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بررسی جایگاه اخالق در مامایی :یک مطالعه مروری جامع
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مربی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،سبزوار ،ایران
دانشجوی کارشناسی مامایی ،کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،سبزوار ،ایران

زمینه و هدف:
رعایت موازین اخالقی در ارائه مراقبت یكی از اهداف اساسی سیستم های ارائه خدمات سالمت در دنیاست .با توجه به اینكه عملكرد اخالقی
یكی از مولفه های اصلی مراقبت از مادر و جنین است و ازآنجا که ماما وظیفه مراقبت از سالمت زنان را به عهده دارد  ،توجه به مبانی
اخالقی در این حرفه ضروری به نظر می رسد.
این مطالعه به مرور تحقیقاتی می پردازد که میزان رعایت اصول اخالقی را در تعامل بین ماما ،دانشجوی مامایی و مادر باردار مورد بررسی
قرار داده اند.

مواد و روش ها:
پژوهش حاضر یك مطالعه مروری است که از طریق پایگاهای اطالعاتی نظیر  SID,MAGIRAN, IRAN MEDEX,و سمینارها و
کنگره ها و مجالت علمی پژوهشی به زبان فارسی از سال 1111تا  1111و کتب مرجع در زمینه اخالق پزشكی و اخالق در مامایی اطالعات
جمع آوری شد 11 .مقاله مورد بررسی قرار گرفت .از بین مقاالت بررسی شده  11مقاله در خصوص میزان رعایت حقوق مادران باردار توسط
ماماهای شاغل و  1مقاله در خصوص میزان رعایت حقوق مادران باردار توسط دانشجویان مامایی بود.

یافته ها:
نتایج بررسی مطالعات نشان داد که میزان آگاهی نسبت به اجزا تشكیل دهنده منشور حقوق زنان باردار در بین ماماها خوب و در بین
دانشجویان متوسط بود .میزان رعایت هر حیطه به تفكیك عبارت بود از :رعایت حق کرامت انسانی مددجو ،تصمیم گیری مددجو و اخذ
رضایت آگاهانه از مددجو در هر دو گروه دانشجویان و ماماها در سطح متوسط بود .میزان آشكار سازی اطالعات برای مددجو توسط ماماها
ضعیف و توسط دانشجویان متوسط و عالی بود .رعایت حق محرمانه نگه داشتن اطالعات مددجو توسط ماماها متوسط و توسط دانشجویان
ضعیف بود .رعایت حق حریم خصوصی مددجو و ارتباط با همكار در هر دو گروه ماما و دانشجو ،عالی بود.

بحث و نتیجه گیري:
پیشنهاد می شود جهت ارتقاء هر چه بیش تر کیفیت خدمات مامایی ،به آموزش اخالق حرفه ای (تئوری و بالینی ) شامل تدوین برنامه
های آموزشی ضمن خدمت ،تهیه پوستر و کتابچه های آموزشی در زمینه اخالق حرفه ای و بازنگری در متون درس اخالق حرفه ای ویژه
دانشجویان مامایی به ارتقاء هر چه بیشتر و بهتر عملكرد اخالقی ماماها و ارائه دهندگان خدمات سالمت باروری بپردازند و کدهای اخالق
مامایی پس از اطالع رسانی گسترده ،به کار گرفته و پایش شود.

واژه هاي کلیدي:
اخالقی حرفه ای ،ماما ،مادرباردار ،زایشگاه ،دانشجوی مامایی
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