
 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ارزشها و اصول اخالقی نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی 

  



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی در سرطان 14 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 

 
 

 ها و اصول اخالقی در طب تسکینیارزش

و درك این موضوع است که  هاي بیمارو خواسته 1اخالق پزشکی نیازمند برقراري تعادل ظریف بین کارکرد معمول پزشکی
هاي درمانی و احتماالً نتایج آن ها در نظر گرفتـه شـوند، وضعیت هر انسانی منحصر بفرد است. از این رو نباید صرفا گزینه

رسـانی شـود تـا ها باید بـه درسـتی اطـالعها و عقاید بیمار نیز باید لحاظ شوند. به بیماران و خانوادهها، خواستهبلکه ارزش
 ات درمانی مناسب اتخاذ نمایند.تصمیم

 مراقبت تسکینی مراعات شود:در چهار اصل اساسی اخالقی باید 
 

 بیمار احترام به استقالل
گیري براي خودش، بر مبناي ارزشهاي شخصی، عقاید و مدت زندگی اش به حق و توانایی فرد را از بابت تصمیم این اصل

. الزم است تا از تصمیم بیمار که مـنعکس کننـده ارزشـهاي بیمار در نظر گرفته می شود  2که استقالل شناسدرسمیت می
توانـد درمـان اوست به خوبی مطلع شد و آن را لحاظ نمود. به عنوان مثال، این مساله پذیرفته شده است که یک بیمار مـی

واسـته هـاي بیمـار تـداخل دارنـد، از جملـه: اش قبول نکند. عوامل زیادي با توجه نمودن به خمعینی را مطابق عقاید دینی
 .. عدم درك بیمار و...، استرس بیماري، 3مخدوش شدن صالحیت و شایستگی بیمار

 

 تالش در جهت منافع بیمار
این امر مستلزم جلوگیري یا حذف آسیب، همزمان با انجام فعالیت هایی در جهت منافع بیمار است. این صل به ایـن مهـم 

هاي بهداشتی باید در جهت بیشینه کردن منافع درمان، اقدامات مثبتی انجام دهند. از  جمله ایـن م مراقبتاشاره دارد که تی
، 4اقدامات موارد زیر را می توان نام برد: ارائه درمانهاي مؤثر و نافع براي درد یا دیگر عالئم، ارائه حمایت و پشتیبانی حساس

 ممکن.ها به هر شکل و کمک به بیماران و خانواده
 

 آسیب رسانی به بیمار عدم

                                                                 
1-Conventional practice of medicine 
2-Autonomy 
3-Compromised competence of patient 
4-Sensitive support 



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی در سرطان 15 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 

 
 

د شـامل ارائـه توانـوم میتخطی از این مفه "فرد نباید عمداً به خود آسیب برساند."این اصل بر این اساس استوار است که 
سب براي شرایط جمی نامنااطالعات به شیوه اي نامناسب، فراهم آوردن درمان نامناسب براي درد یا عالئم دیگر، درمان تها

 از درمان باشد.  بیمار، فراهم کردن تسکین ناخواسته، یا خودداري
 عدالت

اید مراقبتـی به بیماران کشود. عدالت به این موضوع اشاره دارد به رعایت انصاف در بکارگیري درمان و مراقبت مربوط می 
مسـاوي بـه  اعطاء کـردن"به صورت  توانکه از لحاظ پزشکی یا قانونی استحقاق آن را دارند دریافت نمایند. عدالت را می

 تفسیر نمود. "به اندازه حقش"یا  "دادن به هر نفر به اندازه نیاز"یا  "همه
 

اخالقی در درمان بیماري هاي العالجاصول 
با این همه، زمانی که تشخیص پزشکی بیمار نشان دهنده عدم وجود امکان درمان بوده و مرگ وي حتمی اسـت، بیمـار و 

اگرچه که  پیشرفت علوم پزشکی  گیري در مورد مداخالت پزشکی روبرو خواهند شد.پزشک با شرایط دشواري براي تصمیم
بیماران گشته، با این حال این حیطـه از  1توانایی پزشکان در مسائل مربوط به مراقبتهاي پزشکی پایان زندگیباعث ارتقاي 

علوم پزشکی هیچگاه آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که اولویت تالش براي یافتن راه درمـان نبایـد نادیـده 
هاي پزشکی و روانی بیماریهاي العالج بایـد مـورد پزشکان براي رسیدگی به جنبهگرفته شود، درمانهاي تسکینی و توانمندسازي 

توجه بیشتري قرار گیرند. مرحله مرگ، باید به عنوان بخش مهمی از زندگی فرد شناخته شده و مورد احترام قرار گیرد. همگـام بـا 
دادن به رنج ناشی از بیماریهاي العـالج، ضـرورت افزایش فشار افکار عمومی براي به رسمیت شناخته شدن اوتانازي جهت پایان 

  توجه به مسائل  اخالقی در  بهبود مراقبت هاي تسکینی بیش از پیش احساس می شود.
و  2شود، صحبت از اوتانازيهنگامی که در مورد مسایل اخالقی مربوط به مراقبتهاي پزشکی پایان زندگی بیماران بحث می

را غیـر  خودکشـی بـا کمـک پزشـک، اوتانـازي و 4انجمن جهانی پزشکی ناپذیر است.، اجتنات 3خودکشی با کمک پزشک
 داند. اخالقی می

، برخوردها و باورهاي فرهنگها و ادیان مختلف با موضوع مرگ ، به نحو بـارزي انجمن جهانی پزشکیبر اساس اظهار نظر 
متفاوت است. به عالوه بسیاري از مداخالت تسکینی و اقدامات مربوط به بقاي بیمار، نیازمند تکنولـوژي و یـا منـابع مـالی 

ماریهاي العالج به میزان زیادي تحت باشند. از این رو روش درمانی بیاست که در بسیاري موارد به راحتی در دسترس نمی

                                                                 
1 - End of life care 
2 - Euthanasia 
3 - Physician-assisted suicide 
4 - World Medical Association (WMA) 



 

 
 

تأثیر این عوامل قرار دارد و بنابراین تالش براي ارائه راهکارهایی دقیق در مورد مراقبتهاي پایانی که به صورت جهانی قابل 
اصول کلـی زیـر را بـراي کمـک بـه پزشـکان و  انجمن جهانی پزشکیاجرا باشند، نه منطقی و نه ممکن است. از این رو  

 :گیري در مورد مراقبتهاي پزشکی بیماریهاي العالج ارائه داده استنهاي پزشکی ملی، جهت تصمیمانجم
 

اصـل،  براي ایـن وظیفه پزشک درمان(در صورت امکان) کاهش رنج و حفاظت از منافع بیمار است. هیچگونه استثنایی .1
 حتی در مورد بیماریهاي العالج، وجود ندارد.

یفیـت کتن بهتـرین مبتال به بیماریهاي العالج، وظیفه اصلی پزشک کمک بـه بیمـار بـراي داشـدر مراقبت از بیماران  .2
زشکان باید حت است. پزندگی ممکن به واسطه کنترل عالئم، در نظر گرفتن نیازهاي روانی و نهایتا مرگی شایسته و را

 زند.بیماران را از امکان در یافت مراقبت هاي تسکینی، مزایا و عوارض آن مطلع سا
امل حق بیمار شین موضوع گیري در مورد مرحله پایانی زندگی باید مورد احترام قرار گیرد. ااستقالل بیماران در تصمیم .3

سریع روند مـرگ به ت؛ جز مواردي که منجر باشدنیز می و درخواست روشهاي تسکینی براي کاهش دردي رد درمان برا
ه شـامل ایـن مسـئل القی حق کمک به بیمار براي خودکشی را ندارد؛ کـه.  با این همه پزشک از نظر اخگرددبیمار می

 تجویز هر گونه درمانی است که از نظر پزشک اثري جز تسکین بیمار را نداشته باشد. 
 اي براي بیمار ندارد استفاده نماید.پزشک نباید از روشهایی که فایده .4
هاي خود را در مورد نحوه درمان براي مـواقعی کـه تـوان ستهپزشکان باید این حق را براي بیماران قائل باشند که خوا .5

در مورد مسائلی که خـود  1گیرياظهار نظر نخواهند داشت مکتوب کرده و فردي را به عنوان جانشین به منظور تصمیم
رابطـه بـا اي به آنها نکرده است، انتخاب نماید. پزشکان خصوصا بایـد در مـورد خواسـته بیمـاران در بیمار از قبل اشاره

اقدامات الزم براي حفظ بقاي آنها و همینطور روشهاي تسکینی که ممکن است به عنوان اثر جانبی باعث تسریع مرگ 
 شود، با بیماران صحبت نمایند و در صورت امکان فرد انتخاب شده به عنوان جانشین نیز باید در این بحثها شرکت کند. 

مـورد توجـه  و، شـناخته انی بیماران را، خصوصا در ارتباط با عالئم جسمی ويپزشکان باید تالش نمایند تا نیازهاي رو .6
 وده تـا بتواننـد بـاهایشان را فراهم نمقرار دهند. پزشکان باید امکانات الزم براي حمایت روحی و روانی بیمار و خانواده

 اضطراب، ترس و اندوه ناشی از مراحل پایانی بیماري کنار بیایند.
، پزشـکان و کـاهش رنـج بیمـار دارددر بیماریهاي العـالج، بیشـترین اهمیـت را در  2یریت بالینی درداز آن جا که مد .7

انجمنهاي پزشکی ملی باید اطالعات مربوط به مدیریت درد را به اشتراك بگذارند تا تمام پزشکان دخیل در مراقبتهاي 
و جدیدترین درمانها و روشـهاي موجـود دسترسـی بالینی مراحل پایانی بیماریهاي العالج به بهترین راهکارهاي عملی 

 ی داشته باشند.نظارت ایو  یعواقب قانونداشته باشند. پزشکان باید امکان اجراي روشهاي  کنترل درد را بدون نگرانی از 

                                                                 
1-Substitute decision-maker 
2-Clinical pain management 



 

 
 

ذاري بیشتر در زمینـه یـافتن درمانهـاي گت تحقیقاتی را تشویق به سرمایهانجمنهاي پزشکی ملی باید دولتها و مؤسسا .8
مناسب براي ارتقاي مراقبتهاي پزشکی پایان زندگی بیماران نمایند. همینطور آموزش مراقبتهاي پزشکی تسکینی بایـد 

هاي پزشکی قرار گیرد و در صورت عدم وجود طب تسکینی، تأسیس این تخصص باید در هاي درسی دانشکدهدر برنامه
 نظر گرفته شود.

اط بین انستیتوها و ارگانهاي دخیل در مراقبتهاي تسکینی، بـه منظـور ارتقـاي انجمنهاي پزشکی ملی باید از ایجاد ارتب .9
 ارتباط و همکاري بین آنها حمایت نمایند.

توانند، در صورتی که عملکردهاي حیاتی بیمار برگشت پذیر نباشد، از ابزارهاي الزم براي حفظ فعالیت اعضا پزشکان می .10
بیانیـه انجمـن جهـانی پزشـکی سـیدنی در مـورد  چارچوبهاي اخالقی مصوب دربه منظور اهداي عضو، البته بر اساس 

 استفاده نمایند.فعالیت اعضاء،  تشخیص ورود به فاز مرگ و حفظ
 

اصول اخالقی مرتبط با تامین دارو در مراقبت تسکینی

میلیون نفر از افراد مبتال به سرطان بدون دسترسی بـه درمـان مناسـب دردهـاي متوسـط تـا در گوشه و کنار جهان، دهها 
کنند. افرادي مانند کودکان یا افرادي با ناتوانـایی ذهنـی یـا اخـتالالت هوشـیاري کـه قـادر نیسـتند شدیدي را تجربه می

رد قرار دارند. اکثر اینگونه دردهـا قابـل دردهایشان را به درستی بیان کنند، به طور خاص در معرض خطر درمان نامناسب د
توان بیشتر دردها را تسکین داده و کیفیت زندگی بیماران پیشگیري هستند به طوري که با انجام مداخالت درمانی ارزان می

هـاي بهداشـتی جهـت ارزیـابی و و مراقبان آن ها را به طور چشمگیري بهبود بخشید. عدم آموزش کارکنان حوزه مراقبـت
، دو ان درد و دیگر عالئم و قوانین دولتی محدودکننده و غیرضروري از جمله دسترسی محـدود بـه داروهـاي اپیوئیـديدرم

 باشند. می 1دلیل عمده براي این شکاف درمانی
 

 بررسی می شود: دارو نیتام با مرتبط یاخالق اصولدر زیر 
ــتانداردها  -1 ــه در اس ــراد، ک ــه اف ــراي هم ــرل درد ب ــه کنت ــی ب ــق دسترس ــاو راهنماح ــهه  و ، 3،1، 2ايي حرف

 
 

                                                                 
1-Treatment gap 
2- World Medical Association(WMA)  Declaration on Terminal Illness (1983, 2006), 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/i2/index.html 
3- World Medical Association(WMA)  Declaration on the Rights of the Patient (Declaration of 
Lisbon), http://www.wma.net/en/30publications/10policies/l4/index.html 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/i2/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/i2/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/l4/index.html


 

 
 

 عنوان شده است، باید محترم شده و به طور مؤثر اجرا شود. 6، 5، 4، 3 .2المللیدر قانون بین
مـوده و نارزیـابی  پزشکان و دیگر شاغلین حوزه سالمت طبق  اصول اخالقی وظیفه دارند کـه کیفیـت درد بیمـاران را -2

ن د تجویز کنند. اینیاز دارن را به میزان الزم براي همه افرادي که به داروهاي مسکن دردداروهاي ضددرد از جمله اپیوئیدها 
 ند.توانند دردشان را به درستی بیان کنشود که نمیمساله به ویژه شامل کودکان و دیگر افرادي می

 تداوم داشته باشد. شده و ندههاي درسی اجباري پزشکی و پرستاري گنجا، باید در همه برنامه7دستورالعمل مدیریت درد -3
اپیوئید ها را براي تسـکین درد و رنـج بیمـاران تضـمین  از جمله 8دولتها باید دسترسی مناسب به داروهاي کنترل شده -4

تواند نوعی بی رحمی، نادیده گـرفتن انسـانیت، مجـازات و یـا کند و میرا نقض می 9حق سالمتنمایند. انکار درمان درد، 
 آمیز تلقی شود.درمان اهانت 

براي المللی کنترل دارو باید تعادلی منطقی بین نیاز به دسترسی مناسب به داروهاي کنترل شده هاي ملی و بینسیاست -5
هاي این مواد را از طرف دیگر، برقرار کنند. هرجا سیاست از  10تسکین درد از طرفی و تالش براي جلوگیري از سوء استفاده

و غیرضروري وجود داشته باشد، این قوانین باید بازبینی شوند تا دسترسی مناسب به داروهاي کنترل محدودکننده نامتناسب 
 شده تضمین شود.

آن و فرآیندي براي دریافت  11هر دولتی باید منابع الزم براي توسعه و اجراي طرح درمان ملی درد و نیز مکانیسم پایش -6
 شود، را فراهم نماید.ن میشکایات، زمانی که درد به صورت نامناسب درما

                                                                                                                                                                                                               
1- World Medical Association (WMA) International Code of Medical Ethics, London, 1949, 
amended Sydney, 1968 and at Venice 1983 and at Pilanesberg, 2006 Available 

from:[http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/index.html] 
2- http://www.iasp-pain.org/PainSummit/DeclarationOfMontreal.pdf 
3- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Art. 12 and 
General Comment 14 (2000) 
4- Covenant on Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) , Art 14 and 
General Recommendation 24 
5- Convention on the Rights of the Child, Art 24. 
6- UN Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,  
http://www.incb.org/pdf/e/conv/convention_1961_en.pdf 
7- Pain management instruction 

8- Controlled medicine 
9- Right to health 
10- Misuse  
11- Monitoring  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/index.html
http://www.iasp-pain.org/PainSummit/DeclarationOfMontreal.pdf
http://www.incb.org/pdf/e/conv/convention_1961_en.pdf
http://www.incb.org/pdf/e/conv/convention_1961_en.pdf

