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لستانبرنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گ

دکتر فروزان اکرمی

دکتری اخالق پزشکیوعمومیسالمتارشدکارشناس

پزشکیآموزشودرمانوزارت بهداشت،
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی 

بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاه

1400ماهدی

2



بیان مسئله

عفونی، در هنگام همه گیری بیماری هاینظام سالمت کشورها 

وجهی روبرو تهای اخالقی قابلسالمتی با چالشمسائل عالوه بر 

هییای پرشییدن ت ییتازدحییام مراکییز بهداشییتی، . شییوندمییی

د نییروی انسیانی، بیمارستانی، خستگی مفرط تیم پزشکی، کمبو

های ناشیی از کمبیود تیهییزات سیاده و استرس و سایر نگرانی

ه منیدان پیچیده از جمله مواردی هستند که باعث مواجهه حرف

.  شوندسالمت با چالش های اخالقی در عمل می
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ت ها و سیاستگذاران و حرفیه منیدان نظیام مراقبیدولت

ی، وسیایل سالمت بایستی ضیم  تیامی  تیهییزات پزشیک

هیای اخالقیی در حفاظت فردی، به منظور حیل چیالش

ای آمیوزش شرایط پاندمی، براساس اصول اخالق حرفیه

افی داشته دیده و نسبت به موضوعات اخالقی حساسیت ک

میمات اخالقی باشند، آنها را به موقع بشناسند و بتوانند تص

.  و آگاهانه ات اذ نمایند
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. نی استهییا-های شرایط بحرانی جو عاطفییکی از ویژگی

، اخالقییمطالعات نشان می دهند کیه در فقیدان راهنماهیای

اطفی ایی  کارکنان مراقبت سالمت به شدت تحت تأثیر جو عی

.  گیرندرویدادها و هدایت عقاید خود قرار می

ای علمیی و هصالحیت، های فردیویژگیبنابرای ، ترکیبی از 

ان تشیکیل ، اساس رفتار اخالقی را در هنگام پاسخ به بحرعملی

.دهندمی
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هعوامل فردی مؤثر بر رفتارهای اخالقی براساس مطالعات انیام شد

آمیادگی )عوامل فردی در پنج گروه عمده قرار میی گیرنید•

(:برای مقابله با بحران

ویژگی های فردی مانند س  و جنسیت؛ •

ارزش های فردی؛ •

دانش فردی؛ •

آستانه تحمل؛ •

یا تاملیتفکر بازتابی•
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مروری بر اهم اصول و ارزش های اخالقی براساس مطالعات انیام شده

ه گییری بایید بیه آن پرداختیکه در طی همههای اخالقی ارزشاهم •

همبستگی، احترام به منزلت انسانی، صداقت، انصاف، خیر جمعی،: شود

شفافیت و پاس گویی

تیه گییری بایید بیه آن پرداخکه در طی یک همهاصول اخالقی اهم •

ریی  بیه موازنه برای تولید حیداکرری منیافع از ط)اصل منفعت : شود

ت ، رجحان منیافع عمیوم بیر ترجیحیا(حداقل رسانی زیان ها و بارها

، فردی، نقض حداقلی حقوق و آزادی های فردی، عیدالت و انصیاف

تبعیضعمل متقابل، وظیفه مراقبت، مراقبت کل نگر، منع انگ و

7



COVID-19اهم  چالش های اخالقی طی پاندمی 
براساس مطالعات انیام شده

محورهییانتصمیمات•
سالمتمندانحرفهناکافیمهارتودانش•
اورژانسهایموقعیتدرناکافیپاسخوگیریتصمیمدشواری•
اده،خانواعضایبهویروسانتقالازترسومراقبتوظیفه•
کمیاب،منابععادالنهتوزیعواختصاصدشواری•
تبعیضوانگ•
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COVID-19اهم  چالش های اخالقی در مراقبت از بیماران مبتال به
براساس مطالعات انیام شده

رانبیمامراقبتکیفیتکاهش،ایحرفههایارزشتهدید•
بیماران)بیمارانحقوقگرفت نادیدهوانت اباجبار•

(سرطانبهمبتالافرادسالمندان،غیرکووید،
حبتممراقبتمعنوی،مراقبت)مراقبتجامعرویکردفقدان•

(آمیز
محورخانوادهمراقبتفقدان•
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COVID-19اهم  چالش های اخالقی در مراقبت از بیماران مبتال به
براساس مطالعات انیام شده

پرستاروپزشکنقشابهام•
بیمارانیوناینتوباسازاجتنابمراقبت؛استانداردهایبودنمبهم•
روهایداازاستفادهیاوغیرمیازدرمانیهایروشبکارگیری•

بالینیکارآزماییپروتکلیکبدونبرچسبازخارج
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ت بیرای میدیریت شیرایط و مراقبیسیالمت معمیوال ب یشحرفه مندان

هنییار بندی و ییا انت یاب بیی  دو و ییا چنیدبیماران، میبور به اولویت

.  شونداخالقی رقیب می

گاهانیه سیبب گییری آو تصمیماخالقی توانایی رویارویی با مسائل فقدان 

ان تغیییر شود که برخی از افراد تیم پزشکی بیویژه پرسیتاران، خواهیمی

.  محل کار یا شغل خود باشند

11
پیامدهای ناخواسته  چالش های اخالقی 

COVID-19طی پاندمی 



بیود نییرو، ارتباطات م تل ناشی از استفاده از وسایل حفاظت فیردی، کم

یل کمبیود منیابع و اجبار انت اب بی  بیماران بدلگیری ناتوانی در تصمیم

وامیل و تماس میداوم بیا استرسیورها و عه باعث دیسترس اخالقی گردید

ش کارایی، زای اخالقی در محیط کاری، باعث خستگی عاطفی، کاهتنش

یفییت کیه پیامید آن کیاهش ک، گیرددفرسودگی شغلی و ترک شغل می

.مراقبت بیماران است
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پیامدهای ناخواسته  چالش های اخالقی 

COVID-19طی پاندمی 



تصمیم گیری مشروع و منصفانه؟  13



اخالقیگیریتصمیمبحرانمدیریتتیربهودانش
فردیهایتقابلیوهاویژگیبراساسانسانینیرویبکارگیری
داوطلبکارنیرویمدیریت

ازرمحوهییانتصمیماتازپرهیز
انهمنصفگیریتصمیمطری 

؛گیریتصمیمدرذینفعانمشارکت
عمناببندیاولویتوت صیصواضحمعیارهایتعیی 
منافعتعارضکاهش

استانداردسازیوهازیرساخت
خدمتفرایندهای

؛چیدمانوفیزیکیهایساختاربودنناسبتم
پیگیری؛ومراقبتوکارسازفرایندهای
راپزشکیدووالکترونیکسالمتاستانداردهایتوسعهوتدارک

؛مستمروموثر،ایکلیشهغیرآموزشبحراناخالقآموزش
عملیآموزشطالییهایفرصتازاستفاده

؛معتبرمنابعتوسطقویرسانیاطالعمعمووذینفعانکافیتوجیه
اجتماعیانگوترسازپیشگیری

؛(بحرانطالییفرصتازاستفاده)پژوهشیهایاولویتتعیی پژوهشمدیریت
ر؛معتبرضایتوتکراریهایسوژهوهاطرحازپیشگیری
برچسبازخارجداروهایازاستفادهدراخالقیاصولرعایت

14
راهکارهای های مدیریتی در مواجهه با  چالش های اخالقی 



هنگامدرپژوهشیوآموزشیهایفرصتازاستفادهعدم

وادگیرییعدمباعثبلکهمنابعاتالفباعثتنهانهبحران،

هایبحرانیاوبعدیهایموجبامقابلهبرایشواهدتولید

تأثیرCOVID-19پاندمیحاضر،حالدر.گرددمیبعدی

.استگذاشتهبالینیآموزشبرمهمی
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ازوهیانبتولیدازحاکیپاندمیزودرسفازدرتحقیقاتتحلیل

جامعهبرایبهبودهایزمینهودانشخالءدرحالیکهاست،انتشارات

.داردوجودمحققی جهانی

جدیدلهمسئیکتحقی درموجوداتالفکهدهندمینشانمطالعات

در.استدهکرتشدیدراآنپاندمیدرطیتحقیقاتبههیومامانیست،

امادارد،فوریتوجهبهنیازCOVID-19تحقیقاتپایی کیفیتحالیکه

.شوندبرطرفبعدیپاندمیازپیشومروربهبایددیگرمشکالت
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؛ویخانوادهوبیمارباارتباطبرقراریکل نگرای مراقبت حرفه
رستار؛پوپزشکایحرفههایمسوولیتونقشتفکیک
آمیزمحبتمراقبت

رجحانبراساسریزیبرنامه
ردیفمراقبتبرعمومیمنافع

تمراقبمعنویوروانیاجزایادغامونگرکلمراقبت
حور؛مخانوادهمراقبتبرایفرایندهاوهازیرساختبهبود
سوگمراقبتهایجایگزی گرفت درنظر

مراقبت؛استانداردهایشفافیتیریگتصمیمشرایطتسهیل
تیهیزاتوانسانینیرویکفایت

والقیاخدیسترسازپیشگیری
شغلیفرسودگی

؛یبارکارتعدیل
مطمئ ؛اخالقیجو

عاطفیروانی،ای،حرفهحمایت
مالیحمایت

وبالینیراهنماهایتدوی 
شواهدبرمبتنیاخالقی

تریاژراهنمای
واگیرنفسیتبیماریبهمبتالبیماراناینتوبیش راهنمای

خیصترازپسمراقبتوپیگیریفراینداستانداردهای
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راهکارهای های مراقبتی در مواجهه با  چالش های اخالقی 



شد؟آیا حضور همراه بر بالی  بیمار بایستی ممنوع با 18



توصیه ها و درس های یادگرفته شده 19



گیریمدیریت و تصمیم 

وثر در گیری منصفانه و راهبردهیای میهای تصمیمات اذ رویه•

بعیدی هیایهای م تلف مدیریتی برای مقابله بیا میوجحیطه

های آتی سالمت عمومیپاندمی و بحران

گیری متولید راهنماهای اخالقی و مقررات جدید برای تصمی•

واهد آمیز براساس شمراقبت محبتدر مراقبت روزمره و ارائه

شده های آموختهو درس
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یمدیریت و تصمیم گیر

جهیه بیا موامنظیور بیهدرمانی-بهداشتیهای پروتکلتدوی  •

شرایط چالش آمیز و شکننده براساس اصول اخالقی

یبیازآرایبرنامه رییزی بیرای نحیوه ارتقیای منیافع در دوره •

براساس اصول و مالحظات اخالقی 

م عیاطفی کارکنیان خیط مقید-برای حمایت روانییمداخله •

فرسیودگی و از تنییدگی اخالقییبویژه پرستاران و پیشگیری 

شغلی
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ت صیص منابع

مات اساسیی محرومیت افراد مبتال به بیماریهای غیرکووید از خد

-شیکیی از چیالو اختالل در ارائه ای  خیدمات و یا اورژانسی 

کننیده و مطیرحبود که توسط اغلب کشورها تیربه شدهی های

ای ههیای زمینیاحتمال فراز بلند مدت مرگ ناشیی از بیمیاری

.غیرواگیر است

-COVIDتال بیه متمرکز بر ت صیص منابع میان افراد مبتحلیل •

بازآراییمرحله ، در و غیرکووید19
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آموزش

گییری و مهیارت تصیمیمتربیت مدیران بحران و تیهیز آنان به دانیش •

اخالقی

آموزش شیوه های سازگاری، کنترل هییان و خشم•

بویژه یازی سازی ماستفاده از ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبیهضرورت •

بالینی برای آموزش 

قعیی حضوری برای ارزیابی آموزش های پیشی  در شیرایط واآموزش •

تیربهکسب بحران و 
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پژوهش

مقابلیه برای واهد شمبتنی بر بندی تحقیقاتی و سیاستگذاری اولویت•

های آتی سالمت عمومی پاندمی و بحرانبعدی های با موج

خواسیت ریزی و کنترل فعیال، درهای سازگاری شامل برنامهشیوه•

صصیی، های ت حمایت، و تطهیر و تمرکز ذهنی و نیز کسب مهارت

انی را ای و مراقبیت انسیمدیریتی و پژوهشی را برای ارتقای حرفیه

اندپیشنهاد نموده
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نتییه نهایی

-، مستلزم بازآرایی ظرفیتCOVID-19های مکرر گذر از موج

هیای سیالمت بایید فکیر همه نظام. های سازمانی و بالینی است

تی درنظیر کنند که در ای  بازآرایی چه مالحظات اخالقی بایسی

باشیند و قرارگیرند؟ کدام ارزشها و منافع بایید اولوییت داشیته

نیافع را چگونه باید منافع رقیب را مدیریت نمیوده و تعیارض م

.  کاهش داد
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نتییه نهایی

ک، میا بعنوان یک سیندمیک بیای پانیدمیCOVID-19درنظرگرفت  

نییر بیه سازد که تعامل عوامل بیولوژییک و اجتمیاعی مرا متوجه می

پیذیر و یببدترشدن پیامدهای سالمتی در زیرگروههای جمعیتی آسی

. گرددمیهای سالمتافزایش نابرابری

پانیدمی عامیل گییری، تدر مرحله بازآرایی بایستی در تصمیمبنابرای  

COVID-19و عوامل اجتمیاعی میوثر بیر سیالمت را بییش از پییش

.مدنظر قرار داد و سیاستها و مداخالت الزم را لحاظ نمود
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حرفه مندی تلفیقی از علم، تعهد و هنر است 27

استانداردهای احتیاطیبه همراه سایر واکسیناسیون 
موثرتری  راهبرد برای مقابله با پاندمی است




