
 

 

سيدرجامع ت طرح

 پيوسته نا اتاق عمل1ان ترم ي:  دانشجوگروه فراگير اخالق حرفه ای در اتاق عمل                                                                                                   عنوان درس :       

 بصيری مقدمدکتر نام استاد :                                                                                                                 97-98 يليتحص سال دومنيمسال :        

 از: ندارديش نيپ                                                                                                                              یواحد نظر1 تعداد واحد :         

                                   

 

 

 شرح درس:

در رابطوه بوا    یانتظوام  نیو مجموعه قووان  یاستانداردهاي مراقبت مار،یحقوق ب ،یمربوط به اصول اخالق پزشک اتی، کل خچهیدرس دانشجو با تار نیا

 .دیحرفه اي را استفاده نما فیبود آموخته هاي خود در ارتباط با وظا خواهد رقصور حرفه اي، آشنا شده و قاد

 هــدف کلــي:

 ، مقررات واستانداردها در ارائه خدمات مربوط به رشته اتاق عمل نی، قوان یبا اصول اخالق ییآشنا

 :درس اهــداف ويژه

 از دانشجويان انتظار مي رود در پايان اين درس بتوانند:

 را شرح دهد. یالق ، ضرورت آن و اصول و تئوري هاي اخالقاخ اتیکل-

را شرح  رانیدر ا یي اخالق پزشک خچهیاسالم و تار دگاهیاز د یتحوالت آن ،اخالق پزشک ریو س یاخالق پزشک اتیکل -

 دهد.

 کار در اتاق عمل را شرح دهد. یهاي اخالق یژگیحرفه اي و و یاصول اخالق -

 دمات اتاق عمل را مورد بحث قرار دهد .استانداردها در ارائه خ -

 را بشناسد. ماریو راهکارهاي حفظ حقوق ب ماریب یحقوق اساس -

 ناظر بر تخلفات حرفه اي را بشناسد. نیمقررات و قوان -

 و بعد از عمل را شرح دهد. نیقبل، ح ماریمستند سازي مراقبت از ب -

 .دینما حیر اتاق عمل تشراصول ارتباط با همکاران، پزشکان و همراهان را د -

 .دینما حیو همراهان وي را تشر ماریبرخورد حرفه اي با مرگ ب -

 را شرح دهد. قیدر پژوهش و تحق یاصول اخالق -

 

 

 احی پیشگام تدریسطر
 



 
 اتاق عمل1:  دانشجويان ترم گروه فراگير                          اخالق حرفه ای در اتاق عمل                                                                        :عنوان درس

 بصيری مقدمدکتر نام استاد :                                                                                                        97-98سال تحصيلي  دومنيمسال :        

 پيش نياز: ندارد                                                                                                                   حد نظری وا1 تعداد واحد :         

                                

  ارائه : و مکان زمان

 هــدف کلــي:
ا در ارائه خدمات مربوط به رشته اتاق عمل، مقررات واستاندارده نی، قوان یبا اصول اخالق ییآشنا

 اهداف موضوع تاریخ جلسه

توضیح اهداف دوره -معارفه و اشنایی  1

 جلسات تدریس و سنجش اغازین 

و اصطالحات رایج در اخالق حرفه مقدمه 

 اي

  تعیین اهداف _جایابی  _برقراري ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 اخالق را تعریف کند.

 علم اخالق را تعریف کند.

 پیشینه تاریخی اخالق اسالمی را بیان کند.

کلیات علم اخالق و اخالق حرفه اي در   2

 اتاق عمل

 تاریخچه اخالق پزشکی را ذکر کند.

 نظریات بزرگان طب ایران پیرامون اخالق پزشکی را بیان کند.

 

منشور حقوق بیمار در جهان و ایران،   3

 آن مسئولیت  و انواع

 حقوق تکنولوژیست جراحی

 قصور در اتاق عمل

 منشور حقوق بیمار در جهان را شرح دهد. 

 مفاد منشور حقوق بیمار در ایران را ذکر کند.

 حقوق تکنولوژیست جراحی را بر شمرد.

 مسئولیت هاي تکنولوژیست جراحی و انواع آن را بیان کند.

 انواع قصور در اتاق عمل را نام ببرد.

 ر را شرح دهد.جرایم قصو

 مستند سازي مراقبت ها در حوزه جراحی را بیان کند. مستند سازي   4

 نقش کمیسیون مشترک در مواجهه با وقایع غیر منتظره را شرح دهد.

 جنبه هاي قانونی مربوط به داروها و وسایل پزشکی را توضیح دهد.
 

 مالحظات اخالقی در سقط را بیان کند. باروري و سقط  5

 قانونی در رحم اجاره اي را شرح دهد. موارد

 

 مراقبت از بیمار در مراحل پایان زندگی بیان کند. اتانازي، مرگ و تغییر جنسیت  6

 مالحظات قانونی اهداي عضو را شرح دهد. 

 موارد قانونی مربوط به اتانازي را توضیح دهد.

 چالش هاي اخالقی در تغییر جنسیت را بیان کند.

ونی در مواجهه با بیماران مالحظات قان  7

 خاص

 مالحظات قانونی در مواجهه با بیماران قربانی جنایت را توضیح دهد.

 مالحظات اخالقی در پذیرش بیماران خاص بیان کند.



مسائل قانونی در اقدامات مراقبتی در اتاق   8

 عمل

 اشتباهات رایج رد اتاق عمل را نام ببرد.

 ه اي را توضیح دهد.اصول پیشگشري از بروز خطاهاي حرف

 

  ازمون تراکمی  9

 

 

 

 

 ش تدريس:رو

تدریس میگردد. از وسایل کمک آموزشی  به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ

 د.( به تناسب د ر ارا ئه مطالب استفاده خواهد شدیتا ، اورهد، پروژکتور،وایت برد)شامل :

 الگوي تدریس:پیش سازمان دهنده

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند.-1

 دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با امادگی قبلی در کالس درس حاضر شده و در مباحث درس شرکت فعال داشته باشند.-2

 شجو:روش ارزشیابی دان

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 1 5 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث 1

 19 95 ازمون تراکمی 2

 

 منابع مطالعه:

 1389نشر جامعه نگر ،تهران ،چاپ دوم  "اخالق حرفه اي در هوشبري واتاق عمل  "واحد ع و همکاران  یشهرک -1

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یاشتمحمد مهدي. اخالق حرفه اي در خدمات بهد ،یاصفهان -2

 .یو مطالعات اخالق پزشک قاتی: مرکز تحقیدر فقه اسالم یپزشک تیاسالم. موقع نهیدر آئ یمحمد هادي. اخالق پزشک ،یعبدخدائ-3
 1394ساداتی ل، گلچینی ا ، نخبه دهقان ز. اخالق حرفه اي در اتاق عمل.نشر جامعه نگر، تهران، چاپ اول  -4


