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 به نام خدا 
 

Logbook 
 درس اخالق پزشکي 

 

 دانشجوي گرامي:  

هاي نوين آموزشي و جهت  آموزشي درس اخالق پزشكي است كه در راستاي استفاده از روش   logbookد  يآنچه اكنون پيش رو دار 

در ارتقاء يادگيري و  logbook   ميتبا توجه به اهموارد باليني اخالق پزشكي تهيه و در اختيار شما قرار گرفته است.    ه توجه بيشتر شما ب

 صحيح تكميل آن توجه فرماييد:   يه ، لطفاً به نحودر ارزيابي پايان دوره شما logbookنيز با توجه به نقش 

 هدف آموزشي : 

هدف آموزشي الگ بوک اخالق پزشكي ارتقاء توجه و حساسيت اخالقي دانشجويان به موضوعات اخالقي است كه در طبابت باليني  

آيد. همچنين اين شيوه تمريني است تا دانشجو بررسي تمام زواياي مسئله اخالقي و نگاه به مسئله از منظر تمام افراد درگير در  جود ميبو

 رد بررسي و تجزيه و تحليل اخالقي قرار دهد. مسئله مورد بحث را موانجام دهد و در نهايت  را مسئله مورد نظر 

 نقش الگ بوک در ارزشيابي دانشجو: 

  اي تعلق نخواهد گرفت. غير واقعي نمره  هاي    caseشود و بهنمره از نمره پايان دوره درس اخالق را شامل مي  دو نگارش الگ بوک   

الزم  آن را تهيه كنيد و   ،توجه داشته باشيد شيوه نگارش الگ بوک به نحوي نيست كه بتوانيد در يكي دو روز پاياني مهلت ارائه الگ بوک

 اهتمام داشته باشيد.  توجه و  به نگارش آن دوره از ابتداي  است

 شيوه نگارش الگ بوک: 

در  انتخاب و  كنيد را  كه در طي چرخشهاي باليني در طي ترم جاري با آن برخورد مياخالقي  از موارد    caseشما الزم است تنها يک  

 الگ بوک خود ثبت و بحث اخالقي نماييد.  

 ثبت نماييد:   caseعات ذيل را در  مورد  براي نگارش الگ بوک خود الزم است اطال 

 مورد:  گزارش

 مورد نظر مواجه شديد را در قسمت مشخصات وارد كنيد.    caseباليني كه با  ي ه الف( نام بيمارستان و بخشي از  دور

توضيح   (ب در آن يک معضل اخالقي  (case)مورد  در قسمت  داده است و  موردي كه  يا چند اصل اخالقي( رخ  يا    )تعارض دو 

به شكلي كامل كه اطالعات الزم براي تصميم گيري  نقض شده است را  رعايت يا  موردي از تعهدات حرفه اي يا اصول اخالقي  
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  ل اگر خواسته ها و تمايالت بيمار، وضعيت معيشتي، تشريح نماييد. به عنوان مثا  را   اخالقي در آن گردآوري و منعكس شده باشد

با    يا   و  بيمار نظر خانواده    گي، اعتقادات  فرهن مسئله اخالقي    و تصميم گيري اخالقي   تحليل  در    caseمستندات پزشكي مرتبط 

   . آنها را به نحو روان و گويا شرح دهيددارد  تاثير  مورد نظر

 مورد:تحليل  

تدريس شده  اخالقي  سرفصلهاي  ( در بخش موضوع اخالقي مشخص كنيد مسئله اخالقي مورد بحث شما بيشتر به كداميک از  ج

   ط است. مرتب  توسط گروه اخالق پزشكي 

مورد    caseاي در  كه چه اصول يا ارزشهاي اخالقي ويا وظايف و تعهدات حرفه  خص نماييد الزم است مش  case  ليل در تح  ( د 

با  سپس  وظيفه اخالقي مطرح است.  نظر شما مطرح است و آيا تعارضي بين آنها بوجود آمده است و يا صرفاً ديسترس در عمل به  

آن را تجزيه و تحليل نماييد و قيد كنيد كه چه اقدامي احتماالً مناسبترين و اخالقي     caseتناد به اطالعات گردآوري شده از  اس

با اصول و ارزشهاي اخالقي و بر مبناي داده هاي از آن بر اساس توافق آن    مربوط به  ترين عملكرد در موقعيت مذكور است و 

case    كنيد كه در عمل چه اقدامي صورت گرفت و چه نتايجي در پي داشت. بحث شما در تحليل  دفاع كنيد. در انتها ذكرcase  

 سطر نوشته شود.    15بايد حداقل در 

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

تمامي  و    در نظر گرفته شده استالگ بوک شما    caseنوشتن و تحليل  براي    4و    3صفحه    ور مي شودآیاد

به کارشناس گروه تحویل  باید    14/10/1140پایان کالس روز چهارشنبه    تا  توسط نماینده    گ بوک  برگه هاي ال

 داده شود.

 باتشکر             

 گروه اخالق پزشکي 
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   ویي:  شماره دانشج                                              نام و نام خانوادگي دانشجو:  

 مشخصات  •

 نام بخش :                                                                               نام بيمارستان:

 (  case)   موردگزارش  •
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 مورد: تحليل 

 : اخالقي اصلي موضوع

 : تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگ  در  شده  ذکر  موارد  از  است  بي  هابوکدرنظر  صورت  دانشبه  نام  )بدون  برنامهنام  در  ارائه  جو(  برای  یا  و  آموزشي  های 

 ها و مرکز درماني استفاده شود. بازخورد به بيمارستان

   باکس روبرو را عالمت بزنيد. نداریدبوک خود جهت اهداف ذکر شده لطفاً درصورتيکه رضایت به استفاده از الگ 

 : caseده:                                                             امتياز ننام استاد تصحيح کنامتياز بندي:  •

•  
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  « « نمونهنمونه  ((ccaassee))موردمورد»»

  3468753 شماره دانشجويي:              « الفم »خانوادگي دانشجو:  نام   نام و     

 مشخصات   •

 جراحي نام بخش : امام خميني                                                نام بيمارستان:

   (case)موردگزارش  •

 

ساله اهل يكي از شهرستانهاي همدان بود كه با شكايت دل درد و اسهال در بخش جراحي بستري شده بود. در گرافيها   18بيمار دختر  

كانديد رزكسيون كولون با حفظ  ركتظوم و آنظوس   ، بيمارانجراحليت اولسروز بود و بر اساس تشخيص  و كولونوسكوپي شواهد به نفع كو

كند. بيمار كنجكاوي در مورد شود و وي با عمل جراحي موافقت ميبا همراه بيمار )پدر بيمار( در ميان گذاشته مي  بيمار بود. فرآيند جراحي

را اطالعات مربوط به بيماريش  اغلب اش خالص شود. ويخواهد از شر عالئم آزارندهفقط مي  ودهد  ضرورت عمل و نحوه آن انجام نمي

شود و بظا عمل جراحي رزيدنت با مشاهده درگيري روده باريک متوجه اشتباه در تشخيص مي  نگامه.  كنددريافت ميطريق همراهانش    از

توجه به تشخيص كرون امكان حف  ركتوم و آنوس بيمار نيست و بايد براي بيمار ايلئوستومي صورت بگيرد. چيف رزيدنت از اتاق عمظل 

گيرد و همين عمل براي دختر جوان صورت ر( رضايت به عمل ايلئوستومي ميآيد و از در دسترس ترين همراه بيمار )برادر بيمابيرون مي

 شودبيمار متوجه ايلئوستومي و دايمي بودن آن ميگيرد. پس از ريكاوري مي
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 تحليل مورد:  

 خطاي پزشكي موضوع اصلي اخالقي: 

 : تحليل
با توجه به  اطالعات به خود بيمار و اخذ رضايت از بيمار مطرح است.  در مورد اين بيمار اصل احترام به حق استقالل فردي بيمار و ارائه  

سن بيمار به نظر ميرسد بيمار ظرفيت تصميم گيري دارد مگر خالف آن مشهود باشد. بنابراين الزم بود اطالعات مربوط به بيماري او در  
به دريافت اطالعات بايد با او    عدم كنجكاوي بيمار   جود حتي با وشد.  گرفت و از خود وي رضايت به عمل گرفته مياختيار خودش قرار مي 

داد كه اطالعات به يكي از  شد و اگر مايل به دريافت اطالعات نبود و ترجيح ميدر مورد ضرورت مشاركت در تصميم گيري صحبت مي
شد. در اين  گزين وي شفاف مي گيري مشاركت كند، حداقل خواسته بيمار و فرد جايبستگانش داده شود و وي به جاي بيمار در تصميم 

رخ داد     caseمشكل ديگري كه در اين  مورد چنين رخ نداد و عالوه بر اين گزينه هاي درمان غير جراحي براي همراه بيمار ارائه نشد.  
العات كافي  بروز خطاي پزشكي في نفسه كار غير اخالقي نيست اما عدم ارائه اط  گيري را پيچيده تر كرد.  خطاي پزشكي بود كه تصميم

اين   بيمار و خانواده اش و فريبكاري عملي غير اخالقي است و در مورد  بود و نميبيمار در حال بي  caseبه  تغيير  هوشي  به  توانست 
مشخص نبود و در اين مورد بر خالف مورد قبل از عمل    از قبل گير جايگزين هم  پروسه جراحي رضايت دهد اما با اين وجود فرد تصميم 

ر بيمار صحبت شده بود، رضايت از برادر بيمار گرفته شد. به برادر بيمار چيزي در مورد خطاي تشخيصي گفته نشد و اطالعات  كه با پد
كافي در مورد عوارض عمل و كيفيت زندگي پس از عمل ايلئوستومي داده نشد و تنها رفع مانع حقوقي براي انجام عمل جراحي مورد نظر  

ديد شوكه بود. رزيدنت بيمار از خطاي خود خيلي  ار توضيحي داده نشد و بيمار از آنچه روي شكم خود مي پس از ريكاوري به بيم بود.  
از  .  بيمار آشفته و ناراحت بود و واضح بود كه ناراحتي وي از تحميل زندگي با كيفيت نا مطلوب براي بيمارش است نه ترس از شكايت  

است اطالعات مربوط به بروز خطا به وي گفته شود و امكان  مطرح است و الزم    در جبران خسارت وارد شده به وي  طرفي حق بيمار
از طرف ديگر   سياست معمول پرده    ضربه روحي كه به رزيدنت وارد شده بود و بيمه نبودن وي وپرداخت غرامت به وي فراهم باشد. 

ن كار اخالقي براي اين مورد اخذ رضايت آگاهانه و  كند.شايد بتوان گفت بهتري پوشي بر خطاها، اظهار خطا را براي رزيدنت مشكل مي
آزادانه از خود بيمار قبل از عمل بود و پس از بروز خطا، گزارش خطا به كميته ايمني بيمارستان و حمايت بيمارستان در ارائه اطالعات  

مار و خانواده اش داده نشد و با توجه به  اطالعاتي در مورد بروز خطا به بي  caseدر مورد اين    صحيح به بيمار و جبران خسارت وي بود.  
مبهوت از درمان و سرنوشتي كه برايش  همچنان  بيمار بيچاره     ورضايت گرفته شده شكايتي هم از سوي همراهان بيمار صورت نگرفت  

 رقم زده شد به شهرستان بازگشت.

 
 :  caseنام استاد تصحيح كننده:                                                             امتياز  امتياز بندي:  •

•  
 


