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هاي آسیب پذیر ، توجه و تصمیم گیري در مورد گروه»اخالق مراقبت«یکی از موضوعات مهم در  :مقدمه

با توجه به وجود اختالفات اساسی بین کودکان و بزرگساالن، مسائل مراقبت از کودکان و . بویژه کودکان است
ز ابعاد مختلف نیاز به واکاوي شیرخواران و تصمیم گیري اخالقی براي آن ها کامال متفاوت از بزرگساالن است و ا

) اطفال(پذیر هاي آسیب بررسی مالحظات اخالقی در ارائه خدمات سالمت درگروههدف این پژوهش، . دقیق دارد
  . باشد میها  درکشور و مقایسه آن با کشورهاي منتخب و ارائه مدلی براي بهبود شاخص

در فاز . انجام شد و مطالعه کیفی  تحلیلی -اي توصیفیاین پژوهش در دو فاز کتابخانه :هامواد و روش
اي به بررسی دقیق متون علمی اعم از مجالت و کتب علمی پرداخته شد و مطالعه کیفی در قالب کتابخانه
متن این . نظران این حوزه انجام شدگروه مطلع و صاحب 6اي که از بین هاي عمیق نیمه ساختار یافتهمصاحبه
گذاري مربوط به هر  در جداول کد) واحد تحلیل(هاي تحلیل، پاراگراف به پاراگراف  هها به عنوان داد مصاحبه

  .سوال وارد شده مورد تحلیل و نقد قرار گرفت
که موضوعات و موارد مالحظات اخالقی در ارائه خدمات سالمت کودك   نشان دادتحلیل  این: نتایج 

داراي ضعف اساسی و بنیادین مالحظات اخالقی در ارائه خدمات  درحوزه درمان وارائه خدمات بیمارستانی
پیگیري مذهبی عدم  -فرهنگی گرایی و نسبیتمحلی: شاملاین ضعف و کاستی ها سالمت کودکان است که 

ومیت کودك و تعارضات مقی گذاري،بهبود رعایت مالحظات اخالقی در ارائه خدمات، ضعف نظام سیاست
توجه اندك به رازداري و حریم خصوصی  ها،تر وجودي آنتوجهی به ابعاد عمیقك و بیانگاري کودشیء ،متعاقب

  .است هاگذاريضمانت اجراي ناکافی قوانین و سیاستهاي موجود در محتوي قوانین و حتی کودکان، کاستی
حاصل این مطالعه ارائه مدلی در جهت بهبود ارائه خدمات به کودکان بود که این مدل  :گیرينتیجه

گذاري و آموزش و ارائه خدمات در محور اصلی سیاست چهار وجهی است که به تشریح نقش   چهار منشوري 
  . بعد اجرایی، در حوزه سالمت و بهداشت کودکان پرداخته است

 


