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اخالق حرفهاي در پرستاري
*خديجه قضاتفر

1

در تمام ارتباطات حرفهاي خود با عطوفت و احترام نسبت به همه

پيشگيري از بيماري و مراقبت و تسکين درد و رنج ميباشد.همدلي

بيماران رفتارکند.

و همدردي در برقراري يک ارتباط خوب با مددجو از شاخصهاي

مراقبت منحصر به پرستاري نيست.اما در پرستاري امري منحصربه

پرستاران ميباشد.

فرد ميباشد .پرستاري فعاليت علمي است که در آن علم ،تجربه،

بهترين الگوي واقعي در اخالق و حرفه پيامبران و ائمه ميباشند.

عواطف ،عالقه وارتباط جزء اصلي کار روزانه را تشکيل ميدهند.

بهترين الگوي ما پرستاران حضرت زينب کبري (س) که در خوش

مراقبت به هر شکلي که ارائه شود بايد مستلزم آن باشد که يک

خلقي و رازدار و صبور وبردبار در امر پرستاري بود.

فرد با کاملترين ظرفيت انساني خود به نيازهاي ديگري واکنش

نتيجهگيري :با آموزش مداوم اخالق حرفهاي سبب افزايش احترام

نشان ميدهد.

به مقام پرستار و امنيت سالمت بيماران ميشويم و در نتيجه انگيزه

پرستار بايد در تمام ارتباطات حرفهاي خود با عطوفت و احترام به

و رضايتمندي در پرستاران و بيماران افزايش مييابد.

مقام ارزش به فرد بودن تک تک افراد عمل کند.نه اينکه بر اساس

منابع:

وضعيت اجتماعي و اقتصادي و نگرش فرد و يا ماهيت مشکل

ـ اخالقيات در پرستاري تاجمه جواليي سودابه ،دهقان نيري

بهداشتي وي عمل کند.نخستين مسئوليت حرفهاي پرستاران در

ناهيد ،چاپ اول ،1388مهراوش

رابطه با مردمي است که به مراقبت پرستاري نيازمند هستند .پرستار

ـ استاندادهاي حرفهاي پرستاري ،ترجمه ميرزا بيگي غضنفر،

بايد محيطي را فراهم کند که در آن حقوق و ارزشها .آداب و

سالمي صديقه سنجري مهناز ،چاپ1386ناشر نظام پرستاري

رسوم و باورهاي معنوي فرد و خانواده و جامعه مورد احترام واقع

ـ انسان و عرفان دکتر قره داغي ابوالحسن چاپ  ،1389ناشر

شود.پرستار بايد اطالعات فردي و خصوصي بيمار را حفظ کند.

1ـ (*نويسنده مسؤول)

تلفن09123046888 :

ارغوان

پوستر

هدف :ارتقاء اخالق حرفهاي در پرستاران است زيرا پزستار بايد

پرستاران 4مسئوليت مهم برعهده دارند که شامل ارتقاء سالمتي و

