
 بسمه تعالی

 ایه فمسابقه اخالق حر

ماره را به شمسابقه ت تم آنالین لطفا جواب سئواالسدانشجوی گرامی با سالم ضمن عرض پوزش به علت مشکل در سی

 به نام خانم توفیقی ارسال نمایید 66818110100واتساب
 

 بیمار حق دارد که در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد؟ ایآ-8

 .شودیم ماریبه ب بیباعث آس ر،یخب(     امکان وجود ندارد. نیا یدرمان ی، در مرکز آموزش ریخلف( ا

 .ستیحق برخوردار ن نیاز ا مانیدر بخش زاد(                 است. ماریب یخصوص میجزء حقوق حر ،یبلج( 

 

 بروند و رونیبا هم ب کندیهمراه  او  در بخش است، دعوت م یکه گاه  مارانشیاز ب یکیاز دختر  یاز همکاران گروه پزشک یکی-2

 است؟ حیصح یااز نظر حرفه یاقدام و نی. اکندیم یشام بخورند و در آنجا از او خواستگار

 است. رفتهیخود دعوت را پذ تیبا رضا ماریچون دختر ب ،یبلب(     است. مارستانیخارج از ب یچون محل خواستگار ،یبللف( ا

 ندارد. یمرخص شده باشد اشکال ماریاگر بد(                       است یبر خالف شرافت و درستکار  ریخج( 

 

در راه رسیدن به منزل خود تصادف  در حین رانندگییکی از شاغالن حرف پزشکی در حالت مستی ناشی از مصرف الکل -3

شود. این جرم کیفری وی را چگونه تفسیر و در دادگاه به جرم رانندگی در حالت مستی و مصرف الکل محکوم می کندمی

 کنید؟می

 قابل رسیدگی در نظام پزشکی نیست.بوده و  وی( مربوط به زندگی شخصی |لفا

 ب( رفتار وی نقض حقوق شهروندی است و صدور محکومیت کیفری توسط دادگاه کیفری کافیست.

 ای است و قابل رسیدگی در نظام پزشکی است.مندی و خالف شئون حرفهج(رفتار وی نقض حرفه

 د( با توجه به اینکه مصرف الکل توسط شاغل حرف پزشکی در محیط بالینی نبوده قابل رسیدگی در نظام پزشکی نیست.

 

 ی بر عهده چه کسی است؟ها و دفاتر کار شاغالن حرف پزشکمسئولیت نگهداری از پرونده بیماران در مطب-1

 د( تمامی اعضاء حاضر در دفتر کار ج( هر دو                مند صاحب پروانهب( حرفهلف( منشی دفتر یا مطب   ا

یکی از شاغالن حرف پزشکی از رفتار یکی از مراجعین خود به دلیل توهین و پرخاشگری به گروه پزشکی آزرده خاطر شده و -5

 خواهد. توصیه شما چیست؟راهنمایی میاز شما به عنوان همکار 

 ب( رعایت ادب و احترام بیمار                                    لف( شکایت از بیمار در مراجع رسمیا

 د( تمامی موارد                       ج( برخورد قهرآمیز و قاطع در برابر توهین مراجع

 

ه د ناحییکی از بیمارانی که معتاد است و امروز صبح تحت عمل جراحی شکستگی باز استخوان دست قرار گرفته است از در-0

 کند. وظیفه گروه پزشکی در این شرایط چیست؟عمل شاکی است و درخواست تزریق ضد درد مخدر می

 لف( به حداقل رساندن درد و رنج بیمار از هر طریق ممکنا



 ب( تزریق دارونما به منظور جلوگیری از دریافت دوز بیشتر ضد درد مخدر

    د( هیچکدام                         سبت به دردج( توانبخشی بیمار و تالش بر تاب آوری بیمار ن

 

 وظیفه گروه پزشکی در خصوص نصب منشور حقوق بیمار در مطب یا محل ارائه خدمت چیست؟-7

 ب( اختیاری است.                              لف( یک الزام است.ا

 د( الف و ج صحیح است.                               ج( یک مزیت است.

 

گذاری داخل تراشه لوله کند تااز دانشجویان پزشکی درخواست میموزش آدر یک مرکز آموزشی درمانی در راستای دستیاری -1

را بر روی افراد تازه فوت شده که هنوز جسدشان گرم است را بدون اخذ رضایت قبلی از بیمار یا خانواده وی، بر روی جسد گرم 

دستیار با مشاهده فیلم نسبت به صحت انجام عمل و کسب مهارت دانشجو  برداری کرده تاانجام داده و از تمامی مراحل فیلم

 کنید؟را چگونه ارزیابی می دستیاراطمینان حاصل کند. این اقدام 

 لف( برای تربیت پزشکان آینده مفید است.ا

 برداری انجام شود.گذاری داخل تراشه صحیح است ولی نباید فیلمب( لوله

 .ی با اخذ رضایت قبلی بیمار یا خانواده وی امکانپذیر خواهد بودج( این اقدام نادرست است ول

  ت است.د( این اقدام هتک حرمت میّ

 

موفق به اخذ مدرک تحصیلی خود شده و با همان دانش در حال ارائه خدمات  8315یکی از شاغلین حرف پزشکی در سال -6

 سالمت است. توصیه شما در این شرایط چیست؟

 های بازآموزی شرکت کند.ب(در دوره          روزآمد و مناسب اقدام کند.لف( نسبت به کسب دانش ا

  د( تمامی موارد           ج( راهنماهای بالینی مصوب رشته خود را مطالعه کند و به آنها عمل کند.

 

از بدو  نیگذاشته شده است. همچن یو یبرا ایاست. دستور عدم اح یدر بخش بستر (end stage) ییدر مرحله انتها یماریب-86

 کدام است؟ ماریب یدر مورد ادامه مراقبتها حیصح میقرار دارد. تصم زیالیتحت درمان د یبستر

 شود.   یبررس زیالیبر تداوم د یمبن مارینظر خانواده ب (ب       .انجام نشود زیالید ا،یبه علت دستور عدم اح( لفا

 .شود و طبق آن عمل شود یبررس ماریخواسته ب (د    .انجام شود زیالید ا،یبدون توجه به دستور عدم اح (ج

 

 زیزه تجوو فقط اجا ستین نیتیتروپوئیار قیاست، موافق تزر زیالیو تحت درمان همود هیمزمن کل ییکه مبتال به نارسا یماریب-88

 ست؟یتواند انجام دهد چ یکه پزشک م یکار نیدهد. بهتر یداروها را م ریآهن و سا

  ماریاجتناب از مشورت با ب -ب               .باآنها موافق است ماریکه ب ییدرمانها زیتجو -لفا

 به روانپزشک ماریارجاع ب -د        یو هیتوج یو کوشش برا ماریدرک ب تیظرف یبررس -ج

 کند.  ای در یک مرکز آموزشی درمانی بستری است و از دادن شرح حال به دانشجویان پسر خودداری میساله 13بیمار خانم -82

 این حق بیمار است که در مواردیکه صرفاً آموزشی هستند، مشارکت نکند.لف( ا

 ب( با توجه به اینکه مرکز مذکور آموزشی و درمانی است از این رو رضایت بیمار جهت مشارکت در آموزش پزشکی مفروض است.



اخذ شرح حال در مراکز آموزشی  ج( با توجه به اینکه در راستای رسالت مراکز آموزشی و درمانی تربیت گروه پزشکی آینده،

 شود الزام بیماران به مشارکت در آموزش پزشکی امری پذیرفتنی است.درمانی توسط دانشجویان باید انجام می

گیرد امتناع کامل بیمار از شرکت در تمامی فرایندهای آموزش پزشکی که با هدف درمان و توسط دانشجویان شایسته انجام مید( 

  و درمانی قابل قبول است.  در مراکز آموزشی

  

در مرکز آموزشی و درمانی شرکت کرده و دچار آسیب در پژوهش شده است. در بررسی ساله در پژوهشی  31بیمار خانمی  -83

 .است صحیح موردبعمل آمده قصور پزشکی نیز احراز نشده و آسیب ایجاد شده ناشی از عوارض پژوهش است. کدام گزینه در این 

        به عدم قصور پزشکی جبران خسارت الزم نیست.لف(  باتوجه ا

 جبران خسارت الزم نیست. ب( در صورت اخذ برائت از بیمار

 ج( خسارت بیمار باید بدون کم و کاست جبران شود.

 د( الف و ب

 

این باید در  پژوهشگران ،کندشده و گریه می ناراحت فرایند پژوهش غیر درمانی با دیدن پژوهشگر ساله در طی 7کودکی -81

 شرایط چه اقدامی انجام دهند؟

 .بپذیرند پژوهش درکودک  شرکت رد و  نکردن قبول بعنوان را مسئله این بایدلف( ا

 ب( باید از والدین کودک جهت ادامه شرکت کودک در پژوهش رضایت مکتوب اخذ کنند.

توانند پژوهش را ادامه فته باشند، میج( با توجه به سن کودک اگر قبل از شرکت دادن کودک در پژوهش از والدین رضایت گر

 دهند. 

د( قبل از پژوهش از والدین کودک رضایت مکتوب اخذ کنند و متناسب با سن کودک و درک وی با او صحبت کنند و در حین 

 گریه، او را راضی به شرکت در پژوهش کنند.

 

وعی و ناخن آنها نیز باید کوتاه، تمیز و فاقد ناخن مصنیا لباس فرم دانشجویان باید جلوبسته و فاقد عالیم تبلیغاتی بود روپوش -85

 دلیل رعایت این موارد کدام است؟ باشد.

 ب( باعث ایمنی بیماران و دانشجویان خواهد شد.                                        لف( به جهت حفظ اعتماد بیماران است.ا

  د( تمامی موارد           ج( در جهت امکان ارایه خدمات سالمت برای بیماران الزامی است.

 است؟ چگونهبه نظر شما شرکت شاغالن حرف پزشکی در انتخابات نظام پزشکی  -80

 د( الف و ج         است. ج( یک مزیت           است. ب( اختیاری        است. لف( تکلیف ا

 و آموزشی کارهای که چرا هستند مشکل دچار خود ارتقاء پژوهشی امتیاز تامین برای درمانی آموزشی بخش یک استاد دو-87

 به. رندبگذا ،نویسندمی که ایمقاله هر در را یکدیگر نام کندمی پیشنهاد آنها از یکی. گیردمی آنها از بسیاری وقت بخش درمانی

 و یدوست نوع از مصداقی را اقدام این وی. آورند دست به را الزم امتیاز زودتر مورد این در تا اندکرده کمک یکدیگر به ترتیب این

 نظر شما چیست؟.  میداند ای حرفه همکاری

 ب( این اقدام نادرست است ولی با ذکر مالحظاتی قابل اصالح  است.     ای است.لف(  این اقدام صحیح است و یک عرف حرفها

 د( ب و ج                                   ج( این اقدام تخلف پزوهشی است.

 



 همین در نداشت. پی در بیمار برای ای صدمه خوشبختانه که شدید نزدیکتان دوست توجهیبی متوجه بالینی موقعیت یک در-81

. تاس کرده مصرف الکل بار اولین برای دیشب که کندمی اعتراف ،شما پرسش در و دهدمی الکل بوی او که شویدمی متوجه زمان

 گاه،دانش مسئولین به اشمعرفی با خواهیدنمیگوید. می دروغ که هستید مطمئن و ایدکرده استشمام او از را الکل بوی بارها شما

اقدام  .ندکنمی قضاوتی چه تاندرباره همکاران سایر که هستید این نگران نیز و شوید او تحصیلی محرومیت باعث یا برود آبرویش

 شما در این موارد چه خواهد بود؟

و محل کار را ترک د آن روز را مرخصی بگیرد یکنانجام ارائه خدمات سالمت به وی نخواهید داد و از او درخواست می لف( اجازها

 کند.

 کنید.ب( به او تذکر داده و در صورت تکرار به مسئولین دانشگاه موضوع را گزارش می

 کند.ج( گزارش وی به مسئولین دانشگاه یک زیرآب زنی است و غیراخالقی است و نوع دوستی برای همکار را نقض می

 د( الف و ب

 ی با هدف آموزشی و پژوهشی تحت چه شرایطی امکانپذیر است.تصویربرداری از بیمار در مرکز آموزشی و درمان-86

 ب( با اخذ رضایت شفاهی                                با اخذ رضایت مکتوب بیمارلف( ا

ج( در صورتی که هویت فرد قابل شناسایی باشد رضایت مکتوب باید اخذ شود و در غیر این موارد با کسب اجازه بیمار  

 امکانپذیر است.

مشارکت در آموزش و پژوهش را در هنگام پذیرش و بستری در بیمارستان امضاء کرده باشد د( در صورتیکه برگه رضایت به 

 امکانپذیر خواهد بود.

 

تشخیص و یکی از همکاران شما که در بخش زنان شاغل است طی تماس تلفنی از شما درخواست میکند اطالعاتی در مورد -26

 ه دهید. اقدام شما در این مورد چیست؟اید به او ارائامروز صبح بستری کردهبیمارتان که درمان 

 دهید.لف( ارائه اطالعات نقض اسرار بوده و اطالعاتی به همکارتان نمیا

توانید به او اطالعات ب( با توجه به اینکه همکار از اعضاء نظام پزشکی است لذا نقض اسرار نبوده و به عنوان یک حرفه مند می

 بدهید.

 وجود ندارد بستگی به شرایط تصمیم به ارائه اطالعات یا عدم ان خواهید گرفت.ج( چون در این موارد قانونی 

 د و مشکلی در ارائه اطالعات نیستشود( اطالعات مربوط به فرایند تشخیص و درمان جزء اسرار تلقی نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


