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  پيشگفتار

  
     …تقديم به كساني كه به من آموختند

  و دانشجويان عزيز
 

پروردگـارا روح مــرا از عشـق بــه حرفـه خــود و    
محبت تمام مخلوقات آكنده ساز! قوت قلب به مـن  

ـ  ر و عطا  فرما تا هميشه آماده خدمت و درمان فقي
غني، دوست و دشمن، خوب و بد باشم و به تمام 

برند به يك  اشخاص كه در نتيجه بيماري رنج مي
 نظر بنگرم.

خشن به من صبر و ارفاق  در مقابل بيماران لجوج و
رو باشم  در تمام امور ميانهعطا فرما و كاري كن كه 

ـ  مـن  ه ولي از عشق به علم هيچگاه سيراب نشوم. ب
يي عطا فرمـا كـه همـواره بـر     فرصت و نيرو ،اراده

 !معلومات خود بيافزايم
ها و  خدايا از تو شاكريم به خاطر همه لطف هاي بيكران خداوند. با نام و ياد الهي و با سپاس از همه نعمت

  م .ي آماده سازيا فرصتي كه به ما عنايت فرمودي تا اين كتاب را با مطالب جديدتر و تاكيد بر اخالق حرفههايت و از  عنايت
اخالق يعني بهبود روابط انسان با خدا(خدامحوري)، با خود(خودباوري و عزت نفس ) وبا ديگران(مردم داري ). فضايل 

، هاي مختلف پزشكي  گروه ةلذا هم  ;اى است كه بشر در تمام ابعاد زندگى روزمره ى خود، بدان محتاج است اخالقى به گونه
 انسانى را با بحران جدى مواجه مى نمايد ةهاى اخالقى به شكل عمومى، جامع ايى به ارزشاعتن بايد به آن اهتمام ورزند زيرا بى

 و همچنين در حيطه درماني موجب آسيب رساندن به بيمار خواهد شد .
با مددجويان بايد مطابق با اصول  تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي و ساير حرَف علوم پزشكياز آن جا كه نوع روابط 

اجتناب ناپذير است و رعايت اخالق جزيي از  اي حرفهپذيري باشد، تدوين اصولي به عنوان اخالق  ليتئومراه با مساي و ه حرفه
ها،  و تصميم گيرياقدامات درماني پيش بيمارستاني هنگام اجراي لذا بنابراين  پذيري و تعهد شاغالن اين حرفه است. يتئولمس

اي درنظر بگيرد و در حد وظايف و اختيارات خود، در جهت  هاي حقوقي و حرفه يتلئوهاي اخالقي را همانند مس ليتئوبايد مس
را با حفظ عزت و احترام مددجو و اقدامات درماني براي مددجو كوشا باشد و تمام بهترين ارائه خدمات پيش بيمارستاني 

  . خانواده او انجام دهدهمچنين 
ليت ئوبه مس هاي فوريتهاي پزشكي  سينتكنكند تا از طريق آنها  ميمعيارهاي فكري و رفتاري را فراهم ، اصول اخالقي 

پي ببرند. همچنين معيارهايي براي قضاوت در مورد  مددجويانو وظايف خود در مقابل سازمان، جامعه، حرفه، همكاران و 
كنيم و  كه به آ نها خدمت ميدر مقابل كساني  هاي فوريتهاي پزشكي  تكنسينعنوان هكنند. ما ب عملكرد يا توجيه آن فراهم مي

وظيفه داريم كه از دانش خاص خودمان  بيمارستاني  يك ارائه دهنده خدمات پيشعنوان  ل هستيم و بهئودر مقابل يكديگر مس
را بر  بيماراناز  سالمتيليت حفظ ئو، مسكادر پزشكياستفاده كنيم و به عنوان عضوي از  بهبود و سالمتي مددجويانبراي 

 سبب اي  مناسب و پايبند بودن به اصول اخالق حرفه رفتاري و اخالقي خصوصيات از نتيجه اينكه برخورداري .عهده داريم
نمايد . اميد است  خدمات ارائه به اقدام با بيماران مؤثر و خوب ارتباطي برقراري  با بتواند تكنسين فوريتهاي پزشكي  شودمي

اين نكته نيز مورد توجه باشد كه با اخالق نيكو و .اين حرفه مفيد باشد  كه اين كتاب بتواند براي پرسنل و دانشجويان
توانيم حرفه فوريتهاي پزشكي را در جامعه بشناسانيم و اين حرفه را روز به روز ارتقا دهيم .  آموزش اين خصلت مي

  .سالمتي و سعادت تمامي خدمتگزاران حرفه بهداشت و درمان را از درگاه ايزد منان خواهانم 
  دعزيز شهركي واح                                                                                            



  اولفصل  ياهداف آموزش
  د بتواند:ين فصل دانشجو بايان ايپا در

 ند.كف ياخالق را تعر  
 ت اخالق را شرح دهد.ياهم 
 هاي توجه به اخالق در حرفه فوريتهاي پزشكي را بيان كند .ضرورت  
 ند.كف يعلم اخالق را تعر 
 هاي كسب فضايل و مبارزه با رذايل را بيان كند .راه  
 در اسالم را نام ببرد. ي اخالقاصل يمحورها  
 ح دهد.يرا توض ياخالق در زندگ فوايد  

 
 

 فصل
ف اخالقيتعر اول  

بشر يآن در زندگ تأثيرو   



  ف اخالقيتعر

آيا اخالق آنقدر اهميت دارد كه بتوان يك بخـش از آمـوزش را بـه آن    «آيد كه  مي در اين بخش ابتدا اين سؤال پيش
شور حـاكم اسـت   براي نزديك شدن به جواب بايد گفت كه نظام جمهوري اسالمي كه بحمداهللا بر ك ؟»اختصاص داد

هم بـا  ، را پس از شهادت به توحيد در پهنه گيتي هم با اعتقاد"اشهد ان محمداً رسول اهللا«خواهد  مي نظامي است كه
ثْـت الَنْ اُتمـم   انّـي بع  قول و هم با عمل عرضه كند. در اين نظام پيامبرش يك هدف براي رسالت خود معين فرمود:

ي اخـالق را بـه كمـال    ها بزرگواريبرگزيده شدم تا "اخالقالَ مكارِم ممتَاُل ثتانَّما بع« به تعبير ديگريا  مكارم االخالق
گونه عنوان  كنند ايشان علت و انگيزه بعثت خود را اين مي در اين روايت كه تمام فرق اسالمي از حضرت نقل برسانم.

مبـر  غبين امتيازهايي كـه بـه پي   شود مي باز مالحظهي اخالق را به كمال برساند و ها بزرگواريها و  فرموده كه مكرمت
(پيـامبر بـه   » انَّك لعلي خلق عظـيم «اين است كه ها  آن ترين (ص) از طرف خداوند داده شده درخشنده گرامي اسالم

  يقين تو بر خلق بس عظيم استوار هستي).
ي و تمـامي  كزشپ دراي  است در ابعاد حرفهاز حيوانات  ها انسانميراث انسانيت و وجه تمايز  و كه گوهري تابناكاخالق 

ـ ها فوريتاران كليه دست اندركمنحصر به فردي دارد.  يها ويژگيي اهميت و كمشاغل وابسته پزش ي در كي پزش
بعدا علم و فن ، اول تهذيب اخالق«الم گهربار باشند: كمصداق اين  بايست مي ه هستندكاي  هر مرتبه

  .»براي بشريت الزم است
  
   تـالق اســن اخـسـه حـبت ـيـآدم

  اين شيوه در جهان طاق است، حيف                     
     ك اخالقـيـن وي وـك خـيـر نـافـك

  تـالق اسـد اخـن بـمـؤر از مـتـهـب                  
مايد و من فر مي زنده كردن همه مردم ارزيابي كرده و چون همسوره مائده) احياء نفس واحد را  32قرآن كريم (آيه 

كـه جـان و يـا    كند  مي يا اتفاقات اورژانسي شواهدي ايجاد ها بيماري، حوادث طبيعي .جميعاً احياها فكانما احياء الناس
كننـده   ي تهديـد معرض خطر قرار گيرد و در اين شرايط امداد فـوري و كنتـرل پيامـدها    سالمت و توانمندي فردي در

تـوان خطـر مـرگ يـا معلوليـت و       مي و صحيح مصدوم يا بيمار به مركز درماني انتقال سريع باغالباً  ،حادثه يا بيماري
و از مصاديق يتي بسيار خطير مسؤول ديبا يت امداد رساني در اين فرصت رامسؤول طرف نمود. عوارض ديگر حادثه را بر

  .احياء نفس دانست

ـ        در جامعـه دارا  رباتوجه به اهميت مراكز علمي و دانشگاهي و تاثيرات فراوانـي كـه ايـن قش
اي عنوي در اين مراكز از اهميـت ويـژه  باشند به جهات مختلفي پرداختن به مسائل اخالقي و ممي

ت خاصـي  گذارند و براي آنها قداسعلم احترام ميمردم به عالم و  معموالًبرخوردار است . چراكه 
ذينَ ال يعلَ فرمايند: هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمقائل هستند. قرآن كريم مي مـونَ؛ آيـا برابرنـد    ونَ و الـَّ

بـدين جهـت اگـر فقـر     ) . 5دانند (سورة مباركه زمر، آيـة  دانند با كساني كه   نميكساني كه مي
علم و تخصص در خدمت مطامع نفساني ،اخالقي در ميان قشر عالم و تحصيلكرده گسترش يابد 

شماري به دنبـال خواهـد   رود و مفاسد بيبين مي ازقرار گرفته و قداست علم و عالم در نزد مردم 
  داشت .
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الزم   ي فنـي هـا  آگـاهي و  هـا  قابليـت و با برخورداري از  اخالقي يها مسؤوليتي پزشكي با رعايت ها فوريت تكنسين
ش و تالهرگونه  زمان ممكن و در قالب يك نظام قانونمند ناظر و پشتيبان تربيت شوند وترين  خدمات در كوتاه ارايهبراي 
گـذاري   سـرمايه   پزشـكي يـك  هـاي   مادي و معنوي براي ارتقاء كيفي و كمـي خـدمات تكنسـين فوريـت    گذاري  سرمايه
پزشكي كه خـط  هاي  فوريتهاي  باشد. توجه به آموزش و تربيت صحيح تكنسين مي بخش و در عين حال در اولويتسود

، تـرين  خالقـي و درمـاني مـورد انتظـار را در سـريع     ا وظـايف نحـوي باشـد كـه بتواننـد     ه باشند ب مي اول درمان در كشور
يك واجب شرعي تعهدي ملي و وظيفه قـانوني اسـت و هـم حكومـت و هـم      ، شيوه انجام دهندترين  و مؤثرترين  مناسب

  سنگين و غير قابل تعلل دارند.  آموزشي كشور در اين زمينه تكليفينظام ويژه  به حكومت  كارگزاران
كـه رسـالتي    يابيم كه براي كارگزاري در اين چنين نظـامي  ميربا عنايت به مطالب فوق د
بودن اخالقي مطابق با اخالق رهبري ضروري اسـت و بـدين   دارا. بس مهم را به عهده دارد

اخـالق محمـدي باشـد تـا      بايسـت  ميترتيب است كه اخالق يك كارگزار جمهوري اسالمي 
  ه گيتي قرار گيرد.ساز در گستر ارايه اين مكتب انسانبتواند الگويي جهت 

  
(خو و سرشت) آمده است اعـم از   هيسج سرشت و يه در لغت به معناكگرفته شده  »خُلق«از ريشه  واژه اخالق

  .يو آلوده دامن ييزشت و ناپسند مانند دروغگو يايا سجاي يدامنكو پا ييمانند راستگو، دهيو و پسندكين يايسجا
داراي يك ريشه مشترك هستند. با اين تفـاوت   »خُلق« و »خَلق« دو واژه، »مفردات«در كتاب » راغب«به گفته 

سـاختار   رود ولي خُلـق مخصـوص صـفات روحـي و     ميكار  به كه خَلق در مورد شكل طبيعي و ساختار ظاهري انسان
اختياري و با بصيرت در او شكل گرفته است. تفاوت معنـاي ايـن دو واژه در كالمـي    صورت  به معنوي انسان است كه

  (ع) به زيبايي مورد اشاره قرار گرفته است: حسن الخُلق للنفس وحسن الخَلق للبدن. علياميرالمؤمنين  انه ازحكيم
دار در نفـس  يپاي ها ويژگيعبارت است از صفات و  يشمندان اسالميان انديدر م »اخالق« ياصطالح يمعناترين  جيرا

  از انسان صادر شود. ، تأملر و كتف به ازيبدون ن جوش وطور خود متناسب با آن صفات به ييارهاكشوند  مي ه موجبك
 يسيانگل Ethicsلغت  يتب خارجكاند. در  دهينام Ethicsاي يه آن را فلسفه اخالقكاز فلسفه است اي  خالق شاخها

اب آدمعنـي   بـه  Ethiquetteر شده از كلمات ذكن يقت ايدر حق .ندينما مي ركدر فرانسه را معادل اخالق ذ Ethiqusا ي
   اند. معاشرت مشتق شده

گر يدكـ يه البتـه بـا   كـ ، باشـند  مـي  انگر مفهـوم اخـالق  يهر دو ب ethics و Moralityلمه كز دو ين نيزبان الت در
ـ نظر يه بـرا كـ  يدر حال، رود مي ارك انسان به راسخ در نفس يخو خلق و يمعنا به Morals .دارند ييها تفاوت هـاي   هي

  رود.  ميكار  به ethicsد انسان واژه يو پل كو پا، خطا ودرست ، ا بديرامون رفتار خوب يپ
Medical Ethics يكاسـت و آداب پزشـ   يكم روابـط گـروه پزشـ   يتنظ يكاست و آداب پزش يكدر واقع آداب پزش 

 تقريباً هك يگريلمه دك .با اخالق دربردارد يختگياز آم يلكاران و جامعه در شكرا با مردم و هم يكم روابط گروه پزشيتنظ
علـم  ( يشناسـ  فـه يوظ يمعنا ) بهينتولوژ(دئو Deontology لمهكاستعمال شده است  يكعنوان معادل علم اخالق پزش به

 ف خود دارند. يبه وظا يكصاحبان حرفه پزشپايبندي  هكاست  يتياهمخاطر  به ني) است و ايشناس اخالق

و عقل  كه وجدان پاكهستند  يصفات كياخالق ن .و اخالق زشت كياند: اخالق ن م شدهياخالق به دو قسم تقس
، احسـان ، انصاف، عدالت :مانند .انتظار دارد بدان گونه باشندها  و از همه انساندهد  مي يگواهها  آن خوبي به يم هر انسانيسل
ـ نوايبويـژه   هـا بـه   به انسان كمك، مساوات، يشناس فهيوظ  ،يامانتـدار ، دفـاع از محرومـان و مستضـعفان   ، ان و درمانـدگان ي

  .لين قبياز ا يگريده ديبخشش و صفات پسند، يرخواهيخ، يدار راز نگه، يو مهربان ياخالق خوش، ييگو راست
از ها  دارد همه انسان و دوستدهد  مي يگواهها  آن يبه زشت يه هر وجدان سالمكهستند  يصفات اخالق زشت

انـت  يخ، فهيانجام وظ كتر، گرانيع حقوق دييتض ،بخل، يارك و ستم يانصاف يب، ظلم :ند ماننديز نمايپرهها  آن ابكارت
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هـاي   شـتن انسـان  ك، گناهان ين و ضرب شتم بيتوه، جا يت بيو عصبان يتند، يباز ب و حقهيفر، ييگو دروغ، در امانت
  .لين قبيگر از ايصفت زشت دها  شف اسرار مردم و دهك، ريتقص يب

  نها به آنها منتصب باشد.اي است كه بايد روح انساهاي پسنديدهاخالق فاضله، خوي
ها و ملكاتي است كه ناپسند است و بايد از مزرعه وجـود انسـان پـاك و    اخالق رذيله آن خوي

 برداشته شود.
در قرآن و ، برخوردار است ييگاه واالياز جا و اجتناب از اخالق زشت در اسالم كيبه اخالق ن يبنديپا
توان گفت  ميكه  اي گونه به .نندك مي هيت اخالق توصيرعا ه بهكم يث داريه و حديآ ث هزارانيتب حدكُ

ـ ج و توسعه اخـالق ن يترو(ص) رم كامبر ايپ .د در رتبه اول قرار گرفته استيبعد از عقا ب يو تهـذ  كي
من مبعـوث شـدم تـا     :فرمود يثيدر حد .رده استك يش معرفيهدف بعثت خوترين  نفوس را بزرگ

برتـر از همـه    مؤمنـان از  كي دامكان ميا :شد سؤال(ص) ول خدا از رس . 1مال برسانمكارم اخالق را به كم
ـ انسان در اخالق ن يسعادت و رستگار :تر باشد و فرمودكويه اخالقش از همه نك آن :فرمود ؟است  كي
ترين منازل خواهد رسـيد، بـا    ترين درجات آخرت و شريف بنده خدا در اثر حسن خلق به عاليو باز فرمود :  . 2است

 . 3جهت عبادت ضعف و قصوري هم داشته باشد اين كه از
 

 تـأثير كـه بـر سـلوك و رفتـار او      شود مي اخالق در حقيقت ملكاتي است كه در نفس انسان حاصل
اخالق يك حالت دروني است كه آن را از كردار و رفتار فـرد  دهد.  مي يعني به اعمال انسان در زندگي جهت، گذارد مي

در نفـس   كنـد.  مي راهنمايي، فرد ترسو ما را به حالت دروني آن شخص كه ترس استمثالً رفتار يك  كنيم. مي كشف
 كنـد.  مـي  ود پيـدا مـ اخالقي ن رذايليا  فضايل صورت بهگذارد و  مي كه در سلوك او اثر شود مي انسان تحوالتي ايجاد

  گـردد  مـي  مي باشـد شـكوفا  اگر در محيط سال كه طوري بهاخالقي را بالقوه دارد  فضايلنفس انسان استعداد شكوفايي 
  .شود ميو گر نه شكوفا ن

در اينجا اعمال و رفتار و گفتار ها  نقش، هاست پذير در معرفي نقش نفس آدمي مانند يك آينه يا سطح صاف نقش 
شوند كـه شـكل و    مي گذر و عرضي هستند و آنگاه كه در نفس انسان رسوخ كردند موجبكه در ابتدا زود انسان است

چيزي كـه باعـث    گويند و آن طبيعت ثانويه يا ملكه مي »تغيير در جوهر« كه اين حالت را، ا تغيير دهندطبيعت نفس ر
  تكرار و عادت است.، شود ميرسوخ اين اعراض در نفس 

ملكـه و طبيعـت دومـي در    صـورت   به هرگاه انسان عملي را انجام دهد و در تكرار آن اصرار داشته باشد اين عمل
  كند.  در اين رابطه معناي صحيح پيدا مي» انسان ساخته اعمال خويش است«د. جمله گير مي نفس او جاي

ـ نما مي ينجا تجليدر ا يزيا غري يفطر ياخالق فضايلنسبت به  يتسابكا ياخالق فضايل يلت و برتريضف ه كـ د ي
ـ ، هاسـت  آنبـه  پايبنـدي   مجاهدت و باالخره مراقبت و استمرار در، مستلزم تالش ياخالق يها فضيلتسب ك در  يول

رده كـ را احسـاس و لمـس ن   هـا  تالش ينيو سنگها  مجاهدت، ها دشواري يآدم، يزيا غري يفطر ياخالق فضايلمورد 
ختـه شـده اسـت بـه     يخوب با سرشتش آم خُلقه ك يسكند يفرما مي (ع) ن مورد حضرت امام جعفر صادقيدر ا است.

 ياطاعت پروردگار سـبحان بـه خـو   ، التكبا تحمل مش يتسابكا خُلقن صاحب كيل، دينما مي اساس آن عملناچار بر
   برتر است. يگرين شخص بر آن ديه اكو البته  گردد مي ده آ راستهيپسند

دمي است. گرايش به ارزشهاي اخالقي چون حقيقـت جـويي،   آاخالق پاسخ مثبت به فطرت 
  خيرخواهي، كمال خواهي و عدالت طلبي و فضائل شايسته ديگر.

_______________________________________________________________________________________________ 

  210،ص16جبحاراالنوار ، - 1
  89، ص5محجة البيضاء، ج - 2
  93، ص5محجة البيضاء، ج - 3



 15فصل اول / تعريف علم اخالق و تأثير آن در زندگي بشر   

كامل انساني و سعادت ماست. به تعبير برخي از فيلسـوفان سـده اخيـر،    هدف از اخالق، ت
 اوست.نابخش زندگي آدمي و اصالت بخش به اخالق مع
ات ين بتواننـد از خصوصـ  يمـاران و مـراجع  يدر برخورد بـا ب  يكادر پزشكان و كاگر پزش

سته بـا  يم روابط شايآنان آگاه شوند در تنظ يتسابكا اي يات فطرياعم از خلقها  آن يخُلق
ـ در نظـر داشـته باشـند     يستيمهم را بامسأله  نيعمل خواهند نمود و اتر  آنان آگاهانه ه ك

مـاران اگـر از   ياز ب يمثال برخـ  يبرا د.يچشم د كيسان و با كيد يمختلف را نبا يها انسان
ه خود را از دسـت خواهنـد داد و   يسرعت روح خود آگاه شوند به يماريوخامت و عاقبت ب

اضـطراب و تـرس و اسـترس از    ، در آورده يرا از پـا ها  آن يماريه بكل از آند قبيشا يحت
ـ  ين خواهد برد.در حاليآنان را از ب يماريعواقب ب از وخامـت   يگـر آگـاه  يه در مـوارد د ك

خـود و در   يهـا  مسـؤوليت مـار را متوجـه   يشخص ب، ن استكمم يو سرنوشت و يماريب
  .شتر به پروردگار سازديب يوجه دلبستگز متيم امور مربوط به فرزندان و نيجه تنظينت

ورزي دستيابي به پرظرفيتي در قبال حوادث تلخ طبيعي و نامراديهاست. اين پرظرفيتي يا شـرح  ترين بركت اخالقمهم
هاي هيجاني منافع خويش و ديگران را از دسـت  سازد كه هرگز با واكنشي صدر) انسان را چنان استوار ميصدر(سعه

 انديشد.ي برخورد و ارائه پاسخ نيز مياخالقي عالوه بر اخالقي بودن پاسخ خود به شيوه دهد. فردنمي

  ت اخالق ياهم
ها بـراي  اخالق از ضروريات زندگي بشر است . انساناهميت پرداختن به مسائل اخالقي بر كسي پوشيده نيست زيرا  
رم به اخالق دارند و بدون آن رو به انحطاطا خواهنـد  زندگي كردن در كنار يكديگر و تداوم حيات اجتماعي خود،نياز مب

اخالق و نحوه سـلوك انسـان    مسألههاي مختلف تاريخ بشر،ترين بحران زندگي اجتماعي انسان در دورهگراييد و مهم
اگر اميدي بـه بهشـت و ثـواب و بيمـي از      :فرمايد ميعلي(ع)امير مؤمنان  در جامعه با همنوعان خود بوده است.

عقاب نداشته باشيم، بـاز شايسـته اسـت كـه درپـي كسـب مكـارم اخـالق باشـيم؛ چـون آنهـا راهنمـاي راه             دوزخ و 
  ). 193، ص 11مستدرك الوسائل، ج (نجاتند

شمارد و زندگي انسانها را در ن را جزو اهداف اصيل نبوت عام ميدهد كه آمي قرآن كريم به مسئله اخالق، چنان بها
    به اخالق الهي نيست، خاسر و سرمايه باخته  متخلّق شمرد و انساني را كه مند مياخالق ، زندگي سعادت يسايه
إِنَّ  *والْعصرِ ﴿ ه خاص در خسارتند:وقسم ياد مي كند كه نوع انسانها به استثناي گر» عصر«خداوند در سورة  داند. مي

  ﴾......الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ 

دارد.  ييانسـان نقـش بسـزا    يو اخـرو  يويـ دن، ياجتمـاع ، يدر سـعادت فـرد  ب نفـس  يو تهذ ياصالح درون كش يب
ر يامـا از تسـخ  ، ش درآوردير خـو يرا به تسخ يعيطب يروهايد و تمام نيل نمايه اگر انسان تمام علوم را تحصك يطور به

هـا و   ينابسـامان  يتمـام  مال باز خواهد مانـد. كل به يدن به سعادت و نياز رس، درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد
و  يروحـ  يت و سـازندگ يـ جه غفلت انسان از امـر ترب ينت، بان استيت با آن دست به گريه امروزه بشرك ييها يگرفتار
ازمند است و بعد از علـم  يه انسان بدان نكاست  يعلومترين  يو ضرورترين  علم اخالق از پرارج ش است.يخو ياخالق
  ست.يعلم اخالق ن يت و ضرورت همپاياز نظر اهم يچ علميه، ه موضوع آن شناخت ذات حق استك ياله

ها و جوامع بشري، و نجـات آنـان از مشـكالت و معضـالت و مفاسـد فـردي و       اصالح انسان 
زماني كه زمينه هاي فساد اجتماعي در پرتو ترويج اخالق به معناي واقعي تحقق خواهد يافت. 

  ك امر قطعي و ضروري خواهد بود .اخالقي به وجود مي آيد سقوط و نابودي ملت ها ، ي
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  هاي توجه به اخالق در اين حرفه عبارتند از:ضرورت

  هاي پزشكي به عنوان حرفه است.توجه به اخالق پيش شرط پذيرش تكنسين فوريت -

 مدار است.اي انسانهاي پزشكي حرفهرشته فوريت -

 اي خدمت محور به بيماران است.اين رشته ،حرفه -

 بيمارستاني در گرو توجه به اخالق است.ه خدمات پيشئترين ارادقيقرسيدن به بهترين و  -

 وري و موفقيت اين حرفه در گرو اخالق است.بهره -

 معنويت سازماني نيز در گرو تعالي اخالق سازمان است. -
ـ يه دكن است يز توجه ما در درس اخالق اكمر م تـا  يوسـعت بخشـ   يد خود را در مسائل اخالق
م اعمـال خـود را در   يم و بتـوان يداشته باشـ  يود در مورد مسائل اخالقق از اعمال خيعم يكدر

  م.يآشنا شو يبا مسائل اخالقكه  اين ست مگرين يار شدنكن يا .ميعدل و انصاف بسنج يترازو
  مهم اتنك

ي اساسي معارف ديني در كنار اعتقادات و احكام راه زنـدگي درسـت و   اخالق يكي از سه پايه
صحيح حركت به سوي كمال نهايي و ارتباط با خداي متعـال را تعلـيم   ي خداپسندانه و شيوه

  دهد.مي
در اخالق خواهيم آموخت چگونه زندگي كنـيم و چگونـه بهتـرين زنـدگي را داشـته باشـيم و       

  چگونه مشكالت را با توكل به خداوند متعال برطرف نمائيم .
و گوهر معرفت را به دسـت   با اخالق خوب و رفتار شايسته مي توان به كيمياي سعادت رسيد

  آورد و از مرز محدوديت ها گذشت و به نامحدود پيوست .
حـال اگـر انسـان از     اند. در خدمت انسان يار انسان قرار داده و همگيخود را در اخت، آنهاي  Ĥوردعلوم و دست همه

خـود   يمـال واقعـ  كو  يقيت حقن دستاوردها در جهت سعاديتواند از ا نمي ،الزم برخوردار نباشد يو معنو يت روحيترب
  رد.يبهره گ

  پيشينه تاريخي اخالق اسالمي

نظام اخالقي اسالمي، نظام توحيدي است و خداي متعال محور اين نظام است. اوست كه ما را آفريد و آفتها، تهديدها، 
رب به خدا و رسـيدن  كند. تقي زندگي(حيات طيبه) هدايت ميشناسد و ما را به بهترين نحوهسالمتي و كمال ما را مي

دهد. خداوند براي رشد و كمـال مـا،   به رضاي الهي هدف منش اخالقي است و به منزله نهايي خوب و بد را تمايز مي
  هم هدايتگر دروني(عقل) را به ما ارزاني داشته و هم هدايتگر بيروني(پيامبران و امامان ) را برانگيخته است. 

به حضور تربيت گرايانـه انبيـاء و كتـب     ،اديان ابراهيمي اسالم و اخالقي درشينه تربيت ، پيبه صراحت قرآن كريم
هاي عملي و ارائه اسوه و الگوي اخالق قرآن عالوه بر رهنمودهاي نظري به توصيه. گردد مي آسماني در ميان مردم بر

ل شـواهدي بـر ايـن مـدعي     آيات ذي .دهدورزي نشان ميپردازد.پيامبر گرامي اسالم(ص) را نمونه كامل اخالقنيز مي
  هستند:

). 21(سـوره احـزاب آيـه     كَثيـرًا  حسنَةٌ لِّمن كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ
يـد  كه به خدا و روز قيامـت ام  كسانىى) رسول خدا الگو و سرمشقى نيكوست، (البتّه) براى   همانا براى شما در (سيره
 .كنند ميدارند و خدا را بسيار ياد 
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 و هالحكم يعلمهم الكتاب و يزكيهم و لَقد منَّ اهللا علَي المومنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلوا عليهم ايته و
كـه پيـامبري را از ميـان     هـاد منت ن مؤمنان). خداوند بر 164ه يآآل عمران سوره ( ان كانوا من قبل لفي ضالل مبين

كـه   آموزد. درحالي مي دارد و به آنان كتاب وحكمت مي شان خواند و پاكيزه مي خودشان برانگيخت كه آيات او را برآنان
  در گذشته در گمراهي آشكاري بودند. 

ان كانوا من قبـل   و هالحكم يعلمهم الكتاب و يزكيهم و هو الذي بعث في االميين رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته و
پيامبري ازخودشان برانگيخت كه آيات او ، اوست كه در ميان قوم درس نخوانده .)2ه يآجمعه سوره لفي ضالل مبين (

كه در گذشته در گمراهي آشكاري  آموزد در حالي مي به آنان كتاب و حكمت دارد و شان مي پاكيزه خواند و مي را بر آنان
  بودند. 

بـوده اسـت. همـان طوركـه      ها انسانرشد و پرورش ، تهذيب، بزرگترين هدف پيامبران الهي، طبق مفاد اين آيات
انّي بعثـت  (بيان كرده استها  نبوت خود را تكميل مكارم اخالق در ميان انسان هدف بعثت و (ص) بزرگ اسالم پيامبر

 عالمـان و ، امه راه انبياء و اوليا ديـن اد در .)ام من تنها براي تكميل فضائل اخالقي مبعوث شده: ألتمم مكارم االخالق

 اند و ر وادي بناي دانش اخالق ديني زدهقدم د، با الهام از اين رويكرد نبوي در تربيت اخالقي، باور مربيان اخالقي دين
  اند. بها از خود بر جاي گذاشته آثاري گران

شاخص ايـن  هاي  چهره زست. برخي ارا به خود جلب نموده اتربيت اخالقي توجه متفكرين زيادي  دانش اخالق و
) هـ. ق 672ـ  597محقق طوسي (هـ. ق)  421ـ325ق) ابن مسكويه ( ـ.ه 364ـ28: يحيي بن عدي (عبارتند ازقلمرو 
  نراقي. احمد و محمد مال ) وهـ. ق 1091ـ1006( ) فيض كاشانيهـ. ق 505ـ 450( غزالي
  

    :ديگو مي ف اخالقيتعر ره ديوكمس يعلابو
ـ ا اگـر دهـد.   مـي  تكار حركرا به سمت انجام  يآدم، تأملر و كاز به تفيه بدون نكاست  ينفسان ياخالق حالت ن ي
 )لتي(اخـالق فضـ   اخالق خـوب ده از آن صادر شود آن را يبا و پسنديز يارهاكه كباشد اي  گونه به يحالت نفسان

  .نديگو لت)يذ(اخالق ر اخالق بدناپسند از آن صادر گردد آن را  نامند و اگر افعال زشت و
آنـان  ، شويم كه براي وادار كردن مردم به تهذيب اخالق و تزكيه نفس مي در بررسي قرآن مجيد متوجه اين نكته

 رسيد.  مي را اين گونه بشارت داده كه در اثر تزكيه و تهذيب به فالح و رستگاري
همانـا  «، و قد افلـح المومنـون   ).14 هيآاعلي سوره ( »ندك يكطلب پا يسكه كرستگار است «، قد افلح من تزكي

د ينكار ياد خدا بسي«، ذكراهللا كثيراً لعلكم تفلحون و .)1 هيآمومنون سوره ( »دنديرس يو رستگار يروزيمان به پياهل ا
ه سـعادت و  كد باشد ينكعمل زشت  كتر«، هللا لعلكم تفلحونا اتقوا و .)10 هيآجمعه سوره ( »ديد است رستگار شويام

 ذكـر خـدا و  ، خواهد مردم را وادار به تقوا مي در اين گونه موارد كه خداوند .)130ه يآعمران  آلسوره ( »ديابي يرستگار
رستگاري است  كه هدف نهايي انسان فالح وكند  مي بيان »لعلكم تفلحون«با استفاده از جمله ، اجتناب از معاصي كند

  خوب را انجام دهد وآن كارهاي زشت را ترك كند.آموزد كه براي رسيدن به آن بايد اين كارهاي  مي و به انسان
  

هر كـدام را كـه    شر را از طريق الهام شناخته و اين انسان است كه هر يك از دو راه خير و
در  يپيـروز  فالح و و يرستگار بايد بداند كه سعادت و يول.تواند انتخاب كند يبخواهد م
  .اوست يودگمعلول آل ياله يها محروميت از بهره نفس و يسايه پاك
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  نقش اراده در اخالق

اين اسـتعداد فطـري اسـت. لكـن بايـد      ، اخالقي در نفس انسان وجود دارد فضايلچنانچه ذكر شد استعداد پديد آمدن 
ولي  گردد مي بارور چنانچه يك دانه گندم استعداد رشد و نمو را دارد و اگر شرايط فراهم باشد نمو كرده و، شكوفا شود

  .گردد مي قرار گرفت فاسد ـ لجنزار چون همـ  ساعدياگر در محيط نام
نقش انبياء عظام الهي (ع) در اين مورد فراهم آوردن زمينه براي تربيت صحيح انسان و شكوفا شدن استعدادهاي 

تزكيه زدودن زنگارهاي شرك و كفر از قلب انسان و آمـاده نمـودن    . شود مي دروني اوست كه ازآن به تزكيه نام برده
راي پذيرش دعوت حق است تا بتواند پرتو حق را در خود گيرد و از همـه هواهـاي نفسـاني بگريـزد و در نتيجـه      آن ب

  گردد. فضايلآراسته به 
 فضـايل كه مسـير هـدايت در    شود مي هظمالح، خالف هدايت تكويني كه اراده فرد در آن نقشي نداردبنابراين بر 

سرمايه براي خود عنوان  به كه عواملي كه گردد مي نابر آنچه گذشت روشنب تشريعي و بنابراين اختياري است.، اخالقي
هرچند داراي اهميت هستند امـا از همـه مهمتـر نقـش اراده     ، تربيت و آموزش، وراثت چون هم، شوند مي سازي مطرح

  انسان درخودسازي و اخالق اوست.
بينيم كه نوح  مي يابيم از جمله: مي اردي را درنماييم مو يبررسچنانچه در اين مورد در آيات قرآن مجيد مطالعه و 

از نظر وراثت مسلماً ، دهد مي الزم را از نظر وراثتي و آموزشي و هم از نظر تربيتي به فرزندشهاي  (ع) در خانه سرمايه
يـن  ابراساس  اما فرزندش بايد، از نسل اوست و از نظر تربيت و آموزش مسلماً نوح (ع) نسبت به فرزندش ظالم نيست

ديگري است. حتـي  هاي  سرمايهبراساس  پذيرد و خود آفريني اش نمي راها  خود را بسازد ولي او اين سرمايهها  سرمايه
  گويد: مي، گويد بيا سوار كشتي شو تا نجات پيدا كني مي وقتي پدرش به او

  
بـرم كـه مـرا از آسـيب آب      مي (بزودي بسوي كوهي پناه.ساوي الي جبل يعصمني من الماء

گويد خدايا وعـده   مي دارد) تا آنكه پس از دعاي حضرت نوح (ع) راجع به پسرش كه مي اهنگ
  كهلَن اَم يسلَ هَنا فرمايد: مي خداوند خطاب به او، دهي مي فرمودي كه اهل من را نجات

  
ديگـري خـود   هـاي   سرمايهبراساس  اعتنا نكرد وها  آن كه به او دادي بههايي  زيرا آن سرمايه، او از اهل تو نيست

  آفريني كرد.
  ف علم اخالق  يتعر

علـم   به عبـارت ديگـر  علمي است كه از ملكات و فضائل و رذايل اخالقي و ريشه ها و آثار آن سخن مي گويد اخالق 
خوب و بد و اعمال  يه صفات نفسانكاست  يعلم، علم اخالق ;اخالق آگاهي به عوامل تهذيب است . به تعريف ديگر

ده و يخوب و انجام اعمـال پسـند   يل صفات نفسانيتحص ي وهيو شكند  مي يرا معرفها  آن متناسب با يرايو رفتار اخت
علم اخالق عالوه بر گفتگو از صفات ، فين تعريبراساس ادهد.  مي بد و اعمال ناپسند را نشان ياز صفات نفسان يدور

و هـا   تيدن به فضـل يرس يارهاكن راهير از ايغ ند.ك يز بحث مينها  آن از اعمال و رفتار متناسب با، خوب و بد ينفسان
  .دهد مي قرار يرا مورد بررس يو رفتار ياعم از نفسان، لت هاياز رذ يدور

سـب  ك هـاي  راه، ها يو بدها  يو شناساندن انواع خوب يه با معرفكاست  يعلم اخالق علم
دارد و هم  يمعرفت و يشناخت بعد هم يعني.آموزد مي به ما راها  يو رفع و دفع بدها  يخوب

   .يو رفتار يبعد عمل
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علم اخالق ، علم چگونه زيستن است كه بد و نيك را نشان و تعلـيم مـي دهـد . از ايـن رو     
نيز مي خوانند . به عبارت ديگر علم اخالق از پندار و كردار افراد  ))علم تكليف((گاهي آن را 

   .بشر بحث مي كند
كند كه چـه ملكـاتي بـراي انسـان     گويد: اين علم بيان ميعلم اخالق ميق) در ترسيم اهداف  339-257فارابي(

اي شايسته در وجود او در انسان فراهم آورد تا به گونه توان زمينه پذيراشدن اين ملكات راشايسته است و از چه را مي
دد. بـر اسـاس علـم اخـالق     ها در وجود آدمي پايـدار گـر  بنيان گيرند و چه راهي را بايد دنبال كرد تا اين خُلق و خوي

هـاي دسـتيابي بـه    د و شـيوه سـنج ي شايستگي و بايستگي ميدهد و رفتارها را در سنجهفضائل را از رذايل تمايز مي
  كند.سجاياي اخالقي و دوري گزيدن از رذايل را بيان مي

فرد چگونـه بايـد باشـد و    شود ي آن معلوم ميبه وسيله «داند كه ق) نيز اخالق را دانشي مي 428 -370سينا(ابن
  ، سعادت دنيا و آخرت آرمان دانش اخالق است.»دست آورد تا در دنيا و آخرت سعيد گرددهايي را بهچه حالت

ه كـ بل، نـد كت يـ انسان را تقو يو نظر يعد عقالنصرفاً به كست يمحض ن يهمانند فلسفه وعلوم عقل، علم اخالق
 ياخالق علم رد:كف ين تعريتوان علم اخالق را چن مي ن جاياز هموه رفتار است. يآن آموزش ش يهدف اصل

و  كيـ ن صـفات ن يتساب اكاهاي  سرچشمه د.يگو مي و آثار آن سخنها  شهيات و صفات خوب و بد و ركه از ملكاست 
نفـس  ، علـم اخـالق   يموضـوع اصـل  دهد.  مي قرار يرا در فرد و جامعه مورد بررس كيراه مبارز با صفات بد و آثار هر 

، ب اخـالق ي.تهـذ گردد مـي  ده و ناپسـند يپسند يارهاكرد و سبب انجام يپذ مي و بد را كين هاي خويه ك، تسا يسانان
  است از علم اخالق. يگريان ديه نفس بيكب نفس و تزيتهذ

 سكـ ژ است. يتمام توجه به رفتار بايسته آدم، دهند يم ارايهاز علم اخالق ، كه دانشمندان امروز يها تعريفاما در 
ـ  يشهيد مطهـر يا  بدان گونه كه بايد باشد يعبارت است از: تحقيق در رفتار آدم، لم اخالقع سد:ينو يم  نويسـد:  يم

  .يا علم چگونه بايد زيست، عبارت است از علم زيستنعلم اخالق 
دو شـعبه   سـتن يچگونه ز، قتيدر حق نويسد: يم، در شرح تعريف علم اخالق كه ياد شد يد مطهريشه

ه البتـه شـامل   كـ ( به اعمـال انسـان   شود ميمربوط ، ردنكچگونه رفتار، بودن و شعبه چگونه ردنكگونه رفتاردارد: شعبه چ
ه چگونـه و بـه چـه    كـ ات انسـان  كو ملها  خوي به شود مي مربوط، د باشد و چگونه بودنيه چگونه باك )شود مي گفتار هم

  ت باشد.يفيك
و تر  يواقع هاي ارزش يبراهايي  و به انتخابدهد  مي تياهما ه آن يو معان يمثبت انسان هاي ارزشعلم اخالق به 

ه آن را كـ ن روسـت  يـ و از اكند  مي نيبشر دستور مع يزندگ يه براكاست  يقت اخالق علميتر توجه دارد. در حقمؤثر
ان رفتار انس منشأه كانسان است  يدروني ها ويژگيو ها  خوي ،اخالق اند. هم گفته يرداركا راست يف يالكعلم ت

واژه  .انسـان اسـت   يگر اخـالق سـاختار وجـود   يدعبارت  به .دارند يرفتار آدم نفوذ و اثر را در حوزهترين  قيبوده و عم
باشد امـا در   مي ا بديانسان اعم از خوب  يدروني ها ويژگيرود و منظور از آن همه  ميكار  به عام ياخالق گاه به معنا

ـ . از اشـود  مـي  اسـتعمال  »مثبـت  يو معنو يات روحيخصوص رفتار و«خاص  يثر موارد اخالق به معناكا ن رو رفتـار  ي
  .باشد يانسان يواال هاي ارزشه مطابق با كاست  يز رفتارين ياخالق

عايـد  هـا   آن او در رسيدن وي به اهداف و خواسـته هـايش نقـش دارد و نتيجـه     يها كوششه كد بداند يانسان با
اگر انسان مطلوب نهايي داشته باشد ولي گمان كنـد  ، ليت بپردازد. چرا كه. تا با دلگرمي به تالش وفعاگردد ميخودش 

و به هر حال در نزديك شدن او به آن مطلـوب و   شود ميعايد ديگران ها  آن اثرند ويا نفع بي يشها تالشكه كارها و 
خود را ها  آن ن بهكوشش در وي ضعيف خواهد شد و براي رسيد در اين صورت انگيزه كار و، هدف نهايي مفيد نيستند

  ندازد.  به زحمت نمي
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اعمال و رفتار انسان نسـبت بـه سرنوشـت     تأثيربنابراين اعتقاد به اين اصل و آگاهي از 
 و ضروريالزم  ،وي براي واداركردن شخص به حركت وتالش درمسير اهداف عالي اخالق

  باشد. مي
  
يادي ابعاد مختلف آن را بيان نموده است. كه به برخي فراوان دارد و درآيات زتأكيد  ن مجيد روي اين اصل نيزآقر

  كنيم: مي اشارهها  آن از
آياتي از قرآن داللت بر اين دارند كه سعادت يا شقاوت ابدي و اخروي انسان در گرو اعمـال خـود اوسـت و     )الف(

  نتيجه اش را در آخرت خواهد ديد.كند  مي هركاري كه در اينجا
ـ ). هـر 8ـ 7هاي  هيآزلزال سوره شراً يره ( ي هيره و من يعمل مثقال ذر خيراً ي هفمن يعمل مثقال ذر اي  قـدر ذره  هكس ب

  د.يفرش خواهد رسيكب شده به كار زشت مرتكاي  قدر ذرهه س بكد و هر يخواهد دآن را  رده (پاداش)ك كيردار نك
  د.. يفر آن را خواهد ديك س باشد)ك(هر  ندكار بد كه ك). هر آن123 هيآنساء  سوره» (من يعمل سوء يجز به«

اگـر   و ديـ ردكد به خـود  يردكو احسان  ). اگر نيكي7 هيآاسراء سوره ان احسنتم احسنتم النفسكم وان اسأتم فله (
  د. يردكد به خود يردكبدي 

ا خَاليهف مالنَّارِ ه ابحأَص كلَئفَأُو يئَتُهخَط بِه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى مونَ بـ  ﴿د آرى كسـى كـه   . ﴾81 هسوره بقره آي
 .دست آورد و گناهش او را در ميان گيرد پس چنين كسانى اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود بدى به

آرى هر .  ﴾112 هسوره بقره آي ﴿نُونَ بلَى منْ أَسلَم وجهه للّه وهو محسنٌ فَلَه أَجرُه عند ربه والَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَ
كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنـان نيسـت و   

  .غمگين نخواهند شد 
 ﴿اةَ لَهم أَجرُهم عند ربهِم والَ خَوف عَلـيهِم والَ هـم يحزَنُـونَ    إِنَّ الَّذينَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات وأَقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزَّكَ

انـد، پـاداش آنـان نـزد      كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز بر پا داشته و زكـات داده . ﴾277 هسوره بقره آي
  شوند.  و نه اندوهگين مىپروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است 

امـا  . )57 ي ، آيه آل عمران ركهوأَما الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات فَيوفّيهِم أُجورهم واللَّه ال يحب الظَّالمينَ (سوره ي مبا
خواهد داد؛ و خداوند ستمكاران را دوسـت   آنها كه ايمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان، را بطور كامل

 دارد.  نمي
ظْلَمالَ ي مها وثْلَهزَى إِالَّ مجئَةِ فَالَ يياء بِالسن جما وهثَالشْرُ أَمع نَةِ فَلَهساء بِالْحن جآيه ي انعام سوره ي مباركه ﴿ونَ م ، 

] خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان هر كس كار نيكى بياورد ده برابر آن [پاداش.  ﴾160
  .ستم نرود 

عمل دارد. ابتدا بايستي حقيقت اين اخـالق   اصالح اخالق و صفات نفساني و تحصيل ملكات فاضله نياز به علم و
رفته رفتـه اثـرش در   ، است دانسته شود و بعد با عمل صالح و مداومت و تكرار عملي كه متناسب با آن خوي پسنديده

مثال اگر انسـان بخواهـد   عنوان  به بندد. نقشي كه به اين زوديها زايل نشود. مي نفس ظاهر شده و در صفحه دل نقش
را كـه   يرا از دلش بيرون كند و به جاي آن فضيلت شجاعت را در دلش جاي دهد بايد كارهـاي » ترس« خوي ناپسند
كند  مي كه وقتي به چنين كاري اقدام چنان آننجام دهد تا ترس از دلش بيرون رود. مكرر اطور  بهدهد  مي دل را تكان

در ، برد. دراين هنگام است كه بر اثـر هـر اقـدام شـجاعانه     مي حس كند نه تنها باكي ندارد بلكه از اقدام خود لذت هم
تهـذيب   هكم يريگ مي جهيس نتآيد.پ مي ملكه شجاعت درصورت  به در نهايتها  و اين نقشكند  مي دلش نقشي ايجاد

  اخالق و كسب فضايل اخالقي منحصر به تكرار عمل است
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ـ ت اخالق نيبا رعا.است يه جوامع بشرياول يازهاياز ن يكياخالق  ـ و پره كي ز از اخـالق  ي
و بـا عـدم    گـردد  مـي  نيريهمگان شـ  يبرا يد و زندگيآ ميوجود  به ت و آرامشيامن، زشت
بـر همگـان    يو زنـدگ  شود مي مكدر جامعه حا ينيو بدب ت اخالق هرج و مرج و ترسيرعا
ـ پ .دارد يافـراد بسـتگ   يبه مقدار تعهد اخالقاي  سعادت هر جامعه، گردد مي تلخ امبران در ي

   اند. خ مروج اخالق بود هيطول تار
  
 .ندردك مي وششكبرند و در اصالح آن  مي ت رنجيبشر يز هماره از ضعف اخالقيت نيخواهان و مصلحان بشرريخ

   .داند مي ت اخالقيز در پرتو رعايرا نها  آن يو سعادت اخرو يمال نفسانك، انسان ها يوياسالم عالوه بر سعادت دن
 ناشايسـت را بـه مـا نشـان     يهـا گزيـدن از خـوي    ينيك و دور يها آراسته شدن به خوي يها راه، علم اخالق

 هـاي  خـوي از  يزينت بخشيدن بـه نفـس و آگـاه    يبرااست ها  آن آوردندست  به و شيوه ها ارزشبه  يآگاهدهد.  مي
عبارت است از صفات و ، ن موضوع علم اخالقيبنابرا كردن نفس از آن. يته يبرا، استها  آن از يناپسند و روش دور
  اند. كانجام و تر قابل ايل و اجتناب و يانسان قابل تحص يه براكاز آن جهت ، اعمال خوب و بد

  
ه همانا هدف ك، خود يقيمال و سعادت حقكه انسان را به كن است يعلم اخالق ا ييهدف نها

  .برساند، خلقت جهان و انسان است ياصل
تهذيب  «فايده علم اخالق پاك ساختن نفس است از صفات رذيله، و آراستن به ملكات جميله، كه از آن به 

ت و بايد دانست كه سعادت شود و ثمره تهذيب اخالق رسيدن به خير و سعادت ابديه استعبير مي »اخالق
و به تمام اوصاف  » خالي «نفس در جميع اوقات از همه اخالق ذميمه صفحةشود، مگر مطلق حاصل نمي

بنابراين علم اخالق عهده دار ايجاد صفات ارزنده و حاالت پسنديده انساني و از باشد.  » آراسته «حسنه
 ود انسانهاست .بين برنده صفات ناپسند و حاالت پسند حيواني، در وج

  فوايد علم اخالق 
  ها و رذايل.ها و كماالت و تحقق فضايل انساني و دوري از پليديها به سوي خوبيهدايت اراده انسان -
 هاي انساني.تعديل غرايز و خواسته -
 تقويت و پرورش بعد معنوي روح انسان. -
 حفاظت از ايمان و باورهاي انساني. -
 عيب و نقص و رساندن آنان به مكارم اخالقي.ها از هرگونه دور ساختن انسان -
ها در مسير حكمت و عـدالت و عفـت، بـراي    مهار و رام نمودن نيروهاي سركش نفس انساني و تقويت آن -

 نيل به كرامت اخالقي.
 بهترين عامل حفظ جوامع بشري. -
 ضامن اجراي قوانين الهي. -
 ها و ارزشدهنده به اعمال.سازنده انگيزه -
 ها و محبوبيت.معاشرت و نفوذ در دلبهترين راهنماي  -
 ها.بهترين راهنماي تكامل انسان -
فـي سـعةِ    «فرمايـد:  دانـد و مـي  خوش خلقي را سبب وسعت روزي مـي  (ع)امام علي  عامل توسعه روزي. -

 ».رويي استخويي و گشادههاي روزي در نرمگنجينهلْأَخْالقِ كُنُوز الْأَرزاقِ؛ا
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  فلسفه اخالق

ـ ل يتحصـ  هـاي  راه يق صفات و اعمال خوب و بد و معرفين مصادييه به تعكن يش از ايپ يلعات اخالقدر حوزه مطا ا ي
ت يـ ماهعمـدتاً  تقـدم دارنـد و    يگر مباحـث اخالقـ  يه بر دكاند  ن مطرحياديت بنسؤاالاي  پاره، ميبپردازها  آن از يدور

  ر است؟يت به قرار زسؤاالن ياز ا يدارند. برخ يعقالن
 ست؟يچ» خوب و بد«ن يو عناوها  مفهوم واژه  
 چگونه است؟ يم اخالقيقت مفاهيت و حقيماه  
 دام است؟كا رفتار يصفت  كي يا بدي يخوب يبرا يلكار يو مع كمال  

  
 انـد  نيادين و بنيشيپها  ن گونه پرسشيبه ا ييه عهده دار پاسخ گوك ياخالقهاي  يو بررسها  آن بخش از پژوهش

  بنابراين فلسفه اخالق در بارة اصول موضوعه و مبادي تصديقيه علـم اخـالق سـخن     .شود مي دهينام »فلسفه اخالق«
  گويد و از اين بحث مي كند كه منشاء كارهاي خوب و بد كجاست و مالك تقسيم كار به خوب و بد چيست.مي

  
  يعمل اخالق

 ياخـالق ضـرور   يبـرا فـر  يكه وجود پاداش و كدر نظام اسالم . ن مبحث عمل خوب استيدر ا يمراد از عمل اخالق
ـ   يويـ پـادش دن كه  اين اعم از، دارد يدر پ ياخرو يه پاداش و ثوابكاست  يعمل، عمل خوب شود مي پنداشته ه هـم ب

دهنـده   انجـام  يتوانـد بـرا   مـي  عمـل  كيه در آن كاست  يطيان شرايب، ن مبحثين ايبنابرا. ريا خيدنبال داشته باشد 
  . رداويرا به دنبال ب يپاداش و ثواب اخرو

ـ ت خداونـد از ا يرضا يگاه. ل آن هستنديتحص يبه طرق گوناگون در پها  دارد و انسان يت خداوند مراتبيرضا ن ي
انون توجـه و  كـ . گـردد  مـي  زيفر و مجازات در روز رسـتاخ يكنجات از  منشأا يو  يپاداش و ثواب اخرو منشأه كجهت 

ـ  يگاه. رديگ مي قرار يدر انجام عمل اخالق يزه آدميانگ  يعنـ ي. زه اسـت يـ و انگ كت خداونـد تنهـا محـر   يب رضـا جل
ز يـ ت فاعل را نزد خداوند نيمحبوبقهراً ل و محبت او به انجام عمل شده است و يتما منشأنزد خداوند ، ت عمليمحبوب
 . خواهد داشت يدر پ

زه يـ انگ زيـ ن نخسـت ن يبنـابرا . سر اسـت يفقط از جانب دوستان خاص خداوند م يوع عمل اخالقن نيالبته انجام ا
  . فر استيكه موجب پاداش و مانع كن جهت ياز ا، خداوند است يتمنديرضا، فاعل
  ياخالق يارزشمند يبرا يط ضروريااز شر ييها نمونه

به آنان بهتـر  مسلماً م و يات بخشيحاي  زهيكپا ياو را با زندگقطعاً  ،باشدمؤمن  ند وكسته يار شاكا زن يس از مرد كهر
 . )97ه يآ، (سوره نخل م داديپاداش خواه، ندداد مي از آنچه انجام

به خدا و روز  يسكه كآن است  يكيه نكبل، ديمشرق و مغرب بگردان يخود را به سو يه روكست يآن ن ياركوكين
 . )177ه يآ، (سوره بقره ...مان آورد ويامبران ايپ }ويتاب{آسمانكن و فرشتگان و يبازپس

نهرهـا روان  ، (درختـان) آن  ريه از زكهايي  در باغ، اند ردهكسته يشا يارهاك مان آورده ويه اكرا  يسانك يزود و به
  . )122و  57ه يآ، (سوره نساء ...شه در آن جاودانند ويهم يبرا، ميآوراست در

هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى كند به زيـانش باشـد سـپس بـه سـوى پروردگارتـان       
  )15، آيه  الجاثيه ره ي مباركهشويد (سو برگردانيده مى
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محمد [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير [و] با همـديگر مهرباننـد آنـان را در ركـوع و     
هايشـان اسـت ايـن     بينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهـره  سجود مى

رآورد و آن را مايه دهد تا سـتبر  اى است كه جوانه خود ب شتهآنها در انجيل چون كصفت ايشان است در تورات و مثل 
هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] كافران را به خشم درانـدازد خـدا    شود و بر ساقه

 است (سوره ي مباركه اش بزرگى وعده دادهاند آمرزش و پاد به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 ) 29، آيه  الفتح
  

  لزوم آموزش علم اخالق

ـ   يپيرو، آورد يو محبوبيت م يتواناي، علم. است يدارد و مالك برتر يارزش ذات، علم ن يآفـر  قـدرت ، دارد يمـردم را در پ
چـه در حـوزه   ، صـاحب دانـش  . رسـاند  ي مواال يو سياس يگردد و افراد را به جايگاه اجتماع ينفوذ بر مردم راسبب م، است

. ه داشـته باشـد  كـ را الزم اسـت   ها ويژگياين ، چه در بين روشنفكران باشد و چه در بين روحانيان، در دانشگاه باشد و چه
خيانـت   خـدمت  يچه خواهد كرد؟ آيا به جا، خود ساخته نباشد و به تهذيب نفس نپرداخته باشد، اين صاحب علم، چنانچه

دسـت نخواهـد زد بـه    هـا   آن به تحريف، يتبيين حقايق دين يظلم نخواهد گستراند؟ به جا، عدالت يد؟ به جانخواهد كر
از درمـان آنـان   ، درمان افـراد نـاتوان و تنگدسـت    ينخواهد شد؟به جا، آنان از دين يسبب دور، جذب مردم به دين يجا

لغزش يك عالم انحراف گـروه  . خطر ناك خواهد بود، ودخود ساخته نباشد و وارد اجتماع ش ياگر عالم، يآر. ندك يخوددار
  . هميشه از انديشه عالمان ناپاكيزه نشأت گرفته است، يالحاد هاي مكتبو  يانحراف يها مذهب. دارد يرا در پ يزياد

 ينماننـد واژگـو  ، لغـزش دانشـمند  . تغرق و تغرق ي هالعالم كانكسار السفين ي هد: زلّيفرما مي (ع)علي ن يرالمومنيام
  . شود يو خود نيز غرق مكند  مي همراهان را غرق، است يكشت

  
ضـعف اخـالق و عـدم    خـاطر   به، بشر يگرفتار. دارد يديگران را در پ ينابود، لغزش عالم

ايـن اسـت    يهمه ما برا يگرفتار (ره):يبه گفته امام خمين. آگاهان است ينيبند بودن ديپا
تربيت ، اند دانشمند شده، تربيت نشدند، الم شدندع. ايم تربيت نشده، ايم كه ما تزكيه نشده

كه تربيت  يكه از عالم ياند و آن خطر لكن تربيت نشده، شان عميق است تفكرات. اند نشده
  . آن خطر از خطر مغول باالتر است، شود مي است بر بشر وارد نشده

  
در صحنه ، ييد در صحنه معارف الهدر صحنه توح، ه نشده و تربيت نشده وارد بشوند در هر صحنهيكاگر نفوس تز

كه تزكيـه   ياشخاص، وارد بشود يا در هر صحنه، در صحنه درمان، در صحنه سياست، در صحنه فقه و فقاهت، فلسفه
  . بزرگ است يبر بشر از خطرهاها  اين ن شيطان باطن رها نشدند خطريه نشدند و از اينشدند و تصف

 يضـرور ، آموزنـد  يكه دانش م يتمام كسان يفس و تصفيه روح و روان برااز به علم اخالق و تهذيب نين، نيبنابرا
و ، اسـت  ياصـالح و تهـذيب افـراد رده درمـان     يفقط بـرا ، يكمختلف پزش هاي گروهدانش اخالق در  يريفراگ. است
بـر   الزمهـاي   هيخدمات و درمـان و توصـ   ارايهدر  يمختلف درمان هاي گروهاست كه  يانجام رسالت يآن برا يفراگير

شـان مبـارزه كننـد و محـيط سـالم و       ياركطه يح ياخالق هاي ناهنجاريوظيفه دارند با  يدرمان هاي گروه. مردم دارند
  . آورندوجود  به يمتناسب با جامعه اسالم
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  از نظر اسالم يار فعل اخالقيمع

خالقـي بـدانيم و يـا آن را از    توانيم عملي را ا مي از مهمترين مباحث فلسفه اخالق اين است كه ما با چه معياري يكي
ـ با صداقت رفتـار كـرد آيـا ا   كنندگان  مثال اگر كسي در كار و كسب خود با مراجعه. خارج كنيم يره افعال اخالقيدا ن ي

. اين بحث از مباحث جدي در فلسفه اخالق است ؟ديگر است طييا مشروط به شرا ؟است يعل اخالقشه فيصداقت هم
يكي از دو مـالك   )استاد مطهري (كتاب تعليم و تربيت در اسالم و كتاب فلسفه اخالقنظريه طبق  خالصه طور بهاما 
يعني اگر انسان كاري را انجام دهـد   اول رضايت خداوند :شرط عمل اخالقي به حساب آوردعنوان  به توان مي ر رايز

مشروط به امور مادي نكند سب رضايت الهي باشد به اين معني كه مالك ارزش عمل خود را كو هدف او را در انجام 
خواهد بود بنابراين اگر كسي به قصد رضايت الهي دروغ نگويد و به ديگران كمك كند و  يارزش اخالق ياين كار دارا

  . مالكهاي اخالقي رفتار كرده استبراساس  ن فرديامثال اين امور ا
او نباشد ولي در عـين  مد نظر  ت الهياگر انساني بر فرض خدا را قبول نداشته باشد و رضاي :يدوم وجدان انسان

ار خود را مشروط به امور مادي نكند بلكه بخاطر وجدان انساني كاري را انجام دهد اين عمل هم اخالقي كحال ارزش 
كمك كند يا صداقت داشته باشد تا وجدان خود را آرام كند اين عمل هم اي  ن اگر كسي به انسان درماندهيبنابرا. است
كمك كند يا صداقت داشته باشد تا وجدان خود را آرام كند ايـن  اي  بنابراين اگر كسي به انسان درمانده .است ياخالق

اما اگر اين كمك كردن يا راست گفتن در ازاي امور مادي باشد مثال راست بگويد تـا او هـم   . خواهد بود يعمل اخالق
مك بيايد اين عمل اخالقـي نيسـت بلكـه يـك عمـل      راست بگويد و او را فريب ندهد يا در موقع اضطرار او هم به ك

  . تاجرانه است
ريـد در دنيـا آزاد   جمله معروف امام حسين (ع) كه در روز عاشورا فرمودند كه اگر دين ندا

توانـد   مي الهي همي است كه انسان حتي با افكار غيركننده مالك فعل اخالق مرد باشيد بيان
و تـر   يت الهي در امـور اخالقـي بسـيار قـوي    گرچه شك پشتوانه رضا. اخالق داشته باشد

از وجدان انساني است و حال با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد در حرفـه پزشـكي        تر  كارآمد
اسـت زيـرا جامعـه    تـر   بسيار فـراهم ها  ر حرفهيبروز فعل اخالقي نسبت به ساهاي  زمينه

  . شوند مي روبروها  آن باكنندگان  بحراني و نامساعد مراجعه شرايطپزشكي هميشه در 
  

است و حتي اگر پزشكي معتقد به خدا تر  براي آنان مهيا پارساييكمك و همكاري و صداقت و هاي  بنابراين زمينه
اخالقي براي او وجود دارد و چقدر زيباست كه يك پزشك مسلمان هميشه در افعال خود خـدا را  هاي  هم نباشد زمينه

دارد در جهت كسب معنويت نيـز گـام    مي وجدان خود را آرام نگه يظر اخالقاز نكه  اين در نظر داشته باشد تا عالوه بر
ت بـه مراقبـت از انجـام عبـادات ظـاهري مسـتحبي بـراي او        كـ بر دارد و در جهت كمال و سير و سلوك معنـوي حر 

  . رده استكفراهم  يكاين توفيقي است كه خداوند براي جامعه پزش. استتر  ارزشمند
، به تاثيرگذاري آن فعل در رسيدن به كمال انساني بستگي ل اخالقيفضليت فعاز نظر اسالم، 

، از اين رو هر فعلي كه در بازسازي روح آدمي و وصول به كمـال نهـايي تـاثير بگـذارد     ;دارد
  شود.شمرده مي، رذيلت اخالقي صورتو در غير اينفضيلت 
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 دگاه اسالمياخالق از د

انسـان  . ديـ ر نمايسـ  يقـ يمـال حق كر يه در مسـ كمشروط بر آن، است يفه الهيلخ يسته مقام وااليشا، انسان در اسالم
 ير بوده و در واقع بخش اصلييهمواره در حال تغ يه بعد جسمانك، يو روحان يجسمان، ب از دو بعدكاست مر يموجود

  . اوست يامل روحكه در رشد و تكست بلياو ن يامل جسمكانسان در رشد و ت نهاييمال ك كش بي .است يوجود آدم
  اسالم عبارتند از: اخالق در ياصل يمحورها

ن يخداوند در مورد عوامل سـعادت آفـر  هاي  اميو پ ياله يوح) 2( انسان يالت بعد علوينش و تمايآفرهاي  ششك) 1(
 تـأثير و  اورادرنظر گرفـت  يو اخرو يويدن يد زندگيبا، سعادت انسان يزير يدر پ. مت انسانكح يبرمبنا زا ا شقاوتي

 ييه مـا در شناسـا  كـ نجاست يد و در اياو هم سنج ياخرو اتيدر ح، انسان ين جهانيات ايد عالوه بر حيفعل را با هر
 تأييـد و قدرت انتخـاب او مـورد    يآدم» ارياخت«گر اصليد ياز سو. ميهست يمحتاج وح، افعال يت اخالقيق وضعيدق

  . م استيركقرآن 
عمـل او  ، ن روياز ا. ديآ ميشمار  به قرآن يدتيمات عقكاسالم از مح يقاصول اخالترين  يهيار از بدياخت، يعبارت به

  . سر زند از او يو آزاد يمال آگاهكه با كرد يگ مي به خود» ارزش«نام  يدر صورت
ه از روح كـ اسـت   يآن گونه رفتـار انسـان  ، اخالق. توجه شده است يو سفل يز علوياسالم به غرا يدر نظام اخالق

 ييبـا يز، گـر يد ياز سـو . انسان اسـت  يالت درونيه تعادل قوا و توازن تمايروح در سا ييبايد و زريگ مي با سرچشمهيز
 يسـاز  كو پـا هـا   تيـ لذا اسالم بـه اصـالح ن  ، رديسرچشمه بگ »كت پاين«ه ازكن است يارزش آفر يعمل در صورت

  . همت گمارده استها  زهيانگ
است اي  شاخهاي  اخالق حرفه. دينما مي انيرا باي  حرفهخاص  ياخالق در فضاتر  يلكاصول ، يا اما اخالق حرفه

 يط و فضـا يبا توجه به شـرا ثانياً د اخالق را شناخت و يبااوالً درست آن  كدر يده است و برايشه اخالق روئيه بر رك
  . ن نمودييتب ژه آن حرفه رايواي  اخالق حرفه، هر حرفه خاص
بر خوردار است و  يگاه خاصياز جا يكپزشاخالق ، يا اخالق حرفههاي  ان همه شاخهيدر م

  . داراست يكه حرفه پزشكگاه خاص متعال است يجاخاطر  به نيا
   هكـ موضـوع انسـان اسـت چـرا     تـرين   فيشر يبه شرف موضوع آن است و در عالم هست يشرف هر عملاند  گفته

است  يانسان موجود. وند استده خدايده و آفرين پدينسان خوش ساختارترا» مياحسن تقو يلقد خلقنا االنسان ف«
ـ يقال «. ده استيش آفريبا دو دست خو، ه واريناكبا ويز يريه خداوند او را به تعبك ان تسـجد لمـا    كس مـا منعـ  يا ابل

 از بدن انسـان  يكعلم پزش. علم استترين  فيد شريگو مي انسان سخن يه به نحوك ين هر عمليبنابرا »يديخلقت ب
  . ن مرتبه وجود اوستيهر چند بدن انسان نازلتر، دارد كيادمكان علوم آيدر م يگاه خاصيد و جايگو مي
    يارم و محاسن اخالقكم

ـ  :م نموديتوان تقس مي را به دو گروه يات ستوده آدميخلق ـ ه ماكـ  ياتيـ دسـته خلق  كي ه حسـن و روابـط   ي
و مـنش   يروح بزرگـوار  يتعـال دهنـده   ه فراتر از آنچه گفته شد نشـان ك ياتيگر خلقيو دسته د. هاست انسان ياجتماع

  . انسان است
 يه مـن بـرا  كـ رم (ص) فرمودنـد  كغمبر ايپ. نديگو مي يارم اخالقكو دسته دوم را م يدسته اول را محاسن اخالق
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انسـان و سـوء    يبخت كيحسن خلق از ن :حضرت رسول (ص) فرمودند. مبعوث شدم يامبريارم اخالق به پكل ميمكت
ه اخـالق خـود را بـا صـفات     كـ آمده اسـت   )(ع يعلاميرالمؤمنين  با از حضرتيزالم ك كيدر . اوست يخلق از بدبخت

  . ديشانكارم اخالق بكم يد و سپس آن را به سوينكده مهار و رام يپسند

ـ ه با كالزم است  هاي پزشكيتكنسين فوريتبر  و  يگـرفتن از اخـالق و رفتـار انسـان     ياري
-اقدامات درماني پـيش مار در يب يت روحيبا تقوكه  اين مار عالوه بريش با بيدر برخوردها ياسالم

ـ نماتأمين  را او يتندرستبهبود و پيشرفت موجبات  يو درمان اوليهو  بيمارستاني چنـين  . هـم د ي
بايستي به فضايل اخالقي آراسته باشند و با تاثيرگذاري اين فضايل در ارتبـاط  كليه كادر پزشكي 

ـ ر سعادت دنيدر مسدريغ نورزند. با بيمار در صحت و سالمتي وي از هيچ كوششي  يو اخـرو  يوي
مارسـتان  يمار موقع مرخص شدنش از بيبكه  طوري به دنباشاي  ستهيشا ياو راهنما و مرب يز براين

ـ  يچگونه زنـدگ ، افته استيخود را باز  يسالمتكه  اين ضمن ييپاان معالجات سريو در پا ردن را ك
  . اد گرفته باشدي اند،درمان او سهيم بودهكه  كادر پزشكي روزمره از هاي  هم در معاشرت

 مطـرح نمـوده اسـت و    يو جسـمان  يماد يازهاينار نكانسان رادر  يو معنو يروحان يازهايد توجه به نيقرآن مج
ـ ض و خانواده او خارج شود زيمر يرخواهيو خ يره مهربانيد از دايب نبايطب يلكطور  به مـت و محبـت موجـب    يرا مالي

 ه تصـور كـ  يبانيطباند  د و چقدر در اشتباهينما مي او را فراهم يركو ف يت روحيو مقدمات تقو دشو مي ماريب يدلخوش
 دلجـويي و  يقسـاوت قلبـ   يند و برخـ يافزا مي ت خوديض بر اهميو ترساندن مر يداد و اوقات تلخينند با داد و بك مي

  . دانند مي ض را عالمت قدرت نفوذيننمودن مر
ـ كند  مي ان او عادتياطراف يه و زاريمار و آه فغان و گريبب به ناله يه طبكمسلم است  ـ نبا هرگـز  يول د تـرحم و  ي

  . ت است از دست بدهدين نشان آدميه نخستكو عاطفه را  يدلسوز
فقـر و  ، يزار افتند و با تضرع و مي هيخود به گر توانايياستطاعت از عدم  بي هاي ه خانوادهكافتد  مي چه بسا اتفاق

ب يـ ن جهـت طب يد و بـد يشان توجه نمايب به معالجه ايطبكه  اين دند ازياغلب فقرا ناام. نندك مي انش را جبريفاقه خو
ه بـا  كـ بل. شـان را پسـت نشـمارد   يد و ايـ شان اظهار تنفر ننمايخانه لباس و فقر ا، يت زندگيادت از وضعيد هنگام عيبا

 يو وفـادار  يرا حق شناسيند زك يشان معرفيا د و خود را دلسوزينه نمايصحبت نموده و با دقت معا يو سادگ يمهربان
  . باشد مي شتريب يليدستان خيته

است و پايبند  ياسالم يه به رهنمودهاكاست  ياسالم قابل طرح است در واقع انسان ياخالق يعنوان الگو بهآنچه 
شـناخت   يارهـا يمع، سته است به تناسـب موضـوع  يشا. شود مي يانسان ط نهاييمال كل به ياش را در جهت ن يزندگ

نـار آن چهـره درخشـان و    كو در  نمـاييم اسالم مطرح  ياخالق يالگو يرا در قالب معرف ياخالق يايو سجا ها فضيلت
خـدمات   ارايـه بـه   يخـالق اسـالم  ه با اكرا  يو درمان ينان خدمات بهداشتكاركر گيان و دكراپزشيان و پكپزش ينوران
  . مينكر يورزند تصو مي ش مبادرتيخو

ارم كو آراسته شدن به محاسن و م يمال اخالقكدن به مراتب يرس يه براكد يشين صورت انديبه ا يستياهمواره ب
ه تا چـه  كن است يه مهم اكبل، ستيارم اخالق چكم محاسن و ميه فقط بدانكن است ين مهم ايا ؟ردكد ياخالق چه با

  . ميا ساخته هم جهتها  آن افته و رفتار خود را بايمال دست كن منابع يزان به ايم
   :نديفرما مي (ع) ين عليمنؤرالميام
 يهيرسـاند بـد   مـي  يشـگ يهم يت شدن او را به رستگاريگونه ترب نيا، ت شوديترب يه با آداب الهك يسك

  . باشند مي هماهنگ و همسو يو اخالق يمال روحكه با جهت كاست  يتيترب، يت الهيه تربكاست 
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. گنجد نمي وهش در قالب الفاظكه افاضه است و آن همه نكبل، ستيدرس ن، ه نور استكبل، ستياخالق علم ن

 ادگاريوسف از خود به يه كرا  يو عفت يدامنكپا، نديآ فر مي انسان وارسته كي ثار و گذشتيه اكرا  يوه و عظمتكش
 يبـاق ه از داوود كـ را  يركصبر و ش، دهد مي گمنام از خود نشان يجيبس كي هكرااي  شجاعت و حماسه، گذارد مي
ا جمله خالصـه  يتوان در قالب چند واژه  مي ايدرخشد آ مي مادر كيه در اعماق دل كرا اي  عشق و عالقه، ماند مي
   ؟ردك

، يو راسـت  يدرسـت ، يو مهربـان  يكپـا ، عدل، و استكين هاي خوياخالق و ، تيمال انسانكن يتب ما باالتركدر م 
ان كاز ار يكيبراساس اخالق قائل است و آن را  ينات فراويم اهماسال. ام اخالق هستندكهمه از اح، يتواضع و رازدار

هـاي   تيـ فورن ينسـ كتهمگان شناخته شـده هسـت    يبرا يكت بر شمرده است قدر و ارزش خدمات پزشيمهم انسان
 نينسـ كتاگر . باشد مي و ضروريآنان الزم  يو براكياخالق ن، ار دارندكن سريچون با انسان دردمند و مصدوم يكپزش
ـ  ، اعتنـا باشـد   بي يش نداشته باشد و به عواطف انسانيات گرايات و اخالقيبه معنو يكپزش يها ريتفو و  كضـربه مهل

  د قابل جبران نباشديه شاكرساند  مي يبه اجتماع انسان يسخت
 به خود خواهد شد و يرفتارها مواظب حركات و مراقب و، از فرامين حقگيري  بهره انسان با اتصال به نور نبوت و

، خسـت ، نفـاق ، يچاپلوسـ ، حـرص ، يشرم يصفت پليد ب يدر و، خواهد برد كه اگر مطيع شهوت شود ياين واقعيت پ
، در انسان صفت قناعـت ، است يكه مطيع وح يعقل، اما اگر شهوت مطيع عقل گردديد آ غير آن پديد شماتت و، حسد

 يدر و، اگر مطيع حالت غضب شود ويد آ پديد يمعط بي و، يدست كوتاه، يپارساي، يآرام، ظرافت، شرم، يدار خويشتن
، آيـد وجـود   به ظلم كردن و يبين خودبزرگ، يجنگجوي حيله و مكر و، فروختن يبزرگ، الف زدن و يناپاك، تهور كبر و

سـكون   شـجاعت و  ثبـات و  عفـو و  و يبردبـار  صـبر و  يدر و يالبته عقـل تـابع وحـ   ، اگر غضب را تابع عقل كند و
بـددرون   سـرا و  يـاوه  خـائن و ، مكّـار  گر و حيله، نفس گردد ياگر مطيع حالت شيطان و آشكار گرددكرم  شهامت و و
صـالح  ، حكمـت  علـم و ، معرفـت  و يزيركـ  يدر و، كنـد  ياگر آن حالت را وصل به عقل اله و از كار درآيد، منافق و
 ياش تـابع پـاك   يمنفـ  مثبـت و  اسـت كـه چهـره    ياين حـاالت . پيدا شود(راستي و درستي در كردار و گفتار) سداد  و
  . او از دستورات خداست ييا نافرمان يتابع پيرو، نفس يآلودگ و يپاك نفس است و يآلودگ و

  هاي كسب فضايل و مبارزه با رذايلراه
ورى از صفات پروردگار عالم است، هر آنچه در رسيدن بـه   چون كمال نهايى انسان، رسيدن به قرب الهى و بهره

مانند حـب بـه خـدا، ذكـر،      ;، كارآمد و نقش آفرين باشد از نظر اسالم فضيلت اخالقى شمرده مى شوداين مقصد واال
صداقت، امانت و وفادارى به عهد، صبر و مقاومت، حكمت، عدالت، عفت، شجاعت، زهد و ورع، صفاى ذهنى، توكـل،  

مان، روحيه ى خدمت گزارى، ايثار و توسل، دعا، خوف از خداوند متعال، خوش خلقى، يارى به محرومين، كمك به يتي
هـر آنچـه انسـان را از مقصـد و مسـير كمـال،       ديگر صفات خوب . و  از خودگذشتگى، صله ى رحم، عفو و بخشش و

مانند خودخواهى، پيروى از هـواى   ;منحرف نمايد و از توجه به خداى متعال باز دارد، رذيلت اخالقى به حساب مى آيد
و نخوت، دروغ، حسد و بخل، حب دنيا، غيبت، تهمت، ريا و هر گناه و نافرمـانى اى كـه    نفس، عجب و خودبينى، كبر

  ترك واجبات و ارتكاب معاصى، از بزرگ ترين رذايل شمرده مى شود.  لذاخداى متعال نسبت به آن غضب مى نمايد. 
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  هاي كسب فضايل و مبارزه با رذايل عبارتند از:راه
ميم بگيرد كه خوب شود و خود را به فضايل نفساني آراسته و از رذايل انسان بايد تصطلب و خواست:  -1

  اخالقي دور سازد. اين خواسته را بايد به عنوان پيش درآمد و آغاز راه، در خود تقويت نمايد.
انسان بايد توجه داشته باشد كه خداوند متعال توان و قدرت مقابله و ستيز با رذايـل را در وجـود او    باور: -2

، لـذا اظهـار عجـز و    هاي شيطاني مقاومت نمايـد تواند در برابر تهديدها و وسوسهده است و او ميقرار دا
 نمايد.آورد و او را در برابر دشمنانش خوار و زبون ميباري را در انسان پديد ميناتواني، اثر رواني و زيان

گونـه كـه   دارد، هماندر تربيت نفس، رياضت و جهاد با هواهاي نفساني ضرورت رياضت و مجاهده:  -3
 رياضت و ورزش، براي سالم سازي بدن، امري ضروري و بديهي است.

طور كه در تربيت جسم بايد از كم شروع كرد و با تمرين و تكرار در آن به رشـد مطلـوب   همان تدريج: -4
ا در جسماني رسيد، در تربيت روح نيز بايد به تدريج مراحل و مدارج را تحصيل نموده و فضايل انسـاني ر 

 وجود آورد و از رذايل اخالقي پاك كرد.خود به

كن كردن آن ادامه يابد و نيـز جلـب فضـايل    رياضت و مجاهده با رذايل نفساني، بايد تا ريشه استمرار: -5
 ي راسخه درآيد.بايد آنقدر ادامه يابد كه به صورت ملكه

  يـد از آن جلـوگيري شـود و    اي در فضـاي جـان آدمـي، با   قبل از ورود هر آفت و رذيلـه  زدايي:آسيب -6
را بيرون كرد، تا توان حركـت بـه   نآسرعت چه آفات و رذائل به شكلي وارد فضاي جان شد بايد بهچنان

 ند نگردد.ست و كُهاي اخالقي، سسمت جلب فضليت

شود اخالق پسـنديده در روان آدمـي نفـوذ كنـد و بـه      تكرار عمل صالح باعث مي تكرار عمل صالح: -7
ي دل و جان آورد و در صفحهدر آيد، زيرا تكرار، صورت علمي خاصي را در انسان پديد ميصورت ملكه 

نمايـان شـود و    كـامالً شود كه قبح و زشـتي آن  بندد. تكرار در ترك رذيلت نيز سبب ميآدمي نقش مي
 انزجار و تنفر نسبت به آن هميشه باقي بماند.

فضايل اخالقي، اصالح اعتقادات و باورهاسـت.   يكي از راههاي مهم جلب تصحيح و تقويت باورها: -8
دهد و رذايل اخالقي مانند كُبر و ريا، انسان با تقويت خداباوري در دوري از رذايل از خود همت نشان مي

كن خواهد ديگر در نزدش جايگاهي نخواهد داشت و اين نوع رذايل با چنين باور و نگاهي به آساني ريشه
 شد.

درمان رذايل اخالقي نماز است. حضرت علي(ع) فرمود: خداوند بـه وسـيله نمـاز و     هاييكي از راه نماز: -9
 كند.ر و ظلم حفظ ميتكب بندگان مومن خود را از رذايلي چون زكات و روزه

منكَرِ ولَذكْرُ اللَّه أَكْبرُ واللَّه يعلَم مـا  اتْلُ ما أُوحي إِلَيك منَ الْكتَابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْ     
آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نمـاز را برپـا    ﴾45 ي ، آيه العنكبوت ي مباركهسوره ﴿تَصنَعونَ 

  . يدكن داند چه مى دارد و قطعا ياد خدا باالتر است و خدا مى دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى
  

هـاي اخالقـي و پيـرايش از    زي راه عملي آراسته شدن بـه فضـيلت  سابراي زمينه: راه علمي و عملي  -10
شوند كه عبارتند از: مشارطه( يعني انسان با خـود  رذايل نفساني، علماي اخالق چهار مرحله را ياد آور مي

اش گذاشته شده كوتـاهي  هدهها و تكاليفي كه برعمسؤوليتندد كه در اداي وظايف و بمي عهد و پيمان 
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گاه نبايد خداي متعـال را فرامـوش   هيچبند باشد)، مراقبه( يعني نكند و به دستورهاي پروردگار متعال پاي
ي الهي دهد)، محاسـبه( يعنـي بـه محاسـبه نفـس      كار خود رنگ و صيغهكند. همواره بايد بكوشد كه به

هاي را مورد عتاب و خطاب و سرزنش قرار دهد و از كردهبپردازد)، معاتبه( يعني انتقاد از خويش كند.خود 
  نمايد).هايش اقدام عملي ميخويش توبه و استغفار كند و براي جبران كوتاهي

.(سوره انعام ه خدا به عهد الهي وفا كنيد اين چيزيست ك: )152آيه  - وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
  شما را به آن سفارش كرده است كه پند گيريد.

.(سوره مومنون امانتها و عهد خود را مراعات  مؤمنان آنها هستند كه) : 8آيه - و الَّذينَ هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ
  كنند.  مي

كساني هستند كه به عهد خود هنگامي كه عهد بستند نيكوكاران : )177آيه -  الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا.(سوره بقره
 كنند.وفا مي

ا لَا تَفْعأَن تَقُولُوا م اللَّه ندقْتًا عرَ ملُونَ كَبا لَا تَفْعتَقُولُونَ م منُوا لينَ آَما الَّذها أَيسوره صفي). اى كسانى : )3و2آيات - لُونَ
دهيد نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام  كه انجام نمي گوييد ايد چرا چيزى مى كه ايمان آورده

 ندهيد.

خوشا به حال آن كه خوف و ترس از : : طوبي لمن شغله خوف اهللا عزوجل عن خوف الناس حضرت محمد(ص)
  خداوند عزوجل او را از خوف و ترس از مردم بازدارد.

خوشا به حال آن كه از پروردگارش ترسان باشد و از گناهانش :  : طوبي لمن راقب ربه و خاف ذنبه (ع)علي  حضرت
  هراسان .

بِه أتضِ يى االَْراَو ف مواتى السخْرَة اَو فل فَتَكُنْ فى صنْ خَرْدة مبثْقالَ حم نْ تَكنَّها اا نَىيا ب لَطيف نَّ اللّها ا اللّه
دانه خردلى (كار نيك يا بد) باشد و در دل سنگى يا در (گوشه اى) از آسمانها و پسرم! اگر به اندازه سنگينى  ;خَبيرٌ

 ).16(سوره لقمان، آيه » خداوند دقيق و آگاه است! ;زمين قرار گيرد، خداوند آن را (در قيامت براى حساب) مى آورد

كُلِّ يوم و لَيلَة على نَفْسه، فَيكونُ محاسب نَفْسه، فَان  حقٌّ على كُلِّ مسلم يعرِفُنا، اَنْ يعرِض عملَه فى):«عامام صادق(
ئَةً استَغْـفَرَ منْها لئَالّ يخْزى يوم الْقيامةِ يـنْ رأى سا نْها وم تَزادنَةً اسسأى حبر هر مسلمانى كه معرفت ما را دارد  ;ر

اى اگر حسنه ;، بر خويشتن عرضه بدارد، و حسابگر نفس خود باشدالزم است كه اعمال خود را در هر روز و شب
مشاهده كرد براى افزودن آن كوشش كند، و اگر سيئه اى مالحظه نمود از آن استغفار نمايد، مبادا روز قيامت رسوا 

 .)221تحف العقول، صفحه  »(گردد!

   ;كُم منْ قَبلِ اَنْ تُوزنُوا و حاسبوها منْ قَبلِ أَنْ تُحاسبواعباداهللاِ زِنُوا انْفُس«فرمايد: ) مىعامير مؤمنان امام على(
بندگان خدا خود را آزمايش كنيد قبل از اين كه شما را بيازمايند و به حساب خود برسيد قبل از اين كه به حساب شما 

 .)310، ص 4بحار االنوار، ج  ».(برسند

خويشتن را محاسبه ;بلَ اَنْ تُحاسبوا و زِنُوها قَبلَ اَنْ تُوزنُوا و تَجهزُوا للْعرْضِ االَْكْبرِحاسبوا اَنْفُسكُم قَ):«صرسول خدا(
كنيد پيش از آن كه به حساب شما برسند و خويش را وزن كنيد قبل از آن كه شما را وزن كنند! (و ارزش خود را 

بحاراالنوار، »( ) و آماده شويد براى عرضه بزرگ (روز قيامت)!تعيين كنيد پيش از آن كه ارزش شما را تعيين نمايند
 )73، صفحه 67جلد 

برد و كسى كه از آن غافل  ميبكشد، سود  فرمايند: كسى كه نفسش را به پاى حساب مييه السالم حضرت رضا عل
فهمد و كسى  ميشد، ، بيناست ، كسى كه بينا باكسى كه عبرت گيرد شود، زيانكار است ، كسى كه بترسد ايمن است و
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نفس  افتد... و برترين عقل ، شناخت انسان به ميل پيوند دوستى بريزد، به زحمت كه با جاه كه بفهمد، مى داند. هر
  خويش است.

بزرگترين پشتوانه اخالقـي و   از درون و بيرون انسان آگاه است،اعتقاد به خداوند بزرگ كه 
  ضامن اجرايي اصول انساني است.

  
  قاخال فوايد

  :شود مي اشارهها  آن لكن به بعضي از مهمترين، اخالق بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد فوايد
  ها كننده خواسته اخالق تعديل

گرفتن اين كار  به بخودي خود مضر نيستند اما اگر انسان محلها  فراواني دارد كه هيچكدام از اين خواستههاي  انسان خواسته
در حد اعتدال بهره نگيرد و راه افراط و تفريط پيش گيرد به گمراهي و طغيان و باال خـره بـه   ها  آن يا از را نداند وها  خواسته

آموزد و د نتيچه هر يك  مي را به ماها  اخالق مصداق و روش بكارگيري صحيح از اين خواستهبنابراين  .هالكت خواهد افتاد
  . كند مي خود رسيده و انسان را به كمال حقيقي رهنموناعتدال به رشد واقعي گيري  بادر نظرها  از خواسته

  عد معنوي انساندهنده ب كننده و پرورش اخالق تقويت
در بعد مادي شباهت زيادي بـا جـانوران ديگـر دارد امـا بعـد      . (جسم و روح) انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است

سازنده شخصيت انساني اوست و بايد گفت كه اين دو با  هك طوري بهحيوانات است  معنوي انسان وجه تمايز او از ساير
 جسـم در اثـر غفلـت از پـرورش صـحيح بيمـار       چـون  هـم متقابل دارند روح نيز  تأثيرهم در ارتباط بوده و در يكديگر 

  . و همچنين احتياج به غذا دارد تا پرورش يابدشود مي
 چراغ روشن، خوردن در شبنگام غذاه بينم مردم به يم در عجبم كه«فرمايند:  مي اين زمينه علي(ع)المؤمنين امير

خورند ولي در تغذيه روان خود همت ندارند تا چراغ عقل را با شعله علـم روشـن    مي كنند تا با چشم خود ببينند چه مي
  . »كنند و از غذاي آلوده مصون بمانند و دچار عوارض ناداني و گناه در عقايد و اعمال خود نشوند

تمـام كوشـش انسـان بايـد بـراي      لذا ، جسم بدون روح جمادي بيش نيست است و ح منشأ تمام آثاراز آنجا كه رو
بلكه بايـد آن  ، (البته اين بدان معنا نيست كه جسم را رها كنيم نمودن استعدادهاي عالي معنوي و انساني باشد شكوفا

روز تمام تالش بشر متمركز در جسم خويش متأسفانه ام. را سالم نگه داشت تا روح بتواند بوسيله آن كسب كمال كند)
رفاه اقتصادي و امنيت و بهداشت را عامل اي  است تا آنجايي كه گروهي اقتصاد را عامل سعادت جامعه بشري و دسته

  . اند آوردهشمار  به خوشبختي انسان
  

ولي اگر روح انسـان آلـوده   دهد  مي زندگي محدودي را از دست اگر جسم انسان به خطر افتد
  .  و هم زندگي ابدي رادهد  مي خطر بيفتدهم زندگي به سعادت دنيا از دسته ود و بش

 نتيجـه . سزايي اسـت ه بنابراين سعادت دنيوي انسان نيز وابسته به بعد معنوي او است و بعد معنوي حائز اهميت ب
ـ  مي و تعاليم اخالقي همه در پرورش و تقويت بعد معنوي انسانها  برنامهكه  اين و راي سـعادت دنيـا و آخـرت ا   باشد وب

  . است ضروري
  اخالق ضامن اجراي قوانين

خواهد تمام كارهايش از راه اختيار و بـدون   داند و مي (البته راه حدود و ثغور آزادي را نمي خواه است انسان فطرتاً آزادي
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در كه  اين بينيم با ود) لذا ميقوانين حقوقي و جزايي بر هاي محدوديتوجه دوست ندارد زير بار  هيچ باشد و به زحد و مر
هاي هنگفت و وسايل و تجهيزات وسـيع روز بـه روز تـدارك ديـده      سطح جهاني براي اجزاي قوانين و مقررات بودجه

شـكني   م قـانون (حتي خود مجريان قـانون هـ   توجهي به قانون رو به افزايش است بي باز هم جرم و جنايت و شود مي
قدر كه هر طوري به ،باشد ايمان به خدا و معاد و اخالق حسنه مي، جرايي اساسي قانونضمانت ا المتكنند) اما در س مي

گذارد و هيچگونه تجاوز و تعـدي و   به قانون الهي بيشتر احترام ميكند  مي تجليمؤمن  صفات حسنه بيشتر در شخص
(امر به كند  مي پاسداريها  آن ن ازبلكه با اختيار و آزادي از قوانين تبعيت كرده حتي تا پاي جا شود ميخالفي مرتكب ن

در اثر جهل و عناد يا خودخواهي از ايمان به خداوند سبحان و صفات حسنه دورتـر  هر اندازه معروف و نهي از منكر) و 
  . نمايد باشند به همان اندازه قانون شكني مي

ن الهي را موجب سعادت خـويش  كه قوانيدهد  مي سازد و به او آگاهي طوري انسان را مي اخالق بهكه  اين توضيح
باشـد و جـز    داند چون دانسته كسي كه اين قوانين را وضع كرده دوست و يار او بوده است (اهللا) و عادل حكيم مـي  مي

عـالوه اگـر بـه     بـه . كنـد  سعادت بنده چيز ديگري منظور ندارد در نتيجه مشتاقانه دستورات و قوانين الهي را عمل مي
، پـس از آن ، زددست به نقض قانون الهي (چه جنبه فردي و چه اجتمـاعي)  ، اموشي ياد خدامسلماني در اثر فر، فرض

. كنـد  همين ضامن اجرايي (اخالق) او را به توبه (نزد خود و خدا) و يا به معرفي خود به قانون و حاكم شرع اقـدام مـي  
از ائمـه اطهـار (ع) تقاضـاي اجـراي حـد       مني در اثر ترس از عذاب الهي شخصاًؤدانيم چه بسا م ايم و مي بسيار خوانده

فرمايد كه متقين  قرآن كريم در اين زمينه ميدهد.  مي اند و اين خود عمق نفوذ اين باور را نشان نسبت به خود را كرده
  . دارد و به اين ترتيب از قانون شكني در مقابل حضرت حق دست نگه ميكند  مي به هنگام انجام گناه خدا را ياد

  
  ذينُ اتَّقَوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون انَّ الَّ

اد آرند و همان لحظه يدم خدا را به  به دل فرا رسد همان ياليطان وسوسه و خيچون اهل تقوا را از ش
  . )201ه ي(سوره اعراف آ نندكدا يپ يينايرت و بيبص

  
  اخالق حافظ ايمان

دوري ها  آن را شناخت و ازها  آن هاي منفي (مبطالت) بايد بايد جنبهها  آن از براي صحيح انجام دادن اعمال و حفاظت
هـا و   تـا زحمـات و نـاراحتي   رود بايد از مبطالت اين عمل آگاهي داشته و دوري كند  مثالً كسي كه به حج مي. جست
  . يي كه در طول سفر و انجام اعمال آن تحمل كرده هدر نرود و حج او باطل نشودها سختي
هاي  وردن خواستهآافراط و تفريط در بر، )كي از مبطالت حفظ و نگهداري ايمان (كه همانا يك پارچه عمل استي

و اگـر طريقـه ارضـا و     هاي دارد كه حتمـاً بايـد ارضـا شـود     توضيح آنكه انسان فطرتاً خواسته. دروني و فطريات است
  . هد شدرا نداند به گمراهي و افراط و تفريط دچار خواها  آن مصاديق

هوا و هوس خود تأمين  آن را وسيله، مثالً مصداق واقعي غريزه جنسي و علت وجود آن در انسان (عامل بقاء) را نداند
و يا اگر مورد كاربرد غضب را كه نيـروي دافعـه انسـان اسـت     كند  مي قرار داده و تمام نيروي خود را صرف مسائل جنسي

طلبـي   و عزت نفس كه همـان حـس شخصـيت   دهد  مي ز هوي و هوس خود قرارن نعمت الهي را وسيله دفاع ااهم، نداند
ها از مسير اصـلي خـود موجـب تزلـزل و      اين است كه منحرف شدن اين نيروها و خواسته. آيد مي تكبر درصورت  به است

  . حتي بطالن ايمان خواهد شد
   روان اسـت.  داند. شاد زيستن از عالئـم سـالمت  مولوي يكي از بركات اخالقي را شادي مي

اخالقـي در  آيد، حاصل يـك رفتـار بـي   از نظر وي هر غم و تاريكي كه بر دل آدمي فرود مي
   جايي است.
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كنـد. از نظـر مولـوي، اگـر      بار و تاريـك تبـديل مـي   لقمه حرام و رفتارهاي هوس آلود دنياي فرد را نيز به زنداني غم
گريزي را در دل خويش ببينند و براي حفظ سالمت روان، خـود را  القتوانستند به آساني، خارهاي ناشي از اخها ميانسان

  برد.ه هيچ غمي كسي را در خود فرو نمياز آن خارها دور كنند، هرگز ب
اي در امـان   گزند و مفسـده هرگونه  ان را ازسنشناساند و ا لذا اخالق مصداق واقعي تمام غرايز دروني انسان را مي

تـر خواهـد بـود در نتيجـه الزم      خود را در مكتب اخالق بهتر پروش داده باشد ايمانش قوي دارد و هر اندازه انسان مي
است كه هر انساني براي حفط ايمان خود به تهذيب نفس بپردازد و خويشتن را به اخالق حسنه (كـه از طريـق وحـي    

  . آمده) بيارايد و كامل نمايد
زنـدگي شخصـي، شـغلي و اجتمـاعي      نيكو و رفتار اخالقي آثار و بركات فراواني در لقخُ

آورد. از ناپذير بـه ميـان مـي   بار و در مواردي جبراندارد و در برابر آن بدخُلقي آثار زيان
دهـد. رفتـار بـد بـا     امام صادق (ع) نقل شده است: هركس بدخُلقي كند خـود را عـذاب مـي   

  سوزاند.ن را ميگاه ديگراكند و آنديگران، آتشي است كه ابتدا خود فرد را تباه مي
با توجه به مجموع آنچه بيان گرديد و با در نظر گرفتن نقش حساس و عظيمـي كـه يـك كـارگزار در جمهـوري      

اهداف مقدس اسالم در متن جامعه و مناسبات بين  يت پياده نمودنمسؤولچه از آن جهت كه او ، نمايد اسالمي ايفا مي
خواه نـاخواه  ، ار و كردار او با همكاران و خصوصاً با مردم و ارباب رجوعآن جهت كه رفت و چه از، افراد را به دوش دارد

و حسن سلوك و رفتار او با مردم موجب رضايت و تقويـت روحيـه آنـان در     شود ميبيانگر و معرف نظام اسالمي تلقي 
  . گردد ميروشن ها  آن لزوم و اهيمت آموزش اخالق ويژه به، گردد ميجهت تداوم انقالب 

  
ـ    يول، شود يفضايل ماد اگر منبع تمام علوم وانسان  ، نباشـد  يدر زير چتـر تعليمـات اله

تخلّـف  ، عصـيان ، ياز وحشـيگر ، با داشتن آن همـه علـوم   تزكيه نفس ندارد و يبرا يراه
 تـأثير ن يا. او دارد يم در زندگيمستق تأثير ياخالق هر انسان. فساد در امان نخواهد بود و

 بـر  خـانواده  در يرا مسائل عاطفيز تر است؛ نيآفر و نقشتر  محسوس خانواده طيدر مح
آن  ياعضـا  يات اخالقيخصوص يشتر بر مبنايب خانواده طيگر غلبه دارد و محيمسائل د

ـ  خانواده ياگر اعضا، جهت نيگر؛ ازايتا عوامل د، رديگ يل مكش ـ ين ياز اخالق منـد   و بهـره ك
خـو   يو چنانچه بـه بـداخالق   ودش ميز يسرورانگ يل به بهشتيتبد خانواده طيمح، باشند

 . ديسوزان گرفتار خواهند د يهمواره خود را در جهنّم، گرفته باشند
 يزنـدگ اخالقـي،   با خـوش  يعني شيب الْعيطيد: بِحسنِ االَْخْالقِ يفرما ي(ع) م يامام عل

در  يه باعث نشـاط و شـاداب  كمه است يركات فاضله و اخالق كمل. گردد ميو و مطلوب كين
 يبرد و بـداخالق  ين ميها را از ب يرا برطرف و اضطرابها و نگران ها دشواريشده و  يگزند

ـ و عامـل مهـم پ  كند  مي فرسوده جسم و روح انسان را ـ   يجسـم  التكو مشـ زودرس  يري
  . است يروح

نـد  كرا مهار  يانگر ويو عص يز طوفانيش انسان و غراكتواند روح سر يم يتنها عامل
 ياخالق واقع، اندازدكار  به زيآم مسالمت يو زندگ ياه آرامش عمومعلم و صنعت را در ر و

 . رديگ يبه خدا سرچشمه م يقيمان حقيه از اكاست 
گـذار  تأثير ـ  چه دردهاي جسمي و چه دردهـاي روانـي   ـ  دردها در تسكين وكياخالق ن

رايط به همـين لحـاظ از شـ   . را تسريع كند ها بيماريي  معالجه تواند مي است تا آن حد كه
 يهـا  فوريـت اردان كزيرا . نيكوستخلق  داشتن، يكپزش يها فوريتاردان كالزم براي يك 

بـه روح بيمـار    آرامـش را ، تواند مؤثرتر از هر داروي ظـاهري  مي با خوش خلقي يكپزش
  . تزريق كند
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. تـوان در قلبهـا نفـوذ كـرد     مـي  رفتـاري اسـت كـه    نيـك و خـوش  اخـالق   يه يدر سا
 توفيـق در كارهـاي شـخص و اجتمـاعي     باعث پيشـرفت امـور و  خلقي ضمن آن كه  خوش

بازده تالش جمعـي افـراد   ، كاهد مي ها و سختيهاي موجود در جريان كار از مشقّت، شود مي
  ايد.  يبرم يلكحل هر مش يآن از عهده  كمكو باالخره به  افزايد مي را

  
 به اخالق با هركه بيني بساز  

 ر زيردست است و گر سرفراز (سعدي)اگ                             
 بد گردد اندر جهان نام بد ز             مكن بد كه بيني به فرجام بد

    نباشد همي نيك و بد پايدار  
  همان به كه نيكي بود يادگار(فردوسي)                                

 هرچه كني به خود كني گر همه نيك و بد كني
 كس نكند به جاي تو آنچه به جاي خود كني(اوحدي)                             
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  اهداف آموزشي فصل دوم
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

 ي را از ديدگاه اسالم شرح دهد.  اهميت پزشك  
 هاي معنوي بيماري و سالمتي را توضيح دهد.  ارزش  
  .مراقبت و درمان را از ديدگاه اسالم بيان كند  
 .اهميت حرفه پزشكي را در اسالم شرح دهد  

 
 

 فصل
 جايگاه خدمات پزشكي دوم

 در معارف اسالمي



  اهميت حرفه پزشكي و جايگاه آن در اسالم
  
 يه اسـالم بـرا  كـ را  يتـ يبدان دارد و اهم يردم بستگرا جان مياست ز يت فراوانياهم يدگاه اسالم داراياز د يكپزش
 را يشخصكه  اين را بدون يانسان يسكهر  :ديفرما مي ديه قرآن مجكست تا آنجا يده نيپوش يسكقائل است بر ها  جان
 ه او راكـ  يسكو هر  شتهكرا  ها انسان يا تماميرده باشد به قتل برساند گوكن يزم يبر رو يجاد فساديا ايشته باشد ك

  . )32ه ي(سوره مائده آ ا صدها انسان را زنده داشته استيزنده بدارد گو
ه كـ شـده بل هـا   آن يايـ نـه تنهـا موجـب اح    گـردد  مـي  از مـرگ  هايي انسانه باعث نجات ك يخدمتگزار كپزش
  . شان خاموش شوديا يگذارد چراغ پرفروغ زندگ نمي رده است وكرا زنده هايي  خانواده
ه ك يكين سه مورد: كار از مگر شود مي قطع رد ثواب عملشيم مي انسان يوقت ند:يافرم مي رم (ص)كامبر ايپ

بركات چنـين   ».ندك مي او دعا يه براك يارك وكين ا فرزندي شود مي ه ازآن سود بردهك ياعلميآن ادامه دارد  يسودرسان
باشـكوه اسـت كـه     چقدر زيبـا و . است عبادتي تا آن روز ادامه دارد و در فرمايشات امام صادق (ع) نيز بدان اشاره شده

  . انگيزه قربت ونزديكي به پروردگار جاودانه شود قالبي از تقوا و عمل صالح در
  

ـ است واگـردر انجـام ا   يوانسان ييتي الهمسؤولعهده دار  ي پزشكيها تيفور نينسكت ن ي
 نات اوعبادتكات وسكخدا ومقام قرب او را هدف قرار دهد همه حر يسب رضاكت مسؤولي

برد در حال عبادت  مي به سراي  ن هدف وانگيزهيه درچهارچوب چنك يهر نفس. خواهد بود
 . است

  
ا ز اين رو ، گردد مي مشخصكامالً  نقش پزشك و خدمات پزشكي به لحاظ خدمت به انسان و حفظ كيان انساني

و خدمت به يك انسان  گردد مي از بزرگترين عبادات محسوب ها انسانكاهش درد و درمان ، هرگونه كمك به سالمت
 . باشند مي جمال حقهاي  جلوه ها انسانچون ، خدمت به خداست

با توجه به ارزش انسان و اهميت سالمتي براي او فقه اسالمي كه متكفل تنظيم زنـدگي اجتمـاعي جوامـع اسـالمي     
غالب  :توضيح اينكه. نمايد مي براي حرفه پزشكي و خدمات پزشكي ارزش زيادي قائل شده و آن را واجب اعالم، است نيز

عـالوه بـر دسـتورات     كه طوري بهعبادي و اجتماعي اسالم در جهت حفظ و تداوم سالمتي و بهداشت جامعه دستورات غير
اهميـت بـه    آن همـه جانب سالمتي را گرفته اگر عبـادات بـا   ، اسالم در تعارض بين عبادت و سالمتي، مستقيم بهداشتي

امـر بـه معـروف و    ، روزه، جهاد، حج :مثل. شود مي گاه وجوبش ساقط شده و تبديل به حرمت ،سالمتي انسان ضرر برساند
كه سالمتي براي انسان و جامعه انساني دارد اين حرفـه و شـغل را نيـاز    اي  حال فقه با توجه به اهميت ويژه. نهي از منكر

  . داند مي براي آن دارا هستند واجب الزم را شرايطبراي كليه كساني كه دانش استعداد و ، مبرم جامعه دانسته
توان به اهميت حرفه پزشـكي و جايگـاه ارزشـمند آن در اسـالم      مي با مراجعه اجمالي به منابع اسالمي به وضوح 

   :اهميت اين موضوع از چند جهت قابل بحث است. واقف شد
بيمـاري  . زندگي خود ادامه دهد تواند به نمي انسان بدون سالمتي :ناپذير است سالمتي انسان امري اجتناب) 1(

 عمده در هنگام بيماري انجـام  طور بهمراجعه به پزشك . كند مي طبيعي او را مختل هاي فعاليتگيرد و  مي آرامش انسان را
و حساسي  باالييو لذا حرفه پزشكي از اهميت  شود مي بحراني فرد روبرو شرايطبه همين دليل حرفه پزشكي در . شود مي

و پزشـك ايـن نعمـت     اسـت  ها نعمتيعني سالمتي برترين  4افضل النعم هالصح :فرمايند مي امام علي (ع). تبرخوردار اس
  . بنابراين ارزش حرفه پزشكي از نظر اسالم تابع ارزش سالمتي از نظر اسالم است. گرداند مي بزرگ را به بيمار بر

_______________________________________________________________________________________________ 
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علم پزشكي به درمان بيمـاري  كه  اين ه بهبا توج :توجه به خدا در حرفه پزشكي فراوان استهاي  زمينه) 2(
نظام خلقت را در بدن مـورد مطالعـه قـرار    هاي  پزشك بايد خصوصيات و ريزه كاري، پردازد مي و حفظ سالمت انسان

نظام هستي سرو كار دارد و هاي  مداوم با پيچيدگي طور بهدهد بنابراين در طول دوران آموزش و حتي در هنگام درمان 
زمينه سير و سلوك و كسب . ر افراد توجه به عظمت الهي داشته باشديكه پزشك بيش از سا شود مي عثبامسأله  اين

 . كند مي انسان را با خدا مرتبطها  ر حرفهياست لذا حرفه پزشكي بيشتر از ساتر  معنويت براي او فراهم
ـ (سوره مائده آاس جميعا ومنْ أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّ :فرمايد مي خداوند در قرآن   هـركس انسـاني را    يعنـي ) 32 هي

 شـود  مي حيات جسماني و مادي هم اطالق آيه شريفه كه شامل. حيات بخشيده است ها انسانزنده نمايد گويا به همه 
  . كند مي طبيعي كار پزشك را بيان جنبه الهي و ماوراي

 پزشـكي مسـير  هـاي   بينـي  رغم پيش بهانسان پوشيده است و بسياري از اسرار خلقت بر كه  اين با توجه به خصوصاً
در روايات اسالمي اين . انسان به عظمت خداوند پي ببرد شود مي افتد كه باعث مي درمان و معالجه بيمار مسائلي اتفاق

  . و طبيب واقعي خود اوستدهد  مي نكته نيز آمده است كه كار طبابت را خود خداوند انجام
يعنـي خداونـد    »…اهللا الطبيب بل انت رجـل رفيـق   « :م (ص) خطاب به فرد پزشكي فرمودندپيامبر گرامي اسال

كننـده   كـه معالجـه  كند  مي اين حديث و احاديث مشابه آن به اين حقيقت اشاره. طبيب است و تو رفيق مهربان هستي
  . واقعي ذات اقدس الهي است

 دست خداوند است و در واقع دست خدا به او نيرو و تـوان معالجـه  بنابراين پزشك بايد توجه كند كه كار و حرفه او ابزار 
در قرآن كريم از قول حضرت ابراهيم آمده . بيند مي توجه كند در تمام مراحل معالجه خدا رامسأله  و اگر طبيب به ايندهد  مي

  . كند مي شوم او مرا درمان مي بيمار ) يعني و هنگامي كه80ه يآ، (سوره شعراء»  وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ « :است كه
  

از اين . توان گفت طبيب تجلي اسم شافي خداوند است كه در عالم ملك ظهور كرده است مي
  .  مقدس استاي  نظر حرفه پزشكي در اسالم حرفه

همانطور كه بيان شد به دليل هـدفي كـه    :دانش پزشكي مورد تمجيد پيشوايان ديني قرار گرفته است) 3(
الهي و معنوي اين حرفه در روايات اسـالمي شـغل و دانـش    هاي  سالمتي انسان و جنبهتأمين  شكي دارد يعنيعلم پز

 :العلـم علمـان  « :از پيامبر گرامي اسالم (ص) نقل شده است كه فرمودند. پزشكي در كنار علوم الهي عنوان شده است
 :) يعني دانـش بـر دو قسـم اسـت    است يه جسم آدمن و علم مربوط بيعلم د يعلم واقع( »علم االديان و علم االبدان

تغذيـه روح و معنويـت   منظـور   به اين تقسيم در اين حديث ناظر به هدف علم است كه يا. شناسي و علم طب علم دين
سـالمت  منظـور   بـه  انسان است كه خداوند پيامبران را بدان جهت فرستاده است و آن شناخت دين الهـي اسـت و يـا   

بنابراين در كنار هم قرار گـرفتن علـم   . آن است يمتول و توان كاري انسان است كه علم پزشكيجسمي و تقويت بنيه 
  . مقدم است ر علومياالديان و علم االبدان بيانگر ارزش علم پزشكي است كه بر سا

درماني وجـود  زيادي درباره مسائل بهداشتي و هاي  در اسالم توصيه :دستورات بهداشتي و درماني اسالم) 4(
مباحثي همانند مراحل خلقت انسان در قرآن و يا آياتي كه . طلبد مي مجال ديگري راها  آن آوري ارد كه بررسي و جمعد

ـ آعـبس  سـوره  ( فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامـه  :نظير آيه شريفهكند  مي توصيه به نكات بهداشتي و اخالقي ) يعنـي  24ه ي
 هالمعد فرمودند(ص) ز آنچه كه در روايات اسالمي آمده است نظير اين جمله پيامبرانسان بايد به غذاي خود بنگرد و ني

يعني معده انسان خانه همه دردها و پرهيـز كـردن سـرآمد همـه داروهـا اسـت و        راس كل دواء ي هبيت الداء و الحمي
كي در اسـالم اسـت كـه    ارزش و اهميت علم پزشـ دهنده  وجود دارد نشانها  احاديث و آيات مشابهي كه در اين زمينه

  . مورد توجه و توصيه پيشوايان ديني هم قرار گرفته است
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  معنوي بيماري و سالمتي هاي ارزش

يـك  عنـوان   بـه  معنوي است يعني اسالم به بيماري صرفا هاي ارزشبيماري و سالمتي همراه با مسأله  نگاه اسالم به
نيامـد  دسـت   بـه  د منصرف كند كه در نتيجه اگر سـالمتي نگرد تا همه توجه فرد را به بهبودي خو نمي عارضه ظاهري

لـذا  . كند مي ابزارهائي براي كسب معنويت توجهعنوان  به اسالم به بيماري و سالمتي. دچار افسردگي و اضطراب گردد
بيماري استفاده معنـوي كنـد بيمـاري داراي     زمعنوي هيچكدام داراي ارزش ذاتي نيست اگر انسان ا هاي ارزشاز نظر 

گردد سالمتي وسيله شكرگزاري به درگاه الهـي  مند  بهره و اگر از سالمتي در جهت كسب رضايت الهي شود مي رزشا
  . خواهد بود

دانـم كـدام حالـت     نمي خدايا من: دارند كه مي خود با خداوند به درگاه الهي عرضههاي  امام سجاد (ع) در مناجات
 ان استفاده از روزي پاك تو را دارم يا هنگام بيمـاري كـه وسـيله   گزاري است هنگام صحت كه توبراي شكرتر  شايسته
  . )110(صحيفه سجاديه /من از گناهان استرهايي 

در . آمـوزد  مـي  را بـه انسـان  هـا   آن اين مناجات در واقع نحوه برخورد با بيماري و سالمتي و ميزان ارزش معنـوي 
و ال مسـلم و ال   ي هامبر فرمودند: اليمرض مؤمن وال مؤمنپي. بسيار توجه شده استمسأله  روايات اسالمي نيز به اين

شـود   نمـي  و مسلماني مـريض مؤمن  يعني هيچ مرد و زن )11/5523(ميزان الحكمه/ اال حط اهللا به خطيئته ي همسلم
 كشـد  مـي  بنابراين درد و رنجي كـه انسـان در بيمـاري   . بخشد مي آن بيماري گناهان او راسبب  به خداوندكه  اين مگر

بيدار مانـدن يـك    ماند و نيز در روايت مشتركي از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) آمده است كه نمي اجر نزد خداوند يب
 وقتي نگاه اسالم به بيماري همراه با ارزش معنوي باشـد . شب از شدت مريضي و درد از عبادت يك سال افضل است

          عائــد المــريض يخــوض فــي الرحمــه  :(ص) فرمودنــدپيــامبر . عيــادت مــريض هــم داراي ارزش خواهــد بــودقطعــاً 
بنابراين وقتي جامعه پزشكي بـه  . مريض در رحمت الهي غوطه ور استكننده  يعني عيادت) 11/5530(ميزان الحكمه /
كنند و الزم است كه هم دقت در كار خود داشته باشند و هم تقـواي الهـي را    مي پردازد كاري الهي مي درمان بيماري

  . راعات كنند تا آن ارزش معنوي را تكميل كنندم
 يعني هركس به طبابت) 7/3288(ميزان الحكمه/ من تطبب فليتق اهللا و ليجهد :فرمايند مي (ع) يعلمنين ؤالمامير

دقت خاطر  به لزوم رعايت تقوي هم. گيردكار  به پردازد بايد مراعات تقواي الهي را بنمايد و تالش و كوشش خود را مي
  . طبابت و الهي شدن كار طبابت است و هم بخاطر ارزش معنوي كه در بيماري و سالمت وجود دارددر 

 يونـد و برقـرار  يپ، از عشـق  يديبه همراه نو يو درمان ينقش روحانعنوان  به گاه خود رايجا يد مذهبيامروزه عقا
الت و كمقابله بـا مشـ   ياسالم برا، هستند يردن زندگكهدفدار  يبه سو يمذاهب راه. رده استكدا يپ يارتباط عاطف

 يايـ و دن يتوجه به امور بـاق ، ركذ، دعا، ل بر خداكتو، صبر و استقامت، مثل نماز و روزه يژهايو يبه راهبردهاها  تنش
ه بـه روح  كـ هسـتند   ياز عوامل يمان و اعتقادات مذهبيا. اشاره نموده است… و يندن از امور فانكدل ، پس از مرگ

  . سازد مي دواريام يرومند ساخته و به سالمت و بهبودين يماريشند و او را در مقابله با ببخ مي مار قوتيب
 يالت و فشارهاكبا مش ييارويجهت رو يد شعائر مذهبياز عقا ها انسانه كاست  يروش يمذهب يمقابله و سازگار

ه كـ اسـت   مؤثربهبود وضع روان  يرامانند نماز و دعا به همان اندازه ب يمراسم مذهب يبرگزار، رنديگ مي بهره يزندگ
، خداوند سرچشمه گرفتـه اسـت   يمنتها بي ه از رحمتكاست  يفطراي  دهيد پديام. گذارد مي اثر يدارو بر بهبود جسم

 يعنيقدرت  أه به مبدكدهد  مي ثمر يد وقتيام. د وابسته استيبه ام يت آدمكو حر گردد مي ديبر محور ام يچرخ زندگ
  . ه باشدخداوند متعال وابست
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جه ينت بيها  آن يبرا يدرمان يها تالشه تمام ك يمارانيفقط در مورد ب، دعا دشوار است يشناخت اثر واقع ياز طرف
. مثبـت دارد  تـأثير  يت بـدن يـ فيكو  يحـاالت عـاطف   يدعا رو. را مورد قضاوت قرار داد يتوان دعادرمان يم، بوده است

م بـا  يارتباط مستق يمان مذهبيشات نقش دارد و ايدر جواب آزما تأثير بهبود زخم و، ن درديكم بر تسيركتالوت قرآن 
 بـه انسـان آرامـش    يسـخت جسـم   يهـا  بيمـاري با  ييارويدر رو يمان به خداوند و باور مذهبيا. دارد يبهداشت روان

. اسـت ها  آن هيت روحين موجبات تقويماران و از مهمتريب يدرمان هاي روشن يترمؤثراز  يكيش يايدعا و ن. بخشد مي
 سبب يو چه عامل شود مي ياز چه ناش ينيده ديمان و عقياكه  اين يكي، مورد بحث استغالباً  مان دو جهتيدر باب ا

جامعـه   يبـرا  ين و اعتقـادات مـذهب  يد ديآثار و فواكه  اين دوم، مان سوق داده شودين و ايد يه بشر به سوك شود مي
  . گرداند مي نيريرا شها  يند و تلخيآفر مي مقاومت يرويانسان ن در يمان مذهبيا. روزمره است يت و زندگيبشر

م يترسـ  هـا  مسـلمان  يدر ابعاد مختلـف زنـدگ  آن را  رده است و آثارك يات انسان معرفيح يبرا يياسالم هدف غا
و بعد  رايانسان (داشتن اخت يها ويژگيبراساس  بوده و يماد يايو فراتر از دن يكيزيمتاف، يين هدف غايا. نموده است

در  يمـار يات و سـالمت و مـرگ و ب  يـ م حيجه مفاهيدر نت. ل گرفته استك) شيامل بودن وكو  يهدفمند، يرماديغ
شـده و  گـذاري   به نـام يات طيبوده و ح يديتوح، يين هدف غايا. اند ف شدهين هدف تعرياز ا يا دوري يكينزد يراستا
 يات ويف انسان و آثار حيخاطر روح و نفس و جسم در تعرن يبه هم. اهللا نام گرفته است يآن قرب ال يسو ت بهكحر

ـ نش انسان بـه ا ير نگرش و بيينند و تغك مي دايو سالمت) نقش پ يماريو ب ي(مرگ و زندگ ن اصـل موضـوعه (خـود    ي
  . باشد مي ن اسالمياز اهداف عمده د انسان)
، انسـان  يو جسـمان  يو نفسـان  يحـ رو يخـواه  لتيو فضـ  ييگرا مالكبر  يمبتن ينشيرشدن بيفراگ، رسد مي نظر به
ه هـدفش سـالمت   كـ  يكعلم پزشـ  يل نگر براك ييالگوعنوان  به را توان آن مي هككند  مي ميجامع را ترس يچارچوب

  . ردك يمعرف، باشد ين انسانيچن
ط زند و نقطه مقابل آن فق مي سر يدرست ه در آن اعمال بدن بهكداند  مي يا حالتيسالمت را سرشت ، نايس يابوعل

ـ اعتدال و يدر هر شخص يهر مزاج. است ينسب يتندرست، ديافزا مي يو. است يدورشدن از سالمت د يشـا ، دارداي  ژهي
 يت و بـرا قـ چ ويافراط در عدم اعتدال ه. مار استيهمان مزاج ب يگر دارايتندرست است و شخص د يبه مزاج يسك
  . ستين يه تندرستيما يچ مزاجيه

از خود به  يماريف سالمت و بيرا در مورد تعر ييايه قضاوت معقول و پاككند  مي ان اقتضينا چنيس ابن ينگر ژرف
ن يچند مخصوصاً يهستند و وقت يف نسبيو همه تعارها  دهيپد يه تمامكند كز گوشزد يادگار بگذارد و به نسل امروز ني

ـ  چـون  هـم تـوان   مـي ن ف رايتعـار ، نـد يمداخله نما يماريدر روند سالمت و ب، يرونيو ب يدرون يفيكعامل  قالـب   كي
ماران مسلمان نسبت به يد بيد. سان باشدكيط يه شرايلكافراد و در  يتمام يه بازده آن براكرد ك ير طراحيناپذ انعطاف

  . شود مي بيكمراقبه و دعا تر، ماريو مرگ به ب يماريدن بيبا تصورات رس يماريسالمت و ب
. هسـتند  يآزمون اله كيو  ياز زندگ يخشرنج و مرگ ب، يماريب، ماران مسلمان معتقدنديب

ـ ك مـي  شير و شر آزمايد ما شما را با خيگو مي ند:خداوند متعاليفرما ميعلي (ع)  امام ، مين
  . و فقر است يماريو شر ب، يازين بي است و ير تندرستيخ

 شيخـو  يقات خـدا مال ياز سفر برا يعنوان بخش فاره گناهان و مرگ را بهكعنوان  را به يماريماران مسلمان بيب
ـ در اها  آن چون، سوزاند مي ه گناهانش راكاست  ياو مثل آتش يماريب، مار استيفرد مسلمان ب كي يوقت. دانند مي ن ي
 كيـ ه كبل، ستيه نينوع تنب كي يماريب. را متحمل شوند يرنج يستند در جهان بعديگر مجبور نيشند دك مي ا رنجيدن
خـدا   مار بود فرمـود: يه بكارانش ياز  يكيبه  (ع) يامام عل. شدن فرد است فيش سن و ضعيافزا، يزندگ يعيامد طبيپ

سـت امـا گناهـان را از    ين يپاداش يماريدر ب، استن گناهانت قرار دادكموجب  )يماري(ب يت دارياكه از آن شكآنچه را 
  . زدير مي يزييرا چون برگ پاها  آن برد و مي نيب
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دشـمن  عنـوان   الزاماً بـه را  يماريد بيما نبا. رسد مي ه از دانش خداوندك هاست انسانال تجربه كاز اش يكي يماريب
ه در حـال  كـ سم بـدن  يانكم كيعنوان  به ،مينكحادثه نگاه  كيد به آن به چشم يما با، در عوض. ميريخود در نظر بگ

  . دباش مي يو معنو يروان، ياحساس، يكيزيجاد تعادل فيو ا يساز دن و خالصرك كپا يبه ما برا كمك
هسـتند و دعـا منجـر بـه حفـظ سـالمت و        (Continuum of being)از تداوم بـودن   يبخش يماريسالمت و ب

 يه وكـ مگـر آن ، شـود  نمـي  مار هرگز رديشخص ب يدعا ند:يفرما مي امبر (ص)يپ. شود مي يمارياز ب ييرها يرستگار
. ازمندنـد يبه آن ن يماريدر سالمت و چه در ب چهها  ه همه انسانكست بلين يمارياز ب ييرها يدعا فقط برا. ابديبهبود 
 ،ه از بـال در امـان اسـت   كـ  يشـتر از تندرسـت  يازش بـه دعـا ب  ين، شدت گرفتار است ه بهك آن ند:يفرما مي (ع) يامام عل
ـ قـت را با ين حقياست و راز ا يفطر يش در وجود انسان امريايل به دعا و نيم. باشد نمي ـ  ي  ياو و غنـا  يد در فقـر ذات

  . ردكش جستجو پروردگار
گر را يدكـ ي هكـ  يمسـلمانان هنگـام  كـه   طوري به ،است ياللهي ها نعمتترين  از ارزشمند ييسالمت در اسالم جز

 كيـ كه تفكع است يوس چنان آنلمه سالم مفهومش ك. رانند سالم است مي ه بر زبانكاي  لمهكن ينند اولك مي مالقات
  ) .2سوره مباركه ابراهيم ، آيه ( شود مي شامل يو جسم يحو گزند رو يناراحتهرگونه  را از يگونه سالمتهر

  
  ينش اسالميط بر سالمت با بيمح تأثير

ها  كتواند محر مي ينش اسالميه با توجه به بك شود مي رو مختلف روبه يها كروزمره همواره با محر يانسان در زندگ
، خود را باال ببرد و سازگار شـود  يزان سازگاريا ميدارد ان بريآور را از م انيات زكمحر ينموده و با اراده قو ييرا شناسا

با درد خود بسـاز   ند:يفرما مي (ع) يامام عل. ندك مي نياسالم مع يرا اصول و مبان يو نوع سازگار يالبته سطح سازگار
  . ه با تو سازگار استكچندان 
ح يصـح كامالً  ه خود راك يشخص هكن است يا يمنظور از سازگار سد:ينو مي نيچن ينا در خصوص سازگاريس ابن

را از دسـت داده   يتندرسـت كنـد   مـي  ه حسك يسكم و ينام مي ا سازگارداند حالت او ر مي مزاج معتدل يو سالم و دارا
ـ همـواره در فـرد ا   ينش اسـالم يـ ب ياز طرفـ . شود مي دهين بحث ناسازگار ناميدر ا، ستين يعياست و مزاجش طب ن ي

  . شه حافظ و نگهبان خود باشديه همككند  مي جادياحساس را ا
ادگار مانده اسـت  يبه  ين سخنان ارزشمنديبر سالمت انسان از بزرگان د يطيست محيعوامل ز تأثيردر خصوص 

ـ د و در پايدر آغاز سرما خود را بپوشـان  ند:يفرما مي هكاشاره نمود علي (ع)  شيتوان به فرما مي ار آن جمله را  انش آني
  . انديرو مي انشيسوزاند و پا مي آغازش يعنيرد كه با برگ درختان خواهد ككند  مي همانها  را با بدنيد زيابيدر

ع كـ ن و الريفكن و العـا يللطائف يتيطهرا ب :آمده است 125ه يست در سوره بقره آيط زيط و محيدرباره بهداشت مح
  . ديزه گردانيكپادگان كنن وع و سجودكو ركنندگان  افكو اعتكنندگان  طواف يام را برا خانه يعنيالسجود 

  ينش اسالميمراقبت و درمان با ب

مـان بـه خـدا و نجـات     يو ا شود مي ه در آن خود فراموشك يآرمان، شود مي آرمان يدارا ياملكجهش ت كيانسان در 
، هـا  انسـان شتر و خـدمت بـه   يشناخت ب يمحقق دانشمند برا كيتالش خالصانه  چون هم، رديگ مي ش رايجا ها انسان

  . ت و خدمتيانسان يه فقط براكبل يچ پاداشيماران بدون هيق در مراقبت و درمان بينسان صدتالش ا
ه از كـ م يت است ما مـوظف يوانيعالم ح، چون عالم يروح اوست ول يعنيل او يت بعد اصيموضع اسالم حفظ و تقو
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  . مينكهم محافظت  يوانيز حيغرا يعنيل ير اصيبعد غ
سـاز مراقبـت از    نـه يرا عوامل زميدارد ز يو روان يدر مراقبت از خود جسم ينقش مهم يو اراده قو يآگاهدر اسالم خود

ـ  يرسالت و تعهد اخالق. ن اطالعات استياكارگيري  به يبرا يمورد خاص و اراده قو كيداشتن دانش و اطالعات در ، خود
نش و ين بيپرداخت و با ا ياسالمهاي  نشيب و پرورش يسازماران ابتدا به خوديامر مراقبت از ب يبراكند  مي جابيااي  حرفه

  . همت گمارند يبه امر خود مراقبت، يسب سازگاركرد تا با ك كمكماران در امر مراقبت يحاصل از آن به ب يآثار رفتار
اسـتوار  ، است يشگيه همكاشفه)ك(م ياله يبر وح ياخالق نظامو  ياصول و اعمال مراقبت طب يدگاه اسالمياز د

ه از ما كاست  يزين همان چيه اك يطور به، امبر استيدن به خدا و پيعشق ورز يعيامد طبيپ كيمار يب توجه به. است
  . شود مي خواسته

افراد در حـال رنـج   ، فيه چطور با مراقبت از افراد ضعكخدا از انسان انتظار دارد ، (ص) نشان دادند حضرت محمد
  . ندكخانمان اجتماع رفتار  بي دن و افراديشك

(انجـام   ركـ ا اجتناب از منيار خوب) كدادن  (انجام رد معروفكعمل كيعنوان  به تواند مي يمراقبت طب يمعنو جنبه
در نظر گرفته  يطيان تحت هر شراكزمان و م ينظم ماورا كيجاد يردن در جهت اكار ك يبا اشاره ضمن ار بد)كدادن 
  . امبر حاصل شوديث پيوند در قرآن و احادتواند با مطالعه صفات خدا مي يشتر از مراقبت طبيب كدر. شود

  
. عمـل ) 3(ر كف) 2(ت ين) 1(قرار گرفته است: تأكيد  در اسالم مراقبت در سه سطح متفاوت مورد

 يسـ كچـه  ، (when) يچه زمان، (what) يزيچ چه كمراقبت در ياللفظ ت و تحتياساس حالت ن
(who) چراكه  اين و (why) چگونه سؤالرد كدر سطح عمل. باشد يم، رديگ مي مورد مراقبت قرار 
(how) شود مي و منابع ها مهارتن مربوط به دانش يمطرح است و ا .  

ـ ه ك يسانك ينه فقط برا، همه مردم مهم است يبرا يمراقبت معنو  ياعتقـاد مـذهب   كي
ـ عنوان  به تيمعنو، مذهب كيرش يه متعاقب پذك يطور به. دارند ـ ن كي مطـرح   ياز اساسـ ي
ـ م يسـاز تر  قت را پر رنگين حقيا، سته استيشا. است ـ عنـوان   بـه  ه اسـالم ك سـتم  يس كي
مسـلمانان نسـبت بـه    ، خداوند انتظـار دارد . رنده همه جوانب انسان استيگدربر ياعتقاد

 يبنـد و بـار   بـي  ،سـم يلكبـا ال  اسالم واضحاًكه  در حالي .گران بخشنده و دلسوز باشنديد
ـ با ا، ندك مي خالفتم ينامناسب مثل همجنس باز يزندگ كا سبي يجنس ن ين حـال مـراقب  ي

ا يــدز يــمســلمان مبــتال بــه اريمــاران مســلمان و غياز مراقبــت ب،مســلمان را  يبهداشــت
  . كندنهي نميمصرف مواد سوء

ـ  يا ثروت افرادي يت اجتماعيوضع، تيقوم، به اعتقادات يرد اسالمكمراقبت تحت عمل ه ك
ـ ر مسلمان به همـان نسـبت همتا  يفرد غ كيكه  طوري به .ندارد يتوجه، شندك مي رنج  انش وي
ـ مراقبت از  .رديگ مي مورد درمان قرار يمساوطور  به ـ د كي را  يتعـامالت انسـان   يد اسـالم ي
ـ ن و مقام انسان اهمأاسالم به ش. ندك نمي منع كينولوژكتهاي  شرفتياستفاده از پ رغم به  تي
  .  ل استيقا يم انسان و تعامالت ويارتباط مستق يبرا ييو ارزش واالدهد  مي

    يل نگركت و يمعنو

رغم  به .رنديناپذ كيكط وابسته به هم و تفيات انسان و محيه در آن تمام خصوصكاست  يدگاه فلسفيد كي ينگر لك
ن لحاظ انسان را ياست و از ا يپردازان معطوف به بعد جسمان هينظر يها دگاهيثر دكا انسان (جسم و روان) يابعاد وجود

ن كيل. اند ردهكن بعد مطرح يدر ا، آن است يمار و حفظ و ارتقايدر ب يجاد سالمتيه اكرا  يكزشرده و هدف پكل يتحل
ارجـح   يبر بعد جسم يفه اهللا همواره بعد روانيخلعنوان  به ق آن نسبت به انسانيدگاه عمياسالم و د يدگاه متعاليدر د
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  . ه ممدوح هم هستكست بلينه تنها مذموم ن جسم يت قوايتقومعني  به ه پرورش جسمكد توجه داشت يالبته با. است
، خـود را  يمعنـو  يازهايشان و مضطرب مجبورند نيماران پريب، باشد يافكنا يمراقبت معنو ارايهان اگر ين ميدر ا

را تحمل  يشترين است رنج بكو مم شود ميتر  و مضطربتر  شانيپر يمار از نظر معنويجه بيند در نتيخود برآورده نما
  . ت همراه استيو عصبان يديناام، ضعف، ييحس تنها، نييعزت نفس پا، چون درد يالتكبا مشباً غال هكند ك

ت نسبت به يد حساسيبا ذهن و روح)، (توجه به جسم مراقبت جامع هستند ارايهدرصدد  اگر واقعاً ين بهداشتيمراقب
ـ معنو. ت بشناسـند ياست بـه رسـم   ياتيار حيه بسكماران را يب يمعنو يازهاين از اي  خالصـه عنـوان   بـه  توانـد  مـي  تي

 يمـار يقت اگر نقـش ب يدر حق. ندك مي نييتعامل ما با جهان را تع يند چگونگيه فراكما در نظر گرفته شود  هاي ارزش
بعـد  ، رنـد يگ مـي  ت در نظريمعنو يدو بعد برا، ن رابطهيدر ا. ندك مي يرا باز يت نقش مهميمعنو، ف شوديتعرخوبي  به
و  )يمتعـال  هاي ارزشو  يبودن متعال، (خدا ارتباط شخص با خارج از جهان ماده است يبعد عمود .يو بعد عمود يافق

  . است يعير مردم و جهان طبيسا، ارتباط با خود يبعد افق
و  يرسـتگار  يبـرا  ير معنويمس كيوجود ندارد و مذهب  يار و اعمال مذهبكت بدون افيمعنو، ينه اسالميدر زم

 ما يا هدف در زندگي يتجربه معنوعنوان  به غالباً تيمعنو ينه اسالميدر زم، نيهمچن. ندك مي را فراهم يراه زندگ كي
 كيـ ن اتصـال شـامل   يا، ياديافراد ز يبرا. شود مي فيتعر، رامون مايجهان پ يزهاياحساس اتصال با مردم و چ كي

  . ا قدرت برتر استيارتباط با خدا 
. اسـت  يسـتم اسـالم  يس يزكـ هسـته مر ، تـد ك مـي  تيـ و تربدهد  مي بشر را آموزش يه خود درونك يمعنو نظام

 كيـ و كنـد   مـي  ريـ تطه يماد يرا از شهوت زندگ يخود رها ساخته است و روح و ين اسالم انسان را از بردگيهمچن
سر است يمشكرگزاري  ار وكپشت، ند صبريق فراين امر از طريا. ندك مي جان عشق به خداوند را در انسان القايشور و ه

بخشش و اجابت ، عشق، يمانند شادمان ياتيتجرب. ندك مي ) بازي(روحان يو معنو يخوب بودن جسمان يه درها را براك
  . هستند ياز خوب بودن معنو يتظاهرات

از . نـد ك ميتأكيد  ،موجودات زنده سودمند است يه براكاي  نهيسب دانش و مهارت در هر زمكاق به ياسالم بر اشت
ق يماران از طريه بيپا يازهاينكه  طوري به شود مي در نظر گرفته يگنبد معنو كيعنوان  به مراقبتمفهوم  يد اسالميد

  . شود مي ث برآوردهيقرآن و احادهاي  هيتوص
ه عهده دار حفظ جـان  كو شعبات آن  يكدانش پزش، سودمندهاي  ان دانشير حال در مه به

ـ را جـ يز، برخوردار است ييانسان است و از منزلت واال ـ عز يان آدم ز اسـت و حفـظ آن   ي
 وظايف يتواند به ادا مي ه انسانكاست  يتندرستتأمين  يه يباشد و تنها در سا مي واجب

  . خود بنحو مطلوب بپردازد
توانـد   مـي  يكه دانش پزشـ كاست  ياز قداست يكن فصل گفته شد حايه در اك يتمام مطالب

ختـه  يآم فضايلرد و با اخالق و يگ قرار ها انساندر خدمت كه  اين مشروط بر، داشته باشد
ـ ا يازمندان را بهرمند سازد و تندرسـت يح خود همه نيصح يباشد تا در مجرا ن ين برتـر ي

  . دارد يان ارزانينداردبه آدم يريبدون آن خ يه زندگكرا  ها نعمت
   يعني وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ

  )80ه يشعرا آ (سورهدهد  مي ميپس او شفا مار شوميبه ك يو هنگام
ه انسـان  كدو نعمت هست  يعني الصحه واالمان، مجهولتان نعمتان: فرمايند السالم مي حضرت علي عليه

  .تيامن يگريو د يسالمت يكيرا درست نشناخته است ها  آن ارزش



  اهداف آموزشي فصل سوم
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

 زشكي شرح دهد. هاي پ اهميت اخالق پزشكي را در فوريت  
 اي را تعريف كند.   اخالق حرفه 
 اي را توضيح دهد. اهميت و جايگاه اخالق حرفه 
 در علوم پزشكي را بيان كند. اياهميت اخالق حرفه 
 هاي پزشكي را بيان كند .اي در رشته فوريتنقش اخالق حرفه  
   .اخالق كاري را شرح دهد  
 .تاريخچه اخالق پزشكي در ايران را توضيح دهد    
 بيان كند يابد را  خصوصياتي كه فردي كه به حرف پزشكي دست مي.  

 
 

 فصل
 سوم

اهميت اخالق پزشكي و 
 اخالق حرفه اي

هاي پزشكي فوريتدر   



  يكت اخالق پزشياهم

ـ ات پايز از احواالت ثابت و سـج يعلم اخالق ن ـ گو مـي  دار انسـان ي امـا  . داردبرعهـده   را يروح آدمـ ، د و در واقـع طبابـت  ي
از دوران گذشـته  ، داردبرعهده  سان راان يشتر درمان امراض جسميو طبابت هر چند ب يكان شد علم پزشيه بكگونه  همان

 علـم طـب محسـوب    ياز اجـزا  يكـ يربـاز  ياز د يكاخالق پزشـ . داشته است يناگسستن يونديات انسان پيروان و خلق با
  .  اند ز داشتهين ياخالقهاي  هيتوص، ييداروهاي  هيو توص يكنار پرداختن به مسائل پزشكشده است و عالمان طب در  مي

امـر طبابـت   ، يكپزشهاي  نهيه با فلسفه اخالق در زمكاست  يكاز علم اخالق و علم پزشاي  شاخه يكاخالق پزش
هاي  نامه آيينمجموعه  يكگر اخالق پزشيدعبارت  به .رداار دكسر و  يكقات پزشيروزمره و قواعد آن و تحق

  .  نندكز يها از آن پريت و يرا رعاها  آن ديان باكه پزشكاست اي  دهيوهكده و اعمال نيآداب پسند
نـوع امـر بـه     كيقت يدر حق يكاست و علم اخالق پزش ياركز يپره يكت پزشين ماهيبنابرا

از  يده و نهـ يردار پسـند كـ ق به اعمال و رفتـار و  يامر به تشو يعني ،است يكر علم پزشكاز من يمعروف و نه
، و محبـت  يدلسـوز ، يدامن كپا، يشمچ كپا، يطمع بي به، امر به وقار، ردكاعتراض ها  آن د ازيه باك ياعمال ناصواب

امـر بـه مطالعـات و    ، به امانت و صداقت، يامر به رازدار، مارانيبا مردم و ب يبه همدرد شكيبايي، تيميصم، يمهربان
 ينهـ ، ماران و جامعهيبزرگ خودمان نسبت به بهاي  مسؤوليت از عدم توجه به يداشتن دانش خود و اما نه آمد نگاهروز

 ينه، زيآم از طبابت غلط و اعمال اشتباه ينه، از انتخاب دوستان نامناسب ينه، يلكدر و مشروبات الاز مصرف مواد مخ
 ياز جسـتجو  ينهـ ، ارانكـ ان و همكر پزشـ يـ مـاران و تحق يمورد با ب بي هاي از خشونت ينه، مارانياسرار ب يياز بازگو
اران نادرسـت و  كـ ماران بـه هم ياز ارجاع ب ينه، خالف يها ياز صدور گواه ينه، يمار دزديو ب يو دالل باز يمشتر

ده شـهوت  يماران را به ديو ب يچشم كاز ناپا ين و نامتناسب و باالخره نهيسنگ يها العالج افت حقياز در ينه، واردنا
 .ستنينگر

 
گيـري   در بعد مهارتي، هدف آموزش اخالق پزشـكي ايجـاد توانمنـدي تصـميم    

   باشد:زاء زير مياخالقي و طبابت اخالقي است كه شامل اج

توانايي برقراري ارتباط با بيماران، بستگان ايشان و ساير اعضاي كادر پزشكي در مورد موضـوعات اخـالق    -
  . پزشكي

جلب مشاركت بيماران و بستگان ايشان در تصميمات تشخيصي درماني و تعامل مـوثر بـا ايشـان در مـورد      -
 . موضوعات اخالق پزشكي

 . ايعملكرد خود در مراعات تعهدات حرفهتوانايي ارزيابي و ارتقاء  -
 . توانايي ارائه و پذيرش انتقادات مناسب -
اي و تصــميمات اخالقــي اتخــاذ شــده در حضــور ســازي تعهــدات حرفــههــاي الزم بــراي پيــاده مهــارت -

 . هاي موجود در مؤسسات محل فعاليت محدوديت
باشد:عد نگرشي، اهداف آموزش اخالق پزشكي شامل موارد زير مي در ب   

 .توجه داشتن به موضوعات اخالق پزشكي در محيط كار خود -
گويي به نيازهاي بيماران و جامعه به نحـوي كـه    كاري، قابل اعتماد بودن و پاسخسوزي، درستاحترام، دل -

 منافع بيمار را بر منافع خود اولويت دهد. 
رفـه پزشـكي و تعهـد بـه تعـالي      حوظيفه شناسي و مسؤوليت پذيري در مقابل بيمـاران، جامعـه، قـانون و     -

  .اي حرفه
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 . تعهد به عدالت و عدم تبعيض در ارايه خدمات -
 .احترام به نقش ساير اعضاي تيم خدمات سالمت  -
هاي فرهنگـي و مـذهبي، سـن، جـنس و      احترام به بيمار به عنوان يك انسان و توجه نشان دادن به تفاوت -

 هاي بيمار. ناتواني
 .ه نسبت به خودپذيري و نگرش نقادانانتقاد -
   .تعهد به حفظ سالمت خود و ساير اعضاي تيم خدمات سالمت -

ه در انسـان ثابـت و   كـ را  ييصفات و رفتارهـا ، ه اخالقكجه گرفت ين نتيتوان چن مي شدهركبا توجه به مطالب ذ
ده در درگـاه  يسته و پسـند يم رفتارها و روابط شايبحث اخالق تنظ ياساسهاي  نهيو زم شود مي شامل، دينما مي مستمر

ت يـ را هـدف ترب يـ ت اسـت ز ين ثمرات تربياز مهمتر يكين معنا ياخالق در ا. ست استيط زيو خود انسان و مح، خدا
  . استعداد انسان استو شكوفايي  نه رشديفراهم آوردن زم
  اياخالق حرفه

ختلف مورد توجـه  ف مرَهاي شغلي و حاي مدت زماني است در كشورهاي مختلف و در گروهموضوع اخالق حرفه
اي بـه  هايي در جهت تدوين كُدها و استانداردهاي اخالقـي صـورت گرفتـه اسـت. اخـالق حرفـه      قرار گرفته و تالش

  پردازد.اي ميچگونگي رفتار، ادب و عمل شخص هنگام كار حرفه
لمه است ك خاص يبه معنا يكعتر از اخالق پزشيوس يزيدر واقع چ يو درمان يدر خدمات بهداشتاي  اخالق حرفه

و علوم و خـدمات   يكپزش، يمختلف بهداشتهاي  همه صاحبان مشاغل رشته يبرا يمقررات اخالقعنوان  به و آنچه را
  .رديگ مي وابسته مطرح است در بر

  اي، مسؤوليت اخالقي است كه فرد در شغل خود دارد.هدف از اخالق حرفه 
 اي:اهميت و جايگاه اخالق حرفه

  انساني اصول و اي حرفه اخالق اجرايي ضمانت ، مراجع و تكنسين فوريتهاي پزشكي بين طارتبا در كه چيزي آن
 سـبب  مناسـب  رفتاري و اخالقي خصوصيات از برخورداري .تكنسين است جانب از اي حرفه مسئوليت احساس است، 

 فردي .نمايد خدمات ارايه به اقدام مردم با مؤثر و خوب ارتباطي برقراري  با بتواند تكنسين فوريتهاي پزشكي شود مي

 معنـوي  ابعاد پرورش و تقويت با و كند مي تعديل ديگران نفع رابه خود هاي خواسته كند مي رعايت را اخالقي آداب كه

 مهمترين از يكي مراجعين نزد و كار محيط در اخالقي شئونات رعايت.نمايد مي اقدام همنوعان به خدمت راه در همواره

بـه بيمـاران و    ارائـه خـدمات پـيش بيمارسـتاني     جهـت  بـه  تكنسين فوريتهـاي پزشـكي   .است وشغل حرفه هر اصول
مـردم   ميـان  در را آن ويـژه  جايگاه و شأن و نموده را خود حرفه اخالق مراعات كس هر بيش از بايست مي مصدومين، 

 .. نمايد حفظ


 ارتقاي و حفظ و است الهي موهبتي راداف سالمت كه باشند داشته خاطر به همواره بايد تكنسين فوريتهاي پزشكي

 ناگواري است عوارض ممكن مهم رسالت اين انجام در كوتاهي .دارد بزرگ اجري منان ايزد نزد و است آنان آن وظايف

 به منجر است ممكن مولتي تروما از يك مراقبت در دقتي كم مثال عنوان به. باشد داشته دنبال به افراد سالمت براي را

 مخـاطره  بـه  را وي حيـات  توانـد  مي بيمار عالئم حياتي  در دقتي بي يا و شود جدي يا حتي مرگ مصدوم آسيب ايجاد

 رضـاي  و منزلت و اجر و دريابند را خود شغلي وظيفة شأن بايست مي تكنسين فوريتهاي پزشكي اين وضعيت، با.اندازد

 .دهند قرار خود فعاليت اصلي را انگيزه الهي
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  نكته مهم
مراجعين، بيماران و  اعتماد از و داشته توجه خود شغل عظمت و اهميت به يدارب وجداني با

  .كنيم استفادهدر ارائه خدمات درماني و مراقبتي   احسن نحو به مصدومين
  

  اي   اصول اخالق حرفه هاي ارزش

اعي بسـيار  در رعايـت هنجارهـاي اجتمـ   هـا   آن وااليي است كه رعايـت  هاي ارزشاي داراي بار و  اصول اخالق حرفه
اي مناسـبات فراوانـي بـا    در فعاليت حرفه. آفرين است و اين مستلزم شناخت اوليه و اساسي از اصول مذكور است نقش

افرادي چون بيماران ،خانواده بيماران و همكاران(همكاران باالدست، همكاران هم سطح و همكاران زيردست) داريـم.  
رعايـت   شناسـند و بـر  حقوق خويش، حقوق همكاران و بيماران را مي كارمندان صاحبان شاغل كه در مناسبات شغلي،

اي بر مناسبات و روابـط و حقـوق بيمـاران و همكـاران تاكيـد      اخالق حرفههاي اند. ارزشآنها حساسيت دارند، اخالقي
ش، صميميت تواند فضاي حاكم بر محيط كاري را سرشار از نشاط،آرامدارند. به همين دليل است كه تعامل اخالقي مي

  و امنيت كند.
مختلـف  هـاي   حرفـه . آن حرفه اسـت  نامه اساسرفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد كه برگرفته از اي  هر حرفه

، باشـند  مـي  كه در خـدمت بـه جامعـه دارنـد داراي معيارهـاي اخالقـي متفـاوت       اي  برحسب ميزان حساسيت و وظيفه
كنند كه اعضاي يك سازمان را  مي را مشخص هايي صالحيتو  ها ارزشمعيارهاي اخالقي اصول مشترك خصوصيت 

  دهد.  مي به هم پيوند
توان هنجارها و آداب رايج در حرفـه را سـنجيد و   اي ترازويي است كه با آن مياخالق حرفه

  آداب ارزشمند را از هنجارهاي ناروا تمايز نهاد.
 تمسـؤولي فـه و  يوظ، اركهر نوع نسبت به  ياركو وجدان  يتعهد اخالق ينوعاي  اخالق حرفه

از احتـرام بـه    يردار در هر صـنف و شـغل نمـاد   كگفتار و ، صداقت در رفتار، گريبه زبان د. است
ثـاق اخـالق   يم، در قالـب مـرام نامـه   اي  در هر شغل و حرفـه اي  به مرور زمان اخالق حرفه. استاي  اخالق حرفه

در واقع معيارهـاي  . آمده استآور در الزام توب وكمصورت  به ه آنه بيشبهايي  و نوشته يثاق اصول اخالقيو ماي  حرفه
عبـارت ديگـر معيارهـاي     دهـد. بـه   ها ارايه مي ها و حقوق سازمان ها، اصول، مسؤوليت اخالقي چارچوبي را براي ارزش

بايست در  ي ميهايي هستند، چه بايد انجام بدهند، چه نوع تصميماتــــ هاي چه سازمان گويد سازمان اخالقي به ما مي
هاي راهنمايي هستند كه به اعضـاء يـك سـازمان كمـك      چون نقشه ها اتخاذ شود؟ معيارهاي اخالقي هم اين سازمان

هاي خود را به روشني و وضوح كاملي ايفاء نمايند. اين معيارها برگرفته از فرهنـگ بـومي ـ فرهنـگ      كنند تا نقش مي
  ين مبين اسالم است. خصوص در كشور ما متأثر از د مدني روز و به

شود. كلمه اخالق به آن دسـته از   كه اخالق هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفي آن اطالق مي نظر از اين صرف
شود. اصوالً اخالق منفصل از موضوعات مادي بـوده و   صفات مثبت كه با هنجارهاي جامعه همخواني دارند اطالق مي

گيرد و امروز به ايـن نـوع اخـالق،     هداف و منافـــع مشترك هستند دربر ميبعد معنوي طبقات مشاغل را كه داراي ا
  گويند. اي مي اخالق حرفه

هاي محولـه در حرفـه در   مسؤوليتهاي پزشكي تبعيت افراد از شرح وظايف و اي در فوريتپذيري حرفهمسؤوليت
اهـداف و موضـوع تعريـف شـده      ،ازمان چهارچوب مقررات و قوانين است و در سطح سازماني پايبندي به اساسنامه س

  اي است مگر آنكه اساسنامه جديدي به تصويب مراجع قانوني برسد. حرفه
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اي، تـاثير  ايسـت. اخـالق حرفـه   ، اخـالق حرفـه   هـر سـازماني  ترين متغيـر در موفقيـت   مهم
را  رضايت مشـتريان  اي هسازمان دارد . اخالق حرفآن ج يها ونتاگيري بر روي فعاليت چشم

  .دهددرجه ريسك را كاهش ميهمچنين  بخشد ودهد ، ارتباطات را بهبود ميافزايش مي
  نكات مهم 

اي، مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است كه رفتار افراد و گروهها را تعيـين  اخالق حرفه -
كردن اين امر است  اي، يك فرايند تفكر عقالني است كه هدف آن محققكند.  در حقيقت، اخالق حرفهمي

  كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود. 
اي نوعي تعهد اخالقي و وجدان كاري نسبت به هر نوع كار، وظيفه و مسـئوليت اسـت.اخالقي   اخالق حرفه -

 بودن درحرفه حاصل دانستن، خواستن، توانستن و نگرش است .
 اصـطالحاً  نمايند رعايت شغلي هاي فعاليت انجام حين در افراد بايد كه را رفتاري و اخالقي وقوانين قواعد -

  گويند اي مي حرفه اخالق
هـا و  ها و واكنشهاي اخالقي پذيرفته شده اسـت كـه از سـوي سـازمان    اي از كُنشاي مجموعهاخالق حرفه -

در اجراي وظـايف   شود تا مطلوب ترين روابط اجتماعي ممكن را براي اعضاي خود اي مقرر ميحرفهمجامع 
  اي فراهم آورد .حرفه

 در علوم پزشكي اياهميت اخالق حرفه
  .رضايت بيشتر بيماران -
 .جلب همكاري بهتر آنها  -
 .رابطه پاياتر با بيماران -

  نكته: 
 اي استرفتارهايي مغاير با اخالق حرفه ،بخش درمانيپرسنل ريشه اغلب شكايات از  -
  دهندبيشتري از خود بروز مي ايمتبحر اخالق حرفهكادر پزشكي  -

 در علوم پزشكي ايق حرفهمباني اخال
   .عدم ضرر به بيماران -
 .منفعت بيماران -
 .)مختاري بيمارانخود(احترام به حق انتخاب بيمار  -
  .عدالت اجتماعي -

 اي مورد توقعفهرست رفتارهاي حرفه

 ةبيمارسـتاني بـه مجـروحين در صـحن    ارائه خدمات پيشارايه كمك به ساير همكاران در زمان  :نوع دوستي -
  محوله . جويي نكردن براي عدم انجام ساير وظايف بهانه، حادثه

ـ    :نجابت و امانتداري حفـظ  ،  بيـان اشـتباهات خـود   ، رد و كـالن) سؤ استفاده نكردن از اطالعـات بيمـاران (خُ
 .اطالعت محرمانه بيماران

مواجهه با ، اعالم اخبار ناگوار با دلسوزي و صداقت، س!درمان بيماران به عنوان انسان نه كي :مراقبت و شفقت
 .اي و تعامل مناسب با بيمار و خانواده اورگ به صورت حرفهبيماري فرآيند مردن و م

 .سعه صدر در برابر رفتارهاي نامناسب، حقوق بيماران، به فراگيران، به همكاران :احترام
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تذكر به رفتارهاي ، داشتن برنامه براي بهبود آنها د وهاي خودرك محدوديت :گوييپاسخو  پذيريمسؤليت
 حضـور ، مشـاركت در گـروه درمـاني   ، جايگزين كردن در زماني كه قادر به انجام وظايف خود نيسـت ، اشتباه همكاران

 .حرفه خدمتي شأنو مطابقت با  آراستگي ظاهر، هاي تعيين شدهمنظم و انجام امور در زمان بندي

 .حركت آفريني در مؤسسه، رفع نيازهاي آموزشي خود،  علمشتن دا :فضيلت و دانشوري

  .اخالل گري نكند، هاي خودها و مهارتبه مشاركت گذاشتن دانسته :رهبري و مديريت
  هاي پزشكيهاي فوريتاي تكنسينهاي حرفهمسؤوليت

يعني ارايه بهترين خدمات هاي پزشكي، عمل به اصول و وظايف اين حرفه ترين نشانه اعتقاد به حرفه فوريتمهم
  شود:هايي به شرح زير محقق ميمسؤوليتبيمارستاني به بيماران است و اين التزام در چهارچوب پذيرش پيش

  اي خويش.اهميت به حرفه  و عملكرد حرفه -
 ي فوريت هاي پزشكي .  پايبند بودن به تعهدات حرفه -
  آگاهي از شرح وظايف و اهداف سازمان . -
هاي پزشـكي و بررسـي و نقـد عملكـرد مراكـز تحـت       در جهت ايجاد و توسعه مراكز فوريت تالش آگاهانه -

  پوشش.
 كمك و همكاري به همكاران خود و به اشتراك نهادن دانش و مهارتهاي خود با آنها .  -
همكاري در فعاليتهاي آموزشي و ارتقـاء سـطح علمـي خـود و همكـاران( يـادگيري مـادام العمـر دانـش و            -

  اي) . حرفههاي  مهارت
 اي.ارزيابي دانش و توانايي هاي خود در فعاليتهاي حرفه -
 هاي پزشكي.تالش براي ارتقاي حرفه و بهبود وضعيت پرسنل فوريت -
 تالش درجهت احقاق حقوق خويش. -
 رعايت حقوق بيماران. -
 اند . حرفه فوريتهاي پزشكي شناخته شده آگاهي از مواردي كه به عنوان قصور در -
 قانوني فوريتهاي پزشكي . شناخت مسايل -
پايبنـدي بـه   ( اي.هاي حرفـه مسؤوليتاز خودگذشتگي و درنظر نگرفتن منافع شخصي در عمل به وظايف و  -

  منافع بيمار در حضور محدوديتهاي سازماني) .
- رد حرفه.تالش همه جانبه كردن و همكاري با افراد مركز به منظور پيشب 
  ه به حرفه و نشر و نقد آن.ها مربوطها و پژوهشانجام فعاليت -
  هاي بيمار. داشتن صرف وقت و حوصله و توجه به نگراني -
 داشتن دلسوزي و همدردي در تعامل با بيمار.  -
  ي خدمات .  عدالت در ارائه -
 جويي و  مديريت در وسايل و تجهيزات تشخيصي و درماني.صرفه -
 داند.هاي فرهنگي و مذهبي بيماران و آن را محترم ب توجه به تفاوت -
  پذيرش مسئوليت خطا.  -
 اجتناب از بزرگنمايي توانايي خود. -
 اجتناب از تقلب . -
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 گزارش صادقانه و دقيق وقايع. -
 اجتناب از فريب بيمار.  -
  حفظ اعتماد بيمار از طريق آراستگي ، پوشش مناسب و انجام كار درست . -
 انجام دادن به موقع و دقيق وظيفه و وقت شناسي در حرفه.  -
 ير بودن و تداوم خدمات با توجه به شرح وظايف. مسئوليت پذ -
 تالش و همكاري در بهبود كيفيت خدمات و ايمني بيماران .  -
  

  هاي پزشكيدر رشته فوريت اينقش اخالق حرفه

اي ركـن  كننده بقا و تداوم اين حرفه اسـت. چـرا كـه اخـالق حرفـه     اي ضرورتي فوري و تعييناخالق حرفه -
 هاي پزشكي است.حرفه فوريت خصوصاًاساسي در هر حرفه 

 د.شاي شدن اين رشته خواهد اي سبب تقويت حرفه و شتاب در فرايند حرفهاخالق حرفه -
 اي دارد.اي نقش حياتي در شايستگي حرفهاخالق حرفه -
  بودن اين حرفه، ضرورت پايبندي به اخـالق در ايـن رشـته را بيشـتر نشـان     مداربودن و انسان محورخدمت  -

 دهد.مي
ئه خدمات بـه بيمـاران را بهبـود    دهد، زيرا ارتباطات و اراوري در سازمان را افزايش مياي، بهرهق حرفهاخال -

 دهد.بخشد و درجه ريسك را كاهش ميمي
 كند.اي تعهدات، وظايف و حقوق افراد داخل و بيرون  سازمان را آشكار مياخالق حرفه -
 گردد.گير، پايدار و اصيل در بيماران و همكاران مياي سبب اعتماد راسخ، فراپايبندي به اخالق حرفه -
 شود.اي سبب افزايش معنويت در فرهنگ سازماني مياخالق حرفه -
  دهد.اي و مديريت بر هيجانات را ارتقا مياي ، خودشناسي لحظهاخالق حرفه -

 :شـود  مي حالت خــــود شامل چهـــــار ارزش زيرترين  اخالق و انتظارات اجتماعي در كلي
وفــاداري و احســاس ) 4(داري  ) امانــت3(انصــاف و برابــري ) 2( صــداقت و راســتگويي) 1(

هـم قـادر اسـت    ، اخالق در نظام اجتماعي كه براساس فرد بنا شده است .يت اجتماعيمسؤول
  .  احترام فرد را افزايش دهد و هم استقالل او را در جهت نوآوري افزون نمايد

  اي: در عملكرد حرفه
 اعمال خود هستيد. مسؤول صاًشما شخ -
  به بيمار به عنوان يك فرد احترام بگذاريد. -
 ، هدف از انجام كار را به بيمار توضيح داده و رضايت نامه بگيريد.بيمارستانياز ارائه خدمات پيشقبل  -
 رازدار باشيد. -
 همكاري خوب با مركز و همكارانتان داشته باشيد. -
 وز نگه داريد.راي خود را بهتوانمندي و دانش حرفه -
 قابل اعتماد باشيد. -
 براي ارائه خدمات مناسب و عدم آسيب به بيمار نهايت تالش را كنيد. -
  كنيد، باشيد.بند قوانين اداري و كشوري كه در آن فعاليت ميپاي -
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  ياو توسعه اخالق حرفه عوامل رشد

خـالق حـرف و همـين طـور ميـزان      بسـتگي بـه ميـزان كـاركرد موفـق ا     اي  اساساً ميزان توسعه و رشد اخالق حرفه
فراگيرتر باشد ميزان تعهد به اصـول آن از درجـه   اي  هرقدر مزاياي حاصل از رعايت اخالق حرفه. تغييرپذيري آن دارد

و در رشد سـازمان  تر  منطقياي  اعمال شده ناشي از اصول اخالق حرفه هاي محدوديتهرقدر . باالتري برخوردار است
يـك سـازمان در ايجـاد    اي  مثال اثر اصول اخـالق حرفـه  طور  به. تر خواهد بود ي به آن محكمپايبنــــد، تر باشدمؤثر

اسـت و در  تـر   آسـان  باشد رضايت اعضاء بيشتر و تحمل مشكالت برايشانتر  حسن مالكيت در اعضاي سازمان موفق
  . شود مي پايبندي به اصول آن اصرار جمعي به اصرار فردي حاكم

اي كـه  بيانگر تعهداتي است كه افراد يك حرفه در قبال مردم و جامعـه اي اصول عملكرد حرفه
هاي فوريتهاي پزشكي را متعهـد  بندي به اين اصول، تكنسينكنند دارند. پايدر آن زندگي مي

رسـاني  اي، مراقبت و رسيدگي خوب ، خـدمات كند تا با عمل براساس استانداردهاي حرفهمي
ر مركز توجهات خود قرار دهند و بـراي حفـظ و ارتقاشـان و    بهتر و عدم آسيب به بيمار را د

  ي خود تالش كنند.منزلت حرفه
  

  نتيجه اينكه
 گيرد.  اي سرچشمه مياخالق حرفهاز  موفقيت - 
  .شوداز اعتماد آفريني ايجاد مياي  اخالق حرفه  - 
  .شود بيني رفتار ايجاد مي  عتماد آفريني از پيشا  - 
  .گيرد بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه ميبيني رفتار از مستمر   پيش  - 
  .شود ناشي مي مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت  - 
  گيرد. قانون و باورهاي فرد شكل مي از  مسئوليت  - 

نمايـد و  مـي  قانونمنـد و  پـذير در نتيجه باورها و اعتقادات شخصي است كه فرد را مسؤليت
 بيني نمود.توان رفتار وي را پيشقانونمند بودن فرد، اين است كه مينتيجه 

اي پذيري رفتار نيز منجر به اعتماد آفريني خواهد شد و ايـن همـان اخـالق حرفـه    بينيپيش 
  است كه بر پايه باورها و اعتقادات فردي شكل گرفته است.

بلكـه   ل اطالعـات و يافتـه هـاي علمـي نيسـت،     اي انتقااز اين رو، هدف آموزش اخالق حرفه
قويت انگيزش، ارتقاء مهـارت، افـزايش تـوان وتحـول نگـرش از اهـداف عمـدة        ت  تصحيح و

  .اي استاخالق حرفه آموزش
  و ابعاد آن ياركاخالق 

كه كاركنان يك سـازمان (جامعـه) درجهـت تحقـق     » نبايدها«و » بايدها«از اي  اخالق كاري عبارت است از مجموعه
 وحضـور  وجـود  انسان كاري زندگي در اخالق اگر. د رعايت كنندباياند  كامل شرايط كمي و كيفي كاري كه تعهد كرده

 رضـايت  و يكسـو  از خودشـكوفائي  و رضـايتمندي  احسـاس  و شـغلي  رضـايت  بـا  توام و شيرين كردن ،كار باشد داشته
  بـارش  و خـالق  رضـايت  موجبـات  درنتيجـه  و اسـت  ديگر سوي از كار شكوفائي و امور و پيشرفتگيرندگان خدمات 

 .شد خواهد او هايكاتوبر هارحمت
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 اند؛ منظور از مفهوم اخالق كار اين است كه نيروهاي كاري بر دو دسته
دانند و فضايل اخالقي آنان در بعضي تمايل فراوان به فعاليت، تالش و كوشش دارند، سكون و آرامش را پسنديده نمي

ندارنـد و تنهـا بـا نيروهـاي جبـري و      گردد، بر عكس، گروهي هم تمايل بـه كـار و مجاهـدت    كارهايشان شكوفا مي
  فشارهاي بيروني بايد آنان را به كار وادار كرد. 

البته از اخالق نيك و حسنه آن است كه انسان فعال باشد و محصول فعاليت او بـراي همنوعـانش مفيـد و ثمـربخش     
به جامعه انساني خـدمت  يستي باكند، واقع شود. هر كس با انجام كاري كه قابليت و توانايي آن را در خود احساس مي

   كند و در جهت رفع مشكالت جامعه يا براي ارتقاي ابعاد گوناگون آن سعي و تالش پيگير و مستمر داشته باشد.
هاي قرآن و پيامبر مكرم اسـالم(ص) دارد، بـر اجتنـاب از    اخالق كاري اسالمي كه ريشه در آموزه

كارمشروع و خداپسـندانه، دقـت در صـحت و     تنبلي، تالش براي بهزيستي و رفاه خود و جامعه،
كـاري و گـرايش بـه نوعدوسـتي و     كاري ، كـم شود، اجتناب از فريبسقم كارهايي كه انجام مي

  انسان دوستي در حين انجام كار مبتني است. 
ار فراتـر از  ابعـاد ثابـت اخـالق كـ    . گذارند داراي دو بعد كلي ثابت و متغير هستند مي تأثيراخالقي كه در كار  هاي نظام

ننده ك(اسـتاندارد  اركـ فاعل  يشناس شناسانه و انسان هاي هستي نگرشظرف زمان و مكان هستند و درواقع برخاسته از 
  …شجاعت و، ثاريا، عدل، يكين چون هماست  يو جاودان يخيفرا تار، يتيفرا معشها  آن تيو ماهاند   ار)ك

هـا   آن به مقتضيات زمان و مكان متحول شده و كاركرد و نقش ابعاد متغير نظام اخالقي كار در طول زمان باتوجه
 و ارگرانكـ حـق  ماننـد دادن  ، ننـد كن يـي ط آن تعيار را با توجه به شراك يفيكو  يمكل كشترين  ه مطلوبكن است يا

   و...ه آنان يو اول يتوجه به مسائل رفاه
ادبـي و گسـتاخي بـر ايـن     ارد و با بيدهد، ارباب رجوعي توقعي غيرقانوني ددر محيط كار ناماليمات رخ مي -

كنـد. ايـن موقعيـت سـبب     هاي زشت نيـز در سـخن اسـتفاده مـي    فشارد. حتي در مواقعي از واژهتوقع پا مي
شود. در هنگـام خشـم چـه واكنشـي داريـم،      احساسات منفي مانند خشم در كارمند و ارائه كننده خدمت مي

  ر(گريز)، اخـالق كـار سـركوب احساسـات منفـي را توصـيه      تر(ستيز)، استعفا و ترك محل كاپرخاشگر افزون
كند بلكه اخالقي بودن در محيط كار آن است كه پس از خشمگين شـدن، بتـوان خشـم را مـديريت و     نمي 

  اي داشت. اي با چنين مراجعه كنندهپذيرانهمسؤوليتكنترل كرد و مواجهه هوشمندانه و 

  كند.ياري هيجانات خود گردد، با مديريت بر خويش رفتار مياختفرد اخالقي به جاي آنكه اسير بي نكته:

ورزي در شغل با موفقيت شغلي نسبت مستقيم دارد. پايبندي بـه اخـالق   دهد كه اخالقاي نشان ميتجارب حرفه
  در محيط شغلي نيز بركات فراواني دارد. 

  كنيم:هاي شيرين اخالق ورزي در شغل اشاره ميترين ميوهبه مهم

شود ما براي همكاران، ارباب رجوع، مديران و رفتار اخالق سبب مي ها:مطلوب در ساير حرفه جايگاه -
پذيري ما اطمينان داشته باشـند و همـين   توانند نسبت به مسئوليتبيني باشيم. آنان ميساير افراد قابل پيش

  شود.امر سبب افزايش اعتماد آنان به ما مي

قي در حرفه و تعامل اخالقي با يكديگر آثار و بركات فراواني بـراي  تحقق اصول اخال وري:افزايش بهره -
هـاي شـغلي را افـزايش        آورد و انگيـزه سازمان دارد. اصول اخالقي سالمت منابع انساني را بـه ارمغـان مـي   

 دهد.مي
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ر پذيري اخالقي سبب افزايش تعهد شغلي، وفاداري سازماني، امانتداري دمسؤوليت افزايش تعهد شغلي: -
دهد. عناصـر يادشـده در   شود و همين امر همدلي و مشاركت عمومي را افزايش ميشغل و وجدان كاري مي

 وري نقش مهمي دارند. افزايش بهره

حاكميت فضاي صميمي، شـاداب و پرنشـاط بـر محـيط      اخالق سببآرامش و رقابت سالم:  افزايش -
زني، اهمال و كـارگريزي، بـدگويي و   ون زيرآبهاي شومي چشود. در چنين محيط شغلي، از پديدهكاري مي

تهمت، رشوه و اختالس خبري نيست. رقابت خالصانه و تخريب يكديگر جاي خود را به رقابت سالم و همراه 
 دهد.با رفاقت مي

وري، بر كيفيت ارائه خدمات تاثير مثبت دارد. يكي از عوامـل گـرايش   اخالق فراتر از بهره ارتقاي كيفيت: -
 هاي پزشكي ارتقاي كيفيت خدمات رساني بهتر و مناسب به بيماران است.در حرفه فوريتبه اخالق 

برخورد همراه با احترام، ارائه خدمات مناسـب و توضـيحات الزم بـه بيمـار و      افزايش رضايت بيماران: -
  اش موجب افزايش رضايت بيماران خواهد شد. خانواده

  اي   خصوصيات حرفه

 يسـالمت الزم در جهـت   هـاي  مراقبتشما ، رسمي باشيدريغباشيد و چه كارمند  يارمند رسمك چه ، يك تكنسين عنوان به
مراقبت از ، اولويت اول تان اين است كه بدانيد يتمسؤولقسمتي از . ديداشته باشمد نظر  با دقت يستيا مصدوم را بايمار يب

ما نسـبت بـه   يت شمسؤولقسمت ديگري از . اشدب بيمار است به شرطي كه بدون به خطر انداختن سالمتي خود و ديگران
خـود را  اي  بيمار و ديگر شاغالن مراقبت سالمتي اين است كه هميشه ظـاهر و حالـت حرفـه    ، هاخودتان و ديگر تكنسين

كنيد تا به بيماران دچار تروما  مي كه فرد آگاهي هستيد و صادقانه تالشدهد  مي خصوصيات و رفتار شما نشان. حفظ كنيد
  . اير مشكالت طبي كمك كنيديا س

  الزم است كه:  ايدر وظايف حرفه
  دهيم وفادار باشيم.راستگو باشيم، به قولي كه مي -
 ايم، در پي جبران آن برآييم.اگر در گذشته خطايي نسبت به كسي نموده -
 اگر كسي در حق ما نيكي انجام داد، سپاسگزاري از آنان كنيم. -
 دالت را درنظر داشته باشيم.مان عدر خدمات رساني يا وظيفه -
 درپي ارتقاء رفتارهاي خوب، فضيلت، معرفت خود و ديگران باشيم. -
  تر از نيكوكاري است.اي قويتر اينكه به كسي آسيب نرسانيم كه اين وظيفه، وظيفهمهم -

  !دياد بسپاريبه  يم الهيه بر تعاليكر را با تيز يات اخالقكن
، ديت باشـ ياز انسان يعالاي  اما نمونه، ديامل باشكد ينكن يسع، ديرا برطرف سازها  آن د ويابيالت را دركجاد مشيعلت ا
بـر  ، ديـ ده مي آنچه امروز انجام، برخوردار است يساختار ياز نظام يزندگ. دينكدا يشرفت خود پيپ يبرا ييها راهدايماً 

  . ديخواهد د كرا تدارگنج فردا ، رنج امروز. خواهد نهاد تأثيرد يد انجام دهيخواه مي آنچه فردا
 يدور هم جمع شدند تا در مورد زندگاي  عده يه اگر روزكحاصل از آن باعث شود  يو دستاوردهاها  تالشبگذار 

ازات و يـ ه بـه مـا امت  كـ است  ياله يموهبت يزندگ. نندكاد يشاخص  يموجود برتر و انسانعنوان  به از تو، تو نظر بدهند
ـ ه به گـردن دار كرا  ينياز د يوجود خود بخش ه با توسعهكم مسؤوليا رده است و مكرا اعطا هايي  فرصت . مينـ ك ادا مي
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  . م سهم ما همان خواهد بودينيرا برگز يب ما همان خواهد شد و اگر بدبختينص، مياگر سعادت جاودان بخواه
صاحبان ه كاست  يا ناپسنديده يمجموعه آداب و رفتار پسند يه موضوع آن بررسكاست  يعلم يكاخالق پزش

م بـر رفتـار   كاصـول حـا   يم رفتار و اجـرا يتوان تنظ مي را يكن اخالق پزشيهمچن. نديت نمايد رعايبا يكمشاغل پزش
  . ردكف يان تعركپزش يشغل

  
ـ مـار و هم يو ب كه بـه رابطـه پزشـ   كاست  يعلم يكاخالق پزش دارد و  يارانش توجـه جـد  ك

ـ از اح ياريچـون بسـ   شـود  مي توجه يكام پزشكن علم به احين درايهمچن  هـاي  بحـث  ام وك
ـ ا. مار استيو ب كح رابطه پزشين صحييتب يبرا يكمربوط به تخلفات پزش ن علـم اصـول   ي

 ياز اخالق عمـوم اي  رد و در واقع شاخهيگ مي در طب را در براي  بر رفتار حرفه مكحا ياخالق
م اخـالق  گر عليان ديبه ب. نديت نمايرعا يكه صاحبان حرف پزشكه جامه انتظار دارد كاست 
  .  ات اخالق استيلك با يكروابط و رفتار صاحبان مشاغل پزشكننده  منطبق يكپزش

  
ـ  يدو جنبه نظـر  يرا موضوع گسترده دارا يكتوان اخالق پزش ميبندي  جمع كيدر  ه در بعـد  كـ داشـت   يو عمل

رتباطـات آن بـا   اخـالق موجـود و ا   اتيفرضـ  حيح و تشـر يتوضـ ، ن علـم يـ ا ييربنايم زيو مفاه ين مبانييبه تب ينظر
الت و كمش، مسائل ينظر يه بر مبانيكبا ت يپردازد و در بعد عمل مي رسوم جوامع مختلف مذاهب و آداب و ،ها فرهنگ

در مواقـع   ياربردك يرا مورد بحث قرار داده و چهارچوب يبهداشت هاي مراقبتطه طب و ياخالق و در ح مباحث مطرح
، فـرد و اجتمـاع   يحقـوق انسـان  ، با فلسفه اخـالق  يف ارتباط تنگاتنگين تعريدرا يكد اخالق پزشينما مي ارايه يبحران
  . را دارد يو مقررات مدن ين الهيقوان

ه كا نادرست و آنچه رايح يصح، ا بديخوب ، ها ارزشات ويهيبد، يرد طبكطه عمليدر ح، يكمات اخالق پزشيتصم
ورانه و كل در اتخاذ فيتسه، يكفه اخالق پزشيهدف وظ، ركن متفيان ايبه ب. سازند مي مشخص، د انجام شوديا نبايد يبا

  . باشد مي يو بحران يجد يدر مواردخصوصاً ، يماتين تصميهوشمندانه چن
، ينيبـال  يكگر اخـالق پزشـ  يد يانيدر ب. باشد مي يكاخالق و صحنه عمل در پزش، يكبه عبارت ساده اخالق پزش

ق يـ مـار از طر يت مراقبـت ب يـ فيكه هدف آن بهبود ككند  مي جاديطه عمل در طبابت ايخاص درح يد و نگرشيه ديزاو
 بـرآوردن انتظـارات  منظور  به .ندك مي ه در صحنه عمل بروزكاست  يالت و مسائل اخالقكل و حل مشيتحل، ييشناسا

ويـژه   بـه  يكپزشـ حرفـه   يارزشـ هـاي   هسـته  در خصوص يكپزش يها فوريتن ينسكتدانش ، مصدوم افراد ران ومايب
  . شود مي محسوب يمهم و ضرور يامر، يافكو داشتن اطالعات  يقابت و خودمختارر، يدلسوز
نـد و  ك ييشناسـا ، بـا آن هسـتند  روشدن  روبه در حال انماريه بكرا  يميعال يستيبا يكپزش يها فوريتن ينسكت
ماران احسـاس  يگر با. ار بردكبالزم را هاي  اركراهوارد شده  يا تروماي يمارياز عوارض ب يريو جلوگ درد اهشك يبرا
ـ ا، دهند مي تيحساس هستند و اهمها  آن لكنسبت به حل مش يكپزش يها فوريتن ينسكته كنند ك ه كـ ن جاسـت  ي

  . خواهد داد يجه خوبيمار پاسخ و نتيمعالجه ب
ق و يـ عم يتـوجه ، اخـالق نمـوده اسـت    ارمكـ مـال م كت بعثت و نبوت را در اتمام و ايه هدف و غاكن اسالم يد

آن  يه طـ كـ اسـت   يليتحل يتيفعال يكاخالق پزش. خاص داردطور  به يكاخالق پزشمسأله  ع نسبت بهيوس يدگاهيد
در  ياخالقـ هـاي   يريگ ميطه تصميمختلف در ح هاي بحثاستدالالت و ، احساسات، روش رفتار، تعهدات، ديعقا، اركاف

  گردد مي صادري ايه دستورالعملو در موارد لزوم  شود مي يبررس يق و انتقاديدقصورت  به يكپزش
ار يدر محور بس يه به نوعكرا  يسانكه پرستار و همه كبل كار گسترده و دامنه دار است و نه تنها پزشيبس ياخالق اسالم

د آرام و يـ با يكپزشـ هـاي   تيـ ه پرسنل فوركتوان گفت  مي يكپزشهاي  تيرد در رابطه اخالق فوريگ مي ت دارند در بريفعال
ن است درد داشته باشد كشوند مم مي ن آن حاضريه بر بالك يماريا بيمصدوم . ار داشته باشنديبس ن باشند و صبر و تحمليمت
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اشتغال  يدرمانهاي  طهيه در حكرا  يافراد. دينكد و با تبسم وروح خوش برخورد ينكد تحمل يشما با، ندكو به شما اعتراض 
  . ستين يمكن عنوان يا در حال عبادت هستند و در خدمت بندگان خدا و، در واقع، دارند

  

  يكخچه اخالق پزشيتار

معموالً  پزشكان، در قرون گذشته به دليل عدم گستردگي علوم. سال دارد 2500اخالق پزشكي در دنيا قدمتي بيش از 
تاريخ اخالق پزشكي نيز بـه همـين علـت بـا تـاريخ      . شدند  گرفتند و قبل از طبيب شدن حكيم مي فلسفه را نيز فرا مي

، ها و تفكرات فالسفه بزرگي چون سقراط شايد اولين اسناد مدون در اين زمينه حاصل انديشه. يوند خورده استفلسفه پ
علم اخالق را در كنار علـم  ، اين متفكران يوناني. افالطون و ارسطو در قرون چهارم و پنجم قبل از ميالد مربوط باشد

كردند و از سـوي ديگـر    مراقبت و مواظبت از نفس توصيف مي هنر زيستن وعنوان  به پزشكي فرا گرفته بودند و آن را
  . دانستند عقل سالم را در بدن سالم مي

بقـراط  ، در همان دوران. افالطون و ارسطو در مباحث فلسفه اخالق بيان شده است، كليات فلسفه اخالقي سقراط
بقراط اولين كسي بود كه مباني اخالقي را در  .اند سوگندنامه معروف خود را تنظيم كرد كه او را پدر علم طب نيز ناميده

اعتقاد و رعايت اصول اخالقي بـود كـه   ، ترين دغدغه بقراط در پزشكي بزرگ. اي به طبابت متصل كرد نامه شكل قسم
ترين قوانين اخالق پزشكي را در متن خود دارد  قديمي، سوگندنامه بقراط. مباني آن در سوگندنامه معروفش آمده است

؛ البتـه  شـود  ميتعهدنامه پزشكان هنگام اتمام دوره تحصيل قرائت عنوان  به هم در بسياري از كشورهاي جهانو هنوز 
پيش از بقراط نيز برخي مقررات وجود داشته از جمله قوانين حمورابي كه در آن به مجـازات پزشـكان خطاكـار اشـاره     

اط در حقيقت به منزله يـك تعهدنامـه اخالقـي بـراي     سوگندنامه بقر. هاي اخالقي را مطرح نكرده است اما جنبه، شده
  . بستن اصول اخالقي حرفه پزشكي استكار  به قبول و

هاي علمي بشر در جهان  دوران گذر از قرون وسطي به عصر جديد پيشرفتتقريباً  ،بعد از ميالد 18و  17در قرون 
كردند كه در  ارايهر بر اخالق پزشكي را در غرب گذاتأثيرترين نظريات  مهم، كانت و بنتام ، هيوم. شد غرب محسوب مي

تغييـر و تحـوالت   ، اما در قرن بيستم همزمان بـا علمـي شـدن طـب    . اتي داشته استتأثيرموضوع اخالق پزشكي نيز 
توسط انجمـن پزشـكي    1948اعالميه ژنو كه پس از جنگ جهاني دوم در سال . عميقي نيز در اخالق پزشكي رخ داد

اخـالق  ، اكنـون نيـز در بسـياري از كشـورهاي جهـان     . حقيقت سوگندنامه روزآمد شده بقراط بـود جهاني تهيه شد در 
. مطرح و به درجات متفاوت فعـال اسـت  مسأله  هاي جديد مبتني بر حل علمي و عملي با شيوهصورت  به پزشكي نوين

با سير رو به رشـدي تشـكيل   هاي باليني اخالق پزشكي  كميته، دهه اخير سهدر برخي كشورهاي غربي و اروپايي طي 
  . اند شده و به فعاليت پرداخته

  
  اخالق پزشكي در ايران

سابقه پزشكي در ايـران طبـق برخـي منـابع     . طب و اخالق پزشكي در ميان ايرانيان از قدمتي طوالني برخوردار است
ين طبقـه بودنـد انتخـاب    تـر  پزشكان از طبقه روحـانيون كـه عـالي   ، در آن دوران. مربوط به دوران قبل از بقراط است

كردند و پس از اتمام مقدمات آن يكي از اين دو رشته  اين طبقه رشته الهيات و طب را همزمان تحصيل مي. شدند مي
موبدان زرتشتي نيز بر حسن انجام اخـالق پزشـكي كـه بخشـي از امـور دينـي       . دادند كردند و ادامه مي را انتخاب مي
 خصـوص  بـه ات زيادي بر پيشرفت علوم در كشورهاي اسالمي و تأثيرور اسالم ظه. كردند نظارت مي، شد محسوب مي

و زكريـاي رازي از علـم   سـينا   ابـن  تمام پزشكان بزرگ ايراني چونتقريباً  .داشت، ايران كه خود مهد علم و تمدن بود
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ن اسالمي يعني از اواخر در تمام متون معتبر پزشكي كه از دوران شكوفايي علوم در تمد. اند الهيات اطالع كامل داشته
  . يك طبيب وجود دارد يها ويژگيفصول درباره اخالق پزشكي و ، قرن دوم هجري به بعد تاليف و تدوين شده است

راعات اصول اخالق پزشـكي از او  شدت به مباني اخالق پزشكي پايبند بوده و جزواتي در زمينه مه زكرياي رازي ب
، تاب اوستاكداد يدر بخش وند، ن راستايدر هم. ازي نيز در موضوع اخالق استكتاب طب روحاني ر. جاي مانده است به

ند و در فن خـود  كمطالعه  ياديتب زك ه اوالًكن بود يب ايط طبيشرا. ان آمده استكپزش يها ويژگيدرباره  ييگفتارها
نـد و  كدار معالجه يب يا با وجدانمار ريمار گوش فرا دهد و بيبا صبر و حوصله به سخنان ب اًيثان. داشته باشد يافكتجربه 

ـ ار يـ ماران تنها معين زرتشت مهارت در درمان بييدر آ. از خدا بترسد ثالثاً ت يه شخصـ كـ سـته نبـود بل  يشا كپزشـ  كي
 يبـاردار ، نيسـقط جنـ  ان نسبت به اعمال خالف چـون  يزرتشت. برتر قرار داشتاي  بودن وجدان در رتبهو دارا ياخالق

  . داشتند يت خاصيتعصب و حساس يكپزش يرمشروع و خطاهايغ
امـل  كو داروهـا شـناخت   بـدن   يه دانا باشد و نسبت به اعضـا كن بود يا يسته در عصر ساسانيب شايطب كيصفات 
شـرفت  يسـبب پ ه اسالم به طب نشـان داد  ك يتيارزش و اهم. ندك يبررسدقيقاً  پرست نباشد و امراض راايدن، داشته باشد

 يعنـ يبه واسـطه شـرافت موضـوع     يكن اسالم دانش پزشين مبياز نظر د. اسالم شد نينخستهاي  سده ين علم در طيا
، شرفت مسلمانان در طبيل پياز دال يكي. دانستند مي اشرف العلومآن را  م اسالميقد يه علماكاست  يفيعلم شر، انسان

پـس از ظهـور   . ز فرسـتاد يان را نآن درم يه براكرا نفرستاد مگر آن  يه خداوند دردكامبر (ص) بود يث پين حديه بر ايكت
  . شد مي ميتقس يسالمت يبهداشت و نگهدار، ه به سه فصل بزرگ طبكافت يگسترش  ياسالم طب قرآن
ـ  يشـفاه صـورت   بـه  در آن زمان همـه دروس . ران استيطب ا ييز از جمله دوران طاليه نيدوره صفو  م دادهيتعل

 كيسپس . ديگرد مي خواند و بعد راجع به آن بحث و گفتگو آغاز يم ا سه خط رايان ابتدا دو ياز دانشجو يكيشد و  مي
رد ك مي ه شروع به خواندنك يسكهر . شد مي خواند و باز بحث و گفتگو شروع مي ا سه خط بعد رايگر رو يد يدانشجو

طـب   يمالت عمـو يم تحصـ اپـس از اتمـ  . نشسـت  نمي ،داد نمي ه استاد اجازهك يخاست و تا زمان ميبه احترام استاد بر
ان در طـول مـدت   ياز دانشـجو  يبرخـ . پرداخـت  مـي  يآموزشـ كار  به دانشجو جهت گرفتن تخصص نزد استاد مربوطه

. پرداخـت  مي يتب درسكبه انتخاب ، دانشجو پس از انتخاب استاد. ردندك مي ش را عوضيچند بار استاد خو يارآموزك
الن ممتـاز  يالتحصـ  فـارغ . گرفـت  مي النتر صورتكنام  به يله سمتيار و نظارت بر طبابت به وسكه اجازه يدر دوره صفو

 اركـ شان اجـازه  يز به اين شخص نيو هم رساندند مي انيخود را نزد استادان مشهور و خبره به پا يآموزارك ييدوره نها
 دروس مربوط بـه  بايست مي ب بشونديخواستند طب مي هك يآموزش يان دوره عاليه تمام دانشجويدوره صفو در. داد مي
هـر  ، دانستند و معتقـد بودنـد   نمي ات جداياله يحت و يولوژيزيح را از فيان علم تشريرانيرا ايز، گرفتند مي ح را فرايتشر
  . ستين يتعال يبار كح غافل بماند قادر به دريه از تشركس ك

  
    يكرامون آموزش اخالق پزشيران پياز بزرگان طب ا يات برخينظر

    يراز يايركزـ 1
 ينيهنگـام آمـوزش بـال    يراز. شـاگردانش اسـت   يس طـب بـرا  يروش تـدر ، يراز يايركارزنده ز يهاادگارياز  يكي

داشـتند جهـت بحـث     يدشـوار  نادر و، جالب يماريه بكرا  يافراد، مارستانيروزانه از ب يدهايان خود در بازديدانشجو
. نه قـرار دهنـد  يمار را مورد معايت بخواس ميها  يه نخست از مبتدكن بود يعادت او بر ا. ردك مي خود انتخاب يكينيلك

مـأمور   اركـ ن يـ ان سال بـاالتر را بـه ا  يآنگاه دانشجو، ص دهنديرا تشخ يماريتوانستند ب نمي ان سال اولياگر دانشجو
  . ديرس مي آنگاه نوبت خود استاد، رون بوديان بياز حدود معموالت تمام دانشجو يماريص بيچنانچه تشخ رد وك مي

توانستند استادان خود را مورد  ميها  آن .در بحث برخوردار بودند يفراوان يان از آزاديدانشجو، پرسش و ييهمان گرديدر ا
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جـه  يدر نت يكاز رسـاالت پزشـ   ياريقت هسته بسـ يدر حق. نندكاشتباه آنان را اثبات  يحت انتقاد وها  آن از وداده پرسش قرار 
ـ ح در زيبقراط در پانصد سال قبل از مس. ستل گرفته اكان شيدانشجو ن برخورد آزاد استادان ويهم ه كـ  ير درخـت چنـار  ي
ز ينها  در درمانگاه. پرداخته است مي آزاد يشاگردانش در هوا يس طب برايمعروف است به تدر» يچنار بقراط«نام  به نونكا

  . نندكادداشت يژه يو پرونده مار را دريب ينيبالهاي  افتهيهمراه با  يكينيلكاز تظاهرات اي  دهيكه چكان موظف بودند يدانشجو
ـ پـژوهش بـه    ش را در مطالعه ومشـاهده و يهمواره استاد خو يان رازيدانشجو در آمـوزش   يراز. آوردنـد  مـي  ادي

  . ردندك مي عتيمارستان تا خانه او را مشايه از بكفته اش بودند يز چنان شيآنان ن وشا بود وكان يدانشجو
  

      شيپ از پس و يهمواره همچو شهانش گروه
  به مطب  يتـافـتـدرس شـو ز مـد چـه بـروان

      ودـر وحـاذق بيخب يـكـپزشار ـك هـب انـچـن
  ب ـل تـاصـرزه در مفـت او لـبـيـه د زـه شـك

  
داد از  نمـي  صيآنان را تشـخ  يماريماران داشت وتا بيبه ب ياديتوجه ز النفس بود و ميرك و خو خوش يمرد، يراز

، املكمان يا ده ويبا عق ررسان بود ويخ و كخوش سلو ار رئوف ويان بسينوايب سبت به فقرا ون. داشت نميآنان دست بر
توانست  مي ر داشت ويم نظك يه در طبابت شهرتكبا آن. ن دسته را طالب بوديا درد از رفع زحمت و ت حال آنان ويرعا
ه كـ ان كاز پزش ياريبر خالف بس يراز. تا رفير از دنيفق يمرد، ندكتأمين  سانشكخود و يزندگ يامل براكاي  رهيذخ
  . ار داشتكشتر سر ويب يبا مردم عاد، برزگان بودند امرا و ل به درمان پادشاهان ويشتر مايب

ـ تـا از ا ، رده بـودم كـ را مالقـات ن  يا دانشـمند ي را نخوانده و يتابكاگر « :ديگو مي او درباره خود  ار فراغـت كـ ن ي
از  خواندم و نمي تاب راكتا آن ، ش بوديم در پيعظ ين مرحله ضرريم واگر هم در اپرداخت نمي گريد يافتم به امري نمي

فن بـه   كيه در كنشستم وحوصله و جهد من در طلب دانش تا آن حد بود  نمي ياز پا، ردمك نمي آن دانشمند استفاده
ف يلأود را شب و روز در تپانزده سال از عمر خ ز نوشته ويست هزار ورقه چيش از بيب(خط ريز)  ذيخصوص به خط تعو

  . شد يف وعضله دستم دچار سستيم ضعا يينايه قوه بك يردم طوركصرف  )ير (حاويبكجامع 
 يايـ ركر محمـد ز كابـوب ، نيران زميان اكپزش ن ويمدرس، انيدانشجو يبرا يكاخالق پزش ين الگويبرتر كش يب
ـ ب بايـ ه طبكـ معتقـد بـود    ب نافع است وير طبه ياطبا برا ما وكه خواندن آثار حكده داشت يعق يراز. است يراز د ي
ار اعتقاد داشـت وجهـت درمـان    يبس يروانـ  يمثبت روحهاي  نيماران به تلقياو در درمان ب. المزاج باشد وسته معتدليپ
ه خـود  كند ولو آن كدوار يسالمت ام مارش را به بهبود ويد بيب بايطب :ديگو مي او. گرفت مي كمكماران خود از آن يب
  . مار نداشته باشديب يبه بهبود يديام

  
  نا يس يابوعلـ 2

جـاد رقابـت سـالم در امـر     يه باعـث ا كـ را  يت گروهـ يترب م ويتعل، ران استيگر از بزرگان طب ايد يكيه ك نايس يابوعل
ر او اكـ گر توجه داشته باشد يبه شاگرد د يس از شاگردين تدريد اگر معلم در حيگو مي او. ندك مي هيتوص، شود مي ليتحص
عـتش  يطب اش مطـابق ذوق و اسـتعداد و   ندهيشه آيا پيانتخاب فرد در مورد هنر  د الزم استيگو مي او. خواهد شدتر  راحت
ـ  يبرا د منحصراًيه فرد باكدارد تأكيد  نيهمچن. هوس را دخالت داد و يد هوين انتخاب هرگز نبايدر ا. باشد حرفـه و   كي

زه يكپـا  و يكار و خردمند و زكن و درستيد متديه آنان باكمعتقد است سينا  ابن ،نيدر مورد معلم. ت گردديشغل مناسب ترب
ر و در مانـده باشـد   يد فقيمعلم نبا. م آشنا باشنديس و تعليبه روش تدرها  اين عالوه بر. ت باشندين و با شخصيمت و موقر و

  . ار خود موفق گرددكه در طبقه مرف ياز آداب زندگ يد در رفاه باشد تا با آگاهيبا يه از نظر مالكبل
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    ياهواز يابن عباس مجوس يعلـ 3
را به  يباب »يكتاب الملك«ا ي »بهيامل الصناعه الطك«در اثر معروف خود  )ق. ـه318ـ 384( ياهواز يبن مجوس يعل

د نامـه  پن«در  يكن پزشييآعنوان  به ر استادان رايساهاي  هيان اختصاص داده است واعتقادات خود و توصكاخالق پزش
اسـت و  تـر   ه از سوگند نامه بقـراط جـامع  كرا به نگارش درآورده است اي  پند نامه يو. رده استك يآورگرد »ياهواز
  :باشد مي ن شرحيبه ا يپند نامه و. را به آن افزوده است ياصول يم اسالميبا توجه به تعال يه اهوازكرسد  مي نظر به
  

  نام خدواند بخشنده مهربان  هب
 يه در زمان خود براكم يكبقراط ح يد به پندهايگردد با يدانشمند كاهد پزشه بخوكهر 

ـ ن موعظـت آن اسـت   ينخست. ندكان گفته عمل كپزش  يش پروردگـار وفرمـانبردار  يه سـتا ك
آرنـد وپـس از آن اسـتادان خـود را بـزرگ دارنـد و در خـدمت و         يجـا  خدواند عزوجل را به

مادر خود احتـرام و   ه در حق پدر وكهمچنان . داشتن آنان همت گمارند يو گرام يسپاسگزار
ـ نكز چنـان  يد در حق استادان نيد بايدان مي كيخود شر ييد و آنان را در داراينك مي يكين . دي

اسـتحقاق آن   اموزد ويه بخواهد طب بكو هر  ديفرزندان استادان را نسبت به خود برادر بدان
او را به منزلـه فرزنـد    د وياد دهيبه او  يد تالفيرا داشته باشد بدون اجر و مزد و شرط و ام

  .  رنديف را فرا گين علم شريه اكد يد واز مردمان پست مانع شويتان بشمار نيخود و معلم
وشد كمعالجه آنان چه با غذا و چه با دارو ب ر ويحسن تدب ماران ويدر درمان ب ديبا كپزش

جـر و ثـواب را در نظـر داشـته     شتر اينباشد و ب يپرست پول و منظورش از درمان استفاده و
ض را به يند و مركف نيمار توصيب يمار ندهد و آن را برايبه ب كخطرنا يگاه دارو چيه. باشد
ننده ك سقط يز داروهاياز تجو. راند يند و نه در حضورش از آن سخنكن داروها نه داللت يچن
ـ  كد پـا يبا كپزش. ندكن يمعرف يرا به احدها  آن ند وكز ين پرهيجن ـ ا و ب پرسـت و  ش و خدايك

د و نسبت به زنان چه يجو يو گناه دور يديوپل يكو روش باشد و از هر ناپاكيخوش زبان ون
  . درمان و معالجه وارد نشود يند و به منزل آنان جز براكز با نظر بد نگاه نينكبانو و چه 

و گانـه  يو ب يآنـان بـه خـود    مـاران را محفـوظ دارد و از افشـا سـرّ    يد راز بيب بايطب
خود را از پدر و مادر و  يماريب، مارانياز ب ياريه بسكچرا ، ديجو يدور، ان و دورانكينزد
 و يرحم يمانند دردهاند (يگو مي بيآن را به طب يدارند ول مي تومكم سان خود مستور وك

  . وشدكب شتريب يماريتمان بكمار در يد از خود بيب بايپس طب )ها آن امثال ر ويبواس
م و يرحـ  نـد و كم فرموده رفتار يكع احوال بر آنچه بقراط حيه در جمكاست  كبر پزش

خصـوص   مـاران بـه  يزبـان باشـد و در درمـان ب    خوش رسان وريخ مهربان و چشم و كپا
ـ ن دسته نبـوده بل ياز ا ر سود و اجر وكدر ف. وشدكنان و فقرا به جد بيكمس ـ ه اگـر مم ك ن ك

ن نگردد به درمان آنان پرداختـه  كار ممك نيسه خود به آنان بدهد واگر ايكشود دارو را از 
چـرا  ، شان حاد و تند باشـد  يمارياگر ب مخصوصاً. شان حاضر شود نيو شب و روز به بال

  . نندك مي دايپ ير ودگرگونييحاد زود تغهاي  يماريه بك
 لهـو ولعـب مشـغول باشـد و     تـنعم و  و يگذران ست به خوشيسته نيشا كپزش يبرا

 مطالب را در آمـد و  يرد وحتياد گيخواند  مي چهه هركند كمجبور  ه خود راكملول نگردد بل
ـ  و يه محتاج به آن است چه علمكر شود وآنچه را كرفت متذ در ذهـن خـود فـرا     يچه عمل

تاب كافتد و به  مي اتفاق يه گاهك علت آن به. تاب نباشدكشه محتاج مراجعه به يرد تا هميگ
ـ با. نـد كدارد رجوع  ن صورت به آنچه محفوظيدر ارسد  مي يآفت  يد مطالـب را در جـوان  ي
ـ ن موقـع از پ يدر اها  آن وحفظ يه نگاهداركل آنيبه دل، اموزديب ـ  يري  يه مـادر فراموشـ  ك

  .  استتر  آسان ،است



 هاي پزشكي اي در فوريت اخالق و مقررات حرفه  58

مـاران در خـدمت اسـتادان و    يومحـل ب  هـا  بيمارسـتان وسته در يد پيطالب علم طب با
ن استادان يتا در مصاحبت وخدمت اماران واحوال آنان پردازد يب يارهاكان حاذق به كپزش

 يكيرد واز نياد بگيه خوانده است كماران آنچه يان زبر دست از عوارض واحوال بكو پزش
  . رسد مي بلند ين صناعت به مقاميند در اكن ياگر چن. آگاه شودها  يماريفرجام ب يوبد

  
ن پندها را در گوش داشته يا ند وكرفتار ن دستورها يد بديفاضل باشد با حاذق و يبيبخواهد طب يسكن اگر يبنابرا

ن ياگر بد. نشمارد كوچكرا ها  و آن نورزد يسستها  ردن بدانكرد ودر عمل يگ ير شد خوكه ذكاي  يبه صفات اخالق
ـ رد وبدو خواهند گروكاعتماد خواهند  خواهد گشت و مردم بدو مؤثرماران يند درمانش در بكه رفتار يرو بـه  و او نيـز   دي

  . خداوند متعال از همه داناتر است. در مقابل مردم منتفع خواهد شد ل شده ويآنان نا رير خكذ و يدوست
روزرسـاني مباحـث جديـدي كـه در پزشـكي       براي به. در قرن اخير نيز اخالق پزشكي جاي خود را حفظ كرده بود

حقوق و مجلس  ، فرهنگي، اولين مركز مطالعات و تحقيقات اخالق پزشكي در حوزه معاونت دانشجويي شود ميمطرح 
شد كه خوشبختانه پس از آن مراكز ديگـري نيـز در   تأسيس  1372درمان و آموزش پزشكي در سال ، وزارت بهداشت

 .اين زمينه مشغول فعاليت شدند
  نكات مهم

ي آداب و رفتـار پسـنديده و   اخالق پزشكي،علمي است كه موضوع آن شناخت و بررسي مجموعه -
  ن مشاغل بايد به آن توجه نمايند.ناپسندي است كه صاحبا

 اي از بايدها و نبايدهاي اخالقي در عرصه پزشكي است.اخالق پزشكي، مجموعه - 
ي پزشـكي را  اي است كه اصول اخالقي را در فضـاي خـاص حرفـه   اخالق پزشكي، اخالق حرفه - 

  كند.مطرح مي
   

ف ينند و بـا تناسـب شـغل خـود وظـا     كتب اخالق مراجعه كف خود به يص و ظايتشخ يد برايباها  صاحبان حرفه
  .نديعمل نماها  نبند و بداايش را بيخو

  يابند! هاي پزشكي دست مي خصوصيات افرادي كه به حرفه

  . دارد يا مهارت تخصصياز به دانش ينعموماً اشتغال به حرفه ) 1(
  . ندك مي را اعطا يازات خاصيء حرفه امتجامعه به اعضا) 2(
 . منافع جامعه را بر منافع خود مقدم بدارند يخدمت اجتماع ارايهار دارد در انتظها  آن جامعه از) 3(

  
مـاران و  يبـه ب  يات سـالمت مخد ارايهن حق را داده است تا آن چه را در مورد يستم خدمات سالمت ايجامعه به س

 يابيم سالمت را ارزستيسهاي  نديرد اعضاء خود و فرآكند و صحت عمليو اجرا نماگيري  ميدانند تصم مي جامعه صالح
مـار  يبدن برهنه ب ،ماران را بپرسنديه اطالعات محرمانه بكاز را دارند ين امتيخدمات خود ا ارايه يز برايان نكپزش. نندك

ـ ا يبالطبع در قبال اعطا. ماران انجام دهنديرا بر بدن ب ييجرهاينند و پروسكنه يرا معا  ن حرفـه انتظـار  يـ از ا، ن حـق ي
اعضاء خـود  اي  رد حرفهكافع جامعه را بر تمام اهداف خود مقدم بدارد و با آموزش و نظارت بر عملمنتأمين  هكرود  مي
 . دين نمايت خدمات را تضميفيك

 شان اقداماتمات و يه تصمكدانند  مي خود را متعهد يكحرفه پزش ياعضا كت كز تيستم سالمت و نيس، نيبنابرا
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  . ح دهنديرا بر منافع خود ترج ماريماران باشد و منافع بيدر خدمت سالمت ب
ـ  ك يسكرود  مي انتظار يلكطور  به ـ  هـاي  هه بـه حرف ـ  يكپزش ـ كت، يپرسـتار ، يك(پزش ن ينس
ات را داشـته  ين خصوصيد اباي مي دست …و طاق عملا، ييماما، شگاهيآزما، يكپزش يها فوريت
  :باشد
  
   يدر حوزه نوع دوست )الف
  . ح دهنديمار را بر منافع خود ترجيمنافع ب .1
  . نندكت يماران مختلف عدالت را رعايدر مواجهه با ب .2
 . آنان توجه داشته باشند يو اجتماع يروان، يماران به تمام ابعاد جسميدر برخورد با ب .3
 . نديصرف نما يافكماران وقت يمراحل مراقبت از ب يدر تمام .4
 . ماران توجه داشته باشنديو آالم بها  به خواسته .5
 . نندكت و از آن دفاع يط مختلف رعايراماررا در شيمنشور حقوق ب .6

 

 ت مسؤوليو  يشناس فهيدر حوزه وظ )ب
  داشته باشد يافكف خود تعهد ينسبت به انجام وظا .1
  . ماران پاسخ دهنديت بسؤاالبه  .2
  . و همراهان قرار دهند يار ويوه در اختيشترين  مار را با مناسبيت بياطالعات مربوط به وضع .3
  . م سالمت تعامل داشته باشنديت يند و با اعضايز نماياران پرهكار همك مورد در بي هاي از دخالت .4
  . نديت نمامسؤوليماران احسا س يمراحل مراقبت و انتقال ب يدر تمام .5
  . رنديماران اجازه بگياز ب يو درمان يصيار تشخكنه و هريانجام معا، مصاحبه يبرا .6
 يت زندگيفيكز بهبود يو ن يماريانتقال ب، مجدد يبتالا، بروز عوارض، يماريد بياز تشد يريشگيدر رابطه با پ .7

  . ماران آموزش دهنديمناسب به بطور  به
    ياركدر حوزه شرافت و درست )ج

  . راستگو باشند .1
  . ار باشندكدرست .2
  . رازدار باشند .3
 . نديت نمايمار را رعايب يم خصوصيحر .4
  

  گران يدر حوزه احترام به د )د
  . ماران احترام بگذارنديبرسوم و عادات ، آداب، ديبه عقا .1
  . نديز نمايمار پرهينام ب يبه جا يكن پزشير عناوكاز ذ، انسان در نظر گرفته كيعنوان  به مار رايب .2
  . نديت نمايب را رعايماران احترام گذاشته و نظم ترتيبه وقت ب .3
  . احترام بگذارند يم درمانيادر تكاران و كهم، ماريبه همراهان ب .4
 . باشداي  مطابق با شوون حرفهها  آن يت ظاهريوضع .5
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   يشغل يدر حوزه تعالـ) ه

  . ر باشنديپذانتقاد .1
  . بخواهند كمكدر موارد الزم مشاوره و ، خود را شناخته يعلمهاي  تيمحدو .2
  خود را ارتقاء دهند هاي  يدانش و توانمند، مستمرطور  به .3
  . در دسترس انجام دهند يعلم يانات و دستاوردهاكمناسب را مطابق با ام يدرمانـ  يصياقدامات تشخ .4
 . نندكت يرا رعا يسيو گزارش نو يكل پرونده پزشيمكتهاي  استاندارد .5
  
  

  
    .توجه 

سـازد و آثـار زيبـا و     مـي  انسان را با صفا و نوراني و مسـرور ، و اخالق خوب كاعمال ني
شت و اخالق ز. ه باقي و ثابت خواهند ماندكگذارد  مي آفريني در نفس انسان برجاي شادي

انسـان را   و حسـاس انسـان اثـر گذاراسـت و روان ونفـس      كدر نفس پاست يردار ناشاك
  . سازند مي و آلوده كتاري

  شود مي ملها  وز محبت سركه   شود مي از محبت خارها گل
 



  چهارماهداف آموزشي فصل 
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

  .مفهوم حقوقي مسؤوليت را تعريف كند  
 ا از نظر حقوقي شرح دهد.  قصور ر  
 هاي پزشكي را بيان كند.  مسؤوليت اخالقي تكنسين فوريت  
  .محدوده عمل يك تكنسين را شرح دهد  
  .قوانين نوعدوستي را تعريف كند  
   .انواع رضايت را شرح دهد  
   .حفظ حريم شخصي بيمار را توضيح دهد  
 ر از درمان و انتقال نكات مهمي را كه جهت حفاظت از خود بايستي در امتناع بيما

  بكار برد را شرح دهد.  
 .نكات مهم و ضروري در ثبت دقيق و صحيح گزارش را توضيح دهد  

 
 

 فصل
موضوعات اخالقي و قانوني چهارم

هاي پزشكي فوريت تكنسينو محدوده كاري 



  ضروريهاي  اژهو

بيني تفويض  سين بدون رضايت بيمار و بدون پيشمراقبت توسط تكن ي اتمام يك طرفه .(abandonment) انصراف
  . مراقبت به فردي در سطح پزشكي يكسان يا باالتر

مدركي مكتوب كه درمان پزشكي خاصي را براي بيمار خاصي كه مبـتال بـه    .(advance directive) شرفتهيدستور پ
  . گويند كه به آن وصيت زنده هم ميكند  مي نيست مشخصگيري  است و قادر به تصميم ها بيماريانواع خاصي از 

   دهيم كه بيم آسيب بدني داشته باشدغير قانوني بيمار را در شرايطي قرار  صورت به .(assault) حمله
  . مراقبت اورژانسي بدون رضايت ارايهنه بيمار يا يمعا .(battery) ضرب و جرح

  عقالني در مورد سالمت شخصيگيري  قدرت تصميم .(competent) تيصالح يذ
  اجازه انجام مراقبت .(consent) رضايت

كه تالشي براي احيا دهد  مي ه به پرسنل پزشكي اجازهمدرك كتبي ك .(Do Not Resuscitate)اء يدستور عدم اح
  . بيمار در هنگام ايست قلبي نكنند

باشد كه يا براسـاس   مي مربوط به پرسنل خاصي در پزشكي قانوني كهاي  واژه .(duty to act) وظيفه براي مراقبت
 . دهند ارايه يت دارند كه مراقبت رامسؤول ، كه دارند يقانون يا تخصص خاص

گروهـي از مـردم را    شرايط وخيمي مثل آسيب يا بيماري كه زندگي يا سالمت شخص يـا  .(emergency) ژانساور
  و احتياج به مداخله فوري داردكند  مي تهديد

 مراقبت يا درمان فوري .(emergency medical care) مراقبت پزشكي اورژانسي

   مراقبت ارايهمنظور  ي فردي از انجام خشونت فيزيكي بهكردن فيزيكمحدود .(forcible restraint) ممانعت با اجبار
نوعي رضايت از سوي بيماري كه قادر به دادن رضايت شفاهي براي درمـان   .(implied consent) رضايت ضمني

 . كه او به درمان نياز دارد، نيست تحت اين فرض قانوني

كـه   ايـن  بعد از شود مي سيله يك بيمار توانا دادهو هاجازه براي درمان كه ب .(informed consent) رضايت آگاهانه
   فوايد درمان و عواقب احتمالي در صورت عدم درمان توضيح داده شد، خطرات بالقوه
 ارايـه شـفاهي بـه شـما اختيـار     صـورت   به نوعي رضايت كه در آن بيمار .(expressed consent) رضايت شفاهي

 دهد.  مي مراقبت يا انتقال را

 . كه در ارتباط با حوزه پزشكي (قانون) يا پزشكي قانوني استاي  واژه. (medicolegal) قانوني پزشكي

  دهد.  مي ارايهيكسان ي ها آموزشنوعي مراقبت كه يك شخص داراي  ارايهدر  يوتاهك .(negligence) غفلت
و آموزشـي كـه   مهـارتي كـه داريـد    خـاطر   به سطح مراقبت مشخصي كه  .(standard of care) استاندارد مراقبت

تا بيماران با خطـر   شود مي اين استانداردها توسط اورژانس كشور و قانون مشخص. ايد بايد طبق آن رفتار كنيد ديده
  . يا ضرر نامعقولي مواجه نشوند
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 فيتعار

  جرم 
رده و كـ  ه قانون آن را منـع كاست  يا منفيعمل مثبت  يبزه آمده است در اصطالح حقوق، خطا، گناه يمعنا ر لغت بهد
ه ك يفعل كا تريند: هر فعل ك مي اعالم يقانون مجازات اسالم 2ماده . مقرر شده است ياب آن مجازاتكارت يبرا

   .شود مي ن شده باشد جرم محسوبييآن مجازات تع يدر قانون برا
  
  فعل 

  . رده استكممنوع آن را  ه قانونك يا رفتاريا عمل يار كانجام دادن 
  
  (انصراف) فعل كتر 
معنـي پايـان    بـه  انصـراف . نموده اسـت تأكيد  ه قانون بر انجام آنكاي  فهيا وظيا عمل يردن ك كا تريدم انجام دادن ع

مراقبت او به شـخص    نگري براي واگذاري ون رضايت بيمار و بدون هيچ آيندهبد ، طرفه مراقبت از سوي تكنسين پايه يك
 رااي  وظيفـه ، كنـد  مي مراقبت را شروع ، تكنسين پايه همين كه. باشد مي ي پزشكي يكسان و يا باالترها مهارتديگري با 

  . بگيرد متوقف شود عهده بهيت را مسؤولاين  ها مهارتتا زماني كه يك شخص با همان  گيرد كه نبايد ميبرعهده 
صـراف از  تـرك يـا ان  . عملي انجام ندهيد كه بيمار در خطر آسيب قرار بگيرد و در نتيجه شما متهم به غفلت شويد

  .مدني عليه تكنسين شود جنايي و تواند منجر به اتهامات مي موضوعي جدي است كه از نظر اخالقي و قانوني ، مراقبت
در همـين  . كنيـد  مـي  و شروع به مراقبت دو بيمـار ايد  تصادف اتومبيلي رسيده براي مثال فرض كنيد كه به صحنه

شـما  . انـد  نفر مجروح شده 5 ديگري در پايين جاده اتفاق افتاده و تصادف اتومبيل گويد كه مي هنگام رهگذري به شما
در اينجـا انصـراف روي   . رويـد  مي به سوي سانحه ديگر سپاريد و مي مراقبت از دو نفر مجروح حادثه اول را به رهگذر

كلي زير  هاي . پرسشايد داده زيرا شما مراقبت از بيماران را به شخصي با مهارتي در سطح خود يا باالتر از خود نسپرده
  :شويد در نظر بگيريد مي در چنين مواردي مواجهگيري  را هنگامي كه با تصميم

 
 ؟عملكرد شما چه مشكالتي را ممكن است به بار آورد 
  ؟شود مي آيا اين تصميم منجر به قصور شما نسبت به وظيفه تان 
  ؟ر شويدآيا در صورت ترك صحنه ممكن است متهم به انصراف از مراقبت بيما 
 ؟كنيد مي آيا استاندارد مراقبت را نقض 
 ؟آيا محتاطانه عمل ميكنيد 
 

  خطا 
و در  Errorمتعـادل   يسـ يدر زبـان انگل . عمد نباشد يه از روك يضد صواب و گناه، ناراست، نادرستمعني  به در لغت

  . باشد مي فهين انجام وظينجا منظور خطا در حيا
ـ ر و يـ ان به غيا زيصدمه ، راديا، اب آن احتمالكه در ارتك ياركاز انجام  يا خودداريخطا عبارت است از انجام  ا ي

  . وجود داشته باشد ياز امور اجتماع ياختالل در امر
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  انواع خطاها
  يصيتشخ )الف(

  صيدر تشختأخير  ايخطا .  
 الزم هاي كارگيري تست به در يوتاهك . 
  خارج از رده يها درمانا ي هاي تستاستفاده از . 
 شاتيا آزماينگ و يتوريج مانيتاندر عمل به  يوتاهك . 
 

  يدرمان )ب(
  ا تستيه و يرو، عمل كيخطا در انجام .  
 ماريخطا در اداره درمان ب .  
  دارو كيا نحوه استفاده يخطا در دوز .  
  يعيطبريتست غ كينش به كا در وايقابل اجتناب در درمان تأخير .  
 مراقبت نامناسب . 
  

  رانهيشگيپ )ج(
 رانهيشگيپ يها درمانفراهم نمودن  خطا در .  
 يافكنا يدرمان يريگيا پينگ و يتوريمان . 
  

  ريسا )د(
 خطا در ارتباطات .  
 يدستگاه يخطا .  
 ستميس ير خطاهايسا . 

  خالف
 تيـ ه ماهكـ جـرايم   از يعبارت است از نوع يو در اصطالح حقوق يچيسرپ، دروغ، ناحق، مخالفت، يناسازگارمعني  به
  . است يا نظامات عادمخالفت بها  آن
  
  تخلف 
 يردن در اصـطالح حقـوق  كمان خود عمل يا پيخالف گفته ، ردنكخالف ، يروگردان، يچيسرپ، خالف جستنمعني  به
  . انجام تعهدتأخير  ايعدم انجام تعهد معني  به
  
  يتخلف انضباط 

 يشغل و عنـوان واحـد   يه داراك يسانك. شود مي دهينام يتخلف انضباط ينفر از افراد صنف كيله ينقض مقررات بوس
و  يسازمان صـنف ، انونك، هيرا تحت عنوان اتحاد ياجتماع، يت شغليا حمايافراد و  يهستند با هدف حفظ منافع صنف

اعضـاء قواعـد و    يحفظ شـئون اجتمـاع   منظور بهت و ين اجتماعات بر حسب اهمياز ا يدهند و بعض مي ليكتش يشغل
فرها يكد و ينما ميبيني  پيش ييس العمل و هم ضمانت اجراكن مقررات هم عياز اتخلف  يوده و براموضع ن يمقررات
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  . نديگو يا تخلفات انضباطي يرات ادارين نوع تخلفات را تقصيا. شود مي در نظر گرفته يهاتيو تنب
  
  تصادف 

  . نسبتاً ناگواراي  حادثه، بدور از انتظار نامطلواي  ا حادثهيرخ دهد  يرعمديو غ ياتفاق طور بهه كز يعبارت است از هر چ
  
  تمسؤولي 

عبـارت اسـت از    يا انضباطي يت ادارمسؤولي. بودنمتعهد، شدن ياركموظف به انجام ، تعهد، ضمانتمعني  به در لغت
  .ياز تخلف انضباط يت ناشمسؤولي

  
  يتمسؤولمفهوم حقوقي  

(تعهـد  دهد  مي ترك فعل پاسخگو قرار از وضعيت و شرايطي كه شخص را مطابق قانون در مقابل فعل يا عبارت است
  . )ضرري كه به ديگري وارد كرده است شخص بر رفع

ـ گ مـي  را برعهـده  ياركه انجام ك يفرد يعنيت داشتن مسؤولياحساس  ـ رد باي بـا  آن را  دي
  . درست و به موقع انجام دهد، يدلسوز، عالقه

دارد تـا  وكار داريم و اين حساسيت فرد را وامـي پذيري حساسيت داشتن به حقوق افرادي است كه با آنان سرمسؤوليت
  حقوق طرف ارتباط را به دقت بشناسد و به آنها پايبند باشد و درصورت تخطي به جبران تعدي اقدام كند.

كاري با ديگران ندارد و  اساساً گريز. فرد غيراخالقيپذير است و فرد غيراخالقي مسؤوليتفرد اخالقي مسؤوليت نكته:
 درپي منافع شخصي خود است.

اگر كاري بخواهد درست انجام پذيرد، بايد توام با نظم و دلسوزي و محبت و احساس مسؤوليت باشد و اگر نباشد، 
كند ، اگر تكنسيني با فردي كه دچار تروماي شديد شده است، هرگونه كه خواست برخورد  مثآلشود. درست انجام نمي

و درقبال وي احساس مسؤوليت الزم را نداشته باشد، ممكن است جان مصدوم به خطر بيفتد. اما اگر تكنسيني با 
بيمارستاني ، هاي پيشاخالق آميخته باشد، جان مصدومين با توجه به تالش و كوشش وي در ارائه خدمات  و مراقبت

  يابد. نجات مي
  هاي پزشكيهاي تكنسين فوريتمسؤوليت

  آگاهي از مقررات و قوانين مربوط به حقوق فردي كه در چگونگي استخدام آنان موثر  است. -
 آگاهي از قوانين استخدامي، شرح وظايف و اهداف سازمان. -

 اند.هاي پزشكي شناخته شدهآگاهي از مواردي كه به عنوان قصور در حرفه فوريت -

 رساني موارد مشكوك.عهادت دادن در مورد حوادث و اطالآگاهي از مواردي مثل ش -

 هاي پزشكي.شناخت مسايل قانوني فوريت -

 بيمارستاني.اني پيشآگاهي از مسايل مربوط به خودداري از انجام مراقبت و اقدامات درم -

 بيمارستاني. پيشمراقبتي  -درمانيآگاهي از استانداردهاي  -

 استفاده بهينه از وسايل و امكانات. -

 خصوص تجهيزاتي كه براي بيمار استفاده هيزات آمبوالنس بي ابزار و تجهآشنايي با كليه -
 شود.مي
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 رعايت استاندارد مراقبت. -

 حضور مستمر در زمان انتقال بيمار به اورژانس بيمارستان. -

 هاي پزشكي.جويي در وسايل و امكانات فوريتصرفه -

 هاي پزشكي.مديريت و هماهنگي با مركز فوريت -

  اط .هاي مختلف ارتبآشنايي با روش -
  
  غفلت 

 بكـ ه مرتكـ است  ياز امر يو منظور خوددار شود مي يناش يياعتنا بي و يتوجه بي و يه از اهمال و فراموشك ييخطا
غفلـت يعنـي   ر: گيد يفيا به تعري. است يمباالت بي يه همان معناكتوان گفت  مي به آن اقدام نموده باشد و بايست مي

براي جلوگيري از غفلت بايـد  دهد.  مي ارايهيگري با سطح آموزش يكسان همان مراقبتي كه شخص د ارايهناتواني در 
بـراي  . شـود  به بيمـار  رعايت نكردن استاندارد مراقبت ممكن است منجر به آسيب بيشتر. طبق استانداردها عمل كنيد

  :تشخيص غفلت بايد چهار عامل زير را در نظر داشته باشيد
  

 . ه عاقالنه و با توجه به استانداردهاي آموزشي عمل كندتكنسين پايه است ك ي هاين وظيف. وظيفه .1
آيد كه تكنسين پايه طبق استاندارد مراقبت مربوطه و طوري كه  مي نقض وظيفه موقعي بوجود .نقض وظيفه .2

 . رود عمل نكند مي از او انتظار
 . آسيب ببينداي  الحظهقابل مطور  به آيد كه بيمار از نظر فيزيكي يا روحي ميوجود  به زيان زماني .ها زيان .3
كنيـد   مـي  كه سـعي  هنگامي ، مثال عنوان به. بايد علت و معلول مناسبي براي اتهام غفلت وجود داشته باشد .علت .4

 داشـته باشـد و  اي  اگر شخصي وظيفه. شود مي شكستگي پاي بيمار اندازيد كه منجر به مي بيمار را بلند كنيد او را
اورژانس و يـا   ، ممكن است بر عليه تكنسين پايه، يب به شخص ديگري شوددرست انجام ندهد و باعث آسآن را 

 . دعوا شود  ي هاين غفلت اقام خاطر همديريت پزشكي ب
 

 . كنند مي همه اين چهار عامل وجود مدرك قانوني غفلت را محرز
و تنها تفاوت آن بـا   رادف قصور استته غفلت در واقع مكد يم ديم خواهينكسه ير مقاياگر غفلت را با قصور و تقص

  . ز حاصل شوديدر انجام فعل ن ين است گاهكقصور مم يفعل است ول كه غفلت مختص تركن است يقصور در ا
  قصور 

عجز  ياز رو ياركواگذاشتن ، ستادنيباز ا ياركاز ، فرونشستن، آمدن وتاهك، دنيعاجز گرد، فرو ماندنمعني  به در لغت
ـ  كعبـارت اسـت از تـر    يو در اصطالح حقوق neglectمعادل  يسيگلقصور در زبان ان. است يو درماندگ قـانون   كي

  . در آن شده باشداي  مسامحهكه  اين بدون يالزام
 
  ريتقص 
ه شخص ملزم به كاست  يعمل كتر ياز نظر حقوق. و غفلت ياطياحت بي ،ردنكو خطا  يسست، ردنك يوتاهكمعني  به

  . ام دادن آن منع شده استه از انجك ياب عملكا در ارتيانجام آن است 
 

ـ  شود مي اطالق ييه قصور به خطاكن است ير در ايتفاوت قصور با تقص سـهو   يه از روك
  .  شود مي گفته يعموم ير به خطايه تقصكيسر زند در حال
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    يكپزش يها فوريتن ينسكت يخطا 
هـاي   تمسـؤولي ف و يوظـا ، اسـتانداردها  نيا يمبنا. باشد مي يو درمان يمراقبتهاي  از انجام استاندارد يوتاهكمعني  به

 كيـ ه كـ  ين اقداماتيانگيمها،  به پرونده يدگيو رس ير بررسيدر مسمعموالً  هكمصوب وزارت بهداشت و درمان است 
ـ  متـر و كو چنانچه اعمال انجام گرفته از حد متوسط فوق  شود ميبندد در نظر گرفته كار  به ديف بايدر وظان يسينكت ا ي

  . گردد مي يقصور تلق، باشديف وظاخارج از حد 
بيمارستاني شود، شروط زير هاي پزشكي محكوم به خطا در مراقبت و درمان پيشبراي اينكه يك تكنسين فوريت

  بايستي وجود داشته باشند:
  ي مراقبت از بيمار را به عهده داشته باشد.تكنسين وظيفه -
 فته باشد.بيمارستاني صورت نپذيردرحد استاندارد، مراقبتهاي پيش -
 بيمار دچار آسيب شده باشد. -
  اين صدمه ناشي از عملكرد غيراستاندارد تكنسين باشد. -

 
  يا قصور حرفه 

گـر قصـور   يدعبارت  به .گردد ميرفته شده اطالق يپذ ير با استانداردهايمغااي  حرفهكار  به اي قصور حرفه ياز نظر لغو
  . باشد مي مارانياز بهاي پزشكي  درماني فوريتت مسؤوليفه يا نقص در وظي يوتاهكهاي پزشكي  فوريت

 

  اقسام قصور

  .ييا جزاي ييجنا) 3( ياخالق) 2( يمدن) 1(
  

   يمدنقصور 
 مسؤول كامالًه افراد ك هايي موقعيتا در يانجام شود  يانگار ه با سهلكا صدمه يضرر ، مربوط است به هر عمل اشتباه

ر هسـتند  يـ ن قـانون درگ يشتر با ايب يكپزش يها فوريت. شود يمدن يدعو هستند اما نقض قرارداد وجود ندارد تا اقامه
 . رديگ ين طبقه از قانون قرار ميار در اكدر انگاري  سهل رايز

احتياطي بـه   بي يا در نتيجهعمداً كس بدون مجوز قانوني هر« دارد: مي يت مدني مقررمسؤولماده اول قانون 
ت يا شهرت تجارتي و يا به هر حق ديگري كه به موجـب قـانون بـراي افـراد     جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثي

جبران خسـارت ناشـي از    مسؤولوارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود اي  لطمه، ايجاد گرديده است
 . باشد مي عمل خود
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  !قصور از نظر حقوقي چهار نوع است
 مباالتي   بي  
بايسـت بـه آن مبـادرت    مباالتي اقدام به امري است كه مرتكـب نمـي  جزايي است. بي و خطاين نوع قصور يدتريشد

  نموده باشد .
. شـود  يجتاً جراحـ يروز و نتكن، قيمحل تزرالتهاب ه منجر به كر استانــدارد يز غيق آمپول با سوزن سايتزر .مثال

نگرفتن ، و عدم توضيح آن به بيمارننوشتن نحوه مصرف دارو ، نگرفتن شرح حال از بيمار (مثل حساسيت دارويي)
در جـايي كـه    ءنداشتن يا چك نكردن وسايل احيـا ، نوار قلب و يا تحت نظر نگرفتن بيمار دچار درد قفسه صدري

كننـده كـه   عدم مراقبت الزم از كـودك توسـط مراقبـت   ، جاگذاشتن گاز در اعمال جراحي .شود مي تزريقات انجام
  شود.موجب مرگ وي مي

 
 طياحتيا بي  

 .ابـد ي مـي  انجام و فراموشي انگاري سهل در اثر يرد وليانجام پذ يستينبا يكو اصول پزش يه از نظر علمك يانجام فعل
  . به آن اقدام نموده باشد بايست مي بكه مرتكاست  ياز امر يگر خودداريدعبارت  به

 ه سـبب تشـنج و مـرگ   كـ ن يليسـ  يپنچون  ييدارو يديق وري؛ تزر orderطبق  ياتيم حيعدم گرفتن عال .مثال
 آمپول پروستاگالندين، خانم باردار با لكه بيني بهفني داروخانه اشتباهاً به جاي آمپول پروژسترون  مسؤول. شود مي

، عـدم مشـاوره، عـدم معاينـه     )(تزريـق داروي اشـتباه   ن شده استيل داده و منجر به سقط جنيتحو روستادين)پ(
  ضروري قبل از عمل. 

 
  يمباالت بي و ياطياحت بي زيوجوه تما

  . از قبل موجود است ياربرد عقلكنوع  كي يمباالت بيكه  در حالي است يعمل آن كي ياطياحت يب .1
 هكـ يدر حال. شـده اسـت   ياز طرف قانونگذار انجام آن نه يعنيد انجام شود يه نباكاست  ياركفعل مثبت و  ياطياحت يب .2

 سـر  يو فراموشانگاري  سهل اهمال و يه از روكفعل است  كت تره صوري ياطياحت بي يدر اصطالح حقوق يمباالت بي
 . از طرف قانونگذار امر به انجام آن شده است يعنيدهد  نمي د انجام دهد و انجاميه باكاست  ياركزند و  مي

 
  مهارتعدم  

ت بـه دو دسـته   عدم مهـار . را در انجام آن ندارد يافك يو عمل يتجربه و مهارت علم، بكه مرتكاست  يشامل موارد
  عدم مهارت معنوي(ب) الف) عدم مهارت مادي ( :شود مي تقسيم

 
   عدم مهارت مادي

ماننـد:  . باشـد  مـي  مستلزم داشتن توانايي خاصها  آن سن انجامح يعني نداشتن چابكي و ورزيدگي كافي در اموري كه
شود خطا  يبيه موجب صدمه و آسكبزند  يردست به ام يين توانايه با نداشتن اك يسك. ر آنهايو نظا، يجراح، رانندگي

  . گردد مي ار محسوبك
  

   عدم مهارت معنوي
 شـود  مي موجب ضرر وصدمه شخص ديگريكه كند  مي اطالعات الزم اقدام به عملي بدون معلومات و، يعني مرتكب
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تجربه در مشاغل  بي نجراحان و داروسازا يمانند خطا. )(عدم آشنايي متعارف به اصول و دقايق علمي و فني كار معين
  .مربوط به خود

ـ ق داخـل ور يتزر يبه جا ير جلديق زيتزر، تجويز داروي نامناسب يا با دوز نامناسب .مثال  يديـ ق وريـ تزر، يدي
نامتناسـب بـا    يز دارويا تجـو يدارو  كيز يعدم اطالع نسبت به روش تجو  )ادين با سرعت زيتوئ يمثل فن ييدارو

ه منجـر  كغلط گيري  آتل، ندانستن عوارض داروي تجويز شده، )است يمهارت علمق عدم يمار از مصاديب يماريب
  . است يم مهارت عملق عديد از مصاديور يان به جايا بستن شريشود  يروز عضوكبه ن
 
 يت نظامات دولتيعدم رعا  

درمـان و آمـوزش    ،وزارت بهداشـت  هاي دستورالعملنظام پزشكي و هاي  نامه آيينقوانين و  هيلك يت و اجرايعدم رعا
ي كـه از  هـاي  دستورالعملبخشنامه و  ،نامه ينيآ ،مصوبه ،مراكز علمي و درماني و هرگونه قانونهاي  پزشكي و بخشنامه

  . استطرف قانونگذار يا مقامات صالحيتدار در امور پزشكي وضع گرديده 
  

   .مثال
 ماريب كي يحرانت بيز در مورد وضعكمر كبه پزش يكپزش يها فوريتن ينسكعدم اطالع ت.   
 پزشك نسخهبدون ها  توسط داروخانه دادن بسياري از داروها. 
 ها نبايد انجام شود برخي اعمال جراحي كه در مطب .  
 ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيماري   
        جـر بـه   عدم رعايت نظامات دولتي ممكن اسـت عـالوه بـر محكوميـت كيفـري و جبـران خسـارت وارده من

خطـا اتفـاق   صـورت   به مواردي از عدم رعايت نظامات دولتي كه صرفا. محكوميت انتظامي پزشكان نيز بشود
  . يت كيفري نخواهد شدمسؤولافتاده و موجب ضرر و زيان اشخاص ديگر نشده باشد موجب 

به عمداً ه كمشخص شود  ديبا، به دادگاه فراخوانده شود يكپزش يها فوريتن ينسكتكه  اين شورها قبل ازك يدر بعض
زات آمبـوالنس  يـ تجه كدر مورد عدم چ يكپزش يها فوريتن ينسكتانگاري  سهل غفلت و از. ريا خيمار صدمه رسانده يب

ـ يزيردن تلوكن تماشايه شوهرش در حكگفت  115تماس با  يط يخانم. ميزن يم يمثال  يون دچار تنگ
 قبـل از . ن افتـاده اسـت  يهوش بر زميب ه شوهرشكاظهار نمود  يد شده و در تماس بعدينفس شد

ـ گان ياز همسا يكيدنبال  هپسر مرد به سفارش مادرش ب، برسند ها فوريتكه  اين  CPR ه آمـوزش ك
ـ  يمرد همسا ها فوريتدن يو در زمان رس رفت، ده بوديد ، مـار بـود  ينه بيه مشغول فشردن قفسـه س

 كمار شويالتور به بيبريتوسط دف هكص دادند يتشخ هياول يابيدن و ارزيپس از رس ها فوريتپرسنل 
 كشد شـو  يمجدد سع، مار وارد نشديبه ب كشو، يه انرژيها و تخل پس از قراردادن پدال. داده شود

ز خواسـتار  كتماس با مر يو ط صورت نگرفت يه انرژيدستگاه تخل يعلت خراب هه بكدوم داده شود 
ت همسر مـرد از  ياكعلت ش هاما ب. نجام شدناموفق ا اتيسفانه عملأه متكردند ك يگريالتور ديبريدف

ـ دستگاه پرونده به دادگاه ارجـاع گرد  ياء و خرابيات احيو ناموفق بودن در عمل پرسنل و پرسـنل   دي
ـ ومكعلت مح(. وم شدندكمح دستگاه يزات و خرابيردن تجهكن كبه جهت چ ها فوريت ـ ي  يت: خراب

    .)مار بوديدادن ب كدر شوتأخير  التور ويبريدستگاه دف
  :ر استيموارد ز و قصورانگاري  سهل ين محافظ در مقابل ادعايبهتر
 ل و آموزش مناسب و ادامه مطالعه يتحص  
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 م ير مستقيم و چه غيچه مستق، يكات پزشيت مناسب عمليهدا  
 كامل مداركق و يثبت دق   
 اي و برخورد حرفه ررفتا 

  ياخالقهاي  تمسؤولي

باشد و پزشك در مقابل خداونـد و وجـدان خـويش پاسـخگوي      مي ان فردپيشگاه خداوند و در برابر وجد يت درمسؤول
باشد و در فعل يا ترك فعلي كه به شكل مخالفت با تعاليم ديني يـا قواعـد اخالقـي و وجـدان      مي خطاي ارتكابي خود

ن باشـد و ضـمانت اجـراي آ    مـي  يت اخالقي تقصير شـخص مسؤولپايه و اساس ، ديگرعبارت  به .گردد مي ظاهر، باشد
 . بيشتر جنبه اخروي و دروني دارد

به شما سـپرده شـده    يكپزش يها فوريتن ينسكتيك عنوان  به ي خاص اخالقيها مسؤوليتجامعه و سازمان شما با 
اين كار مستلزم داشتن دانش و . يي داريدها مسؤوليترفتاري اي  شما در زمينه تشكيل و پذيرش استانداردهاي حرفه، است

تجديد نظر در زمينه  مسؤولشما همچنين . باشد مي مصدومين ماران ويب خوب به هاي مراقبت ارايه ي روز جهتها مهارت
را  انجـام شـده   ياقدامات درمـان ، بايد زمان عمليات. باشد مي مورد استفاده هاي تكنيكو ارزيابي ايد  داده كه انجام كارهايي

  . پيگيري كنيد، شكان راهنما و يا پرسنل بيمارستانارزيابي كنيد و سعي كنيد نتايج اقداماتتان را از طريق پز
 هـاي  مسؤوليت يف قانونيعالوه بر وظا، يبهداشت هاي مراقبتدهندگان  ارايهعنوان  به يكپزش يها فوريتنان كارك
هـاي   ات به حـوزه ياخالق. مار استيجامعه و ب، ارانشانكهم، در قبال خودشان ها مسؤوليتن يا. ز دارندين ينيمع ياخالق
اورژانـس   يكماموران خـدمات پزشـ   هاي مسؤوليتن عوامل با يارتباط ا يت و چگونگيزه و شخصيانگ، رفتار، ردكعمل

. ننـد ك مي نييقابل قبول تعاي  به گونه يرا از نظر معنو كه نحوه رفتار سلوكهستند  يات اصولياخالق. شود مي مربوط
 اورژانس يكحرفه خدمات پزش شود مي ه باعثكبا آنچه ات ياخالق، اورژانس يكستم خدمات پزشيس كياز نقطه نظر 

اي  گونـه  ار بـه كن يانجام ا يمار به معنايب كي يدرمان اخالق. باشند مي برسد مرتبطنظر  به رفتار درست و مناسب كي
ويـژه   به، دينك مي عمل يه اخالقكد يابينان يد اطميتوان مي چگونه. رفتار منطبق باشداي  حرفه يه با استانداردهاكاست 
  د يريمات را در صحنه بگيد تمام تصميه ناچارك يهنگام
خـود   يو اخالقـ  يقـانون  يهـا  مسـؤوليت به  يو يو روح يجسم يازهاينتأمين  يبرا، ماريد هنگام مراقبت از بيبا
 يگران برايو د ياصل مسؤولن شامل مشورت با يار همچنكن يا. ندا ط متفاوتيمار براساس شرايب يازهاين. دينكعمل 
 د صادقانه گزارشيت بدون تردمسؤولي كي. دارد مي افتيو مناسب را در يافكمار توجه يه بكن امر است ينان از اياطم
 هـاي  مراقبتتمام  اتيدادها را همراه با جزئيروكامالًد يبا. است يداشتن صداقت مطلق ضرور، هنگام گزارش. شود مي

  . ت دارديار اهمكت يفيكشرفت يپ يق برايثبت دقن يهمچن. دينكر كذاي  ف حرفهيانجام گرفته و وظا
از  يكپزشـ  يها هاي فوريت نينسكت يد اخالقك. باشد مي ده آليرفتار ا كي ياز قواعد برااي  مجموعه يد اخالقك

نـدرت   ض بـه يش مريدادن به رفاه و آسا تيلووبا ااساساً . صادر شد 1978نان اورژانس در سال كارك يطرف انجمن مل
  د شديب خواهكمرت ياخالق يخطا

  
  :شود مي ليشما شامل موارد ذ ياخالقهاي  تمسؤولي

  . دينكمقام و مرتبه برآورده ، تيجنس، تيبدون توجه به مل يو يگاه انسانيت جايمار را با رعايب يازهاين .1
  . دياحترام قائل شو يكاران خود در حرفه پزشكهم يبرا. دينكسب كار خود مهارت كدر  .2
خـود را   يشغل ياستانداردها. ديش برويد پيآ مي دياورژانس پد يكستم خدمات پزشيدر س يدر موازات تحوالت .3
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 . دير باشيت پذمسؤولين راستا يرده و در اكحفظ 
ت يوضـع ، نشكـ بهبـود در زمـان وا   يد بـرا يجد يهاي راه ير نظر داشته باشد و در جستجويرد خود را زكعمل .4

 . دير باشيت پذمسؤوليخود هاي  اوتاعمال و قض كت كدر ت. ديض و ارتباطات باشيمر
قانون كه  اين د مگريار را محفوظ نگاه داركسب شده در هنگام كه اطالعات يلك. ديدر گزارش خود صادق باش .5

 . رده باشدكدرخواست افشاء 
همگـام و   يكگـر در حرفـه پزشـ   يترها و اشخاص دكد، پرستارها، يكپزش يها هاي فوريت نينسكخود را با ت .6

 . دينكهماهنگ 
  
و  يليمكالت تيو تحص ها آموزشت در كشر است يضرور ها مهارتحفظ ، ن سطح مراقبتيبهتر ارايه يبرا. ات مهمكن

شـما را در   يهـا  مهارته كبل، ندك مي اورژانس آشنا يكد در خدمات پزشيجد هاي روشرات و يينه تنها شما را با تغ يآموزباز
ـ بااخالقـاً  ، نينسـ كت كيـ عنـوان   به .ندك مي و اطفال حفظ ييمثل ماما دهند مي ه به ندرت رخك ييها وضعيتمواجهه با  د ي
 ثر توان خود اسـتفاده كمار از حدايمراقبت از ب يد و برايدار يافكمراقبت اورژانس دانش هاي  ه شاخهيلكه در كد يمطمئن شو

 . هستند ياخالق يدن به آن توجهاتيدر بهبود بخش يرد خود و سعكز عمليمرور انتقاد آم. دينك مي
ن يبهتر. ا هر دو شودي ييا قضاي ين است باعث اتهام شخصكمم يا اخالقي يقانون يدر حفظ استانداردها يناتوان

امـل  كق و يـ دق همـراه بـا ثبـت   ، و مناسب مؤثر، بدون خطر يمراقبت ارايهمناسب و  يابيارز كيانجام ، يت قانونيحما
از يه در صورت نكد ين مطمئن شويگر متفاوتند ؛ بنابرايبه منطقه داي  گر و منطقهيشور دكبه  يشوركن از يقوان. است
 يتـ يماران با همـان دقـت و اهم  يو دانش خود و درمان ب ها مهارتردن كبا به روز . ديرو مي يقانونهاي  هيدنبال توص به
داشـته   يقـانون  يامـدها ين اسـت پ كه ممكرا  يد عوارض احتماليتوان مي، ديشو مي خانواده خود قائل ياعضا يه براك

  . دينكباشند محدود 
  

  د:يل را توجه داشته باشيموارد ذ ياخالقهاي  تمسؤوليدر كه  اين جهينت
 ماريو تالش در نجات ب يو سعماران يتمام ب يازهايبه ن يپاسخ فور.  
 يز درمانكدن به اورژانس مرايمار تا رسيب يسالمت هاي مراقبتگيري  يپ.  
 ماران انجام ندهديرر به بب و ضيدر جهت آس يچ گونه عمليه. 
 يآنان با حفظ خونسردهاي  ماران و خانوادهيبرخورد با تمام ب. 
  يعمل يارهاكو  يكپزشهاي فوريتحفظ مهارت در دانش .  
 يبه اصول اخالق يبنديو پا ياركتعهد ، تمسؤوليقبول ، به حرفه يعالقه مند. 
 داددها.هاي پزشكي در پيشبرد استانمشاركت براي حفظ حرفه فوريت 
   بيمارسـتاني بـراي هـر    پاسخگو و احساس مسؤوليت در قبال اقدامات درمـاني پـيش

 بيمار .
 اي.حفظ و بهبود دانش و صالحيت حرفه 
 .حفظ محيط ايمن جهت ارائه خدمات به بيمار يا مصدوم 
 تـوان ارائـه   نميطور ايمن و مناسب ها در موقعيتي كه بهارائه گزارش به مركزفوريت

 بيمار داد. برايخدمات 
 و آموزش مداوم يآموززباهاي  ت در برنامهكمشار. 
  ت آنيو بهبود وضع يفرد يارهاكمرور. 
 ماريت امانت و احترام به محرمانه بودن اسرار بيرعا. 
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 ينشـان  (آتـش اورژانـس   هاي فعاليتنه ير افراد شاغل در زميو احترام به سا ياركهم ،
  .)...هالل احمر و

 وهـا   بخشـنامه ف براسـاس  يو انجـام وظـا   يو شـهروند اي  ن حرفـه يبا قوان ييآشنا 
 .شورك يكپزش يها فوريتاز اداره  اعالم شده هاي دستورالعمل

 يقـانون  ين استانداردهايمار باالتريخدمت به ب ارايهد تا هنگام يهمواره در صدد باش ،
   .ديريرا در نظر بگ ياخالق و وجدان

  
    حقوق جزا
نمونـه آن  . گـردد  مـي ه يـ تنب ين تخلفياب به چنكمتخلف جهت ارت، شود مياشخاص اطالق ب زا به مردم و يبه اقدامات آس

  . است يرقانونيا طبابت غيمخدر  ياستفاده نامناسب از داروها، مارانيب ياتيح يازهاين ارايهغفلت در عدم  يياعمال جنا
  .دينكوارد ن يشتريب بيه آسكن است ياورژانس ا ياصل اساس كي

  
از معمـوالً  ، ننـد ك مـي  اركـ مناسـب   ياسـتاندادد مراقبتـ   كيه خالصانه و مطابق با ك ين بهداشتيبدام از مراقكهر

ـ ستم منظم پديس كيدر  ياورژانس يكپزش هاي مراقبت ارايه. نندك مي اجتناب يقانون يبرخوردها . د اسـت يـ جداي  دهي
 شـود  مي ارايه يكپزش يها فوريتن يسنكت كيله يبه وسمعموالً ، يا درمان فوريا مراقبت ي، اورژانس يكمراقبت پزش

 يكپزشـ  هـاي  مراقبتعت يهر چقدر حوزه و طب. باشد يمارستانيش بيپ ين رابط در حلقه مراقبتين است نخستكه ممك
نـان  كاركه ك ياتياكد شيبدون ترد، قابل دسترس شود يشتريبا وسعت ب اورژانس يكپزش خدماتو تر  دهيچياورژانس پ
  . شتر خواهد شدينند بك مي ريرا درگورژانس س خدمات ايسرو هاي سيستم

ار كچه در مواقع  (EMT-B) هيپا يكپزش يها فوريتن ينسكت كي يجزو اصول زندگ يقانون و اخالق، يكمسائل پزش
بـه   ياركـ ا الزم است در خارج از ساعات يد: آيده باشينون از خود پرسكن است تا كمم. باشند مي ياركر يو چه در ساعت غ

 كودك كيا درمان يل مطرح شود؟ آيكبا و يمار تلفنيه اطالعات مربوط به بك ا صالح استيرد؟ آك كمكحادثه  كي يقربان
 كمـ ك يت شود بـه شخصـ  ياكاز شما شكه  اين د بدونيتوان مياصوالً ا يد آيد بپرسيح است؟ شاين او صحيبدون حضور والد

بينـي   پـيش  الزم را يارهاكراه، ارات خود را شناختهيحدود اخت اوالًه ك اين استمستلزم  سؤالن يجواب ا. ديبرسان ياورژانس
  . ديقرار ده يگر را مورد بررسيفه و عوامل ديوظعنوان  به ض را در نظر گرفته و اقداميت مريمسائل مربوط به رضا، ردهك

تـا از  كنـد   مي كمكبه شما ، آموزش داده شدههاي  اورژانس مطابق با استاندارد يكمناسب پزش هاي مراقبت ارايه
  :ديرير را در نظر بگيط زيشرا. دينكاجتناب  ييو قضا يداخل يها يريدرگ

  
  ار شـما سـر  كـ هم، شود مي ار به داخل آمبوالنس قرار دادهكبر انكه  در حالي ،ديمار هستيب كيدر حال انتقال 

  . شود مي مار مجروحيو بكند  مي بر خورد نيزم ار بهكخورد و بر ان مي
 ديه دست نگهداركدهد  مي به شما دستور يپدر و د ويهست كودك كيمعالجه  شروعكه  در حالي . 
  

ه كـ وجـود دارد   يمـواقع ، شـوند  مـي  ارايهخوبي  به اورژانس يكپزش هاي مراقبته ك يهنگام يحت ؟دينكد بيچه با
 غلـب ا، يا درد و نـاراحت يـ  يل خسـارت اقتصـاد  يـ به دل، سب آرامش استكه طالب كمار يب كين است از طرف كمم
 يها فوريتن ينسكنوع ت يا گواهي كمدر ق مجوزيمانند تعل، ييا اقدامات اجرايد؛ يريگرد قرار گيمورد پ يمالصورت  به

. شـود  به ضررتان تمـام ، مربوطهردن مقررات سازمان كن تين است به علت رعاكمم ،)كيپارامدـ   متوسط ـ  هيشما (پا
 . دياورژانس را بدان يكقبت پزشمختلف مرا يقانونهاي  د جنبهيبا، لين دليبه هم

 يا هنگاميآ، متوسطـ  يكپزش يها فوريتن ينسكت كيعنوان  به .ديرا در نظر داشته باش ياخالقهاي  د جنبهين بايهمچن
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 يايد احيا بايآ ؟ديبپرداز يحادثه رانندگ كين يد و به درمان مجروحينكد توقف يبا، ديتماس اورژانس عازم هست كي يه براك
   ؟دينكسرطان است آغاز  ييدر مراحل انتها، به گفته خانواده اش، هك يماريب يرا برا (CPR) يويرـ  يقلب

  
  يف قانونيو وظا محدوده عمل

ت يفيكار بهبودها در  يكي. افته استير ييمارستان به مراتب نسبت به گذشته تغيش از ورود به بياورژانس پهاي  كمك
هستند انتظار دارنـد   يكه در حرفه پزشكو آنان  يامروزه مردم عاد. ننديب مي ه امروزه پرسنل اورژانسكاست  يماتيتعل
ز و اجتماع كمر كپزش، ماريآشنا بوده و نسبت به بكامالً يو اخالق يحقوقهاي  تمسؤوليبا  ها فوريتن يسينكت كيه ك

  . متعهد باشد
حـدود  . شـود  مـي  شـناخته  ياسـتان ا ي يشوركن يتوسط قوان ياز نظر قانون نينسكت كيمحدوده عمل  يلك طور به
 ين مراقبت براساس اسـتانداردها يا، ديمار هستيب يه شما مجاز به انجام آن براككند  مي را مشخص يمراقبت يمرزها

ـ ط الزم در محدوده عمل يژن در شرايسكمثال دادن ا طور به. باشد مي شده رفتهيپذعموماً   يهـا  فوريـت ن ينسـ كت كي
 يهـا  فوريـت ن ينسـ كتاگر  ياست حت ير قانونين غيباشد و بنابرا نمي ه زدنيه بخكيحالدر ، باشد مي متوسطـ  يكپزش
  . ار را داشته باشدكن يا ييتوانامتوسط ـ  يكپزش

 فيـ تعر يجـار هـاي   و دستور هاي دستورالعملله بسط يردتان را به وسكز شما حوزه عملكمر كن پزشيعالوه بر ا
صـورت   بـه (هـا   و دسـتورالعمل  يجارهاي  ق دستوريتا از طردهد  مي را ينونار قاين اختيز به شما اكمر كپزش. ندك مي
  . ديمار بپردازيبه مراقبت از ب )ميرمستقيغ

 هاي مراقبت ارايه يبرا يقانون يتمسؤولي )يكپزش يها فوريت(اداره  اورژانس يكخدمات پزشنان كاركر يو سا شما
منتقـل   يها روبكيا احتمال تماس با ميل استعداد ابتال ياز قب يالتكمش يمار و گزارش فوريب يپارچه براكيمناسب و 

  . ديز خود داركمر كبه پزش يعفون يها بيماريا يا خون يشده از راه هوا 
ـ در هر پا يكپزش يها فوريتن ينسكت محدوده عملكننده  فياز منابع تعر يكي ـ پا يبرنامـه آموزشـ  اي  هي  يه بـرا ي

آمـوزش  هـاي   تواند برنامه مي گريمنابع د. باشد مي االت متحدهيا يداره ترابراورژانس مربوط به ا يكپزشهاي  نينسكت
 يبرااي  بخشنامه يه با نظر به محدوده عمل قانونكگروه اورژانس باشد  كتواند پزش مي گريمنبع د. باشد يشوركهر 

  . ندك مي شما در همه مواقع صادر ييراهنما
ن و قابـل  يمع يقيبه طر، ديده مي ه انجامك يتيصرف نظر از فعال، نيريسازد تا در مقابل سا مي قانون شما را ملزم

  . ا نهيد يش آمده وارد عمل شويط پيه در شراكد يريم بگيد تصميشما موظف. دينكا رفتار يف عمل يتعر
ن را در گـرا يش ديو آسا يمنيد ايبا، گران را دارديب رساندن به ديآس ييرد شما تواناكه رفتار عملك يزمان، يلكطور  به
گوناگون  هاي روشبه  ياستاندارد مراقبت. شود مي دهينام ياستاندارد مراقبت كي، ا رفتار مورد انتظاريد نحوه عمل يرينظر بگ
، يمـذهب  يهـا  فرمـان ، ن وضـع شـده  يقـوان ، يداب و سنن محلآ، افتهيانتشار  يكقات پزشياز آن جمله تحق. شود مي وضع

  .  ندا فتار شما دخيل ن تناسب درييدر تع يو رسماي  حرفه يعالوه استانداردها به. ين مورديو قوان ييمقررات اجرا
 ارايـه ط مشـابه  يمار با شـرا يبا آموزش مشابه به هر باي  هين در هر پاينسكت ه هركاست  يدرمان استاندارد در مان

عاقل ن ينسكت كي دشو مي دهيه پرسكن صورت يبد. شود ميسته يه نگريشخص معقول به قض كيدگاه ياز ددهد.  مي
 (negligence) اهمـال ، از اسـتاندارد تـر   نرد پـايي كـ د انجـام بدهـد؟ عمل  يار باكت خاص چين موقعيده در ايم ديو تعل

  . شود مي محسوب
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  ن استاندارد عبارتند از:يننده اك فيعرتمنابع 
  مقطع در هر يكپزش يها فوريتن ينسكتشناخته شده و مورد قبول در رابطه با  يدرسهاي  تابك .1
 . ت دارنديه در منطقه فعالكگر يد يكپزش يها فوريتن ينسكتت درمان يفيك .2
 يو دولتاي  منطقههاي  بخشنامه .3
 ين الملليا منابع بيشور ك يها فوريتمربوط به اداره  يكپزش يها فوريت نينسكت يبرنامه آموزش مل .4
  )يكپزش يها فوريتاورژانس(اداره  يكدمات پزشخهاي  قواعد و دستور العمل .5

  
عنـوان   بـه  ن اسـت كمم يو رسماي  حرفه ياستانداردها، له قانونيشده به وس وضع ين عالوه بر استانداردهايبنابرا

اي  حرفـه  ياسـتانداردها . رنـد يمورد اسـتفاده قـرار گ   انسژاور يكخدمات پزشمأمور  كيت رفتار يفاكن ييدر تع كمدر
. باشـند  مـي  اورژانـس  يكپزشـ  هـاي  مراقبـت ر در يـ گدرها  منو انج ها سازمانله يمنتشر شده به وسهاي  هيشامل توص
ر يا سـا يـ ار يواحـد خـدمات سـ   ، اورژانـس  يكخدمات پزشخاص واحد هاي  ن و برنامهيشامل قوان يرسم ياستانداردها

  . ديه عضو آن هستكاست  ييها سازمان
 
    :ته قابل توجهكدو ن

  د يباش سازمان خود آشنا يد با استانداردهايبا .1
 يمنطقـ رينانه باشند تا فشار غيب و واقع يد منطقيبا، شده اند يزين طرح ريسازمان مع كي يه براك ييااستاندارده .2

ـ اورژانـس با  يكن مراقبـت پزشـ  يبهتر ارايه. نندكل نيتحمانس ژاور يكخدمات پزشموران أرا به م ه يـ لكد هـدف  ي
ن مراقبـت واقـع   يبهتـر كننده  تأمين يرسم يداشتن استانداردها ياما ادعا، باشد اورژانس يكخدمات پزشماموران 

  . ستينانه نيب
  
اي  ا منطقهي يشورك مقررات بخش سالمت. شما باشند يبر رو ين است فشاركمراقبت مم ياز استانداردها ياريبس
 يمراقبتـ  يه اسـتانداردها كشوند  مي ين مورديمنجر به قوان ييمات قضايتصم. دارد تأثيردر حوزه و سطح آموزش معموالً 

ه يـ اول ياتيـ مراقبـت ح  يا بـرا كيمانند استاندارد انجمن قلب آمر، اند ز وضع شدهيناي  حرفه ياستانداردها. نندك مي نييرا تع
 يسـ كرود  مـي  انتظـار عموماً . حداقل است ياستاندارد مراقبت كي، مراقبت معمول، CPRو  )شود مي دهيهم نام BLSه ك(
رد شـما معقـول و براسـاس    كـ اگـر عمل . نـد كاط عمـل  يدهد و با احت رايهامعقول را  يمراقبت، رديپذ مي را يرسان كمكه ك

 يه بـرا كـ را  يياگـر اسـتانداردها  . ابـد ي مي اهشك يحقوق يدعو كيباشد خطر بازنده شدن در اي  رفته شدهياستاندارد پذ
  . دينكاجتناب  يريپذ بيد از آسيتوان مياحتماالً ، ديريگكار  به، ديده ايآموزش دها  آن استفاده از
منحـرف   ن اسـتانداردها يـ اگـر از ا . انـد  ردهكف يرا تعر CPRمختلف استانداردها انجام  يها سازمانعنوان مثال  به

گـذاري   قـانون  هاي دستگاهبه عالوه . ديريقرار گ ييب قضايتعقاحتماالً و  يحقوق ين است در معرض دعوكمم، ديشو
را اورزانس  يكخدمات پزشتوانند پرسنل  مي نظارت دارنداورژانس  يكخدمات پزشات يه بر عملكاي  ا منطقهي يشورك
  . نندكمه يجر ياز استاندارد مراقبت يتخط يبرا

  
    يكاقدامات پزش

ـ معاف هستند ز يكاقدامات پزش ياز لزوم داشتن مجوز برااورژانس  يكخدمات پزشپرسنل  مناطقشتر يدر ب ن ينسـ كترا ي
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 يكپزشـ  يهـا  فوريـت ن ينسـ كت كيـ عنوان  به شما. شود مي وبحرفه بدون مجوز محس كي متوسط يكپزش يها فوريت
ر يـ درگ مًاين است مسـتق كز ممكمر كن پزشيهمچن. دينك مي اركز خودكمر كپزش يتحت مجوز شخص ماًيمستق متوسط
  . مار گردديهر ب يمراقبت مناسب برا ارايهاثبات منظور  به ارشگز ارايهشود و ناچار از  يانتقاد هاي بحث

و متوسـط   يكپزشـ  يهـا  فوريـت ن ينسكت. شود مي فيتعر يا ناخوشي يماريص و درمان بيتشخت صور به طبابت
. ننـد ك مـي  شـروع  نند و مراقبت راك مي يابيرا ارز يتياز مراقبت حماين يمارستانيش بير مراقبت پيدر زنجها  ر حلقهيسا

  . صدور مجوز باشد طيو شرا يالتياهاي  ينيش بيد در محدوده پيبا ياستاندارد مراقبت، نيبنابرا
هر . ديافت داريالزم را در يد و دستورهايريتماس بگ يكز پزشكد با مريد باياز مراقبت مناسب نامطمئن هست يوقت
اسـت   مفهـوم  بـي  ه به نظرتانك يدستور. رديقرار گ سؤالد مورد يبارسد  مي نظر به ا نامناسبيه نامشخص ك يدستور

ده باشـد در  ياز گزارش را نشن يبخش ن استكا مميدچار اشتباه شده باشد  كن است پزشكمم. دينكورانه دنبال نكورك
  . مار پاسخ دهديب يازهايبه ن يقادر نخواهد بود به درست يو، ن مورديا

  و مجوز   يصدور گواه

ـ  يند گواها اورژانس مشغول يكه به انجام مراقبت پزشك يافراد يبراها  شورها و منطقهكاز  يدر برخ  ا مجـوز صـادر  ي
 ياجـرا  يو بـرا  شـود  مـي  يابيـ ا برنامـه ارز يـ سسـه  ؤم، فرد كيآن  يه در طكاست  ينديفرآ يصدور گواه. شود يم

مناسـب  ، مـار يبـه ب  يخطـر و اخالقـ   بـي  مراقبـت  ارايـه نـان از  ياطممنظور  به ف شدهيش تعريخاص از پ ياستانداردها
ـ  معموالً ه ها ك اردد با آن استانديا موظف، ين گواهيبه محض صدور ا. شود مي ص دادهيتشخ له يوسـ  بـه  يدر سـطح مل
ـ  اورژانـس  يكخدمات پزشد و با يابيق يشوند تطب مي نييمختلف تع هاي گروه صـدور مجـوز   . ديـ نكدا يـ ارتبـاط پ  يمل
ـ  يشورك يكات پزشيه كيمانند ، يسازمان دولت كيآن  يه در طكاست  ينديفرآ ه كـ فـرد   كيـ بـه  ، يا ا منطقـه ي
د يخود آشنا باش شور و منطقهكن يبا قوان. مشغول شود يا شغليبه حرفه دهد  مي اجازه سازد مي محرز را محقق يطيشرا

  . دينكتوجه متوسط  يكپزش يها فوريتن ينسكت يبرا يا گواهيط صدور مجوز يو به شرا
ـ  يگواه، ن است مجوزكمممتوسط  يكپزش يها فوريتن ينسكت كيعنوان  به شدن مشغول يبرا  يا هـر دو بـرا  ي

ز ين يت عمليصالح؛ ا مجوز شما به روز استي يه اعتبار گواهكد يد مطمئن شوين بايهمچن. الزم باشند يمقامات محل
  . د به روز باشديبا

نون تنهـا مـوارد   كا اكيانجمن قلب آمر، مثالعنوان  به .اند ر دادهييخود را تغ يمفهوم گواهاخيراً ، ها سازماناز  يبرخ
ن يمدت مع يط يآموزش يها ارگاهكو  يبازآموزهاي  دورهبراساس  يگواهما شور كدر . ندك مي قيرا تصد CPRموفق 

. شـود  مي ده صادريافراد آموزش د يبرا ها بيمارستاندر  يار عملكهمراه با  د با تجربهيمعتبر و اسات يها توسط دانشگاه
  . باشد مي زصاحب مجو يها سازمانمحدود به معموالً دارد و اي  ژهيو يقانون يمعن يصدور گواه معتبر

ـ  ياستانن ياز اهداف قوان يكي. اورژانس را دارد يكپزش هاي مراقبت ارايهاجازه  يقانونطور  به شور و منطقهكهر  ا ي
، صدور مجوز يط الزم برايننده شراك نييتع، نين همچنيقوان. آن منطقه خاص است يبرا يف حوزه عمليتعراي  منطقه

هـا و ارتباطـات    دسـتورالعمل ، نتـرل كه نـاظر بـر   ك يمقررات. باشند مياي  همنطق يمحدوده مرزها در كمقررات و مدار
 يشـور كن يز تحت نظارت قـوان ين يه موتوريل نقلين وسايقوان. قرار دارند يالتين ايز در محدوده قوانيهستند ن يكپزش

ن يبا قـوان  يكپزش يها فوريتن ينسكت ييآشنا. متفاوت هستند، مختلف شورهاكدر  يقابل توجهطور  به نيقوان. هستند
  . است يه اورژانس اجباريل نقليمربوط به راندن وسااي  ا منطقهي يشورك

  
  فه  يعمل به وظ
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 كي. شود مي يرد ناشكعمل ايت از قانون مسؤولي. مار استيمراقبت به ب ارايه يفرد برا كيت مسؤولي، فهيعمل به وظ
. ار وجـود نـدارد  كـ ن يـ ا يبـرا  يفه قانونيچ وظيارد؛ هل ندكبه دچار مشيفرد غر كيبه  كمك يبرا يچ اجباريناظر ه

  :فه وجود داشته باشديضرورت عمل به به وظ، ريط زيمثل شرا، ط خاصيشرا ين است در برخكمم
 ديباش يكتماس اورژانس پزش كيل پاسخ دادن به مسؤو .  
 رده باشدكموارداورژانس  يت در تمامكشما را موظف به شر، ا بخش شماياست واحد يس . 
  

اگر در حـال انجـام   . ديشو مي موظف به عملقانوناً ، ا شروع درمانيتماس  كيبه محض پاسخ آمبوالنس شما به 
ن يبا ا. ديستين نيبه مجروح كمكمجبور به توقف و  ياز نظر قانون، ديصحنه تصادف مواجه شو كيد و با يفه نباشيوظ

 . ديهست كمكموظف به  يو اخالق ييژه تان از نظر معنويو يها مهارتو  ها آموزشحال به علت 
د و يباش مي ت دادهيه رضاكازمند به درمان يمار نيبه ب يدگيشما ملزم به رس ياركفت يدر ساعات ش ياز نظر قانون

ن خـدمات  يا ارايهت و تعهد شما در مسؤولي، ياركخارج از ساعات . ديده ارايهن كن نحو مميد به بهترين درمان را بايا
  . سان استكي يشهروند عاد كيبا 

  
 د:يتوان مي شما ياركدر خارج از ساعات  ياز نظر قانون

  . دينك يدگيحادثه در صحنه رس كي يستاده و به قربانيا .1
  . دينك كمك يرده و تقاضاكاز صحنه عبور  .2
 . دينكن كمك يبرا ييچ تقاضايرده و هكاز صحنه عبور  .3

  
اي  ا اگر به صحنه حادثهينش نشان داده و كاورژانس وا يس داوطلبانه به تقاضايا سرويو  ياركر ياگر در مواقع غ

فـه  ين وظياوجودآمدن  به ليدلايد.  ردهكفه يجاد وظيااين كار  شما با، ديخدمات اورژانس گرفت ارايهم به يده و تصميرس
از يـ نباشـد و   مي العمل شما جوابگو تقاضا سكه عكنند كنش نشان نداده و تصور كن است واكگران مميه دكن است يا

مـار  يب، ديـ نك كد صـحنه را تـر  يـ ريم بگيرده و بعد تصمكات اورژانس را شروع ياگر شما عمل. ستين يگريد كمكبه 
 . رديش از شروع اقدام قرار بگيبدتر از پ يتين است در وضعكمم

تاده سيز ملزم به اين ياركبعد از ساعات  يحت يكپزش يها فوريتن ينسكت كي شورها و مناطقكاز  يالبته در بعض
فـه  يظجـاد و يخـود ا  يو بـرا ايـد   شده يقانون يتمسؤوليدار  شما عهده دينك كمكد و يستياگر شما با. است كمك يبرا
د يـ توان نمـي  نـد كدا نيـ حضور پ يگريه متخصص دك يد تا زمانيردكشما اقدام به درمان  يمثال وقتعنوان  بهايد.  ردهك

  . ديباش مي مسؤولايد  ل گرفتهيه تحوكمار يال شخص بن شما در مورد امويعالوه بر ا. دينك كصحنه را تر

  
  )Good Samaritan laws(قوانين گودسامارتين / ت يو مصون يدوست ن نوعيقوان

ـ ن از اين قوانياول. باشند مي )ين نوعدوستيتان (قوانين گود ساماريقوان يدارا شورهاكاز  ياريبس در  1959ل در سـال  يـ ن قبي
ت خوب در صحنه حاضر يه با نك، ها ان و جراحكمجوز مثل پزش يت از افراد دارايآن حما ياصلب شد و هدف يا تصويفرنيالك

ن يقوان، هين قضياالت به دنبال اياز ا ياريبس. بود يات قانونياكنند و حفاظت از آنان در برابر شك مي و اقدام به درمان اورژانس
ـ ك طـور  به. شد مي مارستانيژانس و قبل از ورود به بن شامل پرسنل اورين قوانيشتر ايه بكردند كب يخود را تصو قـانون  ، يل

قصـور  هـا   آن در اعمـال  كـه  صورتيدر كند  مي تيشوند حما مي ت خوب وارد صحنه حادثهيه با نك يار خوب از افرادكوكين
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  . ده استركعمل  ير استاندارد درمانيزمشخصاً كننده  كمكه فرد كند كد ثابت يبا يكن شايبنابرا. نباشداي  يعمد
 يكه بـدون داشـتن پروانـه پزشـ    كاجازه درند ها  هيپا يكپزش يها فوريتن ينسكت شورها و مناطقكاز  ياريدر بس

 يهـا  هـاي فوريـت   نينسـ كته كپرستاران و سرپرستاران ، انكبه پزش شورهاكن يدر ا. نندكات اورژانس بياقدام به عمل
هـاي   ن اورژانـس يقوان. شود مي داده يت قانونيمصو ن، نندك مي تيم هدايس بي ايل يموبا، ق تلفنيرا از طره يپا يكپزش

  . ن رابطه با هم تفاوت دارنديدر ا يو دولت يخصوص
نـد  ك نمـي  يريجلوگ يكپزش يها فوريتن ينسكته يعل يت قانونياكار خوب از شكوكيه قانون نكد ينك مي مالحظه

 يريـ از درگ ييرهـا  ين روش بـرا يبنـابرا . سـازد  مي تبرئه او را در دادگاه، در حد استاندارد يرد وكدر صورت عمل يول
ارات يـ طـه اخت يو در ح نكـ ن نحـو مم يد خدمات خود را بـه بهتـر  ينك يشه سعيهم. باشد مي حيصح يريشگيپ، يقانون
  . ردكد يبندرت اشتباه خواه، ديض خود را در نظر داشته باشياگر منافع مر. ديده ارايه يقانون

اغلـب  . ت داشـته باشـد  مسـؤولي مـه  ياز به بين است نكمم يكپزش يها فوريتن ينسكحفاظت از ت، گريل دكدر ش
هاي  نينسكه تكنند ك مي تمسؤوليمه ينان خود را بكارك )يكپزش يها فوريتره ا(اد انسژاور يكخدمات پزش يواحدها
ن اسـت  كـ مم يمه نامـه شخصـ  يب كيد يخردهد.  مي فه تحت پوشش قراريرا در هنگام انجام وظ يكپزش يها فوريت

توانـد شـما را مـورد     مـي  اما، ندك نمي ت واقع شدن حفظياكمه شما را از مورد شيپوشش ب. ندكجاد يا يشتريپوشش ب
ه كـ د يمطمئن شو. بدهد يوجهه قانون، ديگرد قرار گرفته ايآن مورد پخاطر  به هك يداديا به رويقرار دهد  يت ماليحما
  . ديدان مي مه خود رايط پوشش بيشرا

  
  يكورات پزشدست

  . شود ميتأمين  يكت از دستورات پزشيدر تابع هيپا يكپزش يها فوريتن ينسكت كي يحقوق قانون
  د:ينكت ين مسائل را رعايفه ايدر هنگام انجام وظ

  
  . دينكت يرعاكامالًرا  يارك هاي دستورالعملمقررات و ، نيقوان .1
  . دينكزم برقرار م را در مواقع اليت كم با پزشيسيل و بيموبا، يارتباط تلفن .2
 . دينكرا اجرا ها  آن رده و دستوراتكم ارتباط برقرار يت كامل و مشخص با پزشكبه صورت  .3
 . دينك سؤالرژانس وا كد از پزشيداشت يسؤالارات خود ياگر در رابطه با حدود اخت .4
ـ كهم يبراي هاي دستورالعملاز مناطق  ياريدر بس .5  يمنـ يا و خـدمات  يكپزشـ  يهـا  فوريـت ن پرسـنل  ياران ب

 . گر وجود دارديد يعموم

  ماريت و امتناع بيمسائل مربوط به رضا

، يواقعـ  يسـها  چـون اورژان  يت او به جز در مـوارد يمار بدون رضايب كيدرمان  يلكقانون  كيعنوان  به
 بيـ د امـروزه عج يشا. ديآ ميشمار  به يكن در حقوق پزشيقوانترين  و مهمترين  ين قانون از اصليا .است يرقانونيغ
د بـه انجـام آن   يـ مـار با يب، مار اسـت يه چون درمان به سود بكاعتقاد داشتند  يه در گذشته پرسنل درمانكبرسد نظر  به

  . ه از انجام درمان امتناع ورزندكن حق را دارند يامعموالً به جز چند استثناء مردم . مجبور شود
  

بـدون   يدرمـان ـ   يمار توسط پرسنل بهداشـت يب كيانتقال  يمار حتيهرگونه درمان ب
 مـه كقابـل طـرح در مح   يو موضـوع  شـود  مي ت او تجاوز به حقوق او محسوبيرضا
  .  باشد مي
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  درمان ارايهجلب رضايت بيمار براي 

. جلب رضايت هر بزرگسالي كه از نظر ذهني توانا و هوشيار است قبل از شـروع مراقبـت الزم اسـت    ، در بيشتر شرايط
كنتـرل   اگر شخص اعمـالش را تحـت  . براي درمان بدهد، يا رضايت بايد اجازهكند  مي شخصي كه مراقبت را دريافت

مراقبـت در ايـن    ارايـه  ، در حقيقت. نبايد از او مراقبت كنيد ، حتي اگر آسيب ديده باشد، كند مي دارد و از مراقبت امتناع
رضـايت ممكـن   . يه شما شوددعوي مدني و جنايي مثل حمله و ضرب وجرح بر عل ي هممكن است باعث اقام ، شرايط

 . است شفاهي ياضمني باشد و مراقبت از فرد صغير يا بيماري كه از نظر ذهني توانايي نداردرادر بر گيرد

 رضايت شفاهي
ـ شفاهي صورت  به نوعي رضايت است كه در آن بيمار )حيا صريار كآش، رضايت شفاهي (رضايت واقعي بـه  تـوب  كا مي

باشد يعني به بيمارخطرات بالقوه و » رضايت آگاهانه«اين نوع رضايت بايد دهد.  مي نتقال رامراقبت يا ا ارايهشما اختيار 
اساس قانوني اين روش بر ايـن  . فوايد درمان وعلت نياز به درمان گفته شود و بعد از آن بيمار رضايت خود را ابراز كند

 18شورها كشتر ي(در ب يد به سن قانونيمار بايبن اي. كنند مي فرض استوار است كه بيمارحق دارد بداند كه با بدنش چه
 . باشد يمنطقگيري  ميده باشد و قادر به تصميرس )يسالگ

براي مثـال  . ممكن است بيمار با يك نوع مراقبت پزشكي اورژانس خاص موافقت كند و با نوع ديگر مخالفت كند
شـخص آسـيب ديـده ممكـن     . ت بيشتر امتناع كنداز مراقب اما ممكن است بيمار با خارج شدن از اتومبيل موافقت كند

ن اسـت بـا   كـ مار مميب كي. است با مراقبت اورژانسي درخانه موافقت كند اما از انتقال به مراكز پزشكي خودداري كند
شـفاهي داده شـود    صـورت  بـه اگر رضايت آگاهانه . مخالف باشدگيري  ند اما با رگكژن و انتقال موافقت يسكافت ايدر

بنابراين از او بخواهيد كه فرم مربوط به امتناع را امضاء كنـد  . ا اين حال ممكن است اثباتش مشكل باشدمعتبر است ب
. شرايط و خطرات بالقوه كه در صورت امتناع با آن مواجه خواهـد شـد را بـرايش شـرح دهيـد       ي هولي باز هم بايد هم

  . شود مي وبح محسيت صريد با سر هم رضايا تائياشاره صورت  به يت شفاهيرضا
  

  يحيا تلوي رضايت ضمني
 يماريب، ندك مي درخواست آمبوالنس يتلفن صورت بهه ك يماريب. مار آن را با عمل خود نشان دهديه بكاست  يتيرضا
ن خـود را  يمار آستيب يوقت، ت دارديه رضاكدهد  مي د نشانينما مي ا درمانگاه مراجعهيز اورژانس و كا مريه به مطب ك
ـ از ا هـايي  مثـال  يپرستار هاي مراقبتدرخواست . دارد يت ضمنيه رضاك شود ميبرد مالحظه  مي االق بيتزر يبرا  ني
، مـار يبشـديداً  فـرد   كيـ ه كـ  يهنگـام . فرم امضاء شده اعتبار دارد كيبه اندازه  ها رضايتن يا. باشند مي تيوع رضان

 يفرد با خطر جدي مواجه است (مصـدوم  و قادر به دادن رضايت نيست يا هنگامي كه زندگيهوش است يب ايمجروح 
پزشكي  كه بيمار به مراقبت و انتقال به مركزكند  مي قانون فرض ، ج است)يشده و گ يه بر اثر تروما دچار ضربه مغزك

 . رضايت داده است

، كه تهديد جدي نسبت به زندگي وجود دارد و فرد بيهوش اسـت يـا قـادر بـه دادن رضـايت نيسـت       هنگامي
ـ ا. كه بيمار براي درمان و انتقال به بيمارستان رضـايت داده اسـت  كند  مي قانون فرض   يت ضـمن ين امـر رضـا  ي

 . شود مي دهينام
مصـرف مـواد مخـدر يـا     علت  به و در شرايطي كه بيمار شود مي رضايت ضمني محدود به شرايط اورژانسي واقعي

كـار   بـه  ادر به دادن رضايت شـفاهي نيسـت  دچار توهم شده و غيرپاسخگوست يا از نظر جسمي ق ، الكل بيهوش است
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ممكن . ممكن است مشخص نباشد، شود مي محسوب» خطر جدي براي زندگي«چه چيزي كه  اين با اين حال. رود مي
مسـائل پزشـكي قـانوني    علـت   به به همين علت و. نامشخص باشد  ي هاين نكتبراساس  قانونيهاي  است اقامه دعوي

  . را در جلب رضايت بيمار انجام دهد تا از خود حمايت كندتكنسين بايد نهايت تالش خود 
قـانون   ، در بيشتر موارد. است كه با حوزه (قانون) پزشكي يا قوانين پزشكي مرتبط استاي  واژه» پزشكي قانوني«

كه بجاي شخصي كـه قـادر بـه دادن رضـايت     دهد  مي نزديكان يا خويشاوندان درجه يك اجازه ، وابستگان ، به همسر
، مثالعنوان  به .امتناع از پيشنهاد شما براي انجام مراقبت اورژانسي هم ممكن است ضمني باشد. يست رضايت بدهندن
  . ت استياز عدم رضااي  شد نمونهك مي رونيه دست خود را از آتل بك يماريب

  
  تيات مهم در اخذ رضاكن
 استفاده نشود يو فن يعلمهاي  واژه مار قابل فهم باشد و ازيب يد برايبا يوه اقدامات درمانيح شيتوض .  
 ز يـ عدم درمان را نهاي  يخطرها و ناراحت، مار داده شوديالزم به ب يد اقدامات درمانيمعقوالنه در باره فوا يحيتوض

  . ديح دهيتوض
 من شما  يرين درمان را نپذياگر ا « شود ميان يبهايي  ن جملهياز اجبار در چنهايي  نمونه، ردكمار را مجبور يد بينبا

  . »مرد يخواهمسلماً ت انجام دهم يرا برااين كار  يا اگر اجازه ندهيرد كخواهم  كرا تر
 ـ ارش گذاشـته ا يـ ه در اختكـ  يتمـام اطالعـات   يم ويم تا مطمـئن شـو  ينكردن ك سؤالق به يد تشويمار را بايب م ي

 . رده استك كدركامالً
  

  
    توجه. 

ق خواهد افتاد آگاهي نداشته باشد و ندانـد بـه   از نظر قانوني اگر بيمار در باره آنچه اتفا
دهد، رضايت او مورد قبول نيست. به عنوان يك قانون كلي با بيمـار   چه امري رضايت مي

  . در مورد ماهيت درمان و سود و ضررهاي آن صحبت شود
  

  
  رضايت از افراد صغير

قـانون يكـي از   ، ن رضايت معتبر نداشته باشندبراي داد بلوغ يا قوه تشخيص را  افراد صغير ممكن استكه  اين علت هب
 . كند مي والدين يا قيم قانوني او را ملزم به دادن رضايت نسبت به درمان ياانتقال 

نبايـد   ، قانون براي درمان يا انتقال فرد صغير بايد از قيم قانوني يا والدين رضايت گرفته شود بـا ايـن وجـود   طبق 
 . تعلل كنيد، بخش هرگز نسبت به انجام مراقبت زندگي
تواند رضايت معتبر براي انجام مراقبت پزشكي بدهد كه بسـتگي   مي هم فرد صغير ، با اين حال در بعضي كشورها

و  ماننـد بزرگسـاالن منـع قـانوني نـدارد      صغير در بسياري كشورها ازدواج و بارداري افراد. به سن صغير و بلوغ او دارد
هر موقع كه الزم است بايد رضايت يكي از والـدين يـا قـيم    . كي هم معتبر استبراي انجام درمان پزشها  آن رضايت

 . قانوني فرد صغير را جلب كنيد
بايد رضـايت  ، اگر مشكل اورژانسي واقعي وجود داشته باشد و قيم قانوني يا والدين در دسترس نباشند، با اين حال

هرگز نبايد در شرايطي كه جان بيمار در خطر است از . ددرست مانند يك بزرگسال جلب كني ، فرد صغير را براي درمان
 . غ كنيديانجام مراقبت در
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 . چگونگي جلب رضايت در مورد بزرگساالني كه از نظر ذهني يا روحي ناتوانند
 نـد ا الكل يا مواد مخدر قرار دارند يا كند ذهـن  تأثيري ذهني يا روحي دارند يا تحت ها بيماريكمك به افرادي كه 

بيمار بزرگسالي كه از نظر ذهني توانـايي  . ) و يا در بحران رفتاري (رواني) قرار دارند پيچيده استيانندگان ذهنم (عقب
  . اين شرايط شبيه به شرايط افراد صغير است ، از نظر قانوني. تواند رضايت آگاهانه دهد نمي ندارد

بـا ايـن حـال در    . بيماراسـت گرفتـه شـود    لمسؤورضايت براي مراقبت اورژانسي بايد از كسي كه از نظر قانوني 
تحـت   ، بـراي انتقـال چنـين افـرادي    اي  البته گاهي قوانين ويژه. آيد نميدست  به فوراًاي  چنين اجازه ، بسياري از موارد

بخـاطر داشـته   . با قوانين كشور خود در اين موارد آشنا شويد. به مركز درماني وضع شده است ، نظارت نيروي انتظامي
  . توانيد فرض كنيد كه رضايت ضمني وجود دارد مي كه در مواقع اورژانس واقعي باشيد

ت دارد يا ندادن رضايدر مورد دادن گيري  مير حق تصمكسالمت ف يته: هر فرد بالغ داراكن
ت يه رضاكد يداشته باشخاطر  به ندكگيري  مياو تصم يتواند به جا نمي يگريچ فرد ديو ه
 . است يالزام يمار قبل از هر درمانيب

 انجام مراقبتمنظور  به محدود كردن اجباري بيمار توسط تكنسين

  
    محدود كردن اجباري

محـدود  . جلوگيري از وقوع هر نوع برخورد فيزيكي و روانـي منظور  به كردن فيزيكي بيمار توسط تكنسينيعني محدود
 اگـر فكـر  . مراقبـت اورژانسـي الزم باشـد   كردن اجباري فردي كه از نظر رواني آسيب ديده ممكن است قبل از شروع 

 با اين حال بايد با پزشك ارتباطات. مانع او شويدقانوناً توانيد  مي كنيد بيمار خودش يا ديگران را مجروح خواهدكرد مي
مورين أمار مشورت كنيد و يا با ميكردن بدر مورد اجازه محدود )مكتوبهاي  نامه (آيين مستقيممستقيم يا غيرصورت  به
 تنها افسر نيـروي انتظـامي   ، در بعضي كشورها. يت محدود كردن افراد را دارند تماس بگيريدمسؤولروي انتظامي كه ني

 ي هممانعت بدون مجوز باعـث اقامـ  . با قوانين كشور در اين مورد آشنا باشيدكامالً  بايد. تواند با اجبار مانع فرد شود مي
تواند در شرايطي كه باعث ايجاد خطـر بـراي شـما و     مي ممانعت تنها. دشو مي جنايي و مدني بر عليه شماهاي  جريمه
 . رودكار  به شود مي ديگران

 دهد.  مي روشني قوانيني كه در ارتباط با اين شرايط هستند را توضيح اورژانس كشور به
حتي اگر ، امه يابداين محدوديت بايد در تمام مسير به سوي مركز درماني اد، كه بيمار به اجبار محدود شد هنگامي

 . بيمار قول دهد كه رفتارمناسبي داشته باشد
تـوان   نمـي . رضايت الزم است ، اورژانسي نيست، خاطر داشته باشيد كه اگر بيمار هوشيار است و شرايطه هميشه ب

 . باشند را مجبور به مراقبت يا انتقال كرد مي بزرگساالني كه هوشيار
تنهـا يـك افسـر نيـروي      ، در بعضي موارد. اجباري بيمار اطالعاتي كسب كنيد بايد در مورد قوانين محدود كردن 

   .شود انتظامي اجازه دارد كه مانع بيمار

 

  ماريب يم شخصيحفظ حر

ـ  يافـراد . ت گـردد يماررعايب يم شخصيد حريبا يكبرنامه مراقبت پزش ين اجرايدر ح ه ك
ور در هنگـام مصـاحبه و   حضـ  يبـرا ، باشـند  مـي  مـار ير مراقبت از بيم درگيمستق طور به
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  . رنديمار اجازه بگيب د ازينه بايمعا
  
لمـس بـدن    جمله از ؛شود مي نهيمعا انيجر در مارانيب خلوت و ميحر به يحرمت يب احساس به منجر ياريبس ليدال

دن بـو  برهنـه  و ا افراد در صـحنه يو  يكپزش ميت ياعضا ضورح در يبرهنگ، نهيمعا شروع از قبل يبرهنگ، بدون اطالع
  . ندارد نهيمعا به يارتباط هك ماريب بدن از ييها قسمت

ـ  مـار يب يم شخصـ يتجاوز بـه حـر  تواند  مي مراقبت اورژانسي بدون رضايت بيمار ارايه، قانوني شخصلمس غير ا ي
كه بيمار بـراي درمـان رضـايت نـداده      آيد مي مشكالت جدي قانوني در شرايطي بوجود. محسوب شود يتعرض به و

 تعـرض بـه  توانـد   مي آتل براي فردي كه رضايت نداده است و مشكوك به شكستگي تحتاني پا است  ه ازاستفاد. است
ح الزم يبدون اطالع و توضكه  اين اي. )ستين درمان نيرش ايپذ يه راضك يماريب يبرا IV شروع( محسوب شود يو

 كيـ فـرد از   كيـ ا ترساندن يبه ترساندن  تالش، ديتهد( نماييماز بدنش را برهنه  يا قسمتيرده كمار او را لمس يبه ب
 قـانوني بيمـار را در شـرايطي   غيرصورت  به هكم شد ين عمل موجب خواهيبا ا. )ت فرديبدون رضا يبدن يب ناگهانيآس

  . )ترسد مي ه از سوزنك يماريدر ب تكويبا آنژگيري  (رگ قرار دهيم كه بيم آسيب بدني داشته باشد
براي حفاظت . داشته باشد يوا تعرض به ي يم شخصيجهت ورود به حرهام شما بيمار ممكن است داليلي براي ات

ي هاي سؤالاگر . آوريددست  به رضايت شفاهي و يا تحت شرايط خاص رضايت ضمني بيمار را خود از اين اتهامات بايد
  . توانيد تصميم بگيريد با پزشك ارتباطات مشورت كنيد نمي داريد يا در مورد شرايط خاص

  
  
    جه.تو 

قبل از هر اقدام اوليه يا درماني به بيمار توضـيحات   هاي پزشكي بايد هاي فوريت تكنسين
  . كند پيدا مي نسبت به شما افزايش بيمار اعتماد كه است صورت اين الزم را بدهند. در

  

  
  مثال:  
 ـ ويبـا آنژ  از قسمت ساعد دسـت نتان را باال بزنم و يخواهم آست مي رگ جهـت  ، تك

  . مريوصل سرم بگ
 ن آتل را جهت ثابت نگاه داشـتن محـل صـدمه    يدارد تا ا يشما را نگه م يارم پاكهم

 . ده قرار دهميد
  

  حق امتناع از درمان
 يه داراكـ  ياشخاصـ . باشد ميگيري  ميروشن و واضح قادر به تصمصورت  به هكند يگو مي يسكصالح به  يشخص ذ

فـرد بـالغ و   . رنـد يگ نمـي  ن مرتبـه قـرار  يـ باشـند در ا  مي مخدر ل و موادكال تأثيرتحت  يل روانكا مشي ياختالل ذهن
ا رهـا  يدن خود يشكا عقب ي يشفاهصورت  به ار راكن يتواند ا مي او. ندكه از درمان امتناع كن حق را دارد يصالح ا يذ
  . ار انجام دهدكمه يردن درمان در نك

در . دن از درمان را دارنـد يشكا دست ياز درمان سالم هستند در هر زمان حق اجتناب  يه از نظر عقلك يبزرگساالن
ـ آ :رديگ مي قرار يدو راه كيبر سر ، ن صورتيا ـ ا باي د و خطـر  يـ مـار بـه مراقبـت از او بپرداز   يد بـرخالف خواسـت ب  ي

ت يدر صورت بدتر شـدن وضـع  ، ديمار را تنها بگذارياگر ب ؟دينك كمار را تريد بيا بايآ ؟رديرا بپذ يريشدن به درگ متهم
  . ا ناتمام گذاشتن درمان وجود دارديانگاري  سهل خطر متهم شدن به، يو
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و  هـا  درمـان ، ديفوا، خطرات بالقوه يه وكد ينكنان حاصل يد اطميبا، ردك يا انتقال خوددارياز درمان  يمارياگر ب
علت نياز به درمـان آگـاه   درمان و  فوايد ، او را از خطرات بالقوهآگاه است (ها  آن ا ازيفهمد  مي را يدرمان يها نيگزيجا

را  خـود  هـاي  سـؤال د تـا  ينكق يرا تشو يد و وياز عواقب اجتناب از درمان آگاه سازكامالًمار را يد بين بايهمچن. )كنيد
داراي اين حق قانوني هستند كه از انواع خاصـي از   فراموش نكنيد بزرگساالني كه توانايي ذهني و روحي دارند. بپرسد

  . شان امتناع كنند مذهبي خاطر داليل هدرمان ب
اگـر  . بايد اطمينان يابيد كه شرايط ذهني و روحي بيمـار طبيعـي اسـت    ، كند مي هنگامي كه بيمار از درمان امتناع

وقتي . امتناعي آگاهانه است ، توانيد فرض كنيد كه اين امتناع نمي امتناع بيمار از درمان بخاطر سردرگمي يا توهم باشد
ايـن بهتـرين عملكـرد    . هميشه بهتر است كه شروع به درمـان كنيـد   ، توانايي ذهني و روحي داردشك داريد كه بيمار 

 قصـور در . كنـد  مـي  ايجاد زيرا اقدام به درمان بيمار وضعيت توجيه پذيرتري را نسبت به توقف درمان براي شما. است
  . درمان بيمار ميتواند نوعي غفلت در نظر گرفته شود

ايطي مواجه شويد كه در آن والـدين اجـازه درمـان كـودك آسـيب ديـده يـا بيمـار را         همچنين ممكن است باشر
تقريبـاً   در ايـن مـورد و  . استها  آن ات روحي اين فوريت برتأثيرعلت  اين تصميم والدين به بيشتر موارد در. دهند نمي

ات ممكن اسـت احتيـاج بـه كمـك     گاهي اوق. توانيد با صبر و آرامش شرايط را حل كنيد ميمعموالً  ،همه موارد امتناع
  . ديگران مانند نيروي انتظامي داشته باشيد

بتوانيد  قيم يا والدين صغير يا بيمار ناتوان روحي يا ذهني نيستيد تا ، مواقعي وجود دارد كه قادر به قانع كردن بيمار
يت رسـمي كـه   مسـؤول در فرم سلب را كند  مي در اين مورد بايد امضاء فردي كه از درمان امتناع. درمان را شروع كنيد
 ارايـه آورديد و مراقبـت اورژانسـي   دست  به بايد هر نوع اطالعاتي كه از ارزيابي بيمار. بگيريد، دهد امتناع را گواهي مي

سپس بايـد فـرم امتنـاع را بـه همـراه      . يك شاهد را در مورد امتناع بگيريد  همچنين بايد امضاء. شده را يادداشت كنيد
 . و گزارش مراقبت از بيمار نگه داريدت مأموري گزارش

اگـر  . بايد يادداشتي را در مورد امتناع در گزارش مراقبـت از بيمـار بنويسـيد    ، يتمسؤولعالوه بر تكميل فرم سلب 
بهترين كار اين است كه پزشك ارتباطات خود را آگاه كنيد و كالً اين كند  مي يت امتناعمسؤولبيمار از امضاء فرم سلب 

  . را توضيح دهيد و امتناع راثبت كنيدشرايط 
 

 اسناد و مدارك ي هدر مورد تهيهايي  توصيه
با گزارش كامل مراقبت از بيمار و تكميل فرم امتنـاع  كند  مي قيم از درمان يا انتقال امتناع والدين يا ، هنگامي كه بيمار

در . كنـد   يت را امضـاء مسـؤول اهيد كه فرم سـلب  بخو از بيمار يا قيم او. از خود در برابر اتهامات محافظت كنيد، رسمي
را ثبت كنيد و دخالت ايد  گزارش مراقبت از بيمار آنچه كه براي اطمينان از آگاهي بيمار از عواقب اين امتناع انجام داده

يت را بـه همـراه گـزارش مراقبـت از بيمـار بـه       مسـؤول بايد فرم سلب . كنترل پزشكي را در اين شرايط يادداشت كنيد
 . ين تقديم كنيدسؤولم
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  فرم امتناع از درمان و انتقال
ـ ننـده ا ك امضاء، نجانبيا ن ينسـ ك/ ت كمـان پزشـ  ه دركـ ن فـرم مطلـع هسـتم    ي

ن درمـان و انتقـال بـه    يباشد و امتناع از ا مي من واجب يبرا يكپزش يها فوريت
ـ ا با. ندازديخطر ب من را به يا سالمتيتواند موجب مرگ شده و  مي مارستانيب  ني

ـ لكرده و ك يا انتقال خوددارينجانب از درمان يحال ا ـ ه خطـرات و عواقـب ا  ي ن ي
گـرد  ياز هرگونـه پ آن را  س اورژانـس و پرسـنل  ين سـرو يرفته و ايم را پذيتصم
  . مينما مي معاف، باشد مي جه امتناع من از درمانيه نتك يقانون

  
  شاهد                        ماريا اثر انگشت بي امضا

 خ امضاءيتار                   

  
  )1( مثال 
مار يد بينك مي شما به محل رفته و مشاهده. هوش شده است بي ناگهان مادرش :دارد يهار مظمار ايهمراه ب 115تماس با  يط

 يمعرفنفر خود را پرستار  كيان افراد خانواده يدر م. ج استينون گكخارج شده و ا يهوش بي ساله است و از حالت 58 يخانم
 30ن مدت يافتد و ا مي و هوش بي ه ناگهانكمبل نشسته بود  يو رو ردنك مار مشغول صحبتيه بكد يگو مي رده و به شماك
 ياتيح عاليم، ج استيگ يمكده و يپر مار هنوز رنگيبكه  اين نه بايدر معا، استفراغ نمود ياريد و پس از هوشيشكه طول يثان
چ سـابقه  ياو هدهد.  مي را نشان ينوسيش ضربان قلب سياو افزا يو نوار قلب 100نبض  تياما ر. هستند يدر حدود عاد يو

ـ ه شما حضور دارك يدر مدترده است و ك يضد فشارخون مصرف م يندارد و فقط دارو ياصخ يكپزش  ياريمـار هوشـ  يد بي
  د؟ينك مي اركشما چ. ستيمارستان نيحاضر به انتقال به بآورده و دست  به امل خود راك
  
  )2(مثال  
در صـحنه حاضـر    يكپزشـ  يهـا  فوريـت  يروهاينباشد  مي خود نيهوش در ماشيب يمرد هكگفتند  115تماس با  يط
ه كـ  يهار داشتند زمانظا يكپزش يها هاي فوريت نينسكت يابيدر ارز. ز حضور داشتيس نيدر محل حادثه پل. شوند يم

رنـگ  ، داد يت مكخود را حر هاي اندامجواب داده و تمام  يت شفاهسؤاالمار تنفس منظم و به يده بودند بيبه محل رس
  سـت و پـس از   يمارسـتان ن يبـه انتقـال بـه ب    يازيـ خوب اسـت و ن  يجه گرفته بودند حال ويبوده و نت يعيپوستش طب

  . هوش شده بود بي راننده مجددها  نينسكقه از رفتن تيدق 20
  . دنك مي تياكش يردن وكرها علت  به ها نينسكراننده از ت

  :ديو جواب ده ات توجهكن نيبه ا
مارسـتان انتقـال   يرا بـه ب  يه وكه است ندهد معقوال نمي حاد را نشان يتچ گونه ناراحيمار به شما هيه بك يا وقتيآ .1

   رد؟يمارستان بگيجهت انتقال به ب يم درستيه تصمكرد كق يد تشويمار را بايد؟ چگونه بيده
ـ آ، نـد ك نمـي  مارسـتان امتنـاع  يشدن به بفعاالنه از منتقل  طور بهمار يب يوقت .2 هـاي   نينسـ كه تكـ ح اسـت  يا صـح ي

 ند؟كه فرم امتناع از درمان را امضاء كنند كق يمار را تشويب يكپزش يها فوريت
ح يصـح گيري  ميعدم تصم م گرفته چه است؟يت آگاهانه تصميمار با رضايه بكند كتواند مشخص  يه مك يطيشرا .3

 رد؟ كمار خواهد يرا متوجه ب ين چه خطراتيسينكت
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 است؟ متوجه شما يد و حالش بدتر شد چه خطراتيردكمار را رها ياگر ب .4

  ات مهم جهت حفاظت از خودكن

و اتهام به  يات قانونياكحفاظت در برابر ش يق عامل اصليجامع و دق كاسناد و مدار ارايه
قبـل از  . اشـد ب مـي  مار از درمانيصحنه حادثه در هنگام امتناع ب كاهمال و تر، درمان غلط

  د:ير را انجام دهيصحنه اعمال ز كتر
 ـ مار را مجاب به قبول درمان يد بينك يسعاً مجدد ـ نكمارسـتان  يا انتقـال بـه ب  ي ـ دل. دي ل ي

ـ نكح يمار تشـر يب يمارستان را برايا انتقال به بيت درمان ياهم رد  يعواقـب احتمـال  . دي
 يخـود بـرا   تـالش از  يشـ گزار. دينكروشن  يو يبراكامًالمار را يردن درمان توسط بك

  . بلند بخواند يبا صداآن را  هكد يرده و از او بخواهكه يته ا مصدوميمار يبب يترغ
 ـ بگ يم آگاه و منطقيه تصمكمار قادر است يه بكد يمطمئن شو ـ  يمـار يب. ردي ه از نظـر  ك

ـ لكتوانـد   ينماحتماالً ده است يد بيآس يو جسم يروان، يروح شـده را   ه اطالعـات داده ي
 تـأثير ندارد و تحـت   يشكصالح است و قصد خود يمار ذيه بكد يمطمئن شو. دنك كدر

  . باشد نمي لكا اليمواد مخدر 
 دينكه خود به دستورات بخش نامه رجوع يطبق دستور العمل ناح .  
 د فـرم مربـوط بـه امتنـاع از درمـان را      يد از او بخواهيمار باز هم امتناع ورزيچنانچه ب

د در حضـور شـاهد امضـاء شـود(طبق دسـتور      يطق فرم بااز من يدر بعض. ندكامضاء 
د از اشـخاص  ينك يرد سعكض فرم را امضاء نيد) اگر خود مرينكه خود اقدام يالعمل ناح

ردن خـود  كمار از امضاء يبكه  اين بر يد مبنينكاخذ  يتبكموجود در صحنه شهادت نامه 
  . ندك مي يدار

 نـد ك كمك يم خاص تقاضابروز عالي ه در صورتكد ييمار بگويصحنه به ب كقبل از تر .
ـ  ديردكنه يه قفسه سياگر شما احساس درد در ناح« دييمشخص بگو طور به مثالً  كـه  صـورتي ا در ي

از اسـتفاده از الفـظ   « ديديز را دو تا ديا اگر همه چي» افتياهش نك ير زبانيزهاي  دردتان با قرص
  . دينك يست خودداريمار مفهوم نيب يه براك يتخصص

ـ ه آكـ د يـ نكطبق دستور العمل مربوطه عمـل  ، ا نهيرد يبگ يم منطقيتواند تصم مي ماريه بكد يستيمطمئن ناگر  ا ي
  ؟ريا خيد ينكا منتقل يمار را درمان يب

ن ينسـ كت از تياكع شيدهد از علل شا نمي اانتقالي ه اجازه درمانك يماريردن بكرها  .تهكن
مار در جهت انتقـال و  يه به بك ياناتيو ب يمانه و درياقدامات اول، ها تالشاز . ستها فوريت

  . دينكه يگزارش ته، ديعوارض انجام داده ا
  يويرـ  يقلبء دستور عدم كوشش براي احيا

هاي بهداشتي ايجاد كـرد  مورد توجه قرار گرفت و تغييرات زيادي در مراقبت 1976براي اولين بار در سال دستور عدم احياء 
نه  (DNR or Do Not Resuscitate)احياء  عدمجاي پذيرفتن آن بود. دستورنع كننده درمان بهچرا كه اين اولين دستور م

را در مورد بيماران  DNRصورت مكتوب صادر شود و پزشك بايد به صورت مداوم دستورت صورت زباني بلكه بايد بهفقط به
  هاي متفاوت مرور و توجيه كند.مختلف با وضعيت

ض از يه مـر كـ ان دارد كاز موارد ام يدر برخ. ديمار در حال مرگ برويب كمكه به كند ن است از شما بخواهكمم
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اء صـورت  يـ اح يبـرا  يچ اقـدام يهـ هـا   هيو ر يست قلبيه در صورت اكهم دستور بدهد)  ك(و پزش شما بخواهد
 يانونسند قـ  كيم كه از قبل شده باشد حك) يتبكن دستورالعمل(سفارش يا. ض استيمر ين حق قانونيا. ردينگ

اء يـ ض از احيه طبق درخواست مركدهد  مي اورژانس اجازهمأمور  به يو قانون يرسمصورت  به ن نوشتهيا. را دارد
  . دينك يخود دار يو

هنگامي . موريتي برويد كه فردي در اثر يك بيماري در حال فوت استأشما و همكارتان ممكن است به م  .سؤال
ت ين موقعيدر ا. خواهند شما سعي در احياي بيمار كنيد نمي ه اعضاي خانوادهشويد ك مي رسيد متوجه مي كه به صحنه

  د؟ينك مي اركه چ
دسـتور عـدم كوشـش    «كه  (DNR) مانند حكم پيشرفته يا دستور عدم احياء، بدون مدارك معتبر كتبي از يك پزشك

مدرك كتبي است » دستور پيشرفته«دهد.  يم اين نوع تقاضا شما را در وضعيت بسيار مشكلي قرار ،هم نام دارد » ءبراي احيا
. نيست مشـخص ميكنـد  گيري  كه قادر به تصميم ها بيماريكه درمان پزشكي خاصي را براي بيمار مبتال به انواع خاصي از 

  . بيمار تالش نكنيدء كه براي احيادهد  مي به شما اجازه DNR دستورات
  :بايد خصوصيات زير را داشته باشد DNR دستورات

 وشني مشكالت پزشكي بيمار را بيان كندبه ر . 
 شده باشد توسط بيمار يا قيم قانوني امضاء .  
 شده باشد ء  توسط يك يا چند پزشك امضا . 
  از تاريخ صدور آن نگذشته باشد ماه 12بيش از . 

  
يماري كه فوت را براي ب )ها دهنده و آرامشها  مسكن ، اكسيژن حمايتي ( بايد باز هم اقدامات DNR با وجود دستور

 . نكرده در هر زمان ممكن انجام دهيد
. بايد قوانيني در مورد اين شرايط داشته باشد، ين اورژانس و مشاور قانونيمسؤولبا مشورت  ، هر سرويس آمبوالنس

ط د ممكن است اغلب با اين شراييشو مي هاي بيماران العالج اعزام كه به خانه سالمندان وآسايشگاهي هاي مأموريتدر 
 :كلي در نظر گرفته شوند هاي دستورالعمل عنوان بهتواند  چهار مورد زير مي. برخورد كنيد

بـه شـرط ايـن كـه      ، تواند امتناع از احيا هم باشد مي بيماران حق دارند كه از درمان امتناع كنند كه اين امتناع .1
 . بتواند خواسته اش را بيان كند

مي شود بايد در مراكز مراقبت از سالمت اعتبار داشـته   امضاءكه توسط يك يا چند پزشك  DNR دستوركتبي .2
 . باشد

 . بايد هر چند وقت بيانات و قوانين و ضوابط را در مورد دستورات پيشرفته مرور كنيد .3
  . كنيد شروع به احيا بيمار ، توانيد تصميم بگيريد يا دستورات كتبي وجود ندارند نمي هنگامي كه .4
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  اءيان جهت عدم احمارستيدستورات قبل از ب
  »مار بمانديد نزد بين فرم بايا«

  
  حاضر كپزش

از طرف پرسنل اورژانس مورد نظر نباشد  يچ نوع اقداميه كه صورتيدر ، DNRل فرم يمكهنگام ت
را عالمت زده و سپس  Bمورد نظر باشد قسمت  يچنانچه اقدام خاص. ديرا عالمت بزن Aقسمت 

  . دينكآن اقدام را انتخاب 
ـ ل شده و در اختيمكمار تيحاضر ب كتوسط پزش بايست مي ن فرميا، DNRتبار دستور جهت اع ار ي

  . رديپرسنل اورژانس قرار گ
  .  غ شوديدرنبايد باشد و  مي ماريش بيژن جهت آسايسكاستفاده از ا

  
  )DNR( اءي) دستور عدم احA(قسمت 
 دشرفته انجام نشويپ يقلبهاي  تيا حماي يويرـ  ياء قلبيچ نوع احيه  .  

  خبتمنهاي  كمك) B(قسمت 
 چه داريبا بگ در كماس، يي: لوله هواييهوا هاي راهامل كت يحما  
  دنيشكخون ـ  يديداخل ور يدهايستالوئيركدها: يردن وركسوراخ  
 قلب يخارج يان سازهايجر 
 يويرـ  يقلب ءاياح 
 يون قلبيالسيبريدف 
 كضد شو يباد يلباسها 
 التوريونت 
 يداروها ACLS 
 ند)كد مشخص يبا كگر(پزشيد يا داروهاي يكمداخالت پزش 

  
چ نـوع درمـان   يهـ  ………… مـار) يب ه (نـام كـ رسـد   مـي  طالع پرسنل اورژانسله به اين وسيبد
ـ شان قـرار گ يار ايشده در قسمت فوق در اخت موارد انتخابكه  اين ايند كافت نيدراي  نندهك اءياح . ردي
. س خواهـد شـد  كمـار مـنع  يو در پرونـده ب  باشـد  ميتأييد ح و مورد يصح يكن دستور از نظر پزشيا

ـ مار غيا از همراه بيار يط هوشيمار در شرايسب شده از بكت يرضا  ثبـت  يار در پرونـده و ير هوشـ ي
  .  باشد مي خ قابل اجراءين تارياز ا DNRن دستور يا. باشد مي
 

  مارينام ب
  حاضر كامضاء پزش
  ماريآدرس ب
  حاضر كنام پزش

  حاضر كتلفن پزش
  حاضر كپزشخ امضاء يتار
  

  .باشد مي سال معتبر 1تا 
ـ ا. دينكن فرم را به اورژانس منطقه خود پست نيا ـ ن فـرم با ي مـار بـوده و در هنگـام    يد همـراه ب ي

 .  شود ارايهت اورژانس به پرسنل مربوطه يموقع
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 اطالعات محرمانه بيمار

توان بدون اجازه از بيمار يا دسـتور   نمي و كالً شود مي محرمانه محسوبها  موريتأهر نوع رابطه بين شما و بيمار در م
 شـما . شـده اسـت   ارايـه درمـان   نتـايج ارزيـابي و   ، اطالعات محرمانه شامل شرح حـال بيمـار  . فاش كردآن را  دادگاه
بدون رضايت بيمار فاش  ، شده و تشخيص بيماري ارايهدرمان  ، توانيد اطالعاتي را در مورد شرايط جسمي يا ذهني نمي
 . صورت ممكن است متهم به نقض قانون رازداري شويد اين در غير. كنيد

گزارشـات   ، در بيشـتر كشـورها  . توانيد اطالعات محرمانه را در اختيار افراد خاصي قرار دهيد مي، در شرايط خاصي
ـ  . فـاش شـوند  ، توانند در صورت وجود احضاريه قانوني و يا رضايت كتبي بيمار نسبت به افشاء اطالعات مي د بيمـار باي

 . معني فاش شدن اطالعات را بفهمدكامالً  هنگام رضايت كتبي از نظر روحي و ذهني توانايي داشته باشد كه
در اين نوع افشا شما بايـد اطالعـات   . راه ديگر افشاي اطالعات افشاي خود بخود است كه نياز به فرم كتبي ندارد

 . مراقبت بيمار را ادامه دهندها  آن دهندگان مراقبت سالمت ديگر بدهيد تا ارايهبيمار را به 
كتبي براي افشاء اطالعات در مواردي از قبيل تجاوزجنسي يا استعمال مـواد مخـدر يـا      ي هشما نيازي به اجازه نام

توانيد اطالعات بيمار را بدون رضايت  نمي ،جز در شرايط خاص و مشخص. ين مربوطه نداريدمسؤولبه  يشكخود، الكل
  . او فاش كنيد

 قانون مجازات اسالمي  648 ماده
شـوند  اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محـرم اسـرار مـي   

ماه و يك روز تا يك سال حبس و يـك ميليـون پانصـد     3هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشاء نمايند به 
  شوند. ي نقدي محكوم ميهزار تا شش ميليون ريال جزا

 

  ات مهمكن
حملـه  . شود يالت قانونكتواند منجر به مش مي قير دقيار گذاشتن اطالعات غيا در اختيردن نامناسب اطالعات كفاش 
ه كـ  يه قانونيفرد بدون توج كي يخصوص يعبارت است از فاش ساختن اطالعات مربوط به زندگ يم خصوصيبه حر

عنوان  به تواند نمي ح هستنديه اطالعات صحكت ين واقعيا. مار شوديب يا شرمندگي ييرسوا، شخندين است سبب ركمم
 ت قـرار يدر دسـته تهمـت بـه شخصـ     )گفتن عبارات نادرسـت و بهتان ( )نوشتن عبارت نادرستفترا (ا. رودكار  به دفاع
ـ  يقانون ازيفرد بدون امت كيا شهرت يت يتهمت عبارت است از ابزار نادرست درباره شخص. رنديگ مي . ت فـرد يا رضـا ي
  . شوند مي ابرازها  آن توجه به صحت بي ايبا قصد بدخواهانه ، يو چه نوشتار يالمكچه ، ن عبارتيا

را در . دينكرا حذف  يد و نظرات شخصينك مي را ثبت ينيعهاي  افتهيه تنها كد يابينان ياطم، ت از خوديحما يبرا
ـ مـار اسـت نگذار  ير ادامـه مراقبـت از ب  يدرگمستقيماً ه ك يگريد يس به جز مراقبت بهداشتكچ يار هياخت طـور   بـه . دي

د اطالعات مربوط يتوان نمي هكد يح دهيمار توضيخانواده و دوستان ب ين از جمله اعضايريسا يبرا، دبانهؤاما م، خالصه
تواننـد بـه    مي سمار در بخش اورژانينه شدن بيه به محض معاكد يشنهاد دهيپ، د در عوضينكمار اعالم يت بيبه وضع

  .نديايدن او بيمار به ديب كيل درجه يهمراه فام
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 و گزارشاتها  داشتثبت ياد

علـت   بـه  .ي را براي حفاظت افراد بوسيله مقررات و قوانين سالمت وضع كـرده اسـت  هاي روش ، از طريق دولت،  جامعه
بايد ، و حوادث اورژانسي هستندها  آسيب ،و بررسي اطالعات در مورد بيماري هابندي  جمع مسؤولافراد خاصي كه  اين

اين اطالعات و گزارشات را بايگاني كنيد هميشه بايد گزارش دقيـق وكـاملي از همـه سـوانحي كـه در آن بيمـاران و       
  . ثبت كنيد، مصدومان را درمان كرده ايد

وسـيله  ، اورژانـس بيشتر متخصصان مسائل قانوني و پزشكي معتقدند كه ثبت دقيق و كامل از يك حادثه پزشكي 
عدم وجود يادداشت يا ناقص بودن آن به ايـن معنـي   . استها  حفاظتي مهمي در مقابل دعاوي حقوقي برعليه تكنسين

نتايج ارزيابي بيمـار و  ،  در مورد جزئيات حوادث، دعوي بر عليه شما بايد با تكيه بر حافظه خود ي هاست كه هنگام اقام
  . ستيزه جويانه بسيار نا كافي و خجالت آور استهاي  جهه با بازجوييعملكرد خود گواهي دهيد كه در موا

 
 :گيرد مي در نظرها  آن دادگاه دو قانون مهم مشخص را در رابطه با گزارشات و ثبت

 اگر عملكردي در گزارش كتبي ثبت نشود يعني انجام نشده است . 
 خصصـي يـا   گزارش كثيف يا ناقص گواهي بر مراقبت پزشـكي اورژانـس غيـر ت    فرم

 . ناكافي است
  
آوري و حفظ دقيق گزارشات و ثبت همه حوادث در مورد  ين اتهامات بالقوه خطرناك با جمعتوانيد از هر دوي ا مي

كـه  دهـد   مـي  امكـان اورژانس  يكخدمات پزش گزارشات مراقبت از بيماران همچنين به سيستم. بيماران اجتناب كنيد
   كيفيت هستند يارتقاهاي  اين گزارشات جزء جدايي ناپذير برنامه. ارزيابي كندرا دهنده  ارايهعملكرد فرد و سرويس 

  
  ح گزارش  يق و صحيدر ثبت دق يات مهم و ضروركن

ن ييامضـاء نمـوده و سـپس در پـا    ، و سمت خود يبا نوشتن نام خانوادگ، پس از ثبت هرگونه اطالعات در گزارش .1
  . ديشكگزارش خط ب

 . ديسيگزارش را خوانا و مرتب بنو، ارهاكدن به يقال مطالب و اطالعات و سرعت بخشانت، عدم اتالف وقتمنظور  به .2
ساعت . ديسيبنو 24تا 1امل با استفاده از اعداد كصورت  به ساعات را، ق اوقات شبانه روز در گزارشيجهت ثبت دق .3

 24:00صـورت   بـه  شـب  12و ساعت  09:15صورت  به و ساعت نه و ربع بامداد را 13:00صورت  به بعدازظهر را 1
 . دينشان د ه

خ و سـاعت  يتـار ، يـي دوز دارو، نام دارو( ديياجرا شده ثبت نما ييرا در مورد دستورات دارو يه اطالعات ضروريلك .4
 . ز دارو)يزمان و راه تجو، شروع

، اسـبه قـه مح يتعـداد قطـرات سـرم را در دق   ، ز داردا رگ بايو  يديعات وريافت ماياز به دريجو نكه مدد صورتيدر  .5
 . دييمدد جو را ثبت نما يافتيزان سرم دريم ان گزارشيد و در پايينترل نماكم و يتنظ

 خـاص  خدمات ارايها يجو و در مدد يعيطبريت غيپس از مشاهده وضع يكپزش يها فوريتن ينسكتاست  يضرور .6
 . ديدر اسرع وقت اقدام به ثبت گزارش نما، به مدد جو يدرمان

  . آن باشد يا اجرايق ساعت مشاهده يثبت شده در گزارش همراه با ثبت دق ه موارديلكه كاست  يضرور .7
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 . نماييداجتناب ها  آن يقبل از اجرا ياقدامات درماناز ثبت  .8
  . اجتناب كنيدها  آن از تصحيح عبارات اشتباه در گزارش به وسيله الك گرفتن يا سياه كردن .9

  ل است:يح ذح موارد اشتباه در گزارش به شريدستورالعمل جهت تصح
  . ه نوشته قابل خواندن باشدك يده اما به نحويشكمورد اشتباه خط  يبر رو .1
را نوشته و گزارش صحيح را بعـد از كلمـه   » Error«يا » اشتباه«در قسمت باال و يا جلوي مورد اشتباه كلمه  .2

  . ادامه دهيد Errorيا » اشتباه«
  . ارش بنويسيدساعت و سمت خود را پس از ثبت مورد فوق در گز، تاريخ .3

  . دييف ننمايرا تحر گزارشات .10
  شوند عبارتند از: مي ف گزارشيه منجر به تحرك يموارد

  . ور بعد اضافه شده استكه موارد مذكن شود ييه تعكآن بي به گزارش موجود ينمودن موارد در صورت اضافه .1
  ثبت اطالعات نادرست در گزارش  .2
  . ات مهم گزارشكحذف ن .3
  . ثبت شده است يه در زمان قبلكباشد مسأله  نيد ايه موك يحوخ گزارش به نيثبت تار .4
  . ر گزارشييا تغيو  يسيدوباره نو .5
  . ا موجوديو  يقبلهاي  ب گزارشيتخر .6
  ن يريسا يادداشتهايبه  ياضافه نمودن موارد .7
  

  .دييثبت نما ايد نظارت داشتهها  آن ياجرا ا بريو ايد  نموده ارايهه خود كرا  ييها انحصاراً در گزارش مراقبت .11
  . نماييدمار را گزارش يبهاي  ن گفتهيع، مار استيب ياز به نقل قول از سوين كه صورتيدر  .12
  . نماييدگزارش دقيقاً  ،دينما مي يب موارديد به تعقيرا تهد شمامار شفاهاً يب كه صورتيدر  .13
  . ديزيند) بپرهيا صفات ناخوشايمار (يت بيف شخصيدر توص يرياز سوگ .14
  . نماييدثبت دقيقاً  نماييد مي گزارشستاد  كه به پزشك را ياطالعات .15
  . دينگذار يباق يخال ين مطالب مندرج در گزارش جايدر ب .16
ـ   يخـوددار  يافكـ نرمـال و  ، متوسـط ، مانند: خـوب  يمهم و لغاتهاي  اربردن واژهك هاز ب .17 قابـل   يشـود و از جمالت

ترشـح   يسـ  يسـ  20بهتر است نوشـته شـود    ـ  )مثال: مقدار ترشحات متوسط است (غ. استفاده شودگيري  اندازه
  . داشته است

  . رهينفس و غ يگردد مثل تنگتأكيد غيرطبيعي  ها افتهي يدر گزارشات رو .18
  . دارد يت قانونمسؤوليرا يگر گزارش نوشته شود زيار دكهم يد جاينبا .19
  .گردد يوالد خودداركردن آكدر ثبت موارد از قلم افتاده از باز .20
  . حياتي بدن را ثبت نماييد هاي سيستمقلبي تنفسي بيمار و عملكرد  تعداد و آهنگ ضربان .21
جهـت مراقبـت از بيمـار     )...ضربان سـاز و ، مانيتورينگ، وسايل مكانيكي (ونتيالتورهرگونه  در صورت استفاده از .22

  . نماييد توضيحات الزم را يادداشت
 . كلمات خود بيمار را يادداشت كنيدرا كه بيمار بيان كرده است با استفاده از هايي  بيانات و نشانه .23
ي بيمار نسبت به اقدامات مربوطه ها واكنشو ذكر ها  آن تمام اقدامات دارويي و درماني را همراه با ساعت اجراي .24

  . ثبت نماييد
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  . ثبت نماييد را كه در صورت بروز بايد به پزشك اطالع داده شوداي  و نشانه عاليمهرگونه  .25
ضـروري   )...اشـتباهات دارويـي و  ، فاقي كه سالمتي بيمار را به مخاطره انداختـه (سـقوط  حادثه يا اتهرگونه  ثبت .26

  . است
نـام و  ، زمان برقراري تماس تلفنـي  كامل رعايت كنيد: طور بهشرايط زير را ، در صورت نياز به ثبت گزارش تلفني .27

اطالعات گرفته شده  و دهنام شخص تماس گيرنده اطالعات داده ش، سمت شخصي كه با وي تماس گرفته شده
  . ثبت شود

  . ببريدكار  به اختصارات قابل قبول بين المللي را در صورت استفاده از اختصارات در گزارش .28
  نكات مهم

  
ثبـت  يا مراقبتي را ثبت نكنيد يا نـاقص   درماني پيش بيمارستانيارائه خدمات  اقداماتدر صورتيكه  .1

ايد  ردهك ا تالشيايد  ردهكار قصور كه شما در اجراء كند كيري گ جهين است نتكممقاضي  ، در دادگاهكرده باشيد
  . باشد يمخف كه مدرك

خ بازگشـت  يزمان و تار. دينكثبت و امضاء آن را  رده و زمانكمشخص آن را  ،ديدر ثبت هستتأخير  اگر مجبور به .2
  . ديسيثبت را بنو يبرا

ار خود نسبت بـه اصـالح آن اقـدام    كمحل  يمش و مطابق با خط، نماييدا محو ني كثبت نادرست را پا كيهرگز  .3
  . دينك

  . دينكن را ثبت نيريو اقدامات سا، دينكثبت ايد  ه خودتان انجام دادهكفقط آنچه را  .4
اسـتفاده   يشـنر كيد از ديستيمطمئن ن يا تلفظ اصطالحيرد اربكاگر از . گران بتوانند بخواننديه دكد يسيبنو يطور .5

  . دينك
  



 فصل خالصه  
  
 نيـز هـا   امكان دعاوي حقوقي عليه تكنسين، شود مي حوزه خدمات پزشكي اورژانسي بيشترچه هر

 .  شود مي بيشتر
اً دهيـد كـه عمومـ    ارايـه توانيد به بيمار  مي ميزان مراقبتي است كه شما، حوزه عمل تكنسين

. انـد  مشخص كردهتر  ن اورژانس اين حوزه عمل را دقيقمسؤوال. توسط قانون مشخص شده است 
بعضي . حالتي است كه بايد هنگام درمان بيمار يا مصدوم طبق آن رفتار كنيد ، ستاندارد مراقبتا

 .  شوند مي استانداردها با توجه به رسوم محلي و قانون وضع
تان تمـام   موريتأاگر م. مراقبت به بيمار است ارايهيت تكنسين براي مسؤول ، وظيفه تكنسين

 با ايـن حـال شـما   . براي مراقبت نداريداي  نظر قانون وظيفه شد يا خارج از حوزه خود هستيد از
كه مراقبـت الزم را  كند  مي تخصص و آموزشي كه داريد وظيفه اخالقي و معنويتان حكمعلت  به

 .  دهيد ارايه
 ي مشـابه انجـام  هـا  آمـوزش كه يك شخصي بـا   همان مراقبتي است ارايهناتواني در  ، غفلت

 .  زيان و علت دارد ، نقض وظيفه،  وظيفهتشخيص غفلت بستگي به دهد.  مي
تعـويض مراقبـت او بـه    بينـي   پيش دادن مراقبت بدون رضايت بيمار و بدون پايان، انصراف

 . انصراف يك اتهام بسيار جدي است. شخصي داراي سطح آموزشي يكسان يا باالتر است
تواند  مي هوشيار كه يك بيمار بزرگسال. جلب كنيد را بايد قبل از شروع مراقبت رضايت بيمار

. رضايت شفاهي بايـد رضـايتي آگاهانـه باشـد    . تواند رضايت شفاهي دهد مي تصميم منطقي بگيريد
كـه او رضـايت ضـمني    كند  مي قانون فرض ، تواند رضايت دهد نمي كه بيمار بيهوش است و هنگامي

دسـت   بـه  اسـت  بايد سعي كنيد كه رضايت بيمار يا قيم صغير را هر موقع كـه ممكـن  . داده است
 .  نبايد هرگز از مراقبت نجات بخش دريغ ورزيد. آوريد

بايد  ، در اين موارد. حق دارند كه از درمان امتناع كنند، كه از نظر روحي توانا هستند بيماراني
 . از بيمار بخواهيد كه فرم امتناع را امضاء كند و در بخش خود هم يك كپي از آن را نگه داريد

ه يك مدرك كتبي است كه درمان پزشكي خاصي را در فـرد مبـتال بـه    يك دستور پيشرفت
بـه   DNR دستورات. كند مي باشد مشخص نميگيري  كه قادر به تصميم ها بيماريانواع خاصي از 

در سرويس آمبوالنس . ي فرد تالش نكنيد كه در هنگام ايست قلبي براي احيادهد  مي شما اجازه
ارتباط بين شما و بيمار محرمانه است و نبايد . رايط موجود باشدشما بايد قوانين مربوط به اين ش

 . اسناد و مدارك مهم هستند. دادگاه افشا شود بيمار يا دستور  ي هبدون اجاز
و  كه در آن با بيماران و مصدومان سراي  بايد گزارش صحيح و كاملي را در مورد هر حادثه

و يك گـزارش  كند  مي نشده را انجام نشده فرضدادگاه عملي كه گزارش . كار داريد تهيه كنيد
  .  شود مي مراقبت پزشكي غير تخصصي يا ناقص در نظر گرفته ارايهعنوان  به ناقص
 

تداوم . ي خود باشيديي براي بهبود عمليات اجرايها هميشه در جستجوي راه .ته مهمكن
روز  جديد جهت مطابق شدن شما بـا مسـائل  هاي  هاي آموزشي و تشكيل دوره كالس

گزارشـاتي جهـت   . رفتار اخالقي مستلزم داشـتن صـداقت اسـت   . طراحي شده است
كـه   اين هرگز گزارشي را تغيير ندهيد مگر. انعكاس دقيق وضعيت موجود تهيه كنيد

خاطر داشته باشيد كه عملياتي كـه شـما    هب. هاي آن را داشته باشيد قصد اصالح غلط
ممكن اسـت باعـث مـرگ و يـا     ، دهيد مي در چند دقيقه اول عمليات اورژانسي انجام

بـراي خودتـان و   ، و اخالقـي اي  داشـتن صـالحيت حرفـه   . تداوم زندگي مصدوم شود
  . مصدوم قابل ارزش است
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  اهداف آموزشي فصل پنجم
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

 هاي پزشكي را نام ببرد هاي اخالقي تكنسين فوريت انواع ويژگي  
 هاي پزشكي را شرح دهد.   فوريت تكنسينيك  خصوصيات نمونه  
 هاي كاركنان را بيان كند.  انواع خلق  
 هـاي پزشـكي را    هاي پزشكي با يكديگر و ساير كاركنان گروه روابط كاردان فوريت

  توضيح دهد.  
  هاي خاص را شرح دهد. هاي پزشكي با گروه فوريت تكنسينروابط  

 
 

 فصل
ي برايهاي اخالق ويژگي پنجم  

هاي پزشكي فوريت تكنسين



اميد به وصال و با اميد بـه يـاري او قـدم بـه     ، د به رسيدن ما را دلگرم كردهبا ياد او دل به راهي سپرديم كه فقط امي
، همه پـر شـور و شـر   ، چه با صفا، و چه مهربان دوستاني ابا صالح المهدي (عج)، تنها نجاتگر عالم، عرصه عشاق گذاشتيم

ه سخت بودند مشـكالت  آري چ. شدند يكپزشهاي  تيفور نينسكت دل از هر چه تعلق بود زدودند و، يك هدف، يك دل
مددجويان را ، با فداكردن آسايش خود ها چون كوه ايستادند و كه در مقابل سختي ييها نينسكتباشند  مي چه بزرگ روح و

  .  هست بود و… اخالق و، نظم، تخصص، ايمان شان: كه سرمايه ييروهاين، به آرامش رساندند
كسـب   يكپزشهاي  تيفور يروهاينوجود دارد و هدف اي  ژهبراي دستيابي به هر هدف وااليي نياز به امكانات وي

هدفي است كه بايد ضـروريات دسـتيابي بـدان را آگـاه باشـيم وبـا اطـالع از        مسلماً  مقام قرب اوست و رضاي خدا و
تـر   با استناد به كالم وحي واحاديث در دستيابي به ايـن هـدف موفـق    يكپزشهاي  تياردان فوركاخالقي  يها ويژگي

  . بودخواهيم 
باشد كـه مهمتـرين    مي اخالقي خاصي يها ويژگييكي از حرف مرتبط پزشكي نيازمند عنوان  به يكپزشهاي  تيفور

، مورد وثوق بـودن ، بصيرت، جلب اعتماد مردم، اداي امانت، مهارت، نظم، خواهيخير، اجتهاد، تقوا :عبارتند از ها ويژگياين 
و  عدالت ،انتقادپذيري سعه صدر و، تعبد، مكارم اخالقي استگي به محاسن وآر، رازداري، رسيدگي خوب به بيماران، شفقت
  . گردند مي تبعيض كه به تفصيل بررسيعدم 

  كاركنان اخالقي از جايگاه ارزشمندي در حرفه برخوردارند. نكته:
ـ اگـردر انجـام ا   است و يانسان و ييتي الهمسؤولدار  عهده يكپزشهاي  تيفور تكنسين سـب  كت مسـؤولي ن ي

 آن لحظه كه اسـتراحت . عبادت خواهد بود نات اوكس ات وكرا هدف قرار دهد همه حر مقام قرب او خدا و يرضا
كـه بـه    يزمـان ، آن ساعت كه مشغول انجام خدمت اسـت ، آورددست  به اي ادامه خدمت توان تازه يبرا تاكند  مي

برد درحـال   مي سره باي  انگيزه ن هدف ويچهارچوب چن ه درك يهر نفس باالخره در و شتابد مي ا محل كاريخانه 
  . عبادت است

 يمـار ياز وقـوع ب  يريشـگ يا پيـ مار يتالش نجات ب در گذارد و مي هيش ازخود مايخو يفه قانونيوظ ه عالوه برك يزمان
 خصـوص  بـه بش خواهد شد يصد چندان نص يش منظور و حسناتيدو چندان برا يعبادتكند  مي يفه خدمتيفراتر از حد وظ

رد و آثـار  يـ گكـار   بـه  از وقوع آن يريشگيو پ يماريجهت مهار ب زيرا نها  وهين شيثارگرانه بهتريا  ن خدمتيهم ه درك آنجا
  . شاهد خواهيم بودها  مستمر آن را از نجات انسان

ـ ا، پروردگـار)  يجلب رضـا منظور  به( است ياله وظايفعبادت در اسالم قصد قربت و اداء ي ها ويژگي از يكي ن ي
عنوان  به آن عمل ين عبادت خواهد بود و مقدمات اجرايآن عمل صالح ع، حضور داشت يعمل صالح در يوقت يژگيو

آن استمرار  است كه ثمرات  يريار خككه مصداق  يآن هم عبادت، خودش عبادت است، عمل صالح مجموعه  از ييجز
  . شود ميمند  بهره ه ازآنك يعلم سودمند اي دارد

ه كـ  يكـ ين سه مورد: كار از مگر شود مي قطع رد ثواب عملشيم مي انسان يوقت« )1(: ث نبويبا الهام از اين حدي
  .»ندك مي او دعا يه براك يارك وكين ا فرزندي شود مي ه ازآن سود بردهك يعلم ايآن ادامه دارد  يسودرسان

چقدر زيبـا   )2(: شاره شده استبركات چنين عبادتي تا آن روز ادامه دارد و در فرمايشات امام صادق (ع) نيز بدان ا
  . باشكوه است كه عمل صالح در قالبي از تقوا و انگيزه قربت و نزديكي به پروردگار جاودانه شود و
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  احاديث در كالم وحي و يكپزش هايتيفور اخالقي تكنسين يها ويژگي

  تقوا -1 
نسـين  كود از جملـه پـيش نيازهـاي ت   اري و ترس از خدا و نـاظر ديـدن او بـر تمـام اعمـال خـ      كپرهيزمعني  به تقوي
خدمت به بيمـاران را سـرلوحه اعمـال    ، ليف و وظايف شغلي خودكي است تا همواره در سايه انجام تكي پزشها فوريت

  خود قرار دهد زيرا:
  به تسبيح و سجاده و دلق نيست    عبادت به جز خدمت خلق نيست

  
هاي  تيپرسنل فور. ازمندنديگرچه همگان به تقوا ن، ستخطر لغزش و سقوط ا ه فاقد تقواست همواره درك يانسان

مورد اسـتفاده   هاي تكنيكبه اقتضاي ازمندترند. يبدان نقطعاً  يكار و اختصاصات خدمات پزشكف يظرا دليل  به يكپزش
 جـان  ي وم و مرزهاي معمول جامعه در حيطهمرسهاي  حجاب، و سوانح و حوادث ها فوريتبراي مراقبت از بيماران در 

ي از مهمترين كبنابراين ي شود مي ي گشودهكي پزشها فوريتنسين كو ناموس و مال و حريم خصوصي افراد بر روي ت
 يهـا  فوريـت پرسـنل  . منـدي اسـت   جوانمردي و غيـرت ، اريكپرهيز، پارسايي، نسين كشغلي و اخالقي ت يها ويژگي

ه ناظر بر اعمال و احوال خود بدانند و حافظ جان و مال ار باشند و خداوند را همواركزيتقوا و پرهد مستور و بايبا يكپزش
  . باشند يو اجتماع يو فرد يب شخصيآسهرگونه  و ناموس مردم از

  ، شه كنديخدا پ يد تقوايپردازد با مي يكخدمات پزشكار  به هركس كهفرمايند:  ميعلي (ع)  امام
كامـل نصـيب فـرد و جامعـه     صـورت   به هم يالههدايت ، هم هست؛ و اگر تقوا نباشد يهدايت اله، اگر تقوا باشد

  . شود ينم
الّذين امنوا اتّقوا اللَّه و امنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و  فرمايد: يا ايها ياز سوره حديد م 27 ي خداوند در آيه

تـا  ، ار بدهـد و راه شما قـر  يرا در قلب و زندگ يمتعال نور يشود كه خدا يتقوا موجب م. »تمشون به يجعل لكم نورا
سـر  يم يت انسـان كـ حر، بدون شناختن مقصـد و هـدف  . را پيدا نماييد يبتوانيد در پرتو آن نور حركت كنيد و راه زندگ

هاي  هيتوص. است يزگارياز تقوا و پره يناش، را به ما نشان بدهد تواند هدف و سر منزل و راه مي هك ين نوريا. ستين
  . ا به تقواستيا و اوليانب يهمه 

ي خود و خـداي  ابتدا بايد رابطه ;هاي پزشكي قبل از ارتباط با مردم و بيمارانسين فوريتتكن
  شود.خود را سامان دهد كه در اصطالح شرعي به آن تقوا گفته مي

همه ما در محضر خداي بزرگ هستيم. در هرجا، در خلوت ، هركاري بكنيم و حتي اگر در فكر و مغز خود، مطلبي 
ايمان به خدا، و ياد او در همه حال و اعتقاد به اينكه همه مـا در محضـر خـدا    اوند به آن آگاه است. را تصور كنيم، خد
 هاي بازدارنده از گناه است. ترين اهرمهستيم از اساسي

ـ ه در آكـ رت اسـت  يو بصـ  ينـ ير شده روشن بكد ذيه در قرآن مجكاز آثار بزرگ تقوا  يكي  وره انفـال سـ از  29 هي
 صيز و تشـخ يـ ه تميـ شما ما يد خداوند برايداشته باش ياله ياگر تقوا يعنيم فرقانا كجعل ليقوا اهللا ان تت: ديفرما مي
  دهد.  مي

 :هاي پزشكيتكنسين فوريتعوامل موثر در ايجاد تقواي كاري در رفتار 
  از نظر انساني. هاي پزشكيفوريتتوجه به اهميت و ارزش كار  -1
  .هاي پزشكيفوريتعشق و عالقه شخصي به حرفه  -2
  توجه به اينكه اين وظيفه به عنوان وظيفه انساني مطرح است نه كسب و مال اندوزي. -3
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  و مديريتهاي مربوطه. هاي پزشكيفوريتتشويق و ترغيب مسئولين و دست اندركاران امر  -4
  .هاي پزشكيفوريتتوجه به مقررات و قوانين  -5
  

تـا عـالوه بـر بهـره     ، ن بـازگردد ينخست يلو زال يكفطرت انسان به پا شود مي تقوا سبب
 يبتواند بدون دخالـت هواهـا   يو گشاده دست يبه آسان، رتينش و بصيشتر از بيب يمند

  . ابديدرست دست هاي  شهيسودمند و اند يبه دانشها، رفتهيق را پذيحقا، ينفسان
عبـادت   هركاري را انسان مي خواهد انجام بدهد، بايد بر روي تقوا باشـد . اگـر   اساساً

  مي كند، اگر معامله انجام مي دهد، اگر زندگي مي كند، بايد تقوا داشته باشد .
اگر كاري را كه انسان مي خواهد انجام دهد از روي بي تقوايي باشد، مثل جسدي است 

  كه سر نداشته باشد، پس هيچ فايده و خاصيتي ندارد .
  تقوا شرط توفيق در هر راهي است.

  كه هرآنچه را خداي متعال بر انسان تكليف كرده است، انجام دهد. معناي تقوا اين است 
   واجبات را بجا بياورد و محرمات را ترك كند. اين اولين مرتبه تقوا است.
كنـد و هـر حركـت    تقوا يعني مراقب خود بودن، تقوا يعني يك انسان بداند كه چه كار مـي 

  خودش را با اراده و تصميم انتخاب نمايد.
ارهاي ما گشايش پيدا نمي كند به خاطر آن است كه تقوا كم است . خداونـد  *** اگر ك

مي فرمايد : اگر تقوا داشته باشيد، كارهاي سخت و مشكل شما حل مي شـود و آسـان   
 2(آيات فكرش را نمي كرديد اصالًميگردد و به شما رزق و روزي مي دهيم از جايي كه 

  ***.سوره مباركه طالق)  3و 
 

  ) در باب اهل تقوا193ين(خطبه البالغه ـ خطبه متقخطبه همام نهجاز بخشي ترجمه 
عابـد بـود بـه حضـرت      يگفتند و مرديالسالم كه او را همام م يهعلعلي  يرالمومنينام ياراناز  يكيشده:  روايت

سپس فرمود:  من وصف كن. امام در پاسخ او درنگ كرد، يبرا ينمبيآنان را م ييعرضه داشت: اهل تقوا را چنانكه گو
مقدار  يناست. همام به ا يكبا اهل تقوا و اهل كار ن اوندخد يراانجام بده، ز يككن و كار ن يشهپ ياله يهمام، تقوا يا

 –كه درود خدا بر او و آلش بـاد   يامبرسخن قناعت نكرد و حضرت را قسم داد. حضرت خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پ
  درود فرستاد و سپس فرمود:

  يم الرحمن الرحاهللا بسم
پوشاكشــان اقتصــادى، و  صــواب، اهــل فضــائلند، گفتارشــان يــادن يــندر ا يزكــارانپره

  رفتارشان افتادگى است. 
 هاى خود را وقـف دانـش بامنفعـت   و گوش يده،بر آنان حرام كرده چشم پوش خدا از آنچه
  اند. نموده

بـراى   خداونـد  گـر اسـت، و ا  يكسـان و راحـت حـالتى    يشآنان را در بال و سختى و آسـا 
ـ     ينىزمان مع يااقامتشان در دن  بـه  از عـذاب  يمرا مقرر نكرده بود از شـوق بـه ثـواب و ب

   گرفت.شـان در بدنشان قـرار نمىهم زدنى روحانـدازه چشـم به
  كوچك است.  شانيدگاناو در د يردر باطنشان بزرگ، و غ خداوند

غرق نعمتنـد، و بـا عـذاب جهـنم      يشضاو در ف يدهآن را د يىبهشت چنانند كه گو با آنان
  را مشاهده نموده و در آن معذبند.  يى آنچنانند كه گو

سـبك، و   يازهايشـان الغـر، ن  بدنهايشـان  محزون، همگان از آزارشـان در امـان،   يشاندلها
  نفوسشان با عفّت است. 



 97هاي پزشكي   هاي اخالقي براي كاردان فوريت فصل پنجم / ويژگي

اسـت   ينبه دنبال آورد، ا يدبراى آنان راحتى جاو كه روزى چند را در راه حق صبر كردند
  نمود. ياتجارتى سودآور كه خداوند براى آنان مه

و آنـان بـا پرداخـت     يدآنان را خواست و آنان آن را نخواسـتند، بـه اسارتشـان كشـ     دنيا
   جانشان خود را آزاد كردند.

تـالوت   يدهدر حالى كه اجزاى قرآن را شمرده و سـنج  يند،هنگام شب براى عبادت برپا به
. و چـون  يرنـد ساخته، و داروى دردشان را از آن برگ ينن اندوهگقرآ ياترا به آ خود كنند،
دهنده بگذرند به مورد بشارت طمع كنند، و روحشان از روى شـوق بـه    بشارت اىيهبه آ
اى بگذرند كه يهكه مورد بشارت در برابر آنهاست. و چون به آ برند گردد، و گمان يرهآن خ

ـ   يـاد و فر يونگمان برند شدل به آن دهند، و  گوش داده شده يمدر آن ب گـوش   يخعـذاب ب
  آنان است.

ـ  بر و دست و زانو و انگشتان پا يشانىبه ركوع خم كرده اند، به وقت سجده پ قامت   ينزم
بردبـاران و   روز، طلبنـد، امـا بـه هنگـام    گذارند، و از خداوند آزادى خود را از عذاب مىمى

  .يزكارانندو پره يكوكاراندانشمندان و ن
بـه تصـور    يننـد بآنان را مـى  مردم الغر كرده، يدهتراش يرِشان را چون تق جسماز ح يمب 
آنـان را   يماند، در حالى كه امرى عظـ يوانهد يندگومى يستند، ون يمارولى ب يمارند،ب ينكها

   حـال درآورده . ينبد
اهى را به كوت ين خودندانند. بنابرا يادرا ز يادشوند، و طاعت زطاعت اندك خشنود نمى به

آن  از كننـد  يداز آنان را تمج يكىدر بندگى متّهم كنند، و از عبادت خود در وحشتند. هرگاه 
 به خود آگاه ترم، و پروردگـارم از خـودم بـه مـن     يگران: من از ديدنموده و گو يمب يدتمج

 گـردان،  بهتر پندارندو از آنچه مى ير،مگ يندام گوخداوندا، مرا به آنچه درباره ;است داناتر
   را كه از من خبر ندارند بر من ببخش. يىهاو زشتى

بـا   يشـى دوراند يـن، در د يرومنـدى آن است كه هر كدام را داراى ن يگرشانهاى دنشانه از
 تـوانگرى،  روى دريانـه حرص در دانش ، علم بـا بردبـارى ، م   يقين،همراه با  ايمان نرمى،

حـالل، نشـاط در    جويـايى  ختى،بردبارى در س يدستى،فروتنى در عبادت، آراستگى در ته
  . ينىو دورى از طمع ب يت،هدا

ـ  يشـه كنـد در اند ترسان است. شـب مـى   يستهشا اعمال به جا آوردن يندر ع كر، و روز شُ
دلشـاد: خـوف از    يـد نمابرد با خـوف، و روز مـى  سر مىذكر. شب را به يشهاند در كند مي

  فضل و رحمت حق كه به دست آورده.داشته اند، و دلشاد از  برحذر غفلتى كه او را از آن
آنچه را كه نفس بـه آن   يزنكند او ن يروىاست از او پ يناو سنگ بر اگر نفس او را در آنچه 

رغبتـى  است، و بى يداست كه جاو يزىچشمش در آن چ روشنى دهد.رغبت دارد به او نمى
 يختـه عمـل آم را بـا دانـش، و گفتـار را بـا      بردبارى اش در آن است كه فانى شدنى است.

  كند.  مي
 يشفروتن، نفسش قانع، خوراكش انـدك، زنـدگ   دلش كم و كوتاه، لغزشش اندك، يشآرزو

را متوقّـع، و از   يـرش مرده، و خشمش فروخورده اسـت. خ  شهوتش محفوظ، ينشآسان، د
   شرّش در امانند.

شـمار   در ذاكران باشد يانغافالن باشد از ذاكرانش به حساب آرند، و اگر در م ياندر م اگر
 و . از آن كه بر او ستم كرده بگذرد، به آن كه او را محروم نموده عطا كنـد، يارندغافالنش ن

  .يدبا كسى كه با او قطع رحم نموده صله رحم نما
اش يكـى آشـكار اسـت، ن   يشخوب و پنهان، يشزبان دشنام ندارد، گفتارش نرم است، زشت 

 يهاو در خوشـ  يبا،شـك  يهاناخوشـ  در ام،روى آورده، و شرّش روى گردانده، در حوادث آر
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  شاكر است. 
  شود. به خاطرمحبوبش مرتكب گناه نمى و كند،بر دشمن ستم نمى

  . يدنماازحاضر كردن شاهد، خود اقرار به حق مى يشپ
سپارد، احـدى را بـا لقـب    آرند به فراموشى نمى يادشكند، و آنچه را به تباه نمى را امانت

شـادى   يـد آكه به سر مـردم مـى   يىزند، به بالهانمى يانز يههمسا به كند،زشت صدا نمى
  گردد. از حق خارج نمى و شود،در باطل وارد نمى يد،نمانمى

نزند، چون به او ستم روا دارند  قهقهه نكند، و اگر بخندد ينشاگر سكوت كند سكوتش غمگ
  . بگيرد سازد تا خدا انتقامش را يشهصبر پ

 و مردم از او در راحتند. در امر آخرت خـود را بـه زحمـت انـدازد،    از خود در رنج است، و 
كند محض زهد و پـاك  از آن كه دورى مى يشكند. دور يشآسا ينمردم را از جانب خود قر

از راه  يشو رحمت است، دوري شود به خاطر نرممى يكاش به آن كه نزديكىنزد و ماندن،
  .يستن يبو فراش از باب مكر يكىنزد و تكبر و خودخواهى،

نكته مهم: بزرگترين بدبختي انسان اين است كه خداوند او را رها كنـد و بـه حـال    
خود واگذار نمايد . مانند بچه اي كه اگـر پـدر و مـادرش او را رهـا كننـد، بـدبخت             

  مي شود .
  

  )بازآموزي و پژوهش مستمر، اجتهاد (تالشـ 2 
، نيبهتـر  ارايـه نهايـت تـالش رادر جهـت     يعنـ ياجتهـاد   و در ايـن گفتـار   اجتهاد در لغت به معناي تالش و كوشش است،

د نهايت جديت يخدمت با ارايه هم در يكپزشهاي  تيپرسنل فور. دنريگكار  به ن خدماتيترمؤثرو ترين  پيشرفته، ترين املك
ن است يقت ايحق . »وهش مستمرپژ و يبازآموز« ها شيوهترين  ن و مناسبتيدن به بهتريرس يگيرد و هم براكار  به و تالش را

افتن و يـ ق در يز تحقيو ن يعلم و دانش سودمند و كاربرد لب  يريمستمر و آن هم فراگ يه هرگز بدون آموزش و بازآموزك
 )ع(امـام علـي    به نقطه مطلوب و تحقق آنچه كـه در كـالم   يدرمان ـ  يخدمات بهداشت هاي ارايه وهيشترين  مناسب يابيارز
، دا شـود يـ ه بدان احاطـه پ كتر از آن است  عيعلم وس: فرمايند ميعلي (ع)  امام، افتيم يآمده دست نخواه »داجتها«عنوان  به

  . ريديآن رابرگترين  وكيپس ازهر دانش ن
 

اسـت   كافي متناسب با دانش روز يآگاه يو بهداشت يكخدمات پزش ارايهالزمه مبادرت به 
ـ ا آگاهانه بـه ا انسان دربرابر مبادرت ن يبراساس ضوابط اسالم ن خـدمات ضـامن و در   ي

  . است مسؤول ياسالم يم قانونكو محا يمه عدل الهكمح
ـ ارز وهـا   يآگـاه ، د موارد كاربرد آنيبا يش اطالعات علميضرورت افزا  عالوه بر ، ج آن و اصـالح نتـايج  ينتـا  يابي
ـ ن يـ ا رد ويصورت گ و مستمر يخدمات پياپ ارايهت نقاط قوت دريضعيف و تقو  طلـب  ه مسـتمر پـژوهش را  نـ يزم كي

الت بسـيار  يو سطح تحصـ ها  ن تخصصيتا باالتر يالت ابتداييتحص با سطحها  هرد ترين نييپا ه ازك يپژوهش، ندك مي
 در، نيسـت هـا   آن تيـ فيكت و يـ مكارهـا در كه ارزش كنند كهمواره مد نظرداشته باشند و فراموش نآن را  بايد يباالي

  . ش استت وتالمسؤوليزان اخالص واحساس يم
درحرفـه و   خـوبي  به را خود معلومات بتواند بايد تكنسين فوريتهاي پزشكي :نكته مهم: 

 دانـش  تـا  بكوشد و گيرد بكار  ارائه خدمات پيش بيمارستاني و مراقبت از مددجوياندر 
 آموزشـي  كمك وسايل ساير و كتابها، نشريات مطالعة طريق از و زمان طول در را خود

 .باشد تازه بكارگيري مطالب و يادگيري آمادة ههميش و دهد افزايش
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  خواهي وآموزش ناصحانهـ خير3 

آن  از بهتر يرخواه باشي كه هرگزخدارابه عمليخدا نسبت به مخلوقش خ يه براكباد  تو بر :فرمايند مي امام صادق (ع)
رداشته و حركت در مسير الهي هركسي در مسير خيرخواهي مردم قدم بردارد، در مسير خدا قدم ب. ردك يمالقات نخواه

شـوند) لـذا انسـان    ها هستند(محاسبه مـي ها بر اساس نيتشود. همانا عملباعث باالرفتن مقام و منزلت اخروي او مي
  شود.خيرخواه چون داراي نيت پاك است به خدا نزديكتر مي

هاي افرادي كه تناسب با سطح آگاهيم كه تمام صاحبان حرفه پزشكي بايستيقرار گرفته تاكيد آشكارا مورد اين نكته 
  سـواد در جهـت اصـالح   يعنـي آنكـه در مقابـل افـراد عـامي و بـي       كنند آموزش خيرخواهانه بدهد؛به آنان مراجعه مي

 تواند سبب بروز مشكالت شود اقدام نمايد و در انجام اين آموزش ازاشتباهي آنان كه مي هاي غلط و اعتقاداتفرهنگ

 . نامانوس اجتناب ورزد اظهار معلومات كردن  خودداري نمايد و از بكار بردن كلمات تكبر و فخرفروشي و

أما عالمةُ النّاصحِ فأربعةٌ : يقضي بالحقِّ ، ويعطي الحـقَّ مـن نَفسـه ، ويرضـى      آله و سلّم : عليه و  اهللا   رسولُ اللّه صلى
عتدي على أحوال ي ، هلنَفس رضاهللنّاسِ ما ي كنـد و از   نشانه شخص خـيـرخواه چهار چيز است : به حقّ قضاوت مـى : د

) هـيچ كـس درازدسـتى      پسندد كه براى خود مى دهد ، براى مردم همان مى خود به ديگران حقّ مى پسندد و به (حـقّ
  كند . نمى

اوند را با عملى بهتر از اين كـار  خلق او ؛ زيرا هرگز خد خدا نسبت به السالم :بر شما باد خيرخواهى براى صادق عليه امام
  مالقات نخواهى كرد .

 سودمندي بيمار از ارائـه خـدمات مناسـب درمـاني    اهميت خيرخواهي از آن روست كه كارمند خيرخواه، همواره در پي 
  ورزد.دريغ نمي بهبود وضعيت بيماربراي تالش و كوششي است از هيچ نوع 

  
  نظم در امورـ 4 

هـا   تمسـؤولي ه ك هرجا خصوص بههمه افراد . مدبرانه دارد يزيت نظم و برنامه رياز به رعاين يهر امر تشرفياساس پ
ه كـ  يكپزشـ هاي  تيپرسنل فور يازمندترند نظم درامور براياست به نظم در امور ن تر و نوع خدمات حسا ستر  نيسنگ
 يو روحـ  يوجـدان ، يش جسـم يو آسـا  شرفت علـم يپ يمصالح جامعه و هم براتأمين  يهم برا، اند آراسته ور تقوايبه ز

را به تقواي الهي ونظـم در   شما« اهللا و نظم امركم  ياوصيكم بتقو :امام علي (ع) نيز فرموده اند. است يايشان ضرور
  ».كنم مي امور سفارش

ن و مكان و تقسيم كار و استفاده بهينه از زما يريز برنامه. داشتن برنامه و نظم است ياز رموز موفقيت انسان در زندگ
كند كه هر كار را در وقت مناسب خـود انجـام    ينظم به انسان كمك م. است ياز اصول مديريت و عقل زندگ، و امكانات

كند و سرانجام تدبير  ييت پذير ممسؤولسازد و انسان را  يافراد را در انجام وظايف مشخص م ي وظيفه، دهد و تقسيم كار
  .  سازد مي انات فراهمكوتر را از همه امكين يبهره ور امكان استفاده بهتر و، يريز و برنامه

  :ذيل را دربر داردهاي روزمره نتايج نظم در امور و فعاليت
  .افزايش مشاركت افراد  - 
  .استفاده بهتر از فضا  - 
  .تر فرآيندهاجريان بهتر و روان  - 
  .هاها و دوباره كاريكاهش حوادث ،خرابي  - 
  .تران يافتهمحيط كاري تميزتر و سام  - 
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  .تر فرآيندهاي روزانهانجام ساده  - 
  موسسه.  هاي جديد و بيشتر در امر بهبود براي امكان ارائه ايده  - 
  

  مهارت  ـ  5 
هـاي   ن امر در خصوص رشـته يا. آورددست  به از آن رايمورد ن يها مهارته كالزم است اي  انسان در هر شغل و حرفه

ازحضرت امـام  . ه اشرف مخلوقات استكمرتبط است  يرا با انسانيز، برخوردار است يت خاصياز الو يكوابسته به پزش
مهـم   يژگـ يه آن سـه و كشده تأكيد  يصاحب هرحرفه ا  يسه ضرورت برا يرو، سخن نغز كيخالل  در )ع(صادق 

ار و كـ در مهـارت  «  :ت عبارتند ازين سه خصوصيا، هستند يامالً الزم و ضرورك نيز يكپزشهاي  تيپرسنل فور يبرا
 با توجه به حساسيت موضوع يكپزشهاي  تيدرباره مهارت و صداقت در كار فور ».امانت و جلب اعتماد يادا، تخصص

 ينه الزم برايه زمكن توان را خواهد داد يا يكادر خدمات پزشكن مهارت به پزشك ويا. د داشتيترداي  توان ذره نمي
پرسـنل   يمعنـو  و يمـاد ، يط مطلـوب وجـدان  ين شـرا يهت تـا مـ  فه هم درجيوظ يادا امل خدمت وك ح ويصح ارايه
  . مهيا گردد يكپزشهاي  تيفور

  
    اداي امانتـ  6 

ن يبنـابرا . اسـت  يگـر يان بردن هراس و ترس در ديون و از مكآرامش و س يمعنا ه از امن گرفته شده بهكواژه امانت 
  . زد مي د و ترس و هراس را از آن دوبخش مي ت را به شخص و جامعهيه آرامش و امنكاست  يسكن يشخص ام

 اگـر ، جامعـه  كيافراد  يت آن از سويعدم رعا. است ياجتماع يزندگ يها ضرورتاز  يكي يلكطور  به ،يامانتدار
 ياجتمـاع  يقـت اسـاس زنـدگ   يدر حق. ردكـ را فراهم خواهـد   ينظام اجتماع يموجبات فروپاش، ديآر دريفراگصورت  به
ايم  امانت الهي سخن گفته كيعنوان  به هميشه يكما از خدمات پزش. گر استيدكيجامعه به  كياعتماد افراد  ي هيبرپا

 يكپزشهاي  تيوظايفي است كه از پرسنل فور يادا، ن امانتيا يه اداكست ين نياز ا بيش حياز به توضين، ايم و شنيده
 . رود مي انتظار
ات يـ م در آيركـ ن اسـت؛ در قـرآ  تأكيـد   ار مـورد يسـ ب ينيه در فرهنگ دكاست  ياز موضوعات يامانت و امانتدار 
ـ ان اهللا  :58ه يـ ه شده است؛ از جمله در سوره نساء آيت امانت توصيبه رعا يمتعدد ـ   كامري  يم ان تـودوا االمانـت ال
  . ديها را به اهلش برگردان ه امانتكدهد  مي خداوند به شما فرمان يعني اهلها

نَ هم لأَمانـاتهِم و عهـدهم   يو الَّذ: ديفرما مي از صفات مؤمنان دانسته و يكيت امانت را يخداوند سبحان در قرآن رعا
ه يـ ر مؤمنان ـ عل يام. )32هي(سوره معرج آ نندك مي تيش را رعايمان خويها و پ امانت هكهستند  يسانكمؤمنان  يعني راعونَ

ـ ياذا احب عبدا حبب ال: ز فرموديو ن. است يامانتدار، سر اسالم يعني ي هراس االسالم االمان السالم ـ فرمود:   ي هه االمان
اهـل زمـين مـورد رحمـت      :اظم (ع) فرمودكامام . گرداند مي را محبوب او يامانتدار، را دوست بدارداي  خدا بنده يوقت يعني

  . نندكنند و به حق عمل كامانت  يورزند و ادا يه نسبت به هم مهر و دوستك يتا مادام خداوند هستند
ها و امكاناتي كه در اختيار فـرد قـرار   شود تا ابزارها، فرصتداري در شغل سبب ميانتام
  داري استفاده بهينه، كارآيي و اثربخشي است.گيرند، امانت تلقي شوند و رسم امانتمي

  
  جلب اعتماد مردمـ 7 

ه او سپردن و واگذاشتن كار بـه  گمان باعتماد در زبان فارسي به معناي تكيه كردن، متكي شدن به كسي، كاري را بي
اعتماد از نظر عملي نيز به اطمينان داشتن، متوقع تضمين بودن، اطمينـان   باور و اعتقاد است. ،كسي و اطمينان، وثوق 

  ي كسي گذاشتن و تشخيص قابل اطمينان و بدون شبهه بودن تعريف شده است.كردن، مسؤوليت را به عهده
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ـ دند بـدون ترد يوظايف د يادا و تالش صادقانه در يآگاه، يدلسوز، ؛ تقوايكپزش هاي تيمردم از پرسنل فور يوقت د ي
ته شدن حس احترام و عالقه نسبت بـه  خياعتماد هم موجب برانگ ن يا. داشت اعتماد خواهنداي  ستهيبه چنين افراد شا
مند  بهره وركه ازخدمات مذك يافراد ماران وينزد ب يكپزشهاي  تيخدمات فوركارايي  شيهم در افزا آنان خواهد شد و

ه تـالش و  يكـه جامعـه در سـا    يكپزشهاي  تيه پرسنل فوركر است چنان كالزم به تذ. خواهد گذاشت تأثيرشوند  مي
ـ اگـر مـردم از ا  ، جويـد  مي خود را يتندرستتأمين  آنان يو عمل يعلمهاي  يآگاه ن افـراد عـدم توجـه و مراقبـت در     ي

  . ش را از دست خواهند داديآنان اعتماد خو ند نسبت بهيخودشان را بب يتندرست
كننده در روابط اجتمـاعي داشـته و اعتمـاد متقابـل ايجـاد مـي كنـد        آنچه كه نقش تعيين

لق نيك است از اينروست كه در فرهنـگ اسـالمي   برخورد صحيح خوب و خوشروئي و خُ
ـ شـده و   ،باعث بخشش گناه ،بهشت ،لقي باعث كمال ايمانخُخوش  داري و عبـادت ا روزهب

و امري كه موجب خشنودي خدا  كند و شادكردن مومن و تبسم بر او از حسناتبرابري مي
  محسوب شده است. گرددمي

  كند.اعتماد آن عاملي است كه تكنسين را متعهد به مراقبت و احساس مسؤوليت مي
  شود.شي است كه از ارتباط موثر و مناسب تكنسين و بيمار حاصل مياعتماد آرام

  اعتماد عنصر اصلي و حياتي در ارتباط تكنسين و بيمار در ارائه خدمات است.
  

  بصيرتـ  8 
 يقلبهاي  و قوه ينهان ييروين، نزد اهل معنا. ن استيقيو  يكريز، ياريهوش، دل يينايب، يينايب، ييدانامعني  به رتيبص

و ، ينـور ظـاهر  كننـده   تـأمين  هكان بصر يم ندك مي ق تا عمق وجود و باطن ذات آن رسوخيه در شناخت حقاك، است
د و ماه يخورش. ار داردكانسان سر و  يينايتنها با ب ،ينور ظاهر. ار استيتفاوت بس، است يه آورنده نور باطنكرت يبص

ـ ناشنوا بود  يپس اگر انسان. دهد نمي انجام يارك، ندك ياري انسان را يينايه فضا را روشن و بكن يش از ايب، و چراغ ا ي
ـ از ا ييهـا با تابش آفتاب و مهتـاب و نور ، خود نقص داشت ييايو المسه و گو ييايدر بو  التش حـل كمشـ ، ليـ ن قبي
   .ندك يدرمان م، او را يو تمام دردها، ) انسان را برطرفيو معنو ي(باطن يها همه نقص نور باطناما . شود نمي

مهارت و درك صحيح از مـوارد كـاربرد علـم و عمـل و زيركـي در درك      ، بصير بودن ثمره داشتن آگاهي علمي 
اهـل هـيچ   « :فرماينـد  مي امام صادق (ع)، نيازمندندشديداً بدان  يكپزشهاي  تياردان فوركمصاديق و موارد است كه 

رخـواه و  يخ يفرمـانروا ، )ت فقيـه يـ ه عالم پارسا (واليفق، ستندياز نين بي ا و آخرتشانيامور دن يز برايسرزميني از سه چ
  .»)صالحيذ يدرمانـ  ي(نظام بهداشت اعتماد ر و مورد يبص كو پزش مقتدر) صالح و يومتكنظام حمورد اطاعت (

  
ر و آگاه بوده و مورد يبص يكپزش ي ها فوريتد در دانش يبا يكپزش يها فوريتن ينسكت

ـ اسـت   يضرورتها  آن ات متفاوتيو خصوصها  نسانشناخت ا . ز باشدياعتماد مردم ن  هك
  . توجه داشته باشد بصير بدان يكپزشهاي  تياردان فوركد يك يبا مي

  مورد وثوق بودن ـ 9 
اگـر در   . ن داردرد آنـا كـ توانند داشته باشند ريشـه درعمل  مي يكپزشهاي  تيفور نينسكته مردم به ك ياعتماد و وثوق 

ن يو اسـتفاده از آخـر   دانـش  افـزايش   اسـتمرار در ، يتمسـؤول  و احسـاس  يدلسـوز ، مهارت ،يآگاه، رد آنان تقواكعمل
نسبت به پرسنل ، دانست ياء و دل بستگكه شايد بتوان آن را اعتماد قابل اتك يوثوق، س باشدكمنع يعلم يدستاوردها

  . حاصل خواهد شد يكپزشهاي  تيفور
بسـتگي و  ت باالتري است كه سـبب دل منظور از وثوق، جلب اعتماد در درجا بايد گفت كه
 باشدمي هاي فوريتهاي پزشكيتكنسينقابل اتكاء در بيماران نسبت به  ايجاد اعتماد
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  شفقت ـ 10 

 ارايـه هـا   آن در واقع شفقت حاكي از احساس هم بستگي با بيمار يا كساني است كه خدمات درماني و بهداشتي بـراي 
ش يبخـش و موجـب افـزا    آرام، ريدل پذ اريبس شود مي ارايهاز شفقت  يدر قالبدرماني  يخدمات بهداشت يوقت، شود مي

ـ    يكپزشهاي  تيفورن ينسكتاي  نهين زميدرچن. محبت و گرمي در روابط خواهد بود  يشـ ير بيمـار پ درسـالم كـردن ب
  . رفت و به ماليمت و مالطفت رفتارخواهند نمودياو را خواهند پذ يرويبا خوش گرفت و خواهند

  
مار به خشـم  يا كم توجهي بيو  ياز ناآگاه ياز رفتارهاي ناش يكپزشهاي  تيفور نينسكت

مـار بـه   يبكـه   در حـالي  خواهند داشت و هرگـز  ينخواهند آمد و نسبت به او ابراز همدرد
ـ ن است يشدت اندوهگ ـ ا اطرافي  و يابـراز شـاد  ، نـد ا ان او در اضـطراب و انـدوه فـراوان   ي

ادبي اسـت كـه در برابـر     بي :ن عسگري (ع) فرموده اندامام حس. نخواهند نمود يتفاوت بي
  .  اظهار شادي شود، شخص غمگين

  
ثرت عاطفـه نشـانه   كن يهمواره گشاده رو بوده و رفتارشان سرشار از عاطفه است و ا يكپزشهاي  تيفورن ينسكت

عواطفش در ، بزرگوار باشدهركه داراي نفس شريف و  :فرمايند مي (ع)علي اميرالمؤمنين  .فراواني كماالت انساني است
  . مورد مردم بسيار است

مردم ازگرد تـو   يدل بود اگرتندخو و سخت« د: يفرما مي (ص) رمكا غمبريعمران خطاب به پ سوره آل  153 هيآ در
  .»شدند مي ندهكپرا

  .»هاست آنترين  مان خوش خلقين ازنظر اين مومنياملترك«  :رسول اكرم (ص) فرموده اند
  .»هاست آنترين  مردم خوش خلقترين  باعقل « :فرمايند مي امام صادق (ع)

  . اشاره دارند يكپزش يها فوريتن ينسكتو فرمايشات فوق همگي به يكي از برترين خصوصيات الزم براي 
  

  رسيدگي خوب به بيمارانـ 11 
ـ است درا زمنداين شديداًها  آن برد كه به خدمات مي پناه يكپزشهاي  تيفور نينسكتمددجو در شرايطي به  ن صـورت  ي

مددجو به  هياست با باالبردن روح مؤثرار يبس يماريدرمان ب ق نسبت به آنان عالوه بر آنكه در امر يخوب و دق يرسيدگ
 و در يشناسـ  فـه يه وظيت داشتن و روحمسؤولياحساس ، خوب به مددجويان يدگيالزمه رس. ندك مي مكك او يبهبود

پـس در ارائـه خـدمات بـه مـددجويان       .ه در قرآن مجيد نيز بدان اشاره شده استثار است كيه ايترآن روح املكل كش
  بايستي تمام جوانب مراقبت هايي كه ممكن است نياز داشته باشند را درنظر بگيريم  . 

  
است هرگز خدمات ارزنده مند  بهره يانسان يكه از صفات عال يكپزشهاي  تيفور نينسكت

مـار نـزد خـدا    ياز ب يمراقبت و پرستار. ردكع نخواهد يامار ضيخود را با منت گذاردن برب
ـ  يسـ كخـدا اگـر    يزه رضايباا نگكه  جايي ار دارد تاياجر بس روز و شـب بـه مراقبـت     كي

ند و او مانند برق جهنده ك يمحشورم )(ع ميحضرت ابراه با را او خداوند، زديبرخ يماريب
  اسالم) از فرمايشات پيامبر(. ع ازصراط خواهد گذاشتيار سريبس

  
ـ ا ارايـه به  يآدم كمحر ين خدمت است و وقتيزه الهي درايدرگرو داشتن انگ ين منزلتيداست كه چنيناگفته پ ن ي
  . ن خدمت مقدس از چيزي فروگذار نخواهد كرديخدا باشد درا يخدمت رضا
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ه كـه  از حضرت رسـول اكـرم (ص) نقـل شـد    ، وكارهاي نيك است ياري افراد ناتوان از بهترين صدقات كمك و
بـراي او   وكنـد   مـي  بيماري را در امورش ياري كنـد خداونـد او را در روز قيامـت محافظـت     فرمود: هركس ضعيف و

  . رسانند مي كنند و او را به سالمت به بهشت مي روز قيامت محافظتي ها دشواريكه او را از دهد  مي فرشتگاني قرار
صفات عالي انساني (كه در سايه  هاي متقي، آراسته به اگر صاحبان مشاغل پزشكي انسان

شود) باشند و در كار خود دقيـق و دلسـوز    ي اطاعت از امر خدا و دستورات دين كسب مي
و با معلومات باشند، عالوه بر آنكه خودشان راه رستگاري را طي خواهند كـرد جامعـه را   

  نيز به رستگاري شوق خواهند داد.
  

  يرازدارـ 12 
 ـ  يم بر روابـط پرسـنل بهداشـت   كحاها  ه قرنكباشد  مي گريدكيدر ارتباط با  ها انسانف يوظا ترين ياز اساس يكي يرازدار
ن يدر سوگندنامه بقراط چن. رسد مي آن به زمان بقراط و سوگند نامه او يميو قد يمار است و سابقه طوالنيو ب يدرمان

هـا   انسـان  يه بـا زنـدگ  كا بشنوم ي نميرون از آن ببيا بين است در خالل درمان كان شده است: هر آنچه مميب
ـ فور نينسـ كته بـه  ك يمددجو در برابر اعتماد .مرتبط باشد نزد خود نگاه خواهم داشت كنـد   مـي  يكپزشـ هـاي   تي

 نينسكتن يخواهد گفت همچن، ديگو نمي اعضاي خانواده خودترين  كيبه نزد يه حتك يخود را درحد يماريالت و بكمش
مـار  يراز ب افشـاي  ، هـا  آن يه افشـا كافت يمار خواهد يدرمورد ب ياطالعات… و شاتيآزما ،در معاينات يكپزشهاي  تيفور

 افزايد: مي دانستن اسرار مردم و عيوب دروني افراد و رازهاي نهاني بيماران بر اهميت رازداري در اين حرفه. است
      ه چيست راه نجاتكده گفتم كبه پير مي

  گفت رازپوشيدنو   مي بخواست جام                 
  

اسـراري از   ي انت در امانت و افشايخ، منافقهاي  نشانه از، است حفظ اسرار مردممؤمن  هاي نشانه ه ازكهمانگونه 
 . باشد ين است نزد وكمم امانتعنوان  به هكبيمار است 

امبر و امام باشـد  يخدا و پ او خصلتي از ه دركن يشود مگر ا نمي قت مؤمنيمؤمن به حق :فرمايند مي امام رضا (ع) 
ه از امـام اسـت   كـ  يو سنت مردم با غمبر است مدارايپ ه ازك يتمان سر و حفظ اسرارا ست و سنتكخداست  ه ازك يسنت

 د بـه دروغ ينشانه است اگر سخن بگوسه منافق  يبرا«در حديث نبوي آماده است: . هاست يسخت صبر و استقامت در
 يگـر يددر حديثي . ندك مي بدهد خالفاي  اگر وعده وكند  مي انتيپرده شود خ) به امانت سي(راز به او اگر د ويگو مي
  . دپوشان مي خداوند در دنيا و آخرت راز او را، س راز مسلماني را بپوشاندكهر :هكرم نقل شده است كپيامبر ا از

  
 كلـم يضـر   كما لـو اطلعـت عليـه عـدو     ياال عل كمن سر كال تطلع صديق«امام صادق(ع):

 يبه انـدازه و حـد  ، خود را از اسرار خود  دوست يعني »ون عدوا يوما ماكق قد يالصدي فان
ـ چـرا  ، نتواند به تو زيان برساند يآن اندازه را به دشمن بگوي ه اگركمطلع ساز    يه گـاه ك

  دشمن شود! ين است روزكمم، دوست
ت و از اعمال و حـاال ، سكخداوند بيش و پيش از هر. حفظ اسرار را بايد از خدا آموخت

و  يپوشـ  و پـرده  يحلـم و بردبـار   ...امـا ، رفتار و عيوب و گناهان بنـدگانش باخبراسـت  
بنـدگانش را افشـا    يپشت پرده و پنهان يارهاك، اگر خداوند. است  او بيش از همه يرازدار

، نـد كرو  مـردم را » ديگـر  يارهـا كآن «، شود؟ اگر خداوند يدوست م يسكبا  يسكآيا ، ندك
 يو خطاپوشـ  ياست و آبرودار ريمك، ماند؟ خداوند يم يباق يو حيثيتآبرو  يسك چه يبرا
ـ   مـردم را  يپنهان يها اريك و زشتكند  مي ـ يسـت  كگرنـه  و، سـازد  يفـاش نم ه در برابـر  ك
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ـ آورد؟ اين همـان اسـت    هايش بتواند تاب افشاگري ـ  ك يه در دعـا ك و ال «خـوانيم:   يميـل م
  . »…يما اطلعت عليه من سر يبخف يتفضحن
 جملـه  از اسـت  ممكن خود شغلي وضعيت علت به : تكنسين فوريتهاي پزشكي نكته مهم

 راز اگـر  ،بنـابراين  شـوند  آگـاه  ديگـران  رازهاي و شخصي مسائل از كه  باشند كساني
 از و دهنـد  مـي  دست از آنها به نسبت را خود اعتماد نباشد بيماران و مصدومين نگهدار

 .كنند مي آنها خودداري به خود مشكالت برخي بيان
  

  ارم اخالقكبه محاسن وم يآراستگـ 13 
در جامعه كه  اين لين به دليو همچن يكو قداست خدمات پزش يروحاني ها ويژگيدليل  به يكپزشهاي  تيفور نينسكت

ـ باگيرنـد   مـي  قـرار  يالگو مورد تأسعنوان  به از مردم ياريبس يمندند و برا بهره ياز ارج و منزلت خاص يانسا ن د بـه  ي
  . ندياجتناب نما ياخالق رذايلاز  و ميده آراسته باشندصفات ح
، وقـار ، عفـت ، ثـار يا چـون  هـم ارم اخـالق  كبه محاسن و م يآراستگ، يكپزش يها هاي فوريت نينسكت ن لحاظ ازيبد
، بـه عهـد   يوفـا ، ييراستگو، زهد، ل به خداكتو، عاطفه، استقامت صبر و، انتقام گذشت از عفو و ، اخالص در عمل، تواضع
، حسـن ظـن  ، شـجاعت ، د بـه خـدا  يام، خوف ازخدا، يرامت و بزرگوارك، مدارا با مردم، و شرم ايح، يبردبار حلم و، عدالت
امـام  . رود مـي  ر و پرهيز از گناهان انتظاركمن از ينه به معروف و امر، يبلند همت، يدوست، امانت يادا، يشناس حق ،انصاف

تا آنجا از خدا بترس كه تو را از رحمتش  دوار با ش كه تورا بر گناه پر جرأت نكند وتا آنجا به خدا امي :اند صادق (ع) فرموده
 . نا اميد نكند
، بخـل ، نفـاق ، تهمـت ، بـت يغ، غرور بر وك، نفس يا عمال زشت ما نند هوا ت واجتناب از صفا و ين دوريهمچن

حرص و ، خود خواهي، جدال، ابر ناماليماتتابي در بر بي ،دون همتي، عفتي بي ،بد زباني، بد خلقي، خشم، اسراف، حسد
  . مورد توقع است …و مقام وابستگي به ماديات و، سخن چيني، بدگماني، ظلم، پسنديخود، توزي كينه، طمع
فرماينـد: هـيچكس    مـي  امام جعفر صادق (ع)، ه انسان در خودش سراغ داردكو ذلتي است  يكوچكز ا يشنا بركت
اينـان اگـر   ، لذا افراد متكبر افرادي حقير هستند. شناسد مي كه در نفس خود يو ذلت يخوارخاطر  به مگركند  نمي تكبر

  . كشد مي دستشان به جايي بند شود يا علمي بيندوزند به زودي كارشان به تكبر و خود برتربيني
 ت قـرار ز در سخنان علماء اخالق اعم ازمسلمان و غيـر آن مـورد مالمـ   يث و نياحاد، ميقرآن كر بر به شدت دركت

ـ   نهج در. بوده است بركتدليل  به زيشدن او ن شدن شيطان و رانده گمراه يگرفته است حت بـر مـورد   كشـدت ت  هالبالغـه ب
  . سرزنش و تقبيح قرار گرفته است

ر و خـود  يو احترام دارند و مردم راحق انتظار سالمها  آن كردند كه امروز از مي سالم يگذشته به افراد صالح اگر در
نـده خـود   يد به شدت نسبت به آيبا، ابندي مي سته و متوقع احترامياز و شاين بي بينند وآنان را محتاج و خود را مي را مهم

ـ ا د نيست دريبع، نندكن نجات خود يبرا يرككه اگر فاند  افتاده يكار خطرنايه در ورطه بسكباشند و بدانند  كمنايب ن ي
 . ا دائم آماده سازندي ينطوال اقامت يخانه خود را درجهنم غضب خدا برا، سقوط

ا   ي هاَلتَّواضُع نعم«ه فرمود: ك(عليه السالم) نقل شده است  يركاز امام حسن عس هـلَيع د سـحيتواضـع نعمتـ  ؛ الَي 
از همان حضرت آمده است:  يدر حديث ديگر. )363صفحه ، تحف العقول(. »شود نمي ه سبب حسادت ديگرانكاست 

!بِخَفْضِ الْجنَ« وراالُْم مت  ;احِ تَنْتَظ؛ پروردگـارا  :امام سجاد (ع) فرمودند. »يابد! يارها نظم و سامان مكبا تواضع و محب
 . ييعطا فرما يزان به من ذلت درونيبه همان م آنكه مگر، نكعطا م يظاهر يبه من عزت

رُ   «فرمود: . دهيم ي(عليه السالم) نقل شده است پايان م ه از حضرت مسيحك ياين سخن را با حديث مـاضُـعِ تَعبِالتَّو
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كالْحرِكالَبِالتَّ ي همك، بكذَل يف الَ ف عالزَّر تنْبلِ يهلِ يالسبشود نه  يمزرعه علم و دانش آباد م، به وسيله تواضع!؛ الْج
  ).92، ص 2 جلد، االنواربحار(. »وه!ك يرويد نه بر رو يه زراعت در زمين نرم و هموار مكهمان گونه ، بركبا ت

  
صفات پسنديده نظير گشاده رويي و مهرباني و حسـن رفتـار از آن جهـت حـايز اهميـت      

ه بيمار بدون ترس يا نگراني در راه تشخيص و درمان و در نهايت بر طرف شدن كهستند 
  .  ندك مي اريكهم ها فوريتنسين كتبا  وضعيت اورژانسي

  نكات مهم:
 سـبب  صـميمانه  ارتبـاطي  ايجـاد  و مصدومين بيماران و با رفتاري خوش -

  .شود مي وظايف انجام سهولت در و بيشتر همكاري براي آنها تمايل ايجاد
 و همكـاران  ديگران(مـردم،  بـه  بايسـت  مـي  تكنسـين فوريتهـاي پزشـكي    -

 مشـاركت  جلـب  بـراي  فروتنـي  و تواضـع  بـا  و بگذارد  احترام مسئولين)

 نمايد . اقدام بيمارستانيهاي پيش  برنامه اجراي بهبود و ديگران
 مشـاهده  بارها زيرا ، باشد شكيبا و صبور بايد تكنسين فوريتهاي پزشكي -

 در مشكالتي و ،مسائل كافي حوصله و صبر نداشتن علت به كه است شده

 .است شده ايجاد كار ، صحنةحادثه يا در هنگام ارائه خدمات محيط
  

  ام دينيكبه اح يبند يتعبد وپاـ 14 
 الل وه حـ كاست  يتوقع بيشتراند  افتهيننده آن دست يآفر ه به شناختي افزونتر نسبت به جهان وكي آگاه ها انسان از

ش راهشـان بـه   يبه تناسـب دانشـهاي خـو    يكپزشهاي  تيفور نينسكت. نندكت يرعاشتر از افراد ناآگاه يحرام خدا را ب
ح نداند درشـناخت خـدا نـاتوان    يتشر علم هيئت و هك يسك :فرمايند مي امام رضا (ع). است تر معرفت خدا روشن يسو

س كـ گمـان بـه ع   بـي  ت نشـود يش هـدا يموجب افزا يفرمايند: اگر دانش اندوز مي حضرت رسول اكرم (ص) و. است
  . دوري از خدا خواهد شد موجب

بـه   خـداترس باشـند و   گـران خداشـناس و  يبـيش ازد  يكپزشهاي  تيفور نينسكته كن است يلذا انتظاربه حق: ا
  . داً اجتناب نماينديگناه شد از، جامعه در خود ييتوجه به نقش الگو با صوصخ

  
  انتقادپذيري سعه صدر وـ 15 
د يبا، رنديبپذ ياگر نتوا نند باورهاي آ نان را از نظر علم يماران حتيفرهنگ ب در برخورد با يكپزشهاي  تيفور نينسكت

آ نان با ماليمت و متانت  تيزند و در هدايحساسات آ نان بپرهدن اركدار حهيجر نند و ازكنت برخورد با سعه صدر و متا
  . و در احاديث نبوي نيز بدان اشاره شده است ت حدود درك آنان رفتار نماينديبا رعا

با ، گر را بدون سروصدايدكيوب ينه عياو مانند آ يز برادران مؤمن او برايديگران و ن يبراها  نينسكتسته است يشا
  . انند و در رفع آن بكوشنديه هست بنماكن طورت و همايصميم
مـورد   در مفاسد آن را ند وكاوش كنفس خود  ه دركبر انسان عامل درراه حق الزم است  (ع) فرموده اند:علي ن يمنؤرالميام
  . دبكوشها  آن ردنك نك شهير يسپس برا، ندكضبط  ياغذك ا درينه يند و در سك يدگيآداب رس اخالق و ده ويعق ايمان و
 ياگـر بـه مسـافر   . آشـوبد  يبرنم شيخو بينقص و ع دنياز شن، وشدك يخود م شرفتيمال و پكه در راه ك يسك

ما را از خودمان  بيه عكآنان . سوز خود را سپاس خواهد گفت دل يراهنما، ندك يت مكاشتباه حر يه در راهكبفهمانند 
 نيو تحسـ  فيـ تعر زين رنگين يالبته اگر از رو. رسانند يمن يتبه ما خدم، نندك يآگاه نم مانيو ما را از خطا پوشانند يم
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 . ارندك انتيخ كش يب، نندك هودهيب
  مشو غرّه بر حسن گفتار خويش / به تحسين نادان و پندار خويش گفته است: بايچه ز يسعد

  
اسـت و بـا    شيمشتاق نقـد خـو   زين بتيمال و قدرت و هكه در اوج كاست  يسك، خردمند

بـه   مرا هكدهد  مي قرار شيخو يرا الگو السالم هيعل يفرموده موال عل نيا، گشاده يا نهيس
، اسـت  يه بر گردنم باقكها  و واجب ميبرآ، ه مانده استك يتا از عهده حقوق تأييدمس يكين

ـ سـخن مگو ، نـد يشـان سـخن گو  كه بـا سر كپس با من چنان . نمكادا  ـ و چونـان   ديي ه بـا  ك
حق را بـر مـن    دنيو شن دينكرفتار ن ييو با ظاهرآرا دييناره مجوكاز من ، نندك انيزخويت

نم و نه در كه خطا كه من نه برتر از آنم ك د؛يه مرا بزرگ انگاركو نخواهم  ديمپندار نيسنگ
 . منمياز خطا ا شيار خوك

 نقاط كردن مطرح كه بداند و باشد پذير انتقاد بايد نكته مهم : تكنسين فوريتهاي پزشكي

 بـاال  و نقـايص كـاري   رفـع  براي مربيان يا و همكاران ، مسئولين سوي  از كاري ضعف
  خدمات پيش بيمارستاني است . كيفيت بردن

  عدم تبعيض   عدالت وـ 16 
، نـژادي ، مرتبه باشند و هـيچ تفـاوتي از نظـر مـذهبي     كدر ي بايست مي ي فقير و غنيكي پزشها فوريتنسين كت نظر در

بايـد   هـا  فوريـت  نينسـ كت هكـ وارد آورد بلاي  ترين خدشـه كوچكاز فرد مصدوم  عقيدتي و سياسي نبايد در مراقبت صحيح
ه نادارتر است براي درمان خود بيشتر از افراد توانمند به خـدمات رايگـان سيسـتم    كس كه آنكداشته باشد خاطر  به همواره
ار آنان با اطرافيان بيمار نبايد بـه  و رفتار و يا گفتها  نسينكبين تهاي  ي و يا صحبتكي پزش مشاوره. وابسته است ها فوريت
م كـ ان استفاده افـراد  كدر شرايط فعلي با توجه به ام. ه بر تشويش و اضطراب بيمار و يا اطرافيان او بيافزايدكباشد اي  گونه

نسين هـيچ  كدولتي تي ها بيمارستانحمايتي دولت نظير بيمه تخت بستري در هاي  پذير از چارچوب بضاعت و اقشار آسيب
. حميل هزينه بيشـتر بـر بيمـار شـود    ت موجب، خصوصيي ها بيمارستانمورد و غير ضروري بيمار به  بي ه نبايد با انتقالگا

 اف درجامعه است مورد سرزنش اسـالم اسـت تـا   كجاد شيه از عوامل اكم درآمد و ثروتمندان كتبعيض در برخورد با افراد 
غيـر از سـالم   اي  بـه گونـه   يم بضاعتكردن به مسلمان كسالم  س دركهر :ه فرمودندكنقل شده )از امام رضا (عكه  جايي

  . ردكن است مالقات خواهد يخشمگ او ه برك يدر حال امت خدا رايند روز قكردن به افراد مرفه عمل ك
  

  ها ارزيابي فعاليت نظر در رفتار وـ تجديد17 
بـه شـما سـپرده     يكپزشهاي  تيادر فوركك يعنوان  به ي خاص اخالقيها مسؤوليتاز آنجا كه جامعه و سازمان شما 

شـما  . يي داريـد هـا  مسـؤوليت اخالقـي  ، رفتـاري اي  پس شما نيز در زمينه تشكيل و پذيرش استانداردهاي حرفه، است
بايـد  . باشـيد  مـي  مورد اسـتفاده  هاي تكنيكو ارزيابي ايد  داده كه انجام كارهاييتجديدنظر در زمينه  مسؤولهمچنين 

تـان را از   ارزيابي كنيد و سعي كنيد نتايج اقـدامات  ن رايا مصدوميمار يليت و اقدامات انجام شده در بفعا، زمان عمليات
  . پيگيري كنيد، انس بيمارستانژاور كت) و يا از پزشيستاد هدا ك(پزش طريق پزشكان راهنما

. زم داشتن صداقت اسـت رفتار اخالقي مستل. خود باشيداجرايي  براي بهبود عملياتهايي  راه هميشه در جستجوي
قصـد اصـالح   كـه   ايـن  هرگز گزارشي را تغيير ندهيـد مگـر  . گزارشاتي جهت انعكاس دقيق وضعيت موجود تهيه كنيد

 خاطر داشته باشيد كه عملياتي كه شما در چنـد دقيقـه اول عمليـات اورژانسـي انجـام      هب. هاي آن را داشته باشيد غلط
براي خودتان و ، و اخالقياي  داشتن صالحيت حرفه. م زندگي مصدوم شودممكن است باعث مرگ و يا تداو، دهيد مي

  . مصدوم قابل ارزش است
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  يت قانونيمسؤولعمل به وظيفه وـ 18 
 اورژانسـي وظيفـه كـاري    هاي مراقبت ارايهجهت عمليات امداد و  يكپزشهاي  تيفور نينسكت يت قانوني يكمسؤول 

يك شهروند عادي كه به صحنه تصادف اتومبيـل  عنوان  به .ل به وظيفه استتوجه به عم، اولين اصل قانوني. باشد مي
عنـوان   بـه  كه يولي در صورت. فوري از مصدوم نيستيد هاي مراقبت ارايهاز لحاظ قانوني ملزم به توقف و ، شويد مي وارد

يت و مسؤولن يك اي، شويد مي كنيد و به صحنه تصادف اعزام مي در يك سازمان كار يكپزشهاي  تيپرسنل فوريك 
فوري اورژانسي را با تجهيزات موجود  هاي مراقبتدرنگ در صحنه حادثه اقدام كنيد و  شما بايد بي. وظيفه كاري است

فـوري   هـاي  مراقبت ارايهنقص و ايرادي در عمليات امداد يا هرگونه  ،انجام دهيدايد  يي كه ديدهها آموزشدر محدوده 
حتي شـما را از نظـر    و يا سازمان (و يا هر دو) در معرض مسائلي قانوني قرار بگيردكه شما و  شود مي اورژانسي باعث
براي دستيابي به هر هدف وااليي نياز بـه  . نمايد مي ببرد كه خود جايگاه عمل به وظيفه را تبيين سؤالاخالقي نيز زير 
هدفي است مسلماً  م قرب اوست ومقا كسب رضاي خدا و يكپزشهاي  تيادر فوركهدف  وجود دارد واي  امكانات ويژه

با اسـتناد   يكپزشهاي  تيفور نينسكتاخالقي  يها ويژگيبا اطالع از  كه بايد ضروريات دستيابي بدان را آگاه باشيم و
  . خواهيم بودتر  به كالم وحي واحاديث در دستيابي به اين هدف موفق

 محتواي بر مرتب طور به دباي ،است وب صفحات نگهداريِ مسئول در حيطه وظايف تكنسيني كه
 اعتماد قابليت صحت، حفظ در بايد وي همچنين  .است روز به آن اطالعات يابد اطمينان تا نمايد نظارت وب صفحات

 اين در الزم اطالعات انتشار و اطالعات ارائة نادرست عدم از نموده، را احتياط جانب رعايت وب صفحات امنيت و
  .يابد اطمينان صفحات

  م :نكات  مه
 با همراه حرفه اي فعاليت هرگونه انجام از بايد تكنسين فوريتهاي پزشكي -

 تأثير منفـي  داراي كه رفتاري هرگونه ارتكاب يا سوءاستفاده فريب، تقلب،
 اسـت،  حرفه يا دانشگاه  خود، شايستگيِ يا درستكاري حرفه اي، اعتبار بر

 و مقررات وانين،ق به نسبت بايد تكنسين فوريتهاي پزشكي .نمايد خودداري
 باشد. داشته پايبندي و آگاهي خود، كاريِ حوزه ي بر حاكم ضوابط

 قوانين، از تخلف گونه هر انجام آگاهانه در نبايد تكنسين فوريتهاي پزشكي -

  .نمايد معاونت يا مشاركت مباشرت، يادشده ضوابط و مقررات
  

 يكپزش يها فوريت تكنسين كيات نمونه يخصوص

  ياراانضباط اد )الف
  اركحضور به موقع در محل.  
 ف محولهيدر مقابل وظا يريپذ تمسؤولي. 
 يامل اسالمكظاهر و حفظ شئون  يآراستگ.  
 يرات سلسله مراتب اديرعا.  
 گرانيت دمسؤوليت حقوق خود و يرعا.  
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 يو رفتار اجتماع يراب ضوابط و مقررات اديت نظم و ترتيگران به رعايب ديق و ترغيتشو. 
  
  ياجتماعـ  يتعهدات اخالق )ب

 يو حرفه ا ياجتماعـ  يدارا بودن حسن شهرت از نظر اخالق.  
  اركمان به يار و اكدارا بودن وجدان. 
 گرانيشنهادات ديرش انتقادات و پيپذ.  
  يو تخصصاي  ف حرفهيوظا) ج

 فيت استانداردها و شرح وظايبا رعااي  دارا بودن مهارت حرفه.  
 يكپزش يها فوريتت ضوابط و مقررات يرعا. 
 نياران و مصدومكاحترام به حقوق هم.  
 التكحل مشمنظور  به با سازمان ياركهم.  
 يارتباطات مناسب درون و برون سازمان.  
 نترل و درمانك، يريشگيمار و خانواده در خصوص پيت در جهت آموزش به بيفعال.  
 خدمات ارايهماران و خانواده از نحوه يب يتمنديرضا.  
  

  )يو ورزش يفرهنگ، يپژوهش، ي(آموزش امهبرن هاي فوق فعاليتانجام ) د
 مافوق مسؤولر موارد طبق نظر يمترقبه و ساريحوادث غ، ها جبهه، ها باش آماده، يحضور داوطلبانه در مواقع اضطرار.  
 در حرفه يت و نوآوريخالق، اركابت. 
  نفرانس وك، مقاله ارايه( يو پژوهش يبرجسته آموزش هاي فعاليتانجام…(.  
 و يهنر، يورزش، يجسته فرهنگبر هاي فعاليت…  
  

  يمهارت شغلـ) ه
 ق امور محولهيح ودقيو انجام صح يتسلط در امور شغل.  
 فيوظا يطه يد در حيمف يارهاكراه  ي ارايه ييتوانا. 
 گرانيد ييرش راهنماياران و پذكهم ييراهنما ييتوانا.  
 مذبور يآموزشهاي  ت فعال در دورهكشر.  
 يش مهارت شغليوشش در جهت افزاك.  
 با شغل ن ومقررات مرتبطيش معلومات درخصوص قوانيافزا.  
 گزارش به مافوق ارايه ييتوانا.  
  

  .  ل را داشته باشنديذي ها ويژگي يستيبا يكپزش يها فوريتپرسنل  نيبنابرا
 داشته باشد يمان قويا، از خود گذشته باشد .1
 . د باشديجد يها مهارتآموختن و دانش و  يشه در پيهم .2
  . خود باشد يخونسردقادر به حفظ  .3
  . ندكبتواند بر احساساتش غلبه  .4
اژ يـ (تر رديـ از آنان در نظـر بگ يحسب نت را بريلووسته و ايچشم نگر كين را به ين و مصدوميمجروح ي همه .5
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  .ص دهديرا تشخها  تياولو، ن)يمصدوم
  . ندكبتواند اعتماد مصدوم را جلب  .6
  ديبر ترس خود غلبه نما .7
 . داشته باشد ياركز هميبوده و خود ن گرانيد ياركقادر به جلب هم .8
  . ن مسلط باشديالزم در برخورد با مصدوم هاي تكنيكو  ها مهارته يلكبه  .9

  .را داشته باشد يكپزش يها فوريتگروه  يت و رهبريريقدرت مد .10
  . ت زمان را داشته باشديسرعت عمل با توجه به محدود .11
  ندك كدر يت را بخوبيموقع .12
  . باشد ين حال جديمهربان و در ع .13
  . ار بردكح بين را به نحو صحيمصدوم يو درمان يو اصول امدادگرها  تيبا موقع ييآشنا .14

  
  نانكاركهاي  خُلقانواع 

، رديـف  خلق نسبت بـه هـم  ، عبارتند از: خلق نسبت به مافوق، تواند داشته باشد مي شاغلكه يك هايي  خُلقمهمترين 
  . دست و خلق با مراجعخلق نسبت به زير

خلقـي را كـه در    دشود و ما در اين قسـمت چنـ   نمي خالصهها  گزار به اين خلقره اخالق يك انسان و كاالبته هم
  . دهيم مي رابطه با آموزش براي يك كارگزار مطرح است مورد بحث قرار

  
  مافوق كارگزار نسبت به خُلق )الف

اعتدال و خلق اسـالمي را   خود باالدست با بطهزيرا تا او در را، بررسي كند با مافوق را بايد خلق ارگزار در مرحله اولك
  . تواند كسب كند نمي اختيارات و امين بودن را، نداشته باشد

زيرا اگر خلق مطلوب را  در اينجا صحبت از اين است كه يك كارگزار نسبت به مافوق چه خلقي بايد داشته باشد؟
امكانات و انجام وظايفش ، بقيه اختيارات )…، تملّق، لوسي(چاپ، در آنجا پيدا نكند و به افراط و تفريط گرايش پيدا كند

  . شود مي مختل
  
  كارگزار با همسطح خُلق )ب

آورد  مـي دسـت   بـه  هـا  كه در معاشـرت هايي  كه او از تجربه شود مي خلق صحيح يك كارگزار نسبت به همسطح سبب
ا مراجع و مردم هماهنگ كنـد و مـردم بتواننـد در    ب، باال دارد در خدمت به زير دست زبتواند آن اختيار و امانتي را كه ا

  . بهترين سطح ممكن از خدماتش در دستگاه محل خدمت او استفاده كنند
  
  
  زيردستان گارگزار با خُلق )ج

بـا همكـاري صـميمي و كمـك      كـرده بندي  جمع ،آوردهدست  به سازد آنچه را در مشورت مي را قادر مسؤولاين خلق 
تواند براي مردم  نمي خدماتش، چون بدون همكاري زير دستان. تان خود شروع به خدمت كنددسخواهي دوجانبه با زير
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مسئولين است . هركسي در  مسئولين در نظام اسالمي با دلهاي مردم، سروكار دارند و دلهاي آنان مزرعة. راهگشا باشد
ـ   هر مزعه ، رشـوه و بـداخالقي را تحمـل      م اي هرچه كشت ، درو مي كند . مردم سختيها را تحمل مي كنند ولـي ظل

  كنند . نمي
  
  كارگزار با مراجع خُلق )د

توان گفت كه حصول سه نوع خلق فوق بـراي   مي خلق او با مراجعين است و، يك كارگزارهاي  يكي از مهمترين خلق
زان هـم خـو   نشانگر ميـ ، باشد و چگونگي تخلق او به اين خلق مي تحقق خلق صحيح كارگزار با مراجع و ارباب رجوع

  . بودن و هم خلق بودن كارگزار با پيامبر گرامي اسالم (ص) است
باشد كه اشخاصـي هسـتند    مي مورد بحث مطرح است اينهاي  مسأله مهم قابل ذكر ديگري كه در رابطه با خلق

 يل آن است كـه آورند اين به دل مي هاي خانه را به محيط كار عكس ناراحتيهاي محيط كار را به خانه و بر كه ناراحتي
فوق را در ا ممكن است كسي مشكالت خود با ماو ي، ها را از يكديگر مجزا كنند بندي خلق در تقسيماند  نتوانستهها  اين

  باشد مي دهنده عدم تعادل اخالقي ها نشان اين دهد و تأثيرروابط خود با زير دست 
  

  ته مهمكن
، ه دچار فوريـت واقعـي شـده باشـند    كري از بيماران بيشتر از آنه بسياكتوجه داشته باشد  بايست مي ها فوريت نينسكت

در هر صورت دست و . درحقيقت پندار بروز فوريت است ها فوريتبرخي از  بينند و اصوالً مي بيماري خود را پر مخاطره
وضـعيت  تواند با برطرف شدن تـرس بيمـار و بهبـود در     مي نسينكت حضوربيماران  زا ينسين و به گفته بسياركقدم ت

قـدم  «يا  و »ديدن شما باعث بهبودي من شد«ه كآورند  مي بيماران گاه اين جمله را بر زبان. باليني بيمار همراه گردد
توجه داشته باشـد آنچـه بيشـتر از همـه در      بايست مي ها فوريت نينسكت در چنين شرايطي»بهتر شدم، بود كشما سب

ـ و داشتن ظاهري آراسته و اطمينـان خـاطر   اي  ار حرفهرفت كبروز ي، بهبود روحيه بيماران دخالت دارد اردان ك
ه بايد كنسين در برخورد با شرايط مختلف محيطي منفعل عمل نمايد بلكباشد و هرگز نبايد ت مي ها فوريت

  . باشد »خوبكننده  شروع« كدر هر شرايطي ي

  
  ديگر  كي با يكي پزشها فوريت تكنسين هايروابط 

ان كانصد سال قبل ار ميالد مسيح به رشته تحرير درآمده است در خصوص روابط بـين پزشـ  ه پكنامه بقراط ر سوگندد
  آمده است:

تبي را اجـرا  كنامه و تعهد ه در حدود قدرت و برحسب قضاوت خود مفاد اين سوگندكنم ك مي من به آپولون سوگند ياد«
پسـرانش را  ، نمكت مانند والدين خود فرض ي خواهد آموخكه به من حرفه پزشكه شخصي را كخورم  مي من سوگند. نمايم

ها  آن ي را بهكحرفه پزش، ي بپردازند بدون مزد يا قرارداديكبخواهند به تحصيل پزش كه صورتيمانند برادران خود بدانم و در 
گرداني پسران خود و شا، جز به پسران استادم ي را بهكدروس شفاهي و تمام معلومات پزش، ليكبياموزم و اصول و دستورهاي 

دن حرفـه خـود و حتـي    دا آنچه در حين انجـام . به ديگري نياموزماند  ردهكي پذيرفته شده و سوگند ياد كه طبق قانون پزشك
س نخواهم گفت زيـرا ايـن قبيـل    ك به هيچ، ه نبايد فاش شودكباره زندگي مردم خواهم ديد و يا خواهم شنيد خارج از آن در

سوتان و استادان در همه موارد واجب است و از طرفي از متن فوق ك لذا احترام به پيش. دمطالب را بايد به گنجينه اسرار سپر
ي از آفات كه يكبا برادري باشد و از حسادت توأم  بايست مي نان حرف وابستهكاركان و ساير كه روابط بين پزشكيابيم  ميدر
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 احترامـي و  بـي  هر نوع. پايه احترام متقابل بنيان نهادرد و روابط شغلي را بايد بركشدت پرهيز  به بايست مي اين مشاغل است
ديگر در ايـن حرفـه   عبارت  به .نمايد مي ي لطمه واردكي پزشها فوريتدر حقيقت به حرفه يد آ  اري واردكه بر همكعزتي  بي

انه ي بـه واسـطه شـب   كي پزشها فوريتنان كاركه ك خصوص بهرد كخانواده محسوب  كعضو ي بايست مي اران راكهمه هم
گذرانند و گاه اين  ميمأموريت  و يا در ها پايگاهاران در كمدت زمان بسيار زيادي از وقت خود را با هم، روزي بودن شغل خود

  . برند مي خانواده به سر نارك دره در منزل و كزمان بيشتر از اوقاتي است 
يرا اگر چنـين رفتـاري   ند زكار ما توهين كه به همكيا افرادي اجازه دهيم  هرگز نبايد به فرد و

  . ه خود ما نيز در معرض چنين توهيني قرار داريمكند بايد بدانيم كبروز 
  گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد بي              ه عيب دگران پيش تو آورد و شمردكهر 

بـه خـود اجـازه    هرگز ، حرفه احساس نمايند كوقتي بيماران و مردم چنين مواضع احترام آميزي را بين شاغالن ي
نبايد نزد بيمار از نحوه تشـخيص و   ها فوريتاردان كهيچ گاه . حرمتي روا دارند بي ه نسبت به اين حرفهكنخواهند داد 

به قول . بيني را ارضا نمايد عقده خود بزرگ، ار خودكحق ندارد با تحقير هم ند وكاران خود انتقاد كدرمان و برخورد هم
  .اعتماد بي ني و خود راكرا رسوا  ايشان ه مركن كپيدا م مردمان را عيب نهاني سعدي:

ار اسـت و نـه هـدف    كار ديگر نه نيت خير در كه در انتقاد و يا مذمت و يا برشمردن خطاي همكبايد توجه داشت 
 سـازمان ، يكرار اشتباه و يا متنبه ساختن شاغلين حرف پزشـ كبراي اصالح و يا تدبير الزم براي جلوگيري از ت. اصالح

ردن كـ بـازگو  . صدد اصـالح امـور برآمـد   در ها سازمانجايگاه مناسب و قانوني است و بايد از طريق اين ، يكنظام پزش
ليه شاغلين حـرف  كاعتمادي عمومي نسبت به  بي عمومي باعثهاي  و در محيط كي در نزد غير پزشكاشتباهات پزش
  . سازد مي و اعتماد عمومي را خدشه دار شود مي يكمختلف پزش

  »چون پرده بر افتد نه تو ماني و نه من«
و يـا سـاير حـرف    هـا   نسـين كچنانچه در بالين بيمار اختالف نظري بر سر راه مناسب براي مراقبت از بيمار بـين ت 

ه بايـد بـا   كـ بحث و جدل صورت گيـرد بل  يا اطرافيان نبايد در حضور بيمار و، آيدوجود  به ي حاضر بر بالين بيماركپزش
ز كـ مر كل اصلي بيمـار و يـا بـا مشـورت بـا پزشـ      كز بر مشكبا احتياط بيشتري است و با تمرتوأم  هكانتخاب روشي 

  . ردكابهامات را برطرف ، ارتباطات
  

ـ فروشي در مقابـل هم ه هر نوع فخركرد كتأكيد  بايد ـ ي  اران نشـانه ك مـايگي و ضـعف    مك
  .»پندار در پيشه دارد پرده ك/  نبيند مدعي جز خويشتن را«: محوري استاخالقي و خود

  
  خاص هاي گروهي با كي پزشها فوريت تكنسين هايروابط 

جهت رسيدگي و توجه به خود به نسبت سـاير بيمـاران    نسين اورژانسكتوقع سالمندان از تمعموالً  روابط با سالمندان:
ردن و كـ  او و صـحبت ردن با كنسين را مانند فرزند خود بداند و از درد دل كن است تكفرد سالمند مم كي. بيشتر است

ضـمن   بايسـت  مـي ، به همين جهت براي جلوگيري از اتالف وقـت . امل ماجرا احساس خوبي به او دست دهدكشرح 
ت هدفمند خود را در مـورد بيمـاري و وضـعيت او    سؤاالاي  گونه به، با صبر و حوصله، دادن به حرف افراد سالمند گوش

نـيم تـا   كت بسته اسـتفاده  سؤاالتوانيم بيشتر از  مي مثالعنوان  به رددپرهيز گاي  حاشيههاي  ه از صحبتكادامه دهيم 
غيـر گفتـاري و    هـاي  روشتـوانيم از   مـي  هكـ تفاوت باشـيم بل  بي اوهاي  اما در عين حال نبايد به صحبت. ت بازسؤاال

  . توجه داريماو هاي  ه به صحبتكي متناسب با صورت خود در حين معاينه و اقدامات مراقبتي نشان دهيم ها واكنش
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اي  رسول خدا (ص) فرمود: جبرييل از سوي پروردگار جهانيان بـر مـن نـازل شـد و گفـت:     
  . برد زيرا: بد اخالقي خير دنيا و آخرت را از بين مي، محمد بر تو باد به اخالق خوش

  توجه داشته باشيد:  را يلذبا كودكان  جهت ارائه خدمات موارد  موثر  ارتباطبرقراري در 
  كنيد. برخوردكودك  با و رويي گشاده لبخند با -
خود رامعرفي كنيد. معرفي شما بايد متناسب با سـن كـودك/ نوجـوان و سـطح دركـي        -

  .وشناختي او باشد
  معموأل مورد خطاب قرار دادن كودك با نام كوچك موجب تسهيل ارتباط مي شود -
ـ   -     اد صـحبت كـردن كـودك را    با لحني آرام و مطمئن با كودك صحبت كنيد (بـا داد و فري

مي ترساند ومضطربش مي كند . زير لب صحبت كردن و  زمزمه كردن نيز  باعث گيجي و 
  سردرگمي كودك و والد مي شود).

وقتي مي خواهيد به وي نزديك شويد ويا او را معاينه كنيد حتمأ به او بگوييـد كـه مـي     -
االن ميخـوام پيراهنـت را بـدم بـاال      خواهيد چه بكنيد (االن ميخوام كمـي نزديكتـر بيـام ،   

 وصداي قلبت را گوش بدم و...).
سعي كنيد با كالم و صحبت خود به او آرامش دهيد. به او بگوييد كه مي خواهيد كمكش  -

  كنيد.
از تهديد و ترساندن كودك خودداري كنيد ( اگر بخواهي گريه كني، نمـي گـذارم مـادرت     -

  اينجا بماند...)
جدا نكنيد.  ( مگر در مواقعي كه مجبوريد، مانند موقعيت  ينكودك را از والدحتي االمكان   -

ارائه هاي اورژانسي كه واكنش شديد عاطفي والدين مانع از انجام اعمال صحيح و بموقع 
  مي شود). خدمات درماني و مراقبتي

بماننـد  هنگام معاينه و انجام اعمال تشخيصي والدين را تشويق كنيد تا در كنار كودك   -
  . و او را حمايت كنند

  
  موارد زير را مورد توجه قرار دهيد :  (بيمار)با مادر باردار موثر ارتباط برقراري در 

 مـادر  دري فور خطر ميعالي اقدام هر از قبلي مانيزاي دردهامواجهه با مادر دچار  زمان  -
  .شودي ابيارز

و از وي كسب اجازه ود ح داده شروش كار به مادرتوضيصورت نياز اقدام اورژانسي ،   -
  .شود

ـ  مجوز به ازين كهي عمل هر انجام از قبل -  وي كـاف  اطالعـات  ابتـدا  در اسـت  مـددجو ي كتب
  .شود فراهم آگاهانه و آزادانهي ريگ ميتصم امكان تا رديگي م قرار ارشياخت در مناسب

  شود.نواحي غيرضروري بدن مددجودر زمان معاينه  پوشانده  -
  با ناتوانان ذهنيموثر ارتباط برقراري مهم در چند نكته 

 .شود مناسب برخورد آنها با كه داشت دقت بايد -
 صـحبت  سـاده  و شفاف واضح، صورت به آنان با معلول فراد ا با خورد بر لحظه در -

 .ورزيد اجتناب مفهوم نا و شكسته پا و دست صورت به جمالت كردن ادا از . كنيد
 معقول رفتاري آنان جنسيت و سن به توجه بدون معلول افراد با شدن مواجه هنگام در -

 .باشيد داشته مناسب و
 



  اهداف آموزشي فصل ششم
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

   .مسائل قانوني در بيماران اهدا عضو را شرح دهد  
 هاي پزشكي در حوادث و رخدادهاي بحراني را بيان كند.  هاي فوريت مسؤوليت  
 هاي جنايت را توضيح دهد.  ات مهم حفاظتي در صحنهنك  
   .نكات الزم در برخورد با بيماران اورژانس رفتاري را شرح دهد  
 هاي مختلف را بيان كند. هاي پزشكي را در حيطه وظايف تكنسين فوريت  

 
 

 فصل
 ششم

پزشكي  ها  فوريت تكنسينوظايف 
 در

هاي مختلف شرايط خاص و حيطه



  ط خاصيدر شرا يكپزشهاي  تيفور تكنسينهاي  تمسؤوليف و يوظاـ 1
  

 اعضاء بدنكنندگان  اهدا

مربوط به دوران گذشته بـوده   يخياز نظر تار شود ميمطرح است و انجام  يكنون در مجامع پزشكا ه همكند اعضاء ويپ
ـ ار داركـ برتـر سـر و    ينولوزكشرفت علم و تيه با پكدر قرن حاضر . تگرف مي همان روز صورت ييل ابتداكش و به م ي

ابعـاد   ياالمر بوده و بحث اخـالق در تمـا   واجبو  يبه اخالق ضرور يبنديت حقوق اشخاص و پايه رعاكمسلم است 
  . الزم به اجراست يكرپزشيو غ يكپزشهاي  حوزه، يعلم

فردي كه اظهار تمايل براي اهدا يـك  . بالقوه وجود داردكننده  اعزام شويد كه در آن يك اهدااي  ممكن است به صحنه 
ايـن  . عملي داوطلبانه و آگاهانه اسـت ، براي اهدا اعضا اعالم رضايت. بالقوه اعضا بدن استكننده  عضو كرده است يك اهدا

  .باشدكننده  كه فرد مايل است كه اهدادهد  مي يا گواهينامه رانندگي او ثبت شده و نشانكننده  رضايت در كارت اهدا
كـه  اش نشان دهد كه تمايل دارد  دن حمل كند يا گواهينامه رانندگيب  بيمار ممكن است كارت اهدا كنندگي اعضا

 . عضو شودكننده  اهدا
بالقوه عضـو را  كننده  بايد يك اهدا. وقتي با اين شرايط مواجه شديد الزم است كه با كنترل پزشكي مشورت كنيد

باشد به اين معنـي  كننده  اين حقيقت كه بيمار امكان دارد اهدا. درمان كنيد، مثل ديگر بيماراني كه نياز به درمان دارند
، قلـب ، شوند مثل كليه مي اعضايي كه اغلب اهدا. بريدكار  به داشتن او بزار الزم را جهت زنده نگههمه ا نيست كه نبايد

باشد اكسيژن برسانيد زيرا ممكن اسـت  كننده  بايد به فردي كه احتمال دارد اهدا. احتياج به اكسيژن مداوم دارند يا كبد
 . استفاده بمانند بي اعضا تخريب شوند و

بـا  اي  بـالقوه اعضـا در حادثـه   كننـده   ممكن است بـا اهـدا  . حفظ جان بيمار است، يد كه اولويتخاطر داشته باش به
بندي شود و در يك گروه قـرار   يد به همراه بيماران ديگر اولويتبالقوه عضو باكننده  اهدا. مجروحان متعدد مواجه شويد

جبارا از اولويت كمتري نسبت به بيمـاراني كـه   بالقوه عضو ممكن است اكننده  در حوادث با مجروحان متعدد اهدا. گيرد
  . آسيب جدي كمتري دارند برخوردار باشند

ـ هـدف از ا . يبهداشت و درمـان و كننده  تأمين مار و فردين بياست ب يتوبكقرارداد م، نامه شخص زنده تيوص ن ي
مثـال   يبـرا . سـت يانش نياطرافارتباط با  يقادر به برقرار يه وكاست  يمار در زمانيت روش مراقبت از بيقرارداد هدا

زات يـ رقابل برگشت رفت بـا تجه يغ يماكهرگاه به حالت كه  اين بر يمبنكند  مي را امضاءاي  نامه تيوص يديام يآقا
ت ين وصيبه ا يمنش با استناد قانون يتر رسولكد، ديشد يته مغزكس كيپس از بعداً . زنده نگاه داشته نشود يمصنوع
  . ندك مي زات متصل را قطعيرد و تجهيگ مي خود را يم اخالقيتصم

ـ يانجام گ يديه درون وريه تغذكخاص باشد و بخواهد  يلين است خكفرد زنده مم يت نامه يوص تـنفس   يرد ول
ه سـبب  كـ  يله خاصيد از هر وسيبگو صرفاًعام باشد و  كامالًن است كامه ممن تيه وصكن يبا ا، انجام نشود يمصنوع
امـا  . شود ميمار گذاشته يو ب كپزشبرعهده  نامه تيم وصيتنظ يچگونگ. دد استفاده نشودمار گريشدن عمر بتر يطوالن

 . رديمهم بگهاي  ميمار تصميت بكد بدون مشاريبا كه پزشكمار يو ب كت از پزشياست: حما يكيقصد هر دو طرف 

  هويت پزشكي ا نشانهيارت ك

كنـد   مـي  يا كارتي كه مشخص، دستبند، گردنبندصورت  هب اطالعات و هويت پزشكي مهم را اغلب، بسياري از بيماران
اين اطالعات براي ارزيابي و درمـان بيمـار   . كنند مي يا ديگر شرايط جدي دارد حمل، صرع، ديابت، آيا بيمار حساسيت
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بيمار ممكن است كارت تشخيص هويت پزشكي به همراه داشته باشيد يا گردنبند يا دستبندي كه ممكن . مفيد هستند
 . نشاندهنده شرايط پزشكي خاصي باشد را حمل كند است

ـ   ها تيحساسـ  يقلب يها بيماري عبارتند از:، شود مي ركذ ييشناساهاي  ارتكه در كع يشا يماريچهار ب
   .صرعـ  يابت قنديد

را تـر   بهتر و ســريع درمـان نهايته كن خواهد شد يمنجر به ا يماريت بيهوكارت وجود 
  . دهند ارايهمار يبه ب يكپزش يها هاي فوريت نينسكت، در مــوارد اورژانس

اگـر   خصـوص  بـه ، كه مست باشـند رسد  مي نظر به گاهي بيماران كوماي ديابتي يا شوك انسولين ال.مث عنوان به
وميـر را دارا   ميـزان بـاالي مـرگ   ، ص درسـت يعدم تشـخ علت  به و. و يا حادثه شده باشند دچار تصادف با وسيله نقليه

كمـك  هـا   آن در چنين مواقعي يك پالك گردنبند يا دستبند و يا كارت مخصوص بيماران ديابتي به نجـات . دباشن مي
. كنـد  اغلب موارد فقط يك آزمايش قند خون در سر صحنه يا در بخش اورژانس مشكل اصلي را مشخص مي. كند مي

صحنه آزمـايش قنـد خـون را انجـام      ي پزشكي افراد آموزش ديده قادر هستند در سرها فوريت هاي سيستم يدر بعض
  . مار را نجات دهنديص درست بيو با تشخ دهند

  

  رمترقبهيدر حوادث غ يآمادگ

نبـود  ، شـوند  مي با آن روبه رو يكپزش يها فوريتدر هنگام وقوع  يدرمان يز بهداشتكه مراك يالت اساسكاز مش يكي
 ت مطلـوب را بـا خطـر مواجـه    يـ فيكبا  يكخدمات پزش ايهارن امر يه اكباشد  مي منابع در دسترس ازها وين نيتعادل ب

  . م داديخواه ارايه يز مطالبين خصوص نيدر ا، ت موضوعيبنا به اهم ل وين دليبه هم. ندك مي
عنـوان   هب »ندك نمي حادثه خبر«ه عبارت ك يحوادث است به نوع ياصل يژگيوگيري  غافل
ـ بودن حـوادث از  بيني  يشپ ر قابليغ. ن عموم مردم مطرح استيالمثل در ب ضرب سـو   كي

گر فرصـت و  يد ييو از سو شود مي دهيافراد حادثه د يبر رو يب روانيش آسيموجب افزا
  . برد مي نيرا از باي  مداخله ين استراتژيوتدو يزير ان برنامهكام
بـل توجـه   اهش قاكـ در  يدرمـان  يخـدمات بهداشـت  دهنـده   ارايـه نهاد عنوان  به ،شوركبخش بهداشت و درمان  يآمادگ

 و ياسـت و سـازمانده   و ضـروري  ياتيامر ح كي، ياضطراري ها وضعيترخداد  از حوادث و يجسمهاي  بير وآسيوم مرگ
بيني  پيش ياتيعملهاي  برنامه يط بحرانيمقابله با شرا يبهتر است برا. هنگام بروز حوادث مهم است ارآمد بهكت يرياعمال مد

از  ياديـ ز تعـداد  انجامـد و  مـي  ينظمـ  بي ا به اغتشاش ويات در هنگام رخداد باليفقدان طرح عمل. در دسترس باشداي  شده
را فلـج   يدرمان يبهداشتي ها سازمانخدمات توسط  ارايهن امر يا. دارد مي باز يدرمان يافت خدمات بهداشتيرا از درها  انسان

اعـم از  ، ر در حادثـه يـ جه هـم افـراد درگ  ينت در. سازد مي نكممريغ، قابل اجراست يه در حالت عادكرا  يرده و انجام امورك
  . سازد مي ديدگان و عموم مردم را سرخورده و نوميخانواده سانحه د و هم ين بهداشتيمراقب

در  اكـ يدر پژوهش سازمان بهداشت پان آمر. ش منابع استيج و افزايبس يشتر جوامع بر رويا در بيبال يزير برنامه
ا در يـ قـات بال يز تحقكز در پژوهش مري) و ن2005بزرگ (در سال  يبال 6در برابر  اكيآمري ها بيمارستان يمورد آمادگ

  در  يمبود منـابع انسـان  كدرصد موارد و 6مبود ملزومات فقط در كه كاذعان شد ، بزرگ يبال 26در مورد ، ن سازمانيا
ت يريمـد  يدر راستاهايي  يخط مش، اياثر بخش در هنگام بروز بال ييپاسخ گومنظور  به مشاهده شده وها  آن درصد 2

  . ده استين گرديحادثه تدو يستم فرماندهيمطلوب منابع توسط س
 نـه يدر زم يدرمـان  يدهنـدگان خـدمات بهداشـت    ارايـه گر يو د يكپزشهاي  تينان فوركارك
ـ تجه، نـان كاركت منـابع ( يريآوردن و مد دست به  يط اضـطرار يدر شـرا  )زات وملزومـات ي

  . ت دارندمسؤولي
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طور  آوري اطالعات، يك طرح مناسب با جزييات كامل به هاي جمع دهد، با استفاده از روش ك بحران رخ ميكه ي زماني

شود. در مديريت، دستياران و پرسنل هوشمند با اتحاد ساير پرسنل خدمات اورژانسي با كنترل  پويا در ارتباط با بحران تهيه مي
  ا را با هم ديگر مشخص كنند.ه تك اعضا و روابط آن توانند وظايف تك جزييات مي

، انـات موجـود  كاز امگيـري   بهـره  ،ه شامل اطالعـات منـابع  كت گردد يد رعايبا ياصول متعدد، ت منابعيريمنظور مد به
و  يافكـ ره يـ د از ذخيـ با يكپزشـ  يها فوريت. ع مناسب استيل در توزيقابل اعتماد بودن وتسه، )تيك( يزاتيتجههاي  بسته

ـ با يكملزومات پزشـ  زات ويتجه يبرا. ماران به هنگام بروز حوادث برخوردار باشنديدرمان ب يملزومات و داروها برا ـ د ي  كي
ا انبـار  ي ين رفتن حمل و نقل محليدر صورت از ب. ندكتأمين  را يافكره يفرمول استاندارد شده وجود داشته باشد تا مقدار ذخ

  . فا باشدكساعت خود  48ساعت تا  24مدت  به يخارجهاي  كمكافت يد تا زمان دريبا يز درمانكمر، يمحل
مثال  يبرا، جاد گردنديا يمتعدد يبانيپشتهاي  د شناخته شود و برنامهيبا يزات ضروريتجه و ياتيحهاي  سيسرو

  . نديب بين است آسكان برق قطع شود و ژنراتور اورژانس ممين است جركمم
هـايي   سيزات و سـرو يتجه يبرا يدارحفظ و نگه هاي يكتكنز يو ن يبند رهيج يه رهنمودهاكن است الزم باشد كمم

ن است كسطوح معمول مراقبت مم ارايه يبرا يز درمانكمر ييه تواناك يياز آن جا. جاد شوديا ياتيحهاي  نيمثل آب و ماش
بـا   يونقـان اي  مشـاوره ، ش از وقـوع حادثـه  يپ يز درمانكبهتر است مر، ننديب ببيآس ياتيحهاي  سيرفتن سرو ل ازدستيدل به
  . داشته باشد ين مواقعيدر چن يز درمانكمر يقانونهاي  تمسؤوليدر مورد  يارشناسان حقوقك

موضـوعات   غرامت و، متن قراردادها ط ويشرا. مدون دارند يدادهام قرارياز به تنظين يبانيپشتهاي  از برنامه يبرخ
  . ساله به روز شوندد هرياامل مدنظر باشند و قرار دادها بكجامع و طور  به ديدار با تيولؤمس

 كيـ در . شـود  مـي  در حـوادث  يز درمـان كـ ت و مساعدت مركمتقابل موجب مشار ياركادداشت تفاهم هميوجود 
، داروهـا ، يكپزشـ  يها فوريت نانكاركنه يدر زم كمكدرخواست  يبرا يز فرماندهكا مرير ارشد يمد يط اضطراريشرا

  . د مشخص گردديباها  آن ازينوع وزمان مورد ن، مقدار، تعداده كباشد  مي ارياخت يزات دارايتجه ملزومات و
MHA. ا انجام شده اسـت يدر مواجهه با بال ها بيمارستان يآمادگ يدر مورد بررس يفراوانهاي  پژوهش

گـزارش    1
ودنـد  ا بيـ برنامه بال يسپتامبر دارا11ش از ازحادثه يماساچوست پي ها بيمارستانب به اتفاق يت قريثركه اكداده است 

مـورد  ي هـا  بيمارسـتان . باشند مي مواجهه با خطرات امروز يبراها  برنامه يساز يغن يدر پ ها بيمارستانن امروزه كيول
  . دارند يت خوبيوضع يستيدر برابر حوادث ترور ياز نظر سطح آمادگ، اين برنامه باليبه علت تدو يبررس

متفـاوت در   يازمند راهبردهـا ينها  آن ه پاسخ بهكنند ك مي جاديرا ا يالت منحصر به فردكر مترقبه مشيحوادث غ
ز بـا  يـ ن يفـ يكه از نظـر  كبل يمكر مترقبه نه تنها از نظر يگر حوادث غيدعبارت  به .است يز درمانكرد روزمره مركعمل

  . مارستان تفاوت دارنديروزمره بهاي  اورژانس
ز كـ ن مراياز مهمتـر  يكيعنوان  به ده مختلفيچيم وپيشور با دربرگرفتن منابع عظكي ها بيمارستاندر حال حاضر 

 يبررسـ  ازبـه ين امـر ن يـ ا، رونـد  ميشمار  به )مارستانيخارج ب مارستان وير مترقبه (اعم از بير درحوادث مترقبه وغيدرگ
  . سازد مي نه بحران را دوچندانيدر زم يتيريمد هاي روشن يبهتر ارايه يمختلف براهاي  يزنيها و را چالش
 

 صحنه جنايت

اطـالع دهيـد تـا    كننـده   به اعزامفوراً جنايتي رخ داده بايد دهد  مي اگر مدركي در صحنه اورژانسي وجود دارد كه نشان
با اين . مراقبت اورژانس پزشكي الزم به بيمار باز دارد ارايهچنين شرايطي نبايد شما را از . نيروي انتظامي را مطلع كند

_______________________________________________________________________________________________ 

١. Massachusetts Hospital Association  
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، گـاهي اوقـات  . خطـر اسـت   بي يد مطمئن شويد كه صحنه براي حضورشماسالمت شما در اولويت است پس با، وجود
 . ممكن است مجبور شويد بيمار را قبل از رسيدن نيروي انتظامي به بيمارستان منتقل كنيد

بايد دقت كنيد كه صحنه جنايـت را مگـر در مـوارد بسـيار     ، دهيد مي ارايهكه مراقبت پزشكي اورژانسي را  هنگامي
 . يدضروري به هم نزن

باشد و به افسـران   بايد خطوطي را در اطراف بدن بيمار و هر نوع اسلحه يا شيئي كه ممكن است مرتبط با جنايت
دائمـا بـا   . اگر امكان دارد سوراخهاي لباس بيمار كه توسط گلولـه ايجـاد شـده را نبريـد    . رسم كنيد، پليس كمك كند

  . صحنه جنايت انجام دهيد را بپرسيد ين مربوطه مشورت كنيد و اعمالي كه الزم است درمسؤول
  

  ات مهمكن 
 در معـرض خطـرات    يكپزش يها هاي فوريت نينسكت، ييجناهاي  صحنه، يمشاجرات خانوادگ، در اغتشاشات

  . قرار دارند يجان
  لبه مح يا نزاع دست جمعي يخانوادگ يهايريدرگ، تيشما جهت حضور در صحنه جنا 115در زمان تماس با 

ـ  يگزارش ده الزم و آدرس محل را اطالعات 110س يبه پلحتماً  د لذايشويحادثه اعزام م س در يد و حضـور پل
  . نماييدتأكيد  محل حادثه را

 د و منتظـر  يشـ كنـار ب كاز شروع درمان خود را از صحنه ، يانتظام يرويقبل از ورود ن خطر تاپرهاي  در صحنه
  . ديموران بمانأورود م

 ت برقرار استيد امنيمطمئن شو، قبل از ورود به صحنه.  
 ـ  يه زندگكد يريقرار بگيي ها وضعيتد در ين نبايبنابرا. ت را داردين اهميشتريشما ب يشخص يمنيا ت يـ ا امني

  .اندازد مي خطره شما را ب
 آشوب، يريگروگانگ، نزاع، ياندازري(ت ديثبات وارد نشو بي هاي طيهرگز به مح(. 
 ه چگونه وارد محـل كد ينكدقت . دينكمحل توجه  يسمت خارجد به قيد اول بايرس مي به صحنه حادثه يوقت 

ا پنجره يره در يضربه دور دستگ عاليما يسته است؟ آكا در و پنجره شيمنزل باز است؟ آ يبها ا دريآ. ديشو مي
  . ندكد يشما را تهد ين است خطركد چون ممينكاط ياحت، ديديرا دها  ن نشانهيوجود دارد؟ اگر ا

 نماييدو ثبت  گوش فرا داده يخوب هبمار را ياطالعات ب .  
 ديـ دسـت نزن  يزيـ د بـه چ يتوان مي ه تاكد ينك يسع. مورد استفاده است كن مداريتر عيشا، اثر انگشتان دست 

  .د)ينكدست  به شك(دست
  دييبگو، ديا ا جابجا نمودهيو ايد  ه دست زدهك ييايس به اشيبه پل كمكجهت. 
  و سـنگ خـود را    يبطـر ، مثـل گلولـه   يشـدن  پرتـاب  ياير مقابل اشد، ا آشوبي يريگروگانگي ها وضعيتدر

 . دينكحفاظت 
 هـايي   آسـيب . گزارش كنيدآن را  انجام شده است بايد دهيد كه آسيبي در حين ارتكاب جنايت مي اگر احتمال

 . چاقو يا مسموميت بايد گزارش شوند ، هاي ناشي از گلوله مانند زخم

  يرفتارهاي  اورژانس

 و تهاجم از خود نشان يپرخاشگر، مانند خشم ييزننده رفتارها پرتنش و صدمههاي  تياد در مواجه با موقعاز افر يبعض
تـه مهـم در   كن. باشـد  مـي  مـرتبط  يد ويفرهنگ و عقا، فرد يتيو شخص يوع آن به سابقه روانيه تنوع و شك دهند مي
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ا يدر مصدوم  يتهاجم يو رفتارها يخاشگرپر، خشم، تيچون عصبان يص به موقع حاالتيتشخ، زا بحرانهاي  تيموقع
  . بازماندگان است

  
. گردد ميجاد يا يا فرضي يب واقعيه در مواجه با آسك شود ميرفعال اطالق يبه خشم غ .(Anger) تيخشم و عصبان

در  يديـ شـروع آن بـا ناام  غالبـاً  و كند  مي ع حادث شده بروزيرده و اغلب در پاسخ به وقاكحس بروز  كيصورت  به
ـ ادهنـده   هشـدار  عاليم. شود يمنه ين است به تهاجم و پرخاشگركمم، باشد مي ردن مسائل اطرافك ماهنگه ن ي

عضـالت  ، ردن صـدا كـ بلند ، زيدآميلمات تهدك، ر تن صداييتغ، زدن) (مانند قدم يعموم يقرار بي :ت عبارتند ازيوضع
  . ع ناهنجاريات سركمنقبض و حر

اغلـب  . گـردد  مـي ز باشد اطالق ين آميا توهيه صدمه زننده ك يكيزيف يروياز نبه استفاده  .(violence) يپرخاشگر
  . است يجد يكيزيد در باره حمله فيهمراه با تهد

ا رفتار اسـت  يت يفعال كيهمراه با . شود مي انه اطالقيجو ا رفتار پرخاشينانه يبه حمله خشمگ .(aggression) تهاجم
 يكـ يزيو ف يالمـ كه در دو دسـته  كرد يگ مي ت آزار و صدمه انجاميبه نخشم همراه بوده و  يت احساسيه با وضعك
  . و استفاده از اسلحه است يات تند و حمله بدنكحر ين و فحاشيشامل توه، دارند يجا

  
  !نماييدت يل را رعايات ذكن يرفتار يها مبتال به اورژانس ماريب يابيدر ارز

 دينك يابيبا دقت صحنه را ارز .  
 د و چـه  يهسـت  يسـ كمار متوجه باشد شما چـه  يب تا، ديح دهيشغل و علت حضور خود را توض. دينك يخود را معرف

  . دينكمار را به خود جلب ياعتماد ب. ديد انجام دهيخواه مي ياقدام
 از . دير افـراد مطمـئن شـو   يت خـود و سـا  يد از امنيگران را دارد بايا ديزدن به خود  بيمار قصد آسيه بك يدر صورت

ـ ه راه فـرار دار كد يمطمئن باش، ديجدا نشو يكمك يروهاير نيا سايار كهم ن و يمـار خشـمگ  يه بكـ  يدر صـورت ، دي
  . ديمار بدهيحات الزم جهت درمان را به بيتوض. نماييد كمكس درخواست يا پلي يتيامن يروهاياز ن، است يعصبان

 ـ مصـرف دارو  ، يمتهاج يخچه رفتارهايان در باره تاريمار را از اطرافيان شرح حال بكاالم يحت و  كا مـواد محـر  ي
  . نماييدابت اخذ يمانند د يسابقه اختالالت طب، يخچه اختالالت روانيتار، مخدر

 دينكنترل كر يمار پرخاشگر را از نظر موارد زيت بيوضع.  
 يعاليمـ  ـ  ان وجود نـبض و تـنفس تنـد   كام ـ ا خوديگران يزدن به د بياقدام به آس ـ انيپاسخ نامناسب به اطراف 

  .تيعصبان، ينگران، اضطراب، يع و تهاجميسر يات بدنكردن و حرك ع صحبتينند تند و سرما
 چ يبه ه »شما افتاده است؟ يبرا يچه اتفاق«كه  اين د مانندينكت باز استفاده سؤاالد از يتوان مي لكافتن مشي يبرا

  . ديار نبركر دارند بيبله و خهاي  ه پاسخكت بسته سؤاالعنوان از 
 ديانجام نده شود مي يز تلقيآمديمار تهديه از جانب بك ياقدامات  
 ديمار باشيشه مراقب استفاده از اسلحه توسط بيهم .  
 ديمار باشيرفتار ب ير ناگهانييمراقب تغ .  
 نماييدنترل ك يشكمار را از نظر احتمال اقدام به خوديب .  
 ديداشته باش را تحت نظر يد و در تمام اوقات ويچ عنوان تنها نگذاريمار را به هيب .  
  رده و در كـ برخـورد   يبـا آرامـش بـا و   ، دهد مي مقاومت نشان يز درمانكمار در برابر انتقال به مريب كه صورتيدر

حات الزم را به خانواده يد و توضيريبگ كمكدر صحنه  يتيو امن يانتظام يروهايشتر از نيت بياز به حمايصورت ن
  . ديزرا آگاه ساها  آن و از علت عمل خود ماريب
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  يتيو امن يانتظام يروهاينقش ن
  ر است:يط بحران به قرار زيتحت شرا يتيو امن يانتظام يروهاينقش ن
 ت قانونيت از افراد تحت حمايقانون و حما ياجرا  
 يامداد يروهاين، انيقربان، مارير شامل بيت و افراد درگيارتباط مناسب با موقع يبرقرار  
 مناسب يز درمانكمار از محل حادثه تا مريتقال بجهت ان يامداد يروهايبا ن يهمراه  
 ر و افراد منطقهيدرگ يروهايه نيلك يخطر برا بي يطيو حفظ مح يبرقرار  

 يانتظام يرويه موارد اتفاق افتاده و حضور نيلك. ار مهم استيبس ها فوريتن دسته يثبت مشاهدات و اقدامات در ا
  . نماييدگزارش و ثبت دقيقاً را 

 
  ژهيو ط گزارشيشرا

 

  هاي مربوط به مواد مخدر آسيب

يك بيمار در نظر ، ممكن است در كشور شما معتاد. مربوط به مواد مخدر بايد گزارش شوندهاي  در بعضي موارد آسيب
. تواند دليل برارتكاب جنايت باشد نمي آسيب در نتيجه استفاده دوز باالي مواد مخدر هم . گرفته شود و نه يك جنايتكار

فرد  كين يو چه به والد يسسه دولتؤم كيمخدر را چه به  يه موارد استفاده از داروك يشورها نام افرادكاز  يدر برخ
  . بايد قوانين كشور خود را در اين رابطه بدانيد. ماند مي يمحرمانه باق، دهند مي نابالغ گزارش

 

  تولد نوزاد
 يدگيرسـ  يكز مجاز پزشـ كمر كير از يغ يدر هر محل، مانيزا كيه به انجام ك يشورها الزم است هر فردكثر كدر ا
  . ديشور و منطقه خود آشنا باشكط يد با شرايبا. تولد را گزارش دهد، ندك مي
 

 وفات

اگر شانس زنده ماندن بيمار وجود دارد يا ممكن اسـت  . اعالم مرگ بيمار نيستند مسؤولها  تكنسين، در بيشتر كشورها
گاهي اوقات مرگ محرز ، با اين حال. اي نجات او در صحنه و هنگام انتقال انجام دهيدبايد هر تالشي را بر، احياء شود

 :است مثل شرايط زير
 ) خشك شدن بدن)جمود نعشي ايجاد شده  
 جراحات مهلك مثل قطع سر  
  بود شدهك كامالًبدن (livedity dependent) ،ر رنگ ييه موجب تغكقسمت بدن ترين  يتجمع خون در تحتان

 . شود مي پوست
  دهد.  مي ساعت پس از مرگ رخ 96و  40ن يب ييط دمايده بسته به شراين پديبدن): ا يها ه بافتي(تجزفساد بدن  
  



 هاي پزشكي اي در فوريت اخالق و مقررات حرفه  120

آيد و بدن  مي وجود هشدن خون در قسمت پايين بدن ب علت كشيده شي عالمتي واضح از مرگ است كه بهجمود نع
، تنها عمـل سـريع مـورد نيـاز    . دادن بدن وجود ندارد حركت هيچ دليل اورژانسي براي ، در چنين مواردي. شود مي كبود

 . پوشاندن جسد و ممانعت از ايجاد مزاحمت براي آن است
در . ضرب و جرح و تجاوز بايـد گـزارش شـود   ، خاص واگيرهاي  بيماري، گرفتگي سگگاز، تالش براي خودكشي

ا بخواهند ممكن است از شم. را گزارش كندعفوني هاي  بيشتر كشورها سازمان اورژانس موظف است تماس با بيماري
مثـل بيمـاري كـه دسـت و پـايش       انجام شده را منتقل كنيـد ( ها  آن كردن اجباري در موردبيماران خاصي كه محدود

  . اموزديط را بين شرايمواجهه با ااي  منطقههاي  د برنامهيبا. كه اين هم بايد گزارش شود )اند رابسته
  

  خوردگان و غيرهسال، بدرفتاري با كودكان

در اغلب . ده و افراد مسن و بزرگسال (در معرض خطر) دارنديدان آزاركودكت از يحما يبرا ينيشورها قوانكتمام 
شـما بايـد بـا    . ن موارد را گزارش دهديا يستيگر بايا هر فرد ديان كاز جمله پزش يافراد خاص، شورها و مناطقك

 يطين شـرا ياگر با اين قوانين آشنا باشيد و چن. مسائل آشنا باشيد قوانين كشور خود در مورد لزوم گزارش بعضي
توانيد جلوي اتهاماتي مانند هتك حرمت يا تهمت كه ممكن است عليـه شـما اقامـه شـود را      مي، دينكرا گزارش 

ق يـ اساس است تا زماني كه گزارشات با اطمينـان زيـاد و دق   بي مشخص شود كه گزارشها  حتي اگر بعد. بگيريد
كه از شخصي كـه مـورد بـدرفتاري والـدينش قـرار       هنگامي. شته شود باز هم مصونيت شما از اتهام پابرجاستنو

ت كنـد تـا بـدين طريـق     جداگانـه بـا والـدين صـحب    طور  به همكارتان بهتر اين است، گيريد مي گرفته شرح حال
ر مقابـل افـرادي كـه بـه اوآزار     از صـحبت د معمـوالً   ديـده زيـرا بيمـاران آزار  . آوريددست  به تري اطالعات دقيق

  . كنند مي امتناعاند  رسانده
  
  

 مختلفهاي  طهيح در يكپزشهاي  تيفور تكنسينهاي  تمسؤوليف و يوظاـ 2

  
  يكپزش يها فوريتن ينسكشرح وظايف ت

  

 فيوظا
 ن در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطهيبيماران و مصدوم يابيارز معاينه و.   
  غيره و گزارش به پزشك مربوطه و تنفس، نبض، تي بيمار از قبيل فشارخونحيا عاليمكنترل.  
 اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطههاي  انجام كمك.  
 ها زخم بانداژ پوشاندن و. 
 دهيد بيآس هاي اندام يبند آتل. 
  گرفتنIVLINE )رگ باز(  گرفتنEKG )خابره آن از طريق امكانات مخابراتي و م )نوار قلب. 
  انجام مانيتورينگ قلبي و اقداماتABCD )جريـان  ، تنفس ،ييراه هوا يبررس اقدامات ضروري اوليه درمان شامل

   .)دارو، خون
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  انجام عملياتCPR )درخصوص بيماران اورژانس )تنفسي، احياء قلبي.  
 ) شك مربوطهبا كسب مجوز از پز )لوله تراشهانجام انتوباسيون. 
 تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك مربوطه تزريق يا. 
 درمـان  هرگونه  رهيز ازو پسيم  بي ساختن ارتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه به وسيله دستگاهبرقرار

 بدون هماهنگي با پزشك مركز.
 در كدهاي فاقد پزشكادره از پزشك مركز (غيردارويي ص اجراي كامل دستورات دارويي و(. 
  زمان حمل بيمار دربيماران در كابين عقب آمبوالنس (بر بالين  مؤثرحضور مداوم و(.  
 با دقت كامل و ثبت اطالعات مورد نيازمأموريت  تكميل فرم.  
 بـه مركـز    ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مـديريت بيمـاران تـا رسـيدن     رعايت تمامي موازين آموزش

    .درماني
 

 ها مسؤوليت
 ّريرعايكاخالق پزش واي  حرفه ت س.   
 احترام به بيمار و خانواده اش (رعايت طرح تكريم) با عزت وتوأم  داشتن حسن خلق و همكاري الزم. 
 نيمصدوم ماران وينان خاطر در بياطم جاديا.  
 ياركفت يساعات ش (در اركمحل  تمام وقت در به موقع و حضور(. 

 فرم مصوب اورژانس يونيدن يشوپ.  
 و جايگزيني و كنترل مجـدد داروهـا و   كار  به قبل از شروعها  آن اطمينان از صحت و سالمت تجهيزات و عملكرد

 .به منطقهمأموريت  تجهيزات به محض بازگشت از
 دارويي و  گكنترل كامل جامبCPR يا كيت احياء طبق چك ليست.  
 هر ساعت از شبانه روز بل به محض تمام شدن درجايگزيني اكسيژن سانترال و پرتا.  
 تحول با ذكـر   و ي آمبوالنس و نقص فني تجهيزات در دفتر تحويليي و غيردارويثبت موارد كمبود تجهيزات دارو

 .امضاء  تاريخ و
 و جلسات آموزشي طبق برنامه ابالغيها  شركت در دوره. 
 هر ارجاع از بيمارستان.امضاء و م تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ 

 ابالغي از مركز هاي مأموريتانجام  عدم استفاده از آمبوالنس غير از.  
 نقص  هرگونه عدم وجود نان ازيآمبوالنس جهت اطم يفن ديبازد نترل وك. 

 ل سـوخت  كمشـ مأموريـت   يچ عنـوان درطـ  يبه هكه  اين نان ازيت سوخت آمبوالنس جهت اطمينترل وضعك
 .نداشته باشد

 با هماهنگي مركز …و نيروي انتظامي، ي مرتبط نظير آتش نشانيها سازماني با همكار.   
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 )(first responder ف امدادگرراننده اورژانسيشرح وظا

  

 وظايف
 آمبوالنس يرانندگ.  
 يكپزش يها فوريتن ينسكوت كتوسط پزش ياقدامات درمان يط مناسب برايمح جادينترل محل حادثه و اكدر كمك. 
 اورژانـس   يم اعزاميت مسؤولاوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به هاي  انجام كمك

  .محل در
 محل اورژانس در يم اعزاميت مسؤولدستورات  ياجرا.   
 و يدرمـان  زكـ آمبوالنس به بخـش اورژانـس مرا   از ماران ازمنزل به آمبوالنس ويانتقال ب قل ون امل درك ياركهم 

  .مارانيل بيتحو در كمك
 

 ها مسؤوليت
 ِّرحرفهيرعايكاخالق پزش واي  ت س. 
 ياركشروع  قبل از روغن موتور ق وينترل دقك. 
 دفتـر  آن در ثبـت مـوارد   تصـادف و  نظـر  از يبررس قبل و فت مايش ل ازيهنگام تحو در امل بدنه خودروكنترل ك 

  .تحول ل ويتحو
 آچار چرخ و، زاپاس كيالست، كل جيقب از يزات جانبيتجه ان وچراغ گرد، ريآژ، ها ت چراغيوضع نظر از يفن ديبازد…  
 ل سوخت نداشته باشدكچ عنوان مشيخودرو به همأموريت  نيح در كه طوري به ت سوخت خودرويامل وضعكنترل ك.  
 ض مجددين زمان تعوييتع ثبت آن همراه با و هوا روغن و لتريف و ض روغن موتورينترل زمان تعوك. 
 موارد الزم در تالش درجهت فعال نگه داشتن خودرو چرخ و رينصب زنج، كيل الستيقب خودرو از يزئرات جيانجام تعم.  
 يچگونگ تحول و ل ويتحو دفتر ر علت آن دركذ همراه با شدن خودرو) 10ـ7( آمبوالنس يخراب ق موارديثبت دق 

  .شدن علت برطرف
 نظافت خودرو و شستشو.  
 يساعات موظف يتمام درمأموريت  انجام يامل براك يآمادگ.  

  
  (Basic) هيپا يكپزش يها فوريت مسؤولف يشرح وظا

  

 وظايف
 ن در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطهيبيماران و مصدوم يابيارز معاينه و.   
 اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطههاي  انجام كمك.  
  غيره و گزارش به پزشك مربوطه و تنفس، نبض، خون يمار از قبيل فشارحياتي ب عاليمكنترل.  
 يكپزش يها فوريت مسؤولو كتوسط پزش ياقدامات درمان يط مناسب برايجادمحينترل محل حادثه و اكدر كمك.  
 يكپزش يها فوريت مسؤول و كدستورات پزش ياجرا. 
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 ها زخم بانداژ پوشاندن و. 
 دهيد بيآس هاي اندام يبند آتل. 
 تجويز داروهاي مصوب اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك  تزريق و يا. 
  انجام مانيتورينگ قلبي و اقداماتABCD )جريـان  ، تنفس ،ييراه هوا ياقدامات ضروري اوليه درمان شامل بررس

   .دارو)، خون
  انجام عملياتCPR )خصوص بيماران در )تنفسي، احياء قلبي. 
 درمـان  هرگونه  رهيز ازپسيم و  بي ز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه به وسيله دستگاهساختن ارتباط با مراكبرقرار

 .بدون هماهنگي با پزشك مركز 
 در كدهاي فاقد پزشكغيردارويي صادره از پزشك مركز ( اجراي كامل دستورات دارويي و(.   

 
 ها مسؤوليت

 يرعايكاخالق پزش واي  حرفه رت س.  
 رعايت طرح تكريماحترام به بيمار و خانواده اش ( با عزت وتوأم  مداشتن حسن خلق و همكاري الز(. 
 ن يمصدوم ماران وينان خاطر در بياطم جاديا.  
 آمبوالنس يرانندگ. 
 ياركفت يساعات ش (در اركمحل  تمام وقت در به موقع و حضور(.  
 فرم مصوب اورژانس يونيدن يپوش. 
 اركقبل از شروع به  ها آن اطمينان از صحت و سالمت تجهيزات و عملكرد.  
 دارويي و  گكنترل كامل جامبCPR يا كيت احياء طبق چك ليست. 
 هر ساعت از شبانه روز جايگزيني اكسيژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن در.  
 و جلسات آموزشي طبق برنامه ابالغيها  شركت در دوره. 
  با هماهنگي مركز …و مينيروي انتظا، ي مرتبط نظير آتش نشانيها سازمانهمكاري با. 
 ابالغي از مركز هاي مأموريتانجام  عدم استفاده از آمبوالنس غير از. 
 هرگونه نقص عدم وجود نان ازيآمبوالنس جهت اطم يفن ديبازد نترل وك. 
 ل سوخت نداشته باشدكمشمأموريت  يچ عنوان درطيبه هكه  اين نان ازيت سوخت آمبوالنس جهت اطمينترل وضعك.  

  
  (Intermediate) يانيم يكپزش يها فوريت مسؤولف ياشرح وظ

  

  فيوظا
 مكان و بنا به دستور پزشك مربوطه.ن در صورت ايبيماران و مصدوم يابيمعاينه و ارز  
 اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطههاي  انجام كمك.  
  غيره و گزارش به پزشك مربوطه و تنفس، نبض، ونخ حياتي بيمار از قبيل فشار عاليمكنترل. 
 ها پوشاندن و بانداژ زخم.  
 دهيب ديآس هاي اندام يبند آتل. 
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  گرفتنIVLINE )يديق داخل وريتزر و )رگ باز.  
  گرفتنEKG )و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي )نوار قلب.  

  انجام مانيتورينگ قلبي و اقداماتABCD )جريـان  ، تنفسراه هوايي،  يوليه درمان شامل بررساقدامات ضروري ا
   .دارو)، خون

  انجام عملياتCPR )خصوص بيماران در )تنفسي، احياء قلبي. 
 ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه. )لوله تراشهانجام انتوباسيون 
 تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك.  
 درمـان  هرگونه  سيم و پرهيز از بي رتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه به وسيله دستگاهساختن ابرقرار

  .بدون هماهنگي با پزشك مركز
 در كدهاي فاقد پزشكغيردارويي صادره از پزشك مركز ( اجراي كامل دستورات دارويي و(.   
  زمان حمل بيمار ردبيماران در كابين عقب آمبوالنس (بر بالين  مؤثرحضور مداوم و(.  
 با دقت كامل و ثبت اطالعات مورد نيازمأموريت  تكميل فرم.  

 ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني رعايت تمامي اصول آموزش. 
 ضاء و مهر ارجاع از بيمارستان.تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ ام 

 
  ها مسؤوليت

 يارعيكو اخالق پزشاي  حرفه رت س. 
 نيماران و مصدوميخاطر در ب.  

 رعايت طرح تكريماحترام به بيمار و خانواده اش ( با عزت وتوأم  داشتن حسن خلق و همكاري الزم(. 
 آمبوالنس يرانندگ. 
 ياركفت يساعات ش (در اركمحل  به موقع و تمام وقت در حضور(.  
 فرم مصوب اورژانسيونيدن يپوش.  

 خ مصـرف دارو و  يتـار  يبررسـ و كـار   بـه  قبـل از شـروع  هـا   آن مينان از صحت و سالمت تجهيزات و عملكرداط
  .مأموريت جايگزيني و كنترل مجدد داروها و تجهيزات به محض بازگشت از و يكزات پزشيتجه

 جايگزيني اكسيژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن درهر ساعت از شبانه روز.  
  جامبگ دارويي و كنترل كاملCPR يا كيت احياء طبق چك ليست. 
 تحول با ذكر  و آمبوالنس و نقص فني تجهيزات در دفتر تحويلدارويي  و غيردارويي  ثبت موارد كمبود تجهيزات

  .تاريخ و امضاء

 و جلسات آموزشي طبق برنامه ابالغيها  شركت در دوره. 

  با هماهنگي مركز …و وي انتظامينير، ي مرتبط نظير آتش نشانيها سازمانهمكاري با.  
  ابالغي از مركز هاي مأموريتعدم استفاده از آمبوالنس غير از انجام.  
 نقص هرگونه  نان از عدم وجوديآمبوالنس جهت اطم يد فنينترل و بازدك. 
 ل سـوخت نداشـته   كمشمأموريت  يچ عنوان درطيه به هك نيا نان ازيت سوخت آمبوالنس جهت اطمينترل وضعك

 .شدبا
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  (Paramedic) شرفتهيپ يكپزش يها فوريت مسؤولف يشرح وظا
  

  وظايف
 مربوطه كن در صورت امكان و بنا به دستور پزشيمعاينه بيماران و مصدوم. 
 اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطههاي  انجام كمك.  
  غيره و گزارش به پزشك مربوطه و تنفس، نبض، خون حياتي بيمار از قبيل فشار عاليمكنترل.  
 ها زخم بانداژ پوشاندن و.  
 دهيد بيآس هاي اندام يبند آتل.  
  گرفتنIVLINE )يديق داخل وريتزر و )رگ باز.  
  گرفتنEKG )و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي )نوار قلب.  
  انجام مانيتورينگ قلبي و اقداماتABCD )جريـان  ، تنفسراه هوايي،  يي اوليه درمان شامل بررساقدامات ضرور

   .دارو)، خون
  انجام عملياتCPR )خصوص بيماران اورژانس در )تنفسي، احياء قلبي.  
 دارويي و  گكنترل كامل جامبCPR يا كيت احياء طبق چك ليست. 
 ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه )لوله تراشهانجام انتوباسيون.  
 روهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشكتجويز دا تزريق يا.  
 درمـان  هرگونه  رهيز ازپسيم و  بي ساختن ارتباط با مراكز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه به وسيله دستگاهبرقرار

  .بدون هماهنگي با پزشك مركز
 پزشكدر كدهاي فاقد غيردارويي صادره از پزشك مركز ( اجراي كامل دستورات دارويي و(.  
  زمان حمل بيمار دربيماران در كابين عقب آمبوالنس (بر بالين  مؤثرحضور مداوم و(. 
 تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان. 
 با دقت كامل و ثبت اطالعات مورد نيازمأموريت  تكميل فرم.  
 بيماران تا رسيدن به مركز درماني.حمل بيمار و مديريت ديده مربوط به چگونگي  رعايت تمامي اصول آموزش  

 

 ها مسؤوليت
 يرعايكاخالق پزش واي  حرفه رت س.  
 نيمصدوم ماران وينان خاطر در بياطم جاديا. 
 رعايت طرح تكريماش (احترام به بيمار و خانواده با عزت وتوأم  داشتن حسن خلق و همكاري الزم(. 
 ياركفت يساعات ش (در اركحل م تمام وقت در حضور به موقع و(. 
 فرم مصوب اورژانسيونيدن يپوش.   
 و خ مصـرف دارو يتـار  يسـ ربر قبـل از شـروع بـه كـارو    هـا   آن اطمينان از صحت و سالمت تجهيزات و عملكرد 

 مأموريت. و جايگزيني و كنترل مجدد داروها و تجهيزات به محض بازگشت از يكزات پزشيتجه
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 دارويي و  گكنترل كامل جامبCPR يا كيت احياء طبق چك ليست. 
 جايگزيني اكسيژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن درهر ساعت از شبانه روز.  
 وتحول با ذكـر   آمبوالنس و نقص فني تجهيزات در دفتر تحويلدارويي  و غيردارويي  ثبت موارد كمبود تجهيزات

  .امضاء تاريخ و
 امه ابالغيو جلسات آموزشي طبق برنها  شركت در دوره. 
  با هماهنگي مركز …و نيروي انتظامي، ي مرتبط نظير آتش نشانيها سازمانهمكاري با.   
 ابالغي از مركز هاي مأموريتانجام  عدم استفاده از آمبوالنس غير از.  
 هرگونه نقص. عدم وجود نان ازيآمبوالنس جهت اطم يفن ديبازد نترل وك 
 ل سوخت نداشته باشدكمشمأموريت  يچ عنوان درطيه به هكنين ازانايت سوخت آمبوالنس جهت اطمينترل وضعك.  

  
  پزشكيهاي  پرستار فوريتف يشرح وظا

بر رعايت منشور حقوق بيمار و تأكيد  ي پزشكي باها فوريتوظايف تخصصي پرستار در واحد ، عالوه بر وظايف عمومي
  باشد: مي يرمبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح ز

  
  .ترياژ كردن .1
  .معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه .2
  .اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطههاي  انجام كمك .3
  .وطهتنفس و غيره و گزارش به پزشك مرب، نبض، خون حياتي بيمار از قبيل فشار عاليمكنترل  .4
  .كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه .5
  .ها پوشاندن و بانداژ زخم .6
  .ديده آسيب هاي اندامبندي  آتل .7
  .يديق داخل وريو تزر )رگ باز( IVLINEگرفتن  .8
  .و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي )نوار قلب( EKGگرفتن  .9

مجـاري  ، جريان خـون ، اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو( ABCDبي و اقدامات انجام مانيتورينگ قل .10
   .)راه هوايي، تنفسي

  .پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس )تنفسي، احياء قلبي( CPRانجام عمليات  .11
  .يا كيت احياء طبق چك ليست CPRدارويي و  گكنترل كامل جامب .12
  .جوز از پزشك مربوطهبا كسب م )لوله تراشهانجام انتوباسيون ( .13
   .تزريق يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك .14
   .)در كدهاي فاقد پزشكاجراي كامل دستورات دارويي و غيردارويي صادره از پزشك مركز ( .15
  .)در زمان حمل بيماربيماران در كابين عقب آمبوالنس (بر بالين  مؤثرحضور مداوم و  .16
  .قيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستانتحويل د .17
  .با دقت كامل و ثبت اطالعات مورد نيازمأموريت  تكميل فرم .18
  .رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني .19
  .ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين .20
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شهري و بين شهري و همچنين ، آمبوالنس دريايي، امداد هوايي و موتور سيكلتمأموريت  آمادگي در جهت انجام .21
  .)مانوري و موقتهاي  استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه(حضور فعال در طرح استقرار 

حـاالت  ، كودكـان و نـوزادان  ، كهنسال ،بارداري و زايمانخاص (هاي  اوليه فوريتهاي  آشنايي و انجام كمك .22
  .)…، روحي و رواني

نمـودن كـاله ايمنـي     وم از خودرو يا محل حادثه و خـارج نمودن صحيح مصد خارج، سازيآشنايي با اصول رها .23
  .موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني 

  .آموزش به افراد گروه .24
  .با عزت و احترام با همكارانتوأم  يو رعايت حسن خلق و همكار )اپراتوريهمكاري با واحد ديسپچ ( .25
  .ييمشاوره تلفني و راهنما ارايه .26
  .هدايت و نظارت بر عملكرد تيم .27
  

 ها مسؤوليت
 يرعايكو اخالق پزشاي  حرفه رت س.  
 نيماران و مصدومينان خاطر در بيجاد اطميا. 
 ايت طرح تكريمرع(با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش توأم  داشتن حسن خلق و همكاري الزم(. 
 ياركفت يساعات ش در( اركتمام وقت درمحل  حضور به موقع و(. 
 فرم مصوب اورژانسيونيدن يپوش.   
 خ مصـرف دارو و  يتـار  يقبـل از شـروع بـه كـارو بررسـ     هـا   آن اطمينان از صحت و سالمت تجهيزات و عملكرد

  .مأموريت زگشت ازو جايگزيني و كنترل مجدد داروها و تجهيزات به محض با يكزات پزشيتجه
  كنترل كامل جامبگ دارويي وCPR يا كيت احياء طبق چك ليست. 
  جايگزيني اكسيژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن درهر ساعت از شبانه روز. 
 تحول با ذكـر   و آمبوالنس و نقص فني تجهيزات در دفتر تحويلدارويي و غيردارويي  ثبت موارد كمبود تجهيزات

  .ضاءتاريخ و ام
 و جلسات آموزشي طبق برنامه ابالغيها  شركت در دوره. 
  با هماهنگي مركز  …و نيروي انتظامي، ي مرتبط نظير آتش نشانيها سازمانهمكاري با.  
  ابالغي از مركز هاي مأموريتعدم استفاده از آمبوالنس غير از انجام.  
 نه نقص نان از عدم وجود هرگويآمبوالنس جهت اطم يد فنينترل و بازدك. 
 ل سوخت نداشته باشدكمشمأموريت  يچ عنوان درطيه به هكنينان ازايت سوخت آمبوالنس جهت اطمينترل وضعك.  

 
 ها پايگاه مسؤولف يشرح وظا

  

  وظايف
 گاه مربوطهينان پاكاركفت يم برنامه شيتنظ.  
 گاه مربوطهيپابر عملكرد كاركنان  نظارت. 
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 نانكارك اورژانس وهاي  و مسؤوليت فيشرح وظا، اتزيتجه با ديجد يروهايردن نكآشنا آموزش و. 
 گاه مربوطهيپا ل دفاتريمكت. 
 سكبالع ايگاه مربوطه ينان پاكارك از زكات مرياكش ه موارد گزارشات ويلكبه  ييپاسخگو. 
 گاه مربوطهيگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پا ه دفتريته. 
 يل رفـاه يت وسـا يوضـع ، يسـاختمان  و ت بنـا يگاه مربوطه (وضعياپ يت عموميوضع انه ازيه گزارش جامع ساليته 

  .)گاه مربوطهيپا
 10ــ 32 دكـ دن يانتقال قبل ازرسـ ، 10ـ19ت يمورأم (لغو وقوع موارد كيكلزوم به تف ق اطالعات مورديدق زيآنال  ،

 .)10ـ29 يدرمان زكمار به مريبه انتقال ب ازينو عدم  ييدرمان سرپا
 فتيش ن وينسكت و دك كيكجه آن به تفينتو ثبت  صحنه تصادف اعزام به ياعالم آمارها.  
 ز موارد يآنالCPR نينسكت و دك فت ويش كيكموفق به تف.  
 نيگزيجا ثبت موارد گاه مربوطه ويپا يزات مصرفيتجه نظارت برداروها و نترل وك.  
 ر علتكباذ ياتيمحدوده منطقه عمل ازخارج  گاه مربوطه دريپا يها آمبوالنسانجام شده توسط  هاي مأموريت ثبت تعداد. 
 نينسـ كت كيـ كجـه بـه تف  ينت همراه علت و به )10ـ7( ها آمبوالنس يخراب ريانجام اقدامات الزم جهت تعم ثبت و ،

 .گاهيپا فت ويش
 انجام شدههاي  با مأموريت تناسب آن شده و يط يلومترهايكنترل ك. 
 ن ويبنز آمپر، نيابكداخل  جلو وهاي  چراغ، راهنما، اغ گردانچر، آالرم اعم از ها آمبوالنس يت فنيوضع نظارت بر 

 .صياداره مربوطه جهت رفع نقا با يهماهنگ
 ها آمبوالنستصادف  اعالم موارد. 
 اداره از ييردارويغ و ييافت اقالم دارويدر.  
 رگاه.يبه تعم دكخروج  و ورود يريگيپ 
 زات داخل آنيتجه دها ومكبودن  زيتم نظارت بر. 
  گاهيبرنظافت پانظارت.   
  

 ها مسؤوليت
 يآن درساعات موظف كعدم تر اروكبه موقع درمحل  حضور. 
 اركفرم يونيدن يپوش. 
 يساعات موظف يدرتماممأموريت  انجام يامل براك يآمادگ.   
 الت آنهاكرد ومشكعمل يابيارز اران وكباهم .يت درهرماه جهت همراهيحداقل چهارمامور انجام.  

 
 هيحنا مسؤولف يشرح وظا

  

  وظايف
 ها پايگاهن مسؤوليفت يم برنامه شيتنظ، ييجابجا، هياز ناحين مورد يانسان يروين برآورد.  
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 ها ش آنيپا و ها پايگاهن مسؤولي ردكعمل نظارت بر. 
 ردكعمل يابيارزها براساس  پايگاهن مسؤولين ييتع. 
 اورژانس هاي  و مسؤوليت فيح وظاشر، زاتيتجهجديد با منطقه مأموريت،  يروهاينردن كآشنا نظارت برآموزش و

 .نانكارك و
 درمنطقه يوتاه علمكل جلسات يكتش نظارت بر. 
 ها پايگاه ل دفاتريمكنحوه ت ق برينظارت دق. 

 سكبالع اي و ها پايگاهنان كارك از زكمرو شكايات  ه موارد گزارشاتيلكبه  يدگيرس و يريگيپ. 
 ها پايگاهل دفتر ثبت گزارشات روزانه يمكتبر فرايند  نظارت. 

 وها  پايگاه يل رفاهيت وسايوضع، يساختمان و ت بناي(وضعها  پايگاه يت عموميوضع انه ازيه گزارش جامع ساليته...(. 
 مناطق هاي مأموريتبرگ از مأموريت و كنترل  منطقه يدهاكبازگشت  يحتمورد لزوم  ق اطالعاتيدق زيآنال. 

 مناطقمأموريت هاي  فرم ليمكنحوه ت نظارت بر. 
 مورد لزوم ياستخراج آمارها.  
 انتقال قبـل از ، 10ـ19ت يمورأم (لغو وقوع موارد كيكبه تف ها از سوي پايگاه اعالم شده يآمارهاو نظارت  نترلك 

 .)10ـ29 يدرمان زكمار به مريبه انتقال ب ازينو عدم  ييدرمان سرپا، 10ـ32 دكدن يرس

 فت.يش ن وينسكت و دك كيكتف جه آن بهيثبت نت اعزام به تصادف و ياعالم آمارها 
 ز موارد يآنالCPR نينسكت و دك، فتيش كيكموفق به تف.  

 نيگزيجا ثبت موارد و گاهايپا يزات مصرفيتجه داروها و نظارت بر نترل وك.  
 ر علتكذ با ياتيمحدوده منطقه عمل خارج از منطقه در يها آمبوالنسشده توسط  انجام هاي مأموريت نظارت بر تعداد. 
 نينسـ كت كيـ كجـه بـه تف  ينت همراه علـت و  به )10ـ7( ها آمبوالنس يرخرابيانجام اقدامات الزم جهت تعم و ثبت ،

 .گاهيپا فت ويش
 انجام شده مناطق هاي مأموريت تناسب آن با شده و يط يلومترهايكنترل ك. 
 ن ويآمپربنـز ، نيابكداخل  جلو وهاي  چراغ، راهنما، چراغ گردان، آالرم اعم از ها آمبوالنس يت فنيوضع نظارت بر 

 .صياداره مربوطه جهت رفع نقا با يهماهنگ
 زكبه مر ها آمبوالنسموارد تصادف  اعالم. 
 ها پايگاه ع آن دريتوز اداره مربوطه و از ييردارويغ و ييافت اقالم دارويدر. 

 ها آمبوالنس ت مجدديفعال و ريتعم نديفرا يريگيپ.   
 

 ها مسؤوليت
 يساعات موظف آن در كعدم تر و اركمحل  به موقع در حضور. 
 ن مناطقمسؤولي اداره ارتباطات و الزم با ياركهم. 
 جوارهم ين نواحمسؤولي با ياركهم تعامل و.  
  ت حس يتقوها  آن التكمش رد وكعمل يابيارز اران وكهم با يماه جهت همراه هر ت دريمورأم حداقل چهارانجام

 .نانكاركن يب ياركهم
 نانكارك يشغلهاي  زشيش انگيافزا يبرا ر الزميتداب اتخاذ 
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 مأموريت نوع مرتبط با يامداد يها سازمان ريتعامل باسا و ياركهم.   
 اركفرم يونيدن يپوش. 

 115 ف اپراتوريشرح وظا

  
  وظايف

 115 بدون وقفه به تلفن ييپاسخگو .  
 ن.يمصدوم ماران وياخذ شرح حال ب 
 اورژانسرندگان با يتماس گ ماران ويمشاوره به ب ارايه. 
 زكمر كمشاوره با پزش. 
 يضرور موارد در زكمر كارجاع به پزش. 
 محل حادثه ن ويمصدوم ماران ويب ينشان اخذ. 
 م جهت اعزام آمبوالنسيس بي ارجاع به اپراتور. 

  
 ها مسؤوليت

 يرعايكاخالق پزش واي  حرفه رت س.  
 نيمصدوم ماران وينان خاطر در بياطم جاديا. 
 م ارباب رجوع)يرك(طرح ت خانواده او و مارياحترام به ب باتوأم  الزم يراكهم ت حسن خلق ويرعا. 
 ياركفت يساعات ش در( اركمحل  تمام وقت در به موقع و حضور(. 
 115به تلفن  ييپاسخگو دقت در داشتن سرعت و .  
 115به تلفن  ييدر پاسخگو ياخالق و ين فنيه موازيلكت يرعا . 
 فرم مصوب اورژانسيونيدن يپوش.  

  
    توجه. 

رهاند، ايمان به آدمي نشاط و  دار كرده و آدمي را از پوچي ميرا هدف ايمان است كه زندگي
هـا را زدوده و   هـا و غصـه   دهـد، ايمـان غـم    س و نوميدي نجات ميأبهجت بخشيده و از ي

گذارد انسان به بن بست برسد و هميشـه آينـده    كند. ايمان نمي خاطر مي نانآرامش و اطمي
  نمايد.  براي او ترسيم ميروشني را 

ليت جـاد مسـؤو  دارد. ايمـان اي  ايمان انسان را كنترل نموده و از ظلم و تجاوز باز مـي  
سازد خالصه در پرتو ايمان به خـدا، توكـل، اطمينـان،     كرده و روابط اجتماعي را سالم مي

  آيد.  پديده مي …وتحمل، آرامش، مسوليت 
كوهي استوار، قـوي و محكـم نمـوده بـه آدمـي      ايمان، انسان را در مقابل شدائد چون 

وليت و تعهـد  ؤدهد. ايمان در پزشك ايجاد مس قدرت صبر و تحمل و مقاومت و پايداري مي
فهماند كه براي تجويز كـوچكترين دارو و   دارد و به او مي حذر ميبر تفاوتي كند و از بي مي

ي ياعتنا از يك مسامحه يا بييا بزرگترين عمل جراحي بايد در دادگاه الهي جوابگو باشد و 
  . گيرد چند هم كه كوچك باشد) مورد باز خواست قرار ميهر(
  



  اهداف آموزشي فصل هفتم
  در پايان اين فصل دانشجو بايد بتواند:

  .قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني را شرح دهد  
      بـه مراكـز درمـاني منتقـل     قانون ممنوعيت بازداشـت كسـاني كـه مصـدومين را

  نمايند را توضيح دهد.   مي
  .قانون پيوندي اعضاي بيماران را بيان كند  
   .ارزيابي عملكرد اعصاب محيطي را توضيح دهد  
  قانون تعزيرات (افشا اسرار بيمار) را شرح دهد. 106ماده  
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، يق علميتنها از طر ن امر نهيقق اتح. ت استيو سالمت بشر يبهبودتأمين  يكپزش يها فوريتحرفه  ييو غا يهدف اصل
 يت و دادخواهياكش، يتيموضوع نارضا. باشد مي يقابل دسترس، ارتباط با مددجو يح و برقراريصح ياخالق هاي روشه از كبل
باشد  مي ل مهم و مورد بحث جامعهياز مسا يو مراقبت يدرمان، يصيتشخ يل تخلفات و خطاهايبه دل يادر درمانكماران از يب
ت مسـؤولي امـروزه نسـبت بـه گذشـته      يكپزش يها فوريتپرسنل . رديگ مي مورد بحث قرار يو حقوق يكز پزشكر مراه دك
بوده و  ييدانش و مهارت باال، آموزش يه داراككند  مي جابيا يكپزش يها هاي فوريت نينسكتدارند توسعه نقش  يشتريب

ار خـود بشناسـند تـا در    كـ  يديلكعنصر  عنوان بهد قانون را ياب يكپزش يها فوريتپرسنل . داشته باشدگيري  ميتصم ييتوانا
از  يكپزشـ  يهـا  فوريـت م بـر  كن و مقررات و ضـوابط حـا  يبا قوان ييآشناكه  اين نظر به. ت شونديحماگيري  ميند تصميفرآ

از  يكزشپ يها فوريتمختلف  هاي گروهف يت در چارچوب ضوابط و شرح وظاكن حرفه است و حرياهاي  برنامه هاي اولويت
  . دمورد توجه قرار دهنآن را  بايست مي يكپزش يها فوريتاردان كه كاست  يامور

دن يـ بـوده و در اعـتال و برگردان   يسرآغاز دستورات اخالقـ  يكپزش يها هاي فوريت نينسكته كاست  يلذا ضرور
و  يكپزشـ  يهـا  فوريت نيقوان يشقدم باشند و محتوايان پين درد و آالم مددجويكتس، از عوارض يريشگيپ، يسالمت

داشته باشند مد نظر  محوله يها مسؤوليتن انجام يمناسبات ح يت در برقراريجهت هدا ييراهنما عنوان بهر آن را ييتغ
  . دهند ارايهت مطلوب مراقبت مطمئن را يفيكو با اي  و بتوانند منطبق وسازگار با اخالق حرفه

  

  نيقوان
  

 و وابسـته بـه آن   يكپزشهاي  شاغالن حرفهت يف و صالحين وظاييتع يقانون چگونگ
    27/8/1376مصوب 

درمـان و آمـوزش   ، و وابسته به آن براساس قانون تشـكيل وزارت بهداشـت   يپزشك يها وظايف و صالحيت شاغالن حرفه
نظام خواهد بود كه توسط سازمان  يهاي نامه و ساير قوانين مربوط مطابق آيين يو قانون تشكيل سازمان نظام پزشك يپزشك
ظرف  يچنانچه سازمان نظام پزشك )1(تبصره  .رسد يم يدرمان و آموزش پزشك، تهيه و به تصويب وزير بهداشت يپزشك

درمـان و  ، موضوع ماده واحده بـاال ننمايـد وزارت بهداشـت    يها نامه مدت شش ماه از تصويب اين قانون اقدام به تهيه آئين
. الزم كنـد  يهـا  نامـه  اقدام به تهيه يا اصـالح آئـين   يزمان نظام پزشكموظف است پس از كسب نظر از سا يآموزش پزشك

از حدود وظايف تعيين شده تجاوز نمايند مشـمول قـانون    كه صورتيدر  يشاغالن حرف وابسته به گروه پزشك )2(تبصره 
. خواهنـد شـد   29/1/1374مصوب  يو آشاميدن يو دارو و مواد خوراك ي) قانون مربوط به مقررات امور پزشك3اصالح ماده (

  . اند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه به موجب قوانين خاص مجاز به فعاليت شده يهاي گروه )3(تبصره 
  

ن و رفع مخاطرات يبه مصدوم كمكاز  يقانون خوددار«نام  به اي ماده واحده 1354در سال 
ـ ن ايانقـو ترين  يتوان آن را از اخالق مي هكد يب رسيتصو به »يجان ـ ران دانسـت ز ي را بـه  ي

 يلف هستند به وكگران ميباشد د يدر معرض خطر جان يور هر گاه فردكموجب قانون مذ
ـ نند قانون آنـان را بـه ا  كن ش عمليخو يفه وجدانين وظيند و اگر به اينما كمك ن خـاطر  ي

  . ردكمجازات خواهد 
  1354 /5/3صوب قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني م

  
  )  1(ماده واحده  
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هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن يا اعالم 
بـا ايـن   كه  اين فوري به مراجع يا مقامات صالحيت دار از وقوع يا اعالم خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون

ود يا ديگران شود و با وجود استمداد يا داللت اوضاع و احـوال برضرورت كمـك از اقــدام بـه    اقـدام خطري متوجه خ
تا يكسال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهـد شـد در ايـن    اي  اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه

از سـه  اي  بنمايد به حبس جنحـه  توانست كمك مؤثري مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي
ن مراكـز درمـاني اعـم از    مسؤوالسال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد  ماه تا دو

دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نماينـد بـه حـداكثر    
هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب آئين تأمين  ي هنحو. شوند مي مجازات ذكر شده محكوم

  . است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيداي  نامه
  

  )  2(ماده واحده  
ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قـرار دارنـد    اند به اشخاص آسيب ظيفه يا قانون مكلفكه برحسب و هرگاه كساني

  . از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شداي  خودداري كنند به حبس جنحهها  آن كمك نمايند از اقدام الزم و كمك به
  
  )3(ماده واحده  

ها به تناسب احتياج مراكز درمان فـوري (اورژانـس) و وسـايل انتقـال مصـدومين و       دولت مكلف است در شهرها و راه
  . ند ايجاد وفراهم نمايدبيماران كه كمك به احتياج فوري دار

  
  
  )4ماده واحده ( 

مامورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب ديـده را بـه مراجـع انتظـامي يـا مراكـز       
  . رسانند بشوند و فقط هويت و محل اقامت آنان را استعالم خواهند كرد مي درماني

  
ز كمك به مصـدومين و رفـع مخـاطرات    آئين نامه اجرايي قانون مجازات خودداري ا

  رانيت وزأيه 15/10/1364مصوب  جاني
  
  )1(ماده  

كه بايستي بيماران را سريعاً مورد رسـيدگي و درمـان    گردد مي ي پزشكي به مواردي از اعمال پزشكي اطالقها فوريت
ب العالج و يـا غيـر قابـل    نقص عضو يا عوارض صع، قرار داد و چنانچه اقدام فوري به عمل نيايد باعث خطرات جاني

  . جبران خواهد شد
  ) 2(ماده  

  :شود مي شامل موارد زير »اورژانس«پزشكي هاي  فوريتنامه  آيين از نظر
  ها مسموميت .1
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  ها سوختگي .2
  ها زايمان .3
  صدمات ناشي از حوادث و سوانح و وسايط نقليه  .4
  مغزي و قلبي هاي  سكته .5
  ها و شوكها  خونريزي .6
  اغماء .7
  ها يد و خفگياختالالت تنفسي شد .8
  تشنجات  .9

  ها  ي عفوني خطرناك مانند مننژيتها بيماري .10
  ي نوزاداني كه كه نياز به تعويض خون دارند ها بيماري .11
 . گيرد مي ) قرار1ساير مواردي كه در شمول تعريف ماده ( .12
  

  )3(ماده  
 . ج به كمك فوري دارداحتيا )ي پزشكي (اورژانسها فوريتشخصي است كه طبق تعريف نامه  آيين مشمول اين بيمار

  
  )4(ماده  

هـا و سايــر مؤسسـات درمـاني در      دولتي در تمام اوقات شبانه روزو نيز درمانگاهاعم از دولتي و غير، ها بيمارستانكليه 
مكلـف بـه پـذيرش بيمـاراني كـه      اند  داشته سيسي كه از وزارت بهـداري سابق دريافتأساعات فعاليت طبق پـروانه ت

  . باشند مي پزشكي هستند هاي مشمول فوريت
  
  )5(ماده  

يت مستقيم مسؤول، كند مي پزشكي اطالع پيداهاي  در مناطقي كه مركز اورژانس وجود دارد و به نحوي از موارد فوريت
  . باشد انتقال بيمار به مراكز درماني با مراكز اورژانس مي

در صورت دسترسي به مركز اورژانس از طريق  به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانساند  مكلف همه افرادتبصره. 
تلفن و ساير وسائل ارتباطي فوراً مورد را به آگاهي نزديكترين مركز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسي به 

  . واحد اورژانس نسبت به انتقال بيمار اورژانسي به نزديكترين مراكز درماني اقدام نمايند
  
  )6(ماده  

رژانس در واحدهاي بخش دولتي تحت مداوا قرارگيردحق العالج پزشكي كه جهـت مـداواي بيمـار    صورتي كه بيمار او
تعرفه خدمات درمـاني مـورد عمـل در آن    درصد  50ر ساعات غير اداري باشد برابر در صورتي كه د شود مي فراخوانده

  . مورد خاص خواهد بود
ارند در صورتي كه به دليل نياز از آنان كمك خواسته اشتغال دكار  به پزشكاني كه منحصراً دربخش خصوصي .تبصره

  . شود در تمام اوقات از مزاياي اين ماده استفاده خواهند نمود
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  ) 7(ماده  
دولتي تحت مداوا قرار گيرد هزينه درمان توسط بيمار طبق تعرفه ر اورژانس در واحدهاي درماني غيركه بيما در صورتي

  . خدمات درماني پرداخت خواهد شد
  

در موارد استثنايي كه بيمار استطاعت پرداخت كامل هزينه درمان خود را نداشته باشد طبق نظـر كارشناسـي    .تبصره
% كل هزينه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد 80مددكاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حداكثر تا 

  ود بيمار بايد به واحد درماني مربوطه بپردازدبديهي است مابه التفاوت پرداختي وزارتخانه مذكور را خ، شد
  

ل ير وسايق تلفن و سايموارد اورژانس از طرهرگونه  محض مشاهده ه افراد بهيلكه گفته شد ك يطيبا توجه به شرا
به واحد اورژانس نسبت به  يز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسكن مريتركيفوراً مورد را به اطالع نزد يطارتبا
  . ندياقدام نما يز درمانكترن مرا كيمار به نزديقال بانت

فرضـاً در  ، سـت ين نكله افراد مميمار هم به وسياورژانس وجود نداشته و انتقال ب يه در محلكافتد  مي اتفاق يگاه
 مشاهدهاو را  يدوچرخه سوار، نار جاده افتاده استكبه حال اغماء  يليدر اثر تصادف با اتومب يجاده خارج از شهر عابر

تأسـيس   ز اورژانـس در آن شهرسـتان  كـ ه مركـ  يست لذا در صورتير نيپذ انكمار با دوچرخه اميو چون انتقال بكند  مي
  . ندينما مارياقدام به انتقال بها  آن پاسگاه محل تصادف اطالع داد تاترين  كيمراتب را به نزد يبايست مي، نشده باشد

م يت مسـتق مسـؤولي ، ندك مي داياطالع پ يكپزشهاي  تياز فور ينحو به ز اورژانس وجود دارد وكه مرك يدر مناطق
  . ز اورژانس استكبا مر يز درمانكمار به مرايانتقال ب
ه به آنان محول كاي  فهيا برحسب وظيقانوناً افراد  يبرخ :لف به امداد هستندكا قانون ميفه يحسب وظه برك يسانك
ز اورژانس و كقرار دارند به شتابند مانند مرا يجان يه در معرض خطراتك ين و افراديمصدوم كمكبه  يبايست مي شده
  . يو ژاندر مر ين شهربانيمامور

دارنـد مطلـع شـده و از اقـدام الزم و      يفور كمكاز به يه نك ياز انحاء از وجود افراد ينحو ر بهكالذ اگر افراد فوق
ن و رفـع مخـاطرات   يبه مصدوم كمكا ز  ين خوددارماده واحده قانو 2نند طبق بند ك يخوددارها  آن ردن بهك كمك

  . شوند مي ومكبه شش ماه تا سه سال مح يجان
 يشخص ياريوجدان به  يه با نداك يفرد يالت براكجاد مشيباعث ا يو ادار ييفات قضايه تشرك منظور آن به

ـ ن نبايمورأمـ « :دارد مـي  رر مقـر كالـذ  ده واحده فوقما 4در بند  قانون، نگردد، رفته است، بوده كمكازمند يه نك د ي
بـه  ، رسـانند  مـي  يز درمـان كـ ا مراي يده را به مراجع انتظاميد بيه خود متهم نبوده و اشخاص آسك يسانكمتعرض 

  . »شوند
تصـويب   3/2/1380در تاريخ ، نمايند مي كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل قانون ممنوعيت بازداشت كساني

، نمايند مي كه مصدومين را به مراكز درماني يا نيروي انتظامي و غيره منتقل داشت كسانياست و بر اين اساس بازشده 
مگر اين كه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او را مقصـر قلمـداد   ، توسط مراجع مذكور (نه دادگستري) ممنوع است

  . كنند يا داليل و قرائن ديگري داللت بر انتساب اتهام به وي نمايد
  يمنياله اكمربند و كاز  يستفاده اجبارقانون ا

ـ هـاي   ر جـاده يت مسـ كـ در حـال حر  يهاوف اول انواع خودرينان رديرانندگان و سرنش يبرا يمنيمرمند اكبستن  ن يب
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نان هر نـوع  يرانندگان و سرنش يبرا يمنياله اكن استفاده از يو همچن يريدرون ش يها هار و بزرگها  مربندكو  يشهر
 . است يرلت اجباكيتور سوم

  
  
    توجه. 

هـا و كتـف    ها عبور كند و قسمت باالي آن بايد بين شانه قسمت پايين كمربند بايد از روي ران
قرار گيرد. هرگز اجازه ندهيد دو نفر از يك كمربند استفاده كننـد. مسـؤوليت بسـتن كمربنـد     

ـ    12ان زيـر  ايمني سرنشينان اتومبيل راننده است. استفاده از صندلي رديف اول بـراي كودك
سال منفرد با همراه والدين ممنوع است. در صورت استفاده از صندلي ويژه استقرار كودكـان  

  ها در رديف اول بال مانع است.  با تكيه گاه و پشت سري مخصوص، جاي دادن آن
  

  
آنـان مسـلم اسـت     يه مرگ مغـز ك يمارانيا بيشده  ماران فوتيب يوند اعضايقانون پ

    17/1/1379مصوب 
   
  اده واحده م

، درمـان و آمـوزش پزشـكي   ، پس از كسـب اجـازه كتبـي از وزارت بهداشـت    ، ي مجهز براي پيوند اعضاءها بيمارستان
، سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان برطبق نظر كارشناسان خُبره مسـلم باشـد   توانند از اعضاي مي

 يفـوق بسـتگ   يا اعضايوند ياتشان به پيه ادامه حك يمارانيند به بويپ به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت
  . نديدارد استفاده نما

هـاي دولتـي صـورت     ي مجهـز دانشـگاه  هـا  بيمارستانتشخيص مرگ مغزي توسط كارشناسان خبره در  )1(تبصره 
  . شوند مي بسال منصو درمان و آموزش پزشكي به مدت چهار، بهداشت  اين كارشناسان با حكم وزير. گيرد مي

  .را داشته باشندكننده  هاي پيوند هاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيم اعضاي تيم )2(تبصره  
  پزشكان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد )3(تبصره  

  
ه مـرگ مغـزي   كـ  بيمـاراني  يا شده ي قانون پيوند اعضاي بيماران فوتنامه اجراي آيين

   يران با اصالحات بعديت وزأيه 25/2/1381مصوب  نان مسلم استآ
   

  )1ماده (
ـ   الكـ ورتيكسـاب  ـ   قشر مغـز ـ ال  كورتيكمغزي  هاي فعاليتليه كقابل برگشت مرگ مغزي عبارت است از قطع غير

 .املكطور  به و ساقه مغزيـ اليه زير قشر مغز 
ي طـي  كدرمـان و آمـوزش پزشـ   ، آن توسط وزيـر بهداشـت  شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي  .تبصره

  دستورالعملي در جارچوب اين آيين نامه تعيين و ابالغ خواهد شد
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  )2(ماده  

، متخصص نورولـوژي  كل از يكمتش كضوابط اين آيين نامه توسط چهار پزشبراساس  مرگ مغزي تأييدتشخيص و 
  گيرد مي متخصص بيهوشي صورت كمتخصص داخلي و ي كي، متخصص جراحي مغز و اعصاب كي

  
ه كـ هـا   ي و خدمات بهداشتي درمـاني اسـتان  كهاي علوم پزش از دانشگاه كير در هركالذ متخصصان فوق )1(تبصره 

ام آنان براي مدت كي انتخاب و احكدرمان و آموزش پزش، توسط وزير بهداشت، ي مجهز باشندها بيمارستانداراي 
  .چهار سال صادر خواهد شد

، ميـل كبرگه مخصوص اين امر را ت، گانه بيمار را معاينه نمودهار اين ماده جدكالذان صدركدام از پزشكهر )2(تبصره 
  مرگ مغزي بيمار مسلم خواهد بود، نمايند و در صورت اتقاق آرا مي امضا و مهر

ه در تبصره يادشدـ در زير برگه مخصوص  ، هاي مربوط وليتؤقانوني در حيطه وظايف و مس كپزش تأييد) 3(تبصره 
  ضروري استـ فوق ) 2(

ز كـ ي تهيه و در اختيـار مرا كدرمان و آموزش پزش، مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت تأييدبرگه تعيين و ) 4(تبصره 
  مرگ مغزي قرار خواهد گرفتدهنده  تشخيص

  ي دانشگاهي دولتي انجام شودها بيمارستانتشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در ) 5(تبصره 
  
  ) 3(ماده  

  باشندكننده  مرگ مغزي نبايد عضو تيمهاي پيوند تأييدهاي تشخيص و  اعضاي تيم
  
  )4(ماده  
ي خـاص وزارت  هـا  بيمـاري شور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مرگز مـديريت پيونـد و   كي ها بيمارستانليه ك

  گردد تأييدمغزي مر گ دهنده  ي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيصكدرمان و آموزش پزش، بهداشت
  
  )5(ماده  

  مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار با موافقت ولي ميت انجام خواهد شد، شدن مرگ مغزي پس از مشخص
  
  )6(ماده  

نفـر از وراث   كتبي يكتبي يا شفاهي باشد و با اعالم كتواند به دو صورت  مي چوب قوانين مربوطوصيت بيمار در چار
ه وصيت نـامبرده را مبنـي بـر    كوراث قانوني ، نامه در دسترس نباشد ه اصل وصيتك حالتيدر . قانوني قابل احراز است

ي بايـد صورتجلسـه   كدرمان و آمـوزش پزشـ  ، طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهداشت، اعطاي عضو محرز بدانند
  .تنظيم و توسط افراد مطلع امضا شود

  )7(ماده  
ليه كرضايت . ه ميتوانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعالم نمايندك باشند مي بير قانونيكولي ميت همان وراث 
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  وراث ياد شده الزم است
  تبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شودكموافقت ولي ميت بايد ) 1(تبصره 
  مثبته باشد كمداربراساس  احراز ولي ميت بايد) 2(تبصره 

  
  )8(ماده  

، ي خاص وزارت بهداشتها بيماريز مديريت پيوند و كبه عهده مر، آيين نامه هاي الزم در اجراي اين ايجاد هماهنگي
  باشد مي يكدرمان و آموزش پزش

  
  )9(ماده  

انتقـال  ، يـو ، سـي ، آيهـاي   هزينه ـبر امر پيوند اعضا  ها  نهيهزتأمين  ي برايكدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت
زم را بـه سـازمان   پيشـنهادات ال ، ن انجـام امـور فرهنگـي   يو همچنـ ـ تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند  ، متوفي

ور نيز اعتبارات الزم را در هر سال تحـت عنـوان دريفـي خـاص در     كشور اعالم و سازمان مذكريزي  مديريت و برنامه
  نمايد ميبيني  پيش شوركل كقانون بودجه 

  
  )10(ماده  

الزم را  هـاي  دسـتورالعمل سـاير  ، مربوط و اين آيين نامـه  ي در چارچوب قانونكدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت
  صادر و به مبادي ذيربط ابالغ خواهد نمود

  
و  يكپزشـ هاي  شاغالن حرفهاي  و حرفه يبه تخلفات صنف يدگيرس ينامه انتظام نييآ

  رانيات وزيه 1378ر يت 30مصوب جلسه مورخ  وابسته
  

  اي حرفهو  يف و تخلفات صنفيشرح وظا، فيتعار) فصل اول
  ف يتعار: قسمت اول

  
  )1(ماده  

ـ ا ياسالم يجمهور يكل سازمان نظام پزشيكتش قانون 24موضوع ماده  يكوابسته به امور پزشهاي  حرفه ه از كـ ران ي
هـاي   ارشد شاغل در رشـته  يارشناسكو  يارشناسك، ياردانك النيفارغ التحص:عبارتند از شود ميده ين پس قانون ناميا

، يازوسـ دار، يهوشبر، اتاق عمل، ييماما، يوتراپيراد، يلوژويوراديب، يولوژيراد، يكپزش ينولوژكت، يشگاهيعلوم آزما
هـاي   رشته، ده بهداشتكدانش التحصيالن غفار، ار دهان و دندانكبهداشت ، بهداشت خانواده، ها بيماريمبارزه با ، هيتغذ

 يمهندس، يكمربوط به تجهزات پزشهاي  رشته، يكزشپ كمدار، ياپتومتر، يومترياود، يوتراپيزيف، يمختلف توانبخش
 .يكه پزشيو علوم پا ياركو مدد يخدمات اجتماع، يكپزش يميوشيب، كيزيوفيب، يكپزش

 يكو پزشـ  يز درمانكاز مرا يكيه در كهستند  ين ماده افراديوابسته موضوع اهاي  و حرفه يكشاغالن پزش .تبصره
هـاي   ن پس به اختصـار شـاغالن حرفـه   ياشتغال دارند و از اـ ه  يريا خيت وابسته به دول، يدولت، ياعم از خصوصـ 
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  .شوند يده مينام يكپزش
   

  اي و حرفه يف و تخلفات صنفيقسمت دوم: شرح وظا
  
  )2(ماده  

ثر كمـاران حـدا  يب ياسيس ـ  يت اجتماعيمذهب و موقع، نژاد، تيبدون توجه به ملاند  مكلف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
  .ببرندكار  به خوداي  ف حرفهيدر حدود وظا ن راكتالش مم

  
  ) 3( ماده 

اب كرده و از ارتكفه يانجام وظاي  و حرفه يصنف، يو قانون يشرع، ين علميد طبق موازيبا يكپزشهاي  شاغالن حرفه
   .نندك يخوددار شود مي يكحرمت جامعه پزش كه موجب هتك ييارهاك
  
  ) 4( ماده 

  .نندكحفظ  ـ نيشده در قوان حيمگر در موارد تصر ـاو را  يماريمار و نوع بيد اسرار بنا موظف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
  
  )5( ماده 

ه بنا كمار هستند يرش آن تعداد بيموظف به پذ يشگاهيعلوم آزمااي  حرفه يترهاكان و متخصصان و دكان و دندانپزشكپزش
  .سر باشديزمان مناسب م كيدر ها  آن يها شيماق و انجام آزينه دقيحسب مورد معا يكص سازمان نظام پزشيبه تشخ

  
  ) 6( ماده 

  .ممنوع است يكپزشهاي  توسط شاغالن حرفه يكانجام امور خالف شوون پزش
  
  )7( ماده  

  .ماران ممنوع استيبه ب يضرورريل مخارج غيتحم
  
  ) 8( ماده 
توانـد بـه    يمـ  كممنوع است و پزش يارميدادن ب م جلوهيا وخي يماريح وخامت بيمار با تشريجاد رعب و هراس در بيا

  .قرار دهد يماريب يان خطرات و وخامت و عواقب احتماليمار را در جريبستگان ب ينحو مقتض
  
  ) 9( ماده 

 يمار از دردهايه بك يد ممنوع است مگر در مواردياد درآيبه حالت اعتكه  اي گونه به گردان و مخدر روان يز داروهايتجو
  .ندكجاب يرا اها  آن مصرف يكا ضرورت پزشيقابل عالج رنج ببرد ريغ يها بيمارياز  يد ناشيشد

  )10( ماده 
  .نندكت يمصوب را رعا يخدمات درمانهاي  تعرفهاند  مكلف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
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  )  11( ماده 

از  م بروز سـوانح ا در هنگاير يواگ يها بيمارياز  يريشگيپمنظور  به هك يدر مواقعاند  مكلف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
، شـود  مي اد شده از آنان استمدادين شده از طرف وزارت ييا مراجع تعي يكدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشتسوي 

  .ن و الزم را معمول دارندكمم ياركهم
  
  )12( ماده 

، كينيلك يلپ، مارستانيا بي يه مطب شخصيريوابسته به دولت و خ، يدولت يو درمان يسسات بهداشتمؤمار از يجذب ب
  .ممنوع است ياستفاده مادمنظور  به يخصوص كينيلكا پارايداروخانه و 

  
  )  13( ماده 

ن مسـؤوال ه توسـط  كـ  يمـاران عـالوه بـر وجـوه    يرا از ب يچگونه وجه ماليافت هيحق در يكپزشهاي  شاغالن حرفه
   .ندارد شود ميافت يربط در يذ يموسسه درمان

  
  )14( ماده 

هـاي   ق رسـانه يـ از طركننده  غ گمراهين هر نوع تبليهمچن، باشد يكه مخالف شئون حرفه پزشك يصورت بهمار يجذب ب
و  يكپزشـ  ياالهـا ك يغ تجاريتبل. ممنوع است يكخارج از ضوابط نظام پزش، ن و معابركدر اما يو نصب آگه يگروه
هـا   آن اركدر محل ، دارند يه جنبه تجارك يغين نصب اعالنات تبليهمچن، يكپزشهاي  شاغالن حرفه ياز سو ييدارو

  .ستيمجاز ن
  
  )15ماده ( 

داشـته باشـند از   كننـده   گمـراه  يغاتيه جنبه تبلكاي  و حرفه يح مطالب فنيو تشر يكپزشهاي  انتشار مقاالت و گزارش
  .ممنوع است يغاتيل تبليق وسايطر
  
  )16( ماده 

 يكدرمـان و آمـوزش پزشـ   ، وزارت بهداشت تأييده به ك يو تخصص ين علميد از عناوينبا يكپزشهاي  شاغالن حرفه
  .نندكده است استفاده ينرس
  
  )  17( ماده 

شـور)  ك يـي وپه(مجموعه داروكدر فارما يكدرمان و آموزش پزش، ه از طرف وزارت بهداشتكرا  ييد داروهاينبا كپزش
منـدرج در   يهمـه سـاله فهرسـت داروهـا     يكدرمـان و آمـوزش پزشـ   ، وزارت بهداشت. ندكز ياعالم نشده است تجو

  .ندك مي شور) را اعالمك ييوپه (مجموعه داروكفارما
  )18( ماده 

كـه   ايـن  مگـر ، است يموارد ضرور يو تخصص به استثنا ييدر حد توانا مار خوديادامه درمان ب مسؤولمعالج  كپزش
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  . است ين ماده مستثنيموارد اورزانس از شمول ا .تبصره. ل نباشنديا بستگان او مايمار يب
  

  )  19( ماده 
ـ مـار  يب كـه  صـورتي است در  معالج كمشاور با توافق پزش كالزم باشد انتخاب پزش يكه مشاوره پزشك يدر موارد ا ي

ـ مـار  يد و چنانچـه ب يآ مي معالج به عمل كرا الزم بدانند مشاوره با نظر پزش يكبستگان او مشاوره پزش ا بسـتگان او  ي
 معـالج اول  كن صورت پزشيمار دعوت به عمل آورند در اين بدرما يبرا يگريد كمعالج از پزش كبدون اطالع پزش

  .باشد يو ضرور ين دعوت در مواقع فورياكه  اين مگر، دينما يمار خودداريتواند از ادامه درمان ب مي
  

  )20( ماده 
  . ممنوع است يو فن ير متجانس و خارج از ضوابط علميا غيمار ياز بيزائد بر ن يز داروهايتجو

  

  )  21( ماده 
  .ممنوع است يكدرمان و آموزش پزش، وزارت بهداشت يان مگر با مجوز رسمكتوسط پزش يكفروش دارو و ابزار پزش

  
  )22( ماده 

قابل فهم در نسـخه   يا انشايا خط خوانا ي كد توسط پزشيمار بايز شده به بيتجو يمشخصات و طرز استعمال داروها
تـر داروسـاز موظـف بـه     كد )2( تبصره .ل ممنوع استكدالشهمسان و متحهاي  صدور نسخه )1( تبصره. د شوديق

  .است كز داروها طبق نسخه پزشيتجو يح چگونگيتوض
   
  )  23( ماده 

  .هاست آن يمسووالن فنبرعهده  ها در تمام ساعت يكموسسات پزش ينظارت بر امور فن
   
  )  24( ماده 

ـ باها  در رسانه يدرج آگه يو چگونگ، تابلو ها، ر مشخصات سر نسخه هاياندازه و سا ه بـه  كـ باشـد  اي  د طبـق نمونـه  ي
  .رسد مي يكنظام پزش يعال يب شورايتصو

   
  )  25( ماده 
  .ممنوع است يكوابسته در موسسات پزشهاي  و حرفه يكر مجاز در امور پزشيو استفاده از افراد غكارگيري  به
   
  )26( ماده 

 يكخود را به سازمان نظام پزشـ  يكطب و موسسات پزشم ير نشانييو تغتأسيس اند  مكلف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
  .محل اطالع دهند

  
  )27( ماده 

اقـدامات مناسـب الزم را    يكپزشهاي  تيدر موارد فوراند  مكلف يكپزشهاي  شاغالن حرفه
  .مار بدون فوت وقت انجام دهندينجات ب يبرا

  )28( ماده 
ن و ينـد عـالوه بـر قـوان    ا لفكمـ   هيريخصوص و خ، ولتوابسته به د، ياعم از دولتـ   يكموسسات پزش يوالن فنؤمس
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مصوب سازمان نظـام   يمقررات فن، يكدرمان و آموزش پزش، مصوب وزارت بهداشتهاي  ن نامهييمقررات موجود در آ
  نندكت يربط را رعا يذاي  و حرفه ين ضوابط علميهمچن، يكپزش

  
  

  يانتظام يها مجازات فصل دوم:
  )30( ماده 

. محـل  يكره نظام پزشيأت مديدر حضور ه يخ شفاهيا توبير كتذ )الف( :شود مي نيير تعيبه شرح ز يظامانتهاي  مجازات
ه يو نشـر  يكبا درج در پرونده نظـام پزشـ   يتبكخ يتوب )ج(. محل يكبا درج در پرونده نظام پزش يتبكخ ياخطار و توب )ب(

و  يكپزشـ هـاي   ت از اشتغال به حرفـه يمحروم (د). لمح يكدر تابلو اعالنات نظام پزش يا الصاق رايمحل  يكنظام پزش
و وابسـته از سـه مـاه     يكپزشهاي  ت از اشتغال به حرفهيمحروم (هـ). اب تخلفكسال در محل ارتكيوابسته از سه ماه تا 

م سال تا پـنچ سـال در تمـا   كيش از يو وابسته از ب يكپزشهاي  ت از اشتغال به حرفهيمحروم (و). شوركسال در تمام كيتا 
  . شوركو وابسته در تمام  يكپزشهاي  ت دائم از اشتغال به حرفهيمحروم (ز). شورك
  

  :شود مير جرم محسوب نياعمال ز ،)ياسالم يها (مجازات 59اده م
و بـا  هـا   آن يقانون ي هنديا نمايا سرپرست ي يا وليت شخص يه با رضاكمشروع  يا طبي يهر نوع عمل جراح .1

مرجـع  . سـت ين يت ضرورياخذ رضا يدر موارد فور. انجام شود ينظامات دولتو  يو علم ين فنيت موازيرعا
د قبل از يبا يياست و مراجع قضا يكسازمان نظام پزش، ا تخلف از آني يو علم ين فنيت موازيص رعايتشخ

  . نديور را اخذ نماكه سازمان مذيابتدا نظر ييب قضايشروع به تعق
 گـران را يا دفع خطر از جان و مـال د ينجات اشخاص  ي هفيوظ خود يف قانونيلكه حسب تك يسانكاقدامات  .2

  . رده باشندكت يه مقررات مربوط را رعايلككه  اين دارند مشروط بربرعهده 
او برائـت حاصـل نمـوده باشـد ضـامن       يا وليض ياز مر يا اعمال جراحيب قبل از شروع درمان يچنانچه طب .3

 ب ضـامن يـ ن نباشـد طب كـ ه اجازه گـرفتن مم ك يارد فورست و در مويا نقص عضو ني يا مالي، يخسارت جان
  . باشد نمي

  

  
  هاي اسالمي مواردي از قوانين مجازات

  
  قانون تعزيرات 106 ي هماد
شوند هرگاه  مي خود محرم اسرار ي هكساني كه به مناسبت شغل يا حرف ي هدارو فروشان و كلي، قابله ها، جراحان، اطباء

، شوند مي ضربه محكوم 74باشند اسرار مردم را فاش نمايند به شالق تا  مي نون ملزمدر غير از مواردي كه بر حسب قا
  . نقدي نيز به آن اضافه شده است ي هاخيراً به موجب تصويب شوراي عالي قضايي حبس و جريم

  از قوانين نظام پزشكي (جعل و تزوير) 20ماده 
مهر يا امضـاي اشـخاص    گري برخالف حقيقت يا ساختناز ساختن نوشته يا سند يا چيز دي عبارت استجعل و تزوير 
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رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم رسمي يا غير
اجازه  به نوشته ديگري يا به كاربردن مهرديگري بدوناي  سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشتهتأخير  يا

  . )ياسالمهاي  مجازات 523ماده  (صاحب آن و ونظاير آن
  

  ياز قوانين نظام پزشك 25ماده 
ن دولتي كه در حين اجراي وظيفـه خـود در احكـام و تقريـرات و نوشـتجات و اسـناد و       مسؤوال هريك از كارمندان و
امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يـا  كه  ناي اعم از، از نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كندها  آن مجالت و دفاتر و غير

الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغييـر دهـد عـالوه بـر مجازاتهـاي اداري و      اي  مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه
  . )ياسالمهاي  مجازات 532ماده  (جبران خسارت وارده محكوم به حبس از يك الي پنج سال خواهد بود

  
  قانون ديات 250ماده 

كنـد   مـي  صـادر آن را  يا دسـتور دهد  مي كه شخصاً انجامهايي  اه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههرگ
قبل از كه  اين باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر هرچند با اذن مريض يا ولي او

  . ات)يدـ  ياسالمهاي  مجازات 319(ماده  شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد
  

  قانون ديات 28ماده 
 هرگاه طبيب قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل كند عهده دار خسارت پديد آمـده نخواهـد بـود   

  . ات)يدـ  ياسالمهاي  مجازات 322 (ماده
  

  تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني 3ماده 
الزم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلـف بـه    ي هخدمات اولي ي هيپذيرش و ارا از ها بيمارستانخودداري 
  : گردد مي هاي زير محكوم مجازات
 پزشكي ي هتوبيخ كتبي و درج در پروند، جريمه نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال. اول ي همرتب .  
 توبيخ كتبي ، فني موسسه مسؤول ي هلغو پروان، يالنقدي پانصد هزار تا يك ميليون ر ي هجريم .دوم ي همرتب

  . پزشكي ي هو درج در پروند
 فنـي موسسـه   مسـؤول  ي هلغو پروان، نقدي از مبلغ يك ميليون تا پنج ميليون ريال ي هجريم .سوم ي همرتب ،

 . پزشكي ي هتوبيخ كتبي و درج در پروند، تاسيس ي هلغو پروان
  

 مرگ بيمار شود بايد ديه پرداخت شود و ديـه  هرگاه قصور شاغالن حرف پزشكي موجب
  :باشد مي فعل فرد سبب نقص يا جرح شود به شرح ذيل كه صورتياعضا در 

  هاي اسالمي مجازات 368ماده  
اگـر دوبـاره    و دار ديه كامل خواهـد بـود   از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده هرگاه كسي موي يا صورت مردي را طوري

ديه براي  عنوان بهمقدار خاصي  و شرعاًيد آ (جنايتي كه بر عضو كسي وارد ضامن ارش استبرويد نسبت به موي سر 
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  ين نشده باشد مقصر بايد براساس تشخيص قاضي ديه بپر دازد)يآن تع
  
  369ماده  

دار  واگـر دوبـاره برويـد عهـده     ببرند كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل خواهد بـود ن يبهرگاه موي سر زني را طوري از 
  مهرالمثل خواهد بود

  
  372ماده  

گر دوباره برويد ا(هر دينار يك مثقال طالي شرعي) و  هرگز نرويد پانصد دينار كه صورتيديه كامل مجموع دو ابرو در 
  .در همه موارد ارش است

  
  373ماده  

   .رويد خواه نرويدباز بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره 
  
  375ماده  

  .خواهد بود نصف ديه كاملها  آن و ديه هر كدام از ديه كامل دارد ن بردن دو چشم سالم موجباز بي
  
  380 ماده 

  .و استخوان بيني است موجب ديه كامل است ازبين بردن تمام بيني يا نرمه آن كه پايين قصب
  
  383ماده  

   .فلج كردن بيني دو ثلث ديه كامل است
  
  384ماده  

   .هاي بيني موجب ثلث ديه كامل است ز سوراخاز بين بردن هر يك ا
  
  386ماده  

واز بـين بـردن مقـداري از آن     واز بين بردن هر كدام نصف ديـه كامـل   از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد
  موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود 

  
  391ماده  

واز بين بردن هر مقـداري از   واز بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد
  .لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود

  395ماده  
وخـوب شـدن    ها نمايان شود موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصالح ي كه دندانطور بهشكافتن يك يا دولب 

   خمس ديه كامل خواهد بود
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  403ماده  

   .هاي بيست وهشت گانه ديه كامل دارد از بين بردن تمام دندان
  
  418ماده  

  .از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل يا تا مج ديه كامل دارد
  
  419ماده  

  .پانصد دينار است چديه قطع انگشتان هر دست تنها تا م
  
  424ماده  

  .وديه هر انگشت عشر ديه كامل است مل خواهد بودچنين ديه انگشت دو پا كا هم ده انگشت دو دست و
  
  433ماده  

  .قطع بعضي از آن به نسبت مساحت است و ديه كامل دارد قطع تمام نخاع
  
  438ماده  

   .شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد
  
  442ماده  
و اگر معالجـه شـود و بـدون     باشد ياست خمس آن م ينيه معيآن عضو د يه براك يستن استخوان هر عضوكه شيد
در صـورت درمـان بـدون     ه آن عضـو و يدن آن ثلث ديوبكه يستن آن است و دكه شيه آن چهار پنجم ديب گردد ديع
  . باشد مي ه خرد شدن استخوانيب چهار پنجم ديع
  
  443ماده  

ب يـ ت و اگـر بـدون ع  ه همان عضو اسـ يده گردد دو ثلث ديفا يآن عضو بكه  طوري به ردن استخوان از عضوكدر جدا 
  . باشد يردن مكه اصل جدا يه آن چهار پنجم ديد، شود درمان 

  
  455ماده  

  .اگر كسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است
  471ماده  

  كامل ديه كامل دارد طور بهاز بين بردن گويايي 
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  480ماده  
  :ديه جراحت سروصورت به ترتيب زير است

  پوست بدون آنكه خون جاري شود: يك شترخراش  
 دو شتر :همراه با جريان خون باشد و مقدار اندك وارد گوشت شود و ش از پوست بگذرداخر  
 سه شتر :جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد  
 شترو به پوست نازك روي استخوان برسد: چهار  جراحتي كه از گوشت بگذرد  
 و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را اشكار كند: پنج شتر  جراحتي كه از گوشت بگذرد  

  
  484ماده  

   :ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد
 شش دينار :سياه شدن صورت بدون جراحت  
 كبود شدن صورت: سه دينار  
 يك ونيم دينار :سرخ شدن صورت  
 ودر صورت سـرخ   ن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيمدر ساير اعضاء بد

  شدن سه ربع دينار 
  
  622ماده  

  قبـل از   كـه  صورتيدر (يا اذيت زن حامله موجب سقط شود عالوه بر پر داخت ديه  جرح واسطه ضرب و هكس كه بهر
  د) بر حسب مورد از يك تا سه سال حبس محكوم شود ماهگي باش 4بعد از  كه صورتيدر (ماهگي باشد) يا قصاص  4
  
  623ماده  

  از  و يا با دادن دارو و يا وسايلي باعث سقط جنـين شـود   كه كسي زن حامله را در سقط جنين راهنمايي كند در مواردي
ام ندهد به وخود عمل را انج فقط زن حامله را راهنمايي كند كه صورتيو در  شود مي ماه تا يكسال به حبس محكوم 6
  عالوه بر پرداخت ديه شود مي ماه حبس محكوم 6الي  3

  
  شناخت حقوق بيمار

حـق  دهنـده   مسـاوي به همه افراد بشر تعلق دارد و پيوندطور  به حقوق بشر مهـمترين بخش از حقـوق افراد است كه
فكري است كه بين صاحبـان  اهـميت حقوق در اتصـال. آزادي و حقـوق فردي افـراد است كه بايـد به آن توجه شود

اي  حق يك اختيار توجيه شده و يا اجازه. براي داشتن حق بايد داراي جايگاه اخالقي بود. آيد ميوجود  به حق و شخص
است و به تقاضاها ها  آن حقوق حامي آزادي افراد و مراقبت از. شود مي براي انجـام كار است كه به وظـيفه فرد مربوط

داشتن جايگـاه اخالقــي بايـد مـورد احتــرام بـود و همچنـين بايـد          براي. كند مي يدگي و خدمتو كارهاي افراد رس
نه به حقوق ديگران احترام گذاشت و سپس با استفاده از قوانين براي نگاه داشتن جايگاه اخالقي افـراد تـالش   مسؤوال

  . كرد
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 يك جايگاه اخالقيعنوان  به اعي را نيزاجتم هاي ارزش ،داند مي يـك جايگـاهعنوان  به كه حقـوق رااي  ايده
اخالقي مختلـف در   هاي ارزشافراد جامعه خواهان . كند مي جدي حمايتطور  به اجتماعي را هاي ارزشداند و  مي

مـردم خواسـتار   . آنان خواستار حداقل رنج و مرارت همراه با آزادي انتخـاب هسـتند . پزشكي هستند هاي مراقبت
منصفـانه و كاربـرد وسيـع و بيطرفانه عدالت و نيز خواهان پرهيزكاري و زندگي خوب  برخـورد ،زندگي طوالنـي

  .  هستند
براي همه بيمــاران بـدون    يكپزش يها هاي فوريت نيسينكتهر فرد بيماري حقوقـي دارد كه اين حقـوق توسط 

 ،وضـعيت بـاليني   ،ان درآمـد مليت ميـز  ،سن ،زبان ،سطح تحصيالت ،طبقه فرهنگي و اجتماعي ،جنسيت ،توجه به نژاد
 بحث حقـوق از اين جهت اهميت دارد كه اول مـددجو فقـط  . شود مي ناتواني ذهني يا فيزيكي يا زمينه مذهبي رعايت

  . باشد مي در خدمات و مقاصد مراقبتي ،خدمات نيست بلكه يك طرف مذاكرهكننده  دريافتمعني  به
بـه ايـن معنـا كـه ممكـن اسـت        ،سبت به نحوه معالـجه اسـت مددجو حق آزادي انتخـاب دارد از جملـه حق او ن

ين است كه ديگـران  دوم اهميت هر حقي در ا. مددجـو تقاضـا يا ادعاي حـق روش خاصـي از معالـجه را داشته باشد
مثل حق بيمار نسبت به نحوه عمـل و معالــجه اسـت و بـدين      ،مناسب احقاق آن وظايفي دارند هاي راهكردن در مهيا
حقوق افـراد  كه  اين سوم. فرادي كه با موارد پزشكي در ارتباط هستند وظايفي را در حمايت از حق بيماران دارندمعني ا

حقوقــي كـه   . آميـزد  مـي  طرفـي و انصــاف در هــم    بي ،با اصـول عدالت در ارتبـاط است و چنين اصولـي با برابري
حق اهميتي قابـل  كه  اين الت ندارد حاكم است و چهارمبراساس عـدالت باشد بر حقوق قانوني كه پايه و اساسي در عد

اگـر حقـي   كه  اين در نهـايت. گرفتن حقوقش حمايت كنندكار  به وابستـگان نزديك فرد بايستـي فرد را در ،اجرا است
جبــران شــود و در    ،بايستـي حق فردي كه حقوق وي پايمــال شــده اسـت    ،ضايع و يا به نفع ديگري پايمال شود

  . نقـض حقـوق و آزادي بايد به جبـران نقض و تخلـف پرداختصـورت 
و نيازهاي مراقبتي خاص خـود را داراسـت كـه بايسـتي ايـن       شود مي يك انسـان واحد مطـرحعنوان  به هر بيمار

طـور   به درماني را هاي مراقبتبيمـاران حق دارند كه . نيازها توسط كاركنان بهداشتـي با احتـرام به بيمار برآورده شـود
 شود مي محرمانه نگهداريطور  بهها  آن محرمـانه دريافت نمايند و مطمئن باشند كه مستندات پروندهطور  به مطمئن و

  . محـدوديت واقعي وجود داردها  آن و در دستيابي به اطالعـات پرونده
با احترام و با توجـه بـه   گونه آسيب و زياني  مطمئن و قابل توجه را بدون هيچ هاي مراقبتهمچنين حق دارند كه 

 ،درمـاني خـود را انتخـاب نماينـد     هـاي  مراقبـت دهنـدگان   ارايهحق دارند كه ها  آن .و عقـايد دريافت نمـايند ها ارزش
درماني باكيفيـت بـاال دسترسـي داشـته      هاي مراقبتبراي دريـافت  ،راحتي به افـراد با كفـايت به توانند بهكه  طوري به

 سـؤال خود  يكپزش يها فوريتن يسينكتكنند را از  مي كه دريافت ،درماني اقداماترا در مورد  و توضيحات الزم باشند
  . نمايند و اگر بخواهند مراقبت درماني خود را خاتمه دهند يا آن را رد كنند

المللي نيز صريحاً به حقوق مددجـو در بيمارستـان و ساير مراكز بهداشتي و درماني اشـاره   در منشورهاي بين
خـدمت به مددجو درگـير هسـتند را ملــزم نمـوده كـه ايـن معيارهـا را        ارايهشده است و كساني كه به نوعي با 

  . رعايت نمايند
و  ياقـدامات درمـان   ارايـه در طـي   يكپزشـ  يهـا  هاي فوريـت  سنينكتشناخت و رعايت حقوق بيماران توسط  لذا
  . برخوردار استاي  از اهـميت ويژه الزم هاي مراقبت
  ور حقوق بيمارمنش
امل را بدون توجه به عوامـل  كاحترام  همراه با و مؤثر، مراقبت مطلوب مار حق دارد در اسرع وقت درمان ويب .1
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 . از گروه درمان انتظار داشته باشد يمذهب و يفرهنگ، ينژاد
 . ل بشناسديگروه معالج را در صورت تما ياعضا ريسا پرستار و، كپزش، يمحل بستر مار حق دارديب .2
 شخصـاً  را ياطالعات ضرور خود يماريشرفت بير پيس درمان و، صيخصوص مراحل تشخ در مار حق دارديب .3

هـاي   تيـ در فوركـه   طوري به ديمعالج درخواست نما كپزش وابستگان از از يكيق يل از طريصورت تما در اي
 . مار گردديب يجان ديا تهديادامه درمان  در ريخأمنجر به ت دين امر نبايا يكپزش

ر يسـا  اربردك اي يدر خصوص عوارض احتمال يدرمان اطالعات ضرور ياجرا نات ويقبل از معا مار حق دارديب .4
 .ديت نماكدرمان مشار ييوه نهايانتخاب ش در افت ويمعالج در كخود از پزش كحد در در ها را روش

ت يرضـا  يقـانون  نيآحـاد جامعـه طبـق مـواز     يد سالمتيتهدو عدم  يل شخصيصورت تما در حق دارد ماريب .5
 . ديمراجعه نما يز درمانكمرا گريبه د اياعالم  خاتمه درمان را خود از يشخص

 نـات و يج معاينتـا ، يكپرونـده پزشـ   ياماندن محتو از محرمانه خود يم شخصيجهت حفظ حر مار حق دارديب .6
نـان  ياطم رديگ مي از گروه معالج استعالم صورت يف قانونيوظابراساس  هك يجز در موارد ينيبالهاي  مشاوره

 . ديحاصل نما
ماً يه مستقك يافراد ينيلذا حضور بال خوردار باشدم معالج بريت يگر اعضايد و كپزش يمار حق دارد از رازداريب .7

 . مار خواهد بوديسب اجازه بكول به كمو، ت ندارندكروند درمان شر در
 انتقـال و ، يطول مدت بستر معالج در گروه ياصل يگر اعضايد معالج و كبه پزش ياز دسترس مار حق دارديب .8

 . دينان حاصل نمايص اطميترخ پس از
 و يه بر روند سـالمت كمارستان يب يپژوهش و يآموزش هاي فعاليتنوع  امل ازكسب اطالع كبا  مار حق دارديب .9

ا در مراحل مختلـف پـژوهش از   يرا اعالم  يت درمانكخود به مشار يت شخصيرضا ل ويتما ندمؤثردرمان او 
 . دينما يخوددار ياركدامه هما

زان يـ م، قـبالً از مهـارت گـروه معـالج    ، يز درمـان كر مرايادامه درمان در سا صورت اعزام و مار حق دارد دريب .10
 . مقصد مطلع گردد يز درمانكخدمات در مرهاي  مهيپوشش ب وها  تعرفه

 
اگزير بايـد  ن. مردم بستگي دارد نجاتبا زندگي و  يكپزش يها هاي فوريت نينسكتخدمات 

و صـدمات احتمـالي كـاري در امـان     ها  تا هم از زيان، قوانين و آداب و اصولي باشد، تابع
دارند خود را در پناه قانون برعهده  در انجام دادن خدماتي كهها  نينسكتباشند و هم خود 

 ،بر كار و رفتـار آنـان اسـت    بنابراين الزم است از قوانين و اصول اخالقي كه حاكم. بدانند
عنصر اصلي و ابزار كار خود تلقي نماينـد و قـادر   عنوان  به آگاهي كافي داشته و قانون را

بـا اطمينـان   ، شـوند  مـي  يا قانوني و يا اخالقي را كه با آن مواجـه اي  باشند مشكالت حرفه
  . حل كنند، بيشتري
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  .1372تهران ، رانيا

 .1381تهران  ،يكانتشارات دانشگاه علوم پزش ،ماريهمدم ب، يمحمد مهد، ياصفهان .2
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