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خالصه طرح:
خدمات مراقبت پرستای به همان اندازه که بر علم و فنآوری بنیاد شده هنگامی تاثیر مثبت در بهبود وضع سالمت میگذارد که به گوهر اخالق
آراسته باشد .در خصوص وضعیت اخالق در ارکان پرستاری کشور اظهار نظرهایی متفاوت و بعضاً متناقضی میشود که بر اساس روششناسی
علمی نبوده و حتی گاهی حاصل تجربه محدود و روزمره افراد میباشد .در این مستند به شرح دالیلی برای ضرورت طراحی سامانهای برای
پایش مداوم و تحلیلی وضعیت اخالق در ارکان پرستاری کشور مورد درخواست قرار گرفته است .ارکان پرستاری مشتمل بر موسسات آموزشی
(رسمی و مداوم) ،مراکز پژوهشی و دانشکدهها ،فرآوردههای پژوهشی (مقاالت کتب ،همایشها و نظایر آن) نظامات مدیریت کالن و خرد و کلیه
مراکز و کارکنان ارائه دهنده خدمات خدمات پرستاری را در بر میگیرد .هدف از تحلیل تداومی وضعیت اخالق شناسایی نقاط ضعف و قوت و
بهبود مستمر وضعیت اخالق پرستاری در کشور بوده و امید است در سایه این طرح حمایت نهادهای ذیربط شامل پشتیبانی از تاسیس نهادی
تحت عنوان شورای اخالق پرستاری کشور باشد.

الف) تحلیل موضوع (مسئله چیست؟)
تاریخچه مسئله و تالش های گذشته؟ وضعیت فعلی مسئله ،روند در گذشته ،حال و آینده؟
پرستار بودن چیزی فراتر از دانش یا انجام دادن مجموعهای از مهارتها و فنون حرف ای است ( )1رعایت اصول اخالقی بخشی ضروری از
وظایف پرستاران است و برای این که پرستاران مهارتهای خود را بر اساس اصول اخالقی حرف ای ارائه نمایند باید از اهمیت این موضوع در
هنگام ارائه مراقبت آگاه باشند( .)2بخشی از مشکالت و مسایل اخالقی به وجود آمده ،ناشی از دیدگاهها و رفتارهای غیراخالقی پرستاران و
پزشکان است(.)1
اخالق به عنوان مجموع ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف میشود که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان
ناشی میشود بروز مییابد ( .)3اخالقیات به عنوان بخش مهمی در ارائهی مراقبت شناخته شده که به وسیلهی کدهای اخالقی و استانداردهای
موجود حمایت میشود(.)5 ,4پرستاران بزرگترین گروه ارائه کنندهی خدمت در نظام سالمت بوده ( )6و تأثیر بسزایی بر کیفیت مراقبتهای
بهداشتی  -درمانی دارند( )7آنها معموالً در عمل با مسائل اخالقی چالش برانگیزی مواجه میشوند و این امر تصمیمگیری را برای آنها
سخت میکند( )8 ,6پرستاران از نظر اخالقی مسئول بوده و باید در برابر رفتارهای خود پاسخگو باشند(. )9چهار رکن اساسی در پرستاری وجود
دارد که شامل آموزش ،پژوهش ،مدیریت و مراقبت است .مسائل اخالقی در جوامع پزشکی بسیار مطرح است ،بسیاری از دانشگاهها در سراسر
دنیا ،برنامه های اخالقی برای پرستاران در نظر میگیرند( .)11پرستاران باید قادر باشند که به طور انتقادی در مورد مسائل اخالقی بیاندیشند و
قادر به تصمیم گیری اخالقی باشند .پرستاران باید برای داشتن عملکرد اخالقی در چهار رکن اساسی پرستاری (مراقبت بالینی ،آموزش ،پژوهش
و مدیریت) در مورد کدهای رفتار اخالقی آموزش دیده باشند ( .)11در برخی کشورها اصول اخالقی مدونی وجود دارد که پرستاران رده های
مختلف در تصمیم گیریها و چالش ها از آن پیروی میکنند ( .)12در کشور ما در دورهی آموزش کارشناسی پرستاری تا سال های اخیر درسی
تحت عنوان اخالق پرستاری وجود نداشته و دانشجویان پرستاری در طول دورهی آموزشی خود ،به طور جسته و گریخته و به عنوان
زیرمجموعهی برخی واحدهای درسی با مفاهیم اخالقی آشنا میشدند ( .)13البته کدهای اخالقی وزارت بهداشت در پایگاه اینترنتی این سازمان
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در دسترس عموم قرار داده شده است( ،)14واحد درسی به نام تاریخ تحوالت و اخالق پرستاری قبالً در دورهی آموزش پرستاری قرار داشت و
به طور مشخص اخالق حرفه ای پرستاری وجود نداشت ( .)15حال آنکه پرستاران به عنوان افراد حرفهای باید با روند تصمیم گیری اخالقی
آشنا باشند و حقوق اخالقی بیماران را بدون به خطر انداختن وجدان اخالقی خود محترم بشمارند ( .)17 ,16اخالق پایه ای برای عملکرد و حرفه
پرستاری است .اخالق آموزش داده میشود به این امید که یادگیری در نهایت بر روی رفتار اثرگذار باشد( .)18عرصه اخالق با اصول ،کدها و
مدلهای منطقی تصمیم گیری احاطه شده است (.)19
با توجه به ضرورت اخالقی بودن پرستاری و لزوم رعایت اخالق در ارکان اساسی پرستاری؛ پایش وضعیت اخالق پرستاری در کشورمان میتواند
کمک شایانی به برنامه ریزان و مسوالن نماید .داشتن این اطالعات در برنامه ریزی بهبود کیفیت در تمام ارکان پرستاری ضروری است .زیرا در
پرستاری مراقبت از بیمار یک مفهوم مهم و در واقع هنر رشتهی پرستاری محسوب میشود و نیاز به توانایی فردی ،اجتماعی ،اخالقی و روانی
پرستار دارد تا بتواند مراقبتهای مطلوب و اخالقی ارائه دهد(. )11 ,11در این راستا پرستاران بعضاً اخالق را به عنوان چیزی جدا و ورای حوزه
واقعی عملکرد میدانند .آنها فرض میکنند که اخالق به اصول اخالقی بر میگردد .و آن چیزی نیست که آنها انجام میدهند ( .)12برخی
مطالعات بیان میکنند نقش پرستاران در تصمیم گیری اخالقی خیلی مهم یا قانونی نیست زیرا در حوزه اخالق زبان مشترکی در بین آنها وجود
ندارد. )13( .در حالی که طبیعت پرستاری یک کوشش اخالقی است( .)14بنابراین بررسی تحلیلی از وضعیت اخالق در این حوزه امری مهم و
زیربنایی است.
در آموزش پرستاری میتوان گفت دوره آموزش رسمی در اخالق نمیتواند به طور خودکار دانستن کار درست را به انجام کار درست ترجمه
کند .بعد عملی اخالق ممکن است آموزش داده شود اما در مورد همه آن یادگیری اتفاق نمیافتد .یادگیری اجزاء اخالقی یک تمرین به شدت
بازتابی متفکرانه است .چالش فقط آنچه که باید آموزش داده شود نیست ،چگونگی آموزش و یادگیری برای فراگیران با این هدف که به یک
عامل اخالقی تبدیل شوند مسئله است .چگونگی آموزش اخالق باید بر پرورش روحیه آگاهانه تمرکز کند ( .)18آموزش اخالق نیازمند رویکرد
پویایی است که تأثیرات خود را بر روی قلب و مغز میگذارد .در ورای برنامه آموزش رسمی که پرستاران می آموزند کوریکولوم نهفته یا پنهان در
فعالیتهای معمول روزانه"مراقبت" که به طور معنیداری بر شکلگیری اجزاء اخالقی رابطه دارند وجود دارد ( .)18پرستاری مانند بسیاری از
مشاغل دیگر یک رشته ارائه دهنده خدمات و فعالیتهای مخصوص است که برای رفاه و آسایش مردم انجام می گیرد .این خدمات چون با
زندگی و رفاه مردم بستگی دارد ناگزیر باید تابع قوانین و آداب و اصولی باشد تا هم حقوق مردم تا مین شود و هم خود پرستاران در انجام
دادن خدماتی که بر عهده دارند خود را در پناه قانون بدانند .به همین مناسبت الزم است از قوانین و اصول اخالقی که حاکم بر کار و رفتار
آنان است آگاهی کافی داشته باشند .بطوریکه یک پرستار با رعایت قوانین مربوط بکار خود م تواند شخصی باشد که جامعه از وی زیان نبیند
ولی با رعایت آداب و اصول اخالقی نه تنها خود بخود به وظائف قانونی خویش عمل میکند بلکه موازین و ضوابط بهتر و بیشتری را در
سطحی باالتر رعایت میکند و بصورت یک فرد مفید برای جامعه در میاید( .)21لذا اهمیت اخالق در پرستاری و ضرورت حضور حقیقی این
عنصر در ارکان این حرفه پایش مداوم وضعیت اخالق پرستاری را ایجاب میکند.
پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی رعایت اخالق در ارکان پرستاری در کشورمان به شرح زیر می باشد:
مطالعه نیکبخت و همکاران با هدف بررسی تعیین میزان رعایت اخالق پرستاری درعملکرد حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های بزرگساالن
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1382درسه حیطه (فرآینددادن دارو  ،برقراری ارتباط با بیماران و ارتباط باهمکاران) انجام
شد .در مطالعه دهقان و کرمانشاهی میزان رعایت معیارهای اخالق حرف ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه کارکنان پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی تهران انجام شد( )21و در مطالعه اسماعیل پور و همکاران عوامل موثر بر مشارکت فعال پرستاران در حل مشکالت اخالقی مواجه شده
در کار بالینی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری انجام شد( .)22چندین مطالعه مشابه در کشورمان از این طیف وجود دارد و مطالعه
آنها جای خالی تحقیق تحلیلی در وضیعت رعایت اخالق در ارکان پرستاری را مورد تأکید قرار می دهد .در حقیقت ضرورت استفاده بهینه از
نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور در رابطه با این مهم کشف شکاف موجود ،انجام بررسی های بیشتر به منظور ریشه یابی علل
ناکارآمدی برنامه هی فعلی و تدوین و استقرار دستورالعمل های کاربردی در جهت حفظ و ارتقاء مثبت وضیت اخالقی در ارکان پرستاری
محسوس می باشد.
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اثرات روند شامل :گروههای تحت تأثیر (  +و  ;)-چه کسانی بیشترین تأثیرپذیری را دارند؟
در صورت تحقق تکریم مددجو در نظام سالمت ،فواید آن در وهله نخست عاید مددجویان نظام سالمت و متعاقب ان ساستگزاران ،مجریان نظام
سالمت و حتی کل جامعه خواهد گشت .البته در صورت وجود سامانهای از پایش مداوم وضعیت اخالق در ارکان پرستاری کشور همه این ارکان
(آموزش ،پژوهش ،خدمات و مدیریت) می توانند به هدف ارتقای اخالقیات دسترسی بیشتر داشته باشند چرا که با تحلیل وضع کنونی اخالق راه
برای برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای ارتقاء کیفیت اخالقیات فراهم میگردد .در این صورت مخاطبان اصلی خدمات پرستاری یعنی بیماران
و خانوادههای آن ها در درجه بعد مددجویان در بخش سالمت جامعه و مراکز توانبخشی و در نهایت دانشجویان اساتید و پژوهشگران رشته
پرستاری و رشته های مرتبط منتفع خواهند شد.
اثرات اقتصادی (هزینه ها و منفعت های اقتصادی چقدر و برای چه کسانی؟) ،اثرات اجتماعی (هزینه ها و منفعت های
اجتماعی چقدر و برای چه کسانی؟)
هدف اصلی سیستم خدمات درمانی تأمین سالمتی افراد جامعه است( )23میزان مطلوب بودن خدمات ارائه شده در حوزه درمان به یک نظام
ارزشیابی نیازمند است که به دیدگاه بیمار به عنوان مشتری اصلی توجه کند( )24ارزیابی وضعیت اخالقی میتواند اصالحاتی در نحوه خدمت
رسانی به وجود آورد تا خدمات طبق الگوهای استاندارد سالمتی اجرا شود .امروزه توسعه روز افزون کیفیتگرایی در بخش درمان و لزوم رعایت
استانداردها به صورت موضوعی قابل تحقیق مطرح شده است .آنچه در این میان جدید است و ما شاهد گسترش آن هستیم ،توسعه نگرش
مشتری مداری است که از طریق بازخورد مداوم انتظارات مشتری از یک سو و بهبود مستمر فرایندها و نحوه ارائه خدمات سازمان از سوی
دیگر فراهم می آید( )25ارتباط مناسب و صادقانه ،احترام به ارزش های شخصی وحرفه ای و حساسیت نسبت به تفاوت های موجود ،الزمه
مراقبت مطلوب از بیمار است( )26تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد ،ارزیابی مراقبت ها باعث می شود بر مهارت های عملی
افزوده شود ،نقاط ضعف مشخص شود ،خدمات با دقت بیشتر اجرا شود ،اشکاالت
موجود در بخش ها و نارضایتی ها برطرف شود که در نهایت به ایجاد انگیزه در ارائه مراقبت های با کیفیت باالتر و برآوردن خواسته و نیاز
بیماران می انجامد( )25بر اساس کدهای اخالق پرستاری ،اولین مسئولیت حرفه ای پرستاران اهمیت دادن به نیاز های بیماران و فراهم کردن
محیطی است که به ارزش ها ،عقاید ،حقوق و کرامت انسان ها احترام گذاشته شود( )27پرستاران در ارائه مراقبت ها با موضوعات زیادی رو به
رو هستند و تصمیمی که برای بیماران اتخاذ می کنند ،عالوه بر بعد مراقبتی باید بعد اخالقی نیز داشته باشد(.)28
علل عوامل موثر بر حفظ کرامت انسانی مددجوی نظام سالمت:
علل و عوامل موثر بر رعایت اخالق در آموزش ،پژوهش ،مراقبت و مدیریت پرستاری
علل مستقیم شامل:
ویژگی های فردی ،عقاید و باورهای شخصی افراد
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نحوه مدیریت سازمان و ارزش قایل شدن برای عملکرد اخالقی
میزان تعهد و شایستگی حرفه ای پرستاران در سطوح مختلف خدماتی
عدم وجود دستورالعمل های مدون در رابطه با رعایت اخالق و عدم وجود نظارت کافی و ضمانت اجرایی جهت عملیاتی نمودن آن
علل غیر مستقیم شامل:
نارضایتی شغلی افراد
نداشتن انگیزه برای کار کردن
عدم آکاهی در مورد عملکرد اخالقی
کمبود منابع انسانی و یا تجهیزات
کمبود آموزش در زمینه اخالق
ناآگاهی مددجویان از حقوق خود

ب :تحلیل محیط سیاسی
آیا این موضوع یک اولویت است؟ و در برنامه های نظام سالمت برای این موضوع جایی وجود دارد؟
توسعه اخالق حرفهای در تمام رشتهها مورد تاکید سیاستهای کلی سالمت ،سند تحول نظام سالمت و همه اسناد باالدستی است .لذا از این
نظر هماهنگی کامل بین طرح حمایت طلبی و اسناد فوق وجود دارد.
ذینفعان این برنامه چه کسانی و یا چه بخش ها و دستگاههایی هستند؟
احاد جامعه و مخاطبین نظام سالمت اعم از مشتریان درونی و بیرونی از بهبود و ارتقاء محیط اخالقی نفع میبرند .اما در زمره مشتریان بیرونی
بیماران و خانواده آنها که مستقیماً دریافت کننده خدمات هستند و از مشتریان درونی ،پرستاران ،اساتید دانشکدههای پرستاری و مامایی و
دانشجویان بطور مستقیم نفع میبرند.
فرایند رسمی و غیر رسمی سیاستگزاری این موضوع چیست؟
به نظر می رسد فرآیند رسمی این سیاستگزاری طرح موضوع و تصویب آن در شورای سیاستگزاری وزارت بهداشت باشد .اما به صورت غیر
رسمی در سطح سازمانهای مختلف پرستاری قابل اجرا میباشد.

آیا یک موضوع عمومی است یا رسانه روی آن تأکید کرده و به طور مفصل توصیف شده است؟
موضوع اخالق پرستاری مورد درخواست همه مردم است و در طی سالهای اخیر مورد تاکید مهمترین مقامات اجتماعی ،سیاسی و مذهبی و در
راس آن مقام معظم رهبری بوده است.
در سال های گذشته کدام سیاست مرتبط با موضوع تأیید یا رد شده است؟
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در سالهای اخیر تشکیل شورایعالی اخالق پزشکی ،تدوین و انتشار آیین و آداب اخالق پرستاری ،ورود درس اخالق پرستاری به کلیه دورههای
کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری برگزاری چندین کنگره مرتبط با موضوع از مصادیق تایید موضوع اخالق پرستاری است.
نقش مردم در این مسأله یا موضوع چیست؟
مردم به عنوان مصرف کننده خدمات پرستاری و مراجعین پرستاران انتظار دارند خدمات پرستاری در باالترین سطح اخالق ارائه شود .آنها به
عنوان مهمترین ارزشیابی کننده خدمات پرستاری می توانند با در نظر گرفتن وضعیت اخالق پرستاری در مورد کل خدمات سالمت نگرش
حاصل کرده و حتی از همین مجرا می توان امیدوار به تاثیرگذاری مثبت نظام سالمت بر هدایت مردم به سمت سبک زندگی سالم بود .چرا که
تنها با رعایت اخالق و حفظ کرامت آنها میتوان تاثیر مناسب و ماندگاری بر دیدگاههای مردم گذاشت.
ج :تحلیل مخاطبان
موافقان یا حمایت کنندگا ن و مخالفان موضوع و یا مسأله مورد بحث چه کسانی هستند و قدرت اثرشان روی مسأله
چقدر است؟
به نظر نمیرسد مخالفی برای موضوع وجود داشته باشد .هرچند که ممکن است موضوع محدودیتهای بودجهای مطرح شود که به نظر میرسد
اهمیتن موضوع اختصای بودجه برای این امر مهم را توجیه میکند.

د :اهداف مستند حمایت طلبی
تحلیل فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها و ضعف های موجود
نقاط قوت

نقاط ضعف ( فرصت های بهبود)

تدوین و بازنگری منشور حقوق بیماران
تدوین و بازنگری کدهای اخالق حرفهای ،آیین اخالق پرستاری
جمهوری اسالمی ایران
طراحی و پیادهسازی برنامههای ارتقاء کیفیت خدمات از جمله حاکمیت
بالینی
وجود نیروهای متخصص و اساتید متعهد به اخالق حرفهای
تعریف کمیته های اخالق در چارت سازمانی مراکز درمانی مراقبتی
برنامه های آموزش مداوم و توانمندسازی نیروهای انسانی در خصوص
اخالق حرفه ای
تحقیقات انجام شده در داخل کشور در زمینه اخالق پرستاری ،عوامل
بازدارنده و تسهیل کننده
مراکز تحقیقاتی اختصاصی در زمینه طراحی پژوهش های کاربردی در
حوزه اخالق پرستاری

کافی نبودن ضمانت اجرایی در خصوص عملیاتی نمودن مفاد منشور
حقوق بیمار و آیین اخالق حرفه ای پرستاری
بستر سازی نشدن و نهادینه نبودن رعایت اخالق در تمامی ارکان
پرستاری
کمبود منابع انسانی (کمبود پرستار) و عدم امکان انتخاب نیروی
انسانی متعهد و کارآمد ( با توجه به ضرورت و فوریت نیاز)
ناکارآمدی نسبی معیارهای استخدامی و ارزشیابی عملکرد حرفه ای
کمبود انگیزه ،بی تفاوتی و عدم وجود حساسیت های اخالقی در برخی
از عوامل مراقبتی
پایین بودن انگیزهها و سطح رضایت شغلی
کمبود فضا ،تسهیالت و تجهیزات
نبود اطالعات به روز و برخط از وضعیت اخالق پرستاری در حوزههای
مختلف
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فرصت ها

تهدیدها

آموزه های دینی و فرهنگ غنی اسالمی ایرانی مبتنی بر اهمیت
اخالق
تأکید بر اخالق در مبانی ارزشی نقشه جامع سالمت و چشم انداز
بیست ساله کشور
تأکید مقام معظم رهبری در سیاست های کالن ابالغی بر رویکرد
سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین ،سیاست خای اجرایی
و مقررات ،ارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی ،درمانی و
توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی – اسالمی و
نهادینه سازی آن در جامعه
گسترش دیدگاه مددجو محور در نظام سالمت کشور و توجه بیشتر
مسئولین به مقوله اخالق در پرستاری در طی سال های اخیر
امکان بهره برداری از ظرفیت های داخل کشور و مشارکت دوجانبه با
امکان بهره ممندی از رسانه های سالمت محور جهت گسترش
فرهنگ رعایت اخالق و افزایش آگاهی مددجویان از حقوق اولیه خود
گسترش فعالیت های بین المللی در حوزه سالمت ،امکان استفاده از
تجارب و نتایج تحقیقات بین المللی و امکان توسعه پروژه های بین
المللی مشترک حول محور اخالق پرستاری
امکان بازتنظیم ابعاد محتوایی و ساختاری آموزش در برنامه های
بازنگری دروس پزشکی و پرستاری با هدف کاستن شکاف بین تئوری
و عمل
گسترش زیرساخت فناوری و اطالعات

عدم بهره برداری الزم از نتایج پژوهش های انجام شده در حیطه های
مرتبط جهت تسریع وضعیت موجود و تعیین شکاف بین واقیت موجود
و وضعیت مطلوب مورد انتظار
معضالت اجتماعی و اقتصادی جامعه (تآثیر آن بر متولیان ،کارگزاران،
عوامل درمانی مراقبتی و مددجویان)
بحران های سیاسی (تغییر جهت اولویت ها و تمرکز بر برنامه هاهی
سایر حوزه ها)
عدم حرکت سیستماتیک و یکپارچه جهت تحقق اهداف کالن سالمت
مهاجرات سرمایه های انسانی خالق و متخصص

ذ :راهبردها و مداخالت پیشنهادی
چه راهبردها و مداخالتی پیشنهاد می شود؟
-

شناسایی مهمترین علل ناکارآمدی (یا ناکارآمدی نسبی برنامه های حاکمیت بالینی ،بیانیه ها ،منشوره و کدهای اخالقی در جهت
تحقق همه جانبه تکریم مددجویان)

-

برنامه ریزی و ارائه راهکارهای عملی در رابطه با مرتفع سازی علل مذکور

-

تدوین دستورالعمل بالینی و خط مشی اختصاصی رعایت اخالق در ارکان پرستاری براساس نتایج تحقیقات

-

بازبینی معیارهای ارزشیابی عملکرد حرفهای و استخدامی عاملین حرف مراقبتی درمانی( با تأکید بر ویژگی های فردی ،ارزش های
اخالقی)....
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-

پیگیری تشکیل کمیته های اخالق بیمارستانی در ساختار سازمانی تمام بیمارستانها و ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت آنها

-

بازنگری برنامههای آموزش پزشکی و پرستاری و تصحیح ابعاد محتوایی و ساختاری آموزش ( تلفیق آموزش نظری و عملی اخالقیات
حرفه ای)

-

تنظیم دوره های بازآموزی و توانمندسازی با محوریت اخالق پرستاری در ارکان مراقبت ،آموزش ،پژوهش و مدیریت( بهره مندی از
تلفیق مبانی دینی ،فلسفی ،معنویت گرایی و ارزش های حرفه ای جهت خودآگاهی هرچه بیشتر عاملین مراقبتی درمانی نسبت به
تکلیف الهی و حرفه ای خویش)

-

طراحی سامانه پایش اطالعات و وضعیت اخالق در ارکان پرستاری کشور

تحلیل خطر ،هزینه و موفقیت (مقابله و یا همکاری) برای هر یک از راهبردها و مداخالت پیشنهادی صورت میگیرد.

و :خروجی های برنامه حمایت طلبی
خروجی این برنامه حمایت طلبی می تواند برحسب موضوع شامل موارد زیر باشد:
پی ریزی سامانه (سازمان ،نهاد ،دفتر ،مرکز و یا نظایر آن) برای پایش مستمر و دورهای اخالق در ارکان پرستاری کشور شامل:
 -1اخالق در آموزش پرستاری کشور (وضعیت اساتید ،منابع درسی ،عدالت در برخورداری آموزشی ،نحوه آموزش محتوای اخالق
پرستاری و مواردی از این قبیل)
 -2اخالق در پژوهشهای پرستاری ( وضعیت رعایت حقوق آزمودنیها ،صحت دادههای جمعآوری شده ،رعایت حقوق مولفین و
پژوهشگران ,و نظایر آن)
 -3اخالق در خدمات بالینی (وضعیت رعایت کدهای اخالق پرستاری ،میزان رعایت حقوق و کرامت انسانی ،رضایتمندی بیماران،
پیشگیری از آسیب به بیماران ،سودمندی خدمات پرستاری برای مددجویان ،رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
پرستاری)
 -4اخالق در مدیریت پرستاری (رعایت و تامین پرستار مورد نیاز برای خدمت بهتر به مردم ،توزیع مناسب نیروهای پرستاری بر حسب
کارآمدی آنان ،و نظایر آن)
 -5البته در کنار این خروجی مهم اقدامات زیر هم قابل توجه و دست یافتنی میباشد
-

تشکیل ائتالف  ،آماده سازی شکل مناسب اطالع رسانی ،البی ها ،کار با رسانه و جلب حمایت عمومی  ،بازخوردها( تشویق ها ،جشن
ها ،مقابله با شایعات)

-

اطالع رسانی در کتب درسی و محتوی دروس برنامه های آموزشی

-

تدوین متن حمایت طلبی برای مخاطبان مورد نظر
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انتشار خالصه به صورت پیام های اصلی حمایت طلبی به کلیه ذینفعان نظام سالمت اعم از گروههای علمی و واحدهای ستادی و

-

اجرایی از طریق برنامه رسمی و درج در سایت فرهنگستان

) به تفکیک ذکر شود، (در صورت نیاز برای هر زیرمطالعه: فهرست منابع-)8
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