. حائز اهمیت است پزشک

 زخم از مراقبت در اخالق

 اما است، بوده بخش نجات بیماران برای این پیشرفتها نتایج. است داشته وجود پزشکی فناوری در چشمگیری رشد اخیر، قرن در  

 های واکنش است ممکن نیز دقیق های آزمایش بیشتر در حتی بیماران مشکالت همراه خود نیست.این پیشرفت ها جدای از 

 هزینه باید کسی. نیست ارزان فناوری این، بر عالوه. دندار پی در راخطراتی  تهاجمی مداخالت تمام و باشند داشته خاص و آلرژیک

 دستمزد که است این نوین پزشکی معضل کنیم؟ استفاده ها فناوری این از که گیریم می تصمیم چگونه ،پس. کند پرداخت را آن

. کنند می خودداری آنها انجام از که کارهایی برای نه شود می پرداخت دهند می انجام بیماران برای که کارهایی برای پزشکان به

 بودن دسترس در ،از سیستم پزشکی نوین انبیمار زیاد انتظارات به وقتی. کند می تشویق را مداخله خود، ذات به سیستم، بنابراین

 انجام عدم صورت در اجتماعی سرزنشهای و اقتصادی بقای برایسیستم پزشکی  درآمدزایی برای اقتصادی فشارهای فناوری،

 از طرفی ما باید خدماتی موثر و کارآمد به بیماران ،با معضلی بسیار پیچیده مواجه می شویم ،در مجموع فکر می کنیم معالجه،

عرضه کنیم که در عین حال میبایست ارزان باشد از طرف دیگر با مشکالت اقتصادی سیستمهای بهداشتی برای بقای اقتصادی 

 آنها مواجهیم و باید بهترین راه کار را که به نفع بیمار باشد بیابیم.

 کجاست؟ "خوب کار انجام" و "کار دادن انجام خوب" بین تعادل

درمانگر اقدامات گرانقیمت درمانی مانند ازون تراپی را در فواصل مشخص  است ممکن زخم، ترمیم عرصه در مثال عنوان به  

تجویز نماید، این اقدامات ثابت شده است که در درمان بیماران مفید هستند و درآمد زایی خوبی برای کلینیکهای درمان زخم ایجاد 

دهند سوال اینجاست که چگونه باید انجام کارهای موثر و مفید برای  می کنند ولی از طرفی بیماران را تحت فشار مالی قرار می

 . درمان بیماران را بهینه نمود یعنی سود بیمار باید ارجح تلقی گردد
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شما موظفید بهترین برنامه . است در سیستم ارائه خدمات درمان زخم بحث مورد موارد از دیگر یکی کلینیک به مراجعه دفعات  

بیمار در نظر بگیرید، در صورتی که با آموزش می توان بیمار یا همراهان او را جهت انجام مراقبتهای درمانی در درمانی را برای 

ی شما مجبور به دالیلبه  است ممکن حال، این با. منزل توانمند ساخت، باید این کار انجام بگیرد تا هزینه های بیمار کاهش یابد

دو یا  ای هفته و دارند الیه چند فشاری پانسمان به نیاز و ترشحات زیادی دارند که هایی زخم مانند ،بیمار باشید مکرر های ویزیت

 بیماران آیا. است موجه کلینیک مکرر های ویزیت باشد، شده ثبت وضوح به پزشک توسط نیاز این اگر. تعویض می شوند بار سه

 مثال، عنوان به دارد، کلینیک یک در آنها مکرر حضور به نیاز آنها درمانی برنامه که بیمارانی شوند؟ دیده پزشک توسط باید همیشه

 داشته مشابه فواصل با پزشک ارزیابی به نیاز وضعیت، تغییر عدم صورت در است ممکن منفی، فشار با زخم پانسمان تعویض برای

 یا بیمارستان های سیاست با است ممکن برساند، حداقل به را بیمار مراجعه دفعات خواهد می پزشک یک وقتی حال، این با. باشند

 را آنچه پیگیری، های ویزیت دفعات مورد در گیری تصمیم هنگام در پزشک که شود می باعث  فشارها این. شود محدود کلینیک

 .نکند حفظ است، "بیمار برای حالت بهترین" که

 و بیمارستان برای همچنین. شود اندام و جان نجات باعث تواند می که است ای مداخله( HBOT) هایپرباریک درمانی اکسیژن  

 اندام یا شوند می خوب حال هر به که بیمارانی که یابد می افزایش وقتی HBOT مزایای و سود. دارد درآمدزایی پزشک همچنین

 و بیمارستان درآمد HBOT بیماران دقیق انتخاب ، حال این با. شوند خارج درمان از د،نرو می بین از HBOT وجود با هایشان

 است ممکن این اگرچه. گیرند می قرار درمان تحت کمتری بیماران که است معنی این به احتماالً زیرا دهد، می کاهش را پزشک

 تمام سود و هزینه ارزیابی به همیشهبیمه  خدمات کزامر زیرا کند، حفظ آینده نسلهای برای فناوری این برای را بیمه بازپرداخت

 درمان تحت زخم مرکز در بیماران از معینی درصد کند می حکم که هایی سیاست. می پردازند خود پوشش تحت هایفناوری

 .کرد نخواهند مقاومت قانونی یا اخالقی نظارت برابر در و بنابراین (پزشکی نیاز اساس برنه ) بگیرند قرار هایپرباریک

13  C گیری تصمیم های 

پرسنل  حاضر، حال در". دهیم نمی انجام را آن سپس و دهیم انجام باید کاری چه که دانیم می اوقات گاهی که است این مشکل  

 گذشت با ".شویند می را خود دستهای شوند، می روبرو بیمار با که مواردی از ٪01 در تقریبا ما هایبیمارستان درخدمات درمانی 

 این کار چرا. بشویند را خود های دست بیماران، به مراجعه از قبل که کنیم وادار را آنها هستیم تالش در هنوز ما سال، 061 از بیش

 است؟ سخت خیلی

: شود می یاد ،گیری تصمیم "C-3" عنوان به آنها از معموالً. کند می کنترل را اخالقی گیری تصمیم که دارد وجود عامل سه  

 متعهد که بگیرید تصمیم باید سپس ،(انطباق) کنید رعایت را آنها باشید مایل و بدانید را قوانین باید شما. رفتار و وجدان ، انطباق

                                                           
1 Compliance, Conscience and Conduct 
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 از تر پیچیده بسیار زخم از مراقبت در اخالقی رفتار(. رفتار) کنید عمل هاآن انجام برای باید و ،(وجدان) هستید قوانین از پیروی به

 .است دست شستن

 می که "پزشکی" آیا که دانستند نمی بیماران زمان، آن از قبل که بود این کرد تبدیل مهمی پیشرفت به را بقراط سوگند آنچه

 "باالتر های قدرت" از پزشکان سوگند، هنگام در. بدهد سم آنها به دارو جای به تا اجیر شده بود آنها دشمنان از یکی توسط دیدند

خدا و کتاب  به" کنند عملان بیمار نفعآنها کمک کند که به  به کهمی خواستند  داشتند باور و( شفابخشی خدایان) ایمان آنها به که

 افراد اکنون که آنجا از ".سازند برآورده را عهد این و سوگند این خود قضاوت و توانایی طبق که...  ندخور می آسمانی سوگند

 .شود می پیروی آن از کمتر و است، دشوارتر اخالقی معیارهای آموزش که ندارد تعجبی دارند، اعتقاد مطلق حقیقت به کمتری

 پزشک که است این مستلزم اخالق": گفت تاون، جورج دانشگاه در بالینی زیستی اخالق مرکز بنیانگذار پلگرینو، ادموند دکتر  

 ها روزنامه در من اقدامات در مورد اگر" بپرسید، خود از و یا اینکه ".کند عمل بیمار نفع به نیست، او گر نظاره کس هیچ که وقتی

جز  اگر حتی داریم نگه ممکن استاندارد باالترین در را خود باید ما ، است این واقعیت "داشت؟ خواهم احساسی چه شود، بحث

 خداوند کسی نظاره گر ما نباشد. 

 همراهان و بیماران آالم وکاهش بیماران درمان در قدم اولین واقعی معنای به خوشرویی ،سالمت روانشناسی تحقیقات طبق

 .آنهاست

 :شود رعایت درمانی تیم توسط باید قانونی درگیریهای از پیشگیری برای که اصولی

 (ای حرفه) مراقبتی خدمات استانداردهای رعایت. 0

  ای حرفه ارتباطات. 2

 ای حرفه اخالق اصول رعایت. 3

 (مددجو) بیمار به آموزش. 4

 نویسی گزارش و ثبت اصول. 0

 :(ای حرفه) بالینی خدمات استانداردهای

 ایمن و موثر های مراقبت برای انتظارات تعیین موجب و روند می کار به ها فعالیت سنجش جهت که هستند هایی توافق:  تعریف

 .شوند می
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 ای حرفه استانداردهای

  Accountability پاسخگویی .0

   Continuing Competence مداوم صالحیت کسب .2

  Ethics ای حرفه اخالق .3

  Knowledge دانش .4

 Knowledge Application   دانش کاربرد .0

  Leadership رهبری .6

 Relationships Professional Relationships & ای حرفه ارتباطات و ارتباطات .7

 .هستند آنها پیامدهای و خود عملکردهای مسئول درمانی و مراقبتی تیم اعضای: پاسخگویی

 همکاری با) .بخشند بهبود مداوم طور به و کرده حفظ را خود صالحیت باید درمانی و مراقبتی تیم اعضای: مداوم صالحیت کسب

 (استانداردسازی و کیفیت تضمین های برنامه در مشارکت و

 اخالقی و ای حرفه استانداردهای اساس بر را خود باورهای و رفتار عقاید، باید درمانی و مراقبتی تیم عضو هر: ای حرفه اخالق

 .بخشد ارتقاء و کرده حفظ

 .میباشد دارا را خود ای حرفه عملکرد با مرتبط دانش و مداوم آموزش پایه، آموزش طریق از درمانی و مراقبتی تیم عضو هر: دانش

 .کند می منعکس را او معلومات و دانش کاربرد درمانی، و مراقبتی تیم عضو هر بالینی عملکرد کیفیت: دانش کاربرد

 ،(دیگران بر فردی رفتارهای اثرات  چگونگی از بودن آگاه و ارزشها و شخص عقاید درک)  خود از دانش به نیاز رهبری: رهبری

 .دارد یادگیری و مشترک دید صمیمیت، اطمینان، ، احترام

 درمانی: و مراقبتی تیم عضو هر های مسئولیت

 مراقبتی استانداردهای از آگاهی .0

 امکانات و وسایل در جویی صرفه با بیمار درمان های هزینه کنترل .2

  نیاز مورد تجهیزات و ابزار با آشنایی .3

 مراقبت استاندارد رعایت .4

 فیزیکی محیط استاندارد با آشنایی .0

 بیمار بالین بر مداوم حضور .6
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  امکانات و وسائل در جویی صرفه با ها هزینه کنترل .7

 درمان امور هماهنگی و مدیریت .9

 ای حرفه ارتباطات .8

 بیمار: حقوق

   انسانی های ارزش و حقوق به احترام حق .0

 اطالعات به دسترسی حق .2

 آگاهانه رضایت و  انتخاب حق .3

 مطلوب درمان و مراقبت به دسترسی حق .4

 اطالعات ماندن محرمانه حق .0

 خسارت جبران خواست در و شکایت حق .6

 

  :انسانی های ارزش و حقوق به احترام حق .1

 مذهبی و فرهنگی اخالقی، های ارزش به احترام حق

 : اطالعات به دسترسی حق .2

 قابل های هزینه قوانین، ضوابط، خصوص در اطالعات هایش، ارائهمسئولیت و بیمار حقوق خصوص در بیمار به  رسانی اطالع

 مراقبتی. و درمانی و بهداشتی خدمات دهندگان ارائه هویت بیمارستان، اعالم حمایتی های سیستم و بیمه ضوابط بینی، پیش

 نقاط و درمانی و تشخیصی هایروش آن، عوارض و آگهی پیش بیماری، تشخیص سالمتی، وضعیت خصوص در اطالعات ارائه

 از تمایل صورت در دارد حق بیمار .موفقیت احتمال بهبود، احتمالی زمان مدت آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف

 عدم اینکه مگر کند معرفی اطالعات دریافت برای خود جای به  را دیگری فرد تواند می بیمار یا و کند خودداری اطالعات دریافت

 .دهد قرار جدی خطر معرض در را سایرین یا وی بیمار، اطالع

 تصحیح و نموده دریافت را آن تصویر و باشد داشته دسترسی خود بالینی یپرونده در شده ثبت اطالعات یکلیه به تواندمی بیمار

 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات
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 :آگاهانه رضایت و انتخاب حق .3

 گیریتصمیم ها مراقبت و خدمات روند مورد در آزادانه بدهیم اجازه او به بیماران به کافی و الزم اطالعات ارائه ضمن باید ما

 ( باشد داشته همراه به را جانی مخاطرات جامعه یا وی برای بیمار از مراقبت و درمان عدم که مواردی در مگر.) نماید

 باشد. آگاهانه باید رضایت این. دارد ضرورتو  است طبی مداخله هر نیاز پیش کتبی رضایتنامه

 درمانی روش انتخاب برای گیری تصمیم در خواهدمی آیا که کند سوال ایشان از و کرده مشخص بیماران برای باید بیمارستان

 . باشد داشته مشارکت مناسب

 او جای به باید دیگری فرد بیمار، شرایط دلیل به وقتی حتی باشد داشته مشارکت ها گیری تصمیم در امکان حد تا بتواند باید بیمار

 .بگیرد تصمیم

 مطلوب: درمان و مراقبت به دسترسی حق .4

 مبتنی که کند دریافت را خدماتی دارد حق بیمار. دارد دریافت را متناسب خدمات اش سالمتی های نیاز با مطابق دارد حق کس هر

 تهیه بالینی استانداردهای که نماید ریزی برنامه ایگونه به باید مرکز ارائه خدمات درمانی. باشد استانداردها با مطابق و روز علم بر

 از فارغ باید ما خدمات. باشد بیمار منافع برتری بر مبتنی خدمات و نمایند اقدام هاآن با مطابق پزشکی تیم و کارکنان تمامی و

 و انصاف صداقت، بر مبتنی و...  و اجتماعی اقتصادی، ذهنی، و جسمی هایتوانایی فرهنگ، جنس، سن، نظر از تبعیض هرگونه

 پرداخت به مشروط اورژانسی بیماران به خدمت ارائه که نماید ریزی برنامه ای گونه به باید درمانی خدمات ارائه مرکز. باشد عدالت

:  مثال (مراقبت تداوم) نماید دریافت مطلوب نحو به خدمات ارائه مراحل کلیه در را نیاز مورد خدمات تمامی باید بیمار. نشود وجه

 ...  و  شیفت تعویض حین اعزام، حین انتقال، حین پذیرش، حین

 .است بیمار منافع و  حقوق حفظ مراقبت امر در اولویت

 به توجه .باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی باید شود می ارائه که خدماتی

 اصول و انسانی شان رعایت با باید احتضار حال در بیمار از مراقبت .باشد مراقبتی های الویت در باید بیمار درد تسکین

 .گیرد صورت صحیح مراقبتی

 اطالعات ماندن محرمانه حق .5

 .باشد کرده استثنا را آن قانون که مواردی در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات یکلیه به راجع رازداری اصل رعایت
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 و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط. مرگ از بعد حتی شود حفظ محرمانه باید بیمار به مربوط اطالعات تمام

 .باشند داشته دسترسی اطالعات به میتوانند شوندمی تلقی مجاز قانون حکم به که افرادی

 .گیرد قرار دیگران اختیار در تواند بیمارمی اجازه با فقط محرمانه اطالعات

 محیط .بیمار اجازه با و درمان و تشخیص برای ضروری موارد در مگر شود واقع تعرض مورد نباید بیمار خصوصی زندگی حریم

 بیمار . شود حفظ بیمار شنیداری و دیداری خصوصی حریم که باشد ایگونه به باید گیردمی قرار مراقبت تحت بیمار که فیزیکی

 مراحل تمام در کودک والدین از یکی همراهی. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق

 که را افرادی باید درمانی خدمات ارائه مرکز .باشد پزشکی هایضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودک حق درمان

 دسترسی بیمار اطالعات به توانند می که را افرادی باید درمانی خدمات ارائه مرکز. نماید مشخص باشند تماس در بیمار با توانندمی

 .نماید مشخص باشند داشته

 خسارت جبران خواست در و شکایت حق .6

 سالمت خدمات دریافت کیفیت در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر

 به بتواند باید بیمار .شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران .نماید شکایت صالح ذی مقامات به

 در بیمار شکایات به باید ما .کند منتقل بیمارستان به را خود پیشنهادات و انتقادات و شکایات روش ترینراحت و ترینسریع

 صحیح روش به کنیم سعی است بهتر است شاکی ما از کدام هر خدمت نحوه از بیمار اگر .کنیم رسیدگی ممکن زمان ترینکوتاه

 خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت باید. قصور شکایت موارد در مگر کنیم فصل و حل درجا صورت به را آن خودمان

 .شود جبران ممکن زمان ترینکوتاه در مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس سالمت

 :رازداری

 است پزشکی حرف در مقدس مسئولیت. 

 است داری راز و محرمانگی به احترام پزشکی، حرف آموزش بنای سنگ و پروفشنالیسم اساسی مفاهیم. 

 دنیاست سراسر در ای حرفه التزام یک رازداری. 

 :رازداری استثنائات

 (دیگران به آسیب قصد) هشداردادن. 

 بیمار کتبی رضایت با بیمار اطالعات دادن. 

 (سازند مطلع را مربوطه نهادهای بالفاصله متعهدند پرسنل) کودک با سوءرفتار. 

 (و  آزاری ،کودک مصروع بیماران رانندگی) محافظت منظور به افشاء.... 
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 درمانی: و مراقبتی تیم عضو هر و پرستاران حقوق

 .است شده داده اجازه وی به قانونی طور به  که ای محدوده با مطابق وظیفه انجام -0

 .است مناسب تجهیزاتی و پرسنلی ، فیزیکی نیازهای به مجهز و بیمار از کافی مراقبت با سازگار که کاری ایمن محیط -2

 .کاری حیطه در درمانی های رویه و ها شیوه مورد در هدف بر مبتنی مجموعه داخل آموزش و مناسب آشناسازی -3

 .شود می مربوط ایش حرفه مسئولیت به مستقیم بطور که ای فه حر مداوم آموزش مانند مواردی در کارفرما با مذاکره -4

 می مربوط بیماران درمان و مراقبت به هائیکه گیری تصمیم و ها ریزی برنامه ها، مشی خط تعیین در کامل مشارکت -0

 .شود

 .است شده سپرده پرستار به آنها مسئولیت که پرسنلی و بیماران حفاظت و حمایت -6

 سبب و باشد نداشته بیمار ایمنی در ای مداخله .باشد شده آگاه آن از کتبی بطور و بموقع کارفرما :که بشکلی بجا اعتراض -7

 نشود. بیمار از مراقبت و درمان گسیختگی هم از

 (.ناکافی ومهارت ناکافی آموزش) است پرستار عملکرد محدوده از خارج که وظایفی انجام رد -9

 .وناشایست اخالقی غیر اقدامات در مشارکت عدم حق -8

 .کاری محیط اداره به مربوط اقدامات و ها مشی خط مکتوب، راهنماهای داشتن حق -01

 .باشد می آن انجام مخالف بیمار لیکن باشد، می وی وظائف شرح در که کاری انجام رد -00

 .شده سپرده وی به آنها مسئولیت بیمارانیکه تشخیص از آگاهی -02

 .دخالت و ارعاب خطرات، از عاری کاری محیط داشتن -03

 اورژانس موقعیتهای در مسئوالنه برآئی عهده از برای ارجاعی سیستم یا پزشکی حمایت -04

 : غفلت رایج موارد

 شود می بیمار صدمه به منجر که داروئی اشتباهات. 

 شود می فلبیت یا انتشار موجب که وریدی داخل تزریق اشتباهات. 

 داغ غذای یا مایعات ریختن یا استحمام تجهیزات، از ناشی مددجو سوختگی. 

 شود می مددجو آسیب به منجر که سقوط. 

 لزوم هنگام در آسپتیک روشهای از استفاده در کوتاهی 

 جراحی هنگام در ها نیدل یا وسائل گازها، شمارش در اشتباه 

 بعدی شیفت به ناقص گزارش تحویل یا گزارش ارائه در کوتاهی 

 بیمار وضعیت کامل کنترل در کوتاهی 

 پزشک به مددجو وضعیت مهم تغییرات گزارش در کوتاهی 
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 قانون به جهل .است اجراء قابل نیز قانون و اند شده آگاه آن از همه که است این بر فرض قانون انتشار از پس

 .کند نمی مسئولیت رفع

 گرا:اصول رویکرد

 : است شده مطرح اخالقی گیریهایتصمیم در راهنمایی برای کلیدی اصل چهار رویکرد این مبنای بر غربی درکشورهای

 autonomy              او اختیار و فرد به احترام -0

 beneficence                            سودمندی -2

 non-maleficence            ضرررسانی عدم -3

 justice                                         عدالت -4

 پزشکی: قصور انواع

 به منجر یا برساند آسیب بیمار به شود انجام نباید که اقداماتی انجام با درمان تیم اعضای یا جراح طبیب احتیاطی: بی 

 (.کورتاژ حین رحم شدن پاره) شوند او فوت

 بربالین حضور عدم) نداده انجام را خود وظیفه و نموده غفلت مربوطه امور انجام از درمانی اعضای یا مباالتی: پزشک بی 

 ( .ضروری موقع در بیمار

 (ارتوپدی جراحی در صحیح تکنیک بکارگیری عدم)کار انجام در مهارت بکارگیری و دقت مهارت: عدم عدم 

 (و ممنوعه های دارو تجویز) نشود رعایت شده تدوین دولتی مقرارت و قوانین دولتی: نظامات رعایت عدم... 

 .است  مباالتی بی  نوع از پزشکی امور در قصور شایعترین

 اسالمی: مجازات قانون از 295 ماده 3 تبصره

 .بود خواهد عمد شبه قتل حکم در شود واقع جرح یا ضرب یا قتل باال عامل 4 اثر بر هرگاه: اسالمی مجازات قانون 280 ماده

 است. قصاص، عمد قتلمجازات 

 است. مالی خسارتهای جبران و حبس دیه، ،محض خطای یا و عمد شبه قتلمجازات 

 پزشکی: امور در قصور عدم شرائط

 باشد قانونی درمانی تیم یا پزشک اقدامات. 
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 (.سوءنیت عدم) باشد داشته درمان قصد 

 باشد مشروع و اخالقی اقدامات. 

 باشد شده رعایت اقدامات انجام در پزشکی علمی موازین. 

 باشد شده انجام وی سرپرستان یا اولیاء یا بیمار از رضایت اخذ. 

 باشد گرفته نامه برائت. 

 پزشکی: حرف انتظامی تخلفات به رسیدگی مراجع

 ( دادگستری محاکم) قضائی مراجع -0

 (پزشکی نظام) صنفی انتظامی مراجع -2

 خطاهای پرستاری:

 رگ گیری یا دارو تزریق هنگام به بیمار به آسیب: مهارتی خطاهای -0

 داروها روش تزریق و دارو دوز از اطالع عدم: دانش به مربوط خطاهای -2

 ثبت گزارش پرستاری در نقص: قانونی خطاهای -3

 :باید شده قصور مرتکب فردی گفت بتوان آنکه برای

 باشد داشته بیمار قبال در مسئولیتی یا وظیفه فرد. 

 باشد شده کوتاهی فوق مسئولیت یا وظیفه اجرای در باید. 

 باشد شده ضرر و آسیب دچار بیمار مسئولیت، در نمودن کوتاهی نتیجه در. 

 پرستاری: قصور

 کاری حیطه از خارج فعالیت انجام 

 شده انجام کارهای ثبت عدم 

 داروها اشتباه کارگیری به 

 مسئول پزشک به بیمار بحرانی وضعیت درنگ بی دهی گزارش عدم 

 داروئی خطاهای 

 تخصصی کارهای انجام برای ای حرفه غیر افراد بکارگیری 

 ( تاریخ، ، ساعت) پزشک با ها تماس ثبت عدم..... 
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 پزشک دستور صحت از اطمینان عدم 

 ندارد تبحر که هائی مسئولیت پذیرفتن 

 مشکوک موارد امضای 

 مشکوک دستور گونه هر دهی گزارش عدم 

 درد از بیمار شکایت نگرفتن جدی 

 فیزیکی های محدودیت از استفاده عدم 

 معیوب وسائل گزارش عدم 

 .میگردد ایجاد ها شیفت تعویض هنگام در پزشکی خطای بیشترین

 .است اخالقی الزام یك و بیمار قانونی حق ، درد تسکین

 است پزشکی خطاهای از ناشی مرگ مورد 44111 مرگها کل  89111از ،  2112 سال در. 

 است پزشکی خطاهای از ناشی امریکا در میر و مرگ عامل هشتمین. 

 است بیمارستانی خطای شایعترین داروئی خطاهای . 

 FDA میکند فوت داروئی خطای اثر بر امریکا متحده ایاالت در نفر یک روزانه. 

 باشد ضررش به اینکه ولو گوید می را واقعیت مومن :فرماید می( ع)صادق امام. 

 خطا: گزارش مزایای

 خطا مجدد بروز از پیشگیری 

 آمده پیش خطای عوارض کاهش 

 خاطی فرد روانی آرامش 

 خطاها مدیریت به کمک 

 درمان کادر به بیمار اعتماد افزایش 

 بیماران رضایت افزایش 

 درمانی مراقبتی کیفیت افزایش 

 هزینه کاهش 

 خطا: از پیشگیری برای صحیح اقدامات

 صحیح و موقع به دهی گزارش ، شده انجام اقدامات کلیه سازی مستند و ثبت 
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 درمانی تیم افراد تمام برای مدنی مسئولیت بیمه 

 (ساعت 24 از قبل فوت گواهی صدور)موارد تمام در آن رعایت و موجود مقررات و قوانین از آگاهی 

 ایمن و استاندارد خدمات ارائه 

 الزم نکات رعایت با وظائف حد در کارها قبول و دانش بودن روز به 

 :مهم اصل سه

 وظائف شرح محدوده در کار -0

 کار انجام در استاندارد رعایت -2

 وظائف انجام در کوشش حداکثر -3

 پزشکی: حرف انتظامی تخلفات انواع

 بیماران میان  اقتصادی سیاسی  اجتماعی موقعیت  مذهب  نژاد ملیت اساس بر تبعیض اعمال 

 ای حرفه و صنفی دولتی نظامات قانونی و شرعی علمی موازین رعایت عدم 

 قانونی وظائف انجام در انگاری سهل 

 قانونی غیر بصورت بیمار اسرار افشای 

 معمول حد از بیش بیمار پذیرش 

 پزشکی شئون خالف امور انجام 

 بیماران به ضروری غیر مخارج تحمیل 

 بیمار در هراس و رعب ایجاد و بیماری دادن جلوه وخیم یا بیماری وخامت قانونی غیر تشریح 

 پیراپزشکی و پزشکی خدمات خصوص در قانونی مراجع مصوب های تعرفه رعایت عدم 

 طبیعی سوانح و بحران بروز مواقع در قانونی مراجع با همکاری عدم  

 بالعکس یا خصوصی بخش به دولتی درمانی بهداشتی موسسات از بیمار هدایت جذب 

 بیمار جذب در کننده گمراه تبلیغات گونه هر انجام 

 اورژانس مواقع در مجروحین و مصدومین به کمک عدم 

 باشد داشته حضور باید که ساعاتی در فنی مسئول حضور عدم 

 وابسته حرف و پزشکی امور در صالحیت فاقد افراد از استفاده و بکارگیری 

 و پزشکی آموزش درمان بهداشت وزارت مصوبات و ها نامه آئین رعایت عدم... 
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در حیطه درمان زخم مفتخر است که با وجود گروه علمی شرکت بردیا طب آریا در جهت اطالع رسانی و آموزش همکاران شاغل 

 توانمد خود در زمینه های آموزش و نشر مطالب علمی در این زمینه همراه درمانگران تالشگر سرزمین خود باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


