
 حضور در کارآموزي عرصه    اصول اخالقی قوانين و  
 

 دفاع از حقوق کليه مددجويان 

به عنوان مددجو داراي حقوقي هستند. يکي از هم  هم به عنوان انسان و   دانشجوي پرستاري از افرادي مراقبت مي کند که -

از  ،مسئولیت هاي دانشجو از حقوق مددجو و   حمايت و دفاع  دانشجو  امر مستلزم درک  اين  حقوق همه مددجويان است. 

هي از قوانین و  و آگا   پرستاري براي رفع نیازهاي مددجو  استانداردهاي قابل اجرا در عملکرد مسئولیت هاي پرستار، دامنه و

بايد از سیاست هاي عمومي، حرفه اي و سازماني مرتبط با   پرستاري  حاکم است. بنابراين، دانشجوي  سیاست هاي سالمت

  مراقبت آگاه باشد.فرايند  حقوق بیماران و دسترسي به منابع در سراسر

 حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو 

و ساير اطالعات مي    يک مددجوي خاص، وضعیت و شرايط اوشناسايي   به  دسترسي و به اشتراک گذاري اطالعاتي که منجر -

  بايد به بهترين شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گیرد. شود،

به لحاظ وظیفه،  به کارکناني به اشتراک گذاري چنین اطالعاتي بايد تنها محدوددسترسي و   - نیاز به دانستن آن   شود که 

 بط، مجاز به دانستن آن هستند.ضوا ربیمار که بنا ب و يا اعضاي خانواده   اطالعات دارند

  محرمانه بودن، در بحث پیرامون وضعیت يک بیمار در عرصه دانشگاهي، بايد دقت شود که براي جلوگیري از نقض مقررات -

افراد حاضر در بحث، افشاي هويت   انتخاب زمان و مکان بحث و معرفي مورد،  يا  براي بحث،  غیر ضروري  حذف اطالعات 

 فته شود.شخصي مددجو در نظر گر

و يا به منظور محافظت از ايمني بیمار، ممکن است دانشجوي پرستاري موظف    شاي اجباري بنا به داليل بهداشتي در موارد اف -

پرستار مسئول  بايد بالفاصله اين موارد را در يک محیط محرمانه با مربي بالیني و يا او به گزارش اطالعات محرمانه باشد.

 میان بگذارد و رهنمودهاي مناسب را دريافت نمايد. مراقبت از بیمار در 

 ي مددجو حفظ حريم خصوص

 دست زدن به مددجو و وسايل او بايد با اخذ اجازه او صورت گیرد.  -

 در صورت نیاز به مراقبت از مددجوي زن توسط دانشجوي مرد، حضور يک خانم در اتاق ضروري است. -

 مددجو، ممنوع بوده و پیگرد قانوني دارد. هر گونه تصويربرداري با هر وسیله اي از  -

 ، ارزش ها و اعتقادات فرهنگي، مذهبي و معنویانسانياحترام نسبت به حقوق  توام با رفتار احترام آميز با مددجو و ترويج محيط

اساس احترام و اعتماد است. دانشجوي پرستاري متعهد است که مراقبت هاي خود  ري مبتني بر مراقبت از مددجو، برپرستا -

و يا وضعیت   وضعیت تأهل، شیوه زندگي، ناتوانيرا بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده، ملیت، قومیت، سن، جنس، 

 اقتصادي مددجو ارائه دهد.  

رها هستند. دانشجوي پرستاري موظف است به باور هاي  همه مددجويان داراي مجموعه منحصر به فردي از ارزش ها و باو -

 مددجو حین انجام مراقبت از او احترام بگذارد.

 قرار گیرد. و ارزش هاي فرهنگي و معنوي دانشجواهداف مراقبت از مددجو نبايد تحت تاثیر باورها   -

 دقيق و  موقع به صادقانه، ای  شيوه درماني با مددجو به ارتباط برقراری

 . پرستاري است دانشجوي درماني جزو مسئولیت هاي در برقراري ارتباطدقت  -

  ارزيابي، اجازه ،ارتباطات به موقع. است پرستاري دانشجوي وظايف يکي از مناسب،  در زمان  درماني با مددجو اطالعات  تبادل -

 مراقبتي را مي دهد.   طرح در و تغییر مداخله



 موقع، مهربانانه و حرفه ای مراقبت از مددجو به شيوه ای به 

دانشجوي   با اولويت بندي وظايف، آموزش به بیمار، درمان ها و پروسیجرها، ددجو به زمان حساس است. بنابراينمراقبت از م -

 در اختیار خواهد داشت.  براي اجراي مؤثر و کارآمد وظايف خود پرستاري اطمینان خواهد يافت که زمان کافي را

مهم است و از زمان    سالمتشده توسط تیم مراقبت    يحابايد آگاه باشد که پیروي از برنامه مراقبتي طر دانشجوي پرستاري  -

 پذيرش مددجو در محیط بالیني آغاز مي شود.   

و نمايانگر تمايل او به   جو مي گرددانشجوي پرستاري با مددارتباط بهتر د ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلي باعث ايجاد -

و کمک به مددجو براي    ثیت مددجو، حمايت و حفظ راحتي اوو حی  يمنيحفظ ا احترام به مددجو به عنوان يک فرد، کمک به

 و اهداف سالمتي است.  رسیدن به استقالل بهینه

 خود است.   رفتار دانشجوي پرستاري نمايانگر احترام به مددجو و احترام به ارتباط، ظاهر و -

من و با کیفیت يدانشجوي پرستاري در قبال آمادگي خود جهت دستیابي به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت هاي ا -

 پرستاري مسئول است.  

کمک به ايجاد ارتباط توام با اعتماد و اطمینان   توسط دانشجوي پرستاري باعث بهبود تصوير پرستاري و ارائه اقدامات حرفه اي  -

 مي گردد.  سالمتو بین دانشجوي پرستاري و تیم مراقبت   و مددجو دانشجوي پرستاري  بین

 اقدام مناسب برای اطمينان از ايمني مددجو، خود و ديگران 

 شامل موارد زير باشد: ناسايي شرايط خطرناک و آسیب رسان، بايد قادر به ش  دانشجوي پرستاري  -

 وجود تجهیزات معیوب  •

 محیط نا امن  •

 عملکرد بي کیفیت و نامناسب ديگر اعضاي تیم مراقبت  •

 اتي هاي بیمار  لیت هاي مشکوک وابستگان و يا مالقفعا •

 محدوديت هاي مهارتي يا علمي خود دانشجو  •

رخداد يک حادثه، دانشجوي پرستاري بايد با استفاده از قضاوت درست و پیروي از سیاست   در صورت بروز شرايط نا امن و يا  -

  سازماني و پیگیري شرايط اضطراري، موارد مذکور را گزارش نمايد.هاي 

 دانشجوي پرستاري بايد بداند که پرستار مسئول کیست و گزارش خود را بالفاصله به او يا مربي بالیني ارائه دهد.  -

افي در آن مورد را  ايطي که مهارت و دانش کو يا در شر  شرايط نا امن  از دانشجوي پرستاري نمي توان انتظار داشت که در -

 عمل کند.  ،دندار

االت  خود را بدون ترس بیان کند و به سؤدانشجوي پرستاري اجازه دهند که نگراني هاي  محیط هاي علمي و بالیني بايد به  -

 .داده شوداو پاسخ مقتضي 

    مايد.دانشجوي پرستاري نبايد از گزارش رفتارهاي خشونت آمیز چشم پوشي کند و يا تلويحا در آن شرکت ن -

عالوه - چنینبه  مشاهده  در صورت  بايد  دانشجو  دانشکده   ،  يا  و  بالیني،  مربي  بیمارستان،  مسئولین  به  را  موارد  رفتارهايي، 

 پرستاري گزارش دهد. 

 تيم مراقبت  رفتار احترام آميز با

   همواره در رعايت آن کوشا باشد. احترام بخش مهمي از روابط بین حرفه اي و درون حرفه اي بوده، دانشجوي پرستاري بايد  -

و يا مشارکت در رفتارهاي خشونت آمیز نسبت به ساير افراد حرفه اي،  اري بايد از رفتارهاي دور از ادبدانشجوي پرست -

 دانشجويان، يا اعضاي هیئت علمي اجتناب کند. 

 بر قراری ارتباط درماني با تيم مراقبت  



و   پرستار  به در وضعیت او، تغییر و از ارزيابي مددجو موقع به و مختصر دقیق، گزارش توسط ارائه پرستاري، دانشجوي -

 بیمار در گرفتن تصمیم و پیگیري وضعیت بیمار کمک مي کند.  پزشک مسئول

 کارکنان باليني جهت اطمينان از ارائه باالترين کيفيت مراقبت  همکاری به شيوه ای معقول و منطقي با مربي و

در کالس درس آموخته است. اين  مکاني براي استفاده از مهارت هايي است که دانشجوي پرستاري آموزش بالینيمحیط   -

 دانشجويان ملزم به ارائه باالترين کیفیت مراقبت ممکن در محیط هاي يادگیري بالیني هستند.  

داخله ضیح روشن در مورد يک پروسیجر و يا مو يا نیاز به تو بت از مددجو براي دانشجو مطرح شدالي در رابطه با مراقاگر سؤ -

اولويت  ايمني مددجو باالترين چرا که  ، ال خود را به مربي يا پرستار مسئول خود ارجاع دهدپرستاري وجود داشت، بايد سؤ

 محسوب مي شود.

 االت خود را بدون پاسخ رها کند و يا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد. دانشجو نبايد سؤ -

مربي   و  دانشجو  بین  کامل  و  بالیني است. ارتباط صداقت آمیز  و  دانشگاهي  محیط  روابط توام با اعتماد در  توسعه  لیدک  ،صداقت -

 يادگیري محیط يک کیفیت در با من ويمراقبت ا ارائه براي کلیدي جزء ، سالمت هاي تیم مراقبت و دانشجو بین و پرستاري،

 مطلوب است.  بالیني

 مسئوليت عملکرد خود و قبول اصول اخالقي و معنوی ترين سطح از توسعه باال

به  به خوبي آشنا بوده و   مربوط به دانشجويان پرستاري حقوق، مسئولیت ها و کد هاي اخالقيدانشجوي پرستاري بايد با  -

  بند باشد. منشور اخالقي دانشجويان پرستاري پاي

باالتر از همه   و به دانشکده، موسسه مراقبت سالمت، محیط يادگیريپاسخگوي عملکرد خود نسبت  دانشجوي پرستاري بايد -

بايد در حیطه استانداردهاي عملکردي پرستاران عمل  به مددجويان و جامعه به عنوان يک کل باشد. دانشجوي پرستاري

 کند. 

 به اندازه کافي آموزش نديده است  ا آنخودداری دانشجو از انجام هر گونه روش يا پروسيجری که در رابطه ب

  يمني مداخالتي که دانشجو هنوز براي آن آماده نیست، ا باالترين اولويت را دارا است. با انجام پروسیجرها و يا مددجوايمني   -

مددجو در معرض خطر قرار مي گیرد. لذا کلیه روش هايي که هنوز تبحر کافي در آن ايجاد نشده است بايد تحت نظارت  

 پرستاري صورت گیرد. کارکنانمربي يا 

محیط بالیني که خطر بروز صدمه به مددجو را افزايش مي دهد    دانشجو بايد از هر گونه اقدام عمدي، يا عدم انجام مراقبت در -

 ناب کند.اجت

دانشجوي پرستاري بايد متوجه باشد که اقدامات او مي تواند شهرت حرفه پرستاري را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراين، چه   -

  کارکنان مربي و يا   من، تحت هدايتيدانشگاه و چه در عرصه بالین، موظف به ارائه مراقبت پرستاري با کیفیت و ایط  در مح

 پرستاري است. 

تاري بايد از هر اقدامي که داراي خطر بالقوه آسیب جسمي يا رواني به مددجو، خود، يا ساير افراد است اجتناب دانشجوي پرس -

 کند. 

 آموزش پرستاري بايد فرصت هايي را براي توسعه شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري فراهم سازد.   -

 توسعه حرفه ای   العمر وتالش برای تعالي پرستاری با تشويق به يادگيری مادام 

و ايمني مددجويان    سالمت، رفاه رستاري به عملکرد مبتني بر شواهد،پرستاري حرفه اي است که نیازمند تعهد دانشجوي پ  -

    است. بدين ترتیب مددجو با میل و رغبت به توانايي دانشجوي پرستاري براي ارائه مراقبت اعتماد مي کند.

دانشجوي پرستاري پس از اخذ مدرک کارشناسي خود، مسئول تداوم   است. بنابراين در حال تغییر هموارهمحیط مراقبتي   -

  مددجويان است.خود، جهت پاسخ به نیازهاي مراقبتي راسر زندگي حرفه اي خود به طور رسمي و غیررسمي در س آموزش 



مشارکت حرفه اي فرد در پیشبرد اهداف سازمان، براي رشد   اعتماد ديگران است. ، عامل کلیدي براي کسببودنحرفه اي   -

و از   مت صورت مي گیردسالحرفه اي ضروري است. اين امر با تبديل دانشجوي پرستاري به عنوان عضو فعال تیم مراقبت  

 طريق شرکت در آموزش مداوم، تداوم مي يابد. 
 


