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هدف کلی  :آشنایی دانشجویان پزشکی با مبانی اخالق پزشکی ،فلسفه ی اخالق پزشکی ،مباحث عمده ی مطرح در اخالق پزشکی ،مکاتب
اخالقی ،حرفه ای گری ،اخالق اسالمی در عرصه ی طبابت ،چالش های اخالقی در طبابت روزمره ،ارتباط قانون با طب و اخالق پزشکی،اخالق
در آموزش و پژوهش( .آموزش پاسخگو)
اهداف یادگیری :انتظار می رود دانشجو در پایان دوره بتواند:
 .1اخالق پزشکی را تعریف کند و تفاوت «  » Moralsو «  » Ethicsرا بداند.
 .2با فلسفه ی اخالق پزشکی اشنا شود.
 .3با مباحث عمده ی اخالق پزشکی اعم از فلسفه ی اخالق پزشکی ،ارتباطات حرفه ای در طب ،جسم انسان در اخالق پزشکی ،مباحث اخالق پزشکی قبل
از تولد انسان ،اخالق پزشکی در کودکان ،اخالق پزشکی در پیوند اعضا و بافت ،خاتمه ی حیات انسانی ،بیوتکنولوژی و اخالق پزشکی ،مسائل اخالقی
در القاء بارداری ،اخالق پزشکی در بیماران روانی ،سالمندی ،دما نس و اخالق پزشکی ،اخالق پژوهش ،اخالق پزشکی و آموزش ،قانون ،طب و اخالق
پزشکی آَشنا شود و آن ها را فراگیرد.
 .4ارتباطات حرفه ای در طب همچون ارتباط بین پزشک و بیمار ،صالحیت علمی و عملی پزشک ،رضایت بیمار ،رازداری پزشک و حقیقت گویی ،ارتباط با
همکاران حرفه ای ،توجه به اعتقادات بیمار و روابط مالی بین پزشک و بیمار را بداند و با چالش های موجود در آن ها آَشنا شود.
 . 5با مباحث اخالق پزشکی در کودکان هچون مسائل اخالقی در کودکان دچار عقب ماندگی شدید جسمی یا ذهنی ،کودکان دچار بیماری های صعب
العالج ،رضایت گرفتن از کودکان و پژوهش در کودکان آشنا شود.

 .6با مباحث عمده ی اخالق پزشکی قبل از تولد انسان همچون تعاریف بیولوژیک و اطالق حیات انسانی ،سقط جنین ،پژوهش روی رویان و جنین و عقیم
سازی آشنا شود.
 .7ب ا مباحث عمده ی اخالق پزشکی در پیوند اعضا و بافت ها همچون پیوند عضو از جسد ،پیوند عضو از دهنده ی زنده ،حقوق و مسائل اخالقی مطرح بین
فرد گیرنده و دهنده ی عضو ،پیوند بافت ،پیوند بین حیوانات و انسان و جزییات مربوط به آن همچون اخذ رضایت و راه های آن ،روش اطمینان از مرگ
قطعی ،مباحث اخالقی پیرامون پیوند عضو از افراد دچار مرگ مغزی ،مباحث اخالقی پیرامون پیوند عضو از افراد دارای حیات نباتی ( ،)PVSجلوگیری
از سودجویی های مادی ،پیوند عضو از کودکان و افراد دچار اختالل تصمیم گیری ،مباحث پیرامون پیوند عضو از کودکان آننسفال ،پیوند عضو از بافت
های جنینی ،حقوق معنوی و مادی فرد دهنده ی پیوند ،شرایط ا نتخاب فرد گیرنده ی پیوند ،خرید و فروش اعضا و پیمان های مالی بین فرد گیرنده و
دهنده ،قاچاق اعضاء بدن و مسایل اخالقی مربوطه ،استفاده از بانک اعضا جهت پژوهش ،مسائل مربوط به انتقال عضو و بافت از انسان به حیوان ،مسائل
اخالقی مربوط به مادر بودن جنین و استفاده از سلول های بنیادی جنین آشنا شود.
 .8با مباحث عمده ی اخالق پزشکی در زمینه ی خاتمه ی حیات انسانی همچون اتانازی و مسایل اخالقی و قانونی مرتبط با آن ،آشنا شود.
 . 9با مباحث عمده ی اخالق پزشکی در زمینه ی بیوتکنولوژی ،ژنتیک ،کلونینگ ، ،غربالگری ژنتیک ،اصالح نژاد بشر ،تهیه ی نقشه ی ژنوم انسانی و ژن
درمانی آَشنا شود.
 . 10مسایل اخالقی عمده در القاء بارداری مانند مسایل مرتبط با  ،IVFاستفاده از سلول های زایا ( ،)germ cellاستفاده از اسپرم اهدایی ،کودک
آزمایشگاهی ،رحم کرایه ای ،و رازداری را بداند و فرا گیرد.
 .11با مباح ث عمده ی اخالقی در برخورد با بیماران روانی ،مبتالیان به سالمندی ،و دمانس آَشنا گردد.
 . 12با مباحث عمده ی اخالقی در حوزه ی آموزش و پژوهش پزشکی آَشنا گردد.
 .13با تاریخچه اخالق پزشکی در ایران و سایر نقاط دنیا ،آَشنا گردد.
 .14با مباحث عمده در زمینه ی فلسفه ی اخالق پزشکی آَشنا گردد.
 .15مسایل اخالقی عمده در زمینه ی آموزش و پژوهش پزشکی را فراگیرد.
 . 16با بیانیه ها و قوانین مرتبط با اخالق در پژوهش همچون « قانون نورنبرگ » « ،بیانیه هلسینکی » و اهم قوانین کشوری در حوزه ی اخالق پزشکی و
اخالق در پژوهش آشنا گردد.
 .17مباحث اخالقی مرتبط با خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار را فراگیرد.
 . 18مباحث اخالقی مرتبط با انتقال خون را بشناسد و فرا گیرد( .آموزش پاسخگو)

وظایف و تکالیف دانشجو:
 – 1دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس حاضر باشند.
 – 2دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی در کالس حاضر شده و مکلف به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند.
 – 3دروس ارائه شده را مطالعه کرده و جلسات بعدی از استاد مربوطه رفع اشکال کنند.

روش ارزشیابی دانشجو:
ارزشیابی آغازین :پرسش و پاسخ و بررسی دانش فراگیر در خصوص مباحث هر جلسه ی تدریس.
ارزشیابی تکوینی :پرسش و پاسخ از مباحث جلسات قبل
ارزشیابی نهایی :آزمون چند گزینه ای و تشریح ی

منابع مطالعه:
 – 1پزشک و مالحظات اخالقی – جلد اول :پزشک و مالحظات اخالقی ،تالیف دکتر باقر الریجانی و دکتر آرامش ،انتشارات برای فردا ،چاپ دوم ،پاییز
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