
 

 

 



مالحظات اخالقی مبتنی بر ایمنی بیمار در 
گروه پزشکیآموزش دانشجویان   

 

 نازآفرین قاسم زاده
 دکترای اخالق پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه



 مطالب رئوس

 مروری بر چند نمونه بالینی در آموزش پزشکی•
 اهداف آموزش پزشکی•
 جایگاه سالمتی و منافع بیمار در آموزش پزشکی•
 منتخبمولفه های اخالقی در آموزش بالینی با مشارکت بیمار در کشورهای •
 خطابرای تامین منافع بیمار و افزایش ایمنی بیمار و کاهش رخداد راهکارهایی •

 نتیجه گیری•



 1مورد 

oقبال که دانشجویی .است بستری جراحی بخش در گیری رگ به نیاز با ای ساله 37 جوان 
 .دارد را بیمار سرم تزریق  انجام قصد خود مربی اجازه با است داده انجام گیری رگ یکبار

 و کند می بیمار سرم کردن آماده و گیری رگ انجام به شروع و رفته بیمار اتاق به سپس
 دانشجو از بیمار حین این در .می کند خبر را خود مربی ناموفق اقدام چندین از پس

   بدهد؟ جوابی چه باید دانشجو ای؟ زده سرم  بار چند حاال تا میپرسد

oبار یک فقط که اطفال انترن LP کمک بدون و بار اولین برای است کرده مشاهده را 
 خبر را رزیدنت ناموفق اقدام چندین از پس و می دهد انجام LP کودک روی رزیدنت
   .می کند

oمی شود گرفته نیز شده استفاده وسایل هزینه. 

 

 



 2مورد 

 cvدانشجوی پزشکی بر روی خانمی که برای عمل سزارین بیهوش شده و اندیکاسیون •

line  نداردcv line  کند و مهارت الزم را می گذارد تا روی وی این پروسیجر را تمرین

 . در آینده کسب کند

  مورد در استاد پرسش در و می کند معرفی را بیمارش راند هنگام در داخلی رزیدنت•

 رزیدنت که می داند بیمار انترن .می کند ذکر نرمال را آن بیمار خون کلسیم سطح

   بکند؟ باید چه .باالست بیمار خون کلسیم و نکرده چک را بیمار آزمایشات آخرین

  



 3مورد 

 چپ پای سوم و دوم انگشتان گانگرن دچار برگر بیماری بدلیل که ساله 40  است مردی بیمار 
 بستری آموزشی بیمارستان یک ارتوپدی بخش در انگشت دو این آمپوتاسیون جهت و شده
  را پا مید تارسال از اشتباها  ارشد رزیدنت اما می شود جراحی ارشد رزیدنت توسط و شده

 مورد در بیمار به توضیح بدون و می شود رزیدنت اشتباه متوجه استاد بعد روز .می کند آمپوته
 به و «دارد الزم دیگر جراحی یک شما پای» : که می گوید بیمار به داده رخ که خطایی
 آمپوته طوری الاقل شده بریده زیادی اشتباها بیمار پای که  حاال  می گوید مربوطه رزیدنت

 همان توسط مجددا بیمار بعد روز چند .کند  استفاده پا کوتاه پروتز از بتواند بیمار که کنید
 نتیجه در .می کند آمپوته را بیمار پای لزوم حد از بیش نیز بار این و می شود جراحی رزیدنت

 نظارت و حضور با بیمار پای بار این و می کند پیدا جراحی به نیاز سوم بار برای بیمار پای
 .کند استفاده پا بلند پروتز از بتواند بیمار الاقل تا  شده آمپوته زانو باالی از استاد

 بکنند؟ باید چه مشاهده گر یک سال رزیدنت و پزشکی دانشجوی 

  



 4مورد 

 انجام از بعد و متولد سزارین وسیله به مادر اکالمپسی پره علت به هفته 34 نوزاد 
 که آنجا از .دارد PPV به نیاز و است سیانوزه که می شود مشخص احیا اولیه گام های

 سال بیهوشی دستیار نداشت، حضور عمل اتاق در کند کمک نوزاد به که دیگری کس
 توجه با و کند اینتوبه را نوزاد مثبت فشار با تنفس دادن برای که می گیرد تصمیم اول
 را نوزاد نای کار، انجام حین در نکرده تمرین و ندیده آموزش مورد این در قبال اینکه به

 نسوج اطراف در هوا تدریج به آمبوبگ به تراشه لوله شدن وصل با و می کند سوراخ
 خوشبختانه .می شود بدحال بسیار نوزاد و می شود جمع نوزاد زیرپوست و شانه و گردن
 به و کرده تثبیت را نوزاد، وضعیت اصالح با و می رسد سر بیهوشی متخصص سریعاً
 دو تنفسی دیسترس و تراشه پارگی علت به نوزاد بخش در اما .فرستد می نوزادان بخش
 .گیرد می قرار مکانیکی تهویه تحت هفته

 بود؟ اشتباه نوزاد احیای برای دستیار اقدام آیا 

  



 5مورد 

 در امروز باید که شود می گفته درمانی آموزشی مراکز از یکی در بستری بیمار به 
 و می شود کنفرانس سالن وارد بیمار .کند پیدا حضور بیمارستان آموزشی کنفرانس
 دستیاران، و دانشجویان و اساتید از نفر 85 حدود حضور در تا می شود راهنمایی

 به را بیمار دستیار سپس .بنشیند همگان دید معرض در سالن جلوی صندلی روی
 :کند می معرفی زیر شرح

  بچه دار و ادرار اختیاری بی علت به ... شهر ....بیمارستان کارمند ...خانم بیمار 
 مورد همسرش وابستگان توسط بار سه تاکنون بیمار .است شده بستری نشدن
 سابقه و است کرده خودکشی به مبادرت بار بک که گرفته، قرار شتم و ضرب

 .دارد دلیل همین به را روان و اعصاب بخش در شدن بستری

 است؟ داشته اشکالی چه دستیار ای حرفه رفتار 

 است؟ چگونه بیمار معرفی نحوه این مورد در استاد ای حرفه رفتار 
  



 6مورد 

 برای شدن آماده هنگام در .داشت جراحی عمل نوبت کامل حجاب با جوان خانمی بیمار 
 روسری که آنجا از اما .است پوشیده را عمل اتاق مخصوص های لباس عمل اتاق به رفتن
 سر به را خود معمول روسری و کرده امتناع آن پوشیدن از بیمار است کوتاه بسیار عمل اتاق
 می عصبانی می آید وی سر باالی بیمار گرفتن تحویل برای عمل اتاق پرستار وقتی .کند می

 کشیدن با .کند می اعتراض بیمار به تند لحنی با و بیمار سر از روسری کشیدن با و شود
 بیهوشی انجام از قبل .شود می ناراحت بسیار بیمار و مشخص بیمار موهای تمام روسری
 نداشته باال خون فشار سابقه بیمار آنکه رغم علی و شده چک بیمار خون فشار نوبت چندین

 جراحی عمل لغو باعث موضوع همین و .شود می گزارش باال سیستولیک فشار بار هر است
  .شود می بیمار

 ؟می کرد باید چه پرستار 

  



.1The Libby Zion case: one step forward or two steps backward 

 بازنگری ساعت کاری دستیاران 2.

  



 چند سوال

 بگیرند؟ فرا را (تهاجمی) مداخالت همه باید دانشجویان همه آیا 

 بگیرد؟ یاد انسان روی مستقیم و اولیه بطور باید دانشجو  آیا 

 ؟شود انجام ندارد بیمار برای هم سودی بعضاً که مداخالتی که است اخالقی این آیا 

 الزم بیمار مراقبت و بررسی و مشاوره روند طی در دانشجو حضور برای بیماران رضایت آیا 
 است؟

 هستند؟ دانشجویان خاص که دارد وجود اخالقی معضالت آیا 

 دهند؟ انجام باید کاری چه باشند اخالقی غیر رفتاری شاهد دانشجویان اگر 

  

  

  



 گروه پزشکیهدف آموزش 

 و دانش که است پزشکی گروه تربیت :پزشکی گروه آموزش برنامه های از هدف 
  بدست قانونی و اخالقی چارچوبی در طبابت و خدمت ارائه برای را الزم مهارت های

   .آورند

 کیفیت و بیمار ایمنی ) است، بیماران بهبودی و سالمت ارتقا  :پزشکی از هدف 
 (سالمت خدمات دهندگان ارائه کلیدی و اصلی نگرانی های از مراقبت

 عملی است برخوردار نیز کافی دانش از که حاذق پزشکی گروه که درصورتی
   .است بازمانده هدفی چنین به نیل از واقع در دهد انجام غیراخالقی

 مند واقعی در دانشجویان یک حرفه هویتایجاد 

  



 اولویت بر منافع بیمار

 سالمتی و منافع بر اولویت پزشکی آموزش در هم و طبابت در هم اینکه به توجه با 
  بیمارست

 پزشکی دانشجویان یابد اطمینان که است این بر آموزش اخالق تمرکز و توفیق لذا 
 از چه بیماران، برای خطری هرگونه ایجاد بدون را خود نیاز مورد مهارتهای و تجارب
 .آورند بدست بیماران آراء و ترجیحات شدن گرفته نادیده لحاظ از چه و جسمانی لحاظ

  

اثر بخش و (safe)ارایه خدمات پزشکی ایمنبیمارستان ها رسالت و ماموریت 
(effective)  مراجعین می باشدبه. 



 ضرررسانیاصل عدم 

 یا بزند ضرر بیمار به که دهیم انجام اقدامی عامدانه غیر و عامدانه و آگاهانه نداریم اجازه ما 

  (بیمار مراقبت ).بیاندازد مخاطره به را بیمار ایمنی که کنیم ایجاد را محیطی

 آموزش هدف با نداریم حق ما بلکه نیست، جسمی ضرر شامل صرفا «No Harm » اصل 

   .کنیم ایجاد بیماران برای وقت اتالف و زمانی فشار حتی و ،روانی/عاطفی مالی، صدمات ریسک

 .نمایدفراگیران در مراقبت از بیماران نباید ضرری را متوجه ایشان مشارکت  

  

 در آموزش پزشکی و مراقبت از بیمار 



 مشارکت برای بیمارعوارض 

 پزشک وظایف در بیمار گرفتن قرار حاشیه در-

 بیمار و پزشک ارتباط در کشمکش یا تعارض-

 گرفتن قرار خطر معرض در-

 محرمانگی به تجاوز و بیمار ناراحتی ،بیمار بر احتمالی صدمات و ضرر-

 خستگی-

 رنجش و آزار-

 



 همکاری بیمار در آموزشعلل عدم 

 خصوصی حریم – حساس معاینات 

 بیماری بودن وخیم 

 (مراقبت نامطلوب کیفیت) اشتباه و خطا بروز از نگرانی 

 (خستگی) فراگیران تعدد 

   رازداری نقض 



 ارزیابی سود و زیان

 بیمار مراقبت و پزشکی آموزش در فایده اصل جایگاه 

 که کنند عمل ای گونه به که است علمی هیأت اعضای ویژه به پزشکی تیم همه وظیفه 

 ).شود ایجاد بیماران از مراقبت در فراگیران مشارکت دلیل به ضرر حداقل و فایده حداکثر

   و (منافع و خطرات بین تعادل

 .با کفایت و ماهر نیز محقق شودمتخلق و پزشکان تربیت  

  

 در آموزش پزشکی و مراقبت از بیمار 



 درمانی -مراکز آموزشی
 کارآموزان
 کارورزان

ارانیدست  
دیاسات  

سوژه های 
 آموزشی

 آموزش پزشکی حقوق  سوژه



 
  
 

 چالش آموزش پزشکی

بیماران باید 
 محافظت شوند  

 

 

فراگیران باید 
 آموزش ببینند 

 تعادل

+ 



 مهمترین عامل موثر بر تعادل

 نظارت مناسب سطوح باالتر در حین انجام فعالیت ها •

 محاسبه ریسک ذاتی و افزایشی انجام پروسیجرهای مختلف توسط فراگیران برای هر بیمار •

 باال  متوسط  پايين 

 2 1 0 پايين 

 3 2 1 متوسط 

 4 3 2 باال 

 فراگیر می تواند بدون نظارت آن را انجام دهد : 0
 فراگیر در حالی که ناظر در نزدیکی محل انجام پروسیجر باشد می تواند آن را انجام دهد: 1
 به  بیمار باید اطالع داده شود  . نیاز به نظارت شدید دارد: 2
 از بیمار باید رضایت مشخص کسب شوددارد و نیاز به نظارت شدید : 3
 .  در مورد این بیمار بخصوص نباید فراگیر آن را انجام دهد: 4

 ریسک ذاتی
ی  

ش
زای

 اف
ک

س
ری

 



 انواع مشارکت بیمار در آموزش

نیاز درمانی بیمار این اقدام آیا 
 است؟

آموزشی/ اقدام درمانی   
رعایت رفاه بیمار  -  

حفاظت از ایمنی   -  

 اقدام صرفا آموزشی

اجازه از بیماراخذ - -  

رعایت رفاه بیمار  -  

حفاظت از ایمنی   -  
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مقایسه مولفه های اخالقی در آموزش بالینی با 
 مشارکت بیمار در کشورهای منتخب

  



  



  



تعیین فراوانی مطلق و نسبی وجود مولفه های 
 موجود در راهنماهای کشورهای منتخب 

  





  



  



راهکارهای برای تامین منافع بیمار و افزایش ایمنی بیمار و 
 کاهش رخداد خطا

  مهارت های مراکز و سیموالتورها و کامپیوتری سیستمهای و مدلها از استفاده طریق از آموزش 
 اجساد و موالژ،حیوانات مانکن، بالینی،

 همکالسی و بیمارنما و سالم افراد از استفاده و جامعه بر مبتنی آموزش 

 بیماران و پذیر آسیب افراد سپس و سالم افراد روی بر آموزش 

 آموزشی ایمن محیط ایجاد جهت در آموزشی موسسات اخالقی الزام 

  رفتاری استاندارد تدوین 

 آموزشی و خصوصی بیمارستانهای بیماران از کمک درخواست بیمار، صحیح انتخاب 

 رضایت اخذ فرآیند چگونگی اهمیت بر وقوف 

 آموزش در رازداری و محرمانگی حفظ 



 ادامه
 درآموزش شرکت از دانشجو امتناع برای فرصت ایجاد و امکان 

 (دانشجو و استاد توسط ) خطا گزارش برای محیطی ایجاد 

 بیمار ایمنی بر ان تاثیر و دانشجویان روانی و جسمانی سالمتی اهمیت 

 انان دغدغه و نگرانی اعالم و دانشجویان توسط کمک درخواست برای شرایطی ایجاد 

 دانشجو و استاد توسط آموزشی محیط در بیمار منافع بر اولویت عملی تمرین 

 اساتید بودن الگو بر تاکید 

 فراگیران دقیق نظارت 

  GP یک نیاز مورد مهارت تعیین 

 بیماران خستگی و درمان در نیافتادن برتاخیر دقت 

 دانشجویان برای اخالقی و انسانی های جنبه حفظ با همراه آموزشی محیط تامین 

  



 نتیجه گیری

 پزشکی علوم دانشگاه های در بیمار ایمنی به سیستمی و فردی توجه ضرورت  

 (فرهنگی ایمنی و .......و ای حرفه تعهدات به توجه) بالینی آموزش در حرفه ای رفتار 

 دولتی بیمارستان و  درمانی آموزشی مراکز جداکردن 

 جداگانه صورت به دولتی بیمارستان در اموزشی مراکز ایجاد یا 

 پزشکی آموزش در یافته ادغام بیمار ایمنی 

 مهارتها که همه باید داشته باشند و تعیین 

 در تخصصهای خاص باید داشته باشند 

  

در محیط آموزشی چگونه 
برای  آموزشی یهافرصت

تا آنها  یمدانشجویان فراهم نمای
خود عملکردی بتوانند مهارتهای 

را ارتقاء بخشند بدون اینکه 
را انسانی و اخالقی ارزشهای 

 فراموش کنند



 نتیجه گیری

 آموزش بالینی...... پزشکی تدوین راهنمای اخالق در آموزش •

 آموزش اخالق و اخالق در آموزش پزشکی)اخالقی تدریس پزشکی به شیوه •

 بیمارمهارت و آسیب از عدم نظارت دقیق اساتید برای جلوگیری نیازمند •

 به احترام و وی اجازه کسب با پزشکی آموزش در بیمار مشارکت از عملی و شفاهی قدردانی 
 برای را بیمار نمی کند؛ آموزش فدای را بیمار از مراقبت) بهینه مراقبت ارائه و انسانی کرامت
  هزینه یا اقدام آموزش خاطر به دهد؛ نمی قرار هم خطرناک احتماال موقعیت در آموزش
 ( نمی کند تحمیل بیمار به بی مورد

مراکز مشاوره برای بحث در خصوص چالشهای اخالقی آموزش پزشکی و حل داشتن •
 اخالقیاختالفات و تعارضها و تدوین راه حلهای سیستماتیک برای چالشهای 

  

  



 ایجاد فرهنگ

 مهارتی حیطه در کار 

 روز به مهارتهای و کارایی حفظ 

 صالحیتها و کارایی ارزیابی 

 آنها از گرفتن درس و خطا به اعتراف 




