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مقدمه
پيشرفتهاي حوزه دانش و فناوري در مراقبتهاي بهداشتي ،چالشهاي عمدهاي را پيش روي پرستاران قرار داده
استتتتتا تمامي پرستتتتتاران ،تتتتر نظر از تخصتتتتد خود ،در فعاليتهای کاری خود با چالشهاي اخالقي مواجه
شتتتده ،براي تصتتتميمگيري در نقشهاي ستتتنتي و جدخد خود نيازمند دانش فردي و مشتتتاوره گروهي هدتتتتندا
همگان بر اخن توافق ه دتند كه برخورداری از ح دا سيتهاي اخالقي خكي از ملزومات عملكرد پر ستاران ا ستا
م دؤليت هاي اخالقي پر ستاران در عملكرد و مراقبت م دتلزم اخن ا ست كه اخ شان از باورهاي خود مطلع بوده،
باشتتندا
همچنين مباني و ا تتوت تيليا اخالقي و تصتتميم گيري به تتورت مندتتتمو تدوخن شتتده و در دستتتر
آخين ها (خا کدها)ی اخالقي راهنما هاي نظاممندي براي شتتتتكا دهي رفتار اخالقي استتتتتا ا از ستتتتوي دخگر،
چالش هاخي كه هر پرستتتتتار با آن روبه رو استتتتت از فرهنگي به فرهنگ دخگر مت اوت خواهد بوداآخين اخال در
پر ستاري بهطور م دتقيم بر عملكرد پر ستار در مراقبت از بيمار تمركز دارد ا واقعيت اخن ا ست كه در انتام هرخک
از وظائف پرستاری ،ممکن است مقوالت بيث برانگيز اخالقی اختاد شودا
در جامعه ما با فرهنگ واالي اخراني اسالمي ،پرستاري بيمار عبادت ميدوب مي شودا آخات و احاخث متعددي بر
ارزش واالي مراقبت از بيماران تاکيد دارند که تتلي آن در حرفهي پرستتتاري استتتا نامگذاري روز والدت حضتترت
زخنب( ) به عنوان روز پرستتتتار افتخاري بزرر براي اخن قشتتتر ارزشتتتمند استتتت كه بر جاخگاه واالي آنان تتتيه
مي گذاردا هرچند ا وت کلي و ارز شهاي ان داني حاکم بر حرفه پر ستاري مورد تأخيد ا سالم ا ست اما با توجه به
ظراخف خاص اخالقي و معنوي که در اخال استتتتالمي مشتتتتهود استتتتت ،موارد خا به عنوان مباني ارزشتتتتي
اسالمي-اخراني در حرفه پرستاري ،قابا استناد است:
بنا به آخات کرخمه قرآن مرض و ش اء در دست پروردگار متعات است و لذا پرستار در تمام شراخط وظاخف ميوله را
با توکا و استعانت از ات بارختعالي به انتام ميرساندا
همه ان دانها از شأن و کرامت واالي ان داني برخوردارند و الزم ا ست در هر حالتي مورد احترام قرار گيرند ولي
بيمار و خا فرد سالمي که نيازي در رابطه با سالمت خود دارد ،شاخدته توجه و احترام وخژه اي استا لذا تمامي
بيماران ،بدون درنظر گرفتن وضتتتتعيت اجتماعي ،اقتصتتتتادي و فرهنگي ،توستتتتط پرستتتتتار مورد احترام و حماخت
روحي_رواني قرار ميگيرندا
ح ظ حيات هر اندان در هر جاخگاه و موقعيتي که باشد وظي ه هر مدلماني است ولي پرستار بواسطه تقبا
م دئوليتي وخژ ه ،در قبات ن س وجان بيمار م دئوت خواهد بودا الزم ا ست آخه شرخ ه ( سوره مائده )32/همواره
مدنظر باشد که نتات جان خک اندان را برابر با احياء تمام اندانها داندته استا
تقوخت روحي و معنوي بيمار از منظر اسالم در بهبود او تأثير گذار استا لذا وظي ه اخالقي پرستار است که بيمار
را دلداري داده و زمينه را براي پذخرش همراه با طيب ن س بيماري فراهم کندا
در زمان معا ر و در دوره هشت ساله جنگ تيميلي ،كشور ما شاهد اخثار و فداكاري عظيم پرستاران در دفاع از
كيان ميهن استتتالمي بوده استتتت كه الگوها و استتتطوره هاي اخن دوران میتوانند الهام بخش ارزشهای واالی
اخال پرستاری باشندا
تدوخن راهنماي کشتتوری اخال در پژوهش (کدهاي 22گانه) در ستتات  1331و راهنماهاي اختصتتا تتي اخال در
پژوهش ( )1314و منشتتتتور جامع حقو بيمار ( )1311نمونههاخي از استتتتناد اخالقي مبتني بر فرهنگ اخرانی و
اسالمي هدتندااخن آخين در راستای تکميا متموعهی آخينها و راهنماهای اخالقی مرتبط با حوزهی سالمت در
جمهوری اسالمی اخران تدوخن شده استا

مخاطبان اخن آخين عبارت از تمامی شاغلين حرفهی پرستاری در حوزههای خدمات آموزشی ،پژوهشی،
مدخرتی ،بهداشتی و بالينی ،در تمامی ردهها ،میباشدا
اخن آخين در فوا ا زمانی مقت ضی ،مورد تتدخدنظر و بهروز ر سانی قرار خواهد گرفتا همچنين باخد در برنامههای
آموزشی و بازآموزی پرستاران – در تمامی ردههای تيصيلی و آموزشی – گنتانده شودا
ارزش ها
پرستاران مدووليت دارند در حيطه شغلي خود بر مبناي ارزش هاي حرفه اي تصميم گيري و فعاليت كنندا ارزش
ها م اهيمي ه دتند که اتأ ارز شمندند و تو سط فرد خا جامعه مبنا و مالک در ستي و نادر ستي اعمات قرار مي
گيرندا در حرفه پرستتتاري نيز ،با توجه به جاخگاه واالي آن ،ارزش هاي حرفه اي توستتط انتمن ها و ستتازمان هاي
حرفهای معين شده اندا در ك شو ر ما تعاليم دخن مبين ا سالم ،و نيز قانون ا سا سي در ب دياري از موارد ،حدود و
مرزهاي عما را معين مينماخندا ارزش های اخالقی در عين انطبا با مباني دخني ،فراملي و ج هان شتتتتموت
هدتندا مهمترخن ارزش هاخي که در حرفه پرستاري باخد مورد لياظ قرار گيرد عبارتند از:
احترام به مددجو /بيمار و ح ظ شأن و کرامت انداني
1ا
نوعدوستي و همدلي
2ا
پاخبندي به تعهدات حرفه اي
3ا
پاسخگوخي  ،مدووليت پذخري و وجدان کاري
4ا
عدالت در خدمت رساني
5ا
تعهد به داقت و وفاداري
2ا
ح ظ حرخم خصو ي بيماران و تعهد به رازداري و امانتداري
3ا
ارتقاء الحيت علمي و عملي به طور مداوم
1ا
ارتقا آگاهي از مقررات حرفه اي و دستورالعما هاي اخالقي و رعاخت آن ها
9ا
11ا احترام متقابا با ساخر ارائهدهندگان مراقبت سالمت و برقراري ارتباط مناسب با آنان
11ا احترام به استقالت فردي مددجو/بيمار
12ا ش قت و مهرباني

راهنماهای اخالقی
 -1پرستار و جامعه
پرستار باخد:
 1ا در جهت ارتقاي سالمت جامعه ،پيشگيري از بيماري ها ،اعاده سالمت و کاهش درد و رنج ،کوشش کند و آن
را رسالت ا لي خود بداندا
2ا مراقبت پرستاري را رفنظر از نژاد ،مليت ،مذهب ،فرهنگ ،جنس ،سن ،وضعيت اقتصادي-اجتماعي ،مدائا
ستتياستتي ،بيماري جدتتمي خا روحي-رواني خا هر عاما دخگري ارائه دهد و در جهت حذ بي عدالتي و نابرابري
در جامعه بکوشدا
3ا مراقبت هاي پرستتتاري را با رعاخت احترام به حقو اندتتاني و تا حد امكان با در نظر گرفتن ارزش ها ،آداب و
رسوم اجتماعي ،فرهنگي و اعتقادات دخني مددجو/بيمار اراخه دهدا
4ا به جامعه در زمينه هاي ارتقاي سالمتي و پيشگيري از بيماري ها آموزش دهد و اخن را از مهم ترخن مدووليت
هاي خود بداندا مراقبت پرستتتاري و آموزش استتتاندارد باخد متناستتب با فرهنگ ،باورها ،ارزشها و نيازهاي افراد
اراخه شودا
5ا به چالش ها و مدتتاخا اخالقي در مييط جامعه و مييط کار که قداستتت حرفه پرستتتاري را مخدوش مي كند
توجه و حداسيت داشته ،در مواقع الزم راه حا و پاسخ مناسب را پيشنهاد دهدا
2ا ضتتتتمن هم کاري و ه ماهنگي با ستتتتتاخر افراد ،گروه ها و ن هاد هاي اجت ماعي ج هت برطر کردن ن ياز هاي
اجتماعي و رفع مداخا اخالقي مطرح در حيطه مراقبت هاي سالمت تالش كندا
3ا به گروه ها و افراد آستتتتيب پذخر از قبيا کودکان ،ستتتتالمندان ،افراد دچار ناتواني و معلوليت هاي جدتتتتمي،
بيماران رواني و مانند آن ها توجه وخژه کندا
1ا ضمن توجه به سالمت در سطح ميلي ،در راستاي حصوت اهدا سالمت در سطح ملی و جهانی نيز تالش
و همکاري كندا
 9ا در بيران ها و حوادث طبيعي همچون جنگ ،زلزله ،سيا ،همه گيري بيماري ها و مانند آن ها مدووليت ها و
وظاخف خود را با درنظر گرفتن احتياطات الزم انتام دهدا
 -2پرستار و تعهد حرفهاي
پرستار باخد:

1ا هنگام اجرای مداخالت پرستتتاري و تصتتميم گيري هاي باليني ،مدتتووليت هاي اخالقي را همانند مدتتووليت
هاي حقوقي و حرفه اي در نظر بگيردا
 2ادر حد وظاخف و اختيارات خود ،در جهت فراهم آوردن مييطي امن و سالم براي مددجو/بيمار کوشا باشدا
3ا با ح ضور به موقع ،انتام وظاخف حرفه اي به نيو اح دن ،و ثبت دقيق و کاما مراقبت هاي انتام شده ،امنيت
مددجو/بيمار را تأمين کندا
استتتتانداردهاي حرفه اي حا تتتا از نتاخج تيقيقات معتبر و شتتتواهد موجود ،بهترخن مراقبت را به
4ا براستتتا
مددجو/بيمار اراخه دهدا
5ا تمامي مداخالت پرستاري را با ح ظ عزت و احترام مددجو /بيمار و خانوادهی او انتام دهدا
2ا حداکثر کو شش خود را برای ح ظ ا سرار بيمار ،رعاخت حرخم خ صو ي او ،احترام به ا ستقالت فردي و ک دب
رضاخت آگاهانه ،به عما آوردا
3ا با شناساخي و گزارش خطاهاي حرفه اي همکاران تيم درماني از بروز دمات احتمالي به مددجو /بيمار پيش
گيري کندا
1ا در تتورت خطا در مداخالت پرستتتاري ،تتادقانه به مددجو /بيمار توضتتيح داده ،در هر شتتراخطي راستتتگوخي و
انصا را سر لوحه کارخود قرار دهدا
9اتواناخي هاي جدمي ،روانی ،اجتماعی و معنوی خود را ح ظ كند و ارتقا دهدا
11ا در جهت ح ظ الحيت حرفه اي ،دانش و مهارتهاي خود را به روز نگه داردا
 11اتوانمندي و دانش كافي براي مراقبت مؤثر و اخمن ،بدون نظارت مدتتتتتقيم را داشتتتتته ،در برابر اقدامات خود
پاسخگو باشدا
12ا به گونه اي عما كند كه اعتبار و حيثيت حرفه اش زخر سؤات نرودا
13اتوجه داشته باشد كه از نام و موقعيت وي جهت تبليغ تتاري ميصوالت است اده نشودا
14ا از پذخرش هرگونه هدخه خا امتيازي از مددجو/بيمار خا بدتگان وي ،كه ممكن است موجب معذوراتي در حات خا
آخنده شود پرهيز كندا
 -3پرستار و ارائه خدمات باليني
پرستار باخد:
1ا خود را با كر نام ،عنوان و نقش حرفهاي به مددجو /بيمار معرفي كندا
2ااراخه مداخالت پرستاري را با احترام کاما به مددجو/بيمار و ح ظ شان وي انتام دهدا
3ا خواسته هاي مددجو/بيمار را رفنظر از سن ،جنس ،نژاد ،موقعيت ،وضعيت اقتصادي ،سبك زندگي ،فرهنگ ،مذهب،
باورهاي سياسي و تواناخي جدمي او ،مورد توجه و مالحظه قرار دهدا
4امراقبتها را مبتنی بر دانش روز و قضاوت ييح پرستاری انتام دهدا
 5ا ارتباطي همراه با مالط ت در رفتار و کالم داشته باشد ،به نيوي که با جلب اعتماد مددجو /بيمار بتواند نيازها و
نگراني هاي بيمار را درخابدا
2اقبا از انتام هرگونه مداخالت پرستاري ،رضاخت آگاهانهی بيمار خا سرپرست قانوني وي را جلب كندا در همين راستا
اطالعات كافي در مورد اقدامات پرستاري را در اختيار بيمار قرار دهد تا بيمار امكان قبوت خا رد آگاهانه خدمات
مراقبتي را داشته باشدا
3ا هنگام اراخه خك ميصوت جدخد خا بكارگيري آن در بالين ،آگاهي كاما از خطرات احتمالي آن وسيله داشته باشد و
همچنين اطالعات الزم در مورد فواخد و مضرات است اده از آن ميصوت را در اختيار مددجو/بيمار بگذارد تا امکان
انتخاب آگاهانه براي وی فراهم شودا
1ا آگاه باشد هيچ كس حق ندارد به جاي خك فرد بالغ الحيت دار ،رضاخت دهد و در مورد كودكان ،حق رضاخت
جزء مدووليتهاي قيم قانوني استا
9ا جهت توانمند سازي مددجو/بيمار با توجه به طرح مراقبتي و برنامه ترخيد ،به مددجو/بيمار و خانواده وي آموزش
دهدا
11ا به طور استثناء ،در مواقع اورژانس كه اقدام درماني در اسرع وقت براي ح ظ زندگي مددجو/بيمار ضروري
است ،بدون رضاخت بيمار اقدامات الزم را شروع كندا
11ا در شراخطی که مددجو/بيمار قادر به اعالم رضاخت نبوده ،اطالع از خواسته وي نيز امكان پذخر نباشد ،بر اسا
استانداردهاي موجود و با درنظر گرفتن مصليت مددجو/بيمار  ،مناسبترخن اقدام را براي او انتام دهدا
 12ابراي بي خطر بودن مداخالت پرستاري احتياطات الزم را بکار بندد و در موارد الزم اخن موضوع را با ساخر اعضاي تيم
سالمت به مشورت گذاردا
 13اكليه اطالعاتي كه در حين فراخند مراقبتي به دست آورده خا در اختيار او قرار ميگيرد ،را سر حرفهاي تلقي کند و
مگر در موارد متاز ،بدون رضاخت مددجو/بيمار در اختيار دخگران قرار ندهدا
14ااطالعات درماني مددجو/بيمار را تنها براي اهدا مرتبط با ستتتتالمت (درمان ،پژوهش) و در جهت منافع بيمار مورد
ا ست اده قرار دهدا همچنين مددجو/بيمار را مطلع کند كه ممكن ا ست بخ شي از اطالعات پرونده با ساخر اع ضاء
تيم درمان جهت مشاوره درماني در ميان گذاشته شودا
15ا در مواردي که از اطالعات مددجو/بيمار در زمينه هاي تيقيقاتي و آموزشتتتي استتتت اده مي شتتتود باخد با کدتتتب
رضاخت وي بوده و انتشار اطالعات بدون درج نام خا هر نشاني منتر به شناساخي ،ورت گيرد.
12ا هنگام انتام هر مداخله پرستاري ،به حرخم خصو ي مددجو/بيمار احترام بگذاردا

13ا در موارد عدم امکان خدمت رساني اخده آت تا زمان برقراري برنامه جدخد درماني اراخه مراقبت را در بهترخن سطح از
تواناخي ادامه دهدا
11ا در شراخط اورژانس خارج از مييط كار نيز به اراخه مراقبت از بيمار خا مصدوم بپردازدا
19ا در ورت نارضاختي مددجو/بيمار خا بروز مشکا ،حق وی براي تغيير پرستار مدووت خا ساخر مراقبان و درمانگران را
ميترم شمرده  ،در حد امکان در جلب رضاخت مددجو/بيمار تالش كندا
21ا در ورت اطالع از موارد عدم رعاخت استانداردهای مراقبتي ،به مقام مدوولي كه اختيار كافي براي ا الح شراخط
داشته باشد اطالع دهدا
21ا هرگونه اعتراض و مشكا بيمار را به مدووت بخش گزارش دهدا
22ا از انتام اقداماتي که مدتلزم زخرپا گذاردن ا وت اخالقي ،قانوني و شرعي باشد حتي در ورت درخواست بيمار
پرهيز كندا
23ا در بيماراني که روزهاي پاخاني حيات را سپري مي کنند ،براي پذخرش واقعيت و برنامه رخزي مناسب براي برآوردن
خواسته هاي بيمار ،از جمله انتام اعمات مذهبي خا ثبت و يت ،کمک و همکاری کندا
 -4پرستار و همكاران تيم درماني
پرستار باخد:
1ا با اع ضاي تيم سالمت ،مددجو/بيمار و خانواده وي ،در را ستاي ارائه مؤثرتر و بهتر مداخالت پر ستاري ،همكاري
و مشارکت کندا
2ا مددجو/بيمار خا تصميم گيرنده جاخگزخن را در اتخا تصميمات در مورد مداخالت پرستاري مشارکت دهدا
3ا دانش و تتربه حرفه اي خود را با ساخر همكاران در ميان گذاردا
4ا با تيم درمان ارتباط متقابا مبتني بر اعتماد برقرار کندا
5ا با ساخر پرستاران ،اساتيد و دانشتوخان برخورد و رفتاري توأم با احترام داشته باشدا
2ا د ر تتورت بروز هرگونه تعارض منافع در هنگام مراقبت از مددجو/بيمار  ،با اولوخت ح ظ حقو مددجو /بيمار ،آن
را با همکاران ارشد و مدوولين خود مطرح و چاره جوخي کندا
3ا با سطوح مختلف حرفه ای ،از جمله سرپر ستار ،سرپر ستار ناظر ،مدخر پر ستاري و رو ساي بخش ،ارتباط حرفه
اي توام با احترام متقابا برقرار کندا
1ا در ورت مواجهه با هر نوع چالش اخالقي براي تصميم گيري با كميته اخال بيمارستان مشورت كندا ا
مدخر پرستاری باخد:
9ا در تمامي ابعاد حرفه اي براي ساخر پرستاران به عنوان الگو عما کندا
11احداكثر تالش خود را در جهت ك دب اطمينان از انتقات اطالعات الزم قانوني و اخالقي به همكاران پر ستار انتام
دهدا
11اشراخط الزم براي شركت پرستاران در دوره هاي آموزش مداوم را فراهم كندا
 12ابه منظور حا مع ضالت اخالقي حين مداخالت پر ستاري در ورت نياز از م شورت افراد متخ صد در زمينه اخال
حرفه اي است اده كندا
سلدله مراتب در راستاي منافع مددجو/بيمار همپاي دخگر همكاران تالش كند
13ابر اسا
14ا با هد ارتقاي كي يت خدمات ،حداكثر تالش خود را در جهت ح ظ فضتتتتاي مناستتتتب كاري و افزاخش انگيزه
حرفهاي پرستاران به انتام رساندا
15ادر فراخند ارزشيابي و ارتقاي حرفه اي پ رستاران ،ضمن رعاخت استانداردهاي حرفه اي و ا وت اخال
متموعه خود منص انه عما كندا

پرستاري ،در

 -5پرستار ،آموزش و پژوهش
پرستتتاری باخد بيشتتترخن تالش خود را در جهت آگاه بودن از دانش روز و ارتقاء دانش و عملکرد اخالقی
1ا مدر
خود به عما آوردا
2ا رابطه استاد و دانشتو در مييط هاي علمي ،آموزشي و تيقيقاتي،باخد مبتني بر شان و اخال حرفه اي توام
با احترام باشدا
پرستتتتاري باخد در راستتتتاي ارتقاء دانش و مهارت دانشتتتتوخان و ارتقاء عملکرد اخالقي و حرفه اي آنان
3ا مدر
تالش کندا
4ا در موارد استتتتت اده از بيمار در آموزش دانشتتتتتوخان ،حقو بيمار و مالحظات اخالقي مرتبط ،باخدبه طور دقيق
وكاما رعاخت شودا
5ا در ورت عدم همکاري مددجو/بيمار خا خانواده وي در آموزش دان شتو ،نباخد روند اراخه خدمات به او تيت تاثير
قرار گيردا
2ا در راستاي ارتقاء خدمات سالمت ،کي يت دوره هاي آموزشي پرستاران،راهنماها و استانداردهاي موجود ،باخد
به طور مدتمر مورد بررسي وبازنگري قرار گيردا
3ا در تتتورت فعاليت در حوزه پژوهش ،پرستتتتار باخد ضتتتمن گذراندن دوره هاي آموزشتتتي الزم ،از ا تتتوت و قواعد
پژوهش مطلع و با راهنماهاي اخال در پژوهش عمومي و اختصا ي كشوري آشنا و به آنها ملتزم باشدا
1اپرستار نباخد از جاخگاه حرفه اي خود براي متقاعد کردن مددجو /بيمار براي شرکت در تيقيق است اده کندا
9ا عدم پذخرش مشتتارکت در تيقيق از ستتوي بيمار خا خانواده او نباخد روند اراخه مداخالت پرستتتاري را تيت تاثير
قرار دهدا

11اپرستار بالينی باخد براي ارتقاي مهارتها و ظرفيتهاي باليني دانشتوخان پرستاري و ماماخي تالش كندا

