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چکيده
تدوين »راهنماي اخالق در آموزش پزشکي« مبتني بر باورهاي ديني و فرهنگي کشور

مقدمه و هدف :هدف از برنامههاي آموزش پزشکي ،تربيت پزشکاني است که دانش و مهارتهااي زز
را براي ارائه خدمت و طبابت در چارچوبي قانوني و اخالقي بدست آورند .با توجه به اهميت نقش دانشااا هااي
علو پزشکي در تعليم و تربيت پزشکان کارآمد اخالقمدار در اين مطالعه تالش بر آن است تا به تبيين اصول و
استانداردهاي اخالقي مربوط به انواع موقعيتهاي آموزش پزشکي پرداخته و سپس با توجه به فرهنگ جامعه ما
که صبغه اسالمي دارد و اخالق آموزش را خوا و ناخوا با نظا ارزشاي اساالمي مارتب مايساازد ،راهنماايي
کاربردي مبتني بر فرهنگ اسالمي و عرف جامعه جهات رعايات اصاول اخالقاي در اناواع موقعيتهااي آماوزش
پزشکي ارائه شود تا هم پزشکي به شايو اي اخالقاي آماوزش داد شاود و هام قاوق اسااتيد ،دانشا ويان و
سوژ هاي آموزشي رعايت شود.
روش کار :اين پژوهش يک مطالعه جامع ترکيبي است که داراي چند بخش اصلي و م زا است ،قسمت
اول آن شامل دستيابي به مباني نظري مال ظات اخالقي آموزش پزشکي بر اساس باورهااي ديناي و فرهنااي
بود که طي سه مطالعه ميداني کيفي فنومنولوژي شامل بررسي ت ارب بيماران از جنبههااي اخالقاي آماوزش
باليني کنار بستر آنان و مطالعه کيفي درک و ت ارب اساتيد باليني و دانش ويان از جنبههاي اخالقاي آماوزش
باليني؛ نظرات ،دغدغههاي و مباني ذهني افراد درخصوص جنبههاي اخالقاي آماوزش پزشاکي شناساايي شاد.
سپس يک مطالعه تطبيقي که شامل شناخت ديدگا هاي مؤثر در تصميمگيريها و سياستهاي موجود در مورد
مسائل اخالقي آموزش پزشکي جهان بود ان ا شد و اين مباني از منظر ناا اسالمي و غيرديني بررسي شادند.
پس از استخراج اين مباني نظري و معرفتي قسمت دو پايان نامه کاه تادوين راهنمااي اخالقاي کااربردي در
آموزش پزشکي بود ان ا شد که طي سه مر له شامل تهيه پيش ناويس اولياه بار اسااس نتاايل مر لاه اول،
بررسي پيش نويس توس صا بنظران و تکميل نهايي راهنماي اخالقي ان ا شد.
يافتهها :در اين مطالعه با  63نفر ( 63بيمار و  61عضو هيئات علماي آماوزش بااليني و  8دانشا وي
پزشکي) مصا به شد و  61تم اصلي استخراج شد که تربيت مبتني بر فضيلت دانش ويان براي هار ساه گارو
بسيار مهم بود .در مطالعه تطبيقي  162راهنماي اخالقي جهاني در خصوص راهنماي آموزش باليني ،راهنمااي
رفتار رفه اي معلمي و دانش ويي و وظايف اساتيد و دانش ويان استخراج شاد کاه در آنهاا باه فام کرامات
انساني افراد اشار شد بود .همچنين مبا ث اصلي در آموزش باليني شامل اخذ رضايت ،فم ريم خصوصاي

و ارزيابي سود و زيان و نظارت موثر بر دانش ويان مورد وفاق جهاني بود .نکات اختالفي اصلي بيشتر در خصوص
استفاد آموزشي از يوانات و جسد سرد بود که در برخي از کشورها استفاد آموزشي از اين دو سوژ آموزشي
را مورد سوال قرار داد اند و از دور آموزش پزشکي ذف کرد اند.
نتيجهگيري :در تما دنيا در آموزش دانش ويان پزشکي تالش بر آن شد است که آموزش باوناهاياي
باشد که ارزشهاي انساني و اخالقي دانش ويان فم شود و از ساوژ هااي آموزشاي باه عناوان ابازار آموزشاي
استفاد نشود و ا ترا به يات و کرامت در دانش ويان نهادينه شود .آنچه ضامن فم اين آموزش است تاکيد
بر مال ظات اخالقي مبتني بر رعايت قوق طرفين سوژ آموزشي و دانشا ويان و اسااتيد اسات .لاذا در ايان
پايان نامه راهنماي اخالقي استفاد از يوانات براي آموزش پزشکي ،راهنماي اخالقي آموزش پزشکي از طريا
همکالسي ،با مشارکت بيمارنما ،با مشارکت بيمار و راهنماي اخالقي استفاد آموزشي از جساد تادوين شاد تاا
باعث اي اد ساسيت اخالقي در آموزش پزشکي شود و ضمن ت لي اهميت نقش محي آموزش و دانشاا ها و
اساتيد به عنوان الاو براي دان ش ويان ،نسل آيند پزشاکي اخالقاي تربيات شاوند و بتوانناد در باالين بيمااران
تصميمات اخالقي اتخاذ نمايند.
کلمات کليدي :راهنماي اخالقي ،آموزش پزشاکي ،ساوژ آموزشاي( ياوان ،جساد ،بيماار ،بيمارنماا،
همکالسي) ،ريم خصوصي ،منش فضيلتمندانه

