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مقدمه
كلمه ي اخالق از كلمه ي Ethics در زبان يوناني گرفته شده است كه شامل 
رفتارها و عادت هاي انسان ها مي شود. اخالق پايه هاي فلسفي قانون است 
و اين دو )قانون و اخالق( با هم وسايل تنظيم روابط افراد با يكديگرند و 
چگونگي رفتار آن ها با هم را ساماندهي مي كنند. علم اخالق در حرفه های 
علوم پزشكي، اهميت و نقش اساسي دارد. اين علم كه بايد ها و نبايد هاي 
اخالق كاركنان در حوزه علوم پزشكی را به او گوشزد مي كند و شيوه ي 
رفتار با بيماران و همكاران را به كاركنان مي آموزد، از مهم ترين بخش هاي 

علم و تعهد پزشكي به شمار مي رود. 
پيشرفت هاي علمي بشري زماني براي نوع بشر مفيد و ثمربخش است كه 
از پشتوانه ي اخالقي برخوردار باشد. يكي از رشته هايي كه در حوزه ي 
با  سالمت فعاليت دارد حرفه ي مامايي مي باشد كه در جوامع مختلف 
توجه به فرهنگ، مذهب و دامنه ي فعاليت اين حرفه و مسائل خاص آن 
جامعه براي آن كدهاي اخالقي تعريف شده است. رعايت مسائل اخالقي در 
شغل مامايي داراي حساسيت و جايگاه ويژه اي در جامعه است. لذا ماما در 
زمينه ي انجام وظايف خويش بايد اين مسائل اخالقي و صفات پسنديده را 



7 6

با خود همراه كند تا بتواند وظيفه ي خود را به دور از هر گونه خطا و اشتباه 
انجام دهد.با توجه به تعدد وظايف ماماها و شرح وظايف ايشان كلمه ي 
Ethics يا علم اخالق به صورت يک سري كد هاي اخالقي براي خدمات 
مامايي در بسياري از كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرفته با توجه به 
فرهنگ و شرايط اجتماعي خود و همچنين ساختار ارائه خدمات سالمتي به 

صورت آيين و قوانيني مدون تصويب شده اند. 
به همين سبب در جمهوري اسالمي ايران كه كشوري اسالمي و داراي 
از  بهره گيري  با  اي  تدوين اخالق حرفه  لزوم  باشد  فرهنگي غني مي 
اين علم و صاحب  دانشمنداِن  آيات و روايات اسالمي و توصيه هاي 
نظران علوم پزشكي، براي ِحَرف مختلف از جمله حرفه ي مامايي مورد 
كاهش  بر  عالوه  اخالقي  كدهاي  اين  رعايت  است.  گرفته  قرار  توجه 
موجب  اش  خانواده  و  مادر  مانند  خدمات،  كنندگاِن  دريافت  استرِس 
افزايش رضايتمندي ايشان، بهبود كيفيت خدمات ارائه شده و در نهايت 

ارتقاي سطح سالمت در جامعه مي شود.
نظر به اهميت اين موضوع، كدهای اخالقی حرفه مامايی در ايران توسط 
اداره مامايی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ايمن دانشگاه علوم پزشكی شهيد  بارداری  با همكاری مركز تحقيقات 
بهشتی و با حمايت صندوق جمعيت سازمان ملل بر اساس يک مطالعه 

تطبيقی وكيفی تدوين شد. 
در بخش تطبيقی كدهای اخالقی در كشورهای مختلف از 5 قاره جهان 
فليپين  غنا،  اتيوپی،  نيوزيلند،  استراليا،  انگلستان،  كانادا،  امريكا،  شامل 
و  مرور  پزشكی  زمينه  در  موجود  اخالقي  كدهای  و  منشورها  ساير  و 
بررسی گرديد. در بخش كيفی با استفاده از روش آناليز محتوا و مصاحبه 
با ماماهای مراكز خصوصی، بهداشتی، بيمارستانی، اساتيد  فردی عميق 
و دانشجويان مامايی و متخصص اخالق پزشكی تالش شد تا كدهای 
اخالقي مامايی تدوين شده در بخش تطبيقی با فرهنگ و سيستم ارائه 
خدمات كشور هماهنگ گردد. سپس كدهای اخالق تدوين شده از نظر 
شاخص و نسبت اعتبار محتوا CVI و CVR توسط  متخصصين مامايی 
تأييد  و  اصالح  بررسی،  پژوهش  و  آموزش  مديريت،  بالين،  حوزه  در 

گرديدند. 
در نهايت پس از ويراستاري ادبي، 85 كد اخالقي حرفه ی مامايي در 

شش بخش بدين شرح اعالم شد: 
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1 - انجام تعهدات حرفه اي)23 كد(
2 - ارائه خدمات به مددجو و همراهانش)27 كد(

3 - ارتباط با همكاران )11 كد(
4 - ارتباط با خود )8 كد(

5 -  آموزش و پژوهش) 8 كد(
6 - مديريت )10 كد(

طبقه بندی كدها در  بخش های تعهدات حرفه ای، ارائه خدمات مامايی 
به مددجو و همراهان، در ارتباط با همكاران، در ارتباط با خود وكدهای 
اخالق مامايی در آموزش و پرورش و در ارتباط با مديريت استفاده از 
آن را در كل و در حوزه های مختلف بر حسب نياز ماماهايی كه در اين 

حوزه ها مشغول انجام وظيفه هستند تسهيل می نمايد. 

کد اخالقی حرفه مامایی در ایران

1 - در حوزه ی "تعهدات حرفه ای" ماما بايد:
1-1( توانايی ها و محدوديت های خود را در خصوص خدماتی كه ارائه 

می دهد بشناسد.
رفتار  دانش، مهارت، نگرش و  ارتقاء  با  را  2-1( شايستگی های خود 

صحيح افزايش دهد.
3-1( در ارائه خدمات مامايی دارای وجدان كاری، از خود گذشتگی و 

مسئوليت پذيری باشد.
4-1( مسئوليت های قانونی و اخالقی حرفه خود را بشناسد تا در كيفيت 

ارائه خدمات خدشه ای وارد نشود.
5-1( خدمات مامايی را با رعايت شأن و منزلت مددجويان و با احترام به 

ارزش ها، اعتقادات مذهبی و فرهنگی آن ها ارائه نمايد.
را  مهربانی  و  ادب  انصاف،  صداقت،  اصوِل  خدمات،  ارائه  در   )1-6

رعايت نمايد.
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7-1( تفاوت های فرهنگی، آداب و رسوم، مذهب و زبان مراجعه كنندگان 
را در نظر گرفته و رفتار او به دور از هر گونه تبعيض باشد.

8-1( به اصولی مانند حفظ اسرار بيمار، رعايت حريم خصوصی، احترام 
به استقالل فردی و رضايت آگاهانه وی پايبند باشد.

9-1( در ارائه خدمات مامايی اصل عدم ضرر و برتری منافع مددجو را 
رعايت نمايد.

استانداردهای  چارچوب  در  را  مامايي  خدمات  و  ها  مراقبت   )1-10
حرفه ای خود و دانش روز و بر اساس تحقيقات معتبر  ارائه دهد.
11-1( در ارائه خدمات مامايی به هماهنگی در اركان مراقبت )اعم از 
توانبخشی( آگاهی داشته و آن را  پيشگيری، تشخيص، درمان و 

رعايت نمايد.
12-1( در حوزه های مختلف فعاليت خود )اعم از آموزشی، پژوهشی، 
مديريتی و بالينی( قوانين موجود را شناخته و به آن ها پايبند باشد.
13-1( تصميم گيری های خود را در محدوده قانونی، اخالقی، شرعی و 

بر مبنای اطالعات و شواهد علمی اتخاذ نمايد.

باردار و سالمندان(  زنان  )كودكان،  پذير جامعه  آسيب  افراد  به   )1-14
توجه ويژه داشته باشد.

ارائه  كه  بداند  و  دهد  ارائه  ايمن  محيطی  در  را  ايمن  خدمات   )1-15
خدمت در محيط ايمن نوعی مسئوليت همگانی است.

16-1( خدمات مامايی را مطابق با مقررات و دستورالعمل های موجود 
ارائه دهد و به صورت دقيق و كامل، ثبت و گزارش كند.

17-1( در جهت تأمين فضايی مناسب از نظر نور، صدا، حرارت، نظافت، 
نظم، ايمنی و شادی اهتمام ورزد.

18-1( در حفظ ايمنی خود، مددجو و همكاران اهتمام ورزد.
19-1( برای پيشگيری از بيماری های منتقله از طريق خون و مايعات 

احتياطات الزم را به عمل آورد.
20-1( خدمات را به موقع و همراه با پی گيری مناسب انجام دهد.

21-1( دريافت و اجرای دستورات پزشک را به صورت مكتوب انجام 
دهد.



13 12

22-1( مسئول حفظ صالحيت حرفه ای خويش باشد به نحوی كه رفتار 
وی سبب خدشه دار شدن حرفه نگردد. 

23-1( از پذيرفتن اعتبارات و امتيازات از طرف مددجو و همراهان وی 
كه سبب ايجاد معذوريت اخالقی در حال و آينده می شود، پرهيز 

نمايد. 

2 - در حوزه "ارائه خدمات مامايی به مددجو و همراهان" ماما بايد:
1-2( هنگام ارائه خدمات به مددجو كارتی كه نشان دهنده نام و نقش 
حرفه ای وی است را به همراه داشته باشد و در ابتدا خود را به 

مددجو معرفی نموده و خوشامد بگويد.
 2-2( با مددجو و همراهانش ارتباطی مؤثر همراه با مهربانی و خونسردی 
برقرار نمايد تا نگرانی و اضطراب موجود را كاهش دهد و به رفع 

نيازها در وی منجر گردد.
3-2( سؤاالت خود را به زبانی ساده و روشن و در سطح فهم و درک 
مددجو بپرسد و از قضاوت كردن در مورد جواب های مددجو 

پرهيز نمايد.
4-2( فرصت كافی برای پاسخگويی به سؤاالت و آموزش به مددجو و 

همراه وی در نظر بگيرد.
5-2( اطالعات و مهارت های الزم برای مشاركت در مراقبت را به همراه 

مددجو ارائه دهد.
استفاده و  زبان مورد  به  را نسبت  آگاهی خود  6-2( دانش فرهنگی و 
با  مؤثرتری  ارتباط  تا  دهد  توسعه  منطقه  آن  در  موجود  فرهنگ 

گيرندگان خدمت و اطرافيان آن ها داشته باشد. 
7-2( اطالعات مددجو را جزء اسرار شخصی وی تلقی نمايد و بدون 
رضايت وی در اختيار ديگران قرار ندهد، مگر در موارد قانونی 
و مجاز مانند مواردی كه خطری وی يا خانواده اش را تهديد می 

نمايد.
8-2( اطالعاتی كه از مددجو به دست می آورد را محرمانه نگه دارد و 
به مددجو يادآور شود كه ممكن است برای مشاوره بخشی از اين 
يا پژوهش در ميان گذاشته  تيم درمان  با ساير اعضای  اطالعات 

شود.
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9-2( توضيحات الزم در خصوص خدمت را قبل و حين آن به مددجو 
ارائه دهد و وی را از نتايج خدمات مطلع سازد.

10-2( در تمام مراحل مراقبتی، مددجو را از وضعيت خود آگاه سازد و 
باعث آرامش و امنيت وی و خانواده اش گردد.

11-2( قبل از انجام هر نوع اقدام درمانی) تجويز دارو، پيشنهاد روش 
و  فوايد  غيره(  و  خانواده  تنظيم  و  بارداری  از  پيشگيری  های 
مضرات آن را با زبانی ساده و قابل فهم توضيح دهد تا مددجو و 

همراه وی فرصت انتخاب آگاهانه داشته باشند.
بررسی  قبيل سونوگرافی،  )از  تشخيصی  اقدامات  انجام  از  قبل   )2-12

سالمت جنين و ...(علت اين اقدام را برای مددجو توضيح دهد.
13-2( برای انتقال اطالعات حساس و محرمانه به همراهان، از مددجو 

اجازه بگيرد.
و  مددجو  با  برخورد  در  را  راستگويی  خود  فعاليتی  حوزه  در   )2-14

همراه وی رعايت نمايد.

مامايی  خدمات  ارائه  زمان  در  مددجو  حريم  حفظ  به  نسبت   )2-15
حساس باشد و با بی تفاوتی به اين موضوع، شأن انسانی را خدشه 

دار نكند.
موقعيت،  نژاد،  سن،  جنس،  از  نظر  صرف  را  مامايی  خدمات   )2-16
و  سياسی  باورهای  فرهنگ،  زندگی،  سبک  اقتصادی،  وضعيت 

توانايی های جسمی مددجو ارائه دهد.
17-2( قبل از ارائه هر نوع خدمت، اصل داشتن استقالل فردی را رعايت 

نمايد و بدون كسب اجازه از مددجو عملی را انجام ندهد.
يا  و  مددجو  آگاهانه  رضايت  مامايی،  خدمات  ارائه  از  قبل   )2-18
سرپرست قانونی وی را جلب نمايد و اطالعات كافی را با توجه 
به سطح دانش و فرهنگ مددجو در اختيار وی قرار دهد تا تصميم 

گيری كند.
19-2( خدمات مامايی را مبتنی بر دانش روز، قضاوت صحيح و عادالنه 

ارائه دهد.
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20-2( خدمات مامايی كه به سود مددجو است )مانند شروع به موقع 
شيردهی و تماس پوست با پوست مادر و نوزاد( را انجام دهد.

21-2( از انجام اقدامات تهاجمی بدون انديكاسيون مامايی برای مددجو 
انجام  و  ليبر  القای  انما،  شيو،  انجام  آنژيوكت،  گذاشتن  مانند 

اپيزيوتومی پرهيز نمايد.
22-2( در صورت تمايل مددجو، به همراه وی اجازه همراهی و مشاركت 

در ارائه خدمات را بدهد.
23-2( به درخواست مددجو و همراه وی جهت انتخاب فردی خاص 

برای ارائه خدمت تا حد ممكن احترام بگذارد.
های  دوران  در  مددجو  خانواده  و  همسر  حمايتی  نقش  برای   )2-24
و  احترام  آن(  از  پس  و  زايمان  بارداری،  دوران  )مانند  مختلف 

ارزش قائل باشد.
25-2( در مواجهه با افكار، عقايد و رفتارهای گوناگون شكيبايی خود 

را حفظ نمايد.
26-2( در موارد مشاهده نقض حقوق مددجو، به مسئول مربوطه گزارش دهد.

27-2( توصيه ها و آموزش های الزم را قبل از ترخيص و پيگيری های 
مورد نيازِ پس از ترخيص را به طور واضح برای مددجو و همراه 

وی توضيح  دهد.

3 - در حوزه "ارتباط با همكاران" ماما بايد:
1-3( بداند كه جو حاكم بر اعضای كادر درمانی مستقر در يک بخش) 

از نظر رعايت موازين اخالقی( در برخورد با بيمار موثر است.
مشاركتی  صورت  به  مامايی  خدمات  ارائه  در  خود  همكاران  با   )3-2

فعاليت كند تا به نيازهای مددجو بهتر پاسخ داده شوند.
3-3( با همكاران خود ارتباطی محترمانه، صبورانه، حمايت آميز، سازنده، 
مبتنی بر اعتماد، انعطاف پذير و به دور از استرس و منازعه بر قرار 

نمايد.
عقايد،  احساسات،  ها،  ديدگاه  تخصص،  تجربيات،  دانش،  برای   )3-4
اولويت ها و عملكرد همكاران خود احترام قائل بوده و آن ها را 

منابع با ارزشی در نظر بگيرد.
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5-3( تفاوت های ميان همكاران را بپذيرد، برای آن ها ارزش قائل باشد 
و نياز به داشتن روابطی به دور از تبعيض را در حرفه خود الزم 

بداند.
از  مراقبتی و حمايتی  نقش و تخصص ساير حرفی كه خدمات   )3-6

مددجويان را ارائه می دهند مورد توجه و تأكيد قرار دهد.
غير  كفايتی،  بی  ايمنی،  رعايت  عدم  موارد  مشاهده  صورت  در   )3-7
اخالقی يا غير قانونی بودن خدمات، آن ها را به مقامات مسئول 

گزارش نمايد.
8-3( به حقوق همكاران و اعضای ساير رشته ها كه در تصميم گيری 
های آگاهانه، مناسب و صحيح مشاركت می نمايند، احترام بگذارد.
مامايی  زمينه حرفه  در  مثبت  الگويی  رفتاری صحيح،  داشتن  با    )3-9

برای دانشجويان باشد.
10-3( با ساير ماماها، اساتيد و دانشجويان )در صورت آموزشی بودن 

مركز( رفتاری توأم با احترام و همكاری داشته باشد.

11-3( در صورت وجود مشكل، از طريق مشورت با ساير همكاران يا 
ارجاع به مراكز مراقبتی توانمند در حل مشكل ايجاد شده، اقدام 

نمايد.

4 - در حوزه "ارتباط با خود" ماما بايد:
1-4( به رشد معنوی و نهادينه كردن اصول اخالقی در خود بكوشد.

2-4( شأن و منزلت خود را حفظ كرده و همراه با عزت نفس خدمت 
رسانی كند.

3-4( از حقوق مادی و معنوی خود در سيستم آگاه باشد و در جهت 
احقاق حقوق خود اهتمام ورزد.

4-4( به حقوق و قوانين حرفه مامايی) مانند تقسيم شيفت، نسبت ماما 
به مدد جو، ساعات كار، ميزان حقوق و مزايا و غيره( آگاه بوده و 

برای رفع چالش های موجود در اين زمينه تالش نمايد.
5-4( در حفظ سالمت خود) سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( 
كوشا باشد تا بتواند خدمات مامايی را با كيفيت بيشتری ارائه دهد.
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6-4( اطمينان داشته باشد كه اطالعات شخصی وی محرمانه نگهداری 
شود و بدون رعايت موازين حقوقی و قانونی در دسترس ديگران 

قرار نمی گيرند.

5 - در حوزه "آموزش و پژوهش" ماما بايد:
با  مرتبط  موضوعات  به  نسبت  را  سياستگذاران  و  محققين  نظر   )5-1
حرفه مامايی و نيازمند تحقيق و تغيير را جلب نمايد و بر انجام 

پژوهش در اين موارد تأكيد نمايد.
2-5( به حق تصميم گيری افراد در شركت يا عدم شركت در هرگونه 
فعاليت پژوهشی احترام بگذارد و به وی اطمينان دهد كه تصميم 

گيری وی تأثيری بر تداوم و نحوه ارائه خدمات نخواهد داشت.
3-5( به عنوان مدرس در راستای ارتقاء دانش و مهارت دانشجويان و 

ارتقاء عملكرد اخالقی و حرفه ای آنان تالش نمايد.
استفاده  دانشجويان  آموزش  در  مددجويان  از  كه  مواردی  در   )5-4
می شود، كليه حقوق مددجو و مالحظات اخالقی به طور كامل 

رعايت شوند.
5-5( به عنوان مدرس تالش نمايد تا از دانش روز و عملكرد اخالقی 

اين حرفه آگاه بوده و در ارتقاء آن تالش نمايد.
به  آموزش  برای  مددجو  موافقت  و  همكاری  عدم  صورت  در   )5-6

دانشجو، روند ارائه خدمت دچار مخاطره نگردد.
7-5( به عنوان محقق از جايگاه حرفه ای خود برای متقاعد كردن مددجو 

جهت شركت در تحقيق استفاده نكند.
8-5( به عنوان محقق از اصول و قواعد تحقيق مطلع باشد و با اخالق در 

پژوهش آشنايی داشته و در چار چوب آن عمل نمايد. 
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6 - در حوزه "مديريت" ماما بايد:
مامايی  خدمات  ارائه  ساختار  و  فرايندها  در  استاندارد  وجود  از   )6-1
اطمينان حاصل نموده و بر اجرای صحيح و كامل آن نظارت و 

ارزشيابی كند.
در  مامايی  خدمات  ارائه  برای  مشخص  وظايف  شرح  وجود  از   )6-2

حوزه مديريتی خود اطمينان حاصل نمايد.
3-6( از وجود، كفايت و مناسب بودن تجهيزات و استريل بودن وسايل 

برای ارائه خدمات به مددجو اطمينان حاصل نمايد.
4-6( از ايمنی محيط كار، وسايل و تجهيزات اطمينان حاصل نمايد. 

5-6( به منظور ارتقاء كيفی خدمات مامايی، كيفيت دوره های آموزشی، 
به  نحوه  و  اخالقی  و  ای  حرفه  استانداردهای  ها،  دستورالعمل 
كارگيری آن ها به طور مستمر مورد بررسی و بازنگری قرار گيرد.
به  را  ها  آن  پايبندی  مامايی،  كاركنان  و  دانشجويان  گزينش  در   )6-6

اصول اخالقی در نظر بگيرد.

7-6( از وجود، كفايت و مناسب بودن امكانات برای استراحت همراه 
مددجو اطمينان حاصل نمايد.

8-6( در جهت احقاق حقوق خدمات مامايی برای ماماها تالش نمايد.
9-6( جهت رفع مشكالت و استرس های ناشی از حرفه مامايی تحقيق 

و برنامه ريزی نمايد.
10-6( مددجو را با حقوق خود در ارائه خدمات آشنا سازد.

اداره مامايی وزارت بهداشت و درمان- معاونت درمان وزارت بهداشت
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Note:


