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دانشجویان بالینیغیر حرفه اي رفتارهايرسیدگی به 

)مصادیق رفتارها(

تعهد به اصول حرفه اي در حوزه نوع دوستی-الف

معیارهاي مندرج در کوریکولوم هاي آموزشی:

.منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهد.1

.در مواجهه با بیمار مختلف عدالت را رعایت کنند.2

.تمام ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی آنان توجه داشته باشددر برخورد با بیماران .3

.در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.4

.به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند.5

.را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کندمنشور حقوق بیمار.6

نوع لغزش

.انجام وظیفه در قبال بیمار باز می ماند(سئولیتهاي شخصی و حرفه اي، از الزامات حرفه ايبه خاطر حل نکردن تضاد بین م.1

براي انجام مراقبت به موقع ) پرستار، مددکار اجتماعی، پزشک(متخصصاننسبت به درخواست هاي منطقی خانواده بیمار یا دیگر.2
.کندو با کیفیت از بیماري که مسئولیتش را به عهده دارد بی توجهی می 

از پیداکردن حمایت هاي قانونی براي بیماران و خانواده ها، نظیر دسترسی به منابع مورد نیاز مالی و حمایت هاي اجتماعی از .3
.طریق واحد مددکاري یا انجمن هاي خیریه امتناع می ورزد

.نشگاهی ترغیب و هدایت کندعلی رغم وجود امکانات الزم در مراکز دانشگاهی، بیماران را جهت مراجعه به مراکز  غیر دا.4

اجتماعی یا شیوه زندگی آنها رفتار تبعیض –نسبت بر بیمار بر پایه نژاد، قوم مذهب، ناتوانی ها، جنسیت، سن، موقعیت اقتصادي .5
.آمیز نشان می دهد؛ به خصوص این که چنین رفتاري سبب پریشانی بیمار، والدین و خانواده ها شود

واده اش نسبت به فرهنگ آنها بی تفاوتی آشکار نشان می دهد، به خصوص که این رفتار عمدي و بدون در برخورد با بیمار و خان.6
.احساس پشیمانی باشد
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تعهد به اصول حرفه اي در حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت–ب 

هاي آموزشیمعیارهاي مندرج در کوریکولوم

.نسبت به انجام وظیفه خود تعهد کافی داشته باشند.1

واالت بیماران پاسخ دهندبه س.2

.اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسب ترینشیوه در اختیار وي و همراهان قرار دهند.3

.از دخالت هاي بی مورد در کار همکاران پرهیز نمایند و با اعضاي تیم سالمت تعامل سازنده داشته باشند.4

.نماینددر تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت.5

.براي مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند.6

انتقال بیماري و ابتالي مجدد،انتقال بیماري،  بروز عوارض،ابتالي مجدد،در رابطه با پیشگیري از تشدید بیماري، بروز عوارض،.7
.ش دهدنیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب به بیماران آموز

نوع لغزش

مثال با همکاران در مورد وضعیت ( آگاهانه در اطمینان یافتن از انتقال مناسب اطالعات بیمار به اعضاي تیم مراقبت کوتاهی می کند.1
.، به گونه اي که سالمت بیمار در معرض خطر قرار می گیرد)بیمار به طور ناقص و با عجله گفت و گو می کند

.ی بیماران را به دیگر مراقبان سالمت بد و غلط ارائه می کندآگاهانه اطالعات بالین.2

نسبت به این که مطمئن شود گزارش ها و مستندات پرونده بیمار که توسط سایر مراقبان سالمت ثبت شده است؛ واضح، دقیق و بدون .3
.خدشه است کوتاهی می کند

را به طور دقیق ) مستندات بیمارستانی، درمانگاهی و یا آموزشی(و مستندات مربوط به وضعیت بیمار یا مراقبت هاي انجام شده براي ا.4
.ثبت نمی کند

.نسبت به تکمیل مراقبت هاي الزم براي بیماران قبل از مرخص کردن آنها کوتاهی می کند.5

شیک درمانی را در برنامه هاي آموزشی صبح و یا زمان ک-ضوابط مربوط به ساعات حضور در بخش آموزشی یا مرکز آموزشی.6
.رعایت نمی کند

. مراقبت هاي درمانی بیمار تحت نظر خود را به طور غیر موجه انجام نمی دهد، یا با تاخیر انجام می دهد.7
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زمانی که براي اجام وظیفه نمی تواند حاضر شود، همکار خود را مطلع نمی کند و به اطمینان یافتن از وجود جایگزین براي خود .8
.اهمیت نمی دهد

.ماران را در معرض خطر قرار می دهدآگاهانه بی.9

.از کمک گرفتن از دیگران براي انجام بقیه کا سر باز می زنددر زمان خستگی بیش از حد، .10

.به توصیه ها یا آموزشها پاسخ نمی دهد یا آنها را اجرا نمی کند.11

.دهدتنها در حد معمول و رفع تکلیف فعالیت می کند ودر هنگام نیاز، کار اضاتفی انجام نمی.12

.به پریشانی و درماندگی واضح یک همکار بی توجهی می کند.13

.در کار همکاران دخالت بی مورد می کند  به نحوي که موجب اختالل در امر مراقبت از بیمار گردد.14

رد را مسئولیتی که در قبال تذکر خطاهاي مربوط به پایبندي به اصول حرفه اي همکاران و یا گزارش آنها به مراجع ذي صالح دا.15
.نادیده می گیرد

.مکاران را در مورد بیمار را گزارش نمی کندخطاهاي پزشکی صورت گرفته از طرف خود یا ه.16

.حاضر به اقرار و عذرخواهی به خاطر اشتباه در درمان یا قضاوت بالینی خود نیست.17

.به فرآیند هاي اجرایی بیمارستان بی توجهی می کند.18

.یا در صورت لزوم خانواده وي کوتاهی می کند) آموزش به بیمار(در ارائه اطالعات الزم در مورد بیماري به بیمار .19

.در انجام تکالیف آموزشی یا پژوهشی کوتاهی می کند.20

.نسبت به آموزش دانشجویان سال پایین تر و سایر فراگیران بی توجهی و کوتاهی می کند.21

ر حوزه شرافت و درستکاريتهد به اصول حرفه اي د-ج

هاي آموزشیمعیارهاي مندرج در کوریکولوم

.راست گو باشد.1

.درستکار باشد.2

.رازدار باشد.3

.حریم خصوصی بیمار راا رعایت نمایند.4
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نوع لغزش

.به خرید فروش کشیک می پردازد.1

.از مهر سایرین استفاده می کند یا مهر خود را در اختیار دیگران قرار می دهد.2

.یا امضاي دیگران را جعل می کند، مستنمدات پزشکی را جعل و یا مخدوش می نماید، اسناد جعلی ارائه می دهدعنوان .3

.گواهی خالف واقع صادر می کند.4

پژوهش هنگام ارائه در کنگره ها یا انتشار آنها دست کاري می کنددر اطالعات حاصل از .5

.یا رضایت نامه از بیمار دریافت نمی کندبراي انجام پژوهش تاییدیه اخالقی از کمیته پژوهش .6

.به شرکت در تحقیقات وادار می کند–نظیر مشتبه کردن سود یا زیان احتمالی براي –بیمار را به هر طریقی .7

.هزینه انجام تحقیقات را بر عهده بیماران می گذارد.8

.ی می کنددر محرمانه نگاه داشتن اطالعات بیمارانی که در پژوهش شرکت می کنند کوتاه.9

خانواده ها هدیه می پذیرد در حالی که پذیرش آن به طور واضح یا احتمالی در مراقبت /از طرف صنایع تجاري پزشکی یا بیماران.10
وي از بیمار تاثیر می گذارد

.در شفاف سازي تضاد بین منافع خود با نیازهاي سالمت جامعه یا در جریان مراقبت از بیمار کوتاهی می کند.11

محرمانه بودن اطالعات مربوط به بیماران و حفظ رازداري در خصوص اطالعات مربوط به بیماري که مسئولیتش را به عهده نسبت به.12
.دارد پاي بند نیست

.در هنگام معاینه یا انجام پروسیجرهاي پزشکی حریم خصوصی بیمار را رعایت نمی کند.13

تعهد به اصول حرفه اي در حوزه احترام به دیگران- د

هاي آموزشیارهاي مندرج در کوریکولوممعی

.رسوم و عادات بیماران احترام بگذارندبه عقاید، آداب،.1

.بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته، نام و مشخصات وي را با احترام یاد کنند.2

.به وقت بیمار احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند.3

.ادر تیم درمانی احترام بگذارندبه همراهان بیمار، همکاران و ک.4

.وضعیت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد.5
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نوع لغزش

تا حدي که بر اساس نیازهاي هر بیمار و شرایط بالینی امکان پذیر ( در تصمیم گیري براي بیمار از ایده ها و خواست هاي وي .1
.پرسش نمی کند یا به آنها بی توجهی می کند) است

ا همکاران از خود رفتار تبعیض آمیز نشان می دهد، به گونه اتی که همکاران خاصی را براساس معیارهاي فرهنگی، در برخورد ب.2
.عقیدتی، نژادي، جنسیتی، تمایالت جنسی یا مذهبی ترجیح می دهد

.و نه به عنوان یک انسان رفتار می کندcaseبا بیمار به عنوان یک شی یا .3

.مکاران، پرسنل، بیماران و یا اعضاي خانواده بیمار ادب را رعایت نمی کنددر صحبت کردن و رفتار با ه.4

.همکاران، پرسنل، بیماران و یا اعضاي خانواده بیمار درگیري فیزیکی یا کالمی پیدا می کندبا اعضاي هیئت علمی،.5

صحبت هاي تند و تحقیر : از قبیل، دهدکننده نظم و فعالیت یا رفتارهاي بی ادبانه از خود نشان می رفتارهاي مختل در محل کار .6
تعامالت آمیخته با عصبانیت و اوقات تلخی با کارکنان، گرفتن ژست ها و انجام حرکاتی براي بیان ناکامی و خشم آمیز با کارکنان، 

.که این رفتار ممکن است موجب شکایت از طرف سایر اعضاي تیم شود

.امور می پردازداز طریق تحقیر یا آزار دادن دیگران به هدایت.7

.فرصت ارج نهادن به مهارت سایرین در جهت بهبود مراقبت بیمار را نادیده می گیرد.8

.وضع ظاهري مرتب و متناسب با شان پزشکی را رعایت نمی کند.9

.در اقرار و عذر  خواهی به خاطر بی ادبی کوتاهی می کند.10

تعهد به اصول حرفه اي در حوزه تعالی شغلی–ه 

هاي آموزشیندرج در کوریکولوممعیارهاي م

.انتقاد پذیر باشد.1

.محدودیتهاي علمی خود را شناخته، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند.2

به طور مستمر دانش و توانمندي هاي خود را ارتقاء دهند.3

.اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات و دستاوردها ي علمی در دسترس انجام دهند.4

.تانداردهاي تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کننداس.5
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نوع لغزش

.در تامل بر روي عملکرد و انتقاد و قضاوت در مورد خطاها و ضعف هاي خود ناتوان است.1

هاي ارائه شده از طرف دیگران که در رسیدن به اهداف درمانی و یا آموزشی به وي کمک می نمایند بی نسبت به بازخورد.2
.نایی میکنداعت

.در مشورت گرفتن از سایر افاد با تجربه تر جهت حل مشکالت پیش آمده در مراقبت از بیمار کوتاهی می کند.3

.تالش نمی کنددر جهت کسب دانش، مهارت ها و نگرش هاي الزم .4


