چک لیست ارزشیابی اخالق حرفه ای در طول دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

نوع رفتار
1

کارورز در مراقبت بیماران و مراجعین سالمت اقوام مختلف در سنین ،مذهب و وضعیت اجتماعی -اقتصادی مختلف برخورد و عملکرد
تبعیض امیز یا غیر محترمانه ندارد

 2کارورز نسبت به فرهنگ و مذهب بیماران ،مراجعین و خانواده های آنان بی تفاوت نیست
 3کارورز مراقبت های بیماران و مراجعین را با حساسیت فوق العاده پیگیری می کند
 4در صورت نیاز برای بیمار وقت بیشتری از حد معمول (حتی پس از ساعات کاری) صرف می کند
 5پرونده ها و گزارشات را واضح ،دقیق و بدون خدشه تکمیل می کند
 6به توصیه ها یا آموزش های اتندینگ پاسخ مناسب می دهد.
 7تذکر خطاهای مربوط به پایبندی به اصول حرفه ای همکاران و یا گزارش این موارد را نادیده نمی گیرد.
 8حاضر به اقرار و عذرخواهی به خاطر اشتباه در عملکرد خود می باشد
 9بدون داشتن تجربه قبلی و یا کسب مهارت های موردنیاز ،به انجام مراقبت بدون نظارت از طرف اتندینگ و یا دستیاران نمی پردازد
 11در موارد بروز تعامل دشوار با بیماران ،خانواده های آنان یا همکاران با وقار ،متانت و منطق برخورد می کند
 11در برخورد با همکاران از خود رفتار تبعیض آمیز نشان می دهد  ،به گونه ای که همکاران خاصی را بر اساس معیارهای فرهنگی،
عقیدتی ،نژادی ،جنسیتی ،تمایالت جنسی یا مذهبی ترجیح می دهد
 12صحبت کردن و رفتار با اتندینگ ،دستیاران ،همکاران ،پرسنل ،بیماران و یا اعضای خانواده بیمار ادب را رعایت می کند
 13وضع ظاهری مرتب و متناسب با شأن دانشجوی پزشکی را بر اساس دستورالعمل های موجود رعایت می کند
 14کارورز در مراقبت بیماران و مراجعین سالمت اقوام مختلف در سنین ،مذهب و وضعیت اجتماعی -اقتصادی مختلف برخورد و عملکرد
تبعیض امیز یا غیر محترمانه ندارد
 15کارورز نسبت به فرهنگ و مذهب بیماران ،مراجعین و خانواده های آنان بی تفاوت نیست
 16کارورز مراقبت های بیماران و مراجعین را با حساسیت فوق العاده پیگیری می کند
 17در صورت نیاز برای بیمار وقت بیشتری از حد معمول (حتی پس از ساعات کاری) صرف می کند
 18برنامه های محوله را به موقع انجام می دهد و افراد را بی دلیل معطل نمی کند
 19به توصیه ها و آموزش های اتندینگ پاسخ مناسب می دهد.
 21تذکر خطاهای مربوط به پایبندی به اصول حرفه ای همکاران و یا گزارش این موارد را نادیده نمی گیرد.

