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مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران



كارهاي اخالق پزشكي نظامي ساختارمند در راستاي ارائه راه

مناسب براي حل مشكالت اخالقي موجود در زمينه علوم 

.پزشكي است

:مقــدمــه

پزشكي است



هدف از آموزش اخالق به دندانپزشكان چيست؟�

آيا تنها از طريق آموزش مي توان شخصيت و رفتار�
افراد را بهبود بخشيد و مباني علمي و عملي آنان را 

تقويت نمود؟



كنفرانس اوليه معلمان اخالق و قانون در لندن 1996در سپتامبر 
مورد پذيرش عمومي قرار 1997برگزار شد، كه قطعنامه آن در 

گرفت كه در آن مقرر شد، در دندانپزشكي نيز مقررات اخالقي 
.  مخصوص تنظيم گردد 

اصول كلي آن بيانگر حكومت اخالق و قانون بر همه درمان هاي اصول كلي آن بيانگر حكومت اخالق و قانون بر همه درمان هاي 
.دندانپزشكي بوده است



تغيير نگرش بيماران

بروز مسائل جديد اخالقي پيشرفت علم

ارائه درمان هاي نوين



وضــعيـت فــعلي آمــوزش اخـالق



شيوه نوين آموزش اخالق، با ايجاد انگيزه و تغيير 
:تحقق اهداف زير مي گرددموجب نگرش دانشجويان

ارتقاي مهارت رفتاري در ارتباط با بيماران و همكاران حرفه اي�

آگاهي از تعهدات شغلي�

توزيع عادالنه درمان � توزيع عادالنه درمان �

انجام درمان با رضايت آگاهانه �

حفظ استقالل بيمار و انتقال حقايق به او �

رازداري �

خطاهاقبول مسوؤليت�



مثال هاي باليني



:رعايت اصول اخالقي در پژوهش

كاهش خطرات ناشي از تحقيق�

حفظ حقوق شركت كنندگان�

حفظ اسرار شركت كنندگان�

بيان واقعيت در نتايج حاصل از تحقيق و رعايت �
حقوق همكاران 

كسب رضايت آگاهانه�



:پيـشنـهادات
:گروه آموزشي- 1

دندانپزشك

)حقوق دان/ فقيه (متخصص علم اخالق 

:شيوه آموزش- 2
آموزش اصول اخالقي

آموزش عملي كاربرد اصولآموزش عملي كاربرد اصول

ارزيابي دانشجو

Problem Based Learning



:نتيجـه گيـري

هاي دندانپزشكي نيازمند تحول است و آموزش اخالق در دانشكده

دستيابي به اهداف عالي اين آموزش با تفكر و تحقيق فراوان محقق 

با استفاده از تجربيات ساير كشورها و ارتقاي آن مطابق با گرددمي با استفاده از تجربيات ساير كشورها و ارتقاي آن مطابق با . گرددمي

توان پاسخگوي نياز بيماران شرايط فرهنگي و ديني كشور ايران مي

.و رعايت حقوق آنان بود



بـا تشكـر


