






فهرست

 پرستاريآيين نامه اخالق

 کرونا قبل چالش های اخالقی

 های اخالقی از نظر چالشWHO

 کرونا در ایرانهای اخالقی در چالش

 نگردداین چالش ها حل اگر



پرستاريآيين نامه اخالق 
راهنماهاارزش ها                                    

 و جامعهپرستار

پرستار و تعهد حرفه ای

پرستار و ارائه خدمات بالينی

پرستار و همکاران تيم درمانی

پرستار، آموزش و پژوهش

بيمار و حفظ شأن و کرامت / احترام به مددجو
انساني

نوعدوستي و همدلي

پايبندي به تعهدات حرفه اي

پاسخگويي ، مسووليت پذيري و وجدان کاري

عدالت در خدمت رساني

تعهد به صداقت و وفاداري

 حفظ حريم خصوصي بيماران و تعهد به رازداري و
امانتداري

ارتقاء صالحيت علمي و عملي به طور مداوم

 ارتقا آگاهي از مقررات حرفه اي و دستورالعمل
هاي اخالقي و رعايت آن ها

 احترام متقابل با ساير ارائه دهندگان مراقبت
سالمت و برقراري ارتباط مناسب با آنان

بيمار/احترام به استقالل فردي مددجو

شفقت و مهرباني



 بيمار معرفي كند/ را با ذكر نام، عنوان و نقش حرفه اي به مددجوخود.

  انجام دهددانش روز و  قضاوت صحيح پرستاری را مبتنی بر مراقبت ها.

مار بي/ داشته باشد، به نحوي که با جلب اعتماد مددجوهمراه با مالطفت در رفتار و کالم ارتباطي
.  بتواند نيازها و نگراني هاي بيمار را دريابد

 ،يا سرپرست قانوني وي را جلبرضايت آگاهانه ی بيمار قبل از انجام هرگونه مداخالت پرستاري
در همين راستا اطالعات كافي در مورد اقدامات پرستاري را در اختيار بيمار قرار دهد تا بيمار. كند

.امكان قبول يا رد آگاهانه خدمات مراقبتي را داشته باشد

له ،  آگاهي كامل از خطرات احتمالي آن وسيهنگام ارايه يك محصول جديد يا بكارگيري آن در بالين
داشته باشد و همچنين اطالعات الزم در مورد فوايد و مضرات استفاده از آن محصول را در اختيار 

.بيمار بگذارد تا امکان انتخاب آگاهانه براي وی فراهم شود/مددجو

 بيمار و /مددجوبيمار با توجه به طرح مراقبتي و برنامه ترخيص، به /توانمند سازي مددجوجهت
.خانواده وي آموزش دهد

 بيمار قادر به اعالم رضايت نبوده، اطالع از خواسته وي نيز امكان پذير /شرايطی که مددجودر
دام ، مناسب ترين اقبيمار /استانداردهاي موجود و با درنظر گرفتن مصلحت مددجونباشد، بر اساس 

.را براي او انجام دهد



 سر  اطالعاتي كه در حين فرايند مراقبتي به دست آورده يا در اختيار او قرار مي گيرد، را كليه
.بيمار در اختيار ديگران قرار ندهد/تلقي کند و مگر در موارد مجاز، بدون رضايت مددجوحرفه اي  

 شرايط اورژانس خارج از محيط كار نيز به ارايه مراقبت از بيمار يا مصدوم بپردازددر.

ر يا سايتغيير پرستار مسوول بيمار يا بروز مشکل، حق وی براي /در صورت نارضايتي مددجو
.بيمار تالش كند/مراقبان و درمانگران را محترم شمرده ، در حد امکان در جلب رضايت مددجو

 به مقام مسوولي كه اختيار كافي موارد عدم رعايت استانداردهای مراقبتيدر صورت اطالع از ،
.براي اصالح شرايط داشته باشد اطالع دهد

 بيماراني که روزهاي پاياني حيات را سپري مي کنند، براي پذيرش واقعيت و برنامه ريزيدر
، کمک و اعمال مذهبي يا ثبت وصيتمناسب براي برآوردن خواسته هاي بيمار، از جمله انجام 

.  همکاری کند



چالش های اخالقی حل نشده
قبل کرونا      

رضایت آگاهانه،

 ،تعارض منافع

 های ناروا در امور پزشکیدخالت،

رابطه مالی پزشک و بيمار،

رازداری،

 پزشکیاخالق در آموزش

 در پژوهش اخالق



چالش های اخالقی از نظر 
WHO

 سهميه بندی ها ، تخصيص منابع و تعيين اولویت ها ،

 ، فاصله فيزیکی

 (سياهان% 56مرگ )فقر و بی عدالتی ، تعطيلی کسب و کارها، خجالت دریافت کمک ،
ازدست دادن وعده های غذایی

 بر بهداشت عمومی ، نظارت

 همه گيری درگير در و تعهدات کارکنان حقوقCOVID-19 

تریاژ بيماران

حریم خصوصی

رازداری

 اجتماعی کشور-زمينه های منحصر به فرد فرهنگی و اقتصادی



کروناچالش های اخالقی در 
در ایران

 (از پذیرش تا ترخيص)و خطا آزمون

 منظور حفظ سالمت عمومی---فردی بيماران حقوق

(ه یک بستری و قرنطينه اجباری، ممانعت از مالقات بستگان بيمار در ساعات پایانی حيات و مطلع کردن بستگان درج
(بيمار از ابتالی یک عضو 

 (  آموزش به بيمار)بيماران فيزیکی و به حداقل رساندن گفتگوی رو در رو با تماس

 همراه-پرستار-تجهيزات و دارو برای بيمارکمبود

 شاخصه های -شاخصه های فردی مانند سن و ميزان اميد به زندگی )رویه در معيارهای اولویت بندی نداشتن وحدت
(اجتماعی مانند ميزان سودمندی برای جامعه

 بيمه ایخدمات دولتی و حمایت های

 اضافه کاری( قانوننقص -امنيت شغلی)نيروکمبود نيرو و بروکراسی جذب-

 (سردرگمی پژوهشی)سودمندی؟

پرهيز از آسيب

آموزش دانشجویان و همکاران

 حمایتهای اجتماعی و مردمی

چالش های خانوادگی برا یتيم درمان



بسترارائه مراقبت اخالقیارتباط



اگر این چالش ها حل نگردد چه ميشود

 ایه تخليه سرم-نااميدی مسلط شده بر اذهان–ترس منتشر درجامعه -اخالقی محيط کارتنش

اختالس های عاطفی جامعه-های فرهنگی و اجتماعی

 ن بدست آورد)روابط نامشروع-مخدر-الکل-سيگار)استرس شغلی باال و ناتوانی در تطابق
(حامی عاطفی

سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و -درگيری های شغلی ومشکالت رفتاری شهروندی
مصرف گرایی-(اميدواری)اخالقی و روانشناختی 

 ایش افز-سازمانیتعهد -(راهکار مقابله ای تن آسایی)مسوليت پذیری –فرسودگی  شغلی

انتقادپذیری-آراستگی-حضور مدیریت نشده در شبکه های اجتماعی-سوئ تفاهم ها

نارضایتی بيماران

ترک شغل دائم و موقت

 ميليون دالردر سال 300تا200در آمريكابه شغل وابسته پرستاري تنش بر اساس گزارش انجمن بين المللي
در اثر تنش شغلي بوجود مي آيدمشكالت بهداشتي درصد 90تا60هزينه دربر دارد و



 فرسودگی شغلی، یک سندرم جسمانی و روانی است که منجر به رفتار و نگرش
به عقيده ماسالچ  فرسودگی شغلی. منفی نسبت به خود، کار و مراجعين خواهد شد

سندرمی روانی است که شامل واکنش طوالنی مدت به عوامل استرس زا در محل کار 
ا اساساً، فرسودگی شغلی تنش شدیدی است که منجر به نابرابری، و ی. می باشد

اين سندرم محصول استرس (. 9)عدم تجانس بين کارمند و محيط کار می شود 
(. 10)جسمی و روانی طوالني مدت در محل كار مي باشد 



پيشنهادات

 (شناخت عوامل)تبيين چالش های اخالقی در سطح ملی

ساختار مناسب برای پاسخگویی به اپيدمی های مشابه در فيلد اخالق و سازمان

رهبری اخالقی

مدیریت صادقانه و در عرصه

 توجه خاص به ایثار پرسنل

مشاوره های گروهی و فردی

جلسات تخليه روانی

تميرینات ورزشی

جلسات مشاوره خانوادگی

 بازی

موسيقی

نقاشی

خانوادگی-اجتماعی-برنامه حمایت روانی


