


 اهداف

 چهارگانه اخالق پزشكي  اصول  

اصول  اخالق در آموزش 

انواع خطاهای بالیني  

تصمیم گیری اخالقي در مواجهه با /راهكارهای صحیح

 خطاهای بالیني

 محیط آموزش بالیني  در  مروری بر چند تجربه 



 نويناخالق پزشكي   
 است  اخالق حرفه اي  از شاخه هاييكي  

  مباحث و موضوعات به پرداختن با كاربردی صورت به را اخالقيات

 رد اخالقي راهكارهاي ارائه براي تالش و پزشكي جهان در مطرح

  حوزه  در نيز و پزشكي كادر و پزشكان عمل حيطه در الزم  مواقع

 .نماید مي مطرح طب در اخالقي تصميم  گيري هاي



راهنمايي در براي   چهار اصل كليدي 

 :استاخالقي مطرح شده تصميم گيري هاي 

 autonomy – انتخاب حق / او اختيار و فرد به احترام1.

 beneficence   - بودن مفید /سودمندي 2.

 non-maleficence -  نبودن مضر -رساني ضرر عدم3.

 justice -عدالت رعایت4.

 

 شخصي حريم رعايت  صداقت،  ،رازداري وفاداري،  :قاعده چند داراي



  به حق انتخاب بيماراحترام  -1

 هر انسان صاحب صالحيتي حق دارد بدون قرار گرفتن

تحت فشار، آزادنه و با در اختيار داشتن اطالعات كافي 

در مورد اقداماتي كه قرار است در مورد او صورت 

 . گيرد تصميم بگيرد

 مراقبت از بيمار 



  به حق انتخاب بيماراحترام  -1

 به ها بيمارستان %38 تنها :متحده اياالت در مطالعه يك در 

  ارايه روند در دانشجويان كه دهند مي اطالع شان بيماران

   .دارند حضور ايشان مراقبت

علمي هيأت اعضاي اي مالحظه قابل موارد در : ديگر مطالعات  

  بيمار براي كامل طور به را خود موقعيت دانشجويان خود يا

   .كنند نمي تشريح

 آموزش پزشكي 



 مفيد بودن -2

در بيمار براي را فايده بيشترين كه اقداماتي داريم وظيفه ما  

   .دهيم انجام بردارد

  بين نسبت پزشكي اقدام هر مورد در است موظف پزشك  

  اقدام ضرورت مورد در نهايت در و بسنجد را مضار و منافع

   .بگيرد تصميم نظر مورد

 مراقبت از بيمار 



  نبودنمضر  -3

 ما اجازه نداريم آگاهانه و عامدانه اقدامي انجام دهيم كه به

 .  بيمار ضرر بزند

اين ضرر شامل خسارات جسمي، رواني و مالي مي باشد  . 

 مراقبت از بيمار 



   عدالترعايت  -4

خدمات امكانات از بايد هستند برابر كه بيماراني همه 

   .باشند برخوردار يكسان سالمت

محدودي امكانات و منابع توزيع در عدالت رعايت 

   .شود مي هزينه سالمت حوزه در كه است

 مراقبت از بيمار 



خطاها يا اشتباهاتي که توسط گروه پزشكي رخ  :پزشكيخطاهاي 
 :و مي توانند منجر به آسیب به بیمار گردندمي دهد 

   تشخیصي، اشتباهات
   درماني، روشهای و دارو تجویز در اشتباهات

 جراحي، پروسیجر در اشتباه

 تجهیزات، و آوری فن از استفاده در اشتباه 

 پاراكلینیک تستهای تفسیر در اشتباه 

 علیرغم اشتباه یا حادثه خطا .متفاوتند Malpractice از پزشكي خطاهای 
 یا با سرزنش سزاوار جهل و قصور  Malpractice در ولي  است نیت حسن
 .است داده رخ مجرمانه قصد  بدون



 : JAMA مجله مقاله

 هستند میر  و مرگ علل ترين مهم جزو پزشكي خطاهای

 قرار دنیا میر  و مرگ علل ترين مهم فهرست در بايد و

 .بگیرند



 اشتباه در تشخیص

  خطاهای
 پزشکی

 خطای انسانی

 خطای سیستمی

 ثبت

 تجویز

 تشخیص

 درمان

 فقدان تشخیص

 تاخیر در تشخیص

استفاده نامناسب از فن آوری 
 دارو تجهیزات  روشها

 مسیر اشتباه  بالینی

دارو یا تست یا ابزار 
 بالینی اشتباه

 دوز نامناسب 
 بیش از حد  کمتر از حد

ارزیابی و پایش نامناسب  
 بیمار

 روابط و هماهنگی

 خطای مدیریتی سازمانی
فرآیند/ساختار  

تکنیکی/ خطای  تکنولوژی  



 خطاروش درست ما آنطور كه مي خواهیم پیش نمي رود -
 اجرای درمان در

 error of execution 

 
خطا در برنامه روش انتخابي ما از ریشه اشتباه است  -

 ریزی برای بیمار
error of planning 



درمان تا تشخیص از  بالیني خدمات ارائه از مرحله هر در  
   پیشگیری فاز در حتي

شوند نمي آسیب به منجر خطاها همه   
كرد پیشگیری حادثه وقوع از توان مي . 



رخ بیماری انتظار قابل سیر از خارج  كه حوادثي  
 .دهند مي

 
 



 

 بیمار خودكشي

 دیگر خانواده به كودک ترخیص

 اشتباه خوني گروه تزریق
 دیگر عضو یا دیگر بیمار روی اشتباهي جراحي

 



  اما دارد را ناخواسته اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانائي كه اشتباهي

 . است  نداده روی و  شده متوقف شانس بعلت

شانسي خوش علت (Good Fortune Reasons)   

   (بيمار واكنش ایجاد عدم ولي آلرژي سابقه داراي بيمار به سيلين پني تزریق )  بیمار بودن قوی1.

 (شود مي پزشك اشتباه تجویز متوجه پرستار) دیگر اعمالي یا افراد همزمان مداخله2.

 (تزریقي داروي نوع و بيمار مجددنام بررسي) اطالعات مجدد مرور3.



 حوادثي كه اتفاق مي افتد ولي نتيجه هيچ آسيبي جهت

   بيمار ندارد 

 فرایند دارد پایان  تاآسيب را در ایجاد حالت بالقوه ولي  . 

 حادثه متوقف نمي شود ولي عارضه ندارد 



 :آمریکا مهمترین خطاها در 

        خودكشي بیمار 

 جراحيعمل بعد از خطاهای قبل و 

 تجویزدر خطا 

 اشتباهجراحي روی موضع 

 بیمار  افتادن 



  خطاهای انساني  
 تشخیص             
 تجویز             
 ثبت             
 درمان             

 خطاهای سازماني 
 ساختاری             
 فرآیندی             

خطای وابسته به تكنولوژی 



Human Commission  انجام اقدام اشتباه 
داروي اشتباه 
اندیكاسيون اشتباه 
روش انتقال اشتباه به بيمار مثال تزریق وریدي بجاي عضالني 
طول مدت درمان یا فواصل اشتباه 
نام بيمار یا اطالعات اشتباه از او 

 
Human Omission  عدم اقدام اشتباه 
 ناتواني در تنظيم دوز 
عدم ذكر طول درمان یا دوز مورد نياز 
 عدم تجویز روش استفاده توسط بيمار 
عدم ذكر اطالعات قانوني مورد نياز مثل تشخيص بيماري 



Slips (visible) / Slapses (non-visible) Mistaks 

 Baseپايه 

 خطا براساس مهارت

 :اشتباه در رفتارهاي كليشه اي 

Autopilot,  Automatic, Schematic 

 خطا در تمركز وحضور ذهن وحافظه

 Executive خطا در اجرا 

 )عمل انجام شده طبق دستورالعمل آن نباشد(

 خطا براساس دانش ناكافي و مشكل علمي

 Attentionalنارسائي در رفتارهاي 

 شكست درفرايندهاي استنباطي

 نارسائي درترجمه صحيح اطالعات

   ,ها  اشتباه دردستورالعمل

 Plan  خطاي برنامه ريزي

 اي جنبه حل مسأله اشتباه در

Solving Problem  

 فاكتورهاي خطر 

Risk factors 

 (Emotional)اختالالت هيجاني 1.

 (Sensort)مشكالت حسي 2.

 خستگي3.

 استرس- 4.

 (افراد تازه كار)عدم تجربه  -1

 آموزش ناكافي2-  

 راه هاي پاسخ 

 و 

 كاهش خطر

تجهيزات ، محيط كاار واساتداده از   )توجه به پروتكل ها 1.

 (چك ليست ها

 (عدم شيدت هاي طوالني)كاهش خستگي پرسنل 2.

 كاهش وحذف تغييرات غيرضروري در تجهيزات 3.

 ...(تلدن و )حذف عوامل ايجاد اختالل حواس 4.

 ...نظارت بر استراتژيهاي و 5.

 نظارت بيشتر بر كار وپرسنل-1

 آموزش مناسب وكافي -2



 

Active    فورا قابل مشاهده 
براي تميز دادن اینكه آیا خطا صورت گرفته یا نه،  نياز به       

 هيچ   بررسي نيست و بقول معروف مثل روز روشن است
Latent    خطاهاي غير مشهود یا كمتر مشهود 

 تشخيص خطا نيازمند تحليل و بررسي بيشتر است        



 Latent Errorخطاي مخفي  Active Errorفعال  خطاي

پرسنل یا )لبه تيز چاقوي جراحي  -1
 (  سيستم مراقبتي 

 لبه غير برنده چاقو

 نياز به گذشت زمان جهت ظهور دارد  و فوراً مشاهده مي شود   سریعا -2

خط اول درگيري  در نقطه تماس و -3
  پرسنل و بيماراست 

در اليه هاي مختلف مراقبت هاي درماني  
  است 

  بطور غير مستقيم با خطا ارتباط دارد   مرتبط است ا بطور مستقيم با خط -4

معموال قانون گذاري برنامه ريزي و  معموالً شخص در بروز دخالت دارد  -5
 آموزش نامناسب سبب است 

 سازمان   مديريت خطاي  خطاي عملكرد كاركنان  -6
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 اشتباه در تشخیص

  خطاهای
 پزشکی

 خطای انسانی

 خطای سیستمی

 ثبت

 تجویز

 تشخیص

 درمان

 فقدان تشخیص

 تاخیر در تشخیص

استفاده نامناسب از فن 
 آوری دارو تجهیزات  روشها

 مسیر اشتباه  بالینی

دارو یا تست یا ابزار 
 بالینی اشتباه

 دوز نامناسب 
 بیش از حد  کمتر از حد

ارزیابی و پایش  
 نامناسب بیمار

 روابط و هماهنگی

 خطای مدیریتی سازمانی
فرآیند/ساختار  

تکنیکی/ خطای  تکنولوژی  



 تعادل

 

 نظارت مناسب سطوح باالتر

 در حين انجام فعاليت ها 



 عوامل مؤثر 

 بيمار از جهت اين كه يك فرد  براي   بررسي ميزان ريسك
 . مبتدي مي خواهد پروسيجر را انجام دهد

 

 اين كه يك پزشك جوان در انجام از    مطلع ساختن بيمار
 پروسيجر مشاركت دارد و حصول اطمينان از رضايت بيمار  

 

 از لحاظ توزيع بار آموزش پزشكي بين بيماران  عدالت    رعايت
 مختلف 

 

 



 عوامل كليدي مؤثر بر ريسك ذاتي يك پروسيجر  

نظير : وضعيت باليني عموميstable  بودن يا اورژانسي بودن 

نظير چاقي يا ديابت  : بيماري هاي همراه 
 

 ميزان تهاجمي بودن پروسيجر 

 پيچيدگي تكنيكي پروسيجر 

  خطرات احتمالي در صورت شكست تالش براي انجام پروسيجر 



 مثال هايي از انواع پروسيجر از نظر ريسك ذاتي 

ريسك پايين  : 

تزريق داخل عضالني در شرايط باليني غيراورژانس 

ريسك متوسط : 

 گذاشتنCV line  در يك بيمار مبتال بهCOPD 

ريسك باال: 

 انتوباسيون در شرايط اورژانس 



 عوامل كليدي در تعيين ريسك افزايشي

 اضافه اي كه به خاطر انجام پروسيجر توسط يك فرد  يسك
 .  مبتدي ايجاد مي شود

 

 ازعبارتند : 

  پايه علمي فرد 

تجربه كاري وي 

  عملكرد فرد در پروسيجرهاي مشابه 

 



 نحوه برخورد دانشجو با خطاهاي پزشكي

 اين شرايط آنان بر سر اين دوراهي قرار مي گيرند كه آيا  در

براي حفظ سالمت بيمار اين موضوع را با بيمار كه وظيفه 

سالمت او را برعهده دارند در ميان بگذارند يا به كسي كه حق 

   .استادي بر گردن ايشان دارند وفادار باشند



 نحوه برخورد دانشجو با خطاهاي پزشكي

  وظيفه دانشجو در ارتباط با اشتباهاتي كه پزشكان معالج
 مرتكب مي شوند چيست؟

 ممكن است نتواند ابعاد اشتباه صورت گرفته را به دانشجو
 .  درستي براي بيمار تشريح كند

  ممكن است پزشك معالج زمان را براي ارايه توضيحات به

  .بيمار مناسب نداند



 نحوه برخورد دانشجو با خطاهاي پزشكي

  توصيه مي شود در اين شرايط دانشجو در مواجهه با سؤؤاالت

به بيمار بگويؤد كؤه او بؤا    آده بيمار در خصوص شرايط پيش 

پزشك معالج بيمار صحبت خواهد كرد و از او خواهد خواسؤت  

 .  تا شرايط را براي بيمار توضيح دهد

  



 نحوه برخورد دانشجو با خطاهاي پزشكي

 :  مهم ترين نكات در اين زمينه عبارتند از

  ،طرح موضوع در غياب ديگران 

 ،پرهيز از طرح موضوع به صورت مقابله جويانه 

  بيان اين مطلب كه بيمار از دانشجو خواسته است كه در مورد وضؤعيتي

كه پيش آمده براي او توضيح دهد و او از پزشك معؤالج بؤراي ايؤن كؤار     

   .كمك مي خواهد



 سناريوها 

سناريوي اول 

 سناريوي دوم 

 سناريوي سوم 

 

 رعايت عدالت

 نظارت

 مضر نبودن  

آقاي دكتر الف كه فرزند سه ساله خود را به علت تنگي 
نفس و سرفه به بيمارستان آورده و كارآموزان دور 

.  كودك حلقه زده اند تا او را معاينه كنند كارورزي كه دستيارش از او مي خواهد از نوزاد خون  
گيري شرياني انجام دهد و او را تنها مي گذارد در حالي 

دستياري كه در اتاق عمل مي خواهد براي يك مريض  كه او قبال اين كار را تجربه نكرده است   
بگذارد فقط به خاطر اين كه   arterial lineسزارين 

 آموزش ببيند



 منابع

 تهرانعلوم پزشکی گاه دانشاخالق پزشکی . الریجانیدکتر باقر -

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی . تیم مدرسان حاکمیت بالینی - 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .خدمات بالینی

.  گروه داخلی. اخالق در آموزش پزشکی . عظیم میرزازادهدکتر  - 

اخالق  . غالمعلی دوروشیدکتر   -تهرانعلوم پزشکی گاه دانش

علوم  گاه دانش استادیار پزشکی قانونی و مسمومیت ها. پزشکی

 اصفهانپزشکی 

 

 


