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باسمه تعالي
سپاس
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست كه هر چه بر سر ما ميرود ارادت اوست
(حافظ)
حمد و س��پاس مخصوص خداوند بلند مرتبهايست كه زبانها از حمد و ثنايش قاصر و
عقلها از درك جمالش عاجزند .خداوندي كه جان را به نور عقل و ديده را به روشنايي
دانش منور گردانيد.
اكنون كه به ياري خداوند متعال توفيق خدمت در كميته اخالق پرستاري گروه پيراپزشكي
فرهنگس��تا ن علوم پزشكي جمهوري اس�لامي ايران جهت تدوين مجموعه راهكارهاي
توسعه اخالق پرستاري حاصل گرديده است ،الزم ميدانيم كه از راهنماييها و حمايتهاي
اس��تادان فرزانه و دانشمند ،جناب آقاي دكتر ايرج فاضل ،جناب آقاي دكتر سيد عليرضا
مرن��دي ،جناب آقاي دكتر علي نوبختحقيقي ،جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي ،جناب
آقاي دكتر سيد شهابالدين صدر ،جناب آقاي دكتر مسعود كنزي ،جناب آقاي دكتر سيد
حس��ن مقدمنيا ،جناب آقاي دكتر سيد محمدرضا كالنترمعتمدي ،جناب آقاي دكتر سيد
جمالالدين سجادي و ساير همكاران فرهنگستان علوم پزشكي به مصداق "من لم يشكر
المخلوق ،لم يشكر الخالق" تشكر نموده و براي آنان از درگاه ايزد منان آرزوي تندرستي و
توفيق ادامه خدمتنماييم.

پيشگفتار و نگاهي گذرا به روند نگارش مجموعه راهكارهاي توسعه
اخالق پرستاري

مجموعه حاضر ،بهمنزله مقدمهاي در ارائه راهكارهاي توس��عه اخالق پرس��تاري اس��ت،
چرا كه پرداختن به مناس��بات انساني و اخالقي بهويژه اخالق پرستاري ،به تالش بيوقفه
صاحبنظران پرستاري و همكاري همهجانبه تمامي كاركنان نظام سالمت نياز دارد و مستلزم
فرهنگس��ازي و ايجاد بستر مناسب جهت بهكارگيري دانش در عمل ميباشد ،از اين رو،
اعضاي كميته اخالق پرستاري گروه پيراپزشكي فرهنگستان بسيار خشنود خواهند شد تا
از راهنماييهاي اساتيد گرانقدر ،دانشپژوهان و دانشمندان كه هدفي جز خدمت به خلق و
ايفاي وظيفه بندگي خويش در برابر خداوند يكتا را بر عهده ندارند ،بهرهمند گردند.
اين نوشتار براساس نياز به تدوين راهنماي اخالق پرستاري در كميته اخالق پرستاري
گروه پيراپزش��كي فرهنگستان علوم پزش��كي و ماحصل حدود سي نشست و دو كارگاه
يكروزه در محل فرهنگس��تان علوم پزش��كي ،معادل با نهصد نفر/ساعت كار تخصصي
پيرامون موضوع مورد بحث بوده و دانش و تجربه اساتيد فرهيخته و گرانقدر شركتكننده
در آن جلسات ،نقش بيبديلي در تدوين اين متن داشته است .انجام اين كار از ابتداي سال
 1388آغ��از و تا اوايل س��ال  1391بهطول انجاميد .پس از تهيه پيشنويس اوليه و انجام
ويرايش علمي و ادبي مقدماتي در دو كارگاه يكروزه ،بازخواني متن طي چهار نشس��ت
تخصصي با حضور تمام��ي اعضاي كميته صورت پذيرفت و نظرات تخصصي اعضاي
گروه پيراپزشكي نيز در آن لحاظ گرديد.
فرهنگس��تان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران اميد دارد كه اين مجموعه بهعنوان
مقدمهاي بر راهنماي اخالق پرس��تاري ،مورد اس��تفاده دانش��جويان پرس��تاري ،اس��اتيد،
صاحبنظران و فرهيختگان نظام ارائه خدمات سالمت قرار گيرد .مبرهن است كه نهادينه
شدن موضوع اخالق ،بهويژه اخالق حرفهاي ،مقولهاي است بس وسيع و عميق ،و تكامل و
اشاعه آن نيازمند سالها وقت و همكاري تمامي نهادهاي اجتماعي ميباشد ،لذا انتظار ميرود
گروههاي تخصصي مختلف بر اجزاي آن تعمق بيش��تري نموده و موجب پيشبرد اهداف
مندرج در اين مجموعه در سطح حرفه و به تبع آن ،در جامعه گردند.
كميته اخالق پرستاري گروه پيراپزشكي فرهنگستا ن علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران

اس��امي اعضاي كميته اخالق پرس��تاري گروه پيراپزشكي فرهنگستا ن علوم پزشكي
جمهوري اسالمي ايران ،بهترتيب الفبا

خانم دكتر زينب بيابانگردي ،عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
خانم دكتر زهره پارسا يكتا ،دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
خانم دكتر سودابه جواليي ،دانشیار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
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خانم فهيمه رحيميها ،عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي
تهران
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اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
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بايد خداي بزرگ آغاز و انجام انديشه تو و پنهان و آشكار كار تو باشد .چشم
جانت به ديدار او روشن و سعي و قدمت به سوي او برگردد تا همواره در برابر
او قرار گيري و آيتهاي بزرگ او را بنگري.
ابنسينا

مقدمه

اهميت و ارزش اخالق در زندگي انس��انها تا آن حد اس��ت که پيامبر عظيمالشأن اسالم

(ص) انگيزه بعثت خود را اتمام مکارم اخالق ميداند .بر اين مبنا ،اخالق و اصول آن را
ميتوان بهمثابه زيربناي كليه امور اجتماعي محسوب نمود .روابط بين انسانها هنگامي به
سمت کمال هدايت ميشود که به جوهر اخالق آميخته باشد .هدف دستيابي آحاد جامعه
به بهترين خدمات در حوزه س�لامت ،از موضوعاتي است که رابطه تنگاتنگي با اخالق
دارد .بر اين اساس ،مراقبتهاي پرستاري هنگامي ارزش واقعي خود را پيدا خواهند كرد
که در بستري اخالقي متبلور شوند.
موضوع اخالق آنچنان در مراقبت و پرس��تاري تنيده ش��ده است که تصور جدائي
اين دو از يکديگر امکانپذير نيست .کمتر کسي است که در مباني و اصول نظري ،منکر
واقعيت آميختگي مراقبت پرستاري و اخالق باشد .اين امتزاج تا جائي است که مراقبت و
پرستاري ،بارها در مباحث مربوط به اخالق ،بهعنوان نماد و مظهر فعل خوب و اخالقي
به کار برده شدهاند .با وجود اين ،طرح موضوع اخالقيات در پرستاري بهصورت رسمي
و دانشگاهي ،بهعنوان يکي از شاخههاي اخالق عملي و كاربردي ،جاي کار فراواني دارد.
موضوع مراقبت در س�لامت آنگاه ارزش و جايگاه شايسته خود را مييابد که به جوهر
اخالق آميخته ش��ده و فرهنگ فرزانگي و حکمت را پشتوانه خدمات خود سازد .توجه
ويژه به شرايط فرهنگي ،اجتماعي ،روابط اقتصادي ،سياسي و پيشرفتهاي علوم پزشکي
موضوعات جديدي را فراروي اخالق پرس��تاري قرار داده اس��ت .موضوعاتي در علوم
10

پزشکي كه از س��الها قبل مطرح ولي كمرنگ بودند ،بعض ًا در حال حاضر ازچالشهاي
عمده اخالقي محسوب ميشوند .با اين حال ،مسائل مربوط به مراقبت ،از جمله در پيوند
اعضاء ،مرگ مغزي ،مراحل پاياني عمر و نظاير آنها ،تنها چالشهاي اخالقي موجود در
حرفه پرستاري نيستند ،بلکه در کنار آنها و در هنگام برقراري روابط عادي با مددجويان،
بهط��ور روزمره دهها موض��وع اخالقي پيش ميآيد که مواجهه و ح��ل آنها تنها از عهده
پرستاراني برميآيد که قدرت تحليل موضوعات اخالقي را داشته باشند .از اين رو ،كميته
اخالق پرستاري گروه پيراپزشكي در فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ايران با
درک اهميت اين موضوع برآن شد تا با تشکيل گروهي از صاحبنظران پرستاري کشور،
راهکارهای توسعه اخالق پرستاري را تدوين نمايد.
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راهکاری توسعه اخالق پرستاری

مفاهيم پايه
کرامت انسان  -كرامت انسان بهمعناي ارزش فطري و شايستگي انسان بوده و موضوعي

اس��ت که در قرآن كريم بهصراحت از آن ياد شده اس��ت . 1هر انسان داراي کرامت ذاتي
ميباشد .كرامت انسان تحت تأثير ويژگيهاي گوناگون ديگر همچون نژاد ،جنس ،مذهب،
طبقه اجتماعي و نظاير آن قرار ندارد .بر اساس اين ويژگي ،انسان از ساير پديدههاي جهان
هستي متمايز ميگردد و به همين جهت ،نميتوان او را همچون يك شيء قلمداد كرد.
چنين ديدگاهي نسبت به انسان باعث ميشود که براي او حقوقي متصور شده و در
مواجهه با او ،الگوهاي خاصي از رفتار مبتني بر اصول اخالقي شکل گيرد .کرامت انسان
مبناي مهم حقوق بشر و رويکردهاي اخالقي است .اينکه انسانها صرفنظر از نژاد ،جنس
و نظاير آن از جنبه کرامت انساني يکسان هستند و حتي سطح سالمت و بيماري ،و توانايي
و ناتواني در اين زمينه مؤثر نيست ،يك موضوع اساسي است .از اين رو ،توجه به کرامت
انساني در اخالق پرستاري راهگشاي بسياري از اصول و توصيههاي اخالقي قرار ميگيرد،
بهنحوي که موضوع مراقبت از يک انسان توسط انساني ديگر بهنوعي اشاره به کرامت انسان
داشته و مظهري از عملکرد اخالقي محسوب ميگردد.
در اخالق پرس��تاري همچون رش��تههاي ديگر ،مفهوم نظري كرامت انس��ان مبناي
رويكردهاي عملي قرار ميگيرد و مباني حقوقي و اخالقي براس��اس آن تنظيم ميش��ود.
احترام به کرامت انسان حاصل رشد شعور اجتماعي و بيداري وجدانهاست .مفهوم کرامت
توسط وجدان جمعي بشر آگاه پذيرفته شده است .بنابراين ،در اخالق حرفهاي پرستاري
توجه به اين مفهوم و تالش براي درک همگاني از آن امري ضروري است .بديهي است بر
 -1لقد كرمنا بني ادم ( ،...سوره اسراء ،آيه )70
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مفاهیم پایه

اساس اين نگرش در نظام سالمت ،عالوه بر مددجويان ،ارائهدهندگان خدمات سالمت از
جمله پرستاران نيز خود از کرامت ذاتي برخوردار هستند.
پرس��تاري  -پرس��تاري بهعنوان بخشي از نظام س�لامت ،مداخالت و فعاليتهاي

منحصربهفرد حرفهاي پرس��تاري را با برقراري ارتباط انساني جهت تشخيص و كمك به
رفع مشكالت مددجويان اعم از سالم و بيمار ،در سنين مختلف بهعمل ميآورد .اقدامات
پرس��تاري آگاهي ،انگيزه و توانايي مددجويان و خانوادهه��اي آنها را براي حفظ ،ارتقاء
سالمت ،بهبود ،بازتواني و مرگ توأم با آرامش و عزتمند فراهم ميسازد.
پرستار در نقشهاي تأمينكننده سالمت ،مراقبتكننده ،تصميمگيرنده باليني و اخالقي،
آموزشدهنده ،برقراركننده ارتباط ،مدير ،حامي ،آرامشدهنده و توانبخش مددجويان انجام
وظيفهمينمايد.
مراقبت  -مراقبت بهعنوان جوهره اساس��ي و قلب فعايتهاي پرس��تاري ،فرايندي

بينفردي است كه با درك همدالنه پرستار ماهر از نيازهاي مددجو ،اعم از جسمي ،رواني،
اجتماعي و معنوي ،معنا ميياب��د .فرايند مراقبت بهصورت جامع ،مبتني بر نيازهاي فرد،

خانواده ،و جامعه ،از سوي يك فرد شايسته ،باوجدان و متعهد ،توأم با اطمينان و مهرباني
ارائه ميگردد.
مراقبتك��ردن  -مراقبتكردن مس��تلزم وجود بل��وغ حرفهاي ،تماي��ل ،انگيزش و

زيرس��اختهاي اخالقي در فرد مراقبتكننده (پرس��تار) و نياز و پذيرش از س��وي فرد

مراقبتشونده (مددجو) ميباشد .فرايند مراقبت در يك محيط كاري مساعد روي ميدهد؛
مراقبت پرستاري كلنگر است و مددجو و نيازهاي سالمت او را محور كليه فعاليتهاي
خود ميداند.
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مددجو – مددجو يا دريافتكننده خدمت عبارت است از فرد سالم يا بيمار كه تحت

شرايط گوناگون با ويژگيهاي مختلف فردي ازنظر سن ،جنس ،زبان ،سطح تحصيالت،
طبقه اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي ،اعتقادات و باورهاي مذهبي ،وضعيت باليني و ناتواني
جس��مي ،ذهني و رواني خاص براي حل مشكل يا مش��كالت سالمت و برآورده كردن
نيازهاي اساسي خود به مراقبت تخصصي و حرفهاي نياز دارد.

نقشهاي پرس��تار  -حرفه پرس��تاري براي ايفاي نقشهاي مختلف در جايگاههاي

گوناگون ارائه خدمات ،مس��تلزم نهايت تالش براي كسب مهارت و دانش روز در حرفه
پرستاري و آگاهي و شناخت از مذهب و فرهنگ مددجو است .گسترش نظامهاي مراقبت

سالمت در گروه پزشكي ،محيطهاي ارائهدهنده خدمت ،تغيير وضعيت بيماريها و افزايش
نيازهاي مددجو ،از عوامل پيدايش نقشهاي جديدي براي اين حرفه است .حرفه پرستاري
نقشه��اي فراوان��ي را دربر ميگيرد و بهطور روزافزون بر تعداد آن افزوده ميش��ود .اين
نقشها از خدمات باليني تا خدمات پيش��رفته ،مديريت بحران ،ارتقاء كيفيت ،و مشاوره
گسترش يافتهاند كه درباره آنها توضيحاتي ارائه ميشود:
مراقبتكننده (مراقبتي) :پرستار جهت دستيابي به سالمت طي فرايند بيماري و سير

بهبود به مددجو كمك می کند .او تمامي نيازهاي مراقبتي مددجو و خانواده را مدنظر قرار
ميدهد و مراقبتي مبتني بر شواهد را با هماهنگي گروه سالمت براي وي تدارك ميبيند.
حمايتكننده (حمايتي) :پرستار محيط ايمن را براي مددجو ايجاد و حفظ ميكند و

اقداماتي جهت محافظت وي از صدمات و عوارض ناشي از روشهاي مراقبتي ،درماني

و تش��خيصي بهعمل ميآورد .پرستار در اين نقش از حقوق انساني و قانوني مددجو نيز
حمايت كرده و درصورت نياز براي اعاده اين حقوق به وي كمك ميكند.
آموزشدهنده (آموزش��ي) :پرس��تار مفاهيم و حقايق در مورد سالمت و روشهاي

خودمراقبت��ي را ب��ه مددجو آموزش ميده��د ،تقويت يادگيري را با آموزش رس��مي و
غيررس��مي تسهيل مينمايد و پيش��رفت مددجو در يادگيري را براي رسيدن به اهداف
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مراقبتي ارزشيابي ميكند.
برقراركنن��ده ارتباط (ارتباطي) :پرس��تار در تمام مراحل فرايند مراقبت ،براي ايجاد

راحتي ،حمايت عاطفي ،مراقبت مؤثر و تصميمگيري مشاركتي از مددجو حمايت ميكند
و در مقابل بهخطر افتادن سالمت او ،با عدهاي از افراد ازجمله خود مددجو ،خانوادهاش و
ساير افراد گروه سالمت ،افراد كليدي ،سياستگذاران و جامعه ارتباط شفاف و مؤثر برقرار
ميكند.
پژوهشگر (پژوهشي) :پرستار در موقعيتها و مسئوليتهاي گوناگون حرفهاي خود،

براي برآوردن نيازهاي فعلي و آتي دريافتكنندگان مراقبت ،پژوهشهاي متعددي را اجرا
ميكند و نتايج آنها را در راستاي نهادينه كردن بهترين عملكرد ازجمله پرستاري مبتني

بر شواهد ،كاربرد نتايج پژوهشها ،توليد و ترجمان دانش و تعيين ميزان تأثير آنها بهكار
ميبندد.
مديريتكننده (مديريتي) :پرس��تار در تمام سطوح خدمات ،مديريت مراقبت و نيز

مديريت فعاليتهاي پرس��تاري را به عهده دارد .او در طي فعاليتهاي خود بر حس��ب
جايگاه مديريتي که دارد ،از کليه فنون مديريت سنتي و مديريت و رهبري نوين از جمله،
رهبري تغيير و رهبري توسعهيافتگي براي بهبود شرايط مددجو استفاده ميکند.
تصميمگيرن��ده باليني و اخالقي :تصميمگيري اخالق��ي از عناصر ضروري در حرفه
پرستاري است .پرستار از مهارتهاي كاوشگري دقيق جهت ارائه مراقبت مؤثر باليني مبتني
بر اخالقيات استفاده ميكند .پرستار ممكن است بهتنهايي يا همراه با ديگر اعضاي گروه
سالمت ،مددجو و خانواده وي تصميمگيري نمايد.

عرصه خدمات پرستاري  -عبارت از مكاني است كه در آن مراقبت اوليه و اساسي به

مددجو ارائه ميگردد .اين عرصه شامل خانهها ،مراكز بهداشتي ،بيمارستانها و درمانگاههاي
عمومي يا تخصصي و دولتي يا خصوصي ،مدارس ،كارخانجات ،خانههاي س��المندان،
زندانها ،هواپيماها ،عرشههاي كشتي ،قطارها ،و جامعه از جمله در فرهنگسراها ،خانههاي
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سالمت و سراهاي محله ميباشد ،بنابراين بايد داراي خصوصيات ويژهاي ازجمله امنيت،
هزينه -اثر بخشي و امكان تقويت نظام ارائه خدمات سالمت باشد.
در نظام ارائه خدمات سالمت ،ارائهدهندگان خدمات خود را به شش صورت مراقبت،
پيشگيري در سطوح اوليه ،ثانويه و ثالثيه ،احياگر و دائمي ارائه مينمايند.
اخالق پرستاري – علم اخالق ارزشهاي انساني را شناسايي كرده و تالش ميكند

تا از راه رشد فضيلتها ،فرد و جامعه را به سوي كمال و سعادت رهنمون گردد .بنابراين
ميت��وان گف��ت كه اخالق ،خوب و بد را معرفي و عمل به خوبيها و پرهيز از بديها را
توصيه ميکند .اين خاصيت اخالق فردي را ميتوان در اخالق حرفهاي نيز مشاهده کرد.
يک حرفه هم بهمانند يک شخص ميتواند متصف به اخالق باشدبه اين معني که شاغالن
به آن حرفه خوبيها و بديها را شناس��ائي و به وابستگان آن حرفه توصيه نمايند .چنين
ِ
سالمت انسانها سروکار دارند،
رويکردي بهخصوص در حرفههائي که با موضوع ارزشمند

بسيار توصيه ميشود ،لذا حرفه پرستاري که جوهره مراقبت در آن متجلي ميشود ،بيش از
هر چيز نيازمند برخورداري از چنين رويکردي است.
اخالق پرستاري نوعي فعاليت حرفهاي به سمت تكامل و كسب شايستگي حرفهاي
است .چنانچه اخالق حرفهاي به کمال برسد ،حرفه پرستاري واجد تمام خوبيهايي خواهد

بود که براي رس��يدن به آن طراحي شده است .چنين وضعيتي مطمئن ًا به توسعه سالمت
منجر خواهد شد.
مس��ير تعالي اخالق پرس��تاري از عمل به اصول اخالقي ميگذرد .در مبحث اخالق

آن اصول
پرستاري ،احترام به اصول امري پذيرفته شده است؛ از اين رو ،با مبنا قرار دادن 
در اتخاذ تصمي م و طي روند اس��تدالل اخالقي ،بررسي موارد پرچالش به انجام خوبيها
و تعالي پرستاري منجر خواهد شد .لذا ،متوليان حرفه پرستاري و آحاد پرستاران به لحاظ
اينکه امکان تصميمگيري در مسير خير و شر را دارند ،الزم است با فراگيري اصول اخالقي،
توانائي استدالل اخالقي و تصميمگيري مناسب را در خود افزايش دهند.
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عملک��رد اخالقي و ارتقاء صالحيتهاي حرفهاي در پرس��تاري ،عالوهبر ايجاد آثار
اجتماعي مثبت ،که مهمترين آن توسعه سالمت ميباشد ،در شاغلين حرفه پرستاري هم
آثاري از قبيل افتخار و سربلندي و رشد معنويت را به دنبال دارد .به همين دليل ،ميتوان
ارتباط نزديک و تنگاتنگي را بين اخالق و معنويت در حرفه پرستاري تصور نمود.
حقوق بش��ر – حق ،اختياري الهي اس��ت كه برمبناي قانون يا عرف به انسانها اعطا

ميش��ود .در فرهنگ فارسي ،حق بهعنوان راستي ،درس��تي ،حقيقت ،نصيب ،عدل ،داد،
بهره و س��زاواري تعريف شده است .حقوق جمع واژه حق است كه براي نمايان ساختن
مجموعهاي از حق ها بهكار برده شده است .حقوق ميتواند شامل حقوق فردي ،اجتماعي،
اساسي ،مدني يا قانوني باشد كه بهطور كلي تحت عنوان حقوق بشر مطرح ميشود.
حقوق بش��ر به مجموعهاي از حقوق اطالق ميشود كه بدون درنظر گرفتن تابعيت،
نژاد ،مذهب و ديگر وابس��تگيها و عاليق افراد ،براي حفظ شأن و منزلت انسان در همه
جوامع ،الزم تلقي ميشود .اين حقوق شامل ارزشهايي است درباره حفظ شأن و كرامت
انسان و هدايت آن ارزشها به موضوعات قانوني كه شامل حقوقي براي افراد و تعهداتي
براي دولت ميباشد.
يكي از ويژگيهاي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تأكيد بر حقوق و آزاديهاي
فردي و اجتماعي ،و رعايت شأن و كرامت انساني است .برمبناي اين حق ،دولت موظف
است خدمات سالمت را براي يكايك افراد كشور تأمين كند .براين اساس ،ارائه خدمات
سالمت بايد عادالنه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني مددجويان صورت
پذيرد.
حق برخورداري از س�لامت  -هر انس��اني حق برخورداري از استانداردهاي الزم

زندگي جهت حفظ و ارتقاء س�لامت و رفاه خود و خانوادهاش را دارد كه ش��امل غذا،
پوشاك ،مسكن ،سواد ،سالمت ،مراقبتهاي بهداشتي ،درماني ،خدمات اجتماعي و سبك
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مناسب زندگي است .ازجمله مظاهر كرامت انسان ،حق او در برخورداري از سالمت است.
حق برخورداري از سالمت قبل از تولد شروع شده و تا هنگام مرگ ادامه مييابد .از ديدگاه
اسالم ،سالمت يكي از بزرگترين نعمتهاي خداوند است كه به بشر عطا شده است .اين
نعمت بزرگ در كنار نعمت امنيت هنگامي بهخوبي شناخته ميشود كه انسان آن را از دست
بدهد .به همين دليل ،اين نعمت را "نعمت مجهول "1ناميدهاند .حق برخورداري از سالمت و
تأمين سالمت افراد جامعه يكي از اساسيترين حقوق انساني است .احترام به شأن و كرامت
انسان ،عنصر اساسي در تأمين سالمت اوست .مصاديق احترام به كرامت انسان در تأمين
حق سالمت را ميتوان در حق انتخاب ،احترام ،رازداري ،اطالعرساني و آموزش سالمت
به آنها مشاهده كرد .اولويت وگسترش سالمت عمومي ،دستيابي به عدالت در سالمت ،و
جلوگيري از آلودگي و آسيب به محيط زيست نمونههايي از توجه به حق برخورداري از
سالمت براي همه انسانها است.
در مفهوم حق س�لامت ،حق پيش��گيري از بيماري و مراقبت درماني ،هر دو ،وجود
دارند .به همين دليل ،گاهي از اصطالح "حق حفظ س�لامت" استفاده ميشود .بر اساس
تعريف سازمان بهداشت جهاني برخورداري از سالمت بهمعني دستيابي به استانداردهاي
رفاه جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي ميباشد .به همين لحاظ ،تأمين اين حق را با وجود
اهميت خدمات بهداشتي و درماني ،نميتوان منحصر به آن دانست بلكه مؤلفههاي مختلف
ازجمله ،تغذيه مناس��ب ،داشتن مسكن مناس��ب ،برخورداري از عدالت اجتماعي ،درآمد
كافي ،آموزش و پرورش و امنيت زيس��تي ،اجتماعي ،رواني و معنوي در تأمين س�لامت
نقش اساسي دارند.
با توجه به ابعاد چهارگانه سالمت ،وظيفه تأمين حق سالمت بر عهده دولت و ساير
نهادهاي اجتماعي اس��ت كه بهنحوي با اين ابعاد س��روكار دارند .از اين رو ،نهادهايي كه

اختصاص ًا براي تأمين ،حفظ و ارتقاء سالمت ايجاد شدهاند ،اهميت بيشتري مييابند .حرفه
پرستاري در قبال تأمين حق برخورداري از سالمت در همه ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي
 -1النعمتان مجهولتان ،الصحه و االمان (رسول اكرم ص)
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و معنوي ،و در تمام س��طوح تأمين ،حفظ ،و ارتقاء آن از سطح پيشگيري و بروز بيماري
تا بازتواني وظايفي بر عهده دارد .اخالق حرفهاي در تأمين اين حق اساسي آحاد جامعه با
توجه به عدالت در خدمات ،ايجاب مينمايد كه بدون توجه به امتيازات آنها ،ارائه خدمات
و حمايتهاي خاص از گروههاي آسيبپذير نظير زنان باردار ،كودكان ،سالمندان ،معلوالن،
معتادان ،زندانيان ،مبتاليان به بيماريهاي خاص ازجمله ايدز ،فقرا و مهاجران و اقليتهاي
مذهبي با الگويي عادالنه صورت بگيرد.
الزمه دستيابي به حق سالمت ،پذيرش مسئوليت ارتقاء سالمت مردم توسط نهادهاي
مدني اس��ت .در سطح بينالمللي ،براي تأمين حق برخورداري از باالترين سطح خدمات
س�لامت قابل دسترسي براي هر انسان ،سازمان بهداشت جهاني بنا شده است .در مقدمه
اساس��نامه اين س��ازمان بر اين نكته تأكيد شده است كه "س�لامت از حقوق اساسي هر
يك از افراد بش��ر است" .در ماده  25اعالميه جهاني حقوق بشر آمده" :هر كس حق دارد
استانداردهاي كافي زندگي از نظر سالمت و رفاه را براي خود و خانوادهاش داشته باشد".
در س��طح ملي نيز حق مزبور در بيشتر قوانين اساسي كشورها مورد شناسائي قرار گرفته
و در اصل  29قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است" :برخورداري از خدمات
بهداش��تي و درماني و مراقبتهاي پزش��كي بهصورت بيمه و غيره ،حقي است همگاني
كه دولت موظف اس��ت براي يكيك افراد كشور تأمین نمايد ".عالوه بر اين ،ميتوان به
بند  12اصل  3قانون اساس��ي اش��اره نمود كه در آن پيريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر
طبق ضوابط اس�لامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف س��اختن هر نوع محروميت
در زمينههاي تغذيه ،مس��كن ،كار ،بهداشت ،و تعميم بيمه جهت نيل به اهداف حكومت
اسالمي مورد توجه قرار گرفته است .همچنين ،جهت رفع بيعدالتي در سالمت در سال
ي اجتماعي سالمت در سازمان جهاني بهداشت
 2005ميالدي کميس��يون تعيين مؤلفهها 
تشکيل شد تا شواهد مربوط به آنچه که براي ارتقاء عدالت در سالمت ميتوان انجام داد
را جمعآوري و سازماندهي کرده و جنبشي جهاني براي دستيابي به آن را ترغيب نمايد.

مسلم ًا با قرار گرفتن عدالت در سالمت در مرکز برنامههاي اجرايي توسعه و توجه منسجم،
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کلنگر و حياتي به آن ،دس��تيابي به عدالت در سالمت که حق همه آحاد جامعه است را
امکانپذيرميسازد.
نياز  -نياز عبارت از نبود شرايط ،موقعيت يا چيزي است كه براي سالمت جسمي،

رواني ،اجتماعي و معنوي انسان جهت تنظيم تعادل و حفظ حيات الزم ،مفيد و ضروري
است .نيازهاي انسان داراي طيف وسيعي بوده و به اشكال گوناگوني طبقهبندي و تعريف
ش��ده اس��ت .اين نيازها طي يك روند تكاملي تحت تأثير عوامل زيستي ،رواني ،معنوي،
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي ،علمي ،فناوري و  ...دچار تغييرات بسيار ميشود.
نياز مددجو  -مددجو داراي نيازهاي اساسي متعدد مانند نيازهاي فيزيولوژيك ،امنيت،

عشق و محبت ،احترام ،احساس مفيد بودن ،وابستگي عاطفي در روابط انساني و اجتماعي
و تعالي نفس ميباشد .چگونگي ابراز نيازهاي اساسي تحت تأثير فرهنگ ،وضعيت سالمت
و ويژگيهاي فردي مددجو قرار ميگيرد كه بايد در بررسي نيازها مدنظر قرار گيرد ،زيرا
نيازهاي انسان ممكن است در هر لحظه بر حسب شرايط و وضعيت خاص وي دستخوش
تغيير گردد .لذا ،پرستار در بررسي و تشخيص نيازهاي مددجو الزم است با كاربرد دانش
روز و برقراري ارتباط مؤثر ،ش��نوندهاي صبور و مش��اهدهگري دقيق باشد و بتواند در هر
لحظه با توجه به وضعيت مددجو نيازهاي وي را تش��خيص دهد ،اولويتبندي نمايد و
براساس آن مداخالت پرستاري مناسب را بهكار برد.

حقوق مددجو  -مددجو بهعنوان يكي از حوزههاي غالب تفكر در پرستاري (انسان،

پرستاري ،محيط و سالمت) ،حقوقي دارد كه با ايجاد شرايطي براساس فرايند پرستاري بدون
توجه به سن ،جنس ،نژاد ،قوميت ،مليّت ،فرهنگ ،وضعيت اجتماعي ،سطح تحصيالت،
زبان ،ميزان درآمد ،وضعيت باليني ،ناتواني ذهني يا جسمي و زمينه مذهبي بايد رعايت شود.

اين حقوق شامل موارد زير است:
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 .1برخورداري از خدمات شايسته و محترمانه اعضاي گروه سالمت
 .2دريافت اطالع��ات كامل و قابل فهم در چارچوب مقررات حرفهاي و دريافت
پاسخ مناسب سؤاالت
 .3تصميمگيري آزاد و آگاهانه در زمينه دريافت خدمات سالمت
 .4احترام به حريم خصوصي
 .5رازداري و حفظ اسرار
 .6مشاركت در برنامههاي تشخيصي ،درماني و مراقبتي
 .7تصميمگيري آزادانه جهت شركت در پژوهش پس از دريافت اطالعات كافي
 .8برخورداري از آموزش در راستاي تأمين ،حفظ و ارتقاء سالمت
 .9استمرار برخورداري از عدالت در سالمت و از تمامي حقوق اجتماعي در پيوستار
تولد تا مرگ از قبيل آزادي بيان ،شركت در انتخابات... ،
 .10آزادي در انجام فرايض مذهبي در فرايند مراقبت
 .11برخورداري از امنيت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي ،و مصونيت از اعمال
خشونت و سوءرفتار
 .12آگاه شدن نسبت به مقررات و آييننامههاي درماني -مراقبتي
 .13آگاه شدن نسبت به محدوديتهاي حقوقي
 .14اعتراض و شكايت از مسيرهاي قانوني
 .15آگاه شدن از روند رسيدگي ،نتيجه شكايت و جبران خسارت
 .16برخورداري از آسودگي و رهايي از درد
 .17دسترسي به خالصه پرونده پزشكي ،صورت حساب مالي و هزينههاي درماني-
مراقبتي به درخواست مددجو يا افراد مورد تأييد وي
 .18آگاه شدن از مسئوليتهاي خود در قبال نظام سالمت
 .19برخورداري از مرگ با عزت (از جمله ايجاد تسهيالت الزم براي تهيه وصيتنامه
طبق مقررات)... ،
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انتظارات مددجو  -مددجو با توجه به حقوق اساسي انسان و نظام ارزشي فردي خود

كه برگرفته از مجموعهاي از باورهاي شخصي بوده و طي تجربيات روزمره زندگي كسب
ميشود ،داراي انتظاراتي است .در نظام ارزشي شخص ،هر ارزشي نيروي انگيزشي داشته
و با هدايت انتخابهاي فرد انتظارات خاصي را براي او ايجاد مينمايد .مددجويان انتظار
دارند كه پرستاران و ساير اعضاي گروه سالمت بهترين خدمات ممكن را به آنها ارائه دهند.
اهم انتظارات مددجو عبارتند از:

 .1احترام به ارزشها ،آداب و رسوم و باورهاي روحي و معنوي
 .2حفظ حقوق و كرامت انساني
 .3رازداري و حفظ حريم خصوصي
 .4اجتناب يا پيشگيري از صدمه
 .5برقراري ارتباط مثبت با حفظ شئون فرهنگي
 .6برخورداري از حمايت و حفاظت از آسيب و صدمه
 .7كاهش درد و رنج
 .8دريافت خدمات با عطوفت و مهرباني
 .9رفع بهموقع نيازهاي اساسي
 .10دريافت اطالعات ضروري از وضعيت سالمت و بيماري
 .11دريافت آموزشهاي متناسب با وضعيت بيماري در مورد شيوه درمان ،عوارض،
بازتواني و ترخيص
 .12مشاركت در فرايندهاي مراقبتي  -درماني مبتني بر زمينههاي مذهبي
مسئوليتهاي مددجو  -انسان بهعنوان موجودي مختار و آزاد همانگونه كه در نظام

ارائه خدمات سالمت از حقوقي برخوردار است ،بهمنظور دريافت بهينه خدمات مراقبتي
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در نظام سالمت مسئوليتهايي نيز به شرح زير بر عهده دارد:
 .1صداقت در برقراري ارتباط با گروه ارائهدهنده خدمات سالمت
 .2ارائه اطالعات كامل ،صحيح و دقيق در مورد وضعيت س�لامت خود ازجمله،
تاريخچه پزشكي ،حساسيتهاي غذايي و ...
 .3ارائه اطالعات به گروه سالمت درخصوص مصرف هرگونه دارو و حساسيتهاي
دارويي و اعالم داروهاي همراه
 .4همكاري و مشاركت با گروه ارائهدهنده خدمات سالمت در پيشبرد برنامههاي
تشخيصي ،درماني و مراقبتي
 .5مشارکت در برنامههاي آموزشي ارائه شده در مورد روشهاي تشخيصي ،درماني
و مراقبتي
 .6گزارش وجود درد يا عدم تس��كين آن با روش مورد استفاده يا تغيير در شرايط
و نشانههاي درد
 .7پيروي از توصيههاي بهداش��تي ،درماني و مراقبتي و توانبخش��ي و همكاري با

گروه سالمت

 .8گزارش روند درمان و بهبود به گروه سالمت
 .9احترام به آسايش ،حريم و حقوق ساير مددجويان
 .10تعامل توأم با احترام با اعضاي گروه سالمت
 .11خودداري از اعمال رفتارهاي خش��ونتآميز عليه پرستار و ساير اعضاي گروه
سالمت و توانبخشي
 .12احترام گذاشتن به قوانين و مقررات بيمارستان و رعايت آنها
 .13ارائه آخرين اطالعات در مورد وضعيت بيمه خدمات درماني -بهداشتي
 .14تأمين بهموقع هزينههاي مقرر خدمات سالمت
 .15پيگيري برنامههاي درماني و مراقبتي پس از ترخيص
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حقوق پرستار – پرستار بهعنوان مراقب سالمت بايد بهطور همزمان نقش خود را در

مراقبت از مددجويان و ارتقاء كيفيت زندگي آنها ،آموزش جامعه و مديريت نظام سالمت
ايفا نمايد .يكي از ملزومات عملكرد پرستاري رعايت اخالقيات حرفهاي است و اين امر
مستلزم بهرهمندي پرستار از حقوق اساسي خويش ميباشد .تأمين حقوق پرستار يكي از

پيشنيازهاي ارائه و ارتقاء كيفيت مراقبتهاي سالمت ميباشد ،از اين رو ،ضروري است
در كانون توجه سياستگذاران قرار گيرد .پرستاران در بخشهاي مختلف نظام سالمت و
در سطوح سهگانه پيشگيري بايد مشغول بهكار شوند .تبيين و تأمين حقوق قانوني مترتب
بر آنها ضرورتي اجتنابناپذير است .بديهي است تضمين كيفيت مراقبت سالمت ،بهعنوان
غايت مورد انتظار از عملكرد پرستار ،مستلزم تأمين تعداد كافي پرستار داراي پروانه كار،
كارآمد و متعهد بهعنوان پيشدرآمدي بر تبيين و تأمين حقوق قانوني او است .اين حقوق در
فراپارادايم پرستاري يعني سالمت ،محيط ،انسان و پرستاري قابل تصوير و تنظيم ميباشد،
و عبارتند از:
الف :حقوق مترتب بر پرستار بهعنوان فرد حرفهاي ،شامل برخورداري از:
 .1كرامت انساني

 .2عدالت اجتماعي
 .3استقالل حرفهاي
 .4حقوق و مزاياي منصفانه و متناسب با اقدامات شغلي
 .5نظام آموزشي كامل و جامع و تسهيالتي براي توسعه آموزش و ادامه تحصيل
 .6تسهيالت الزم در فرايند استخدام
 .7تسهيالت نقل و انتقال براساس مقررات
 .8موقعيتهاي ارتقاي شغلي برابر و لحاظ داشتن صالحيتهاي حرفهاي
 .9آزادي عضويت در تشكلهاي پرستاري
 .10مشاركت در تصميمگيري و سياستگذاريهاي مرتبط با نظام سالمت
 .11مشاركت در تعيين خطمشيها ،برنامهريزيها و تصميمگيريهايي كه به مراقبت،
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درمان و توانبخشي مددجويان مربوط ميشود
 .12رد درخواستهاي غيرمنطقي ،غيرقانوني و غيراخالقي ،ازجمله انجام اضافهكاري
اجباري ،مشاركت در اتانازي و ...
 .13اعتراض به جا در موارد مشاهده نقض حقوق بيمار ،با آگاه نمودن مسئول مافوق
بهموقع و بهطور كتبي و با توجه به عدم تداخل در ايمني مددجو
 .14دفاع از حقوق قانوني خود بدون ترس از انتقامجويي و عواقب آن
 .15دسترسي به حمايتهاي حقوقي ،ازجمله وكالي مدافع سازماني
 .16حق محفوظ نگه داش��تن (افش��ا نكردن) اطالعات پرونده مددجويان مگر با
درخواست مراجع قضايي
ب :حقوق مترتب بر محيط پرستاري حرفهاي
 .1محيط امن كاري عاري از خطر و تهديد

 .2محيط سازگار با مراقبت كافي از مددجو و مجهز به منابع انساني و امكانات مورد
نياز
 .3امكان برنامهريزي مؤثر و توسعه منابع انساني
 .4وجود قوانين پرستاري معتبر و مستدل
 .5وجود فرايند كنترل و نظارت بر رعايت استانداردها
 .6وجود شرايط الزم جهت انجام وظايف مطابق با حدود قانوني محول شده به وي
 .7وجود سيستم ارجاع در مواقع اورژانس
 .8امكان كار براساس استانداردهاي پرستاري
 .9دسترسي به راهنماهاي باليني و خطمشي سازماني مكتوب در محيطهاي كاري
 .10وجود شرايط الزم جهت انجام تمرينات ضروري در زمينه حوزه كاري پرستاري
 .11جو احترام متقابل مبتني بر شئونات اخالقي
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ج :حقوق مترتب بر تأمين سالمت پرستار ،شامل برخورداري از:

 .1پايشهاي دورهاي سالمت و پيگيري الزم جهت ارتقاء سطح سالمت پرستار
 .2حمايتهاي الزم جهت تأمين سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي
 .3محيط امن در موقع بيماري و /يا بروز شرايط خاص (بارداري ،ناتواني)... ،
 .4تسهيالت الزم براي بيمههاي تكميلي و مسئوليت
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راهبردها
براي دس��تيابي به حاكميت اخالق پرستاري در تمام شئون حرفهاي ،راهكارهاي توسعه
اخالق بايد حالتي همهجانبه و كليتگرا داش��ته باشد .توس��عه اخالق فرآيندي است كه
دربرگيرنده دانش اخالقي ،افزايش حساسيت اخالقي ،ارتقاء صالحيت عملكرد در مراقبت
پرس��تاري و تعيين ش��اخصهاي ارزشيابي اخالقي اس��ت كه مترتب بر چهار پايه اصلي
پرستاري ،شامل آموزش ،پژوهش ،مديريت و خدمات در عرصه و بالين ميباشد.
راهبردهاي توسعه اخالق پرستاري مبناي تفكر در تدوين بخش "ضرورتها" بوده و بخش
"ضرورتها" نيز مبناي تدوين بخش "راهكارها" قرار گرفتهاند .اين راهبردها بهصورت چند
سرفصل تهيه شدهاند و مشتمل بر مباحث زير ميباشند:
 توجه به كرامت ذاتي انسان ها (دريافتكنندگان و ارائهدهندگان خدمت) ايجاد حساسيت اخالقي دربين شاغلين پرستاري طراحي ،تقويت و توسعه محيط اخالقي مبتني بر نهادينه شدن نظام حاكميت باليني تقويت كار گروهي و توسعه روابط انساني جامعنگري در مراقبتها ،مبتني بر فرايند پرستاري توسعه فضاي احترام متقابل و تقويت تواناييها هدايت نظام ارزشيابي به سمت توسعه ارزشهاي حرفهاي توسعه مراقبت پرستاري به سطوح مختلف جامعه (جامعهنگري) نمايش تصوير واقعي از پرستاري به آحاد جامعه با ارائه خدمات مطلوب جلب مش��اركت و توانمندسازي مددجويان ،خانوادههاي آنها و آحاد جامعه در فرايندمراقبت
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 نظارت اخالقي بر پژوهشهاي پرستاري حمايت از پژوهش در حوزه اخالق طراحي نظامهاي اخالقمدار ناظر بر اقدامات پرستاري -توجه به آموزش اخالق و معرفي الگوهاي عملكرد اخالقي

ضرورتها

توس��عه اخالق پرستاري واجد ضرورتهائي اس��ت که مبناي اقدامات و راهكارها قرار
ميگيرد .مطالعات صورتگرفته در زمينه اخالق پرستاري در کشور ما که فضاي فرهنگي
آن بهعنوان زمينه اصلي در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است ،نشان از وجود برخي
الزامات در رسيدن به راهکارهاي توسعه اخالق دارد .بعضي از اين ضرورتها كه بهعنوان
مبناي کار و پيشفرض راهكارها مورد استفاده قرار گرفتهاند ،عبارتند از:
 .1برانگيختن حساسيت اخالقي :توسعه اخالق پرستاري فرايندي همهجانبه و کلي است

كه نيازمند مدلها و الگوهاي اخالقي و بهخصوص نمونههاي ديني نظير حضرت زينب
(س) است تا برنامههاي آموزشي ،پژوهشي ،مراقبتي و مديريتي را آنگونه هدايت كند كه
حساس��يت الزم در اجراي موازين اخالقي را در دانشجويان و دانشآموختگان پرستاري
ايجاد نمايد.
 .2عرصه ترغيبكننده عملكرد اخالقي :عرصه خدمات پرس��تاري ميبايست فرصتي

براي بهکارگيري آموختههاي نظري باشد و آنگونه طراحي شود که رغبت به انجام مراقبت
اخالقي را ايجاد كرده و انسجام بين آموزش نظري و خدمات مراقبتي را افزايش دهد.
 .3توس��عه روابط و مالحظات اخالقي :روابط انس��اني و مناسبات اخالقي بين پرستار،
مددجو ،خانواده و اعضاي گروه سالمت تقويت گردد.

 .4رويكرد جامع به مراقبت :مراقبت جامع پرس��تاري که دربرگيرنده نيازهاي جس��مي،

رواني ،اجتماعي و معنوي مددجو است ،به دليل توجه به نيازهاي واقعي مددجو ،بايد راه

را براي مراقبت اخالقي باز کند.
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 .5افزايش اختيارات و قدرت مديران پرستاري :انجام مراقبت اخالقي مشروط به داشتن
اختيار و قدرت الزم مديران پرس��تاري است تا با استفاده از راهبردهاي مديريت مراقبت،

توسعه اخالق و رضايت کارکنان تضمين گردد.
جو اخالقي :مراقبت اخالقي نيازمند برقراري ارتباط مناس��ب در فضاي توأم
 .6توس��عه ّ
با احترام و اعتماد بين اعضاء گروه سالمت ميباشد .در چنين فضائي بايد اعتماد مددجو
جلب شده و اخالق در نظام سالمت توسعه يابد.
 .7پايش و ارزيابي مبتني بر اخالق :مراقبت اخالقي در زمينهاي شکل ميگيرد که ارزشيابي

در جه��ت ارتقاء بوده و پاداشها و پرداختها بر مبناي عدالت انجام گيرد .تأمين نيروي
انساني كافي و دريافت دستمزد عادالنه که مانع از نياز به انجام اضافهکار يا کار بيش از حد
توان پرستاران شود ،بايد زمينه را براي برقراري ارتباط مناسب ،مراقبت دقيق ،دلسوزانه و

اخالقي فراهمسازد.
 .8رويكرد جامعهنگري در خدمات پرس��تاري :اخالق در تمام س��طوح ارائه خدمات
پرستاري در جامعه ،اعم از پيشگيري ،ارائه خدمات كيفي و بازتواني ،توسعه يابد.

 .9معرفي ارزشهاي حرفهاي پرستاران :مسئوليتپذيري رسانهها در ارائه چهرهاي موجه
از حرفه پرستاري و شناساندن جايگاه حقيقي آن در جامعه افزايش يابد.

 .10توس��عه فرهنگ مشاركت مددجويان در مراقبت :بهمنظور توسعه اخالق در سطح

جامعه ،مش��ارکت مددجو و خانوادهاش در برنامهريزيهاي مراقبتي ،بهداشتي ،درماني و

توانبخشي جلب شود.
 .11توسعه پژوهش در حوزه اخالق پرستاري :پژوهشهاي مبتني بر زمينههاي اجتماعي-

فرهنگي در توسعه اخالق پرستاري اهميت بهسزائي داشته و بايد راه را براي انطباق موازين
اخالق پرستاري با نظامها و ويژگيهاي بومي هموار سازد.
 .12تحكيم اخالق پژوهش در پرستاري :ارزش اقدامات پژوهشي در پرستاري هنگامي
ظهور مييابد كه روح اخالق بر آن حاكم باشد .از اين رو ،مالحظات اخالقي در پژوهشهاي
پرستاري بخش الينفك و ارزشمند آن است.
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 .13وجدان حرفهاي و نظارت اخالقي در پرستاري :وجدان بيدار پرستاران ضامن اصلي
اقدامات اخالقي اس��ت ،با وجود اين ،برقراري نظ��ام نظارت مبتني بر ارزشهاي اخالق

حرفهاي ميتواند عملكرد حرفهاي پرستاران را تضمين كند و اقدامات افراد غيرحرفهاي با
سوء استفاده از نام پرستار را محدود نمايد.

راهكارها

تكامل اخالقي و ارتقاء فضائل انساني از مهمترين اقداماتي است كه هر حرفه براي پيشرفت
حقيقي به آن وابسته است .پيوستگي عناصر چهارگانه فكر ،علم ،زندگي و معنويت مورد
ي پيش��رفت ،چارچوب مطلوبي در جهت هدايت تنظيم
تأكيد در الگوي ايراني  -اس�لام 
راهكارهاي واقعي در تمام شئون پرستاري ميباشد .آحاد پرستاران در هر بخشي كه مشغول
خدمت باشند،بايستي اصليترين مسئوليت خود را در اين بدانند كه هر روز در زمينه اخالق
پيشرفت نمايند .با توجه به نقش بيمانند پرستاران در تكامل اخالق زيستي ،مديريت نظام
سالمت ميبايست اراده خود در حمايت از راهكارهاي توسعه اخالق پرستاري را بهمنصه
ظهور برس��اند .همه نهادهاي اجتماعي نيز بهمنظور تكريم انسان و ارزش دادن به نعمت
بيبديل سالمت ميبايست نقش خود را در توسعه اخالق پرستاري به شايستگي بر عهده
بگيرند.
ن آنها بهمنظور
ن بخش ،براي هر يك از "ضرورت"هاي پيشگفت ،كه عناوي 
در اي�� 
اشاره يا يادآوري مطرح شده است ،راهكارهايي ارائه ميشود .بديهي است هر فرد ،گروه،
انجمن ،مركز يا مؤسسهاي ميتواند براساس اقتضائات محيطي خود ،راهكارها و خطوط
كلي و جزئي ديگر را تعيين کند.

 .1برانگيختن حساسيت اخالقي

تكامل اخالق پرستاري ميتواند شامل موارد زير باشد:
 .1پيشرفت دانش اخالقي ،شامل:
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• انجام پژوهشهاي كيفي و ك ّمي

• کسب دانش اصيل بومي از راه پژوهش
• مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف
• مطالعه تطبيقي با اديان مختلف
• ايجاد رشت ه اخالق پرستاري در سطح تحصيالت تكميلي
• قرار دادن مالحظات اخالقي در متن همه دروس

• بحث گروهي ،نشستهاي تخصصي
 .2ايجاد نگرش اخالقي ،شامل:
• معرفي و استفاده از الگوها و مدلهاي اخالقي پرستاري
• نصب تابلوهايي در محيط جهت يادآوري و تأكيد بر معيارهاي اخالقي
• ايجاد محيط اخالقي مناسب
• ايجاد حساسيت اخالقي در دانشجويان و دانشآموختگان پرستاري
• تأكي��د بر احترام به باورهاي فرهنگ��ي و مذهبي مددجويان ،از قبيل اجراي طرح
انطباق در ارائه خدمات با هدف رعايت موازين شرعي
• تأكيد بر نقش رسانهها در نشر الگوهاي رفتار اخالقي بهمنظور ارتقاء آگاهي جامعه
 .3ارتقاي صالحيت اخالقي
 .4ارزشيابي اخالقي

 .2عرصه ترغيبكننده عملكرد اخالقي

 .1فراهم آوردن محيط ايمن و بيخطر براي مددجويان و ارائهدهندگان مراقبت
 .2طراحي و انجام راندهاي اخالقي و بحثهاي گروهي در تلفيق با آموزش باليني
 .3تشكيل كميتههاي اخالق در مراكز آموزشي ،درماني و بهداشتي

 .4تشكيل كميتههاي مشترك اخالق ،آموزش و درمان بيمارستاني ،دانشكدهاي و
دانشگاهي
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 .5عضويت و حضور فعال پرس��تاران در ش��وراها و كميتههاي اخالق در سطوح
مختلف سياستگذاري و اجرايي
 .6حاكميت اخالق در محيط كار ،با نظارت و كنترل ،و بهكارگيري ش��اخصهاي
ارزش��يابي اخالق��ي در محيط كار با اس��تفاده از ابزار مناس��ب ،تأكي��د بر رعايت
استانداردهاي نيروي انساني ،و تأكيد بر وجود تجهيزات و امكانات مناسب و استفاده
بهينه از آنها

.3توسعه روابط و مناسبات اخالقي

 .1تأكيد بر آموزش مهارتهاي ارتباطي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي و تفاوتهاي
اقليمي در تمام سطوح آموزش پرستاري و بازآموزي

 .2شركت پرستاران در برنامههاي آموزشي برقراري مهارتهاي ارتباطي
 .3هدايت پژوهشهاي كاربردي در جهت ارتقاء و تقويت مهارتهاي ارتباطي
 .4حساسسازي نسبت به برقراري روابط انساني و ...
 .5تأكيد بر محوريت كرامت انسان بهعنوان هدف نهايي ارائه خدمات سالمت
 .6تأكيد بر نحوه برقراري ارتباط انساني در ارزشيابي فعاليتهاي باليني
 .7تدوين و بهكارگيري الگوها و مدلهاي برقراري ارتباط بين كاركنان نظام سالمت
براساس ويژگيهاي ملي و اسالمي
 .8طراحي مناسب ساختار فيزيكي مراكز ارائه خدمات سالمت برمبناي شأن انساني
مددجو و استانداردهاي جهاني
 .9حفظ و نگهداري از تجهيزات و امكانات محيطي و پرهيز از اسراف
 .10برگزاري سمينارها ،كنفرانسها ،كارگاهها و دورههاي آموزشي در حوزه اخالق
با توجه به روابط انساني و تقويت مهارتهاي ارتباطي

32

راهبردها

 .4جامعنگري در مراقبت

 .1توجه به مددجو بهعنوان يك انسان منحصربهفرد و لحاظ كردن نياز ،درخواست و

انتخاب او بهعنوان مهمترين اولويت در تصميمگيريهاي اخالقي و مراقبتي
 .2م��ورد توج��ه ق��راردادن نيازها ،ترجيح��ات و انتخاب مددجويان ب��ا تأكيد بر
فرديتمحوري آنان بهطور همزم��ان و لحاظ نمودن آن در تدوين و اجراي برنامه
مراقبتي ،تأمين نيازهاي جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي بهتفكيك و بهروشني
 .3محوريت ارائه خدمات با رويكرد جامعنگر در قالب اخذ شرححال جامع ،حفظ
قلمرو انساني و حريم شخصي ،لحاظ كردن مشكالت اجتماعي و  ...و ارائه خدمات
سالمت در چارچوب كار گروهي يا بينرشتهاي
 .4تأمين ش��رايط مناس��ب جهت استفاده از س��اير روشهاي تقسيم كار مبتني بر
رويكرده��اي مراقبتي جامعنگر و امكان برقراري ارتباط مس��تمر مددجو با گروه
سالمت و مواجهه كنترل شده وي با چهرههاي متعدد
 .5ارائ��ه اطالعات ض��روري به مددجو ،خانواده و جامع��ه دريافتكننده خدمات
سالمت

 .5افزايش اختيارات و قدرت مديران پرستاري

 .1تدوين س��اختار پرس��تاري و امكان انتخاب مديران پرستاري بر اساس سلسله
مراتب پرستاري و شايستگي حرفهاي توسط مديران پرستاري
 .2جداسازي بخشها در حد امكان ،جهت كوچك كردن حيطه نظارت سرپرستار،

بهعنوان مدير پرستاري
 .3مش��اركت سرپرستار هر بخش در تعيين بودجه الزم جهت مراقبت باكيفيت و
تأمين ايمني مددجو و گزارش به مدير خدمات پرستاري بيمارستان
 .4حمايت و پشتيباني الزم از پرستاراني كه مستقيما" مراقبت از مددجويان را بهعهده
دارند
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 .5عدم اجبار كردن پرستاران به انجام اضافهكار
 .6ايجاد تعادل بين ساعات كار موظف و ساعات كار غيراجباري
 .7عدم استفاده از شيفتهاي طوالنيمدت بيش از  12ساعت در هر  24ساعت و/
يا بيش از  80ساعت در دو هفته (توجه به قوانين ارتقاء بهرهوري باليني)
 .8رعايت تناسب تخصيص نيروي انساني پرستار به مددجويان براساس وخامت
حال آنها
 .9تأمين برنامه درخواستي كاركنان پرستاري با مشاركت آنها درحد امكان
 .10داش��تن قدرت و اختيار پاداش و تنبيه در سطح مديريت خدمات پرستاري به
پيشنهاد سرپرستار هر بخش

 .11فراهم كردن امكان آموزش مداوم برحسب نياز
 .12فراه��م آوردن زمان كافي براي آشناس��ازي كاركنان جديد با وظايف خود در
بخش
 .13عدم احاله كار و تكاليفي كه جزء ش��رح وظايف پرس��تاران نيس��ت يا نياز به
تخصص ويژه دارد
 .14اختصاص وقت كافي براي رفع مشكالت كاركنان
 .15ايجاد فضاي انگيزشي مطلوب براي انجام مراقبت پرستاري ايمن
 .16دارا ب��ودن ق��درت و اختي��ار الزم جهت برق��راري عدال��ت در پرداختها (
تعرفهگذاري خدمات باليني /كارانه /قانون ارتقاء بهرهوري باليني)
 .17شركت فعال مدير خدمات پرستاري در كميته بودجه مربوط
 .18داشتن اختيار الزم جهت بهكارگيري و استخدام نيروي پرستاري برحسب نياز
و بهكارگيري نيروهاي باتجربه در س��اير قس��متهايي كه موجب ارتقاء خدمات
پرس��تاري باكيفيت شود (با استفاده از اصل جابه جايي نيروها جهت جلوگيري از
فرسودگي شغلي و بهرهوري نيروي انساني)
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جو اخالقي
. 6توسعه ّ

 .1ايجاد بس��تر مناس��ب براي برقراري احترام متقابل بين اعضاي گروه سالمت و
مددجويان
 .2ع��دم تبعي��ض بين كاركنان پرس��تاري براس��اس قوميت ،مذهب ،جنس��يت،
خويشاوندي و ...
 .3جلب اعتماد كاركنان پرستاري توسط مديران با ارائه مراقبت پرستاري باكيفيت و
تأمين ايمني مددجو بدون صرفهجوييهاي بيمورد
 .4پيشگيري از بروز قصور و خطاهاي پرستاري با ارائه گزارش بهموقع و الزم به
مراجع ذيصالح
 .5پيشگيري از قصور و خطاهاي ساير اعضاي گروه سالمت با گزارش بهموقع و
الزم به مراجع ذيصالح

 .6عدم ايجاد فضاي سلب اعتماد بيمار از پزشك و ساير اعضاي گروه سالمت
 .7ايجاد فضاي مناسبي كه مانع از خشونت محيط كار شود و پيگيري جوانب مترتب
بر آن
 .8اجتناب از جابه جايي نيروهاي پرستاري بدون تأمين نظر نيروي جابه جا شونده
با توجه به رعايت اصل حفظ كرامت انساني و استقالل فردي

 .7پايش و ارزيابي مبتني بر اخالق

 .1تشكيل كميته نظارت بر ارزشيابي عملكرد و تهيه ابزار مناسب

 .2اساس قرار دادن نظارت فرايندمحور عيني بهعنوان موضوع اخالقي و قانوني در
امر ارزشيابي
 .3نظارت مستقيم و غير مستقيم روزانه بر عملكرد پرستاران و ارائه بازخورد الزم در
حين انجام كار و در پايان كار
 .4ارزشيابي همهجانبه ،شامل خودارزيابي ،ارزيابي همتا و گروه بينرشتهاي ناظر،
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ارزيابي مافوق و مددجويان و خانواده آنها
 .5تفكيك نقاط قوت و ضعف (قابل بهبود) كاركنان
 .6تشويق جهت تقويت رفتارهاي مثبت و اصالح رفتارهاي نامطلوب و قابل بهبود
 .7برگزاري دورهاي آموزش مداوم جهت اصالح رفتارهاي قابل بهبود
 .8پژوهشمح��وري در تصميمات اخالقي براي حل موضوعات بحثبرانگيز در
زمينه ايمني مددجو و پرستار
 .9ارائه نتايج حاصل از پژوهشها به مراجع ذيصالح
 .10انتخاب پرستار نمونه بر اساس عملكرد و معيارهاي عيني مورد توافق كاركنان
پرستاري با توجه به اصل شايستهساالري
 .11نظارت بر مراكز مشاوره و مؤسسههاي ارائه خدمات پرستاري
 .12تبيين شاخصهاي فعاليتهاي اخالقي پرستاري در جامعه
 .13تشكيل و تداوم فعاليت هستههاي نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرستاري در
جامعه

 .8رويكرد جامعهنگري در خدمات پرستاري

 .1ارائه خدمات پرستاري مبتني بر اخالق و روابط انساني بهصورت "نذر فرهنگي"
در پايگاههاي مردمي
 .2تقويت نقش و جايگاه پرستاران در ارائه خدمات خارج از محيط بيمارستان در
جامعه (منزل ،مدرسه ،كارخانه و )...
 .3استفاده از رسانهها در شناساندن نقش پرستار در ارائه خدمات سالمت در جامعه
 .4معرفي الگوهاي مناسب اخالقي در جهت شناخت صحيح مردم از نقش پرستار
در جامعه
 .5استقرار معيارهاي اخالقي و ارتباطي مبتني بر فرهنگ در ارائه خدمات پرستاري
در جامعه
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 .6تبيين نقش پرستار خانواده در نظام ارجاع
 .7برخورداري پرس��تاران ارائهدهنده خدم��ات در جامعه از حمايتهاي قانوني و
امنيتي
 .8وجود نظام نظارت و ارزشيابي ارائه خدمات پرستاري در جامعه
 .9جلب مشاركت مردم جهت پذيرش خدمات پرستاري در جامعه

 .9معرفي ارزشهاي حرفهاي پرستاران

 .1عضويت پرس��تار ش��ناخته ش��ده ،موجه ،باتجرب��ه و دانش كافي در ش��وراي
سياستگذاري سالمت صدا و سيما
 .2نظارت نماينده پرس��تاري بر س��ناريوها ،فيلمها ،آگهيها و برنامههاي مرتبط با
پرستاري
 .3تدوين كتابچه راهنما براي مش��خص كردن خطمش��يهاي اخالقي و حرفهاي
پرستاري در رسانهها

 .10توسعه فرهنگ مشاركت مددجويان در مراقبت

 .1ارائه اطالعات ضروري وتأمين فرصت كافي براي مشاركت مددجو و خانوادهاش
در تصميمگيريهاي مراقبتي (باليني)

 .2آم��وزش نكات ضروري براي جلب مش��اركت مددجو و خانواده در رعايت و
پيروي از دستورات پزشكي و مراقبتي ،اعم از دارويي ،غذايي ،پيشگيري از عوارض
و بازتواني
 .3ايجاد فرصت مناس��ب براي يادگيري خودمراقبتي و انجام مراقبتهاي مناسب
توسط مددجو و خانواده او جهت برآورده كردن نيازهاي شخصي و حفظ استقالل
فردي مددجو و سرعت بخشيدن به بهبود جسمي ،رواني و اجتماعي
 .4ايجاد فرصتهاي يادگي��ري براي مددجو و خانواده جهت تداوم مراقبتها در
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منزل ،با تأكيد بر پيش��گيري از عوارض ،عود مجدد و تس��ريع در بهبود و ارتقاء
سالمت جهت انجام فعاليتهاي روزمره ،تحت شرايط مناسب

 .11توسعه پژوهش در حوزه اخالق پرستاري

 .1تخصيص بخش��ي از پاياننامههاي مقاطع ارشد و دكتراي پرستاري به موضوع

اخالق پرستاري و مهارتهاي ارتباطي
 .2اتخاذ سياستهاي آموزشي مبتني بر پژوهش در سطح كارشناسي و باالتر ،جهت
تقويت ذهن جستجوگر (پژوهشي) در زمينه اخالق پرستاري
 .3مدنظر قرار دادن پژوهشهاي اخالقي در اولويتبنديهاي پژوهشي
 .4افزايش پژوهشهاي اخالقي مبتني بر زمينههاي فرهنگي و بومي
 .5جلب مشاركت پرس��تاران باليني در پژوهشهاي پرس��تاري توسط گروههاي
آموزشي ( پروژههاي مستقل) و دانشجويي ( پاياننامهها)
 .6انجام پژوهشهاي پرس��تاري در زمينه اخالق پرستاري در گروههاي باليني در
محيطهاي مختلف ،ازجمله مراكز بهداشتي  -درماني (بيمارستانها و درمانگاهها)،
و بازتواني
 .7انج��ام پژوهشه��اي اخالق پرس��تاري توس��ط نهادهاي پرس��تاري ،ازجمله
نظام پرس��تاري و انجمنهاي پرس��تاري بهمنظور بهرهب��رداري در تصميمگيري و
برنامهريزيهايپرستاري
 .8هدفمند كردن پژوهشها در جهت پاس��خگويي به نيازهاي مددجو ،خانواده و
جامعه
 .9اش��اعه پژوهش در اخالق پرستاري در سطوح ارائه خدمات جهت بهرهبرداري
از نتايج آنها
 .10اولويتبندي موضوعات پژوهش اخالق پرستاري توسط سازمانهاي ذيربط
و در دسترس قرار دادن نتايج آنها در شبكههاي اطالعرساني
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 .11طراحي ش��بكه دريافت اطالعات در زمينه نيازسنجيهاي دورهاي ،فرآيندهاي
اخالقي پژوهش و پژوهشهاي اخالقي از كليه دستاندركاران و مراجع ذيربط
 .12سياس��تگذاريهاي مرتبط و ايجاد هماهنگي بينبخش��ي و درونبخشي ،و
جلوگيري از تكرار غيرضروري پژوهشها توسط مراكز مختلف

 .12تحكيم اخالق پژوهش در پرستاري

 .1آشناس��ازي پرس��تاران در س��طوح مختل��ف در خصوص حق��وق مددجويان

جهت ش��ركت در پژوهشهاي كارآزمايي باليني ،ازجمله پژوهشهاي دارويي و
زيستپزشكي
 .2گرفتن اجازه كتبي از مددجويان شركتكننده در پژوهش با شرايط باليني (جسمي
و روحي) متفاوت ،به جهت حفظ زندگي ،كرامت و حقوق انساني آنها
 .3اطالع به مافوق يا فرد مس��ئول در صورت انجام پژوهش بر روي مددجو بدون
كسب اجازهنامه كتبي
 .4دادن آگاهي به مددجويان در خصوص ضرر و زيان ناشي از شركت در پژوهش
و داشتن حق سوال قبل و حين اجراي پژوهش
 .5حفظ اس��رار و اطالعات ش��خصي كسب ش��ده از مددجويان در مراحل انجام
پژوهش
 .6دادن آگاه��ي به مددجويان درخصوص داش��تن اختيار رد يا قبول ش��ركت در
پژوهش
 .7آموزش نكات اخالقي مربوط به تمامي مراحل انجام پژوهش ،از انتخاب موضوع
تا تهيه گزارش نهايي به دانشجويان پرستاري در سطوح مختلف تحصيلي
 .8رعايت نكات اخالقي در تمام مراحل اجراي پژوهش ش��امل انتخاب آزمودني،
مراحل آزمايشگاهي و ...
 .9رعايت تمامي اصول اخالقي پژوهش طي نگارش گزارش نهايي ،شامل صداقت
و صحت مربوط به مراحل اجرايي با ذكر جزييات كافي و نحوه تجزيه و تحليل و
39

راهکاری توسعه اخالق پرستاری

باالخص نتايج حاصله و ارائه توصيهها و پيشنهادات
 .10بهکارگيري کامل کدهاي اخالقی در پژوهش

 .13وجدان حرفهاي و نظارت اخالقي در پرستاري

 .1پيشبين��ي و تدوين نظام نظ��ارت اخالقي بر رفتار اخالقي پرس��تاران در تمام
حيطهها ،از جمله حيطههاي باليني ،آموزشي ،مديريتي و پژوهشي
 .2تهيه و تبيين ش��يوههاي نظارت اخالقي در س��طوح مختلف ارائه مراقبتها از
پيشگيري تا بازتواني
 .3تدوين ابزار ارزشيابي شئونات اخالق حرفهاي در خدمات پرستاري
 .4تهيه و تدوين راهنما جهت انجام نظارت اخالقي مناس��ب و باكيفيت مراقبت
پرستاري
 .5ارزشيابي عملكرد اخالقي پرستاران بهعنوان بخشي از فعاليتهاي كميته اخالق
با استفاده از ابزارهاي ياد شده
 .6طراحي نظام دريافت بازخورد دائمي از نتايج نظارت و نظرخواهي
 .7تهي��ه و تدوين فرمهاي نظرخواه��ي از مددجويان پس از دريافت مراقبتها در
سطوح مختلف
 .8بهكارگيري نتايج نظارت و نظرخواهي در جهت ارتقاء اخالق پرستاري
 .9معرفي و تشويق الگوهاي اخالقي برتر پرستاري در راستاي ترغيب ساير كاركنان
نظام سالمت
 .10اس��تفاده بهينه از الگوهاي اخالقي در ارتقاء سطح خدمات مبتني بر اخالق در
كليه سطوح پيشگيري
 .11انجام پژوهش در زمينه ميزان رضايت مددجويان از خدمات دريافتي
 .12سنجش ميزان مسئوليتپذيري پرستاران در مقابل مددجويان ،همكاران و ...
 .13تقويت حس مسئوليتپذيري ،روحيه ايثارگري و انجام بهينه وظايف محوله از
طريق آموزش نظري و عملي معناگرا به پرستاران
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ENGLISH
educator
nursing ethics
quality improvement
performance appraisal
summative evaluation
formative evaluation
managerial evaluation
peer evaluation
confidence
client’s expectations
communicator
wellbeing
best practice
interdiciplinary auditing
supervision

فارسی

ردیف

آموزشدهنده

1

اخالق پرستاری

2

ارتقاي كيفيت

3

ارزشيابی عملكرد

4

ارزيابی پايان كار

5

ارزيابی حين كار

6

ارزيابی مديريتی

7

ارزيابی همتا

8

اطمينان

9

انتظارات مددجو

10

برقراركننده ارتباط

11

بهبود

12

بهترين عملكرد

13

پايش و ارزيابی
بينرشتهای

14

ethical monitoring and evalu- پايش و ارزيابی مبتنی بر
ation (appraisal
اخالق

15

پرستاری مبتنی بر
شواهد

16

پژوهش زيستپزشكی

17

پژوهشگر

18

پيروي از دستورات
پزشك

19

evidence-based nursing
biomedical research
researcher
complience
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birth-death continuum
clinical decision maker
committment
comprehensive
community
community –oriented
ethical climate
clinical governance
health right
human rights
Nurse’s rights
client’s rights
advocacy
metaparadigms
advanced practice
Self evaluation
inherent
rounds
holistic approach to care
change manager (leadership )
policy making
competent
ethical competency

				
 پيوستار تولد تا مرگ20
تصميمگيرنده بالينی

21

تعهد

22

جامع

23

جامعه

24

جامعهنگر

25

ج ّو اخالقی

26

حاكميت بالينی

27

حق برخورداری از
سالمت

28

حقوق بشر

29

حقوق پرستار

30

حقوق مددجو

31

حمايتی

32

حوزههاي غالب تفكر

33

خدمات پيشرفته

34

خودارزيابی

35

ذاتی

36

راند

37

رويكرد جامع به مراقبت

38

رهبری تغيير

39

سياستگذاری
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شايسته

41

صالحيت اخالقی
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key person
individuality
research utilization
critical thinking
human dignity
holistic
work setting
client
manager
referral management
crises management
disaster management
risk manager
care
Community-based care
ambulatory care
caring
care giver
client’s responsibilities
counseling
compassion
research outcome
expert panel
Nurse’s roles
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فرد كليدی

43

فردمحوری

44

كاربرد نتايج پژوهش

45

كاوشگري دقيق

46

كرامت انسان

47

كلنگر

48

محيط كاری

49

مددجو

50

 مديريت،مدير

51

مديريت ارجاع

52

مديريت بحران

53

مديريت باليا

54

مديريت خطر

55

مراقبت

56

مراقبت جامعهمحور

57

مراقبت سيار

58

مراقبت كردن

59

مراقبتكننده

60

مسئوليتهای مددجو

61

مشاوره

62

مهربانی

63

پيامد پژوهش

64

نشست تخصصي

65

نقشهای پرستار

66
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objective process-based supervision
internalize
client’s need
conscience
professional conscience

نظارت فرايندمحور
هدفمند

67

نهادينه كردن

68

نياز مددجو

69

وجدان

70

وجدان حرفهای

71
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