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 به نام خدا

  دانشكده پزشكي

  گلستاندانشگاه علوم پزشكي   

  
    Logbook  

  درس اخالق پزشكي  

   
  :دانشجوي گرامي  

   
هاي نوين  است كه در راستاي استفاده از روش آموزشي درس اخالق پزشكي logbook آنچه اكنون پيش رو دارد  

 الق پزشكي تهيه و در اختيار شما قرار گرفته است. با توجه به اهميتباليني اخ آموزشي و جهت توجه بيشتر شما با موارد

logbook در ارتقاء يادگيري و نيز با توجه به نقش logbook ًبه نحوة صحيح تكميل  در ارزيابي پايان دوره شما، لطفا

  :آن توجه فرماييد

كاربردي كه در طول  case مورد3باليني هاي  در بخش براي تكميل دفترچه با توجه به اطالعات درس اخالق و حضور  

  :كنيد ايد را انتخاب و به ترتيب مراحل زير هركدام را در يك صفحه دفترچه درجمواجه شده دوره كارآموزي باليني خود با آن

  .مورد نظر مواجه شديد را در قسمت مشخصات وارد كنيد case الف( نام بيمارستان و بخشي از دورة باليني كه با  

اخالقي)تعارض دو يا چند اصل اخالقي( رخ داده است  موردي كه در آن يك معضل (case) ب(در قسمت توضيح مورد  
اصول اخالقي رعايت يا نقض شده است را در چند جمله به طور مختصر و گويا تشريح  و يا موردي از تعهدات حرفه اي يا

پزشك, دانشجو و ساير اعضاء  , اطالعاتي باشد كه هويت بيمار توجه داشته باشيد كه نحوه نگارش شما نبايد حاوي .كنيد

  .كادر خدمات سالمت را قابل شناسايي نمايد

 log book عناوين درس اخالق پزشكي كه در انتهاي اين ج( در سطر اول بخش موارد اخالقي مرتبط با توجه به ليست  

  .ي بنويسيدرا در قسمت عنوان اصل case نيز آمده است, عنوان مرتبط با

مورد نظر و تعارضات احتمالي آنها   case اخالقي مطرح در هاي د( ( در ادامه بخش موارد اخالقي مرتبط اصول و ارزش  

  .مختصر توضيح دهيد را در چند جمله به طور

  .دفترچه آورده شده است در انتهاي اين (case) براي راهنمايي بيشتر, يك نمونه مورد  

 از بخشي logbook خواهد بود و اين يانيگروه جلسه پا است كه مهلت پاياني براي تحويل اين دفترچه به الزم به ذكر  

  .باشد نظر عناوين اصلي اخالقي مطرح در آن مي از(cases) د. هر مورشامل مي شود نمره ارزشيابي پايان دوره شما را

 

 باتشكر

  مدير گروه اخالق پزشكي  
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Logbook  

  اخالق پزشكيدرس   

 
  :دانشجويي شماره                                                              دانشجو: نام و نام خانوادگي  

  :شماره گروه   

  مشخصات  

  نام بيمارستان: نام بخش :  

  (case) مورد  

  (case) توضيح مورد  

   
   
   
   
   
 

   

   
  (case) مورد  

  :د اخالقي مرتبطموار  

 عنوان اصلي:   

 توضيحات:   

   
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 

   

   
 : case امتياز                                                                       نام استاد تصحيح كننده: :امتياز بندي  
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  ليست عناوين درس اخالق پزشكي  

در قسمت عنوان اصلي نوشته  case عنوان مرتبط با ,در سطر اول بخش"موارد اخالقي مرتبط" با توجه به اين ليست  
  .مي شود

   

 رفتار حرفه اي     1  

 تئوري هاي اخالقي     2  

 اصول چهارگانه و ابزارهاي تحليل اخالقي     3  

 ارتباط پزشك و بيمار     4  

 ضايت آگاهانه اتونومي و ر    5  

 تعيين ظرفيت و تصميم گيري جايگزين     6  

 اخالق در پژوهش     7  

 رازداري و حقيقت گويي     8  

 رابطه پزشك با ساير اعضاي كادر خدمات سالمت     9  

 تخصيص منابع و عدالت     11  

 خطاهاي پزشكي     11  

 اخالق در آموزش پزشكي     12  

 ارض منافع پزشك تع    13  

 اخالق در مسايل مربوط به مادر و جنين     14  

 پايان حيات و دستور عدم احيا     15  

   

 
  «نمونه (case) مورد»  

  3468753 :شماره دانشجويي                            نژاد آزاده ايران :نام و نام خانوادگي دانشجو  

  4 :گروه شماره                                                                1 :شماره كالس  
  مشخصات  

 جراحي نام بخش:  آذر5: نام بيمارستان   

   

  (case) توضيح مورد  

يك روز در اورژانس قرار شد زير نظر انترن، جراحت يك مصدوم را سوچور بزنم. براي گرفتن قبض هزينه درمان, بايد در   

تومان هزينه درمان از وي گرفته شود. بيمار  1511نوشتيم تا به ازاي هر سوچور عداد سوچورهاي الزم را مياي تبرگه
نوشتم، بخاطر هزينه باال از سوچور داشت ولي وضع مالي بسيار بدي داشت و اگر تعداد واقعي را مي 8نياز به حداقل 

ور الزم دارد". من اين كار را كردم با اينكه ميدانستم كرد. انترن به من گفت: "بنويس سه سوچدرمان صرف نظر مي
 دروغ است و دچار عذاب وجدان شده بودم. 

  :موارد اخالقي مرتبط  

 اي عنوان اصلي: رفتار و تعهدات حرفه  

 توضيحات:   
 تعارض نوع دوستي با صداقت و درستكاري   

دن منافع بيمار هستم و بايد بهترين خدمت را به افراد صرف من طبق اصول پروفشناليسم متعهد به در اولويت قرار دا  
تفاوت به نياز نظر از توانايي پرداخت ماليشان ارائه دهم و بخصوص در اين مورد كه مورد اورژانس بود نميتوانستم بي

ر اينكه نبايد گذاشتم و ديگبيمار باشم از طرفي موظف به رعايت مقررات بيمارستان هستم و نبايد آنها را زير پا مي

كردم اين سوچورها را من براي بيمار ميزنم, پس اين دستمزد طبابت من گفتم. از طرفي چون احساس ميدروغ مي
دانم كارم درست بوده و آيا راه حل كردم حق دارم از آن تخفيف بدهم. نميرود و فكر است كه به جيب بيمارستان مي

از همه بدتر اينكه در بيمارستان يا بخش كسي نيست كه بتوانيم اين  بهتري براي اين معضل وجود داشته يا نه.
 مسائل را با او درميان بگذاريم و ما را راهنمايي كند. 

   

  : case امتياز                              كننده: نام استاد تصحيح :بندي امتياز  

    

 


