
قوانین ومقررات حرفه ای در  
 پرستاری  

Rules and regulations in 
nursing 

 
law and legal 

 حقوقی وقانونی
  



 ضرورت آگاهی از مفاهیم قانونی وحقوقی

 بر طبق اصول قانونی کار می کنندپرستاران اطمینان یابند که  -1•
 خطاهای پرستاری آگاهی یابند از عواقب حقوقی  -2•



 جهت پیشگیری از درگیری های قانونی

 رعایت استانداردهای خدمات پرستاری•
 ارتباطات حرفه ای موثر•
 رعایت اصول اخالق حرفه ای•
 آموزش به بیمار•
 اصول ثبت وگزارش دهی•



 استانداردهای خدمات پرستاری

استانداردهای پرستاری توافقهایی هستند که جهت  : تعریف•
سنجش فعالیتها به کار میروند وموجب تعیین انتظارات برای  

 مراقبتهای پرستاری موثر وایمن می شوند



 اصول توسعه استانداردهای حرفه ای

 کلیه تصمیم گیری ها واعمال خویش هستند مسئولپرستاران  -1•
ومشارکت کننده فعال خدمات حرفه ای پرستاران کانون مرکزی مددجویان -2•

 .در فرایند تصمیم گیری مراقبت خودشان هستند
 مددجوستبهترین برایند ممکن برای هدف از کار حرفه ای دستیابی به -3•
را با دانش وتجربه مداوم کسب صالحیت حرفه ای پرستاران باید بصورت -4•

 .بیشتر ارتقا بخشند
 .را برای پرستاران نشان می دهندمعیارهای عملی استاندادها -5•
 



 استانداردهای حرفه ای  

 Accountabilityپاسخگویی 1.

   Continuing Competenceکسب صالحیت مداوم 2.

  Ethicsاخالق حرفه ای 3.

  Knowledgeدانش 4.

 Knowledge Application کاربرد دانش  5.

  Leadershipرهبری 6.

  Professional Relationshipsارتباطات و ارتباطات حرفه ای 7.



 :پاسخگویی

 پرستاران مسئول عملکردهای خود و پیامدهای آنها هستند •



 :کسب صالحیت مداوم

 پرستار باید صالحیت خود را حفظ نموده وبه طور مداوم ارتقا یابد•



 :اخالق حرفه ای 

هر پرستار باید عقاید ، رفتارها وباورهای خود را بر اساس  •
 .استانداردهای حرفه ای واخالقی حفظ وارتقا بخشد



 :دانش

پرستار از طریق آموزش پایه ،آموزش مداوم ودانش مرتبط با  •
 عملکرد حرفه ای خود را دانش الزم را کسب می نماید



 :کاربرد دانش

کیفیت عملکرد بالینی پرستار ، کاربرد دانش ومعلومات اورا  •
 منعکس می کند



 :  رهبری

درک عقاید شخصی وارزشها  )رهبری نیاز به دانش از خود •
 ،(وآگاهی از چگونگی اثرات رفتارها فردی بر دیگران 

 احترام   •
 اطمینان •
 صمیمیت  •
 دید مشترک ویادگیری   •



 مسئولیت های پرستاران -1

 مقررات و قوانینو  قانونیموارد  آگاهی از •
 و اهداف سازماناستخدامی،شرح وظایف آگاهی از قوانین •
در حرفه  پرستاری شناخته   قصورآگاهی از مواردی که بعنوان •

 .شده اند
 در مورد حوادث و  وصیت بیماران  شهادت دادن آگاهی از قوانین •
 .از مراقبت و درمان خودداریآگاهی از قوانین مربوط •



 مسئولیت های پرستاران-2

 .و تجهیزات مورد نیاز ابزار مهارت در استفاده از •
 .استاندارد مراقبترعایت •
 .  محیط فیزیکیآشنایی با استاندارد •
 .مداوم بر بالین بیمار حضور•
 .صرفه جویی در وسائل و امکانات بیمارستان•
 حرفه ای با همکار ، مافوق ، سایر کادر درمانی وبیمار ارتباطات•

 



 حقوق پرستاران-1

 شرح وظایف  ومحدوده ی قانونیمنطبق  با ارائه خدمت    -1
و مجهز به امکانات فیزیکی   ایمن ارائه خدمت در محیطی     -2

 وپرسنلی وتجهیزات الزم  
با بخش  در مورد شیوه ها و   آشناسازیشرکت در دوره های    -3

 رویه های درمانی در بدو ورود به بخش مورد نظر
آموزش  )شرح وظایف وی است که خارج از رد انجام وظایفی  -4

 (.ناکافی ومهارت ناکافی
 .در اقدامات غیر اخالقی وناشایستعدم مشارکت حق   -5
 
 



 حقوق پرستاران -2

 پرستار از تشخیص بیماران خودش  آگاه شدن حق  -6
یا سیستم ارجاعی در موقعیتهای  حمایت پزشکی حق دریافت  -7

 .اورژانس
 ایمن  وبه دور از ارعاب وتهدید ودخالت ارائه خدمت در محیطی   -8
مذاکره با کارفرما در مواردی مانند آموزش مداوم حرفه ای که به طور  -9

 .مستقیم به مسئولیت حرفه ای اش مربوط می شود
، برنامه ریزی ها وتصمیم گیری خط مشی مشارکت کامل در تعیین  -10

 .هایی که به درمان ومراقبت بیمار مربوط است
 

 

 



 حقوق پرستاران -3

بیماران وپرسنلی که مسئولیت آنها به حمایت وحفاظت  -11•
 .پرستار سپرده شده است

 :اعتراض به جا  -12•
                       کارفرما به موقع وکتبی آگاه شده باشد 
                                  مداخله ای در ایمنی بیمار نداشته باشدوسبب از هم

 گسیختگی درمان ومراقبت بیمار نشود
 ورویه های محیط کارراهنماهای مکتوب حق داشتن  -13•
که در شرح وظایف وی می باشد ولی بیمار  رد انجام کاری -14•

 .مخالف آن است



 توسط پرستاردستورات مبهم عدم اجرای  •
 (دستور اشتباه یا صدمه زننده به بیمار)           



 رازداری

 حفظ اطالعات واسرار بیمار در بین تیم درمانی مرتبط با بیمار •

 استثنائات رازداری
 مشخص شدن قصد آسیب به دیگران توسط بیمار•
 رضایت کتبی بیمار برای اجازه ارائه اطالعات وی به فرد دیگر•
پرسنل متعهدند بالفاصله نهادهای مربوطه را مطلع ) سوءرفتار با کودک•

 (سازند
 (رانندگی توسط بیماران صرع)امکان بروز خطر برای دیگر انسانها •

 



 حقیقت گوئی
 ارائه  اطالعات درست وصادقانه  به بیمار  •
 به بیمار نیستیمدروغ گفتن مجاز به  •
تاخیر در  در موارد خاص هماهنگ با سایر تیم درمانی مجاز به •

 هستیمبیان 



 
Nursing  Malpractice 

   
 

قصور به معنی کوتاهی از انجام استانداردهای مراقبتی وپرستاری  •
    .مبنای این استانداردها مصوبات وزارت بهداشت ودرمان است.است

 Neglience:سهل انگاری-1
 Nursing Professional Misconduct               سوء رفتار حرفه ای-2

  
 

 قصور



 Neglience:سهل انگاری-
 

فعلی که باید انجام  ترک (غفلت:)Act omissionمباالتیبی -1
 میشد 

انجام فعلی که نباید انجام  ::Act Commissionاحتیاطیبی -2
 (تزریق داروی عضالنی بصورت وریدی)میشد

فرد تجربه ومهارت انجام کار را  : Not Experienceمهارتعدم -3
 .ندارد

عدم رعایت و اجرای کلیه ی قوانین،  )رعایت نظامات دولتیعدم -4
 (جراجی در مطب.......()بخشنامه ها و دستورالعمل های مقامات 

 



 Nursing Professional               رفتار حرفه ایسوء -2

Misconduct   
 

، این تخلفات جرم محسوب نشده و مجازاتی در از نظر قانونی•
 قانون برای آن مشخص نگردیده است  

مجازات خاصی در نظر نگرفتند وبر حسب  این مورد برای •
یا کتبی  شفاهی تشخیص هییت تجدید نظر استانی توبیخ 

 ومحرومیت کوتاه یا طوالنی از کار هست

 



 مفاهیم قانونی در اخالق حرفه ای  

هرگونه وقایع زیانبار  اشتباهی که  توسط تیم پزشکی از  : خطا -1•
بیمار رخ دهند درمان یا مراقبت برای پذیرش تا زمان ترخیص در 

شامل اشتباهات پرسنل ویا نقص در  .وقابل پیشگیری باشند
 تجهیزات  

 



 مفاهیم قانونی در اخالق حرفه ای  

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن : به معنی گناه : جرم -2•
تزریق خون ناسازگار به بیمار و دستکاری  )جرایمی مقرر داشته 

 (گزارش پرستاری بعد از بروز جرم



 مفاهیم قانونی در اخالق حرفه ای  

فرد در کاری که باید انجام می داده، کوتاهی (: Negligence) قصور -3•
 –کرده است 

 ترک یک قانون الزامی   •
 فعل یا ترک فعل   •
 سهو خطای  •

 



 مفاهیم قانونی در اخالق حرفه ای  

 عمدخطا ی به معنی (: Mal practice) تقصیر - •
 تقصیر منجر به مرگ مشابه قتل غیر عمد است •

 



 :انواع قصور
 

 به بیمار هنگام رگ گیری یا تزریقآسیب : خطاهای مهارتی -1•
 اطالع از دوز دارو یا نحوه تجویزعدم : خطاهای مربوط به دانش-2•
 گزارش نمودن وثبت نمودندر : خطاهای قانونی-3•

 



 شرائط عدم قصور در امور پزشکی

 .اقدامات پزشک یا تیم درمانی قانونی باشد•
 (.عدم سوءنیت)قصد درمان داشته باشد •
 .اقدامات اخالقی و مشروع باشد•
 .موازین علمی پزشکی در انجام اقدامات رعایت شده باشد•
 از بیمار یا اولیاء یا سرپرستان ویاخذ رضایت •
 .گرفته باشدبرائت نامه •

Dr faezeh jahanpour 



 انواع جرائم

صدمه یا )هرگاه جنایتقانو ن مجازات اسالمی 291به موجب ماده •
خطای  . توام با تقصیر باشدقتل شبه عمد محسوب میشود(فوت

 جزایی است
عالوه بر جبران خسارت وپرداخت دیه (:عمد)در مورد تقصیر•

نقدی یا محرومیت از  چون جرم جنبه عمومی دارد حبس وجزای 
 اجتماعی هم داردحقوق 

 تقصیر عالوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی است•

Dr faezeh jahanpour 



 مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی

 (محاکم دادگستری )مراجع قضائی 1.
 

 (نظام پزشکی)مراجع انتظامی صنفی 2.
  



 :برای آنکه بتوان گفت فردی مرتکب قصور شده باید

 یا مسئولیتی در قبال بیمار   وظیفهداشتن  1.

 .کوتاهی در اجرای وظیفه یا مسئولیت فوق2.

 به بیماردر نتیجه کوتاهی نمودنآسیب و ضررجسمی یا روانی 3.

 بین آسیب و خطا محرز شدن ارتباط4.



 قصور پرستاری رایج 

 انجام فعالیت خارج از حیطه کاری•
 عدم ثبت کارهای انجام شده•
 تجویز  اشتباه داروها•
عدم گزارش دهی بی درنگ وضعیت بحرانی بیمار به پزشک  •

 مسئول
 خطاهای داروئی•

 



 قصور پرستاری رایج 

 بکارگیری افراد غیر حرفه ای برای انجام کارهای تخصصی•
 منجر به صدمه  اشتباهات داروئی •
 تزریق داخل وریدی فلبیت در اثر اشتباهات •

سوختگی مددجو ناشی از تجهیزات ،استحمام یا ریختن مایعات یا غذای 
 .داغ

 منجر به آسیب مددجو   سقوط•
 در استفاده از روشهای آسپتیک در هنگام لزوم کوتاهی•

 

 



 قصور پرستاری

 .....(ساعت ، تاریخ، )عدم ثبت تماس ها با پزشک•
 عدم اطمینان از صحت دستور پزشک•
 پذیرفتن مسئولیت هائی که تبحر ندارد•
 امضای موارد مشکوک•
 عدم گزارش دهی هر گونه دستور مشکوک•
 جدی نگرفتن شکایت بیمار از درد•

 
 



 قصور پرستاری

 عدم استفاده از محدودیت های فیزیکی•
 عدم گزارش وسائل معیوب•
 گازها،وسائل یا نیدل ها در هنگام جراحی شمارشاشتباه در •
 یا تحویل گزارش ناقص به شیفت بعدیارائه گزارش کوتاهی در •
 وضعیت بیمارکنترل کامل کوتاهی در •
 وضعیت مددجو به پزشک تغییرات مهم کوتاهی در گزارش •

 



 بیشترین خطای پزشکی

 . در هنگام تعویض شیفت ها ایجاد میگردد   

Dr faezeh jahanpour 



 جهل به قانون

 به قانون رفع مسئولیت نمی کند جهل •
 

Dr faezeh jahanpour 



 
 

تسکین درد ، حق قانونی بیمار و یک الزام •
 .اخالقی است

Dr faezeh jahanpour 



 اقدامات پرستاری در مواجه با درد بیمار  

 همدلی پرستار•
 در دسترس بودن پرستار  •
 آگاهی یافتن از روند بهبودی و تسکین داروئی درد•

 

Dr faezeh jahanpour 



 خطاهای پزشکی

 
 (شایع)میتواند عامل مرگ و میر باشدخطاهای پزشکی •
 .  خطای بیمارستانی است شایعترینخطاهای داروئی •
و ساعات  ( شب طوالنی تر از روز)فصل زمستان خطاها در •

 .بیشتر است متوالیوشیفتهای  آخرشیفتها
 داروئیشایعترین خطای (.تشابه داروئی) •



 مزایای گزارش خطا

 از بروز مجدد خطا پیشگیری•
 خطای پیش آمدهکاهش عوارض •
 فرد خاطی روانیآرامش •
 خطاها مدیریتکمک به •
 به کادر درماناعتماد بیمار افزایش •
 بیماران رضایت افزایش•
 مراقبتی درمانی کیفیتافزایش •
 هزینهکاهش •



 اقدامات صحیح برای پیشگیری از خطا

کلیه اقدامات انجام شده ، گزارش دهی به ثبت و مستند سازی •
 موقع و صحیح

 برای تمام افراد تیم درمانیبیمه مسئولیت مدنی •
 موجود و رعایت آن در تمام مواردآگاهی از قوانین و مقررات •
 و ایمنخدمات استاندارد ارائه •
 دانش  به روز بودن •
 با رعایت نکات الزمحد وظائف قبول کارها در  •

 



 سه اصل مهم

 شرح وظائفکار در محدوده •
 در انجام کار استانداردرعایت •
 در انجام وظائفکوشش  حداکثر•



 انواع تخلفات انتظامی حرف پزشکی -1

 بیمارمثل سقوط بیمار از تخت اختالل در ایمنی •
 اقدامات درمانی  اجرای نامناسب •
 وضعیت بیمارکنترل وگزارش نارسایی در •
 داروییاشتباهات وعوارض •
 از دستورات مرکزتبعیت  نارسایی از•
 مورد نیاز تجهیزاتعدم یادگیری کاربرد همه •
 وقایع نامطلوبعدم گزارش •
 برای انجام هر درمانی برای بیمارکسب رضایت عدم •
 از دستگاههااستفاده نابجا •



 انواع تخلفات انتظامی حرف پزشکی -2

 سقط جنینهمکاری با پزشک برای •
 مخدرهاتخلف در مقررات استفاده از داروها بخصوص •
 نشودباشد وبر طبق قانون تکمیل ناکامل  پروندهصفحات تمام •
بر اساس ملیت نژاد  مذهب  موقعیت اجتماعی    تبعیضاعمال •

 سیاسی اقتصادی  میان بیماران
نظامات دولتی صنفی و موازین علمی شرعی و قانونی عدم رعایت •

 حرفه ای
 در انجام وظائف قانونیسهل انگاری •

 
 



 انواع تخلفات انتظامی حرف پزشکی -3

 بیمار بصورت غیر قانونیافشای اسرار •
 معمولبیش از حد پذیرش بیمار •
 پزشکیخالف شوؤن انجام امور •
 غیر ضروری به بیماران مخارجتحمیل •
 بیماربیماری و ایجاد رعب و هراس در جلوه دادن وخیم •

 
 



 وترک خدمت حضورعدم •
 هتک حرمت •
 در موارد خاصعدم همکاری •
به گونه ای که اعتیاد آورد ممنوع است مگر تجوز داروهای مخدر •

 .ضروررت باشد
 مطب خصوصیجذب بیمار از مراکز درمانی به •

 



 انواع تخلفات انتظامی حرف پزشکی-4

مراجع قانونی در خصوص خدمات پزشکی و تعرفه های مصوب عدم رعایت •
 پیراپزشکی

 و سوانح طبیعی  بحرانعدم همکاری با مراجع قانونی در مواقع بروز •
 و مجروحین در مواقع اورژانسکمک به مصدومین عدم •
 در ساعاتی که باید حضور داشته باشدمسئول فنی عدم حضور •
 در امور پزشکی و حرف وابستهافراد بی صالحیت بکارگیری و استفاده از •
آئین نامه ها و مصوبات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی عدم رعایت •

 ...و



 علل انجام خطاهای پرستاری -1

 و مسئولیت بیش از حد پرستار طوالنیساعات کار •
 کاری کم تجربه•
در روزهای تعطیل و شیفت  نیروی انسانی کافی عدم بکارگیری •

 شب
 کافیبدون دانش اتخاذ تصمیماتی •
 بیماران از پرستارانافزایش انتظارات •
 متکی به پرستارانسیستم مراقبتی بیش از حد •



 :مسئولیتها و اصول آموزش به بیمار و خانواده  -1

برای این منظور داشته باشد و باید برنامه ای بیمارستان 1.
 .فعالیتهای آموزش به بیمار را هماهنگ کند

به بیمار باید با توجه به اصول و توسط افراد  فرآیند آموزش 2.
 .حرفه ای اجرا شود

 
  
 

 

Dr faezeh jahanpour 



 :مسئولیتها و اصول آموزش به بیمار و خانواده  -2

بیمار باید با توجه  به نیازهای آموزشی ، توانائی ها ، اولویت های      
 :  آموزشی و آمادگی برای یادگیری ، آموزش را دریافت کند

 
 روشهای درمانی•
 مداخالت تغذیه ای •
 .....(بخیه ، حمام ،پوزیشن ،پانسمان )بهداشت•
 .چگونگی استفاده مؤثر و ایمن از تجهیزات پزشکی•
 .آموزش در مورد درد و کنترل آن•
 .تکنیکهای توانمند سازی و بازتوانی•
 روش پیگیری پس از ترخیص•
 آموزش خودمراقبتی )آموزش قبل از ترخیص •
•  



 ثبت و گزارش نویسی

انتقال اطالعات مربوط به بیمار از طریق گزارشهای شفاهی ، ثبت  •
 .کتبی یا انتقال الکترونیکی صورت میگیرد

Dr faezeh jahanpour 



چهار مشکل اساسی در سهل انگاری پرستار بدنبال  
 :عدم ثبت درست وقایع بوجود می آید

 .اتفاق افتاده است حادثهعدم ثبت زمان دقیقی که یک 1.

یا به امضاء رساندن دستورات   شفاهیدر ثبت دستورات  کوتاهی2.
 .شفاهی

برای صرفه جویی در  بصورت از پیش تعیین شده ثبت فعالیتها 3.
 .وقت

 .نادرستثبت اطالعات 4.



 نویسیقوانین گزارش 

 
، از الک غلط گیر یا تراشیدن اشتباهات  را پاک نکنید مطالب  -1

 .خودداری کنید
را باالیش  errorو کلمه خط بکشید روی کلمه غلط یک  -2

 .اسم خود را نوشته امضأ کنید. بنویسید
 .از رفتار بیمار یا بیانات وی باید ثبت شودتوصیفات عینی -3
 
 . حال بیمار خوب است یابد است ننویسید ) 
 



 قوانین گزارش نویسی

مطمئن شوید اطالعات  . گزارش کامل را بنویسید بدون  عجله •
 .دقیق است

گزارش باید دقیق و مسئوالنه   .        ) را گزارش کنیدهمه حقایق •
 (. ودرست   باشد

 



 قوانین گزارش نویسی

امکان جاگذاری مطلبی تا . جای خالی نگذاریددر گزارش پرستاری •
 . در آن فضا باقی نماند

را خط به خط  نوشته و اگر فضایی باقی ماند ، یک خط افقی  گزارش •
 .در آنجا بکشید نام خود را نوشته امضأ کنید

 بنویسیدمشکی  و خوانا همه مطالب را با خودکار •
 



 قوانین گزارش نویسی

 .را ثبت کنید( مثأل تلفنی )منبع اطالع گزارش و نحوه گزارش •
در صورتی که دستور داده شده سئوال بر انگیز است تمام •

وساعت دقیق تلفن به پزشک  .کنیدتوضیحات دریافت شده را ثبت 
 ودستور وی را بنویسید

کارهایی را که . فقط کارهایی را که خود انجام داده اید ثبت کنید•
برای اطالعاتی که )انجام ندادید بعنوان عمل انجام داده ننویسید

 . (ثبت میکنید مسئول هستید
 



 قوانین گزارش نویسی

در گزارش ثبت کرده و به پایان شیفت  به تدریج مطالب مهم را •
 .موکول نکنید

 ننویسیداول شیفت شب گزارش پرستاری را در •
و عنوان خود را وارد  ( تاریخ و ساعت )، زمان  در پایان گزارش •

 .  کرده امضأ کنید
 



 قوانین گزارش نویسی

 

 برای خودتان بگذاریدیک رمز ورود برای ثبت کامپیوتری •
 



 :ویژگی مهم میباشد  5گزارش با کیفیت دارای 

 .حقیقی بودن1.

 .دقت و صحت2.

 .کامل بودن3.

 .داشتن زمان مناسب4.

 .سازماندهی شده5.



 :خط مشی های اخذ دستورات تلفنی و شفاهی

 فقط در مواقع اورژانسدستورات تلفنی محدودیت •
 درست و واضح نام بیمار ، شماره اتاق و تشخیص پرسیدن•
 .مجدد تمامی دستورات پزشک تکرار•
 .شفافاستفاده از سئواالت •



 :خط مشی های اخذ دستورات تلفنی و شفاهی

باید حاوی  ( VO)یا دستورات شفاهی (  TO)ثبت دستورات تلفنی •
تاریخ و ساعت ، نام بیمار ، دستور کامل ، امضأ و نام پزشک و 

 .پرستار باشد
دو پرستار  بر اساس سیاست مرکز مرور این دستورات باید توسط •

 .انجام شده و امضأ گردد
 این دستورات را امضأ نمایدساعت  24تا پزشک باید بطور معمول •

 



 


