
به پايان رسانده بود  ALL ساله اي بودکه اولين دوره شيمي درماني خود را با تشخيص ٩بيمار کودک  .1

دوم شيمي درماني مراجعه کرده بود.بخش هماتولوژي بيمارستان تخت خالي نداشت  واکنون براي دوره

بستري در يکي شد .استاد بين بستري دربيمارستان خصوصي يا  وبه احتمال قوي به زودي هم خالي نمي

پدر بيمار به دليل مسايل مالي خواهان بستري  .بيمارستان پدرکودک را مخير نمودند از بخش هاي ديگر

بيمار توضيح دادند که اين  در همين بيمارستان بود . تنها بخش عفوني تخت خالي داشت .استاد به پدر

بيمار  .ور بستري در بخش را دادندمسئله شايد خطرناک باشد ولي پدر بيمار قبول نمي کرد.استاد دست

بستري شد. شيمي درماني دريافت کردو به خوبي وخوشي بعد از سه روز مرخص شد. يک هفته بعد بيمار 

شديد ريوي وبسيار بدحال دوباره در بخش عفوني بستري شد .براي وي تشخيص پنوموني  با عفونت

 ن پزشک را بيان کنيد.مالحضات اخالقي رعايت نشده در اقدام اي گذاشته بودند.

 

ريوي -شود، عمليات احياي قلبيساله با ايست قلبي تنفسي به بخش اورژانس منتقل مي 70بيمار خانم  .2

گذاري  کند و مربي آموزشي از جسد بيمار براي آموزش ماساژ قلبي و لولهوي ناموفق بوده و بيمار فوت مي

هاي اخالقي هاي اخالقي  چالش چه با  اين در. نمايد مي استفاده پرستاري دانشجويان به هوايي در راه

 مواجه هستيم . در واقع کدوم اصول اخالقي در نظر گرفته نشده است.

 

 

بيمار، نوزاد پسر سه روزه اي مبتال به سندرم داون است که به دليل عدم دفع مکونيوم و اتساع شکمي  .3

اوليه پزشکي، در ويزيت جراحي تشخيص  توسط آمبوالنس به بيمارستان آورده شد. پس از اقدامات

شدگي روده، نيازمند جراحي مطرح گرديد. در نهايت، پس از ارائه توضيحات الزم احتمالي فلج و سوراخ 

توسط جراح، پدر بيمار پس از مشورت با ساير اعضاي خانواده، عدم رضايت خود را براي جراحي فرزندش 

. مالحضات در بيمارستان فوت شد روز بستري وزاد بعد از دورغم اقدامات حمايتي، ناعالم نمود. علي

 اخالقي رعايت نشده بر طبق اصول اخالق پزشکي را بيان کنيد.

 

تصور نماييد که واکسن کروناي وارداتي مورد تاييد سازمان جهاني بهداشت و وزرت بهداشت براي تمامي  .4

. آيا والدين حق امتناع از تزريق اين واکسن کودکان دبستاني که بايد به مدرسه بروند، در دسترس باشد

 ؟به کودک خود را دارند؟ آيا مدرسه حق عدم پذيرش کودک واکسينه نشده را دارد

 



ساله اي با عالئم باليني کرونا مبتال به آريتمي قلبي که در حال حاضر آميودارون  70اسکن ريه خانم  .5

کند را جهت اظهار نظر ک منزل زندگي ميمثبت( در ي PCRمصرف نموده و همراه با فرزندش )تست 

برند. پزشک بدون مشاوره با بيمار به دليل گرفتاري ريه، نزد پزشک متخصص ريه )مطب خصوصي( مي

کند. آيا بنظر شما وي موازين ( تجويز ميcدر دفترچه بيمار داروي سوودوک )درمان ويروس هپاتيت 

 اخالق پزشکي را رعايت نموده است؟

 

 




