
  

 

 

 ای در توسعه سالمتابعاد اخالق حرفه

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران. :سمیرا شهباززادگان

 چکیده

با گسترش ابعاد سالمت، ابعاد مسائل اخالقی مرتبط با آن نیز گسترش یافته است. برای ارائه موثرتر خدمات سالمت در : مقدمه
 اخالق ابعاد بررسی هدف با مطالعه این منظور این به گیرد قرار مدنظر آن در حوزه بهداشت و درمان باید رعایت اخالق در تمام ابعاد هادانشگاه
 .شد انجام سالمت توسعه در ایحرفه

 Medicalای، آموزش پزشکیهای اخالق حرفهکلیدواژههای اطالعاتی با این مطالعه با جستجو در پایگاه: روش

 serviceHealth  ethics و Medical Education موتورهای جستجوگر انجام گردید در. 

باشد. تدوین اخالق ابعاد مسائل اخالقی در آموزش پزشکی شامل اخالق در حوزه پژوهش، آموزش و ارائه خدمات می: هایافته
ها تدوین شده و پژوهش از حدود بیست سال پیش در دانشگاه ها است بطوری که کدهای اخالق درتر از سایر حوزهدر حوزه پژوهش با سابقه

آید. در حوزه معاونت آموزشی این مسئله نوپا بوده و از حدود یک سال پیش در حوزه معاونت آموزشی تشکیل شده و در حال به اجرا در می
ریزی اخالقی در این ا مردم مرتبط هستند و برنامههای بهداشت و درمان مستقیما بهای ارائه خدمات بدلیل اینکه حوزهاجرا است. در حوزه

ای در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان نظام سالمت سازی اخالق حرفهحوزه باید به صورت منسجم صورت گیرد و نهادینه
 .الزم است

پژوهش، آموزش و ارائه خدمات  هایای موضوعی کلی و فراگیر است که باید در تمامی حوزهمسئله اخالق حرفه: گیرینتیجه
ای نیازمند ابزارهایی است که باید با همکاری نظام سالمت به آن توجه شود. رسیدن به این هدف و سایر اهداف در حوزه توسعه اخالق حرفه

است. همچنین باید  های وزارت بهداشت فراهم گردد. تربیت نیروهای اخالق مدار در نظام سالمت از اهمیت باالیی برخوردارتمامی حوزه
اقداماتی طراحی شود تا مباحث اخالقی در بستر ارائه خدمات به مردم کمک بیشتری نماید و ایجاد تسهیالتی در حوزه سالمت حقوق بیماران 

 .نیز حفظ گردد

 ها:کلیدواژه

 ، پژوهش، آموزش، ارائه خدمات، آموزش پزشکیایاخالق حرفه

 

 

 

  


