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: سپبسگساری

از هؼبًٍت هحترم پژٍّطي داًطگبُ ػلَم پسضکي ثَضْر کِ ثب تصَیت طرح ٍ تبهیي 

اػتجبر الزم، در اًجبم ایي پژٍّص ّوکبری ّوِ جبًجِ داضتٌذ ٍ ّوچٌیي از 

رالوَهٌیي ضْریَر ثرازجبى، اهي17) سَپرٍایسرّبی آهَزضي ثیوبرستبًْبی هَرد پژٍّص 

قذرداًي ( گٌبٍُ ، چرٍهي گٌبٍُ، اهبم خویٌي کٌگبى ، زًجیِ خَرهَج ، ثٌت الْذی ثَضْر 

.  ٍ تطکر ثِ ػول هي آیذ 
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:  خالصِ گسارش

ی  ثِ تخلفبت ًِ تٌْب ثبػث اػتالی اًذٍختِ ّبی آگبّي از قَاًیي ٍ رًٍذ رسیذگ: هقذهِ 

ػلوي هي ضَد ، ثلکِ هبًغ از اًجبم اػوبل هغبیر ثب ضئًَبت اخالقي ٍ حرفِ ای خَاّذ ضذ 

آگبّي  ، ػولکرد ٍ ًگرش پرستبراى ضبغل ًسجت ثِ   ایي هطبلؼِ ثب ّذف تؼییي هیساى

 . قَاًیي ٍ هقررات حرفِ ای آًبى اًجبم ضذُ است 

ًفر از پرستبراى 193پسٍّص حبضر از ًَع تَصیفي  هي ثبضذ  در ایي ثررسي : رٍش کبر 

اثسار گرد آٍری دادُ ّب پرسطٌبهِ ای ثَد کِ تَسط پژٍّطگر ٍ ثب هطبلؼِ . ضرکت داضتٌذ 

:  کتت ٍ هقبالت ٍ تحقیقبت قجلي اًجبم ضذُ تْیِ گردیذ ٍ هطتول ثر دٍ قسوت ثَد 

فیک ٍ ثخص دٍم ثِ هٌظَر اًذازُ گیری هیساى آگبّي ثخص اٍل هرثَط ثِ اطالػبت دهَگرا

ایي . ، ػولکرد ٍ ًگرش پرستبراى ًسجت ثِ قَاًیي ٍ هقررات حرفِ ای تٌظین گردیذ 

سَال  پٌج  گسیٌِ ای ثَد، سَاالت ثب تَجِ ثِ قَاًیي هَجَد در سِ 90قسوت   حبٍی 

ازاتْبی هتٌبست ثب ٍ اًَاع تخلفبت ٍ هجثخص اطالػبت حقَقي ، اطالع از ضرح ٍظبیف 

   . تخلفبت ، طراحي ضذًذ 

درصذ هردثَدًذ 7/23درصذ هطبرکت کٌٌذگبى در ایي هطبلؼِ زى ٍ 8/75: ًتبیج

سبل داضتٌذ 6-11درصذ آًْب سبثقِ کبر ثیي 5/34درصذ دارای هذرک کبرضٌبسي ٍ 2/91ٍ

رصذ سبثقِ د7/6درصذ ًوًَِ ّب سبثقِ آهَزش قَاًیي ٍ هقررات را داضتِ ٍ  6/37فقط ا . 

درصذ در گرٍُ 6/2ّوچٌیي از ًظر آگبّي . هَاجِْ ثب هطکالت قبًًَي را رکر کردُ اًذ 

ٍضؼیت . درصذ در گرٍُ قَی قرار دارًذ 7/6درصذ در گرٍُ هتَسط 7/90ٍ،  ضؼیف 

درصذ در گرٍُ 1/38درصذ در گرٍُ هتَسط ٍ 3/61درصذ در گرٍُ پبئیي ، /5ػولکرد ًیس 

درصذ از ًگرش هتَسط ٍ 7/73درصذ از ًگرش پبییي ، 7/24یس ثبال ٍ از لحبظ ًگرش ى

. درصذ از ًگرش ثبال ثرخَردار ثَدًذ 5/1

:  ًتیجِ گیری 

سطح آگبّي ، ػولکرد ٍ ًگرش از قَاًیي ٍ هقررات حرفِ ای   پرستبراى در حذ هطلَة  

ضبى ًجَدُ است ٍ ایي اهر لسٍم ثرگساری دٍرُ ّبی آهَزش  ضوي خذهت را درایي زهیٌِ ى

.  هي دّذ 

اخالق حرفِ ای ، ًگرش ، ػولکرد ، آگبّي ، قبًَى ، پرستبر  : کلوبت کلیذی 
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: هقذهِ   

 
در ّزیه اسهطبغل  پذیزفتِ ضذُ . ًذگی حزفِ ای ثب هجوَػِ ای اس همزرات ٍ لَاًیي ثْن آهیختِ است س

ٍ لَاًیي حبون ثز ضغل ٍ حزفِ  اجتوبػی تَفیك ًصیت وسبًی هی ضَد وِ ػلن ٍ آگبّی ثیطتزی ثز همزرات

ٍ تخصص خَد دارًذ ٍدر پزتَ ایي آگبّی هی تَاًٌذ ثب هسبئل عزح ضذُ در هحیظ ضغلی ٍ اجتوبػی 

ثزخَرد صحیح داضتِ ثبضٌذ ، ثؼجبرت دیگز ّزچٌذ تَفیك افزاد ثب هیشاى داًص ٍ تخصص آًْب ارتجبط دارد ، 

ای وِ اًتخبة هی وٌٌذ ػبهل هْن ػوذُ در تؼییي  اهب ػلن ثز همزرات ٍ لَاًیي حبون ثز ضغل ٍ حزفِ

سزًَضت ضغلی است سیزا ثِ آًْب اجبسُ هی دّذ تب اس دیذگبُ ٍسیؼتزی ثز اهَر ضغلی خَد ًگزیستِ ٍاس 

(  1)لذرت ثیطتزی ثْزُ هٌذ ضًَذ 

یىی  .لبًَى یه ضزٍرت اجتٌبة ًبپذیز اجتوبػی است وِ سیز ثٌبی رضذ ٍ تؼبلی جبهؼِ را تطىیل هی دّذ 

اس سبسهبى ّب ٍ حزفِ ّبیی وِ در اػتالی سغح سالهتی جبهؼِ ًمص دارد حزفِ پزستبری است ٍ ثِ ػٌَاى 

یه حزفِ در لجبل ارایِ خذهبت خَد ثبیذ پبسخگَ ثبضذ ٍ هسٍَلیت پذیزی ٍ اصل ػذم آسیت رسبًی ثِ 

( . 2)ثیوبر را در حیي هزالجت هذ ًظز داضتِ ثبضذ 

تحمك ایي اهز ًِ تٌْب اس . حزفِ پزستبری تبهیي ثْجَدی ٍ سالهت ثطزیت است ّذف اصلی ٍ غبیی        

(. 3)عزیك ػلوی ، ثلىِ اس رٍش ّبی اخاللی صحیح ٍ ثزلزاری ارتجبط ثب هذدجَ، لبثل دستزسی هی ثبضذ 

اهزٍسُ پزستبراى هسئَلیت ّبی ثیطتزی ًسجت ثِ گذضتِ دارًذ ٍ تَسؼِ ی ًمص آًْب ایجبة هی وٌذ        

یىی ( . 4)وِ ثزخَردار لش سغح آهَسضی ، ػلوی ٍ هْبرتی ثبالیی ثَدُ ٍ تَاًبیی تصوین گیزی داضتِ ثبضٌذ 

اس هسئَلیتْبی هْن ّز پزستبر آضٌب ثَدى ثِ لَاًیي استخذاهی ، ضزح ٍظبیف  ٍ استبًذاردّبی ضغلی ، 

لصیز ، خغب ٍ سْل اًگبری در اّذاف ٍ همبصذ سبسهبى هزثَعِ ، ّوچٌیي اس هَاردی وِ ثِ ػٌَاى تخلف ٍ ى

حزفْذ پزستبری ضٌبختِ ضذُ اًذ ، اس هسئَلیت ّبی خَد در رثغِ ثب ضْبدت دادى در هَرد حَادث 

آگبّی داضتِ ٍ هسبئل لبًًَی را ثطٌبسذ ٍاس هسبئل .... ثیوبرستبًی ، ٍصیت ثیوبراى ، گزفتي رضبیت ًبهِ ٍ

ی داضتِ ثبضذ ٍدر هَرد هٌبفغ لبًَى گذاری ٍ ًظبم  هزثَط ثِ خَدداری اس اًجبم هزالجت ٍ درهبى آگبُ

( . 5)لضبٍت وطَر در حزفِ خَد ضٌبخت ٍ آگبّی ثذست آٍرًذ 

وست آگبّی ًسجت ثِ هَضَػی ثبػج ایجبد ًگزش ًسجت ثِ آى هَضَع هی گزدد ٍ ًگزش هثجت ثبػج    

ٍ عزد آًِ هسئلِ ٍ ثبلغجغ اجزای دلیك تز ٍ ثْتز آى لبًَى هی گزدد در حبلی وِ ًگزش هٌفی ثبػج ًفی 

( . 6)اجزا ًیش ًخَاّذ ضذ 

اهب لجل اس ّز چیش . پس اٍلیي لذم در هصًَیت اس افتبدى ثِ دام ّبی لبًًَی آگبّی اس لبًَى است         

اگز پزستبر آًچِ وِ ثْتزیي ٍ ایوي تزیي است . پزستبر ثبیذ ثذاًذ وِ ایوٌی هذدجَ هْوتزیي اصل است 

( 7)م دّذضبًس لزار گزفتي در هؼزض دردسزّبری لبًًَی را ثِ عَر ولی وبّص هی دّذ ثزای هذدجَ اًجب

  .

 

هتبسفبًِ هسبئل اخاللی ثسیبری در سبسهبى ّبی ثْذاضتی ٍ در هبًی ٍجَد دارد وِ هذیزاى را در ایي لجیل 

اى ٍ هزاجؼیي ٍ سبسهبًْب دچبر سزدرگوی وزدُ است اس جولِ سْل اًگبری ، رفتبرّبی غیز اًسبًی ثب ثیوبر

ثستگبى آًبى ، اػتیبد وبروٌبى ، ثی احتزاهی ثِ ارثبة ٍ رجَع ٍ غیزُ ٍ تحمیمبت در سهیٌِ هسبئل اخاللی ٍ 
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لبًًَی در حزفِ پزستبری ًیش چٌذاى صَرت ًگزفتِ است ٍ ووجَد هسبئل آهَسضی ٍ ٍاحذّبی درسی در 

پژٍّص حبضز گبهی ثزای ًطبى دادى ًیبسّبی سهیٌِ لًَیي ٍ همزرات حزفِ ای ثِ چطن هی خَرد لذا اًجبم 

تب ثب ثزگشاری والس ّبی آهَسش ضوي خذهت ثزای پزستبراى ایي . آهَسضی پزستبراى ضبغل هی ثبضذ 

ّذف اس ایي هغبلؼِ ًیش تبویذ ثز ضزٍرت تذٍیي لَاًیي ٍ همزرات ًبظز ثز حزفِ . ضؼف ّب ججزاى گزدد

ایي حزفِ خغیز ٍ پز اّویت ثب حذٍد ٍظبیف ٍ ضبغلیي  پزستبری ٍ آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ٍ ضبغلیي

در صَرتی وِ پزستبراى . هسئَلیت ّبی خَد در لجبل جبهؼِ ، ثیوبراى ٍ سبیز حزف پشضىی هی ثبضذ 

آگبّی ٍ داًص السم پیزاهَى حمبیك هزثَط ثِ هَارد لبًًَی ٍ اخاللی حزفِ خَد داضتِ ثبضٌذ هی تَاًٌذ 

. حزفِ ای خَد را ثزعزف ًوبیٌذ  ثسیبری اس هطىالت اخاللی ٍ

: هرٍری ثر   هطبلؼبت قجلي  

در سًجبى اًجبم ضذ آگبّی پزستبراى ٍ هب هب ّب ی ( 1379)در هغبلؼِ ای وِ تَسظ  ًگبرًذُ ٍ ّوىبراى 

رصذ درحذ هتَسظ د 8/35درصذ در حذ خَة ٍ 7/57ثیوبرستبى سًجبى در سهیٌِ هَضَػبت اخاللی ، 

درصذ اس پزستبراى 37درصذ اس پشضىبى 29ٍفت تحمیمی وِ در ثبرثبداس اًجبم گز اهب در.  ( 8)ثَدُ است

ٍ لبًًَی را ثِ ػٌَاى  داًص ووی دس سهیٌِ جشییبت وویتِ اخاللی ثیوبرستبى داضتِ ٍ هسبئل اخاللی 

(  9.)پزستبراى را السم داًستِ اًذ  یه ًیبس تلمی وزدُ ٍ آهَسش

درصذ گشارش  5/75رستبراى در ثبرُ وذ ّبی اخاللی اس صفز تب در هغبلؼِ دیگزی در ثلژیه وِ داًص ح

ضَد  تب هَلؼیت وزدُ ، تَصیِ ًوَدُ اًذ وذّبی اخاللی ثِ ػٌَاى راٌّوبی ػولی پزستبراى تذٍیي 

ًتبیج ثِ  1377ثز اسبس یه تحمیك در هطْذ در سبل ( . 10)ّبی حزفِ ای پزستبراى ثْجَدی یبثذ 

درصذ پزستبراى تب حذٍدی اس ضزح ٍظبیفطبى آگبّی داضتِ ٍ 5/40ُ دست آهذُ  ًطبى داد ُ است ن

پس اٍلیي لذم در هصًَیت اس افتبدى ثِ دام . درصذ آًْب ضزح ٍظبیف را هجْن تَصیف ًوَدُ اًذ 33

اگز . اهب لجل اس ّز چیش پزستبر ثبیذ ثذاًذ وِ ایوٌی هذدجَ هْوتزیي اصل است . ّبی لبًًَی است 

یي ٍ ایوي تزیي است ثزای هذدجَ اًجبم دّذ ، ضبًس لزار گزفتي در هؼزض پزستبر آًچِ وِ ثْتز

در 1377سیزتی در هغبلؼِ ای وِ در سبل ( . 11)دردسزّبی لبًًَی را ثِ عَر ولی وبّص هی دّذ

) داًطگبُ ثمیِ الِ اًجبم داد ًطبى  داد وِ آگبّی ٍ ضٌبخت پزستبراى اس هسبئل لبًًَی در حزفِ خَد 

ّوچٌیي هتبسفبًِ . سیبد ثَد در حذ ( درصذ 6/17)د ون ٍ ثسیبر ون ٍ تٌْب درح( درصذ8/40

اس ٍاحذّبی پژٍّص در عَل خذهت خَد ضبّذ لصَر ٍ وَتبّی ٍظبیف اس سَی ( درصذ6/57)

غجیت ثذٍى اجبسُ ٍ ّوبٌّگی لجلی ، ( درصذ 4/38)ّوىبراى خَیص ثَدُ اًذ وِ ثِ هَاردی اسلجیل 

.   ( 12) رات هبفَق اضبرُ ًوَدُ اًذسزپیچی اس دستَ( درصذ8/36)

 

 
 


