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  :علم اخالق

ــت دارد        ــط دالل ــت و غل ــاي درس ــفی رفتاره ــت فلس ــه حقیق ــر مطالع ــالق ب ــم اخ در . واژه عل
ــه اي  نظیــر ــه   فعالیتهــاي حرف پرســتاري ، اخالقیــات تــأمین کننــده خــط مشــی هــایی جهــت ارائ

مراقبتهــاي ایمــن و عــاطفی مــی باشــد و کمیتــه پرســتاري بــه ایــن وســیله تضــمین مــی کنــد کــه  
پرستاران در جامعه به کلیه اسـتاندارد هـاي حرفـه اي خـود وفـادار مانـده و از آن پیـروي مـی کنـد           

. ت رخ داده در مراقبــت بهداشــتی مــی پــردازدحیطــه اخــالق در مطالعــات بیولــوژیکی بــه مشــکال
پیشرفت در درمـان بیمـاري هـا منجـر بـه بـروز نگرانـی هـایی در مـورد اجـراي تکنولـوژي هـا ي             
جدید شده است قواعـد اخـالق در مطالعـات بیولـوژیکی بـر تصـمیم گیـري دربـاره مراقبـت هـاي           

و توســعه اخــالق در  ر ایــن فصــل بــر نقــش حیــاتی پرســتاران در اجــراءدومــی پــردازد  ســالمتی
تحلیــل موضـوعات اخالقــی نــه تنهـا ارزش هــاي فــرد ،   . مطالعـات بیولوژیــک تأکیــد شـده اســت  

فرآینـدهاي اخالقـی در   . پرستار ، بلکه بـه تفسـیر ارزش هـاي فـرد ، مـددجویان نیـز بسـتگی دارد        
در  بهترین شرایط بـه شـفاف سـازي مهـارت هـا و ارزش هـا پرداختـه و اسـتفاده از تفکـر انتقـادي          

ــرورش داده و از   ــژه را پ ــرایط وی ــاي   آش ــه برخورده ــه مطالع ــات ب ــد اخالقی ــی کن ــت م ن محافظ
مناسب ، شخصیت و انگیزه فردي می پردازد و مشـخص مـی کنـد کـه چـه چیـز بـراي همـه مـردم          

  .خوب و ارزشمند است

  :واژه هاي اصلی 

: واژه هاي اصلی عبارتنـد از  براي گفتگو در پیرامون علم اخالق تعریف واژه هاي اصلی مفید است این 
  خودمداري ، بهره وري ، عدم آسیب رسانی ، عدالت ، وظیفه شناسی و وفاداري

  :خودمداري 

خودمداري بعنوان یک استاندارد در علم اخـالق بـه صـورت احتـرام بـه      . بر استقالل فرد تأکید دارد  
ت دادن بی غرضانه بیمار در همـه  این مورد به مشارک. حقوق افراد و تعیین حیطه عملکرد تعریف شود 

مثالً هدف از گرفتن رضایت عمل این اسـت کـه   . تصمیم گیري هاي مربوط به سالمتی وي اشاره دارد 
  .مددجو می تواند درمان را نپذیرد و بیشتر تیم درمانی باید از خواسته هاي او پیروي کند
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  :بهره وري 

اجـراي بهـره   . دیگران انجام می شود اشاره دارد  بهره وري بر فعالیت هاي مثبتی که در جهت کمک به
وري افراد را جهت ارائه خدمات خوب به دیگران مورد تشویق قرار می دهد اما ممکن اسـت در ایـن   
راه خطرات و عواملی میزان بهره وري را مورد تهدید قرار دهـد موافقـت بـا بهـره وري و اجـراي آن      

عالئق خـود بـه نیازهـا و عالئـق بیمـار توجـه کنـد مـثالً          مستلزم آن است تا پرستار به جاي توجه به
  .واکسیناسیون سبب ناراحتی کودك می شود ولی او را در برابر بیماري ها محافظت می کند

  :سیب رسانی آعدم 

در علم اخالق مراقبت هاي پرستاري به دلیل داشتن ابعـاد اخالقـی و اجتنـاب از آسـیب رسـاندن بـه       
برخوردار است پرسنل ارائه دهنده مراقبت به منظور برقراري تعـادل بـین مضـرات و    دیگران از اهمیت 

مثالً یک عمل پیوند مغز . فوائد برنامه هاي درمانی باید تالش کنند روش ها با حداقل آسیب انجام شود
استخوان ممکن است شانس بهبود را به بیمار بدهد اما این درمان ممکن است دوره هـاي طـوالنی درد   

  .ا ایجاد کند که این ناراحتی باید مورد توجه باشدر

  : عدالت 

ارائه دهندگان مراقبت پذیراي رعایت بی طرفی و در نظر گرفتن عـدالت  . عدالت به معناي انصاف است
  . در ارائه مراقبت هستند

  :وفاداري 

ا تنهـا نگـذارد   به این معناست که پرستار علی رغم عدم موافقت با تصمیمی که بیمار گرفته است وي ر
وبه وي کمک کند در حقیقت شامل پذیرش و عمل ، قول هاي داده شده است همچنین اصل وفـاداري  

  .شامل تعهد به پیگیري خدمات و مراقبت هاي توصیه شده به بیمار است
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  :پرستاري حرفه اي 

  :قوانین علم اخالق

همه اعضاي تیم و شـاغلین یـک حرفـه    به دسته اي از قواعد و اصول اخالقی گفته می شود که بوسیله 
قوانین اخالق حرفه اي مجموعه اي حاوي انتظارات گروهی و استاندارد هاي رفتـاري  . پذیرفته می شود

از قوانین حرفه اي بعنوان راهنمائی جهت کمک به پرستاران و دیگر افراد تیم درمان اسـتفاده  . می باشد 
  .ملکردي سئوال پیش می آید می تواند مفید باشدمی شود و زمانی که در مورد صحت رفتار یا ع

قوانین و رهنمودهـاي تـدوین   )  ICN(و مجمع بین المللی پرستاري )   ANA(انجمن پرستاري آمریکا 
شده بسیار مفیدي دارند که تمامی پرستاران حرفه اي در پیروي از این قـوانین تـالش مـی کننـد ایـن      

د اما همه آنها از اصـول اولیـه یکسـانی از جملـه مسـئولیت      قوانین در برخی از موقعیت ها متفاوت ان
  .پذیري ، قدرت پاسخگویی ، دفاع کردن ، محرمانه دانستن و صداقت منشاء گیرند

  :پاسخگویی 

پرسـتار بـین مـددجویان ،    . به توانایی پاسخگویی افراد در مقابل عملکردهاي خود اطـالق مـی شـود    
اد می کند به عنوان مثال پرستار می دانـد بیمـاري کـه در حـال     شاغلین ، کارمندان و جامعه تعادل ایج

ترخیص است ممکن است در مورد نحوه تزریق انسولین دچار سردرگمی شود کاري که پرستار انجـام  
می دهد و مسئولیتی که در قبال این وضعیت دارد این است که بر طبق استاندارد هـاي مربوطـه برنامـه    

شان دهنده حس پاسخگویی پرستار اسـت و ممکـن اسـت پرسـتار بـراي      اي را اجرا کند و این عمل ن
پاسخگویی به این امر به زمان بیشتري براي بستري شدن بیمـار در بیمارسـتان داشـته باشـد یـا ادامـه       

هدف از این عملکرد جلوگیري از صدمات وارده به بیماران احسـاس  . آموزش ها را در منزل ارائه کند
  .ند باعث ارتقاء این هدف شودپاسخگویی پرستار می توا

براي تداوم پاسخگویی در جامعه ، حرفه ي پرستاري با ارزیابی فعالیت ها و ارزشیابی کلیـه عملکردهـا   
ایـن اسـتانداردها ، پایـه ي    . سعی دارند تا همه فعالیت ها به عالی ترین صورت ممکـن انجـام گـردد    

ایـن اسـتانداردها بهتـرین    . ي پرسـتاري اسـت  اساسی در ارزشیابی معقول و بی طرفانه در مراقبت هـا 
سازمان هاي بین المللـی مثـل   . تضمین و معیار ارزشیابی به ویژه در هنگام تعیین کیفیت مراقبت هاست
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JCACHO  وANA       واژه ها و استاندارد هایی جهت بهبود فعالیـت هـا ، کیفیـت عملکـرد و همچنـین
  .رده اند چهارچوبی براي ارزیابی مداوم فعالیت ها تعریف ک

در حرفه پرستاري ایجاد شـده   ANAو  JCACHOفعالیت هاي زیر به منظور حمایت از استاندارد هاي 
  .است

 ارزشیابی فعالیت هاي جدید حرفه اي و ارزیابی مجدد فعالیت هاي موجود - 

 حفظ استاندارد هاي مراقبت هاي بهداشتی - 

 تسهیل واکنش هاي فردي ، مربوط به علم اخالق - 

 تهیه دستورالعمل هایی جهت تصمیم گیري هاي اخالقی  - 

  :مسئولیت پذیري 

واژه هاي مسئولیت پذیري بازگوکننده ویژگی هاي نظیر قابلیت اطمینان و اعتمـاد اسـت در حرفـه     
پرستاري ، مسئولیت پذیري شامل انجام فعالیت ها به طور صحیح و با روش اصولی مـی باشـد بـه    

یت پذیري پرستار باید با مددجو صادق بـوده و بـا همکـاران و جامعـه     منظور اجراي قانون مسئول
  . صادقانه برخورد کند

  :رازداري 

این قانون حقوق و امتیازات مددجویان را براي حفظ خلـوت و اسـرار آن هـا بـدون کـاهش در       
بدون رضایت مـددجو دسـتورات پزشـکی    . کیفیت مراقبت ها تأمین و تعریف و محافظت می کند 

یا پیگیري نمی شود اطالعاتی پیرامـون مراقبـت هـاي بهداشـتی شـامل نتـایج تسـت هـاي          اجراء
آزمایشگاهی ، تشخیص ها و پیش آگهی بدون رضایت مددجو نباید با بقیه افراد در میـان گذاشـته   

  .شود
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  :صداقت

انه به عنوان بخشی از علم اخالق در پرستاري ، این قانون پرسـتار را بـه داشـتن عملکـرد صـادق      
تشویق می کند قوانین حرفه اي علم اخالق پرستار را در گفتن حقیقت راهنمایی می کند ، هر چنـد  

  .ممکن است در شرایطی متفاوت رفتار دیگري را توصیه می کند

  :ارزش ها 

وظایف پرسـتار ، ایجـاب مـی    . به طور ذاتی پرستاري براساس نزدیکی و صمیمیت بنا شده است 
این نوع از برخـورد ، معمـوالً در ارتباطـات    . اطفی با مددجویان برقرار کندکند که وي رابطه ي ع

روزمره عمومی پذیرفته شده نیست در نتیجه پرستار باید در مورد ارزش هاي موجـود بـراي افـراد    
آگاهی کسب کند که ممکن است ارزش هاي مددجویان ، پزشـکان ، کارمنـدان و دیگرگـروه هـا     

  .ارزش هاي فردي اشخاص مشخص شود باشد براي این منظور باید

  : ارزش 

عبارت است از باورهاي شخصی پیرامون عقاید ، رویکردها ، الگوي مصرف و استاندارد هـاي کـه   
ارزش هاي مهم افـراد از فرهنـگ ، جامعـه ، ارتباطـات و نیازهـاي      . بر رفتار افراد تأثیر می گذارد

. متفاوت است و با گذشت زمان تغییر می کند  نوع ارزش ها در بین افراد. فردي منشاء گرفته است
درك سیستم ارزشی خود و سیستم ارزشی دیگران کمک می کند تا در حین احترام به خودمـداري  

  . بیمار ، راحت تر تصمیم بگیرد

  :شکل گیري ارزش ها

افراد از راه هاي مختلفی به کسب ارزش ها می پردازند درك ارزش ها در اوایـل کـودکی شـروع    
تکامل کودکان در مراحل مختلف رشـد  . شود و تحت تأثیر رشد و تکامل کودك قرار می گیردمی 

عاطفی و شناختی صورت می گیرد بطور اساسی هر چه توانـایی کودکـان در مهارتهـاي شـناختی     
چـون یکـی از   . توانایی آن ها در ارائه رفتارهاي عاطفی پیچیده بیشـتر مـی شـود   . کامل می شود 

شکل گیري ارزش ها ، توانایی شناسایی احساسات عمیق و عمل براسـاس آن   قسمت هاي اساسی
هاست کسب ارزش ها به میزان زیادي به تجاربی که فرد از خانواده کسب مـی کنـد ارتبـاط دارد    
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در شـکل گیـري ارزش   . شخصیت والدین بر ارزش هاي کسب شده توسط کودك تأثیر می گذارد
  . تجربه زندگی در جامعه بسیار موثر است هاي کودك در محیط خارج از خانواده

مدارس ، دولت ها و دیگر مؤسسات اجتماعی نقش مهمی ایفا می کنند ماهیت این نقش ها به طور 
عمده به ماهیت عملکرد مؤسسات بستگی دارد بطور کلی تجربیات افراد روي سیسـتم ارزش هـاي   

و سـایر اعضـاي تـیم درمـانی سـعی در       در مراقبت هاي بهداشتی ، پرستاران. آنها تأثیرگذار است
احترام به سیستم ارزشی متفاوت بیماران دارد و تالش می کنند که بفهمند چگونه ایـن تفـاوت هـا    

  .براساس خوب بودن و سالمت بیمار تأثیر می گذارد 

  :شفاف سازي ارزش ها

صـورتی کـه    در. ارزش هاي افراد ممکن است در نتیجه طبیعت افراد یا تجربیـات آن تغییـر کنـد   
ارزش هاي اطراف از بدو زندگی تا پایان عمر تغییر نکند و همان ارزش هاي اولیه بماند غیرطبیعـی  

امید به تغییر نشانه سالمتی فکر در طی عمر فرد و بیانگر توانـایی تطـابق بـا تجربیـات     . خواهد بود
  .جدید است

اهیت ارزش ها آگـاه شـوند و   جهت پذیرش ارزش هاي جدید ، افراد باید اول در مورد وجود و م
به منظور ارتقـاء میـزان آگـاهی از ارزش هـاي فـردي ،      . بعد نحوه تأثیر آن ها را بر رفتار بشناسد 

این روش فرایندي اسـت کـه   . ممکن است تمرین فرآیند شفاف سازي ارزش ها کمک کننده باشد
ارزش هـا یـاد   . به افراد در شناخت فواید ارزش هاي شخصی کمک می کند شخص توضیح دهند

می گیرد که چگونه از بین چند مورد کلی را انتخاب کرده و به توضـیح دقیـق ایـن انتخـاب مـی      
  . پردازد و در نتیجه این ارزش هاي تفسیر شده آگاهی فرد و شناخت فردي او را افزایش می دهد

  سه مرحله در روشن سازي ارزش ها

ارج نهادن بـه   –در نظر گرفتن تمام پیامدها  –انتخاب موارد مرتبط  - انتخاب یک باور یا رفتار - 1
 اظهارنظر و تأیید این انتخاب  –باور یا رفتارها 

 توجه به انتخاب بعنوان قسمتی از رفتار خود  - عمل براساس باور بیمار - 2

 عمل براساس الگوي ثابت رفتاري و تکرار آن - 3
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  :ارزش هاي فرهنگی

ارزش هـاي  . اجتماعی در محل زندگی فرد ایجاد می شـود ارزش هاي فرهنگی به دنبال مجموعه وقایع 
ارزش هاي فرهنگی تأثیر مستقیم بـر درك  . فرهنگی با توجه به جامعه و نیازهاي اجتماعی متفاوت است

  .موضوعات سالمتی و مراقبت هاي بهداشتی دارد

در هنگـام بـروز    قسمت نهایی بررسی سیستم ارزشیابی افراد براین تواناي استوار است که چگونه افراد
با درك جوانب مورد توجه افراد ، پرستار بهتر از سایر اعضـاي  . اختالف عقیده واکنش نشان می دهند 

پرسـتار بـا   . تیم مراقبتی قادر خواهد بود که ارزش هاي مددجو را درك و نیازهاي او را بـرآورده کنـد  
ـ   ت از مـددجو در زمـان تعیـین    شفاف سازي ارزش ها می تواند توانایی خود را در طرفـداري و حمای

زمانی که پرسـتار بـه روشـن سـازي ارزش     . ارزش هاي فردي بیمار و تعریف صحیح آنها افزایش دهد
این فعالیـت بیمـار موجـب بهبـود توانـایی      . هاي فردي بپردازد و مددجو نیز در این امر مشارکت کند

ارزش هاي مـددجو، افـزایش    هدف از روشن سازي. پرستار جهت انجام مداخالت مراقبتی خواهد شد
  .ارتباط موثربین مددجو پرستار است

یک روش مفید براي ارزیـابی و روشـن کـردن ارزش هـاي مـددجو ، طـرح ریـزي یـک ارتبـاط بـا           
در ایـن ارتبـاط از پرسـیدن سـئواالتی کـه بـا کلمـات بلـه و خیـر جـواب داده مـی            . وي می باشد 

در . ئیـات بیشـتري را در هـر مـورد بیـان کنـد      شود اجتناب شود و مددجو را تشـویق کنیـد کـه جز   
. توجـه بـه باورهـاي پذیرفتـه شـد     . این ارتباط روشن کردن ارزشـها نقـش مهمـی را ایفـا مـی کنـد      

  .خودمداري ،مددجو، بازتابی از تغییر در تعاریف قدرت و دانش از دیدگاه جامعه است

  :تفاسیر فلسفی

ساختارهاي فلسفی . طی زمان گسترش یافته استبحث ها ي فلسفی در مورد مراقبت هاي بهداشتی در 
در این اواخر اخالقیات بعنوان اسـتاندارد  . که باعث شکل گیري بحث ها می شود و در حال تغییر است

هاي جهت تعیین صحت یک کار مطرح می شود و بعنوان یکی از زمینه هاي بررسی در مـورد تفـاوت   
و تالش هاي معنادار جهت درك برخورد انسانی یـا   هاي موجود در عقاید ، تفسیر سیستم هاي ارزشی

  .از این مباحث می توان به مباحث زیر اشاده کرد. تکنولوژي جدید رشد نموده است 
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  ):علم وظایف اخالقی( دئونتولوژي

. که برسیستم ارزشی داللت دارد که براي همه ي ارائه دهندگان خدمات بهداشتی شـناخته شـده اسـت   
این تئوري به تعیین خوب و بد مـی  . هجده توسط امانوئل کانت صورت گرفتشکل گیري آن در قرن 

پردازد که بر پایه مشخصاتی نظیر وفاداري به قول و عهد ، صـداقت و راسـتگوئی و عـدل بیـان شـده      
  .است

دئونتولـوژي بطـور   . سپس حد و حدود کارهاي خوب و بد را برپایه ایـن قواعـد تعیـین نمـوده انـد      
فعالیت ها به صورت صحیح و غلط تأکید نمی کند بلکه بجاي آن بطور ویژه اي بـه   اختصاصی بر پیامد

بررسی موقعیت هاي می پردازد که باعث واکنش خوب و بد می شود مشکل زمانی ایجاد می شود کـه  
بعنوان مثال زمـانی کـه بـه کودکـان مراقبـت هـاي       . فرد باید بین قواعد متناقض دست به انتخاب بزند

ئه می شود تیم ارائه دهنده مراقبت یک روش درمانی ویژه را برگزیده و اما والـدین ممکـن   بهداشتی ارا
  .است این شیوه را نپذیرند و یا با آن موافقت نکند

  : سودمند گرایی

در این سیستم از علم اخالق باورها با توجه به مفید بودن آنها ارزش گذاري می شـود ایـن فلسـفه بـا     
این  ساختار فلسفی ابتدا توسط جان استوارت امیل که یـک  . یز شناخته می شودن» پربازده بودن«عنوان 

در این سیستم تعریف کار خوب به این صورت است کـه  . اجتماعی دان انگلیسی بود پایه گذاري شد 
تفاوت موجود بین سـودمند گرایـی و   . بهترین و برترین چیزها باید متعلق به بیشترین تعداد مردم باشد 

سودمند گرایـی بـه ارزیـابی تـأثیرات     . یف اخالقی تأکید بر اهمیت نتیجه یا پیامد کارها استعلم وظا
  .کارهاي انجام شده می پردازد و علم وظایف اخالقی صرف نظر از نتایج به اصول کار می پردازد

بـین  این فلسفه بـه نـابرابري هـا    . فلسفه جدید برفمنیسم و اخالق زیستی تمرکز دارد: اخالق فمنیستی 
. افراد جامعه می پردازد همچنین به نقد اخالقیـات سـنتی و نقـد ارزش هـاي اجتمـاعی مـی پـردازد        
. نویسندگان این اخالق بیشتر به جاي تأکید بر تئوري هاي اخالقی بر راه حل هاي تجربی تأکیـد دارنـد  

مسـائل مهـم تـر     که اصول ممکن است در ارتبـاط بـا  . اخالق فمینیستی بر این پایه بنا نهاده شده است
در حقیقت آنها معتقدند که عدم تبعیض و نداشـتن تـأثیر برارتبـاط    . جامعه فرد را دچار سردرگمی کند
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افراد غیر ممکن است همچنین این سیستم اخالقی بر راهنمایی هاي پیرامـون موضـوعات تسـاوي بـین     
  .جنسیت ها داللت دارد

  : اخالق در ارائه مراقبت 

مراقبتی به شدت به هم مربوط و نزدیک هستند اخالق مراقبتـی در جسـتجوي    اخالق مراقبتی و اخالق
آنهایی که دربـاره اخـالق در   . باورهاي مراقبتی بعنوان یک فعالیت اصلی در رفتارهاي انسانی می باشد

مراقبت مطالبی نوشته اند تئوري هاي اخالقی مبتنی بر اصول را با توجه به تئـوري هـایی بـا سـوگیري     
نه ارائه کرده اند همچینین آنها عنوان می کنند که تئوري هاي با سوگیري زنانه بر درك روابـط  هاي مردا

ادموند پگلرنیو پزشکی بـود کـه در مـورد قـواین اخالقـی      . بویژه روابط فردي پایه گذاري شده است 
ـ     رده پزشکان و پرستاران جهت ارائه خدمات درمانی طبق تعاریف رفتارهاي حرفـه اي مطـالبی بیـان ک

است تعریف او از مراقبت در برگیرنده لزوم آگـاهی و درك و حتـی سـهیم شـدن در درد بـا شـرایط       
طبق نوشته لنینگر مراقبت ، عنوان حیطـه اصـلی و مرکـزي دانـش و فعالیـت پرسـتاري       . مددجو است

  .محسوب می شود

  نقطه نظرات پرستاري

بهداشتی در بیماران بستري و سرپایی را ایفـا مـی   پرستاران حرفه اي نقش حیاتی در اداره مراقبت هاي 
. همه مددجویان باالخره در یکی از بخش هاي سیستم بهداشتی با پرستاران برخورد خواهـد کـرد  . کند 

هنگامی که تناقضات اخالقی افزایش می یابد، ارائه نقطه نظرات از جانب پرستاران منحصـر بـه فـرد و    
با بیماران در دوره هاي طوالنی برخورد داشته و در تصـمیم گیـري    حیاتی خواهد بود پرستاران معموالً

کنار آنها هستند جزئیاتی درباره ي زندگی خانوادگی ، اطالعات در مورد شیوه هـاي تطـابق ، ویژگـی    
هاي شخصی و جزئیاتی در مورد ترس ها و نگرانـی هـاي بیمـار طـی انجـام مـداخالت پرسـتاري را        

مهم است که پرستاران بخاطر داشته باشند که ارائـه خـدمات بـه هـر     از سوي دیگر . مشخص می کند 
نقطه نظرات پرستاري بخش از یـک  . بیمار از نظم و قاعده خاصی پیروي نموده و یک کار گروهی است

تصویر بزرگتر است که توسط همه اعضاي تیم ارائه دهنده مراقبـت سـاخته مـی شـود و در برگیرنـده      
  .می باشد مددجو و خانواده اي او نیز
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  :چگونگی رسیدن به تناقضات اخالقی 

مشکالت اخالقی می تواند باعث بروز سردرگمی و استرس مددجویان و دریافت کنندگان مراقبت هاي 
بحث و مجادله در مورد مشکالت اخالقی ممکن است بوجود آید و عده ي کمی هستند . بهداشتی شود

نظور غلبه بر مجادالت و تعیـین شـیوه و زمینـه فعالیـت ،     که با ایجاد تناقض یا تضاد متمایل باشد به م
شرکت کننـدگان نبایـد بـه تنهـایی تصـمیم      . موضوعات اخالقی باید به دقت مورد رسیدگی قرارگیرند

بگیرند یا براساس مسائل عاطفی تصمیم گیري کنند ، اما در یک فرصت باید بتوانند آزادانه با توجه بـه  
تشان بپردازند نتایج اخالقی فقط با توجه به اینکه افراد چه می خواهند و مباحث گذشته به بیان احساسا

  .چگونه احساس می کنند بدست نخواهد آمد

حل تناقضات اخالقی از جهات متعددي به فرآیند پرستاري مشابهت دارد و نیازمند تفکـر سیسـتماتیک   
رستاري متناقض و متفاوت اسـت  بررسی و رسیدگی و تناقضات اخالقی از ابعادي نیز با فرآیند پ. است

پرستار با جمـع آوري  . هر مرحله از فرآیند حل تضادها ، با یکی از مراحل تفکر انتقادي همسانی دارد. 
اطالعات شروع می کند و به سمت بررسی و شناخت مسـائل حرکـت مـی کنـد سـپس مشـکالت را       

. نهایت به ارزشیابی ها می پـردازد  شناسایی می کند برنامه ریزي می کند مداخالت را اجراء کرده و در
مرحله اول پرستار را راهنمایی می کند که آیا مشکل تعریف شده اخالقی هست یا خیر ؟ پرسـتار بایـد   

  .یاد بگیرد از طریق پرسش در مورد پروسیجر مسائل قانونی با تشخیص قلبی مشخص نمود

  چگونگی بررسی تنگناها و مناقضات اخالقی

یک مساله اخالقی است ؟ اگر مرور اطالعات علمی نتواند بـه جـواب سـئوال منجـر     آیا این : 1مرحله 
شود انجام این سئوال و جواب آن در حیطه هاي مختلفی از مسائل انسانی متناسـب خواهـد بـود و در    

  .این  زمان تنگناي اخالقی تظاهر می یابد و باقی می ماند

اطمینان یابد که این تنگنا درسـت اسـت و مهـم    : جمع آوري همه اطالعات مربوط به مشکل: 2مرحله 
از این جهت بیمار ، خـانواده و منـابع   . است که همه ي اطالعات جمع آوري شده را دوباره مورد کنید

  .اجتماعی جزء منابع مهمی هستند که اطالعات متناسبی در اختیار شما قرار می دهند
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یین و ارزیابی کنید روشـن نمـودن ارزش هـا    ارزش ها ي مهم خود را درباره این موضوع تع: 3مرحله 
به تأمین ساختاري کمک می کند که مباحث و گفتگوهاي انجام شده را محرمانه حفـظ کـرده و ممکـن    

  .است جهت حل مشکل ضروري باشد

بیان مشکل یک تعریف ساده و روشن از تنگنا ممکن است همیشه ساده نباشد اما براي تحقـق  : 4مرحله 
  .خواهد بود مراحل بعدي ضروري

براي دستیابی بـه همـه ي جوانـب ، بهتـر     . راههاي مختلف موجود را مورد توجه قرار دهید : 5مرحله 
است که فعالیت هاي ممکن را فهرست کنید به خصوص زمانی که این لیست بـر تضـاد عقایـد تـأثیر     

  .گذار است

ال اطالعات باید محرمانه صورت گیرد انتق. نتایج را مورد بحث قرار داده و آنها را منتقل کنید: 6مرحله 
  .و طی آن به عقاید دیگران احترام گذاشته شوئد

  .عملکردها را ارزشیابی کنید: 7مرحله

  منابع سیاست گذاري اخالقی

اغلب مؤسسات ارائه دهنده مراقبت ، بخشنامه ها و دستورات اخالقی ثـابتی دارنـد کـه بـه تنگناهـاي      
می کند این بخشنامه ها منابع ارزشمندي براي پرستاري می باشد کـه  اخالقی پرداخته و به آن رسیدگی 

ایـن منـابع اهـداف متعـدد دارنـد آمـوزش ، پیشـنهاد        . به وجود یک تضاد اخالقی یا تنگنا پی می برد
سیاست ها و مشاوره موردي یا مرور هر فرد درگیر مثل پرستاران ،پزشکان ، مـددجویان و یـا اعضـاي    

همچنـین ممکـن اسـت مسـائل     . ست خواستار کمک گرفتن از این منـابع باشـند  خانواده آنها  ممکن ا
پرسـتاران در جمـع خـانواده هـا ، مالقـات      . اخالقی در یک سیستمی بجزء کمیته اخالقی بررسی شود

. پرسنلی ، یا هر مالقات با فرد دیگر می توانند شناخت افراد را در مورد مشکالت اخالقـی بـاال ببرنـد   
ت اخالقی هنگامی شروع می شود که فرد آن را نمی شناسد و نسبت بـه موقعیـت آن   بسیاري از مشکال

  .آشنا نیست یا نمی داند چه زمانی در مورد نگرانی هایش صحبت کند
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  :نتیجه بحث در علم اخالق

پرستاران از روش هاي مختلف در تمامی موقعیت ها و از طریق شغل خود بـا مسـاله اخـالق مواجهـه     
در . دست آمده در علم اخالق می تواند همزمان با تغییر جامعه و تکنولـوژي تغییـر کنـد   هستند نتنایج ب

  .حال حاضر موضوعات زیر در علم اخالق مطرح است

( تخصـیص منـابع کمیـاب     - 4مراقبـت بـی فایـده     - 3غربـالگري ژنتیکـی   - 2کیفیت زندگی  - 1
 )تکنولوژي هاي پزشکی

 :کیفیت زندگی  -1

ن چیزي است که به شدت شخصـی و ویـژه اسـت در مراقبـت هـاي      براي هر فردي ، کیفیت زندگی آ
بهداشتی ، محققان در تالش اند به توسعه ارزیابی کیفیت زندگی بپردازند تا فوایـد مـداخالت طبـی را    

بسـیاري از صـاحبنظران   . تعیین کنند ، بحث هاي زیادي پیرامون کیفیت زنـدگی صـورت مـی گیـرد     
هاي ارزیابی پرداختند تـا در شـرایط مختلـف افـراد بتواننـد تـدابیر       اجتماعی به ارائه روش ها یا ابزار

مناسبی اتخاذ کنند این فرمول بسته به سن ، توانایی زندگی مستقل و توانـایی ادامـه زنـدگی بـه شـیوه      
تعریف کیفیت زندگی به ویژه در مورد جمعیـت نـاتوان در چنـد دهـه     . سودمند در افراد متفاوت است

ت بسیاري از مدارس به عنوان مثال کودکان با مشکالت جسمی یـا ذهنـی را از   گذشته وجود داشته اس
رده بندي مـی  » گروه فعال«سایرین جدا نمی کردند ولی در حال حاضر این کودکان را در کالس هاي 

مکان هاي عمومی براي پذیرش افرادي که از ویلچر استفاده می کنند آماده شده اسـت همچنـین   . کنند 
ي بوسیله ایجاد قوانینی فراهم شده است تا از افرادي که بدلیلی دچار نقص جسمی شـده  امنیت اقتصاد

اند حمایت کنند این تغییرات اثر قابل توجهی در یک پارچه سازي افراد ناتوان با جامعـه عمـومی دارد   
  .و جامعه نیز از این اقدامات فواید ، کسب می کند

 :غربالگري ژنتیکی  - 2

اما به طـور قطـع   . آزمایشات ژنتیکی ممکن است مددجو در مورد وضعیت هاي که هنوز اتفاق نیفتاد  
در آینده اتفاق می افتد هشدار دهد حال باید دید دانستن در مورد بیمار هاي که هنوز عالئم آن تظـاهر  
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ا ارائه دهنده مراقبـت  نکرده چه فواید و مضراتی دارد این نیز یکی از تنگناهاي اخالقی است که بیمار ب
  .را در مورد این که آیا این تست باید انجام دهد یا نه دچار شک می کند

 
 :مراقبت بی فایده  - 3

در بحث در مورد مراقبت بهداشتی این واژه به روش هایی کـه اجـراي آن سـودي بـراي مـددجو      
پـیش بینـی   % 100ندارد اطالق می گردد هیچگاه نمی توان نتیجه یک عملکرد طبی را بـه صـورت   

حتی اگر بتوان آن را پیش بینی کرد عقاید افراد در مورد ارزش این پیامد مـی توانـد متفـاوت    . کرد
 .باشد

 :تکنولوژي پزشکی: تخصیص منابع کمیاب  -4

مفهوم منابع کمیاب در ابتدا در مورد کمک به بحث در مـورد پیونـد اعضـاء اسـتفاده شـد واژه منـابع       
ت بکار می رود ولی به طور معمول موقعیت هاي دور از دسترس یـا  کمیاب بطور معمول جهت مشکال

اگر چـه ایـن مسـاله اغلـب فراتـر از ارتبـاط       . اعضاي بدن کمیاب جهت پیوند را نیز شامل می گردد 
گفتگـو در  . شخصی پرستار با مددجو است اما طرح آن همچنان در فرایندهاي اخالقی اجرا می شـود  

احترام به خودمداري مستلزم آن است که نه تنهـا  . اصل اخالقی است مورد تخصیص منابع کمیاب یک 
مددجو قادر به تصمیم گیري براي انتخاب یک روش باشد بلکه درمان انتخاب شده وي نیز در دسترس 

موضوع عدالت زمانی مطرح می شود که درمان قطعی تنها براي عـده اي از مـردم در دسـترس    . باشد 
ر در جهت این که قادر باشد یک برنامه روشن براي فعالیت ایجاد کند بسـیار  باشد سازماندهی این افکا

  .مهم است

  کمبودهاي پرستاري: اختصاص منابع محدود 

کمبود پرستاري یک مشکل بزرگ محسوب می گردد که بر سطح فعالیـت و کـار پرسـتار و در نهایـت     
  .نیز تجسم پیدا کرده استمراقبت از بیمار تأثیر بسزایی خواهد داشت و در مسائل اخالقی 
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  :مفاهیم کلیدي 

 اخالق به مطالعه عقاید و رفتارهاي صحیح و نادرست می پردازد.  
       اخالق در علم بیولوژیکی ، به طور اختصاصی به مساله اخـالق در بحـث سـالمتی یـا ارائـه

  .مراقبت بهداشتی می پردازد
 د کرده استقوانین اخالقی یک قاعده کلی براي پرستاران حرفه اي ایجا.  
   پرستار حرفه اي موجب ارتقاء ویژگی هاي نظیر پاسخ گویی ، مسئولیت پذیري و حمایت مـی

  .شود
  خودمـداري ، بهـره وري ، عـدم    : قواعد اولیه در رعایت اخالقیات هنگام ارائه مراقبت شامل

  .آسیب رسانی ، عدالت و وفاداري است
 اخالقیات فردي از ارزش هاي فردي منشعب می شود.  
       پیشـرفت   –مشکالت اخالقی در هنگام اختالف ارزش هـا ، تغییـر در نقـش هـاي حرفـه اي

  .تکنولوژي و مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی ایجاد می شود 
    اجراي مراحل شفاف سازي به پرستاري در شناسایی ارزش ها و عقاید بیمار و تصـمیم اینکـه

  .انجام شود کمک می کندچگونه با توجه به عقاید بیمار عملکرد 
      استفاده از فرآیند استاندارد در هنگام مواجهه با تعارض اخالقی بـه حـل تعـارض و تصـمیم

  .گیري در مورد عملکرد صحیح کمک می کند
 دیدگاه پرستار روش موثر و منحصـر  . تفکر انتقادي یکی از اجزاء مهم حل تعارضات اخالقی است

 .فرد در حال تعارضات اخالقی است

  :ت و گزارش نویسی ثب

ثبت و گزارش نویسی در برگیرنده نوشتن یا چاپ کردن مطالبی است که بـه عنـوان گـزارش یـا     
ثبت گزارشات پزشکی و بـالینی بیمـار   . دلیل و مدرك براي بررسی صالحیت افراد تلقی می شود 

بـه انـدازه    گزارشات پرستاري باید دقیق ، قابـل درك ، . یکی از جنبه هاي فعالیت پرستاري است 
کافی جهت اصالح نتایج حیاتی انعطاف پذیر ، نشان دهنـده تـداوم مراقبـت هـا ، نشـان دهنـده       
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. دستیابی به پیامد هاي مورد انتظار بیمار و استانداردهاي صحیح رایج در فعالیـت پرسـتاري باشـد   
ـ   ه بیمـار  اطالعات موجود در گزارش بیمار باید حاوي جزئیات و کیفیت مراقبت هاي ارائه شـده ب

یک گزارش مطلوب نشان دهنده تداوم مراقبت ، صـرفه جـویی در زمـان و داراي حـداقل     . باشد
امروزه محیط ارائه دهنده ي مراقبت باعث ایجاد پیچیدگی هایی در ثبت دقیـق و  . خطاها می باشد

  . ضبط گزارشات مربوط به مراقبت هاي ارائه شده به بیمار شده است

اعضاي تیم مراقبت بهداشتی ، الزم است که اطالعات مربوط به بیمـار را   پرستار به عنوان یکی از
کیفیت مراقبت ارائه شـده بـه بیمـار ، بـه     . به دقت ، در زمان مناسب و به روشی موثر انتقال دهد

تمـامی ارائـه دهنـدگان    .  توانایی ارائه دهنده مراقبت در برقراري ارتباط با دیگر افراد بستگی دارد
اطالعات مشابهی درباره مددجو احتیاج دارند تا بتوانند یک برنامه سازماندهی شـده و  بهداشتی به 

در صورتی که برنامه درمانی با دیگر اعضاي تیم مراقبتی در میان گذاشـته  . قابل درك تدوین کنند
نشود ،مراقبت ها ممکن است به طور منقطع اجراء شود یا ارائه درمان ها به تـأخیر بیفتـد بـا یـک     

داده هاي ثبت شده یا آنهایی که به دیگر اعضاي تیم درمانی گـزارش  . له از درمان حذف شودمرح
مؤسسات بهداشتی ممکن است داراي پیچیـدگی هـاي متعـدي    . داده شده باید محرمانه باقی بماند

کیفیت مراقبت ها ، اسـتانداردهاي  . براي ثبت دقیق و گزارش مراقبت هاي ارائه شده به بیمار باشند
سسات ، سیستم بازپرداخت مراقبت هاي بهداشتی و چهارچوب هاي قـانونی موجـود موجـب    مؤ

انتقال . شده است که ثبت و گزارش نویسی به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت هاي پرستار باشد
اطالعات مربوط به بیمار از طریق گزارش هاي شفاهی ، ثبت کتبی ، یا انتفال الکترونیکی صـورت  

صولی وجود دارد که پرستار باید جهت محرمانـه نگـه داشـتن اطالعـات بیمـار از آن      ا. می گیرد
  . تبعیت کند

  محرمانه نگه داشتن و حفظ حریم افراد 

پرستاران باید از نظر قانونی و اخالقی فعالیت هایشان را طوري تنظیم کنند که اطالعات مربوط بـه  
ات بیمار ، مشـاهدات ، مکالمـات یـا درمـان هـاي      پرستار نباید درباره معاین. بیمار محرمانه بماند

موجود یا دیگر بیماران یا کارکنانی که در مراقبت هاي بیمار دخیل نمـی باشـند گفتگـویی انجـام     
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فقط پرسنلی که به طور مستقیم با بیمار و درمان او سروکار دارند ، به طور قانونی می تواننـد  . دهد
همچنین مددجویان به طور مکرر درخواسـت مـی   . گیرند در جریان گزارشات مربوط به بیمار قرار

همچنـین مـددجویان بـه طـور مکـرر      . کنند که در جریان گزارشات مربوط به بیمار قـرار گیرنـد  
الزم به ذکر اسـت  . درخواست می کنند که در جریان گزارشات پزشکی مربوط به خود قرار گیرند

در بیشتر مؤسسات از بیمار براي . ا نیز دارندبیماران حق خواندن و داشتن یکی از این گزارشات ر
پرستار براي حفاظـت گزارشـات موجـود ، در    . ارائه گزارشات پزشکی اجازه نامه گرفته می شود

زمانی که پرستاران و دیگر . برابرخوانندگانی که اجازه خواندن گزارشات را ندارند، مسئولیت دارد
یقی یا آموزش مداوم مجوز قانونی دارند ، باید بـر  مراقبین بهداشتی براي جمع آوري اطالعات تحق

دانشجویان پرستاري نیـز اجـازه اسـتفاده از مطالـب     . طبق سیاست هاي مؤسسه مربوطه عمل کنند
پرستاران باید محل ثبـت گـزارش را   . موجود در گزارشات بیمار را در برخی مواقع دارا می باشند

. اید توسط مؤسسه مربـوط نگهـداري و حفـظ شـود    پس از پایان درمان تمامی گزارشات ب. بدانند
قانون گذاران به منظور حفاظت از خلوت بیمار و اطالعات پزشکی ، قانون انتقال و محاسبه بیمـه  

این قانون قابلیت اجرا پیـدا   2003تصویب کردند ودر سال  2001را در آوریل  HIPAAبهداشتی 
این قانون همه جوانب مدیریتی اطالعات از جمله بازپرداخت ، کـد بنـدي ، امنیـت وثبـت     . نمود

مثـل بیمارسـتان هـا ، مطـب     ( ارائه دهندگان مراقبت ها . گزارشات را مورد بررسی قرار می دهد 
تأمین اطالعات مربوط به بیماران را با کنترلی دقیق تر و بیشتر انجام مـی  ) ها پزشکان و داروخانه 

بیش از این قانون به این صورت بوده است که جهت ارائه مطالب مربوط بـه بیمـار حتمـاً    . دهند 
اما طبق قوانین جدید ، براي کاهش موانعی که ممکـن اسـت مـورد    . رضایت کتبی بیمار الزم بود

ا را به تأخیر بیاندازد ، همه پرسنل بهداشتی باید با توجه به سیاست هاي سـازمان  بررسی مراقبت ه
جهت حفظ اسرار بیمار حقوق وي را به او گوشزد کنند و این اطالع رسانی حتمـاً بایـد بـه روش    

  .مطلوب صورت گیرد

یـد  ارائـه دهنـدگان مراقبـت و تـدوین کننـدگان برنامـه سـالمتی با        :آموزش بیمار با حفظ خلوت 
توضیحاتی روشن و مکتوب مبنی بر این که چگونه اطالعات بهداشتی حفـظ شـود و چگونـه در    

  .اختیار دیگران قرار داده شود ارائه دهند
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مددجو مـی توانـد اطالعـات پزشـکی خـود را       :اطمینان از دسترسی بیمار به اطالعات پزشکی خود 
این امکان وجود دارد کـه خالصـه اي   همچنین . مطالعه نموده یا یک کپی از آن را درخواست کند

  .از اطالعات در اختیار بیمار قرار گیرد

ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، کـه بـا بیمـار ارتبـاط      :گرفتن رضایت بیمار قبل از ارائه اطالعات 
دارند قبل از ارائه اطالعات بهداشتی در مورد نحوه درمان و انجام عمل جراحی به دیگر افراد تـیم  

به عالوه ، رضایتنامه جداگانه اي از مددجو . ی ، الزم است از مددجو رضایتنامه داشته باشندمراقبت
مـددجویان حـق دارنـد کـه     . براي ارائه اطالعات غیر روتین و اهداف غیردرمانی باید کسب شود

  . درخواست محدودیت هایی براي استفاده یا فاش شدن اطالعات شان داشته باشند

افراد حق این را دارند با توجه بـه سیاسـت هـا و     :صورت شکسته شدن حریم وي  اعاده حق بیمار در
  .روش هاي موجود از پرسنل یا برنامه هاي بهداشتی ، در مورد تجاوز به حریم فردي شکایت کنند

  منشورحقوق بیمار در ایران

  بینش و ارزش

این امر در شرایط بیمـاري از  .شندیکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می با
بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالي انسـانی از اصـول پایـه    . اهمیت ویژه اي برخوردار است

درمـانی را بـراي یکایـک افـراد      -   نظام جمهوري اسالمی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی
دالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایـت  بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عا. کشور تأمین کند

   .کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد

این منشور با توجه به ارزشهاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسـالمی و ایرانـی و بـر پایـه برابـري      
و تحکـیم رابطـه انسـانی میـان      ءکرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقا

   .ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است
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در . ي آن صورت گیـرد  ، بدون توجه به تأمین هزینه)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت) 1- 12
 براساس ضوابط تعریف شده باشد ؛) الکتیو(موارد غیرفوري

، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، )اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت) 1- 13
خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهـز فـراهم    ي الزم است پس از ارائه

  گردد؛
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در مراحـل پایــانی حیـات کــه وضـعیت بیمــاري غیـر قابــل برگشـت و مــرگ بیمـار قریــب       ) 1- 14
منظـور از آسـایش کـاهش درد و رنـج     . الوقوع می باشد بـا هـدف حفـظ آسـایش وي ارائـه گـردد      

ــی،    ــاي روان ــه نیازه ــه ب ــار، توج ــانواده  بیم ــاطفی وي و خ ــوي و ع ــاعی، معن ــان  اجتم اش در زم
بیماردر حـال احتضـار حـق دارد در آخـرین لحظـات زنـدگی خـویش بـا فـردي          . باشد احتضار می

  .خواهد همراه گردد که می

   .اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد - 2
   :یل باشدمحتواي اطالعات باید شامل موارد ذ) 2- 1
  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛) 2-2- 1
هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و  ضوابط و هزینه) 1-2- 2

  ضوابط بیمه و معرفی سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش ؛
مراقبت از جمله  اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه ي حرفه لیت و رتبهئونام، مس) 1-2- 3

 ها با یکدیگر؛ اي آن پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه

هاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن  روش) 2- 1- 4
گـذار در رونـد    ي اطالعـات تـأثیر   ، تشخیص بیماري، پیش آگهی و عـوارض آن و نیـز کلیـه   

 گیري بیمار ؛ تصمیم

  دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ي  نحوه) 1-2- 5
   .ي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند کلیه) 1-2- 6
  هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ارائه آموزش) 1-2- 7
  :ي ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد  نحوه) 2- 2

ایط بیمار از جملـه اضـطراب و درد و   اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شر) 2- 2- 1
هاي فردي وي از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیـار وي قـرار گیـرد، مگـر      ویژگی

  :که این
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در این (ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛  ي ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه - 
  .)ان مناسب باید انجام شودصورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروري، در اولین زم

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید کـه در ایـن صـورت     بیمار علی - 
که عـدم اطـالع بیمـار، وي یـا سـایرین را در       باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این

 معرض خطر جدي قرار دهد ؛

ي بـالینی خـود دسترسـی     شـده در پرونـده   بـت ي اطالعـات ث  تواند به کلیـه  بیمار می) 2- 2- 2
ــویر آن   ــد و تص ــته باش ــدرج در آن را     داش ــتباهات من ــحیح اش ــوده و تص ــت نم را دریاف

   .درخواست نماید

گیـري آزادانـه بیمـار در دریافـت خـدمات سـالمت بایـد محتـرم          حق انتخاب و تصـمیم  - 3
   .شمرده شود

ــمیم ) 3- 1 ــاب و تصـ ــدوده انتخـ ــوارد   محـ ــاره مـ ــري دربـ ــی گیـ ــل مـ ــد ذیـ    :باشـ
   ي خدمات سـالمت در چـارچوب ضـوابط ؛    کننده انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه) 3- 1- 1
 انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛) 3- 1- 2

گیري وي تـأثیري   شرکت یا عدم شرکت درهرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم)3- 1- 3
  المت نخواهد داشت ؛در تداوم و نحوه دریافت خدمات س

قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پـذیرش  ) 3- 1- 4
یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردي که امتناع از درمان شخص دیگـري را در معـرض   

 دهد؛ خطر جدي قرار می

ر زمانی که بیمار واجـد ظرفیـت   اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی د) 3- 1- 5
عنـوان راهنمـاي اقـدامات پزشـکی در زمـان فقـدان ظرفیـت         باشد ثبت و به گیري می تصمیم
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گیــري وي بـا رعایــت مـوازین قــانونی مـدنظر ارائــه کننـدگان خــدمات ســالمت و      تصـمیم 
  .گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد تصمیم

ــمیم  ) 3- 2 ــاب و تصـ ــرایط انتخـ ــوارد    شـ ــامل مـ ــري شـ ــی گیـ ــل مـ ــد ذیـ    :باشـ
گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کـافی   انتخاب و تصمیم) 3- 2- 1

 باشد ؛) مذکور در بند دوم(و جامع 

ــه بیمــار جهــت تصــمیم  ) 3- 2- 2 ــان الزم و کــافی ب ــه اطالعــات، زم ــري و  پــس از ارائ گی
  .انتخاب داده شود

و رعایـت  ) حق خلوت(ر احترام به حریم خصوصی بیمارارائه خدمات سالمت باید مبتنی ب - 4
  .اصل رازداري باشد

ي اطالعات مربوط به بیمـار الزامـی اسـت مگـر در      رعایت اصل رازداري راجع به کلیه) 4- 1
 مواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

یمـار  ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی بایـد بـه حـریم خصوصـی ب     در کلیه) 4- 2
ي امکانـات الزم جهـت تضـمین حـریم      ضروري است بدین منظورکلیـه . احترام گذاشته شود

 خصوصی بیمار فراهم گردد؛

فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قـانون مجـاز   ) 4- 3
 شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند؛ تلقی می

ارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خـود را همـراه داشـته    بیمار حق د) 4- 4
همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشـد مگـر اینکـه    . باشد

  .هاي پزشکی باشد این امر برخالف ضرورت

  .دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است - 5
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دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع ایـن منشـور اسـت،    هر بیمار حق ) 5- 1
 بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شکایت نماید ؛

 بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛) 5- 2

رسـیدگی و اثبـات   خسارت ناشی از خطاي ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پـس از  ) 5- 3
  .ترین زمان ممکن جبران شود مطابق مقررات در کوتاه

گیـري باشـد،    در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصـمیم 
ي قانونی جایگزین  گیرنده ي تصمیم بر عهده - مذکور در این منشور - ي حقوق بیمار اعمال کلیه
ي جایگزین بر خالف نظر پزشک، مـانع درمـان بیمـار     گیرنده تصمیمچه  البته چنان. خواهد بود

   .گیري را بنماید تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم شود، پزشک می
گیري است، اما میتواند در بخشـی از رونـد    چه بیماري که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیم چنان

  .تصمیم او محترم شمرده شود درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، باید

  مروري بر استانداردهاي اعتباربخشی 

 حقوق بیمار و خانواده

سـازمانهاي  .با نیازها ، توانایی ها،ارزش ها و باورهاي خـودش  .هر بیمار یک فرد منحصر به فرد است 
زش هـاي  مراقبت از سالمتی ،براي ایجاد اعتمادو ارتباط صادقانه بـا بیمـاران و درك و حمایـت از ار   

 .فرهنگی ،روحی و معنوي هر یک از بیماران می کوشند

مراقبـت از بیمـار، زمـانی بهبـود مـی یابـد کـه        ) به فهرست اصـطالحهت نگـاه کنیـد   (بازدهی هاي  
بیماران و در صورت مقتضی خانواده ایشان ،یـا کسـانی کـه در مـورد انهـا تصـمیم مـی گیرنـد ،در         

،بـه صـورتی کـه بـا انتظـارات فرهنگـی ایشـان مطابقـت         فرایند ها و تصـمیمات مربوطبـه مراقبـت    
  .داشته باشد،شرکت داده شوند
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هاي بهداشتی درمانی ، با تـدوین و ابـالغ حقـوق     براي حمایت از حقوق بیمار،در یک سازمان مراقبت
بیمـاران از  .موزش می بینند آحقوق خصوص احقاق   غاز می شود ،سپس کارکنان و بیماران در بیمار آ

موزش داده می شـود کـه   آمی شوند،به کارکنان  هگاآدو چگونگی اقدام براساس این حقوق ،حقوق خو
ـ بگذارندو مراقبتی مودبانه و مالحکرده و به ان احترام   باورها و ارزش هاي بیماران را درك ه کارانـه  ظ

  .ن انها رعایت شود أدر اختیار بیماران بگذارند تا ش

  :مهمترین رئوس استانداردهاي اعتباربخشی در این زمینه عبارتند از 

 ، شناسایی ،حمایت و ارتقاء حقوق بیمار  
 گاه کردن بیمار از حقوق خود ،آ 

 ،هنگام تصمیم گیري در مورد مراقبت از بیمار ،در صورت مقتضی ،بستگان او نیز دخالت داده شوند 

 ،کسب رضایت اگاهانه 

 حقوق بیمار ،و  موردموزش کارکنان در آ 

 ایجاد چارچوب اخالقی براي بیمارستان . 

 :یند هایی جهت حمایت از حقوق بیمار و خانواده او در حین دوره مراقبت است آسازمان مسئول تأمین فر

. رهبران یک سازمان ، در وهله اول ، میئـول چگـونگی رفتـاري هسـتند کـه بـا بیمـار خواهـد شـد           
ــب ، الزم اســت  ــدین ترتی ــاي   ب ــز مســئولیت ه ــار و خــانواده او و نی ــوق بیم ــران ، از حق کــه رهب

سازمان بـه صـورتی کـه در قـوانین و قواعـد شناسـایی شـده اسـت ، مطلـع بـوده و آن هـا رادرك            
ــراي حصــول اطمینــان از ایــن موضــوع کــه کارکنــان ، در ســرتا ســر ســازمان ،   . کننــد  ســپس ،ب

بــراي . ان دســتوالعملی را فــراهم مـی کننــد  مسـئولیت حمایــت از ایـن حقــوق را میپذیرنــد ، رهبـر   
حمایت مـوثر و پیشـبرد حقـوق بیمـار ، رهبـران بـا یکـدیگر همکـاري کـرده و در صـدد شـناخت            
مسـئولیت هــاي خودشـان در ارتبــاط بـا اجتمــاعی هسـتند کــه سـازمان ، خــدمات خـود را بــه آن       

  .ارائه می کند
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بیمـار ، در خصـوص حـق ایشـان در     سازمان ،بـه حقـوق بیمـاران ،و در برخـی شـرایط ، بسـتگان       
مورد تعیین اطالعاتی که در ارتبـاط بـا یمـاري مـی توانـد در اختیـار خـانواده یـا دیگـران گذاشـته           

بـه عنـوان مثـال ، ممکـن اسـت بیمـار مایـل نباشـد کـه          .شود و نیز شرایط آن ، احترام مـی گـذارد   
  .تشخیص بیماري او به اطالع خانواده اش برسد

اده او ، رکــن اساســی تمــامی ارتبــاط هــا در میــان ســازمان ، کارکنــان آن و حقــوق بیمــار و خــانو
بنـابراین ، سـازمان ، بـراي حصـول اطمینـان از ایـن       .بیماران و خانوادهایشـان محسـوب مـی شـود    

کـــه تمـــامی کارکنـــان ، از آن مطلـــع هســـتند و هنگـــام تعامـــل و پرســـتاري از بیمـــاران در  
نـد، خـط مشـی هـا وروش هـایی را بسـط داده و آنهـا        سرتاسرسازمان این حقوق را رعایـت مـی کن  

ینـدي جـامع و مشـترك بـراي توسـعه ایـن خـط مشـی هـا و          آسـازمان ، از فر . را به کار مـی بنـدد  
ینـد  آروش ها استفاده می کنـد و در صـورت مقتضـی ، بیمـاران و خـانواده شـان را هـم در ایـن فر        

  .منظور می نماید

سـازمان ،  اورهاي شخصی بیمار صورت می گیـرد  نسبت به ارزش ها و بمراقبت ، با مالحظه و رعایت احترام  
یندي جهت پاسخ به در خواست بیمار و خانواده او براي خدمات شخصی یا درخواست هاي مشابه در ارتباط آفر

  :با اعتقادات معنوي و مذهبی آن ها دارد 

برخـی از ایـن   . هر بیمار ، مجموعه اي از ارزش ها و اعتقادات خودش را وارد فرایند مراقبت می کند 
روش ها و اعتقادات ، در بین تمامی بیماران مشترك است و غالبـاً ، ماهیـت فرهنگـی و مـذهبی دارد     

می بیماران تشـویق  تما. ارزش ها واعتقادات دیگر ، آن هایی هستند که تنها به بیمار تعلق دارند برخی 
  .به بیان اعتقاداتشان می شوند به همان صورتی که به باورهاي دیگران احترام می گذارند

یند مراقبت و چگونگی پاسخ بیمار به مراقبت راشـکل و  آاعتقاد قوي به ارزش ها و باورها می تواند فر
مطلب اسـت کـه مراقبـت و     بنابراین ، هر یک ازتأمین کنندگان مراقبت ، در صدد درك این. فرم دهد 

هنگامی کـه بیمـار یـا بسـتگانش     .خدماتی که ارائه می دهند ، در متن ارزش ها و باورهاي بیمار باشد 
مایل به صحبت با کسی هستند که در ارتباط با نیازهاي مذهبی یا معنـوي ایشـان قـرار دارد ، سـازمان     

ینـد ، ممکـن اسـت از طریـق پرسـنل      آاین فر. فرایندي براي اجابت این درخواست ایجاد کرده است 
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ینـد پاسـخ بـه    آفر. ن اشـاره مـی کننـد ، اجـرا شـود      مذهبی ، منابع محلی یا منابعی که خانواده بـه آ 
براي مثال ، زمانی که سازمان یا شهر مربوطه رسماً ، منـابع مـرتبط   . درخواست ، بسیار پیچیده تر است 

  .نکرده یا فاقد آن می باشد "شناسایی  "دارد رابا مذهب یا اعتقادي که براي آن درخواستی وجود 

  

  :، به نیاز براي رعایت حریم خصوصی احترام می گذارد ) پزشکان و پرستاران (  مراقب

/    بیمار ، خصوصاً هنگام سوال و جواب هاي بالینی ، آزمایشات ، روش هـا رعایت حریم خصوصی    
بیماران ممکن است مایل باشند تنها ، به دور از کارکنان ، دیگـر  . درمان ها و نقل و انتقال ، مهم است 

همچنین ، ممکن است بیماران نخواهند که از آن ها عکسی . بیماران و حتی اعضاء خانواده خود باشند 
به فهرست اصطالحات نگـاه  «گرفته شود ، گزارشی در مورد شان تهیه شود یا در بازرسی اعتبار بخشی 

اگر چه رویکرد هایی براي رعایت حریم خصوصی معمول بـراي تمـامی بیمـاران    . شرکت کنند » کنید
وجود دارد ، اما ممکن است بیماران خاصی ، بنابر موقعیت ، نیازها و انتظارات متفـاوت یـا مضـاعفی    

بنابراین ، هما طور کـه  .بارها تغییر کند براي تنها ماندن داشته باشند و این نیاز و انتظارات ممکن است 
کارکنان ، مراقبت و خدمات مورد نیاز بیمار را تأمین میکنند ، در مـورد نیازهـا و انتظـارات بیمـار بـه      

ایـن ارتبـاط میـان    . حریم خصوصی و تنهایی در ارتباط با خدمات و مراقبت نیز از وي سوال می کنند 
  .اي باز را میان آن ها ایجاد می کند و نیازي نیست که مستند شودپرسنلو بیمارانشان ، اعتمادو رابطه 

:  سازمان، تمهیداتی براي حفاظت از مایملک بیماران در مقابـل سـرقت یـا گـم شـدن اتخـاذ مـی کنـد        
مسئولیت خود در قبال مایملک بیمـاران را بـه اطـالع بیمـاران و خـانواده شـان مـی رسـاند          سازمان 

ـ    ال هـر یـک ، یـا تمـام امـوال شخصـی بیمـار ، کـه او بـه بیمارسـتان           هنگامی کـه سـازمان ، در قب
ــد ، فر  ــول مســئولیت مــی کن ــن کــه  آآورده ، قب ــان از ای ــوال او ، و اطمین ــراي محاســبه ام ــدي ب ین

شـامل امـوال بیمـاران    . وسایل شخصی بیمـار مفقـود یـا دزدیـده نخواهدشـد ، تعیـین شـده اسـت         
ــی     ــی م ــان روز جراح ــه هم ــارانی ک ــس ، بیم ــتري    اورژان ــاران بس ــوند ، بیم ــت  «ش ــه فهرس ب

و بیمارانی که قـادر بـه انتخـاب گزینـه بـه امانـت سـپردن اموالشـان نیسـتند          » اصطالحات نگاه کنید
  .از تصمیم گیري در مورد مایملکشان عاجز هستند ، می شود   و کسانی که
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  :، در مقابل حمالت فیزیکی محافظت می شود    ز بیمارانا

ز بیماران ، در مقابل هتک حرمت هـاي فیزیکـی توسـط عیـادت کننـدگان ،      سازمان موظف است که ا
این مسئولیت ، به خصوص شامل حال نـوزادان و کودکـان ،   . بیماران دیگر و کارکنان ، محافظت کند 

. افراد سالمند و کسان دیگري که قادر به دفاع از خودشان یـا درخواسـت کمـک نیسـتند، مـی شـود       
یند هایی مانند تحقیق آز هتک حرمت و حمله است و این کار را از طریق فرسازمان درصدد پیشگیري ا

بـه فهرسـت اصـطالحات نگـاه     «و بررسی در مورد افرادي که به سادگی قابل شناسایی نیستند ، پایش 
بخش ها و مناطق ایزوله شده و دور افتاده ، و نشان دادن واکنش سریع نسبت بـه کسـانی کـه بـه     »کنید

  .معرض خطر هستند ، انجام می دهد نظر می رسد در 

افراد معلول ، سالمندان و دیگر کسانی که در معـرض خطـر قـرار دارنـد ، از حمایـت مناسـب          کودکان ،
هر سـازمان ،گـروه بیمـاران اسـیب پـذیر و در معـرض خطـر خـود را شناسـایی          : برخودار می شوند

ممکـن  . ها،فراینـدي را ایجـاد مـی کنـد    کرده و براي حمایـت از حقـوق ایـن افـراد در ایـن گـروه       
است که در قـوانین و قواعـد ،گـروه بیمـاران آسـیب پـذیر و مسـئولیت هـاي سـازمان شناسـایی و           

دسـت کـم کودکـان ،افـراد     .ینـد واقـف هسـتند    آتعیین شود کارکنان به مسئولیتهاي خود در ایـن فر 
یی شـده انـد ،تحـت    معلول ،سالمندان و دیگـر افـرادي کـه تحـت عنـوان در معـرض خطـر شناسـا        

در صورتی که بیمـاران در حالـت اغمـا یـا افـرادي بـا نـاتوانی هـاي ذهنـی          .حمایت قرار می گیرند 
چنـین حمایـت هـایی    .ینـد منظـور مـی شـوند     آیا عاطفی در سازمان بسـتري باشـند نیـز در ایـن فر    

شامل حوزه هاي ایمنـی فراتـر از هتـک حرمـت هـاي فیزیکـی هـم مـی شـود ،ماننـد محافظـت در            
مقابل سوء استفاده،مراقبت سـهل انگارانـه ،امتنـاع از ارائـه خـدمات ،یـا کمـک هنگـام بـروز آتـش           

  .سوزي 

  :اطالعات مربوط به بیمار ،محرمانه است 

هنگامی که اطالعات پزشکی یا دیگر اطالعات مرتبط با سالمتی ،جمـع آوري و مسـتند گردیـد ،بـراي     
راي تامین خدما ت و مراقبت در زمان اضافه مهم به شـمار  شناخت و آشنایی با بیمار و نیازهاي او ،و ب

این اطالعات می تواند بر روي کاغذ ،یا به شکل الکترونیکی ،یا ترکیبی از این دو ثبـت شـود   .می آید 
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سازمان محرمانه بودن این اطالعات را رعایت می کند و خط مشی هـا و روش هـایی را بـراي حفـظ     .
خط مشی ها و روش هـا، نشـان دهنـده    .ا سوء استفاده به کار می بنددچنین اطالعاتی از مفقود شدن ی

از   کارکنان با خوداري.نها را منتشر کرد آاطالعاتی است که در صورت الزام قانون یا قواعد ،می توان 
نصب اطالعات محرمانه مربوط به بیمار در اتاق او یا در ایستگاه پرستاري و با مطرح نکردن بحث هاي 

بیمار در اماکن عمومی ،محرمانه بودن اطالعات بیمار را رعایت کـرده و بـه آن احتـرام مـی     مربوط به 
کارکنان ،از قوانین و قواعد ناظر بر محرمانه بودن اطالعات آگاه هستند و به اطالع بیمـار مـی   .گذارند 

طـالع بیمـار   همچنین ،بـه ا .رسانند که چگونه سازمان ،محرمانه بودن اطالعات را مد نظر قرار می دهد 
می رسد که چه زمان و تحت چه شرایطی ممکن است که اطالعـات منتشـر شـوند و چگونـه از آنهـا      

سازمان ،در مورد این که بیماران به اطالعات مربوط به سالمتی شان دسترسـی  . کسب اجازه خواهد شد
  .دارد داشته باشند و روند دست یابی به اطالعات ،هنگامی که جایز باشد ،نیز خط مشی اي 

  :یند مراقبت حمایت می کندآسازمان، از حقوق بیمار و خانواده او براي مشارکت در فر

بیماران و خانواده شان با تصمیم گیري در مورد مراقبت ،پرسش درباره پرستاري و حتـی رد روشـهاي   
 سازمان با توسـعه و ا جـراي خـط مشـی هـا و     . تشخیص و درمان ،در فرایند مراقبت شرکت می یابند

روش هاي مرتبط ،از شرکت بیمار و خانواده اش در تمام جنبه هاي پرستاري و مراقبـت حمایـت مـی    
مدیریت ،پرسنل بالینی و دیگران ،در توسعه و پیشبرد چنین خط مشی ها و روش هـایی مشـارکت   .کند

تمامی کارکنان ،در مورد خط مشی ها و روش ها ،و در خصوص نقش خودشان در حمایـت از  .دارند 
  .یند پرستاري و مراقبت ،تعلیم دیده اند آقوق بیماران و خانواده براي مشارکت در فرح

سازمان ،به بیمـاران و بستگانشـان دربـاره روش آگـاه سـاختن آنهـااز وضـعیت پزشـکی و هـر گونـه           
تشخیص قطعی ،اطالعات کافی می دهدهمچنین ،در زمینـه برنامـه مراقبـت و درمـان و نحـوه مشـارکت       

  :میمات مراقبتی به میزانی که خودشان مایل باشند،آگاهی خواهند یافت در اتخاذ تص

براي مشارکت بیماران و خانواده در تصمیم گیري هاي مراقبتی الزم است که آنهـا در مـورد وضـعیت    
این اطالعـات ،شـامل هرگونـه    .پزشکی که در حین ارزیابی به دست آمده است اطالعاتی داشته باشند

بیماران و خانواده هـا درمـی   . ت مقتضی ،مراقبت و درمان پیشنهادي می شودتشخیص قطعی ،در صور
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یابند که چه زمانی این اطالعات به آنها داده خواهد شد و چه کسی مسئول این اطـالع رسـانی اسـت    
بیماران و خانواده هااز نوع تصمیماتی که در خصوص مراقبت باید بگیرند و چگونگی مشـارکت شـان   

ها مطلع می شوند عالوه بر این الزم است که بیمـاران و خـانواده هـا ،روال کـار      در آن تصمیم گیري
یند هاي مراقبتـی  آوجه شوند که درباره کدام یک از فرتم سازمان براي کسب اجازه از ایشان را بدانند و

در صورتی کـه  . وروش ها و درمان ها ،اجازه و موافقت ایشان ضروري محسوب می شود  ،آزمایش ها
چیزي در مورد تشخیص قطعی بدانند یا در خصـوص مراقبـت    از بیماران مایل نباشندکه شخصاً برخی

از خود تصمیم گیري نمایند ،به آنها این امکان داده می شود که از بین اعضاءخانواده ،دوستان یـا یـک   
  .تصمیم گیرنده جایگزین ،کسی را براي مشارکت انتخاب کنند 

خانواده شان می رسـاند کـه روشـن آگـاه سـاختن آن هـادر مـورد نتـایج         سازمان ،به اطالع بیماران و 
مراقبت و درمان ،به انضمام پیامدهاي پیش بینی نشده ،چگونه خواهـد بـود و ایـن مسـائل را چـه کسـی       

  .به اطالع آن ها خواهد رساند 

برخوردارند کـه از  انواده هایشان ،از این حق بت ،بیماران، و در صورت مقتضی ،خیند مراقآدر حین فر
نتایج مراقبت و درمان طرح ریزي شده مطلع شوند همچنین این موضوع مهم است که آنها از هر پیامـد  

مسائلی مانند حوادث پیش بینی نشده در حین .پیش بینی نشده در جریان مراقبت و درمان ،باخبر باشند 
ید براي بیمـاران روشـن باشـد کـه     جراحی یا داروهاي تجویز شده یا درمان هاي دیگر ،این موضوع با

چگونه در جریان قرار خواهند گرفت و چه کسی نتایج مورد انتظار یا پیش بینی نشده را به اطالع آنهـا  
  .خواهد رساند 

سازمان،به اطالع بیماران و خانواده شان می رساند کـه حقـوق و مسـئولیت هـاي آن هـا در ارتبـاط بـا        
  :رد یا ادامه درمان چیست

تصـمیم مـی گیرنـد،ممکن اسـت پـس از شـروع درمـان یـا          یا کسانی کـه از طـرف آن هـا   بیماران،
. مراقبت،تصمیم بگیرند که مراقبت یا درمان طرح ریزي شده را ادامـه ندهنـد و از آن منصـرف شـوند    

و خانواده ها را از حق ایشان براي چنین تصـمیم گیـري هـایی آگـاه خواهـد کـرد،از        سازمان،بیماران
  .الی این تصمیمات و مسئولیت شان در قبال چنین تصمیم هایی نیز مطلع می شوندپیامدهاي احتم
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سازمان،به تمایالت و اولویت هاي بیمـار بـراي امتنـاع از اسـتفاده از خـدمات احیـا و چشـم پوشـی یـا          
  :انصراف از درمان هاي نگه دارنده حیات،احترام می گذارد

از خدمات احیا یا چشم پوشی از درمان هاي زنده نگـه   با توجه به قوانین موجود در شرع اسالم امتناع 
  .دارنده خالف شرع بوده حتی براي آن مجازات تعیین شده است 

  :سازمان،حقوق بیماران را در مورد ارزیابی مناسب و مدیریت درد رعایت می کند

می آید و درد مستمر و بی وقفـه،تأثیرات نـامطلوب روانـی و     درد،جزء معمول تجربیات بیمار به شمار
  .جسمانی به جا می گذارد

بنابراین،بیمـاران  . واکنش بیمار نسبت به درد،غالباًدر بافت هنجارهاي اجتماعی و رسوم شکل می گیـرد 
ن فرآیندهاي مراقبتی سازمان حق تمامی بیمـارا . تشویق و حمایت می شوند تا دردشان را گزارش کنند
 .سایی کرده و آن را منعکس می کندبراي برخورداري از ارزیابی مناسب و کنترل درد را شنا

سازمان،حقوق بیماران را در زمینـه ي تـأمین مراقبـت محترمانـه و دلسـوزانه در پایـان زنـدگی،رعایت        
  :می کند

. برخوردارنــدبیمــاران محتضــر،از نیازهــاي خاصــی بــراي دریافــت مراقبــت محترمانــه و دلســوزانه  
نگرانی در مورد آرامش و منزلـت بیمار،تمـام جنبـه هـاي مراقبـت در حـین مراحـل پایـانی زنـدگی          

بـراي تحقـق بخشـیدن بـه ایـن امر،تمـامی کارکنـان،در مـورد نیازهـاي خـاص           . را هدایت می کنـد 
ــد  ــه ان ــدیریت   .بیمــاران محتضــر آگــاهی یافت ــه و ثانویه،م ــم اولی ــن نیازهــا شــامل معالجــه عالئ ای

ــتگانش،و      ،ددر ــار و بس ــی بیم ــذهبی و فرهنگ ــاي روانی،اجتماعی،عاطفی،م ــه ه ــه دغدغ ــخ ب پاس
  .شرکت در تصمیم گیري هاي مربوط به مراقبت و پرستاریمی شود

سازمان،به بیماران و خـانواده آنهـا در رابطـه بـا فرآینـد دریافـت شـکایات و اقـدامات متعاقـب آن و          
وز تعارضـات و اختالفـات میـان مـوارد مطلـوب مراقبتـی       همچنین،چگونگی عملکرد بیمارستان هنگام بـر 

  :از نظر بیماران و بیمارستان،و حقوق بیماران در اقدام به انجام این فرآیندها،آگاهی می دهد
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بیماران،از این حق برخوردارند که شکایات خود در خصـوص مراقبـت را بیـان کـرده و شکایاتشـان      
همچنـین تصـمیمات در مـورد مراقبـت ،گـاهی      . بررسی شود و در صورت امکان حل و فصل گـردد 

اوقات،باعث بروز پرسش ها،تناقضات یا دیگر محظورات براي سازمان و بیمار،خانواده یا دیگر تصمیم 
ایـن تنگناهـا و محظـورات ممکـن اسـت نشـأت گرفتـه از مسـائل مربـوط بـه           . گیرندگان می شـود 

ه خصوص زمانی مشکل تـر مـی شـود کـه     برطرف کردن این تنگناها،ب. دسترسی،درمان یا ترخیصباشد
مسائلی مانند امتناع از استفاده از دستگاه تنفسی مصنوعی یا چشم پوشی یا انصراف از درمان زنده نگـه  

  .دارنده را شامل شود

. سازمان،فرآیندي را جهت یافتن راه حلی براي این گونه محظورات و شکایت هـا ایجـاد کـرده اسـت    
هـا،مواردي کـه الزم اسـت در ایـن فرآینـد دخالـت داده شـوند و        سازمان،در خط مشی هـا و روش  

  .چگونگی مشارکت بیمار و خانواده در این فرآیند را شناسایی کرده است

  :حقوق بیماران،به صورتی قابل فهم،براي بیماران توضیح داده می شود

در )اصـطالحات نگـاه کنیـد   به فهرست (به عنوان بیمار سرپائیبه عنوان بیمار بستري،یا ثبت نامپذیرش،
مـی توانـد بـراي بیمار،وحشـت آور و     ) به فهرست اصطالحات نگاه کنید(یک مرکز مراقبت از سالمتی

تحت این شرایط،براي آن ها مشکل است که متوجـه حقوقشـان شـده و براسـاس آن     .گیج کننده باشد
نواده تهیه مـی کنـد و هنگـام    بنابراین،سازمان،متن نوشته شده اي در مورد حقوق بیمار و خا.اقدام کنند

پذیرش،یا ثبت نام،به بیماران مـی دهـد کـه در تمـام مـدت اقامـت آن هـا در بیمارسـتان یـا هربـار           
  .براي مثال،ممکن است این متن در جاهایی نصب شود. ویزیت،قابل استفاده است

ـ      . متن بیانیه،مناسب با درك و فهم،سن وزبـان بیمـار اسـت    ورت هنگـامی کـه اطـالع رسـانی بـه ص
برایشان قابل فهم باشد،در جریان یی ندارد یا مناسب نیست،بیمار و خانواده،به صورتی که آمکتوب،کار

 .قوق شان قرار می گیرندح
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 رضایت آگاهانه

طی فرایندي که سازمان مشخص کرده و کارکنان تعلیم دیده اجراي آن را به عهده دارند،رضـایت آگاهانـه   
  :بیمار کسب می شود

هاي عمده اي که از طریق آن،بیماران در تصمیم گیري هاي مربـوط بـه مراقبـت خودشـان      یکی از راه
براي دادن رضایت،بیمار می بایست از عوامـل مـرتبط بـا    . شرکت می یابند،قبول رضایت آگاهانه است

به عنوان مثال،رضـایت  . مراقبت برنامه ریزي شده،که مستلزم یک تصمیم گیري آگاهانه است،مطلع شود
انه را می توان زمانی گرفت که فرد،به عنوان بیمار بستري در سازمان پذیرفته می شـود و پـیش از   آگاه

ینـد رضـایت در سـازمان،در    آفر. برخی درمان ها یا روش هایی که احتمال خطر در آن ها زیاد داست
قوانین مـرتبط نیـز در خـط مشـی هـا و      . خط مشی ها و روش هاي خود به وضوح تعریف کرده است

  .ش ها ادغام شده استرو

بیماران و خـانواده هـا،از آزمایشـات،روش هـا و درمـان هـایی کـه مسـتلزم کسـب رضـایت از آن           
بـراي مثال،بـه صـورت شـفاهی،با امضـاي فـرم رضـایت یـا بـا اسـتفاده از           (هاست،مطلع می گردند

  ).وسایل دیگر

کارکنـان  . توانـد رضـایت بدهـد   بیماران و خانواده ها مطلع می شوند که عالوه بر بیمار،چه کسی می 
  .معینی براي آگاه ساختن بیمار و گرفتن سند رضایت از او،آموزش دیده اند

مورد نظر و ارائه کنندگان مراقبـت  ) ها(به بیماران و خانواده شان،اطالعات کافی در خصوص بیماري،درمان
  :داده می شوند تا آن ها بتوانند در مورد مراقبت تصمیم گیري کنند

مورد نظر یا روش ها را براي بیمارانو در صورت مقتضی خـانواده  ) ها(ان،به روشنی،هرنوع درمانکارکن
  :اطالعاتی که تهیه می شود شامل. هاي شان،توضیح می دهند

  وضعیت بیمار- 

  مورد نظر)ها(درمان- 
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  منافع و نقاط ضعف بالقوه- 

  گزینه هاي احتمالی- 

  احتمال موفقیت- 

  با ریکاوري،ومشکالت احتمالی در ارتباط - 

  نتایج احتمالی عدم اجراي درمان- 

همچنین،کارکنان بیمار را از نام پزشک یا فرد دیگري که مسئولیت مقدماتی مراقبـت از او را بـه عهـده    
  .است،مطلع می سازند)ها(دارد،یا کسی که مجاز به اجراي روش ها یا درمان

ه بت مواردي که فرد دیگري بـه جـاي بیمـار    سازمان،در قالب قانون و فرهنگ موجود،فرآیندي را در رابط
  :رضایت می دهد،ایجاد کرده است

یا عالوه بـر  (گاهی اوقات،رضایت آگاهانه در خصوص مراقبت،مستلزم این است که افراد دیگري به جز
این مورد،بـه خصـوص زمـانی    . بیمار،در تصمیم گیري ها در مورد مراقبت از بیمار دخالت کنند)بیمار

ند که بیمار،از قابلیت ذهنی یا جسمی براي تصمیم گیري،برخوردار نباشد،هنگامی کـه  صحت پیدا می ک
فرهنگ یا آداب و رسوم اقتضا کنـد کـه دیگـران تصـمیم گیـري را بـه عهـده بگیرنـد،یا زمـانی کـه           

زمانی که فرد دیگري به جز بیمار رضایت می دهد،این موضـوع در پرونـده بیمـار    . بیمار،کودك است
  .ذکر می شود

در صورتیکه رضایت کلی در مورد درمان ، زمانی گرفته می شود که فرد ، به عنوان بیمار بستري پذیرفته شـده  
  : با در وهله اول ، به عنوان بیمار سرپایی ثبت نام می گردد ، چارچوب واضحی براي آن مقرر شده است 

ران اطالعـاتی در خصـوص   در بسیاري از سازمان ها ، به جاي متکی بودن به رضایت ضمنی به بیمـا  
چارچوب رضایت کلی داده می شود ، مانند این که چه آزمایشات و درمان هایی تحت رضـایت کلـی   

  .منظور می گردند 
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همچنین به بیماران اطالعاتی در مورد آزمـایش هـا و درمـان هـایی داده مـی شـود کـه بـراي انجـام          
ی دهد که چگونه یـک رضـایت کلـی در    سازمان،توضیح م.آنها،رضایت جداگانه اي گرفته خواهد شد

  .پرونده بیمار مستند می گردد

پیش از انجام جراحی،بیهوشی،استفاده از خون و فرآورده هاي خونی،ودیگر درمان ها با خطر پذیري باال،از 
  :یمار رضایت آگاهانه گرفته می شودب

فهرست اصـطالحات نگـاه   به (هنگامیکه طرح و برنامه مراقبت،شامل جراحی یا دیگر روشهاي تهاجمی
اسـتفاده از خـون و   )از جمله مسکن هاي قوي و مالیم،به فهرست اصطالحات نگاه کنید(بیهوشی) کنید

فرآورده هاي خونی،یا دیگر درمان ها یا روش ها با خطر پذیري باالاست،از بیمار،رضایت جداگانـه اي  
سایی شده اسـت را فـراهم سـاخته و    این شیوه رضایت ،اظالعاتی که در استاندارد شنا. گرفته می شود

  .هویت کسی که این اطالعات را تهیه کرده ،مستند می شود

سازمان،فهرستی از انواع درمان ها و اقداماتی که اجراي آن ها مستلزم گرفتن رضایت آگاهانه از بیمار اسـت  
  :تهیه کرده است

هـر سـازمانی،این دسـته از    . نداردتمامی مداواها و روش ها نیازي به کسب رضایت جداگانه و خاص 
روش هایی با خطر پذیري باال،مشکل ساز یا دیگر روش ها و درمان هایی کـه اجـراي آن هـا مسـتلزم     

سازمان،اینتمامی مـداواها و روش هـا نیـازي بـه کسـب      . گرفتن رضایت می باشد را شناسایی می کند
ایی با خطر پذیري باال،مشکل ساز یـا  هر سازمانی،این دسته از روش ه. رضایت جداگانه و خاص ندارد

. دیگر روش ها و درمان هایی که اجراي آن ها مستلزم گرفتن رضایت می باشد را شناسـایی مـی کنـد   
سازمان،این روش ها و درمان ها را فهرست کرده و به کارکنان آموزش می دهد نـا مطمـئن شـود کـه     

مکـاري پزشـکان و دیگـر کسـانی کـه      این فهرست،با ه.فرآیند کسب رضایت،یکپارچه و اصولی است
  .وظیفه تأمین درمان یا اجراي روش ها را به عهده دارند،بسط داده می شود

فهرست،در بر گیرنده روش ها و درمان هایی است که بر مبناي بیماران سرپائی،و بیماران بستري فـراهم  
  .شده است
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  تحقیقات

چگونه به تحقیقات بالینی،بررسی،یا کارآزمایی هاي  سازمان،به اطالع بیماران و بستگان شان می رساند که -
  :بالینی بر روي انسان،دسترسی پیدا کنند

سازمانی که اجـراي تحقیقات،بررسـی یـا کارآزمـایی هـاي بـالینی بـر روي انسـان هـا را بـه عهـده            
رتبـاط بـا   دارد،اطالعاتی در اختیار بیماران و بستگانشان می گذارد تا آنها بتوانند به اقـداماتی کـه در ا  

هنگامی که از بیماران خواسـته مـی شـود کـه     . نیازهاي درمانی بیمار قرار می گیرد،دسترسی پیدا کنند
ایـن  . مشارکت کنند،آن ها به اطالعاتی نیاز دارند تا بدانند تصمیم گیري شان بـر چـه مبنـایی قـرارداد    

  :اطالعات،شامل موارد زیر می شود

  منافع مورد انتظار- 

  رهاي احتمالیمخاطرات و دردس- 

  گزینه هایی که ممکن است به آن ها کمک کنند،و- 

  .روش هایی که می بایست دنبال کرد- 

به اطالع بیماران رسانده می شود که آن ها می توانند از مشارکت در این برنامه انصراف داده یـا آن را  
  .رد کنند و این کار،مانع از برخورداري ایشان از خدمات سازمان نخواهد شد

زمان،جهت تهیه ایـن اطالعـات بـراي بیمـاران و خـانواده هـا،داراي خـط مشـی هـا و روشـهایی           سا
  .می باشد

سازمان،بیماران و خانواده آن ها را در زمینه چگـونگی حفاظـت از بیمـارانی کـه مشـارکت در تحقیقـات       
  :بالینی،بررسی یا کارآزمایی هاي بالینی را انتخاب کرده اند،آگاه می سازد

برنامه هاي تحقیقاتی،بررسی یا آزمایشات بالینی را بر روي انسان هـا اجـرا مـی کند،بایـد      سازمانی که
  .بداند که اولین وظیفه و مسئولیت او،سالمتی و بهبود بیمار است
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  .سازمان،پیشاپیش،بیماران و خانواده ها را از فرآیندهاي موجود مطلع می سازد

  )صطالحات نگاه کنیدهمچنین،به فهرست ا(بررسی پروتکل هاي تحقیقی- 

  )سوژه ها(سنجیدن و سبک و سنگین کردن منافع و مخاطرات مرتبط با افراد تحت نظر- 

  و) سوژه(کسب رضایت از شخص مورد نظر- 

  .انصراف از مشارکت- 

پیش از مشارکت بیمار در تحقیقات،بررسی ها و کارازمایی هـاي بـالینی،از بیمـاران رضـایت آگاهانـه      
  .گرفته می شود

که بیماران و خانواده ها،تصمیم به مشارکت در تحقیقات بالینی،بررسی ها یا کارآزمـایی هـاي    هنگامی
اطالعـاتی کـه هنگـام تصـمیم گیـري بـراي       . بالینی می گیرند،از آن ها رضایت آگاهانه گرفته می شود

فـرد یـا افـرادي کـه     جهـت رضـایت آگاهانـه،ابالغ مـی گردد    مشارکت تهیه شده بود،به عنوان مبنایی 
  .اطالعات را فراهم می کنند و رضایت را بدست می آورند،در پرونده بیمار منظور می گردند

در سازمان وجود دارد که بر تمامی تحقیقات سازمان بر روي انسان نظارت می کند،یا از روش دیگـري    تیأهی
  :براي این کار استفاده می شود

کارآزمـایی هـایی را بـر روي سـوژه هـاي انسـانی       هنگامی که سازمانی تحقیقـات بالینی،بررسـی یـا    
هیئت،یا مکانیسم دیگـري بـراي نظـارت بـر چنـین فعالیـت هـایی در سـازمان وجـود          . اجرا می کند

فعالیــت . ســازمان،بیانیه اي را در مــورد مقصــود از فعالیــت هــاي نظــارتی تــدوین مــی کنــد . دارد
ــراي پروتکــل هــاي تحقیق  ــد ب ــازبینی فرآین ی،جهــت ســنجیدن مخــاطرات و هــاي نظارتی،شــامل ب

منــافع مــرتبط بــراي افــراد مــورد آزمــایش،و فرآینــدهایی در ارتبــاط بــا امنیــت و محرمانــه بــودن  
  .اطالعات تحقیقاتی می باشد

  اهداء عضو
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سازمان،به اطالع بیماران و بستگان شان می رساند که چگونه می توانند اعضاء،یا دیگر بافت هاي بدن خود را 
  :اهدا کنند

جهت انجام تحقیقات ن،از تصمیم بیماران و خانواده ها براي اهداء اعضاء یا دیگر بافت هاي بدن،سازما
در صورتی که سازمان،محل تدارك اعضاء براي یک اجتماع یا ناحیـه  . مایت می کندحیا درون کاشت،

 .شده استیند اهداء تهیه آو محسوب شود،اطالعاتی در مورد فرباشد،یا مرکز یا شبکه دولت تهیه عض

  

  

 خالق سازمانیا

ه خدمات مراقبتی مطابق با یمارستان تعیین می کند تا از ارائچارچوبی را براي مدیریت اخالقی ب,سازمان  
  . شرایط شغلی، مالی، اخالقی و حفظ بیماران و حقوق ایشان، اطمینان یابد

ترخیص، افشاي مالکیت و هر گونه چارچوب مدیریت اخالقی در بیمارستان، شامل بازاریابی، پذیرش، انتقال، 
 .تضاد حرفه اي و تجاري که می تواند مطابق میل بیمار نباشد، می شود

د، شوچارچوب سازمان در خصوص مدیریت اخالقی، از تصمیمات اخالقی که در مراقبت هاي بالینی اتخاذ می 
 .حمایت می کند

ــ    دمات بهداشــتی درمــانی، منظـور از اســتانداردهاي فــوق ایــن اسـت کــه یــک ســازمان مراقیـت خ
هنگــامی کــه رهبــران، بــراي . ان و جامعــه خــود داردربیمــا مســئولیت قــانونی و اخالقــی در قبــال

امور تجاري و فعالیت هـاي بـالینی سـازمان درخواسـت مـی دهنـد، متوجـه اینگونـه مسـئولیت هـا           
، رهبــران، بــراي تــأمین چــارچوبی منســجم جهــت بــه انجــام رســاندن ایــن مســئولیت هــا. هســتند

  :سازمان، مطابق با این چارچوب عمل می کند تا. دستورالعمل هایی را فراهم میکنند

 افشاي مالکیت و هر گونه تضاد منافع

  به تصویر کشاندن صادقانه خدماتش براي بیمار 

  مین خط مشی هاي شفاف در خصوص پذیرش، انتقال و ترخیص أت

  صورت حساب دقیق براي خدماتی که ارائه کرده است و 
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خطر  هحل و فصل تضادها، هنگامی که انگیزه مالی و توافقات پرداختی، می تواند مراقبت بیمار را ب
 .بیاندازد

شدن با دشواري هاي اخالقی،  مواجهاین چارچوب همچنین، از متخصصان و بیماران سازمان، هنگامی 
اعضاء عدم توافق  وضعیت هاي دشواري مانند تصمیم گیري در مورد اهداء و پیوند. حمایت می کند

میان بیمار و خانواده اش، و میان بیماران و مراقبین شان در خصوص تصمیمات مراقبتی و عدم توافق 
 .میان متخصصان چنین حمایتی، به سهولت در دسترس قرار می گیرد 

  

 و درد و مراقبت از بیماران محتضر رمها

ده هایشان، نواخود نزدیک می شوند و خادر خصوص بیمارانی که درد می کشند و یا به پایان حیات 
بیماران، ممکن است دردي . بر نیازهاي خاص این دسته از بیماران متمرکز باشد مراقبتالزم است که 

، یا درد جراحیرا تجربه کنند که به درمان ها با روش هاي خاصی مربوطه شود مانند درد بعد از عمل 
ابتال به بیماري هاي مزمن و وخیم، ممکن است بیماران  حین انجام فیزیوتراپی یا درد هاي ناشی از

محتضر، عالئم دیگري را هم تجربه کنند که به روند بیماري یا معالجه درمانی مرتبط باشد، یا ممکن 
است که نیاز به کمک در مورد برقراري ارتباط با مسائل روانی، اجتماعی، معنوي و فرهنگی داشته 

د ممکن است که خانواده ها و پرستاران، نیاز به فراغتی از مراقبت رنند دادن پیورباشند که با مرگ و م
با درد و رنج و فقدانشان  دنمآاز بیمار عالج ناپذیر خود داشته باشند یا نیاز به کمک در مورد کنار 

 .ا کننددپی

در  راقیت در پایان زندگی، فضاهایی که مراقبت یا خدماتمسازمان در خصوص مهار درد یا تأمین 
مین می شود، مانند آسایشگاه یا بخش مراقبت موقت ، نوع خدماتی که ارائه می شود و جمعیت أآنها ت

یندهایی را جهت مدیریت درد و آسازمان، فر. بیماري که به آنها خدمت می شود را در نظر می گیرد
 :یندها عبارتند ازآمراقبت مرحله پایانی زندگی ایجاد می کند، این فر

ــان ب ــد شــد و    اطمین ــابی خواه ــاري ارزی ــم بیم ــورد کــه درد و عالئ ــن م ــه بیمــار در ای خشــیدن ب
  .می شود  کنترلبصورت مناسب، 
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تضمین این مورد که با بیمارانی که درد می کشند یا به بیماري العالجی مبتال هستند، به صورتی 
  .محترمانه و با متانت رفتار خواهد شد 

کـه هـر چنـد بـار کـه الزم باشـد، درد و عالئـم بیمـاري          اطمینان بخشیدن به بیمـار در ایـن مـورد   
برنامـه ریـزي احتیـاطی و پیشـگیرانه و رویکردهـاي درمـانی بـراي مهـار درد و         . شناسایی می شـود 

دیگــر عالئــم بیمــاري و آمــوزش بیمــاران و کارکنــان در خصــوص مهــار و مــدیریت درد و دیگــر 
 .عالئم بیماري

درد، می تواند بخش معمولی از تجارب بیمار  :موثر حمایت می شوداز بیماران، براي مهار درد بطور 
بیمار براي برخورداري  حقاز . ثیرات نامطلوب جسمی و روحی به جاي می گذاردأدرد دائمی ت. باشد

براساس دامنه خدمات فراهم . ن احترام می گذارندآ از ارزیابی مناسب و مهار درد، حمایت شده و به
هایی را جهت ارزیابی و مهار درد بصورت مناسب اتخاذ میکند که شامل موارد یندآشده، سازمان، فر

  زیر می شود 

  . شناسایی بیمارانی که درد می کشند، هنگام ارزیابی اولیه و ارزیابی مجدد) الف

  تکل هاي درمانیرتأمین خدمات مدیریت درود بر طبق خطوط راهنما یا پ )ب

ــم    )ج  ــار عالئ ــوزش بیمــاران و خــانواده هایشــان در خصــوص درد و مه ــاط و آم ــراري ارتب برق
 بیماري در متن باورها و اعتقادات شخصی فرهنگی و مذهبی ایشان

 .مین کنندگان مراقبت از بیمار در خصوص ارزیابی و مدیریت دردأآموزش ت) د

بیمارانی که درد می کشـند یـا   : می دهدسازمان، چگونگی مراقبت از بیماران در حال احتضار را شرح 
براي تحقق بخشیدن به . در حال احتضار هستند، نیازهاي خاصی براي مراقبت دلسوزانه و مودبانه دارند

. این نیاز، تمامی کارکنان از احتیاجات خاص بیماران محتضر یا در حالی درد کشـیدن آگـاه شـده انـد    
مراحل پایانی زندگی، باید تعیین کننده تمـام جنبـه هـاي    نگرانی در مورد آرامش و حفظ شأن بیمار در 

  :مراقبتی که سازمان براي این گروه از بیماران فرهم می کند، شامل موارد زیر می شود. مراقبت باشد

در قبـال هـر گونـه نشـانه و عالمتـی، بـر طبـق         مناسـب آماده بـودن بـراي رفتـار و برخـورد     ) الف 
  . خواسته بیمار و خانوده اش
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  رخورد دلسوزانه و با احساس با مواردي مانند کالبدشکافی و اهداء عضو ب) ب

  . محترم دانستن ارزش ها و معیارها، مذهب و اولویت هاي فرهنگی بیمار) ج

  و خانواده اش در تمامی جنبه هاي مراقبت  بیمارشرکت دادن ) د

 .انواده اشپاسخ دادن به دغدغه هاي روحی، عاطفی، معنوي و فرهنگی بیمار و خ.) ه

به موازات ارائه خدمات و مراقبت هاي مناسب به بیماران در حال احتضار، ارزیابی هاي مجدد این بیماران و 
هنگامی که بیماري در  :برآورده ساختن نیازهاي فردي آن ها، طراحی می شود برايخانواده هاي آنان، 

او به خانواده اش، ارزیابی . نیازهاي فرديورده ساختن آمرحله پایانی زندگی قرار می گیرد، جهت بر
ارزیابی مجدد می بایست بصورت مقتضی، موارد . می بایست بصورتی متمایز از دیگران صورت بگیرد

 :زیر را اشیایی کند

 عالئمی مانند حالت تهوع و فشارهاي تنفسی) الف

 عواملی که عالئم فیزیکی را تخفیف داده با تشدید می کنند) ب

 عالئم موجود و واکنش بیمارمهار ) ج

مقتضی، هر گونه نقش یا   صورتتشخیص موقعیت معنوي و روحانی بیمار و خانواده اش، و در  )د
  ارتباطی با گروه هاي مذهبی 

رنــج، گنــاه یــا  يامیــداننیازهــا یــا دغدغــه هــاي معنــوي بیمــار و خــانواده اش ماننــد احســاس )ه
 بخشش و آمرزش

خانواده اش، مانند روابط خانوادگی، کافی بودن فضاي خانه، در صورتی که موقعیت روانی بیمار و )و 
  مراقبت در آن جا صورت می گیرد و واکنش بیمار و خانواده اش نسبت به بیماري

 نیاز به کمک و حمایت یا تسکین و تسال، براي بیمار، خانواده یا دیگر پرستاران) ز 

  نیاز به مجموعه یا سطح مراقبتی جایگزین) ح

عوامل خطر آفرین بازماندگان مانند روش هاي برخورد خانواده و امکان واکنش هاي نامعقول  )ط
  ناشی از رنج و اندوه
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مراقبت مطلوب از بیماران در حال احتضار، براي تامین راحتی و رعایت نشان واحترام و منزلت آن ها صورت 
بیمارانی که درد می کشند یا در حال  سازمان، از طریق موارد زیر، از مراقبت مناسب از :می گیرد

 .احتضار هستند، اطمینان می یابد

  دخالت در مهار درد و عالئم اولیه و ثانویه 

  پیشگیري از عالئم، تا جایی که از نظر منطقی قابل قبولی باشد 

مـــداخالت، بـــه نیازهـــاي روحـــی، عـــاطفی و معنـــوي بیمـــار و خـــانواده اش در خصـــوص 
مــداخالت، بــه دغدغــه هــاي مــذهبی و فرهنگــی بیمــار و       مــرگ و انــدوه مــی پــردازد    

  خانواده اش می پردازنده 

 شرکت دادن بیمار و خانواده اش در تصمیم گیري هاي مراقبتی

  کمیته اخالق پزشکی

کمیتــه اخـالق پزشــکی کــه   فــهاســتانداردهاي اعتباربخشـی بیمارســتان هــا در ایـران، وظی   سبراسـا 
می بایست بصورت ماهانه در بیمارسـتان برگـزار شـود، نظـارت بـر میـزان مراعـات حقـوقی بیمـار          

الزم بــه  .در بیمارســتان تصــمیم گیــري جهــت بهبــود رعایــت حقــوقی بیمــار در بیمارســتان اســت
خـدمت مـی بایسـت در کلیـه      گیرنـدگان ذکر است خط مشی هـا و روش هـاي مربـوط بـه حقـوق      

ــ ــگاه،     بخ ــر آزمایش ــاراکلینیکی نظی ــدهاي پ ــل، واح ــاي عم ــاق ه ــس ات ــتري، اورژان ــاي بس ش ه
ــاد آن    ــان واحــدهاي مــذکور از مف ــوگرافی وجــود داشــته باشــد و تمــام کارکن ــوژي و آنژی رادیول

 .مطلع باشد و به آن عمل نمایند

  تدوین منشور حقوق کارکنان

براساس استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران، رهبران بیمارستان می بایست منشور حقوق  
باید خط مشی و روشی را تدوین نمایند که  ضمناً. کارکنان را تدوین و به تمام کارکنان ابالغ نمایند

 . براساس آن از میزان مراعات حقوق کارکنان در بیمارستان اطمینان حاصل نمایند
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