
بسم هللا الرحمن الرحیم



دهیرسانند هب فرماناتت
افروزکان معرفتی است خاطر

اما هن طبیب آدمی کش 

ردد ستانی کن و ردمان دهی 
تشریح نهاد خود ردآموز

هشمی باش طبیب عیسوی





تعریف اخالق

ر اخالق، خوي و ويژگي هاي دروني انسان است كه منشاء رفتار انسان ها بوود  و ميقوت يو يف ن ووا و ااو  را د❑

.حوز  رفتار آدمي دارد

واژ  اخالق گا  به معناي مام به كار مي رود و منظور از آن هيه ويژگي هاي دروني انسان امو  از خووي يوا بو  ❑

.مي باش  اما در اكث  موارد، اخالق به معناي خصوصقات روحي و معنوي مثبت مي باش 



اصطالح اخالق در متون اخالقي و عرفي به سه معنا به كار مي رود

.غ ايز و ملكات و ص ات روحي و باطني كه در انسان است اخالق نامق   مي شود❑

.وداميال و رفتاري كه از ايف خلققّات ناشي  گ دد نقز اخالق و يا رفتار اخالقي گ ته مي ش❑

 ايف در ب خي موارد اخالق به رفتار پسن ي   يا حالت ن ساني خوي اطالق مي شودكه بناب❑

است اد  معناي مح ودي ي به خود مي گق د

تعریف اخالق



انواع پژوهش های اخالقي

اخالق توصیفي( 1

اخالق هنجاری( 2

اخالق فلسفي/ فرا اخالق( 3



(Descriptive Ethics)اخالق توصیفی( 1

استگوناگونجوامعيااف اداخالقيبققفويوصقفبايدرپژوهشومطالعه✓

ازه ف.صخاايف قهوديفحتيياوگ و ياف ديوسطش  پذي فتهاخالقياصوليوصقفوگزارشيعني✓

زارشگاميالبهاف ادي غقبويوصقهنهواستمختلفجوامعياف داخالقورفتارنوعباآشناييص فاآن

.آنهاازاجتنايياوش  

.مقليواست اللينهواستنقليويج بيروشاخالقي،مطالعاتنوعايفدرپژوهشويحققتروش✓

.آي نييمقانبهاخالقيخصوصقاتنادرستيودرستازسخفمباحث،نوعايفدر✓

شناسانانسانشناسان،جامعهشناسان،روانملييِپژوهش هايحوز درميوماًياريخيمطالعاتازنوعايف✓

.استمورخاننقزو



نست نزد رومقان، اگ  كودک كژ و كوژ يا دخت  بود، به حك  سنت، پ ر مي يوا❖

.او را بكش 

ه گور ب خي از ام اي باديه نشقف، از ي س فق  و يا ننگ، ف زن ان خود را زن   ب❖

مي ك دن 



كشن ميراخودسالين اناسكقيوهاازشياري✓

هن وستانقبايلازيكينزددرپ رانم د گوشتخوردن✓

.شودميانجام

.استش  يوصقهاسالمدروال يفبهاحت ام✓

.استمت اولاي انقاننزدنوروزمق دررح صله✓

استداشتهشقوعاقوامازب خيدرداريب د ✓



normative)دستوریاخالق/هنجاریاخالق ethics)

افعوال نوع پژوهش اخالقي، در حقققت به دنبال معقاري ب اي يعققف حسف و قوب در ايف ❑

بوه يعني مي خواهق  ب انق  كه چه كارهايي را موي يووان متصوف. اختقاري انسان هستق 

. حسف ك د و چه رفتارها و ويژگي هايي را مي يوان متصف به قب  نيود

ه ف اصلي پژوهش هاي هنجاري يا دستوري در باي اخالق، در حقققت، راهنيايي ك دن❑

اف اد در يصيق  گق ي ها و احكام م بوط به افعال اختقاري آنان در موقعقوت هواي خواص

است

وع آن به ديگ  سخف موضوع اخالق هنجاري، ديف و قوم و ف قه اي خاص نقست بلكه موض❑

  روش بحث در اخوالق دسوتوري، اسوت اللي و مقلوي اسوت بو. افعال اختقاري انسان است

.خالف اخالق يوصق ي كه يج بي و نقلي است



نظریه های اخالق هنجاری

 Teleology( غایت گرا)نظریه های اصالت  نتیجه❑

  Deontologyنظریه های اصالت وظیفه ❑

 Virtue theoryنظریه مبتنی بر فضیلت❑



(Teleologyتلئولوژی)نتیجه گرایی 

ه به قائلقف به ايف مكتب بازشناسي باي  و نباي ها، درست و نادرست ها و خوي و ب ها را با يوج❑

.نتقجه ي كار يعققف مي كنن 

خاص و ايف دي گا  مستلزم محاسبه نتايج احتيالي انجام اميال گوناگون در اريباط با يک موقعقت❑

.ب گزي ن آن ميلي كه ح اكث  ب ي ي سود ب  ض ر در آن وجود دارد

ط ح ش   امور گوناگوني به منوان غايت فعل اخالقي م( غايت گ ا)در مكايب مبتني ب  اصالت نتقجه ❑

كيال، مع فت، لذت، ق رت، سعادت: است مانن 



نظریه های اصالت نتیجه

نظریه های غایت گرا

بر اساس نوع غایت

سعادت
سعادت گرایي

لذت
لذت گرایي

قدرت
قدرت گرایي

سود
سودگرایي

بر اساس متعلق غایت

دیگران
دیگرگرایي

خود
خودگرایي



... Teleologyتلئولوژی

زیر مجموعه های این نظریه به سه دسته تقسیم می شوند❑

یک عمل زماني اخالقي است كه نتایج آن برای فرد انجام دهنده (:Ethical egoism)اخالق خودگرا❑

.مطلوب باشد

.مالک اخالقي بودن عمل را مطلوبیت برای دیگران مي داند(: Ethical altruism)اخالق دیگر گرا❑

یک عمل وقتي صحیح است كه برای هر كس (: Utilitarianism)نظریه سودگرا یا اصالت سودمندی❑

.رداشته باشدسودمندی بیشتری داشته باشد یا به عبارت دیگر، بیشترین سود را برای حداكثر افراد در ب



(Deontologyدئونتولوژی)وظیفه گرایی 

ايف نظ يه ها معتق ن  كه ويژگي هاي خوود ميول، قطوع نظو  از مقوزان نتوايج ❑

. مثبتي كه در پي مي آورد، مي يوان  آن ميل را صواي و الزم گ دان 

ان  ما پقون  خورد « انسان بودن»التزامات و يعه ات مشخصي وجود دارد كه با ❑

مثل م اقبت از ف زن ان

يک ف د وظق ه گ ا معتق  است كه ويژگي هاي معوقف خوود ميول داراي ارزش❑

. اايي است



اخالق فضیلت گرا
چه كسي .استمسئلۀ اصلي در اخالق فضقلت . موضوع اخالق فضقلت، ن س انسان و منش آدمي است❑

.چه ميلي انجام دهق هست، به جاي باشق  

ياكق  ب  منش فضقلت من انه فامل اخالقي❑

يق م م اهق  خوي و ب ، ب  م اهق  باي  و نباي ❑

اهيقت دادن به اموري نظق  انگقز  ها و ان يشه هاي باطف❑

يوجه به نقش اسو  هاي اخالقي❑

مقني دانستف فضايل اخالقي❑



سه مکتب در یک نگاه

شار  با ايف پ سش ش وع مي كن  كه ميل درست چقست و در پاسخ به اميالي اوظق ه گ ا ❑

.دارد كه في ح  ن سه معتب ن 

.ه  هيقف سوال را با اشار  به سنجش نتايج اميال پقگ ي مي كن نتقجه گ ا ❑

ي از با ط ح سوالي مبني ب  چگونه زيستف، و دموت ك دن به سوي مجيومه افضقلت گ ا ❑

.فضايل، فلس ه اخالق را به س انجام مي رسان 



سقراط 

( .  ن اي خ ا ) سق اط م مي بود بوسقله  ق ريي اس ار آمقز ه ايت مي ش   است ❑

وقت با شنق ن ن ايي الهي  خود را مه   دار رسالتي الهي مي دانست يا  حكيت حكقيان❑

.   را يجلي ك د  و نيايان سازد 

 د و كسي كه  به سنت هاي آيف خقانت مي كو. البته سق اط در زمان خود يک مج م بود ❑

.و اكث يت جامعه او را  يک جنايت كار مي دانستن  . بي ديف  و م س   بود 



سرانجام سقراط

سامته اج ا مي ش  اما مصادف ش  با  24حك  ام ام باي  . به ه  حال به ام ام محكوم  ش ❑

.  رسيي ياريخي در ايف ما   كسي ام ام نيي ش  

سق اط يک ما  در زن ان بود و  و دوستانش در ص د ف ار او ب  آم ن   كه مهيت يف آنها ❑

بود  CRITOك ايتون



استدالل های کرایتون برای نجات سقراط 
وست رک  بگوي  بقشت  م دم نخواهن  پذي فت  كه سق اط مان ن در  زن ان را ب  گزي   است  بلكه د-1❑

.  سق اط را به دلقل كيک  نك دن  به او س زنش مي كنن 

ست  اما ي س او بي مورد ا.  شاي  سق اط فك  مي كن  كه  اگ  دوستانش او را نجات دهن  لو خواه  رفت-2❑

.  هن  مي يوان با رشو   دهان جاسوسان را بست و انسان هايي هستن  كه با مبلغ ان كي حاض ن  او را نجات د

ته اگ  سق اط  به م گ يف ده  مي ا  ف زن ان خود را يتق  ك د  و  آنان را از ادامه يحصقلشان باز داش-3❑

.  است 

سق اط آسان ي يف را  را ب انگقخته است  زي ا  ايف كار  نه شجامانه است و نه ش افتين انه -4❑

اگ  . د هيه كار ها باي  شب آين   انجام شو. را  ديگ ي وجود ن ارد . بقا و يصيق  خود را بگق » : ك ايتون ❑

از يو به ه  جهت! سق اط . بقش از ايف وقت يلف كنق   ديگ  نيي يوان  كاري ك د  و بسقار دي  خواه  ش  

« .يقاضا  مي كن   يوصقه ام را بپذي  و يينا دارم  غق  منطقي نباش 



پاسخ سقراط 

؟؟؟؟؟؟❑



پاسخ سقراط 

.  انجام كار خطا از ه  كسي كه باش  ب  است چه م دم از آن خوششان بقاي  و چه ب شان بقايق ❑
.به مثل كن اگ  انسان از ديگ ان خطا يا زياني دي   باش ، ه  چن  ه  مصبانقت او ش ي  باش ؛ نباي  مقابله❑
.  انسان باي  به ييام يعه ات خود  وفاكن  و نيي يوان  نقض پقيان كن ❑
.ف ار مف از زن ان نقض قوانقف آيف است و موجب پاييال ش ن قوانقف آيف مي شود❑
.هقچ كشوري در اا  پاييال ش ن قوانقف آن ارج و امتبار ن ارد❑
ي بقت و سبب. سبب مالكقت ش   ان . سبب ازدواج ش   ان  . قوانقف سبب  به دنقا آم ن انسان ش   ان  ❑

.  ش   ان .... رسق ن به شغل و
.نيي شود كه قوانقف ايف هيه به ما چقز هايي را ه يه ب ه  ولي ما  آنها را زي  پا بگق ي  ❑
!!؟؟.كقست شه ي را دوست ب ارد ولي قوانقف آن را نپسن د❑
.  گ يز از زن ان نه وضع مف را  و نه وضع دوستان  را بهت  مي كن  و نه وج ان ها را آسود  ي  مي كن  ❑

هيچنقف به كار آن جهان ما نقز نيي آي  
ظل  و زشتي را با ظل  و زشتي پاسخ داد  ام  و ق ار داد ها  و يعه ات خود را با: اگ  از زن ان ف ار كن  ❑

.قوانقف نادي   گ فته ام 



: سوال 

نگا  سق اط وظق ه گ ايانه است يا غايت گ ايانه ؟؟-1❑

قوام  اخالق كه  به انها است الل مي كن  ك ام است ؟؟ -2❑

آيا كسي به نا حت به ج مي محكوم ش   است ؛ حت دارد از زن ان ف ار كن  ؟ خود شيا چه ❑

!!مي كنق  ؟؟



.سق اط وظق ه گ ايانه پاسخ مي ده ❑

اگ  سق اط مي خواست نتقجه گ ايانه پاسخ ده  چنانچه خودگ ا بود چه مي گ ت؟❑



سقراط مي توانست به دو صورت دیگر نیز جواب دهد

نو  كوه هيوه هو  مي دان. باي  بگوي   كه است الل هاي شيا بسقار قانع كنن   انو  ! ك ايتون گ امي-1❑

هواي مو گ موف نابسواماني. مف باي  بيان  يا شاگ دان زيادي ي بقت كن  .شواه  ملقه مف دروغ است 

ام بناب ايف نقشه فو ار را بكوش و موف آنچوه يوو موي گوويي انجو. سقاسي ف اواني را به هي ا  مي آورد 

. . مي ده 

ه موف از از گ ته هايت يشك  مي كن  اما يو يک احتيال را نادي   گ فتوه اي كو! ك ايتون گ امي ام -2❑

اگ  قوام  و قوانقف را نقض كون  چگونوه موي يووان   در آخو ت. م گ خودم خشنود ي  م يا از حقاي  

ه آسود  باش  ؟ در آخ ت وجاهتي نخواه  داشت و به منوان انساني شو يف در مقوان ديگو ان شوناخت

ق  اگ  با ايف م گ بيق م خوش بخت از ايف دنقوا خوواه  رفوت و  و بو يف وسوقله اسوتحقا. نيي شوم 

. احت ام از جانب  هيه انسان ها را دارم 



فرااخالق

ر اسااس بروش عقلي و فلسفي، به تحلیل و تبیین مفاهیم و احکام اخالقيبرخي پژوهش ها با 

دسته بندی زیر مي پردازند 

معناشناختي❑

وجودشناختي ❑

معرفت شناختي ❑



( Meta ethics) فرا اخالق 

.گوين اخالقف ااصطالحدررااخالقيهايگزار دربار فلس يويحلقليمطالعات❑

اخالقيشناسمع فتويحلقلياخالقاخالق،منطتفلس ي،اخالقنظ ي،اخالقآنديگ نام❑

.است

.استمقليواست الليبلكهنقستيج بيونقليآنروش❑

استمختلفهايف قهواديانوجوامعواف ادقبولموردرفتارواخالقنهاخالق،ف اموضوع❑

كهاستهاييگزار هياناخالقي،مطالعاتازبخشايفموضوعبلكهآدمياختقاروافعالنهو

استش  م ضههنجارياخالقدر

first)«اولدرجهاخالق»هنجارياخالقبهدلقلهيقفبه❑ – order ethics)بهو

second-order)«دومدرجهاخالق»ف ا اخالق ethics)گوين مينقز.



مق ه ق اركاوشومطالعهموردرااخالقيهايگزار حقثايفازكهپژوهشگ ي

ب است(neutral)ط فبيآنهانادرستيودرستيوبطالنوحقانقتبهنسبت

دومثال.دارداختقاريافعالبهيهاجييوي افعيموضعكههنجارياخالقخالف

كهپژوهشگ يب اي«استخويجنقفسقط»و«استب جنقفسقط»گزار 

فلس يدفاعص ددراخالقينظاماساسب بلكهنقستيكسانداردهنجاريمطالعات

ه وانظ دركهاخالقف امطالعاتحوز پژوهشگ خالفب اي ميب آنهاازيكياز

كهاستآناخالقف امطالعاتحوز پژوهشگ اصليوظق ه.هستن يكساندو

.كن ارائههاگزار ايفازمقلييحلقليوك د بقانراب وخويمعناي



دامنه مطالعات فرا اخالق 
:استب رسيوبحثموردحقثسهازك دستاخالقيهايگزار اخالقف ادر

semantical)شناختيمعنا question)

.ق  غوظل وم لونادرستودرستونباي وباي :نظق اخالقيهايگزار ازيع ي يومقلييحلقليارايهمثال

epistemological)شناختيمع فت question)

مقلجايگا . مطلقناخالقيهايگزا آنكهياهستن نسبيانشائي،ياهستن خب ياخالقي،ايگزارا اينكهازسخفمثال

چقست؟اخالقدرب هانوشهودواست اللو

logical)منطقيمسائل question)

غق هايگزار ازاخالقيهايگزار استنتاج؟استصحق منطقيلحاظبههستازباي استنتاجآيا:قبقلازسواالييمثال

ابحقايترابطهك د؟استنتاجواقعيغق هايگزار ازراواقعيهايگزار يوانمياساساآيااست؟صحق اخالقي

؟چقستهاارزش



اخالقفلسفهمسائل
:استق ارب يفاخالقفلس همسائلي يفمي  ومهيت يفازب خي

شون ؟ميپق اچگونهاخالقيم اهق .1

مقگ دد؟آشناآنهاباط يتچهازآدمياهف.2

امعه،جق ارداد،ديف،مقل،طبقعت،چقست؛ب يوخوبي؟معقاراستكجااخالقاست؟ريشهكجااخالقيدستوراتواحكامپق ايشمنشاء.3
غق  ؟واحساساتومواطفامقال،

اخبار؟يااستانشاءاخالقي،جيالتدراصل.4

ك د؟يوجقهرااخالقيالزاماتمقتوانچگونه؟چقستاخالقياحكاممبناي.5

است؟ستقزيظل وورزي نم التمثالاخالقياحكامب ايالزاميچه.6

است اللن ؟قابلغق ياپذي ن است اللاخالقي،احكامآيا.7

چقست؟اخالقويج بيملومرابطههستن ؟يج بيملوميابعوباختهرنگنقزاخالقياحكامواصوليكنولوژي،ويج بيملومپقش فتباآيا.8

متغق ؟يااستاابتاخالقآيا.9

نسبي؟يااستمطلتاخالقآيا.10

چقست؟دوآنرابطهاست؟ديفازمستقلاخالقآيا.11



ب وقفمتاستاخالقفلس همه ومي  مسائلجيلهازكهمسائلايفيياميبهپاسخگويي❑

وق كنروشفاخالقبودنواقعيغق يابودنواقعيبهنسبتراخويشموضعكهاستآن

نوانمدوايلاخالقيمكايبيياميمام،بن ييقسق يکدركهاستش  بامثام هيقف

.شون بن يطبقهگ اييواقعغق وگ اييواقعيعنيكلي

✓Realismواقع گرایي

✓Irrealismواقع گرایيغیر

وي يفاساسيجزءگ ايي،واقعغق وگ اييواقعمبحثاخالق،فلس همتع دمباحثاز✓

.استمل ايفمباحثمحوريت يف



قیتقسیم بندی مکاتب اخال



مکتب اخالقی اسالم

(خق ، ش ، باي  و نباي )ارزش هاي اخالقي مبتني ب  واقعقات مقني هستن  

عني حقات بناب ايف با يوجه به بقاي روح ي. انسان داراي روحي است قابل استقالل و بقا

.  كنق اب ي، باي  نتايج افعال از جيله افعال اخالقي را با سعادت و شقاوت اب ي يعبق

.اصالت در انسان از آن روح است و انسانقت آدمي قائ  به روح و باقي به روح است

ست روح قابل يكامل است و به مبارت ديگ  روح داراي يک ح كت جوه ي و يكاملي ا

.و ايف يكامل در سايه ي يعلت به ب ن صورت مي گق د



مکتب اخالقی اسالم

ل بوه به هيوقف سوبب انسوان مقو. مقل روح به كيال بي نهايت و وق ه ناپذي  است

.كسب ه  چه بقشت  كياالت را دارد و به هقچ ح ي از آن قانع نيي شود

.يكامل روح در اا  افعال اختقاري و در سايه اراد  است

.انگقز  ي ن س رابطه ي مخصوصي با نوع كار و كيقت و كق قت دارد

ي اگ  كاري چن  انگقز  در طول ه  داشته باشو ، ارزش كوار يوابع انگقوز  ي اصول

.است



اخالق حرفه ای

  هوا اخالق ح فه اي، مجيومه اي از اصول و استان اردهاي سلوک بش ي است كه رفتار اف اد و گ و

آن را يعققف مي كن  در حقققت، اخالق ح فه اي، يک ف اينو  ي كو  مقالنوي اسوت كوه هو ف

.محقت ك دن ايف ام  است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع باي  ح ظ و اشامه نيود



.استمسئولقتووظق هكار،نوعه بهنسبتكاريوج انواخالقييعه نوميايح فهاخالق

استنگ شويوانستفخواستف،دانستف،حاصلدرح فهبودناخالقي



اخالق پزشکی

,صيشخقبهكهاستكارب دياخالقازايشاخه

رائهادركهاخالقيمسائلحلويحلقلويجزيه

.پ دازدميآين ،ميپقشپزشكيخ مات



پزشكي و اخالق

يوانق  انجام دهق ؟ كار ميچه:  سوال پزشكي❑

كار درست است انجام دهق ؟چه:  سوال اخالق❑



قانون 

برایآننقضكههستندرفتارمدونواجتماعيقواعدقانون،

.كندميایجادمدنيیاكیفریمسؤولیتفرد





نقش ماما

كارورز❑

آگاهي دهن  ❑

مشاور❑

م افع❑

دوست❑

آموزش دهن  ❑

پژوهشگ ❑



هدف کلی همه نقش ها

ح ظ و اريقاء سالمت مادر و كودک❑

واه ارائه م اقبت هاي كق ي و اطالمات ب ون سوگق ي و دادن آگاهي مبتني ب  يحققت و ش❑

ؤولقتمسمقزانباخ متارائهوح فهبهپقوستفبهقادركهدانشجويانيي بقتوآموزش❑

اشن به فوميلب ايمناسبوخوردراينكهيعني.باشن خودي يج بهباهيكارانمشابه



مبنای تصمیم گیریهای اخالقی در مامایی

ارزشهاي ب يهي ح فه ❑
اصول اخالق زيستي❑

سود رساني❑
م م ض ر رساني❑
ايونومي❑
م الت❑
يعه ات ح فه ي مامايي❑

نوع دوستي❑
مسئولقت پذي ي❑
پاسخگويي❑
دانش، اريقاء كق قت خ مات، اريقاء دست سي م دم به خ مات، يولق )يعالي ح فه اي ❑

...(بازآموزي و 
ص اقت و درستكاري❑
احت ام❑
م الت❑



(اتونومی)احترام به استقالل فردی 

يق  ه  ف د بالغ و ماقلي محت است دربار  اينكه چه اق امي با ب ن وي انجام شود آزادانه يص❑

.بگق د

احت ام به ح ي  خصوصي انسان ها/ حت دريافت اطالمات❑

ض ورت رضايت آگاهانه❑

ض ورت اظهار صادقانه حقايت❑

ض ورت رازداري❑



رضایت

ش اهي❑

كتبي❑

ضيني❑

اف اد صغق ❑

اف اد نايوان از نظ  روحي و اهني❑



سود رسانی

(خق خواهي پزشكي)اولويت منافع سالمتي بقيار ❑

كنت ل يعارض منافع❑

مسئولقت پذي ي❑

يعالي ح فه❑



عدم ضرررسانی

ض ر ن سان❑

(ب خورد با متخلف)سوء رفتار ح فه اي (:مام انه)م م ض ر رساني ❑

(:  غق  مام انه)پقشگق ي از ض ر ❑

(كنت ل موارض)موارض جانبي :قابل پقش بقني❑

پاسخگويي، جب ان)خطاي پزشكي :غق  قابل پقش بقني❑

(ص مات،  كاهش ريسک خطا



عدالت
(micro-level)م م يبعقض در ارائه خ مات ❑

(macro-level)يوزيع مادالنه منابع و خ مات سالمت❑
:در ي ويف دستورالعيل ها❑

مشاركت اين عان❑

انصاف❑

ش افقت❑

پاسخگويي❑



رازداری

:دررازداری

بیندمیآنچه❑

شنودمیآنچه❑

آوردمیبدستمعاینهباآنچه❑

ببینداستممکنبیمارزندگیمحیطدرآنچه❑



ماماییاهمیت رازداری از نظر اخالق 

بیمارحق❑

بیمارباماماارتباط❑

تبعیضايجادواجتماعیصدماتازجلوگیري❑



مشکالت رازداری

بیماراطالعاتبهگوناگونافراددسترسی❖

هاپروندهشدنكامپیوتري❖

بیماربهراجعبحث❖

پزشكیهايپروندهبهدستیابی❖



در چه مواردی اجازه نقض رازداری داده می شود ؟ 

خطرازبیمارحفظبراي(1

خطرازديگرانحفظبراي(2



حفظ بیمار از خطر

كودكانبارفتارسوءـ1

مسنافرادبارفتارسوءـ2

خانوادهدرونتهديداتـ3



برای حفظ دیگران از خطر
.باشدجدیسومفردمتوجهخطرباید❑

.باشدباالخطرایناحتمالباید❑

بهصدمهازجلوگیریبرایرازدارینقضجزدیگریراه❑

.باشدنداشتهوجودسومفرد

.شودخطرمانعبتواندرازدارینقض❑

.باشدقبولقابلوكمرازدارینقضازناشیصدمه❑

مالزحداقلدرومسئولمقاماتیافردبهفقطرازافشاء❑

.گیردانجام



نقض رازداری برای حفظ دیگران از خطر

مسئولمقاماتبهگزارشـ1

عفونیبیماريهاي❑
❑H.I.V
رانندگان❑
جنائیاقداماتياسالحازناشیصدمات❑



نقض رازداری برای حفظ دیگران از خطر

خطرمعرضدرافرادبهاطالعـ2

روانیبیماران❑

عفونیبیماريهاي❑

داريرازنقضبرايقانونصريحدرخواستـ3



نقض رازداری برای حفظ دیگران از خطر

داريرازنقضبرايقانونصريحدرخواستـ3



حفظ اسرار بیماران در پژوهش های پزشکی

هلسینكیبیانیه❖

پزشكیهايپروندهازاستفاده❖

بیمارانرويبرپژوهش❖

بیمارانازرضايتاخذ❖



تقدیم به شما


