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چکيده
مقدمه
حفظ كرامت انساني مددجو ،زيربناييترين اصل اخالق حرفهاي پزشكي و پرستاري است و در كليه بيانيهها،
منشورها و كدهاي اخالقي ارائهشده در چارچوب نظام سالمت كشور ،ازجملهه نقشهه جهامع علمهي سهالمت
جمهوري اسالمي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است.
بهطوركلي  ،در متون علمي كرامت انساني در سطوح مختلفي اعم از حقوق بشر ،قوانين حقوقي شامل قوانين
اساسي و مدني كشورها ،اجتماع و بحه عهدا ت اجتمهاعي ،گهروهههاي تخصصهي خهاع اعهم از پزشهكي و
پرستاري و فردي (مراقبت) موردتوجه قرار گرفته است و اين موضوع نشاندهنده آن است كه اين مفهوم بهه
علت گستردگي خود ،قابليت بررسي در اليههاي مختلف را دارد.
روششناسي
در اين مطا عه ،ابتدا مفهوم و مصاديق كرامت انساني در منابع علمي دستهبندي شد .به شهرحي كهه در پهي
مي آيد ،در مرحله بعد ميزان توجه به آن در اسناد باالدستي كشور و در مرحله سوم ميهزان رعايهت كرامهت
انساني مددجويان در ايران ،به روش مرور منابع داخلي و خارجي تدوين شد .در پايان با استفاده از يافتههاي
مرور منابع و انجام بح هاي گروهي با حضور متخصصان (روش  Focus Group Discussionيها  )FGDبهه
ميزان حدود  07نفر /ساعت ،چارچوب چا شهاي موجود با استفاده از روش  gap analysisبه شرح مندرج در
بخش بعد تنظيم شد .سپس وضعيت كلي ترسيم گرديد و در مورد هر چا ش ،وضعيت مطلوب حل آن بيان
شد و در پايان ،راهكار رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب (حل چا ش /پر كردن شكاف) پيشنهاد گرديد.
يافتهها
در اين مستند پژوهشگر بهطور جامع تمام جوانب كرامت انساني را موردبررسي و تجزيههوتحليهل قهرار داده
است و بهطور مناسب واژهشناس ي كرامت انساني شهرح داده و كرامهت انسهاني از نگهاه قهرآن كهريم ،قهوانين
بين ا مللي ،در حوزه اخالق پزشكي ،در اخهالق پرسهتاري و اسهناد باالدسهتي موردبررسهي قهرار داده اسهت.
همچنين سطوح مختلف كرامت انساني در متون علمي و متون داخلي را ارزيابي كرده است.
درنهايت ،پژوهشگر تالش كرده است كه چا شهاي موجود ،راهكارهاي اجرايي شدن آن و تحليل فرصتهها،
تهديدها ،قوتها و ضعفهاي آن را مورد تجزيهوتحليل قرار دهد و وضعيت فعلي مسئله ،روند گذشته ،حال و
آينده را از حاظ گروههاي مخاطب ،اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيط سياسي موردبررسي قرار داده است.
بحث و نتيجهگيري

مقو ه حفظ و ارتقاي كرامت انساني مددجو نهتنها بهعنوان يک وظيفه و ا زام اخالقي حرف درماني مراقبتي،
بلكه بهمثابه كمال مطلوب و آرمان اخالقي اين حرفه مقدس ،مفروض است .بر اين اساس ،در صورت تحقهق
اين مهم در عمل ،عالوه بر افزايش رضايت شغلي كاركنان نظام سالمت ،ثمرات مثبهت آن در ابعهاد سهالمت
رواني ،اجتماعي ،معنوي و كيفيت زندگي آنها مشهود بوده و از اين رهگذر در تأمين سالمت كل جامعه نيز
ايفاي نقش خواهند نمود.
ازجمله كارهايي كه ميتوان براي ارتقاي كرامهت انسهاني مهددجويان انجهام داد شناسهايي مههمتهرين علهل
ناكارآمدي (يا كارآمدي نسبي) برنامههاي حاكميت با يني ،بيانيهها ،منشهورها و كهدهاي اخالقهي در جههت
تحقق همهجانبه حفظ كرامت انساني مددجويان ،تدوين دستورا عمل با يني و خطمشي اختصاصي ،حفهظ و
ارتقاء كرامت انساني در نظام سالمت ،بازبيني معيارهاي ارزشهيابي عملكهرد حرفههاي و اسهتخدامي عهاملين
حرف مراقبتي درماني ،آموزش و بهرهمندي از رسانههاي سهالمت محهور و برگهزاري دورهههاي بهازآموزي و
توانمندسازي در اين خصوع است.
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