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چكيده
مقدمه
آموزش پزشکی فرآیند پيچيدهاي است كه در آن فراگيري مهارتهاي حرفهاي ،كسب صالحيت ،توانمندي و
ارزشها همانند دانش و زمينه ادراكی تخصصی از اهميت خاصی برخوردار استت .بتدیهی استت دانوتاویان
پزشکی صرفاً از طریق خواندن كتاب و سخنرانیها قادر به یادگيري مهارتهاي حرفهاي و بالينی نبوده و نياز
دارند این مهارتها را در یك محيط واقعی و در تماس با انسان و حيوان فراگيرنتد .در چنتين شترای ی مزم
است اساتيد ،سرپرستان و پزشکان از آموزش دانواویان پزشکی به روش اخالقی اطمينان یابند و در محيط
آموزشی فرصتی براي دانواویان فراهم نمایند تا آنها بتوانند مهارتهتاي پزشتکی ختود را ارتءتاخ بخوتند
بدون اینکه ارزشهاي انسانی و اخالقی را فراموش كنند.
در این م العه تالش بر آن است تا به تعيين اصول و استانداردهاي اخالقی مربوطه بته انتوا موقعيتتهتاي
آموزش گروه پزشکی (پزشکی ،پرستاري و مامایی ،داروسازي و دندانپزشکی) پرداخته و با تتدوین كتدهاي
اخالقی راهنمایی كاربردي جهت رعایت اصول اخالقی در آموزش گروه پزشکی و رعایت حءتوق فراگيتران و
سوژههاي آموزشی ارائه گردد.
روششناسي
این پژوهش یك م العه جامع است كه داراي چند بخش اصلی و مازا است ،قسمت اول آن شامل دستيابی
به مبانی نظري مالحظات اخالقی آموزش پزشکی بوده كه طی سته م العته ميتدانی كيفتی و یتك م العته
ت بيءی اناام شد .قسمت دوم طرح تدوین راهنماي اخالقتی كتاربردي استت كته طتی سته مرحلته تهيته
پيشنویس اوليه توسط تيم تحءيق ،بررسی پيشنویس توسط صاحبنظتران در كارگتاه موتورتی و تکميتل
نهایی راهنماي اخالقی صورت گرفت.
يافتهها
نتایج حاصل از این طرح به ترتيب ،گزارش وضعيت موجود ،استخراج نگرانیها و چالشهاي اخالقی موجتود
در آموزش بالينی ،استخراج كدهاي اخالقی آموزش دهندگان و آموزش بالينی گروه پزشتکی (مستووليت هتاي
اخالقی اساتيد بالينی) ،نءاط موترك و اختالفی آنها ،دستتيابی بته بستتر معرفتتی تتدوین كتدهاي اخالقتی،
پيش نویس اوليه كدهاي اخالقی آموزش بالينی استفاده از بيمار ،پيش نتویس اوليته كتدهاي اخالقتی آمتوزش
بالينی استفاده از همکالسی ،پيشنویس اوليه كدهاي اخالقتی آمتوزش بتالينی استتفاده از بيمارنمتا و بيمتار
استاندارد ،پيشنویس اوليه كدهاي اخالقی آموزش پزشکی استفاده از حيوانات ،پتيشنتویس اوليته كتدهاي
اخالقی آموزش پزشکی استفاده از جسد ،پيشنویس اوليه  4دسته كدهاي اخالقتی معلمتی استاتيد بتالينی

(پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازي ،مامایی ،پرستاري) و كدهاي نهتایی اخالقتی كتاربردي استاتيد بتالينی و
آموزش بالينی است.
بحث و نتيجهگيري
در راستاي ارتءاخ آموزش گروه پزشکی ،راهبردهایی نظير آموزش مبتنی بر جامعته و آمتوزش بتا استتفاده از
جایگزینهاي بيمار (همتا ،بيمارنماي سالم یا بيمار استانداردشده ،بيمار ماازي) موردحمایتت و تأكيتد قترار
گرفته است كه بهنوبه خود ،مسائل جدیدي را در نحوه تعامل اخالقی استاد و دانواو به دنبال دارد .هدف از
این دسته راهبردها این است كه هم بيماران (امروزي و آینده) و هم جامعته پزشتکی (دانوتاویان پزشتکی،
پزشکان و كاركنان بخش سالمت) و درنهایت كل جامعه از مزایاي آن منتفع گردیتده بتدون اینکته در ایتن
ميان فردي دچار آسيب جسمی و روحی شود .بنابراین دستيابی به این سود جمعتی و موفءيتت در آمتوزش
پزشکی و نهایتاً تأمين پزشکان آزموده ،ماهر و باصالحيت ،در گرو ارتباط آموزشی بين افراد جامعه (چه سالم
و چه بيمار) و جامعه پزشکی خواهد بود .در چنين شرای ی مزم است اساتيد ،ناظران ،مسوولين و پزشکان از
آموزش دانواویان پزشکی به روش اخالقی اطمينان یابند و در محيط آموزشتی فرصتتی بتراي دانوتاویان
فراهم نمایند تا آنها بتوانند مهارتهاي پزشکی خود را ارتءتاخ بخوتند ،بتدون اینکته جنبتههتاي انستانی و
اخالقی را فراموش كنند؛ و دانوگاههاي علوم پزشکی در این راستا باید محيط یادگيري خوشایند و الگوهاي
مثبتی براي ایفاي نءش دانواویان بهصورت رفتار و عملکرد حرفهاي فراهم كنند تا حرفتهمنتدي در ميتان
كارآموزان رشتههاي پزشکی ،اعضاخ هيوتعلمی و ناظران بالينی گسترشیافته و دانوتاویان پزشتکی بتراي
مسووليت خ يري كه در آینده به عهده خواهند داشت بهطور كامل آماده و مهيا شوند.
كليدواژه :كدهاي اخالقی ،آموزش پزشکی ،پرستاري و مامایی ،داروسازي ،دندانپزشکی.

