


مورد اول
óسفارش ارتوپدی انترن بھ است خستھ کھ ارتوپدی رزیدنت 

 ازای بھ میکند تاکید و کند بیدار خواب از را او مبادا کھ میکند
 رد را مریض انترن کھ اورژانس بھ کننده مراجعھ مریض ھر

  ساعتی .میکند اضافھ وی کارورزی نمره بھ نمره یک بکند
  و ھومروس استخوان  شکستگی با حالی بد بیمار بعد

 .مینماید مراجعھ  آگزیلر شریان از خونریزی



دنبالھ مورد اول
óبیمار ھمراھان بھ آھستگی بھ بیمار بالین بر حضور با انترن 

  پرسنل و است افتضاح بیمارستان این امکانات ببینید میگوید
 شما بیمار سر است قرار و نیستند بلد ھیچی ھم بیمارستان

 بھ را او سریعا دارید دوست را بیمارتان اگر بگیرند یاد چیز
  تاثیر تحت ھم بیمار ھمراھان .ببرید دیگر بیمارستان یک

 فردا صبح .میبرند دیگری بیمارستان بھ را او وی سخنان
 fly برایت را بیماری یک میگوید رزیدنت بھ افتخار با  انترن
کنی اضافھ ام نمره بھ نمره 3 حداقل باید کھ دادم





:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

  آن و میداند پزشكي تصمیمات محور را بیمار مصالح و منافع•
.میدھد ترجیح خود شخصي منافع و امور بر را



مورد دوم
óاونکولوژی متخصص بھ پستان کانسر بدلیل سالھ 37 خانم 

 خالی تخت یک زیاد زحمت با پزشک است، نموده مراجعھ
 در بیمار بستری دستور و میکند پیدا اونکولوژی بخش در

  نمیتوانم اآلن من ببخشید میگوید بیمار ولی میدھد را بخش
  و کربالست سفر در مادرم چون ، شوم بستری بخش در

.کند مراقبت من بچھ از کھ نیست دیگری کسی
  تان بچھ من دارید انتظار البد میگوید عصبانیت با پزشک

 تخت یک سختی چھ با کھ نمیفھمید اصال دارم، نگھ را
.کردم پیدا برایت



:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

  و مشكالت بھ دادن گوش براي بیمار، از مراقبت راستاي در•
  متناسب و كافي وقت وي، سؤاالت بھ پاسخ و او ھاي نگراني
.كند مي صرف



مورد سوم
ó بستری کودکان بخش در کھ ای سالھ ھفت کودک مادر 

 اظھار و نموده مراجعھ بخش پزشک بھ نگرانی با است
.است شده تمام بیمارش فرزند سرم کھ میدارد
  بدون است دیگری بیمار پرونده مطالعھ مشغول کھ پزشک
 بروید شما ندارد اشکالی“ میگوید کند بلند را خود سر آنکھ
 رسیدگی امر این بھ خودشان پرستارھا بیمارتان، سر باالی

”میکنند



:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

 تالش بیمار رنج و ترس نگراني، رفع جھت در دلسوزانھ•
  بینانھ واقع امید و آگاھي ھاش خانواد و بیمار بھ و میكند

.میبخشد



مورد چھارم
óبھ مبتال مادرش آنکھ بعلت ارتوپدی بخش کارورزان از یکی 

  از روز پنج مدت بھ حداقل است الزم است، شده آنفلوانزا
 بھ مشروط بخش آموزشی مسئول .نماید مراقبت مادرش
  این .اوست بھ مرخصی ارائھ بھ حاضر کشیک ھا، در حضور
 ھر از اما است کشیک روز پنج این روزھای از یکی کارورز

  وی با را خود کشیک می کند خواھش کھ ھمکاران از کدام
  نھایت در .نیست ھمکاری بھ حاضر ھیچکس کنند تعویض

 کھ می شود حاضر وجھ دریافت قبال در ھمکاران از یکی
.نماید تعویض وی با را خود کشیک



:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

óرفع در خدمات دھندة ارائھ تیم اعضاي سایر و ھمكاران بھ 
 عملكرد اي، حرفھ رفتار زمینة در ھا آن براي كھ مشكالتي

 در ایشان بھ و كند مي كمك میآید، پیش سالمتشان و بالیني
.میرساند یاري خود، توان حد در پژوھشي و آموزشي مسایل



احترام بھ دیگران
Respect to others



مورد پنجم
óمولتیپل دچار تصادف بدنبال کھ سواری موتور جوان ھمراھان  

  و شده بیمارستان اورژانس وارد سراسیمھ است، شده تروما
  با و گفتھ ناسزا اورژانس طب رزیدنت بھ ای مقدمھ ھیچ بدون
  .ببیند را بیمارشان کھ میخواھند او از مناسبی نا بسیار لحن

 حرفھا آن از ھیچکدام اصال کھ گویی و خندان روی با رزیدنت
  را اورژانس اقدامات کلیھ و ویزیت را بیمار است، نشنیده را

.میدھد انجام وی برای



:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

ó انساني كرامت حفظ و دلي ھم و احترام با او خانوادة و بیمار با  
 مرگ، و بیماري درخصوص ایشان با صحبت در و میكند رفتار

  حقیقتگویي عین در را مربوطھ ھاي حساسیت و مالحظات
.میكند رعایت



مورد ششم
óاورژانس بھ شکم حاد درد مشکل با را سالھ 12 دختر 

 تخت عدم بدلیل اورژانس طب متخصص . اند آورده بیمارستان
 راھروی گوشھ در برانکارد یک روی بناچار را وی خالی،

 نموده درخواست جراحی مشاوره و گرفتھ نظر تحت اورژانس
 اخذ از بعد و شده حاضر بیمار بالین بر جراح ھمکار.است
 جمعیت ازدحام میان در وی، خانواده و بیمار از حال شرح

 را بیمار لباس مقدمھ بدون کننده، مراجعھ ھمراھان و بیماران
 خجالت، فرط از .میشود مشغول شکم معاینھ بھ و زده باال

    .میشود جاری اش گونھ روی بر آرامی بھ بیمار اشک



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó بھ حریم خصوصي بیماران احترام میگذارد و بیمار را جز با
.اجازه وي در حضور سایر افراد ویزیت نمیكند



مورد ھفتم
óمشکل با سالھ 75 مرد AML بستری اونکولوژی بخش در 

 از بعد بیمار پسر .است شده شروع کموتراپی وی جھت و
  از امکان صورت در کھ میخواھد او از معالج، پزشک ویزیت
 یک بھ را آن تا نماید، تھیھ کپی پرونده صفحات تمامی
 بیمار ھمراه بھ معالج پزشک .دھد نشان دیگر پزشک
  اآلن ھمین میتوانید ندارید، اعتماد من بھ اگر شما “ :میگوید
  صالح کھ پزشکی ھر نزد بھ را خود بیمار و دھید رضایت
  یک حتی شما بھ ، بیمارستان مقررات طبق ولی ببرید میدانید
”.نمیشود داده ھم پرونده برگ



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó  در صورت درخواست بیمار براي دریافت نظر پزشكان دیگر، این
حق را براي بیمار محترم شمرده و فرآیند اجراي این مشاوره را 

.تسھیل مینماید



مورد ھشتم
óبیمار از حال شرح اخذ از بعد داخلي درمانگاه انترن 

 معرفي ضمن .مینماید معرفي را وبیمار آمده استاد نزد
 اش سردي وقت ھر میگوید بیمار كھ میدارد اظھار
.میشود تشدید مشكلش میكند
  این چھ ھر كھ نیست قرار حاال “ میگوید تندي با استاد
  و سردي !بگویي من براي توھم میگویند عوام مردم
”را مزخرفات این كن ول .است كدام دیگر گرمي



:تھران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي جامعة اعضاي از یك ھر

óفرھنگي و مذھب قومیت، ھر از بیمار عقاید و باورھا بھ  
.میگذارد احترام



مورد نھم
óبیماران از یكي ویزیت ھنگام زنان بخش اساتید از یكي  

 جواب انترن كھ میكند سئوالي انترن از بخش، در بستري
 انترن اصال مینماید اظھار ناراحتی با استاد . نمیداند را آن
 را خود انترني دوره چگونھ ما  اند شده بیسواد ھمھ ھا

.میگذرانند را خود انترني دوره چگونھ اینھا گذراندیم



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó با ھمكاران و سایر اعضاي تیم ارائھ دھندة خدمات، رفتاري توأم
.با احترام، صبر و رعایت شأن و كرامت انساني آن ھا دارد



مورد دھم
óباالي وقتي ، بیماران راند ھنگام اور ژانس طب انترن 

:میگوید و نموده استاد بھ رو آید ِمي بیمار سر
 ور شعلھ اش بیماري كھ است لوپوس یك این استاد “ 

   “ شده
:پرسد مي تعجب با استاد

   ”رفت؟ كجا سیستیتھ كلھ اون پس “ 



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó ھنگام صحبت با ھمكاران دربارة بیماران، بھ رعایت و حفظ شأن
.و كرامت انساني بیمار، حتي در غیاب وي توجھ دارد



مورد یازدھم
óبخش در بستر زخم مشکل با مغزی سکتھ بھ مبتال مسن بیمار 

 بخش استاد کھ ھنکامی .است شده بستری ترمیمی جراحی
 بیمار بالین سر بر وی ویزیت جھت مربوطھ فلوھای با ھمراه
 ملحفھ تعویض مشغول بخش بھیار کمک یابند، می حضور
 بھیار کمک ، بیمار زخم زیاد ترشحات بھ توجھ با و است بیمار
  پانسمان جھت نمیخواھید آیا“ :میگوید و نموده استاد بھ رو
”کنید؟ استفاده مدرن ھای پانسمان از زخم
  برای ایشان مانده فقط“ :گفت و کرده خود فلوھای بھ رو استاد
”.کنند تعیین تکلیف من



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó بھ نقش و مھارت سایر ھمكاران، اعم از پزشك یا سایر حرفھ ھا
در مراقبت از بیمار احترام میگذارد و ارتباط مؤثر و محترمانھ اي 

.با آن ھا برقرار میسازد



مورد دوازدھم
óسالن در دانشگاھھا از یکی اول سال پزشکی دانشجویان 

 سالن ھای جسد با متعددی سلفی ھای عکس تشریح
 فضای در ھا عکس این از بعضی و اند گرفتھ تشریح
.اند یافتھ انتشار مجازی



:ھر یك از اعضاي جامعة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تھران

ó   براي اجساد بیماران، پس از مرگشان و اجسادي كھ براي تشریح
.و یادگیري استفاده میشود، احترام قائل است


