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. بیطتش مًسد تًجٍ محققیه قشاس گشفتٍ استت اخیش  دي دٍَیكی دس تحقیقبت  چبلطُبی اخالقی دس مًسد مطبسکت جمعیت سبلمىذ دس :مقدمه
سیب پزیشی آوُب تًسط کتذَبی  آي الصم است کٍ  كشدٌممكه است بٍ خًبی کبسبشد َبی تحقیق سا دسک و داسای اختالالت ضىبختیسبلمىذان 
  ضًد. بشسسیاخالقی 

ٍ ن ستبلمىذان  مقبالت مشتبط بب چبلص َبی اخالقی ياسد کشدسیستمبتیک  ایه مشيسدس  :روش پبیگتبٌ َتبی میمتی     تحقیقتی دس  مطبلعتبت   بت
Pubmed ،sciencedirect  يmagiran  قشاس گشفتٍ است بشسسی مًسد. 

خػًغتب   ستبلمىذان  تًاوىذ بش سيی سبلمىذان غًست گیشوذ امب اوجبم تحقیق بش سيی  حیطٍ َبی صیبدی اص تحقیقبت يجًد داسوذ کٍ می  :بحث
حتیه  سضبیت دادن ي وذاضته آگبَی اص خطشات محتمت  دس  بشای داسای دي چبلص غالحیت قبوًوی  َستىذ ىبختیداسای اختالالت ضآوبوی کٍ 
سبلمىذان بشای دادن سضبیت وبمٍ مىجش بٍ تًسعٍ یک سيش ضىبستی ضتفب     ي تًاوبیی مطك  بًدن بشسسی غالحیتامشيصٌ  می ببضذ. مطبلعٍ

 است. ( MacArthur Competency Assessment) غالحیت مک آستًس بشسسیابضاس  استبوذاسد استفبدٌ اص َبی سيش ی اصضذٌ است. یك
دس اسصیببی تًاوبیی ویض آصمًن َتبی استتبوذاسد    دس مًقعیت دسمبن یب تحقیق استفبدٌ میطًد. سبلمىذ گیشیظشفیت تػمیم تعییهایه ابضاس بشای 

( ي مقیتبس اضتمحالل رَىتی بتشای بشسستی      Reisberg Scaleي  ADAS- cogضىبختی مبوىذ مقیبس َبی بشسستی ضتىبختی آلضایمتش )   
د بتٍ مطبلعتٍ سا   يبشای يس بب تحیی  ممیكشد رَىی تعییه يضعیت رَىی سبلمىذانتًاوىذ دس  می(  Global Deterioration Scaleدمبوس)

 تبییذ ومبیىذ.

تًان بتب   سا ومی بب اختالالت ضىبختی سبلمىذان مطكالت اخالقی مشبًط بٍ تحقیق بش سيیوتبیج مطبلعبت حبکی اص آن است کٍ  :نتیجه گیري
ي تحقیتق  یک تحقیق خبظ دس استببط بب محتتًای آن   فكشی سبلمىذ بشای يسيد بٍغالحیت ي تًاوبیی  تطخیعیک فشمًل ياحذ ح  کشد صیشا 

 می ببضذ. سبلمىذ فشدی اجتمبمی خػًغیبت

 ، غالحیت، چبلص َبی اخالقیتحقیق: سبلمىذ، مات کلیديلک

 


