
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصل عدالت: -4

 فرد آنچه را که سزاوارش است دریافت کند.

 ا مردم منصفانه برخورد کردنب 

 ترجیح ندادن گروهی خاص بر گروهی دیگر 

 احترام به حقوق مردم 

 احترام به قوانین و مقررات 
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شتی ردمانی دادکشنه   خویعلوم زپشکی و خدمات بهدا

 امام خمینی )ره(مرکز آموزشی ردمانی 
 پمفلت آموزشی اخالق حرفه ای

 

 

  

 

 

 

 :اصل سودمندی -3

  اصل سودمندی شامل فعالیت هایی برای

کمک به دیگران و اصل عدم ضرر و زیان 

شامل عدم انجام اقداماتی است که سبب 

 آسیب به دیگران می شود.

 

  ارائه دهندگان خدمات سالمتی  از ارتباط با

های حرفه ای  بیمار به صورتی که در فعالیت

 آنها اختالل ایجاد کند باید خودداری کنند.

 

  ارائه کنندگان خدمات سالمتی از مصرف

داروهای مخدر،الکل و هرماده ای که بر 

وضعیت روحی و روانی آنها تآثیر میگذارد باید 

 .هنگام مراقبت خودداری کنند

 

 

 

 

 

 گروه هدف:

 نیبال یبخش ها رانیفراگ

 کننده : میتنظ

 ره(0خمینی امام یو درمان یآموزشمرکز  EDOواحد 

 خوی



 

مروزه مسئولیت های اخالقی در طیفی از امقدمه:

شخصی تا مسئولیت های  –های فردی مسئولیت 

شغلی گسترده شده است. اخالق حرفه ای  –فردی 

یکی از مسائل اساسی درجوامع بشری به شمار می 

آید.اگر تعریف جامعی از اصول اخالقی ارائه شود،افراد 

حرفه ای در هر شغلی می توانند تصمیم بگیرند که چه 

القی و ،کدام عمل اخرفتاری منطقی و غیرمنطقی است

 کدامیک غیراخالقی است.

لوم پزشکی طرح بحث اخالق به دلیل در جامعه ع

اهمیت حرفه های علوم پزشکی از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است به طرحی که اخالق حرفه ای مباحث 

علمی بسیار جدی و گسترده ای را به خود اختصاص 

داده است. اگر مزایای حاصل از رعایت اخالق رحرفه 

ه ای فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن از درج

باالتری برخوردار است و هرقدر محدودیت های اعمال 

شده ناشی از اصول اخالق حرفه ای منطقی تر 

 باشد،پایبندی به آن محکم تر خواهد بود.

قسم نامه بقراط: آن چه در حین انجام حرفه خود و حتی 

خارج از آن درباره زندگی مردم خواهم دید یا خواهم 

نخواهم گفت. تیم  شنید که نباید فاش شود به هیچ کس

پزشکی باید فقط آنچه را که کامال ضروری است را 

بگویند و امری را می توانند فاش کنند که افشای آن ها 

  توجیه پذیر باشد.

 

  صول اخالق زیستی:ا

ضرر نرساندن      -2       احترام به اختیار مددجو-1  

عدالت -4                      سودمندی-3  

احترام به اختیار مددجو: اصل-1  

  د رعایت این اصل است.ینرضایت آگاهانه مهم ترین برآِ

اصل سودمندی:-2  

  احترام به عقاید،احساسات بیماران و خانواده آنها به

 اجرای این اصل کمک میکند.

  مراقبت همه جانبه،گوش کردن،حمایت،پرورش به

 اجرای این اصل کمک میکند.

 ند است که سبب فعالیت های ما زمانی سودم

احساس بهبودی ،آسایش و رفاه،افزایش کیفیت 

 زندگی مددجو شود.

 .اصل سودرسانی،تئوری انجام کارخوب است 

 

 مشتقات اصل سودرسانی:

 شفقت -2صداقت           -1

وفاداری )این اصل نشان دهنده تعهد ارائه دهندگان  -3

 خدمات سالمتی در رابطه با بیمار است.(

 

 

 اصل عدم ضرر رساندن:-3

عامدانه اقدامی انجام دهیم که ما اجازه نداریم آگاهانه و 

 به بیمار ضرر بزند.

 این ضرر شامل خسارات جسمی،روانی و مالی میباشد.

از هر اقدامی که موجب آسیب دیدن بیمار گردد دوری 

 نمایید.

به طور کلی اولین اصل در روشهای تشخیصی و درمانی 

تنها نباید هیچ آسیبی به بیمار نرسانیم آن است که نه 

بلکه می بایست قبل از اقدام به انجام روشهای 

تشخیصی و درمانی راه های جلوگیری از عوارض و 

 آسیب های احتمالی را بررسی و اجرا می نماییم.

 

 


