
11/22/2021 Dr.Bakhtiari 1



2



PROFESSIONAL ETHICS
IN THE OPERATING ROOM
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دکتر سهیال بختیاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان 



آشنایی با اصول رفتاری و اخالق حرفه ای در 
اتاق عمل

:اهداف

آشنایی با اصول اخالق حرفه ای در اتاق عمل•

آشنایی با ویژگی های اخالقی پرسنل اتاق عمل •

عملمواجهه با موضوعات اخالقی در اتاق •

• OPERATING ROOM TECHNIQUE, BERRY & KOHN’S (CHAPTER 3 Legal, 

Regulatory, and Ethical Issues )

Professional Ethics In The Operating Room



.ای از علم اخالق استشاخه اخالق حرفه ای •

.آداب و هنجارهای یک گروه خاص •

...اصول اخالقی پزشکی، پرستاری، مهندسی و•

مسائل و اصول و ارزش های یک نظام حرفه ای•
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Professional Ethics
اخالق حرفه ای
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چرا آموزش اخالق در محیط حرفه ای ما تا این درجه مهم است؟
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:با آموزش اخالق

.می شودو همکاران تسهیلبا بیمار ات حرفه ایارتباط•

.بعمل می آیدافراد آسیب پذیرحمایتاز •

.انجام می شودبیماریهمراهبا مراقبت برای بیمار و •

.توسعه می یابداعتمادو همکاری ، کار تیمی •

.شودحقوق بیمار مورد احترام واقع می •

ا می ارائه دهندگان مراقبت نسبت به خود و حرفه خود احساس بهتری پید•
.کنند
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با مشکالتزیادمواجهه 
اخالقی

و

تصمیم گیری های اخالقی 
در طی کار روزانه

اهمیت اخالق در حرفه های مراقبتی
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Autonomy
Non 

malbeneficence

Justice Beneficences

Ethics Principles 
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Surgical conscience            وجدان جراحی

:وجدان جراحی•
سایه پایبندی کامل به اصول اخالقی و قانونی ورعایت کامل حقوق مددجودر

.اعتقادات و ارزش های انسانی است

:وجدان حرفه ای •
هرفرد اعم ازجراح، تکنولوژیست اتاق عمل و هوشبری ملزم به رعایت 

.می باشد( سوگند نامه ها)کامل قوانین حرفه ای خود 

وجدان جراحی= وجدان حرفه ای 
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Surgical conscience            وجدان جراحی

:است موارد زیر را رعایت می کندوجدان جراحی فردی که دارای •

رعایت اصول و روش های استریل و ضدعفونی

همکاری و هماهنگی با تیم جراحی

تصمیم گیری صحیح و به موقع

تالش درجهت کیفیت مراقبت و بهبودی مددجو

پاسخگویی به سواالت مددجویان با کمال احترام
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پرسنل اتاق عملخصوصیات اخالقی و رفتاری

تقوا-1
نظم در امور-2
جلب اعتماد مریض-3
راز داری-4
راستگویی-5
صبوری -6
وظیفه شناسی-7
از نظر روحی و جسمی سالم و قوی باشد-8
انعطاف پذیری-9

صرفه جویی-10
رعایت خلوت بیمار در همه حال-11
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انجمن تکنولوژیست های جراحی: اصول اخالقی

 استانداردهای حرفه ای و مراقبتیحداکثریحفظ
 اواحترام به اعتقادات بیمار و سایر مسائل شخصی

احترام و حمایت از حقوق قانونی و معنوی بیمار
 بیمارخودداری از هرگونه آسیب یا ظلم به

با تکنولوژیست ها و سایرگروه های درمانیهمکاری
 آسپتیکاز اصول همیشگیپیروی

گزارش هرگونه موارد غیراخالقی یا غیرحرفه ای
 میزان تاثیرگذاری از طریق آموزش مداومحداکثریحفظ
همه اعضاء تیم درمانیبه اصول اخالقی در ارتباط با دائمی توجه
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ود مواردی که باعث طرح شکایت از کارکنان اتاق عمل می ش

گم شدن اسپانچ •
خونریزی و مرگ•
عفونت زخم•
قطع کاتتر داخلی•
کراس مچ اشتباه•
تزریق اشتباه خون•
حل اشتباه دارو•
تزریق اشتباه•
جا ماندن ابزار جراحی در بدن•
اشتباه در گازهای بیهوشی•
اعمال جراحی اشتباه •
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معمو ل ترین خطاهایی که در اتاق عمل روی می دهد 

عدم رعایت خلوت بیمار •  
آشکار کردن اطالعات محرمانه •

سهل انگاری در تهیه رضایت•   
کنترل غیرصحیح خون تزریقی•
مفقود شدن یا تعویض نمونه بیوپسی•
...شمارش دقیق گاز سوزن و•
تنها گذاشتن بیمار•

رعایت اصول دارو دادن •  
عدم رعایت قوانین ایمنی کپسول گازها •

حمل بیمار توسط بیماربر بدون نظارت پرستار• 
عدم رعایت قوانین ایمنی کپسول گازها •
حمل بیمار توسط بیماربر بدون نظارت پرستار •
Dr.Bakhtiariاستفاده از وسایل خراب و نقص دار • 1511/22/2021



SOME ETHICAL ISSUES

IN OR
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Some Ethical Issues in The OR

I. Exposure of body.

II. Dress.

III. People gathering and traffic.

IV. Noise.

V. Comments and behavior.

VI. Honesty.

VII. Consent.



11/22/2021 Dr.Bakhtiari 18

I. Exposure of body
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Positioning of patient.

Application of tourniquet.

Cleaning & draping.

Removal of draping & tourniquet.

Application of cast.

I. Exposure of body
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Exposure of body Examples

 Preparation for anesthesia.

 Chest auscultation & inspection.

 Insertion of folly catheters.
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Exposure of body Examples

 Patient’s transfer to & from:

Operating table,

 Recovery,

 The ward.
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• Whenever exposure is necessary,

• it should be :

• Limited to parts needed only.

• In the presence of limited number of people.

• For the shortest period of time.

Exposure of body
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Exposure of body

• Parts of body should not be exposed to others ( governed by 
religion )
– men    :   from umbilicus to knees.
– ladies  :   all body.

• Exceptions are allowed when necessary according to a definite
need.

• Exposure of some body parts is often necessary, depending on 
procedure.

Allow other staff and students in only after the patient is 

draped.

(not just for lady patients)
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Suggestion

A sign
“Female patient” 

Or
“Do Not Enter”

outside of the operating room.

Exposure of body
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Often too many people around
(Drs. / Nurses / Technicians / Students/ workers)

Often unnecessary

III. People’s gathering and traffic
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III. People’s gathering and traffic
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IV. Noise

• Patients coming to OR are worried  need 

privacy, silence & reassurance.

• Noise should be kept to minimum.
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• Discussions & stories should be in staff rooms only, away from 
patients !

IV. Noise
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V. Comments & Behavior

• Jokes & laughing:

– Loudly

– In a language not known to them !

Before anesthesia, During procedure with local/spinal anesthesia

•Comments & remarks on patient’s:
•Disease

•Body shape or weight

•Behavior …etc.

That would not be said if patient is awake
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• Patients might see instruments before 
anesthesia:

– Scissors

– Drills

– Scopes

– Saws .. etc

V. Comments & Behavior
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Examining patients

In the receiving area or in the 
corridors!

In the OR, in front of others

before or after anesthesia

V. Comments & Behavior
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VI. Honesty

• Patients often ask who performed surgery

• The answer should be honest 

Tell the truth !

What went wrong.
Complications.

Unexpected incidence.
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شناسایی بیمار

مچ بند تعیین هویت
باید از بیمار بخواهیم که نام خود را بگوید  .

را با نام بیمار، نام جراح، چارت سیرکولر و هوشبر مچ بند او
.بیمار و روش جراحی مطابقت می دهند



تعیین محل جراحی
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کنترل فرم رضایت توسط سیرکولر و تایید آن توسط بیمار

روش های جهانی تعیین محل جراحی شامل:
سوال از بیمار •
ن اگر قرار است پروسیجر جراحی روی طرف خاصی از بدن انجام شود باید بیمار با اشاره دست آ•

.را نشان دهد تا عالمت گذاری شود

 انجام می پذیرد( جراح)تعیین موضع جراحی توسط مسوول جراحی.
ماده یا مارکر باید نسبت به پرپ و درپ مقاوم باشد.
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مواردی برای پیشگیری از اشتباه در مورد موضع جراحی

بیمار درست؟
پوزیشن صحیح؟
مکان صحیح؟
روش صحیح؟
تجهیزات درست؟
تصاویر درست؟
ایمپلنت صحیح؟



مراقبت از اموال شخصی بیمار

.پرسنل اتاق عمل مسئول پروتزها و وسایل ارزشمند بیمار هستند
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پوزیشن دهی بیمار

موضع جراحی مشخص باشد.
مفاصل و سایر اندام های بدن حمایت شود.
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.باشندر بیمار حاضباید تعداد مناسب و کافی پرسنل برای انتقال ایمن 

نفر برای جابه جایی 4حتی بیماری که قادر به انتقال خود است، نیاز به 
.دارد
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تکنیک های استریل و ضدعفونی

ضدعفونی و استریلیزاسیون نباید به خاطر راحتی پرسنل 
به مخاطره بیفتد

Dr.Bakhtiari 3911/22/2021



شمارش

عید از مسئولیت شمارش دقیق گازها، وسایل برنده و تجهیزات قبل، حیین و ب
.هر روش جراحی برعهده اسکراب و سیرکولر است

نباید گفت برش آنقدر کوچک است که چیزی گم نمی شود.

عه غییر سیرکولر باید شمارش نهایی را به صورت مکتوب داشته باشد و هر واق
.معمول مرتبط با آن را ثبت کند
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آماده سازی نمونه ها

وندبافت های برداشته شده از بدن بیمار باید در حداقل زمان ممکن به آزمایشگاه فرستاده ش.
 تشخیص نادرست= برچسب گذاری نادرست نمونه
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مستند سازی در حوزه جراحی

فرم رضایتنامه•
هرگونه قرمزی یا تغییر رنگ•
هویت بیمار•
محل جراحی•
پروسیجر جراحی•
سوابق آلرژیک •
وضعیت ناشتا بودن•
وضعیت هوشیاری•
نحوه انتقال و جابه جایی بیمار•
پوزیشن بیمار در طول جراحی•
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تورنیکت•
IVشرایط داشتن•
داروهای استفاده شده•
زمان های خاص •
شمارش•
گزارش استفاده از تجهیزات خاص•
نمونه پاتولوژی•
هرگونه واقعه و اتفاق غیرمعمول•
محل و نوع ترشحات خروجی، کتترها و درن ها•
طبقه بندی زخم در پایان عمل•
نوع پانسمان•
مشخصات تمامی افراد تیم جراحی و نقش آنها•

:ودموارد زیر باید در فرم مربوط به اتاق عمل بیمار ثبت ش

11/22/2021
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:شرایط غیر طبیعی که باید آنها را گزارش داد

سقوط بیمار
ایجاد جراحت و صدمه در بیمار
آسیب با سوزن
آتش سوزی یا مسمومیت با دود
نقص عملکرد تجهیزات
خطای دارویی
واکنش های دارویی
(جاماندن گاز یا وسایل داخل بدن بیمار) شمارش نادرست

11/22/2021
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یک کیس واقعی

:پرسش
خیت وی روی ت. بیماری برای انجام یک عمل جراحی الکتیو به اتاق عمل پذیرش شده است•

شیما بعنیوان در همین حیین. اتاق عمل قرار گرفته اما هنوز القاء بیهوشی انجام نشده است
ق عمل به پرستار یا تکنولوژیست اتاق عمل مشاهده می کنید که همراه بیمار در پذیرش اتا

ین ا. جراح اظهار می دارد بیمار از عمل منصرف شده و مایل نیست که تحت عمل قرار گیرد
بیه جیراح. در حالی است که بیمار و همراه وی قبال فرم رضایت آگاهانه را تکمیل کرده انید

که بیمار شما می گوید که به همراه بیمار توجه نکنید و به متخصص بیهوشی هم می گوید
. را فورا بیهوش نماید تا تحت عمل قرارگیرد

در اینجا چه موارد غیراخالقی وجود دارد؟•
شما در این شرایط چه می کنید؟•
رفتار مبتنی بر اخالق حرفه ای در این شرایط چیست؟•
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شاید الزم باشد دوباره به نحوه ارائه مراقبت به
بیماران  بیندیشیم
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سپاس


