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چون با سالمت جـسم و جـان انـسان          . پزشكي حرفه ي بسيار مقدس ارزشمند و پرمسئوليتي است        

كـي از بزرگتـرين   بنـابراين پزشـكان را مـي تـوان بـه عنـوان ي       . يعني اشرف مخلوقات سـروكار دارد     

البته .  خدمتگزاران بشريت معرفي كرد كه در طول تاريخ و در بين همه جوامع محترم بوده و هستند

در برابر اين همه ارزش مسئوليت هاي سنگيني را نيز بر عهده دارند، كه نمي توانند نسبت بـه آنهـا          

ي در حرفـه خـود وظـايف        خصوصاً پزشكان مسلمان كه عالوه بر رعايت اصول علم        . بي تفاوت باشند  

از جمله تقيد به اخالق نيك و اجتناب از اخالق زشت است كه در اسـالم          . ديگري نيز بر عهده دارند    

ترويج و توسعه اخـالق نيـك و تهـذيب نفـوس را     ) ص(پيامبر اكرم . از جايگاه وااليي برخوردار است  

من مبعوث شدم تا مكـارم      : در حديثي مي فرمايند   . بزرگترين هدف بعثت خويش معرفي كرده است      

  . اخالق را به كمال برسانم

هر كس طبابت را پيشه خود ساخت، بايد باتقوا و خداترس باشد و بـراي     : فرمودند) ع(اميرالمؤمنين  

  . مردم خيرخواهي كند و در تحصيل علم و معالجه بيمار جهد نمايد

دلسوزي و خيرخواهي و جهد در تقوا و ترس از خدا، : ايشان سه وظيفه براي پزشك تعيين مي كنند

  .تحصيل علوم و كسب مهارت در تشخيص بيماري و عالج آن

با رعايت اخالق نيك و پرهيز از اخالق زشت امنيت . اخالق يكي از نيازهاي اوليه جوامع بشري است      

و آرامش به وجود مي آيد و زندگي بر همگان شيرين مي گردد و با عدم رعايت اخالق، هرج و مـرج    

سعادت هر جامعـه اي  . س و بدبيني در جامعه حاكم مي شود و زندگي بر همگان تلخ مي گردد      و تر 

پيامبران در طول تاريخ مروج اخالق نيك بـوده         . به مقدار تعهد اخالقي افراد آن جامعه بستگي دارد        

  . اند

يف خود اخالق غالباً به صورت حرفه اي تدوين نشده، بلكه صاحبان حرفه ها بايد براي تشخيص وظا       

  . به كتب اخالق مراجعه و با تناسب شغل خود وظايف خويش را بيابند و بدان عمل كنند

البته بعضي رشته ها مانند پزشكي به دليل اهميتي كه داشته اند همواره در طول تاريخ مورد توجـه      

مه ماننـد سـوگندنا   . خاص واقع شده اند و تأليفات جداگانه اي به اين منظور اختصاص يافتـه اسـت               

بقراط كه حدود پانصد سال قبل از ميالد تدوين شده است يا سوگندنامه بقراط كه در قـرن چهـارم                

هجري و پندنامه اهوازي كه در قرن چهارم هجري و مناجات نامه ابـن ميمـون كـه در قـرن شـشم         

  . هجري تأليف شده است

 
  

مقدمه:   



 ،بين علم و وجدان مـي باشـد  اخالق پزشكي به عنوان يك سرمايه ذاتي و مؤلفه اي كه بيانگر پيوند     

.  ناشي از پيشرفت هاي شگرف دانش و فناوري پزشكي شكل گرفته استپرشمار  مسائلحولعمدتاً 

در اخالق پزشكي ما با واژگاني چون بشريت، شأن و كرامت انساني، احترام به حقـوق و آزادي هـاي    

  .  سر و كار داريم... و فردي و اجتماعي و ارزش واقعي انسان

اخالق پزشكي را مي توان در سـه        . ق پزشكي بر تمام شئونات علم پزشكي ساري و جاري است          اخال

 در هر يـك از مراحـل    بالين ومحور اساسي اخالق در آموزش، اخالق در پژوهش و اخالق در درمان  

  . مورد مطالعه قرار دادپايان زندگيآغاز، در طول و 

يكـي از پـيش نيازهـاي    مقدم بر تمام علوم بـوده و   ، علم اخالق ما اسالمي -در پيشينه تمدن ايراني   

 موظف بـه گذرانـدن درس        قبل از شروع دوره پزشكي     طب باليني محسوب مي گرديد و دانشجويان      

  . نده ااخالق بود

از نيمه دوم قرن بيستم تحولي اساسي در آموزش اخالق پزشكي ايجاد شد و به دانشجويان پزشكي                 

  .  اخالقي را در كار خود مديريت كنندآموزش داده شد كه چگونه معضالت

 احتـرام بـه بيمـاران    ، متعهدانـه و بـا  اي فراهم آورد تا دانشجويان  آموزش اخالق پزشكي بايد زمينه      

 به نحـو  ... در كنار وظايف حقوقي، شرعي و خود رااخالقي  وظيفه  درمانيبتوانند در شرايط پيچيده   

  . مطلوبي ايفاد نمايند

 تغييـر نگـرش،     مركز بر شيوه هايي باشد كه به افراد كمك كند تـا عـالوه بـر               آموزش اخالق بايد مت   

 قادر بـه تأثيرگـذاري بـر        تغيير عاطفي، روحي، تغيير رفتاري و تقويت مهارت تصميم گيري اخالقي          

  . ديگران بوده و بتوانند براي سوق دادن آنها به اين سمت و سو تالش كنند

  

در  درك و احـساس ارتبـاط اخالقـي           پـذيري،   و ارتقـاء مـسئوليت      آمـوزش  :هدف نهايي  •

 . مشكالت اخالقي مسائل و تجزيه و تحليل و شناختدانشجويان پزشكي جهت

 :اهداف كلي آموزشي •

 :حيطه دانش •

 آشنايي با تاريخچه و فلسفه اخالق پزشكي •

 آگاهي بخشي در مورد موازين اخالقي •

 آگاهي از تعهدات اجتماعي حرفه اي •

 ر رشته هاي مختلف پزشكي مباني فقهي دآشنايي با •

 )اخالق پزشكي در كجاها مطرح است(آشنايي با حوزه هاي درگير در اخالق پزشكي  •

 
 : حيطه مهارت •

، ارتقاء توان برقراري ارتباط اخالقي در رابطه با بيمار، همكـاران      ارتقاء مهارت هاي رفتاري پزشكي     -

  و ساير پرسنل

  نده ايجاد و ارتقاي عملكرد اخالقي آموزش گير-



  )تجزيه و تحليل موضوعات اخالقي(ارتقاي توان تصميم گيري اخالقي آموزش گيرنده  -

  

  :نگرشحيطه  •

  ايجاد حساسيت نسبت به مسائل اخالقي -

  بهبود بخشيدن شخصيت و رفتار دانشجويان پزشكي -

   ايجاد درك صحيح و هدايت آموزش گيرنده نسبت به اصالت در علم پزشكي-

   ايجاد انگيزه در آموزش گيرنده براي كمك به اصالح انحرافات در مسير صحيح-

   از بين بردن حس بي تفاوتي در آموزش گيرنده-

   ارتقاء و احياي امر به معروف و نهي از منكر در آموزش گيرنده-

  

   :اهداف اختصاصي

شـرح    راشه جامع سالمت   دانشجو بايد به مباحث فلسفي، اخالقي و اجتماعي پايه در پزشكي و نق             -

  )ارتقاء حساسيت. (دهد

  .  دانشجو بايد بتواند چهار اصل اخالق زيستي و مفاهيم اخالقي معنوي آن را شرح دهد-

  . دانشجو بايد مسئوليت ها و اهداف پزشك را در ايجاد و توسعه ارائه خدمات سالمت بيان نمايد-

ا و ادعاهاي حقوقي و اهدافي را كه در پزشكي  ارزيابي بحث ه در دانشجو بايد مهارت هاي ضروري-

  .رايج است كسب نمايد

بيان كند و از آن دفاع  دانشجو بايد موقعيت هاي خاص مباحث اخالقي در ارائه خدمات سالمت را -

  . نمايد

  . دانشجو بايد بتواند مشكالت اخالقي و اجتماعي را شرح دهد-

  . ر محيط هاي باليني به وجود مي آيد را نام ببرد دانشجو بايد بتواند تنگناهاي اخالقي كه د-

  )با كسب مهارت هاي مربوطه( دانشجو بايد بتواند مسائل اخالقي را تجزيه و تحليل كند -

 دانشجو بايد بتواند احساس، نگرش و ارزش هاي دروني خود را بشناسد و با آنها برخـورد صـحيح                     -

  . كند

  . نظري و عملي را شرح دهد دانشجو بايد بتواند تفاوت بين اخالق-

  .  دانشجو بايد بتواند بين تئوري هاي اخالقي ارتباط برقرار كند و كاربرد آنها را شرح دهد-

  . مباحث اخالق زيستي رايج را شرح دهد) و محدوديت هاي( دانشجو بايد بتواند چهره كلي -

 كه نياز بـه تجزيـه و تحليـل           دانشجو بايد بتواند موقعيت هايي كه چالش اخالقي دارند و مواردي           -

  . اخالقي ندارند را از هم تمايز دهد

  :مباحث سرفصل 

  ) و جهانايران، اسالم( تاريخچه اخالق پزشكي -

غايت، اصالت، ديد اسالمي بـه انـسان و طبيعـت و خـصوصيات يـك پزشـك          ( مباني نظري اسالم     -

  )مسلمان



   فلسفه اخالق پزشكي-

  )قانون( اخالق پزشكي و حقوق -

  سقط جنين، مسائل مادر و جنين  -

   ، خودكشي با كمك پزشكي اتانازي-

  روابط پزشك، بيمار و خانواده او و گفتن حقيقت در  حرفه ايرازداري -

   تلقيح مصنوعي و انتقال جنين-

   خودكشي-

   و ساير پرسنل خدمات سالمت همكاران پزشك با بيمار، ارتباط-

  شكي وظايف اخالقي در پژوهش و آموزش پز-

   در پزشكي آشنايي با احكام اسالمي-

   مسائل ژنتيكي- پيوند اعضا-

  ، خاتمه حيات انساني)جنبه هاي پزشكي و فلسفي(مرگ و احتضار :  كلياتي در مورد مرگ-

    كدهاي اخالقي و سوگندنامه ها-

  تعهد حرفه اي و حرفه اي گرايي-

  رضايت آگاهانه - 

  (incompetent)بيمار ناتوان -

  گيري و بي طرفي در تحقيقات پزشكيات انساني، سوء تحقيق-

    تحقيق بر حيوانات-

تنظـيم خـدمات   مراقبت هاي درماني، اصالح مراقبت هاي سالمتي، عدالت اجتمـاعي در سـالمت،         -

  سالمت، كميته اخالق

  تهيه و اهداء عضو-

  )بيهودگي( بي فايدگي پزشكي -

  

شكي و رشته هاي مختلف درمان، روابـط پزشـك و           اخالق و مباني اخالق در حرفه پز      : مباحث ديگر 

بيمار و خانواده او، رازداري حرفه اي، مباني فقهي در رشته هاي مختلـف پزشـكي عمـومي، زنـان و          

  ). مامايي، روانپزشكي، جراحي، داخلي و اطفال

  

  :شرايط اجراء

  امكانات آموزشي

   مكان آموزش-

   آموزش دهنده-



   :روش ها و استراتژي هاي آموزشي

استفاده از تركيب هاي متنوع از روش هاي تدريس مي تواند براي آموزش مفاهيم اخالقـي مناسـب       

در . باشد كه ما از روش رويكردهاي تدريس مستقيم، غيرمستقيم و خودارزيابي استفاده مـي كنـيم               

 رويكرد چارچوبي يا مستقيم، اطالعاتي كه الزم است دانشجو بداند به او مي آموزيم كـه بـه صـورت         

در رويكرد فرايندي . سخنراني همراه با بحث گروهي و در صورت امكان دادن تكاليف انجام مي گردد

در و دانشجو بايد زمينه ها را پيـدا كنـد و            درباره تجربيات باليني صحبت مي شود       ) يا غيرمستقيم (

  )نشان دادن فيلم در صورت امكان. (آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد

 مباحثي كه درس داده مي شود در گره هاي كوچك در جلسات 2 ساعته به بحث گذاشته مي شود 

كه اين كار در صورت امكان در بخش هاي ماژر انجام مي گيرد.  
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