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 گروه كودكان پزشكيبرنامه اخالق 

.  

كودكان در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي خود تربيت طبيب اخالق مدار را همواره گروه 

ين رابطه توجه فراگيران دوره جزيي از رسالت خود و موضوعات آموزشي قرار داده است و در ا

كان را به رعايت مالحظات اخالقي ، وظيفه شناسي و تخصصي كوددكتراي عمومي و دستياران 

ان ر گروه كودكمسئوليت پذيري عالوه بر وظايف حرفه اي آنان فراخوانده است . به همين منظو

موارد مشروحه ذيل را در فهرست اولويت هاي برنامه آموزشي خود به فراگيران قرار داده و آنان 

 دميده د مورد اشاره آموزشرا در ارتباط با موار

 ميباشنداخالق پزشكي   موزشيآاجراي برنامه  رناظر ب مدير محترم گروه در اين برنامه. 

 

 

 .رازداري و حقيقت گويي از الزامات اخالقي طبيب است  

 پزشكي است. وظيفه فراگيران توجه خاص به شان و كرامت انساني مراجعين  

 به تعهدات خود به عنوان يك پزشك آگاه و به آن عمل نمايد. 

 از مجموعه انتظاراتي كه آموزه هاي ديني و پزشكي از طبيب انتظار دارد آگاه باشد و آنرا به كار ببندد.  

 رعايت حريم شخصي و آرامش روحي بيمار در هر شرايطي براي دانشجويان الزامي است . 

براي انجام آزمايش  -گرفتن شرح حال   –كسب اجازه و اخذ رضايت از بيمار براي هر گونه معاينه  

 دانشجويان الزامي است

 رعايت حريم خصوصي بيمار به هنگام معاينه ضروري است .  

 بر دانشجويان الزامي است . احترام به مذهب و فرهنگ بيمار 

 .بيمار الزامي استاحترام و تكريم  بيمار و همچنين همراه  

 دانشجو نبايد از موقعيت بيماران و يا خانواده هاي آنان سوئ استفاده نمايند . 
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 حفظ اسرار بيماران بر دانشجويان الزامي است . 

 .خوردن و آشاميدن بر بالين بيمار ممنوع است  

 استفاده از تلفن همراه بر بالين بيمار خالف ضوابط اخالق پزشكي است.  

باليني بايد در مدت حضور در محيط هاي بهداشتي از لباس فرم مخصوص به خود بر طبق دانشجويان  

به همراه  مدون شده استاندارد هاي تعريف شده از طرف دانشگاه با رعايت شئونات پزشكي و دانشجويي 

 استفاده نمايند . نصب اتيكت شناسايي 

مشاجره و پرخاشگري در محيط آموزشي و بر بالين بيمار و در بخش  ،توهين و تمسخر زباني و رفتاري  

 و خالف ضوابط اخالق پزشكي است. كادر درمان ممنوع  بيماران و  نسبت به

 

خالف ضوابط اخالق و ممنوع و يا بر بالين بيماران  در بيمارستان مصرف هر گونه محصول دخاني يا مخدر  

 پزشكي است. 

مسئول مربوطه ، مجاز به استفاده از تجهيزات و امكانات تشخيصي و درماني  دانشجويان بدون هماهنگي 

 بيماران موجود در بخش ها  خارج از شرح وظايف خود نميباشند. 

 بر دانشجويان الزامي است . ايجاد ارتباط صحيح حرفه اي با بيماران و همراهان وي 

همكاري و مشاركت بيمار و همراهان وي را در تصميم گيري هاي تشخيصي و درماني فراگير پزشكي  

 براي بيمار جلب نمايد.

كودكان آگاه و در طبابت خود آنرا  وشيرخواران –نوزادان  به حساسيت هاي جسمي و سنيفراگيران  

 بكار ببندند.

 

 رضايت آگاهانه از بيمار و همراهان وي بر دانشجو الزامي است. 

 شخصي را ارائه خدمات خود در نظر بگيرد.اولويت منافع بيمار بر منافع  

 وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري ، عدالت و انصاف را در ارائه ي خدمات سالمت مد نظر قرار دهد. 

 مالحظات اخالقي ارائه خدمت در شرايط بحراني را در نظر بگيرد  

 د.ناز خطاهاي پزشكي  پرهيز نمايي فراگيران مي بايست 

 به سوگند پزشكي پايدار بماند. 

 جامعه نگري در طبابت را همواره توجه نمايد و آنرا در حرفه خود به كار ببرد.  

 

 مالحظات اخالقي در آغاز حيات  و پايان حيات را توجه نمايد.فراگير مي بايستي  

 خود را نسبت به مراجع نظارتي نظام سالمت پاسخگو بداند .  

 رعايت  و مجازات هاي خالف واقع را  هاي ارائه گواهياصول قانوني مربوط به  
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ببرد.) شامل موارد با موارد ضرورت هاي  پزشكي ارجاع به پزشكي قانوني كامال آشنا باشد و به كار  

 انحرافات جنسي اعمال شده ، ايجاد مسموميت هاي تعمدي و ...(–سقط جنين  –كودك آزاري 

 فوريت ها و اولويت هاي پزشكي را توجه نمايد. 

 موارد ارجاع بستري را همواره در شرايط استاندارد و پس از ثبات بيمار در شرايط قانوني انجام دهد.  

 

 

 بيمارستان و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي محيط كار خود را توجه نمايد.مميزي اخالقي ضوابط  

 با منشور حقوق بيمار  آشنا و به آن توجه نمايد..  

 حقوق اقليت هاي ديني و مهاجران را در طبابت خود رعايت نمايد.  

 .جنبه هاي قانوني رضايت و برائت را توجه نمايد 

 ه هاي اخالق دانشگاه پاسخگو باشد.به دستورالعمل ها و قوانين كميت 

 اصول قانوني مربوط به پرونده نويسي  را رعايت و توجه نمايد  

 

 اهميت اقتصاد سالمت در طبابت آشنا  و آن را به كار ببرد. به   

–بيسوادي  –بيكاري  –به جنبه هاي عوامل اجتماعي تاثير گذار بر سالمت بيماردر جامعه  شامل ) فقر   

 و رواني  و ..( آگاه باشد و در طبابت خود لحاظ و به كار ببرد.  مشكالت روحي

 اهميت مراجعين سرپايي را همچون توجه به بيماران بستري درك نمايد  

 از بار مراجعين غير ضرور بكاهد و تاثير آنرا در اقتصاد سالمت بشناسد.  

 زد .از انجام اقدامات غير ضرور پاراكلينيك به جهت حفظ منافع خود بپرهي 

 از تاثير اقدامات غير ضرور پاراكلينيك بر هزينه هاي كمرشكن در سالمت آگاه باشد و از آن بپرهيزد .  

 موارد ارجاع را در طبابت  سرپايي همواره در شكل اصولي آن توجه و رعايت نمايد  

 اهميت پيگيري و فالوآپ بيمار را در سير طبابت خود بشناسد و به آن توجه نمايد. 

  

 

 يين نامه مبتني بر انتظارات  برنامه آموزشي دكتراي عمومي تدوين گرديده است .آاين  

 

 نگارنده :دكتر سهيال رشادت  
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