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دانشکده علوم پزشکی سیرجان

گروه پرستارى 

کد هاي اخالقی و رفتاري در عرصه بالینی

 مقدمه
رسوب ثِ لزصِ،آهَسي پزستبري در وبر جَيداًط، ٍ ثِ دليل آى وِ ثَدُ پزستبري حزفِ ايرضذ ثزاي  ظزٍري رٌّوَدي ،اصَل اخاللي 

پزستبري در تجشيِ ٍ  ّذايت داًطجَيبىثزاي  يچبرچَثسيز  وذّبي اخاللي ًذد، هلشم ثِ رلبيت ايي اصَل است.هي پيَهحيػ ّبي ثبليٌي 

.ّستٌذ ياخاللهَاسيي   رلبيت ، ٍللوي ٍ ثبليٌي لزصِدر  ، رفتبر حزفِ اي، تصوين گيزيّب تحليل اخاللي هسئَليت

ثب ي ٍ وياهزالجت ّبي ٍ هْبرت ّبي ثبليٌي هَرد ًيبس ثزاي ارائِ  داًصيزي يبدگ جْتثِ جبهمِ ًسجت هسئَليت داراي پزستبري   داًطجَي

در اًَاق لزصِ ّبي هزالجتي  هذدجَهٌحصز ثِ فزدي را در راثؽِ ثب هزالجت اس  ٍ هسئَليت ّبي  هحيػ ثبليٌي چبلص ّب .است ويفيت پزستبري

 لشٍهب ثَدُ،خَد  ثٌيبد اخالليتَسمِ جْت در  داًطجَي پزستبري ثزاي رٌّوَدي ّب وذايي  لزار هي دّذ. پزستبريرٍ ثِ رٍي داًطجَي 

ووه وٌذ.اٍ ّوِ جبًجِ  رضذثِ هي تَاًذ  ثلىِ، ًوي ضَد حذٍد ثِ هحيػ داًطگبُ ٍ يب ثبلييه

 وذّبي اخاللي ٍ رفتبري در لزصِ ثبليي ضبهل هَارد سيز است:

 دفبع اس حمَق کليِ هددجَيبى

ثِ لٌَاى هذدجَ داراي حمَلي ّستٌذ. يىي اس هسئَليت ّبي ّن ّن ثِ لٌَاى اًسبى ٍ  ي هزالجت هي وٌذ وِداًطجَي پزستبري اس افزاد-

حمَق ّوِ هذدجَيبى است. ايي اهز هستلشم درن داًطجَ اس حمَق هذدجَ ٍ هسئَليت ّبي پزستبر، داهٌِ ٍ داًطجَ حوبيت ٍ دفبق اس

ي رفك ًيبسّبي هذدجَ، ٍ آگبّي اس لَاًيي ٍ سيبست ّبي ثْذاضتي حبون است. ثٌبثزايي، استبًذاردّبي لبثل اجزا در لولىزد پزستبري ثزا

هزالجت فزايٌذ  ثبيذ اس سيبست ّبي لوَهي، حزفِ اي ٍ سبسهبًي هزتجػ ثب حمَق ثيوبراى ٍ دستزسي ثِ هٌبثك در سزاسز داًطجَي پزستبري

 آگبُ ثبضذ.

حفظ هحزهبًِ بَدى اطالعبت هددجَ

ثبيذ ثِ ضٌبسبيي يه هذدجَي خبظ، ٍظميت ٍ ضزايػ اٍ، ٍ سبيز اؼاللبت هي ضَد، ِ اضتزان گذاري اؼاللبتي وِ هٌجزثِدستزسي ٍ ث-

ثْتزيي ضىل ٍ ثب در ًفز گزفتي هٌبفك هذدجَ هَرد هحبففت لزار گيزد.

، ًيبس ثِ داًستي آى اؼاللبت دارد، ٍ يب ثِ پزسٌلي ضَد وِ ثِ لحبؾ ٍـيفِ دستزسي ٍ ثِ اضتزان گذاري چٌيي اؼاللبتي ثبيذ تٌْب هحذٍد-

ظَاثػ، هجبس ثِ داًستي آى ّستٌذ. زثيوبر وِ ثٌب ث العبي خبًَادُ

هحزهبًِ ثَدى، ثِ اًتخبة سهبى  در ثحث پيزاهَى ٍظميت يه ثيوبر در لزصِ داًطگبّي، ثبيذ دلت ضَد وِ ثزاي جلَگيزي اس ًمط همزرات-

حذف اؼاللبت غيز ظزٍري ثزاي ثحث، يب افطبي َّيت ضخصي هذدجَ در ًفز گزفتِ در ثحث، ٍ هىبى ثحث ٍ همزفي هَرد، افزاد حبظز

ضَد.

در هَارد افطبي اججبري ثٌب ثِ داليل ثْذاضتي، ٍ يب ثِ هٌفَر هحبففت اس ايوٌي ثيوبر، هوىي است داًطجَي پزستبري هَـف ثِ گشارش -

پزستبر هسئَل هزالجت اس ثيوبر در هيبى  در يه هحيػ هحزهبًِ ثب هزثي ثبليٌي ٍ يبثبيذ ثالفبصلِ ايي هَارد را  اٍ اؼاللبت هحزهبًِ ثبضذ.

 ثگذارد ٍ رٌّوَدّبي هٌبست را دريبفت ًوبيذ.

 هددجَ: يحفظ حزين خصَص

دست سدى ثِ هذدجَ ٍ ٍسبيل اٍ ثبيذ ثب اخذ اجبسُ اٍ صَرت گيزد.-

حعَر يه خبًن در اتبق ظزٍري است.در صَرت ًيبس ثِ هزالجت اس هذدجَي سى تَسػ داًطجَي هزد، -

 هوٌَق ثَدُ، پيگزد لبًًَي دارد.ّز گًَِ تصَيزثزداري ثب ّز ٍسيلِ اي اس هذدجَ، -

 ، ارسش ّب ٍ اعتمبدات فزٌّگي، هذّبي ٍ هعٌَیاًسبًيًسبت بِ حمَق احتزام  تَام بب هحيطرفتبر احتزام آهيش بب هددجَ ٍ تزٍيج 

ثز اسبس احتزام ٍ التوبد است. داًطجَي پزستبري هتمْذ است وِ هزالجت ّبي خَد را ثذٍى در ًفز ، پزستبري هجتٌي ثز هزالجت اس هذدجَ-

گزفتي ًژاد، رًگ، لميذُ، هليت، لَهيت، سي، جٌس، ٍظميت تأّل، ضيَُ سًذگي، ًبتَاًي، ٍ يب ٍظميت التصبدي هذدجَ ارائِ دّذ. 



ّب ٍ ثبٍرّب ّستٌذ. داًطجَي پزستبري هَـف است ثِ ثبٍر ّبي هذدجَ حيي ّوِ هذدجَيبى داراي هجوَلِ هٌحصز ثِ فزدي اس ارسش  -

 اس اٍ احتزام ثگذارد.اًجبم هزالجت 

 لزار گيزد. ٍ ارسضْبي فزٌّگي ٍ همٌَي داًطجَاّذاف هزالجت اس هذدجَ ًجبيذ تحت تبثيز ثبٍرّب  -

 دليك ٍ هَلع بِ صبدلبًِ، ای شيَُ درهبًي بب هددجَ بِ ارتببط بزلزاری

 . پزستبري است داًطجَي درهبًي جشٍ هسئَليت ّبي دلت در ثزلزاري ارتجبغ -

ٍ  هذاخلِ، ارسيبثي، اجبسُ ارتجبؼبت ثِ هَلك. است پزستبري داًطجَي ٍـبيف يىي اس هٌبست، در سهبى درهبًي ثب هذدجَ اؼاللبت تجبدل -

 هزالجتي را هي دّذ.  ؼزح در تغييز

 ِ شيَُ ای بِ هَلع، هْزببًبًِ ٍ حزفِ ایهزالبت اس هددجَ ب

داًطجَي پزستبري  هزالجت اس هذدجَ ثِ سهبى حسبس است. ثٌبثزايي، ثب اٍلَيت ثٌذي ٍـبيف، آهَسش ثِ ثيوبر، درهبى ّب ٍ پزٍسيجزّب، -

 در اختيبر خَاّذ داضت. ثزاي اجزاي هَثز ٍ وبرآهذ ٍـبيف خَد اؼويٌبى خَاّذ يبفت وِ سهبى وبفي را

هْن است ٍ اس سهبى پذيزش هذدجَ  سالهتضذُ تَسػ تين هزالجت  يحاؼزثبيذ آگبُ ثبضذ وِ پيزٍي اس ثزًبهِ هزالجتي  پزستبري داًطجَي -

 در هحيػ ثبليٌي آغبس هي ضَد.  

اٍ ثِ احتزام ثِ ارتجبغ ثْتز داًطجَي پزستبري ثب هذدجَ هي گزدد، ٍ ًوبيبًگز توبيل  ارائِ هزالجت دلسَساًِ ٍ تَام ثب ّوذلي ثبلث ايجبد -

ٍ حيثيت هذدجَ، حوبيت ٍ حفؿ راحتي اٍ، ٍ ووه ثِ هذدجَ ثزاي رسيذى ثِ استمالل  يوٌيحفؿ ا هذدجَ ثِ لٌَاى يه فزد، ووه ثِ

 ٍ اّذاف سالهتي است. ثْيٌِ

 رفتبر داًطجَي پزستبري ًوبيبًگز احتزام ثِ هذدجَ ٍ احتزام ثِ خَد است.  ارتجبغ، ـبّز ٍ -

وي ٍ ثب ويفيت پزستبري يدر لجبل آهبدگي خَد جْت دستيبثي ثِ اّذاف هزالجت اس هذدجَ ٍ ارائِ هزالجت ّبي اداًطجَي پزستبري  -

 هسئَل است. 

ارتجبغ تَام ثب التوبد ٍ اؼويٌبى ثيي تَسػ داًطجَي پزستبري ثبلث ثْجَد تصَيز پزستبري ٍووه ثِ ايجبد  ارائِ الذاهبت حزفِ اي -

 هي گزدد. سالهتٍ ثيي داًطجَي پزستبري ٍ تين هزالجت ٍ هذدجَ،  داًطجَي پزستبري

 الدام هٌبسب بزای اطويٌبى اس ايوٌي هددجَ، خَد ٍ ديگزاى

 ضبهل هَارد سيز ثبضذ:ٌبسبيي ضزايػ خؽزًبن ٍ آسيت رسبى، ثبيذ لبدر ثِ ض داًطجَي پزستبري -

 ٍجَد تجْيشات هميَة 

 هحيػ ًب اهي 

  لولىزد ثي ويفيت ٍ ًبهٌبست ديگز العبي تين هزالجت 

  فمبليت ّبي هطىَن ٍاثستگبى ٍ يب هاللبتي ّبي ثيوبر 

 َهحذٍديت ّبي هْبرتي يب للوي خَد داًطج 

بي سبسهبًي رخذاد يه حبدثِ، داًطجَي پزستبري ثبيذ ثب استفبدُ اس لعبٍت درست ٍ پيزٍي اس سيبست ّ در صَرت ثزٍس ضزايػ ًب اهي ٍ يب  -

  ٍ پيگيزي ضزايػ اظؽزاري، هَارد هذوَر را گشارش ًوبيذ.

 داًطجَي پزستبري ثبيذ ثذاًذ وِ پزستبر هسئَل ويست ٍ گشارش خَد را ثالفبصلِ ثِ اٍ يب هزثي ثبليٌي ارائِ دّذ. -

ًص وبفي را در آى هَرد ًذارًذ لول ضزايػ ًب اهي، ٍ يب در ضزايؽي وِ هْبرت ٍ دا اس داًطجَي پزستبري ًوي تَاى اًتفبر داضت وِ در -

 وٌذ.

داًطجَي پزستبري اجبسُ دٌّذ وِ ًگزاًي ّبي خَد را ثذٍى تزس ثيبى وٌذ ٍ ثِ سَاالت اٍ پبسخ  هحيػ ّبي للوي ٍ ثبليٌي ثبيذ ثِ  -

 .دادُ ضَدهمتعي 

   ًوبيذ.داًطجَي پزستبري ًجبيذ اس گشارش رفتبرّبي خطًَت آهيش چطن پَضي وٌذ ٍ يب تلَيحب در آى ضزوت  -

رفتبرّبيي، هَارد را ثِ هسئَليي ثيوبرستبى، هزثي ثبليٌي، ٍ يب داًطىذُ پزستبري گشارش  ، داًطجَ ثبيذ در صَرت هطبّذُ چٌييثِ لالٍُ -

 دّذ.

 تين هزالبت  رفتبر احتزام آهيش بب

  ي ثبيذ ّوَارُ در رلبيت آى وَضب ثبضذ.احتزام ثخص هْوي اس رٍاثػ ثيي حزفِ اي ٍ درٍى حزفِ اي ثَدُ، داًطجَي پزستبر -

داًطجَي پزستبري ثبيذ اس رفتبرّبي دٍر اس ادة، ٍ يب هطبروت در رفتبرّبي خطًَت آهيش ًسجت ثِ سبيز افزاد حزفِ اي، داًطجَيبى، يب  -

 العبي ّيئت للوي اجتٌبة وٌذ.



 بز لزاری ارتببط درهبًي بب تين هزالبت 

ثيوبر  ٍ پشضه هسئَل پزستبر ثِ در ٍظميت اٍ، تغييز ٍ اس ارسيبثي هذدجَ هَلك ثِ ٍ هختصز دليك، گشارش ارائِ تَسػ پزستبري، داًطجَي -

 در گزفتي تصوين ٍ پيگيزي ٍظميت ثيوبر ووه هي وٌذ.

 کبرکٌبى ببليٌي جْت اطويٌبى اس ارائِ ببالتزيي کيفيت هزالبت ّوکبری بِ شيَُ ای هعمَل ٍ هٌطمي بب هزبي ٍ

در والس درس آهَختِ است. ايي داًطجَيبى هلشم  هىبًي ثزاي استفبدُ اس هْبرت ّبيي است وِ داًطجَي پزستبري آهَسش ثبليٌي هحيػ -

 ثِ ارائِ ثبالتزيي ويفيت هزالجت هوىي در هحيػ ّبي يبدگيزي ثبليٌي ّستٌذ. 

تَظيح رٍضي در هَرد يه پزٍسيجز ٍ يب هذاخلِ پزستبري اگز سَالي در راثؽِ ثب هزالجت اس هذدجَ ثزاي داًطجَ هؽزح ضذ، ٍ يب ًيبس ثِ  -

 اٍلَيت هحسَة هي ضَد. ايوٌي هذدجَ ثبالتزيي ٍجَد داضت، ثبيذ سَال خَد را ثِ هزثي يب پزستبر هسئَل خَد ارجبق دّذ. چزا وِ

 داًطجَ ًجبيذ سَاالت خَد را ثذٍى پبسخ رّب وٌذ ٍ يب ثِ لولىزد ًب هؽوئي خَد اداهِ دّذ. -

 ٍ هزثي پزستبري، ٍ داًطجَ ثيي ٍوبهل ثبليٌي است. ارتجبغ صذالت آهيش ٍ داًطگبّي هحيػ رٍاثػ تَام ثب التوبد در تَسمِ وليذ صذالت -

هؽلَة  ثبليٌي يبدگيزي هحيػ يه ويفيت در ثب هزالجت اهي ٍ ارائِ ثزاي وليذي جشء اي، ثْذاضتي حزفِ ّبي تين هزالجت ٍ داًطجَ ثيي

 است.

 هسئَليت عولکزد خَد سطح اس اصَل اخاللي ٍ هعٌَی، ٍ لبَل تَسعِ ببالتزيي

ثِ خَثي آضٌب ثَدُ، ثِ هٌطَر اخاللي  هزثَغ ثِ داًطجَيبى پزستبري داًطجَي  پزستبري ثبيذ ثب حمَق، هسئَليت ّب ٍ وذ ّبي اخاللي -

  داًطجَيبى پزستبري پبيجٌذ ثبضذ.

ثبالتز اس ّوِ ثِ  داًطىذُ، هَسسِ هزالجت ثْذاضتي، هحيػ يبدگيزي، ٍپبسخگَي لولىزد خَد ًسجت ثِ  داًطجَي پزستبري ثبيذ -

 ثبيذ در حيؽِ استبًذاردّبي لولىزدي پزستبراى لول وٌذ. هذدجَيبى ٍ جبهمِ ثِ لٌَاى يه ول ثبضذ. داًطجَي پزستبري

 ش ًديدُ استبِ اًداسُ کبفي آهَس خَدداری داًشجَ اس اًجبم ّز گًَِ رٍش يب پزٍسيجزی کِ در رابطِ بب آى

هذدجَ در  يوٌيهذاخالتي وِ داًطجَ ٌَّس ثزاي آى آهبدُ ًيست، ا ثبالتزيي اٍلَيت را دارا است. ثب اًجبم پزٍسيجزّب ٍ يب هذدجَايوٌي  -

پزستبري  وبروٌبىهمزض خؽز لزار هي گيزد. لذا وليِ رٍش ّبيي وِ ٌَّس تجحز وبفي در آى ايجبد ًطذُ است ثبيذ تحت ًفبرت هزثي يب 

 ت گيزد.صَر

 داًطجَ ثبيذ اس ّز گًَِ الذام لوذي، يب لذم اًجبم هزالجت درهحيػ ثبليٌي وِ خؽز ثزٍس صذهِ ثِ هذدجَ را افشايص هي دّذ اجتٌبة وٌذ. -

يػ داًطجَي پزستبري ثبيذ هتَجِ ثبضذ وِ الذاهبت اٍ هي تَاًذ ضْزت حزفِ پزستبري را تحت تبثيز خَد لزار دّذ. ثٌبثزايي، چِ در هح -

 پزستبري است. وبروٌبىهزثي ٍ يب  ًطگبُ ٍ چِ در لزصِ ثبليي، هَـف ثِ ارائِ هزالجت پزستبري ثب ويفيت ٍ اهي، تحت ّذايتدا

 داًطجَي پزستبري ثبيذ اس ّز الذاهي وِ داراي خؽز ثبلمَُ آسيت جسوي يب رٍاًي ثِ هذدجَ، خَد، يب سبيز افزاد است اجتٌبة وٌذ. -

 ي را ثزاي تَسمِ ضبيستگي ّبي حزفِ اي داًطجَيبى پزستبري فزاّن سبسد.آهَسش پزستبري ثبيذ فزصت ّبي  -

 تَسعِ حزفِ ای  تالش بزای تعبلي پزستبری بب تشَيك بِ يبدگيزی هبدام العوز ٍ

ى است. سالهت، رفبُ، ٍ ايوٌي هذدجَيب ٍ ًيش ثِ ،پزستبري حزفِ اي است وِ ًيبسهٌذ تمْذ داًطجَي پزستبري ثِ لولىزد هجتٌي ثز ضَاّذ -

   ثذيي تزتيت هذدجَ ثب هيل ٍ رغجت ثِ تَاًبيي داًطجَي پزستبري ثزاي ارائِ هزالجت التوبد هي وٌذ.

خَد ثِ  داًطجَي پزستبري پس اس اخذ هذرن وبرضٌبسي خَد، هسئَل تذاٍم آهَسش است. ثٌبثزايي در حبل تغييز ّوَارُهحيػ هزالجتي  -

  هذدجَيبى است.خَد، جْت پبسخ ثِ ًيبسّبي هزالجتي سًذگي حزفِ اي ؼَر رسوي ٍ غيزرسوي در سزاسز 

هطبروت حزفِ اي فزد در پيطجزد اّذاف سبسهبى، ثزاي رضذ حزفِ اي  التوبد ديگزاى است. ، لبهل وليذي ثزاي وستثَدىحزفِ اي  -

صَرت هي گيزد، ٍ اس ؼزيك ضزوت در آهَسش  سالهتظزٍري است. ايي اهز ثب تجذيل داًطجَي پزستبري ثِ لٌَاى لعَ فمبل تين هزالجت 

 هذاٍم، تذاٍم هي يبثذ.

 


