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ا�داف ��ل

و روت�ن را ا�� �وارد شا�ع  �مان  ما دنبال �ع��ی �وارد �� و چا�ش �ان��ز ن��ت�م، فعال•
کار ��د�م��وان�م ک��ف �ن�م شاھ !!!....��ی�ن ت

کان �ص • کار�ی �ه ب��ر�م و �مام ��ی � ا�ن ا�ت �ه از �با�ث ��وری � �د ام راھ
....ارا� �ن�م�م�یا�ی 

���ص ا�ت اخالق �ش�ی مان�د سا� ر��ه �، یک ع�م با ا�تا�دارد �ی•
و س���ه ای 

ن�ست

ارا� �ود، ی�ی -و-���راه �لا��ظار این�ه �ای �مام �وارد با�ی�ی ���ح �ده، یک •
....واقع بینا� ن�ست 

وا�هه با ب�ماران ا�ت� � "  ا�ول اخال�ی و �واز�ن ��و�ی"�دف ا�ن ��ل �ع��ی •



لش�ل و �دت ا��ای �� 
د���ه90: زمان

��تان � �وا��ه با �رطانارا� �واالت شا�ع � •

و�ی�� �ش�ی �وزه �ی اخالق �ش�ی و 

��رم از راه �یا�ت �واالت �ر�ت �ن�دگان � •

20ن آ�ھا � ���ه و ���ح ��دپیام � ��ل �نار 
د���ه �یا�ی

ال�و��ع ب�دی �و�وعات ���وط � �� •



ا�ول و ک�یات

کار �ی ��رد و �����ی از ا�ول و قوا�د اخال�ی ا�ت �ه ارزش � و �ضاوت � را � �وزهاخالق �ش�ی• �دایت�ش�ی ب

.�ی ��د

� ا�ول با�د�مات با�ی�ین�ست  بل�ه � ��ن کار �ش�ی ا�ت و �ای ا�ذ  ��� اخالق �ش�ی ت�ھا ���و� ای پ�د و ا�درز•

.  آن �و�ه �ود

���ص ا�ت و ��چ •
ا�تالف . � آ�ھا ن�ستف ���ی ا�تال� ا��ریت ��ع �وارد با�ی�ی، رو�ھای ����ق با اخالق 

���ص��ن اخالق و یا با �واز�ن ��و�ی � �وارد 
.و�ود داردد�ی ��یار ا���� � � ا�ن �وزه ب�ن 

.�ده ا�م"   �طای اخال�ی"ا�� � ا�ن �وارد �و�ه ن�ن�م دچار یک  •

•Defensive Medicine  vs. considering   medicolegal considerations

...��ور �ی دی��و  ���� ای از .........................  •



�ی�ه � ما� ن با سا��ه خا�واد�ی �رطاسا�ه 37خا�م 

از . ���ه دارددو��وا�ت ما�ت��و�ی سا�ه اش، 70

کا��ون �دا رد و � گا�دال�ن � ��ز��� �ش�ی ا�ن کار ا�دی

.نیا�ده ا�ت

؟او را ا��ا �ن�م��وا�ت �جاز�مآیا � �حاظ اخال�ی و ��ز ��و�ی *

ک�ی پ�ش آ�د، ���و��م؟*  �ش
ا�� ا��ا ��د�م و 

:�ورد با�ی�ی اول
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.نیا�ده ا�ت

؟او را ا��ا �ن�م��وا�ت �جاز�مآیا � �حاظ اخال�ی و ��ز ��و�ی *

ک�ی پ�ش آ�د، ���و��م؟*  �ش
ا�� ا��ا ��د�م و 

:�ورد با�ی�ی اول
��ا�ل ا��ا�ی ��ل از �ذ�ش ��وا�ت ب�مار) 1

 ب�مارع�ت ن��ا�ی �ر�ی

 و �دم ���ر ا�ن ا�دام � ا��ا�ش �قا�و��ح �خا��ات

 دی��از یک �� �شاوره �و��ه � �یا�ت

 یروا��زش� �شاوره

 دا��ر ���ر مم�نا�دام � ��ا�ی با�

���و��ت ��) 2

 �� یو.          �ای ا�ن �مل ن�ست�وع عار�ه ی �نا��ه �ده �� ���ول �وز�!
 اده از روش یا ا��فالزم�و��ی � ا��ای کا�ل ا�دامات�طا ���ی. ا�ت���ول صد�ه ��ی از �طای �ش�ی

.�ما�یا�تباه �ای ر��دن � �دف 
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ک�ی پ�ش آ�د، ���و��م؟*  �ش
ا�� ا��ا ��د�م و 

:�ورد با�ی�ی اول :ن��ه � از ���� �ش�ی ��و�ی

�����یزن�س�ط�ق •
�نا��م�ما�ی � ر���ت � -� �دن �ود را � ا�ور 

 ���ول •
ً

ارداد ��و�ی و ��روع با ب�مار �ی � اساس ��رعایت ا�ول ع��ی �� از ��� ��و�ی �ر�

با�د

ب�ن �� و ب�مار ���وب �ی ��دد��اردادرضایت م��وب �گا��، •

��و� � ��ا�ی ��ور ��ی با��د�وارضا��اماً �ما�ی •

کا��ون ا�جام �داخ�ه �ما�ی � �ورتی�ه • ��وده ���وب �ی ��ددبا�د، �مان ب �ط�ق�دم ا�دی



تان، با �واف�ت ا�� �ای ب�مار �بتال � �رطان �� 

با (��و�ی ب�مار و ع��ر�م رضایت ���رش ما�ت 

کا��ون ع��ی ��ت ���و�م؟ا�جام �د�م،) ا�دی

کا��ون ا�جام آن، ما�ت��و�ی پ�ش��را� ب ا�د، ���ی �ی��د؟ا�� ا�دی

کا��ون زیبایی ��ور؟ ا�دی

:�ورد با�ی�ی  دوم
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کا��ون زیبایی ��ور؟ ا�دی

:�ورد با�ی�ی  دوم .  ا�ت��ص ب�مار عا�ل و با�غ ����ن ��ارداد �ما�ی �� و •

.�ی ��دزن � ت�ھایی �فایت � ا�ور �ما�ی رضایت •

 �ن�ه �مای�ی ا�ذ رضایت زوج � ا�ور �ما�ی •
ً

دارد�ای �قوق زو�ه�ر�

�ی با�دثبت د��ق ��ئیات ددارد، نیاز��پ�ش��را� ا�ذ رضایت �گا�� � �واردی �ه ��ا�ی �ن�ه•

د �ی با�د، ا�ل � آزادی و حا���ت زو�ه � �ما��ت �دن �وزیبایی� ا�مال•

ا�ت�و�ف � نت��ه � ا�مال ��ا�ی �ه �ن�ه �ما�ی �دارد، �� •

���ر ��ار �ی ��رد،���وص � ا�� باروری ��ت�نافع ���رک زو��ن � ��ا�ی �یی �ه •

.  ا�دام ارجح ا�ذ رضایت از زو��ن �ی با�د



:�ورد با�ی�ی �وم

�تان �خا�ف ���ا�ن ب�مار �بتال � �رطان � 

با�د �ه . �ت�داطالع او از ابتال�ش � ب�ماری � 

��د؟

�ن�م؟ا�� ب�مار ��وا�د � ���رش ن�وی�م، �ه



:�ورد با�ی�ی �وم

�تان �خا�ف ���ا�ن ب�مار �بتال � �رطان � 

با�د �ه . �ت�داطالع او از ابتال�ش � ب�ماری � 

��د؟

�ن�م؟ا�� ب�مار ��وا�د � ���رش ن�وی�م، �ه

ا�تدا���ن �ق ب�مار •

�وددا���ن ��ر �د ا��اما ���� � کا�ش ا��دواری ��ی •

کاری ���ر وی با �مان ���ود• گا�ی � ع�س با�ث �م

دار�دطالع از ��ر �د � �طا�عات ا�جام �ده ب���ر ب�ماران ا�ا�ی �ما�ل � ا•

��و�د�ر �د �ط�ع �مار با�د ����م ب��رد �ه ���ا�ن وی � �ه �د و �ه زما�ی از � •

ی ���وب �ی �ود و ���وا�د �دم رعایت رازدارب�مار، ���ن ��ر �د � ���ا�ن �دون اجازه •

تبا�د عالوه � این�ه ��ر اخال�ی ا� ��عات ��و�ی دا��ه 



:�ورد با�ی�ی �وم

�تان �خا�ف ���ا�ن ب�مار �بتال � �رطان � 

با�د �ه . �ت�داطالع او از ابتال�ش � ب�ماری � 

��د؟

�ن�م؟ا�� ب�مار ��وا�د � ���رش ن�وی�م، �ه

����ص ��ن �����وان او�صد ب�ماران دو�ت دا�ت�د �ودشان � 75/5%•
 ،

.�ود را �دان�د

ری را � �ودش ��ر  ب�ما�صد �وارد، ب�ماران دو�ت دار�د ��، 87� •
)� ��ور یا �دم ��ور خا�واده.(�د�د

� ا�ان



ھای �ب�ی و �د�م �ه � � �ما� ا�� ��و�ه 
�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم
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�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم

�ود��دی �ی با�قوه ا�ھار �طا•

با�قوه ا�ھار �طاصدمات •

�ی�م�ی � ا�ھار �طای �ش روی��د •

مال�ظات سازما�ی•



ھای �ب�ی و �د�م �ه � � �ما� ا�� ��و�ه 
�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم �ود��دی �ی با�قوه ا�ھار �طا

آن �دم ا�از ی ن�ست و�ی یک �مل ��راخال� و � ���ی ��ور “ وقوع �طای �ش�ی ��ما•
کاری یک �مل  .ا�ت ��راخال�ی و �و�ی ��ی�

��و ا��رام � ا��ماد ار�قاء•

از ا��ار � �طاا�ساس آرا�ش •

����ما��ما�یدا�ش و �گا�ی از �طای ار�قاءو از �مان �وع پ�ش��ری از �طا�ی آی�ده •

��وری ���ح �باره ��دودی�ھای �ش�ی ��دن��ا�م •

کان • �ش�ل ا�جاد �ده � ا� �طا �مان � �وقع ام
و �نا�ب 

کان • �دهب ا�جاد �سب رضایت �گا�� از ب�مار �ای ��ران واصالح آ�ی ام

کایت • ��و�یکا�ش ا��مال ش
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�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم صدمات با�قوه ا�ھار �طا

��رس عا��ی �د�د �ای ��د� ا�جاد •

کال � • ت ���ه ��دی �� از ی��ه ���و�� اش

� ی�مار��اب و ن��ا�یاض •

ش�ی آی�ده��ا�ب�ھای ��� و��دم ا��ماد ب�مار•

کایت ا��ا�ش ا• طای ا�جاد �ده � � و ثبت � دادگاه ��مال ش

�� ���ه ای �و�ده 



ھای �ب�ی و �د�م �ه � � �ما� ا�� ��و�ه 
�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم  وال �ما�دن پ�ش �دم �ده و� �����

 رز�ش �ود���ز  از�

 مار  � تک تک �واالت و ن��ان�ھای ب� ��خ کا�ل

 ی،روا�ی و ���ی ب�مار، ���یالت ، و�ع�ت رو� �و�ه � ��ح ���نگ

  ذر�وا�یا�از ��ف  و�

 ب�مار �ه  �مام و ا��ینان دادن �آماد�ی �ای ��ران آ�یب ا�از 

.د دادتالش �ود را � ��ت ���ف ��دن عار�ه ا�جام �وا��

 ز از ��بانیت�آماد�ی �ای ��ورد ��نا�ب از جانب ب�مار��
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�طا ��دهان ��تان ا��ر ب�مار �بتال � �رط

:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم  ا�ع ذی صالح � �و�وع از ���ق � آماد�ی �ود را ��ت پی��ری�

.ب�مار اعالم �ن�د و آن را �ق ب�مار �دان�د

 ه �ی ��ت�ف از آ�ن �مک �ن�د و � ز�ی اسات�د با ���� �شاوره با�

.��وا��د

 وی �د��دراخا�واده ب�مار و مال�ت باپ���ھاد مال�ت �ی �عدی �.

 مائ�دم��وب ب�مار� �و�ده ک��ه �با�ث و ا�ھارات ���ح �ده را�.

 � دا��ه با��د� �مام ��ا�لزبان �دن �و�ه.



ھای �ب�ی و �د�م �ه � � �ما� ا�� ��و�ه 
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:��و�یاخال�ی و ا�م،  از ��� 

ا�ت � او ب�و�م؟آیا الزم 
...��ور؟

:�ورد با�ی�ی �ھارم مال�ظات سازما�ی

�م��خ�ویی �ل ��� روی��د �����ی � �طا و •

ضاوت و �رز�ش�ضایی �دور از � �یا�ت �مایت از ا�از �طا � •

کان • و آ���ز آ�ھا�ناسایی �مام �وارد �طا ام

�تنا�ب�مایت �ی ب��ه ای ��ش •

سا� ا��اد���ب �� � ا�ھار �طا و ���و��ت �ذ�ی•



�و�و��ا�ی و ی و سا�ه � اساس �عای�ه و ما�و��ا� 45خا��ی 

����ص 
ماه �عد ش ش . ��� ����ه ���ود، ��ت FCCبا 

����ص کا��ر داده 
ی ��دد �دارک �شان �ر� .���ود�ای او 

ی � ما�و��ا�ی ��د�د �ه �وا�د کا�ی �ای ا�جام ��و�� 
ت � آن �و�ه شش ماه پ�ش �م و�ود دا��ه �ه راد�و�وژ�س 

.کا�ی ن��ده
آیا الزم ا�ت � ب�مار ب�وی�م؟

؟آیا الزم ا�ت � ���� یا ��د دی��ی اطالع �د��م
آیا راد�و�وژ�ست ���ول ا�ت؟

:�ورد با�ی�ی پ��م
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؟آیا الزم ا�ت � ���� یا ��د دی��ی اطالع �د��م
آیا راد�و�وژ�ست ���ول ا�ت؟

:�ورد با�ی�ی پ��م
کاران � ت�ھا • �روری ، بل�ه ا�وال ستساده ن� ا�ھار ��� � باره �ما�ھای ا�جام �ده �و�ط سا� �م

.�م ن�ست

.� �ھده ما ن�ست�ضاوت•

.��د�ط�ع ب�مار راا��از ���ی  �طا،  ��ی �وان ��ل از •

���ص ن�ست�دم ���یک •
ب�مار � �وردی �ه ��وز  ��ییات آن 

ا�ت�ه و���ه ��ه ما و � �فع �مام جا� ���ت وشأن جا��ه �ش�ی ��ظ •

���ز از ��ی کاری •

د�ت � ان�خاب �بارات �ای اطالع رسا�ی•



�و�و��ا�ی و ی و سا�ه � اساس �عای�ه و ما�و��ا� 45خا��ی 
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ت � آن �و�ه شش ماه پ�ش �م و�ود دا��ه �ه راد�و�وژ�س 

.کا�ی ن��ده
آیا الزم ا�ت � ب�مار ب�وی�م؟

؟آیا الزم ا�ت � ���� یا ��د دی��ی اطالع �د��م
آیا راد�و�وژ�ست ���ول ا�ت؟

:�ورد با�ی�ی پ��م
کاران و یا�دم �ی�د • طای آ�ن �ای �وشا�دن � ادا�ه  �طای �م

� �وارد بینابی�یو�ی � �ضایی ���رما� و �� ���ت با �� اول  •

ب�ی، پ�ش  از �روع و کار�ی ا�جام �ده � ثبت و�ع�ت فع�ی ب�مار •

�مان �ی �ود

�و�ه � �فاوت �طا و �و ر�تار ���ه ای•

د ت��ار �طا�ی �دی یا � �وارد �و ر�تار ���ه ای مان���ا�ع ��و�ی اعالم � •

گام ا�جام �دمات �ش  ....�ی و ��دی، �و ��رف ال�ل یا �واد � ��



ان، �ر� ��تال � کا��ر �بت � ��وآپ ب�مار �ی عال�ت  

و  CEA�ای چک آپ ، �� 

CA15-3 ر�ی �ی دان�م. ��وا�ت �ی��د�

ای ب�مار �دارد و � روت�ن ا�ن آزما�شات ��چ �ف�ی �

 .   ��چ گا�دالی�ی �و��ه ��ده
�

ح��ل �ی�ن�د؟��ور 

ب��وده ا�� � ا� چک ��دن ا�ن آزما�شات آ�شاری از ا�دامات•

� ب�مار ) �دون آ�یب و ��ی(�ای ب�مار ا�جام �د �ه ���� � آ�یب 
......�د

....دا�� چک ن��د�م و ب�مار � ماه �عد با �تا�تاز آ�•

:�ورد با�ی�ی آ��



ان، �ر� ��تال � کا��ر �بت � ��وآپ ب�مار �ی عال�ت  

و  CEA�ای چک آپ ، �� 

CA15-3 ر�ی �ی دان�م. ��وا�ت �ی��د�

ای ب�مار �دارد و � روت�ن ا�ن آزما�شات ��چ �ف�ی �

 .   ��چ گا�دالی�ی �و��ه ��ده
�

ح��ل �ی�ن�د؟��ور 

ب��وده ا�� � ا� چک ��دن ا�ن آزما�شات آ�شاری از ا�دامات•

� ب�مار ) �دون آ�یب و ��ی(�ای ب�مار ا�جام �د �ه ���� � آ�یب 
......�د

....دا�� چک ن��د�م و ب�مار � ماه �عد با �تا�تاز آ�•

:�ورد با�ی�ی آ��
و �واز�ن و �فاوت آن با � ��� ����ن ا�ول اخال�یDefense Medicine�و�وع •

��و�ی ا���ت دارد

�و�ه   �  �فاوت  �طا و ��ور•

�ی ا�� با�ت صد�ه � ب�مار ��یاری از ��وا�ت �ی �ش�ی � . ت�ھا � �دم ا�جام کار ن�ست"�طا"•

تنا�ض داردmaleficenceو  Beneficence��ود با دو  ��ده 

گام �وارد �ود � �ورت رعایت �واز�ن گا�دال�ن ���� • ����ص زود��
ر ع��ی ��ور ���وب ��ی �دم 
��دد



کا• کایت ��د و کار�ناس �م از  و با ���� �ر ما � �ش�ی ��و�ی �ه ���ور �ا�� ما کار ���ح و روزآ�دی ا�جام داد�م و � �� د��ل �و�ه یا ��و��ی ب�مار ش

ما�ت، � د��ل روزآ�د ��ودن اطالعا�ش ما را �ح�وم ��د، �ه راه ح�ی و�ود دارد؟

؟�د �ذ�ش �د� از �ر�ت �ی دارو و وسا�ل �ش�ی و یا �سا��ت � ��ج ا�ن  �ر�ت  � � �ه ��زان ا�ت•

و��ی ب�ماری �ما�ھای پ���ھادی ما را ��ی �ذ�د، ���ر�ن و اخال�ی ��ن روی��د ��ست؟•

ادا�ه دارد..... •

...�واالت ادا�ه دارد



ا�داف ��ل

و روت�ن را ا�� �وارد شا�ع  �مان  ما دنبال �ع��ی �وارد �� و چا�ش �ان��ز ن��ت�م، فعال•
کار ��د�م��وان�م ک��ف �ن�م شاھ !!!....��ی�ن ت

کان �ص • کار�ی �ه ب��ر�م و �مام ��ی � ا�ن ا�ت �ه از �با�ث ��وری � �د ام راھ
....ارا� �ن�م�م�یا�ی 

���ص ا�ت اخالق �ش�ی مان�د سا� ر��ه �، یک ع�م با ا�تا�دارد �ی•
و س���ه ای 

ن�ست

ارا� �ود، ی�ی -و-���راه �لا��ظار این�ه �ای �مام �وارد با�ی�ی ���ح �ده، یک •
....واقع بینا� ن�ست 

وا�هه با ب�ماران ا�ت� � "  ا�ول اخال�ی و �واز�ن ��و�ی"�دف ا�ن ��ل �ع��ی •



...از ی�جا با�د �روع ��د.... 



�واالت �ما
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