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شرح درس:
این درس شامل تاریخچه ،کلیات مربوط به اصول اخالق پزشکی ،حقوق بیمار ،استانداردهاي مراقبت و مجموعه قوانین انتظامی در
رابطه با قصور حرفه اي است.
هدف کلی:
آشنایی با اصول اخالقی ،قوانین ،مقررات و استانداردها در ارائه خدمات پرستاري
اهداف جزئی:
در پایان دوره درسی ،دانشجو قادر باشد:
-1کلیات اخالق پزشکی را شرح دهد
-2ضرورت اخالق پزشکی را مورد بحث قرار دهد.
-3تفاوت هاي اخالق پزشکی سنتی و مدرن را مورد بحث قرار دهد.
 -4اصول اخالقی وتئوري هاي اخالق را شرح دهد.
 -5دیدگاه اسالم راجع به پزشکی را مختصراً تشریح کند.
 -6ویژگی هاي اخالق پزشکی در ایران قبل از اسالم را بیان کند.
 -7ویژگی هاي اخالق پزشکی در ایران بعداز اسالم را بیان کند.
-8سیر تحوالت اخالق پزشکی معاصر در ایران را شرح دهد.
 -9وضعیت موجود اخالق پزشکی در ایران را مورد بحث قرار دهد.
-10موضوعات اخالق پزشکی معاصر را تشریح نماید.
-11حقوق را تعریف کند.
-12حقوق اساسی بیمار را بر شمارد
-13راهکارهاي حفظ حقوق بیماران را مورد بحث قرار دهد.
-14منشور حقوق بیمار را مورد بررسی قرار دهد.
-15رضایتنامه بیمار ،ابعاد حقوقی و اثرات آن را مورد بحث قرار دهد.
-16برائت نامه ،ابعاد حقوقی و اثرات آن را مورد بحث قرار دهد.
-17عملکرد ساختار بهاشتی درمانی کشور در حفظ حقوق بیمار را بررسی و نقد کند.
-18قصور ،بی احتیاطی ،بی مباالتی و تقصیر را تعریف کند.

-19جرم و مجازات را تعریف کند.
-20مسئولیت مدنی را تعریف و مثال ذکر کند.
-21مسئولیت کیفري را تعریف و مثال ذکر کند.
-22مسئولیت اخالقی را تعریف و مثال ذکر کند.
-23مفهوم کیفر ناشی از مسئولیت کیفري و الزامات آن را بیان کند.
-24مفهوم خسارت ناشی از مسئولیت مدنی و الزامات آن را بیان کند.
-25دیه و نقشآن در قانون مجازات اسالمی را بیان کند.
-26قوانین ناظر بر تخلفات حرفه اي پرستاران را تشریح نماید.
-27تخلفات انتظامی پرستاران را تعریف و انواع مجازات آن را توضیح دهد.
-28تخلفات کیفري و انواع مجازات مربوط به جرایم و تخلفات پرستاران را بیان کند
-29اصول رفتاري و اخالقی کار در اتاق عمل را شرح دهد
-30مستند سازي مراقبت از بیمار قبل ،حین و بعد از عمل را شرح دهد.
-32با مزایاي مستند سازي آشنا باشد.
-33استانداردهاي مستند سازي مراقبت از بیمار را بر شمارد
-34استانداردها در ارائه خدمات پرستاري را بیان کند
-35اصول ارتباط با همکاران ،پزشکان و همراهان را تشریح نماید.
-36مسایل اخالقی در ارتباط با محتضر را بیان کند.
-37مسائل اخالقی در ارتباط با بازماندگان را بیان کند.
-38سناریوهاي مرگ را از دیدگاه پزشکی تشریح نماید.
-39الگوي برخورد حرفه اي با مرگ بیمار را تشریح نماید.
-40بندهاي منشور پژوهشهاي انسانی هلسینکی را تشریح نماید.
-41با حقوق اساسی شرکت کنندگان در پژوهشآشنا شود.
-42با حقوق اساسی شرکت کنندگان صغیر ،مجنون ،غیر رشید و اقشار خاص در پژوهش آشنا شود.
-43با حقوق همکاران و سازمان هاي ذینفع در پژوهش آشنا شود.
-45با اصول جمع آوري ،نگهداري و معدوم کردن اطالعات آشنا شود.
-46با اصول انتشار نتایج پژوهش آشنا شود.

***امکانات موردنیاز :ویدئوپروژکتور ،رایانه
***روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ
***مسئولیتها و فعالیتهاي فراگیران:
*رعایت اصول اخالق اسالمی ،حرفه اي و حضور به موقع در کالس 
* بحث و تبادل نظر در کالس مطالعه موضوعات مورد بحث در هر جلسه  .
*ارائه پیشنهادات جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی 
* **.در صورت فعالیت اضافی دانشجو در کالس به نمره کل اضافه می شود
* **.زمان تحویل و ارائه تکالیف :حداکثر تا پایان آخرین جلسه کالس است.
***نحوه ارزشیابی :ارزشیابی شامل امتحانات کالسی و حضور فعال در کالس درس و مباحثات انجام شده  20 %نمرة کل،
ا متحان پایان ترم شامل  80 %نمرة کل
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مقررات :
**غیبت موجه حداکثر  1جلسه ازکل جلسات خواهدبود .
**غیبت بیش از حد مجاز در صورت موجه بودن منجربه حذف درس و درصورت غیرموجه بودن منجربه نمره صفرخواهدشد .
**امکان تکرارامتحان پایانی وجود ندارد و درصورت غیبت موجه درس حذف شده و در غیبت غیر موجه صفرمنظورخواهدشد.
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**امکان تکرارامتحان پایانی وجود ندارد و درصورت غیبت موجه درس حذف شده و در غیبت غیر موجه صفرمنظورخواهدشد.
***نحوه ارزشیابی :ارزشیابی شامل امتحانات کالسی و حضور فعال در کالس درس و مباحثات انجام شده  20 %نمرة کل،
ا متحان پایان ترم شامل  80 %نمرة کل.

-

