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 مسئولیت افراد مسلکی در جریان آموزش و تعلیمات طبی

ترجمه ونگارش توسط دوکتورس فرزانه ولی جبران مسول پروگرام فیلوشپ نسایی والدی وجراح 

 1931فیستوالی والدی شفاخانه بین المللی کیورسال 

مکلفیت بین استاد و  دانش آموز را در بردارد. در جریان  و د مریضانورت افراد مسلکی را در مآموزش طبی، مکلفی

بوده که همه شان را می توان دانش آموزان خطاب  صل طب، دوکتور تحت ترن و فیلو هاآموزش طبی شاگرد شامل مح

مقابل مریضان که خدمات به آنها کرد. بخاطر وضاحت بخشیدن مسئولیت های افراد مسلکی و دانش آموزان  طبی در

و نتیجه گیری  برابر یکدیگر شان توصیه ها و همچنان مسولیت استادان و دانش آموزان طبی در,آموزشی است  فرصت

 گردیده است: ارایه  ذیل 

 ه  استندرد های با کفایت  ودسترسی به مریضان به دامزش افراد مسلکی طبی عبارت از اامرا اساسی در آمو

 وسیله خدمات صحی شان می باشد. 

  عدم توازن قدرت و اعتبار در میان استاد و شاگرد بین اهل طب و مریضان موجود بوده و تأثیرات باالی

 سیستم آموزشی داشته می تواند. 

  احترام به شأن مریضان ایجاب می کند تا به مریضان اجازه داده شود تا اگر نمی خواهند بتوانند مراقبت توسط

 دانش آموز طبی را رد نمایند. 

 نات حوصلی در یک مریضی تحت انستیزی که به منظور آموزش صورت گرفته و کدام مفاد خاص به معای

 قبل ا زانستیزی اخذ شده باشد. رتی انجام گیرد که موافقه مریض مریض هم نداشته باشد در صو

  بوده و این مسئولیت استاد است که خردمندی، تجربه و مهارتش را طوری به کار برد که به مفاد دانش آموز

 بدون هیچ نوع توقع خدمات شخصی و یا پاداش از شاگرد باشد. 

 .روابط عاشقانه  بین استاد و شاگرد فعلی اش هیچگاه قابل قبول نیست 

  دانش آموز ان نباید  در حاالت قرار داده شوند که مجبور به خدمات و پروسیجر های شوند که در آن عملیه ها

 امکان نظارت آنها توسط استاد نباشد. به قدر کافی توانمندی نداشته و 

  افهام و تفهیم  بین استاد و شاگرد برای رشد یک فضایی که دانش اموز طبی را اجازه دهد و یا حتی تشویق به

 درخواست کمک و فید بک )عکس العمل( سازنده کند یک امر اساسی است. 

 فضای کاری که قابلیت  تا یت اخالقی داشتهاداره و موسسات در برابر دانش آموزان، مریضان و استادان مکلف

 کاری افراد مسلکی را  رشد دهد ایجاد کنند.

 نل محافظت کنند. وفشوزان را از افراد مسلکی  غیر پراداره موسسات مکلفیت دارند تا مریضان ودانش آم 

 ( تعلیمات صحی و آموزش بعد از فراغت افراد مسلکی که در پروسه تحقیقاتResearchهمکاری )  می کنند

 باشد. ( و طرح ریزی تحقیق Researchشامل یک کوریکولم در مورد اخالق ریسرج )

توسط مریض  ه استندرد های با کفایت طبی و دسترسی به خدماتدامدر تعلیمات افراد مسلکی صحی ا پس منظر:

عدم توازن قدرت  و اعتبار  از امر ذاتی  درپروسه تعلیمات افراد مسلکی طبی عبارت یکیک امر اساسی است.  



استاد و شاگرد به نفع استاد و اهل طب و مریضان به نفغ اهل  طب می باشند. دوکتوران تحت ترن وظیفه دو  ینب

گانه استاد و شاگرد  را در عین زمان داشته و باید مسئولیت اخالقی شان را د ربرابر هر دو استاد و شاگرد و نیز 

با  ی نیز مانند دوکتوران  تحت ترن وکتوران د رپرو گرام های بعد از افراغت تعلیمدر برابر مریضان بدانند. د

ند. اگرچه که به صورت متداوم نظارت به سویه های مختلف صورت گفته و در جات شوجه می عین حاالت موا

عمل متقابل مختلف آزادی از مرحله شاگردی تا ریزدنسی الی فیلو وجود داشته، موضوعات اخالقی که در جریان 

بین استادان و دانش آموزان  و مریضان واقع می شود باهم در تمام این مراحل یکسان اند. و این نکته نیز باید یاد 

داشت شود که خط بین استاد و شاگرد در طبابت مانند حالت آب را دارد  و به شکل خطی نیست. تمام اهل طب در 

کدیگر خویش می آموزانند همه افراد مسلکی طبی مسئولیت اخالقی  عین زمان از همدیگر خویش می آموزند و به ی

که آنان در یکی از مراحل آموزشی نول دارند باید مد نظر گیرند با رث استاد استادی را در همه موارد که به حی

 نیز در تمام  سطوح درسی باید مد نظر باشد.  خویش قرار دارند و مسئولیت  اخالقی شاگردی

 

 یقی در برابر مریاان در سیست  اای آموزشی  مسئولیت اخال

در شفا خانه های درسی باید مریضان واضحا این را بدانند از شروع که موجودیت آنها برای تدریس ضروری بوده 

 و در صورت که از لحاظ فزیکی مستعد باشند آماده به سهم گیری در امر آموزش اهل طب باشند. 

د جامعه عمل نموده می توانند که به صورت درست آموزش دیده و با تجربه ه مفابافراد مسلکی صحی در صورت 

باشند،  فراگیری دانش و مهارت در جریان آموزش مزایا و معازیری را دارد. نافع بودن خدمات صحی برای جامعه در 

یا  رسکد ثابت میکند) که این خود یک معرض خطر قرار گرفتن مریض را توام با پروسه های آموزشی به مور

اضافی به صورت مقدم  رعموم به جامعه تعلق میگیرد و با خطری میباشد(. و مزایای پروسه های آموزشی به صورت

واجه به دانش آموزان اقتصادی که تحمیل این بار باالی مریضان که م رصوصًا باخراد مریض قرار میگیرد مباالی اف

مثاًل در جریان اخذ تاریخچه طبی، معاینات فزیکی و تشخیصیه و پروسیجر های جراحی. میباشد طبی می شوند  

صیت در آینده نیز تکرار اگر از عدم توازن قدرت در پروگرام ها ی آموزشی طبی سوء استفاده قرار گیرد، این خا

  شد.  خواهد

جدید را به شیوه موافق با مکلفیت های اخالقی شان بیاموزند تا به مریض مفید  اهل طب باید مهارت ها و تخنیک ها ی

واقع شده و ضرر به وی نرسد، و به حق مریض در تصمیم گیری آکاهانه در مورد موضوع صحی اش احترام قایل 

یاد میشوند،  Teaching Patientsمعالجه میشوند بنام مریضان آموزشی  در شفاخانه های تدریسی شوند. مریضان که 

 تصمیم گیری مریض برای آموزش نباشد. رالت اجتماعی اقتصادی هیچگاه معیاکه نژاد یا ح

ل توضیح مزایا و معازیر معالجه توسط شاگرد داده شود. مکلفیت افراد مسلکی شام درتائید ویا  سانچبرای مریضان 

بی می باشد، مریضان باید تشویق به سهم تلف طخبه شمول نظارت کافی توسط سطوح م شفاخانه تدریسی درمعالجه 

ل طب شود، در حاالت که هری باعث رشد نسل جدید اگیری در پروسه آموزشی اهل طب شوند تا باشد که این سهم گی

این در یض نسبت به هر نوع دلیل که باشد سهم گیری در پروسه آموزشی را رد میکند باید بحث و مشوره دهی رم

 باز هم انتخاب مریض به دلسوزی و شفقت احترام شود. مورد همرایش شروع شود و



که  خانم ها ی درنامه خاص خودش را ایجاب میکند، بعضی از عملیه ها مانند معاینات حوصلی تحت بیهوشی موافقت 

بیشتر حاصل شده که معاینات حوصلی را به منظور آموزش  خاوترتحت عملیه جراحی قرار میگیرند تحت انستیزی 

سازد. که درین صورت باید به مریض واضحًا شرح داده شود که معاینات حوصلی به نفع شخصی مریض نه میبهتر 

موافقتنامه آگاهانه اش را در زمان بیداری قبل از  می باشد که تنها در صورتیکه مریضبلکه صرفًا به منظور تدریس 

د ویا نباش صغیرگیرند مثاٌل در حاالت که م نمیبیهوشی بدهد اجرا شود. زمانیکه مریضان خودشان برای خود تصمی

دیده باشند و پس مانی عقلی داشته باشند چنین موافقه از شخص که مسئولیت تصمیم گیری مریضش را  مغزیصدمات 

گرفته، اخذ شود) متاًل والدین، شوهر، وغیره( امروز به جای معاینات حوصلی )از جانشین های مریضان( استفاده 

جال اخذ موافقت نامه را نیز ندارد. رشد تکنالوژی فرصت بیشتر آموزشی را مهیا نموده است صورت میگیرد که جن

روسکوپی و یا لپروسکوپی و استفاده ستهدرنموده است مثاًل  را مهیا مخصوصًا تکنالوژی زمینه بیشتر آموزش جراحی

را بدون گذاشتن مسئونیت مریض  از مودل های درسی زمینه آموزش مسایل عاجل طبی، عملیه ها و پالن های تداوی

 به خطر مهیا کرده است مودل ها تعلیمات آموزشی را بهبود می بخشد اما کاماٌل جای مریض را گرفته نمیتواند.

آن را با اعتماد کامل حفظ کنند، و راجع به  مورد مریض را بدست آورده اند دانش اموزان باید تمام معلومات که در 

صحبت کنندو از  صبحانهرا صرفًا در جای مناسب مانند کنفرانس های آموزشی و روند  مریضان و مسایل صحی آن

مباحثه در جاهای عامه مانند دهلیز های شفاخانه، زینه ها، به شمول دادن نظریه در مورد مریض و فامیل وی و خدمات 

نیکی حفظ میشوند این مهم الکتروصحی شان اجتناب کنند، عالوتًا نوتها و یادداشتهای طبی که امروز بیشتر به شکل 

محرمیت و امنیت آن به مریضان اطمینان بخشید و دانش اموزان صرفًا دسترسی به آن دوسیه های  به راجعاست که 

 داشته باشند که در آن مسئولیت دارند.

 مسولیت اخالیقی استادان در برابر دانش آموزان طبی  

صورت اجتناب نا پزیر مشکل عدم توازن قدرت و خطر بهره برداری از ارتباط بین استاد و شاگرد در تعلیمات صحی ب

محصلین طب ,رابطه استاد و شاگرد در سطوح مختلف درسی مانند اعظای اختیاری  استاد را داردشاگرد به نفع 

اصولی در تمام سطوح برای استاد این است که خالقی . یک مسولیت ا وجود دارد دوکتوران تحت ترین و فیلو ها

خردمندی تجربه  و مهارت خود را به نفع شاگرد بدون توقع شخصی ویا مکافات از جانب شاگرد به کار برد . به 

خاطریکه قسمت بیشتر طبابت به شکل رابطه بین استاد و شاگرد فراگرفته میشود احتیاط الزم صورت گیرد تا سوی 

شاگرد یک مثال قوی اخالق در عمل است شاگردان استفاده از شاگرد صورت نگیرد زیرا طرزالعمل استاد در مقابل 

اگثرآ از طرزالعمل استاد شان منحث یک مودل استفاده میکنند . رابطه بین استاد و شاگرد نه تنها شامل اعتماد و 

 اطمینان است بلکه تقویه و آزادی را نیز در بر دارد.

. ارتباطات هد م تعلقیت را نیز در شاگرد رشد داین وظیفه استاد است که در جریان اموزش و پرورش حس آزادی و عد

عاشقانه بین استاد و شاگرد در نتیجه ساعات کاری طوالنی و طاقت فرسا قابل قبول نیست . پا لیسی موسسات در این 

ه مورد بسیار جدی بوده و شاگرد و استاد هر دو باید از آن اگا باشند. شاگردان باید در حاالت قرار نگیرند که مجبور ب

اجرای عملیه های شوند که در ان توانمندی کافی نداشته ویا امکان نظارت شان توشط استاد نباشد . یک رابطه سالم بین 

ارت را بدون ترس از تحقیر ویا مجازات میدهد .تدریس باید در یک گرد اجازه تقاضای کمک و نظاستاد و شاگرد به شا

د نباید کوشش به اجرای عملیه های کند ویا مشوره ها ی به مریض فضای احترام متقابل صورت گیرد . عالوتآ شاگر



دهد که دران تجربه دانش و مهارت کافی در عدم موجودیت نظارت را  ندارد . در حاالت نادر شاگرد باید سهم اش را 

مشاهده در پروسه ها کم بسازد که این سهم گیری باعث ایجاد مشکل شود . استاد بصورت بسیار دقیق توسط شاگرد 

 میگردد که این بخش از کریکولوم مخفی را تشکیل میدهد .

 

 مسولیت و طرزالعمل شاگردان در مقابل استادان 

و وقار  ید حیثتن شان باشند . انان باداشاگردان مکلف اند تا صادق با وجدان وبا احترام در روابط شان با استا

مریض شان را حفظ نموده و روابط بین دوکتوران و مریضان را تخریب ننمایند .این مسولیت شاگرد است تا در 

صورت ضرورت تقاضای کمک و نظارت را کنند .افهام و تفهیم بی آالیش بین استاد و شاگرد در ایجاد فضای که 

تقاد سازنده را کند کمک کننده است . در صورت عدم دهد و حتی تشویقش کند تا تقاضای کمک و ان اجازهبه شاگرد 

اموزش و هم خدمات مریضان متضرر میکردد .به صورت اجتناب ناپزیر در صورت هم  موجودیت چنین فضا

که در این موارد شاگرد باید موضوع را به است استاد خطر آسیب پزیری شاگرد خالقی موجودیت طرزالعمل غیرا

 ور بدهد . مرجع با اعتبار موسسه راپ

 

 مسولیت اای اداره موسسات  

 

بارت از ایجاد فضای ازدیاد قابلیت مسلکی دان عو استا ن مریضاناره موسسات در مقابل شاگرددااخالقی امسولیت 

ری ادر تمام سطوح درسی بهره برد ارزان کاری  افراد است سیستم های صحی اکثرآ از شاگردان منحث منبع

 میکنند.

دو هدف به دست اوردن تجربه کلینیکی وسعی و ادامه خدمات متداوم مریضان در مقابل صحت اگر چه که بین 

فزیکی و روحی   فراموش شده شاگرد و همچنان مسونیت مریض در توازن قرار داده شود فقدان خواب کار شاقه 

منفی ان باال ی و افزایش مسولیت های بدون تناسب یک منبع بزرگ فشا ر  روحی برای شاگرد است که اثرات 

شاگرد و مناسباتش با مریضان و مسلک مد نظر باشد . مکلفیت موسسات در ایجاد فضای کاری خوب عبارت از 

در نظر داشت ساعات کاری موثر برای شاگردان ایجاد توازن بین تعلیمات طبی و مسولیت های مریضان تهیه 

نبع فشارهای اضافی باالی شاگرد عبارت از عدم معاشات کافی و خدمات اضافی حمایتی اداری میباشد  . یک م

توافق مسولیت های فامیلی و مقتضیات پروگرامهای اموزشی میباشد برای بسیاری از شاگردان فقدان خواب سبب 

ضعیفی و تخرشیت و عصبانیت میشود . تهیه وقت کافی برای دوکتوران تحت ترین به خاطر ادامه حیات فامیلی 

روگرام درسی شان و یا تحمیل بار اضافی باالی همکاران کاری پر از چالش است که باید شان بدون متاثر شدن پ

 مد نظرباشد .

مئوسسات مسئولیت دارند تا مریضان ودانش آموزان را از شر افراد مسلکی صحی غیر پروفیشنل محافظت کنند. 

ت ظهور طرزالعمل غیر اخالقی  و ه استادان و شاگردان را در صورشاهدور دهی و ممئوسسات باید یک سیستم راپ

بط بین استادان و انموده بهبود رو  تاداره ای بی کفایت داشته باشند. دسترسی به چینن سیستم مریضان را محافظ

شاگردان را سهولت می بخشد. این مسئولیت هر استاد است تا روش غر اخالقی  دانش آموزش را خاطر نشان ساخته 



نی طرزالعمل  غیر اخالقی را در جریان کار بعدی  می کند. مسئولیت اخالقی موسسات زیرا چنین طرزالعمل پیش بی

است تا پالیسی و رهنمود شمولیت شاگردان را در پروسه خدمات صحی مریضان دخیل نموده به طریق که در عین 

 زمان هردو تعلیمات طبی و خدمات صحی با کیفیت عالی را تأمین کند.

 


