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Medical Ethics

های اخالق پزشکی شاخه ای کاربردی از اخالق است که سعی دارد در سایه تحلیل
فلسفی، درست و نادرست را در حیطه عملکرد در طب و مراقبت های بهداشتی 

.تبیین نماید

ده یا اخالق پزشکی علمی است که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و رفتار پسندی
.ناپسندی است که صاحبان مشاغل پزشکی باید رعایت نمایند



History

 The origins of this arm of ethics date back to
antiquity with the Code of Hammurabi
(2,000 B.C.), the first known code of medical
ethics.

 later, the Hippocratic Oath (5th century B.C.),
which to this day is pledged (often in
modified form) at medical school graduation
ceremonies.

 Majousi Ahwazi and Raazi and Aroozi and
many other Iranian and Islamic texts



نکات مطرح شده در آثار اطبای مسلمان به ویژه محمد بن زکریای رازی

.Iرعایت موازین اخالقی در پرداختن به حرفه پزشکی

.IIرعایت موازین اخالقی در امور پژوهشی

.IIIرعایت موازین اخالقی در امور درمانی

History



اصول و ارزش های اخالقی

o بی ضرر بودنNon- maleficence

o سودمندی یا مفید بودنBeneficence

o خود مختاریAutonomy

o عدالتJustice

o پدرساالریPaternalism

o صداقتVeracity

o رازداریConfidentiality

o وفاداریFidelity











PATERNALISM





CONFIDENTIALITY



FIDELITY



ارتباطات حرفه ای در طب

:مسئولیت های پزشک در قبال بیمار
.دندانپزشکی داشته باشد/ پروانه کار پزشکی.1
.از مهارت، دقت و قدرت تشخیصی در حد قابل قبول برخوردار باشد.2
.از داروها، مواد و تکنیک های استاندارد استفاده نماید.3
.به دست آمده از بیمار را رعایت کنداطالعات محرمانه بودن تمامی .4
.تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیمار را حفظ و به روز نماید.5
به کار بنددبرای همه بیماران را االزماحتیاطات و مراقبت های .6
.  در صورت نیاز بیماران را جهت مشاوره ارجاع دهد.7
.سطح دانش و مهارت خود را همتراز با پیشرفت های حرفه خود حفظ نماید.8
.قانون انجام دهندخالفخود اجازه ندهد اعمال زیردستاز محدوده حرفه خود تخطی نکند و به افراد .9

.درمان خود را به موقع و منظم تمام کند.10
.استفاده نکندغیرعلمیاز روش های تجربی و .11
.قبل از شروع معاینه و درمان، بیماران را در جریان مراحل کار قرار داده و رضایت نامه بگیرد.12
.را در اختیار بیمار گذاشته و او را از چگونگی پیشرفت درمان آگاه سازدالزمراهنمایی های .13
.از درمان خود به یک نتیجه قابل قبول برسد.14

:مسئولیت های بیمار در قبال پزشک
.دهدرا انجام دندانپزشک همکاری نموده و دستورات مربوط به مراقبت خانگی /در طول دوره درمان با پزشک.1
.خدمات ارائه شده پرداخت نمایدازایمبلغ معقول و توافق شده قبلی را در .2
.خود آگاه نمایدسالمت دندانپزشک را از هر گونه تغییر در وضعیت /پزشک.3





رضایت آگاهانه 

Informed consent

:انواع رضایت

(تلویحی)رضایت ضمنی 1)

کتبی/  شفاهی (: با صراحت)رضایت تصریحی 2)

برائت

.آن عملپزشکی برمی گردد، نه به نتیجه و پیآمد آتی( عمل)رضایت به خودِ اقدام 





کاهش خطر

دو راهکار پذیرفته شده جهانی برای به حداقل رساندن خطر موجود در هنگام ارائه خدمات 
:دندانپزشکی وجود دارد

داشتن اسناد و مدارک خوب-1

اطالعات جمعیت شناسی •

تاریخچه پزشکی •

تاریخچه دندانپزشکی •

مراقبت و درمان ها •

برگه های مشاوره •

نکات خاص•

ریبرقراری ارتباط دقیق با بیماران هنگام درمان و دخالت دادن آنها در تصمیم گی-2

ارتباط کالمی•

ارتباط غیرکالمی•









خودمختاری

patient autonomy (self–governance)

A : patient involvement

B : Patient records

o Furnishing copies of records

o Confidentiality of patient records

1



غیر مضر بودن

Nonmaleficience (do no harm) 

A : Education

B  :Consultation and referral

C : Use of auxiliary personal

D : Personal impairment

E : Exposure to blood borne pathogen

F : Patient abandonment
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سودمندی

Beneficence (do good)

A: Community service

B : Government of profession

C : Research and development

D :Patents and copyright

E : Abuse and neglect

Reporting abuse and neglect  
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عدالت

justice ( fairness )

A : Patient selection

Patient with blood borne pathogen

B : Emergency service

C : Justifiable criticism

Meaning of justifiable

D :Expert testimony

Contingent fees

4



صداقت

Veracity (truthfulness )

5

A : Representation of care

Dental amalgam and the restorative materials

B : Representation of fees



C : Devices and therapeutic methods

D : Professional announcement

E : Advertising

Unearned non health degrees

F : Name of practice




