
اخالق حرفه اي



کليات
تعريف اخالق:

--از ريشه خلق است،خلق و خلق از يک ريشه اند:واژه اخالق

 ص روحيي مجموعه ملکات نفساني و صفات و خصاي:علم اخالق را مي توان به

.اطالق کرد

- را بيه انسيان دانشي است که راه کسب خصايص و ملکات نفسانيعلم اخالق

.آموزش مي دهد

--به فعليت شامل فراهم کردن زمينه براي رشد استعدادهاي دروني و:تربيت

.رساندن آن استعدادها مي باشد

--تعلييم .ذهنيييعني فراهم آوردن زمينه براي شکوفايي اسيتعدادهاي:تعليم

.بخشي از تربيت در بعد فکري انسان است



(2)کليات

--اخالق اثر و نتيجه تربيت است.

--اهميت علم اخالق:

--ييوان انسان هنگام توليد ح:ضرورت عمل به علم اخالق

.بالفعل و انسان بالقوه است

-- انسيان گوناگونعلم اخالق راه شناسايي استعداد هاي

.و فضايل و رذايل آدمي را نشان مي دهد



اخالق حرفه اي

 به رفتاري اطالق مي شود كه رفتار اخالقي
.مطابق با ارزش هاي واالي انساني است

 شاخه اي از علم اخالق است اخالق حرفه اي
كه با توجه به شرائط و فضاي هر حرفه خاص 

.تعريف مي شود

 بعنوان استاندارد هاي اصول اخالق حرفه اي
مورد توافق و رفتار هاي مورد انتظار از افراد هر 

.حرفه مي باشد

Professional code of ethice



اخالق
 نيييت و تييالش بييراي کييار خييو  و

ران باشد پسنديده که به نفع خود و ديگ

که بيه پرهيز از کار بد و غير پسنديده

.  زيان خود و ديگران باشد



اخالق
 و قولاییمی االو  اصول  اانممو به سیستمی از

می شلد که دا بو ا  مخو ک کو دع لی هیت و   

مج ز، الزم و ی  ممملع صحبت می کمد

 دع داست ی  غلط بلدع و خلب ی  بد بولم بلط به

اعم   ایس ع است 



اصولی که برای پيشگيری از 
درگيریهای قانونی باید توسط 

:پرستاران رعایت شود

 حرفه )رعایت استانداردهای خدمات پرستاری
(ای

 ارتباطات و ارتباطات حرفه ای

رعایت اصول اخالق و اخالق حرفه ای

(مددجو)آموزش به بیمار

اصول ثبت و گزارش نویسی



انمیت اخ   دا ح له پ ست ا 
دارندو مداوم با مردمارتباط مستقیمپرستاران

 هستندانسان هایی آسیب پذیربیماران

 سرو کار دارندزندگی و سالمتی انسان هابا

 استدر طی کار روزانه زیادمواجهه شان با مشکالت اخالقیاحتمال  .

دارنددر طی کار روزانه تصمیم گیری های اخالقینیاز به

 رایطآموزش اخالقی متناسب با شکسب این توانمندی تنها در سایه یک
.امکان پذیر است



ارزش پرستاري

حرفه پرستاری بسیار با ارزش و دارای هاله ای از 
:تقدس است، حال سوال اینجاست که

ود یا آیا ارزش پرستاری به پرستار نيز منتقل می ش
خير؟

:پیدا می کندارزش هر کاری به دو چیز ارتباط

حسن فاعلی، خوبی و زیبائی انجام دهنده کار-۱

و زیبائی نفس کارخلبیحسن فعلی، -۲

از اینرو در صورتی که پرستار کار خوب و دشوار 
پرستاری را با زیبائی انگیزه و نیت خود همراه

سازد این تقدس و ارزش را نیز کسب خواهد نمود 
.و کار او از بزرگترین عبادات به حساب می آید



:تاریخچه

:پرستارياخالق

کهپرستاریکرفتاریتظاهراتمجموعه
بصورتکهشغلیوظیفهجریاندر

بیمار،بارابطهدرفردی،خصلتهای
جامعه،وی،همراهانوبستگان
سایروهمکارانکار،محیطحکومت،
پرستاریاخالقکندتجلیبایدموارد
.شودمیگفته

.



اخالق پرستاری را می توان به دو بخش تقسيم 
:نمود

اخالق حرفه ای

اخالق انسانی، اسالمی

مجموعه تظاهرات رفتاری است که یک حرفه ای اخالق --
پرستار است باید انجام دهد، پرستار از آن حیث که

برخی جنبه مثبت و ایجابی و برخی رفتاری منفی و 
وران در تمام د.)سلبی است که پرستار نباید مرتکب شود

(پرستاري

مجموعه رفتارها و ویژگیهاییاسالمیانسانیاخالق --
است که یک پرستار بعنوان اینکه یک انسان و 

مسلمان است باید انجام دهد یا از آن اجتناب یک
(از اول خلقت.)کند



:ایحرفهاخالققواعد

ودانشکسبدرکوششوتالش-۱
مرحلهدرخوبپرستار:پرستاریمهارتهای

وظیفهبهمربوطدانشدرکهاستکسیاول،
درجهورفعتقران.باشدنداشتهکمچیزیخود
:داندمیمربوطآنهاعلمبهراافراد

درجاتاوتوالعلمالذینوآمنواالذینهللایرفع
(۱-مجادله)

درجهورفعتراداردعلموایمانکهکسیخداوند
استعلمدارایکهکسیمسلما  وبخشدمی
هل:نیستندمساویاستعلمبدونآنکهو

(۲-زمر)الیعلمونوالذینیعلمونالذینیستوی



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

مهارتهایباآشنائیوپژوهشدرمستمرتالش-۲
:جدید

وعلومروزافزونگسترشانسان،فراموشکاری
ومراقبتعلمیروشهایبرخیشدنردوفنون

هیچگاهانسانکهکندمیایجاب…وبهداشت

ودنکناحساستحقیقومطالعهازنیازبیراخود
.ننمایدقطعخوداساتیدباراخویشارتباط

:پرستارانالمللیبينشورای

ازینیازبیاحساسپرستاریکشکستگاماولین
وصحیحعلمیتبادلعدموجدیداطالعات
.کارهاستدرنکردنمشورت



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

بهوظائفانجامدرمسئوليتاحساسودقت-۳
:ممکننحوبهترین

شغلکهباشندداشتهتوجهبایدپرستاران
اند،نمودهانتخابراایپرمخاطرهوحساس
هایحرفهبرخالفشغلایناحتمالیخسارات

باکهچرااست،جبرانغیرقابلگاهدیگر
(3).داردکارسروبیمارجانوسالمتی

حفظجهتخطرکمترینبامراقبتمفیدترین
پرستارانتوجهموردهمیشهبایدبیمارسالمت

.باشد



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

رشدواحساساتوعواطفبهتوجه-۴
:تاررفوگفتاردراحتراموبيمارشخصيت

توجهموردحقیقتیکبعنوانامروزهآنچه
دپیونارتباطاستگرفتهقرارهمگانی

واستروحوجسممیانناگسستنی
یرتغیباعثروانیاختالالتکههمانگونه

گردد،میفیزیولوژیکتعادلعدمو
نیزجسمانیوفیزیولوژیکتغییرات
.آوردخواهدباربهروانیمشکالت



(ادامه)قواعد اخالق حرفه ای

توجه به اعتقادات مذهبی بيمار و پرهيز از -۵
اموری که باعث جریحه دار شدن این اعتقادات 

:گردد مثل

بی اعتنائی به نجس و پاکی-

بی اعتنایی به نماز و انجام وظائف مذهبی بیمار-

ان بی اعتنائی به پوشش زنان و معاینه در مقابل دیدگ-
…دیگران و 

تحمیل عقاید مخالف بر بیمار-

عدم رعایت شئونات دینی مورد احترام مردم در -
برخوردها و نحوه پوشش

قاد بی توجهی به اینگونه امور باعث بی اعتنائی، عدم اعت
.بیمار به پرستار و گاه بروز خشونت می گردد



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

:بيماربستگانبامناسببرخورد-۶

ودشمیبیمارستانواردبیمارکههنگامیاز
اوستباشدداشتههمراهیکهصورتیدر
ازیزیادانتظاروگرفتهتماسپرستارباکه

بامناسبیبرخوردبایدپرستاردارد،پرستار
تواندمیهموارههمراه.باشدداشتهآنها
.اشدببیماربهبودیدرنیزپرستارکمکویار
اطالعبیماریبودنخطرناکصورتدر

.بودخواهدمفیدبسیاراطرافیان



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

ازبيمارمالیومادیداشتچشمعدم-۷

:بيماربهرسيدگیدرتبعيضعدمو

-بنگردانتفاعیدیدبابیماربهنبایدپرستار.

-لیماارتباطاوسالمتیوویباپرستارکنداحساسنبایدبیمار
.استکردهبرقرار

-تاثیریتارپرسعملکردنحوهدرنبایدبیمارفقیربودنیابودنثروتمند
باشدداشته

-زنیپرستارانالمللیبینشورایازپرستاریاخالقدستوراتدر

ویبرایکهراحقوقیفقطخودکارمقابلدرپرستار:استآمده
.داردمیدریافتاستشدهمعین

-تهداشضوابطزیرپاگذاردنبرتاثیرینبایدهاتوصیهوسفارشات

.باشد

-میلتحوبیمارانبرایبیمارستانامکاناتدربکارگرفتنتبعیض
.نیستپرستارشأنمناسبرفتاریبیماربرایاضافیخرجهای



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

:اميدواریبرتاکيد-۸

دعالقمنندارندآگاهیخودبیماريازکهکسانی
پرستارانوکنندحاصلاطالعآنازکههستند
طرفازبیمارینوعازپرسشمقابلدرمعموال
.هستندمواجهبیمار



:زمينهايندر

ردناکدواقعیتهایمقابلدررابیمارمحابابینبایدپرستار-
دهدقرار

.سازدامیدوارراآنهادرمانامکاناتبهنسبتبايد-

اربیمدراضطرابونگرانیتشویش،موجبکهسخنانیاز-
.کنداجتنابگرددمی

و(۶)خدابهظن،حسن(5)،دعا(4)صبرمتوجهرابیمار-
.نمايدالهیالیزالقدرتبهاعتماد

تاکیداستکبیرهگناهکهالهیرحمتازیأسعدمبر-
نماید

،(۲۳-حدید)اتاکمبماالتفرحواومافاتکمعلیالتاسوا

ابرفتاراینواستموثربسیارخاطرتصالیوقلبقوت
.گرددمیمحسوباوبرایدارونوعیخودبیمار



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

وهمکارانوپزشکیکادرباصحيحبرخورد-۹
:بيماربامرتبطمسئولين

یتفعالیکپرستاریسنگینودشوارمسئولیت
همفکریوهمکاریصورتدرفقطواستجمعی
اینروازپذیردمیسامانمناسبوصحیح

ایندرهمگانیمسئولیتاحساسوهمکاری
.استالزمبخش

دستهکارالزمهعطوفتبردباری،حلم،گذشت،
استجمعی



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

:بيمارمرگازبعدوقبلمناسبرفتارهای-۱۰

تالشکمیبااستممکنمرگحالدربیمار-
چیزیچنینکهصورتیدریابدبازراخودحیات
انبستگیاوهمراهبایدمعقولبطورنشدممکن

روبروواقعیتاینبارااوخودنبودنصورتدرو
.ساخت،برآوردهداردکهنیازهائیونموده

تماسخودبستگانباخواهدمیکهصورتیدر-
آدابونمودکمکاوبهنمایدوصیتیابگیرد

بجااوبرایرامحتضرشخصمربوطهشرعی
.آورد

بیمارخانوادهوبستگانباهمدلی-



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

:بيماراسرارحفظ-۱۱

وايجادفتنهباعثاستممکنبیماراسرارافشاي-
واربیمآبرویرفتنبینازوخونریزیحتيوفساد

.شود.....

خودبراقانونمجرییاجاسوسنقشنبایدپرستار-
قانونکهمواردیدرجزاسرارافشاءحقوبگیرد
.نداردرااستکردهاستثناءصریحبصورت

نیزپرستارانالمللیبینشورایاخالقیدستورات-
راادافرشخصیمطالببايدپرستار:کهداردتاکید
تلقيرازيکعنوانبهشودمیابرازویبهکه

(7).نمايد



(ادامه)ایحرفهاخالققواعد

بهمربوطمقرراتوقوانينازتبعيت-۱۲
:پرستاریحرفه

پرستارانالمللیبینشورایدستوراتدر
نیازهایبرآوردنراهدرپرستار»:استآمده

گروههایدستیاریبهانسانهابهداشتی
مقاماتباجامعهدیگرافرادوبهداشتی
میهمکاریالمللیبینوملیومحلی
«.کند



کاربرد اخالق در پرستاری



بندی کاربرد اخالق در حرفه پرستاری طبقه

تأثیرگذاری و جوابگوئی در خصوص کیفیت و کمیت حیات انسان. 1.

تصمیم گیری در خصوص میزان آزادی بیمار و تعیین محدوودتت بدرای آن. در 2

.تقابل با آسیب احتمالی

تعیین مرز بین راستگوئی تا عوم صواقت و استفاده از هر تک در جهت م. صدال  3

.بیمار

برخورد با عقاتو و باورهای مختلف مذهبی، سیاسی، اقتصادی و . که بدا ر بیما... 4

.اصول حاکم بر مراقبت و درمان وی منافات دارد

تقابل بین عواطف و احساسات با اصول و آموخته های عملی و تعیین مر. ز بین آن 5

.ها در هنگام مراقبت از بیمار



اشتباهات رایج در استدالل و قضاوت اخالقی 

چون اتن گونه بوده، بنابراتن همیشه باتو همین گونه باشو. 1.

حرف حرف من است. 2.

سوء استفاده از خصوصیات شخصیتی افراد برای پیشبرد اهواف شخص. .ی3

عمومیت دادن تک موضوع برای توجیه آن. 4.

توسل به اختیارات حقوقی و قانونی جهت توجیه عملکرد. 5.

سهل انگاری در نتیجه گیری و اتخاذ تصمیم بوون در نظر گرفتن تمام. .ی جوانب6

استناد بر تک اصل ثابت برای تصمیم گیری در تمامی شراتط. 7.



معضالت اخالقی رایج در حرفه پرستاری 
سقط جنین. 1

بیمار در حال مرگ. 2

مرگ نجات بخش . (اتانازی)3

پیونو اعضاء. 4

محرمیت و رازداری. 5

زوال عقل و ضعف ناشی از سالمنوی. 6



انواع قصور پزشكي
بي احتياطي

جام طبیب جراح يا اعضاي تیم درمان با انجام اقداماتي كه نبايد ان
دن پاره ش)شود به بیمار آسیب برساند يا منجر به فوت او شوند

(.رحم حین كورتاژ

بي مباالتي
پزشك يا اعضاي درماني از انجام امور مربوطه غفلت نموده و 

عدم حضور بربالین بیمار در موقع )وظیفه خود را انجام نداده
( .ضروري

عدم مهارت
ك عدم بكارگیري تكنی)عدم دقت و بكارگیري مهارت در انجام كار

(صحیح در جراحي ارتوپدي

عدم رعايت نظامات دولتي
تجويز دارو )قوانین ومقرارت دولتي تدوين شده رعايت نشود

...(هاي ممنوعه و



شايعترين قصور در امور پزشكي

استبي مباالتينوعاز 



از قانون مجازات اسالمي۲95ماده 3تبصره 

 قانون مجازات اسالمي۲95ماده   :

عامل باال قتل يا ضرب يا جرح 4هرگاه بر اثر 
.واقع شود در حكم قتل شبه عمد خواهد بود

قتل عمد                     قصاص

                   قتل شبه عمد  و يا خطاي محض
،حبس ديه 

جبران خسارتهاي مالي



NURSING  MALPRACTICE

ق آسیب به بیمار بهنگام تزري:  خطاهاي مهارتي
رگ گیريدارو يا 

عدم اطالع از دوز : خطاهاي مربوط به دانش
داروهاروش تزريق دارو و 

نقص در :   خطاهاي قانونيReporting    

Recording



بیشترين خطاي پرستاری

در هنگام تعويض شيفت ها 
. ايجاد ميگردد



قصور پرستاري

انجام فعالیت خارج از حیطه كاري

عدم ثبت كارهاي انجام شده

استعمال اشتباه داروها

ر عدم گزارش دهي بي درنگ وضعیت بحراني بیما
به پزشك مسئول

خطاهاي داروئي

 بكارگیري افراد غیر حرفه اي براي انجام كارهاي
تخصصي



قصور پرستاري

(.....ساعت ، تاريخ، )عدم ثبت تماس ها با پزشك

عدم اطمینان از صحت دستور پزشك

پذيرفتن مسئولیت هائي كه تبحر ندارد

امضاي موارد مشكوك

عدم گزارش دهي هر گونه دستور مشكوك

جدي نگرفتن شكايت بیمار از درد

عدم استفاده از محدوديت هاي فیزيكي

عدم گزارش وسائل معیوب



:موارد رایج غفلت 

اشتباهات داروئی که منجر به صدمه بیمار می شود.
ت اشتباهات تزریق داخل وریدی که موجب انتشار یا فلبی

.می شود
سوختگی مددجو ناشی از تجهیزات ،استحمام یا ریختن

.مایعات یا غذای داغ
سقوط که منجر به آسیب مددجو می شود.
کوتاهی در استفاده از روشهای آسپتیک در هنگام لزوم
 اشتباه در شمارش گازها،وسائل یا نیدل ها در هنگام

جراحی
فت کوتاهی در ارائه گزارش یا تحویل گزارش ناقص به شی

بعدی
کوتاهی در کنترل کامل وضعیت بیمار
 کوتاهی در گزارش تغییرات مهم وضعیت مددجو به

پزشک 



جرایم خاص حرفه ایی در کادر پرستاری 
افشای اطالعات خصوصی و محرمانه بیمار

حمله و تهوتو بیمار و درمان تک بیمار بوون رضداتت او در مدوارد
غیراورژانسی

اتجاد ترس و هراس در بیمار
عوم اجرای اقوامات الزم و ضروری

عوم صالحیت حرفه اتی پرستار
عوم حضور و ترک محل خومت

هتک حرمت جامعه پزشکی
تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار

عوم اجرای درست وظاتف حرفه اتی
.عوم همکاری الزم در موارد خاص



پرستار و احکام اسالمی 
نوع پوشش
ارتباط

معاتنه و لمس
اسرار بیماران
سقط جنین 

احتضار و مرگ 
مرگ مغزی 
پیونو اعضاء

جراحیوعملاتاق
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“  تافتن”خوشا به حال آنان که اهل 

و خوشا به حال “ بافتن”انو نه اهل 

تیحقیق”آنان که متواضعانه معترفنو 

.را “ کل حقیقت”را تافته انو ، نه “ 



منابع

(۱۸5همان، ص . )فمن تواضع هلل رفعاه و من تکبر وضعاه: قال( ع)… ع ابی عبدا-۱

(۲3۸ص )تحف العقول -۲

ل ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فی حاجه فلم یبالغ فیها بک-۳
(۶۷، ص 4در کافی ج ( ع)از امام صادق . )جهد خان هللا و رسوله و المومنین

(۱4۰، ص 3کافی،ج )اذ ذهب الصبر ذهب االیمان (: ع)… عن ابی عبدا-۴

، ص 4کافی، ج )علیک بالدعا فانه شفاء من کل داء : قال( ع)… عن ابی عبدا-۵
۲۱۷)

د انا عن: احسن الظن باهلل فان هللا عزوجل یقول: قال( ع)عن ابی الحسن الرضا -6
، ص 3اصول کافی، ج )المومن بی ان خیرا فخیرا و انشر افشرا ظن عبدی

۱۱۶)

احبه المجالس باالمانه و لیس الحد ان یحدث بحدیث یکتمه ص( ع)… عن ابی عبدا-۷
(4۸۱، ص 3اصول کافی، ج)اال باذنه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

http://www.m-nasr.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C#_ftnref4


منابع

 طمه فا.اخالق،قوانین و مقررات در پرستاري،تالیف و ترجمه نوغابي
۱3۷۶پروانه ،قم،نشر مرتضي .،سرداري

 حائري ،محمد حسن،آشنايي با اخالق اسالمي، انتشارات آستان
۱3۸۷قدس رضوي،مشهد 

 اخالق پرستاري در طول زندگي،ترجمه مهتاب علیزاده،نشر
۱3۷5بشري،تهران 

علیان نژاد ابولقاسم ،احکام پزشکي مطابق با فتاواي آيت هللا
۱3۸۷مکارم شیرازي،قم،انتشارات امام عل ابن ابي طالب، 




