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پدیدآورندگان:محمدعلیمحققی؛مسلمبهادری؛علیرضاعبدالهی؛اردشیرقوامزاده؛سیدرضاصفایی؛ابوالقاسماباسهل؛
رامشعمرانیپور؛محمدشیرخدا؛محمدرضاقوامنصیری؛علیکاظمیان؛نیکزادعیسیزاده؛علیرضاپارساپور؛اعظمالسادات

کیوانمجیدزاده. کاظمزندهدل؛ گیتی؛مامکطهماسبی؛عباسبدخشان؛ کدیور؛معصومه موسوی؛ملیحه

همکاران:ایرجفاضل؛سیدضیاءالدینتابعی،منوچهردوایی؛میرجباریحییپورخامنه،سیدجمالالدینسجادیجزی؛
غالمرضاخاتمی؛باقرالریجانی؛مرتضیعطری،محمدرضامیر؛حبیباهللمحمودزاده؛ایرجحریرپی؛محمدرضامسجدی؛
کامرانسلطانی؛ ابوالقاسمی؛شهریارشهریاریان؛ سیدروحاهللمیری؛پرویزدریایی؛قاسمجانبابایی؛پیمانحداد؛حسن
فاطمههاشمی؛ آذیننحویجو؛ احمدیان؛ آراسب احمدشجاعی؛ آزادی؛ اردشیرشیخ زاده؛ کرباسی خیرالهغالمی؛جواد
بهتاش؛ نادره رمضانزاده؛ فاطمه امیدواری؛ زهراصدیقی؛سپیده بهتاش؛ نادره احمدآبادی؛صنمبرصدیقی؛ نیلی فاطمه
فاطمهخوانساری؛یاسمنسعیدینژاد؛فرنازاعتصام؛فرهادسمیعی؛رمضانعلیشریفیان؛مهدیعقیلی؛فرهادشاهی؛علی
چلک؛ موسوی سیدمصطفی واعظی؛ محمدرضا خوانساری؛ محمدرضا زاده؛ کامران حسین زالی؛ علیرضا مطلق؛ قنبری
کوشکی؛سعیدامانپور؛محسنآیتی؛رهامسالک؛رضاشیرکوهی؛جمالالدین علیرضاباقری؛مجتبیپارسا؛احسانشمسی
کاویانی؛محمدحسینمدرسی؛شاهین کرمی؛احمد کبیر؛فرید عیوضیریاضی؛حسینفودازی؛عطاقراجهای؛محمدجواد
داود نوروزی؛ نجفی؛محمدرضا موسوی؛صفا اسداهلل مهرور؛سید مکاریان؛عظیم فریبرز لنگرودی؛ مطیعی مازیار مرآت؛

نیکی؛حسینیحییزاده.

کز همکار:معاونتهایتحقیقاتوفناوری،آموزشی،دانشجوییوفرهنگی،بهداشتودرمانوزارتبهداشت،درمانو مرا
آموزشپزشکی؛دانشگاههایعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایران؛تبریز،تهران،شهیدبهشتی،گلستان؛وخراسان
کمیتۀملیاخالقدرپژوهشهای رضوی؛فرهنگستانعلومپزشکیجمهوریاسالمیایران؛شبکۀملیتحقیقاتسرطان؛
کشور؛سازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیایران؛پژوهشگاه زیستپزشکی؛جامعۀجراحانایران؛سازمانپزشکیقانونی
کانسر؛پژوهشکدۀبیماریهای علومغددومتابولیسمدانشگاهعلومپزشکیتهران؛پژوهشکدۀتحقیقاتسرطانانستیتو
کودکانمبتالبهسرطان؛انجمن از کبد؛بنیاداموربیماریهایخاص؛بنیادنیکوکاریسرطان؛مؤسسۀحمایت گوارشو
رادیوتراپیانکولوژیایران؛انجمنخونوسرطانایران؛سازمانبیمۀسالمتایران؛انجمنسرطانایران؛مرکزتحقیقات
خونوانکولوژیبیمارستانشریعتی؛مرکزتحقیقاتپزشکیروانتنیدانشگاهعلومپزشکیتهران؛مرکزتحقیقاتبالینی
بیمارستانمیالد؛مرکزتحقیقاتاخالقوتاریخپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران؛مرکزتحقیقاتپزشکی،سازمانپزشکی

قانونی؛انجمنامدادبهبیمارانسرطانیایران.

هماهنگی:زهراصدیقی
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پیش گفتار
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پیش گفتار

»تأملی بر اخالق در سرطان شناسی«

درزندگانیصنعتیامروزعواملینظیرهمهگیریهایخطرناک)مثلطاعون،وباوتیفوس(مهارشدهو
یابابیماریهاینوپدیدجاگزینشدهاست.دراینشرایطبیماریسرطانوسایربیماریهایمزمن،به
مهمترینمشکلسالمتیجوامعتبدیلشدهاند.ممکناستمرگومیرناشیازسرطانشایعترینعلت
مرگانسانینباشدوکمترازمواردمرگناشیازبیماریهایقلبیعروقی،اختالتمتابولیکوحتیعوارض
ناشیازتصادفات/تروماباشد،ولیازهولناکترینبیماریهایدرحالافزایشاستکهدربعضیموارد

هنوزتدابیردرمانیمناسبوجودندارد.موارددرمانپذیرنیزبسیارپرهزینهاست.

کردنراههاییبهمنظورپیشگیری، کزوسازمانهایمتعدیدرایرانوجهانباجدیتدرصددپیدا مرا
کنترل،درمانبیماریوبرنامههاینگهداریبرایراحتزیستنبیمارانواقداماتمؤثرتسکینبخش
گرچهدرتعدادیازمواردتاحدودزیادیموفقیتهاییبهدستآمدهاست،ولیاینتابوی هستند.ا
گرچه وحشتناکاجتماعیهنوزبهعنوانعاملیبسیارزجردهندهبرایزندگانیمردمبهشمارمیرود.ا
درمقایسهباخیلیازبیماریها،آنقدرهمممکناستوحشتناکنبودهوبسیاریازموارد،امروزهقابل
کیفیتزندگی درمانهستندویادرپرتودرمانهاومراقبتهامیتوانطولعمربیمارانراافزایشدادو
آنانرابهبودبخشید،ولیوحشتوهراسپابرجااست.بیماریسرطانیکبیماریواحدنیست؛گرچه
پدیدۀایجادآنتاحدودزیادیهمساناست.انواعمختلفسرطان،اشکالمتفاوتیازتدابیردرمانیو
رسیدگیراالزمدارند.ترسمردمودیدگاهبدبینانهنسبتبهآن،هنوزتاحدباالییدرسبکزندگیمردم

اثرمیگذارد.

کهبیشتربایدبهآنتوجهشود،مسائلاخالقیومعنویاتپزشکیدربرخوردبابیمارانمبتال ازموضوعاتی
کهتوجهدستاندرکارانرابهخودجلبمینماید.انستیتو کنترلسرطاناست بهسرطانوابعادمختلف
کهدانشمندان کانسرازقدیمیترینمؤسساتمبارزهبابیماریسرطاندرایرانمیباشد.سالیاندرازاست
کوشآنبامسئلۀسرطانشناسی،ازهمۀجنبههایآن،سروکاردارندو وپژوهشگرانوپزشکانسخت
کرده،عدۀزیادیازآنهاراشفابخشیدهویازندگانیطوالنیتر باهزارانبیمارسرطانیدستوپنجهنرم
دادهاند.اینانستیتودرصددبرآمدهاست،درموردجنبههایاخالقیسرطانشناسیوبرخوردبابیمارانمبتال
بهسرطان،بااستفادهازتجربیاتگذشتۀخودودیگران،گزارشیتهیهنماید.بهاینمنظورازمرکزتحقیقات
کزکوشادرامرسرطاناست،خواستهاستاجرایطرحیرابهعهدهبگیردکه سرطان،انستیتوکانسرکهازمرا
درآنبهاینموضوعبسیارمهماجتماعیوانسانیبپردازدوازهمۀامکاناتومتخصصانبهرهگیرد.کتاب
کنندۀسالمت کهشایدازمهمترینمعضالتتهدید حاضردرموضوع»تأملیبراخالقدرسرطانشناسی«،
دراجتماعاتامروزیوبهخصوصدرجوامعجهانسوممیباشد،بههمیندلیلتهیهوارائهگردیدهاست.
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گزارشتکنیکالدربارۀبیماریسرطاننیستوتوجهآنبیشترمسائل کهدرپیشدارید،یک گزارشی
کالن،موضوعهایاختصاصی،اولویتها،چالشها،ساختارها،راهحلها،اصول اخالقیدرمحورهای
گروهاول کاربرانتهیهشدهاست: گروهاز ومبانیوالزاماتحرفهایمیباشدوبهمنظورتوجهبهدو
کارداشتهو کهممکناستبابیمارانمبتالبهسرطانسرو گیرانعلومبالینیهستند دانشجویانوفرا
گروهدومدستاندرکارانمبارزهبااینبیماریدر یاشغلآتیخودرابرایدرماناینبیماریقراردهند.
کنترلسرطاندرسطحجامعه کهبامسئلۀ سطوحمختلفحرفهایویاسیاستگذارانسالمتهستند
کزهمکار،تعدادقابلتوجهیازمؤسساتآموزشی،تحقیقاتی، سروکاردارند،بههمیندلیلدراسامیمرا

بهداشتیدرمانیکشوردرتنظیماینکتابهمکاریداشتهاند.

مقدمۀگزارشحاویفهرستموضوعاتیاستکهخوانندگانرابهطرفاهدافیکهبایدبهآنتوجهکنند
راهنماییومنابعغنیاینگزارشراهگشایحلبسیاریازمسائلاست.

اینگزارشحاوی۵۶مدخلمهماستکهبرایهرکدامازمداخل،ازمتخصصانوصاحبنظرانتقاضا
شدهکهموضوعراتبیینکنند.عالوهبرآندبیرخانهمرکزتحقیقاتنیزباجمعبندیصورتجلسات،رأسًا
کهعمومادرارتباطبامضامیناخالقیوتعهدحرفهایهستند، بهآنهاپرداختهاست.اینمداخلرا

میتواندرچندگروهدستهبندیکرد:

کهشامل کلیدیاستومداخلاهدافمطالعه کهدربرگیرندۀ۲۵سوال درابتدا،مدخلسواالتاصلی
هدفاصلیواهدافاختصاصیاست،راهگشایمهمیبرایدرکسایرمباحثمیباشد.آنچهراکهاین
گزارشبهآنپرداختهمداخلمربوطبهاولویتچهکالنوچهاختصاصیومبانیارزشهایاخالقی)طبی

وعلمی(موضوعاستکهدرچندینبنددرهریکبهنکاتیکهبایدتوجهشودپرداختهاست.

گانه توجهمهمگزارشبهآسیبشناسیوضعموجوددرایرانازدیدگاهرعایتاخالقیکهشامل۴۰بندجدا
کزمهمسرطان استوآنگاهبههمیننکتهدرسایرکشورهایجهانپرداختهاست.دراینمدخلمرا
کزی شناسیدرجهانازجملهموسسهملیسرطانآمریکاNCI،مرکزدرمانیMDAnderson،بهعالوهمرا
کهتوجهبهآنهامیتوانددر ازاروپادرآلمان،فرانسه،انگلیسوروسیهوحتیشرقدورپرداختهاست

جمع،راهحلهایمناسبیبرایایرانارائهدهد.

چونقسمتزیادیازاینگزارشمبتنیبرجلساتمکرریمیباشدکهدرمحلمرکزتحقیقاتسرطانشناسی
گرفتهاست،برایهرکدامازجلساتو گروهقابلتوجهیازصاحبنظرانانجام کانسروباشرکت درانستیتو
مواردجداولیحاکیازنظراتوپیشنهاداتدرارتباطبادیدگاههادیدهمیشود.دراینقسمتبهویژهبهبیماران
وهمراهانتوجهشدهودیدگاههاونیازهاوپیشنهاداتبیماران/مراجعینوهمراهاندربیستبندجمعآوری
شدهاست.درجدولیدیگردیدگاههاوپیشنهاداتونظراتمتخصصاندرباباخالقوامورحرفهایدر

کشورمانمطرحشدهاستکهدربیشاز۲۵بندارائهودرپایانجمعبندیمستدلیازآنهاانجامشدهاست.
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درمداخل1۵تا1۹،گزارشمعطوفبهدیدگاههایفرهنگی،حرفهای،معنویاتودرگیریهایاجتماعی
درمواردبیماریوخودبیمارانوهمراهانشدهاست.معنویاتدراینگفتاروخدامحوریدرارائۀخدمات
وبهخصوصدرمبحثآموزشدرفصولبهخوبیتوجهشدهوبدونشکدراینمداخلکارهایبسیاری
کهدرارتباطبا کهاساسآنخدامحوریاست،مورداستنادبودهاست.نکتۀمهمی درشریعتاسالمی
مبانیاخالقیگزارشمطرحاست،استفادهازفناورینوین،تشخیصمولکولیوژنتیکومباحثدیگری
کهنیازمبرمبهتوجهبهاخالقحرفهایومعنویاتداردودراینمورد،تعارضحرفهایموضوعمهمیرا
گزارش،بهطوروسیعینکاتمهمدراینمواردوبهخصوصارتباطو دربرمیگیرد.درمداخل۲۰تا۲3
گانهایبهنقشپرستارانواخالقپرستاریدر همکاریبینحرفهایمطرحشدهاست.درمدخلجدا
مراقبتازبیمارانسرطانیپرداختهشدهاست.مسائلاقتصادی،هزینههاوبیمهها،موضوعاتاخالقی،
کهبخش حقوقیواجتماعی،مسائلمرتبطبافقهوآدابطبابت،همهازنکاتبسیارمهمیهستند

عمدهایازگزارشرابهخوداختصاصدادهاند.

کهازنظرمصادیقبسیاربااهمیت گزارشبیشتربهمسائلاختصاصیتوجهشدهاست؛ درنیمۀدوم
هستند.دراینبخشموضوعاتوچالشهادرحوزۀبیماریهایصعبالعالجمطرحوبهمراحلآخر
حیاتتوجهشدهاست.اینبخشازموضوعاتبرایخانوادههابسیارمهماست.توجهبهاصولمذهبی
وموازینشرعی،اجتنابازدرمانهایناسودمندوبیهوده،دستوراتمرتبطباعدماحیاءدربیماران
مراحلانتهاییعمر،همگیمواردیهستندکهدراینگزارشبهآنتوجهشدهاست.مداخلسودمندی
کرد.توجهبهبازتوانیودرمان رادرارتباطبااخالقحرفهای،میتواندربخشهایمختلفمالحظه
گوناگونابرازشدهاست.جنبههای گروههایمختلفسنی،بهخصوصدردورانکودکیدرعناوین در
ویژۀاخالقیدرجراحی،شیمیدرمانیورادیوتراپیسرطان،مسائلیهستندکهنیازبهتوجهخاصدارند.
رفتارمتناسباخالقیدرانواعسرطانهاعمیقادراینگزارشموردبررسیوتوجهقرارگرفتهاست.مسائل
قابلتوجهدرتشخیصصحیحومناسبآسیبشناسیوبهرهگیریازبهترینامکاناتبهمنظورارتباط
بینتشخیصوانتخابروشهایدرمانیجراحیوتدابیردرمانیدیگرمانندرادیوتراپیوشیمیدرمانی
اینمطالعه ارزش با بیماراندرشرایطدرمانیمختلف،درزمرۀمسائل نیازهایخاص بهخصوص،

میباشند.

گزارشبهجنبههایاخالقیوحرفهایارائۀخدماتومراقبتهابهبیمارانمبتالبه نویسندگاناین
گرچهسرطان گانهایبهتفصیلبحثوارائۀطریقنمودهاند.ا سرطاندراتباعبیگانه،درفصلجدا
ارتباطیبهتابعیت،نژادومذهبندارد،ولیبعضیموضوعاتاختصاصیپزشکمعالجرادرگیرمسائلی
مینمایدکهتوجهاخالقیوحرفهایبهآنهاازضروریاتاست.درهمینارتباط،مالحظاتاخالقیمرتبط
باجنبههایشخصی،شخصیتی،قومی،مذهبی،خانوادگی،سیاسیفرهنگیودههامسائلدیگررامورد

توجهقراردادهوراهکارهایمتناسبارائهنمودهاند.
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کزانکولوژیچگونهباید کهساختارومدیریتاخالقدرمرا باالخرهدرمقابلسوالمهمیقرارمیگیریم
کزتوجهشدهاست.نقشهاووظایفآموزشیوحتیجنبههای باشد؟دراینارتباطبهکمیتۀاخالقمرا

اجراییاینگونهتشکیالتوتواناییاجراییآنها،ازمسائلمهممطروحهدراینگزارشاست.

مشاورهدرامورپزشکینقشمهمیدارد.ایناصلدرتمامجهاتازنظرمراعاتموازیناخالقیبسیارحائز
اهمیتاست.درموردمشاورههادربیمارانسرطانیوبهخصوصجنبههایاخالقیورفتارمعتبردوطرفمشاوره
خواهندهومشاورهکننده،پیشبینیوپیشگیریتضادمنافع،حفظاسراروامانتدارینسبتبهمفادپروندهها،

محرمانگیواطالعاتبالینیوبسیارینکاتدیگردرچندسرفصلبحثوتحلیلوارائۀطریقشدهاست.

ازنکاتدیگراینمطالعه،مباحثاخالقیاصولوآدابارتباطشایستهبینپزشکوبیماراناست،که
مالکهاومعیارهایرفتاریراشاملمیگردد.اینموضوعدرتمامسطوحخدماتیازبرخورداولیهبابیمار
تامراحلبعدی،پرسشهایبیمارانواطرافیانوپاسخها،اقداماتدرارتباطبادرمانوتاپایانمراحلرا
موردتوجهقراردادهاست.دراینکهرسیدگیبهاموربیماراننیازبههمکاریجامعهوخیرینوتشکیالت
منتسببهآنهادارد،شکینیستودراینموردنکاتبسیارقابلتوجهیارئهگردیدهاستکهدرمدخل

۴۲متذکراست.

پزشکیدرهرسطحیخالیازخطا،اشتباهولغزشنمیباشد.درموردسرطاناینموضوعمیتوانددرهمۀ
مراحلپیگیریودرمانوتشخیصبیماریبسیارمشاهدهشود.جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطبا

خطاهایپزشکیوالزاماتقانونیبرخوردباخطاها،ازنکاتجالببررسیهادراینگزارشاست.

نکتهایکهبایدبرآنتکیهکنم،ایناستکهتماممطالباینگزارش،مبتنیبرمآخذورفرانسهایمعتبر
وقابلدسترسیمیباشد،بهعالوهدربخشیموضوعاخالقدرانکولوژیسایرکشورهامطرحشدهومروری

برتعدادیمنابعمعتبرمنتشرشدهدراینرابطهانجامشدهاست.

مالحظاتاخالقیمرتبطباحقوقپزشکان،تعارضمنافعشخصی،مسئولیتبیماراندرمقابلخدمۀ
درمانگر،پذیرفتنیاردنمودنهدایا،همگیدارایجنبههایاخالقیوحرفهایهستندکهمرورشدهاست.
کهجنبههای گوارشوسروگردنپرداختهشده درفصولآخربهچندنوعسرطانشایعترمثلپستان،

کاربردیدرموردآنهامطرحشدهاست.

کاربردیوبهدنبالفهرست گزارشباپاسخبهسواالتاصلیمطالعه،پیشنهاداتراهبردی،پیشنهادات
جامعیازمنابعخاتمهمییابد.عرایضمطوالنیشدولیمنشخصاازمطالعۀاینهمهمدارکدرموردمبانی
اخالقدربرخوردبابیماریسرطانچهبهصورتانفرادی،فردمبتال،وچهبهصورتاجتماعیتوجهاصلی
بهموضوعسرطانومحورهایکالنآنهابهرهگرفتموایناقدامسودمندانستیتوسرطانراارجمینهم.

تهرانبهمنماه13۹۹
دکترمسلمبهادری



مقدمات
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مقدمات

ح، اهداف و ضرورت مطالعه    معرفی طر
کالنوپرچالشعلموطبدرجهانمعاصراست.بهموازات سرطانشناسی1ازحیطههای
و اخالقی مسائل و چالشها اپیدمیولوژی، گستردگی و فناوری پیشرفت و علمی توسعۀ
حرفهاینیزافزایشیافته،بهصورتیکبحرانبزرگدرعرصۀمراقبتهاوخدماتسالمت
وعلمطبظهورنمودهاست.مردمعزیزکشورمانیزتحتتأثیرتهدیدهایسالمتیدراثراین
بیماریقراردارندوبهتناسبجمعیتوعواملخطر،هرسالعدۀقابلتوجهیبهاینبیماری
مبتالمیشوند.آمارمبتالیانمتأسفانهروبهافزایشاست.مجموعهمسائلاپیدمیولوژی،
و درمانی تشخیصی، نیازهای نوین، و اساسی داروهای انکولوژی، کاربردی فناوریهای
بازتوانی،ضرورتهایآموزشیوپژوهشی،بازتابهایجسمی،روانی،معنویواجتماعی،
آثاروتبعاتاقتصادی،وهمۀموضوعات،مشکالت،چالشهاوبحرانهاییکهدردنیابرای
کنترلسرطانشناختهشدهاست،بهنوعی،کمیازیاد،اصلییافرعی،حادیامزمن،درکشور

مانیزموضوعیتداردونظامسالمتموظفبهرسیدگیاست.
اصول بر مبتنی توانبخشیسالمت و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، »ارائۀخدمات
کلی وارزشهایانسانی،اسالمیونهادینهسازیآندرجامعه«،طبقبند1سیاستهای
سالمت،ابالغیمقاممعظمرهبری،اصلضروریواساسینظامسالمتدرجمهوریاسالمی
ایراناستودرهمۀحوزههایسالمتبایدتسریداشتهباشد.درحوزۀسرطانشناسینیز،
یکیازابعادتأثیرگذاروحائزاهمیتواولویتدار،جنبههاونیازهایاخالقی،حرفهایومعنوی
است.اینبعدازابعادسرطانشناسیازضروریاتوارکاناست.اهمیتآنروزافزونوتأثیر
آنبربیمارانوخانوادههاسرنوشتسازوبرایجامعهونظامسالمتمسئولیتآفریناست.
راهبردهای و درمانی نوآور روشهای از استفاده فناوری، و علمی پیشرفتهای بهموازات
جدیدپیشگیریوتشخیصزودهنگامدرجامعهموضوعیتپیدامیکند.بامحدودیتهای
بار جدید، نیازهای القای جهانی، استکبار غیرانسانی تحریمهای تداوم و منابع روزافزون
تنگنای در را بیماران خانوادههای و افراد و میکند تحمیل جامعه به را بزرگی اقتصادی
معیشتیقرارمیدهد.اینشرایطپایبندیبهارزشهایانسانیواسالمیو»مراقبتهای

1. Oncology
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اخالقمحوردرسرطان۲«،یکضرورتحرفهایملیاستوتحققآنمرهونرفتاراخالقیو
سلوکانسانیصاحبانحرفهاست)1(.

نگاه  از  بشری،  جوامع  در  سرطان  بیماری  مدیریت  بر  تأثیرگذار  اصلی  موضوعات     
مطالعات بین المللی

گزارشسال۲۰۰۷سازمانجهانیبهداشت،موضوعاتاصلیتأثیرگذاربرمدیریتبیماریهای در
مزمن،نظیرسرطان،درنظامهایسالمتبهشرحزیرشناساییومعرفیشد)۲(:

1.بیعدالتیدرارائۀمراقبتهاوخدماتسالمت؛

گیر3«شاملسرطان؛ ۲.ناتوانیملتهابرایمدیریت»افزایشباربیماریهایغیروا

3.آمادهنبودننظامهایسالمتبرایهماهنگیباپیشرفتهایعلومپزشکی؛

که ،۲۰۲۵ سال در جدید مورد ۲۰میلیون از بیش به سرطان جهانی بار افزایش .۴
کشورهایدرحالتوسعهرخخواهدداد،وبهچالشهایجدیدر ۷۰درصدآنهادر

اقتصادسالمتآنکشورهامنتهیخواهدشد؛

اقتصادی و سالمتی »عواقب مقابل در دولتها از بسیاری متناسب غیر کنش وا .۵
بار که اقتصادی« »سیاسی، تحوالت و دموگرافیکی« »اجتماعی، تغییرات سرطان«،

بیماریراوخیمترمیکنند.

گزارش،همۀدولتها،سیاستگذاران،وجامعۀجهانیسالمت،نسبتبهتوانمندسازی در
به همگانی دسترسی تحقق و محور اخالق عادالنه، خدمات ارائۀ برای سالمت نظامهای
کشورهایدرحالتوسعه،راهحلهایپایدار مراقبتهاوخدماتسرطاندعوتشدهاند.در
اولیه۴«، مراقبتهای »زیرساختهای در سرطان« از »پیشگیری و »غربالگری« ادغام نظیر
اجتنابناپذیروقریبالوقوعاست)۲(.دراینکشورهامحدودۀوسیعیازتحقیقاتدرزمینههای
غربالگریوپیشگیری،باموانعاخالقی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیروبروهستند.ضروریاست
گیرد،چهباراینبیمارینهتنهابیمارانو سرطان،فراترازتالشهایعلمیموردمالحظهقرار
خانوادهها،بلکهنظامسالمت،دولتها،جامعهواقتصادملیکشورهاراتحتتأثیرقرارمیدهد.

2. Ethical cancer care
3.  The increasing burden of non- communicable diseases
4. Primary care infrastructures
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   توصیف اجمالی کتاب
مطالعۀحاضروتدویناینمجموعهبارعایتاصولومبانیارزشی،بهرهگیریازتجربیات
استادانوصاحبنظرانومراجعهبهمنابعمعتبرملیوبینالمللیانجامشدهاست.این
مطالعه،محورهایکالن،موضوعاتاختصاصی،اولویتها،چالشها،ساختارها،راهحلها،
کشور بومی شرایط برای سرطانشناسی، در را حرفهایگری۵ و اخالق حرفهای، الزامات
و ارائه اجمال بهصورت نتایج گزارش این در نمودهاست. اهتمام ایران اسالمی جمهوری
بود. خواهد بعدی تالشهای مرهون جامع، محتوایی تحلیلهای است. شده توصیف
گروهبیماری گزارش،پیشرفتهایعلمی،سرطانهایمهاجمراازیک درشرایطتنظیم
صعبالعالج،بهطیفیازبیماریهایعالجپذیرتبدیلنمودهاست.دستاوردهایتحقیقاتی،
پیشگیریاولیهوثانویهرابرایطیفوسیعیازنئوپالسمهایانسانی،ازیکآرمانعلمی،
انگیز کیفیتغم بالینی، تجارب است. نموده تبدیل عملیاتی و ملموس واقعیت بهیک
زندگیبیمارانپیشرفتهمبتالبهسرطانراتامرزهایتأمینآرامشورفاهنسبیوحصول
کیفیتمنطقیارتقابخشیدهاست.ملتبزرگایرانازهمۀایندستاوردهایبشری،حقوق
و تدابیرعالججویانۀسیاستگذاران،مدیران و آنمرهونتالشها احقاق که مسلمیدارد
کارگزاراننظامسالمتاست.دربیننیازهایمبرم،مسئولیتهای برنامهریزان،مسئولینو
انسانی،تکالیفاخالقیوالزاماتحرفهایجامعهعلمیومتولیانامورسرطانشناسی،بیشتر

ازدیگراناست.

کهخدمات جامعۀسالمتدرزمانحاضر،»میراثدارانفرهنگوتمدنپویایی«هستند
مستمروفزایندۀبشردوستانهوخداپسندانۀعظیمیرادرطولتاریخبهجامعۀبشریتارائه
کهطبوبنیادهایخدماتسالمترابنیاننهادواخالقرا نمودهاست.فرهنگوتمدنی
درقاموسوتاروپودآنسرشتوباجانودل،آالمبشررادرهمارۀتاریختسکینبخشیدو

نفوسبینهایتیرااحیانمود.

متخصصینانکولوژیهرروزدرتصمیمگیریبرایانتخابروشدرمان۶،ادامۀدرمانها۷،
وقایعپایانحیات،تضادوتعارضمنافع۸،ومدیریتخطربامعماهایغامضاخالقیمواجه
میشوند.تحقیقاتدرسوژههایانسانیمشحونازمسائلاخالقیاست.بیمارانپیشرفته

5. Professionalism
6. Choice of treatment
7. Continuation of treatments
8. Conflicts of interest
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وصعبالعالج،درمراحلپایانیحیات،ازتحقیقاتسودینمیبرند،اماجنبههایمهمیاز
مراقبتهایتسکینیوپایانیزندگیوجودداردکهشناختپاسخوراهحلآنهامرهونانجام
تحقیقاتاست.عواطفباالوشرایطخاصحاکمبربیمارانوخانوادههایآناندرمراحل

دشوارپایانیعمر،انجامایننوعتحقیقاترابادشواریهاوموانعجدیمواجهمیسازد.

بسیاریازهمکارانجامعۀسالمت،تعالیممحدودیدرزمینۀمسائلاخالقیوحرفهایدریافت
داشتهاند)3(.بسیاریازسؤاالتنظریدرمورداختصاصمنابع۹،عدالت1۰،وتعارضاتاحتمالی
کیدبر منافعبیپاسخماندهاست.شناختودرکمشترکازمفاهیماخالقیانکولوژی،باتأ
ارزشهایبومی،اعمازفرهنگیودینی،بهانجامبهتروظایفروزمره،تعادلخداپسندانهو
انساندوستانهبینمنافعوعالیقبیماران،پزشکان،کادردرمانوجامعهمنجرمیشود.اخالق
کنندۀمحیطیمقدسومفید،تضمینکنندۀارائۀ پزشکیدرمصادیقسرطانشناسی،ایجاد
کهدر خدماتمعتبرومراقبتهایبایستهوشایسته،وتعامالتانسانیعالیوسرآمدیاست
پرتوآن،عمومبیمارانبااحتراموباحفظکرامتدرمانمیشوند)۴(.شناختهرچهبیشتراین
کیدوتوجهافزونترنسبتبهاخالقپزشـکی،بـهعنـوانیکقاعدهوراهکار گونهمسائل،باعثتأ
جدیددرمواجههبابیماریسرطاناست.پایهگذاریاصولییکنظاماخالقپزشکیمبتنیبر
اصولوارزشهایانسانیواسالمیودرکعمیقازارزشهایفرهنگیجامعه،یکضرورت
مبرماست.شالودههایایننظامبایدبرتحقیقاتمعتبربومیوتالشهایمستمرآموزشی
گردد. استوارباشدوازهمۀدستاوردهاینابملیدرسایرمطالعاتومستنداتنیزبهرهمند
بهرهمندیازمطالعاتوگزارشاتمعتبربینالمللی،دستاوردهاوتجاربسایرمللنیزمفیداست؛
مشروطبرآنکهبااصولواّمهاتارزشهایدینیوفرهنگیملتمامنافاتویاتضادنداشته
باشند.اینمطالعه،پیشدرآمدیاستبرتحققاینمهمدرنظامسالمتجمهوریاسالمی
ایرانوتحققاهدافآنمرهونتدابیرسیاستگذاران،برنامهریزیواهتماممدیران،تالشهای

استادانومراقبتهایکنشگراناست.

   اهداف
   هدف اصلی

شناسایی،اولویتبندی،تبیینوراهیابیمسائلکالنوموضوعاتاختصاصیاخالقی
وحرفهایدرسرطانشناسی)آموزش،پژوهش،ارائۀمراقبتهاوخدمات،پیشگیری

9. Allocation of resources
10. Justice
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وکنترل،توسعهوارتقا(،برایکاربرددرشرایطجاریوپیشبینینیازهایآتیکشور.

   اهداف اختصاصی
1.ارائۀمسائلعمومیواختصاصیاخالقیوحرفهایحوزۀسرطانشناسی،مطابق

اصولوارزشهایانسانیواسالمیوفرهنگملی؛

تسکینی، )طب انکولوژی بالینی اخالق موضوعات بندی اولویت و شناسایی .۲
پرستاریسرطان، انکولوژی، رادیوتراپیوتیک انکولوژی،جراحیسرطان، مدیکال
سرطانشناسیزنان،سرطانشناسیکودکان،سرطانشناسیکهنساالن،سرطانهای

منتخبورایجودیگرموضوعاتضروری(؛

و سالمت11 نظام با مرتبط بالینی اخالق اولویتهای و موضوعات شناسایی .3
سیاستگذاریسرطان1۲؛

سرطانشناسی آموزش در بالینی اخالق موضوعات و اولویتها شناسایی .۴
)کالسیک،مداوم،عمومی(؛

۵.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقبالینیدرتحقیقاتسرطان؛

۶.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقیدرآسیبشناسیسرطانوسایرابعاد
کلینیک؛ تشخیصیپارا

کولوژی ۷.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقیمرتبطباخدماتدارویی،فارما
وداروهایسرطان؛

۸.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقیمربوطبهابعاداقتصادیوحمایتیدر
بیمارانمبتالبهسرطان؛

۹.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقیمرتبطباتعیینکنندههایاجتماعی13
مرتبطباسرطان؛

1۰.شناساییاولویتهاوموضوعاتاخالقیمرتبطباجنبههایروانشناختیمرتبط
باسرطان؛

11. Health System
12. Health Policy Making
13. Social Determinants of Cancer
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حوزۀ در معنوی1۴« »سالمت حوزۀ اخالقی موضوعات و اولویتها شناسایی .11
سرطان؛

1۲.شناساییوپیشنهادکدهایاخالقدرسرطانشناسی.

   توضیحات ضروری در مورد اهداف
به برساند. حقیقی سعادت و کمال به را انسان که است این اخالق علم نهایی »هدف
گردد.بحث الهی ازصفات جلوهای استعدادخود، و اندازۀظرفیت به انسان دیگر بیان
از رذیلتها از دوری و فضیلتها به رسیدن راهکارهای و بد و خوب نفسانی صفات از
بسیارمؤثری اخالقمیتواندنقش اخالقمیباشد.علم جملهمهمترینموضوعاتعلم
کافینیست. کمال درهدایتوتربیتاخالقیداشتهباشد؛امابهتنهاییبرایرسیدنبه
کهعلماخالقباعمل زیرادانستنموضوعاتومباحثاخالقیوقتیمیتواندمؤثرباشد
پزشک نسخۀ به تشبیه قابل اخالقی دستورات کند. پیدا تحقق عمل در و شود همراه
نشود، آنمصرف بادستورالعمل منطبق پزشک، توسط تجویزشده داروهای گر ا است،
سالمتیبهدستنمیآید.چنانچهبهدستورالعملهایاخالقیعملنشود،سالمتاخالقی
تبیین پزشکی، اخالق بنیانهای تقویت الزمۀ نمیکند.1۵« پیدا تحقق اخالقی تربیت و
شفافارزشهاواصول،شناختدرستازموضوعاتمهم،درکصحیحومعتبرازنیازها
ازشیوههاوعملکردهاوراهحلهایاخالقیاست. وانتظارات،وتحلیلوتفسیرمنطقی
دستیابیبهرویکردواحدومورداجماعاندیشمنداندرسطحملی،برایمدیریتمشکالت
کهدر وچالشهایاخالقپزشکیدرحوزۀحرفهایسرطانشناسی،تالشمقدسیاست
اولویتهایاخالقپزشکی،بهطورعام،در کشوریاهتمامشدهاست. اینمطالعۀمهم
کشوری،قبالانجامشدهاست)۵(،اماایناولویتهاونیزموضوعشناسی،در یکمطالعۀ
حوزۀاختصاصیسرطانشناسیانجامنشدهاست.درمطالعۀدکترباقری،»دهاولویتاول

کشور«عبارتبودنداز: شناساییشدهاخالقپزشکی

حقوقبیماران؛. 1
رابطۀپزشکوبیمار؛. 2
عدالتدرتوزیعمنابعسالمت؛. 3
گاهانه؛. 4 اتونومیورضایتآ

14. Spiritual health

http://telavat.com ،15. هدف علم اخالق: وبگاه تالوت
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رابطۀمالیپزشکوبیمار؛. 5
کمیتههایاخالقبیمارستانی؛. 6
مالحظاتاخالقیدرسالمتعمومی؛. 7
تقویتوظرفیتسازیدرآموزشاخالقپزشکی؛. 8
مالحظاتاخالقیدرآموزشپزشکی؛. 9

اخالقدرپژوهشهایپزشکی)3(.. 10

درمطالعۀمحدودتری»اولویتهایدرساخالقپزشکیازدیدگاهمنتخبیازمدرسین«این
گوار؛ارتباطپزشکبابیمار؛سوءرفتاردر درس،بهترتیبعبارتبودنداز)۶(:»بیاناخبارنا

طب؛وحقوقپزشکوبیمار؛)۴(«

کهبیمارانوخانوادهها دکترزاهدیودکترالریجانی،طیفیازموضوعاتمختلفاخالقیرا
باآنهامواجهمیشوند،ازپایگاههایاستنادیمهم1۶شناساییودیدگاههایاسالمیرادر
»گفتن : از نویسندگانعبارتاند این نمودهاند)۵(.موضوعاتمنتخب تبیین آنها مورد
گاهانه؛مسائلانتهایحیات؛تصمیمگیریبرایبیمارانبدحالوشرایط حقیقت؛رضایتآ
وخیم؛عالیقدرمانیووصایایبیماران1۷؛تخصیصمنابع؛اخالقدرپژوهش؛برنامههای
مطالعۀ در غالب رویکرد .)۶ ،۸( اپیدمیولوژیک؛ مطالعات و سرطان؛ ژنتیک غربالگری؛
حاضر،»موضوعشناسی1۸«،»اولویتبندی1۹«و»تبییناجمالی«موضوعاتومحورهایمهم
شناساییشده)1۰محورمشروحۀباال،مندرجدرذیلاهدافاختصاصی(،درحوزۀاخالقدر
کزو کهبامشارکتطیفیازصاحبنظرانعالیقدرومرا کتابحاضر سرطانشناسیاست.
مؤسساتفعالدرامورمختلفحوزۀسرطانشناسیتدوینشدهاست،مطلعفعالیتهای
کزعلمی،اجتماعیبایدتداوم کهبااهتماماندیشمندان،صاحبنظرانومرا جامعیاست
یابدوفضایحاکمبرمراقبتهاوخدماتسرطانرابهصورتمستمروبهسمتحداعالی
معنویواخالقیارتقابخشد.پژوهشکدۀتحقیقاتسرطانآمادگیداردتامطالعاتضروری
اینحوزهرابرنامهریزیومدیریتنماید.دراینمجالازدستاندرکارانتهیهوتدویناین
مجلدسپاسگزاریوبرایعمومبزرگوارانمزیدتوفیقاتوتأییداتوبرایعمومبیماران،

شفایعاجلآرزومندیم.

16. PubMed, IranMedex, Ovid ….
17. Advance statements about treatment (Living wills),
18. Terminology
19.  Priority setting
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گفتاری پیرامون اخالق پزشکی و سؤاالت اصلی     
کهموضوعآنمجموعآدابورفتارپسندیدهیاناپسندیمیباشد اخالقپزشکیعلمیاست
کهصاحبانمشاغلپزشکیبایدرعایتنمایند)۹(.پیشرفتهایعلمیوفناوری،ضرورت
ترویجاخالقپزشکیراافزایشدادهاست.قدمتاخالقپزشکیبهبلندایتاریخخلقتانسان
است.اخالقپزشکیدانشیمیانرشتهایاستکهباعلوممختلفیهمچوناخالق،حقوق،
دینشناسیوفلسفهدرارتباطاست.بههمینخاطرتوجهبهاینحوزههاومسائلمرتبطبا
آنهادرتعریفاخالقپزشکیاجتنابناپذیراست)1۰(.تعاریفمختلفیبرایتبیینمفهوم
کیدوارزشهای ارائهشدهاست.دراینمطالعهبرفلسفهاخالقاسالمیتأ اخالقپزشکی
اخالقیطبدراندیشهاسالمیبرایتوصیفوتحلیلمسائلاخالقیمراعاتشدهاست.به

ایناعتبارتعریفزیرتوسطاینمطالعهازاخالقپزشکیارائهشدهاست:

و ارزشها فرهنگ، فلسفه، معارف، برمجموعه ناظر رشتهای میان اخالق پزشکی؛علمی
اصول،رفتارهاوآداب،هنجارهاوشایستگیها،بایدهاونبایدها،درمراتبنظریوعملیاست.
حاکمیترفتاراخالقیدرطبوسالمتمستلزمشناختوتفسیرجامعازمواردفوقبراساسمنابع
معتبراخالقاسالمیوکنکاشدرویژگیهایرفتاریشخصیتهایالگووالهامبخشمیباشد.
براساستعریفباال،حیطههایضروریبرایمطالعاتاخالقپزشکیوتدوینمنابعباحفظ

اصالتوهویتدینیوفرهنگیبهشرحزیراست:

• مبانینظریازمنابعمعتبراسالمیوتاریخیوتمدنیاسالموایرانبرگرفتهیااستنباط	
معیارهای اما است؛ الزم غربی کالسیک و کادمیک آ مبانی با مقایسه باشند. شده

تشخیصفعلاخالقیازغیراخالقیاصالتًابایداسالمی-ایرانیباشند.
• اسنادباالدستمرجعومصوبعلم،فناوریوسالمت،بهطورعاموحوزۀاخالقپزشکی	

بهطورخاصموردتوجهوتالششد»گزارههایتولیدشدهباموضوعیاماهیتاخالق
پزشکی«،بامفادایناسنادتناقضنداشتهوباآنهاهماهنگباشند.

• خواهند	 زیر موارد شامل وسیع طیفی پزشکی اخالق پژوهشهای در پایه مفاهیم 
بود)11(:

1.رفتارواصولاخالقیبایستهوشایستهحاکمبراعضایحرفهای؛

۲.ارزیابیاعمالازنظرشایستگیها،خطرزاییومسئولیتاجتماعی؛

گاهسازینسبتبهمسئولیتهاوچگونگیپایبندیبهآنها؛ 3.آ
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۴.بحثوبهکارگیریارزشهاومسئولیتهایاخالقیدرحوزۀاعمالوتحقیقات
پزشکی؛

۵.موارداخالقیمطرحدرتصمیماتوتصمیمگیریهاومشاورههایپزشکی؛

۶.موارداخالقیمطرحدرنوآوریهادرروشهایدرمانیوپیشگیری؛

۷.مسائلومالحظاتاخالقیمسائلمستحدثهونوین؛

کاربردیهنجاری،برایشناختراهکارهایمؤثررفعمعضالتاخالقی ۸.اخالق
معلولپیشرفتهاینوینعلمپزشکی.

مصادیقعینیبایدهاونبایدها،شایستههاوبایستهها،فضایلورذایلاخالقپزشکیدر
انستیتو سرطان تحقیقات مرکز که است مطالعهای موضوع بالینی، سرطانشناسی حوزۀ
کزعلمیداخل مرا از اندیشمندانطیفوسیعی و گستردۀصاحبنظران بامشارکت کانسر
کشورطیمدتدوسالوازطریقتشکیلجلسات»بحثمتمرکزگروهی«ومطالعاتگستردۀ
کتابخانهایبهانجامرسانید.نتایجاجمالیمرحلۀاولمطالعهدراینکتابوطی۵۰مدخل
گفتارپژوهشیبرموضوعشناسی، کیداینمجموعه گفتارعلمیپژوهشیارائهمیشود.تأ یا
هر پیرامون اجمالی توضیحی و اختصاصی(، و اصلی )سؤاالت موضوعات بیان و معرفی
کهبرایپاسخگوییبهسؤاالتمشروحۀزیرطراحی موضوعیامسئلهمیباشد.اینمطالعه
شدهاست،درمراحلبعدیادامهخواهدیافت.باتدوینکتبجامعوتحلیلیدرموضوعات
اختصاصیاینحوزۀازاخالقپزشکیوحرفهای،ودرپرتوبرکاتمعنویاینپژوهشمفید،
دستاوردهایفاخرعلمیوپژوهشی،متناسببافرهنگ،آداب،ارزشهاومعارفدینیو
کشوربزرگومتمدنوفرهنگپرورایراناسالمیوشایستۀصاحبان نظامهایاجتماعی

ارزشمندوانساندوستوخداپرستجامعۀعلمیسالمتتقدیمخواهدشد.

   سؤاالت اصلی و نتایج
بابرگیریازدیدگاهصاحبنظرانونوشتههایعلمیوفرهنگیبومیونیزمطالعاتمتناظر
کنکاشدراینمطالعۀجامعملیبه معتبربینالمللی۵۰سؤالاصلیبرایتحلیلوتفسیرو

شرحزیرانتخابشد:

1 تسریاصولوارزشهایاخالقاسالمیوجایگاهاخالقپزشکیدرطبوسالمتو.
انکولوژیچگونهاست؛
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۲ ارزشهایاخالقیویژۀسرطانشناسیوتعاریفومفاهیمبومی)بامعیاراخالقاسالمی(.
کداماند؛

3 کشورما،بااستانداردهایبینالمللیانطباق. آیامراقبتازبیمارانمبتالبهسرطاندر
با مراقبت آیا نیستند، تأمین قابل بینالمللی استانداردهای که مواردی در و دارد؟

اقتضائاتواستانداردبومیاخالقیاست؛

۴ و. دانشجویان به را الزم حرفهای و اخالقی آموزههای پزشکی، آموزش نظام آیا
دانشآموختگانمنتقلمینماید؛

۵ آیاموازیناخالقیوحرفهایدرتحقیقاتسرطانشناسیدرکشورمراعاتمیشود؟ناظر.
براجراکیست؛

۶ کشورتدوینشدهاست؟مرجعتدوینوبازنگری. کدهایاخالقیسرطانشناسیدر آیا
کجااست؛

۷ حرفهای. و اجتماعی معنوی، اخالقی، مراقبتهای به سرطان، به مبتال بیماران آیا
ارائه ایرانی بیماران در مراقبتها این دارند؟ نیاز بیماران سایر به نسبت بیشتری

میشوند؛

۸ رویکردمطلوبدرمراقبتازبیمارانسرطانیمیانرشتهایاستیاچندرشتهای۲۰؟یا.
نوعدیگر؟رویکردغالبکداماست؟وچگونهمطلوبمیشود؛

۹ کشورماشغل۲1استیاحرفه۲۲؟. کادرسالمتدر رویکردغالبدرارائۀخدمتتوسط
رویکردمطلوبکداماست؛

1۰ کشور. در سرطانی بیماران به مراقبت و خدمت ارائۀ در اخالقی تعارضات مهمترین
چیست؟چگونهاصالحمیشود؟؛

11 الگویصحیحوستودۀرفتارحرفهایبابیمارانمبتالبهسرطانچیست؟)بامعیارهای.
و تأمین یا بیمار رضایت بایدجلب الگوجهتگیریمطلوب، این در اسالمی( اخالق
پایبندیبهحقوقویباشد.)تشریحدومفهومحقوقبیمارورضایتبیمار(،رضایت

۲۰.بینرهیافتچندرشتهایورهیافتمیانرشتهایتفاوتوجوددارد.شرطرهیافتمیانرشتهای،وجودرویکردچندرشتهایاست
21. Job
22. Profession
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الهیکهغایتمطلوبدراخالقورفتاراستچگونهتأمینمیشود؛

1۲ مؤلفههاومصادیقاخالقفردی)فردگرایانه(واخالقسازمانی)نظاممند(درمراقبتاز.
بیمارانمبتالبهسرطان،ووجوهمشترکواختالفآنهاکداماند؛

13 بیماران. یا و یادرخواستهایهمراهان و باورهایمردم و وقتیجنبههایفرهنگی
مبتالبهسرطان،باتوصیههاودستورالعملهاوبعضًااصولاخالقیوحرفهایدرتضادو

تناقصاست)پارادوکسهایاخالقی(،چهراهحلهاییموجوداست؛

1۴ آیاروابطموجودحرفهای،درجهتمنافعبیمارانمبتالبهسرطانتنظیمشده؟یاحفظ.
وحقوق بیماران بینحقوق اعضایحرفهای؟شیوۀمطلوبنسبت منافع و حقوق

اعضایحرفهایچیست؛

1۵ فرهنگسازیچیست؟چهنهادهاییمتولیاصالحباورهاورفتارهاوتولیدجریانهای.
مفیدفرهنگیدرسالمتهستند؟)تحلیلجنبههایفرهنگیتأثیرگذاربراخالقپزشکی

ورفتارحرفهایدرحوزۀسرطانشناسی(؛

1۶ رفتار. اصول و سرطان، به مبتال بیماران در حیات، پایان اخالقی مهم موضوعهای
شایستۀحرفهایبامعیارهایاخالقاسالمیچیست؛

1۷ کداماند؟والزاماتقانونیو. جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطباخطاهایپزشکی
اخالقیبرخوردباخطایپزشکیدرامورتشخیصودرمانبیمارانمبتالبهسرطان

چیست؛

1۸ آیاصاحبانحرفسرطانشناسیدرایرانآدابواصولاخالقپزشکیوهمکاریهای.
اخالقمحوررارعایتمیکنند؛

1۹ آیابررفتاراخالقیدانشجویاندرآموزش،پزشکانوپرستاراندرخدماتحرفهای،و.
سایرپرسنلمراقبتهایسرطانشناسی،نظارتمؤثرانجاممیشود؟مسئولیتنظارت

باکیست؛

۲۰ کزارائۀخدماتانکولوژیتشکیلشدهوفعالاند؟اهداف،. کمیتههایاخالقدرمرا آیا
کزآموزشی-درمانیچیست؛ نقشهاومسئولیتهایکمیتهیاخالقپزشکیدرمرا

۲1 آیافرهنگهمکاریتیمیدرجامعۀعلمیسرطانشناسیکشوربرقراراست؟جنبههای.
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اخالقیاینهمکاریکداماند؛

۲۲ آیااختصاصمنابعسالمتبهحوزۀانکولوژیبایددراولویتقرارداشتهباشد؟تفسیر.
عدالتدرتخصیصمنابعبهحوزۀسرطانشناسیبامعیارهایاسالمی؛

۲3 کشوربهصورتخاص،نسبتبه. کزانکولوژی کشوربهطورعامومرا آیانظامسالمت
تأمیننیازهایمراجعینازاتباعبیگانهمسئولیتدارند؟)قواعداخالقیرفتاربابیماران

غیربومیواتباعبیگانه(؛

۲۴ بیان. گر ا گذاشت؟ ایشاندرمیان بیمارانوخانوادههای با باید را بیماری آیاحقایق
صریححقایقسالمتبیمارانرابهمخاطرهاندازد،وظیفهچیست؛

۲۵ مالحظاتاخالقیدرتصمیمگیریهایاخالقیتأثیرگذاربردرمانومراقبتکداماند؟آیا.
مالحظاتومنافعشخصیپزشکانومنافعمرکزدرمانیومصالحنظامسالمتبایددر

تصمیمهایدرمانیایشانتأثیربگذاردیاخیر؛

۲۶ آیامالحظاتمرتبطبامسئولیتهایبیماراندروظایفحرفهایدرمانگرانبایدتأثیر.
داشتهباشد؛

۲۷ رویکردهایمتفاوتدرمراقبتازبیمارانمبتالبهسرطانکداماند؟فرد/بیمارمحور۲3،.
پزشکمحور۲۴،جامعهمحور۲۵رویکردمطلوبواخالقمحورکداماست؛

۲۸ انکولوژی. مختلف بیماریهای خاص اخالقی کدهای و موضوعی ویژگیهای
)سرطانهایپستان،گوارش،سروگردنو...(کداماند؛

۲۹ کداماند؟مقایسۀحقوقواخالقاسالمی. مناسباتبینحقوقپزشکیواخالقپزشکی
باسایرمکاتب(؛

3۰ مناسباتبینفقهپزشکیواخالقپزشکیکداماند؛.

31 جنبههایخاصاخالقیوحرفهایپرستارانوسایرمراقبانبیمارانمبتالبهسرطان.
کداماند؛

3۲ آدابوکدهایاخالقیتحقیقاتبالینیبااستفادهازآزمودنیهایانسانیکداماند؛.

23. Person- centered
24. Physician- centered
25. Community- centered
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33 به. بیمارانمبتال از مراقبت در آن وجایگاه اخالقیدرحوزۀطبتسکینی مالحظات
سرطان،کداماند؛

3۴ مادران،. )کودکان، سرطان به مبتال آسیبپذیر گروههای اخالقی ویژۀ مالحظات
سالمندان،بینوایان،مهجوران،ضعیفان،افراددرحالتاغما،اسیرانجنگی،زندانیان

وامثالآنها(کداماند؛

3۵ )جراحی،. سرطان تخصصی درمانهای در حرفهای و اخالقی ویژۀ جنبههای
شیمیدرمانی،رادیوتراپی(کداماند؛

3۶ وظایفاخالقیخاصسیاستگذاران،مدیرانارشدومدیرانمیدانینظامسالمت،در.
قبالجامعهچیست؛

3۷ جنبههایاخالقیسازمانهایمردمنهادحامیحوزۀسرطانکشورکداماند؛.

3۸ مناسباتاخالقیدرتعامالتبینالمللیکداماند؛.

3۹ چیستیوتحلیلوتفسیراصولعدالت،استقالل،سودرسانیوعدمآسیبرسانیوسایر.
اصولاخالقیبامعیارهایاسالمی،دراخالقپزشکیبهطورعامواخالقسرطانشناسی

بهطورخاص؛

۴۰ اصول. رعایت به سرطانشناسی حوزۀ انسانی نیروی حرفهای و اخالقی الزامات
ایمنی)نسبتبهخود،بیمارانوهمکاران(؛

۴1 مشاورۀاخالقیدرحوزۀسرطانشناسیچیستوچهمؤلفههاییدارد؛.

۴۲ چالشهایاخالقیکاربردفناوریها)روشهایتشخیصیودرمانی(جدیددرانکولوژیکداماند؛.

۴3 مالحظاتاخالقیحفظیاحذفباروریدرسرطانشناسیکداماند؛.

۴۴ کهمستلزمقطعاعضاءمیباشند. مالحظاتاخالقیدرمانهایپیشگیرانهازسرطان
کداماند؟نظیرماستکتومییاهیسترکتومییاکولکتومیوامثالآنها(؛

۴۵ مالحظاتاخالقیمرتبطباتأمینشرایطانجاماحکامووظایفدینیتوسطبیماران،.
رعایتحریمشخصی،حفظنوامیس،ونظایرآن؛

۴۶ مالحظاتاخالقیویژۀسرطاندرحاملگیکداماند؛.
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۴۷ کاربردطبسنتی،طبمکمل،طبجایگزین،وسایرشیوههای. مالحظاتاخالقی
غیرکالسیکدرانکولوژیکداماند؛

۴۸ ومؤسسات. درمانی؛تشخیصی کز مرا ومسئوالن بامدیران مرتبط اخالقی مالحظات
تحقیقاتیسرطانشناسیکداماند؛

۴۹ چالشهایاخالقیدرسرطانشناسیکشورکداماند؟راهحلهاچیست؛.

۵۰ نظامرصدکالناخالقپزشکیواخالقدرانکولوژیچیستوچهمؤلفههاییدارد؟.

ضرورتداردمباحثاخالقپزشکیدرچهارچوبنظاماعتقادیوارزشیملتونظامجمهوری
گیروجامع اسالمیایرانارائهشود.نظاماعتقادیوارزشیاسالم،نظامیجهانشمول،فرا
میباشدوبرایهمۀشرایطومصادیقاعمازمصادیقمعروفومرسومومصادیقمستحدثه
وناشناختۀجدید،راهحلدارد.مبانیواصولاخالقاسالمیمیتواندمانندچتریمباحث
اخالقپرشکیراپوششدهد)1۲(.هماهنگیوادغاماخالقومعنویتباخدماتبالینیدر
همۀمصادیقضروریودرخدماتانکولوژیواجباست.اخالقوتعهدحرفهایازارکان
حرفۀطبودغدغۀاصلیکارکنانسالمت،متخصصاناخالقوجامعهمیباشد.پایبندیبه
کرامتوشئونانسانیوتعهدالزامیبهحفاظتازبیمارانوحفظوتأمینرفاهومنافع حفظ
ومصالحایشان،ازضرورتهایاصلینظامسالمتاست.»دغدغۀدیگردرآموزشپزشکی،
ترویجاخالقفضیلتگراواخالقحرفهایدرجامعۀپزشکیاست.فضایلاخالقیدرحرفۀ
پزشکینظیروفاداریواعتماد،مروت،صداقتخردمندانه،دلیری،اشتیاق،نیکخواهیو
غیره.درضمنعملکردحرفهایپزشکدرجهتغاییدرمان؛کمکبهبیمارانومراقبت

ازآنانمحققمیشوند)13(.«

مراقبت از بیماریکفضیلتمحوریدرپزشکیوسالمتاست.مراقبینازطریقاختصاص
هموغموآسایشخوددرجهترفاهبیماران،همبهمدارجکمالاخالقینائلمیشوندوهم
موجباتبرقراری،حفظوارتقایاعتمادجامعهبهنظامسالمتوخدمتگزارانعرصههایآن

رافراهممیسازند.

درنظامسالمت،الزاماتومالحظاتحرفهای،اجتماعی،قانونیومعنویمهمهستند،اما
متخصصان، استادان، مدیران، سیاستگذاران، است. اساسی نیاز یک فضیلتگرا اخالق
شدن سپرده فراموشی به یا رفتن دست »از بزرِگ تهدید نگران حرفهای، انجمنهای و
پزشکی«، فضیلتهای رفتۀ دست از »بخش گر ا هستند. پزشکی« اخالق فضیلتهای
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قابل شده فراموش فضایل آیا که بود خواهد مطرح بزرگی سؤال باشد، غمانگیز واقعیتی
بازیابیورشدهستند؟الگوسازیشخصیتومنشپزشکانومتخصصانوسایرمراقبین
سالمت،وبهعبارتیاخالقعملیبالینی،ازضرورتهایدیگردرحوزۀاخالقحرفهایاست.
کهیکضرورت دستیابیبهاجماعدرموردفضایلاخالقپزشکیوآداباخالقحرفهای،
مبرمدرهمۀحوزههایسالمتمیباشد،درحوزۀتخصصیسرطانشناسیضرورتیمضاعف

واولویتداراست.

دراینمطالعۀجامع،ابعاداختصاصی»اخالقدرخدماتبالینیانکولوژی«موردشناساییو
طبقهبندیقرارگرفتهاست.نتایجحاصلهدرذیلهرکالنموضوع،مبنایمطالعاتعمیقتر
پاسخ اهتمامخواهدشد. آنها به نسبت مطالعه این متعاقب که است اختصاصیتری و
گزارشارائهخواهدشد.درفرهنگاسالمیپزشکانو اجمالیبهسؤاالتاصلیدرانتهای
کسبفضایلاخالقیومراعاتآنهادرزندگیحرفهای سایردرمانگرانازدوجهتملزمبه

خودمیباشند:

• نخستاینکهمانندهمۀانسانهاطالبکمالاند؛	
• دوماینکهموضوعحرفۀمقدسایشان،حیات،سالمتوکرامتانسانهااست.	

امیدمیرودنتایجاینمطالعه،جامعۀفضیلتگراوباارزشسالمتکشوررابهسویآرمانهای
واالیاخالقیوحرفهایداللتنماید.

   روش شناسی
که براى گردآورى وتحلیل  »روشمجموعهاىاز ترتیبات عملی یارویههاو تکنینکهااست
نقلی، وحیانی،عقالنی، معرفتشناختی انگارههای اساس بر میآید)1۴(.« کار به  داده ها
حسیوتجربی،میتوانروششناسیبنیادینخاصخودراجهتتولیدنظریاتعلمی،ارائه

نمود)1۵(.

رویکردروششناسیاینمطالعه،تولیدنظریهایباعنوان »اخالق در سرطان شناسی«، براساس
در معتبر اختصاصی اسالمی،مجموعۀمستندات اخالقی آموزههای از برگرفته کلی انگارههای
باباخالقپزشکی،تجاربعملیودیدگاههایحرفهایهمکارانصاحبنظر،باروشخاصو
ابتکاریبودهاست.درموارداختالفیاتضاد،التزامبهارزشهاوآموزههایاخالقیاسالمیرعایت
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شدهاست.روششناسیدراخالقپزشکی،شیوۀاندیشیدن دربارۀمطالعۀواقعیتهاىاخالقیدر
جامعۀسالمتاست.مطالعاتاخالقدرسرطانشناسیازجنسپژوهشهایکیفی،بررسیهای
میانبخشی،مطالعاتعلومانسانی،وتحقیقاتعلومپزشکیاستوموضوعآنفلسفه،فضایلو
رذایلاخالقیدراینحوزۀحرفهایخاصاست.روشتحقیق،توصیفیوتحلیلی،توأماناست.
ازتلفیقروشهایتبیینی،توصیفی،هنجارشناختی،تاریخشناختی،انتقادی،حسیوتجربی،
برایشناخت،توصیفوتحلیلمسائلاخالقیموضوعاینمطالعهبهتناسببهرهبردهشدهاست.

مطالعاتتوصیفیشبیهمطالعاتتجربیدرسایرحوزههایعلومانسانی)نظیرروانشناسی(
کیفی۲۶درمطالعات وتاحدینیزبراساستأمالتفلسفی،عقلیونقلیاست)۶(.رویکرد 
اخالقدرقالبروشهایگوناگوننظیر»نظریهپردازى«،»پدیدارشناسی«،»تحلیلگفتمان
کاویمنابعتاریخی«قابلاجرااست.رویکرد مطالعـه میان رشـته ای۲۷ »فراینـد اخالقی«و»وا
کـه گسـتردهوپیچیـدهایاست پاسـخگوییبـهپرسـش،حـلمسـئلهیابررسـیموضوعـات
نمیتوانـدبهوسیلۀیـکرشـتهیـایـکحرفـهحـلشـود:)1۷(.اینمطالعـاتبهعنـوانابـزاری
گرفتـنبـرایحـلمشـکالت،چـهدرمقیـاسفـردیو بـرایبهتـراندیشـیدنوبهتـرتصمیـم
گرفته،بـاتوجـهبـهاهـدافمـوردنظـردرتوسـعۀ چـهدرمقیـاساجتماعـیمـوردپذیـرشقـرار
ایـنمطالعـاتانتظـارمـیرودبـرایرشـداجتماعـی،وکمـکبـهحـلمشکالتجامعـهمیباشند

)1۸(.دراینمطالعهرویکردمیانرشتهایاتخاذودرمراحلمختلفمراعاتشدهاست.

کهمیتوانبراساسمفروضاتمعرفتشناختی،هستی انگارۀاصلیاینمطالعهایناست
شناختی،انسانشناختی،جامعهشناختیواخالقشناسیاسالمی،وبراساسعقل،نقل،
وحی،حس،شهود،وتجربه،همنظریهوهمروشخاصتولیدوپردازشنظریهرادرحوزۀ
عمومیاخالقپزشکیواختصاصیاخالقدرسرطانشناسیبهوجودآورد.تحقیقاتمیدانی
وتجربیبعدی)تحقیقاتکاربردی(،برمبنایچهارچوبنظریارئهشده،ادامهپیداخواهد

کرد.

دراینمطالعهازروشهاومراحلمشروحۀزیراستفادهشد:

1 کلیبرگرفتهاز. تعیینمنابعمعتبروشیوۀمشاورۀدینیمعتبربرایشناختانگارههای
کیدبررعایتآندرمراحلمختلفمطالعه؛ آموزههایاخالقیاسالمیوتأ

26. Qualitative approach
27. Interdisciplinary
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۲ اصلی،. کدواژههای انتخاب پژوهش، ادبیات شناسایی برای کتابخانهای مطالعۀ
مرورمطالعاتمعتبربینالمللیدرمحدودۀ۲۰سالۀمنتهیبهمطالعه،مرورمطالعات
کالناخالقیوحرفهای، معتبرداخلیدرمحدودۀ1۵سالاخیر،شناساییموضوعات
شناساییموضوعاتاختصاصی،استفادهازمطالبمبتنیبرشواهدبرایتحلیلنتایج؛

3 انتخابروشبحثمتمرکزگروهیبرایشناساییدیدگاههایصاحبنظراندرطراحی.
مطالعه،شناساییعناوینمهمموضوعیتدار)کالن،عمومیواختصاصی(درشرایط

جاریدرجامعۀایران،شناساییمنابعومراجعاصلی؛
۴ کالن(طی. کالن)محورهاوموضوعات استفادهازروشدلفیبرایتعییناولویتهای

سهراند؛
۵ نظرسنجیبافرمطراحیشدهازشرکتکنندگاندرهمایشعلمیسالیانۀانستیتوکانسر؛.
۶ مصاحبۀساختارمندبابیمارانمراجعهکنندهبهانستیتوکانسر،همراهانومردم؛.
۷ حوزۀ. متخصصین و علمی صاحبنظران از منتخبی با ساختارمند مصاحبۀ

سرطانشناسی؛
۸ مصاحبۀگروهی)جلسۀساختارمند(بامدیرانومسئولینحوزۀسرطانشناسیدرنظام.

سالمت؛
۹ گروهی)جلسۀساختارمند(بامؤسساتمردمنهادفعالوانجمنهایعلمی. مصاحبۀ

فعالدرحوزۀسرطانشناسی؛
1۰ جمعبندیوتلفیقنتایجمحورهایمختلفتوسطمجریانوهمکاراناصلی؛.
11 برگزاریجلساتهماندیشیوارائۀنتایجمطالعهباحضورهمکاراناصلیومشاوران.

ارشد)۶جلسه(؛
1۲ از. منتخبی و مطالعه همکاران به نتایج ارائۀ و اولیه نتایج ارائۀ و انتشار و تدوین

صاحبنظران،دریافتنظراتتکمیلیواصالحیولحاظنمودندرنتایجنهایی؛
13 تعیینتوصیههایکاربردیوراهبردی؛.
1۴ تنظیموانتشارگزارشنهایی..

کیفیقرارمیگیرند.موضوعاتی مطالعات حوزۀاخالقیپزشکی،عمدتًادرردیفپژوهشهای
کهبهراحتیقابلاندازهگیرینیستند،درروشکیفیقابلیتمطالعهپیدامیکنند،البتهطراحی،
روابط، کیفیت مطالعات، نوع این در است. وقتگیر و دشوار بسیار آنها انجام و هدایت
فعالیتها،موقعیتهایامواردبررسیوتاکیدبیشتریبرتوصیفجامعمیباشد.منظورازتوصیف
کهدرخاللیکفعالیتیاموقعیت کردنتمامآنچیزهاییاست جامع،بهتفصیل،توصیف
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»تحقیق نظیر مختلف بهطرق کیفی تحقیقات در دادهها جمعآوری .)1۹( میگذرد معین
میدانی۲۸«،»مشاهدهیامشارکت۲۹«،و»مصاحبههایعمیق3۰«صورتمیپذیرد.همۀروشها
که»تجربه«بهترین کیدداشته،براینمفهوماستوارهستند بر»نزدیکشدنبهدادهها31«تأ
کیدبرمحتوا، راهبرایدرکرفتاراجتماعیاست.اینتحقیقاتازطریقتوصیفتجربیوتأ
کمکمیکنند)1۹(. گسترشنظریات، بهافزایشمعلوماتدرموردپدیدههایاجتماعی،و
درهدایتتحقیقاتکیفیدرحوزۀاخالقپزشکی،مسئولیتمحققیندررعایتنکاتاخالقی
کهتحلیلهایآماریوجودندارد،تفسیرمشاهداتوآوردههای بسیارضروریاست.ازآنجا
تحقیق،بهبرداشتهایشخصیبستگیپیدامیکندوازاینرویرعایتامانتداریواجتناب
ازتحمیلنظراتشخصیدشوارترازتحقیقاتکمیاست.تبعیتازدستورالعملهایتحقیقات
کیفیوطراحینظارتمنصفانهبراجرایتحقیق)ازطراحیتاگزارشنتایج(راهگشاخواهدبود.
بعضیازنکاتاخالقیمطرحدرتحقیقاتکیفیعبارتانداز:محرمانگی3۲،گمنامی33،رضایت
گاهانه،نفوذبالقوهبرشرکتکنندگان3۴و...)۲۰(.دراینمطالعهتالشگردیدهمکارانتحقیق آ
درمراحلمختلفدرجریانقرارداشتهوازدیدگاههایصاحبنظرانمستقلنیزبرایارتقای

یافتههااستفادهشد.

   توصیه ها
صاحبنظران بین علمـی همافزایـی افزایـش رویکرد با میانرشـتهای مطالعـات توسـعۀ
ارتقـای به رویکرد این است. ضروری بسیار پزشکی اخالق حوزۀ در مرتبـط رشـتههای
منتهی حرفهای کنشگران و پژوهشـگران، دانشـجویان، اسـتادان، علمی توانمندیهای
کاربردیشدنآموزههایاخالقپزشکی،درمیادینخدماتومراقبتهای میشود)1۸(.
حرفهاینیزمرهوناینمطالعاتاست.مطالعهحاضرونتایجآنیکنمونۀعینیومفید
کاربردرویکردمیانرشـتهایدریکموضوعبسیارضروریبهشمارمیرود.بهبرنامهریزان از
آموزشیتوصیهمیشود،ازنتایجحاصلهدربرنامههایآموزشیمرتبطونیزآموزشهایمداوم
حرفهایاستفادهنمایند.استادانعالیقدرودانشجویانعزیز،بانگاهنقادانهوموشکافانه،

28. Field Research
29. Participand Observation
30. In- Depth Interviews
31. Getting Close to Data
32. Confidentiality
33. Anonymity
34. Potential impact on the participants



مقدمات

۲3

کهبهنظرخودشانمنطقیوموردقبولجلوه محتوایحاضررابررسیوازآنقسمتازمفاد
مینماید.

   نحوۀ بهره گیری از یافته ها رو مندرجات کتاب

1 سایر. و عالی مشاورین اصلی، همکاران سرطان، تحقیقات مرکز اعضای مجریان،
بانک از استفاده به مجاز سرطان تحقیقات مرکز موافقت و تشخیص به محققین

اطالعاتتحقیقبرایمطالعاتآتیخودباذکرمنبعخواهندبود.
۲ کزعلمی،. کلی،برایعموممرا گزارشاتونتایجمطالعه،بصورتجزئییا استفادهاز

تحقیقاتی،دانشگاهی،مؤسساتفرهنگی،انجمنهایعلمی،محققینمستقلوسایر
افرادونهادهایحقیقیوحقوقیذیربطوذیمدخل،وسایرعالقهمندانباذکرمنبع

بالمانعخواهدبود.
3 استفادهازیافتههایمطالعه،برایمطالعاتمستقلدیگرباذکرمنبعبالمانعاست..
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مقدمه فصل 1
»ارائۀ رهبری؛ معظم مقام توسط شده ابالغ سالمت، کلی سیاستهای ا بند مفاد وفق
و اصول بر مبتنی سالمت توانبخشی و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، خدمات
ارزشهایانسانی،اسالمیونهادینهسازیآندرجامعه«تصریحشدهاست.درهمینبند
گاهسازیمردمازحقوقومسئولیتهایاجتماعیخودواستفادهازظرفیتمحیطهای »آ
ارائۀمراقبتهایسالمتبرایرشدمعنویتواخالقاسالمیدرجامعه«مطرحگردیدهاست.
رویکرداینکتابتبیینورهیافتمنویاتاینسندراهبردیدرمصداقسرطانشناسیاست.
»یکیازمباحثاساسیتعلیموتربیتهرجامعه،توجهبهموضوعمهموتعالیبخشارزشها
ارزشهاموجب نیازمنداست. بدانها را آدمی و ارزندهاند و اموریمطلوب ارزشها است.
ایجادانگیزۀدرونیدرافرادبرایانجامفعالیتها،وظایفودرنتیجهایجادحرکت،تحول
ودگرگونیدرآنهامیشوند.باتوجهبهاهمیت،لزومآموزشواشاعۀصحیحآنهاضروری

است)1(.«
دینمبیناسالمداراینظامارزشیمتعالینسبتبهاعمالورفتارانساناست.ارزشهااز
نقطهنظراخالقی،براساسخوبیابدبودن،پسندویاناپسندبودنومعروفیامنکربودن
اعمالورفتارانسانقابلدرکوشناساییاست.درمبانیارزشیاخالقیدراسالم،چیستیو
خاستگاهارزشها،نسبییامطلقبودنآنها،ومعیارفعلاخالقیبررسیمیشود)۲(.مکتب
کارهایاخالقی،رستگاریوقرب گرا«.غایتنهاییدر گرا«و»وظیفه اخالقیاسالم»غایت
کرامتوعزتمی الهیاست.انساندارایدوساحتوجودی»جسم«و»روح«وصاحب
باشد.فلسفۀوجودیانسانرسیدنبهتکاملوقربالهیاست.اخالقپزشکیوحرفهای
»احساس الهی«، تقوی »رعایت نظیر اسالم، مبین دین معیارهای چهارچوب در اسالمی
تکلیفومسئولیتدرمقابلخود،خداوند،جامعه«،»تعالیروحومراتبوجودی«،»نیت
بهترین معیارهامیتواند این است. بنیادشده »لذایذمعنوی« وهمچنین الهی« انگیزۀ و
ضمانتاجراییبرایرعایتاصولوموازیناخالقیدرحرفۀپزشکیوسایرحرفسالمت

باشد)3(.
دغدغۀاخالقرشدوتعالیبشراست.اخالقوتربیت،بشررادرتمامساحتهایوجودی،
کتسابیاست.دانشاخالق زیباوستودنیمیخواهد.زیباییسیرتبرخالفزیباییصورتا
بهبیاناوصافارزشیافعالوصفاتاختیاریاختصاصدارد.ارزشاخالقیمبتنیبراختیار
استوبدونفرضاختیار،امکانداوریاخالقیوجودندارد.اختیاریامستقیمابهامراختیاری
تعلقمیگیرد)رفتار(یاباواسطه)صفاتوملکات(.گزارۀاخالقیهمیکیازچهارزوجمفاهیم



فصل 1؛  مبانی، ارزش ها و اصول اخالق پزشکی

۲۷

ارزشگذارزیراست:»خوبوبد«،»درستونادرست«،»بایدونباید«،»حقووظیفه«.این
نظامارزشگذاریبادلپاکقابلدسترسیاست.بااهتمامبهپیراستندرونمیتوانخیرو
شروزشتوزیباراکشفکرد.انتتقوااهللیجعللکمفرقانا)3(.برایایجادتحوالت،وترویج

ارزشها،شیوههایفرهنگی،اعتقادی،تربیتیوآموزشیضروریاست.
و اسالمی حرفهای پزشکی اخالق آرمانهای و ارزشها اصول، مبانی، به فصل این در 

مصادیقآنهادرسرطانشناسی،اشاراتاجمالیخواهدشد.
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گفتار 1 
فضایل و رذایل در اخالق پزشکی

اَس َجِمیًعا  ْحَیا النَّ
َ
َما أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ک

َ
ْحَیاَها ف

َ
 َوَمْن أ

وهرکسنفسیراحیاتبخشد)ازمرگنجاتدهد(
مثلآناستکههمۀمردمراحیاتبخشیده.
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فهرست تفصیلی گفتار 1

پیام1

بیانمسئله

نظامموضوعاتدرحوزۀفضایلورذایلدراخالقپزشکی

الف(موضوعاتکلی
ب(فضیلتها)بایستههاوشایستهها(

پ(نبایدهاومواردناشایست

توضیحاتضروری
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پیام 1 
اولینومهمترینوظیفهدرتعامالتحرفهای،حفظجانوپیشگیریازتهدیداتجانیو
خساراتانسانیاست.حفظحقوقوکرامتانسانیورعایتهمۀموازیناخالقپزشکیو

آدابحرفهایاسالمینیزدرهمۀشرایطضروریاست.

بیان مسئله

کماالتانسانیراتعیینوبهزندگیانسانمعنامیبخشند.فضایلاخالقیرا فضایلاخالقی
بایدازسرچشمۀزاللونابومعدنومبداءواقعیآنجستجوودریافتنمود.نیلبهسعادت
انسانمیسرمیشود.دردیدگاهعالمهطباطبائی)ره( کمالحقیقی بروز باتجلیوظهورو
وصولبهتوحیددرمراتبمختلفآن،کمالحقیقیانسانبهشمارمیآیدوتوحیدامالفضایل
ومبداءهمهفضایلاخالقیاستوشرکمنشاءهمۀرذایلمیباشد)۴(.نیلبهسعادتجز
ازطریقتخلقبهفضایلوزدودنرذایلازنفسحاصلنمیشود.درادبیاتاسالمی،فضایل
ورذایل،مترادفحسنوقبحودرادبیاتملی،مترادف»خوبیوبدی«است.توحیداصلی
کریمهرادرآنمیرویاندوآن کهدرختسعادتآدمیرارشدداده،شاخوبرگاخالق است
شاخههاراهمبارورساخته،جامعۀبشریتراازآنمیوههایگرانبهابهرهمندمیسازد.باسایه
افکندنعظمتوشکوهالهیبرعقلوقلبانسانوپرورشعلومومعارفدروجوداو،ریشۀ
کانونیو رذایلاخالقیسوزاندهومحومیگردد)۴(.ازنظرعالمهطباطباییفطرتنقطه
زیربنایساختماناخالقراتشکیلمیدهد.مجموعۀاحکامواصولاخالقیثابتی)فرامکانی
وفرازمانی(،شاملعفت،شجاعت،حکمتوعدالتبرایابدحسنهوفضیلتاست؛یعنی
کهدرمقابلاینچهار باغایتآفرینشوسعادتنوعانسانواجتماعسازگاراستوصفاتی
ملکهقرارمیگیردبرایابدرذیلهوزشتاست.نقطۀاتکایایناخالقمشترک»حقیقتواحد
وثابتدرنوعبشریعنیفطرتاست«وانسانهابیشازیکسعادتویکشقاوتندارند؛
سودهاوزیانهایشاننسبتبهبنیهوساختمانروحیوبدنیآنها،سودوزیانیمشترک
کهدرمرحلۀعملنیزهادیواحدیآنهارابهآنهدف استودراینصورت،الزماست

ثابتهدایتکند.اینهادیهمان»فطرتونوعخلقت«است.

کهاورابهسویسعادت)تکمیلنواقصورفعحوائج(هدایت انسانبهفطرتیمجهزاست
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میکندوبهآنچهبرایشنافعاستوبهآنچهبرایشضرردارد،راهنماییشدهاست1.فطرت
نصابخاصیازشناختوتمایلبهعملاخالقیرادرنهادآحادبشرپایهگذاری،وزمینۀدرونی
کاملعملاخالقیوپایبندیبه مساعدیبرایاخالقمندشدنبشرفراهممیکند.تحقق
کهازطریق خواستۀفطرت،بهبیدارنگهداشتنونیزتقویتاینآمادگیفطریمنوطاست،

دینداریبهدستمیآید.هدایتتشریعیمکارماخالقرانصیبانسانمیسازد)۵(.

اتکایتربیتاخالقیبرفطرتوهماهنگیتربیتاخالقیباتربیتاعتقادیودینیمستلزم
طریق از آن پروراندن و کردن شکوفا و سو یک از فطری نور داشتن نگه زنده و مراقبت
کنارهمقراردادنمجموعۀبایدو هدایتوحیانیوآموزههایدینیازسویدیگراست.از
نبایدها)اصولتربیتیمتکیبهمبانیفلسفی-دینی(تعالیماخالقیوآداباخالقورزیو
اصولتربیتیعقالییونظاممندحاصلمیشود.ایناصولمناسب،مفیدوالزماالجراتلقی

میشوند.اصولتربیتیموردنظرعبارتانداز:

1.لزومپاکینسل؛
۲.آغاززودهنگامتربیتاخالقی؛

3.اصالحموقعیتمحیطی؛
۴.تقویتخودشناسی؛

۵.غفلتزداییوشناختمصداقواقعیکمال؛
گرایی،رفاهزدگیوهوسپرستی؛ ۶.مبارزهبادنیا

۷.استمراروتدریجدرتربیت؛
۸.ضرورتتقویتنورفطریازطریقاطاعتازدستورهایاخالقیدینیومداومتبراعمال

اخالقی)۶(.

کهصاحبانمشاغلپزشکیباید علماخالقپزشکی،مجموعآدابورفتارپسندیدهایاست
کهبایدازآنهااجتنابنمایند)۴(. رعایتنمایندومجموعخلقیاتورفتارناپسندیاست
گاهبهاعتبارآثارونتایجمادیومعنویآن گاهفینفسهو یکفعلواقعیدرحوزۀسالمت،
دارایارزشمثبتیامنفیاست.فعلپزشکیبعضًابهاعتبارآثارونتایجدنیویواخرویآن
کسبتعالیوفضیلتانسانیتوسطفاعلآن.عالمه دارایارزشاستوبعضًابهعلتنیت
محمدحسینطباطباییازفالسفۀبزرگمعاصر،۵نظریۀاخالقیارائهنمودهاست.ایننظریات

کاملی 1.»ونفسوماسویهافالهمهافجورهاوتقویها«)سورۀمبارکهشمسآیات۷و۸(:سوگندبهجانآدمیوآنکسکهآنراباچناننظام
کرد. بیافریدودراثرداشتنچناننظامی،خیروشرآنرابهآنالهام
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ارزشمند،عالوهبرحوزۀفلسفۀاخالق،درحوزۀاخالقپزشکینیزبرایشناختمبانی،ارزشها
وتحلیلفلسفیافعالورفتارها،کاربرددارد.ایننظریاتعبارتانداز:»نظریۀفضیلتگرایی«؛
»نظریۀپیامدگرایی«؛»نظریۀوظیفهگرایی«؛»نظریۀپیامدگراییاخروی«؛و»نظریۀمحبت«.
سهدیدگاهاولمبتنیبر»رویکردتحلیلیوعقالنی«ودودیدگاهآخرمبتنیبر»رویکردتوصیفی«
است.نظریۀدووپنج،برایعالمهطباطباییازاهمیتویژهایبرخورداربوده،دیدگاهینو
ومتفاوتاست)۷(.منابعقدیموجدیداخالقپزشکیدرفرهنگوتمدناسالموایراننیز
مشحونازاشاراتشایستهوبایستهاخالقیونیزتبیینوتوصیففضایلورذایلاخالقیدر
کالسیکمدرننیزبهطورمستوفیراجعبهبایدهاو مصداقحرفۀطبمیباشند)۸(.منابع

نبایدهایاخالقپزشکیبحثنمودهاند)۹و1۰(.

نظام موضوعات در حوزۀ فضایل و رذایل در اخالق پزشکی

مرتبط،مجموعهسؤاالت، منتخب منابع و تحقیق گروه کرات مذا بهمجموعه مراجعه با
موضوعات،گزارههاومفاهیمزیردرفضایلورذایلاخالقیاستنباطشدکهباالتزامبهاجمال

واختصار،تبیین،توصیفوتحلیلآنها،مرهونمطالعاتآتیاست.

الف( موضوعات کلی

• ارزشاخالقیچیست؟مطلقیانسبیبودناخالق	
• خاستگاهفضیلتورذیلتاخالقیکداماست؟	
• معرفت	 به وصول راههای و اخالق شناسی معرفت و پزشکی اخالق معناشناسی

ماوراءطبیعی
• فضیلتگراییاخالق	
• فوایدعلماخالقپزشکی	
• ریشههایفضیلتورذیلتیاخوبیوبدی،براساساندیشههایفیلسوفانمسلمان۲،	

بهپیرویازارسطو
• تفاوتاخالقباآدابونسبتدینبااخالق	
• فضایلاخالقیاساسیدراسالموتوصیفوتبیینآنها،مثلایمان،تقوا،اخالص،	

شکر،توکل،امانتداریومعتمدبودن،تعاون،عفت،گذشت،راستی،دوستیو...

۲.المیزانفیتفسیرالقرآن،جلد1ص3۷۰
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• »پیامدگراییاخالقی«و»وظیفهگراییاخالقی«	
• ارتباطعلومحقیقیوعلوماعتباری3	
• کریم،پیامدگراییاخروی»امرالهی«(واخالق	 اخالقدینی)اخالقمطرحشدهدرقرآن

محبتیا»اخالققرآنی۴«)3(.

ب: فضیلت ها )بایسته ها و شایسته ها( 

• طلبشفاازشافی،تعظیمشعائروپایبندیبهتکالیفدینی؛	
• فضیـــلتهایفردییاشخصیتی)نظیرایمان،شجاعت،عدالت،عفت،امانت،زهد،	

مهربانی،سخاوت،گذشت،صبرو...(؛
• و	 کمالعلمی،عقالنیت،حکمت،تواضع،حقیقتطلبی فضیــلتهایعلمی)نظیر

حقگویی،ترویجوروشنگریو...(؛
• دوراندیشی،	 نظم، صداقت، تخصصی، شایستگی )نظـیر حرفـــــهای فضیلتهای

استقامت،رفقومدارا،مشورتو...(؛
• مســــئولیتپذیری،	 زیستی، ســــــاده بودن، مـــــردمی )نظیر اجتماعی فضیلتهای

شفافیت،پاسخگویی،احسانودعوتبهنیکوکاری،وفاداریبهعهدوپیمان،کرامت
وشرحصدرو...(؛

• رعایتصرفهوصالحدرتجویزهاواقدامات؛	
• پایبندیبهاصول،مبانیوفلسفۀاخالقبراساسفرهنگاسالمیوارزشهایملی؛	
• رعایتکدهایاخالقیتدوینشدهومنشورحقوقبیماران؛	
• رعایتاصلعدالتدرهمۀمصادیقوتعامالتحرفهایواجتنابازظلموبیعدالتی؛	
• رعایتبهزیستیوبهترینمصلحتبیمار؛	
• احترامبهاستقاللوحریمشخصیبیمار؛	
• گاهنمودنویبرایدستیابیبه	 رعایتجنبههایاخالقیمرتبطبارضایتبیماروآ

گاهانه؛ رضایتآ
• آشنائیبادانشروزوروزآمدنگاهداشتنوارتقایدانش،مهارتوتجاربحرفهای؛	

3.بهنظرعالمهطباطباییبایدهاونبایدهایاخالقیازجنسعلوماعتباریهستند.
کتب ۴.المیزانفیتفسیرالقرآن،ج1،ص۸۵3:دراندیشهعالمهطباطبائیایننوعازاخالق،ویژهقرآناستوبهنظرایشاندرهیچیکاز
کارآمدتریننظریهاخالقی گذشتهواندیشههایمعقولازحکمایالهیشبیهآنیافتنمیشود.ایشانایناخالقرا آسمانیوتعلیماتانبیاء
کهباوجودآنهیچزشتیورذیلتیبهانسانراهنمییابدودراوتحققپیدانمیکند،تاچهرسدبهاینکهایجادشودوشخصبخواهدآن میداند

راازبینببرد.
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• رعایتنیازهایمعنوی؛اجتماعیوشرایطروانی،عاطفیوجسمانیبیماران؛	
• اصولوارزشهایاخالقیدرمشاورههایپزشکی؛	
• رعایتانصاف،گذشتورفتاراخالقیدرپذیراییازبیمارانبیبضاعتوکمبضاعت؛	
• آراستگیظاهریورعایتپوششحرفهای؛	
• گفتنحقیقتوآداباخالقیوفرهنگیوشرایطمختلفآن؛	
• احترامبههمکارانورعایتحریمومحدودهتخصصیایشان؛	
• احترامبهنظرات،نیازها،پیشنهادات،انتقاداتبیمارانوتالشبرایاصالحامور؛	
• کهموجبزیانبهبیمارشدهاست	 رعایتصداقتوتواضعدرزمینۀاعالناشتباهاتی

ونیزعوارضدرمان؛
• رعایتاحکامپزشکیمنطبقبافقهاسالمیدرکلیۀمصادیقحرفهای؛	
• احترامبهقانونومرعاتموازینقانونیومقرراتپزشکیرایجدرجمهوریاسالمی	

ایران؛
• رعایتمقرراتصنفیومصوباتودستورالعملهایسازماننظامپزشکیجمهوری	

اسالمیایران؛
• کهقانونتعیین	 رازداریواجتنابازافشایاسراربیماران،مگردرمواردوبهشیوهای

کردهاست.
• احترامبهحقانتخابواستقاللبیماران؛	
• پایبندیبهاصلاخالقیضررنرساندنواجتنابازهرنوعاقدامآسیبرسان؛	
• رعایتاصلاخالقیعدالتدرهمهمواردومصادیقدرحدتشخیصومسئولیتهای	

محوله؛
• رعایتصداقتوامانتدرصدورگواهیهایپزشکی؛	
• و	 نفع به مشورت درخواست که مواردی همه در همکاران با مشورت اصل از استفاده

همه در همکاران درخواست به بنا مشاورهای خدمات ارائه و است بیماران مصلحت
مواردیکهدرخواستمشورتمیشود؛

• کارشناس،داوریاقاضیدر	 کارشناسیبهعنوان رعایتعدالتوامانتدراظهارنظرهای
پروندههایپزشکیقانونیونظامپزشکی؛

• سایرمواردیکهبهدالیلعلمی،حرفهای،قانونیواخالقیرعایتآنهاالزماست؛	
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پ: نبایدها و موارد ناشایست:

• کرامتانسانیدیگران؛	 رعایتنکردن
• اقداماتحرفهایغیرقانونی؛	
• تحمیلدرمانهایغیرضروری؛	
• تحمیلهزینههایاضافیوغیرضروری؛	
• گروهیبیماران؛	 ویزیت
• نقضحریمخصوصیبیماران؛	
• تعامالت	 در قانونی و فرهنگی و دینی موازین اساس بر )که ناسالم روابط برقراری

میباشند(؛ ممنوع حرفهای
• هرنوعتبعیضوبیعدالتیدرپذیرفتنونوبتویزیتوارائۀخدماتبهبیماران؛	
• دریافتیاپرداختحقالسهمدرازایارجاعبیماران؛	
• کنندهوغیرمجاز؛	 گمراه تبلیغات
• رفتارهایمضرمثلسیگارکشیدن؛	
• روشهایناسالموغیربهداشتیومخالفموازینسالمتدرمعایناتواقدامات؛	
• دریافتهرنوعهدایاازصنایعوهدایایغیرمتعارفازبیماران؛	
• هرنوعرفتارناشایستنظیربیحوصلگی،تندخویی؛پرخاشگری؛	
• کهدارای	 گفتههاوشخصیتبیماروهرنوععملکردمنتهیبهشکایت بیتوجهیبه

ریشۀاخالقیورفتاریاست؛
• در	 )ضرورت( اندیکاسیون مراعات عدم و اخالقی موازین و علمی اصول از عدول

درمانی؛ و تشخیصی اقدامات
• استفادهازعناوینغیرواقعییاجعلی؛	
• انجامهرنوعاعمالدیگرمخالفشئونحرفۀمقدسپزشکی؛	
• گفتنخالفوعدولازحقیقتگویی؛	
• اظهارنظربهصورتغیراخالقی،مغرضانهیانادرست؛	
• بدگوییازهمکارانیارعایتنکردناحترامبههمکاراننزددیگران،خاصهبیماران)11(.	
• کهقانونتعییننمودهاست؛	 افشایاسراربیمارانواطالعاتبیماریمگردرمواردی
• کهموجبهراسیاناامیدیبیمارانویابستگانشود؛	 گفتاری هرنوعرفتاریا
• بیاحترامیبهباورهایفرهنگی،اعتقادیونفیسننوآداببیماران؛	
• بیتوجهییابیاعتناییبهتعیینکنندههایاجتماعیمرتبطبابیماری؛	
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• رعایتنکردندستورالعملهایاستانداردوسایرمقرراتالزماالجرا؛	
• کزسالمتیذیربط؛	 رعایتنکردنمقرراتداخلیوصرفهوصالحمؤسساتومرا
• گزارششوند؛	 کهطبققانونیاوظایفحرفهایباید گزارشنکردنمواردی

توضیحات ضروری

تلقی برتر اخالقی نظر از ذهنی بهصورت که است مثبتی کیفیت یا خصیصه فضیلت،
رذیلت با تقابل در و میشود ارزشگذاری خوب اخالق قاعدۀ و شالوده بهعنوان شده،
نهاد در رذایل تداوم و وجود فراهممیسازند(. را آدمی موجباتهالک که است)صفاتی
کاملپیشمیبرد.اخالقباتبیین کهانسانراتاانحطاط آدمی،همچونبیماریاست
که کسانیرا وریشهیابیرذایل،درصددپیشگیریودرماناینبیماریاست۵.خداوند
کهآنراآلودهسازندخبراز کنندمژدۀرستگاریوبهآنهایی نفسخودراازآلودگیهاپاک
اهاَوَقدخاَبَمْنَدّساها۶.درقرآن،براىرستگارىانسانها

ّ
ْفَلَحَمْنَزَک

َ
زیانمیدهد:َقدأ

ایمانوتزکیهتوصیهشدهاستورستگاریبدونتهذیبنفسممکننیست. دوعامل
کسبعقایدواخالقیات تزکیۀنفس،شاملدورىازعقایدواخالقیاتورفتارهاىناپسندو
گرورشدمعنوىاستنهزندگیماّدى.نفس کردارهاىپسندیدهاست.سعادتانساندر و
گررهاشود،انسانرابهسقوطمیکشاند.تزکیهوخودسازى،محروم کرد،ا کنترل راباید
رفع برای تربیتی فعالیتهای مجموعه اخالقی تربیت است۷. دادن رشد نیست، کردن

ایجادفضایلاست. رذایلو

طبحرفهایمقدسوجایگاهارائۀخدماتانساندوستانهحرفهایوتخصصیبهبیماران
اجتماعی و حرفهای مسئولیتهای خداشناس و انساندوست طبیبان است. جامعه و
جامعیبرعهدهدارند.عالوهبروظایفتشخیصی،درمانی،بازتوانی،تسکینیومشاورهای،
و بیماران مشکالت و تشویشها نگرانیها، دغدغهها، معنوی، نیازهای از بسیاری
قابل سالمت، مراقبین سایر و پزشکان توسط معتمد و راهنما نقش ایفای با خانوادهها
حلوفصلورفعورجوعاست.دانستنورعایتاصولوآدابوموازیناخالقپزشکیو
شئونحرفهای،واجتنابازلغزشها،اشتباهات،بدخلقیها،وبدرفتاریها،الزمۀخدمات

https://www.e- estekhdam.com،۵.حسینیبیدخت-محسن:درساخالقحرفهایمعلمان
۶.سورۀمبارکهشمس،آیات۹و1۰

۷.درسهاییازقرآن:تفسیرنور
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شایستۀحرفهای،جلباعتمادعمومیوارتقایاخالقحرفهایوسلوکاجتماعیاست.
اهتمامبرایپیادهسازیاینموضوعاتدرجامعۀپزشکی،درارتقایمستمرخصوصیات

کشورمؤثرخواهدبود. اخالقیحرفهمندان،در
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گفتار 2  
اشاراتی به مبانی، اصول، ارزش ها و آرمان های اخالق پزشکی حرفه ای با 

رویکرد اسالمی و مصادیق آن ها در سرطان شناسی

امامحسنمجتبیعلیهالسالم
َحَسُن« 

ْ
قُ  ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
َحَسِن ، ال

ْ
ْحَسنَ  ال

َ
  أ

ْ
»ِإن

زیباترازهرزیباییخلقزیبااست.
الخصال/ترجمهفهری;ج1ص34

فهرست تفصیلی گفتار 2

• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• اشارهایبهمبانیواصولاخالقدراسالم	
• معیارارزشمندیاخالقیدراسالم	
• ترجماننمونهایازارزشهایاخالقیاسالمیدرسالمت	
• آرمانهایحرفهای	
• آرمانهایحرفهایدرمصادیقسالمتوسرطانشناسی	
• نتایجمطالعهدرزمینهاستنباطارزشهایاخالقیدارایموضوعیتدرسرطانشناسی	

o ارزشهایاخالقیدراسالم
o )بعضیازویژگیهاوصفاتاخالقیپیامبر)ص
o )ارزشهایاخالقپزشکیبومی)ایرانی،اسالمی
o ارزشهایانسانی
o ارزشهایعلمی
o ارزشهایطبی
o نتیجهگیری
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پیام 2 
ثابتوریشهداردر آرمانهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمی، و ارزشها مبانی،اصول،

معارفاخالقاسالمی،ومعیاررفتارحرفهمنداندرهمۀشرایطاست.

مقدمه و بیان مسئله 

شناختماهیت،اصول،ارزشها،آرمانهاوابعادمختلفاخالقحرفهایاسالمی،منطبقبر
گفتارمطرحشدهاست.سعادتبشر فرهنگایرانیواسالمی،درحوزۀسرطانشناسی،دراین
کالمنورانیمعلمبیبدیلاخالقوانسانیت،پیامبرنورو هدفغاییاخالقدراسالماست.
کمالو رحمت،پیشوایسالمتوسعادتوخورشیدفروزانهدایتومعرفتوالگوینورانی
تعالیبشرتاقیامت،رونقبخشجمیعگفتارهایاخالقیاست.درروایتازآنحضرتآمدهاست:
»إنمابعثتألتمممکارماألخالق)بحار،ج1۶،ص۲1۰؛ج۷۰،ص3۷۲(؛بهراستیکهمنبرای
بهکمالرساندنمکارماخالقمبعوثشدهام.«بـراىشـکـوفـایـینـهـالاخـالقـیورشـدبـذرفـضـایـل
انـسـانـیازسـیـرهودسـتورالعـمـلاسـوههـاىجـامـعوکـامـلپـیـروىکـرد،پـیـامـبـراعـظـم)ص(اول
شـخـصـیـتمـعـنـوىواخـالقـیجـهـانهـسـتـیاسـتکـهمـدارجومـراحـلعـالیانـسانیتراپیمودهو

بهترینالگوبراىملکاتفاضلهنفسانیاست)1۲(.

اخالقازواژۀ»ُخلق«مشتقشدهاستکهبهمعانیخویوطبیعتانسانیوعادتاستومراد
ازاخالقبهمعنایرایجآن،رفتارهایارزشیاست.منشأوخاستگاهاخالقسهچیزاست:فطرت،
کاماًلباعقلوسرشتانسانیهماهنگاست.انسانطبعًابه عقل،ووحی.آموزههایوحیانی
مسائلاخالقیگرایشدارد،وآموزههایالهیاینمسیرراساماندهیوراهرامشخصمیکندودین
برایتکمیلاخالقاست.دغدغۀاخالقرشدوتعالیبشراست.اخالقوتربیت،بشررادرتمام
کتسابی ساحتهایوجودی،زیباوستودنیمیخواهد.زیباییسیرتبرخالفزیباییصورتا
است.براینیکسیرتیوفرشتهخوییبایدهمبخواهیموهمبکوشیم؛وخودسازی»درصدف

خویشگهرساختن«است)13(.

دراخالقالهیوقرآنیواخالقدینی،محوِرارزش،خداوندتبارکوتعالیاستواخالقبامحوریت
خداوندشکلمیگیرد.مکارماخالقیدرانسانهمۀابعادوجودیانسانرادربرمیگیرد.مکتب
اخالقیاسالممکتب»غایتگرا«و»وظیفهگرا«واصولوموازینچهارگانۀاخالقپزشکیکالسیک



فصل 1؛  مبانی، ارزش ها و اصول اخالق پزشکی

3۹

برگرفتهازمکتب:سودگراییوسودمندی«میباشد.بعضیازمبانیهمدیگرراپوششمیدهندو
بعضیمبانیسازگاریالزمبایکدیگرراندارند)1۴(.براساساصولوارزشهایاسالمی،غایت
ونهایتدرانجاموظایفحرفۀمقدسطب،رستگاریوقربالهیاست.بهاستناداینمکتب
واالیاخالقی،»نیتوانگیزهالهی«،»رعایتتقوایالهی«،»احساستکلیفومسئولیتدرمقابل
کیدشدهاست. خداوند،خود،بیمارانوجامعه«و»تعالیروحومراتبوجودی«،باصراحتتأ
طبیبانوظیفهگراباانجاموظایفحرفهایبهزیباترینوجهممکن،وآنگونهکهموجبرضایت
خداوندجانوخردباشد،ازلذایذوصفناپذیرمعنویبرخوردارمیشوندوازبهرههایمادیو

معیشتینیزبینصیبنمیمانند.

کلیدی : ارزشاخالقی،آرمانحرفهای،حمایت،سالمتمعنوی کلمات 

 Key words: Ethical value, Professionalism, Advocacy, Spiritual health

اشاره ای به مبانی و اصول اخالق در اسالم

اخالقبهترینوالزمترینراهی]است[کهانسانبایدپیشبگیرد.اخالقاسالمیبرشالودهها
کهمتضمندستیابیبهبهترینوالزمترینراهاستوبابرگیریازمنابع ومبانیاستواراست

بعضیازمبانیبهشرحزیراستنباطشدهاست۸:

• عمیشود؛	 اخالقیمتکیبهاصولاسالمیاستومسائلاخالقیازآنمتفر
• گوهریعالیوتابلویی	 کرامتوبزرگوارینفس:انسانجوهرذاتخودرابهمنزلهی

فوقالعادهنفیسبیابدوهمۀرذایلاخالقیبهمنزلۀنقصهاوشکستهابراینشیء
نفیسجلوهکند؛

• دراخالقاسالمیجنبۀتقدسوسازگاریبااجتماعوانطباقدادنفردخودرابااجتماع،	
رامطلقًا کهخیانتوظلمودروغوتجاوز منظوراست.اخالقآنوقتاخالقاست
قَرُب

َ
أ ُهَو اعِدلوا َتعِدُلوا 

ّ
ال

َ
أ َعلی َقوٍم َشَنآُن ُکم َیجِرَمّنَ »َوال مصداق و بگیرد انسان از

قوى«باشدوالبتهچنینتربیتمقدسیجزدرپرتوتوحیدمیسرنیست؛ ِللّتَ
• کلیت	 اصلدیگرازاصولاخالقاسالمیجنبۀوجدانعمومییاعمومیتوجدانیویا

www.mortezamotahari.com.۸.پایگاهجامعاستادشهیدمرتضیمطهری:اصولومبانیاخالقاسالمی
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وجدانیاست.بهعبارتیبرهیچخودیبهمعنیمنفعتپرستیفردییاغیرفردی،که
معنیاشتقدممنفعتبراصولاخالقیاست،مبتنینیست؛

• را	 دراخالقاسالمی،همبهحدودتوجهشدهوهمبهحقوق،بهعبارتیهمحقوق
مقدسمیشماردوهمحدودرا.

معیار ارزشمندی اخالقیدر اسالم

و انسان کمالجویی توحیدیاست. ازجهانبینی منبعث اسالم«، در اخالقی »ارزشهای
فضایلاخالقیاوبازتابیازصفاتمطلقخداونداست.فضایلاخالقیانساننیزمطلقو

ضروریاست.دراسالمارزشمندیاخالقیدردوسطحمطرحاست:

او برای خود خودی به انسان«، بودن »انسان اسالم، دیدگاه در ذاتی«: »ارزشمندی 
ارزشمندیذاتیبهدنبالدارد.خداوندانسانرادرنیکوتریناعتدالوبهترینوبهترینحالت
ممکنازنظربهرهمندیازحیاتآفریدهاست)مضامینآیاتسورۀمبارکۀتین(.انسانبودن،
کرامتوارزشمندیرابهاوارزانیمیدارد. که امتنانیبزرگیبرایآدمیمحسوبمیشود
کرامتخاصالهیبرای برخورداریازاختیاروحقانتخابسرنوشت،یکامتیازتکوینیو
انساناست.بااینامتیازانسانبالقوهامکانسعادتمندیدارد.دردیدگاهقرآنی،بهصراحت،
گونهتأثیریازسوینژاد،طبقه،قومیتوجنسیت،وتفاضالتظاهرینظیرسفیدییا هر

کرامتذاتیانسانهانفیشدهاست)13(. سیاهیرنگپوست،فقروغنا،ونظایرآندر

کتسابی«:دردیدگاهاسالم،هدفازخلقتانسان،نیلبهکمالازطریقعبودیت »ارزشمندی ا
استوخداوندباهدایتتکوینیوباتفصیلبیشترباهدایتتشریعی،مسیردستیابیبهسعادت
از متفاوتی مراتب به اراده، و انگیزه،تالش میزان به بسته فرمودهاست.انسانها روشن را
سعادتدستمییابند)1۵(.مالکارزشاخالقیدررفتارهایاختیاریانسانواعمالحرفهای
کنشگرانسالمت،همراستابودنافعالواعمالبامجموعۀفضیلتهااست،تخلقبهمجموعۀ
فضیلتهاواجتنابازمجموعۀرذیلتهااستوتحققآن»نیلبهکمالحقیقیانسانی«است.
گونهشدن،وفقرضایتالهی کمالحقیقیهمهمانذاتاقدسالهیاست.بهعبارتیخدا

عملکردنونیتوانگیزۀخداییداشتن،مترادفاستبا»ارزش اخالقی«.

درتعاریفکالسیک»ارزشهایاخالقی«رامیتوانمجموعهقواعدیدانستکهرفتارانسان
رادرزندگیشخصیوهمچنینزندگیاجتماعیهدایتمیکنند،)موئسینگر1۹۸1(.قواعد
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اخالقیبهجهاتیمتفاوتازقوانینودستورهایاجتماعیمیباشند.دستورهایاجتماعی
برحسبفرهنگ،زمان،مکانوشیوههایزندگیتغییرمیپذیرند )1۶(.

ترجمان نمونه ای از ارزش های اخالقی اسالمی در سالمت

عدالتیکاصلارزشمندوضروریاسالمیاستچونخداوندقادرمتعالعادلاست.اصل
اخالقی»عدالتدرسالمت«نیزیکاصلاخالقیضروریدرنظامارزشیاسالمیاست.ایناصل
ضروری،درعینحالبااصولعقالنیوفطریانساننیزمنطبقوهماهنگاست.ازمنظراسالم
عدالتبهمعنایاعطایحقبههرذیحقمیباشد)1۷(.ازارکانایناصلضروری»عدالت
اجتماعی«وازضروریترینوعینیترینمصادیقآن»عدالتدرسالمت«است.مقاممعظم
رهبریفرمودهاست:»معنایعدلاجتماعیایناستکهقانون،مقـرراتورفتارهـانـسبتبـه
کسیامتیازویژهایبـدوندلیلنداشـتهباشد...«فوریترین همۀافرادجامعهیکسانباشدو
هدفتشکیلنظاماسالمی،استقرارعدالتاجتماعیوقسطاسالمیاسـت.قیامپیامبرانخـدا
کهمردمازفشارظلموتبعـیضوتحمیلنجـات کتابومیزانالهی،برایهمینبود ونـزول
یافتـه،درسـایۀقـسطوعـدلزندگیکنندودرپرتوآننظامعادالنه،بهکماالتانسانینائلآیند.

سالمتیکیازحقوقثابتهمۀانسانهااست.همۀانسانهابایدازسالمتبرخوردارباشند.همۀ
عواملیکهسـالمترابهخطرمیاندازدبرایهمهبایدکاستهشود.درزمانبیماریهمهبایدبتواند
گردند)1۸(.ترجمانعدالتدرسالمتاین ازخدماتمتناسببانوعوشدتبیماریبهرهمند
استکههمۀانسانهاازحقسالمتبرخوردارهستند.اعطایاینحقبهعمومانسانهاوظیفۀ
نظامهایسالمتاست.هرفردحرفهایدرمنظومۀسالمتنیزدرهمینجهتبایدتالشنماید
وهرگزازآنمنحرفنشود.اجرایعدالتدرسالمت،مرهونسهاصلاست:1(قوانینعادالنه؛
گاهیمردمازحقوقومسئولیتهایسالمتخود.سهبعدمهمعدالت ۲(اجرایعادالنه؛3(آ
درسالمتعبارتانداز:1(عدالتدرتأمینمنابع؛۲(عدالتدرمراقبتهاوخدماتسالمت؛
3(عدالتدرپیامدها.عواملاجتماعیتأثیرگذاربرسالمت،پرداختمستقیمازجیبمردم،و
هزینههایاسفباروکمرشکن،ازموضوعاتمهموسرنوشتسازدرعدالتوبیعدالتیدرنظام
کلیسالمت،بهوضوح سالمتهستند.ایناصولوابعادعدالتدرسالمت،درسیاستهای

تکلیفشدهاست.
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آرمان های حرفه ای

توحیدهمپایۀجهانبینیوهمپایۀآرمانوایدهاست.یکیازاقسامتوحید،توحیددرعبادتاست؛
کهتقرببهآنمطلوبوآرماننهاییاخالقاست،بایدپرستششود.ذاتحقتعالی یعنیخدا
تنهاآرمانومعبودبشرویگانهموجودالیقپرستشاست.ازهمینرو،جهانبینیتوحیدیافزون
برآرمانسازوتعهدآوربودن،هدایتگراست؛یعنیراهرسیدنبههدفهاومقاصدرانشانمیدهد۹.
»...آرماننظامجمهوریاسالمیرامیشوددرجملهکوتاِه»ایجادتمّدناسالمی«خالصهکرد.تمّدن
اسالمییعنیآنفضاییکهانساندرآنفضاازلحاظمعنویوازلحاظماّدیمیتواندرشدکندوبه
غایاتمطلوبیکهخدایمتعالاورابرایآنغایات،خلقکردهاستبرسد؛زندگیخوبوعّزتمندی
داشتهباشد،انسانیعزیز،دارایقدرت،دارایاراده،دارایابتکار،دارایسازندگِیجهانطبیعت،
باشد1۰....«آرمانهایحرفهایبرمبانینظریکهدرمجموعۀاسنادپشتیباننقشۀجامععلمیکشور
ارائهشده،استواروبهمثابۀروححاکمبرحرکتعلمیکشور،مشخصکنندۀجهتگیریهاینظامو

اولویتهایوبایدونبایدهادرعرصهآموزش،پرورش،پژوهشوفناوریاست.

آرمان های حرفه ای در مصادیق سالمت و سرطان شناسی

کههمعدالت،هماخالق،هممعنویتو آرمانهادرسالمت،اتخاذدورنماوشیوههاییاست
همسالمتورفاهماّدیرابرایآحادجامعهودرهمۀشرایط،بهوجودآورد.دورنماودستاوردهای
آرمانیسالمت،عالوهبرتأمینوحفظسالمت،ارتقایمستمرسالمتجامعهوآحادآنرانیز
شاملمیشود.دررویکردآرمانی،هرحدیازسالمتحاصلشود)درسطوحفردی،خانوادگیو
اجتماعی(،سطوحومراتبباالترازآننیزمتصوراست.درنگاهآرمانی،سالمتدربرگیرندۀهمۀ

ابعادوجودیوهمۀساحاتزندگیوهمۀمراحلعمروهمۀشرایطزندگیاست.

بیمارانمبتالبهسرطان،دردورههایتشخیص،درمان،بازتوانیوپیگیری،نیازهایمتنوعومتفاوتی
گیرودربرگیرندۀتمامساحاتوجودیانساناست.درساحتبیولوژیک، پیدامیکنند.ابعادایننیازهافرا
و نگرانیها عاطفی،مجموعۀ و روانی بعد در دارند. تسکین و تداوی به نیاز آزردگیهایجسمانی
پریشانیها،تنشزداییوآرامشوسازگاریراطلبمیکنند.دربعداجتماعی،تهدیداتوپدیدههای
دارایاهمیت،بهتحکیموتقویتجایگاهوموقعیتنیازمندهستند.درساحتمعنوی،درکوشناخت
عمیقازباورهاواعتقاداتوتأمیننیازهاالزامیاست.تحلیلفلسفیاخالقوشناختوتبیینواحترامبه

ارزشهاوآرمانهایحرفهای،الزمۀاخالقمحوریدرتعامالتسرطانشناسیاست)1۹(.

۹.شهیدمرتضیمطهری:نسبیتواطالقدراخالقازدیدگاهاستادشهیدمطهریمجموعهآثار
1۰.مقاممعظمرهبری،بیاناتدردیدارمردمقم،13۹۲/1۰/1۹.
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نتایج مطالعه در زمینۀ استنباط ارزش های اخالقی دارای موضوعیت در سرطان شناسی

بامراجعهبهمنابعوبابرگیریازنظراتگروهتحقیق،پنجمحوربهشرحزیرطیاینمطالعه
شناساییوبرایتحلیلدرمطالعاتبعدیارائهمیشود:

1. ارزش های اخالقی در اسالم

ِللَعاَلمین«توصیفشده
ٌ

 پیامبراعظم)ص(کهدرقرآنمجیدباصفاتینظیر»ُخلٍقَعظیموَرحَمۀ
اند،نمونهوالگویمکارماخالقیبراىتمامانسانهادرتمامدورانهابودهاست.اخالقاسالمی
کرم)ص(میباشدوعلمایاخالقآنهارابرشمردهوتفسیر مجموعۀصفاتوفضایلپییامبرا
نمودهاند.عالمهطباطباییدرکتابباارزش»ُسَنُن الّنبی«،باالهامازآیۀکریمۀ»َلَقدکاَنَلُکمفی
«،»همانادررسولخدا)ص(اسوهاینیکوبرایشمااست«،کوشیدهاست

ٌ
سَوٌۀَحَسَنۀ

ُ
َرسوِلاهلِلأ

کرم)ص(وآنچه»سّنتپیامبر«نامیدهمیشود،به کلیاتیازاخالقوسیروسلوکورفتارپیامبرا
کرم)ص(راعاّلمهطباطبایی)ره(در بیانآوردهاست)۲۰(.حدوددویستمورددرسیرۀپیامبرا

ضمنبحثروایی،درتفسیرالمیزان11بهصورتمفصلبیانداشتهاند.

منتخبی از ویژگی ها و صفات اخالقی پیامبر )ص( )۲1( :

همۀصفاتواخالقفاضلۀپیامبرگرامیاسالم،مفیدومالکومعیارمعتبربرایهمۀانسانها
درهمۀاعصاراست.گزیدهایازاینصفات،زینتبخشاینمطالعهاست:

فروتنی، احترام، رویی، گشاده رفتاری، خوش خلقی، خوش گمانی، خوش نّیتی، خوش
بازدید، و دید دیگران، بدیهای کردن فراموش صداقت، راستگویی، انصاف، وفاداری،
هدیهدادن،سالمدادن،دستدادن،خیرخواهی،اعالندوستی،مدارا،ادب،برآوردننیازو
کردنعیبها)باحفظاحترامومحرمانه(،بازداشتن کمکویاری،همدردی،ایثار،یادآوری
ازکارهایناپسند)بارعایتاحتراموبهشکلمؤثر(،جویاشدناحوال،پیمانداری،پاکیزگیو
زیبایی،آسانگیری،چشمپوشی،عفت،رازداریورازپوشی،امانتداری،سپاسگزاری،عفو،
مهمانی،عذرخواهیوپذیرشعذر،تسلیدادنبهسوگوار،وامدادن،اماندادن،شکیبایی،
حفظدوستی،حیا،مهربانیوترّحم،میانجیگری،آبروداری،شوخیوبذلهگویی)بارعایتادب
گذاردنلوازمزندگی، کمتوقعی،دراختیار کاربردن، واحتراموشئوندیگران(،نامنیکبه

وارسـتگیوآراسـتگیدرظـاهرورفتـار،کماالتمعنوی)عفت،شجاعت،حکمت،عدالت(.

11.المیزان،ج۶،ص3۰۴،بحثروایی
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بعضی مصادیق اخالق شخصی

کیزگیونظافتوآراستگی،بویخوشواستعمالعطر،سادگیدرخوراک،دعاقبلوبعد پا
کیزگیلباس،نظم،تفکروسکوت،سادهزیستیوبیرغبتیبهدنیا،اعتدالومیانه ازغذا،پا

روی،صبر،شجاعتودلیریو...

بعضی مصادیق اخالق اجتماعی

خلقنیکو،شفقتومهربانیوخوشروییدرجامعه،شفقتومهربانیورحمتبرایهمهمردم،
خوشروییوگشادهروییدرارتباطبامردم،حسنسلوکوآدابمعاشرتدرجامعه،رعایتادب
واحترامنسبتبهدیگران،دیداربرادردینیوعیادتبیمار،صلۀارحام،مراعاتومدارابامردم،
وفایبهعهدوپیمان،مشورتدرتصمیمگیری،یاریرساندنبهمردمورسیدگیبهامورآنهاو...

اخالق و رفتار با مخالفان

بردباریوتحملناروائیها،بردباریدربرابرتطمیعها،بردباریدربرابرتحقیرهاوتحدیدها
ومحدودیتها،مدارا،احسانوگذشتبامخالفان،عدمتساهلدرحدودالهی،قاطعیتدر
برابرمتخلفانجنگ،رعایتاصولاخالقیدرجنگها،برخوردصلحطلبانهباافراد،رعایت

مفادپیمانصلحوعدمتعرضباگروهمخالفو...

اشاره ای به نقش های اخالقی در گسترش دین مبین اسالم

حلموبردباری،بخششنسبتبهدشمن،عفووگذشت،صبروشکیباییدرمصیبتها،صبر
وشکیباییدرزمینۀتبلیغرسالت،حسنخلق،عبادتوبندگی،تداومبرنمازوروزهوقرآنو...

شمه ای از اخالق خانوادگی

کاردرخانه،اقتصادومیانهرویوسادهزیستیدرخانه،عطوفتو کمکبهخانواده،تقسیم
مهربانی،وفاداربودنوعدالتومدارانسبتبههمسرانو...

2. ارزش های اخالق پزشکی بومی )ایرانی، اسالمی( 

اخالق باب در آموزی پند و جامع و اشاراتعمیق نیاکان، پزشکی و منابعطبسنتی در
کتاب پزشکیبهچشممیخورد.بهعنواننمونه،بیستودواصلاخالقپزشکیمندرجدر
ارزشمندخالصه:الحکمه:توسطحکیممحمدحسینعقیلیخراسانیشیرازیبهشرحزیراز
کتفامیشود)۲۲(: مقالۀباارزشنگاشتهشدهباعنوان»اخالقپزشکیدرخالصه:الحکمه«ا
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اعتقادبهشفاوتوجهبهشافیحقیقی؛. 1
ستایشاستادومعلم؛. 2
احترامبهسایرهمکارانونظراتآنانودرسگرفتنازتجربیاتآنان؛. 3
پیگیریاحوالوتدبیرصحیحاموربیماران)بااختصاصوقتکافی(؛. 4
کتماناسراروافشاننمودنرازها؛. 5
حسنبرخوردبابیماران،خاصهآنانکهبیماریمسرییاسختدارند؛. 6
مطالعه،پژوهشوتدبیرمستمر،اجتنابازاشتباه،عدماصراربراشتباه؛. 7
احترامبهآراءدیگرانوبرخوردمحترمانهبانظراتمخالف؛. 8
کیدبرادامۀدرماننزدطبیبحاذق،ارجاعبهطبیبماهرومورداعتمادبیماروتداوم. 9 تأ

براصلمشاوره؛
عدماصراربرادامۀدرمان،وقتیتدابیردرمانیجوابنمیدهدوارجاعبیماربههمکار/. 10

همکارانحاذقتر؛
رعایتاصول،ترتیبوآدابدرمان،تجویزدارویاروشدرمانیمناسببابیماری؛. 11
رعایتاصولعلمیواولویتهادراجتماعچندمرض؛. 12
توجهبهعلتیاعللوریشههایبیماریودرمانآن،تاتسکینعالئمظاهری؛. 13
توجهبهنحوۀاثرونیزعوارضوتداخالتداروهاواجتنابازتجویزداروهایمضر،. 14

سمی،مسکر؛
ادامۀدرمان،پیگیرینتایجدرمانبیماران؛. 15
ع. 16 اجتنابازانجامسقطجنین)بهغیرازمواردیکهعلمیومجازوقانونیاستوباشر

نیزمخالفتندارد(؛
نداشتنبخلعلمی؛. 17
برخوردمساویوغیرتبعیضآمیزباهمۀبیماران؛. 18
گردوبیمار؛. 19 منتننهادنبرشا
رعایتاصولاخالقیدرپذیرشیاردهدایاازبیماران؛. 20
احترامبهحریمسایرهمکاران،دخالتنکردندردرمانبیمارانسایرهمکاران،مگر. 21

مواردیکهمشاورهدرخواستشدهیابیمارارجاعشده،یامراتببهاطالعهمکاررسانده
شدهاست؛

پرهیزازصفاتنکوهیده،وپرهیزازمحرمات،واجتنابازرذایلواتصافبهاخالقحمیده؛. 22
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3. ارزش های انسانی

»ارزشهایانسانی«بهارزشهایغیرفردییاارزشهایاجتماعیاطالقمیشودومرادآن
دستهازارزشهاهستندکهقواموزمینۀتحققآنهادرارتباطبادیگرانباشد.مانندامانتداری،
عدالت،رعایتحقوقدیگران،احتراموادبنسبتبهدیگران،حسنمعاشرتوخوشرفتاری
بامردم،حفظحریموشخصیتدیگران،تواضع،عفوواغماض،وفایبهعهد،و...هرچند
قوامارزشهایغیرفردیبهتعاملودادوستدبادیگرافراداست،اّماپیامدونتیجۀآنبهخود
فردنیزبرمیگرددوبهعنوانیکصفتارزشمندازآنیادمیشود.مثاًلامانتداریکهتحققآن
بستگیبهدیگرافراددارد،اّماشخصیکهامانترارعایتنمودهاست1۲،موردتحسیناست13
.یکبعدازارزشهایانسانی،ارزشهایمشترکومورداحترامهمۀملتهااست؛مانند

کیددرمنشورمللمتحد. ارزشهایموردتأ

4، ارزش های علمی )۲3( 

• انسانی	 نیروی عموم برای سرطانشناسی مهارت و دانش گیری فرا کفایی وجوب
سالمتکهتوانمندیوموقعیتآنرادارند،درجامعۀاسالمی؛

• سرطانشناسیازعلومنافعاست)توجهبهارزشمندیذاتیعلم(؛	
• تکریمعلموعالم،تعظیمآفرینشهایعلمی،بهرهگیریازدستاوردهایبشری؛	
• حاکمیتجهانبینیتوحیدیاسالمبرتمامشئونوابعادسرطانشناسی؛	
• کشور	 انکولوژیحیطههدفمندعلمیبرایخدمتبهمردموجامعهوارتقایعلمی

است؛
• جسمانی،	 سالمت با هماهنگ و توانمندساز کمالآفرین، فنون و علوم از انکولوژی

معنویواجتماعیآحادجامعهاست؛
• سرطانشناسیازعرصههایفعالومنتخب،سازندهوالهامبخشدیپلماسیعلمیو	

تعاملبامحیطجهانیاست؛
• سرطانشناسیازعرصههایاخالقمحوراستوتقدممصالحعمومیبرمنافعشخصی،	

اولویتپیشگیریبردرمان،برپایهمشارکتآحادمتخصصینوصاحبنظرانواعضای
تیممراقبتاستواراست؛

ارزشهایعلمیبرپایۀساختارفکریوباورهایدرونیمبنایقضاوتوتصمیمگیریدرامور

1۲.دارایصفت»امین«
https://hawzah.net،13.نسبتارزشهایفردیبهارزشهایانسانی:پیگاهاطالعرسانیحوزه
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مختلفحرفهایقرارمیگیرند.ارزشهاایجادکنندهنگرشومبنایجهتگیریدررفتارهاهستند.
باورهاواعتقاداتارزشی،باورهایعلمیراتحتالشعاعقرارمیدهند.تولیداتومستنداتعلمی،
کنندۀالگوی ریشۀعمیقدرباورهاونظامارزشیدانشمنداندارند.ارزشهاواعتقاداتتعیین

رفتاروجهتدهندۀحرکتحرفهایوتضمینکنندۀحریماخالقیهستند)۲۴(.

5، ارزش های طبی )۲۵( 

• عدالتمحوریبایدبرهمۀفعالیتهایسرطانشناسیاحاطهداشتهباشد؛	
• درنظامآفرینشبرایهرموضوعراهکاروبرایهربیماریراهعالجیقراردادهشده.	

اعتقادراسخبهوجوددرمانبرایعمومبیماریها،برفضایارائۀخدماتومراقبتهای
سرطانبایدحاکمودرمصادیقمختلفتصریحشود؛

• کرامتانسانباتکیهبرفطرتحقیقتجو،عقلگرا،علمطلبوآزادگیویدرتمام	
شئونرعایتشود؛

• کار	 آزاداندیشی،تبادلآرا،تضاربافکار،احترامبهنظردیگران؛تصمیموخردجمعی،
تیمیدرفعالیتهایحرفهایرعایتگردد)اصلمهمواساسیانکولوژی(؛

• کفاییارائۀخدماتومراقبتهایسرطانشناسیبرایمتخصصینو	 وجوبعینیو
سایرردههاینیرویانسانیسالمتکهدرارائۀاینخدماتآشناوتوانمندهستند؛

• ارائۀخدماتومراقبتهایسرطانشناسیازمصادیقبارزاحیاینفوسانسانیاست؛	
• مراقبین	 و طبیبان به تداوی و خدمت تکلیف و متعال پروردگار به شفا انتساب

سرطانشناسی؛
• تکوین(	 کتاب در )مطالعه سالمت دانش ابعاد سایر مانند سرطانشناسی دانش

هماهنگبانظامتشریعاست؛
• درسرطانشناسیومراقبتهایمرتبط،عالوهبرابعادبیولوژیکی،روانشناختیواجتماعی1۴	

بایدتوجهخاصوویژهبهبعدمعنویسالمت1۵وبعدملکوتیانسانمبذولشود؛
• فردی،	 از اعم شئون، تمام در پزشکی خدمات در ضمانت آفرین مسئولیت اصل

مدیریتی،سیستمیکوسیستماتیکخدماتسرطانشناسیناظراست؛
• احترامبهباورهاوعالیقوفرهنگبیماردرخدماتسرطانشناسیرعایتمیگردد؛	
• کلیهمصادیق)نظیرمراقبتهای	 رعایتاصولوموازینشناختهشدهاخالقپزشکیدر

14. Bio- Psycho- social
15. Spiritual health
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پایانحیات،رازداری،خودمختاری،افشایخبرناگوار،تسکیندرد،قطعدرمان،ادامه
گاهانه...(؛ درمان،ارائهیاعدمارائۀاطالعاتبهبیمار،رضایتآ

• درخدماتسرطانشناسیانتظارمیرود،مطلوبترینسطحرابطهپزشکوپرستارو	
سایرمراقبینبابیمارانوهمراهانرعایتگردد؛

6. بعضی مصادیق اخالقیات علمی و حرفه ای 

کرم)ص(،کنشگرانسالمتبهفضایلومناقبزیردعوت بابرگیریازمعارفاخالقیپیامبرا
میشوند:

• مطالعهوکسبمعلوماتوتجاربضروریحرفهایوبرخوردارشدنوحفظبرخورداری	
محور اخالق و بهینه انجام برای الزم شایستگیهای و ضروری مهارت و دانش از

مسئولیتهایحرفهای؛
• عدالتوعدالتخواهی؛	
• داشتناعتمادبهنفسدرانجاموظایفحرفهای؛	
• احترامگذاشتنبهبیماران،همکارانوسایرین؛	
• دقت،امانـتواحـساستعهدنسبتبههمهمراجعین،خاصهبیماران؛	
• رحمتوصالبت؛	
• تواضعوفروتنی؛	
• سادهزیستی؛	
• امانتداریورازداری؛	
• ترویجوروشنگری؛	
• اظهارحقوایستادگیبرایآن؛	
• نظموانضباط؛	
• دوراندیشی؛	
• تدبیردرامور؛	
• رفقومدارا؛	
• وقار...	

نتیجه گیری
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مبانی،اصول،ارزشهاوآرمانهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمی،معیاررفتارحرفهمندان
کنشگرانسرطانشناسیدرهمهشرایطاست.منتخبیازتجلیاتآنها سالمتوازجمله

عبارتانداز)۲۶(:

• درهمۀ	 و کنشگران توسطعموم انسانی رفتار و وسلوک الهی انگیزۀ و نیت داشتن
تعامالتحرفهای؛

• برخورداریازویژگیهایاخالقاسالمی)نظیررازداری،امانتداری،بردباری،خویشتن	
داری،مسئولیتپذیری،پاسخگوییو...(

• برخورداریازبصیرتودوراندیشیدرانجاممسئولیتهایحرفهای؛	
• تالشروزافزونوخستگیناپذیردرانجاموظایفحرفهایوارائۀمراقبتهاوخدمات	

سالمت؛
• منفعترسانیوآسیبنرساندنوپیرویازاصلضمانتوسایراصولاخالقپزشکی	

حرفهایاسالمی؛
• گاهیوپیرویازقوانینومقرراتمرتبطباحرفۀخودوسعیومراقبت	 قانونگراییوآ

دائمدرعدمتخطی؛
• کرامتوسخاوتوجوانمردی،	 درستکاریوانصافدرتعامالتمادیوبرخورداریاز

خاصهنسبتبهبینوایان؛
• مبرابودنازصفاتسلبیورذایلاخالقینظیرحرصوطمع،مالاندوزی،تحمیلهزینه	

یاکارغیرضروری،اهمالوالابالیگری،تهورنابجاواقدامفراترازمحدودۀدانشومهارتیا
خارجازصالحیتحرفهای،بدآموزیبههمکارانودانشجویان،شهرتطلبییاجاهطلبی

باجلبستایشدیگران،کینهورزیوانتقامجوییو...؛

کنندگانخدماتومراقبتهایسالمت( کیفیتخدماتورضایتمندیازدیدگاهمردم)دریافت
ازشاخصهایاساسیدرنظامسالمتمحسوبمیشوند)۲۷(.رویکردهایاخالقمحورتعیین
کنندهوارتقادهندۀاینشاخصهایمحوری،ازمهمترینجنبههایاخالقپزشکیوآدابحرفهای
اسالمیهستندکهاینمطالعهموردتوجهقرارگرفتهاست.یافتههاوپیشنهاداتمطالعۀحاضرمرهون

تبیینوتفسیروراهیابیدرتالشهایبعدیاست.
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گفتار 3 
اخالق پزشکی حرفه ای با رویکرد اسالمی و معنویت 

الزامات اخالقی حوزۀ سالمت معنوی با رویکرد اسالمی،  مصادیق در 
سرطان شناسی
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)سورۀمبارکهیونس:آیات۶4-۶2(

دوستانخدانهبیمیبرآناناستونهاندوهگین
ً
گاهباشید!یقینا آ


ً
میشوندآنانکهایمانآوردهاندوهموارهپرهیزکارىدارند.قطعا

کلماتخدا]کهوعدهها آنانرادرزندگیدنیاوآخرتبشارتاست،در
وبشارتهاىاوست[هیچدگرگونینیست؛ایناستکامیابیبزرگ.

فهرست تفصیلی گفتار 3

مقدمهوبیانمسئله؛
کلماتکلیدی؛

رابطهمعنویتبااخالق؛
کارکردهایاجتماعیمعنویتواخالق؛

رابطۀطببامعنویت؛
اشاراتتاریخیدربابسلوکمعنویوانسانیدراخالقپزشکیحرفهایاسالمی؛

تعبیریازسالمتمعنویبارویکرداسالمی؛
نتایجمطالعه؛

بحث؛
نتیجهگیری؛
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پیام 3
انساناست. زندگِی تماِمساحاتوشئوِن برگیرندۀ ودر معنویتدرقلبشعائراسالمی
انساِنمؤمن،چهدرعالِمنظروچهدرعالِمعمل،فقطوفقط،رضایِتخدایمتعالرامبنا
واساسمیانگارد.بهبودروابطانسانباخدایمتعال،بهبهبودروابطانسانباخود،دیگر

انسانها،سایرموجوداتوطبیعتنیزمیانجامد.

مقدمه و بیان مسئله 

نامآخریندینخداوند،»اسالم«ومعنایآنصلحوسالموسالمتیاستوخداوندمتعال
ُم...«

َ
ال وُسالّسَ

ُ
ُهَواْلَمِلُکاْلُقّد

َّ
ِإَلَهِإال

َ
ِذیال

َ
نیزخودرابههمیننامخواندهاست:»ُهَواهلُلاّل

گرفته کهسالمواسالمنام )مطلعآیۀ۲3سورۀمبارکۀالحشر(.افزونبرخداوندودیناو
َتیاهلَل

َ
َمْنأ

َّ
َبُنوَن،ِإال

َ
َیْنَفُعَماٌلَوال

َ
اند،معادنیز،سرانجامنیکویاهلسالماست:»َیْوَمال

ِبَقْلٍبَسِلیٍم«)آیات۸۸و۸۹سورۀمبارکۀالشعرا(.

»سالمتازنعمتهایالهیونیازهایحیاتیهمۀانسانهادرهمۀعمراست.معنویت
کالمی،فلسفی«،»فقهی درقلبشعائراسالمیومنظومهایجامعودارایابعادچهارگانه
–حقوقی«،»اخالقی–ارزشی«و»تاریخی،تمدنی«است.سالمتمعنویاسالمیمقولهای
قدسی، است: ذیل مشروحه شاخصهای دارای و )کاربردی( عملیاتی و نظری)ارزشی(
و )ماورایی( درونگرا استداللی(، اعتقادی مبانی بر )مبتنی فلسفی عقالنی، ماورائی،
برونگرا،جامعوشامل)ساحتیوفراساحتی(،نظامواره،متعادلومتوازن)باسایرابعاد(،

دارایتجلیاتدرونیوبیرونیودارایجلوهگریدرقلبشعائراسالمی)۲۸(.«

معنویبهمعنی»منسوببهمعنا«وباتعابیردیگرینظیرروحانی،باطنی،قدسی،حقیقی،
کارمیرود.اینمفهومازطریقعباداتمانندنمازو راست،اصلی،ذاتی،ومطلقنیزبه

روزه،ادعیهومناجاتوصفاتینظیرزهدوپارساییدرانسانتجلیمییابد.

میشود شکوفا هستی خالق با ارتباط در که است نامحدودی روحی استعداد معنوّیت
)مظاهریسیف،13۹۵ص3۲(.مواردیمثلارتباطباخدا،مجذوبشدندررابطهباخدا
کهاینشکوفایی ورسیدنبهتجربههایمتفاوتیازخودوجهانهستی،نتایجیاست
امام است. خدا با ارتباط برای نامحدود استعدادی معنویت، بنابراین دارد؛ دنبال به
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خمینی)ره(فرمودهاست:»انسانحدندارد.انسانبیحداست.انساندرمعنویاتهیچ
کهمبدأنامتناهیاستبازمیگردد.«)صحیفهامام کمال کهبهمبدأ حدینداردتاجایی

ج1۸ص1۵۹(.

معنویتدرنگاهعمومیوجهانی،عبارتاستاز»هدفمندیدرزندگی«،»تجربۀارتقاو
تعالی«،»نموداجتماعی«،و»پایبندیبهبایستهها)کدهای(تعریفشدۀاخالقی«)۲۹(.

مؤلفههااست)۲۹(:»خداشناسی،خداجویی این دارای الهی ازدیدگاهمکاتب معنویت
و معنوی تکامل درجهت »تالش زندگی«؛ و خلقت هدف »شناخت خدامحوری«؛ و
انجاموظایففردی بهعنوانقدرتوحکمتمطلق، خودسازی«؛»توکل)شناختخدا
در علی)ع( امام دیدن(.« بینهایت و خدایی جایگاه در را خدا همواره حال عین در و
نهجالبالغهمیفرمایند1۶»...ایمانروشنترینراههاونورانیترینچراغهااست،باایمان
کرد،با میتوانبهاعمالصالحراهبرد،وبااعمالنیکوبهایمانمیتواندسترسیپیدا
گاهیالزم،انسانازمرگمیهراسد،وبامرگدنیا ایمان،علمودانشآباداناست،وباآ
پایانمیپذیرد،وبادنیا،توشۀآخرتفراهممیشود،وباقیامتبهشتنزدیکمیشود،و
جهّنمبراىبدکارانآشکارمیگردد،ومردمجزقیامتقرارگاهیندارند،وشتابانبهسوى

میدانمسابقهمیروندتابهمنزلگاهآخرینرسند...«

سالمت معنویبهلحاظدینشناختی،حاصلوبرایندیکیازاضالعپنجگانههندسهمعرفتی
دین)عقاید،علم،احکام،اخالق،ومعنویتدینی(یعنی»بعدمعنویت«است.پنجدسته
را ابعادپنجگانۀهندسۀمعرفتیدین از کههردسته،ُبعدی گزارهوآموزههایدیناسالم
تشکیلمیدهند،عهدهدارتنظیمروابطچهارگانۀاساسیانساندربسیطحیاتهستند،این
روابطعبارتانداز:رابطۀانسانبا»خدا«،با»خود/نفس«،با»خلق«وبا»دنیا«.بهلحاظ
انسانشناختی،غایتاسالماستکمالنفوسوتربیتانسان»جامع«و»کامل«است)3۰(.
اینگفتاربراساسمطالعهکتابخانهایدرمنابعمعتبربومیدرکلماتکلیدیمنتخبتنظیم

ودیدگاههایگروهمطالعاتیدرجلساتبحثمتمرکزگروهیبهآناضافهشدهاست.

کلیدی : سالمت،معنویت،سالمتمعنوی،اخالق کلمات 

Key words: Health, Spirituality, Spiritual health, Morality
1۶.بخشیازخطبه1۵۶نهجالبالغه
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رابطۀ معنویت با اخالق

معنویتپشتوانۀاخالقاست.شکوفاییمعنویوتربیتمعنویهمپوشانیهاییبابرخی
گامدومانقالب،مقاممعظم ازمسائلاخالقیدارد.دربیانیۀآیندهنگرانهوسرنوشتساز

گزارههاییزیباوعمیقرابطۀاخالقومعنویتراتوصیفنمودهاند: رهبریبا

• فطرت	 که اسالمی انقالب  زندۀ  همیشه   و  درخشان  فطری،  جهانی،  شعارهای 
آزادی،اخالق،معنویت،عدالت،استقالل، باآنسرشتهاست: بشردرهمۀعصرها

عزت،عقالنیت،وبرادری)است(.
• گونهای	 به جامعه عمومی فضای در را اخالق و معنویت عیار اسالمی، انقالب 

چشمگیرافزایشداد.
• توکل،	 ایثار، اخالص، قبیل: از معنوی ارزشهای برجستهکردن معنی به معنویت

چون فضیلتهایی رعایت معنی به اخالق و است جامعه در و خود در ایمان
کمکبهنیازمند،راستگویی،شجاعت،تواضع،اعتمادبهنفس گذشت، خیرخواهی،
و حرکتها همۀ جهتدهندۀ اخالق، و معنویت است. نیکو خلقیات دیگر و
فعالیتهایفردیواجتماعیونیازاصلیجامعهاست.بودنآنها،محیطزندگی
کمبودهایمادی،بهشتمیسازدونبودنآنحتیبابرخورداریمادی، راحتیبا

جهنممیآفریند1۷.
• درزمینهاخالقورسیدنبهقلههایمعنویبایدآرمانگرابود.	
• معنویتدرارتباطباخدایمتعال،بانماز،بانافله،باتالوتقرآن،بادعا،باصحیفۀ	

کهلبریزازمعارفدینیاستواعتقادانسانراعمیقمیکند...بهدست سجادیه.
میآید.

کارکردهای اجتماعی معنویت و اخالق 

»معنویتبااندیشۀایمانبهغیبواعتقادبهخدا،باانگیزۀقرببهحقسبحانهوعملبه
کهدرارتباطهایپنجگانه اخالقالهی،التزامبهشریعتوانجامعملصالحتعریفمیشود
تجلیمییابد:»ارتباطانسانباخدا«؛»ارتباطانسانباخود«؛»ارتباطانسانباجامعه«؛
کهدرقالبراز کامل«.معنویتی »ارتباطانسانباجهان«؛»ارتباطانسانمتکاملباانسان
انسان با وسنخیت اطاعت معبود،معرفت،محبت، برابر در بامحبوب،عبودیت نیاز و

1۷.بیانیهگامدومانقالب:مقاممعظمرهبریحضرتآیتاهللخامنهای
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گفتاری،رفتاری،الهی،انسانیتحققپذیرخواهدبود«)31(.اخالق کاملومناسبتهای
سیاسی، اقتصادی، علمی، از اعم زندگی، عرصههای همۀ در دینی معنویت و اسالمی
فردی،خانوادگیواجتماعینیازهاراتأمینوروابطراجهتدهیمیکند.اخالقومعنویت
کاربردیاجتماعی،ناظربرمسئولیتهایاجتماعیومعطوفبهمردماستو بارویکرد

راهکاراصلیآناستقرارعدالتاجتماعیاست.

رابطۀ معنویت با طب 

و مزمن بیماریهای است. مشهور و کهن رابطۀ یک سالمت، و طب با معنویت رابطۀ
در است.طب بوده قرین معنویات تجلی با دورانطب، وحوادثغمانگیز صعبالعالج
کهعمدتًاحولامورمادی طولتاریخبشریکحرفۀمعنویبودهاستوعلیرغمتحوالتی
یاغیرمعنویدورمیزده،قالبمعنویتبرایاینحرفۀمفیدبشریمحفوظماندهاست.
و رسمی بهطور هم هنوز و دارد کوتاهی سابقۀ معنوی سالمت معاصر، علمی ادبیات در
گردیدهاست. گرچهمبانیوضرورتآنتأیید الزامیدرتعریفسالمتواردنشدهاست؛ا
اماطبدردورانتمدنیایرانواسالمبامعنویتهمزادوقرینبودهاست.آثاردانشمندان
ایندورهبرپایههایاخالقومعنویتبنانهادهشده.بعضیازآثارصراحتًادرمعنویاتعالم
فلسفه در رازی، زکریای بن روحانیمحمد نظیرطب آثار بعضی تدوینشدهاست. طب
اخالقنگاشتهشدهوریشهدراخالقومعارفاسالمیدارد.درهمآمیختگیطبومعنویت
کهترجمان»معنویتدرطب«وبهعبارتی درآثاردوراناسالمینظیر»طبروحانیرازی«
به که است نخستینطبیبی رازی .)3۲( است است،مشهود درطب معنوی« »سالمت
ابعادغیرجسمانیاشارهنمودهوطبیعتجسمراتابعامورنفسانی)روحانی(دانستهاست.
نقلقولیبدینمضمونازرازی،قابلتأملاست:»...بهبیماردردمندبگوکهبهزودیشفا
کمکطلبیدهای، خواهییافت،زیرادراینصورتقوایطبیعیاورابرایبهبودیشبه
گرچهطبیبخودبهسالمتبیمارمطمئننباشد،زیرامزاججسم،تابعچگونگیحاالت ا

روانیاست.«)33(

اشارات تاریخی در باب سلوک معنوی و انسانی در اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی 

• توجهطبیبانمسلمانبهمستضعفانومحرومانبراساستوصیههایاسالمی،در	
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یحضرهالطبیبرازى«بهقول»بنابی آثاردورۀاسالمیمشهوداست.»کتابمنال
اصبیعه«به»طبالفقراء«مشهوربوده،چوندرکتابمزبوردستورهاىسادهوآسانی
کهبدونمراجعهبهپزشکمیتوانستندازآناستفاده براىدرمانبیمارىهاآمده،

کنند)3۴(.
• کتبمشهور»کاملالصناعۀفیالطب«و»الطب	 علیبنعباسمجوسیاهوازیدر

کتابطبیبهشمارمیرفت،اشارات کاملترین کهقبلازدورۀابنسینا، المالکی«،
گستردهایدرطبوسالمتارائهنمودهاست. معنوی

• کتابورسالۀطبیدیگر،سالمترابرشالودههای	 کتابقانونو1۵ ابوعلیسینا،در
اخالقیومعنویارائهنمودهاست.دربعضیازدیگرآثارایندانشمند،نگرشفلسفی

وعرفانیواشاراتاخالقیومعنویمطرحشدهاست.
• از	 یکی اسالمی: دورۀ بیمارستانهای در انسانی، و معنوی جنبههای به توجه

سراسر در بیمارستانها گسترش و ساخت اسالمی، تمدن در برجسته جلوههای
جغرافیایسرزمینهایاسالمیاست.توجهبهحقوقبیماردربیمارستانهایایرانو
جهاناسالم،برخالفغرب،بسیاربااهمیتبودهاست.نگاهورفتارانسانیومعنوی
ویژگیهای از مستضعفان، و فقیران از الزامی حمایتهای و محرومان به نسبت

بیمارستانهایدورۀاسالمیاست)3۵(.

تعبیری از سالمت معنوی با رویکرد اسالمی

کهدراثراعتقادوالتزامعملیبهبعدمعنویتبرای سالمتمعنویبعدیازسالمتاست
ارتباِط در ابعادسالمت، بادیگر اهمیتذاتیخود، و ارزش از غ فار و پدیدمیآید، انسان
کهدرآنبینش، کاملومؤثرقراردارد. سالمتمعنویدر رویکرد اسالمی، وضعیتیاست
قرار الهی رضای و قرب راستای در انسان اجتماعی و خانوادگی فردی، کنش و گرایش
رهایی و وجامعه فرد فرابودگِی از» است عبارت معنوی تعریف،سالمت گیرد.طبقیک
وساحاتوجودیچهارگانه: ابعاد در تعلیماتوحیانی، تعّلقاتدونمادی،تحت از آن
کنشیومنشی«.رکنچهارمدراینتعریف،یعنی»منش«،مقاماخالق گرایشی، بینشی،
است)3۶(.سالمتمعنویهموارهدردوسطحفردیواجتماعیمطرحاست.تعابیرقرآنی

قلبسلیمبهسالمتمعنویوقلبمریضبهمرضمعنوی،اطالقشدهاست.
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نتایج

درمطالعۀحاضربرلزومارتقابخشیدنبهنقشهایاخالقی،معنویوحرفهایپزشکان،
حوزههای مشاورین روانپزشکان، بالینی، روانشناسان اجتماعی، مددکاران پرستاران،
کیدشدهاست.برایناساسمطالعه مرتبطوسایرمراقبینبیمارانسرطانیتصریحوتأ
به مبتال بیماران در معنوی سالمت حوزۀ آیندۀ مطالعات برای زیر مشروحۀ موضوعات
به نسبت محور پژوهش راهبردهای با است الزم و گردید پیشنهاد و شناسایی سرطان

راهیابیونهادینهسازیآنهااهتمامشود)3۷،3۸(:

• نسبت»تربیتتوحیدی«و»اخالق»با»سالمتمعنویاسالمی»؛	
• جایگاهونقشدعا،نیایش،توسل،درخواستشفاازشافی،خوفورجا،درجهان	

کارکنان؛ بینیسالمتمردمو
• فرزندآوری،	 و باروری همسرگزینی، و )ازدواج زندگی رویدادهای معنوی تحلیل

میانسالی، جوانی، نوجوانی، کودکی، شیرخوارگی، نوزادی، و والدت حاملگی،
کهنسالی،مرگوانتهایحیات،سالمت،بیماری،معلولیت،بیماریصعبالعالج،

سرنوشت،تربیت،وراثت،سعادت،شقاوتو...(؛
• رابطۀمتقابل»فرهنگوآدابسالمت،فرهنگسازیسالمتواخالقپزشکی«با	

»معنویاتدرحوزۀسالمت«؛
• فلسفۀاخالقپزشکیورابطۀآنبامعنویتدینیوکاربردآندرحوزۀسرطانشناسی؛	
• شناختنیازهایمعنویبیمارانمبتالبهسرطان،	
• شیوههایبرگیریازرویکردمعنویدرمراحلمختلفتشخیص،درمان،بازتوانی	

وپیگیری؛
• کاربردهایآن؛	 ابعاد،اجزاء،روشومنشاخذشرححالمعنویازبیمارانو
• کنکاشدرراهبردهاوراهکارهایتأمیننیازهایمعنویدربیمارانو	 شناساییو

مراحلمختلفدرمان؛
• نیازهایمعنویدرشرایطبحرانی،بهویژهشرایطپایانحیات؛	
• کالسیک،برایمقابلهبا	 شناساییابعادبرگیریازرویکردمعنویتوأمبادرمانهای

دردهایجانکاه،درمانهایدشواروپرعارضه،تجربیاتغمانگیزودشوار،نگرانی
ازآینده،بیموهراس؛

• سالمتمعنوی،سالمتروانی،وجوهمشترک،وجوهافتراق؛	
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• بیماران	 در معنوی سالمت رویکرد با زندگی، به امید تقویت شیوههای بررسی
صعبالعالج؛

• و	 گذشته دوران حکیمان آثار و زندگی سیرۀ در اخالقی، و معنوی تجارب
شخصیتهایواالیمعنویمعاصر؛

• »معلم،	 اخالقی و معنوی الگوهای ترویج و مفهومی رفتاری، عملی، مشخصات
پزشک،پرستار،ومراقبمعنوی«.

بحث: 

گون)سالمت گونا تحلیلمعنویواخالقیانسان)تحلیلنیازهایمعنویانساندرشرایط
وبیماری،فقروغنا،ضعفوقدرتو...(،پیشدرآمدتسریاخالقومعنویتدرحوزۀ
اخالقی وجدان و معنوی شعور است. سرطانشناسی اختصاصی حوزۀ و سالمت عمومی
بارمیآورد.اینمهممحتاججهادو کند،برکاتبیشتریبه درجامعههرچهبیشتررشد
تالشاستکهالبّتهبادستوروفرمانقدرتقاهرهبهدستنمیآید.مسئوالنترویجاخالقی
آن رواج برای را زمینه باشند، داشته معنوی و اخالقی رفتار و بایدمنش معنوی،خود و
کمکبرسانند،با کنند،بهنهادهایاجتماعیدراینبارهمیداندهندو درجامعهفراهم
کهافرادو کانونهایضّدمعنوّیتواخالقبهشیوۀمعقولبستیزندوخالصهاجازهندهند
جریانهایفاسدوفاقداخالقوعاریازمعنویت،مردمرابازوروفریب،بهباتالقوجهنم

ظلموفسادوتباهیسوقدهند1۸.

درادبیاتعلمیجدید،بهمبانیسالمتمعنویتوجهونسبتآنبااخالقنیزاشارهشده
که کاملی آنسالمت است. جامع و کامل ابعادسالمت از بعدی معنوی، است.سالمت
گرفتهیعنیعالمغیبوخداوحرکتانسان اسالمبهآنتوجهدارد،همۀهستیرادرنظر
بهآنجهانوزندگیآرامومطمئنایندنیا.معنویتدرنگاهاسالم،قرآنوحدیث،ازارکان

کاملودارایمؤلفههایزیراست)3۹(: سالمت

1 نظاموار،تعریفشده،متعینوبهاصطالحفلسفیمتشخصاست؛.
۲ برنگاهاستداللیفلسفیوعقالنیمبتنیاست؛.
3 دارایتجلیاتدرونیوبیرونیاست،دارایابعادماوراییدرونیوالیههایبیرونی.

1۸.برگرفتهازبیانیۀگامدومانقالب
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جهان و معاد و خداوند در را غیب و قدس هم میکند، نگاه درون به هم است،
دیگریفراترازاینعالمتفسیرمیکند؛

۴ جامع،شاملونظاموارهاست؛.
۵ همساحتیازساحاتبشروهممقولۀمقسموفراساحتیوبهعبارتدیگرترکیبی.

ومتوازنباسایرساحاتاست؛
۶ منسجمومبتنیبرنظاموارگیشخصیتانساناست؛.
۷ متوازنباهمۀابعاددیگراستوهیچوقتدرحالتافراطونامتوازنقرارنمیگیرد؛.
۸ جلوهگریعامدرهمۀساحتهایباور،منش،شخصیت،اخالق،رفتاروکنشهای.

انساندارد؛
۹ کتسابیواختیاریاست؛. دارایمراتبوازامورا
1۰ کتسابیواختیاریاست.. جلوهگریآندرقلبشعائراسالمیودارایمراتبوازامورا

هوشمند نظام یک وجود به اعتقاد ایرانی، سنتی طب در نیز و اسالمی آموزههای »در
تحتعنوانقوۀمدبرهیاطبیعت)شایدبابرخیاغماضهاوافزودنهامعادلمجموعۀ
افعالو برتنظیم که براساسدانشروز(وجوددارد آداپتاسیون دوسیستمهومئوستازو
کنشهایدرونیاحاطهداردوضامنتأمینسالمت،دفعبیماری،وحمایت فرایندهاووا
ازبقایانسانمیباشدوبهعنوانیکحقیقتمحسوسوملموسمیتواندچگونگی
تأثیرمعنویتواعتقاداتدینیرابرسالمتازاینمجراتوضیحدهد)۲۹(.«نسیمحیات
سفارشات و شخصی تجارب و بومی آداب و مذهبی فرهنگ از برگرفته معنویت بخش
بافرازونشیبهایدشوارمعالجاتبیمارانمبتالبهسرطانراهگشا علمی،برایمقابله
اسالمی، سالم زندگی سبک بر مبتنی فرهنگی زیرساختهای سازی فراهم بود. خواهد
که ایرانی،الزمهتحققسالمتمعنویدینیدرجامعهاست.تقویتمطالعاتاینحوزه
مرهونمشارکتمحققینعلومسالمتباپژوهشگرانعلومانسانیاست،ازضروریترین

حیطههایتحقیقاتیحوزۀسرطانشناسیاست)۴۰(.

نتیجه گیری

شئونات ابعاد، همۀ در آن شدن جلوهگر و الهی قرب اسالم، دیدگاه از معنویت هدف
مردم، و جامعه احترام مورد اخالقی و معنوی بهمضامین توجه است. زندگی لحظات و
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ضرورتی سرطان، به مبتال بیماران به تخصصی ضروری مراقبتهای و خدمات ارائۀ در
آشکار،وانکارآنبهمنزلۀرواداشتنجفاوستمبهبیماراناست.اینرویۀمتعالی،مرهون
پاسداشتآموزههایمعنویومذهبیدررونددرمانوسالمتیواتخاذرویههایاخالقی
کهاسم کلنگردرپزشکیاست)۴1(.دردینمبیناسالم،مسلمانانباوردارند دلسوزانهو
کهدرتأمین، گرفته خداونددواوذکراوشفااستوطبیبمشمولعنایاتپروردگارقرار
معنوی، مداخالت و معنوی حمایت .)۴۲( باشد کوشا سالمتانسانها ارتقای و حفظ
کیفیتزندگیبیمارانمبتالبهسرطانتأثیر مذهبیورفتاری،شناختی،برسطحسالمتو
گیریوبهکارگیری دارد.مراقبانسالمتبیمارانصعبالعالجبابرگیریازاخالقحسنهوفرا
رافراهمسازند کیفیتزندگیبیماران ارتقای تعالیموتجاربمعنویمیتوانندموجبات
)۴3(.شایستهاستپزشکان،پرستارانوسایرمراقبینبیمارانمبتالبهسرطان،باامعان
ازارکانسالمت،وتالشبرایتشخیصنیازهای نظربهسالمتمعنوی،بهعنوانیکی
کرامتهایانسانیواخالقی،خدماتو معنوی،وارائۀمراقبتهایمعنویدرسایۀحفظ

کاملترومناسبتریرابهآنانارائهدهند)۴۴(. مراقبتهای



۶۰

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

گفتار 4
ارزش های اخالقی و اصول حرفه ای انکولوژی 

در نظام های منتخب آموزش و سالمت سایر کشورها

امامحسنمجتبیعلیهالسالم
َحَسُن« 

ْ
قُ  ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
َحَسِن ، ال

ْ
ْحَسنَ  ال

َ
  أ

ْ
»ِإن

زیباترازهرزیباییخلقزیبااست.
الخصال/ترجمهفهری;ج1ص34

فهرست مطالب گفتار 4

• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• هدف	
• نتایج	

o کزمشهورومعتبربینالمللی بازتابارزشهایاخالقیدراسنادراهبردیمرا
o اصولمشترکاخالقپزشکیمورداستفادهدرادبیاتکالسیکمعاصر
o کزمنتخب گزارههایمنتخبازکدهایاخالقیودستورالعملهایحرفهایمرا

بینالمللی
• بحث	
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پیام 4
کثررساندنمنافعسالمتعمومی«،ازطریق تخصیصمنابعمحدودبایدبرپایۀ»بهحدا

نیازسنجیواولویتگذاریمنسجم،عادالنهوپایدارانجامشود)45(.

مقدمه و بیان مسئله 

کزوجوامعمعتبربینالمللی،ریشهدرارزشهایانسانی، ارزشهایمحوریدربسیاریازمرا
علمی،فرهنگی،اجتماعی،حقوقی،اخالقیوحرفهایجوامعمربوطهدارد.اینارزشهالزومًا
باارزشهایمذهبیآنجوامعمترادفوهماهنگنیستند.برداشت،ترجمهونقلقولاز
اسنادراهبردیوکدهایاخالقیجوامعغربیباذکرمنبع،برایاهدافمقایسهایاینکتاب
انجامشدهوتحلیلهاوبرداشتهایشخصینویسندگاننیز،حسبمورداضافهشدهاست.
کزمعتبرآموزشودرمانانکولوژیدنیا،اصول رویکردغالبدراصولاخالقیحاکمبرمرا

چهارگانۀاخالقپزشکی1۹غربیاست:

• خودمختاریواصلحقانتخاببیمار۲۰؛	
• سودرسانی۲1؛	
• ضررنرساندن)عدماضرار(۲۲؛	
• عدالت۲3.	

کاربرددارند، کهبهطورمشترکدراخالقزیستیواخالقپزشکی »اصولچهارگانۀاخالقی
محور بر که است جهانی و اجتماعی مختلف حوزههای اندیشمندان همگرایی حاصل
انسانگراییشکلگرفتهوخاستگاهآن،فرهنگغربمیباشد)۴۶(.«درذیلبامراجعهبه
کدهایانکولوژیمنتخبیازمنابعمعتبرجهانی،لیستیازاصولوارزشهایمورداحترام
از ارائهمیشود)مراجعهبهمنابع۴۷،۵۰(.بسیاری کزانتخابو وموردعملدراینمرا
کشورهامسافرت بیمارانانکولوژیبرایاقداماتتشخیصی،درمانییامشاورهایبهسایر
حرفهای رفتار است. امروز دنیای در گسترشی به رو فرایند پزشکی، توریسم میکنند.

19. Medical ethics
20. Respect for autonomy
21. Beneficence
22. Non malbeneficence
23. Justice
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کشورها صحیحوانساندوستانهوغیرمنفعتطلبانهبابیمارانمبتالبهسرطاندرسایر
نیازمندادبیاتمشترکوبینالمللیاخالقپزشکیورفتارحرفهایاست.ایناصولتوسط
مصادیق در آنها رعایت و آنها از اطالع و است تدوینشده بینالمللی معتبر نهادهای
کمکشایانیمینماید گروههایآسیبپذیر مرتبطضروریاستوبهصیانتازبیمارانو
)۵1(.ازنظرمبانیفلسفیوموازینارزشیبیناصولچهارگانۀاخالقپزشکیغربیوموازین
کهمبتنیبردیدگاههاوتعالیماسالمیاست،تفاوتهای واصولاخالقیوارزشیجامعۀما
چشمگیریوجوددارد.درموارداختالف،مالکعملکردی،پایبندیبهدستوراتاخالقی
کدهاودستورالعملهایملیاخالقیاست)۵۲(.اخالق مورداحترامدرجامعۀاسالمیو
گسترده،شاملمباحثنظریواخالقعملی،و ازضروریاتزندگیبشر،موضوعیبسیار
گزارههایمنطقیوعقالنیاست.ترویجمکارماخالقرسالتعامپیامبرانالهیو ترکیبیاز
گرامیاسالم،حضرتمحمدصلیاهللعلیهوآلهشناختهومعرفیشده رسالتخاصپیامبر
توصیفی و شناسی، ارزش و شناسی انسان مبانی شامل اسالمی، پزشکی اخالق است۲۴.
کههیچ استازانسانوظرفیتهاوامکاناتوجودیقائلشدهبرایاو،وترسیمهدفی
چیزارزشمندترازآننمیتوانتصورکرد.اصولاخالقاسالمی،درچهارمحور:ارتباطباخدا،
ارتباطباخود،ارتباطباجامعه،وارتباطباجهانآفرینشوطبیعتارائهشدهاست.دراین
رویکردضمننگاهعمیقتمدنی،تعاملعلمیبادستاوردهایبشریوتعاملاجتماعیبا
سایرنظامهایارزشیواخالقیمعتبروتوصیهشدهاست)۵3(.بعضیازچالشهایمهم
اخالقیدرمراقبتهاوخدماتسرطان،درشرایطعادیموردتوجهقرارنمیگیرند،امادر

بحرانهاخودنماییمیکنند،نظیرمواردزیر:

• کهمحدودیتهای	 تصمیمگیریبرایتخصیصمنابعبهحوزۀانکولوژیدرشرایطی
شدیدوجوددارد؛

• تصمیمگیریبرایارائهوتداوممراقبتهایپرهزینهبهافرادمحدود،کهموجبآسیب	
بهمنابععمومیمیشود؛

• نحوۀتخصیصمنابعبهحوزۀانکولوژیدرشرایطپاندمی،نظیرکوید1۹؛	

است: شده تصریح مختلف مطالعات در موارد، این از بسیاری اخالقی مشترک راهحل
اختصاصمنابعمحدودبهصورتاولویتبندیشده،برایتأمینمنافععمومیوبهرهبردن

تعدادهرچهبیشترنیازمندانبهاینمنابعاست)۵۴،۴۵و۵۵(.

۲۴.اّنمابعثتالتمممکارماالخالق»سفینۀالبحارجلد1ص۴1۰«
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روشگردآوریمطالبگفتارحاضر،جمعبندیبیننظراتبیانشدهدرجلساتبحثمتمرکز
گروهیومطالعهکتابخانهایدرکلیدواژههایانتخابیبودهاست.

کلیدی : ارزشهایاخالقی،اصولحرفهای)حرفهایگری(،کداخالقی کلمات 

Key words: Ethical values, Professionalism, Ethical code

هدف

هدفازاینگفتار،مرورسریعمنابعمعتبراخالقحرفهایانکولوژیوشناختوجوهمشترکبا
مبانیاخالقپزشکیحرفهایاسالمیاست.

نتایج: 

گزیدهایازارزشهایشاخصومحوریچندمرکزانکولوژیبینالمللی،یک دراینمطالعه
و گزارۀشاخص یاچند بینالمللی)یک کزمنتخب ازمرا گزارۀویژه وبیست گزارۀمشترک
نمادینازهرمرکز(بهشرحزیرانتخابوارائهمیشود.شایستهاستدریکمطالعۀتطبیقی،
کزمعتبرانکولوژیدنیابایکدیگرمقایسهشوند.دراغلب اصولوارزشهایاخالقیرایجدرمرا
مکاتباخالقیغربی،درموردضمانتاجراییاصولچهارگانۀاخالقی،راهکارصریحیارائه

نشدهاستوراهکارهایقانونیبهتنهاییضامناجرایاصولاخالقینیستند.

کز مشهور و معتبر بین المللی  بازتاب ارزش های اخالقی در اسناد راهبردی مرا

کدهایاخالقیواسناد درجدولشمارۀ1نمونهایازارزشهایمنتخبوتصریحشدهدر
راهبردی۵مرکزمشهورومعتبربینالمللیخالصهشدهاست.
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کزمعتبرانکولوژیدنیا جدول 1:ارزشهایمنتخبازکدهایاخالقیبعضیازمرا

عنوان/عناوین منتخب ارزشی بکار برده مؤسسه/سند
شده

معادل عنوان ارزشی در فرهنگ 
اسالمی، ایرانی

منبع

Code of Conduct 
ESMO25

Integrity , Commitment , 
Accountability, Excellence, 
Transparancy, Trust, Merit، based 
criteria

صداقت،تعهد،پاسخگویی،
تعالیوسرآمدی،شفافیت،
اعتماد،معیارهایمبتنیبر

شایستگی

56

MD، Anderson 
Center/Texas

Reverence, Dignity of life, support and 
assistance, providing patients with 
the information they need , Reducing 
suffering, Quality of life

تکریمبیمار،عزتزندگی،کمک
گاهنمودنوارائۀ وحمایت،آ

اطالعات،کاهشرنج،کیفیت
زندگی26

57

Memorial Sloan 
Kettering Cancer 
Center

Respect Patients’ Rights, Seek to Do 
Better, Always, Learn from Mistakes, 
Committed to Equal Opportunity, 
Protect Human Subjects

احترامبهحقوقبیمار،بهبود
مستمرعملکرد،درسآموختناز
اشتباهات،تعهدبهارائۀفرصت

برابربهبیماران،حفاظتاز
سوژههایانسانیدرتحقیق

58

IARC Professional 
Standards

Honesty, Integrity, Independence, 
Courtesy, and Generosity

اخالص،صداقت،استقالل،
ادب،احتراموسخاوت

59

American ancer 
Society (ACS) 

Honesty, diligent, Fairness, ethical 
behavior, Honor

اخالص،پشتکار،شیوۀمؤدبانه،
انصاف،رفتاراخالقی،احترام

وافتخار

60

 ASCO27 Code of
Conduct

Respect others, Respect intellectual 
property, 

احترامبهدیگران،احترامبه
مالکیتمعنوی

61

Moffitt Cancer 
Center

Provide high quality care and services

Obey the law in all business practices

ارائۀمراقبتهاوخدماتبا
کیفیتباال

تبعیتازقانوندرهمۀتعامالت
حرفهای

62

Tata Medical 
Centre, Kolkata, 
India

Equitable access for evidence، based 
screening, diagnosis and treatment of 
cancer in underprivileged populations

دسترسیبرابربرایغربالگری
مبتنیبرشواهد،تشخیصو

درمانسرطاندرجمعیتهای
مستضعف

63

European Code of 
Cancer Practice

EQUAL ACCESS, INFORMATION, 
quality and safety of care, priorities 
and preferences to achieve the best 
possible quality of life

بعضیازحقوقبیماران:
دسترسیبرابر،دریافتاطالعات

موردنیاز،کیفیتوایمنی
مراقبتها،برخورداریازبهترین

کیفیتزندگی

64

25. Utopian Society of Medical Oncology (ESMO) 
26.  Quality of life
27.  American Society of Clinical Oncology
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بامروراجمالیاینعناوینازارزشهایمحوری،نتیجهمیگیریمکهدرنظاماخالقپزشکی
موضوعیت دارای موارد این همۀ است، اسالمی فرهنگ در ریشهدار که ما کشور بومی
میباشند.برداشتهاوتفاسیرارزشیازآنها،منطقًاوبهدرجاتدارایتفاوتاست.دراین
ازآنهادرسطحبینالملل کهبسیاری کتابسعیشدهاستارزشهایمحوریاخالقی،

مشترکمیباشند،براساسفرهنگاسالمیوملی،تبیینوارائهگردد.

اصول مشترک اخالق پزشکی مورد استفاده در ادبیات کالسیک معاصر 

اصولمشترکاخالقپزشکیکهدرهمۀمناسباتبینالمللیحوزۀانکولوژیوخاصهمراقبت
ازبیماراِنملیتهایمختلفرعایتآنهاالزامیاستعبارتانداز:

• احترامبهاختیارانسان۲۸؛	
• سودرسانیوسودداشتناقدامات۲۹؛	
• ضررنرساندنبهدیگران3۰؛	
• عدالت31.	
• سایردستوراتاخالقیمنبعثازاصول۴گانۀفوق:	

o کثررسانینتایجمراقبتهایسالمتی؛ التزامنسبتبهحدا
o بیماراندرشرایط ارائۀمراقبتوخدمتبههمۀ برقراریثباتدر برای تالش

مختلف3۲؛
o داشتنشفافیتدرارائۀگزارشعملکردبهجامعهسالمتومردم33؛
o رعایتصداقت،دلسوزیوامانتداری3۴دربرقراریارتباط؛
o .)پاسخگویی3۵درهمۀسطوح)سیاستگذاری،برنامهریزی،مدیریتواجرا

کز منتخب بین المللی گزاره  های منتخب از کدهای اخالقی و دستورالعمل  های حرفه ای مرا

گزارهمنتخبازاسنادرسمیاخالقی برایآشنائیبیشترباارزشهاوآدابسایرملل،چهل
کزانکولوژیمنتخب،درزیرارائهشدهاست: مرا

28.  Respect for autonomy 
29. Beneficence 
30. Non- maleficence 
31. Justice 
32. Consistency 
33. Transparancy 
34.  Truthfulness, compassion, and honesty
35.  Accountability
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1 انکولوژیارائۀخدماتعمومیومظاناعتمادمردماست،شایستهوالزماستپرسنل،.
احترامبهقانونواصولاخالقیرانسبتبهمنافعشخصیبرتروواالتربدانند)NCI3۶(؛

۲ کارکناننبایدمنافعوعالیقمادیمتضادبامسئولیتشناسیوانجاموظایفووجدان.
حرفهایداشتهباشند)NCI(؛

3 کارکنانبایددرانجاموظایف،امینوعفیف3۷باشند)NCI(؛.
۴ کارکناننبایدازاماکنعمومیاستفادۀخصوصی)شخصی(بنمایند)NCI(؛.
۵ کارکنانبایدمنصفانهوبیطرفانهاقدامنمایندوبرایمؤسسهیابیمارخصوصی،درمان.

ترجیحیانجامندهند)NCI(؛
۶ کارکنانبایدسوءاستفاده،اتالفمنابع،بدرفتاری،وارتشاءرابهمقاماتمسئولگزارش.

نمایند)NCI(؛
۷ تکریمبیمارانیکهافتخارخدمتبهآنهارایافتهایم،واالترینمرتبۀاهتماماست.

)MDAnderson3۸(؛
۸ عالجبیماری،تقلیلرنج،وحصولکیفیتقابلقبولزندگی3۹،ازمنظربیماروباکمک.

اعضایحرفهای،درمرکزاهدافقراردارد)MDAnderson(؛
۹ و. بیمار به قابلتوجه مالی و اجتماعی بارعاطفی۴۰، بهسرطانموجبتحمیل ابتال

کمکوارائۀاطالعاتموردنیاز، کهباحمایت، خانوادهمیشود.وظیفۀماایناست
آنهارادراتخاذتصمیماتدرستیاریکنیم)MDAnderson(؛

1۰ اطالعاتبیمارمحرمانهاستونبایدنزدبیماریاشخصدیگربدونرضایتویافشا.
شود،تماماطالعاتبایدبادقتدرپروندهثبتوضبطودسترسیبهآنهابامالحظۀ

)MDAnderson(محرمانگی،استقاللوعالیقبیمارمیسرباشد
11 همۀاعضایحرفهایشرحوظایفونقشهایمرتبطباخودرادارند،وهمهآنهادر.

کدامازاعضاءنسبتبهبیمارانالتزام رفتاردوستانهبابیماروظایفمشترکدارند.هر
اخالقیدارند)MDAnderson(؛

1۲ همۀپرسنلبایدنسبتبههمکاران،ومسئولینمراقبتازبیمار،همبستگیواتحاد.
داشتهباشند)MDAnderson(؛

13 بهبودارتباطاتقبلازپذیرشبیماربهکاهشانتظاراتنامناسبکمکمیکند)Global(؛.

36.. National Cancer Institute (United States of America» USA»)
37.. Honest
38. MD Anderson Cancer Center, Huston, Texas
39. An acceptable quality of life
40.  Emotional
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1۴ انکولوژیستمسئولبایدواردفرایندارتباطکاملوصادقانهراجعبهموقعیتبیمارشود،.
کزوپزشکان(راباویدرمیانگذارد)Global(؛ سایرانتخابهایدرمانی)مرا

1۵ رعایتاصولچهارگانه:مشارکتدرانتخابروشدرمانی،همدلیودلسوزیدرارتباط.
بیمارباانکولوژیست،انصافدردسترسیبهدرمانهایجدید،وپایبندیبهارزشها

درتحقیقات)AIOM۴1(؛
شانزده مسئولیت اخالقی:تضمینمشارکتبیماردرفرایندتصمیمگیری،ارائۀاطالعات. 16

انتخاب در مشارکت خودمختار، تصمیمگیری به کمک بهمنظور بیمار به ضروری
مناسبترینومنطقیترینشیوههایدرمانی،التزامبهرعایتطبمبتنیبرشواهد۴۲،
مشارکتدادناعضایخانواده،همدلیودلسوزیدرمراوداتدرمانی،تضمینتداوم
مراقبتهادرتماممراحل،مشارکتدرتصمیماتاخالقیپایانزندگی،حفظکرامتبیمار۴3،
تضمیندسترسیبیماربهدرمانهاوداروهایمؤثروهزینۀاثربخش۴۴،عدالتدرمانی،
کاهشنیازبهمهاجرتدرمانی۴۵باتأمینداروهاودرمانهایجدیدوافزایشدسترسی،
همکاریبامددکارانداوطلب،حمایت،ارزیابیاثربخشی۴۶درمانهاواقدامات،ارتقاو

اعتالی۴۷خدماتباترغیببیمارانبهمشارکتدرکارآزماییهایبالینیAIOM(۴۸(؛
1۷ احترامبهزندگیوکرامتانسان،درستکاریوامانتداری،حفظاسرار،رعایتاستقالل.

حرفهای۴۹،عدمتبعیضبینبیماران،استقاللدرتجویزشیوۀدرمان،یاریوامدادبه
افراددرمعرضخطرودربندومحرومازآزادی،تداومپیشرفتحرفهای۵۰،مشارکتدر
گاهیاز کسباطالعوآ حفظوارتقایبهداشتعمومی،مشارکتدرآموزشعمومی،
تکنیکهایجدید،مشارکتاخالقمداردرتحقیقاتبالینیانسانیوتولیدمحصوالت
پزشکی،ممنوعیتتبلیغات،استفادۀمناسبازمنزلتوموقعیتپزشکی،ممنوعیت

اقداماتغیرقانونیپزشکیو...)French(؛
کیفیتزندگی،تشخیصصحیح،درمانمناسب،. 18 در ارتباط با بیمار:حفظوارتقای

و حیات پایان مراقبتهای رنج، و درد تسکین گاهانه، آ رضایت اخذ نمودن، گاه آ

41. Italian Association of Medical Oncology
42. Adherence to evidence- based medicine
43. Dignity
44. Accessibility
45. Health migration
46. Efficiency
47. Improvement
48. Clinical trials
49. Professional independence
50. Continuous professional development
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اقداماتتسکینبخش،اجتنابازفریبکاری۵1،اجتنابازریسکبیمورد۵۲،حمایتو
مراقبتازاقلیتهاوبزرگساالنفاقدظرفیتتصمیمگیری،حفاظتازکودکان،اجتناب
ازسوءاستفادهومحرومیت۵3،نگهداریوتنظیممدارکپزشکی،تداوممراقبتها،
خانوادگی،محدودیت/ امور در دخالت عدم پیشگیرانه، اقدامات و بهداشت رعایت

ممنوعیتدریافتهدایاو...)French(؛
کردنباسایرین،. 19 در ارتباط بین پزشک و سایر پرسنل سالمت:ارتباطحسنه،مشورت

تیمی باهمکاران،درمانهای نظر اختالف در اخالق رعایت بههمکاران، مشاورهدادن
معلمی۵۵... وظایف همکاران، جانشینی موقعیتهای در وظیفه حسن مشارکتی۵۴، و

)French(؛
در ارتباط با اشتغال:رعایتمحدودۀصالحیتوتخصص۵۶،گزارش،حفظمحرمانگی. 20

اخذ جعلی، عنوان یا مستعار اسم با طبابت ممنوعیت پزشکی، مدارک نگهداری و
گواهینامۀمعتبرو...)French(؛

۲1 بیمارانحقپذیرفتنیانپذیرفتندرمانهایپیشنهادیرادارند)SouthAfrica(؛.
۲۲ پزشکانبایددرراستایبهترینمنفعتبیمارانطبابتکنند)SouthAfrica(؛.
۲3 کدامبیمارچهدرمانیرادریافتنماید،باید. که نسبتبهتوزیعمنابعمحدودواین

مواظببود)SouthAfrica(؛
۲۴ گذاشتن. کهبیماررادرمانمیکند(مستحقبزرگدانستنواحترام بیمار)وشخصی

هستند)SouthAfrica(؛
۲۵ ݢزرفاه،عزت،حقوقواسرارآنانمحافظت. بیمارانبایددلسوزانهوبااحترامدرمانشده،اݢ

گردد)AmericanSocietyforRadiationOncology()۶۵(؛
۲۶ گرددونسبتبهبیمارانبی. دردریافتهزینههایدرمانازبیماران،انصافرعایت

American Society for( نشود روا تبعیض پرداخت، در ناتوانی علت به بضاعت،
)RadiationOncology

۲۷ حمایتورعایتاستانداردهایحرفهایدرتعامالتباعمومهمکارانحرفهایوجامعۀ.
سالمت،شاملاحترامواعتمادمتقابل،صداقت،معرفیافرادبیکفایتوفاقدصالحیت

51. Quackery
52. Unjustified risk
53. Abuse and deprivation
54. Co- operative treatment
55. Mentoring
56. Limits to qualification
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یافریبکاربهمقاماتمسئول)AmericanSocietyforRadiationOncology(؛
۲۸ وفاداریبهاهداف،مأموریت،اولویتهاوسیاستها)IARC(؛.
۲۹ صداقتوامانتداریدرتصمیماتوعملکردها)IARC(؛.
3۰ بیطرفیواستقاللازمنابعخارجیومقامات)IARC(؛.
31 کرامتوقائلبودنارزشبرابربرایهمۀافرادIARC(۵۷(؛. احترامبهعقایدمتنوع،
3۲ پاسخگوییوتعالیعلمیوفنیIARC(۵۸(؛.
بعضیازحقوقبیماراندرهندوستان:»انتخابپزشکمعالج،تعاملباپزشکانمعالج.33

بااحتراممتقابل،حفظمحرمانگیاسرارواطالعاتپرونده،انتخابسطحمراقبتبا
گاهشدن آ گرپزشکانمعالجاصرارنمایند، ا ازدرمانحتی پرداختبهایآن،امتناع
نسبتبهوضعیتسالمتوبیماریخود،منافعومخاطراتدرمانهایپیشنهادیو

درمانهایجایگزینو...«)۶۶(؛
بهدیگراناحترامبگذارید.رویمحتوایمستنداتتمرکزنمایید،نهافرادیکهآنهارا.3۴

ایجادمیکنند)ASCO۵۹()۶۷(؛
3۵ کردهایدیامجوز. کهخودشخصًاایجاد بهمالکیتمعنویاحترامبگذارید،مطالبیرا

کنیدوبهدرستیبهخالقمحتوانسبتدهید)استناد استفادهداریدارسالومنتشر
کنید()ASCO(؛

صداقتوامانتدرتمامفعالیتها،تعهدبهشفافیت،اعتمادومعیارهایمبتنیبر.3۶
شایستگی)ESMO(؛

تعهدداشتننسبتبهجامعهورسالتآن)پاسخگوییاجتماعی()ESMO(؛.3۷
داشتنهمبستگی،تعاونوهمکاریبایکدیگر،برایتحققاهدافمشترک)ESMO(؛.3۸
3۹ پایبندیبهرسالت،انجاموظیفه)تحقیق(مطابقباالتریناستاندارد،واطمیناناز.

یکپارچگیواعتبارنتایج)CRUK۶۰(؛
۴۰ شایستگی،. بهترین اساس بر تصمیمگیری تضمین وظایف، انجام در درستکاری

)CancerCouncilSA(
۴1 ارباب. کهباآنهاتعاملدارید)تکریم احتراموادب،براساسشأنومنزلتافرادی

رجوع()CancerCouncilSA(؛

57. respect for the diversity, dignity, worth, and equality of all persons
58. Accountability technical excellence
59. American Society of Clinical Oncology
60. Cancer Research UK (CRUK)
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۴۲ نسبتبهعموممراجعین،همکارانوبیمارانپاسخگوبوده،باصداقتوشفافیترفتارنموده،.
.)۶۸()CancerCouncilSA(اسرارآنانراحفظنموده،کارآمد،مسئوالنهوتوجیهپذیرباشید

بحث:

کدهایاخالقیانکولوژیازوجوهمشترکونیزمتفاوتیدرنظامهایآموزشیودرمانیملل
کهاخالقپزشکیبخشروزمرهو مختلفبرخوردارند.ازوجوهمشترکومورداتفاقایناست
کردار و رفتار، برتصمیمگیریها،دیدگاهها، و انکولوژیاست زمینههای ادغامشدهدرسایر
اعضاءحرفهایتأثیرگذاراستوبنابراینبایدبرایتدوین،تعلیم،رعایتونظارتبرآناهتمام
مضاعفوهمهجانبهصورتپذیرد.انکولوژینظیرسایرحوزههایمراقبتهایسالمتیتحت
فشارکنترلهزینههاهمزمانباتقاضایاجتماعینگهداشتیاارتقایکیفیتخدماتونتایج
درمانقراردارد.ویژگیهایچالشبرانگیزاینحوزه،ارزیابیوبهبودارزشهایاخالقیرادشوار
گرامکانپذیرنیست،افزایشطولعمر میسازد.فوریتنسبیدرمان،تالشبرایحصولشفاوا
وکاهشرنجبیماری،زبانواحساسمشترکبیمارانوکنشگرانحرفهایاست.بعضیدرمانها
علیرغمحیاتبخشی۶1،سمیتوعوارضشدیدداشته،گاهیزندگیرابهمخاطرهمیاندازند.
کهارزشهایاخالقیبهمخاطرهنیفتددرهمۀ هزینههایدرمانونحوۀتأمینآنبهصورتی
نظامهایسالمتموضوعیتدارد.تأمینکنندگانخدماتسالمتتحتفشارهایفزایندهبرای
کهبهدرمانهایمرسومجوابندادهاند، بهکارگیریفناوریهایجدیدبرایبیمارانیهستند
حتیدرمواردیکهشواهدناکافیاستیاتأییدکنندهنمیباشد.پایانتالشهایدرمانیکالسیک
وانتقالبهدرمانهایتسکینیومراقبتهایپایانحیاتدرهمۀدنیا،دشواروچالشبرانگیز
است.جدیدتریندرمانهایانکولوژی،گرانتریننوعدرمانهایبشریهستندوتحملآنها
همبرایبیمارانوهمبراینظامهایسالمت،طاقتفرساوکمرشکناست.مالحظاتاخالقی

درهمۀمللوجوهمشترکینظیرمواردباالدربردارد)۶۹(.

کارآزماییهایبالینیازحساسیتواهمیتویژهبرخورداراست.فازIاین مالحظاتاخالقیدر
مطالعاتبابارپژوهشیباالتروعدمقطعیتعلمیقریناست.بسیاریازبیماراندرمرحلۀانتقالی
بیماریخودوزمانیکهازدرمانهایاستانداردخستهشدهاند،بهایننوعمطالعاتمیپیوندند.

مسائلاخالقیحلنشدۀاینکارآزماییهافراواناست)۷۰(.

61. Life sparing
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فهرست اجمالی فصل 2
مقدمهفصل2

کالناخالقیوحرفهایبارویکرداسالمیحوزۀسرطانشناسی گفتار 5: اولویتهای
درایران

حوزۀ در اسالمی، رویکرد با حرفهای و اخالقی اختصاصی اولویتهای  :6 گفتار 
سرطانشناسیکشور

در اخالقی مبانی و اصول رعایت موجود وضعیت آسیبشناسی  :  7 گفتار 
سرطانشناسیدرایران

گفتار 8: اولویتهاومطالباتاخالقیبیمارانمبتالبهسرطانومردم،ازجامعۀپزشکی
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مقدمه فصل 2

سالمت و بهداشتی مسائل از وسیعی طیف سرطانشناسی، با مرتبط اخالقی موضوعات
میدهد. پوشش را سالمت اجتماعی کنندههای تعیین و تخصصی جنبههای تا عمومی
کارآزماییهایبالینیبامشارکتآزمودنیهایانسانی،پیشرفتهایشگرفدرعرصههای
کوید1۹،ابعاد مولکولیوژنومیکوهوشمصنوعی،چالشهایسالمتیدورهبعدازپاندمی
اخالقیوحرفهایحوزۀسرطانشناسیراپیچیدهومتنوعنمودهاست.چالشهایدسترسی
بهداروهاوفنآوریهایپزشکیجدیدوگرانقیمت،افزایشفاحشنابرابریهایبهداشتی
کههمدرداخلکشوروهمبینکشورهاوجوددارد،توجهاترابهلزوماتخاذسیاستاخالقی

وحرفهایمسئوالنهوعالججویانهوتضمینکنندهجلبکردهاست.

محدودیتمنابع،افزایشروزافزونتقاضاوانتظاراتبرحقمردم،رشدسرسامآورهزینهها،
ارائۀعادالنۀمراقبتهاوخدماتسالمترادرهمۀحوزههادشوارودرحوزۀسرطانشناسی
بابحرانمواجهساختهاست.تدابیرعلمی،اولویتدادنبهسیاستهایپیشگیرانه،ارتقای
سالمت، مقاومتی اقتصاد شیوههای و راهبردها اتخاذ و عمومی سالمت سواد و فرهنگ
راهگشاهستند،اماهموارهتهدیدبیعدالتیونقضحقوقسالمتیدربخشهاییازجامعه
گروههایآسیبپذیر،بیشازدیگراندرمظان وجودخواهدداشت.اقشاربینواوضعیفو

بیعدالتیونقضحقوققراردارند.

وانسانهای ومحرومان اسالمی،مستضعفین انقالب فلسفی پیشینۀ و اسالمی شرایع در
گرفتهاند.یکی آسیبدیدهیادرمعرضآسیب،بیشازهمۀاقشارموردتوجهوسفارشقرار
ایجاد و تبعیضها رفع راستاى الهیدر پیامبراسالم)ص(،عدالترسالتعالی ازفضایل
عدالتدرجامعۀبشرىاست.عدالتپیامبر)ص(،بازتابیازعدلالهیاست.آنحضرت
فرمودهاست:»عدالتنیکوست،ولیاززمامداراننیکوتراست«)نهجالفصاحهص۵۷۸(.
دغدغۀاخالقرشدوتعالیبشراست.اخالقوتربیت،بشررادرتمامساحتهایوجودی،زیبا
کتسابیاست.هرگاهفهرستیاز وستودنیمیخواهد.زیباییسیرتبرخالفزیباییصورتا
افعالخوبوبدونیزفضایلورذایلفراهمآید،سیمایانسانمطلوبمشخصمیشود.
گزارههایاخالقینظاممطلوبیتهاوقلۀنهاییحرکتانسانرامشخص درواقعمجموعۀ

میگرداند)1(.

و موضوع تعیین برای بود. خواهد اهمیت دارای اولویتها موضوعات، شناسایی از پس
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اولویتدرحوزۀاخالقمعیارهاییوجوددارد.هرگاهمعیارقاطعشرعییاعقلیوعلمیوجود
انتخاب برای بود. آسانخواهد آنها بین اولویتبندی و تعیینموضوعات باشد، داشته
اولویتهابینموضوعاتشناساییشدهدراینمطالعه،ازمعیارهایفوقاستفادهشدهاست.

نظامسالمت، توسطمجموعۀ حرفهای، و اخالقی موازین اجرای و ترویج و تبیین در گر ا
کوتاهیواهمالصورتپذیرد،آسیبپذیرتریناقشارجامعهازضروریتریننیازهایفوریو

مبرم،محرومخواهندماندونابخشودنیترینمصادیقبیعدالتی،وقوعخواهدیافت.

اولویتها، و موضوعات ضروریترین شناسایی ضمن تا است شده تالش فصل این در
چهارچوبیمنطقیوقابلاجرابهمسئوالنآموزشیوپژوهشی،بهداشتیودرمانیوتوانبخشی

سالمتارائهشودتانسبتبهتبیین،آموزش،ترویجوپایشابعادمختلفاهتمامنمایند.
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گفتار 5
اولویت های کالن اخالقی و حرفه ای با رویکرد اسالمی حوزۀ 

سرطان شناسی در ایران

ْم 
ُ
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َ
ق

ْ
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َ
ِ أ
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ُ
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ْ
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َ
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َّ
 ِإن

هماناگرامیترینشمادرنزدخداوند
باتقواترینشماست.

قرآنمجید:سورۀمبارکهحجرات،آیه13

فهرست تفصیلی گفتار 5

• پیام5	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• اهدافمطالعه	
• معیارهایتشخیصوتعییناولویتاخالقیدرحوزۀسرطان	
• نتایج	

o کالناخالقپزشکیحرفهایاسالمیدرحوزۀسرطانشناسیومنابع مؤلفههای
استخراجآنها

o دهحیطهکالناولویتداراخالقپزشکیحرفهایاسالمیدرحوزۀسرطان
• بحث	
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پیام 5 
ارجحیتمصالحومنافعسالمتجامعه)حقالناس(،برمصالحفردییاگروهییاسازمانی،

درجمیعتعامالتحرفهایسالمتودرهمۀشرایطضروریاست.

مقدمه و بیان مسئله

»اخالقاسالمیدرحرفهسرطانشناسی«یا»اخالقپزشکیحرفهایاسالمیحوزۀسرطان«
بهعنوانشاخهایازدانشاخالقپزشکی،بهبررسیتکالیفاخالقیدراینحرفهومسائل
اخالقیآن،مبتنیبرمعیارهایاخالقاسالمیمیپردازد.درشرایطیکهپاسخگوییمسئوالنه
بهمسائلمتعددسالمتجامعهونیازهایروزافزونبامشکلمواجهاست،درجهبندینیازها
برحسبمعیارهایمعتبروتشخیصضرورتها،راهگشاواجتنابناپذیراست.اولویتبندی
ورعایتاولویتهادرهمۀامورمنطقیوعقالنیاست.درانجاموظایفحرفۀطبنیز،رعایت
نیزتشخیص پزشکی اخالق در بود. نتایجشگرفحیاتبخشهمراهخواهد با اولویتها
اولویتهاازجایگاهمهمیبرخورداراست.دردورۀاخیر،مطالعاتیدرمورداولویتهایکشوری
اخالقپزشکیوپرستاریانجامشدهاست.مطالعۀحاضرنیزبارویکردتشخیصوتعیین
کهدر کالنواولویتهایموضوعاتاخالقیدرحوزۀسرطانطراحیواجراشد؛ محورهای

اینگفتارارائهشدهاست.

آموزشی، »ارائۀخدمات رهبری مقاممعظم ابالغی کلیسالمت، بند1سیاستهای طبق
پژوهشی،بهداشتی،درمانیوتوانبخشیسالمت،بایدمبتنیبراصولوارزشهایانسانی،

اسالمیباشدواینارزشهادرجامعهنهادینهسازیشود.«

براساساینارزشها،فعلاخالقیمترادفعملخوبومعیارآنرضایتالهیومعیاردیگرآن
وجدانانساناست.عملخوب،عالوهبرآثارمفیدومبارکدنیوی،پاداشاخروینیزدرپیدارد.
درمراقبتهاوخدماتسرطان،حفظجانوسالمتعموممردموبازگرداندنسالمتمبتالیانو
ارتقایکیفیتزندگیآنان،درکانونارزشهایالهیوانسانیقرارداردوباارزشهایمادیوحتی
معنویدیگر،قابلمقایسهنیست.عالیترینپاداشنیز،واالترینمرتبهکمال،یعنیجلبرضایت
خداوندتبارکوتعالیاست.تالشبرایتقویتمبانیاخالقپزشکیوترویجارزشهایانسانی
واسالمیناظربرآن،بایدبانیازهاوانتظاراتمردمونظامسالمت،ودرخواستهایمسئوالنۀ
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مدیرانومجریانوجهتگیریهایاجتماعی،متوازنومتناسبباشد.دستیابیبهتوازنو
تناسبباتعییناولویتهایکشوریدرحوزۀاخالقپزشکیامکانپذیرخواهدبود)۲(.

کلیدی :اولویتپژوهش،اولویتبندی،اولویتاخالقی کلمات 

Key words: Research Prioriry, Priority Setting، Moral Priority

اهداف مطالعه

هدف غایی:تالشبرایتحققبند1سیاستهایکلیسالمتدرمصداقمراقبتهاوخدماتسرطاناست.

کالناخالقپزشکیدرحوزۀ اولویتهای تعیین ازمطالعه، اینبخش هدف اختصاصی
کشورودرشرایطجاری،وبرایآیندهبارویکردیعلمی،براساسنظرات سرطانشناسیدر

اندیشمندانومتخصصانبودهاست.

اولویتبندیتحقیقاتدرامورمهموحیاتیسالمتجامعه،ریشهدراصلعدالتداردواز
پایههایمدیریتمسئوالنهدرسالمتمحسوبمیشود.اینفرهنگبرکلّیتنظامپژوهشی
کمیسیونهای کشورنیزحاکماست.طبقسند»اولویتهایتحقیقاتوفناوری،مصوب
تخصصیشورایعلوم،تحقیقاتوفناوری)عتف(«اولیناولویتدرحوزۀعلومانسانی،

معارفاسالمیوهنربهشرحزیرتعیینومصوبشدهاست)3(:

»تعییننظاماخالقاجتماعیمبتنیبراصولوارزشهایاسالمی-ایرانیهمچونعدالت
از پرهیز قناعت، درستکاری، اجتماعی، انضباط قانونگرایی، شهادت، ایثار، اجتماعی،
کارجمعیومقابلهباجریاناتانحرافی، کاریوروحیۀ اسراف،ابتکار،خودباوریووجدان

خرافاتوموهوماتدرجامعه«

اخالقپزشکیدربرگیرندۀموضوعاتوسیعیاستکهشاململکاتوحاالتنفسانیوافعالیمیشود
کهرنگارزشیداشتهباشند.ارزشهایاخالقیبهدوعاملوابستهاست:یکیصالحیتفعل،ودوم

نیتوانگیزۀفاعلکهایندوعاملدرحقیقتبهمنزلۀجسموروحعملاخالقیهستند.

کالنپژوهشیدرحوزۀاختصاصیسرطانشناسی،تعیینسیاستهای اولویتبندیدرسطح
کلی بهبود و نوآوری افزایشظرفیت آن کههدف است؛ اینحوزه در گرا اشاعه یا کارکردی
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شناسایی سرطان، تحقیقات بندی اولویت رویکرد در است. فناورانه و علمی قابلیتهای
سیاستهایمأموریتگرایاهدفمندنیزموردنظربودهاست.درمواردیکهاولویتهاباصراحت
مشخصنشدهویابراساسشرایطمتغیراست،مراجعهبهنخبگانوصاحبنظرانضروری
است.دراینمطالعهبرایتعییناولویتهایکالنموضوعاتاخالقیوحرفهایسرطانشناسی
درایران،ازمشارکتنخبگانیباشیوهدلفیاستفادهشد.برایدستیابیبهنتایجمعتبردراین

سطحکالناولویتبندی،مراحلمشروحۀذیلانجامشد:

• انتخابگروهتحقیقومشاورینوصاحبنظرانعلمیوتعیینمیزانمشارکتآنها؛	
• تعییناهدافپژوهشی،بارعایتاولویتهایملیتحقیقاتوفناوری؛	
• تعیینگزینههایمطرحبهپیشنهاداعضایاازمنابعمعتبر،وتعیینمعیارهاوروشوزندهیگزینهها؛	
• ارزیابیومقایسۀگزینهها،تلفیقگزینههایمشابهوحذفگزینههایتکراری؛	
• تهیۀلیستاولویتهاوارائهبهکارگروهمطالعهبرایرتبهبندی؛	
• کارگروه،دردونوبتمتوالیدیگر؛	 ارائۀنتایجرتبهبندیدررانداول،بهاعضای
• استخراجنتایجنهایی،تاییدنتایجواعالمآنهاوادامۀمطالعه.	

معیارهای تشخیص و تعیین اولویت اخالقی در حوزۀ سرطان

• اساسشاخصهای	 بر مهم، موضوعات سایر با مقایسه در موضوع اهمیت و بزرگی
معتبر؛

• التزامبهرویکردارزشمحوردرانجاممسئوولیتهایاخالقیمراقبانسالمت؛	
• دامنهوگسترهونیازمبرمبهحلاثربخشمسائلاخالقیمربوطه؛	
• تخصیصعادالنهمنابع،خاصهدرشرایطیکهمحدودیتمنابعوجوددارد؛	
• تعیینکنندههایاجتماعیسالمت؛	
• ارزشهایفرهنگیومبانیاخالقیمورداحترامجامعه.	

نتایج:

اینبخشازمطالعهبهصورتدلفیوباحضور۲۵نفرازصاحبنظرانخبرهمنتخببرگزارو
کارگروهخبرگانیبدستآمد)جدول1(. نتیجۀنهاییپساز3راند،براساستوافق
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جدول 1:مؤلفههایکالناخالقپزشکیوحرفهایدرحوزۀسرطانشناسیومنابعاستخراجآنها

منابعمؤلفه  های کالنردیف

مطالعۀدکترباقری)منبع۲(جنبههایاخالقیوحرفهایناظربرتحقیقاتسرطان1

شرکتکنندگاناخالقیاتدرجنبههایاجتماعیمرتبطبابیماریسرطان۲

شرکتکنندگانسالمتمعنویومصادیقآندربیمارانمبتالبهسرطان3

مطالعۀدکترعلیرضازالی)منبع۶(جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطبانظامسالمتوسیاستگذاریسالمت۴

مطالعۀدکترباقری)منبع۲(عدالتدرتوزیعمنابعوارائۀخدماتومراقبتهایسرطان۵

مطالعۀدکترباقری)منبع۲(حقوقگیرندگانخدمتدرنظامارائۀخدماتومراقبتهایسالمت۶

مطالعۀدکترباقری)منبع۲(رابطۀپزشکبابیمار)حقیقتگویی،رازداری،رابطهمالیو...(۷

گوار،آتانازی...۸ کتابپزشکومالحظاتاخالقی)منبع۵(مسائلانتهایحیات،درمانهایبینتیجه،اخبارنا

مطالعۀلیالافشاروهمکاران)منبع۹(تصمیمگیریهایاخالقیدربالینبیمارانمبتالبهسرطان۹

مطالعۀلیالافشاروهمکاران)منبع۹(اخالقمدیرانومسئوالنحوزۀسرطانشناسیکشور1۰

منبع۲ونیزمطالعۀعادلمشهدسریجنبههایاخالقیوحرفهایموضوعیتداردرآموزشسالمت11
وهمکار)منبع۸(

شرکتکنندگانمسائلاخالقحرفهایحوزۀفارماکولوژی،فارماکوتراپیوداروهایسرطان1۲

کلینیکسرطان)آسیبشناسی،آزمایشگاه،13 اخالقیحرفهایپارا
رادیولوژیوژنتیک(

مطالعۀدکترمسلمبهادری)منبع۸(

مطالعۀدکترباقری)منبع۲(فناوریهاینوین،کلونینگ،سلولهایبنیادی،ژندرمانی...1۴

شرکتکنندگانومنبع1۵جنبههایاخالقیخطاهایپزشکی1۵

پورابهریلنگرودیوهمکار)منبع13(امتناعازدرمانوظرفیتتصمیمگیری1۶
ومدنیوهمکار)منبع1۴(

جنبههایاخالقیوحرفهایارائۀخدماتومراقبتازبیمارانمبتال1۷
بهسرطان

شرکتکنندگان

شرکتکنندگانمسائلاخالقیدرپیشگیریاولیه،غربالگری،تشخیصزودرس1۸

جنبههایروانشاختیمرتبطباسرطانوالزاماتاخالقیوحرفهای1۹
ناظربرآن

شرکتکنندگان

کتابپزشکومالحظاتاخالقینسبتبینمسائلقانونی،فقهیواخالقپزشکیدرحوزۀسرطان۲۰
)منبع۵(ومنبع۲

شرکتکنندگان+منبع1۰جنبههایاخالقیطبمکملوجایگزین،طبسنتیدرانکولوژی۲1

جنبههایاخالقی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیومعنوی۲۲
سرطانشناسیکودکانوبانوان

شرکتکنندگان+منبع11و1۲

شرکتکنندگانکدهایاخالقیدرحوزۀسرطانشناسی۲3
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از۲3حیطۀکالنشناساییشده،پسازحذفمواردغیرمرتبط،تلفیقمواردمشابه،اضافه
شدهمواردجدید،تعدیلنتایجمراحلقبل،جمعًا1۰حیطۀکالنازموضوعاتاصلیومسائل
بهترتیب امورحرفهایحوزۀسرطانشناسی اخالق، آداب، بر گذار تأثیر وجنبههای بزرگ

اهمیتبهشرحزیرشناساییشد.

کالن اولویت دار اخالق پزشکی و حرفه ای در حوزۀ سرطان  ده حیطۀ 

1 جنبههایاخالقیوحرفهایناظربرارائۀخدماتدرمانیومراقبتازبیمارانمبتالبه.
سرطانبهترتیب:طبتسکینی،مدیکالانکولوژی،جراحیسرطان،رادیوتراپیوتیک

انکولوژی،پرستاریسرطان،سرطانشناسیزنان،سرطانشناسیکودکان؛
۲ جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطبانظامسالمتوسیاستگذاریسالمت؛.
3 مداوم،. )کالسیک، سالمت آموزش در دار موضوعیت حرفهای و اخالقی جنبههای

عمومی(؛
۴ جنبههایاخالقیوحرفهایناظربرتحقیقاتسرطان؛.
۵ و. رادیولوژی آزمایشگاهی، آسیبشناسی، حوزههای حرفهای و اخالقی جنبههای

ژنتیکسرطان؛
۶ تجلیاتاخالقیدرجنبههایاجتماعی)تعیینکنندههایاجتماعی1(،مرتبطبابیماری.

سرطانوسرطانشناسی؛
۷ کوتراپیوداروهای. کولوژی،فارما مسائلخاصوالزاماتاخالقی،حرفهایحوزۀفارما

سرطان؛
۸ جنبههایروانشاختیوسالمتروانیمرتبطباسرطانوالزاماتاخالقیوحرفهایناظر.

برآن؛
۹ سالمتمعنویومصادیقآندربیمارانمبتالبهسرطان؛.
1۰ کدهایاخالقیدرحوزۀسرطانشناسی..

1.  Social Determinants of Health (SDH)



۸۴

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

بحث:

اولویتهادراخالقپزشکیبراساسمؤلفههایینظیرمستنداتمعتبرموجود،شناساییو
نیازهایذینفعان،جهتگیریهایعلمی،فوریت،وسعتواهمیتموضوعات، به توجه
در میگردد. تعیین انتظاراتمخاطبان و دیدگاههایصاحبنظران اندیشمندان، تجارب
مطالعۀدکترعلیرضاباقریدهاولویتکالنوملیاخالقپزشکیبهترتیبعبارتانداز:حقوق
گاهانه، بیماران،رابطۀپزشکوبیمار،عدالتدرتوزیعمنابعسالمت،اتونومیورضایتآ
سالمت در اخالقی مالحظات بیمارستانی، اخالق کمیتههای بیمار، و پزشک مالی رابطۀ
آموزش در اخالقی مالحظات پزشکی، اخالق آموزش در ظرفیتسازی و تقویت عمومی،

پزشکی،واخالقدرپژوهشهایپزشکی)۲(.

مطالعاتانجامشدهدرسایرسطوحعمدتًاناظربرموضوعاتمحتواییاخالقپزشکیبوده
کالننظامسالمتپرداختهاست.دریکمطالعهدرمورداولویتهای کمتربهحیطههای و
اخالقیدرنظامسالمتکشورعربستان،دهاولویتکالنبهدستآمدهبهترتیبعبارتبودند
از:حقوقبیمار،عدالتدرتوزیعمنابع،رازداریوحفظاسراربیماران،ایمنیبیماران،تضاد
پایان و شروع مخالف، باجنس مواجهه گاهانه، آ رضایت اخالقخصوصیسازی، منافع،

حیاتواخالقتیمیدرمراقبتسالمت)۴(.

دراینمطالعهاولویتهایکالنوملیاخالقدرسرطانشناسیبارعایتشاخصهایمهمو
تأثیرگذاروبراساساجماعنظراتصاحبنظرانبهروشمطالعاتیدلفیبهشرحباالبهدست
آمدهاست.منتخبیازاولویتهایکالن)شمارۀ1،وبخشیازموضوعاتشمارههای۶،۵،3
و۷،دراینمطالعهبررسیونتایجآندراینگزارشارائهشدهاست.تعمیقوکنکاشدرسایر

موضوعاتمرهونمطالعاتملیبعدیاست(.
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گفتار 6
اولویت های اختصاصی اخالقی و حرفه ای با رویکرد اسالمی، در حوزۀ 

سرطان شناسی کشور

امامعلیعلیهالسالم
ها؛ 

َ
الف

ْ
ْیَ�َ ِات

َ
ضاِئِل َو ا

َ
ف

ْ
ِتساَب ال

ْ
ْصَعَب ِاک

َ
ما ا

فضائلاخالقیوصفاتپسندیدهچهبهسختیبهدست
میآیندوچهآسانازدستمیروند.
شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج20،ص259،ح38

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 6

پیام۶
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
نتایج

اولویتهایاختصاصیاخالقیدرمسئولیتهایمختلف
منابع و سرطانشناسی حوزۀ اسالمی حرفهای پزشکی اخالق اختصاصی مؤلفههای

استخراجآنها
اولویتهایاختصاصیاخالقیوحرفهایسرطانشناسی

بحث
جداول1و2

تأملیدرنتایج
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پیام 6
انتخابرویکردمبتنیبرشواهدمتقنعلمی،درتمامتعامالتحرفهای،ضروریوکنشگران
مکلفبهروزآمدنمودنخودبرایرعایتدائمیایناصلضروریمیباشند،وتخطیازآن

بهمنزلهنقضمصالحومنافعسالمتافرادوجامعهاست.

مقدمه و بیان مسئله

یکیازشواهدمتقنعلمی،نیازشناسیوآیندهنگریبهشیوۀمعتبرمیباشد.نیازسنجیواولویت
بندیدرنظامسالمتیکضرورتاساسیمدیریتیویکفعالیتمهمپژوهشیوپیشنیاز
برنامهریزیومداخالتتعالیبخشاخالقیاست.ازابعادنیازسنجیدرسالمت،شناساییو
اولویتبندینیازهایاخالقیومعنویوحرفهایاست.منابعسالمتدرکشورمامحدوداستو
درسالهایاخیرپیشرفتموردانتظارتحققنپذیرفتهاست.اختصاصمنابع۲بهبخشسالمت
وتوزیعمنابعدرونبخشسالمتبایدعادالنهباشد.دررویکرداخالقمحوراسالمی،منابعمحدود
دردرجۀنخستبهمهمتریناولویتهاتخصیصمییابدوبرایبرقراریعدالت،بهنیازهای
گروههایآسیبپذیرتوجهبیشتریمعطوفمیشود.فرآیندتعییننیازهابایدبهروشعلمیو
متناسبباشـرایطفرهنگیواجتماعیطراحیواجراشود)1۶(.فضایلاخالقیونیازهایحرفهای
دارایسلسلهمراتبمیباشند.بعضیازنیازهاضروریوحیاتیهستند.نیازهاییوجوددارندکه
تحققآنهاوابستهبهپیشنیازهایدیگراست.فضایلاخالقیدرآموزههایدینینیزدارای
مراتبمیباشند.ارزشهایاخالقیدرقرآنداراینظاموسلسلهمراتبخاصاست.ازمباحث
مهمناظربهاخالقیاتدرقرآن،بحث»نظاماولویتبندیومراتبارزشهایاخالقی«است.نظام
اخالقیقرآن،وحدتگرایانهاست،نظامیخدامحوراستکهمالکومحورتمامارزشهاوتمام
اعمالانسان»خدایسبحانونزدیکیبهاو«است)1۷(.درروایاتاسالمینیز،بعضیازفضایل
اخالقی،نسبتبهسایرمواردبرجستهشناختهمیشوند.امامصادقعلیهالسالممیفرمایند:»...
ٌدِبَبعض)األمالیللطوسی:۵۹۷/3۰1(.«بعضیازمکارماخالقو ِخصاَلالَمکاِرِمَبعُضهاُمَقّیَ ِاّنَ
خصلتهابستهبهبعضیدیگراست،یعنیباهمارتباطدارد،یاارتباطعّلیومعلولیداردکهیکی

عّلتآندیگریاست،یابهنحویارتباطعملّیاتیورفتاریباهمدیگردارند.

کثریذینفعان،بهویژه نیازسنجیدرموضوعاتسالمتجامعهبایدباحضورومشارکتحدا

2.  Resource allocation
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جامعهانجامشود.عالوهبراستفادهازشیوهمعتبرپژوهشمحوربرایتعییننیازهاوتنظیم
لیستاولویتها،تالشبرایحصولتوافقبینذینفعانحائزاهمیتبسیاراست.رتبهبندی،
شناختنیازهاواولویتبندیدراخالقوامورحرفهاینیزضروریاست.باشناختصحیحاز

نیازهاواولویتهامیتوانمداخالتاصالحطلبانهراطراحیواجرانمود.

اولویتبندیدراخالقپزشکی،وبهتبعیتازآندراخالقسرطانشناسیووظایفحرفهگران
اینحوزهنیزدارایموضوعیتاست.مطالعۀحاضر،اینسطحازنیازسنجیراوجهههمتخود
گرچهاینمطالعهقباًلدرکشورماانجامنشده،امامطالعاتمهمیدردنیاانجام قراردادهاست.ا
شدهاست)1۸(.درمطالعۀSureshRaoوهمکارانش،درمانبیمارانمبتالبهسرطانبامشکالت
غامضینظیرمشکالتپایانحیات،افشایاخباربد3،ازدسترفتنباروریدربیمارانجوانو
مانندآنهاعجیناست.نویسندگانبهایجادیکشبکۀآموزشیبرایاعضایحرفهایتوصیه

نمودهاند.

گیربودنوجلبمشارکتبیشترذینفعان،طیفمتنوعیازصاحبنظراندرفرایند بهمنظورفرا
تعییناولویتهایاختصاصیدعوتبههمکاریشدند.احترامبهمردمورعایتکرامتانسانی
وارزشواالیحیاتومنزلتبیماران،اولویتاولومشترکاخالقپزشکیدرهمهمصادیق
کاهشرنجودردوتأمینسطحقابلقبولیاز وفعالیتهایحرفهایاست.درمانبیماری،
کنشگرانحوزۀسرطانشناسیقراردارد.نگاهجامعبه کانونتالشهای کیفیتزندگی،در
حوزۀاخالقمستلزمدرگیرنمودنعمومصاحبنظران،اعمازجامعهومردم،بیماران،پرسنل،
وسایر مردمنهاد سازمانهای مالی، کنندگان تأمین مدیران،سیاستگذاران، متخصصان،
ذینفعاناست.نیازهاوراهحلهایاخالقیدرسطوحمختلفمتغیرواطالعازآنهابرایتنظیم
وارتقایبرنامههایاخالقیضروریاست.دراینمطالعهبرایتعییناولویتهایاختصاصی
گروهیبرای کتابخانهایوبحثمتمرکز اخالقیوحرفهایحوزۀسرطانشناسی،ازمطالعه

تعیینلیستموضوعاتوازروشدلفیبرایتعییناولویتهااستفادهشدهاست.

کلمات کلیدی : اولویت،اختصاصی،اخالقحرفهای

Key words: Priority، Exclusive (Specific), Professionalism

3. Breaking bad news
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نتایج 

گروهیلیستیمتشکلاز3۲موضوعاخالقی درمطالعۀمقدماتیبامراجعهبهمنابعوبحث
اولویت حائز لیست این از بعدی1۰عنوان مراحل در .)1 اختصاصیشناساییشد)جدول
شناختهشدکهمطالعهوتحلیلعمیقآنهادرنظامسالمتتوصیهمیشود.پسازشناسایی
گروهمطالعاتی موضوعاتواولویتبندی،حذفمواردتکراریوتلفیقبعضیموضوعات،
اولویتهایاختصاصیاخالقیوحرفهایسرطانشناسیدرشرایطجاریدرکشورراانتخاب

ومعرفینمود.)جدول۲(

اولویت های اختصاصی اخالقی در مسئولیت  های مختلف 

پرستارانسرطانباموضوعاتخاصیمواجههستندکهماهیتوباراخالقیدارد.تسکیندردهای
ناشیازبیماری،ازمهمترینموارداست.مدیریتاخالقیجنبههایعاطفیوروانیومعنویدر
همۀشرایط،خاصهمراحلانتهایعمر،ازدشوارترینمسئولیتهایاخالقیپرستارانسرطان
است.جراحانسرطانمسئولیتهایاخالقیمهمودشواریبرایمراقبتبهینهازبیمارانخود
کنترل کهبهقطعاعضاءنیازدارند،نحوۀ دارند.اعمالجراحیوسیع،نحوۀآمادگیبیمارانی
مؤثردردهایبعدازاعمالجراحی،نحوۀمدیریتعوارضدشوارورفتاراخالقمحورومسئوالنه
درافشاءنمودناخبارناگوارونظایرآنها،تجربۀروزمرهجراحاناست.سایرانکولوژیستها
باچالشهایاختصاصیدرحوزۀمسئولیتحرفهایخودمواجههستند.پرسنلحرفهایو
متخصصانانکولوژیدرمواجههباسرطانهایکودکان،زنانوسایرمحدودههایسنیوسایر
شرایط،بامجموعهایازچالشهاومسئولیتهایدشواراخالقی،روانیومعنویمواجههستند.
گاهیومعرفتومهارتدربارۀنحوۀمدیریتمسئوالنهواخالقمحور اطالعازاینمواردوکسبآ
کنندهوراهگشااست.بیماریهایمختلفنیزموضوعاتواولویتهای کمک آنها،بسیار
خاصراایجابمینمایندکهدرادامۀفصولاینکتاببهبعضیمواردرایجپرداختهخواهدشد.

مسائلواولویتهایاخالقیبرایسایرکارکنانبهداشتیدرمانیومتخصصینغیرانکولوژیست
نیزحائزاهمیتاست.باتوجهبهاینکهدرسطوحمختلفنظامشبکۀبهداشتیدرمانیکشور،
کارکنانبامواردیازبیمارانمبتالبهسرطانمواجهخواهندشد،ارائۀیکبستۀآموزشی همۀ

متناسببانیازهاومسئولیتهایآنان،ضروریاست.

شناختاختصاصیاولویتهایاخالقیوحرفهای،بهتفکیکحرفهمندانمختلفونحوۀتعاملو
همیاریاخالقمحوربینرشتهای،ازغامضترینودرعینحالمفیدترینمسئولیتهایاخالقیاست.



فصل2؛موضوعات،اولویتها،آسیبها

۸۹

بحث:

حلمشکالتسالمتجامعه،وظیفۀذاتیهمهنظامهایبهداشتی،درمانیاست.برایاینکار
نیازاستکهابتدامشکالتشناساییشدهوسپسباتوجهبهمحدودیتهایمنابع،اولویتهای
کاریمشخصگردد)1۶(.درتعیینمشکالتواولویتبندیآنها،همۀذینفعان،بویژهجامعه،
بایدمشارکتداشتهباشند.مدیریتخوباخالقپزشکیحرفهایاسالمی،دراموریکهبهدالیل
عقلیوعلمینیازدارد،ودرمتونعلمیتصریحنشدهاست،باتضاربآراءبدستمیآید.عقلو
عقالنیتدرانحصارفردیاگروهخاصینیست،وراهدستیابیبهظرفیتهایآن،جستجو،گفتگو،

تالشوتکاپواستکهبامشورتوتضاربآراءمحققمیشود)1۹(.

انبوهیازسؤاالت،دربابارزشها،موضوعات،چالشها،نیازهاواولویتهادرحوزۀاخالقوسرطان
وجوددارد.ارتقایکیفیتزندگیبیمارانمبتالبهسرطان،یکاصلمشترکعلمی،حرفهای،اخالقی،
کهمحدودیت معنویواجتماعیاست.تأمینآندربعضیشرایطمستلزماختصاصمنابعیاست
داشته،ویاممکناستوجودنداشتهباشند.محرومنمودنبیماراندرشرایطدشواروانتهاییزندگی،
ازبعضیمراقبتهایپرهزینه،باراخالقیوروانیواجتماعیدارد.تصمیمگیریمعتبراخالقیدر
شرایطدشوار،مستلزماشرافکاملبهجنبههایمختلفواستفادهازشیوههایینظیرسنجشهزینه
اثربخشی۴ومقایسهباسایرنیازهایضروریدرنظامسالمتاست)۲۰(.یکیازوجوهیکهدردرمان
بیمارانحائزاهمیتاست،ارزیابیمیزانخطر۵ومقایسۀآنبامنافعاحتمالی۶ناشیازدرماناست.
تصمیمگیریهایدرمانیبایدباهمۀمالحظاتودرشبکهوزمینۀتمامعیاراخالقیصورتپذیرد.حل
بعضیازچالشها،دراختیاروحوزۀمسئولیتپرسنلقرارندارد.تخصیصمنابع۷،تقاضاهایالقایی۸،
تبعیتنکردنازدستوراتدرمانی،امتناعازدرمان۹،درزمرۀمواردرایجایننوعچالشهامیباشند
کزمعتبرسرطانشناسیباتدوینکدهایاخالقی،چهارچوبمعتبروموردتوافقعمومیبرای )۲1(.مرا

رعایتموازیناخالقیدرمؤسسهوتعامالتفرامؤسسهایخودایجادمیکنند)۲۲(.

گروهتحقیقکهازبینصاحبنظرانآشنابهموضوعانتخابشدند،دهمحوراختصاصیمشروحۀ
کید،وتعمیقدراینپژوهش،دارایاولویتدانستوانتخابنمود. باالرابرایتحلیلوتأ

اولویتهاورتبۀآنهادرجدول۲درجشدهاست.

4.  Cost- effectiveness
5. Risk assessment
6. Risk- benefit ratio
7. Allocation of resources
8. Induced or unrealistic demands
9. Refusal cases
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جدول 1:مؤلفههایاختصاصیاخالقحرفهایحوزۀسرطانشناسیومنابعاستخراجآنها

منابعمؤلفه  های اختصاصیردیف

منبع۲۴چالشهایاخالقیجدیدکهمؤسساتسرطانباآنهامواجهمیشوند؛1

ذینفعان)مدیرانحوزۀسالمت(اخالقدرانکولوژیازدیدگاهمدیرانومسئولیننظامسالمت۲

جنبههایاخالقیاختصاصمنابعبهحوزۀانکولوژی)محدودیتمنابع3
سالمتوافزایشتقاضا(؛

گروهمطالعاتیوذینفعانجامعهو
منبع3۰

ذینفعان)بیمارانوهمراهان(رعایتموازیناخالقپزشکیازمنظربیمارانومردم؛۴

مصادیقوترجماناصولمهماخالقدرسرطانبراساسارزشهای۵
اسالمیوفرهنگملی؛

گروهمطالعاتی

جنبههایروانشناختی،اجتماعیواقتصادیناشیازابتالبهسرطان،۶
دررویکرداخالقمحور؛

منبع۲۵

مصادیقوترجماناصولمهماخالقپزشکیدرانکولوژیبراساس۷
فرهنگملیبراساساصولکالسیک؛

منابع31و3۲

اخالقدرکارآزماییهایبالینیوسایرپژوهشهایحوزۀ۸
سرطانشناسی؛

گروهمطالعاتیومنبع۲۹

گروهمطالعاتیومنبع3۲ارتباطمؤثربینانکولوژیستهاوبیمارانمبتالبهسرطانوبستگانایشان؛۹

مالحظاتاخالقیمرتبطبامدارکپزشکی،ارائۀخالصۀپروندهوسایر1۰
اطالعاتپروندهبهبیماران؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

ذینفعان)استادانومتخصصاناخالقدرآموزشانکولوژی،درسطوحمختلفنظامآموزشپزشکی؛11
دانشگاهی(

مالحظاتاخالقیتصمیمگیریدرمانیدرانکولوژی،تصمیمگیری1۲
جایگزین،ظرفیتتصمیمگیری؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

گروهمطالعاتیومنبع۲۸تصمیمگیریاخالقیدرانکولوژی؛13

مالحظاتاخالقیتصمیمگیریدرموردباروریدربیمارانمبتالبه1۴
سرطان؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

مالحظاتاخالقیپزشکیشخصی،مشاورۀژنتیک،آزمایشژنومیک،1۵
بانکبافتوتوموروموضوعاتمشابه؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

مالحظاتاخالقیطبتسکینی،طبمکمل،طبجایگزین،طب1۶
سنتی،طبسوزنیومانندآنهادرسرطان؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

مالحظاتاخالقیوقانونیصدورگواهیبیماری،گواهیمعلولیت1۷،1۰
ونظایرآن؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

10. Disability Certification

ادامهجدولدرصفحه۹1
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منابعمؤلفه  های اختصاصیردیف

تصمیماتمرتبطباقطعبیمارازونتیالتوروتوقفدرمان11،ودرمانهای1۸
بیهوده1۲،عدماحیاء13؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲۷

ذینفعان)بیمارانوخانوادهها(،گروهمالحظاتاخالقیاختصاصیکودکانمبتالبهسرطان؛1۹
مطالعاتیومنبع۲۴

ذینفعان)بیمارانوخانوادهها(وگروهمالحظاتاخالقیاختصاصیزنانمبتالبهسرطان؛۲۰
مطالعاتی

منبع۲3موضوعاتاخالقیمراقبتازجوانانونوجوانانمبتالبهسرطان؛۲1

ذینفعان)بیمارانوخانوادهها(وگروهمالحظاتاخالقیاختصاصیسالمندانمبتالبهسرطان؛۲۲
مطالعاتی

آدابمحتضر،التزامبهرعایتآدابدینیوفرهنگیبیمارانو۲3
خانوادههاواحرازمرگوگواهیفوت؛

گروهمطالعاتی

مالحظاتاخالقیدربیمارانمبتالبهسرطانواختالالتهوشیاری،۲۴
اغما،مرگمغزی،پیونداعضا؛

گروهمطالعاتیومنبع3۲

اخالقدرانکولوژیازدیدگاهمتخصصان،پرستاران،ومددکاران۲۵
اجتماعی؛

ذینفعان)اعضایحرفهای(

درفرهنگسالمتجامعۀماجایگاهآتانازی)AssistedSuicideandEuthanasia،Physician(؛۲۶
ندارد،منبع3۲

مالحظاتاخالقیتحقیقاتبالینی،کاربردداروهایتحقیقاتیوابزار۲۷
جدیددربیمارانمبتالبهسرطان؛

منبع۲۴،ذینفعان)مدیرانسالمت(و
گروهمطالعاتی

ذینفعان)پزشکانوپرستارانومالحظاتاخالقیپرستاریسرطان؛۲۸
بیماران(ومنبع33

افشایاخباربیماری،گفتنیانگفتنحقیقت،بهبیمارانمبتالبه۲۹
سرطان،بستگانودوستانآنها؛

گروهمطالعاتیوذینفعانجامعهو
منبع3۴

مالحظاتاخالقیاختصاصیجراحیسرطان،شیمیدرمانی،3۰
رادیوتراپی؛

گروهمطالعاتی

مالحظاتاخالقیکاربردفناوریهایجدید،نظیرهوشمصنوعی1۴در31
انکولوژیمدرن

منبع3۵و3۶

گروهمطالعاتیورفرانسهای۲۶و۲۷موضوعاتومالحظاتاخالقیپایانحیاتدرانکولوژی.3۲

11. Withdrawing or Withholding Treatment
12. Futile Treatments
13. Do- Not- Resuscitate Orders (DNR orders)
14.  Artificial Intelligence
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جدول 2:اولویتهایاختصاصیاخالقیوحرفهایسرطانشناسی
)باالتریناولویت=1وکمتریناولویت=۴(

اولویت از نظر مؤلفه  های اختصاصیردیف
گروه مطالعاتی

اولویت از نظر 
مدیران سالمت

11رعایتموازیناخالقپزشکیازمنظربیمارانومردم؛1

اخالقدرسرطانشناسیازدیدگاهمتخصصان،پرستاران،ومددکاران۲
اجتماعی؛

۲1

اخالقدرآموزشسرطانشناسی،درسطوحمختلفنظامآموزش3
عالیسالمت؛

1۲

31اخالقدرسرطانشناسیازدیدگاهمدیرانومسئولیننظامسالمت؛۴

جنبههایروانشناختی،اجتماعیواقتصادیناشیازابتالبهسرطان،۵
دررویکرداخالقمحور؛

۲۲

33موضوعاتومالحظاتاخالقیپایانحیاتدرسرطانشناسی؛۶

۲3تصمیمگیریاخالقی1۵درسرطانشناسیبالینی؛۷

اخالقدرکارآزماییهایبالینیوسایرپژوهشهایحوزۀ۸
سرطانشناسی؛

3۴

جنبههایاخالقیاختصاصمنابعبهحوزۀانکولوژی)محدودیت۹
منابعسالمتوافزایشتقاضا(؛

۲۲

مصادیقوترجماناصولمهماخالقپزشکیبراساسفرهنگاسالمی1۰
)رازداری، سرطانشناسی حوزۀ در غربی، کالسیک مکاتب و بومی
عدالت،سودرسانی،آسیبنرساندن،حفظحریمونوامیسبیماران،
خود، از حفاظت و ایمنی درمانگران، بودن ضامن گاهانه، آ رضایت

گاهسازیبیمارانو...(؛ همکارانوبیماران،آموزشوآ

3۴

چالشهایاخالقیجدیدکهمؤسساتسرطانباآنهامواجه11
میشوند؛

۲۲

تأملی در نتایج

»رعایتموازین ازلیست3۲مؤلفهشناساییشدهدرمطالعه، انتخابشده اولویت اولین
که اخالقپزشکیازمنظربیمارانومردم«است.توجهاساسیبهاینمطالبهبرحقمردمی،
ازظرایف ارتقایسالمت،ضروریاست،درحوزۀسرطانشناسی برنامهریزیهای درهمۀ

15. Ethical Decision Making
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کالن واهمیتبیشتربرخورداراست.دومیناولویتانتخابیمطالعۀحاضرباوزنبرابر،دو
موضوعراهبردیوسرنوشتساززیراست:

»اخالقدرسرطانشناسیازدیدگاهمتخصصان،پرستاران،ومددکاراناجتماعی«

»اخالقدرآموزشسرطانشناسی،درسطوحمختلفنظامآموزشعالیسالمت«

سایراولویتهانیزبدرجاتحائزاهمیتمیباشند.هراولویتمتشکلازطیفیازموضوعات
کهدرمطالعاتاختصاصیبهدستخواهدآمد.راهبردهایعملیاتینمودن مرتبطمیباشد
منویاتواولویتهایاخالقپزشکیوحرفهای،بعدازشناساییوطبقهبندی،بهشرحزیر

خواهدبود:

• و	 مداوم کالسیک، آموزشهای )شامل آموزشی سازی نهادینه و آموزش راهبردهای
عمومی(

• کیدبرارتقایسوادوفرهنگسالمتمردم	 راهبردهایترویجیوفرهنگسازی،باتأ
• راهبردهایمدیریتی	
• راهبردهایقانونیوسیاستگذاری	
• راهبردهایپژوهشیوارزیابیدرهمۀسطوحورصدکالن	

کرونا،جنبههایاخالقیوحرفهایبایدموردبازنگری باتوجهبهشرایطبعدازهمهگیری
کهجنبههایجدیدونوظهوروعوارض گیرد.دراینبازنگریبایدتدابیریاتخاذشود قرار
وشرایطتحمیلشده،دسترسیعادالنهآحادجامعه،خاصهاقشارمحرومراازمراقبتهاو

خدماتتحتالشعاعقرارندهد.
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گفتار 7
آسیب شناسی وضعیت موجود رعایت اصول و مبانی اخالقی   در 

سرطان شناسی در ایران

بنیانگذارنظاممقدسجمهوریاسالمیامامخمینیراحل)ره(

عالم مدرسه است و معلمین این مدرسه، انبیا و اولیا 
هستند و مربی این معلمین خدای تبارک وتعالی است 

سندمبانینظریتحولبنیادیننظامتعلیموتربیترسمی

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 7

• پیام7	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• اهدافمطالعه	
• انتخابمعیار	
• نتایج	

o آسیبهایشناختهشدهاخالقیدرحوزۀسرطانشناسیایراندرمطالعۀحاضر
o حوزۀ در حرفهای اخالق اختصاصی چالشهای و آسیبها از بعضی

سرطانشناسیومنابعاستخراجآنها
• بحث	
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پیام 7
و برتریوواالییشأنحرفهمندانسالمت کرامتهایاخالقیموجب آراستهشدنبه
انحطاطاخالقیوشکستهشدنمرزهایاخالقدرمسئولیتهایحرفهای،خطریجدی

وویرانگراست.

مقدمه و بیان مسئله 

دغدغۀاصلیدرنظامسالمتایرانباید»ارائۀخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانی
وتوانبخشیسالمتمبتنیبراصولوارزشهایانسانی،اسالمیونهادینهسازیآندرجامعه
«باشد.هرنوعغفلت،سهلانگاری،کمتوجهی،بیتوجهیوتأخیردراجراوتحققهمهجانبۀ
کاستیهادر کلیسالمت،ریشۀآسیبهاوناهنجاریهاو اینبندوسایرمفادسیاستهای

نظامسالمتوارکانواجزایآنبهشمارمیرود.

یا ازآسیب مطالعاتاخالقپزشکیدربرگیرندۀمجموعۀفضایلورذایلاخالقیاست.مراد
آفتدرمسائلاجتماعی،ظهورعیبونقصوخروجازوضعطبیعیوپیدایشتباهیاست.
انحطاطاخالقیوشکستهشدنمرزهایاخالقیدراجتماع،خطریجدیوویرانگراست.از
عواملمؤثردرآسیبیکجامعهبهویژهسیاست،ازنگاهامامعلی)ع(آسیبهنجارهایاخالقی
نادرستمیباشد.ازمنظرامیرمؤمنان)ع(آنچهمایۀبرتریآدمیانوسببواالییشأنایشان
کهدر کسانی کرامتهادرادارۀامورنقشیاساسیدارند. کرامتهایاخالقیاستواین است،
جایگاهادارۀامورقرارمیگیرند،بیشازهرچیزبهمکارماخالقوبزرگواریهایانسانینیازمندند
)3۷(.الزمۀدرامانماندنازآسیبهایاخالقی،توجهوگرایشبهمعنویات،عدالت،بردباری،
گرازآسیباخالقیصحبتمیشود،هدفکسبتعالیو مدارا،سادهزیستیوامانتداریاست.ا
دستیابیبهزندگیپاکیزهومنزهبراساسآموزههایوحیانی،بازدودنهمۀناخالصیهاورذایل
است.عواملآسیبزامجموعۀپدیدههاییهستندکهبرروندتربیتاخالقیتأثیرمنفیگذاشتهو
شکلگیریهویتوشخصیتفردرادرمقامانسانیوحرفهایوبهتبعآنسالمتجامعهورشد
وبالندگیاجتماعرادچارتزلزلوانحرافمیکنند)3۸(.درحوزۀاخالقعمومیسالمترئوس
عواملآسیبزابهشرحزیراست.تبدیلهرواژهیاگزارۀمنفیبهعبارتمثبتواخالقمحور،عالج

اجمالیهرآسیباست:



۹۶

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

• اخالقومعنویتدغدغۀاصلیرهبراننظامهایآموزشیوتربیتی،نیست؛	
• نظامهایانتخاب،تعلیموتربیتوارزشیابیاستادانودانشجویانومدیرانسالمت،	

بهاندازۀاهمیتبرشالودههایصحیحعلمیواخالقیاستوارنشدهوتالشهایانجام
شدهکافینبودهاست؛

• کمتوجهبه	 گیریومهارتآموزیوبیتوجهیا نظامآموزشیکبعدی،متمرکزبرفرا
مسائلتربیتیواخالقی؛

• و	 سختگیری، خشونت، به تأسی و محبتورزی از مربیان و آموزشی نظام غفلت
کهبازتابآندرمتربیان،رویآوردنبهشیوههایتدافعی شیوههایانعطافناپذیر،

نظیردروغوباطلونهادینهشدناینصفاتدرآنهااست؛
• سستیبنیادهادرخانوادهوپایبندنبودنبهارزشهایاخالقیدرمراحلسرنوشتساز	

تربیتاخالقیخانوادگی؛
• تأثیرمحیطهاینامساعدخانوادگیواجتماعی،نظیردوستانناباب،بررفتاراخالقی	

نوجوانانوجوانان؛
• غفلتهایتربیتیرسانهاینهادهاوکارگزارانفرهنگیوتربیتیجامعه،بهویژهارتکاب	

تعارضوتضادوبروزرفتارهایناهنجاردرسیاستگذاران،مسئولین،الگوهایینظیر
هنرمندان،ورزشکاران،معلمان،طبیبان،روحانیانومانندآنها؛

• بیعدالتیونابرابریهایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،سالمتیواختالفات	
طبقاتی؛

• بیعدالتی،	 و ظلم امانت، در خیانت ناشکیبایی، و سعۀصدر نداشتن پیمانشکنی،
تندخوییوخشونت،تکبروخودخواهی،سخنچینی،تملقوچاپلوسی،استبدادرأی،
قانونگریزی،افراطوتفریط،خودفراموشی،جهلوتقلیدکورکورانه،کهازدیگرزمینههای

تباهیوویرانیمرزهایاخالقازدیدگاهموالیمتقیاندرنهجالبالغهاست)3۹(؛
• ترکیاغفلتازدستوراتدینیوسننوآدابینظیرامربهمعروفونهیازمنکر.	

بعضیازمطالعاتبهآسیبشناسیاخالقپزشکیدرجامعهاهتمامنمودهاند)۴۰(،بعضی
فلسفۀسالمت، نشدن تدوین و نشدن تعریف « از: شدهعبارتاند شناخته آسیبهای از
خاصهفلسفۀآموزشسالمت«،»برتریپارادایمجسمانیتدرنظامخدمات«،»شیءشدن
آموزشیبیمار«،»روابطقدرتحرفهایمبتنیبرسلطه«،»مناسباتنابرابراخالقیوحرفهای
گروهی«،»روابط گروهی«،»روابطاخالقیوحرفهایمبتنیبرفراتریوفروتریبین درون
حرفهاینابرابربینگروهی«،»انفکاکدانشازارزش«،»نفیحکمتبرتردرتفسیرسالمتو
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کنندگانوپیامدهای بیماری«،»چالشوپریشانیمذهبیومعنوی«،»ورودیزیادمراجعه
گفتمانعلمیدربابسالمتمعنوی«،»غفلت آندررابطهپزشکوبیمار«،»شکوفانشدن
ازمیانرشتهایهاوظرفیتهایعلومانسانیدرعلومپزشکی«.شایستهاستآسیبشناسی

بهطوراختصاصیدرحوزۀاخالقدرسرطانشناسیموردمداقهوموشکافیقرارگیرد.

اینبخشازمطالعهباتلفیقروشهایکتابخانهایوبحثمتمرکزگروهیانجامشدهاست.
گروهمطالعاتیدراین لیستنهاییآسیبهایاخالقیحوزۀسرطانشناسیباتوافقوتأیید
گفتاربابحثکوتاهیارائهشدهاست.تفسیروتحلیلوراهیابیحلآسیبهایشناختهشده،

مرهونمطالعاتآتیخواهدبود.

کلمات کلیدی: آسیبشناسیاخالقی،معنویت،سالمتمعنوی،سالمتاجتماعی

Key words: Ethical pathology, Spirituality, Spiritual health, Social health,

هدف مطالعه

و برایپیگیری ادبیاتجدیدبهعنوانمقدمۀضروری تولید ازمطالعه، اینبخش هدف
کاربردیبارویکردتحلیلوریشهیابی تعمیقبیشترنتایجدرمطالعاتآتیاست.مطالعات
آسیبها،موجبارتقاینهادیوافزایشراندمانآموزشها،پژوهشها،مراقبتهاوخدمات
کهدرفصولقبلی سرطانشناسیدرآیندهخواهدشد.تعالیوارتقادرمؤلفههایاختصاصی
ارائهشدهاستوموضوعاتویژۀاخالقپزشکیوحرفهایبارویکرداسالمیبهشرحزیر،از

مطالعۀآسیبشناسیموردنظربودهاست:

• ریشهیابیدالیلتسرینیافتنمفاداخالقیومعنویسیاستهایکلیسالمتدرهمۀ	
زمینههایسالمتوبهویژهحوزۀضروریسرطانشناسیورهیافتتحققآن؛

• رهیافتارتقایهمۀمؤلفههایمرتبطباسالمتمعنویبارویکرداسالمی؛	
• ارتقایهمۀمؤلفههایمرتبطباسالمتاجتماعیوتبعاتوتعیینکنندههایاجتماعی	

سالمت؛
• ارتقایهمۀمؤلفههایمرتبطباسالمتروان؛	
• اسالمی	 اخالق به متعهد کارآمد، انسانی نیروی تربیت راستای در پیشنهاد و کمک
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حرفهایودارایمهارتوشایستگیهایمتناسببانیازهایمناطقمختلفکشور؛
• کمکوپیشنهاددرراستایتعالیدررفتارکارکنانوبیمارانوجامعه،بارویکرداخالقاسالمی؛	
• پیشنهادجهتارتقایساختارها،نهادها،الگوها،وهنجارهادرسالمتبهطورعامو	

سرطانشناسیبهطورخاص؛
• حوزۀ	 در و عام بهطور مردم سالمت سواد و فرهنگ ارتقای برای پیشنهاد و کمک

سرطانشناسیبهطورخاص؛
• گاهسازیمردمازحقوقومسئولیتهایاجتماعیخود؛	 کمکوپیشنهادجهتآ
• کمکوپیشنهاددرراستایفرهنگسازیوترویجفرهنگصحیحسالمت؛	
• ترویجسالمترینومفیدترینالگوهایتعاملوتعاونبارویکرداسالمی؛	
• توصیههایالزامیوارشادیمدیریتی،آموزشی،پژوهشیومراقبتیدرحوزۀموردمطالعه.	

انتخاب معیار

پایبندیبهارزشهایاخالقیومعنویدرمسئولیتهایحرفهایباشناختآسیبهاوچالشها
وارائۀراهکارهایشایستهبرایمقابلهباآنها،تسهیلمیشود.منظورازآسیبیاآفتدرمسائل
حرفهایسالمت،ظهورعیبونقصوخروجازوضعطبیعیوپیدایشتباهیوفساداست.منظور
کهنظاماخالقپزشکیحرفهای ازآسیبشناسیاخالقینیزشناختعواملومتغیرهاییاست
اسالمیراازاصولواهدافاصلیخوددورمیکند.آسیبشناسیکهمفهومینظریاست،همواره
بایدنسبتبهیکعاملدیگر،مانندوضعموجود،وضعمطلوب،یاانتظاراتآرمانی،بررسیو
شناختهشود)3۹(.چونجامعۀسالمتازمعیارهایدینیاسالمومبانیمعنویبرخاستهازمعارف
اسالمیتبعیتمینماید،دراینمطالعه،معیارآسیبشناسیراسازگارییاعدمسازگارینگرشها
کاویشدهاند.تحلیل ورفتارهابامبانیتقواومکارماخالقاسالمیقرارداده،آسیبهاشناساییووا

وتفصیلومطالعاتبعدینیزبایدعالججویانه،مسئوالنهوبامحکاخالقاسالمیانجامشود.

نتایج: 

دراینمطالعه،درتحلیلیواقعبینانه،بابررسیعللنارساییهایاخالقیدرمناسباتجاری
فیمابینارائهکنندگانودریافتکنندگانخدماتسرطانشناسی،چهلموضوعزیرشناسایی
کتابخانهنیز۲۰آسیبدیگر)کهدرلیستاولتکرارنشدهاند(بهشرح شد.درمرحلۀمطالعۀ
جدول1اضافهشدهاست.بسیاریازموضوعاتبایکدیگرمرتبطیاالزموملزومیکدیگرند.
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کلیفوقوعناوینزیرپیشدرآمدسایرمطالعاتاخالقپزشکی یکمطالعۀجامعباعنوان
درحوزۀسرطانشناسیاست:

آیاانفکاکدانشازارزش،درحوزۀسرطانشناسیایرانحاکماست؟؛. 1
و. 2 مراقبتها پژوهش، )آموزش، ایران سالمت نظام در معنویت و اخالق جایگاه

خدمات(:پزشکیسکوالردرتقابلباپزشکیمعنویبارویکرداسالمی،وتحلیلنظام
جاریسالمتنسبتبهمعنویتومسائلمعنویواخالقی؛

گروهیارائهکنندگانودریافتکنندگانخدمات. 3 تحلیلمناسباتاخالقدرونومیان
سالمت)خاصهحوزۀسرطان(؛

حوزۀ. 4 متخصصان و مدیران و علمی کارگزاران حرفهای تخصصی ترجیحات
سرطانشناسیدرایرانوآثارمخربآن؛

آموزشی. 5 /شیءشدن بالینیسرطانشناسی)سوژه آموزش ارزشهای به توجهی کم
بیمارانمبتالبهسرطان(؛

لزوم. 6 و سرطانشناسی کز مرا مراجعین در سرطان، به ابتال تجربۀ از ناشی روانی آثار
کنکاشوبازاندیشیوراهیابیآن؛

کاستیهاینظامارجاعدرسرطانشناسیایرانولزومتحلیلازمنظرفرهنگی،اخالقی،. 7
حرفهایواجتماعی؛

نابرابریهایدسترسیبهخدماتبرایاقشارگوناگونوچالشعدالتدرسالمت؛. 8
حوزۀ. 9 بالینی و حرفهای کنشگران گروهی درون حرفهای و اخالقی نابرابر مناسبات

سرطاندرایران)روابطاخالقینابرابرومبتنیبرفراتریوفروتریبینگروهی(؛
تعارضبینافولوتعالیاخالقپزشکیدردهههایگذشتهوزمانحاضر،لزومتحلیل. 10

دالیلتعالیوموجباتافول؛
ابهامدروضعیتکدهایاخالقدرانکولوژی)بودنیانبودن،آموزشونظارت(؛. 11
آسیبشناسیآموزشاخالقدرانکولوژیوپژوهشدراخالقیاتحوزۀانکولوژی؛. 12
هنجارهاینادرستاخالقیدرنظامآموزشکالسیکوآموزشمداومانکولوژی،کمبود. 13

آموزشعمومیبرایمردم؛
هنجارهاینادرستاخالقیدرنظامارائهمراقبتهاوخدماتانکولوژی)رشدمادی. 14

گرایی،کاهشانگیزههایمعنوی(؛
تضادبینهنجارهایدرستونادرست،باورهاوعادتهایفرهنگعمومی،ازمنظر. 15

مواجههباتهدیدسرطان؛
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ازتضییعآندرمراقبتهاوخدمات. 16 چالشحقوقبیمارونحوۀرعایتآنونگرانی
سرطانشناسی؛

نگرانیازنحوۀرعایتکدهایاخالقیورواجبداخالقیدرپژوهشهایسرطان،خاصه. 17
کارآزماییهایبالینی؛

یاخصوصی. 18 کزدرمانیدولتی انسانی،دربعضیمرا کرامت ازوضعیترعایت نگرانی
سرطانشناسیدرایران؛

کزخصوصی،خیریه،ونهادهایدیگرارائۀ. 19 نگرانیازوضعیترفتاراخالقیدربعضمرا
خدماتسرطانشناسی؛

بحراندرروابطبینحرفهایسرطانشناسیدرکشور؛. 20
کشورازمراقبتهاو. 21 چالشبینعدالتوبیعدالتیدربرخورداریمردمدراقصینقاط

خدماتسرطانشناسیونحوۀدسترسیعمومی؛
ارائۀمراقبتهاوخدمات. 22 چالشهایبزرگدرمؤلفههایاقتصادیسالمتدرنظام

سرطانشناسیکشور؛
حوزۀ. 23 در گرانه، سودا ناسالم روابط و سهمخواری، منافع، تضاد منافع، تعارض

سرطانشناسی؛
کشور،درحوزههایتشخیص،دارو،درمان،آموزش،. 24 انحصارطلبیدرسرطانشناسی

پژوهش،توانبخشیو...؛
کسنها،. 25 وا تحقیقاتی، داروهای نوین، داروهای بر مترتب اخالقی چالشهای

درمانهاینوین،فناوریهاینوین،وبازتابهایاخالقیپیشرفتهایسرسامآور
درحوزۀسرطانشناسی؛

آسیبهایمرتبطبارازداری،امانتداری،صیانتازاطالعاتوحریمبیماران)حفظراز. 26
کزسرطانشناسی(؛ وافشایرازدرتعامالتمرا

موانعوآسیبهایناظربرکارتیمی،فردگراییوجنبههایفرهنگیانجامکاربهصورت. 27
انفرادیوغیرجمعی،تحلیلآسیبشناسانۀتعامالتبینحرفهایوفراحرفهایدرطب

وسرطانشناسی؛
آسیبشناسیابعاداجتماعیوتعیینکنندههایاجتماعیمؤثربرسرطانشناسی؛. 28
در. 29 آن وضعیت و فراحرفهای،حرفهایگری و بینحرفهای نابرابر اخالقی مناسبات

سرطانشناسیمعاصرایران؛
شخصیتهایاخالقی،آسیبشناسیالگوها,الگوسازی،الگوهاوتقلیدهاینادرست؛. 30
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چالشکمبودمقرراتاخالقمحورونیزرعایتآنها،سیاستهایمتوازنوغیرمتوازن؛. 31
گذاربرآموزش،پژوهش،مراقبتهاوخدمات. 32 آسیبشناسیجنبههایفرهنگیتأثیر

سرطانشناسی؛
کیفیت. 33 چالشهایطبتسکینیوجایگاهآندرنظامسالمت،بیمارانصعبالعالج،

زندگی،مراحلانتهایعمر؛
کنندههایاجتماعیسالمت1۶وتحلیلآندرحوزۀبیمارانمبتالبه. 34 فقروسایرتعیین

سرطان؛
آسیبشناسیوضعفهایارتباطباجامعه،جلبوترویجحمایتهایمردمیوجایگاه. 35

انجمنهایمردمنهاد؛
نقشهاوچالشهایمرتبطبانقشآفرینیانجمنهایعلمی،وارتباطاتبینالمللی. 36

درحوزۀسرطانشناسی؛
کزدرمانیو. 37 کمیتههایاخالق،واصلنظارتاخالقی،درمرا کمرنگوغیرنافذ نقش

تحقیقاتیانکولوژی؛
کادرسالمتبابیمارانومردم. 38 چالشرعایتیاعدمرعایتمسائلاخالقیدرتعامالت

درحوزۀسرطانشناسی،
حوزۀ. 39 در درمان بر نظارت نظام و نظارت فرهنگ تحلیل و رصد و پایش چالش

سرطانشناسی)نادیدهانگاشتنرضایتگیرندگانخدماتبارویکرداخالقمحوری(؛
آسیبشناسیمعنویتوسالمتمعنویبارویکرداسالمی،درحوزۀسرطانشناسی:. 40

• معنویتآیینی،عرفی،فرهنگی،حقوقیوقانونی؛	
• ارائۀ	 نظام در جسمانیت به بیماران فرهنگی و معنوی ابعاد »تقلیل تهدید تحلیل

خدماتسرطان«؛
• کمبودگفتمانمشترکمعطوفبهمعنویتدربینارائهکنندگانخدمات؛	
• بین	 ومعنوی رابطهمطلوب بر آن تأثیر و کزسرطانشناسی مرا به مراجعات فراوانی

پزشکوبیمار؛
• تردیددراصالتعلمیمطالعاتمعطوفبهمعنویت.	

آسیبهاوراهحلهایارتقایسالمترواندربیمارانمبتالبهسرطان؛. 41
سرطانشناسیمانندسایرتخصصهایطب،باتندرستیورفاهمردموجامعهدرارتباط. 42

بودهومعیارهایاخالقیخودرادارااست.درموردچالشهایاخالقپزشکیمطالعات

16. Social determinants of health (SDH)
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اندکیانجامشدهاست.زندهیادمرحومدکترفرسامدرمقالهایباعنوان»آسیبشناسی
اخالقداروسازی«نکاتفاخریدراینزمینهارائهفرمودهاست)۵۵(.بابرگیریازآن
گرافزیردرتوضیحآسیبشناسیاخالقدرحوزۀسرطانشناسیانتخاب مطالعه،پارا

شدهاست:
پیشگیری،. 43 و درمان و تشخیص در نوین افقهای پیدایش و علوم گسترش »با

حرفهگراییواخالقحرفهاینیزبیشترموردتوجهقرارگرفتهاست.مسائلیمانندحقوق
گری، سودا و تجاری روابط بیمار، رضایت و خودمختاری متقابل، مسئولیتهای و
کیفیت،ایمنی،کارآیی،انحصارطلبیعلمیوآسیبهایاحتمالینهفتهدرآن،ازاهمیت
بیشتریبرخوردارهستند.بنابرآنچهگفتهشد،الزماستدربارهآسیبشناسیعملکرد
کنارانبوهیاز گفتهشود.شایستهاستدر اخالقیدرخدماتسرطانشناسینیزسخن
مطالبیکهدرمورداخالقدرسرطانشناسیگفتهشدهاست،بهعواملیکهاخالقرابه
کافی،ناآشنایی چالشمیکشدهمنظریانتقادیشود.عواملیماننددانشومهارتنا
بهعلوماجتماعیورفتاری،نارساییقوانینومقررات،سیاستهاینامتوازن،مسائل
درمانهای و داروها عرضه حرفهای، انجمنهای ناتوانمندی اجتماعی، و فرهنگی
گریهایونگاهتجاریبهطب،وازهمهمهمترمسائلاقتصادیبایدمورد نوین،سودا
ازاینراهبه گرفتناینعواملمیتواندزیانهایبسیاری گیرد.نادیده مطالعهقرار
تندرستیجامعهومردموشأنواعتباروارزشحرفهایواردسازدوبهجایایجادروابط
درستبابیمارونظاممراقبتازتندرستیعواقبناخوشایندیبهبارآورد)۵۵(.«درزمرۀ
کنندهاخالقومعنویاتدرطبوسالمت،مقولۀ مهمترینآسیبهایجاریتهدید
»اعتماد«بینبیمارانوپزشکاناست.درصورتیکهازدیربازپایدارترینروابطمعنوی،
عاطفیوانسانیدراینمیانوجودداشتهاست.»انتظارمردمازخدمتگزارانسالمت
خودایناستکهبارویکردیعلمیواصالحطلبانه،مردمیواجتماعیوباجهتگیری
دفاعازحقوقشهروندان،دررونداحقاقحقوقتضییعشدهجامعهوبیمارانواصالح

ساختارهایاجتماعیونظامسالمتمسئوالنههمکاریومشارکتنمایند)۵۶(.«
درنظامسالمتبهطورعامودرحوزۀسرطانشناسیبهطورخاصازسایرابعادسالمت. 44

غفلتمیشود.توجهافراطیبهبعدسالمتجسمانی،بیتوجهیبهابعادسالمتروانی،
خواهد دنبال به آنان بستگان و بیماران بر فراوانی مخرب آثار معنوی، و اجتماعی
نیزطیف کنشگرانسالمت رفتار براخالقحرفهایو تأثیرگذار ابعادفرهنگی داشت.

گستردهایازمشکالتاستکهشایستهریشهیابیوراهیابیاست.
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نتیجه گیری

کمالمطلق،باتالشوعملبرپایهاخالق رشدوشکوفاییاستعدادهایانساندرجهت
اسالمیبهدستمیآید.فقداناخالقوانحرافازموازیناخالقپزشکیحرفهایاسالمی،
باشکستهشدن است. کمالمطلق به دردستیابی انسان ازشکوفایی انحراف زمینهساز
در پلیدیها وچونحریمهاشکستهشود، اخالق،همۀحریمهاشکستهمیشود مرزهای
تربیتی، ناهنجاریهایاخالقیمعلولعوامل و کاستیها پدیدارمیشود. روابطحرفهای
و اجتماعی روانی، سالمت ابعاد از غفلت است. اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، آموزشی،
ازریشههایاین معنویبارویکرداسالمی،وتمرکزانحصاریبرساحتسالمتجسمانی،
در اسالمی محور اخالق رفتارهای و هنجارها ارتقای است. سالمت نظام در مهم معضل
حوزۀسالمتبهطورعاموسرطانشناسیبهطورخاص،مرهونتالشهاوتدابیردرسطوح
سیاستگذاری،آموزشی،برنامهریزی،فرهنگی،ترویجی،تربیتی،مدیریتی،واجرایینظام

سالمتاست.
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جدول 1:بعضیازآسیبهاوچالشهایاختصاصیاخالقحرفهایدرحوزۀسرطانشناسی
ومنابعاستخراجآنها

منابعمؤلفه  های اختصاصیردیف

منبع۴1چالشهایاخالقیکهمؤسساتسرطانباآنهامواجهمیشوند؛1

غفلتازبعدوساحتسالمتروانوبهداشتروانیبیمارانمبتالبه۲
سرطانوخانوادههایآنان؛

گروهمطالعاتی

غفلتازبعدوساحتسالمتاجتماعیوتعیینکنندههایاجتماعی3
سالمتدربیمارانمبتالبهسرطانوخانوادههایآنان؛

گروهمطالعاتی

غفلتازبعدوساحتسالمتمعنویونیازهایمعنویبیمارانمبتال۴
بهسرطانوخانوادههایآنان؛

گروهمطالعاتی

منبع۴۲چالشهاومالحظاتاخالقیباروریدربیمارانمبتالبهسرطان؛۵

ژندرمانی،مالحظاتاخالقی،چالشهاوراهکارها)درحوزۀ۶
سرطانشناسی(؛

منبع۴3

چالشرفتاربابیمارانمبتالبهسرطان،توجهبهنیازهایآنانوارائۀ۷
اطالعاتضروری؛

دانشجویانپرستاری)منبع۴۴(

دانشجویانپرستاری)منبع۴۴(چالشارتباطمناسببینپزشکان،پرستارانوبیمارانوهمراهان؛۸

آسیبشناسیروابطمالیواقتصادیناسالموتجاریسازی1۷درحوزۀ۹
سرطانشناسی؛

منبع۴۵

چالشنسبتبینقانونوفقهواخالقپزشکیدرمصادیق1۰
سرطانشناسی؛

کارگروهمطالعاتیومنبع۴۶

چالشتحقیقاتبینالمللیسرطانشناسی)کارآزماییهایبالینی،11
تحقیقاتبیولوژیکو...(؛

منبع1۴۷

منبع۴۸اقداماتتشخیصیودرمانیبیشازحد1۸؛1۲

شرکتبیماراندرکارآزماییهایبالینی1۹ومحرومیتبعضیازآناناز13
درمانهایاستاندارد؛

منبع۴۸

چالشهزینههایسرطان۲۰)تحمیلیاعدمتحمیلهزینههایسنگین1۴
کهابهاموجوددارد(؛ درمواردی

منبع۴۸

17. Commercialism
18. Overdiagnosis and Overtreatment
19. Inclusion in clinical trials
20. Cost of cancer care

ادامهجدولدرصفحه1۰۵
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منابعمؤلفه  های اختصاصیردیف

چالشهایاخالقیفناوریهاینوینتشخیصودرمانسرطاننظیر1۵
هوشمصنوعی۲1؛

منبع۴۹

آسیبهایروانشناختیدرسرطانشناسی)نگرانی،خودکارآمدیو1۶
سبکزندگی(؛

منبع۵۰

منبع۵1آسیبهایمرتبطباایمنیداروهاوخطاهایشیمیدرمانی؛1۷

مشکالتویژۀانکولوژیاطفالوچالشهایاخالقی،معنویوقانونی1۸
آن؛

منبع۵۲

آسیبشناسیچالشهایاخالقیوحرفهایپرستارانسرطانونحوۀ1۹
مواجههوحلآن؛

منبع۵3

چالشهایپزشکیشخصیدرسرطانشناسی)ضرورت،هزینهها،۲۰
نتایج،عوارض،تحقیقاتو...(؛

منبع۵۴

چالشهایمرتبطباهدفمندی،مسئولیتپذیریوپاسخگویی۲1
اجتماعیدرنیرویانسانیحوزۀانکولوژی؛

گروهمطالعاتی

چالشهایاختصاصیبیماریهایسرطانهایپستان،ریه،خون،۲۲
کولورکتالو...؛

گروهمطالعاتی

چالشهایاختصاصیسرطاندرگروههایسنیوجنسیمختلف،۲3
افرادآسیبپذیروشرایطخاصدیگر؛

گروهمطالعاتی

گسستاخالقیومعنویبیننسلجدیدوصحنهگردانکنشگران۲۴
حرفهایبانسلهایقبلی؛

گروهمطالعاتی

چالشهایفرهنگی)ادامۀوابستگی،اعتقادنداشتنبهاستقالل۲۵
علمیوخودباوریوخوداتکایی(درجامعۀسالمتوبازتابهایآن

بینمردم.

گروهمطالعاتی

21. Artificial intelligence
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گفتار  8
اولویت ها و مطالبات اخالقی بیماران مبتال به سرطان و مردم، از جامعۀ پزشکی

عنرسولاهللصلیاهللعلیهوآله:

م َیقِضها،
َ
ضاها أو ل

َ
َمن َسیع ِلَمریٍض �ف حاَجٍة ق

ُه. مُّ
ُ
َدتُه ا

َ
َیوَم َول

َ
نوِبِه ک

ُ
َرَج ِمن ذ

َ
 خ

هرکسدربرآوردننیازبیماریبکوشد،خواهآنرابرآوردوخواهبرنیاورد،از
کهازمادرزادهشدهاست. گناهخویشبیرونمیرود،بهسانآنروز زیربار

»منالیحضر،ج4،ص1۶-امالیصدوق517-ثواباالعمال،341«

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 8

مقدمهوبیانمسئله
کلماتکلیدی

نتایج
اولویتهاومطالباتاخالقیبیمارانومردمازجامعۀپزشکی

بحث
بایستههایارتباطاخالقمحوردراخالقپزشکیحرفهایاسالمی

جمعبندیدرجلساتبحثگروهیمتمرکزباحضوربیماران
نتیجهگیری
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پیام 8
درارتباطاخالقمحورحرفهمندانسالمتبامردم،»تقدممصالحوحقوقسالمتافراد
گروهی«،»مقدسدانستنحیاتوصیانتازآن«،»تقوامداری، وجامعهبرمنافعفردیو
و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، خدمات »ارائۀ حقیقتگویی«، امانتداری،
گاهسازیمردماز توانبخشیسالمتمبتنیبراصولوارزشهایانسانی،اسالمی«،و»آ
حقوقومسئولیتهایاجتماعیخود«ازالزاماتتعهدبهاخالقاسالمیحرفهایاست.

مقدمه و بیان مسئله

گفتارچهارچوبیبرایمناسبترینارتباطبینجامعهسالمتومردم،ازمنظراخالق دراین
پزشکیحرفهایاسالمیترسیمشدهاست.اینارتباطمفیدانسانی،منفعتبیمارانوجامعه
رادرابعادمختلفبههمراهداردوبرارزشهایمترتببرحرفۀپزشکیودررأسآنها»مقدس

دانستنحیاتوصیانتازآن«استواراست)۵۷(:

• اینحرفهباحیاتانسانهامرتبطاستوحیاتانسانیدراسالمجایگاهبسیاررفیعیدارد؛	
• کنارنیازهایجسمانی،بهتأمیننیازهایروحی،معنویواجتماعی	 حرفهمنداندر

بیماراننیزاهتمامدارند؛
• ارتباطاخالقمحوربانیازهاومسائلخصوصیافرادبایدبرقواعداخالقیمبتنیبر	

شریعتمبتنیباشد؛
• پزشکانطبقمفاهیماسالمینقشواسطبینخداوندوبیمارراعهدهدارودرپیشگاه	

الهیمسئولیتدارند؛
• بیماران،	 گوششنوای و بینا پرستاران،چشم و پزشکان اعضایحرفهای،خاصه

سنگصبوردردمندانودرماندگان،نورامیدغمکدههایویران،پناهامنبیپناهانو
مأمناعتماداسراررازدارانهستند؛

• گنجسخاوت،وخزانۀمهربانیبوده،بادلسوزیحکیمانهو	 پزشکاننسیمرحمت،
غمخواریطبیبانه،دردارالشفایانسانیت،راستقامتوصبوربهمراقبتوخدمت

درپیشگاهعدلالهیمفتخرهستند؛
• پزشکانبرایمفیدترینارتباطبابیمارانوجامعه،بایدافرادیبااخالق،معنویوبا	

ایمان،عالموباسواد،ماهروباتجربه،دارایاخالقاجتماعیوجامعهنگر،ودارای
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اخالقورفتارنیکمعلمی،باشندوهرگزازآموختنوکسبتجاربجدیدغافلنمانند.

رضایتبیمارانازپزشکانوسایرمراقبینسالمت،یکموضوعشناختی،عاطفیتأثیرگذاردر
فرایندهایتشخیصودرماناست.افزایشمیزانرضایتبهتسریعبهبودیجسمی،روانی
ومعنویکمکمینماید.حصولرضایتفرایندپیچیدهودشواریاستوالزمۀآنشناختاز
انتظاراتوتوقعاتونیازهایبیماراناست.اخالقیترینوزیباترینتوصیفرابطۀمطلوببین
پزشکانوبیماران،»حاکمیتاعتماد«استواینارزشواالدرپرتوتکریم،احتراممتقابل،صرف
وقتکافیوتوجهبهتوضیحاتبیمارانبهدستمیآید.بیحوصلگیودقتناکافیواشتباهات
تشخیصودرمانعنصراعتمادرابهشدتمتزلزلمیسازد.»بیمارانخواستارپزشکانیهستند
کهآنهارادرکنمایند،ازآنهامراقبتنمودهوبرایشخصیتآناناحترامقائلشوند،آنها
گیرندوتأثیربیماریرارویسالمتجسمانیوزندگیاوبشناسند رابهعنوانیکانساندرنظر
وبشناسانند)۵۸(.«»توقعاتوانتظاراتبیمارانبانیازهایمختلفجسمی،روانیواجتماعی
شکلگرفتهوتوافقحاصلهبینآنهاودریافتخدماتمتناسب،منجربهایجادرضایتمیشود.
توجهبهانتظاراتبیمارانازجانبپزشکاندرروندبهبودینقشعمدهایدارد...مدیریت
صحیحپزشکدرتنظیمزمانمعاینه،تعدادبیمارانمعاینهشدهدریکساعت،توضیحاتکافی
راجعبهبیماریوداروهایتجویزشدهباعثرضایتمندیوبالطبعپذیرشسریعترنقطهنظرات

پزشکازجانببیمارخواهدبود)۵۹(.«

را ازوظایفحاکماسالمی اشترنخعی،یکی بهمالک نامۀخود امیرمؤمنان)ع(درفرمان
کهدراثربیماریازپاافتادهوزمینگیرشدهاند: رسیدگیبهافرادرنجوروناتوانیمیشمرد
ِکیِنَواْلُمْحَتاِجیَنَوَذِویاْلُبْؤِسَو َلُهْمَواْلَمَسا

َ
ِحیَلۀ ِذیَناَل

ّ
ْفَلیِمَناَل َبَقِۀالُسّ ِفیالَطّ اهلَلَّ »اهلَلَّ

اْلَزْمَنی«»ازخدابترسدربارهزیردستانبیچارهوتهیدستاننیازمندوافرادگرفتاروبیمار.«در
گرفتهاستو کیدفراوانقرار روایاتاسالمی،عیادتازبیمارانورسیدگیبهامورآنانموردتأ
یکیازحقوقبرادراندینیشمردهشدهاست.رسولخدا)ص(نیزشخصًابهعیادتبیماران
رفته،باسخنانخودبهآنانآرامشمیدادند.درفرهنگاسالمی،مراجعۀبیماربهپزشک
برایمعالجهواجباستوامتناعپزشکازدرماننیز،عالوهبرحرمت،ضماندارد.درمسیر
درمان،ازمعاینهتامعالجه،پزشکتعاملنزدیکیبابیمارداردواینامراقتضامیکنداصول
بابررسیمتوناصیلدینی،بهسه اخالقی،فقهیوحقوقیبهنحودرستمراعاتشود.
اصلتقوامداری،امانتداری،وحقیقتگوییمیرسیمکهمبنایاخالقیبسیاریازتعامالت

پزشکوبیماراست)۶۰(.
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اینمطالعهبااستفادهازپرسشنامه،مصاحبۀساختارمندبابیمارانوهمراهانمراجعهکننده
کانسر)جراحیسرطان،مدیکالانکولوژی،رادیوتراپیوطب بهمجموعۀدرمانگاهیانستیتو
تسکینی(انجامشد.بیمارانبهطوراتفاقیانتخابشدندوپسازتوجیه،درصورترضایت
گاهانه،مصاحبهانجامپذیرفت.تحلیلنتایجنیزبامراجعهبهمنابعمعتبرانجامشد. بهصورتآ

کلمات کلیدی:بیماران،جامعه،مردم،جامعۀپزشکی،رضایتبیمار،

Key words: Patients, Community, People, Medical community

نتایج 

کمتربهآنهاتوجه که گالیههایبیماران،بسیارشنیدنیودرسآموزاست،انتظاراتی توقعاتو
ودرفرایندهایپرازدحامدرمانگاهیوبیمارستانیبهفراموشیسپردهمیشود.زنانبیمارتوقعات
محدودتروانتظاراتملموستریازمراقبینخوددارندوزودترازخدماتدریافتیراضیمیشوند.
شیوۀبرخوردپرستارانوپزشکان،اصلیترینعاملحصولرضایتیانارضایتیاست.تأخیرهاو
بینظمی،شکوۀعمومیبیمارانیاستکهدراوجاضطرابونگرانی،چشمبهراهحکمتعالججویانۀ
طبیبانخود،بیصبرانهانتظارمیکشند.توقعاتاینگروهازدردمندانجامعهازعدالت،ناچیزاست،
آنهامیخواهندنوبتهاونیزاولویترسیدگیبهدردمندانوبیمارانناتوانرعایتگردد.آنهاکه
انسانهایشریفواعضایمفیدوشاغلینزحمتکشجامعههستند،ازمراقبینسالمتخود،که
برایشانبینهایتاحترامقائلهستند،انتظارمحبتوخواستۀبرحقتکریمواحتراممتقابلدارند.
آنهاکهازاقشارضعیفجامعههستند،انتظاردارند،بهمشکالتونیازهایغیرپزشکیایشانهم
عنایتبشودوحداقلفرصتبیانشرحیازغمهایپنهانبینواییونابسامانیهایمعیشتیو
اجتماعیبهآنهادادهوازآنهادلجوییشود.آنهاانتظاردارنددرتجویزهاوبررسیها،وضعیت،
تواناییمالیودرآمدیشاندرنظرگرفتهشودوازهراقدامغیرضروریاجتنابشود.محفلبیماران
مبتالبهسرطان،محفلانسدردمندانومحضردرکارزشهایواالیاخالقیونیازهایپرمعنای
معنویاست.نگرانیازبیماریوانتظارشنیدنحقایقبعضًاناگوار،نیازمبرمبهدلجوییودعوتبه
آرامش،بازتابعادتهاوآدابفرهنگیواجتماعیوبیاندلنشیننیازهاینهفتۀمعنوی،درالبالی
جمالتآنانموجمیزندوبهانحاءمختلفخودنماییمیکند.جمعبندیواولویتبندینتایجاین

مطالعه،کهبهحقارزشمندترینبخشمطالعهنیزمیباشد،بهشرحجدول1ارائهشدهاست.
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جدول 1:اولویتهاومطالباتاخالقیبیمارانومردمازجامعۀپزشکی

اهمیت عنوان /موضوع /اولویت/ چالش/نیاز/راه حل اخالقی، حرفه ای سرطان شناسی ردیف
مسئله

1تا۵                     دیدگاه ها و نیازها و پیشنهادات بیماران / مراجعین/ همراهان

۵موضوع»احساسگناهتوسطبیماران«رایجاستولیموردتوجهقرارنمیگیرد.1

۵درتعامالتتشخیصی،درمانیجنبههایروانشناختیبیمارانموردتوجهالزمقرارنمیگیرد.۲

۵پزشکانبرایمعاینۀبیمارانوقتکافینداشتهوبهمشکالتآنهاگوشفرانمیدهند.3

کافیبهبیمارانوارائۀتوضیحاتضرویدرموردوضعیتسالمتیوبیماری.۴ ۵اطالعرسانینا

۵چالش»گفتنیانگفتنحقیقت«بهبیمارانوبستگان)باتوجهبهشرایطجسمانی،روانیبیماران(.۵

کزآموزشی(.۶ ۴نارساییهایارتباطبینپزشکانوبیماران)بهویژهدرمرا

کافیپرسنلبهنیازهایغیرپزشکیبیماران)نظیرمشکالتمالی،نوبتدهیو...(.۷ ۴توجهنا

۴گالیۀبیمارانازبیعدالتیورسیدگیمتفاوتوخارجازنوبتبهبعضیبیمارانورواجتوصیه.۸

کافیبیمارانوهمراهاندرزمانترخیص.۹ ۴راهنمایینا

3دیدگاهبدبینانۀجامعهنسبتبهپزشکان)ازنظرمسئولیتشناسی،اقتصادی،حرفهایو...(.1۰

کزدرمانی،کمبودپرسنلوامکاناتوتداخلآنباکیفیت11 اعتراضبهحجمباالیمراجعاتبهمرا
3خدماتمورددرخواست.

3ارجاعبیمارانبهخارجازبیمارستانبرایتهیۀبرخیخدمات،داروهاولوازمیاکلفراینددرمان.1۲

کافیدرمانگرانومراقبانبرایاصالحباورهایغلطیانادرستاجتماعیوفرهنگینظیر13 تالشنا
3عالجناپذیریسرطان(.

کزدرمانیوآموزشیوالگوبرداری1۴ لزومشناساییومعرفیالگوهایمناسباخالقپزشکیدرمرا
3سایرینازآنها.

لزومتوجهبهتفاوتهایفرهنگیوباورهایمتفاوتبیماران)ازمنظراخالقحرفهای(توسط1۵
3درمانگرانوسایرمراقبین.

3تحمیلاقدامات،آزمایشات،تصویربرداریهاوهزینههایغیرضروریبهبیماران.1۶

3طوالنیبودنوطولکشیدنفرایندهایاداری)خاصهپذیرشوترخیص(.1۷

3بیتوجهیبهوضعیتاقتصادیودرآمدیبیماراندرتجویزدارووخدمات.1۸

3کمتوجهیبهنیازهایمعنویبیماران،بهویژهمواردصعبالعالجومراحلانتهایحیات.1۹

۲غفلتازتکریمبیمارانومراجعینوبرخوردهایبعضًانامناسبباشئونایشان.۲۰

۲انتقادواعتراضبهنوبتهایطوالنیورسیدگیسطحیبعدازانتظارزیاد.۲1

کافیبیمارانبرایپیگیریامورمختلفدربیمارستان.۲۲ ۲راهنمایینا

۲کمبودامکاناترفاهیجانبیبرایبیمارانومعلوالن)ویلچر،برانکاردو...(وکاستیهایتغذیهای.۲3

کافیبودنبهداشت،نظافت،دفعزبالهدربخشها،فضاهایبینبخشی،فضاهایعمومیو...۲۴ 1نا

شکایتازمصرفدخانیاتدربیمارستانتوسطبعضیازبیمارانیاپرسنلیامراجعانوبیتوجهی۲۵
1مسئوالنبهاینموضوعوسایرموضوعاتبهداشتوپیشگیری.
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بحث

کیفیتارتباطبیمارانودرمانگراناست مهمترینیافتۀاینمطالعه،مانندمطالعاتمشابه،
)۶1(.انسانهایخدامحور،درارتباطباهمنوعان،بهحقوعدالترفتارمیکنند،زیرامیدانند
تجاوزبهحقوقهمنوعان،مستلزمتعدیازحدودالهی،وظلمبهنفسخویشتناست)۶۰(.
درمناسباترفتاریمعتبرواخالقمحورپزشکانوسایرمراقبانبابیمارانوهمراهان،داشتن
صداقت،اصالتدرمبنا،انعطافپذیری،جامعومانعبودن،رعایتفرهنگوشرایطجامعهو
باورهاواعتقاداتمردم،دررأساهمیتقراردارد)۶1(.دراخالقاسالمی،برخوردانساندوستانه
گاهانهبرایمقابله بارعایتکرامتانسانیودرکشرایطبیماران،توأمبادلجوییوامیدبخشیآ
بابیماریواتخاذتدابیرصحیحدرمانی،الگویصحیحتعاملدرمانگرانبابیمارانبهشمار
میرود.دراینتعاملخداپسندانهوانساندوستانه،اصولاخالقی،فقهیوحقوقیبهنحواحسن
بایدمراعاتشوددرجوامعمختلف،دیدگاههایمتفاوتیدرموردحقیقتگوییوانتقالخبربد
کتمانحقیقتاز کشورما، بهبیماروجوددارد.درفرهنگطبابتغالبدرسرطانشناسیدر
گرچهمالحظاتاخالقیدرخصوصعدمایجادترسونگرانیبیمورد بیمارامررایجیاست.ا
گاهانه دربیماردلیلاصلیاینرویکرداست،تبعاتسوئیمانندسلباختیارتصمیمگیریآ
توسطبیمارانمبتالبهسرطاننیزمظاننقضاصولاخالقپزشکیاست.ایننوعتناقضات
اخالقیورفتاریبایدتوسطصاحباناخالقمحورحرفهایراهیابیشود)۶۲(.سنجشمیزان
رضایتمعیارخوبیبرایارزیابیکیفیتمراقبتهایپزشکیمیباشد.درمطالعاتمنتشرشده
درایران،بیمارانازپزشکانرضایتباالییدارند.بانوانبیمارسطحرضایتباالتریدارند)۶3(.
گاهانهاستیاتحتتأثیرشرایطاحساسیوعاطفیویاکم اینکهرضایتمندیمؤلفهایکاماًلآ
اطالعیازحقوقخودتوسطبیمارانقراردارد،درمطالعاتروشننشدهاست.درمطالعهدکترزالی
وهمکاران،اخالقوبرخوردخوبوصادقانۀپزشک،وجدانکاریوگوشفرادادنبهحرفهاو
توضیحبیمار،دررأسعللرضایتبیمارانازپزشکانشناختهشدهاست)۵۸(.درهمانمطالعه
مشخصشدهاستکههرچهمیزانتحصیالتباالترومدتبیماریطوالنیترباشد،نارضایتی
کهبیمارانبهآنهااهمیتمیدهندبهنوعی کلیۀصفاتوخصوصیاتی بیماربیشترمیشود.
باشاخصرضایتارتباطدارند.اغلببیمارانتمایلدارندازجزئیاتبیماریخوداطالعداشته
گاهسازدموجباترضایتبیشترویرافراهمکرده گرپزشکبیمارراازجزئیاتبیماریآ باشندوا
است)۶۴(.تقاضایهمراهانبرخالفنیازودرخواستبیماراناست.اغلبهمراهاندرخواست
دارند،بیمارانشانازبیماریخودمطلعنگردند.توجهبهساحاتدیگرسالمتونیازهایمعنوی،
روانیواجتماعی،درتعامالتحرفهایطباهمیتحیاتیدارد.ایننیازهایمبرموانکارناپذیردر
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بحرانتشخیصودرمانبهسهولتفراموشمیشوندوبیمارانبابیانواشاراتمتنوعومتعدد،
مراتبنارضایتیخودراازغفلتهایرایجدرمانگرانومراقبانابرازمیدارند)۶۵(.

بایسته  های ارتباط اخالق محور در اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی

خوشنّیتی،خوشگمانی،خوشخلقی،خوشرفتاری،گشادهرویی،احترام،فروتنی،وفاداری،
دادن، بازدید،هدیه و دید دیگران، بدیهای کردن فراموش راستگویی،صداقت، انصاف،
کمکویاری، سالمدادن،دستدادن،خیرخواهی،اعالندوستی،مدارا،ادب،برآوردننیازو
کارهایناپسند)با همدردی،ایثار،یادآوریعیبها)باحفظاحترامومحرمانه(،بازداشتناز
رعایتاحتراموبهشکلمؤثر(،جویاشدناحوال،پیمانداری،پاکیزگیوزیبایی،آسانگیری،
چشمپوشی،عفت،رازداریورازپوشی،امانتداری،سپاسگزاری،عفو،مهمانی،عذرخواهیو
پذیرشعذر،تسلیدادنبهسوگوار،وامدادن،اماندادن،شکیبایی،حفظدوستی،حیا،مهربانی
وترّحم،میانجیگری،آبروداری،شوخیوبذلهگویی)بارعایتادبواحتراموشئوندیگران(،
نامنیکبهکاربردن،کمتوقعی،دراختیارگذاردنلوازمزندگی،وارسـتگیوآراسـتگیدرظـاهرو
رفتـار،مطالعهوکسبمعلوماتوتجاربضروریحرفهایوبرخوردارشدنوحفظبرخورداریاز
دانشومهارتضروریبرایحرفه،داشتناعتمادبهنفسدرانجاموظایفحرفهای،احترام

گذاشتنبهبیمار،همکاروسایرین،داشتندقت،امانـتواحـساستعهدنسبتبهبیمار.

نتیجه گیری

ازمجموعجلساتمصاحبهبابیمارانمحورهایمهممطرحشدهبهشرحزیرجمعبندیشدهاست:

• کرامت	 رعایت با انساندوستانه برخورد )مطالبۀ بیماران با درمانگران برخورد نوع
انسانیودرکشرایطبیماران(؛

• کافی)متقاضیبذل	 کمتوجهیبهتوضیحاتبیمارانتوسطپزشکانووقتگذارینا
توجهووقتگذاریکافی(؛

• بیتوجهییاکمتوجهیبهمشکالتمالیبیماران)مطالبۀرعایتشرایطاقتصادیخانوار(؛	
• کمتوجهیبهنیازهایمعنوی،روانی،عاطفی،خانوادگیواجتماعی	 گرفتنیا نادیده

بیماران)مطالبۀتوجهالزم(؛
• کافیشرایطسنی،جنسیت،جسمیوروانیبیمارانهنگامافشایاخبار	 مالحظۀنا

گوار)مطالبۀتوجهالزم(. نا
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گفتار  9:رابطۀاخالقپزشکیباحقوقپزشکیدرتعامالتحرفهایسرطانشناسی
کاویفرهنگیواجتماعیاخالقپزشکیحرفهایبارویکرداسالمیدرحوزۀ گفتار 10:وا

سرطانشناسی
گفتار  11:احکامپزشکیمرتبطبامراقبتازبیمارانمبتالبهسرطان،مالحظاتاخالقی،

حقوقیواجتماعیمرتبطبافقهوآدابطبابت



11۸

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

مقدمه فصل 3

»اخالق«،جمعخلقبهمعنایخصلتهاینفسانیانساناعمازفضایلورذایلاست.هدف
که کمالابدیانسانیعنیتقرببهخداوندمتعالاست،چرا اخالقازنظراسالم،سعادتو
نهایتمرتبۀسعادت،تشبهانساندرصفاتشبهحضرتپروردگاراست.همۀصفاتنیکوو
برجستهازآِنخداونداست.اخالقاسالمییعنیاتصافبههمینصفاتبرجستۀبرتر،خداگونه
شدن،ورنگخداییگرفتن.ایندقیقاًمعنایقرببهخداومقامشامخخالفتالهیاست)1(.

رویکرداخالقیاینکتاب،تحولوتعالیدرمنشورفتاربراساستعالیماخالقیاسالماست.
اثربخشترینشیوۀامربهمعروفونهیازمنکرآناستکهامرونهیکننده،خودمتخّلقبه
اخالقنیکووبهدورازصفاتناپسندباشدتادرپرتودعوتعملی،دیگرانرابهفضایلاخالقی

کردهوازرذایلاخالقیبازدارد)1(. ترغیب

گر »فرهنگ«واژهایفارسیومرکبازدوجزء»فر«و»هنگ«است.»فر«بهمعنایشکوهوعظمتوا
بهعنوانپیشوندبهکاررودبهمعنایجلو،باال،پیشوبیروناست.واژۀمرکب»فرهنگ«بهمعنای
بیرونکشیدن،باالکشیدنوبرکشیدناست)ویکیفقه(.فرهنگ،مجموعۀپیچیدهایاست
کهدربرگیرندۀدانستنیها،اعتقادات،هنرها،اخالقیات،قوانین،عاداتوهرگونهتواناییدیگری
استکهبهوسیلۀانسانبهعنوانعضوجامعهکسبشدهاست.ادب،تربیت،دانش،معرفت،
مجموعۀآدابورسوموآثارعلمیوادبییکمّلت،کتابلغت،نیکویی،پرورشبزرگی،فضیلت،
شکوهمندی،هنر،حکمت،شاخدرختیکهزیرزمینخوابانندوبرآنخاکریزند،ونیزتعلیمو
تربیت،آموزشوپرورش،مکتبوایدئولوژینیزازمفاهیمتعریفشدهبرایواژۀفرهنگاست
)۲(.بخشعمدۀفرهنگ،همانعقایدواخالقیاتیکفردیایکجامعهاست.رفتارهایجامعه
کهجزوفرهنگعمومیوفرهنگیکملتاست،برخاستهازهمانعقایداست.درواقع، هم
عقایدیااخالقیات،رفتارهایانسانراشکلمیدهندوبهوجودمیآورند)مقاممعظمرهبری(.
کهمقولۀ بنابراین،درستاست رابهوجودمیآورند. خلقیاتاجتماعی،رفتارهایاجتماعی
وریشۀفرهنگ،عبارتاست امااساس رفتارهاهممیشود، زیادیشامل فرهنگدرموارد
ازعقیده،برداشتوتلقیهرانسانیازواقعیاتوحقایقعالمونیزخلقیاتفردیوخلقیات

اجتماعیوملی.

کسبمعرفتو کهمنابعمتعددیرابرای »دین«مجموعۀتعالیمآسمانیووحیانیاست
همواره فرهنگ و دین میشناسد. رسمیت به انسان شناختی نیازهای و تمایالت ارضای
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تعاملورابطهتنگاتنگوناگسستنیدارند.اخالقدینینتیجهمنطقیومعقولمعرفتدینی
است.دینمتّولیتعریفرابطۀانسانباخداست،وخداوندمبدأومقصدهستیاست.

»فقه«و»تفقه«درقرآنوعمدۀروایات،بهمعنایبصیرتدرکلدینوفهمیدنتماماصولو
فروعمعارفدینیاستنهعلمبهپارهایازاحکامعملی)فقهمصطلح(.درمعنایرایجفعلی
فقهبه»علمبهاحکامشرعی«اختصاصیافت.قلمروفقهوفقاهتبسیارگستردهوپردامنه
است)احکامعبادی،احوالشخصیهمشتملبراحکامخانواده،حکاممعامالتوبرخوردبا
کیفری،قوانینمرافعاتودادرسیدعاوی، مردمدرحقوقواموال،احکامجزاییوقوانین

احکامحکومتیواحکامبینالمللیاسالم()3(.

کهرعایتآنها فقهواخالقنیزمناسباتتنگاتنگیدارند.اخالقمجموعهقواعدیاست
براینیکوکاریورسیدنبهکمالالزماست.قواعداخالق،میزانتشخیصنیکوبداستو
انساندروجدانخویش،آنهارامحترمواجباریمیداند.موضوععلماخالقفعلوسلوک
عملیانساناست.فقهواخالقاشتراکموضوعپیوندیبسوثیقباهمدارند)رفتارهای
اختیاریانسان،مالکهایاخالقیدراحکامفقهی(.نیتوانگیزهدرفقهواخالقتوجهبه
خداوقصدقربتاست.منابعفقهواخالقنیزمشترکاست.غایتاخالقوفقهنیزمشترک
کاملاستوتشریععباداتنیزبهواسطۀایناست است.هدفعلماخالق،ساختنانسان
کهانسانرابهخدانزدیکنماید.فقه،الزمۀاخالقصحیحاسالمیواخالقمتممومکملفقه

استوتوجهبهاینمقارنهوپیونددربسیاریازامورراهگشااست.

»حقوق«مجموعۀقواعدالزامآورکلیاستکهبهمنظورایجادنظموعدالتبریکجامعهحکومت
میکندوازطرفدولتتضمینشدهاست.اخالقوحقوقازعلومانسانیبسیارمهمهستندو
بحثدرموردرابطهیایندوعلمازضروریاتاست.تقریباتماممفادحقوقی،اخالقیهستندویا
بهشکلی،غایتآنهابهاخالقمیرسدوازطرفدیگرحقوقمیتواندحامیاخالقوعاملحفظ
آنگردد،لذااستفادۀبجاوحمایتیازهریکدرمقابلدیگریمیتوانددرپیشبرداهدافکاربردی
مؤثرباشد)۵(...قواعداخالقیتکیهبروجدانشخصدارد،یعنیاعتباراینقواعدازدرونتضمین
میشوندنهازبرون.درحالیکهقواعدحقوقازطرفدولتتضمینمیشود)۴(.آدابورسومی

کهفرهنگراتشکیلمـیدهـندنیزجداازقانوننیست.

فرهنگ پزشکی، حقوق پزشکی، اخالق بین ارتباط گوناگون ابعاد فصل این گفتار 3 در
سالمت،فقهواحکامپزشکیوجنبههایاجتماعیسالمت،موردبررسیقرارگرفتهاست.
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گفتار 9

رابطۀ اخالق پزشکی با حقوق پزشکی  در تعامالت حرفه ای سرطان شناسی
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کسیکهبینشوعقلشکاملترینچیزشنباشد،
هالکتشآسانترینچیزاواست.

بحاراالنوار:ج1،ص94،ح2۶.

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 9

پیام9
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
هدف
نتایج

رابطۀفیمابین»اخالقوحقوق«درحوزههایحقوقواخالقاسالمی،حقوقو
اخالقپزشکیوحقوقواخالقسرطانشناسی

بحث
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پیام 9
»اخالقپزشکیحرفهایاسالمی«و»حقوقسالمت«،دارایریشههاواهدافیکسانهستند،
کنشگران«وضمانت ضمانتاجراییاخالق،»اعتقادبهخداوندونظارتالهیووجدان
اجراییحقوق،»کنترلهاوضوابطمصرحقانونی«است.تعارضاتاحتمالی،درکمیتههای
منتخبسازمانهایپزشکیقانونیونظامپزشکی،قابلحلوفصلوراهیابیخواهندبود.

مقدمه و بیان مسئله

و است عمومی حوزۀحقوق در اسالمی،سالمت مقدسجمهوری نظام اساسی قانون وفق
دولتتولیتآنرابرعهدهدارد1.درسندسیاستهایکلیسالمت،ابالغیمقاممعظمرهبری،
گاهسازیمردمازحقوقومسئولیتهایاجتماعیخودتکلیفشدهاست.طبقاسنادبینالمللی آ
نیزسالمتدرحوزۀحقوقاساسیعمومیانسانهاقرارداشتهودولتهاتولیتآنرابرعهده
خواهندداشت۲.برایقانونگذاریمنابعفراوانیشناساییشده،کهیکیازمهمتریناینمبانی،
اخالقاست.اخالقازثباتوجامعیتبیشترینسبتبهسایرمنابعحقوقبرخورداراست،چرا
کلیاستودرهرمکانوهر کهدارایمالکیذاتیو کهسرمنشأآنفطرتوعقلبشریاست
زمانیثباتخودراازدستنمیدهد.پساخالقمیتواندمنبعیمعتبربرایوضعقانونباشد
گاه کههیچ )۶(.قوانینحقوققابلیتمحدودشدنبهوسیلۀقواعداخالقیرادارند،درحالی
انتظارمحدودکردناخالقازسویحقوقنمیرود.یکیازمالکهایتدوینوتصویباحکامو

قوانینحقوقی،تعارضنداشتنمستقیمبااحکاموقواعداخالقیاست)۶(.

دراسالمبسیاریازقواعدحقوقی،قواعداخالقینیزشناختهمیشوند)نظیرقواعدومقرراتی
کهتجاوزبهجانومالوناموسمردمراجرممیشمارند(.درمادۀ۹۷۵قانونمدنیجمهوری
قراردادهای یا و خارجی قوانین نمیتواند »محکمه است: مقررشده چنین ایران، اسالمی
کهبرخالفاخالقحسنهبودهویابهواسطۀجریحهدارکردناحساساتجامعه خصوصیرا
گرچهاجرای گذارد؛ا یابهعلتدیگرمخالفبانظمعمومیمحسوبمیشود،بهموقعاجرا
مجازباشد.«طبقماده3قانونآییندادرسیمدنی:»عقودوقراردادهایی قوانینمزبوراصواًل

کهمخلنظامعمومییابرخالفاخالقحسنهاست،دردادگاهقابلترتیباثرنیست.«

1.اصول۲۹و۴3قانوناساسی
ر ۲.ماده۲۵اعالمیۀجهانیحقوقبسݨݨݒ
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کهدرنظامآفرینش انسان،اشرفمخلوقاتخداوندتبارکوتعالیبرخوردارازحقوقیاست
کرامتانسانیوآزادیارادهوسایرحقوقانسانیمقررازجانب بهاوعطاشدهاست.بین
گونه هیچ اعظم)ص(، پیامبر سیره و قرآن در ریشهدار اسالمی اخالق با متعال، خداوند
تعارضواختالفیوجودندارد.ضامناجراییهردو،توحیدمحوریوارزشهایموردتأیید
دیانتمقدساسالماست.درمجموعالگویحقوقیاسالم،فهمجامعتریازمدافعحقوق
کههماهنگومؤیدارزشهایتبیینشدهدراخالقاسالمی بشربودنراتشریعنمودهاست
است.»حقوقبشردراسالمبهعلتپایبندیبهاخالقبرترینضمانتاجراراهمراهدارد.«)۷(

مبنایحق)نظیرحقحیات،حقآزادیوحقعدالتطلبی(وهمۀاحکامدیگرازدیدگاه
اسالم،رسیدنبهقربووصولبهبحربیکرانالهیاست.نظامحقوقبشراسالمیبرایرنگ
پوست،نژاد،ملیتوزنومردبودنتفاوتیقائلنمیشودوهمهانسانهارادرگوهرانسانیت

وفضیلتیکسانمیداند.

کهمیتواندهمظهورفردیداشتهباشدو ازدیدگاهفلسفۀاخالق،عملصالح)فعلاخالقی(
کهازحداعتدالبرخوردار گفتهمیشود گردد،اساسًابهعملی همدرعرصۀاجتماعیمطرح
باشد.درنگاهفارابی،عدالت)وفقاندیشۀدینیوتحتتأثیرآرایارسطووافالطون(مدار

مدینهواخالقفاضلهاست)۸(.

کالسیکتعارضاتیفیمابیناصولاخالقیواحکامحقوقیبعضًامشاهده دراخالقوحقوق
میشود.دراینمواردفصلالخطابوبهعبارتیترجیح،باقانوناست.درمنابعحقوقیغربی
یامنابعکالسیکمتعارفبشریمانند»اعالمیهحقوقبشر«،کهپایبندیصریحبهمنابعدینی

ندارند،موجوداتانسانیحقوقیدارندکهنشأتگرفتهازانسانیتآنهااست)۹(.

نقض و حرفهای موازین از احتمالی انحرافات از جلوگیری برای اخالقی دستورالعملهای
مقرراتقانونی،ضروریمیباشند.درغیابضوابطواستانداردهاودستورالعملهایالزم،

انحرافاتاخالقیونقضموازینحقوقی،امکانپذیرخواهدبود.

مبتنیبراصولوارزشهایاخالقیآنجامعهتنظیم اصولومبانیحقوقیجامعهمعمواًل
میشوندولیالزامًامطابقباآننیستند.انتظارمیرودتماممفادحقوقیجامعهاخالقیبوده،

الزامًاغیراخالقینباشندوبنابراینحامیوعاملحفظاخالقشوند.

اخالقپزشکیوحقوقپزشکیمکملیکدیگرومجموعآنهاعاملصیانتازانحرافاتدر
حرفۀمقدسطبمیباشند.تعاملصحیحومنطقیبینعلوماخالقوحقوقپزشکیو
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آشناییبامبانیآنهادرهدایترفتارصحیحکنشگرانحرفهایوتنظیمبرنامههایکاربردی
توسطبرنامهریزانوسیاستگذارانحرفهایمیتواندمفیدباشد)۵(.انتظارمیرود،احکام
کنندۀحفظموازینهرسهحوزهراارائه یافقهپزشکیدرمواردتعارض،راهحلهایتضمین
نمایدوفصلالخطاباختالفاتوتعارضاتباشد.درتنظیماینگفتارازدیدگاهصاحبنظران
کلید کتابخانهایاستفادهشد.دربررسیمنابع، حقوقپزشکیواخالقپزشکیونیزمطالعۀ
گزیدهایازمنابعبینالمللیبررسیوموضوعات واژههایمنتخب،درمنابعمعتبربومیو
مرهون شده معرفی موضوعات عمیق تبیین و تحلیل شد. استخراج و شناسایی مرتبط

مطالعاتعمیقمیانرشتهایدرآیندهاست.

کلمات کلیدی : اخالقپزشکی،حقوقپزشکی،حرفهایگری

Key words:Medical ethics, Medical law, Professionalism

هدف 

گفتار،بررسیریشههایمشترکوتبیینتشابهنسبیبیناخالقوحقوقو هدفاصلیاین
ارائۀمصادیقوکاربردهابیناخالقپزشکیحرفهایاسالمیوحقوقپزشکیدرنظامسالمت

کشوراست.اهدافاختصاصیعبارتانداز:

• پیشنهاداخالقپزشکیحرفهایاسالمی،بعنوانمنبعیمستقلبرایاستفادهدروضع	
قوانیندرحوزۀسالمت؛

• پیشگیریازقانونگریزیتوسطمتخلفینومجرمین،بااحیاوترویجاصولوارزشهای	
اخالقی؛

• ایجادزبانومالکمشترکبرایتشخیصحسنوقبح)عدلوظلم(درافعالاختیاری؛	
• تالشبرایایجاددرکمشترکازحسنوقبحذاتیافعالحرفهای،ومبناقراردادنآن	

برایوضعقوانینسالمت؛
• که	 ابزارتضمیناخالقپزشکی،درمواردی ازحقوقبهعنوان بررسیامکاناستفاده

حساسیتخاصیوجوددارد،یااحتمالخطادرعملکردپیشبینیمیشود.
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نتایج: 

اخالق و حقوق حوزههای در حقوق« و »اخالق فیمابین رابطه بررسی در زیر موضوعات
اسالمی،حقوقواخالقپزشکیوحقوقواخالقسرطانشناسی،دراینمطالعهشناساییو
تأملبرآنهاپیشنهادشدهاست:تبیینوتفسیروتحلیلنسبتبیناخالقپزشکیوحقوق

پزشکیبراساستعالیماسالمی

1 آشنانمودنمردمباحقوقومسئولیتهایاجتماعیسالمتخود؛.

۲ درحرفههای. دو هر رعایت لزوم و وظایفحقوقی، بر اخالقی وظایف برتری و تقدم
سالمت؛

3 نظام. باالدست اسناد سایر و اساسی قانون در پزشکی اخالق و پزشکی مبانیحقوق
مقدسجمهوریاسالمیایران؛

۴ درجمهوری. پزشکی اخالق راهبردی سند در پزشکی اخالق و پزشکی حقوق مبانی
اسالمیایران؛

۵ ارزشهاو. بااخالقپزشکیو رویکردحقوقبشریدرنظامهایسالمتونسبتآن
موازیندینی؛

۶ ضمانتدرمنابعاخالقوحقوق:آیاحقوقپزشکیابزاریبرایضمانتاجرائیاخالق.
پزشکیاستیابالعکس؟؛

۷ تفاوتها)درامورینظیرتعالیوارزشهاینهایی،هدف،اجرایارادیوحدومرز(بین.
اخالقپزشکیوحقوقپزشکی؛

۸ درمواردتناقضیااختالفنظرودیدگاه،چنانچهبهاعتقادپزشکیکحکمحقوقی،.
غیراخالقیاستیامنطبقبرارزشهایاخالقینیست،آیامجازاستازعملبهآن

خوددارینماید؟؛

۹ وظیفهمتخصصینسرطانشناسیدرقبالقوانینیکهمعتقدندغیراخالقیاست؛.

1۰ تلقیوقضاوتاخالقیدرونحرفهای،ازمحکومیتیاتبرئۀپزشکمتهمبهیکرفتار.
غیرقانونی؛
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11 چگونگیدرجومراعاتموازیناخالقپزشکیدرتنظیمآییننامههاومقرراتپزشکی.
)آیینتنظیمپیوستاخالقی(؛

1۲ رابطۀاخالقپزشکیباحقوقپزشکی)مشترکات،اختالفات(ازمنظر»فلسفۀاخالق«و.
»فلسفۀحقوق«

13 کرامتانساندرمنظر. رویکردحقوقبشرینسبتبهبیمارانمبتالبهسرطان)رعایت
حقوقبینالملل(؛

1۴ کیفریوانتظامیموجودومصوبوارتباطآنهاباموازیناخالقپزشکی. موادقانونی
درایران؛

1۵ حلمناقشاتحوزههایاخالقوحقوقواحکامپزشکی؛.

1۶ حلچالشهایقانونگریزی،اخالقگریزی،قوانینمعارضبااخالقمداری؛.

1۷ آشنائیباسیرهوتقوایعملیپیشکسوتان،راهحلبرونرفتازاختالفاتوتعارضات.
اخالقی،حقوقی؛

1۸ بعضیموضوعاتاختصاصی:»اخالقوحقوقدرتحقیقاتوکاربردهایسلولهایبنیادیندر.
سرطانشناسی«،»بایستهها)مالحظاتقانونی(وشایستهها)مالحظاتاخالقی(رضایتوبرائت
درتعامالتسرطانشناسی«،»خودکشیمساعدتشدهدربیمارانصعبالعالجومراحلانتهای
عمر،چالشیپیرامونحقانتخابمرگدراخالق،فقهوحقوقکیفری«،»انتشارعاملبیماریایدز3
وسایرمیکروارگانیسمهایسرطانزاازطریقانتقالخون،ازآثارحقوقیتاپیامدهایکیفری«،
»مالحظاتاخالقیوحقوقیباروریدرکودکانوبیمارانجوانمبتالبهسرطان«،»دخالتهای
مرامنامههای و زیستی حفاظت زیستی، »ایمنی سرطانشناسی«، و پزشکی امور در ناروا
اخالقیوحقوقیدرپژوهشهایسرطان«،»رازداریپزشکیدرفقهوحقوقومصادیقآن
درسرطانشناسی«،»سرطاندربارداری:مالحظاتحقوقیواخالقی«،»مالحظاتاخالقیو
حقوقیقطعاعضاء،بازسازینواقصناشیازدرمانواقداماتنوتوانیوبازتوانیدربیماران

مبتالبهسرطانو...«؛

1۹ مسئولیتناشیازصدورگواهیخالفواقعپزشکیدرتعامالتانکولوژی)مالحظاتاخالقیوقانونی(؛.

3.  HIV infection
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۲۰ فناوریها،. جدید، درمان و دارو اختراع، ابداع، اخالقی چالشهای معنوی، مالکیت
تحقیقات،ودستاوردهایجدیدانکولوژی؛

۲1 مسائلمرتبطباحقوقهمگانی،نظیرمالیاتدرمشاغلسالمتی؛.

۲۲ کارآزمودگیپزشکانوسایراعضایحرفهایسالمت،وتعییندستمزدبهفراخور. لزوم
میزاندرآمدمردم)ازآدابطبوطبابتدردورانفرهنگوتمدناسالموایران(؛

۲3 کهبهسرطانمبتالمیشوندولی. حقوقبینوایانومحرومانومهجورانوبیپناهان
توانتأمینهزینههاراندارند؛

۲۴ مالکیتمعنویدرانتشاراتوابداعاتواختراعاتوتحقیقاتوامثالآنهادرحوزۀ.
سرطانشناسی؛

۲۵ حقوقبینالمللدرحوزۀطبوسالمتومصادیقآندرسرطانشناسی..

بحث:

از انسان به خداوند که است حقوقی »حداقل اسالم مقدس دیانت اساس بر بشر حقوق
غازرنگ،نژاد،زبان،ملیت،جغرافیا،اوضاعواحوالمتغیر کهانساناستوفار آنجهت
نظام این )1۰( است.« کرده اعطا او فردی و ممتاز وصالحیت قابلیت میزان یا اجتماعی

حقوقیانسانسازواخالقمحور،مزایایمتعددیدربردارد)11(:

• قابلیتبرهانپذیری)اقامۀدلیلبرایسودمندیازیانباربودن(؛	
• برخورداریازضمانتاجرا)بهعلتپایبندیبهاخالق(؛	
• سازگاریوهماهنگی)برخورداریازانسجاموتناسب(؛	
• تناسبودوام:ابزارسنجش)ابزارتشخیصحقازباطل۴(.	

قوانیناسالمکههمگیمبناومنابعشازدستوراتالهیگرفتهشده،کاملترینقانونزندگیبشر
کمتوجهییا کمال،تمامیحقوقبشردرآنلحاظشدهاست)1۰(. کهبهصورتتمامو است
بیتوجهیبهبسترحقوقینظامسالمتممکناستموجببداخالقییابیاخالقیدرمصادیقی

۴.بهترینابزاربرایسنجشحقوباطلدرنظامحقوقی،»خودانسان«استکهدرمقایسهبادیگران،آنچهبرایخودمیپسندد،برایدیگراننیزروا
بداردوآنچهازدیدگاهخودشناپسنداست،برایدیگراننیزمذمومبشمارد.)جوادیآملی-عبدااهلل:فلسفهدین،فلسفهحقوقبشر،چاپاول،قم:

نشراسراء،13۷۵(
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کهواجدخاستگاهقانونیمیباشند)1۲(.درسلسلهمراتبارزشها،اخالقالهامبخش شود
حقوقوقبلازآنقرارداشتهونسبتبهآنبرتراست.مفادومبانیحقوقاسالمی،اخالقیاست
کنندۀقواعدحقوقی یاپایهدراخالقداردیاغایتآنبهاخالقمیرسد.قواعداخالقیمتعادل
استوموجباتپذیرشاجتماعیآنرافراهممیسازد.حقوقمیتواندنقشحامیاخالقیا
حفظآنراایفانماید)13(.مناسبترینرویکرددرتعاملبیناخالقپزشکیوحقوقپزشکی
درطبدورانتمدناسالموایرانبرقراربودهاست.اینمناسباتحسنهدرمطالعهارزشمند
دکترحاتمیوهمکاران،بهطورمستوفیمنعکسشدهاست.:»...طبقمستنداتموجود،در
پزشکینیاکان،مرزمشخصیبیناخالقعمومیوحرفهای،حقوقعمومیوحرفهای،اخالق
کالبدحقوقوحقوق وحقوقوحقوقواخالقبهچشمنمخوردواخالقهمچونروحیدر
همچونمحملیبرایحملاخالقبهموازاتیکدیگربهپیشمیروندوباتوجهبهجامعنگری
کالبدبیماران،بیشاز گرداندنسالمتیبه طبسنتیواولویتحفظسالمتیافرادسالمبرباز
گیرتریاست آنکهتنهابهحقوقبیمارانپرداختهشدهباشد،به»حقوقسالمت«کهعنوانفرا
توجهشدهاست.بهعبارتدیگر،حفظسالمتیرادراولویتقراردادهاندودرمجموع،باتوجه
قبه

ُ
به»حقوقسالمت“درایرانقبلوبعدازاسالمهموارهدرسایۀپیرویازادیانالهی،تخّل

گذراندندروسمناسبدردورانعلومپایهپزشکیوآشناییباتقوایعملی اخالقانسانی،
پیشکسوتان،دررأسبرنامههایآموزشیپزشکیوبهداشتیقرارداشتهاست.«)1۴(

رعایتحقوقانسانیبیماردرپرتوصفاتوملکاتاخالقینظیرمواردذیلامکانپذیرونقض
اینحقوقنیزباعدمپایبندییاغفلتازآنهااتفاقمیافتد:

نرمخویی،خوشرفتاری،متانت،اعتمادبهنفس،مهربانی،دلسوزیبابیمار،حفظاسرار،
ازلهوولعب، احترامبهبیمار،خردمندیوباسوادبودن،رعایتتقویودینداری،پرهیز
خلق، بردباری،حسن و حلم آراسته، و کیزه پا ظاهر داشتن بیمار، به سفارش و نصیحت
داشتنهدفخدمتبهخلقخدا،سخاوتومردانگی،رازداری،حضورمنظم،رعایتنوبت،
از افرادناخوشایندباشد،بدگویینکردن کهممکناستبرای القابی کاربردن ازبه پرهیز
کیزگیوسایلمعاینه، کردنبهاو،رعایتپا کاملبهصحبتهایبیمارونگاه همکار،توجه
بیانمسائلبهزبانسادهوقابلفهمومتناسببامیزاندرکوسوادبیماران،درکورعایت

موقعیتمادیبیمارانبیبضاعتوسایرصفاتوحسناتتوصیفشدهدراخالقپزشکی.

درمنابعکالسیکتمرکزبحثهایمشترکاخالقیوقانونیبرمواردینظیرموضوعاتزیراست:
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• بیعدالتیدردسترسیوبرخورداریازخدماتومراقبتها۵؛	
• احیایقلبیعروقیدربیمارانمبتالبهسرطان۶)1۵(؛	
• قطعیامحدودیتدرمانوعدماحیادربیمارانپیشرفتۀسرطانی۷)1۶(؛	
• مالحظاتپایانحیات۸)1۷(؛	
• ارائۀاطالعاتنادرستوراهنماییغلطبیماران۹)1۸(؛	
• درمانهایبیهوده1۰)1۹(؛	
• آتانازی،خودکشیبیمارانپیشرفتهومراحلانتهاییباکمکپزشک11)1۸(؛	
• مراقبتهاونیازهایروانی،اجتماعیومعنوی1۲)1۸(؛	
• دسترسیعادالنهبهخدماتومراقبتهایپیشگیری،غربالگریودرماندرمناطقو	

جمعیتهایمحروم)1۹(؛
• غربالگریپیشگیرانهباواکسنهایضدسرطان)مالحظاتاخالقی،قانونی()۲۰(؛	
• مالحظاتاخالقیوقانونیتحقیقاتبالینیرویسوژههایانسانی)1۹(؛	
• مالحظاتاخالقیوقانونیتوسطتصمیمگیرانبالینیومدیریتی)1۹(؛	

دراعالمیۀحقوقبشربهشناساییحقبرسالمتوبهداشتعمومیبهعنوانیکحقبشری
پرداختهاستودولتهارابهتحققچنینحقیچهدرداخلوچهازطریقهمکاریهای
بینالمللیدعوتنمودهاست)۲۰(.دراسنادبینالمللی،حقبرسالمتوبهداشتعمومی،
کاملجسمانی،روانی،اجتماعی تنهابهمعنایفقدانبیمارینیست،بلکهرفاهوآسایش
ومعنویراشاملمیشود13.برایبرخورداریازیکسطححداقلزندگیوجودچنینحقی
ضروریاستوازآنبهعنوانیکشرطالزمبرایتحققصلحوتوسعۀپایداریادشدهاست.

5.  Inequality in delivery of healthcare,
6.  Ethical and Legal Aspects of CPR and ECC
7.  Not for Resuscitation (DNR)
8.  End- of- life (EOL) care
9.  Misinformation
10.  Medical Futility and Medically futile treatments
11.  Physician Assisted Suicide
12.  Spiritual- Psychosocial Health

13.منشورسازمانجهانیبهداشت
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گفتار 10
کاوی فرهنگی و اجتماعی اخالق پزشکی حرفه ای با رویکرد  اسالمی  در  وا

حوزۀ سرطان شناسی

یِه َو  آِلِه:  
َ
  الّلُ  َعل

َّ
قاَل َرسولُ  الّلِ َصیل

م 
ُ
م  ِللَحِدیِث َو آداک

ُ
ک

ُ
صَدق

َ
ِ الَموِقِف ا

 ِم�فّ �ف
ً
دا

َ
م غ

ُ
قَرُبک

َ
ا

م ِمَن الّناِس. 
ُ
قَرُبک

َ
 َو ا

ً
قا

ُ
ل

ُ
م خ

ُ
حَسُنک

َ
م ِبالَعهِد َو ا

ُ
وفاک

َ
ِة َو ا

َ
ِلاَلمان

ویژگیهاینزدیکترینافرادبهپیامبردرروزقیامت:
 *آنکسانیکهراستگوترهستند؛

*آنکسانیکهبیشترازهمهادایامانتمیکنند؛
*آنهاکهوفادارتریننسبتبهپیمانهاهستند؛

*آنهاکهخوشاخالقترینهستند؛
*آنکسانیکهمردمیترینومردمدارترینهستند.

فهرست تفصیلی مطالب گفتار  10

پیام10
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
مؤلفههایمسئولیتآفریناجتماعیوفرهنگیاخالقپزشکیحرفهایاسالمی

نتایج
بحث

نتیجهگیری
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پیام 10
کهدرزندگیاخالقیحرفهمندانسالمتبایدتجلیداشته مهمترینواژۀاخالقاسالمی
باشد،عدالتاست.امانتداری،ادبواحترام،رحمتوشفقت،اهتمامبهاموردیگران،
صداقت،سالمتروح،وجدان،ایثار،راستیوراستگفتاری،ازتجلیاتفرهنگیواجتماعی

اخالقپزشکیحرفهایاسالمیاست.

مقدمه و بیان مسئله

»فرهنگ«درفرهنگفارسیمعینمرکبازدوواژه»فر«و»هنگ«،بهمعنایادب،تربیت،
دانش،علم،معرفتوآدابورسومتعریفشدهاست.فرهنگازهفتمؤلفه،»هنجارها«،
تشکیل »ساختارها« و فنون« و »علوم »ارزشها«، »بینشها«، »نقشها«، »نمادها«،
مرتبط اجتماعی« شـناخت « و اخالقـی« »هویـت با مختلف، مناظر از فرهنگ میشود1۴.
است.فرهنگدرهرجامعهبامیراثهایمعنویاجتماعپیوندبرقرارمیکند.زیربنایاصلی
»مالکیتهایمعنوی«و»میراثفرهنگـی«،مباحثاخالقیواخالقمندیهایانسانیدر

سطوحباالیاجتماعیوملیاست)۲1(.

رنج و درد تاریخهرچه درطول دارد. بشر تاریخحیات درازای به پزشکی«قدمتی »اخالق
انسانازجفایامراضوتازیانۀناخوشیهابیشتربوده،مالطفتطبیبانونوازشدرمانگران
نمودهاست.سوگندنامههایپزشکی وتجلی بیشترخودنمایی یاریگرانهم وهمدردی
رابطۀ است. بوده برخوردار خداپسندانه تجلیاتی و انساندوستانه مضامینی از همواره
حکیمانبابیمارانومردم،ازاصیلترینوزیباترینروابطومناسباتانسانیدرتاریخبشربه
گرانبارتبدیلنموده،ریشۀ شمارمیرود.آنچهحرفۀطبرابهپیشهایمقدسواسطورهای
عمیقیدررفتارخیرخواهانه،دلسوزانه،حکیمانهوطبیبانۀطبیبان،بادردمندانوبینوایانو
بیپناهانوشالودهایبرپایۀعنصربنیادینوزیبای»اعتماد«داشتهاست.اعتمادابنایبشر
بهطبیبان،یعنیفرزندانوخدمتگذارانحکیموصدیقخود.آنانکهتسکینآالمرنجوران
وتحصیلآرامشدردمندانوآسایشبستگانووابستگانبیمارانرابرمنافعخودترجیح

دادهوباتمسکبهسوگندنامهدرپیشگاهخداوندمتعالمتعهدشدهاند.

1۴.فرهنگ،ازویکیپدیا،دانشنامهآزاد
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کهخودرابهجامعهبهصورتخدمتگذاروبرآورندۀبخشیازخدمات »مشاغلیازایندست
تربیت و تعلیم و قضاوت طبابت، دارند. 1۵نام حرفه میکنند، معرفی اجتماعی اساسی

مثالهاییبارزازحرفههستند.«)۲۲(

ازمنظراخالقاسالمی،اخالقحرفهایجایگاهواالییداردوآمیختنارزشهایاخالقیباامور
حرفهایضروریوشایستهاست.اخالقیاتبهعنوانمجموعهایازاصولوفضیلتها،ودر
قالبمنشوریبرایراهنماییوهدایتکنشگرانحرفهایاستفادهمیشوند.تسریخدمات
حرفۀمقدسطب،موجبپویاییونیزتحکیموتقویتارزشهایاخالقیمیشود)۲3(.
گروهیدرطولمطالعهویافتههایمطالعات گفتاربهاستنادنتایجبحثهایمتمرکز این

کتابخانهایتنظیمشدهاست.

کلمات کلیدی :فرهنگ،اجتماع،حرفهایگری،معنویت،تعیینکنندههایاجتماعیسالمت

Key words: Culture, Community, Professionalism, Spirituality, 
Social Determinants of Health (SDH)

اسالمی حرفه ای  پزشکی  اخالق  فرهنگی  و  اجتماعی  آفرین  مسئولیت  مؤلفه  های 
)برگرفتهازاخالقاسالمی،ویکیفقه(

 گیریوشمول	 فرا

کنشگران،همزمانسالمتافراد،خانوادههاوجامعهراتحتتأثیرقرار رفتارهایحرفهای
میدهدوافعالوخدماتحرفهایدرارتباطباخدایمتعالارزشگذاریمیشوند؛

 هماهنگیوانسجامدرونی	

مالحظاتاجتماعیومصالحعمومیاقتضامینمایدفعالیتهایحرفهایدرتمامسطوح
بهصورتهماهنگومنسجموهمراستاانجامشود.مصداقساختارمندایننظاماخالقی،

شبکۀبهداشتیدرمانیکشورونظامارجاعاست؛

15. Profession
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• قابلیتتبیینعقالنی	

رفتارحرفهایاخالقگرا،ازنظرهماهنگیبامصالحسالمتعمومی،منباوپشتوانۀواقعی
دارندوقابلتبیینواستداللمیباشند.اصلشفافیتوپاسخگوییازاینمبناصادرمیشود؛

• توجهبهتمامنیازهاوابعادانسان	

ابعادجسمانی،روانی،اجتماعیو مراقبتهاوخدماتسالمتیکبعدینبوده،همزمان
معنویراباهمودرمنظومۀسالمتهمهجانبهموردمالحظهقرارمیدهد.اخالقحرفهای
نموده، جمع انسانی اصیل نیازهای و ابعاد همۀ بین قراردادنخدا، محور با اسالمی،

دستیابیبههمۀآنهاراباهمممکنساختهاست؛

• توجهبهحسنفاعلیوفعلی	

عالوهبرخودعملونتایجآن،بهنیتکهنقشجهتدهندهبهعملرادارد،توجهشدهاست
بهگونهایکهنیت،روحومنشأاساسیارزشاخالقیعملبهحسابمیآید؛

• مراتبداشتنارزشها	

نسبت که هستند، مختلفی درجات و مراتب دارای اسالمی حرفهای اخالقی ارزشهای
بهمیزانخلوصنیتوآثارآنمتفاوتاست.دسترسیبهبعضیازمراحلآنبرایعموم
اعضایحرفهایبهآسانیمیسراست.میادینمراقبتوخدمت،میادینمسابقهدرامورخیر

وخدماتنیکویحرفهایاست.

نسبت ادب و اخالق در فرهنگ اسالمی

کهدرستو »...موضوعاخالق،امراخالقیاست،اماموضوعادبتمامیموضوعاتیاست
کاربردآن،امری نادرست،برآنهاصدقمیکند.همچنین،اخالقازنظرلغویوپیشینۀ
شخصیوناظربررفتاریفردگرااست.اماادب،امریاجتماعیوناظربررفتارهایافراددر
جامعهبودهاست.بهعبارتدیگرخاستگاهادبجامعهوخاستگاهاخالق،سرشتوخلقیات
ناشیازطبیعتانساناستودرمواردیکهادبمرتبطبااخالقاست،جنبهفضیلتگرایانه
کاراخالقی پیدامیکندوهدفآنبهکارانداختنفاعلیتاخالقیانسانوانجامدرستترین
پیشدرآمد بهعنوان زیر منتخب تعریف سه فوق، مفاهیم داشتن نظر در با است)۲۴(.«
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مطالعۀحاضر،ازمنابعارائهشدهاست)۲۴،۲۶(:

اخالق:رفتارخردمندانه،ارادیوآزادانه،درارتباطباجنبههایکیفیزندگیاست،بهنحوی
کهبهطوربیطرفانه،منافعهمگانرابهطورعادالنهتأمین،وانسانآنرابراساستکلیف

ناشیازباوربهخداوندتبارکوتعالیوباهدفقربالهیانجامدهد.

منتسب کارگزاران، حرفهای اخالق و اخالقی پرورش معنای در واژه این بهکارگیری ادب: 
بهاسالماست.درفرهنگفارسیمعینادببه1.فرهنگ،دانش،۲.هنر،3.معاشرت،
نیز، فارسی لغتنامههای سایر در است. شده معنی حرمت شرم، .۴ و پسندیده روش
است. شده معنی پسندیده، روش و معرفت دانش، عجب، شگفت، معنای به به ادب
ابن و است شده شمرده اخالق حسن و نفس دادن تمرین عربی، لغتنامههای در ادب
کارزشتمیداند. کارپسندیده،وبازدارندۀآنهااز منظور،ادبراراهنمایمردمبهسوی
گروهیادبرااخالقدانستهوآنراحسناخالقتعریف درتعریفهایارائهشدهازادب،
کهادببااخالق،تفاوتدارد.دراینرابطهشیخ کردهاند.اماباتأملدراینواژهدرمییابیم

طبرسیبه۶تفاوتمیاناخالقوادباشارهکرده)۵(،میفرماید:

افعالبدناست. به مربوط آداب ولی انسانیبحثمیکند روح به مربوط ازمسائل اخالق 1ـ
۲ـمسائلاخالقیهمیشهودرطولزمانثابتبوده،تغییردرآنهاراهندارد،ولیآدابدر

زمانهایمختلفمتغیرومتفاوتاند.

3ـمسائلاخالقیازنظرمکاننیزثباتداشتهودرهرشهروکشورییکسانمیباشند،اماآداب
درشهرهاوکشورهایمختلفتغییرنمودهوآدابهرمنطقهمخصوصهمانمکاناست.

۴ـاخالقعلتاستوآداب،معلولوثمرۀآناست.

۵ـدرروایاتاسالمیبهآداب،بیشترازاخالقاهتمامشدهاست.

۶ـمسائلاخالقیقابلاستداللعقلیمیباشندولیبرایآداب،استداللیعقلیوجودنداشته
وتابعذوقوسلیقۀمردممیباشند)۲۶(.

ادببههمۀحوزههایعلمیوعملیمرتبطاستودرمواردیکهبااخالقمرتبطاست،جنبۀ
فضیلتگرایانهپیدامیکندوهدفآنانجامدرستترینکاراخالقیاست.
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تعیین کننده  های اجتماعی سرطان و اخالق پزشکی در فرهنگ اسالمی

عالوهبرجنبههایمرتبطباتشخیصودرمانوپیشگیری،بیماریسرطاندرجامعهتحت
تأثیرعواملاجتماعیمؤثربرسالمتنیزقراردارد.عواملاجتماعیتأثیرگذاربرسالمت،ریشۀ
گیر بیعدالتیهادرتأمینسالمتافرادجامعهمیباشند.اینعوامل،درابتالبهبیماریهایوا
گیرجامعهنقشدارند.عواملبیولوژیکوژنتیکفقطدرحد1۵درصد،نظامسالمتدر وغیروا
حدود۲۵درصدوعواملاجتماعیدر۵۰درصدودرتعدادیازمطالعات،۷۵درصددرسالمت
افرادتأثیرگذارند)۲۷(.عواملاجتماعیشاملعواملاقتصادی،فرهنگی،زیستمحیطی،
آنکهبهمراقبتهایپزشکیمتکی از اجتماعیوسیاسیاست.سالمتمردمخیلیبیش
باشد،بهعواملوپدیدههایاجتماعیارتباطدارد.تأثیرعواملعدیدهاجتماعیدرامرسالمت
جوامعمختلفمتفاوتبودهودرنتیجهشاخصهایسالمتدربینکشورهاوحتیدردرون

کشورهااختالففاحشیدارند)۲۷(.

»تخصیص نظیر کشور، سالمت روز مسائل پزشکی، اخالق موضوعات مهمترین از یکی
اجتماعی تعیینکنندههای »اصالح و بیماریها« از »پیشگیری کالنسالمت«، بودجههای
سالمت«است.عدالتدررابطهباسالمت،نهفقطتخصیصمنابعدرمانیبهبیماران،بلکه
تأمینشرایطیبرایزندگیتماممردماستکهآنهاراتاحدممکنبرمدارسالمتودورازبیماری
گامبردارد،باید گرقراراستاخالقپزشکیدرجهتتأمینوارتقایسالمتجامعه نگاهدارد.ا
کنارموضوعاتدیگر،نگاهیجدیبهموضوعسالمتعمومیداشتهباشدواینعرصهای در
استکهدرآنهیچاصلیماننداصلعدالتراهگشاوجهتبخشنیست)۲۸(.پرداختنبه
موضوععدالتدرسالمت،بامعیارهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمی،بسیارضروریودر
گیر،حمایتهایفراترازبیمه، حوزۀسرطانشناسی،واجبتراست.تأمینپوششبیمهایفرا
حمایتهایمعیشتیازخانوارهایمستضعفکهسرپرستیااعضاییازآنهامبتالبهسرطان
هستند،افزایشفرهنگوسوادسالمت،وتوانمندسازیگروههایآسیبپذیر،درزمرۀاقدامات
اخالقمحوردرراستایعدالتاست.براساسفرهنگاسالمی،حمایتازعمومشهروندانمبتال
کهخودوخانوادۀآنهابرایتأمینهزینههاوتحملشرایطممکناستبهعسرو بهسرطان
حرجبیفتند،برعهدۀنظامسالمتاستوبرایعموممسلمانانیکهفریادعدالتخواهیآنانرا
میشنوندواجباستوترکاینواجب،بهشدتموردنکوهشدردیانتمقدساسالماست.
ُموِراْلُمْسِلِمیَنَفَلْیَس

ُ
ِبأ َیْهَتّمُ

َ
ْصَبَحال

َ
امامصادق)ع(بهنقلازرسولخدا)ص(فرمودند:َمْنأ

ُیَناِدیَیاَلْلُمْسِلِمیَنَفَلْمُیِجْبُهَفَلْیَسِبُمْسِلم.ترجمه:کسیکهصبحکند
ً

ِمْنُهْمَوَمْنَسِمَعَرُجال
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کارهایمسلمانانندهداوازآناننیستوکسیکهصدایمردیبشنودکهفریاد واهمیتیبه
کمکخواهیازمسلمانانراسردهدوپاسخشراندهدمسلماننیست.)الکافی،ثقۀاالسالم
کلینیج۲،ص1۶۴ح۵،تهذیباالحکام،شیخطوسی،ج۶،ص1۷۵،ح۲۹،بحاراالنوار،

عالمهمجلسی،ج۷1،ص33۹،ح1۲۰(.

کنترلبیماریهای کنترلعواملمؤثربرسالمتپیشنهادمیگردد: چندینراهکارهایبرای
آن در مردم که شرایطی بخشیدن بهبود فقر، با برخورد اصالحسیستمسالمت، و کشنده
کارمیکنند،اولویتهزینهدرسالمتدرمقایسهباتکنولوژیپیچیدۀپزشکی،لزوم زندگیو
اقدام دو انجام درسالمت، تأمینعدالت برای بربخشخصوصی. نظارت و برنامهریزی
ضروریبهنظرمیرسد:احیاوتوسعۀشبکۀبهداشتی-درمانیکشوروپرداختنهرچهبیشتر
افراد و ارتقایسالمتجامعه کهسهمحداقل۵۰درصدیدر اجتماعیسالمت، بهعوامل
دارد.اجراییکردنایندواقدامبسیارارزشمندکهموجباستقرارعدالتدرسالمتمیشود،

نیازمندعزمملی،مشارکتمردموهمکاریهایبینبخشیاست)۲۷(.

نتایج مطالعه

دراینمطالعهموضوعاتزیردرحیطۀنسبتآداباجتماعی،اخالق،وحرفهایگری،در
فرهنگاسالمی،درحوزۀسرطانشناسیبرایمطالعاتبعدیشناساییوپیشنهادشد:

• تعیینکنندههای	 از دقیق اطالع به سرطانشناسی وصاحبانحرف کنشگران التزام
اجتماعیسالمت1۶درحوزۀسرطان؛

• کاویفرهنگیواجتماعیاخالقوحرفهایگریومعنویتدرحوزۀسرطانشناسی	 وا
)عنوانکلی(؛

• ارزشهایبنیادین،اساسیوکارکردیحرفۀطبومصادیقآندرحوزۀسرطانشناسی؛	
• رابطۀبینرضایتالهی،رضایتخلقخداورضایتبیمار)ازاهدافمتعالیاخالقو	

معنویتدرحوزۀطب(؛
• و	 کاوینقشها باورهاورفتارهاینادرستاجتماعی،فرهنگیدرسرطانشناسی،وا

مسئولیتهایکنشگرانحرفهای؛
• کتمانحقایقبهبیمارانمبتالبهسرطاندرفرهنگاجتماعی	 ابعادحقیقتگوییو

16.  Social Determinants of Health
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ایران)۲۹(؛
• کاویچالشهایاخالق	 گاهانه،اعتراضخاموش:وا گاهانه،نارضایتیغیرآ رضایتآ

پزشکیدرارائۀخدماتبهبیمارانمبتالبهسرطاندرایران؛
• و	 سرطان به مبتال بیماران نیازهای با مواجهه در آن ابعاد و اسرار افشای و رازداری

تقاضاهایبستگان،معضلرایجدرفرهنگسالمتدرایران؛
• شناساییمصادیقومفاهیمحرفهایگریپزشکیدرحوزۀسرطانشناسی؛	
• راهبردشناساییوپیشگیریازمشکالتاخالقیدرحرفۀانکولوژی؛	
• راهبردمشاورهدرحلوفصلمعضالت،مشکالت،مواردخاص،وبحرانهایاخالقی	

درحرفۀانکولوژی؛
• حرفهایگراییاخالقیدرمدیریتخدماتسالمتدرحوزۀسرطانشناسی؛	
• فرهنگ	 در چندرشتهای1۸« »رهیافت و بینرشتهای1۷« »رهیافت مفاهیم در کنکاش

حرفهایانکولوژی؛
• راهبردترویجواشاعۀفرهنگواخالقحرفهایدرمصادیقانکولوژی؛	
• تعامالت	 در ازفرصتهایمغتنم بهرهگیری با ارتقایفرهنگسالمتجامعه راهبرد

حوزۀانکولوژی.

بحث: 

پیوستگیاخالقباطبازدیربازوجودداشتهوعالمانطبدرکنارپرداختنبهمسائلپزشکی
وتدابیرغداییودارویی،توصیههایاخالقینیزداشتهاند.اخالقپزشکیبهعنوانحوزهای
میانرشتهای،نقطهتالقیحوزههایمتعددوگستردهایازمعرفتبشریشاملانسانشناسی،
جامعهشناسی،الهیات،طبیعیات،فلسفهوحقوق،بودهاست.یکیازاینحوزههافرهنگو
آداباجتماعیاست.اخالقپزشکیبهدلیلماهیتارزشمحوری،تعاملووابستگیتامو
تمامبافرهنگداردوفرهنگنیزبادینوتمدنعجیناست.فرهنگتجلیارتباطانسانبا
خود،طبیعت،جامعهوخداوندوپویاترینوپایاترینوتأثیرگذارترینعنصردرتاریخبشراست.
فرهنگکلیتیدرهمآمیختهازباورها،ارزشها،آرمانها،دانشها،فنون،آدابوفعالیتهای
اجتماعیاست.طبونظاماخالقیناظربرآننیز،بخشیازفرهنگاستوبرهمۀابعادو
اجزایمتشکلهفرهنگتأثیرمیگذاردوازآنهاتأثیرمیپذیرد)3۰(.دراینبخشازمطالعه،

17. Interdisciplinary 
18. Multidisciplinary
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نسبتاخالقپزشکیوآداباجتماعیدرفرهنگاسالمیمطرحشدهاست.خدامحوریارزش
بنیادینوضروریحرفۀطبوضامناصیلوبیبدیلاجرایرفتارهایاخالقمحوروکردارهای
شایستهاست.شناساییوتبیینوراهیابیمصادیقچهاردهارزشاساسیذیلازالزاماتتحقق

آرمانهایاخالقاسالمیدرحرفۀطبوحوزۀسرطانشناسیاست)31(:

»رعایتوحدتویکپارچگی«،»تعهدومسئولیتپذیری)وجدانکاری(«،»تالشوپایمردی
محوری«، »عدالت کارآمدی«، و »شایستگی انضباط«، و »نظم علمی(«، و کاری )جهاد
و »صداقت بینی«، بزرگ خود و تکبر از کید ا اجتناب و فروتنی و »تواضع »امانتداری«،
و اتالفمنابع«،»شفقت و اسراف از اجتناب و راستگویی«،»تقواپیشگی«،»صرفهجویی

مهربانی«،»مردمگراییوانساندوستی«و»امنیتبخشیوپایبندیبهنظام«.

و بنیادین ارزشهای از کارکردیمنبعث واالی ارزشهای یافتههایمطالعۀحاضر، طبق
اساسیاخالقاسالمی،بهشرحذیلنیز،ازالزاماتفرهنگیواجتماعیاخالقپزشکیدرحوزۀ

سرطانشناسیاست:

• »کارجمعیوتیمیوفقفرهنگتعاوندراسالم«:درقرآنمجیدآمدهاست:َوَتعاَونوا	
قوىَوالَتعاَونواَعَلیاإِلثِمَوالُعدواِن1۹...و)همواره(درراهنیکیوپرهیزگاری َوالّتَ َعَلیالِبّرِ

باهمتعاونکنید!و)هرگز(درراهگناهوتعّدیهمکاریننمایید.
• کرم)ص(نقلشدهاستکهفرمودند:»َرِحَماهلُلامَرًءَعِمَلَعَماًل	 »اتقانکاری«:ازپیغمبرا

َفَاتَقَنه۲۰«کهناظربرمحکموزیباوخوبانجامدادنکاربرایباالرفتنکیفّیتکاراست.
• »خودارزیابی،خودمراقبتی،خودسنجی)محاسبۀنفس(وخودسرزنشی«:امیرمؤمنان	

)ع(میفرماید:»عباداهللزنواأنفسکممنقبلأنُتَوزنواوحاسبوهامنقبلأنتحاَسبوا«
کنندیااورابهمحاسبهفراخواننداو قبلازاینکهانسانرادرروزتوزینوحساب،وزن

بایدخودراتوزینوبهحسابرسیدعوتکند.
• »پایبندیبهتعهداتوپاسخگویی«،امیرمؤمنان)علیهالسالم(درفرازیازفرماننامه	

گرفتهای بهمالکاشترمیفرماید:»...بهعهدخویشوفادارباش،برآنچهبرعهده
گردان،زیراهیچیکازواجبهایالهی، امانتدارباشوجانخودراسپرپیمانخود
کهدرافکارو کههمۀمردمجهانباتماماختالفهایی همانندوفایبهعهدنیست

تمایلهادارند،درآناتفاقنظرداشتهباشند.«

1۹.قسمتیازسورۀمبارکۀالمائدۀآیه۲
3،ص۲۶3 ۲۰.الکافی،ثقۀاالسالمکلینی،حݬݓ
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• »ایثار،صبرواستقامت«:درعلماخالقصبرحالتینفسانیاستکهبهکمکآنانسان	
میتوانددربرابرانواعمشکالتایستادگیومقاومتنماید.اینمقاومتدراثرتسلطفرد
گرهدففردصابر،خدمتبهمردم، برخویشتنحاصلمیشود.درمصداقحرفهایا

کمالاخالقیوتقرببهخداوندباشد،صبرواستقامتفضیلتیواالخواهدبود)3۲(.
• »قانونگرایی«:رشداجتماعیافرادرامیتوانباشاخصرفتارهایقاعدهمندومنطبق	

برقانونسنجید.رشدیافتهترینجوامع،قانونمدارترینآنهااست.اضطراباغتشاش
وتجاوزبهحقوقدیگران،نتیجۀطبیعیفقدانقانوناست)33(.

• دادن	 منصفانه، رفتار اخالقی، ارزشهای به پایبندی وخالقیت«: نوآوری و »ابتکار
استقاللعملبهکارکنانوتفویضاختیار،انعطافپذیریدرقوانینومقررات،استفاده
اساس بر کارکنان انتخاب متقابل، همکاریهای تقویت مشارکتی، تصمیمگیری از
کارکنانفراهموبهارتقاوپیشرفت شایستگی،زمینههایبروزوتقویتخالقیترادر
کمکمیکند.مطالعاتنشاندادهاسترهبریاخالقمدارباعثتاثیر ورقابتسالم
برانگیزشدرونیدرنوآوریمیشودوسپسانگیزشدرونیدرنوآوریطییکفرایند

زنجیرهایباعثتقویتخالقیتدرمحیطکارمیگردد)3۴(.
• »نظارتدائمیبرزیرمجموعه«:نظارتمستمر،بهعنوانیکارزشواصلاخالقی،	

کنشگران وبازخوراندنتایجآندرتمامشئونومراتبنظامسالمتبایدحاکمباشد.
همیشه دارند، که اختیاراتی و مسئولیتها حساسیت سبب به سالمت حرفههای
گرفتارشدنبهآفتهایقدرتوسوءاستفادهازموقعیتخویش درمعرضلغزشو
هستند.تخلقبهاخالقحرفهایاسالمیآنانراازلغزشهاوآفاتمصونخواهدنمود.

• کار«:بهدلیلحیاتیبودنمسئولیتها،عناصر»سرعت«و	 »همراهیسرعتودقتدر
»دقت«الزمۀاخالقیوحرفهایبرایحرفهمندانسالمتمیباشد.بسیاریازعوارضو
گوارخاصهدرفوریتها،ریشهدراهمال،کمدقتی،بیدقتی،کاهلی ابتالئاتونتایجنا
وسستیوتأخیرنابجادرانجاماموراست.دقتومراقبتدرامورحرفهایدربعضی
کاریشب، کارسنگین،بیخوابیدرشیفتهای شرایطویژه،مانندخستگیناشیاز

مشغولیتذهنیبهعللمختلفیاهرعاملتأثیرگذاردیگر،بایدبیشترباشد.
• »خردگراییوتدبیرمبتنیبرعلم«:تکیهنمودنبراصولعقلیومنطقیدراندیشه،رفتارو	

گفتار،خردگرایییاعقلگراییاست.دراخالقحرفهایدخالتعقلوتفکردرشناسایی،
تحلیل،توجیه،پذیرش،عملکردنوارزیابیاندیشههاوارزشهایاخالقـیحائزاهمیت
استوتوصیهمیشود.درهمینزمینه،خداوندمتعالدرقرآنکریممیفرماید:»والتقف
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مالیسلکبهعلم۲1«درموردآنچهکهبهآنعلمنداری،پیروینکن.
• »آیندهنگریوعاقبتاندیشی«:ازلوازممهمواساسیدرتصمیمگیریهایحرفهای،	

سنجیدنجوانبمختلف،آیندهنگری،دوراندیشیوتوجهبهعواقباموراست.امام
کارهارا علی)ع(میفرمایند:دوراندیشترینمردمکسیاستکهصبروتأملدرعاقبت

شیوهوتنپوشخودقراردهد.
• و	 مقتضیاتعلمی درمصادیقحرفهای نیازهایزمان«: به پاسخگویی و »شناخت

معنوی و اجتماعی فردی، نیازهای سالمت، بر تأثیرگذار اجتماعی عوامل فناوری،
و نیازها این شناخت میکند. تغییر دائمًا دیگر امور بسیاری و خانوادهها، و بیماران
ازتکالیفاخالقحرفهایاست.شهیدمطهریضمن پاسخگوییمنطقیبهآنها،
کیدبرضرورتشناختشرایطومقتضیاتزمان،بهتفکیکواقعیاتناشیازتکامل تأ
علموصنعتازپدیدههایانحرافیوعواملفسادوسقوطتوصیهفرمودهاست)3۵(.

• ارزشیواخالقیاست.رواجتعاون	 ازاصول ازهمکاران«:تعاونوهمکاری »حمایت
رابهدنبالخواهد تعالیجامعه اثربخشیوپیشرفتو و کیفیت افزایش وهمکاری
گرفضایخدماتحرفهای،محیطیدوستانهوهمراهباحمایتازهمکاران داشت.ا

باشد،همۀنتایجارتقاخواهدیافت)3۶(.
• ازاصولدینمبین	 »عدالتمحوریدرمدیریتمنابعانسانیوبیتالمال«:عدالت

کهدرتمامطولعمر اسالموازسننتغییرناپذیرالهیاست.هرفردانسانیحقدارد
گرددو خودازامکاناتبهداشتیودرمانیبرایرسیدنبهحداعالیسالمتبرخوردار
کارآمدترینوایمنترینخدماتسالمتاست. بهعنوانموجودیالهیالیقبهترین،
منظورازعدالتاجتماعیتوجهبهنیازهایسالمتهمۀافرادواقشارجامعه،بدون
توجهبهموقعیتجغرافیایی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیآنهااست.عدالتدر
رعایتحقوقمردم،توزیعمنصفانۀسرمایهها)منابعانسانیوامکانات(،وعدالتدر

اجرایقوانینمنطبقبااخالق،ازمصادیقعدالتمحوریدرسالمتاست)3۷(.
• »فسادستیزی«:درسیرۀنبوی)ص(فسادستیزیازمؤلفههایحکمرانیشایستهشناخته	

شدهاست.درمصادیقحرفهایفسادازهرنوعباشد)اخالقی،مالی،مدیریتیوحرفهای(با
ارزشهاواصولاخالقحرفهایهمخوانینداردومذمومونکوهیدهاست)3۸(.

• »همدلی«:انسانموجودیاجتماعیاستوارتباطوانسبادیگرانازضروریاتزندگی	
اوبهشمارمیرود.احساسنیازبهمعاشرتصمیمانهوهمدلیوهمراهیبادیگران،در

۲1.سورۀمبارکهاسری،آیه3۶
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تعامالتبشریازارزشهایرایجوموردپذیرشعمومیاست.ایننیازدرخدماتو
مراقبتهایسالمتبیشازسایرمصادیقاجتماعیدارایاهمیتاست)3۹(.

• کهتازمانمعاصرحفظ	 »اعتمادسازی«:ازویژگیهایبارزطبدرتمدناسالموایران
وتقویتشدهاست،وجوداعتمادبینمردموخدمتگذارانسالمتخودبودهاست.
اعتمادبیمارانبهحکیمانوطبیبان،جلبوحفظاعتمادمردمواعتمادعمومیحاکم
برفضایروابطبینطبیبانوبیمارانازارکانمهماخالقحرفهایاستکهتحکیمآن

درزمانحاضروآیندهبهمراتبازدورانگذشتهبیشترضرورتدارد.
• »امیدواری«:امیدازسرمایههایمهمزندگیبشراست.امیدواربودنومأیوسنبودنازارکان	

سالمتروانیواجتماعیومعنویاست.ازآداباخالقپزشکیامیدبخشیبهبیمارانوافراد
ناامیدوتوانبخشیآنانبرایمقابلهبادشواریهاوفرازونشیبهایبیماریاست.»امید«در
»تربیت«و»سالمتروانی«انساننقشمهمیبرعهدهدارد.ازنظرقرآن»رجا«)امید(انبساط
کهانسانبسیاریازاسبابرسیدنبه سروردردلبهجهتامرمحبوباست،درصورتی
کردهباشدوبهآرامشقلبیبرسد.درُبعدتربیتیعاملتحرکوباعث محبوبراتحصیل
کارایی، کارراباالبرده،باعثتقویتقدرتصبر،حسشادکامی، کهبازده عملمیباشد

کاردانیو...میگرددکههمۀاینهاسالمتروانیانسانرابههمراهدارد)۴۰(.
• گاهیبخشیدرسطوحفردی،خانوادگیواجتماعیازرسالتهای	 گاهیبخشی«:آ »آ

کنشگرانایننظامنسبتبهآنمسئولیت کههمۀ مهمواصولینظامسالمتاست
گاهنسبتبهسالمتخودوآحادوارکانشحساسوپاسخگواست. دارند.یکجامعۀآ

• بزرگواری	 و کرامت است. اخالقی فضایل ارزشترین با از تکریمانسانها »تکریم«:
کهخداونددرقرآنمجیدبهآناشاره وبرتریآدمیبرموجوداتدیگر،ارزشیاست
باِتَو ّیِ

َرَزْقناُهْمِمَنالّطَ اْلَبْحِرَو َو اْلَبّرِ ْمناَبنیآَدَمَوَحَمْلناُهْمِفی َکّرَ َلَقْد میفرماید:»َو
گرامیداشتیم ْنَخَلْقناَتْفضیاًل۲۲«)وبهراستیمافرزندانآدمرا َکثیٍرِمّمَ ْلناُهْمَعلی

َ
َفّض

کیزهبهایشانروزیدادیموآنهارا وآنانرادرخشکیودریانشاندیموازچیزهایپا
گرامیداشتنآدمی بربسیاریازآفریدههایخودبرتریدادیم.(درسیرۀنبوی)ص(
کهانسانسزاواراحترام گذشتهازرعایتحقوقاو،دربردارندۀایندستوراخالقیاست
است.پیامبرخدا)ص(دربارۀارزشواالیانسانفرمود:»هیچچیزدرپیشگاهخداونداز

فرزندآدم،گرامیتروارزشمندترنیست)۴1(«

۲۲.سورۀمبارکهاسراء،آیه۷۰
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کارکنان سالمت  بعضی توصیه  های اخالقی در حوزۀ وظایف 

• کنشهایروانیورفتاریبیمارانوهمراهان؛	 کنترلوکمکبهتعدیلاضطرابووا
• امکاننقضحقوقوغفلتازرسیدگیمسئوالنهوبهنگامازبیمارانبدحال،گروههای	

بیگانه، اتباع اقتصادی، و اجتماعی پایین طبقات معلوالن، )کودکان، آسیبپذیر
مهجوران،ومانندآنها(؛

• کرامتانسانی،جنبههایشرعینظیرحفظنوامیس،محرمیت،رعایتحریم	 رعایت
که استفاده سوء یا تعرض آسیب، نوع هر از زنان و کودکان از صیانت و خصوصی،
همیشهواجباست،درشرایطبحرانی،ازدحام،تعطیالت،بالیاونظایرآنحائزاهمیت

ومستوجبدقتومراقبتمضاعفاست؛
• کدهایاخالقیدرهمۀشرایطضروریاستومراقبتازافرادسفارششده،	 قواعدو

افرادخیلیمهموسرشناساجتماعییاسیاسییاهنرییاورزشیونظایرآنها،افراد
کهدرعرفوفرهنگ،احترامبه فامیل،دوستانوآشنایان،همکارانوسایرافرادی
آنهاواجباست،هرگزنبایدموجبمحرومیتسایرینیانقضاولویتبندیمرسوم

حرفهای،یاهرنوعغفلتمشابهگردد؛
• گزارشدهیسرطانها،قواعداخالقیوحرفهایپاسخگوییبهافکار	 الزاماتقانونی

عمومی،جوفشاررسانهایوهرشرایطعادی،اضطراری،تحمیلییاناخواستۀدیگر،
گردد)بهجزدر هرگزنبایدموجبافشایاسرارواطالعاتخصوصییادادههایبیماری

گاهانهاخذشدهاست(؛ مواردیکهقانونتعییننمودهیادرموردتحقیقاترضایتآ
• التزاماخالقیوحرفهایوحفاظتیکارکنانسالمتبهانجاموظایفتشخیصی،درمانی	

گیردارویابیمارانبدحال، وتداوممراقبتازبیمارانآلودهبهبیماریهایمسری،وا
جمیع رعایت )با زندگی انتهای مراحل در بیماران آلوده، و عمیق زخمهای دارای

دستوراتایمنیوحفاظتی(؛
• روی	 تحقیق هرنوع خاصه علمی، تحقیقات در اخالقی کدهای و اصول رعایت

آزمودنیهایانسانی؛
• نداشتنقطعیهرنوعتعارضمنافع؛	
• توجهبهسالمتمعنوی،بهداشتروانی،ایمنیوسایرنیازهایسالمتیخودوهمکاران؛	
• مقاومتدربرابرهرنوعاقدامیاتحمیلغیراخالقی،غیردینی،غیرانسانیوغیرحرفهای؛	
• رفتارمسئوالنۀاخالقیوامانتداریدرنحوۀگزارشوجبراناشتباهاتوخطاهایخود	

وهمکارانونیزعوارضاجتنابپذیریااجتنابناپذیر.
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بعضی جنبه  های سلبی )نبایدها( در اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی

• صدورهرنوعگواهیخالف؛	
• فاشکردناسرار؛	
• ارتکابهرنوعقصوریاتقصیر؛	
• کهمقدوراستوموجبتأخیراقداماتحیاتی	 عدماخذبرائتورضایت)درهرموردی

نمیشود(؛
• نقضمقرراتحرفهای،ضوابطمؤسسهای،آدابفرهنگیواجتماعی؛	
• ثبتنکردن،یاثبتناقص،ناخوانا،یانادرستاطالعاتووقایع؛	
• امتناعازحضوربهدنبالفراخوانمگربهدالیلموجه،یاامتناعازارائۀمشاورهدقیقو	

مسئوالنهوبهنگامبههمکارانیادرخواستمشاورهدرمواردیکهبهمشاورهنیازاست.

نتیجه گیری:

فرهنگسازیدرحوزۀسالمتیکضرورتمبرماستوراهبرداصلیآنآموزشاست)آموزش
کالسیکومداومبرایصاحبانحرفهوآموزشعمومیبرایمردم(.

کارینسبتبههرنوعوظیفهومسئولیتاست اخالقحرفهاینوعیتعهداخالقیووجدان
کیدبرمفاهیموالزاماتاخالقحرفهایوالتزامبهرعایتآنهاتوسطصاحبانِحَرف )۴۲(.تأ
فرایندهای تمامی است. سرنوشتساز و بسیارضروری عالی آموزش و نهادهایسالمت و
آموزشعالی،پژوهشوارائۀخدماتدرحوزۀسالمت،ماهیتیاخالقیدارند.ادراکاخالقی
درحوزۀسرطانشناسی،باادراکجمعیصاحبانحرفهمیسروفراهممیشود.اینمهماز
طریقنشروترویجفرهنگاخالقحرفهای،نهادینهسازیاخالقحرفهایدرهمۀفعالیتها
وفرایندها،مرئیساختناصولوارزشهایاخالقیوفرهنگیدرهمۀشئونزندگیوتالش
برایارتقایفرهنگسالمتعمومیجامعهحاصلمیشود.مشکالتاخالقیدرونحرفهای

بایدبانظارتهایدرونیشناسایی،پیشگیریودرصورتبروزراهیابیوحلشود.
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گفتار 11
احکام پزشکی مرتبط با مراقبت از بیماران مبتال به سرطان،

 مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی مرتبط با فقه و آداب طبابت

امامعلیعلیهالسالم 
من تطّبب فلیتق هللا والینصح والیجتهد؛ 

کسیݥکهݥطباݥبتݥمیݥکندݥباݥیدݥتقوݥاݥیݥاݥلهیݥپیشهݥکندݥوݥ
خیرݥخوݥاݥهݥ»نسبتبهمردم«وتالشگرباشد.

بحاراألنوار،ج۶2،ص74وجعفرمرتضیالعاملی،اآلدابالطّیبه،ص119.

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 11

پیام11
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
نیازهاومراقبتهایمذهبیبیمارانمبتالبهسرطان

رعایتحقوقبیمارانونسبتآنبااخالقپزشکیحرفهایاسالمی
نتایجبهدستآمدهازمطالعه

بحث
بعضیازصفاتمهموفضایلشایستهاخالقیصاحبانحرفۀطب

بعضیازمسئولیتهایضروریوبایستههاونبایستههایاخالقپزشکی
نتیجهگیری
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پیام 11
هماهنگیخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتیدرمانیوتوانبخشیسرطان،باحقوق
وفقهاسالمیواخالقپزشکیحرفهایاسالمیضروریاستوهمگراییمؤثربینآنها

موجبارتقایسالمتوتأمینکاملترینسطحسالمتبیمارانمیشود

مقدمه و بیان مسئله

مکلفبودنانساندربرابرخداوندولزومتعیینروابطومناسباتحقوقیبراساسرجوع
مناسبات و روابط »تنظیم نقش تا میشود سبب وحیانی( )آموزههای قدسی عقل به
حقوقی«،بهدانشفقهسپردهشود.پیشرفتهایعلمیوفناوری،مبادلهسریعاطالعات
وظهورروابطچندگانهوتعاملهایپیچیدهدرساحتهایفراملیوجهانی،سببمیشود
کهفقهپژوهانبرایپاسخگوییبهپرسشهایدنیایمعاصرونیازهایجدیدومختلف
که جوامعانسانی،درصددبهرهگیریازدانشهایمختلفبرآیند.یکیازایندانشها

سهمبسزاییدراجتهادواستنباطاحکامشرعیدارد،دانشاخالقاست)۴3(.

حقوقی فلسفی، فقهی، بحثهای بر مشتمل و میانرشتهای موضوعی پزشکی اخالق
اجتماعی، و فردی سعادت در نفس تهذیب و اصالح و درونی سازندگی است. پزشکی و
دنیویواخرویانساننقشبسزاییدارد.فضایلاخالقیازطریقعملنمودنبهشریعت
اسالمیو»فقه«میسرمیگردد.فقهالزمةاخالقصحیحاسالمیواخالقمتممومکملفقه

استوتوجهبهاینمقارنهوپیونددربسیاریازامورراهگشااست)۴۴(.

انطباقرفتارهایفردیواجتماعیبااخالقوموازینشرعیوحقوقیازمهمترینویژگیهای
جوامعدینیبهشمارمیرود.حقوقواخالق،هردوازعلومانسانیهستندواحکامارزشی
صادرمینمایند.همراهیوهماهنگیقواعداخالقیباقواعدحقوقی،ضرورتیکجامعۀ
گروهاخالقیوحقوقیمنشعب شایستهاست.بههمیناعتبارمسئولیتهایانسانی،بهدو
میشوند.درمسئولیت اخالقی، مرجعتشخیصوپاسخگوییوجدانفرداست.مفاهیمی
که ازعذاباخروی بیم و گناه،قضاوتمردم یاعذابوجدان،احساس نظیرشرمساری
عمومًاجنبهدرونیدارند،معیارهایقضاوتارزشیدرمسئولیتاخالقیهستند.اینحیطه
ازمسئولیت،عالوهبرروابطاجتماعی،همهجنبههایدیگرزندگیفردراشاملمیشود.در
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مسئولیتحقوقی،قانونیاداوریعرفمرجعتشخیصاست،شخصنسبتبهاعمال
صاحبنظران عقاید و قضائی رویۀ است، پاسخگو مردم و جامعه قبال در خود ارتکابی
نقشدارد،وقلمروآنروابطاجتماعیاستوضامناجراییبیرونیدارد)۴۵(.براساس
احکاموقواعددینیونیزاصولوارزشهایاخالقی،هرفرددارایحریمومحدودۀمورد
گفتارناظربرچهارمحوراست:محورعمومیبحث،ناظربر»شعاعو احتراممیباشد.این
دایرۀتأثیراخالقبرفقهوحقوق«وحوزۀدومناظربربحثاختصاصی»چهارچوباخالقی
مجموعه و مردم و بیماران با سالمت کنشگران سایر و پرستار و پزشک ارتباط حقوقی و
و انسانی« ارتباطات این آسیبزای عوامل »شناخت سوم محور است. خود« همکاران
حوزۀ در انسانی تعامالت و ارتباطات حریم و حدود حفظ »راهبردهای حوزه چهارمین
سالمتودرمصداقسرطانشناسیبراساسدستوراتدینیوقواعداخالقی«است)۴۶(.
رعایتقوانیناسالمدرعرصههایانجاماعمالپزشکیضروریواقداماتوتعامالتحوزۀ
رابطۀاخالق بامبانیفقه،حقوقواخالقاسالمیباشد. نبایدمخالف نیز سرطانشناسی
ازحیطههایمبهموپرچالشاست.ممکناستضوابطومقرراتاخالق وفقهپزشکی
پزشکیهمسانیامتفاوتبااحکامفقهیباشند.یکفعلممکناستازنظرفقهیمباح
باشدولیازنظراخالقیناپسندبهشمارآید.علیرغمحیطههایچالشی،دانشهایاخالق
کاربردیاست وفقهپزشکیمکملیکدیگرمیباشند)۴۷،۴۹(.اخالقپزشکیمقولهای
کهارتباطمستقیمبانوع وتصمیمگیریهایاخالقیدرمسائلطبوسالمت،ازآنجهت
کنشگراندارد،میتواندبستهبهنوعتربیتوآموزش،باورهاواعتقادات،فرهنگو نگرش
آداباجتماعی،وشرایطروحیوجسمیومعنویتصمیمگیران،متغیرباشد.هماهنگیاین
تصمیماتسرنوشتسازباتوجهبهآموزههایدینیواحکامفقهیوآرایحقوقی،ضرورت

کهرعایتآنازلغزشهاوخطاهاوتخلفاتپیشگیریمیکند)۴۵(. مبرمیاست

کلیدی : فقه،احکام،احکامپزشکی،آداب،حقوق کلمات 

Key words: Feqh, Rules, Medical Commandment, Complaisance, Law 

نیازها و مراقبت  های مذهبی بیماران مبتال به سرطان

توجهبهنیازهایمذهبیبیماران،سهمارزشمندیدرسازگاریآنانباشرایطبیماریدارد.
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ایجادآرامش،تقویتروحیۀامیدواریومقابلهباناامیدی،ارتقایسطحارتباطاتفردی
کاهشاضطراب،نگرشمثبتبهزندگیوافزایشتوانمقابلهبارویدادهای واجتماعی،
گوار،ازنتایجمهمتوجهبهنیازهایمذهبیبیماراناست.درسننالهی،مواجهه دشوارونا
بامشکالتوزیانها،موجبتوجهانسانبهخداوندمیشود.خداونددرسورۀزمرمیفرماید:
کهبهانسانزیانیبرسد،پروردگارخویشرامیخواندوبهسویاوبازمیگردد.« »هنگامی
باورهاوانجامفرایضومناسکمذهبی،راهبردمهمیبرایمقابلهبابیماریهامحسوب
به پایبندی و بخشی آرامش موجب دانستن، شافی را وخداوند شفا به اعتقاد میشود.
کو اجرایدستوراتدرمانیمیشود.پزشکان،پرستارانوسایرمراقبین،بایددانش،ادرا
تجربۀخودرادراینزمینهافزایشدهندوضمنانجاموظایفمراقبتیودرمانی،نیازهای

مذهبیومعنویبیمارانرافراهمسازند.

رعایت حقوق بیماران و نسبت آن با اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی

اخالقازمهمترینمنابعحقوقوعواملمؤثردرآناستودرهردوبرجنبههایشناختی
انسان اختیاری رفتارهای علم، دو هر موضوع اینکه علیرغم میشود. کید تأ رفتاری و
استشباهتهاوتفاوتهایاخالقباحقوق،موجببرخیهمگراییهاوواهمگراییها
کآنهاسعادتفردوجامعهوتأثیرگذاریآنهادرموضوعافعال شدهاست.نقطۀاشترا
است قواعد پذیری تغییر و انگیزه اجرایی، قلمروضمانت آنها افتراق نقطۀ و اختیاری

.)۵۰(

رعایتحقوقبیماراندرارائۀخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانیوتوانبخشی
از نیز خود اجتماعی مسئولیتهای و حقوق از مردم گاهسازی آ است. ضروری سرطان
۵ بیماران منشورحقوق در است. کلیسالمت اساسسیاستهای بر دیگر ضرورتهای

کلیبهشرحزیرمقررشدهاست)۵1(: محور

• حق دریافت خدمات مطلوب،)شایستۀشأنومنزلتانسانوبااحترامبهارزشها،	
غ اعتقاداتفرهنگیومذهبی،برپایۀصداقت،انصافوادب،همراهبامهربانی،فار
بر جنسیتی، و بیماری نوع فرهنگی،مذهبی، قومی، جمله از تبعیض، هرگونه از
اساسدانشروز،مبتنیبربرتریمنافعبیمار،مبتنیبرعدالتواولویتهایدرمانی
کلیۀامکاناترفاهیپایهوضروری)اورژانس(،بدونتوجه بیماران،همراهباتأمین
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گروههایآسیبپذیر،درسریعترین باتوجهویژهبهحقوق تأمینهزینهیآن، به
زمانممکنوباتوصیههایخاصبرایمراقبتهایفوریومراحلانتهایحیات(.

• کلیۀاطالعات	 کافی،)بیمارمیتواندبه حق دریافت اطالعات به نحو مطلوب و 
ثبتشدهدرپروندۀبالینیخوددسترسیداشتهباشدوتصویرآنرادریافتنمودهو
تصحیحاشتباهاتمندرجدرآنرادرخواستنماید،مسئولیننیزبایدبارعایتاصل
رازداری،درزمانمناسبومتناسبباشرایطبیمار،حقدسترسیودریافتاطالعات

توسطبیماررابهرسمیتشناخته،اقدامنمایند(.
• حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سالمت،)احترامبهحق	

گونه انتخابوتصمیمگیریدردریافتخدماتسالمت،شرکتیاعدمشرکتدرهر
پژوهش،قبولیارددرمانهایپیشنهادی،شرایطانتخابیاتصمیمگیری،التزام

کلیۀاطالعاتبیماروسایرموازینمرتبط( بهرعایتاصلرازداریراجعبه
• حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری،)رعایترازداریدر	

کردهاست،فراهم کهقانونتعیین کلیۀاطالعاتمربوطبهبیمار،مگرمواردی مورد
نمودنامکاناتالزمبرایتضمینحریمخصوصی،همراهداشتنفردمعتمدوسایر

موازینمرتبط(
• کارآمد رسیدگی به شکایات،)نحوۀطرحشکایت،نحوۀ	 حق دسترسی به نظام 

رسیدگیبهشکایت،نحوۀجبرانخسارت،وسایرمواردمرتبط(

موضوعات شناسایی شده در مطالعه 

اسالمیشناساییشد. فقه ازمنظر کنکاش برای زیر اینمطالعهموضوعاتمشروحۀ در
شناساییمطالبمتعدددیگروشرحوبسطومبانیمطالبذیل،مرهونتالشهایآینده

است.

• کلیاترابطهبینفقهوطببهطورعامواحکامویژۀسرطانشناسیبهطورخاص؛	
• مسئولیتهایاجتماعیمراقبینسالمتوریشههایاخالقیآن؛	
• اخالق	 اصل فقهیسلطنت، قاعدۀ و پزشکیخودمختاری اخالق اصل میان رابطۀ

قاعدۀ رسانی، پزشکیسود اخالق اصل فقهیالضرر، قاعدۀ و نرسانی پزشکیضرر
فقهیاحسان،اصلمشترکاخالقپزشکیوفقهیعدالتونظایرآنها؛
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• انجام	 تسهیل برای درمانگران وظایف و درمان و بیماری شرایط در فرایض انجام
وظایف؛

• نهیپزشک	 آیا و نماید نهی فرائض انجام از را بیمار آیاپزشکمتخصصمیتواند
تکلیفراازبیمارساقطمیکند؟؛

• مفیدبودنومضرنبودناقداماتحرفهایومطلوبیتاجتماعیاقدامات؛	
• احکاممرتبطباضمانتپزشکمتخصصانکولوژیستوسقوطضمانتبهواسطۀ	

اذن؛
• احکاممرتبطبابرائتذمهواخذرضایتنامۀدرمان؛	
• آتانازی)قتلازرویترحم(،ازدیدگاهاخالق،فقهوقانون؛	
• ازدیدگاه	 انتهاییحیات، مراحل بیماران در احیا یاعدم احیا یاقطعدرمان، ادامه

اخالق،فقهوقانون؛
• احکاممربوطبهدیاتومصادیقآندردرمانبیمارانمبتالبهسرطان؛	
• قصوروتقصیرپزشکیدرفقهوپزشکیقانونی؛	
• احکامسقطجنیندربیمارانمبتالبهسرطان؛	
• یابرایاقداماتپیشگیری	 یاقطعباروریدربیمارانمبتالبهسرطان احکامحفظ

بهدالیلژنتیکی؛
• تعارضمقرراتباحکممرجع؛	
• آتانازی،شبیهسازی،مرگمغزی،	 فقهوپدیدههایمستحدثه)نظیرپیونداعضا،

روشهایکمکباروری،تلقیحمصنوعی،رحمجایگزین،سلولهایبنیادی،هوش
مصنوعی...(؛

• احکاموآدابدینیدرمراقبتهایپایانحیات،احتضار،احکاممیت؛	
• احکامپزشکیدرآموزشسرطانشناسی؛	
• تقدمفقهبراخالقیابالعکس؟؛	
• یا	 واقع دادن،مطابق وشهادت گواهی، فقهیصدور و قانونی و اخالقی مالحظات

خالف؛
• کیفریپزشک)انکولوژیست(؛	 ماهیتمسئولیت
• خطایپزشکیدرانکولوژیوتأثیرآندرمسئولیتپزشکان،ازمناظرقانونی،اخالقی	

وفقهی؛
• قلمرو	 نامحرم، معاینۀ جوانان، خاصه همجنس غیر معالجۀ محرمیت، احکام
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کالمیاعتدالدررفتارهای کتفا،حدارتباط محرمیتطبیب)مقاماضطرارومقدارا
کالمی،توجهبهضرورتهایالزمبرایحفظمصلحتونیزحد عاطفیوارتباطهای

کهضرورتایجابمیکند(. کتفابهموقعیتویژهای ا

بحث:

ارزشمندترینموجودهستیواشرفمخلوقاتخداوندتبارکوتعالی،انساناست.موضوع
علمطبنیزحفظوارتقایسالمتهمهجانبه)جسمانی،روانی،اجتماعیومعنوی(گوهر
سرسبدآفرینشاست.اخالقپزشکیازدیربازیکیازاجزایطببهحسابآمدهوحکیمان
گرفتهو کهاصولاخالقیرانیزفرا کناریادگیریدانشپزشکی،ملزمبودهاند وطبیباندر

آنهارابههنگامدرمانبیمارانبهکاربندند)۵۲(.

بعضی از صفات مهم و فضایل شایسته اخالقی صاحبان حرفۀ طب   عبارت اند از )45(:

استقامتوپایداری،توکلبرخداوند،تقویوپرهیزگاری،رازداریوامانتداری،حذاقتو
مهارت،دانستنمسائلدینی،اعتدالومیانهروی،

بعضی از مسئولیت  های ضروری و بایسته ها و نبایسته  های اخالق پزشکی    )45(:

رفتارمنطقیوعادالنهدردریافتحقالعالجودرصورتضرورتچشمپوشیازآن،مشورت
پاک، زندگی داشتن موضوع، در نبودن صاحبنظر یا تردید و شک موارد در رایزنی و
رنجاندن از اجتناب رفتار، و درپوشاک تکبر و ازخودنمایی اجتناب اخالقی، و پارسایانه
کشنده،انجامیاتشویقسقط بیمارورفتارآزاردهنده،اجتنابازتجویزوسفارشداروهای
داده تشخیص پزشکیضروری نظر از یا نموده تعیین قانون که مواردی در )مگر جنین
کهدراینموردهمتأییدقانونیالزماست(،اجتنابازسوءاستفادهازمقاموپایگاه شده
گمراهنمودنبیماریاهمراهانوبستگانوی،افشایاسراربیمارواطالعات خود،پرهیزاز
کهقانونتعییننمودهاست(،انجامهرنوعتبلیغاتو بیماری)مگردرمواردوبهشرحی

گرمی. بازار
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نتیجه گیری

باقوانین هماهنگیخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتیدرمانیوتوانبخشیسرطان،
اسالمیواخالقپزشکیحرفهایاسالمیضروریاستوعملکردهانبایدمخالفبامبانی

فقهواخالقاسالمیباشند.

احکامفقهیباتواناییرساندنانسانبهرشدمعنویرساندهوپیشبردندرمسیرتقرب
بهسویخداوند،برایویسعادتجاویدانوآرامشدرونیرابهارمغانآورند.تأثیراخالق
کهقانونگذاردرتدویناحکام،بهارزشهایاخالقینیزتوجه برشریعتبهاینمعنااست

میکند)۴3(.

گرچهاحکاماخالقی فلسفۀاخالقاسالمیوفلسفۀاحکامدینیریشههایهمسانیدارند،ا
ماهوی وحتی تفاوتهایصوری است بالینیممکن بابموضوعات در فقهی احکام و
داشتهباشند.رابطۀبیناخالقپزشکیواحکامپزشکیپیچیدهوحساساست.هردو
حیطهناظربررفتارواعمالاختیاریانسانهستندوبیانگررابطۀافعالباغایتمطلوب
آنهامیباشند.دررابطهباحقوقپزشکینیزاینارتباطپیچیدهوحساساست.هدف
کههدف اصلیقواعدحقوقیصیانتازامنیتوتأمینسعادتاجتماعیاست،درحالی
اهدافحقوقی فوق که است، انسان نهایی کمال و ابدی اخالقی،سعادت قواعد غایی
است.درانگیزههانیزتفاوتمحسوساست.مقصوداحکامحقوقیبهفعلیترسیدنعمل
کهدرافعالاخالقی،وصولبهمقصودجز است،حالباهرنیتانجامشدهباشد،درحالی
باقصدونیتفاعلممکننیست.دربعضیتعابیرحقوقبهزندگیمادیواخالقبهزندگی
کهالزاماتحقوقیو معنویمختصدانستهشده)۵3(.درتعامالتبالینیحقایناست
موازیناخالقی،توأمًارعایتشوندودرمواردتناقضبهمراجعذیصالحمراجعهشود.این
محورازمطالعه،باتوجهبهاقتضائاتتخصصی،بهصاحبنظرانسفارششدهومرهون

مطالعاتبعدیآنهااست.
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مقدمه فصل 4

کهموضوعاخالقهمدرموردفضیلتهااستوهمدرمورد درفصولقبلیمشخصشد
اخالق درخصوص است اسالم جهان برجستۀ فیلسوفان از که نراقی احمد مال رذیلتها.
میفرماید:»فضایلاخالقینجاتدهندۀانسانونردبانرسیدناوبهسعادتجاودانهاست
رادرپیدارد،پسخالی کنندۀجانویبودهوبدبختیدائمی تباه وزشتیهایاخالقی
نمودنجانازدومیوآراستهشدنبهاولیازمهمترینواجباتانسانوتنهاراهرسیدنبه
حیاتحقیقیاستوبدونایندو،رسیدنبهحیاتپاکانسانیازمحاالتاست.«فضایل
اخالقیبهمنزلۀحدوسطاستورذایلدراطرافآنقراردارد.بههمیندلیلفضیلتبیشاز

یکینیست،درحالیکهرذایلاطرافآنبیشماراست)1(.

کههدفازآن،منافعمادیوفردینباشد،خواهانسانآنرا فعلاخالقیآنفعلیاست
بهخاطراحساساتنوعدوستیانجامدهد،خواهبهخاطرزیباییفعل،خواهبهخاطرزیبایی
که روحخود،خواهبهخاطراستقاللروحوعقلخویشوخواهبهخاطرهوشیاری.همانقدر

»خودی«ومنفعتفردیدرکارنبود،فعلاخالقیاست)1(. 

باشد، معتبر تحقیق فرایند که صورتی در نظرسنجیها، در بهدستآمده اخالقی مباحث
معتبر مطالعۀ معیارهای از بعضی .)۲( باشد ذینفعان برای مفیدی راهنمای میتواند
عدم و واقعیت »بیان آن«، ضرورت و اهمیت و مسئله درست تشخیص « از: عبارتاند
تحریفحقایقدرانتخابموضوع«،»تواناییوتخصصانجامپژوهش«،»حریمخصوصی
از پرهیز و »امانتداری شرکتکنندگان«، حقوق رعایت و گاهانه آ »رضایت رازداری«، و
دادهسازی«،»استفادهازروشهایتحلیلیمناسب«،»پذیرشنتایجوسعۀصدر«،»استناد

بهمنابععلمیمعتبر«،و»داشتنروحیۀعلمیوتوجهبهارزشهایعلمی«

کهدرنظرسنجیراجعبهاولویتهایاخالقپزشکیضروری بعضیازمؤلفههایضروری
است)3(. 

• کشورمابستگیبهتالشافرادعالقهمندومتعهدوعالمدارد.	 آیندۀاخالقپزشکیدر
ماازنظرمنابعاخالقیدرفرهنگاسالمیغنیهستیموبایدازگروههایمختلفکهبه

مسائلروزآشناییداشتهباشندنیزبیشتراستفادهکنیم؛
• کهبدونپشتوانۀمباحث	 نیازمندارائۀراهکارهایعملیهستیمامابایدتوجهداشت

نظری،اجرایعملیآنهامیسرنیست؛
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• کیدبرمعارفاسالمیدربحثهایاخالقپزشکی؛	 تا
• کسیدر	 کهچه مباحثاخالقپزشکی،مباحثزندهایهستندوبستگیبهایندارد

کجاوازچهمنظریبهآننگاهکند؛
• اینرشتهدردانشهای	 که اخالقپزشکییکعلممیانرشتهایاستوالزماست

مختلفیمانندفلسفهوحقوقمطرحشودومطالعاتوروشهایمیانرشتهایمورد
توجهقرارگیرد؛

• کرد.اخالقموضوعیکسویهنیست	 بایداخالقعلمیرادرجامعهازهرجهتنهادینه
بلکهنیازمندهمکاریوهمدلیبادیگرنهادهایجامعهاست؛

• مهمترینمانعبرایتحققاخالقپزشکیبهصورتنظاممند،عدمهماهنگیمیان	
صاحبنظرانودپارتمانهایعلمیاست؛

• افزایشمطالباتجامعهوحقانتخابافراد،براولویتهایاخالقپزشکیوحرفهای	
تأثیرگذاراست؛

• کافیاخالقحرفهایدرموسساتپزشکیاستو	 گرفتاریجامعهرعایتنا ازمهمترین
بایدبهتحلیلمسائلعینیبنگاههاوسازمانهانیزپرداختهشود؛

• کمیتههایاخالقپزشکیضروریاست.اعضایاین	 کدهایاخالقیوفعالیت وجود
سوژۀ که تحقیقی باشند.هرگونه دیگری وامدار نباید و باشند مستقل باید کمیتهها

انسانیدرآنباشدبایدبهتأییدکمیتۀاخالقکشورینیزرسیدهباشد؛

دراینفصلازدیدگاههایصاحبنظرانبرایشناساییموضوعاتواولویتهایاخالقدر
حوزۀسرطانشناسیاستفادهشدهاست.دیدگاههایمشترک،درنظرسنجیهایمختلف،از

اهمیتبیشتربرخوردارند.
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گفتار 12
دیدگاه  های صاحب نظران و متخصصان جامعۀ پزشکی  در باب اخالق در 

سرطان شناسی

حَسَنه 
َ
 ا

َ
ِبُعون

َّ
َیت

َ
وَل ف

َ
 الق

َ
ِذیَن َیسَتِمُعون

َّ
 ِعباِد ال

َب�شِّ
َ
ف

مژدهبهبندگانمن،کسانیکهسخنهارامیشنوندو
سپسنیکوترینآنراانتخابمیکنند.

کریمه17و18 قرآنمجید:سورهزمر:آیات

فهرست تفصیلی گفتار 12

پیام12
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
نتایج

و صاحبنظران دیدگاه از سرطانشناسی حوزۀ در پزشکی اخالق کالن محورهای
متخصصاناخالقپزشکی

بحث
بعضیازدیدگاههایصاحبنظرانواندیشمنداناخالقپزشکیدرمستنداتومطالعات

بومی
جدول1

نتیجهگیری
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پیام 12
کیدبرموازینومصادیق رعایتموازیناخالقاسالمیدرجمیعتعامالتحرفهای،باتأ
کیدصاحبنظرانومتخصصانحوزۀسرطانشناسیاست:»ایمانواخالص«، زیرموردتأ
»شایستهساالری«، »عدالتمحوری«، انسانی«، »رعایتحقوق انسانی«، کرامت »حفظ
»رحمتورأفت«،»رفقومدارا«،»اعتدالدرروشومنش«وکسبملکاتیمانند:»عدالت،
درشرایط فوق موارد تطبیق وصداقت«. وفا استقامت، تقوا،شجاعت،عفت،حکمت،

مختلف،درزمرۀمهارتهایضروریووظایفموردانتظارازحرفهمنداناست.

مقدمه و بیان مسئله

با آنان کالبد به سالمتی »بازگرداندن معنی به را بیماران جانبۀ همه حقوق رعایت گر ا
درمانی شیوههای معتبرترین کاربست پزشکی، تقوای و تجربه هنر، علم، از بهرهگیری
روزآمد،استفادهازداروهاوتجهیزاتوامکاناتالزم«تلقینماییم،رعایتاصولومبانی
کهفضیلتمحوراست،درعملونظرضروریاست.در اخالِقپزشکیحرفهایاسالمی
است شده کید تأ بیماران، سالمتی مقابل در پزشک بودن ضامن بر نبوی)ص( حدیث
)۴(.دیدگاهها،باورها،رفتارها،نقشهاومسئولیتهایمتخصصانوصاحبانحرفهای
با مواجهه نحوۀ است. سرنوشتساز سرطانشناسی، حوزۀ در اخالقی مقدرات تعیین در
که گاهسازیبیمارانوبستگانآنها کهازقبلنگرانومضطربهستند،شیوۀآ بیمارانی
درعیناخالقیبودنبارعایتموازینحرفهایانجامشود،تعییناولویتها،اختصاص
رضایت اخذ بیماران، بین عدالت رعایت چگونگی است، محدود که امکاناتی و منابع
قطع یا ادامه آزاردهنده، عالئم سایر تسکین و درد کنترل بالینی، مطالعات در گاهانه آ
درمان،درمانهایبیهوده،مسائلپایانحیات،دخالتدروظایفتخصصیهمکاران،
موضوعاتمرتبطبابیمهواقتصاددرمان،وبسیاریموضوعاتدیگر،مرهونشناسایی،
از طیفی صاحبنظران، و متخصصین حرفهای تجارب در است. بهکارگیری و راهیابی
موضوعاتاخالقیوحرفهایاهمیتداردرحوزۀسرطانشناسیدراینمطالعهشناساییو

اولویتبندیشدهاست.

در مجرب پرسنل و متخصصان، علمی،صاحبنظران، ازشخصیتهای مطالعه این در
جلسه )دو گروهی متمرکز بحث روش به حضوری، جلسۀ پنج طی سرطانشناسی حوزۀ
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دعوت آنها، اولویتبندی برای راند سه طی جلسه سه و موضوعات( شناسایی برای
بهعملآمد)شیوۀدلفی(.درمرحلۀجمعبندی،برایموضوعشناسی،عالوهبرپیشنهادات
کتابخانهاینیزاستفادهشد)۵،۷(.درمرحلۀ صاحبنظران،ازمنابعمعتبردرسطحمطالعه
بعدموضوعاتمشابهیاتکراریحذفویاادغامشدولیستنهاییموضوعاتموردتوافق،

اولویتبندیگردید.

کلمات کلیدی :بیماران،جامعه،مردم،جامعۀپزشکی،حقیقتگویی

Key words: Patients, Community, People, Medical community, 
Truth telling

نتایج: 

درجمعبندیبحثگروهیمتمرکزباحضورپزشکان،متخصصینوصاحبنظرانمحورهای
کالنبهشرحزیراستونتایجتفصیلیبهشرحجدول1تنظیمشدهاست.

و  صاحب نظران  دیدگاه  از  سرطان شناسی  حوزۀ  در  پزشکی  اخالق  کالن  محورهای 
متخصصان اخالق پزشکی

• برقراریارتباطاخالقمحور،معنوی،دلسوزانهومدبرانهبابیمارانوهمراهان؛	
• برقراریارتباطحرفهایتیممحورومشارکتیباهمکاران؛	
• درمان	 اقتصادی همزمان مالحظات و بیماران معیشتی و اقتصادی شرایط رعایت

)مشکلمحدودیتمنابععمومی(؛
• رعایتشرایطروانی،عاطفیونیازهایمعنویبیمارانوبستگان؛	
• رعایتعدالتدرارائۀخدماتواجتنابازتبعیضونابرابریبههرعلت؛	
• نمودن	 گاه آ گوار، نا اخبار )افشای گهی وپیشآ بیماری ماهیت مورد در اطالعرسانی

بیمار،گفتنحقیقت...(؛
• رفتاراخالقیدرانتهایحیاتومراقبتهایتسکینبخشوکیفیزندگی؛	
• مالحظاتاخالقیبراساسسن،جنس،آسیبپذیری،وامثالآن؛	
• مالحظاتاخالقیمرتبطباخطاهایپزشکی؛	
• مالحظاتاخالقیمرتبطبابیماریهاوشرایطخاص؛	
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بحث:

شناختدقیقازفرهنگوباورهایمردمالزمۀطبابتاخالقمحوردرحوزۀسرطانشناسی
است.درتشخیصوتوصیۀشیوههاورفتارهایدرستحرفهای،صاحبنظرانخداجوی
خداوند«، مطلق حاکمیت و »توحید میدهند: قرار توجه مالک را زیر مبانی ایمان، با و
»برخورداری عمل«، و اندیشه بعد در انسان »هدفمندی آفرینش«، جهان »هدفمندی
انسانازارادهواختیار«،»توجهبهابعادطبیعیوفراطبیعیانسان«و»برخورداریازویژگی
اختیاروآزادیبرابـرقـوانینوسنتهایالهی)۸(.«درچالشهایاخالقیوتعارضاتنیزاین

مبانیمالکبرونرفتازبنبستوحلاصولیآنهااست.

با که است مصادیق و موارد بسیاری در بزرگ چالش یک آن کتمان یا و حقیقت گفتن 
مطالعه دریک .)۹( گردد مدیریت باید ارتباطی مهارتهای ارتقای و اخالقی راهبردهای
گرفتند»درفرهنگجامعهماباوجودتفاوتنظراتدراجزای انجامشدهمحققاننتیجه
کثریتپزشکانصرفنظر کثربیمارانصرفنظرازسن،جنس،وضعیتتأهلوا حقیقتگوییا
ازسن،جنس،وضعیتتأهلومدتطبابتنظرموافقینسبتبهلزومحقیقتگوییبهبیمار
مبتالبهسرطانهمدرمرحلۀاولیهوهمدرمرحلۀپیشرفتۀبیماریدارند.درنتیجۀبیان
کثربیماراننیزترجیحمیدهنداطالعات حقیقتبهروشصحیحازضروریاتاست)1۰(.«ا
گهی،درمانوعوارضدرمان(دریافتکنند. بیماریرابهطورکامل)تشخیص،سیروپیشآ
اینضرورتموردقبولبسیاریازخانوادههایایرانینیست.نقشآفرینیمتخصصانبرای
حلایننوعتعارضاتومانندآنها،موضوعاینمطالعهاست.ارتقایارزشهایفرهنگی،
افزایشاطالعاتعمومی اختیار، و اراده از انسان برخورداری بهاصل احترام پررنگشدن
راجعبهسالمتوبیماری،وتفاوتهایشخصیتیوروانیبیماراندرنوعبرخوردپزشکانو
متخصصانبامسئلۀحقیقتگوییتأثیرگذاراست.درمطالعهPauletteMehtaوهمکارانش
ازآرکانزاس،باعنوان»اخالق در میادین سرطان شناسی1«،دیدگاههایصاحبنظرانو
متخصصاندرزمینۀموضوعاتاخالقیمطرحدرحوزۀهماتولوژیوانکولوژی،برایآموزش
گرفت.اهمموضوعات کارگاهآموزشیموردبررسیقرار فلوهاورزیدنتهایاینرشتهدریک

بهدستآمدهکهطیمقالهایدرسال۲۰۰۷منتشرشد،بهشرحزیراست)11(:

• روابطپزشکبابیمار؛	
• گاهانه،مشارکتدرتصمیمگیری؛	 رضایتآ

1. Ethics- in- Oncology Forums
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• گهیوارتباطات۲؛	 پیشبینیپیشآ
• گهیتوسطپزشک/گفتنیانگفتنحقیقت؛	 افشایپیشآ
• مراقبتهایپایانزندگی؛	
• تصمیمگیریدرمراقبتهایتسکینیوطراحیمراقبتهایپیشرفته3؛	
• خودکشیباکمکپزشک۴؛	
• استفادهازمنابع؛	
• رازداریواعتماد۵؛	
• حریمخصوصی،استقالل؛	
• مالکیتبافتهایبیمار،بانکهایسلولیعمومیوخصوصی؛	
• تحقیقاتسلولهایبنیادی۶وفناوریهایباروری۷؛	
• اجتنابازتعارض/تضادمنافع۸وتعهد۹بهکمپانیهایدارویی.	

مقایسۀدیدگاههادردوجامعۀمتفاوتازنظرنظاممراقبتهایسالمتوارزشهایاخالقیمورد
احترام،وجوهمشترکونیزوجوهمتفاوتیرانشانمیدهد،کهبهنوبۀخودعبرتآموزاست.

بعضی از دیدگاه  های صاحب نظران و اندیشمندان اخالق پزشکی بومی:

که. 1 شهید مطهری )ره(درتعریفعلماخالقنیزمینویسند:»علماخالق،علمیاست
کلیبرایزیستنیمقدس،متعالیوارزشمندراموردبحثقرارمیدهد دستورالعملهای
بهعبارتدیگر،علماخالق،علمقالبهایکلیبرایچگونگیزیستنمتعالیوباقداست
میباشد.اینچگونگیهمشاملرفتارمیشودوهمشاململکاتنفسانی،یعنیاین
کندوچگونهملکاتیداشتهباشد،تازیستناوباارزشباشد. کهانسانبایدچگونهرفتار

ملکاتیمانند:عدالت،تقوا،شجاعت،عفت،حکمت،استقامت،وفاوصداقتو…1۰«؛

2. Prognosis determination and communication
3. Advance care planning
4. Physician- assisted suicide
5. Confidentiality
6. Stem cell research
7. Reproductive technology
8. Conflict of interest
9. Conflict of commitment

1۰.غالمیحیدری،سالمه)3۹31(،تحلیلمحتواییمفاهیمومضامیناخالقیدرقرآنکریم،پایاننامۀکارشناسیارشد،رشتۀعلومتربیتی،
دانشگاهمازندران
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۲ نیازمبرمامروز،مباحثانتزاعینیست؛بلکهارائۀراهکارهایعملیاست،امابایدتوجه.
کهبدونپشتوانۀمباحثنظری،اجرایعملیآنهامیسرنیست)موارد۲تا داشت

11(11؛
3 علیرغممعارفپیشرفتهاسالمی،درعملازمنظراسالمیبهمباحثاخالقپزشکی.

ورودکاربردیروشنیانجامنشده؛
۴ سه. پزشکی، پژوهشهای در اخالق و پزشکان اخالق درمانی، موسسات در اخالق

موضوعحائزاهمیتدرجامعهاست؛
۵ کهانسانموظفاستبهلحاظانسانبودن،آنرارعایت. اخالق،آییننامهایاست

وبهعلتدوریازفضایلوازبینبردنحقوحقوقانسانیبهدستخویش،وبرای
بازگشتبهکرامتواقعیوحقیقیانسانیبهکاربرد؛

۶ عمومجامعهبامسائلاخالقیدرگیروبهآننیازدارند،افزایشمطالباتجامعهوحق.
انتخابازسویبیماران،ازمسائلبرجستۀاخالقپزشکیاست؛

۷ کشور،بهفعالیتهایبیشتری. درزمینۀمسائلاخالقیوفناوریواخالقزیستیدر
نیازاست؛

۸ رعایتاخالقحرفهایدرموسساتپزشکی،یکضرورتاجتماعیاست؛.
۹ تاسیسکمیتههایمستقلاخالقپزشکیوهمدلیوهماهنگیمیانپزشکانوکمیته.

هایاخالقیاست؛
1۰ تأیید. به باید کدهایاخالقدرپژوهش، رعایت بر انسانی،عالوه باسوژۀ تحقیقات

کمیتۀاخالقکشورینیزبرسند؛
11 و. تحقیقاتی کز مرا در ودین علم گروههای یا و دین و علم تحقیقاتی کز مرا تشکیل

دانشگاههاضروریاست؛
نقد محتوای برنامۀ درسی اخالق پزشکی از دیدگاه صاحب نظران )12(:. 12

• عدمتناسبمحتوا)ضعفدرتناسبمحتوابانیازهایجامعه،عدمتعادلدرانتخاب	
اخالق محتوای نداشتن حقوقی، و فقهی مباحث با اخالقی مباحث خلط و محتوا

پزشکیمبتنیبرمبانیاسالمی،...(؛
• سازماندهینامتناسب)سازماندهیمجزاونداشتنرویکردیتلفیقیبهسازماندهی	

درسی برنامۀ محتوای استمرار و توالی عدم و پزشکی اخالق درسی برنامۀ محتوای
اخالقپزشکی...(.

https://www.mehrnews.com،11.گفتگویگروهدینواندیشه»مهر«درمصاحبهباصاحبنظراناخالقپزشکی
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دیدگاه هیئت علمی راجع به آموزش تعهدات حرفه ای به دانشجویان)13(:. 13
• آموزشدانشجویان	 از بایدبهعنوانبخشیضروری آموزشاصولتعهداتحرفهای

پزشکیمحسوبشود؛
• بسیاریازویژگیهایمرتبطباتعهداتحرفهایقبلازورودبهدانشگاهکسبمیشود	

کهدرزمانتحصیلدردانشگاهایجادمیشود،بیشترمنشائی وحتیتغییراترفتاری
درخارجدانشگاهدارند؛

• تاثیرعملکرداساتیدبسیاربیشترازگفتارآناناستوبیشترتالشهابایدمعطوفبهتغییر	
رفتارهایآنانباشد؛

• شرایط	 و نشده حرفهای صالحیتهای به کافی توجه فعلی درسی برنامههای در
بهگونهاینیستکهازدانشآموختگانانتظاررعایتکاملتعهداتحرفهایبرود؛

• وجودتعارضاتمتعدددرموردتعهداتحرفهای،ازمهمترینموانعرشدآناست؛	
• آموزشنظریتعهداتحرفهای،بایدبارویکردهایکاربردیتلفیقشود؛	
• کیدبرمحتوا،روشآموزشوچندبعدیبودنتوسعهتعهداتحرفهای.	 تأ

آرای محققان ایرانی در ایجاد اعتماد در روابط فی مابین پزشک و بیمار )1۴(:. 14
• چگونگیبرخوردبابیمارونزدیکاناو؛	
• معاینۀدقیقواخذاطالعاتکافی؛	
• رعایتاصولاخالقی،خاصهرازداری،حقیقتگویی؛	
• نداشتنتعارضمنافع؛	
• برخورددرستوداشتنسعۀصدردرموردتقاضاهاینابجا؛	
• ارتباطاخالقمحورباهمکارانحرفهای؛	
• عدالتدرتخصیصمنابع؛	
• توجهبهاعتقاداتمذهبیبیمار؛	
• اجتنابازتبلیغاتوخاصهتبلیغاتگمراهکننده.	
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جدول 1:عنوان/موضوع/اولویت/چالش/نیاز/راهحلاخالقی،حرفهایسرطانشناسی

اهمیتمسئلهدیدگاهها،اولویتها،وپیشنهاداتپزشکان،متخصصینوصاحبنظراندرباباخالقوامورحرفهایدرانکولوژیردیف
1تا۵

۵وظیفهاخالقیدرمانگراندردرستکاری،امینوموردوثوقبودن،جلب،حفظوتقویتاعتمادبیمارانوخانوادهها.1

۵مالحظاتاخالقیورفتاریدرشرایطغیرعادی)بارمراجعۀزیاد،درخواستهایغیرمنطقیو...(.۲

۵جنبههایاخالقیمرتبطباتأثیرگذاریشرایطاقتصادی،اجتماعیبیمارانبرتصمیماتدرمانی،مراقبتیورعایتاستانداردها.3

۵مالحظاتاخالقی/حرفهایمرتبطباشرایطونیازهایروانشناختیبیمارانمبتالبهسرطان.۴

۵مالحظاتاخالقی/حرفهایپایانحیات.۵

۵جنبههایاخالقیمرتبطبامشکالتخانوادهوبستگانبیمارانصعبالعالج،بهویژهدربحرانهاوشرایطپایانیزندگی.۶

نکاتاخالقی،حرفهایوقانونیمرتبطباقطعدرمان/جداسازیازدستگاهتنفسمصنوعی/احیانکردندربیمارانیکه۷
۵امیدیبهادامۀحیاتشاننیست.

۵مالحظاتاخالقیدرطبتسکینیدربیمارانمبتالبهسرطانکهبهاینمراقبتهانیازدارند.۸

۴مالحظاتاخالقیدرموضوعآتانازی)پایاندادنداوطلبانهبهزندگی(.۹

مالحظاتاخالقیدرتصمیمگیریبرایقطععضو،بازسازیعضو،درمانهایمنتهیبهمعلولیت،کولوستومی،1۰
کئوستومی،تغذیهرودهای،تغذیهوریدیوامثالآنها. ۴ترا

۴مالحظاتاخالقیخاصدرسرطانپستان،سرطانهایژنیتالمردانوزنان.11

جنبههایاخالقیروابطبینحرفهای،وتعامالتفیمابینمتخصصینومراقبینمختلفحوزۀانکولوژیکشور،1۲
۴مشاورههایضروری،مفیدواجتنابازتعامالتغیرضروری.

اصولاخالقیناظربرروابطمالیواقتصادی،رعایتتعرفهها،تعارضمنافع،طبابتدربخشخصوصی،تعاملبینبخش13
۴خصوصیودولتیو...درحرفانکولوژی.

۴مالحظاتخاصاخالقی،حرفهایدربانوان،کودکان،سالمندانمبتالبهسرطان1۴

مالحظاتخاصاخالقی،حرفهایگروههایآسیبپذیرمبتالبهسرطان)زندانیان،افرادبیسرپرست،بیخانمان،1۵
۴معتادین،مبتالیانبهایدز،اتباعبیگانه،وامثالآنها(.

مالحظاتاخالقیویژۀشیمیدرمانی،رادیوتراپی،جراحیسرطان،ژندرمانی،درمانهایمولکولی،درمانهایجدید،1۶
۴درمانهایجایگزین1۲،درمانهایمکمل13،درمانهایسنتی1۴و...

3چالشهاومالحظاتاخالقیوحرفهایمرتبطباباروریدربیمارانجوانمبتالبهسرطان.1۷

لزومارتقابخشیدنبهنقشهایاخالقی،معنویوحرفهایمددکاراناجتماعی،روانشناسانبالینی،روانپزشکان،مشاورین1۸
3حوزههایمرتبطوسایرمراقبینبیمارانسرطانی.

مالحظاتاخالقیدرمسائلوموضوعاتحقوقیدرانکولوژی)خطاهایپزشکی،شکایات،قضاوتبهعنوانمتخصصدر1۹
3موردهمکاران،شهادت،گواهیهایپزشکیوامثالآنها(.

درمانهایجدید،تجربی،کارآزماییهایبالینی،ابزارجدید،داروهاوتکنیکهایدرمانیجدیدوپیشرفتهایجدیدمبتنییا۲۰
گاهنمودنبیمارانازآنها. 3غیرمبتنیبرشواهدعلمیوحقوقبیماراندربرخورداریازمزایایآنهاووظایفمتخصصاندرآ

3جنبههایاخالقیمرتبطباباورهایفرهنگی،سبکهایزندگیناسالم،رفتارهایپرخطر.۲1

۲مالحظاتاخالقیتعاملبارسانههایعمومی،تبلیغات،اطالعرسانی،آموزشعمومی.۲۲

کلینیک)آسیبشناسی-آزمایشگاهتشخیصطبی،تصویربرداری،آزمایشاتمولکولیو۲3 مالحظاتاخالقیحوزۀپارا
کلینیک. ۲ژنتیک(وتعاملبالینباپارا

کز،پذیرفتنیانپذیرفتنبیمارانارجاعی.۲۴ ۲مالحظاتاخالقیارجاعبیماراندشواریاعارضهداربهسایرهمکارانومرا

12. Alternative medicine
13. Complementary medicine
14. Traditional medicine
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نتیجه گیری

بهدلیلبهبودتشخیصزودهنگامودرمانهاینوآورانه،سرطانهایقابلدرماندرحال
افزایشهستندوراهبردهایپیشگیرانهدربرابرسرطان،بهیکنگرانیجهانیتبدیلشده
کهمراقبتاخالقی است.باافزایشسریعپیچیدگیدرمانسرطان،تعریفروشنیازآنچه
سرطانراتشکیلمیدهد،بهموضوعبحثهایزیادیتبدیلشدهاست.اینوضعیتدر
شرایطیکهمنابعاختصاصیافتهبهمراقبتهایسالمتیمحدوداست،بهمراتبپیچیدهتر
است. پزشکان،پرستارانومتخصصانبهداشتعمومیکهدرزمینۀپیشگیری،غربالگری،
تشخیص،درمانوتحقیقسرطانهافعالیتمیکنند،اغلبدرحینانجامانتخابهای

پیچیده،بادوراهیهایاخالقیمواجهمیشوند)1۵(.

تحلیلوتأملبرآرایصاحبنظرانومتخصصانازجایگاهواهمیتویژهدراینمطالعه
برخورداراست.عصارۀدیدگاههایاخالقیاساتیدوپیشکسوتانواسوههایاخالقومعنویت
کشور،چراغراهوراهنمایمعتبربرایعمومجامعۀپزشکیوبویژهنسل درجامعۀپزشکی
گزارههایاخالقیمنبعثازتجارب جوانوآیندهسازانمقدراتسالمتمردمخواهدبود.
عینیوملموسوحرفهایپزشکانومتخصصانوسایرپرسنلسالمت،تأثیرگذاریاجراییو
نافذیبرکنشگراناخالقگرایمخاطبومصادیقحرفهایحالوآیندهدربرخواهدداشت.
مستقلی مطالعات موضوعات مطالعه، این صاحبنظران و اساتید پیشنهادی محورهای
خواهندبودکهمتعاقبانتشارنتایجاینمطالعهمقدماتیبهیاریخداوندوبااهتماممحققان

حوزۀاخالقپزشکیپیگیریخواهدشد.انشاءاهلل
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گفتار 13
ویژگی  های اخالقی مدیران در جامعۀ اسالمی و

بررسی دیدگاه  های مدیران ارشد و سیاست گذاران سالمت در 
باب اولویت ها، ضرورت ها، کاستی ها و راه حل های اخالقی حوزۀ 

سرطان شناسی

فرازیازنامۀامامعلی)ع(بهمالکاشتر)عهدنامهمالکاشتر(  

ُهْم، ِمَن 
َ
 ل

َ
ة

َ
ِذیَن الِحیل

َّ
 ِمَن ال

َ
ل

ْ
ف ِة السُّ

َ
َبق ِ الطَّ

هللَا �ف
؛  ْم�فَ َس َوالزَّ

ْ
ُبؤ

ْ
ْهِل ال

َ
فَ َوأ ُمْحَتاِج�ی

ْ
فِ َوال َمَساک�ی

ْ
ال

خدارا)درنظرداشتهباش(دربارهطبقهپاییناجتماع;همانهاکهراهچارهای
)حتیبرایمعیشتساده(ندارند.آنهامستمندانونیازمندانوتهیدستانو
ازکارافتادگانهستندو)بدان(دراینطبقهگروهیقانعاند)وبهآنچهبهآنها
کتفامیکنند(وگروهیدیگرکسانیهستندکهسؤالمیکنند)ودربرابر بدهندا
گاهاعتراضدارند(آنچهراخداونددربارۀحق کمکهاییکهبهآنهامیشود

خودنسبتبهآنهابهتودستوردادهاستحفظکن؛

فهرست مطالب گفتار 13

پیام13
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
خصوصیاتومعیارهایعمومیوارزشیمدیراندرجامعۀاسالمی

خصوصیاتومعیارهایتخصصیمدیراندرجامعۀاسالمی
بعضیویژگیهایاخالقیوشخصیتیمدیرانسالمتدرمطالعاتبومی

نتایجنظرسنجیازمدیرانمنتخب
بحث

نتیجهگیری
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پیام 13
تجلیاخالقپزشکیحرفهایاسالمیدراندیشه،گفتارورفتارمدیران،برخورداریازتقوی
الهیدرمسئولیتهایفردی،اجتماعیومدیریتیاست.تجلیآنتأمین،حفظورعایت
مثابۀ به را جامعه، کل و افراد همۀ به نسبت مسئولیتپذیری و مردم، حقوقسالمت
مسئولیتدرپیشگاهالهیدانستناست.مدیریتامانتالهیاستوادایآنبارفتارتوأم
باتکریم،مهربانیومدارا،رعایتعدالتوانصاف،وتمامفضایلاخالقیدرصحنههای
مدیریتوخدمتبهمردم،عینیتمییابد.جلوگیریازستموتضییعحقوقمردموستم

بهمردمراستمبهخدادانستن،ازدیگرمظاهرمدیریتاسالمیاست.

مقدمه و بیان مسئله

نهادمدیریتوراهبریدرنظامسالمتمسئولیتخطیرتأمین،حفظوارتقایسالمتافراد
وجامعهراعهدهداراست.سیاستگذارانومدیرانارشدپاسخگوییکنیازاساسیومستمر
گراینجایگاهسرنوشتسازمقدراتسالمتمردمراآمیختهبافضایل اعضایجامعههستند.ا
کارگزاراننظامسالمت،شاهدشکوفایی انسانیوموازیناخالقیتدبیرنماید،جامعهونیز
نهایی بود.عملکرد تعظیمشعائرخواهند و بیماران تکریم و آراستگیخدمات و معنویات
سیاستگذارانومدیرانارشدنظامسالمتریشهدرباورهاونظامارزشیوفکریوفرهنگی
حاکمبرایشاندارد.مسئولینخدومنظامسالمتباتأسیبهروحخدمتگذاریوخداجویی
وزدودنپیرایههاینفسانیوخودخواهانه،میتوانندموجباتتسریارزشهایاخالقیرادر
محیطهایارائۀخدماتسالمتفراهمنمایند)1۶(.احترامبهحقوقبیمارانوپاسخگویی
مدیران عملکردی کارنامه و برنامهریزیها و آموزشها در باید مردم سالمت نیازهای به
بازتابداشتهباشد.درفرهنگاخالقدینینهجالبالغه، و کارگزارانسالمتعیانباشد و
مسئولیتومدیریتامانتیاستجهتخدمتبهخلقوبـرایرضـایخالق،وبهایناعتبار
کارگزارانبایدازویژگیهایاخالقیالزمبرخوردارباشند.اینویژگیهاکهدرمطالعۀ مدیرانو
حاضربهصورتاجمالارائهشدهاست،نمودیازصفاتوحسناتاخالقپزشکیحرفهای

اسالمی،درمصداقمدیرانسالمت،بهشمارمیآیند)1۷،1۹(.

کتابشریفنهجالبالغهبهصورتاجمال ویژگیهایاخالقیمدیراندرجامعۀاسالمی،از
استنادشدهاست.بامصاحبهساختارمندگروهی،بحثمتمرکزگروهیوروشدلفیدادههای



فصل4؛دیدگاههایصاحبنظران

1۶۹

موردنیاز،طبقاهدافمطالعه،بهدستآمدواولویتبندیشد.نتایج،بامراجعهبهمنابع
معتبربومیتحلیلشد.

کلمات کلیدی: مدیر،سیاستگذاری،سیاستگذاریسالمت

Key words: Manager, Policy Making, Health Policy Development

خصوصیات و معیارهای عمومی و ارزشی مدیران در جامعۀ اسالمی

• نامۀ	 )نهجالبالغه، کارگزاران  و  رضایت مندی خداوند، محور فعالیت های مدیران 
۲۷،ص۵1۰(؛

• نمازمداریوبرپایینمازدرمحورفعالیتها1۵؛	
• گرچهگفتارحقتلخباشد)نهجالبالغهنامۀ3۵(؛	 حقمداریوحقگویی،ا
• عدالتخواهی،ظلمستیزیومبارزهباستموبیدادگری)نهجالبالغهنامۀ۵3(؛	
• امانتداری،وسفارشدیگرانبهرعایتامانت.برترینایمانامانتداریاستوهرکه	

امانتدارنیستایمانندارد)نهجالبالغهنامۀ۲۶و۵3(؛
• فقرزداییویاورومددکارمحرومانبودن)نهجالبالغهنامۀ۵3(؛	
• خوشرویی،اعتدالومیانهروی،تقوامداری،فروتنیدربرابرمردم،وسایرصفاتحسنه؛	
• پرهیزازخودپسندی،غرور،عجبوخودخواهی)نهجالبالغهنامۀ۵3(؛	
• پرهیزازهواپرستیوپیروىازخواستههاىنفسانی)نهجالبالغهنامۀ۵۹(؛	
• اجتنابازانحصارطلبیوپیمانشکنیوسایرصفاترذیله؛	
• و	 »وفاداری«،»تواضع »سخاوت«، اسالمی: اخالق  معیارهای  و  خصوصیات  سایر 

فروتنی«،»تسلطبرخشم«،»عدالتوانصاف«،»گشادهرویی«،»میانهرویدردرشتی
بردباری«، و »صبر کارکنان«، به »عنایت مدارا«، و »رفق »امانتداری«، نرمی«، و
»طردسخنچین«،»طردچاپلوس«،»خوشبینینسبتبهدیگران«،»عیبپوشیو
کارکنان«،»پرهیزازغروروتکبر«،»گذشت پرهیزازعیبجویی«،»ارتباطمستقیمبا
وپوزشپذیری«،»وفایبهعهد«،»جاذبهودافعه«،»صداقت«،»اعتمادبهنفس«،

»مشورتکردن«؛

کارگزاراندرحکومتاسالمی،عالمهجوادیآملی،ص۲۵1. 1۵.اخالق
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• سایر معیارهای خصوصیات و معیارهای اسالمی: »تقوا«،»امیدبهپاداشالهیداشتن	
کنترلنفس«، »توکلبرخداوند«، »قیامبه وبیمناکازعذاباوبودن«، »تواناییدر
گرایی«، »مسئولیتدرقبالجامعه«، »مهربانیباضعیفانوقاطعیت وظیفه«، »حق
از »عبرت نماز«،  به دادن »اهمیت آرمان«،  »داشتن »خیرخواهی«،  قدرتمندان«،  با
گذشتگان«، »یاورظالماننبودن«، »امتیازندادنبهخویشانواطرافیان«، »صرفهجویی

دراموالعمومی«، »عدمهمکاریدراعمالخالف«، »پرهیزازسوءاستفادهازمقام«. 

خصوصیات و معیارهای تخصصی مدیران در جامعۀ اسالمی

1. علم و دانش: حضرتعلی)ع(میفرمایند:»ایمردم!هماناسزاوارترینمردمبهاینامر
)خالفتوزمامداری(کسیاستکهتواناترینآنهابراجرایاموروداناترینبهفرمانخداوند

درفهممسائلباشد.«)نهجالبالغه،خطبۀ1۷۲(،

کاری:امامعلی)ع(درنامهبهمالکاشترمیفرمایند:»افرادباتجربهرابهعنوان 2. تجربۀ 
کارگزارانتخابنما.«

3. حسن تدبیر:»صالحوسازمانزندگیتدبیراست.«)دلشادتهرانی،13۷۷،صص۲۵۶،۲۵۵(.

دِر«،سعۀصدرابزارریاست » آَلُةالرئاسِةَسَعُةالّصَ امامعلی)ع(فرمودهاند: 4. سعۀ صدر: 
است.)نهجالبالغه:حکمت1۷۶(

گذاریمسئولیتها 5. شایستگی و کفایت:امیرالمؤمنیندرنامهبهمالکاشتر،یکیازشرایطوا
را»کفایت«میداندومیفرماید:»ایمالکدربهکارگیریکارمندانوکارگزارانیکهبایدزیرنظرتو

کارکنند،هیچگونهواسطهوشفاعتیرانپذیرمگرشفاعت»کفایتوامانت«را.

6. نظم و انضباط:امامعلی)ع(دربخشیازعهدنامۀخودبهمالکاشترمیفرماید:»کارهر
کاریمخصوصبهخوددارد.« روزراهمانروزانجامبده،زیراهرروز

7. حسن سابقه:امامعلیدرنامۀ۵3بهمالکاشترمیفرماید:»بدترینوزیرانتوکسانیاند
کردهاندمبادااینان گناهانهمکاری کهوزیرانوالیانبدکارپیشازتوبودهاندوباآناندر
گنهکارانوبرادرانستمکاراناند،تومیتوانیبهجای کهیاران صاحباناسرارتوباشندزیرا
آنانبهترازآنهارابیابی،کسانیکهنظریاتونفوذآنهارادارندولیوزرووبالآنهاراندارند
وباستمکارانوگنهکارانهمکارینکردهاند.اینمردانپاکدامنهزینۀکمتریبرتوتحمیل
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میکنندونسبتبهتومهربانتراندوبابیگانهکمالفتتراند،آنهارامخصوصانجلسههای
سریوانجمنهایعلنیخودقرارده.«

»در کردهاند: سفارش چنین علی)ع( امیرالمومنین تنبلی: از  دوری  و  پشتکار  داشتن   .8
کارهایخودبرافرادسستوتنبلتکیهمکن.«)دلشادتهرانی،13۷۷،ص3۷۵،3۷۲(

9. تند ذهنی و داشتن حافظۀ قوی:حضرتعلی)ع(درنامهبهمالکاشترچنینفرمودهاست:
»کسیرابرگزینکهدررساندننامهکارگزارانتبهتویارساندنپاسخهایتوبهآنانکوتاهینکند

ودرآنچهبرایتومیستاندیاازطرفتوبهآنانتحویلمیدهد،فراموشکارنباشد.«

کی و صالحیت خانوادگی:حضرتعلی)ع(بهمالکاشترتوصیهمینمایند:»وازآنان 10. پا
کهگوهرینیکدارندوازخاندانیپارساوصالحاندوازسابقهاینیکوبرخوردارند،فرماندهان

رابرگزین.«)دلشادتهرانی،13۷۷،ص۲۹۵،۲۹۴(.

کاریوراستگوییازاعمالنیکویانسانیونزددینوخرد 11. صداقت و راستی: وجدان
ازجایگاهویژهایبرخورداراست.راستگوییواجب،وازخصلتهایبرجستۀمؤمناناست.

کارونتایجوشرایطوموانعاحتمالی،ورود گاهیازمنافع کافی،آ 12. عزم و اراده: مطالعۀ
گامهاىاستوارومحکم،موجبنیلبهمقصدمیشود.براى بهاقداموعملباارادۀقوىو
و راسخ وعزم ـتصمیم کارهاىمهم در ـمخصوصًا بهمقصود رسیدن و درهرکار پیروزى

استحکامنّیتوقّوتارادهالزماست.

13. داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل:مالکنهسستیبهخرجدادهونهدچار
لغزشمیشود،نهدرآنجاییکهشتابالزماستکندیداردونهآنجاکهکندیپسندیده

است،شتابمیگیرد.«)نهجالبالغه:نامۀ۵3(

14. حزم و دور اندیشی و آینده نگری:»بینادلخردمند،پایانخویشمیبیندوپستوبلند
ونشیبوفرازخودرامیشناسد.«)نهجالبالغه:خطبۀ1۵۴(.

15. بلندی همت:»بابلندهمتانبپیوند.«)نهجالبالغه:نامۀ۵3(،

کارگزارناالیقخود،عدمقدرتوتواناییاوراتذکر 16. قدرت و توانایی:امامعلی)ع(به
گذاشتهاندتباهسازد کهبرعهدۀاو کارىرا که میدهدوموردماللتقرارمیدهد:»...کسی
کهانجامدادنشبرعهدۀدیگراناستبپردازد،ناتوانمردىاستبااندیشهاى کارى وبه

ناقص...«)نهجالبالغه:نامۀ۶1(،
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17. استقامت در برابر مشکالت:»پسبرایمشاغلکلیدیازسپاهیانولشگریانخودکسی
کهدربرابردشواریهاوپیشآمدهایسختوتلخ،استوارباشدو راانتخابومسئولبنما
مصیبتهایبزرگویراازپاننشاند.فردیباشدکههنگامناتوانیوضعفدیگران،براوضعف

وناتوانیغالبنشودوبراثربیخیالیدیگرانبیتفاوتنگردد.«)نهجالبالغه:نامۀ۵3(،

کردهومیفرماید:»علمخودرابه 18. قاطعیت: امامعلی)ع(،ازشکوتردیدبیموردنهی
جهلویقینخویشرابهشکتبدیلنکنید.وقتیدانستیدعملکنیدوزمانیکهیقینکردید

اقدامنمایید.«)نهجالبالغه:حکمت۲۷۴(،

19. شجاعت: حضرتعلی)ع(درنامهبهمالکاشترمیفرمایدکهبهاهلشجاعتبپیوندد
. َالِصقِبَذویالّشجاَعه ُثّمَ کارگزارانتخابنماید: وآنهارابهعنوان

20. ُحسن تدبیر: تدبیربهمعنایاندیشیدنبهفرجامامور،نگریستنبهعواقبمثبتیا
کهبهتدبیرشهرتدارد کارهاازویژگیهایاساسیمدیراستومدیرموفقکسیاست منفی

کهاموررادرجایخودمینهد. وکسیاست

کالموسیرۀمعصومینعلیهمالسالم،درسزندگیسعادتمنددرایندنیاورستگاریآخرت
برایانساناست.همانطورکهدرمعیارهایاستخراجشدهازنهجالبالغهمشاهدهشد،معارف
اهلبیتفقطبهیکبعدانساننمیپردازدوانسانرادرتمامابعادوجودیرشدمیدهد.بر
ایناساسدررویکرداسالمی،نظامیجامعوهمهجانبهدرمقامتعریفویژگیهایمدیران

مدنظراستکهابعاددرونیساختاری-رفتاریرابهصورتهمزمانپوششمیدهد)1۹(.

بعضی ویژگی  های اخالقی و شخصیتی مدیران سالمت در مطالعات بومی 

کبرفرهنگیوهمکاران،درموردویژگیهایاخالقیوشخصیتیمدیران ا درمطالعۀعلی
و درستی، و راستی انسانگرایی، و )نوعدوستی اخالقی درونمایۀ سه بیمارستانی،
اعتمادگرایی(،وسهدرونمایۀشخصیتی)پشتکارومسئولیتپذیری،قاطعیت،وپویاییو

کمالطلبی(،توسط۲3نفرازمدیرانبیمارستانیبهشرحاجمالیزیرارائهشدهاست)۲۰(:

• نوع دوستی و انسان گرایی )بشردوستی،نیکیبهمردم،مشکلگشایی،کمکرسانی	
بهدیگران،ارزشواهمیتدادنواحترامبهدیگران(

• و	 نفاق نداشتن صمیمیت، درستگویی، راستگویی، )صداقت، درستی  و  راستی 
دروغگوییوتملق(
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• اعتماد گرایی )رازداری،گوشدادن،عادلبودن،عدمسوءاستفادهازدیگران،همدلی	
وهمدردی،شفافسازی،اغماض،کاربلدبودنوخبرگی،حامیبودن،همصحبتیبا

افراد،تعاملداشتنباافراد(
• پشتکار و مسئولیت پذیری)تالشبراییادگیریهرچهبیشتر،پاسخگوبودن،دقیقو	

منظمبودن،روحیۀتالشگری،احساسمسئولیت،اعتمادوتعهددرکار،خطرپذیری(
• قاطعیت)تفکرعمیقداشتن،جدیبودن،پایداریوداشتنروحیۀمقاومت،اصرار	

نمودندررسیدنبههدف.(
• و	 انتقادپذیری اصالحی، خود قابلیتها، و تواناییها )رشد طلبی کمال  و  پویایی 

انعطافداشتن،حقپذیریواشتباهپذیری،عالقهوانگیزه.(

درمطالعهایباعنواناخالقحرفهای درمدیریتسالمت،ویژگیهاومسئولیتهایزیربرای
مدیرانسالمتبرشمردهشدهاست)۲1(: 

• مسئولیتاجرایقوانینومقررات؛	
• گاهیازحقوقبیماروقوانینومقررات؛	 آ
• دفاعازحقوقوحریمبیماران؛	
• برنامهریزیبرایتهیۀامکانات،تجهیزاتوانجامفرایندها؛	
• کارکنانآن؛	 دفاعازحقوقبیمارستانو
• ارائۀخدماتبهتروجلبرضایتبیماران؛	
• پیشگیریازتعارضات؛	
• گاهسازیبیمارانازحقوقسالمتومسئولیتهایخود.	 آ

درمطالعۀ»معیارهایانتخابمدیرانبیمارستانهایدولتیدرنظامسالمتایران«،هشت
معیارویژگیهایشخصیتی،ارزشها،دانشمدیریتعمومی،دانشمدیریتبیمارستان،
مهارتبرنامهریزی،مهارتسازماندهیوتخصیصمنابع،مهارترهبری،مهارتپایشو
نظارت،ازمعیارهایاصلیشناختهومعرفیشدهاست)۲۲(.دومعیاراول،بهلحاظارتباط

موضوعبهصورتاجمالبهاینشرحاست:

• ویژگی  های شخصیتی مورد انتظار از مدیران سالمت:	
o هوشواستعداد؛
o انتقادپذیریوقانونمداری؛
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o آراستگیظاهری؛
o ثباتقدموقاطعیت؛
• مسئولیتپذیری،خالقیتونوآوری،توجهبهتوسعۀسازمانی،رشدحرفهایویادگیریمداوم.	
• ارزش های بایسته و شایسته فردی مدیران سالمت:	
o ،حسنشهرت)صداقتودرستی،صبروشکیبایی،خوشبینی،جرأت،بخشش

فروتنیوتواضع،تعهدووفاداری(؛
o اعتقادبهنظارتخداوند)ایمانوتوکلبهخدا،پرهیزکاری(؛
o عدالتخواهیوتوجهبهعدالتسازمانی؛
o .پاسخگوییحرفهایوشخصی،مقبولیتدربینکارکنان

نتایج نظرسنجی از مدیران منتخب در این مطالعه 

این از بخشی محور کشور، نظامسالمت مسئوالن و مدیران ارزش با دیدگاههای دریافت
سیاستگذاران، از نفر( ۲۲( منتخبی نظرات حاضر، مطالعۀ در گرفت. قرار جامع مطالعۀ
مدیران،مسئولیندولتی،بخشخصوصیومردمنهاد،فعالدرحوزۀمدیریتسالمت)در
مسئولیتهایمرتبطباحوزۀسرطانشناسی(طیجلساتحضوریبهروش»بحثمتمرکز
گروهی1۶«دریافتشد.پسازحذفمواردتکراریوادغاممواردمشابه،نتایججمعبندیو
کنندگان اولویتبندیودرجدولشمارۀ3ارائهشدهاست.دراینسطحازمطالعه،شرکت
دردرجۀنخستبرتحققعدالتدرنظامسالمتوبرقرارینظماخالقیباتدوینوابالغ
کیدداشتند.رویکردجامعنگرومشارکتدادنهمۀذینفعان، کدهایاخالقیتأ واجرای
اجتماعی،بخشهایدولتی انجمنهایعلمی،سازمانهایمردمنهاد،مددکاران از اعم
وخصوصیوسایرنهادهاوبرقراریتعاملاخالقمحوروهمهجانبهبینمجموعۀآنها،
محورمهمدیگرمطرحشدهتوسطاینصاحبنظرانبود.آنهاتدوینوابالغونظارتبر
کارگزارانوسیاستگذارانراهمراستاباتدویندستورالعملهایملی اجرایوظایفاخالقی
از وسیعی نسبتًا طیف دانستند. بخشسالمتضروری کارکنان برای اخالقی موضوعی و
موضوعاتومسائلومعضالتاختصاصیواجداهمیتاخالقیدراینمطالعهبهدستآمد

کهتبیینوتشریحوراهیابیاخالقیآنهامرهونتالشهاومطالعاتآتیاست.

16. Focus group discussion
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نظام  سیاست گذاران  و  مدیران  پیشنهادات  و  مطالبات  برداشت ها،  دیدگاه ها،  جدول 1:  
سالمت در باب اولویت ها، ضرورت ها، کاستی ها و راه حل های اخالقی در حوزۀ سرطان شناسی

اهمیت  مسئلهعنوان /موضوع /اولویت/ چالش/نیاز/راه حل اخالقی، حرفه ای سرطان شناسیردیف
اولویت/ زیاد /متوسط

اولویتتعیینکدهایاخالقیدرزمینۀانکولوژیوتدوینآنهابراساسفرهنگاسالمی–ایرانی.1

تدوینوابالغنقشها،مسئولیتهاومشارکتانجمنهایعلمیحوزۀانکولوژیدرزمینۀ۲
اخالقپزشکی.

اولویت

تعیینوترویجابعاداخالقیمشارکتسازمانهایمردمنهادوجایگاهخیریندر3
فعالیتهایکنترلسرطان.

اولویت

تدوینوابالغنقشها،مسئولیتهایمددکاراناجتماعیدررسیدگیبهامورمادیو۴
معنویبیماران.

اولویت

تدوینوابالغوترویججنبههاوابعاداخالقیوحرفهایتعامالتبینبخشهایدولتی،۵
خصوصی،خیریه،نهادها.

اولویت

شناسایی،سیاستگذاری،وراهیابیتحققاصلعدالتدرتخصیصوتوزیعمنابعمورد۶
نیازحوزۀانکولوژیکشور.

اولویت

تدویندستورالعملاخالقیویژهدرموضوع»تخصیصمنابعمحدودبهتأمینداروهاو۷
درمانهاوخدماتگرانبهایموردنیازگروهکوچکیازبیمارانصعبالعالج«.

زیاد

الزاماتاخالقیوقانونی»تدوین،انتشار،آموزش،ترویجوتبعیتازدستورالعملهای۸
استانداردملیتشخیصودرمان«.

زیاد

تعیینوابالغوظایفاخالقیسیاستگذارانکالننظامسالمتدراتخاذسیاستهایملی۹
کنترلسرطان.

زیاد

مبانیحقوقی،فقهی،اجتماعیوفلسفیاخالقدرانکولوژی،تعاملبافقها،حقوقدانان،1۰
کیدبرواقعیاتبالینی. جامعهشناسانوسایرصاحبنظرانحوزۀمیانرشتهایاخالق،باتأ

زیاد

التزاماخالقیجامعۀعلمیانکولوژیبهتدویندستورالعملهایاستانداردتشخیصودرمانو11
تجویزدارووتجهیزات،باهمکاریمسئولین،تبیین،ترویج،رعایتونظارتبراجرایآنها.

زیاد

مالحظاتاخالقی/حرفهایتجویزداروهاودرمانهایگرانقیمتدربیمارانمبتالبه1۲
سرطانونحوۀنظارت.

زیاد

وظایفاخالقیسیاستگذاراندراتخاذراهبردهایعادالنۀاجتماعیومدیراندرتالشبرای13
رفعنابرابریها،خاصهدرسطحدسترسیعمومیبهمراقبتهاوپوششبیمهایمناسب.

زیاد

مالحظاتاخالقیدرتدوینواجراینظاممراقبتهایپیشگیریازسرطاندرسطح1۴
جامعهباتوجهبهابعادعلمی،اپیدمیولوژی،سیاستگذاری،اقتصادی،قانونی،اجرایی،

حقوقی،فقهی(.

زیاد

التزامبهعینیتگرایی،بیطرفیوعدمجانبداریازرفتارهایغیراخالقیوغیرحرفهای1۵
همکارانومدیران.

زیاد

التزامبهرعایتواحترامنسبتبهارزشهاوهنجارهایاجتماعیتوسطعموممراقبینو1۶
مدیرانسالمت.

زیاد

ادامهجدولدرصفحه1۷۶
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اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

اهمیت  مسئلهعنوان /موضوع /اولویت/ چالش/نیاز/راه حل اخالقی، حرفه ای سرطان شناسیردیف
اولویت/ زیاد /متوسط

کیدبررعایتارزشهاواصولفرهنگی،دینیوملیدرنگاشتادبیمنابع،محاورات1۷ تأ
وتعامالتاخالقپزشکیدرحوزۀانکولوژیولزومشناختومراعاتادبیاتاخالقو

حرفهایگریدردنیا،درنوشتههاوتعامالتبینالمللی.

زیاد

راهیابیوترویج»پایبندیاخالقیبهکارایی،اثربخشیوتولیدکیفیتبهعنوانارزشافزوده،1۸
درجمیعتعامالتووظایفحرفهای،وداشتنانگیزۀخدمتبهمردمومفیدواقعشدن«.

زیاد

شیوهشناسینحوۀبرخوردعقالنیوروشمنددرمواجههبامشکالتاخالقیوتالشبرای1۹
راهیابیوحلآنها.

زیاد

برقراریومشارکتدرگفتمانحرفهایدربابهنجارها،آدابرایج،آفات،مشکالتو۲۰
راهحلهایاخالقیدرانکولوژیباامعانبهمشیاستادانوآدابصاحباناخالقمدارحرفهای.

زیاد

اهتمامنسبتبهپیشگیریازمشکالتوبحرانهایاخالقیقبلازوقوع،درسطوح۲1
فردی،تیمی،گروهی،مؤسسهای.

متوسط

التزاماخالقیوحرفهاینسبتبهگزارشعملکردهایناامنوغیراخالقی،بارعایت۲۲
محرمانگیوطبقدستورالعمل.

متوسط

متوسطکسب،حفظوارتقایشایستگیعلمیمطابقاستانداردهایعلمیوتخصصیونحوۀرصدآن.۲3

متوسطحراستازحریمناموسیبیماراندرجمیعتعامالتحرفهایوجمیعشرایط.۲۴

تالشبرایایجادیکسیستمبرایپاسخگوییبهسواالتاخالقیوحقوقیحرفهمندان۲۵
فعالدرحوزۀسرطان.

متوسط

بحث:

سیاستگذاران،کارگزاران،ومدیراننظامسالمتمسئولیتهایمضاعفیدررعایتموازیناخالقیو
ترویجآنهابرعهدهدارند.هدفگذاری،سیاستگذاریونظارت،سهمرتبۀمهمدربرنامهریزیتوسعه
کاربستمؤلفههای»اخالقو بهشمارمیروندوبرنامههایتوسعهمهمترینسازوکاردولتهابرای
مقدس نظام توسعه برنامههای در سیاست و اخالق بین مناسبات هستند. جامعه در سیاست«
جمهوریاسالمیایران،براساسپیرویسیاستگذاریهاازاخالقتنظیمشدهاست.برایناساس
دولتهاموظفبهکاربستداللتهایبنیادینوهنجارینموجوددرنظریههایتوسعه،درمعارف
اسالمیمیباشند)۲3(.رفتارشایستهوبرخوردنیکمدیراننقشمهمیدرترویجآدابورعایت
که موازینوارزشهایاخالقیتوسطدیگرانبهدنبالخواهدداشت.بخشیازویژگیهاوصفاتی
کارگزاربهشمارمیرود،ازدیگاهامیرالمؤمنینعلیعلیهالسالمعبارتانداز پایهواساساخالقورفتار
گاهی،حقگرایی،عدلگرایی،اطاعتازامامورهبر«.»گرایش »تقوا،امانتداری،سیاست،بصیرتوآ
بهامورمعنویوتقویتبنیانهایعقیدتی،مانعبسیاریازانحرافاتاست.کارگزاردرنظاماسالمی،
کهخود،ارزشهاراپاسمیدارد،بایددیگرانرانیزبهاینَسْمتحرکتدهد«)۲۴(.از افزونبراین
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همینمنظر،مدیرانبرایادایوظایفاخالقیاجتماعیخودبایدازصفاتاخالقیشایستۀفردی
برخوردارباشند.بعضیازاینصفاتفردیاست:فروتنی،پارسایی،حلموشرحصدر،سخاوت،زهدو
سادهزیستی،نظم.سلوکاجتماعیمدیراننیزبایدآراستهبهصفاتشایستهاینظیررفقواحسان،

گذشت،توجهبهمنافععمومی،ارتباطمستقیمبامردم،خیرخواهیومشورتباشد)۲۵(.

نتیجه گیری و توصیه:

کارکنانسازمانها،متأثرازارزشهایاخالقیاست.اخالق، بسیاریازرفتارهاواقداماتمدیرانو
ستونوساختمانمدیریتاست.مدیریتورهبریبارعایتاخالقوارزشهایانسانیهدفمندو
موفقمیشود.اخالقبراییکمدیر،ابزاریاستکهراهرابرایاوهموارکرده،دررسیدنبهاهداف
مدیریتیوسعادتدرزندگیوهدفنهاییکهتقرببهخداونداست،یاریمیدهد.اخالقحرفهای
نقشمهمیدرسالمتنظاممدیریتیجامعهداشته،وتبعیض،نارضایتی،بیعدالتیوبیاعتمادیها
گروهیمتمرکزباحضورمنتخبیاز کاهشمیدهد.دراینمطالعه،درجمعبندیجلساتبحث را

مدیرانوسیاستگذاراننظامسالمت،محورهایکالنمطرحشدهبهشرحزیراست:

• کدهایاخالقدرانکولوژی،دستورالعملهایاستاندارد،وتبییننقشها	 لزومتدوین
ومسئولیتها؛

• شناساییعللوعواملوراهیابیچالشهاوبحرانهایاخالقی،مشکالتاجرایی،	
موانعفرهنگیرعایتاصولاخالقیوموازینحرفهایدرحوزۀسرطانشناسی؛

• گفتمانسازیونظریهپردازیدرحیطۀ»مبانیعلمی،حرفهای،	 کیدبرشناساییو تأ
فرهنگی،حقوقی،فقهی،اجتماعیوفلسفیاخالقدرسرطانشناسی«؛

• ضروریاتاخالقیتعامالتبینحرفهایوفراحرفهایکنشگرانحرفهایحوزۀسرطانشناسی؛	
• کیدبرجنبههایپیشگیرانهازرفتارهاولغزشهایغیرحرفهایوهنجارشکنانه؛	 تأ
• کسب،حفظوارتقایشایستگیهایعلمیومهارتهایحرفهایدرتمامسطوحو	

مادامالعمر؛
• تمام	 در آنها به رساندن آسیب از اجتناب و بیماران به نسبت بهخیرخواهی التزام

فعالیتهایحرفهای؛
• کسبوارتقایمستمرشایستگیهایحرفهایدرتمامسطوحعلمیوجمیعمراتب	

خدماتحرفهای؛
• تحمیل	 عدم و جامعه و بیماران اقتصادی شرایط رعایت در محور اخالق مالحظات

هزینههایزائدوناتوانکننده.
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گفتار 14
دیدگاه های صاحبنظران و محققان حوزۀ اخالق پزشکی در مطالعات داخلی 
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محبوبترینکارهانزدخدا،سیرکردنگرسنهیا
پرداختنبدهییابرطرفکردنگرفتارىاوست.

نهجالفصاحه،ح7۶

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 14

پیام14
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
نتایج

دیدگاهصاحبنظراندرمورداخالقپزشکیدرجامعۀایران
اصولوارزشهایاخالقپزشکیبارویکرداسالمیدرمطالعاتداخلی

اولویتهاوچالشهایاخالقپزشکیدرایران
نقدیبرمطالعاتاخالقحرفهایسرطاندرایران

نتیجهگیری
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پیام 14
و درمانی بهداشتی، پژوهشی، آموزشی، مسئولیتهای و تعهدات باید حرفهای کنشگران
توانبخشیراکهپذیرفتهاند،بهشایستهترینوجهممکنانجامدهندوتوانمندیهاومهارتها

ارتقابخشند.
ً
وشایستگیهایعلمیواخالقیخودرابرایحسنانجاموظایف،دائما

مقدمه و بیان مسئله

اخالقازضروریاتزندگیبشراستودارایدوجنبۀنظریوعملیاست.اخالقدرحوزۀ
ازاهمیت باتوجهبهشرافتوجودواهمیتحفظنفسانسانی، ازدیدگاهاسالم، پزشکی
که مضاعفبرخورداراست.اخالقدرحوزۀسرطانشناسی،ازمصادیقاخالقحرفهایاست
کاربردیدرحیطۀعملیونیزدرحوزۀتصمیمگیریهای سعیدارداخالقیاترابهصورت
گفتاربامراجعهاجمالیبهمنتخبیازمطالعاتداخلیاخیر، اخالقیدرطبواردنماید.این
موضوعاتواولویتهایاخالقپزشکیبارویکرداسالمیرادرجامعۀایرانبررسینمودهو

مصادیقویژۀاخالقدرسرطانشناسیرابهطورخاصمشخصنمودهاست.

در اخالق اسالمی، اخالق اصول پزشکی، اخالق اسالمی، اخالق اخالق، کلیدی:  کلمات 
سرطانشناسی

Key words: Ethics, Islamic morality, Medical ethics, Principles of 
Medical ethics, Oncology ethics.

دیدگاه صاحب نظران در مورد اخالق پزشکی در جامعۀ ایران 

موجود، پزشکی اخالق اصول که معتقدند کشور پزشکی اخالق استادان و صاحبنظران
از تقلیدی آثارفارسیمنتشرشده، کثر ا باویژگیهایفرهنگیومذهبیمانیست. مطابق
اخالقپزشکیدرفرهنگغربیاست)۲۶(.بهتوصیفموضوعدربعضیمطالعاتاشاره

میشود:
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• علیرغمپیشینۀوسیعدرحوزۀاخالقپزشکی،دردورۀمعاصرازبسطوگسترشآنبه	
دالیلیاجتنابشدهاست)۲۷(.

• ترجمهیاالگوبرداریاشتباهازاخالقزیستپزشکیغرب،برایاستفادهدرنظامسالمت	
روشی بومی، پزشکی اخالق و فرهنگی منابع اولیۀ بررسی بدون اسالمی، کشورهای

اشتباهاستوعقیممیماند)۲۷(.
• اخالقی	 استداللهای و اصول محور حول غرب، در پزشکی اخالق عمدۀ مباحث

سکوالریسمشکلگرفتهوبااصول،ارزشهاومبانیاسالمیتفاوتفاحشدارد)۲۸(.
• چهاراصلکلیدیراهنمایتصمیمگیریهایاخالقیدرفرهنگغربی)استقاللفردی،	

عدمزیانباری،سودرسانیوعدالت(،هرچنددرفرهنگاسالمینیزموضوعیتدارند،
ولیمفاهیمآنهادرفرهنگغربیواسالمیتفاوتهایزیادیدارند)۲۹(.

• ترجمانبومیواژههایفلسفیواساسیاخالقی)نظیرخوب،بایسته،شایسته،فضیلت	
اخالق مالک اسالمی، فرهنگ در آنها مصداق و مفهوم و معنا و اخالقی( هنجار و

پزشکیبومیخواهندبود)مطالعۀحاضر(.

اصول و ارزش های اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی در مطالعات داخلی

کیدبرمبانیانسانشناسی خاقانیزادهوهمکاراندرموردمبانیاخالقپزشکیبارویکرداسالمیباتأ
وارزششناسی،اصولاخالقپزشکیرادرچهارمحورارتباطباخدا،ارتباطباخود،ارتباطباجامعه
وارتباطباجهانآفرینششرحدادهاند.درمحورارتباطباخدابهاصول»عبودیت«،»تذکر«و
»شکر«،اشارهنمودهاند.درمحورارتباطباخودبهاصول»تقوا«،»خودشناسی«،و»کرامت«،
پرداختهاند.درمبحثارتباطباجامعهودیگرانبراصولاخالقی»عدالت«،»برادریواخوت«
کیدنمودهاند.وهمچنینتوضیحاتیدرخصوصارتباطاخالقمحور و»تعاونوهمکارى«تأ
انسانباطبیعتوجهانآفرینشبراساسآموزههایاسالمیارائهنمودهاند)۲۶(.نویسندگان
نتیجهگرفتهاندکهالزماستدراخالقپزشکیاصولوقواعدمتناسببافرهنگوجوامعاسالمی

داشتهباشیموبرمبنایآنآموزشاخالقپزشکیرااستوارودرجامعهترویجنماییم.

و ویژگیهای صاحبنظران، از 1۴نفر با مصاحبه ضمن دیگری مطالعۀ در خاقانیزاده
نمودند: استنباط را زیر درونمایههای و بررسی را ایران در پزشکی اخالق آموزش طبقات
»عدمجامعیتاهداف«،»عدمتناسبمحتوی«،»سازماندهینامناسب«،»روشتدریس
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نامناسب«،»فقداننظامجامعارزشیابی«،»تاثیرمنفیبرنامهدرسیپنهان«.نویسندهالگوی
بومیاخالقپزشکیبارویکرداسالمیرابهشرحاجمالیزیرپیشنهاددادهاست)3۰(:

مبانیبرنامهاخالقپزشکیبارویکرداسالمیبر۴محورزیربایداستوارباشد:

ارتباطباخداوند)عبودیت،تذکر،شکر(؛- 1
ارتباطباخود)تقوا،کرامت،خودشناسی(؛- 2
ارتباطباجامعهودیگران)عدالت،اخوت،تعاون(؛- 3
ارتباطباطبیعت)بهعنواننشانۀالهیوبهرهمندیصحیحواخالقمحورازطبیعت(.- 4

یاریوهمکارانمؤلفههایاخالقحرفهایازدیدگاهنهجالبالغهبانگاهبهاخالقپزشکی
رابررسیواصولاخالقیمطرحدرنهجالبالغه،مشتملبراصلاحترام،اصلآزادی،اصل
مسئولیتپذیری،اصلنقادیوانتقادپذیری،اصلمداراوسعۀصدر،اصلقانونمداری،

اصلاعتدالواصلرازداریراشرحدادهاند)31(.

محمودیانوهمکارانمبانیفلسفیاخالقدرعلومپزشکیبارویکرداسالمیرامطالعهوموارد
زیررااستنباطوپیشنهادنمودهاند)3۲(:

• و	 فلسفی گزارههای از ومفاهیمسرشاری پرباراسالمی،حاویمتون و فرهنگغنی
اخالقیاست؛

• آنان	 در که است ترکیبی نظریاتی مسلمانان، اخالقی نظریات اسالمی، اندیشۀ در
نتیجهگراییوفضیلتگراییغلبهدارد؛

• و	 تقوا بندگی، و عبودیت محبت، الهی، قرب الهی، انگیزۀ و نیت انسان، کرامت
پرهیزگاری،عدالتمحوری،تهذیبنفس،ارادهواختیار،ازمفاهیمبنیادینفلسفی

اخالقدرعلومپزشکیشناختهشدهاند.

اولویت ها و چالش  های اخالق پزشکی در ایران

پارساپوروهمکاراندریکبررسیمقایسهای،اولویتبندیچالشهایاخالقیدرپزشکی
بالینیازدیدگاهصاحبنظرانحوزۀاخالقپزشکیوپزشکاناعضایبورددرایرانرابررسی
نمودهاند.دراینمطالعهباالتریناولویتهارانحـوۀبرخوردبادرخواستدرمانهایبیهوده،
گفتنخبربدبهبیمار،دستور سقطجنینونحوۀتخصیصمنابعمحدوددرپزشکی،نحوۀ
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کمترینآنهارا عدماحیا،نحوۀتصـمیمگیـریمناسببرایقطعدرمانهاینگهدارندهو
نحـوهبرخـوردبـاتعارضتصمیمبینبیماروخانوادۀوی،نحوۀبرخوردبارددرمانتوسط

بیمارونحوۀبرخوردباسوءرفتارخانوادهبابیماربهخوداختصاصدادند)33(.

برای راهحلهایی که دانستهاند اجتماعی علم یک را پزشکی اخالق همکاران و قدیانی
کوشیدهاند نویسندگان است. پزشکی علم از برخاسته که میکند بیان اخالقی تضادهای

ارتباطایناصولباریشههایدینیبرخاستهازاسالمرابیانکنند)3۴(.

دوران در ایرانی پزشکان بین در اخالقی واصول شاخصهها خود مطالعۀ در حامدی
باستانودوراناسالمیرادرمسئولیتپذیریوتعهدنسبتبهبیماراندردرمان،پرهیزاز
بر ناظرداشتنخداوند و بهمستمندان،حاضر کمک و بیماران از زیادهخواهیهایمادی
کهپیوندیعمیقباآموزههای اعمالورفتارخودوحفظاسراربیماراندرامرطبابتدانسته
اسالمیداشتهاست.ویبانگاهیآسیبشناسانهبیناصولاخالقیپزشکانمسلمانقرن
بااصولفکریپزشکاندرحالحاضر،سعیدربازسازیآموزههایاسالمی تاهفتم چهارم

کردهومعتقداستکهاینمهمفقطبابهرهگیریازتجاربتاریخیمسیراست.)3۵(

طباطباییوهمکارانبعضیازویژگیهایپزشـکشایستهراازمتوناسالمیبهاینشرح
استنباطنمودهاند.)3۶(:

• پند	 بالینی تجربههای دانـش، ارتقایسـطح برای دائمی و انگیزۀهمیشگی داشتن
گرفتنوتجربهانـدوزیازهرگونـهاعمـالحرفهاوپیشتازبودندردانشنظریوعملی؛

• و	 فروتنی،خویشتنداری بردبـاری، امانـتداری، رازداری، ویژگـیهـای از برخـورداری
مسئولیتپذیری؛

• داشتنقدرتپیشبینیدرهرگونهاقدامدرمانی،پژوهـشیوآموزشی؛	
• کوشـش	 و اقداماتدرمانی نـامطلوب ازعـوارض بـرایجلـوگیری بیشتر تـالشهرچـه

بـرایسودرسـانیهرچـهبیشتربـهبیمارانومراجعین؛
• گاهیوپیرویازقوانینتصویبشدۀمرتبطباحرفۀخودوسعیکردندرعدمتخطی	 آ

وتخلفازقوانین؛
• بسندهکردنبهحقالزحمۀمصوبومتعـارفوخـودداریازدریافتهرگونهدستمزدیاپاداشاضافی؛	
• گیربه	 کارغیرضرورییاوظایفسختودستوپا خودداریازتحمیلهرگونههزینه،

بیماریااطرافیانوی؛
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• کهفراترازمحدودۀدانش،	 خودداریازهرگونهتهور،الابالیگرییااقدامهایدرمانی
تجربهیاصالحیتهایقانونیمیباشند؛

• کردندیگران	 کردنیاقربانی خودداریازبدآموزیهمکارانیادانـشجویانویاهزینـه
برایدستیابیبهاهدافخود؛

• کارهایدرمانیبهمنظـورجـاهطلبـی،جلبستایشدیگرانویا	 عدمتمایلبهانجام
مشهورشدندرجامعه.

کشوررابهترتیبزیرپیشنهادنموده باقریدرمطالعهایدهاولویتاولاخالقپزشکیدر
است:حقوقبیماران،رابطۀپزشکوبیمار،عدالتدرتوزیعمنابعسالمت،اتونومیورضایت
در اخالقی بیمارستانی،مالحظات اخالق کمیتههای بیمار، و پزشک مالی رابطۀ گاهانه، آ
در اخالقی مالحظات پزشکی، اخالق آموزش در ظرفیتسازی و تقویت عمومی، سالمت

آموزشپزشکی،وموضوعاخالقدرپژوهشهایپزشکیمیباشد)3۷(.

نقدی بر مطالعات اخالق حرفه ای سرطان در ایران

دراینزمینهمطالعاتوسیعانجامنشدهاست.نوشتههایموجودیاترجمانمطالعاتغربی
استویاناظربرابعادویژهاینظیرمالحظاتانتهایحیات.تمرکزبرجنبههایآموزشی،
پژوهشی،بهداشتوپیشگیری،درمانوبازتوانیوطبتسکینیصورتنپذیرفتهاست.
گرفتهاست.رویکردهای کمترموردتوجهقرار مالحظاتاجتماعی،روانشناختیومعنوی
مدیریتسرطاندرحالتغییراست،بیمارانعمرطوالنیتریدارندومسائلاخالقیمختلفی
کهبیمارانوخانوادههایآناندرمحیطهایمراقبتهایسالمتیباآنمواجه وجوددارد

هستند.

کرامتانسانیدرتوقفدرمانبیمارانمبتالبه شریفیوهمکارانچهارچوبهایاخالقیو
سرطاندرمراحلانتهاییرامرورنمودهاند.نویسندگاندقتنظروحساسیتپزشکان،توجه
بهوضعیتحاکمبراینگونهبیمارانوخانوادههایشانازنظرروانیواجتماعیوتصمیمگیری
تیمیرادرخصوصادامهیاامتناعازدرمان،مؤثردانستهاند)3۸(.همچنینبهمؤلفههای
مهمیاشارهنمودهاند:»تقدمدرنگفلسفیبرتصمیمسازیاخالقیدراینحوزه«،»اهمیت
توازندوگانهناظرآرمانی)وجدانوامرالهی(واخالق«،»اهمیتبهتکنیکهایاخالقیبرای
تضمینکرامتدرپایانحیاتشامل:رازداریوحریمخصوصیواطالعرسانیورضایتو...«
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شاهثناییوهمکاراندرموردنحوۀبیانحقیقتبهبیمارمبتالبهسرطان،درشرایطفرهنگی
جامعه،بهلزومحقیقتگوییبهبیمارانمبتالبهسرطان،همدرمرحلۀاولیهوهمدرمرحلۀ

پیشرفته،نتیجهگرفتندکهبیانحقیقتبهروشصحیحازضروریاتاست)3۹(.

زندگیوسرطان،دربهمنماه13۸۶،در قراملکیدرهمایشاخالق،معنای فرامرز احد،
که است نموده اشاره مهمی نکات به امامخمینی)ره( بیمارستان مجتمع کانسر انستیتو

بهطوراجمالدرزیرخالصهشده:

• کشورمابایدبااستانداردهایجهانی	 حمایتومراقبتازبیمارانمبتالبهسرطاندر
هماهنگشود؛

• مراقبتوحمایتازبیمارانمبتالبهسرطان،بایدمجموعهایازمسائل،اعمازدردهای	
جسمیوروحیواجتماعیو)معنوی(وفرهنگیراشاملشود،آنچهدرعملموجب

حلاینگونهمعضالتاست،اتخاذرویکردهایچندرشتهایاست؛
• کهدرارتباطباخودیا	 مراقبتوحمایتازبیمارانمبتالبهسرطان،وقتیاخالقیاست

دیگران،حقوقآنهارابهدقتبشناسیموبهآنپایبندباشیم؛
• کرد.اولرفتار	 گونهرفتارارتباطیراتفکیک دربیمارانمبتالبهسرطانمیتوانسه

ارتباطیبیمارمبتالبهسرطانباخودش.دومرفتارارتباطیپزشکوپرستاربابیمار
مبتالبهسرطان.وسومرفتارارتباطیپزشکوپرستارباخودشدرارتباطبامسئلهای

بهنامابتالبهسرطان؛
• دررویکردفردگرایانهبهوظایفاخالقیاشخاصتوجهمیکنیم.دررویکردسیستمی	

محور،پیشازآنکهبحثاخالقیبودنافرادمطرحباشد،اخالقیبودنسازمانهاو
مؤسساتمدنظراست.اخالقیبودنسیستم،مفهومپیچیدهترینسبتبهاخالقی

بودنافراددربردارد؛
• گاهی	 کهدغدغۀاخالقیدارد، که:یکشخصیاسازمانی تعارضاخالقیایناست

کههردوراهراغیراخالقیمییابد.دراینصورتازلحاظ برسردوراهیقرارمیگیرد
میگویند... اخالقی تعارض بالتکلیفی، این به میکند. بالتکلیفی احساس اخالقی
گررویآوردفردگرایانهداشته .درپارادوکسهایاخالقیدربیمارانمبتالبهسرطانا
گررویکردمانسیستمینگرباشدآنهنگام باشیم،اینپارادوکسهاراهحلندارند.اماا

تناقضاتاخالقیراهحلهایبسیاریخواهندداشت.

زاهدیوالریجانیدرمطالعهایاخالقپزشکیدرسرطانراازدیدگاهاسالمبررسینمودند
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را اخالقسرطان در اصلی موردمسائل در پایهای دانش نمودند، نویسندگانتالش .)۴۰(
بهمتخصصانمراقبتهایبهداشتیارائهدهندتاتصمیمگیریآنهارادراقداماتبالینی

کیداینمطالعهعبارتاستاز: تسهیلنماید.رئوسنکاتموردتأ

• درجوامعمختلفنگرانیهاوتوجهاتزیادیدرمورداخالقزیستیوجوددارد؛	
• درزمینۀاخالقدرسرطانبعضینظریاتقطعیازدیدگاهاسالمیوجوددارد؛	
• کهجایگاهمعنویفرد	 براساساعتقادمسلمانان،دردنوعیآزمایشیاامتحاناست،

مؤمنراتأییدوتحکیممیکند؛
• برای	 را خود تالش همه باید سالمتی مراقبتهای ارائهدهندگان اسالمی دیدگاه از

جلوگیریازمرگزودرسانجامدهند؛
• که	 دستگاهتنفسمصنوعیواقداماتحیاتیرانمیتوانقطعنمود،مگردرشرایطی

پزشکانیقیندارندکهمرگبیماراجتنابناپذیراست؛
• کائنات،زندگیپسازمرگ،	 ابدیتحیاتوجاودانگیروح،همراهیانسانباخداو

کمالطلبیورستگاریابدی،نوعدوستیوخیرخواهیبههمنوعان،برخیازاصول
اخالقاسالمیهستند؛

• اسالمچهاراصلاساسیاخالقزیستیرامیپذیرد،اماقرائتوتفسیرمتفاوتیدرمورد	
آنهادارد؛

• باتوجهبهاینموضوع،تدویناختصاصیدستورالعملهایفرهنگیمناسبرویکرد	
یک انکولوژی زمینه در تحقیقات همچنین و بیماران با اخالقی رفتار برای اسالمی

ضرورتاست؛
• کنترلنگرانیهاوجنبههای	 دستورالعملهایاخالقیبرایمراقبتهایپایانعمر،

ناخوشایندجسمی،روانی،اجتماعیومعنویبیمارانوخانوادهها،بارویکرداسالمی
ضروریاست؛

• کارکنانارائهدهندۀمراقبتوخدماتوبیماران	 کاستیهایارتباطاتوتعامالتبین
وخانوادهها،مخصوصامواردتنشآفرینوبحرانی،بایدباراهحلهایاخالقاسالمی

مدیریتشود؛
• تقویتکمیتههایاخالقدربیمارستانهاونظارتدقیقتربرحقوقبیمارانونظارتو	

ارزیابیبامعیارهایاسالمینیزضروریاست.
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نتیجه گیری

است. شده انجام اسالمی رویکرد با حرفهای پزشکی اخالق حوزۀ در ارزشی با مطالعات
گرفت.مطالعاتانجامشدهتااینحد،از گفتارمورداستفادهقرار منتخبیازآنهادراین
کافینیستند.مسائلواحکاماخالقیوحرفهایدرحوزههایمختلفو کیفی کمیو نظر
ازجملهسرطانشناسیبایدشناسایی،ریشهیابیوتحلیلشوند.عالوهبرراهحلهایعلمی
وحرفهایوتخصصی،اتخاذرویکردهایاخالقمحور،برگرفتهوریشهداردرتعالیماسالمی
نیزبایدبرایمعضالتومشکالتومسائلاخالقیپیداشود.رویکرداینمطالعه،شناسایی
ومعرفیایننوعمسائلوراهحلهامیباشد.اینتالشدرآیندهبایدادامهیابدوبهتدریج

استحکاموانسجامخودراپیدانماید.
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مقدمۀ فصل 5
ازبارزترینویژگیهایاخالقپزشکی،تجلیایمانوانگیزههایالهیدرفعالیتهایحرفهای
کهبهحسنو کاملترینوعملیترینمکتباخالقیاست است.اخالق اسالمی بهترینو
کرداروپندارانسانیاذاتًانیکوو قبحذاتیفضایلورذایلاخالقیمعقتداست.افعالورفتار،
پسندیدهاستویازشتوقبیح.راستی،درستی،صداقت،امانت،عدالت،محبتوصفاتی
نظیرآنهاممدوحوتغییرناپذیرودرمقابلدروغ،خیانت،ظلم،بیعدالتی،بیعاطفگیو
نظایرآنهاذاتًاپلیدومذموموجزورذایلاخالقیاست،چهبرایانساننتیجۀمادیداشته

باشندیانداشتهباشند)1(.

گرمصادیقومباحثاخالقپزشکیدرچهارچوبنظامارزشیواعتقادیمطرحشود،در ا
کانون رفتارهاوعملکردهایحرفهایبازتابشایستهخواهدداشت.حفظجانوسالمتدر
عالیترین قابلمقایسهنیست. قرارداردوباهیچارزشدیگری وانسانی الهی ارزشهای

پاداشآننیزواالترینمرتبۀکمالیعنیجلبرضایتخداوندمتعالاست.

دراینمطالعهتالششدهاست،بینجوهرۀارزشیواعتقادیمباحثاخالقیباماهیتو
اقتضائاتعلمیوحرفهایآنها،تعاملمثبتوهمافزابرقرارشود.اینتجربهشروعیبرای
ورودبهعرصۀگستردۀاخالقپزشکیحرفهایبارویکرداسالمیاست.درمباحثقبلیاصول
ارتباطباخدا،خود،جامعه،وجهان ارائهشدهاست)اصول اخالقپزشکیدرچهارمحور
آفرینش()۲(.ازآنجاکهاینمطالعهکاربردیاست،دراینفصلبهمصادیقیازمحورارتباط
باجامعهودیگرانپرداختهخواهدشد.درحوزۀارتباطاخالقمحوردرتعامالتحرفهای،
کنکاشوتأملاست.بهاقتضای طیفوسیعیازموضوعاتواولویتقابلطرحوتحلیلو
کرامت«، و »محبت است: شده انتخاب ضروری موضوع چهار مطالعه، کاربردی اهداف
»احترامواعتماد«،»روابطمالیواقتصادی«،»همکاریهایبینحرفهای«.درموضوعضمن
بیانمسئلهوابعاداخالقیآن،رویکرداخالقیوحرفهایاسالمی،بهعنوانمالکومعیاربرای

حلچالشهاوترویجرفتارهایصحیحواخالقمحورارائهشدهاست.

ارزشهاوفضیلتهایاخالقی،هماهنگوهمراستاهستند،وجوهمشترکووجوهمتمایزی
دارندوبعضیمقدمهوالزمۀدیگرفضیلتهامیباشند.اصولعدالت،برادریواخوت،تعاون
وهمکاری،ازوجوهمشترکهر۴گفتارآیندهبهشمارمیروند.اشارهبهسایراصولوارزشهای
اخالقینیزحسبموردضروریتشخیصدادهشدهواشارهخواهدشد،تامباحثانتخابیازحالت

گیراخالقپزشکیحرفهایاسالمیارائهشوند. انتزاعیخارجودرمنظومۀجامعوفرا
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کهاولینومهمترین هرزمانازاخالقوحرفهایگریصحبتمیشود،بایددرنظرداشت
موضوعدروظایفحرفهای،پیشگیریازتهدیداتجانیوخساراتانسانیاست.حفظجان،
کاهشناتوانیهاوهمۀ کنترلعوارض،تسکینآالمو کیفیتزندگی،پیشگیریو ارتقای
اهدافحرفهایوتخصصیالزمهقطعیوحتمیوشرطضروریرفتاراخالقمحورودردیدگاه
کهترکآنهایااهمالوقصوردرانجامصحیحآنها اسالمی،اموریواجببهشمارمیآیند
مسئولیتآفرینخواهدبود.حفظحقوقوکرامتانسانیورعایتهمۀموازیناخالقپزشکی
کهدرهمۀشرایطضروریاست،درتعامالتسرطانشناسینیزاز وآدابحرفهایاسالمی،

اهمیتوحساسیتخاصخودبرخورداراست.

فعلاخالقیمترادفعملخوبوخدمتمفید،ومعیارآنرضایتالهیاست.معیاردیگر
فعلاخالقی،وجدانانساناست.دراخالقپزشکیحرفهایبارویکرداسالمی،هرگونهتالش
حرفهایبرایتأمین،نگهداشتوارتقایسالمتجامعه،وکاهشدردورنجوعالجآالمو
بیماریهایانسانها،ازبزرگترینمحسوبمیشود.دراینمکتباخالقی،خدمتبهیک
انسان،بهمنزلۀخدمتبهخداوندمتعالاست،چونانسانهاجلوههایجمالحقتعالی

میباشند)3(.
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گفتار 15
محبت و کرامت

نماد رفتار شایسته با بیماران مبتال به سرطان

قرآنمجید: 
ناُهْم 

ْ
ق

َ
َبْحِر َو َرز

ْ
ِّ َو ال َ �ب

ْ
ِ ال

ناُهْم �ف
ْ
ْمنا َب�ف  آَدَم َو َحَمل رَّ

َ
ْد ک

َ
ق

َ
»َو ل

ضیاًل؛«
ْ
ف

َ
نا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
ْن خ ٍ ِممَّ ث�ی

َ
ناُهْم َعل  ک

ْ
ل ضَّ

َ
باِت َو ف یِّ ِمَن الطَّ

گرامیداشتیم،وآنانرادرخشکی »وبهراستیمافرزندانآدمرا
ودریا]برمرکبها[برنشاندیم،وازچیزهایپاکیزهبهایشانروزی

دادیم،وآنهارابربسیاریازآفریدههایخودبرتریآشکاردادیم.«

»سورۀمبارکۀاسراءآیه70«

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 15

• پیام15	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• نتایج	
• دیدگاهامامخمینی)ره(درمحبتبهبیماران	
• کرامت	 کیدبر مصادیقرفتارهایبایستهوشایستهبابیمارانمبتالبهسرطان،باتأ

ومحبت
• بحث	
• اسوهایآشنایکرامتومحبت	
• نتیجهگیری	
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کریم( کالم  کرامت در  پیام 15 )محبت و 
امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند:

 بهتریندوستنزدیکبهانسان،آنکسیاستکهدرتمامحاالتدلسوزوبامحّبت	
باشدگرچهخویشاوندىنزدیکیهمنداشتهباشد.وبیگانهترینافرادکسیاستکه

ازمحّبتودلسوزىبیگانهباشد،گرچهازنزدیکترینخویشاوندانباشد.
 کردنبدونذرهای	 »کرامت«،بذلوعنایتاستقبلازهرگونهدرخواستی،ونیکی

چشمداشت،واطعاموپذیراییهایبهجاوبهموقع1

مقدمه و بیان مسئله

کرم)ص( معیارواسوۀتاموتماماخالقدرمکتبالهیوانسانسازاسالم،وجودنورانیپیامبرا
است.درمیانصفاتوویژگیهاىپیامبرگرامی)ص(،قرآنمجیدبراخالقحسنۀآنحضرت
کیدوآنرا»خلقعظیم«خواندهاست.بـرجـسـتـهترینشـاخـصۀسیرۀاخالقیپیامبررحمت تأ
کرم )ص(،عطوفتومحبتایشاناست.خداونددرقرآنمجیدازاینمعجزۀاخالقیپیامبرا
َکَلَعَلیُخُلٍقَعِظیٍم،وحّقًاکهتوبراخالقبزرگیاستوارى )ص(چنینستایشفرمودهاست:»َوِإَنّ
)سورهمبارکهقلم،آیه۴(.«شایستهترینرفتارحرفهایبابیماران،رفتاریمشحونازمحبت
وسرشارازکرامتاست.دربیمارانصعبالعالجرعایتاینسیرهاخالقیومعنویباارزشترو
کهبهانسانعطاشدهاستو ضروریتراست.حیاتوزندگیبزرگترینموهبتالهیاست
مهمترینحقانسان،حقحیاتاستوسایرحقوقازاینحقنشأتمیگیرند.حیاتامانت
کرامتذاتیاز الهیوانسانموظفومکلفبهحفظآنمیباشدوتعهدبهآنواجباست.
اوصافعالیۀانسانیوازجملهحقوقبنیادینهمۀابنایبشراست.عالوهبرکرامتذاتی،دین
کتسابیانساننیزقائلاستکهمهمترینمعیارومبنایآنتقواوایمان مبیناسالمبهکرامتا
است)۴(.دردیدگاهاسالمی،کرامتدراصلمختصروحانسانیاستوجسمبهتبعروحازآن
کتسابیبهمعنیپیراستنازپستیهاوآراستنبهخوبیهااست.جسم برخوردارمیشود.کرامتا
کهباارزشهای کرد.ارزشذاتیهنگامی وروحانسانمحترماستونبایدآنراآلودهیانابود
کتسابیمانندعلم،تقوا،ایثاروسایرفضایلاخالقیآمیختهشود،انسانرابهکمالوجودیخود ا
نزدیکتروازسایرهمنوعانوموجوداتدیگرمتمایزوازسعۀوجودیباالتریبرخوردارخواهد

1.تاریخیعقوبی/۲1۵
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کرد)۵(.احترامبهکرامتذاتیانسان،مستلزماحترامبهاستقالل،آزادی،قدرتانتخاب،تعقلو
تفکراواست)۴(.ایناحترامبارعایتسایرمقتضیاتاخالقیواحترامبهآزادیوحقوقدیگران
است.درفضایلوکماالتدرصحنههایزندگیاجتماعیوحرفهایظهوروبروزمیکنندوحفظ
حیاتازالزاماتکرامتانسانیاست.»حقآزادی«و»رعایتعدالتدرحیاتاجتماعی«ازدیگر

الزاماتکرامتانسانیاست)۶(.

طب،آمیزۀعلمباانسانیت،وتکمیلاخالقبامعنویتاست.ازاساسیتریناصولارتباطات
کرامتوشأن« کیددرانسانیترینپیشۀبشر،»حفظ وصحیحترینرفتارحرفهایموردتأ
بیمارانوپایداریآندرتماممراحلدرمانوتماممراحلزندگی،بهویژهمراحلپایانیعمر
است)۵(.بنابرآیاتقرآنمجیدوروایاتمعتبراسالمی،کرامت،مربوطبهشرافتذاتیانسان
میشودوفضیلتاورانسبتبهغیربیانمیکند.کرامتازنگاهدینیمحصوربهکرامتذاتی
نمیشودوآدمیمیتواندباتقرببهخداوپرهیزکاریبرآنبیفزایدوارزشمتعالیتریکسب
کرامت کرامتانسانیآنهاباشدو کتسابیاست.رفتاربادیگرانبایدباحفظ کهارزشا کند

انسانیزیربنایتربیتاخالقیاسالماست)۷(.

کسیرزیبایانسانیت،جوهرۀاخالقوروحانساندوستیوخداپرستیاست.محبت محبتا
دارایمراتباستومرتبهاىازآنالزمۀایماناست،والزمۀایمانانجامعملصالحاست۲.
ِذیَذاَقَحالَوَة

ّ
امامسجادعلیهالسالمدرطلیعۀ»مناجاتالمحبین«میفرمایند:»ِإَلِهیَمْنَذااَل

ِنَسِبُقْرِبَکَفاْبَتَغیَعْنَکِحَوال؟،معبودم،کیستآن
َ
ِذیأ

ّ
ِتَکَفَراَمِمْنَکَبَدال؟َوَمْنَذااَل َمَحَبّ

کهشیرینیمحّبتتراچشیدپسبهجایتودیگریرابرگزید؟وکیستآنکهبامقامقربتو
انسیافتپسمایلبهرویبرتافتنازتوشد؟...«محبتبهبیماران،ازجلوههایمحبت

بهخداوندوازمصادیقعملصالحاست.

اساسی اصلی عنوان به تربیتی و اخالقی عرفانی، معرفتی، عرصههای تمامی در »محبت
گرفتهاست.محبتازمفاهیموفضایل کنکاشقرار وزیربناییویافرعیوروبناییمورد
کهدارایحسنذاتیبوده،...ونیزدرارتباطبااعمالاختیاریوارادیانسان اخالقیاست
گردرستوبهطورصحیحبهکارگرفتهشود،دراصالحوبهبودرابطۀفردباخود، کها است
کههمانقربالیاهلل خداوندودیگرانمؤثرواقعمیگرددوانسانرابهسرمنزلمقصود،
است،میرساند...«)۸(.ازدیدگاهحکمتمتعالیۀمالصدرا»اساساخالقدرحیاِتآدمی،
کهجلوهایازمحّبتخداوندبه محّبتاست«ومحّبِتحقیقی،محّبتبهخداونداست

مرداد13۹1،ص1۴ـ۵ شمارۀ1۷۶ـ ۲.مصباح-محمدتقی:اهمیتوجایگاهمحبت.معرفتسالبیستویکمـ
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که بهمرتبهایمیرسد گونۀحقیقیبهخداوندعشقورزد، به کسی گر ا آدمیاست)۹(.
کهجلوههایمختلِفخداوندهستند،محبوباوواقعمیشوندوآنگاهاین تمامیآدمیان،
شخص،دراخالِقفردی،تدبیرمنزلوزندگیاجتماعیباخودودیگرانبهمثابه»محبوب«
کرد.مالصدراباتقسیممحّبِتآدمیبهمحّبتنفسانیومحّبتالهیبیان برخوردخواهد
از بهمقاممحبت،پاکسازیقلب کههرمحّبتینوعیعبودیتوالزمۀدستیابی میکند

کدورتهااست)1۰(.

پزشکان،پرستاران،مددکارانوسایرمراقبانبیمارانمبتالبهسرطان،بایدضمنتخلقبه
اخالقحسنهورفتارستوده،ازمهارتهایالزمبرایتشخیصحمایتهایموردنیازبیماران
کسیر وخانوادههاونحوۀپاسخگوییاخالقمحوروتأمینایننیازهابرخوردارباشند.محبتا
کرامتدررفتارطیبانهاست.طبیبخداجویوانساندوست،در حیاتبخشدیگرومکمل
سیمایفرشتۀنجاتبربالیندردمندانورنجورانظاهروبادلسوزیحکیمانهوطبابتعالج
جویانه،جوانههایامیدراشکوفاوبانسیمحیاتبخشمحبتجسموجانآنانرامینوازد.
اینگفتارترسیم»جمالوکمال«وترنمهمآواییوهمنوازی»محبتوکرامت«دررفتارحرفهای
کرم بایستهوشایستهبابیماراناست.زیباترینکالمدربابمحبتودلسوزیومهربانیپیامبرا
ْمَحِریٌص

ّ
)ص(،دربرابرمومنان،درقرآنمجید،چنینتوصیفشدهاست:َعِزیٌزَعَلْیِهَماَعِنُت

َعَلْیُکمِباْلُمْؤِمِنیَنَرُؤوٌفَرِحیٌم«،بهرنجافتادنتانبراوگرانودشواراست،بهشمادلبستهاست
وبهمؤمناندلسوزومهرباناست)سورۀمبارکۀتوبهآیۀ1۲۸(.

گروه وتجارب انجامشد.دیدگاهها بومی و اسالمی منابعمعتبر به مراجعه با اینمطالعه
تحقیقنیزدرتنظیممطالباینگفتارمورداستفادهقرارگرفت.

کلمات کلیدی : محبت،کرامت،رفتارشایسته،اخالقپزشکی،

Key words: Compassion, Dignity, Excellent behavior, Medical ethics

دیدگاه امام خمینی )ره( در محبت به بیماران

کرم)ص(وائمۀمعصومین)س( محبتاصلواساسآیینمقدساسالموسیرۀرسولا
از دریکی امامخمینی)ره(  ازجایگاهیواالبرخورداراست.  کهدرعرفاناسالمینیز است
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سخنرانیهادرجمعپرستارانچنینفرمودهاند:

»...پرستاریازبیمارامربسیارمشکلیاست،لکنخیلیارزشمنداست.انسانبایکبیماربهطور
محبتآمیزرفتار،وبرادرانه،یاخواهرانهمراعاتاحوالاورابکند،واینبرایانجامیکوظیفه
انسانی،الهیباشد،ازعباداتبسیارارزشمنداست.شمامتوجهباشیدکهشغلشما،شغلبسیار
شریفیاستوازآنطرفمسئولیتشهمزیاداست.مسئولیتشراخودشمامیتوانیدجبران
کردنبهمریض.اینهااحتیاجدارندبهمحبت،بیشازآنکهاحتیاجبهدوا بکنید،بهمحبت
گر کهازخانهاشآمدهاست،دربیمارستانخودشرامثلیکغریبمیداند.ا دارند.مریضی
کنند،این اینپرستارهابااوبامالیمت،بارفتارانسانی،بامحبت،مثلبرادروخواهربااورفتار
حسغربتازاومنفصلمیشودوآرامشبرایشحاصلمیشود،واینآرامشروحیدربهبودی
اوکمکمیکند،اینکمکمعنویطبیبوپرستاراست...3.خدمتشمایکخدمتبسیاربا
ارزشیاست.خدمتمشکلیاست.پرستاری،پزشکی،هردومشکلاستوامابسیارشریفاست،

درصورتیکهبهآنوظایفیکهبایدعملبشودعملبکنند.«

کرامت و  کید بر  مصادیق رفتارهای بایسته و شایسته با بیماران مبتال به سرطان، با تأ
محبت

کرامتومحبت کیدبر درمقولۀرفتارهایبایستهوشایستهبابیمارانمبتالبهسرطان،باتأ
موضوعاتمشروحۀزیربرایتبیینوتوصیفدرمطالعاتآتیپیشنهادشدهاست:

• مفهومشناسی»کرامتانسانی«و»محبت«درآموزههایقرآنیورواییواخالقاسالمی؛	
• مفهومشناسی»کرامتانسانی«و»محبت«دراخالقپزشکی؛	
• کرامتانسانزیربنایتربیتاخالقی؛	
• الزاماتکرامتانساندرتربیتاخالقی؛	
• تحلیلکرامتومحبتدرمراقبتهاوخدماتسرطان؛	
• صیانتازکرامتانسانیدرتعامالتحوزۀسرطانشناسی؛	
• حفظکرامتدرطبابتبهویژهبیمارانصعبالعالجودرمرحلۀآخرحیات؛	
• ابعادکرامتدرطبابتوبیماریهایصعبالعالج)حقیقتگویی،اطالعرسانیصحیح	

رازداری،قابلاطمینانبودن، بیمار،نحوۀاعالمخبربد،حفظحریمخصوصی، به

3.گزیدهایازبیاناتامامخمینی)ره(درروز3۲اردیبهشتماهسال۹۵31،درجمعپزشکانوپرستارانبنیاداسالمیخدماتپزشکیامامخمینی
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حقانتخابوتصمیمگیری،برخوردبادرخواستهایدرماننابجا،آتانازیواحترام
نامشروط...(؛

• کریمانهومحبتآمیزبابیمارانو	 شناساییومعرفیالگوهایاخالقپزشکیدررفتار
مردم)11(؛

• نقشمحبتدرزندگیاخالقیورفتارحرفهای؛	
• مصادیقمحدودیتکرامتافرادبرایرعایتسایرمقتضیاتاخالقیواحترامبهآزادی	

وحقوقدیگران؛
• و	 طب حرفۀ در رفتاری و اخالقی شایستههای و بایستهها سایر توصیف و فهرست

سرطانشناسی.

بحث

کرامتانساندرقرآنمجیددرآیۀ۷۰سورۀاسراءچنینتوصیفشدهاست:

ْن ْلناُهْمَعلیَکثیٍرِمّمَ
َ

باِتَوَفّض ّیِ
َواْلَبْحِرَوَرَزْقناُهْمِمَنالّطَ ْمناَبنیآَدَمَوَحَمْلناُهْمِفیاْلَبّرِ »َوَلَقْدَکّرَ

گرامیداشتیموآنهارابرمرکبهایدریاییوزمینی َخَلْقناَتْفضیاًل،وبهتحقیقفرزندانآدمرا
سوارکردیموازهرغذایپاکیزهبهآنهاروزیدادیموآنهارابربسیاریازمخلوقاتخودبرتری
دادیموچهبرتریدادنی.«استادعالمهطباطباییدرتفسیرآیۀ۷۰سورهاسراءنوشتهاند:اینآیهدر
مقامامتنانوعتاباستکهچگونهبنیآدمراکرامتبخشیدهوبهواسطۀبخشیدنقوۀتعقلو
تمیزحقازباطلوخیرازشر،آنهارابرسایرموجوداتمزیتوبرتریدادهودردریاهاکشتیهاودر
خشکیحیواناتچهارپارامسخرآنهانمودهتابهسویمقاصدخودرهسپارشوندودرطلبفضل
الهیبرآیندکهاینامرازمصادیقتکریمالهیاست۴.درنظامارزشیاسالم،انساندارایکرامت
ذاتیاست.اینکرامتبریکسلسلهمفاهیموارزشهایبنیادیناخالقیودینی،یعنـی»آزادی«،
»ارادهواختیار«،»قـدرتتعقـلوتفکر«و»داشتنوجههونفخةالهی«مبتنیاست.عالوهبرکرامت
کتسابینیزمیباشدکهمعیارومبنایآنتقـواوایمـاناسـت. ذاتـی،انساندارایظرفیتکرامتا
کرامتدر کرامتانسانیپایهواساسبسیاریازحقوق،امتیازاتوتکـالیفانسـانیاسـت)1۰(.
لغتمعانیمختلفیدارد،مهمترینآنهاعبارتانداز:ارزش،حرمـت،حیثیـت،بزرگواری،عزت،
شرافت،انسانیت،شأن،مقام،موقعیـت،درجـه،رتبـه،جایگـاه،منزلـت،نزاهتازفرومایگیوپاک
بودنازآلودگیها،احسانوبخشش،جـوانمردیوسـخاوت۵.کرامتذاتیانسان،مستلزماحترام

http://isfahan.iqna.ir۴.کرامتانسانازمنظرعالمهطباطبایی
کبردهخدا:لغتنامهدهخدا،ص1۶۰۷۰ ۵.علیا
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بهاستقاللوآزادیانسـانوقـدرتانتخـابتعقـلوتفکراوست.تنهادرموارداستثنایی،کهحفظ
نظمعمـومی،رعایـتمقتضـیاتاخالقـیواحترامبهحقوقوآزادیدیگراناقتضامیکندودر
چهارچوباصـلحاکمیـتقـانونودادرسیعادالنهومنصفانهمیتوانآنهارامحدودکرد)1۰(.
کرامتبیمارانورعایتآنهاازمواردیاستکهحائزاهمیتوضرورتبیشتراست.اینودیعۀ
گرانبارالهیدرشرایطدشواربیماریوفرازونشیبهایتشخیصودرمانبایدپاسداشتهشده،
بهاحسنوجهرعایتگردد.گاهیتحتتأثیرشرایطحرفهای،نظیرازدحامدرمانگاهها،خستگی
وفرسایششغلیمراقبین،وسایرشرایطناخواسته،رفتارهایخالفتکریمبیمارانیاهمراهان
کرامتوشرافتذاتی عارضمیشود.بایدمراقباینتهدیداخالقیبود،چهغفلتازجایگاه

انساندرفرایندهایمراقبتازبیمارانتبعاتناخوشایندفراوانیبدنبالدارد.

محبتازجملهمفاهیموفضایلاخالقیمیباشدکهدارایحسنذاتیبودهودردایرۀحکمت
کهجهتگیرینفسرانسبتبهخود،خداو عملیوازجملهصفاتنفسانیعملکنندهاست
گردرستوبهطور دیگرانمشخصمیکندودرارتباطبااعمالاختیاریوارادیانساناستکها
صحیحبهکارگرفتهشودمیتوانددراصالحوبهبودرابطهیفردباخود،خداودیگرانموثرواقع
گرددوانسانرابهسرمنزلمقصودکههمانقربالیاهللاستبرساند)1۲(.محبتورزیدنکه
نتیجةمعرفتبـهزیبـاییاسـت،درمیانکائنـات،مخـتصبـهآدمیاست.دوستداشتنومحبت
ورزیدننسبتبهدیگران،ریشهدردوسـتداشـتِنخداونـددارد.الزمةدوستداشتنموجودات
کهبایدبـهجـای گونه کهآدمیدرزندگیفردیواجتمـاعی،حّقهرموجودیراآن ایناست
آورد.ازبارزترینمصادیقمحبت،دوستداشتنبیمارانتوسططبیبانوسایرمراقباناست.این
فضیلتاخالقینشانةکمالدرزندگیفردی،اجتماعیوحرفهایاستوترجماناینحقیقت
استکهطبیبانودیگرکنشگرانحرفهای،خداوندومخلوقـاتاورادوستدارند.اطاعتازاوامر

الهی،محبتبههمنوعان،ازمصادیِقمحبتورزیدنبهخودودیگراناست)13(.

کرامت و محبت اسوۀ آشنای 

امامرضا)ع(،ازساللۀپاکرسولخدا)ص(وهشتمینجانشینپیامبرمکرماسالماست.زندگی
رضویآمیختهبارأفتومهربانیاست،مردمعزیزایرانآنامامبزرگوارراامام رئوفمینامند.نام
مبارکش،علی،کنیۀآنحضرت،ابوالحسنودارایالقابمتعددیازجملهرضا،صادق،صابر،
فاضل،قرةالعینالمؤمنینو...هستند.صفتعالیهرأفتمعروفترینفضیلتو»رضا«بهمعنای
»خشنودی«مشهورترینلقبایشاناست.کالمآناماممهربانیازجنسنوروسروراست.این

گفتاررابامنتخبیازکالمنورانیآناسوۀاخالقومهربانیمزینمینماییم:
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آن بزرگوار سه ویژگی برجسته مؤمن را چنین توصیف فرموده اند: 

ِه.3ـَو ٌةِمْنَنِبِیّ ِه.۲ـَوُسَنّ ٌةِمْنَرِبّ َیُکوُناْلُمْؤِمُنُمْؤِمًناَحّتیَتُکوَنفیِهَثالُثِخصال:1ـُسَنّ »ال
ُة َنّ االُسّ َمّ

َ
ِهَفُمداراُةالّناِس.َوأ ُةِمْنَنِبِیّ َنّ االُسّ َمّ

َ
ِه.َوأ ِهَفِکْتماُنِسِرّ ُةِمْنَرِبّ َنّ االُسّ َمّ

َ
ِه.َفأ ٌةِمْنَوِلِیّ ُسَنّ

کهسهخصلتدر ّراِء۶،مؤمن،مؤمنواقعینیست،مگرآن ساِءَوالَضّ
ْ
ْبُرِفیاْلَبأ ِهَفالَصّ ِمْنَوِلِیّ

اوباشد:سّنتیازپروردگارشوسّنتیازپیامبرشوسّنتیازامامش.اّماسّنتپروردگارش،
سّنت اّما است، مردم با نرمرفتارى و مدارا پیغمبرش، سّنت اّما است، خود راز پوشاندن

امامش،صبرکردندرزمانتنگدستیوپریشانحالیاست.«

رأفت، محبت، چون: آن مرکزی دالهای و فرابشری فرهنگ بهعنوان رضوی ݢمعارف »ݢ
اخالقمداری،عدالتوآزادیبهعنوانمؤلفههایفطری-الهیکهامروزهازگمشدههاونواقص
کنونیوتحققبخشخواستههایمادیو زندگیبشریتاند،میتوانندراهگشایمعضالت

معنویافرادوشکوفاییقابلیتهایوجودیآنانشوند«)1۴(.

نتیجه گیری

رفتار شایستهترین جویانه، عالج دلسوزی و محبت با توأم بیماران تکریم طبیبانه رفتار
کرامتذاتیودیعهای حرفهایدرارائۀخدمتومراقبتبهبیمارانمبتالبهسرطاناست.
کههمۀانسانهابـهدلیلداشـتنتواناییتعقل،آزادیوارادهواختیار، الهیوشـرافتیاست
بهطورفـطریویکسانازآنبرخورداروغیرقابلانـفکاکوانـتزاعازانسـاناسـت.»کرامت
کرامتنرسد،سایرفضایلاخالقینظیرعدالت گرانسانبهجایگاه امالفضایلاخالقاست،ا
وصداقتدرجامعهپانمیگیردوتحققنمییابد۷.«محبتپیونددهندۀانسانباخداوند
ودیگرانسانهااست.براساسمعارفاسالمینیکیومحبتنسبتبههمنوعاننهایت
عقالنیت،بعدازایمانبهخداوندتوصیفشدهاست۸.درتمامرفتارهایحرفهای،محبتو

کرامتبایدمتجلیگردد.

۶.کافی،ج۲،ص۲۴1؛امالیصدوق،ج1،ص33۹؛عیوناخباراالخبار،ج1،ص۲۵۶؛معانیاالخبار،ص1۸۴؛تحفالعقول،ص31۲و۴۴۲؛
https://www.hawzahnews.com،۷.بهنقلازحجتاالسالمعبدالکریمعابدینی،امامجمعهقزوین

کردنبهنیکوکاروبدکاراست.عیوناخبارالرضا کردنبهمردمونیکویی ۸.رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(فرمودرأسعقلبعدازایماندوستی
علیهالسالم،ترجمهروغنیقزوینی،جلد۲،ص۲۸و31
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گفتار 16
احترام و اعتماد 

اصول و آداب ارتباط شایستۀ پزشکان با بیماران9، مردم و همکاران
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گرامیداشتیم،وآنانرادرخشکی »وبهراستیمافرزندانآدمرا
ودریا]برمرکبها[برنشاندیم،وازچیزهایپاکیزهبهایشانروزی

دادیم،وآنهارابربسیاریازآفریدههایخودبرتریآشکاردادیم.«

»سورۀمبارکۀاسراءآیه70«

فهرست اجمالی گفتار 16

مقدمهوبیانمسئله
کلماتکلیدی

تجلیفضیلتهایاخالقیدرروابطانسانی،درمصداقطبوسالمت
بعضیازمؤلفههایاحترامواعتماد،

نتایجمطالعه
مالکهاومعیارهایرفتاری

رفتارهاوکردارهاوشیوۀعملکردی
اخالقحسنهدرارتباطاتوتبادلاطالعات10باخانوادهوبستگانبیمارانمبتال

بهسرطان
بحث

نتیجهگیریوتوصیهها

9.  Ethical Issues in Patient–Physician Communication
10. Communication
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پیام 16
کنشگرانحرفهایومردم،درعمومتعامالت، شایستهترینتعاملانسانیواخالقیبین
و باورها انسانی، کرامت به احترام است. استوار اعتماد و متقابل احترام شالودههای بر
اعتقادات،حقانتخاب،وهرچیزیکهازنظرمردمدارایحرمتوحریماست،برایعموم
کنشگرانحرفهمقدسطب،ودرجمیعتعامالتحوزهسرطانشناسی،موجببرقراری،

تحکیموارتقایاعتمادمردمنسبتبهجامعهسالمتمیشود.

مقدمه و بیان مسئله

بزرگداشت و داشتن بزرگ داشتن، حرمت معنای به دهخدا، درلغتنامۀ احترام کلمۀ
به عرفی اصطالحات در و داشتن نگه حرمت معنای درلغتبه احترام است. آمده
محل که دیگری چیز هر یا شخص است. شخص گرامیداشت معنایتعظیموتکریمو
احتراماست،ازنظرمردمدارایحرمتوحریمیاستکهبایدآنراحفظکرد.احترامدرحوزۀ
ارتباطاتاجتماعیبهکارمیرودوبرایداشتنجامعهایسالموپیشرفته،احتراممتقابلبین

انسانهاالزماست11.

اعتمادمهمترینعنصردررابطۀپزشکوبیماراست.امامجعفرصادق)ع(فرمودهاند:»ال
کانوا ُعإلیِهمفیأمِرُدنیاُهموآِخَرِتِهم،فإنَعِدمواذلَک بلٍدعنثالثٍةُیفَز کّلِ َیسَتْغنیأهُل
ٌع،وأمیٌرَخّیٌرُمطاٌع،وطبیٌبَبصیٌرِثقٌة1۲«.ترجمه:»مردمهرشهرىبه َهَمجا:َفقیٌهعاِلٌمَوِر
سهچیزنیازمندندکهدرکاردنیاوآخرتخودبهآنهارجوعمیکنندوچنانچهآنسهرانداشته
گرفتارپریشانیمیشوند:فقیهداناوپارسا،فرمانرواىنیکوکاروُمطاع،وپزشکحاذق باشند
ومطمئن.«دراینکالمنورانی،پزشکحاذقومورداعتمادهمپایۀفقیهعادلشمردهشده
است.ازاینروایت،افزونبرضرورتوارزشوجودىاینسهدستهبراىجامعه،بایستههاى
اخالقیآناندرارتباطبامردمفهمیدهمیشود.فقیهمسئولیتارشادوهدایتدینی،معنوى
واخالقیمردمرابرعهدهدارد،حاکمموّظفبهتأمینامنیتدراجتماعاست،طبیبمسئول
بهداشتوسالمتجامعهاست.فقیهبایدداناوپارساباشدتابتواندمسئولیتشرادرارتباط
باهدایتمردمبهشایستگیانجامدهد.حاکمبایدمقتدرونیکوکارباشدتابتواندامنیترا

11.ویکیفقه،دانشنامهحوزوی.
1۲.ابنشعبهحرانی،حسنبنعلی،تحفالعقولعنآلالرسول)ص(،ص3۲1،قم،دفترانتشاراتاسالمی،چاپدوم،1۴۰۴ق.
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براىمردمبهارمغانآوردوبهمردمستمنورزد،طبیبنیزبایدمتخصصومورداعتمادباشد
تاسالمتجسموروحمردمرافراهمسازد13.

کمالجوییوفضایلاخالقی دراسالمارزشهایاخالقیازجهانبینیالهیجدانیست.
انسانناشیازفطرتدرونیاواستکهدرپیخداییشدناست)1۵(.درایننگرش»مبدأ«،
»معاد«و»نبوت«شالودۀاولیۀاخالقدرهمۀعرصههایزندگیازجملهعرصۀپزشکیخواهد
شناخت و اخالق فلسفه عمیق درک از برخاسته محور، اخالق عملی رفتارهای .)1۶( بود
دقیقاصولومبانیحسنوقبحاخالقیاست.اخالقپزشکیحرفهایاسالمی،ریشهداردر
کمال مکتبحیاتبخشاسالم»غایتگرا«و»وظیفهگرا«است.غایتونهایتواعلیمرتبۀ
کهبابرخورداریازنیتوانگیزۀ درمراتبوجودیوتعالیروح،رستگاریوقربالهیاست
الهیوعملصالححاصلمیشود.اعلیمرتبۀوظیفهشناسی،احساستکلیفومسئولیت
درمقابلخداوند،خودوجامعهاست.اینمعارفضمانتاجرایاصولوموازیناخالقدر
حرفۀپزشکیرافراهممیسازدودرتردیدهاوبحرانها،فراراهطبیبانسالکوخداجویاست
)1۷(.بایدعالوهبرجنبههایپزشکیودرمانی،بهجنبههایانسانینیزاهمیتدادهشود.

جایگاهمقدسپزشکیومنزلتممتازپزشکمتخصصدرمنظرنیکووباصفایمردم،مرهون
پذیرشارزشهایمتعالیوالتزامبهرفتارهایریشهداردراینارزشهااست.جلبرضایت
کرامتانسانی،اولویتسالمتبیماران،احترامبهشأنو الهی،رعایتحقوقمردمی،ادای
گرفتنازرفتارهایاخالقیالگوهاواسوهها،تقویتبنیادهایسالمت منزلتهمکاران،الهام
جامعه،ورعایتاصولومبانیعلمیواخالقیوحرفهای،ازارکاناینشخصیتواالاست،
کهموجبتحکیموارتقای»اعتماد عمومی مردم«نسبتبهجامعۀشریفوخدومپزشکی
میشود)1۸،۲۰(.درتعامالتحرفهایسالمت،اعتماد،سرمایهاجتماعیبزرگیمحسوب
کنشگرانحرفهایرامتعهدبهمراقبتواحساس کهپزشکانوسایر میشودوعاملیاست
و احساس متقابل، ظن شالودههایحسن بر و همهجانبه عامل، این میکند. مسئولیت
تقویتایمنیوامنیتخاطر،وصحیحترینرابطۀدوستانهوعاطفی،استواراست.اعتماد
ارتباطات در پزشکی اخالق وحیاتی اصلی وعنصر آرامش مراتب کنندهعمیقترین برقرار
حرفهای، شئون از غفلت و بداخالقی رواج میرود. بهشمار طب حرفۀ تعامالت و انسانی
دردرجۀنخستاینسرمایۀواالیاجتماعیرابهمخاطرهمیاندازد.درروابطاجتماعیو
حرفهایاعتماددرتمامتعامالتانسانیدارایموضوعیتاستوبرقراریآنبهمنزلۀتضمین

https://www.islamquest.net.13.مبانیوبایستههایاخالقپزشکیباتوجهبهقرآنوروایاتچیست؟:گنجینهپرسشهایقرآنی
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رفتارحرفهایاخالقگراواعتمادآفریناست.اعتماددررابطۀپزشکبابیمار،مفاهیمذیلرا
تداعیمیکند)۲1(:»اتکاواطمینانیکهبیماربهپزشکداردوبرآناساسسالمتخودرادر
موضوعبیماریفعلیبهاومیسپارد«،»ایمانووابستگیمطمئنبیماربهپزشک«،»باورو
کهپزشکراشایستۀتصمیمگیریدربارۀسالمتخودمیداند«،»احساسبیمار اعتقادبیمار
نسبتبهپزشککهاوراخیررسانودرستاندیشمیداند«،»باوربیماربهاینکهپزشکبه

رفاهوسالمتاوکمکوازآسیبزدنبهاوخودداریمیکند.«

گروهیتوسطشرکتکنندگاندرمطالعۀحاضراست گفتارازنتایجارزندۀبحثمتمرکز این
کتابخانهایوافزودننتایجیازمنابعمعتبروباارزشبومیدرموضوع،تنظیم کهبامطالعۀ

شدهاست.

گروهیتوسطشرکتکنندگاندرمطالعۀحاضراست گفتارازنتایجارزندۀبحثمتمرکز این
کتابخانهایوافزودننتایجیازمنابعمعتبروباارزشبومیدرموضوع،تنظیم کهبامطالعۀ

شدهاست.

کلیدی : ارتباطات،روابطبیماروپزشک،معیارهایاخالقی،اعتماد کلمات 

 Key words: Communication, Physician، patient relations, Ethical
 ,standards

تجلی فضیلت  های اخالقی اعتماد و احترام در روابط انسانی، در مصداق طب و سالمت 

کنشگرانسالمتو اعتماداجتماعی،اعتمادبینانسانهاوبهطریقاولیاعتماددررابطۀ
مردم،ازجملهپزشکوبیمار،ازمؤلفههایاخالقاسالمیاست.زیباترینرابطۀانسانیبین
پزشکانوسایرحرفهمندانسالمت،بابیمارانومردمبربنیانهایمستحکماحترامواعتماد
استواراست.عمومکنشگرانحرفهایضمنحفظکرامتانسانی،بهارزشها،باورها،فرهنگ،
نیازهاودرخواستهایبیماراناحترامگذاشته،رازهایآنانراحفظ،وبرایکاهشاضطرابو
گاهانهورضایت تشویشهایآنان،باتماموجودتالشمینمایند.آنانرابرایتصمیمگیریآ
خالصانه،بااحترام،صبوری،دقتوتوضیحاتشفاف،یارینمایندودرحفاظتازحریم،تأمین

ایمنی،وانتخابپوششموردنیازوآدابمورداحترام،پایبندومراقبباشند.
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ح زیر است: بعضی از مؤلفه  های احترام و اعتماد، این ارتباط نیکوی انسانی به شر

• احترامواعتمادمتقابلاستوهمهبایددرایجاد،تحکیموارتقایآنتالشنمایند؛	
• اعتمادفیمابینبیمارانوطبیبانریشههایعمیقووثیقتاریخیوفرهنگیدارد؛	
• رفتارهایاخالقینظیر»ترجیحمنافعبیمارانبرمنافعخود«،»آراستگیبهادبواحترام	

درسلوکوزندگی«،»عملبهموازینعلمی«،»برخورداریوبهکارگیریمهارتهای
ومهربانی«، پاسخگویی«،»دلسوزی و ارتباطی«،»وظیفهشناسی،مسئولیتپذیری
کاری«،»صبوریووقار«،»درستکاریوصداقت«،»رازداری«،»امانتداری« »ایثاروفدا
بهجامعه اعتمادمردم ارتقای و اخالقمحور روابط آنها،موجباتتحکیم نظایر و

سالمترافراهممیسازد؛
• دردمندان،	 آرامش بینوایان، ملجأ بیپناهان، پناه اضطراری، شرایط و بحرانها در

تسالیسوگوارانوراهنمایگمراهانباشند.

نتایج مطالعۀ حاضر

مالکهاومعیارهاونشانههایواالترینمراتبتعاملانسانیوشایستهترینرابطهانسانی
کیدبرمراقبینسرطان(،بامردموبیمارانبهشرحذیل، کنشگرانحرفههایسالمت)باتأ
توسطصاحبنظرانپیشنهادویاازمستنداتمعتبر،منطبقبرمنابعاسالمی،آدابوسنن

فرهنگملیارائهشدهاست:

ک ها و معیارهای رفتاری  مال

• کمال و تعالی:رضایتالهی،رضایتمردم،تزکیهوشایستگیهایاخالقیورفتاری،	
عدالتدرارائۀخدماتوانجاموظایف،کرامتانسانیبیمارانومردم؛

• علمی و حرفه ای:اعتبارعلمیوصالحیتحرفهای،مهارتوقابلیتمدیریتحرفهای،	
شخصیتصادق،صریح،قاطع،منصف،ونقدپذیر،مسئولیتپذیریوپاسخگویی،

مشاورهکردنومشورتپذیرفتن؛
• تعامل اخالقی و صفات حسنه:امانتداری،صدقنیت،خدمتبدونمنت،حقانیت1۴،	

معنویت،اخالصباطنی،صداقتدرهمۀامور،انصاف،پاکدامنی،شکیبایی،وقتشناسی،
گشادهرویی،انتقادپذیری،فروتنی،عذرپذیری،شفقت،دقتدرامور،رازداری،سخاوت،

جوانمردی،نیکوکاری،بزرگواری،تالشبرایکسبمکارموفضایل

1۴.رعایتوتضمینحقوقمردم
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کردارها و شیوۀ عملکردی  رفتارها و 

• و	 ضوابط و پزشکی حرفه مقررات و قوانین مرتبط، دینی دستورات و احکام رعایت
دستورالعملهایمؤسسۀدرمانی؛

• رازداریوامانتدارینسبتبهاسراربیمارانوعدمافشایاطالعات،بهجزدرمواردی	
کهقانونواخالقپزشکیتعییننموده؛

• عملکرددرچهارچوبوظایفواختیاراتورعایتحریمدیگران؛	
• کتوخوشخلقی؛	 پاسخگوییدربرابرعملکردخودباصداقتوصراحت،همراهبانزا
• رعایتپوششحرفهایونصببرچسبشناساییدرمحلقابلدیدلباس؛	
• وقتشناسی،وظیفهشناسی،وفاداریبهعهد،حاضردرمحلخدمتدرزمانهای	

موظفوپاسخگوییبهفراخوانهابهسرعتودرهرزمانمیسر؛
• مبذولنمودننهایتتالشوابتکاربرایجلب،حفظ،تحکیموارتقایاعتمادمتقابل	

بابیمارانومردم؛
• تعامالت	 و همکاران با حرفهای تعامالت در مشاور معتمدترین بعنوان نقش ایفای

انسانیبابیمارانومردم؛
• در	 همکاران از مشاوره و کمک درخواست و بیمار مصلحت بهترین جهت در اقدام

مواقعیکهتشخیصمیدهد؛
• تقدمحقوقجمعیبرحقوقفردی،درفرضتعارضبینآنها؛	
• تالشبرایپیرایشنارواییهایموجوددربینمردمواعتالیفرهنگواصالحرفتارها	

درحوزۀسالمت؛
• انتقادپذیریواستقبالباخوشروییازانتقاداتمنطقی؛	
• اتخاذتصمیممناسبومطلعنمودنمسئولینذیربطدرمواردبروزبیمارییاناتوانی	

جسمیوروانیومشکالتشخصیکهدروظایفحرفهایاختاللایجادمیکندیابیمار
رادرمعرضخطرقرارمیدهد؛

• بهعنوانطبیبدلسوزومسئولیتشناساصولمشروحهزیرراهموارهرعایتمیکند:	
 رعایت	 ارادی، و معرفتی بعد پذیرش )بیولوژیک(، جسمانی  هویت  امانتدار

هویت هیجانی یا عاطفی،ادراکی انساندرتعامالتبابیمارانومردم؛
 ارائۀفرصتبیانخواستههایبیماردرمعایناتومداخالتتشخیصیودرمانی	

استماع با دیگران، مشکالت و نیازها باورها، احساسات، به تعظیم و احترام و
صبورانهوجدی؛
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 حامی،مدافعحقوق،وپناهبیمارانوهمکارانومردم؛	
 تداوممراقبتها،امتدادمسئولیتها،اطمینانازرهانشدنبیمار،ارائةاطالعات	

الزمۀادامةمراقبتپسازترخیص؛
 گزارش	 پذیرفتنخطایپزشکی1۵واهتمامباتمامتواننسبتبهجبرانآنو

صادقانهودقیقوقوعآنبهمراجعتعیینشدهدرمرکزدرمانی؛
 ارزیابیواصالح:جویاشدننظراتهمکارانونظراتدریافتشدهازبیماران،	

نسبتبهرفتارهایحرفهایوتوانمندیهاوبهرهبرداریازآنهابهنحوشایسته؛
 ارزشهایعمومی	 ومخالف اعمالخالفشئونحرفهای و رفتارها از اجتناب

جامعهدرهمۀتعامالتدورانخدمات.

اخالق حسنه در ارتباطات و تبادل اطالعات1۶ با خانواده و بستگان بیماران مبتال به 
سرطان )۲۲(

• ارتباطانکولوژیستبابیماروبستگانویومردم،یکمهارتاساسیحرفهایاست؛	
• اهدافاصلیارتباطانکولوژیستبابیماروبستگانویومردم،مبادلۀاطالعات،ایجاد	

فهممشترک،برقراریاعتمادمتقابلورسیدنبهتصمیمگیریمشترکاست؛
• مهارتهایبینفردیپزشکبابیماروبستگانویومردمبهشرحزیراست:	

 گوشدادنفعال،همدلی،احترام،عالقهمندی،تواضع،	 سالمواحوالپرسی،
حلموبردباری،رازداری،جمعآوریاطالعات،دادناطالعاتوآموزشبیمارو

خانوادهوسایرمراقبین.

بحث 

»احترام«و»اعتماد«جامعهبهحرفهمندانسالمت،سرمایهگرانقدراجتماعیآنهاازیکسو
گاهانهمردمازسوی کنندۀاثربخشی)مراقبتهاوخدمات،بهواسطۀمشارکتآ وتضمین
گرواهتمامحرفهمندانبهرعایتحریممردموبیمارانازیکسوو دیگراست.اینمهم،در

انجامتعهداتفنیوحرفهایخودازسویدیگراست.)۲3(

15.  Medical error
16.  Communication
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کهنتابه نشانرفتاراخالقیوشاهدحاکمیتارزشهایاخالقیدرجامعۀپزشکیازدوران
امروز،برقراریاعتمادعمیقبینمردموحکیمانوطبیباناست.اعتماددرلغتبهمعانی
کسی«،»وثوقو کسی«،»سپردنچیزیرابه کاربه گذارکردن کردنبردیگری«،»وا »تکیه
اطمینان«بهکاررفتهاست.اعتماد،درمنابعاسالمیبامفاهیمیمانند»ثقه«،»اطمینان«،
»توکل«ومشتقاتآنهابهکاررفتهاست.گاهیتکیۀفردبهدیگری،بامیزانیازعدماطمینان
وخطرپذیریتوأماست)1۷(.اعتماددرحرفۀطببامفهومعمیق»اطمینانوامنیت«بین
طبیبانوبیمارانومردمازدیربازرایجبودهوهمچنانرواجدارد.دراینمرتبهازاعتماد،تکیه

بردیگریهمراهباآرامشوسکونقلباست.

گفتارابتدابهتشریحمفهوم،اهداف،سطوح،فرایندوانواعاعتماددرسازمانهاپرداخته دراین
شدهاست،سپساعتمادازدیدگاهاسالمباتاکیدبراعتمادبهخداوند،اعتمادبهنفسواعتماد
گرفتهاست)۲۴(.اصولاخالقیوآدابحرفهایارتباطمؤثر اجتماعی،موردبحثوبررسیقرار
مواجهه اسرار، و اطالعات درحفظ امانتداری سرطانشناسی1۷، متخصصین و بیماران بین
گهی1۹،وسایرموضوعاتو اخالقیبااحساساتوعواطف،افشایاخبارناگوار1۸،تخمینپیشآ
مهارتهایارتباطی،ازمسائلضروریاخالقیدرحوزۀانکولوژیاست.رویکردهایرفتاریبیمار
محور۲۰وپزشکمحور۲1درتعامالتحوزۀانکولوژیتفاوتهایمهمیبایکدیگردارند.مؤلفههای
رفتاریرویکردبیمارمحورعبارتانداز:اطالعازخواستهاوعالئقبیماروبهکارگیریآنهادر
برنامهریزیدرمان،سؤالصریحازنظراتبیمار،تشویقبیماربرایابرازاحساسات،ودرخواست
ازبیماربرایمشارکتدرتصمیمگیری.دررویکردپزشکمحوراینمؤلفههاشامل:برنامهریزی
براساسموضوعاتبیومدیکال،تالشبرایدورنگهداشتنمحاوراتازاحساساتوعواطف،
وابتنایفرایندتصمیمگیریبرنظراتپزشک.مطالعاتنشاندادهاستکهشیوههایارتباطی
بیمارمحوربارضایتبیشتر،آمادگیمناسبتروتبعیتبیشتربیمارازتوصیههایدرمانیهمراه
است)۲۵(.حفظوارتقایاعتماددرروابطانسانیانکولوژیستهابابیمارانوجامعه،یکنیاز
ضروریومبرممحسوبمیشود.شناختصحیحروابطمتقابل،درکمتقابلارزشهایاخالقی،
رفتاری بیمار،موجبظهورهنجارهای کی ادرا تفاوتهای از رفتارشناسیوتشخیصدرست

مناسبورابطةمطلوبمیانپزشکان،پرستارانوسایرمراقبینبابیمارانومردماست)۲۶(.

17.  Effective communication between patients and oncologists
18.  Giving Bad News
19.  Prognosis
20.  Patient- centered
21.  Doctor- centered
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توصیه ها

بعضی از مؤلفه  های اخالق علوی، از فرمان نامۀ مالک اشتر،زینتبخشوحسنختام
اینگفتاراست:

• گونهتفّقدکنکهپدرومادرازفرزندشانتفّقدودلجوییمیکنند.	 گاهازآنانآن ...آن
• ...قلبخویشرانسبتبهمّلتخودممّلوازرحمتومحّبتولطفکن.	
• ...محبتومهربانیتونسبتبهآنانقلبهایشانرابهتومتوّجهمیسازد.	
• کنودرآن	 حقرابرایآنکهشایستهاستدربارۀنزدیکودور،وخویشوبیگانهاجرا

شکیباوازخداپاداشخواهباش.
• کهبیچارگاناندازمساکینونیازمندانو	 کسانی خدارا،خدارا،دربابطبقۀفرودین:

بینوایانوزمینگیران.دراینطبقه،مردمیهستندسائلومردمیهستند،کهدرعین
کهآن نیازرویسؤالندارند.خداوندحقیبرایایشانمقررداشتهوازتوخواستهاست

رارعایتکنی،پس،درنگهداشتآنبکوش.

حفظوتحکیماعتمادازواجبترینضرورتهایاخالقپزشکیدرزمانحاضراست.تأملو
کاماًلانسجامیافتهرادرارتباطپزشکوسایر کیدبراینعنصرحیاتیاخالقپزشکی،نظم تأ
مراقبینسالمتبابیمارومردمبرقرارمیسازدوبهنگرانیهایجاریخاتمهخواهدبخشید.
ترویجاعتماددرحوزۀسرطانشناسی،عالوهبرتأمینبسیاریازنیازهایمعنویبیماران،

موجباتباالرفتنبهرهوریواثربخشیدرمانهاوتدابیرعالججویانهخواهدشد،انشاءاهلل.
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گفتار 17
اخالق پزشکی ناظر بر روابط مالی بین بیماران و پزشکان/ مؤسسات درمانی

تعارض منافع22، مصادیق آن در سرطان شناسی، مالحظات اخالقی و 
حرفه ای

امامعلیعلیهالسالم 
اِئِم  الِح الدَّ

َ
ف

ْ
 ال

َ
اُه ذِلَک ال ِ ادَّ

َب ِباَدِب اللَّ ادَّ
َ
َمْن ت

هرکسبهادبالهیآراستهشود،اینادباورابه
رستگارىهمیشگیخواهدکشاند.

حرعاملی،وسائلالشیعه،مؤسسهآلالبیت)ع(،چاپاول1409قمری

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 17

• پیام17	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• تعارضمنافع	
• زمینههایبروزتعارضمنافع	
• مصادیقتعارضمنافعدرحوزۀسالمت	
• تسهیممنافع	
• لیستموضوعاتاخالقیوحرفهایدرحوزۀروابطمالیوتعارضمنافع	
• مقرراتایراندرتعارضمنافعدرنظامسالمت	
• نتیجهگیری	

22. Conflict of interests
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پیام 17
طبقموازیناخالقپزشکیحرفهایاسالمی،مسئلۀاصلیوکلیدفعالیتهایحرفهای،تأمین
کنشگران کهعموم گاهیوشناختتعارضمنافع، سالمتومصالحومنافعبیماراناست.آ
سالمتدرمعرضآنقراردارند،وپیشگیریازآندرتعامالتسرطانشناسی،بسیارضروریو
گاهسازیمردم مرهونراهبردهایپیشگیرانه)نظیر»شفافسازیوآشکارسازیتعارض«و»آ
کدهایاخالقی«و»اجرایمفاد ازحقوقسالمتخود«(،بازدارندهوقانونی)نظیر»تدوین
کنوانسیونمبارزهبافساد«(،علمی-ترویجی)نظیرنداشتنسوگیریدرتصمیمات ماده1۲
پزشکیواقدامبراساسموازینعلمیواستانداردها(،ومدیریتی،نظارتی)نظیرشفافسازی

قانونمنددرآمدهاوهزینهها،ساماندهیتقاضاوممانعتازتقاضایالقایی(است.

مقدمه و بیان مسئله

کانوناخالقپزشکیقراردارد.واالترینشکلمطلوبرابطۀ رابطۀپزشکبابیماردرقلبو
بینپزشکوبیمار،تبعیتازمراماخالقیمبتنیبراخالقپزشکیحرفهایاسالمیاست.در
اینتعاملمتعالیانسانی،مسئلۀاصلیوکلیدفعالیتهایحرفهای،تأمینسالمتومصالح
ومنافعبیماراناست.هیچعاملی،ازجملهمنافعمادیدرمانگراننبایدایناصلباارزشرا
تحتالشعاعقراردهد.مردمسالمت،بهبودیوحتیزندگیخودرانزدطبیبانودرمانگران
از»جنبههایاخالقمحوربینفردی«، ارتباطعبارتاند بهامانتمیسپارند.عناصراین

»مبادلهوتسهیلاطالعاتمعتبر«و»حضوربیماردرفرایندتصمیمگیری«است)۲۷(.

اغلب درآمدها، با آنها تناسب عدم و بازتوانی، و درمان و تشخیص هزینههای افزایش
بیمارانمبتالبهسرطانرادرشرایطدشواروحتیعسروحرجقرارمیدهد.مشکالتمعیشتی
کافیازشاغالنحرفسالمتی،بعضیازکنشگرانرادرمعرضرویآوردنبه وحمایتهاینا
گاهمخاطراتاخالقیاست.بعضیازاین منابعدرآمدیجدیدقرارمیدهد.اینفضا،لغزش
مخاطراتعبارتاندازاقداماتتشخیصیغیرضروری،ارجاعاتبیمورد،تسهیمدرآمدها۲3
وتعارضمنافع۲۴.همۀایننوعروابطنادرستدراخالقپزشکیباصراحتنهیشدهاست.
رابرصالحو نبایدمنافعمالیخود پزشکانوسایراعضایحرفسالمتدرهیچشرایطی

23.  Fee Splitting
24.  Conflict of interest
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منفعتورفاهوسالمتبیماران،ترجیحدهند.عالوهبرمنافعبیمار،رعایتصرفهوصالح
فرایندهایتشخیص ایناساس، بر اهمیتاست. نیزحائز نظامسالمت)منافععمومی(
بیمار، )برای اثربخشترینحالتممکن هزینه در که مدیریتشوند بایدطوری درمان و

مؤسسهدرمانیوجامعه(تسریوتداومداشتهباشند.

درسرطانشناسی،مانندسایرابعادطب،مراقبتازبیمارنسبتبههرموضوعدیگردراولویت
است۲۵.مردمبنابهاعتمادتاریخیوریشهدارنسبتبهجامعۀپزشکی،انتظاردارندایناولویت
دررفتارمراقبینسالمت،بهویژهپزشکانوبهطوراخّص،متخصصینهموارهتجلیداشتهباشد.
مردمبزرگوارجامعۀما،درعیناعتمادوانتظاررفتاراخالقیمتقابل،نسبتبهحقوقمعنویو
مادیجامعۀپزشکینیزپایبندبوده،سخاوتمندانهرفتارمینمایند.حفظ،تحکیموارتقایاعتماد
کسب عمومی۲۶،برایدسترسیمردمبهخدماتسالمتبسیارضروریاست.عالوهبرنظرات
شدهدرجلساتگروهیمشترک،ازمنابعمعتبرداخلیوبینالمللیبرایتنظیممطالباینگفتار

استفادهشدهاست.

کلمات کلیدی: منفعت،تعارضمنافع،تسهیممنافع

 Key words: Interest, Conflicts of Interest, Fee splitting

 

تعارض منافع

پیامبرگرامیاسالم)ص(،درکالمگوهرباریفرمودند:»اّتقوامنمواضعالّتهم،ازمواضعتهمت
بپرهیزید«)بحار۹۰/۷۵(.رویکرداخالقاسالمی،اجتنابوپیشگیریازهرنوعتعارضمنافع

است.اینرویکردمحورمقابلهبااینآفتدراخالقپزشکیحرفهایاسالمیاست.

ازطریق ناآشکاروعمدتًا اغلب و ازطرقمختلف که آفتیاست تعارضمنافعدرسالمت
صاحبانحرفۀسالمت،جامعهرادرمعرضخطرقرارمیدهد۲۷.ازنظرفقهواخالقاسالمی،
مصالحعمومیاهمومقدمبرمصالحشخصییافردیهستند.شیخطوسیوامامخمینی
کههرگاهبینمصالحجامعهبامصالحفردتعارضیاتزاحمیپیشآید،طبق )ره(معتقدند
آیات،روایاتوقاعدۀاهمبرمهم،مصالحعمومجامعهبرمصالحفردیوشخصیمقدم

25.  Primacy of patient care
26.  Public trust and confidence

۲۷.همانبیانیه
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عاست،البتهامامخمینی)ره(عالوهبر میشودوتشخیصاینرجحانبرعهدۀحاکمشر
حاکم،عرفوسیرۀعقالراهمبرایتشخیصرجحانمصالحعمومیمعتبرمیداند)۲۸(.
کهدرهمه شهیدمطهریدرارتباطباتعارضبینمصالحفردواجتماعمعتقداست:»اصلی
حالبایدمدنظرداشتتاقوانینفرعیازآناستنباطشودایناستکه،مجموعداراییهای
اجتماعمتعلقبههمۀافراداستومصلحتخاصافرادتنهابامراعاتمصلحتعمومی
گونه اجتماعیقابلاحتراممیباشد.درصورتتعارضبینمصالحفردواجتماعبدونهیچ
تردیدیمصالحجمعمقدمبرمصالحفردمیگردد.«)۲۹(»تعارضمنافعدرسالمت،آفتی
استکهازطرقمختلفواغلبناآشکاروعمدتًاازطریقصاحبانحرفهسالمت،جامعهرادر
معرضخطرقرارمیدهد.راهبردهایمؤثرجلوگیریازتعارضمنافع،بایستیقاطع،مستمر،
قانونمند،پیشگیرانه،مبتنیبرشواهدعلمیباشد.عمومکنشگرانسالمت)حقیقی،حقوقی،
اداری،بهداشتی،درمانی،آموزشی،تحقیقاتیوسایرموارد(درمعرضاینآفتقراردارند۲۸.«
بهمجموعهشرایطیکهدرآنتصمیمحرفهایدرموردیکمنفعتاولیه)نظیرارائۀخدمات
تشخیصیودرمانیسودمندبرایبیماران(،بتواندبالقوهتحتتأثیرنامطلوبیکمنفعت
گیرد،تعارضمنافعاطالقمیشود.بهعبارتیبین ثانویه)نظیرمنفعتمالیپزشک(قرار
مسئولیتهایحرفهایومنافعشخصیتضادایجادمیشود.متخصصانوسایرمراقبین
گرفتهاندوهمگانانتظار سالمت،درمقاممسئولیتهایحرفهای،مورداعتمادمردمقرار
دارندمسئولیتهایحرفهایبهاحسنوجهتسریداشتهباشد.درفضایواقعیتعامالت
گروهی کهبینمسئولیتهایحرفهایومنافعشخصییا حرفهای،شرایطیایجادمیشود
تیممراقبت،تعارضوتضادوجوددارد.وظیفۀاخالقیمحتوم،دراینشرایطنفیمنافع

شخصیوگروهیوادایقاطعمسئولیتهایحرفهایاست)3۰(.

زمینه  های بروز تعارض منافع )مندرجدربیانیهمجمععمومیفرهنگستانعلومپزشکی(

• غفلتازتقویوتهذیبنفسوبهکارگیریافرادفاقداینصفاتدرمصادرامورسالمت؛	
• چندپیشگیوغفلتدرسطحتصمیمگیرانوترجیحمنافعسازمانی/تخصصی،برمنافع	

عمومیسالمتجامعه؛
• غفلتازمسائلزیربنایی)پیشگیری،بهداشت،ارتقایسالمت،آموزشمردمو...(	

بهدلیلمنافعمحدودوفقدانجاذبۀرسانهای؛
• ترجیحمنافعفردیوگروهیبرمصالحسالمتجامعهبههردلیل؛	

۲۸.همانبیانیه
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• سوءاستفادهازموقعیتومقام،نیازواضطراربیماران،واعتمادمردموجامعه؛	
• تصمیمگیری،باانگیزۀمنفعتطلبی؛	
• تأثیرپذیریازالگوهایغیرمعتبر؛	
• برقراریارتباطغیرمتعارفوانحرافاتاخالقیدیگر،کهامانتداریوصداقتحرفهای	

رامخدوشنماید؛
• کهموجباختصاصبخشیازاوقاتموظفخدماتدولتیدر	 دویاچندشغلداشتن

بخشخصوصیشود؛
• کارکنان،	 اهمالیاسوءمدیریتمسئوالندرتأمینحقوقورسیدگیبهامورمعیشتی

خاصهافرادتماموقت،جوانانوخدمتگزاراندرمناطقمحروم.

بیانیهمجمععمومیفرهنگستان )مندرجدر مصادیق تعارض منافع در حوزۀ سالمت 
علومپزشکی(

• داشتنانگیزههایغیرالهیوغیرمردمیدرتصدیمشاغلسالمت؛	
• هرنوععدمانجامصحیحومسئوالنۀوظایفعلمی،حرفهای،آموزشی،ترویجیوسایر	

وظایف،کهموجبمحرومیتمردمازایفایحقوقسالمتخودشود،درهمۀسطوحو
جمیعکنشگراننظامسالمت؛

• تعاملسودجویانهباشرکتهاوصنایع)اعمازدارویی،غذایی،تجهیزاتپزشکی،سایر	
کاالهاوخدماتسالمتوسایرمصادیقمرتبط(؛

• کشور،مصالح	 گرفتننظامسالمت ازتسهیالتباهدفسودجوییونادیده استفاده
جامعهومنافعمراجعین،درمسئولیتهایحرفهای؛

• کزدرمانیوتشخیصی	 تسهیممنافعبینارجاعدهندگانبیماربهارجاعگیرندگاندرمرا
ودارویی،وسایرمصادیقومواردسهمخواری؛

• تجویزنابهجاوغیرعلمیاقداماتتشخیصی،درمانی،بجایشرححالدقیقومعاینۀ	
کاملواستاندارد؛

• ارجاعاتغیرضروریواقداماتبیمورد،باانگیزۀانتفاع؛	
• دریافتهرنوعهدیه)ازشرکتهاوافراد(،کهشائبۀسودجوییومنافعشخصیداشته	

باشد؛
• که	 کمکهزینۀتحصیلی،ازشرکتهایتجاری، دریافتتسهیالتمسافرتعلمییا

شائبۀسودجوییوجودداشتهباشد؛
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• تبلیغنادرست،فریبدهندهویاگمراهکنندهبهمنظوردریافتانتفاعمادی؛	
• پذیرفتنوانجامسخنرانی،فعالیتعلمی،طرحتحقیقاتییاهرنوعفعالیت،بدون	

تطابقبانیازهایجامعه،بااهدافسودجویانهیاتبلیغاتی؛
• پذیرفتنمسئولیتهایمدیریتیدرسالمتبدونداشتنتخصصمرتبط،تواناییو	

تجربه،باانگیزۀمنافعشخصی؛
• استفادهازموقعیتهادرسالمتبهنفعخود،رانتخواری،بهرهبردنناحقوغیرعادالنه	

ازمزایا؛
• توصیههایتشخیصی،بهداشتی/پیشگیری،درمانیوتوانبخشی،باانگیزهمنفعت	

طلبی؛
• ارجاعاتبهبخشخصوصیبهمنظورسودجویی؛	
• هزینهکردمنابعسالمتدربخشهایموردعالقۀمدیران،بدونتوجهبهتبعاتآن؛	
• تغییردرسیاستهاوبرنامههایجاریویاتدوینوابالغسیاستهاوقوانینجدید،	

گروههایخاص،بدونتوجهبهتبعاتآنبرسالمت درجهتمنافعشخصییاافرادو
اقشارمحرومجامعه؛

• آموزش	 و درمان بهداشت، وزارت مختلف بخشهای از خاص مجوزهای دریافت
گروههایخاصدردوراناشتغالدربخشیازنظام پزشکیبهنفعشخصییاافرادو

سالمت؛
• تدوین،ابالغواجرایبرنامههایحوزههایمختلفسالمتدرراستایتخصصبرخی	

مدیران،بدونتوجهبهتبعاتآنبرسالمتاقشارمحرومجامعه.

در آنها بروز احتمال داشته، موضوعیت نیز سرطانشناسی حوزۀ در فوق، مصادیق همۀ
فوقاالشاره بیانیۀ در داشت. خواهد وجود کنشگران عموم برای حرفهای، غفلتهای اثر
راهبردهای»پیشگیرانه«،»بازدارندهوقانونی«،»علمی،ترویجی«و»مدیریتیونظارتی«،

برایمدیریتتعارضمنافعارائهشدهاست.

تسهیم منافع

تسهیممنافعیادرآمد،پرداختبهپزشکیامؤسسهارجاعکننده)نظیرآزمایشگاه،رادیولوژی
قانونی، غیر درآمد یا پرداخت یا دریافت نوع هر و خودارجاعی و بالعکس یا آن( نظایر و
میشود. تلقی ناشایست رفتاری بهعنوان و است شده نهی پزشکی اخالق در صراحت با
ارجاعهرچهباشد،درماهیتمذمومآنتردیدیوجودندارد برابر عنوانجبرانمادیدر
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کارمزد3۰،اعتبار31،هدیه3۲،پاداش33،وامثالآن(.ایننوع )پول،درصدیازحقویزیت۲۹،
گردرمواردارجاعبیماربهپزشکیدیگرودریافتدرصدیازحقویزیتباشد، دریافتهاا

»تسهیمحقویزیت3۴«نامیدهمیشود)31(.

نتایج مطالعۀ حاضر 

جنبههایمالیوحقوقی،ازاجزایضروریفرایندهایانکولوژیاست)پیشگیری،تشخیص
-درمان،بازتوانی،تحقیق،آموزش(.دراینمطالعهلیستیازموضوعاتدارایاهمیتدر
موردروابطمالیومنافعمادیوتعارضمنافعدرانکولوژیبهشرحزیرشناساییشد.این
موضوعدربیستوششمینکنگرۀسالیانۀانستیتوکانسردریکپانلبحثشد)3۲،33(.

• روابطمالیاخالقمحوردرحرفۀطبچهمؤلفههاوشاخصهاییدارد؛	
• چیستی،ماهیتومصادیقرایجتعارضمنافعوتسهیمدرآمددرانکولوژی؛	
• عللوعواملبروز/تهدیدتعارضمنافعبینکنشگرانانکولوژیدرشرایطجاریکشور؛	
• مفهومشناسیوابعادتعارضمنافعبراساسنظامحقوقیاسالموقوانینجمهوری	

اسالمیایران؛
• کنشگران	 بین درآمد تسهیم و منافع تعارض موجود وضع آسیبشناسی و ارزیابی

انکولوژی؛
• تعارضمنافعدرنظاماخالقیوحقوقیکشورهایاسالمی؛	
• تعارضمنافعدرنظاماخالقیوحقوقیکشورهایصنعتیوغربی؛	
• راهکارهایاخالقیوقانونیمقابلهباتعارضمنافعدرحوزۀسرطانشناسیکشور؛	
• تحلیلتعارضاتواختالفاتبینرشتهای،بهعنوانزمینهسازتعارضمنافعدرحوزۀ	

انکولوژی؛
• کز/درمانگرانوتعارضات	 تحلیلروابطمالیواقتصادیبینبیمارانانکولوژیومرا

فیمابین؛
• کز/	 نقشصنایعداروییوتجهیزاتپزشکیدربروزتعارضمنافعبینبیمارانومرا

درمانگران؛

29. Fee
30. Commission
31. Credit
32. Gift
33. Gratuity
34.  Fee splitting
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• آیاسفرهایعلمیباحمایتشرکتهایتجاریجایزاستیاممنوع؛	
• قرار	 آن درمعرض که وشرایطی بیماران منظرجامعه: از انکولوژی در منافع تعارض

میگیرند؛
• کادمیک3۵)3۴(؛	 تعارضاتمالیدرانکولوژیآ
• تعارضمنافعدرپژوهشهایانکولوژی،خاصهکارآزماییهایبالینی3۶)3۵(؛	
• کهمستلزممراقبتازبیماران	 تعارضمنافعدرآموزشانکولوژی،خاصهآموزشبالینی

میباشد)3۵(؛
• تعارضمنافعدرانتشاراتعلمیحوزۀسرطانشناسی)3۶(؛	
• جنبههایاخالقیوحرفهایدریافتهدایا)ازبیماران،همراهان،شرکتهایداروییو	

تجهیزاتوامثالآنها(؛
• انواعتعارضمنافع»بینبیمارانوپزشکان«،»بینمؤسساتدرمانیوبیماران«،»بین	

منافعدرونگروهی«،»بینمنافعبرونگروهی«ومانندآنها؛
• تعارضمنافعبینمؤسساتدرمانی/آموزشیونظامهایپرداختدولتیوبیمهای)در	

شرایطجاریکشور(؛
• راهحلهایاخالقیوقانونیپیشگیریازتعارضمنافع؛	
• آشکارسازی:قاعدۀطالییدرتعارضمنافع؛	
• تعارضمنافعدرنظامهایدرمانکشورهایغربیوسرمایهداری؛	
• تعارضمنافعذینفعانشرکتهایداروییانکولوژیوتجهیزاتوملزوماتپزشکی؛	
• تعارضمنافعدرطبتسکینیومراقبتهایپایانحیات؛	
• کهتعارضمنافعنیستند)اختالفنظربینهمکاران،اختالفنظربین	 موقعیتهایی

پزشکوبیمارو...(
• کدهایاخالقیناظربرتعارضمنافعوروابطمالیبیمارانباپزشکانومؤسساتدرمانی	

آداب و پزشکی اخالق و اسالمی اخالق با موافق و معتبر منابع باال موارد از تعدادی برای
حرفهایبومیموجوداست.بسیاریازمواردنیزبهبحثوراهیابینیازدارند.انجاممطالعات
میانرشتهایبرایپاسخگوییبهموضوعاتمطروحهبسیارضروریومرهونتدابیرمدیران

ارشدوسیاستگذاراننظامسالمتکشورمیباشد.

35.  Financial conflict in academic oncology
36.  Clinical trials
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مقررات موجود در زمینۀ تعارض منافع در نظام سالمت

سالمت نظام در منافع تعارض موضوع به مبسوط بهصورت پزشکی اخالق بومی منابع
پرداختهاند.)3۵،3۷(دربررسیمقرراتایراندرسالمت،بهموضوع»تعارضمنافع«چندان
پرداختهنشدهاست.طبقماده1۲آییننامۀتخلفاتپزشکان،مصوبسازماننظامپزشکی
ایران،جذبوهدایتبیمارازمؤسساتبهداشتی،درمانیدولتیووابستهبهدولتوخیریه
بهمطبشخصییابخشخصوصیاعمازبیمارستان،درمانگاهو...وباالعکسبهمنظور

استفادهمادی،توسطشاغالنحرفههایپزشکیووابسته،ممنوعاست)3۸،۴۰(.

بردرآمدومنافعمالیداللتدارد.اینامرممکناستمباحثمهمی تعارضمنافعمعموال
همچونپرداختهایمالیویژهبهپزشک،تسهیمحقویزیتوخودارجاعیرادرپیداشته
کهشخصیااشخاصیازیک باشد)3۵(.تعارضمنافعیاتعارضعالیق،شرایطیاست
طرفدرمقامومسئولیتمورداعتماددیگرانقرارمیگیرندوازطرفدیگـرخوددارایمنافع
گروهیمجزاودرتقابلوتعارضبامسئولیتموردنظرهستند.بهبیاندیگر، شخصییا
کهمیانمنافعشخصیو گیرد فردبهصورتناخواستهودرحالتبیطرفیدرشرایطیقرار
گفتههایشتضادایجادشود.هنجارهـایحرفهایدراینموضوع،بهحداقلرساندنتعارض
گروهیوعمومی،باارائهواثربخشیخدماتومراقبتهایسالمت بینمنافعخصوصیو
بهبیماراناست.الزماستتعالیماخالقیدررابطۀمالیبینبیماروپزشک،طوریتنظیم
شودکهاقسامتعارضمنافعمحتملالوقوعشناساییوپیشگیریودرصورتوقوعبارعایت
حقوقمتقابلبیمارانودرمانگران،بهصورتتوأمان،اخالقمحوروقانونگرا،مدیریتشوند
)۴1،۴۲و۴3(.»تعارضمنافع«بایدازسایرتعارضاتنظیر»تعارضوظیفه3۷«و»تعارض

تعهدات3۸«افتراقدادهشود.

نتیجه گیری

کشور،فعالیتهایپزشکانراحرفهمینامند)برخالفتجارت درفرهنگسالمترایجدر
ازمؤلفههایمهمحرفه»مفیدومثمربودن،خدمتمحوریومطلوبیت کار(. کسبو و
اجتماعی«است)۴3(.اهدافاولیهعلمپزشکیوسایررشتههایسالمت،»ارائۀخدمات
پیشگیریوارتقایسالمتونیزمراقبتهایپزشکیمؤثربهبیماران«،»هدایتپژوهشهای

37.  Conflict of obligation
38.  Conflict of commitment
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پزشکیمعتبر«و»ارائۀآموزشهایدرحدعالیسالمت«میباشد.تعهدپزشکانبهنوعدوستی،
دراولویتقراردادنمنفعتبیماران،نداشتنسوگیریدرتصمیماتپزشکیواقدامبراساس
موازینعلمی،موجبصیانتازتعارضمنافعمیشود.ازطرفیفعالیتشرکتهایتجاریو
گرفتنپزشکانبامقولۀرایجتعارضمنافعمیشود. مشوقهایدیگر،موجبدرمعرضقرار
کهمراقبتازبیمارراتحتتأثیرقرارمیدهندضروریاست.برای شناساییمنافعمختلفی
صیانتازحقوقبیمارانوحفظشأنوجایگاهپزشکانوازهمهمهمترحفظجایگاهحرفۀ
کهبتوانندمعضلتعارضمنافعرا پزشکیدرنظرعموممردم،اتخاذروشهاورویکردهایی

حلنمایند،ضروریبهنظرمیرسد»کهبهطوراجمالشاملمواردزیرمیباشند«)۴۰(:

• ایمانبهخداوندوعالمرادرمحضراودانستن؛	
• شناختازاصولوارزشهایانسانیواسالمیوموازینوآداباخالقیدرفرهنگو	

تمدناسالموایران؛
• الگوگرفتنازشخصیتهایبزرگواخالقیومعنویجامعۀپزشکیمعاصر؛	
• گاهیوشناختتعارضمنافع؛	 آ

• تبدیلمشکلبهمسئله؛	
• جستوجوازراهسوم)بهجایراهحلسنتی»دفعافسدبهفاسد«(؛	
• گیرندبایدازتصمیمگیری	 کهدرموقعیتتعارضمنافعقرارم سلبصالحیت:)کسانی

کارراانجامدهد.(؛ کنندوفرددیگریاین درآنموقعیتاجتناب
• ارزیابیشرایطتوسطشخصثالث؛	
• تدوینومراجعهبهکدهایاخالقی؛	
• ممنوعیتتعارضمنافع،بهویژهدرمصادیقیکهموجبسلباعتمادمیشوند؛	
• آشکارسازی؛	
• التزامبهجبرانتعارضمنافع،هرزمانکهبهممنوعیتوناهنجاربودنآنپیبردند.	
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گفتار 18
تجلی اخالق پزشکی در همکاری های بین حرفه ای:

حل تعارضات و چالش  های اخالقی، حرفه ای و بین حرفه ای  در حوزۀ 
عمومی سرطان شناسی

امامعلیعلیهالسالم 
اِئِم  الِح الدَّ

َ
ف

ْ
 ال

َ
اُه ذِلَک ال ِ ادَّ

َب ِباَدِب اللَّ ادَّ
َ
َمْن ت

هرکسبهادبالهیآراستهشود،اینادباورابه
رستگارىهمیشگیخواهدکشاند.

حرعاملی،وسائلالشیعه،مؤسسهآلالبیت)ع(،چاپاول1409قمری

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 18

• پیام18	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• نتایج	

لیستارزشهایمحوریاصلهمکاریدرخدماتانکولوژی
مهارتهایمرکزیومحوریهمکاریمسئوالنۀبینحرفهای

• نتیجهگیری	
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پیام  های مهم، 18
شده تاکید آن بر اسالمی تعالیم در که است اخالقی فضایل از یکی همکاری و تعاون
کنید. کهدرراهنیکیوپرهیزگاریباهمتعاون است.خداونددرقرآنمجیدفرمودهاست
در تعاون تمام و تام مصادیق از سرطانشناسی، حوزۀ در بینحرفهای همکاریهای

فرهنگاسالمیاست.

مقدمه و بیان مسئله

تاکیدشده آن تعالیماسالمیبر در که اخالقیاست ازفضیلتهای یکی وهمکاری تعاون
است.بهایناصلاخالقیمهم،درقرآنباصیغۀامراشارهشدهوهمینامرنشانگراهمیتو
ارزشمندیآناست.خداونددرسورۀمائدهمیفرماید:»و)همواره(درراهنیکیوپرهیزگاریبا
همتعاونکنید.و)هرگز(درراهگناهوتعدیهمکاریننمایید«)ویکیفقه(.امیرالمومنین)ع(
کند،مثلکسی کهیکمشکلازمومنرفع کهفرمود:کسی میفرمایدازپیامبر)ص(شنیدم

استکهتمامعمرشراعبادتکردهاست)وسائلالشیعه،ج11،ص۵۷۸.(

و اجتماعی روانی، )جسمی، جانبه همه سالمت به مردم عموم عادالنه دستیابی برای
معنوی(،اجرایرویکردسالمتدرهمۀسیاستهاضروریومهماست.محوریترینمداخله
دراینرویکرد»همکاریبینبخشی«است.تحققاینمهمنیازمندطراحیونهادینهسازی
برون و درون مهارتیذینفعان و فرهنگی سازی وظرفیت اجراییهمکاری سازوکارهای
بخشسالمتاست.همکاریبینبخشیبرایبهبودشاخصهایسالمتضــرورتیاجتناب
ناپذیراســت)۴۵(.فعالیتبینبخشــیبرایســالمتعبارتاســتاز:»یکرابطۀشناخته
شدهبین»بخشیابخشهایسالمت«با»بخشیابخشهایدیگر«اســـتکهبرایانجام
کهاز کسـبنتایجنهایییاپیامدهایسـالمتبرقرارشـدهاند،بهطوری اقداماتیدرجهت
»تنهاعملکردنبخشسالمت«برایکسبایننتایج،مؤثرتر،کاراتروپایدارتراسـت«)۴۵(.
ارائۀ و سالمت ارتقای پیچیده چالشهای بر غلبه راههای از یکی بینحرفهای همکاری
کیفیتتوسطتیمسالمتمیباشد.استقرارفرهنگهمکاریهایبینحرفهای خدماتبا
کارکنان کسبشناختازتمامیاجزایفرهنگحاکمبرروابطبین درنظامسالمتمستلزم

حرفهایاست)۴۶(.
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ارائۀمراقبت ازدغدغههایاصلیدر برهمکاری،یکی ومبتنی »درمسیردرمانیکپارچه
سالمت،رعایتارزشهاواصولاخالقیدرهمکاریهایبینحرفهایاست...رویکردبین
بهدنبال را رضایتمندی افزایش و بهتر کارکرد و اثربخشی میتواند تیمی کار و حرفهای
بینحرفهای«، وهمکاری تیمی کار در اخالقی ارزشهای و اصول به »تعهد باشد. داشته
اهمیتیهموزن»رعایتاصولاخالقحرفهایومنشورحقوقبیماردرنظامسالمت«دارد.«
کهتخصصیشدنمراقبتهایسالمتوپیشرفتهایفناوری،موجب )۴۷(درشرایطی
مشارکت به پایبندی و تیمی همکاری است، شده مطلوب ارائۀخدمات پیچیدهترشدن
اخالقمحوردرتیمهایمراقبتازاهمیتوحساسیتبیشتریبرخورداراست.برایتحقق
ایمنیبیمارازطریقمراقبتهایتیممحور،شناختواحترامبهارزشهایبینحرفهایو
ناپذیرنظامهایآموزشیاست.درانجام کسبمهارتهایاخالقی،یکضرورتاجتناب
کهبررفتاروافکاردیگراندارد، مسئولیتهایحرفهایهرفردبهلحاظجایگاهتأثیرگذاری
کهرسالت بایدخودراآراستهبهفضایلاخالقیبنماید.اینجایگاهبرایمدرسانومربیان
انتقـالارزشهایاخالقیمثبتراعهدهدارهستند،ازاهمیتبیشتربرخورداراست.همچنین
برایانجامصحیحوموفقیتآمیزخدماتومراقبتهادربـرآوردننیازهـایبیماران،رعایت

کثریاصولاخالقیوانجامبهینۀوظایفحرفهای،ضروریاست)۴۸(. حدا

ازنتایجاجتنابناپذیرتخصصیشدنوپیچیدهشدنخدماتومراقبتهایانکولوژی،
عاملی3۹ چند ماهیت است. فرابخشی و بخشی بین همکاریهای به بیشتر نیاز
سرطانشناسی،ایجابمینمایدنسبتبهشناسایی،تدوینوترویجاصولعلمیواخالقیو
جنبههایقانونیهمکاریهایبینحرفهایاهتمامشود.رعایتاینشیوهوترویجفرهنگ
ووالتزامبهآدابآن،موجبحصولبهتریننتایج،ارتقایتجاربمراقبتمعتبرازبیماران،و
رعایتصرفهوصالحمردموجامعهخواهدشد.بیتوجهیبهایناصلبنیادی،ازطرفدیگر
گستردهجبرانناپذیربرایبیمارانوجامعهواعضایحرفهایخواهدبود موجبخسارات
گروههایحرفهای،بروزچالشواختالفنظرو )۴۹(.منافعافرادوعالیقتخصصیافرادو
تعارضمنافعرامحتملمیسازد.درتعارضاتوچالشهایحرفهای،درمقامتصمیمگیریو
انتخاب،درمحکداوریدرموردرفتاردیگران،ویادرموضعتوصیهوهدایت،بهمعیارهای
اخالقی معیارهای این از بعضی میباشد. نیاز قضاوت اعتبار و کردار درستی برای اخالقی
کیدبر عبارتانداز:نیتخالص،ارزیابیآثاروپیامدهای)مستقیموغیرمستقیم(خوبوتأ

39. Multidisciplinary
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آنهاوشناختوتأملبرآثاروپیامدهایمنفی،واجتنابازآنها،رعایتعدالتوهراصل
گفتارازتلفیق کهبرایحلچالشیااختالفمفیدوضروریاست)۴۹(.این اخالقیدیگر
کتابخانهایتنظیمشده گروهمطالعاتیویافتههایحاصلهازمطالعه نظراتخبرگانیدر

است.

کلمات کلیدی: روابطبینحرفهای،ارتباطات،تعامل

 Key words: Interprofessional Relationships, Communication, collaboration

نتایج 

تعاونوهمیاریدرامورمهمزندگییکاصلاسالمیوقرآنیاست.دربخشیازآیۀ۲سورۀ
ْثِمَواْلُعْدَواِن«،» ِ

ْ
َتَعاَوُنواَعَلیاإل

َ
ْقَوىَال َوالَتّ مبارکۀمائدهخداوندمیفرماید»َوَتَعاَوُنواَعَلیاْلِبِرّ

گناهوستم،بههمیارى درانجامنیکیهاودورىازناپاکیهایکدیگررایارىدهیدوهرگزدر
نرسانید.«ارزشها،اصول،مهارتهایالزم،ارزیابیوفرهنگسازیاصلاصیلهمکاریو
تعاملوهمیاریبینهمکارانحرفهای،اعمازمتخصصین،پرستاران،مددکاران،مدیران
و حرفهای تعارضات و اختالفات اخالقی راه حل و  سالمت نظام دستاندرکاران سایر و
چالشهایبینحرفهایدراینمطالعهبررسیشد.لیستموضوعاتمهمبهشرحزیراست

:)۵۰(

• شناساییارزشهایمحوریاصلهمکاریدرخدماتانکولوژی)جلبرضایتالهی،	
تعاون،خدمتبهمردم،رعایتمنافعبیمارانومصالحجامعه،احترامبهشئونوآزادی
وحقوقبیمارانومراقبتازنقضنشدنآنها،پذیرشواحترامبهتنوعفرهنگیو
فرهنگ، به احترام دالیل، این به تبعیض از اجتناب و بیماران، فردی تفاوتهای

ارزشها،نقشها،مسئولیتهاوتخصصومهارتهاییکدیگرو...(؛
• شناسایی،تبیین،آموزش،اجراونظارتبرحسناجرایمهارتهایمرکزیومحوری	

همکاریمسئوالنهبینحرفهای۴۰،شاملحیطههایمشروحۀذیل)۵1(:
 حیطۀ مهارتی 1:ارزشها،اخالقدرتجارببینحرفهای	

40.  Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice
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 حیطۀ مهارتی 2:نقشها،مسئولیتها	
 حیطۀ مهارتی 3:ارتباطاتبینحرفهای	
 حیطۀ مهارتی 4:تیموکارتیمی؛	

• اصلطالییاخالقیوحرفهایدرانکولوژیچیستوچگونهتحققمییابد؛	
• شناسایی،تبیینوترویجاصولکارتیمیومراقبتهایچندتخصصی؛	
• باتأمینکنندگان،حمایتکنندگان،و	 التزامبههمکاریتنگاتنگ بررسیراهکارهای

ودر کنشگرانحرفهایدرسطوحمختلف انکولوژی،توسطعموم مراقبینخدمات
همۀشرایط؛

• اصولاخالقیوحرفهایبرقراریارتباطمطمئنوبیشائبهبابیمارانوبستگانآنها،	
بارعایتعفاف،امانت،صداقتودرستگاری؛

• شناسایی،تبیینوترویجونظارتبرحسناجرایتعامالتصحیحبیناعضایتیم	
مراقبتدرانکولوژی؛

• و	 اخالقی ضوابط کثری حدا رعایت برای تالش و آموزش ترویج، تدوین، شناسایی،
حرفهایوارائۀمراقبتهایکیفیواستاندارد،درتمامشرایطومصادیق؛

• مراقبتهای	 ویژۀ اخالقی مشکالت هوشمندانۀ مدیریت راهکارهای و اصول
بینحرفهایجامعه/بیمارمحور۴1،درمواردوموقعیتهایبحرانیوناخواسته؛

• اصولعلمی،اخالقیوضوابطحرفهایمشاورهدرانکولوژی،حفظمهارتهاوتجارب	
حرفهایالزمبرایعملکردمعتبردرمشاورههاوسایرتعامالتحرفهای؛

• حفظ	 و اخالقی موازین رعایت نیز و پذیری انتقاد حرفهای اخالقی ابعاد و چیستی
شئوناتوکرامتانسانیهمکارانودیگران،درمواردانتقادازایشان.

بحث

بارعایت انجامتصمیماتووظایف ازضروریاتاست. تیمی کار آدابدر ورعایت اخالق
اصولوارزشهایاخالقی،توانمندیهاراافزایشونتایجراارتقامیبخشد.رعایتاخالق
مدیریت فراهممیسازد. راهم مراقبت تیم اعضای و افراد موجباتصیانت تیمی کار در
کیددرکارتیمیاستوموجببهترین چالشهاوتعارضاتازتوانمندیهایمحوریموردتأ
کنترلمخاطراتوتهدیدهامیشود.درمطالعۀفاطمه عملکرددرسختترینموقعیتهاو
کشمیریوهمکارانتوانمندهایاساسیاخالقبینحرفهایمنتجشدهازفرایندمعتبرسازی

41.  Interprofessional patient- /population- centered care
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وبومیسازیدرایرانبهشرحزیربدستآمدهاست)۴۷(:

ارزش های بیمار محور:

• توجهبهنیازهایبیماروجامعهدرارائۀخدماتبینحرفهایسالمت؛	
• بیمار	 ارائۀخدمات نیزحفظمحرمانگی و بیماران وحریمخصوصی بهشأن احترام

محور؛
• قومیتهای	 و فرهنگی تنوع به توجه مانند: اجتماعی فرهنگی، مسائل به توجه

متفاوت،توجهبهتفاوتهایفردیووضعیتاقتصادی،اجتماعی؛
• خصوصیاتبیمار)احترامبهبعدانسانیبیمار(باتمامخصوصیاتانسانی.	

توانمندی  های اخالقی بین حرفه ای:

• رفتاراخالقیدرفعالیتهایحرفهای	
• مدیریتچالشهایاخالقی	
• حفظوارتقایتوانمندیهایحرفهایفردیمتناسببااهداف	
• گاهی،بهبودیادگیریوکارتیمی	 ایجادانگیزهدرافرادوگروههابهمنظورافزایشآ

ارزش های تیم محور 

• احترامبهبعدانسانیوشأنحرفهایسایرحرفههایسالمت؛	
• تعهدبهرعایتاصولاخالقیدرفرایندکارتیمی؛	
• توجهبهارزشها،فرهنگ،نقشومسئولیتسایرحرفههایسالمت؛	
• کاربایکدیگربهمنظوراحترامبهارزشهایاخالقی.	 استفادهازاصولمدون

انسجام اجتماعی

همبستگیواشتراکمساعیتمامذینفعان)دربخشهایسیاسی،اجتماعی،اقتصادی
کهدرساختارو وفرهنگیاعمازدولتی،غیردولتی،خصوصی،مردمنهاد،خیریه،وتعاونی(
فرایندیبههمتنیده،باهدفحفظاستقاللوپایداریوایجادهمافزاییبایکدیگرهمکاری
و اعتماد زمینۀ در عدالت، و اجتماعی و فردی جانبه همه سالمت به دستیابی میکنند.
همکاریهمهجانبهمیسراست.انسجاماجتماعیعالوهبرتحققاهداف،منجربهتقویت،

حفظوارتقایسرمایۀاجتماعیمیگردد)۵۲(.
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مشارکت مردم

افزایشسوادسالمتمردمومشارکتایشاندرمدیریت،تصمیمگیریواجرایبرنامههای
سالمتدرراستایارتقایسالمتوتوانمندسازیجامعه)۵۲(.

همکاری بین بخشی

کلیه پاسخگویی و ارتقایسالمت همکاریهمهبخشها،پذیرشمسئولیتهمگانیدر
سازمانهاونهادهادرموردتأثیرسیاستهاواقداماتشانبرسالمت،باهدفتحقق»سالمت

درهمۀسیاستها«)۵۲(.

مدیریت   چالش ها در تیم  های بین حرفه ای

در کید تأ مورد توانمندیهای از یکی بینحرفهای تیمهای در چالشها مدیریت توانایی
همکاریبینحرفهایاستکهافرادرادرمدیریتتعارضاتایجادشده،توانمندمیسازدتابا
انتخاببهترینعملکرددرموقعیتهایدشوارومخاطرهآمیزکارتیمی،ازچالشهابهعنوان

فرصتیبرایبهبودعملکردتیمیبهرهجویند)۴۷(.

نتیجه گیری 

آیاتوروایاتاسالمیمسلمانانرابهیارییکدیگرفراخواندهودربعضیازامور،آنراواجبو
کرم)ص(میفرمایند:رفعگرفتاریوهمدلیبامردمبهترازروزهو ضروریدانستهاست.پیامبرا
اعتکافیکماهاست۴۲.امامعلی)ع(دراینبارهمیفرمایند:»برشماستکهیکدیگررانصیحت
کنیدونیکوهمکارینمایید.درستاستکههیچکسنمیتواندحقاطاعتخداوندیراچنان
کهبایدبگذارد.لکنبایدبهقدرتوان،حقوقالهیرارعایتکندکهیکیازواجباتالهی،یکدیگر
کردن،وبرپاداشتنحق،ویاریدادنبهیکدیگراست۴3.«آموزش رابهاندازهتواننصیحت
گیریمهارتهایبینحرفهای۴۴،ارتقادانش،بینشوعملکردحرفهایوآشناییورعایت وفرا
اصولحرفهگری۴۵بهپیشگیریازتعارضاتوحلچالشهایبینحرفهایمنجرمیشود)۵۰(.

۴۲.وسایلالشیعه،جلد11،ص۵۶۶.
۴3.نهجالبالغهخطبه۲1۶

44.  Interprofessional Education
45.  Professionalism



۲۲۶

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

 

منابع فصل 5

منابع مقدمۀ
1.فریدونعزیزی،»اخالقومعنویتدرعلومپزشکی«،مجلۀغدددرونریزومتابولیسمایران،دورۀ۲۰،ش۵،آذرودی13۹۷،

ص۲۰۹تا۲11.
بارویکرداسالمی«،فصلنامۀاخالقپزشکی،س3،ش1۰، زادهودیگران،ملکی،»بررسیاخالقپزشکی ۲.مرتضیخاقانی

زمستان13۸۸.
3.ایرجفاضلودیگران،»اتاقعملبنیادمستحکماخالقوخدمتدرحرفۀپزشکی)درآمدیبراصول،مسئولیتها،بایستهها،
شایستهها،چاالشهاوراهحلهایاخالقیوحرفهایدراتاقهایاعمالجراحی(«،نشریۀجراحیایران۲۵)1(،13۹۶،ص131

تا1۸۷.

منابع گفتار 15
کرامتانسانی«،معرفتحقوق،س1،ش۲،زمستان13۹۰،ص113تا1۲۶. ۴.اسمعیلرحیمینژاد،»نگرشاسالمیبه

۵.محمدعلیافضلی،»کرامتانسانیوآتانازیازمنظراخالقاسالمی«،مجلۀدانشگاهعلومپزشکیمازندران،دورۀ۲۰،ش۷۸،
مهر13۸۹،ص۸3تا۹۵.

کیدبردیدگاهکانت ۶.میترافرهنگاصفهانیودیگران،»الگویپیادهسازیتربیتاخالقیمبتنیبرالزاماتکرامتانسانیباتأ
وشهیدمطهری«،پژوهشهایاخالقی،س۷،ش۴،پاییز13۹۶،ص1۶3تا1۸۰.

کیدبرحفظکرامتبیماراندرمرحلۀآخرحیات«،مجلۀ ۷.مریمآویژگانوسیدابراهیممیرشاهجعفری،»کرامتدرطبابت؛باتأ
ایرانیآموزشدرعلومپزشکی،ویژهنامۀتوسعهآموزشوارتقایسالمت،۹)11(،اسفند13۹۰،ص1۴۹۶تا1۵1۰.

کارشناسیارشداخالقاسالمی«،استادراهنما ۸.زهراصالحیسمندی،»چیستیوجایگاهمحبتدراخالقاسالمی)پایاننامۀ
دکترفرحرامین،بهمن13۹۲.

۹.نیرهحاجیعلیانودیگران،»کرامتانسانیزیربنایتربیتاخالقی.معرفتاخالقی«،س۶،ش۲،پاییزوزمستان13۹۴،
ص۶۴تا۷۶.

1۰.مرتضیشجاری،»نقشمحبتدرزندگیاخالقیازمنظرحکمتمتعالیه«،تأمالتفلسفی،س3،ش۹،بهار13۹۲.
11.مسلمبهادریودیگران،»تأملیبرسیرۀمعنوی،ویژگیهایعلمیوالگویاخالقیاستادفقیددکترعلیرضایلدا«،فصلنامۀ

ارتقایسالمت،پیششماره،13۹۷.
1۲.اسماعیلرحیمینژاد،»نگرشاسالمیبهکرامتانسانی.معرفتحقوقی«،س1،ش۲،زمستان13۹۰،ص113تا1۲۶.

کارشناسیارشد، 13.زهراصالحیسمندی،»چیستیوجایگاهمحبتدراخالقاسالمی«،استادراهنما:فرحرامین،پایاننامۀ
وزارتعلوم،تحقیقات،وفناوری،دانشگاهقم،دانشکدۀالهیاتومعارفاسالمی،13۹۲.

1۴.سیدرضاامامجمعهزادهودیگران،»بررسیتطبیقیکاربستپارادایمجهانیشدنفرهنگوجهانبینیدینیبرساماندهی
کیدبرمعارفرضوی«،فرهنگرضوی،س۴،ش1۵،پاییز13۹۰. زندگیبشریتباتأ

منابع گفتار 16
1۵.محمدسعیدیمهروامیردیوانی،معارفاسالمی،چ1،تهران:انتشاراتمعارف،13۷۹.

1۶.محمدمحمدیریشهری،دانشنامهاحادیثپزشکی،ج1،ترجمۀحسینصابری،قم:دارالحدیث،13۷۸.



 فصل5؛  تأمالتی در رفتار و عملکرد شایستۀ اخالقی

۲۲۷

کالمیاخالقپزشکیدراحادیثنبوی«،فصلنامهعلمی،ترویجیاخالق،س۴،ش1۴، 1۷.رحیمدهقانسیمکانی،»مبانی
تابستان13۹3،ص۹تا3۷.

http://medicine.tums..13۹۲،1۸.دانشگاهعلومپزشکیتهران،دانشکدهپزشکی:راهنمایرفتارحرفهایپزشکان
ac.ir

https://karevansadeghiye.ir.1۹.سلمانماهینی،مبانی»اخالقحرفهای«درنهجالبالغه
۲۰.سیدضیاءالدینتابعی،»رابطۀپزشکوبیمار«فصلنامۀاخالقپزشکی،س۲،ش۲،تابستان13۸۷.

۲1.امیرمحمدشجاعیوفرشتهابوالحسنینیارکی،»مؤلفههایاعتماددررابطۀپزشکوبیمار«،مجلۀایرانیاخالقوتاریخ
پزشکی،دورۀ۵،ش۷،بهمن13۹1،ص۷۹تا۹۰.

۲۲.فرماننامۀحضرتعلیعلیهالسالم،امیرالمؤمنینبهمالکاشترنخعی.ترجمۀجوادفاضل،چاپخانهفرهنگوهنر
گویا،تابستان13۹۰.

گرانسنگبهناماعتماد«. ۲3.سیدمحسنساداتاخویوحمسدرضاصالحی،»ازحرمتپزشکتاحریمبیمار،سرمایهای
مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی،دورۀ1۲،ش13۹۸،1،ص۴3۸تا۴۴۹.

۲۴.مرادشمسی,13۹3،بررسیمفهوماعتمادازنظراسالم،کنگرۀبینالمللیفرهنگواندیشهدینی،قم:مرکزراهبریمهندسی
https://www.civilica.com/Paper، ICCRT01، ICCRT01_0824.فرهنگیشورایفرهنگعمومیاستانبوشهر

html

25. Anthony Back: Patient، Physician Communication in Oncology: What Does the Evidence 
Show? Cancer network, Jan 1, 2006, http://www.cancernetwork.com

۲۶.کامبیزبنیهاشمی،»شناختوبهینهسازیرابطهپزشکوبیمار«،فصلنامۀاخالقدرعلوموفناوری،ش1،زمستان13۸۵،
ص۵۵تا۶۰.

منابع گفتار 17
گروهیدرمطبهایخصوصیشهر ۲۷.معصومهشفعتیومحمدجوادزاهدی،»رابطۀپزشکبابیمار؛بومشناسیمعاینۀ

اهواز«،مجلۀتحقیقاتکیفیدرعلومسالمت.س۲،ش1،بهار13۹۲،ص۴۶تا۶1.
کاوندوسجادترکاشوند،»مبانیفقهیرجحانمصالحعمومیبرمصالحفردیبامراجعهبهآرایامامخمینیو کا ۲۸.محمد

شیخطوسی«،حکومتاسالمی،س۲۵،ش۲،تابستان13۹۹،ص۷۵تا1۰۰.
۲۹.مرتضیمطهری،»بررسیاجمالیمبانیاقتصاداسالمی«،تهران:انتشاراتصدرا،13۷3،ص1۶1و1۶۲.

30، AMA Guidelines: AMA Guidelines for Doctors on Managing Conflicts ofInterest in Medicine. 
2018, https://ama.com.au/system/tdf/documents

31.علیرضامیالنیفرودیگران،»ارزیابیحقوقیتعارضمنافعدرحقوقنظامسالمتایران«،مجلهاخالقوتاریخپزشکی،دورۀ
۵،ش١،بهمن13۹۰،ص1تا1۶.

کنگرۀسالیانۀانستیتو کتابخالصهمقاالتبیستوششمین کاویانیدیگران،تعارضمنافعدردرمانسرطان. 3۲.احمد
کانسر،آذر13۹۴،انتشاراتانستیتوکانسر.

34. Prasad V, and  Rajkumar S V: Conflict of interest in academic oncology: moving beyond the 
blame game and forging a path forward. Blood Cancer J; 6(11), Nov 2016

3۵.باقرالریجانی،پزشکومالحظاتاخالقی.مروریبرمبانیاخالقپزشکی.ج1،چ1،تهران:نشربرایفردا،13۸۲.
3۶.محسنرضائیان،»تعارضدرمنافع)سخنسردبیر(«،مجلهدانشگاهعلومپزشکیرفسنجان،دورۀ۸،ش3،پاییز13۸۸،

ص1۵۷و1۵۸.
۶،ش1، دورۀ ایران، متابولیسم و دیابت مجله پزشکی«،. اخالق و درآمدها »تسهیم الریجانی، بلقر و زاهدی فرزانه .3۷



۲۲۸

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

13۸۵،ص1تا۸.
3۸.علیرضامیالنیفرودیگران،»ارزیابیحقوقیتعارضمنافعدرحقوقنظامسالمتایران«،مجلۀاخالقوتاریخپزشکی،

دورۀ۵،ش1،بهمن13۹۰،ص1تا1۶.
3۹.آییننامۀانتظامیرسـیدگیبـهتخلفـاتصنفیوحرفهایشاغالن،مصوب13۷۸/۴/3۰هیئتوزیران،روزنامــهرســمی

1۵۸۹۲ایران،انتشــار۲۷شهریور13۷۸
۴۰.مهردادصادقیانندوشنومحمودباقری،»تعارضمنافعذینفعانشرکتهاوراهکارهایحلآن«،پژوهشهایحقوق

تطبیقی،دورۀ۲۰،ش3،پاییز13۹۵
۴1،پارسا،مجتبی،نمازی،حمیدرضاوالریجانی،باقر:راهحلتعارضمنافعومصادیقآندرآموزشودرمان.طبوتزکیه،

شمارۀ13۹1،1،صفحات۵،13
http://www.ams.ac.ir »۴۲.علیجعفریان،»تعارضمنافعدرنظامسالمت،چالشهاوراهکارها

43. Code of ethics and conflicts of interest policy. American Cancer Society, INC. and its 
affiliated entities. (as of April 13, 2016)

۴۴.احدفرامرزقراملکی،مقدمهایبراخالقحرفهای،انتشاراتسرمد،چاول،۲۰۰۹.

منابع گفتار 18
۴۵.بهزاددماریودیگران،»تحلیلهمکاریبینبخشینظامسالمتایرانبهمنظورپیادهسازیرویکردسالمتدرهمۀ

سیاستهاوراهآینده«،مجلۀدانشکدهبهداشتوانستیتوتحقیقاتبهداشتی،دورۀ1۸،ش1،بهار13۹۹،ص1تا1۶.
۴۶.فرشتهقلجایی،»تبیینفرهنگهمکاریبینحرفهایتیمارائۀمراقبتسالمتدربخشمراقبتویژۀنوزادان«،پایاننامه

بهراهنماییدکترعلیرضاایرجپور.دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،دانشکدهپرستاریومامایی،13۹۴.
کشمیریودیگران،»آموزشاخالقبینحرفهایدررویکردتیممحور؛تدوینارزشهاواصولاخالقیدرهمکاری ۴۷.فاطمه

بینحرفهای«،مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی،دورۀ۶،ش٤،مهر13۹۲.
۴۸.معصومهایمانیپور،»اصولاخالقحرفهایدرآموزش«،مجلهایرانیاخالقوتاریخپزشکی،دورۀ۵،ش۶،آذر13۹1،

ص۲۸تا۴1.
۴۹.محسنبهرامیواحدفرامرزقراملکی،»تحلیلمفهومیتعارضاتاخالقی«،مجلۀایرانیاخالقوتاریخپزشکی،دورۀ۵،

ش۲،فروردین13۹1،ص3۲تا۴۴.
کانسر،آذر ۵۰.سپیدهامیدواریودیگران،»همکاریبینحرفهای«.موضوعپانل،بیستوهفتمینهمایشسالیانۀانستیتو

.13۹۵
51. Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice : Report of an Expert Panel, 
May 2011.

 http://www.aacn.nche.edu/education، resources/ipecreport.pdf

۵۲.وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،شورایسیاستگذاری:نقشهتحولنظامسالمتجمهوریاسالمیایرانمبتنی
برالگویاسالمی،ایرانیپیشرفتاسفند13۹۹.



فصل6؛   مالحظات اخالقی در حوزۀ تشخیص سرطان

۲۲۹

فصل 6
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فهرست اجمالی فصل 6
مقدمهفصل۶

گفتار 19 :چالشهایاخالقیدرحوزۀتشخیصسرطاندرکشور
گفتار 20 :موضوعاتاخالقیوحرفهایویژهفناوریهایجدید،تشخیصهای

مولکولیوژنتیک،کاربردداروهایجدید
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مقدمه فصل 6

آموزشی،پژوهشی،بهداشتی، از اعم درحوزۀتشخیصسرطانعموممصادیقخدمات،
بوده، انسانی،اسالمی ارزشهای و اصول بر مبتنی باید سالمت، توانبخشی و درمانی
تشخیصسرطان، حوزۀ کنشگران و کز مرا شود. تالش جامعه در آن سازی نهادینه برای
مسئولیتهایویژهوخطیرینسبتبهتأمین،حفظوارتقاسالمتمردمبرعهدهدارند.
کامل، به مسائل مراجعین،  مسئولین و   حرفه مندان باید با احساس مسئولیت و تعهد 
همۀ  در  را  خود  حرفة  و  شغل  بر  کم  حا اخالقی  اصول  و  بپردازند  خود  حرفة  و  جامعه 
تعامالت و شرایط، رعایت کنند. انجامشایستهمسئولیتها،بامراعاتموازینوارزشهای

اخالقپزشکیحرفهایاسالمی،دراینفصلمرورشدهاست.

با باید که حرفهای مسئولیتی و انسانی است رسالتی تشخیص، کز مرا در وظیفه انجام
کرامتانسانیومعیارهایعلمینظیرصحتودقت، مراعاتاصولاخالقیمانندرعایت
صادق بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و 
انصاف، همدردی با دیگران و سایر اصول و ارزش های اخالقی و حرفه ای،تسریداشته
باشد.بهکارگیریروشهایعلمیوفناوریروزآمد،استانداردسازی،محرمانهبودناطالعات،
مسائلمربوطبهاخالقدرپژوهش،جنبههایتخصصیموضوعیتداردراخالقحرفهای،
کزتشخیصیبا کنشگرانومرا که کار،ازنمونههایعینیوروزمرهایاست کسبو واخالق

آنهامواجههستندوملتزمبهمراعاتاصولاخالقیوارزشهایحرفهایمیباشند.

و »همکاران«، »مراجعین«، شامل گروه، سه قبال در پزشکی تشخیص آزمایشگاههای
گفتارهایاینفصل، گروهدر »جامعه«،مسئولیتدارند.وجوهمشترکواختصاصیاینسه

ارائهشدهاست.

ارتباطی رفتار افراد. حقوق برابر در مسئولیتپذیری ارتباطی، رفتار و اخالقی الگوهای
درونشخصیوبرونشخصیفرددرزندگیشخصیوزندگیشغلی،جنبههایایمنیوحفاظت
خود،همکارانودیگران،رفتارارتباطیمؤسساتتشخیصسرطانبامحیطونیزتعاملباسایر
کهالزماستباالگوهاودستورالعملهایاخالقیو کزسالمتی،ازموضوعاترایجیاست مرا

حرفهایتنظبموتسریداشتهوبرحسناجرایآنهابهطورمستمرومنظمنظارتشود.

برایتعیینمؤلفههایکاربردیاخالقحرفهایبارویکرداسالمی،میتوانازاصولراهبردی
اخالقحرفهایدراسالماستفادهنمود.بعضیازاصولراهبردیاصلیعبارتانداز:کرامت
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انسانی،احتراماصیلونامشروطبهانسانها،رعایتآزادیانسانها،برقراریعدالتدرمورد
انسانها،امانتورزیدررفتاروبینششخصیوحرفهای،نداشتنتعارضمنافعوبارزهبا

مصادیقآندرشرایطحرفهایو...

عموم توسط و سرطان تشخیص با مرتبط کز مرا و مؤسسات در حرفهای اخالق رعایت
ارتقای و تأمین،حفظ است.هدفغایی وضروری الزم امری مرتبط، کنشگرانحرفهای
سالمتمراجعهکنندگانوجامعهاست.پیشگیریازتعارضاتاحتمالی،نظیرتسهیمدرآمدها،

اتخاذتصمیماتمنطقیوخردمندانهوتعالیروزافزونبایدمالکنظروتوجهباشد.



۲3۲

اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

گفتار  19
چالش  های اخالقی در حوزۀ تشخیص سرطان در کشور
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»هرکسبدوناطمیناننسبتبهجوانب]هرکارى،فرمانی،
حرکتیو...[مطیعوپذیراىآنشود،خودرادرمعرضهالکتقرار

داده؛ونتیجهاىجزخشموعصبانّیتنخواهدگرفت.«

بحاراالنوار،ج75،ص3۶4

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 19

پیام19
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
منشورحقوقمراجعینبهآزمایشگاههایتشخیصطبی

یافتههایمطالعهحاضر
رئوسعناوینپیشنهادیتحقیقاتیبرگرفتهازمطالعه

نتیجهگیری
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پیام 19
آزمایشاتوفرایندهایناظربرتشخیصدرحوزۀسرطانشناسی،بایدبراساسنیازسالمت
ورعایتصرفهوصالحجامعهوافرادوباپایبندیبهاصولاخالقپزشکیحرفهایاسالمی،
کلینیکبامشارکتوهماهنگیمراقبینسالمت تسریداشتهباشد.کارکنانومتخصصانپارا
کرامت یادرمانگران،بایدنسبتبهمواردذیلمتعهدوپایبندباشند.توجهبهحقوقورعایت
ضرر اطالعات، محرمانگی و اسرار حفظ استقالل، و خودمختاری گاهانه، آ رضایت انسانی،
نرساندنوتأمینوتضمینایمنیوحفاظت)خود،همکاران،وآزمایششوندگان(وسایرکدها
وضوابطحرفهایمندرجدرمنشورحقوقمراجعینبهآزمایشگاههایتشخیصطبیوسایر

حرفههایمرتبطباتشخیصسرطان.

مقدمه و بیان مسئله

گرچهرابطهاخالقوحقوقدراسالم،رابطهایپویاودوطرفهاست،ولیاصالتدرمکتب ا
اسالمازآِناخالقاست.اخالقپزشکیحرفهایاسالمی،دردرجهاولدرجهتحفظمنافع
کرم)ص(فرمودن: بیمار،مسئولیتشناسیوضامنبودنطبیب،طراحیشدهاست.پیامبرا
کهبدونداشتنپیشینۀپزشکی کسی َقبَلذلَکفُهوضاِمٌن، ُیعَلُمِمنُهِطّبٌ َبوال »َمنَتَطّبَ
طبابتکند،ضامناست«)کنزالعّمال:۲۸۲۲1(.تفکر،تعقلوتدبردرپدیدههایعالمخلقت
پدیدههای بر تأمل و آسیبشناسی باعلم آن از گوشهای که است راههایخداشناسی از
کسبوتعلماست.حرفهمندانسالمتباید آزمایشگاهیدرانسانهایسالموبیمارقابل
کشف خصوصیاتوریزهکاریهاینظامخلقترادربدنموردمطالعهقراردهند.ازراههای

اسراربدنوپردهبرداریازعللوعواملبیماریها،انجامآزمایشاتاست.

ابعادتشخیصدرسرطانشناسیروبهتوسعهاست.یکیازمهمترینآنهاغربالگریواقدامات
به بنا اما ندارند، قرار بیماری تهدید درمعرض و کهسالمهستند افرادیاست در تشخیصی
توصیههایعلمییابرنامههایتحقیقاتی،موردآزمایشیاآزمایشاتیقرارمیگیرند.احترامبهحق
آزادی1ورعایتاصولسودرسانیوضررنرساندن۲،ازمالحظاتاصلیاخالقیدراینموارداست.
رعایتنکاتعلمیواخالقیدرجنبههایمتدولوژیآزمایشاتغربالگریوتشخیصزودرس،

1. Respect for patient autonomy
2. Beneficence vs. Nonmaleficence
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کزتصویربرداری دردرجهبعدحائزاهمیتقراردارد)1(.آزمایشگاههایتشخیصپزشکی،مرا
کزژنتیکپزشکی،ومانندآنها،بهعنوان کزآسیبشناسیبالینی،مرا پزشکیوطبهستهای،مرا
کرامتانسانیبیماران گروهیضروریازارائهدهندگانخدماتسالمت،درقبالسالمتوحفظ
مسئولیتهایویژهایدارند.اقداماتتشخیصیدرحوزۀسرطانشناسیروزبهروزازاهمیتباالتری
برخوردارمیشوندوتوسعۀفناوریهایمربوطهنیزبهافزایشروزافزونهزینههایدرمانبیماران
مبتالبهسرطانمیافزاید.)۲(.پیشرفتدردرکاساسمولکولیبیماریهابهسرعتروبهرشدبوده
وفناوریهایجدید،سببایجادتواناییهایبسیاریدرتشخیصودرمانبیماریهاشدهاند.
تشخیصهایمولکولیافقهایجدیدیبرایتشخیصزودرسودقیقبیماریهاینئوپالستیک
بوجودآوردهاست)3(.مالحظاتوابعاداخالقیمربوطبهتشخیصمولکولیبیماریهاواستفاده
ازفناوریهایجدید،حساسوچالشبرانگیزاست،ولیدرنظامآموزشعالیسالمتبهاندازه
کافیموردبحثقرارنگرفتهاند.اینگفتارپنجرهایبرایگفتگوواظهارنظردراینعرصهبازنموده
است.درهمۀمواردخدماتومراقبتهایآزمایشگاهیوتشخیصی،درحوزۀسرطانشناسی،
مانندسایرمصادیق،ارائۀخدمتمطلوبواستاندارد،حفظصیانتخود،بیماران،همراهان،و
همکاران،دقت،سرعت،حفظامانت،رعایتکرامتانسانی،وسایرموازیناخالقیوحرفهای،در
کناربهکارگیریروشهایعلمیوتکنیکیبراساسآخریندستاوردهایروزدنیا،ضروری،وعدول
ازآنهاغیراخالقیومخالفموازینحرفهایاست.رازداریومحافظتازاطالعاتبیمارانالزمو
موارداستثنایآنراقانونتعییننمودهاست.قانون»ثبتوگزارشاجباریبیماریهایسرطان3«

مصوبمجلسشورایاسالمی،ازاینموارداستثناءبهشمارمیرود.

سایر و آزمایشگاهی و آسیبشناسی صاحبنظران تجارب گفتار، این مطالب تنظیم در
متخصصینبهطورخاصجمعآوریودربحثهایگروهیتبیینوجمعبندیشدهاست.از

منابعمرتبطداخلیوبینالمللینیزاستفادهشدهاست.



تصویربرداری، آسیبشناسی، تشخیصی، آزمایشگاه تشخیص، چالش، کلیدی:  کلمات 
تشخیصژنتیک،طبهستهای

Key words: Challenges, Diagnosis, Laboratory, Pathology, Imaging, 
Genetics Testing, Nuclear Medicine

3.قانونفوقمشتملبرمادهواحدهو3تبصرهدرجلسۀپنجشنبه13۶3/۷/۵مجلسشورایاسالمیتصویبودر13۶3/۷/1۷بهتأییدشورایمحترم
نگهبانرسیدهاست.
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منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه  های تشخیص طبی۴

خدمات گیرندگان و مراجعین انسانی کرامت رعایت و حقوق حفظ به توجه  : مقدمه 
سیستمهای استقرار موازات به که است ضرورتهایی و اولویتها جمله از آزمایشگاهها
کز کارآییمرا کیفیتمیتواندتاثیربسزاییدرافزایشرضایتمندیمراجعینونیز مدیریت

آزمایشگاهیداشتهباشد.

ازآنجاکهطبقدستوراتدینمبیناسالموبراساسقانوناساسیکشورمانتوجهبهکرامت
مهمترین از یکی بهعنوان نیز آزمایشگاه است، برخوردار ویژهای اهمیت از انسانی واالی
گروههایارائهدهندهخدماتدرنظامسالمتکشور،درقبالنفسوجانگیرندگانخدمات
)بیماران/مراجعین(،مسئولیتیویژهایدارامیباشد.منشورحقوقمراجعین،راهنماینظام
کارکنانآزمایشگاهاستوباهدفحفظ،ارتقاوتحکیم مندیبرایشکلدهیرفتاراخالقی

رابطۀانسانیمیانارائهکنندگانوگیرندگانخدماتسالمتتنظیمشدهاست.

مفاد منشور:

1. دریافت خدماتآزمایشگاهی به نحو شایسته حق مراجعین است.

خدماتآزمایشگاهیبایدبهگونهایارائهشودکه:

• براساسدانشمعتبرومطابقبااستانداردهایملیباشد؛	

• شایستۀشانومنزلتانسانوبااحترامبهارزشهاواعتقاداتفرهنگیومذهبیباشد؛	

• برپایهصداقت،انصاف،ادبوهمراهبابرخوردمناسبباشد؛	

• براساسنظموانضباط،وجدانکاریوپرهیزازهرگونهسهلانگاریباشد؛	

• غازهرگونهتبعیضنارواازجملهجنسیتی،قومی،فرهنگی،مذهبیونوع	 عادالنهوفار
بیماریباشد؛

• توجهویژهایبهحقوقگروههایآسیبپذیرجامعهداشتهباشد؛	

• زمانانتظارمراجعیندرحوزۀپذیرشوگزارشدهیمتناسبوتعریفشدهباشد؛	

۴.راهنمایعمومیاخالقحرفهایشاغلینِحَرفپزشکیووابستۀسازماننظامپزشکیجمهوریاسالمیایران
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• نتایجآزمایشهاتوسطمسئولفنیآزمایشگاهتاییدشدهباشد؛	

• ازنظاماتدولتیوصنفیومقرراتمربوطهتبعیتگردد؛	

• عوقت	 هرگونهنیازبهتکرارآزمایشویاعدمپاسخگوییبهموقع،بهطورشفافودراسر
اطالعرسانیشود؛

• جوابآزمایشهایاورژانسیدرزمانتعیینشدهآمادهوارائهگردد؛	

• نتایجآزمایشهاییکهدرمحدودۀبحرانیقراردارند،بهصورتفوریوبهنحومقتضی	
گزارششدهوبهاطالعبیماریاپزشکمعالجرساندهشود؛

• اطالعاتموردنیازیکهممکناستدرتفسیرنتایجآزمایشموثرباشد،بهصورتکاماًل	
محرمانهدریافتگردد.

گیرد. قرار  مراجعین  اختیار  در  کافی  میزان  به و  مطلوب  نحو  به  باید  اطالعات   .2 
محتوایاطالعاتبایدشاملمواردذیلباشد:

• مفادمنشورحقوقمراجعینبهنحومقتضی؛	

• شرایطونحوهآمادگیقبلازنمونهگیری،عوارضناشیازنمونهگیری،نحوۀپیشگیری	
ازعوارضوهزینهآزمایشها؛

• نام،مسئولیتورتبۀحرفهایافرادارائهدهندهخدمات؛	

• ضوابطوهزینههایقابلپیشبینیوضوابطبیمهای؛	

• گاهیازاقداماتیکهماهیتپژوهشیویاآموزشیدارند.	 آ

٣. حق انتخابو تصمیم گیریآزادانه مراجعین در دریافت خدمات آزمایشگاهی باید 
محترم شمرده شود.

محدودۀانتخابوتصمیمگیریدربارهمواردذیلمیباشد:

• انتخابآزمایشگاهبرایانجامآزمایشاتمختلف،بهطوریکهآزمایشگاهوظیفهاخالقی	
و مراجعین غیراخالقیجهتجلب و غیرحرفهای فعالیت هرگونه از که خودمیداند

بیمارانبهآزمایشگاهخوددارینماید؛
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• تصمیمگیریدرزمینهشرکتیاعدمشرکتدرهرگونهپژوهشوآموزش،بااطمیناناز	
اینکهانتخابویتأثیریدرتداومونحوۀدریافتخدماتنخواهدداشت؛

بر احترام به حریم خصوصی مراجعین و رعایت  باید مبتنی  آزمایشگاهی  4. خدمات 
اصل رازداری و امانت داری باشد.

• در	 الزامیاستمگر بهمراجعین تمامیاطالعاتمربوط رازداریدرمورد رعایتاصل
گیرداروثبت گزارشبیماریهایوا کردهباشد)مانند کهقانونآنرااستثنا مواردی

مواردسرطانی(؛

• گذاشتهشود.ضروریاست	 کلیهیمراحلبایدبهحریمخصوصیمراجعیناحترام در
بدینمنظورامکاناتالزمجهتحفظحریمخصوصیمراجعینورعایتطرحانطباق

فراهمگردد؛

• کهبهحکم	 جوابآزمایشهافقطبهخودفرد،ولی،افرادمجازازطرففردوافرادی
قانونمجازتلقیمیشوندارائهشود.

کارآمد رسیدگی به شکایات و پیشنهادات حق مراجعین است. 5. دسترسی به نظام 

• هرفردحقدارددرصورتادعاینقضحقوقخودکهموضوعاینمنشوراست،بدون	
اختاللدرکیفیتدریافتخدماتسالمتبهمقاماتذیصالحشکایتنماید؛

• گاهشوند؛	 افرادحقدارندازنحوۀرسیدگیونتایجشکایتخودآ

• خسارتناشیازخطایارائهکنندگانخدماتبایدپسازرسیدگیواثباتخطا،مطابق	
مقرراتدرکوتاهترینزمانممکنجبرانشود؛

کدهایاخالقیوضوابطاخالقحرفهایاسالمیدرموردسایرعرصههای بدیهیاسترعایت
تشخیصسرطان،نظیرتصویربرداریپزشکی،ژنتیکوتشخیصمولکولی،پزشکیشخصی،

پزشکیهستهای،ونظایرآن،نیزحسبمورد،ضروریوپایبندیبهآنهاالزامیاست.

یافته  ها

دراینمطالعهگزارههایزیردرزمینهموضوعاتوچالشهایاخالقیحوزۀتشخیصسرطانشناساییشد
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• مالحظاتضروریاخالقیدرآزمایشاتغربالگریسرطان۵بارویکردتشخیصزودرس۶؛	
• کدهاوارزشهایاخالقیدرآزمایشگاهتشخیصطبی،پاتولوژی،ژنتیک؛	
• درمانی۷	 مداخالت و تشخیصی تصویربرداریهای در اخالقی ضروری موضوعات

رادیولوژی؛
• مسئولیتهایاخالقیوحرفهایآزمایشگاهتشخیصطبیدرقبالجامعهوبیماران	

مبتالبهسرطان؛
• اخالقیاتمرتبطبااستفادهازآرشیوپاتولوژی،آزمایشگاهونمونههایمتعلقبهبیماران،	

بااهدفپژوهشیوثبت۸؛
• موضوعاتوچالشهایاخالقیوحرفهایتشخیصهایمولکولیومولکوالرپاتولوژی؛	
• جنبههایاخالقیکاربردنمونههایبیولوژیکبیمارانبرایاهدافتحقیقاتسرطان؛	
• گزارشاتپاتولوژیازنظرمحرمانگیاسرار،	 موضوعاتاخالقیاعالننتایجآزمایشاتو

آنها مانند و گزارشها گویی،جامعیت گوار،حقیقت نا اخبار افشای قانونی، مراجع
)موارداستثنایآشکارسازینظیر:رضایتبیماربهآشکارسازی،حفظمنافععمومی

هنگامبروزخطر،والزاماتقانونی(؛
• سرطان	 از ثانویه پیشگیری طرحهای و غربالگری آزمایشات اخالقی جنبههای

)غربالگری۹وتشخیصزودرس1۰(؛
• جنبههایاخالقیمرتبطباصدماتناشیازآزمایشاتبهبیمارانوکادرآزمایشگاه؛	
• آزمایشگاهتشخیص	 در فراحرفهای و بینحرفهای تعامالت در وحرفهایگری اخالق

طبی،پاتولوژی،رادیولوژی،وژنتیک؛
• اخالقیاتناظربرروابطمالیواقتصادی،تضادمنافع،تسهیممنافع،تحمیلآزمایشات	

غیرضروییابیشازحدضرورت،تحمیلآزمایشاتبهمنظورتحقیقاتیاممیزیبه
کلینیکسرطان؛ بیماران،درپارا

• جنبههایاخالقیرعایتبهداشت،آراستگیوپوشش،ایمنیوحفاظتدرفعالیتهاو	
کلینیکیسرطان؛ تعامالتپارا

• جنبههایاخالقیآزمایشهابهمنظورغربالگریوبیماریابیدرافرادسالم؛	

5. Cancer Screening
6. Early Detection
7. Interventional radiology
8. Registry
9.  Screening
10. Early detection
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• مسائلاخالقیمرتبطباتبلیغاتدرآزمایشگاه،آسیبشناسی،رادیولوژیوژنتیک؛	
• مسائلاخالقیوِیژهانتقالخوندربیمارانهماتولوژیوانکولوژی؛	
• مسائلاخالقیویژهHIVوایدزدربیمارانهماتولوژیوانکولوژی؛	
• مالحظاتاخالقیمرتبطباتشخیصبعدازمرگ)اتوپسی،نکروپسی(،نظیراخذرضایت	

برایاتوپسی؛
• مسائلاخالقیویژۀبانکتومور11وبانک1۲DNAومانندآنها؛	
• تشخیصسرطاندربیمارانمبتالبهاختالالتشدیدروانی13؛	
• تشخیصی،	 رادیولوژی در اشعۀ1۴ با بیماران مواجهه حرفهای و اخالقی جنبههای

مواجهاتتشخیصیمکرر،اقداماتتشخیصینامناسب،ومواردمشابه)۴(.
• کلینیک؛	 مالحظاتاخالقیوقانونیدراشتباهاتتشخیصیدرمداخالتواقداماتپارا
• هوش	 شخصی1۶، پزشکی دقیق1۵، پزشکی با مرتبط آزمایشات اخالقی چالشهای

مصنوعی1۷ونظیرآنهادرمصادیقمرتبطبابیمارانانکولوژی؛
• مالحظاتاخالقیتستژنتیکسرطان1۸)۵(؛	
• و	 مواد روشها، آزمایشها، بخشها، کیفی کنترل با مرتبط اخالقی مالحظات

دســتگاهها،)بهکارگیریروشهایعلمیوتکنیکیبراساسآخریندستاوردهایروز
دنیاواستانداردسازی(؛

• چالشهایمرتبطباانحصارطلبی،تعاملبیننسلیومیداندادنبهنسلجوانو	
سایرروابطحرفهایآزمایشگاهیان)۶(؛

• آزمایشگاههای	 در همکاران و مراجعین، سایر بیماران، از صیانت و امنیت و ایمنی
تشخیصطبی؛

• مالحظاتاخالقیانجامآزمایشاتوانتقالخونوفرآوردههایآنبرایبیمارانطب	
تسکینی)مراجعهبهفصل۲۰(؛

• مالحظاتاخالقیوقانونیدریافتدرخواستوارسالالکترونیکنتایجآزمایشات1۹.	

11. Tumor bank
12. DNA bank
13. Severe mental illness
14. Diagnostic medical exposures
15. Precision medicine 
16. Personalized medicine
17.  َArtifitial intelligence
18. The ethics of genetic testing 
19.  Reports through online portals
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بحث

کناربهکارگیریروشهایعلمی »روزآمدی،دقت،سرعت،رعایتاخالقوحفظامانتدر
استاندارد،ویژگیهاییکآزمایشگاهمطلوبهستند)۶(.«بهدلیلاهمیترعایتموازین
اخالقیدرآزمایشگاههایتشخیصطبیدستورالعملهاییتوسطسازمانجهانیبهداشت
و اخالقی اصول رعایت از مواردعبارتاند این در اخالقی نکات اهم است. شده ارائه و
کارکنان،حفظمحرمانگیاطالعاتواسراربیماران،بایگانیوحفظاسناد، رفتاریتوسط
مراقبتوحفظبافتهاونسوجوالمهاوبلوکهایآسیبشناسی)مطابققوانینموجود
گاهانه،رعایتاخالقوامانتداریدرتعامالتمالی،و آ ودستورالعملها(،اخذموافقت
رعایتموازینایمنی)خود،همکارانوبیماران(.مالحظاتاخالقیخاصنیزموضوعیت
کهبعضیازآنهاعبارتانداز:آزمایشاتضروریدرمواردانتقالخونوفرآوردههای دارد
نوع هر یا بیوپسی فوت، از بعد برداری نمونه نوع هر یا اتوپسی و کالبدشکافی آن،
نمونهبرداریازجنین،آزمایشاتژنتیکی،انجامآزمایشHIVدرافرادسالموبیمار،سایر
ایمونولوژی،ویروسشناسی،قارچ کهمالحظاتخاصاخالقیدارندنظیر آزمایشهایی
کلیۀاقداماتتشخیصیومداخلهایتصویربرداری۲۰،دارای شناسیو...)۷(.همچنین
رادیولوژی انجمن اخالق آیین پیشنویس در هستند. اخالقی دقیق و عمیق مالحظات
ایرانچنینآمدهاست:»رادیولوژیستایرانی،فردیمسئول،پاسخگو،متعهدوپیشرودر
کمکدرنیلانسانهابهسالمت ارائۀخدماتتشخیصیودرمانیاستوضمنتعهدبه
اساسی حقوق و انسانی کرامت رعایت به معنوی، و اجتماعی روحی، جسمی، وآرامش
کنارحرمتبیمار،بایدشأن گیرندگانوارائهکنندگانخدماتنیزپایبندومعتقداستدر
گردد.اصولاساسیرفتارحرفهایمانند:نوعدوستی، نیزملحوظ رادیولوژیست ومنزلت
کدامنی،راستگویی،سودمندی،زیاننرساندن،احترام گذشت،نیکوکاری،پا ایثاروعفوو
با انطباق عین در که قدرشناسی و وفاداری رازپوشی، انصاف، و عدالت اختیار، بهحق
ارزشهایملیومذهبیایرانیان،جنبهفراملینیزدارندوجهانشمولهستند،همواره
خدمات اخالقی ابعاد ».)۸( بود خواهد رادیولوژیست تصمیمگیری و فعالیت مبنای
مطالعات مستلزم آن جزئیات و وسیع بسیار رادیولوژی درمانی و مداخلهای و تشخیصی

مستقلاست.

20. Interventional Radiology



فصل6؛   مالحظات اخالقی در حوزۀ تشخیص سرطان

۲۴1

نتیجه گیری

بیمارانمبتالبهسرطانبهاقداماتتشخیصیمختلفاعمازکلینیکالوآناتومیکالپاتولوژی،
رعایت پیدامیکنند. نیاز آنها، نظایر و ژنتیک و تصویربرداری،طبهستهای،مولکولی
موازینومالحظاتاخالقیدرهمۀمواردالزامیاستومدیران،متخصصینوکارکنانمربوطه
بایدبااینموازینومالحظاتآشناباشند.طبقیکمطالعهدرایراندغدغۀاصلیبیماران
درمواجههباتشخیصسرطان،تهدیدحیاتاستوشایستهاستمراقبتهایتشخیصیو
درمانیبرمبنایاینتجربهبرنامهریزیشود)۹(.باتوجهبهذاتغیرقابلپیشبینیآینده،
مسائلاخالقیمرتبطباآزمایشگاهبایدانعطافپذیروآمادۀتغییروتحولباشرایطروزدنیا
و دستاوردها آخرین از باید حوزه این با مرتبط کارکنان تمامی و مسؤوالن مدیران، باشد.
کار گاهیداشتهباشندوآنهارابه کاریخودآ پیشرفتهادرزمینۀاخالقپزشکی،درحوزۀ
بندند)1(.ظهورفناوریهایجدیدوظهورآسیبشناسیمولکولی،مسائلومعضالتجدیدو
پیچیدهاخالقیرابهدنبالخواهدداشت.استفادهازسیستمعاملهایرسانههایاجتماعی،
گرام،برایبهاشتراکگذاشتنتصاویرواطالعات،باعثافزایشنگرانی مانندتوییترواینستا
بابت نیز افزایندهای درموردنقضاحتمالیحریمخصوصیبیمارانمیشود.نگرانیهای
گزارشمستقیمنتایجآزمایشاتوبدونتفسیرپزشک،ازطریقفضایمجازیبهبیماران،

وجوددارد)1۰(.
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گفتار 20
موضوعات اخالقی و حرفه ای ویژۀ فناوری های جدید، تشخیص  های 

کاربرد داروهای جدید مولکولی و ژنتیک، 

امامعلیعلیهالسالم 

َع؛ 
َ
ف

َ
ُ الِعلِم مان �ی

َ
خ

بهترینعلمآناستکهمفیدباشد.
غررالحکمودررالکلم،ص354

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 20

پیام20
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
کاربردفزایندهفناوریهاینویندرسرطانشناسی

بعضیچالشهایاخالقیکاربردفزایندهفناوریهاینویندرمطالعاتبینالمللی
علموفناورینافعومصادیقآندرسالمت

برخیازمؤلفههایعلمنافعدردیدگاهاسالمی
معیارهایعلمنافع
نتایجمطالعۀحاضر

لیستموضوعاتاخالقیوحرفهایدرحوزۀفناوریهایجدید،تشخیصهایمولکولی
وژنتیک،کاربردداروهایجدید

نتیجهگیری
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پیام  20
طبقموازیناخالقپزشکیحرفهایاسالمی،نظامسالمتمکلفبهشناساییوفراهم
درمان تشخیص، پیشگیری، در جدید راهبردهای بهکارگیری شرایط و امکانات آوری
وبازتوانیدرموردانواعسرطان،برایعموممردم،میباشد.دربهکارگیریفناوریهای
کنترلشده کارآزماییهای جدید،چهارچوبهایاستاندارد،تاییدیههایمعتبربراساس
کزمعتبر،تضمینسودرسانیوآسیبنرساندن،وسایرمالحظاتعلمیو بالینیتوسطمرا

اخالقیمرتبطباکاربردفناوریها،داروهاودرمانهایجدید،ضروریاست.

مقدمه و بیان مسئله

کاربردآنهادرسالمت،مباحاثجدیدومهمیرادراخالق پیشرفتهایعلمیوفناوریو
سرطانشناسی بویژه و حوزۀها همه در مسائل این شناخت است. ساخته مطرح پزشکی
و رضایت طب، در حرفهای ارتباطات از: مسائلعبارتاند این از بعضی است. ضروری
انسانی. حیات خاتمۀ و مرگ انسان، تولد از قبل اخالقی مباحث گاهانه، تصمیمگیریآ
مسائلاخالقیمطرحدرپیونداعضاءوبافتها،زیستفناوری،فناوریهایجدیدتولید
موضوعات .)11( منابع تخصیص و پزشکی، اخالق آموزش پژوهشهایپزشکی، مثل،
زیستفناوریسالمت،ازقبیلمهندسیژنتیک۲1،همانندسازی۲۲،اصالحنژاد۲3،تهیۀنقشۀ
ژنومانسانی۲۴وسایرپژوهشهایژنتیک،عالوهبرچشماندازهایامیدوارکنندهبرایدرمان
غربالگری آزمایشات است. نموده ایجاد را مهمی و جدی اخالقی پیامدهای بیماریها،
ژنتیکبرایپیشبینیبروزبیماریها،تشخیصاختالالتژنتیکدرجنین،ایجادبانکهای
اطالعاتژنتیک،ژندرمانی،پژوهشهایژنتیکدربیماران،آزمایشاتژنتیکیدربیماران
وافرادسالمدارایسابقۀفامیلیبعضیبیماریها،خدماتمشاورۀژنتیک،سقطجنینبه
دلیلتشخیصهایمولکولیوپیشبینییااثباتاختالالتژنتیکی،استفادهازفناوریهای
کهبهدالیلدرمانی، کودکان،نوجوانانوجوانانسنینباروری نوینبرایحفظباروریدر
باروریآنهابهمخاطرهمیافتد،وبسیاریموضوعاتدیگر،موضوعاتوچالشهایاخالقی

21. Genetic engineering

۲۲.درزیستمولکولیبهفرآیندتولیددورشتهANDیکسانازیکمولکولANDهمانندسازیمیگویند.
23. Eugenics
24. Human Genome Project
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ابعاداخالقیوحرفهای،تالشنمودهاست گفتارباطرح رابهدنبالداشتهاند.این مهمی
عرصۀ این به علمی و اخالقی مسائل صاحبنظران و نظریهپردازان ورود برای زمینهای
کهپیرامون جدیدوپرچالشفراهمسازد.درهمینراستا»اخالقزیستی۲۵«حوزهایاست
گزارشاتو وزیستشناسیمیپردازد)1۲(.در موضوعاتاخالقیدرطب،علومبهداشتی
فناوریهای برایموضوعاتاخالقیدر نیزچهارچوبهایی بینالمللی اسنادسازمانهای

زیستیجدیدارائهشدهاست)13،1۵(.

ردیف در ذیل موارد کشور )عتف( فناوری و تحقیقات علوم، شورای مصوب سند وفق
اولویتهایفناوریدرعرصهسالمتکشورمیباشند)1۶(:

• انسانی،	 نوترکیب پروتئینهای تولید فناوری مونوکلونال، بادی آنتی تولید فناوری
و ساخت ملکولی، تشخیص روشهای فناوری انسانی، کسنهای وا تولید فناوری

فرموالسیونمولکولهایجدیدکهدارایارزشدرمانیمیباشند؛

شناخته سالمت نظام در پژوهشی اولویتهای ردیف در ذیل موارد سند همان اساس بر
شدهاند؛

• کسن،	 کاربردهایبیوونانوتکنولوژیدرپیشگیری،تشخیصودرمانبیماریها)وا
کیدبر داروهاینوترکیبو...(،سنتز،تولیدمواداولیه،فرموالسیونوتولیددارو)باتا
داروهایچربیخون،فشارخون،ضدسرطان،ضددردوالتهاب،دیابتوضدباکتری
نوین درمانهای و کسن وا تولید زمینۀ در ایمونولوژیک و مولکولی مطالعات و...(،
)منوکلونالآنتیبادی(،دارورسانیبااستفادهازفناوریهاینوین،کشفمولکولهای
تشخیص، منظور به تومورها مولکولی بیولوژی و پاتولوژی ژنتیک، بررسی جدید،
تشخیص، منظور )به بنیادی سلولهای زمینۀ در تحقیقات درمان، و عملکرد
کاریدها، گزوپلیسا نحوۀعملکردودرمان(،مطالعهوتحقیقدرموردسنتزآنزیمها،ا
هورمونها،فاکتورهایانعقادیو...باکاربرددرپزشکی،ژندرمانی،مطالعهوشناخت
اتوایمون، اختالالت و بدخیمی انواع بر کید تا با بیمار و سالم جمعیت ایمونولوژیک
کوژنومیکس،مطالعاتسلولیمولکولیوژنتیکناباروری،مطالعاتترانسژنیک فارما

بهمنظورشناختبیماریها،مقاومتدارویی،ایمونوژنتیکبیماریهایآلرژیک

راهبردهایجدیددرتشخیصودرمانسرطانهاباروندپرشتابیارائهمیشوند.درمانهای

25. Bioethics
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بالینی شده کنترل کارآزماییهای محک از که میشوند محسوب استاندارد وقتی جدید
کزمعتبر،عبورکردهباشند.یکراهبردبزرگدردرمانسرطان،»پیشرفتمبتنیبر توسطمرا
تکنولوژی«است)1۷(.سرمایهگذاریهایملیبرایدستیابیبهاینفناوریهایجدید،با

توجهبهمحدودیتمنابع،یکچالشبزرگاخالقیوحرفهایاست.

اینگفتاربامرورکتبومقاالتداخلیوبینالمللیتنظیمشدهاستودیدگاههایتوافقشدۀ
گروهیصاحبنظرانمطالعهحاضربهآناضافهشدهاست.

کلیدی :تکنولوژیجدید،تشخیصمولکولی،ژنتیک،دارویجدید،درمانجدید، کلمات 
زیستفناوری

 Key words: Emerging Technologies, Molecular diagnosis, Genetics,
 New drug, New Medication, Biotechnology

کاربرد فزاینده فناوری  های نوین در سرطان شناسی

طیفوسیعیازفناوریهایپیشرفتهدرتشخیص،درمان،پیشگیریوتحقیقاتسرطان
مورداستفادهقرارمیگیرد.اینروندبهطورشتابندهروبهافزایشاست.بهعنواننمونهاز
نانوذراتدرزمینههایتشخیصودرمانبیماریها،تحویلدارووتصویربرداریاستفاده
میشود.نانوتکنولوژیدرانکولوژیامکاناتویژهایجهتشناساییاهدافمتعددمولکولی
فراهم درمان درمانی اهداف انتخاب برای تومور، کوچک نمونههای در همزمان، بهطور
کرد.نانوذراتدرتصویربرداریتومور،بهسرعتدرحالپیشرفتاستوشناسایی خواهد
نمود. خواهد ممکن همزمان بهطور را سرطان به مربوط آنتیژنهای قراردادن هدف و
استفادهازذراتنانودرصنایعغذایی،الکترونیکوپزشکیروبهگسترشاست. نانوزیست 
الکترودهاوتجهیزات بابهبود آزمایشگاهی،  حسگرهای تشخیص سرطان در شرایط 
کوتاهوخطایتشخیصرابهحداقلمیرساندو کمکفناورینانو،زمانپاسخدهیرا با
قابلیتاستفادهدرمطبپزشکراامکانپذیرمیسازد.نانوانکولوژیشاخۀجدیدیاست
کهاینفناوریدرحوزۀسرطانرابررسیمیکند.اینفناوریعالوهبر»تصویربرداریتومور«،
کاربرددارد)1۸(.درفناوریهایجدید درحوزههای»تصویربرداریودرمانهمزمان«،نیز
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تقویت نوترکیب، تولیدداروهای ژنتیکی، بیماریهای ودرمان برتشخیص ژنتیکعالوه
کاربردهایینظیرمحصوالتتراریخته ژنتیکی،ایجادارگانیسمهایتغییریافتهیژنتیکی،
موضوعیتداشته،نقطهیعطفاینقبیلنوآوریهااست.بهسایرزمینههایپیشرفته
کهحوزۀسرطانشناسیرامتحولساخته،موضوعاتوچالشهایجدیداخالقیو فناوری

حرفهای،بهوجودآوردهاست،درزیراشارهمیشود:

• ارتباطاتوتکنولوژیهایاطالعاتسالمتوشاخهخدماتوتحقیقاتپزشکیازراه	
دور۲۶)هزینهباال،زیرساختهایالزم،نبوداستانداردهایمناسببرایانتقالاطالعات

وحفظحریمشخصیبیمارانمبتالبهسرطان(؛
• فناوریهایپیشرفتهرادیوانکولوژیوفیزیکانکولوژیتابشی؛	
• سامانههایتصمیمیار۲۷درعملکردمراقبتیپرستارانبخشهایانکولوژی؛	
• سالمتالکترونیکدرکاربردفضاهایمجازی؛	
• تشخیصودرمانسرطانوسایرکاربردهابهکمکهوشمصنوعی؛	
• روشهایتشخیصیبااستفادهازنقاطکوانتومی؛	
• کاربردهایسلولهایبنیادیدرانکولوژی.	

بعضی چالش  های اخالقی کاربرد فزاینده فناوری  های نوین در مطالعات بین المللی

کاربردمؤثرو گذاشتهاند. گستردهایبرصنایعبهداشتودرمان فناوریهایجدید،تأثیرات
استفادهازمزایایفناوریهایجدید،مستلزمانتخابراهبردهایوبرنامهریزیهایمناسب

گزیدهایازمصادیقوچالشهایاخالقیمرتبطدرزیرارائهشدهاست: است.

• کاربردفناوریهایمبتنیبرهوشمصنوعی)1۹(:	
o کاهش بیماران، مشارکت ارتقای بیماریها، درمان )بهبود فرصتها و مزایا

خطاهایپزشکی،ارتقایمراقبتهاوخدمات،ارتقایبهرهوری،کاهشهزینهها
و...(؛

o حریم حفظ برای سایبری امنیت سیستم، از استفاده )پاسخگویی چالشها
کنترلمدیریتی،ازدستدادنشغلو...(. خصوصی،ازدستدادن

۲۶.تلهانکولوژی
۲۷.فناوریهایکامپیوتریهستندکهفرآیندتصمیمگیریانسانرامدلوپشتیبانیمیکنند
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• کسیناسیونبرایپیشگیریازسرطان)۲۰()تردیدهایینظیرارزشپزشکیواضح	 وا
گزینههاواینکهآیا مداخلهبرایفرد،مزایایبهداشتعمومیمداخله،بررسیسایر

مداخلهتنهاراهانطباقبانتایجمطلوباست...(.
• تجاریسازیومصرفگرایی۲۸؛	
• ثبتالکترونیکاطالعات۲۹،استفادهازدستگاههایهوشمند؛	
• فناوریهایربوتیکوکاربردرباتها3۰.	

علم و فناوری نافع و مصادیق آن در سالمت 

ُیْنَتَفُع َخْیَرفیِعْلمالَیْنَفُع،َوال ُهال َخْیَراْلَقْوِلماَنَفَع.َواْعَلْمَاّنَ امامعلی)ع(فرمودهاند:»...َفِاّنَ
که کهسودبخشد.بداندردانشی ُمُه...،مسّلمًابهترینسخنسخنیاست

ُ
َتَعّل ِبِعْلمالَیِحّقُ

گرفتنشسزاوارنیستبهرهاینمیباشد...«)نامه کهفرا سودنیستخیرنیست،ودرعلمی
31نهجالبالغه(.

از نافع«و»مضر«تقسیممیشوند.منظور ازمنظرفقهی،بهسهدسته»نافع«،»غیر علوم
نفع،هممادیوهممعنویواخرویاست.حکماولیهدرمسئلۀتعلیموتعلمعلومنافع،
استحباباست.منظورازنفع،عاماستوشاملنفعفردیواجتماعیمیشود.علمطبتا
سرحدرفعنیازهایجامعه،واجبکفاییاست.درصورتیکهتعلیموتعلمعلمنافعیبهدلیل
دیگریواجبباشد،ترکتعلیموتعلمحراماست.افرادیکهسیاستگذاریآموزشـیدیگران
رابرعهدهدارند،بایدنسـبتبهتضـییععمرورعایتاولویتدرآموزشدقتالزمراداشـته
باشـند.رعایتنفعجامعۀاسالمیدروهلۀاولورعایتنفعومصـالحفردیشـهرونداندر
کهعدمتوجهبهآنهادربرنامهریزیوسیاستگذاریآموزشـی درجۀبعد،ازمواردیاسـت
گشتهومصداقفعلحرامقرار چهبسـامنجربهاختاللدرتعلیموتعلمعلومواجبواهم
نظام و مردم برای مفید فناوری و علمی دستاوردهای نافع، علم ازمصادیق .)۲1( گیرند
سالمتاست.فناوریهایدارایکاربرددرسالمتنیزبهسهگروه»نافع«،»غیرنافع«و»مضر«
تقسیممیشوند.وفققواعداخالقپزشکیحرفهایاسالمی،دسترسیخودکفایانهوتأمین
کاملنیاز،بهویژهمواردحیاتی،نیز فناوریهایمفیدموردنیازسالمتجامعه،تاسرحدرفع

کفاییوترکآنحراماست. واجب

28. Commercialisation and Consumerism
29. Electronic health care records
30.  Assistive robots and robotic technology
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نظر از که است مشترکی نکتهی جدید، فناوریهای به اعتماد با همراه مثبت نگرش
کشورهایتوسعهیافتهمشاهدهمیشود.عدمتوجهبهمخاطرات رویکردفرهنگیدرتمامی
از رادستخوشبحرانسازد.مسیرتوسعههرفناوری نیزمیتوانداعتمادعمومی فناوری،
فناوری اخالقی مباحث است الزم دوگانههایمختلفیمیگذرد، درمورد تصمیمگیری دل
کثریتبیشتریازمردمامکانورودو بهحوزههایوسیعتریازجامعهبسطدادهشودتاا
اثرگذاریدراینعرصهراداشتهباشند.الزماست به مردمی که مطلع و صاحب نظر هستند 
کنند، که در توسعه، عدم توسعه، و تغییر جهت های فناوری مشارکت اجازه داده شود 
کز وازاینمشارکتحمایتبهعملآید.برایتوانمندسازیگروههایمردمنهادمیتوانازمرا

رشداستفادهکرد.)۲۲(

برخی از مؤلفه  های علم نافع در دیدگاه اسالمی: 

باصفاتومالکهای نافعاست، کههمانعلم یاحقیقی ازعلمواقعی تعابیراسالمی در
حکیمانهایمعرفیشدهاست:

علمراهیجهتمعرفتوتوحیدخداونداست)مجلسیاول،ج:1۲،ص:1۶۴(؛	 
کنندۀجهلوظلمتوروشناییبخشزندگیوروشناییبخش	  علمنوراست)زایل

عقلاست(؛
کهسودمندترازآنوجود	  گنجبزرگپایانناپذیریاست)تمیمیآمدی،ص:۶۶( علم

ندارد)کلینی،صص:1۵و۶۲(؛
علمودیعۀخداونددررویزمینوهمراهانساندرتنهاییوغربت)مجلسی،ج:1،ص:	 

1۸3(وهمدماودروحشتاست؛
علمشفااست)تمیمیآمدی،ص:۴3(چراکهکشندهجهلاست؛	 
اساسهمهخیراتوواالترینهدایتاستونهایتفضایلدردرونعلمنهادینهشده	 

است؛

بااوصافومالکهایفوقعلمنافعبهشرحزیروبهصورتاجمالمعرفیشدهاست31.

علم نافع علمی است که در برگیرندۀ مؤلفه  های زیر باشد: 

1 موردرضایالهیباشد)توحیدحلقةوصلعلموعملاست(؛.

31.ارائهشدهدرنهمینهمایشقرآن،عترتوسالمت،فرهنگستانعلومپزشکی،اسفند1۴۰۰
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۲ حاکمیتاصولاعتقادی،احکامواخالقاسالمیدرتمامابعادشئونآنتسریداشته.
باشد؛

3 الهیومعنویوخلوصنیت،وهمراهباعملصالحباشد)معیاراصلینافع. بانیت
بودن(؛

۴ موردنیازجامعهباشدوبهحلوراهیابیمشکالتسالمتجامعهبینجامد؛.

۵ براساستقدممنافعملیومصالحعمومیبرمنافعفردیوگروهیباشد؛.

۶ استواربرشالودههایعدالتاجتماعیوعدالتدرسالمتباشد؛.

۷ هماهنگبااصولوارزشهایاخالقاسالمیوملتزمبهرعایتدرهمۀشئونباشد؛.

۸ موجباتاستقاللواقتدارعلمی،فرهنگیواقتصادیرافراهموریشههایوابستگیرا.
قطعکند؛

۹ خالق،. متعهد، بصیر، عالم، ایمان، با انسانهای تربیت با هویتساز و انسانساز
خدمتگزارومفیدبهحالجامعهباشد؛

1۰ حقیقتیابوتولیدگرباشد)موجبتولیدیافتههاومنابععلمیمتقن،ضروری،مفیدو.
مرجعودستاوردهایعلمیمفیدوماندگارشود(؛

11 موجبترویجنیکوکاریومشحونازخیروبرکتباشد؛.

1۲ موجبآثارمفیداجتماعیشود)اشتغالزاییسالمومولد،تنویرافکارعمومی،ارتقای.
تحکیم جامعه، در اخالقی فضایل رشد جامعه، سالمت فرهنگ و سواد و دانش

بنیادهایاقتصادی،فرهنگیواجتماعیو...(.

معیارهای علم نافع

• معیار اجتماعی:احتیاججامعۀاسالمی،معیاراصلینافعبودنعلماستوهرعلمیکه	
تأثیرسوءدارد،اسالمباآنمخالفاست.

• معیار در تعلیم و تربیت:معلمومتعلمدرجریانامرتعلیم،خودرادرحالاهتمامبه	
امورمسلمانانحسکنند.
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• تقیدبهعدالتمحوریدرتمامیشئون	 بردارندۀمعیارعدالتو معیار اعتقادی:در
است.

• معیار اخالقی:تقیدبهاخالقمحوی،)معیارمهمعلمنافعدرمنظرقرآنوروایات(.	
• کشفحقایقوپردهبرداریازمکنوناتومجهوالتودستاوردهایناب	 معیار علمی:

وراهگشایپژوهشی.
• کنندۀپایگاهوپناهگاهبرایمحرومان	 معیار اقتصادی:فقرزدا،محرومیتزدا،ایجاد

کاهشهزینههاوافزایشسرمایههاو ومستضعفان)موجباشتغالزاییسالمومولد،
صرفهجوییکالنملیمیشود(.

• معیار نافع بودن در حوزۀ سالمت: موجبارتقایمستمروهمهجانبۀسالمتافراد،	
سالم زندگی سبک ترویج و شناخت و بیماریها از پیشگیری جامعه، و خانوادهها

میشود.

نتایج

تشخیصهای جدید، فناوریهای مصادیق و عناوین و موارد جمیع و فوق موارد کلیۀ
کاربردداروهایجدیددرحوزۀتحقیقاتودرمانهایانکولوژی،دارای مولکولیوژنتیک،
ابعادوپیامدهاوآداباخالقیوحرفهایهستند.لیستیازاینموارددراینمطالعهشناسایی

شدهوتفصیلوتحلیلوراهیابیاخالقیوحرفهایآنهامرهونمطالعاتبعدیاست.

در جنبه  های عمومی برایتحققاخالقپزشکیبارویکرداسالمیدرحوزۀتشخیصموارد
کیدمیشود: زیرتأ

• که	 خردورزیوعقالنیت)دربرخیاخبار،عقلبهنفسعلمنافعاطالقشده،علمی
نتیجـهوحاصـلآننجـاتومستلزمدستیابیبهسعادتاست3۲(.

• تالشبرایکسبفضایلنیکوودستیابیبهشخصیتمطلوب،استمرارداشته،دائمًا	
افزایشیابد.

• تالشبرایدانشافزاییومهارتافزاییدائمیوافزایندهباشدودرهیچحدیمتوقف	
نشود.ازآثاروفوایدافزایشدانش،اصالحنفسآدمیاست:»هراندازهدانشانسان
کوشــش افزونشود،توجهویبهنفسخودبیشترمیشـودودرریاضـتواصـالحآن

3۲.جلداولبحارودرباب»حقیقتعقـلوکیفیتوشروعآفرینشآن«
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بیشتریمبــذولمــیکنــد«)محمــدیریشــهری،13۷۹،ج:1،ص:1۰۶.(
• کوششدرانجامبخشیازنیازهایجامعه.	
• رفعمشکالتمردموایجادآسایشبرایآنان.	
• گرامیداشتن)رعایتکرامتانسانی(مردم.	
• راهنماییونصیحتمردم)درمصالحسالمتی(.	
• تحملسختیوتالشخالصانهوصادقانهدرراهانجاموظایفحرفهایوخدمتبه	

مردم.
• شکرگذارینعمت)تجربهوتخصصومنزلتشغلی(ازطریقارائۀخدماتتخصصی.	
• کهاقداممفیدیبرایشانمقدور	 مأیوسنکردنمراجعینمستمندومحرومیاافرادی

امکان که بیمارانی اتفاقمیافتد)مراجعه اینشرایطدرشرایطواقعیمکرر نیست.
برایشان ودرمانی اقداماتتشخیصی انجام که افرادی یا و ندارند را تأمینهزینهها
چیزی ایشان از کسی که هنگامی )ص( اسالم گرامی رسول ندارد(. بر در سودی
کهبهاوبدهدمیفرمود:»یْرزقنااهلُلواّیاکمِمْن طلبمیکردوحضرتچیزینداشت
طبرسی،فضلبنحسن، فْضِلِه،امیــــدوارمخدامــــاوتوراازفضلــــشروزیدهد.«)

مجمعالبیان،چاپاسالمیه،ج۶،ص۲۲۴(.

در جنبه  های تخصصی برایتحققاخالقپزشکیبارویکرداسالمیدرحوزۀتشخیصموارد
کیدمیشود: زیرتأ

ازنقاطبسیارحساسدراخالقاسالمیحّستعاونوتعاضدوخدمتبهمردمبهخصوص
کیست؟فرمود:آن خدماتحرفهایاست.ازرسولخدا)ص(پرسیدند:محبوبترینمردم
کسکهوجودشبرایمردمسودمندترباشد)کلینی،محمدبنیعقوب،کافی،ج۲،ص1۶۴،

حدیث۷.(

کیدوتحلیلوتفصیلو مطالعهباجمعبندینظراتصاحبنظرانبرمواردمشروحۀزیرتأ
رهیافتاجراوتحققآنهارادرتالشهاومطالعاتبعدیتوصیهمینماید:

 التزام	 اسالمی جامعۀ خودکفایی سرحد تا نیاز مورد فناوریهای به دستیابی وجوب
کاربرانومصرفکنندگانفناوریهایجدیدبهپیشگیری اخالقیمحققانوفناورانو
ازتهدیداتومخاطراتانسانیومحیطزیست،بهبودشرایطزندگی،رعایتعدالت
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اجتماعی،ومشارکتدادنعمومیدرتوسعۀفناوریهایضروریسالمت؛

 رعایتحریمومحرمانهماندناطالعاتبیماراندرفرایندهایتشخیصمولکولیو	
ژنتیکوتلهانکولوژی؛

 قواعداخالقینگهداری،استفاده،بازاستفادهازاطالعاتژنتیکیافراد؛	

 چگونگیرعایتبهترینمصلحتبیماردرآزمایشگاههایتشخیصمولکولیوژنتیک؛	

 جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطبارضایتواستقاللانسان،درتعامالتآزمایشگاهی	
تشخیصمولکولیوژنتیک؛

 مسائلاخالقیمرتبطبادستکاریهایژنتیکیوژندرمانی؛	

 اخالقدرتحقیقاتمولکولیوژنتیکبااستفادهازسوژههایاذخائربیولوژیکیانسانی	
)۲3،۲۴(؛

 ارزشها،هنجارها،وچالشهادرکاربردفناوریهاینویندرانکولوژی؛	

 پیامدهایاخالقیکاربردفناوریهاینویندرانکولوژی؛	

 تخصیصمنابعوهزینۀاثربخشیدرکاربردفناوریهاینویندرانکولوژی؛	

 کاربردفناوریهاینویندرانکولوژی)درمواردی	 مخاطرات،محدودیتهاوعواقب
کهدانشفنیکافیوجودندارد(؛

 محافظتازآزمودنیهایکارآزماییهایاستفادهازفناوریهایجدیددرانکولوژی؛	

 مسائلاخالقیمرتبطبامنافعفردیواجتماعیدرانتخابوبهکارگیریفناوریهای	
نویندرانکولوژی)۲۵(؛

 نانوزیستفناوریوکاربردآندرتشخیصبیماریهایژنتیک)۲۶(؛	

 رهیافتهایکرامتانسانیدرقلمرویاخالقزیستی،مالحظاتحوزۀسرطانشناسی)۲۷(؛	

 مالحظاتاخالقدرآزمایشهایژنتیکبرایغربالگرییاتشخیصسرطان)۲۸(؛	

 جنبههایاخالقیوحقوقیثبتاختراعاتوابداعاتجدیددرحوزۀتشخیص،درمان	
وتحقیقاتسرطان؛
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 مالحظاتاخالقیدرPersonalizedMedicineوTargetedTherapyدرانکولوژی)۲۹(؛	

 مالحظاتاخالقیفناوریهاینوینژنتیک،خاصهمحصوالتتراریختهوتأثیراحتمالی	
آنهابرسرطانزایی)3۰(؛

 مالحظاتاخالقیدرتجویزداروهایجدید)تأییدشده33یاتحقیقاتی3۴(؛	

 هزینههایسرسامآوربرایتهیۀداروهایجدیدومالحظاتاخالقیمرتبط؛	

 مالحظاتاخالقی،قانونی،فقهیواجتماعیتکنولوژیهایجدیددستکاریژنتیک3۵؛	

 انکولوژی،	 تکنیکهایدرمانیجدید)جراحی،مدیکال کاربرد در اخالقی مالحظات
رادیوتراپیو...(بااستفادهازابزارتکنولوژیکمدرن)تأییدشدهدرکارآزماییهایبالینی

یادرمراحلمختلفکارآزمایی(؛

 مالحظاتاخالقیواجتماعیکاربردفناوریاطالعاتوارتباطاتوفضاهایمجازی؛	

 کاربردفناوریاطالعاتدرسرطانشناسی؛	

 مالحظاتاخالقیپروندۀالکترونیکسالمتدربیمارانمبتالبهسرطان؛	

 حوزۀ	 در جدید درمانهای و داروها کاربرد با مرتبط اخالقی و علمی مالحظات
سرطانشناسی؛

• رعایتاصولاقتصادمقاومتیسالمتدرتعامالتوخدماتتشخیصیحوزۀسرطانو	
کیدازرذیلتهایینظیرتعارضمنافعوتسهیمدرآمدهاونظایرآنها. اجتنابا

بحث 

گذشتهموضوعیت چالشهایاخالقیمنبعثازفناوریهایجدید3۶،درشرایطآتیبیشاز
ایمنی، از اطمینان عدم جدید، فناوریهای کاربرد مشکل مهمترین داشت. خواهند
کزدارایظرفیتپژوهشی کزآموزشیومرا تأثیرپذیریوهزینۀاثربخشیآنهااست.درمرا

33. FDA approved
34. Research drugs
35.  gene editing technologies
36. Emerging technology ethics
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کمیتههایاخالقو کاربردداروها،روشهایدرمانیوابزاروتکنولوژیهایجدیدبانظارت
گروههایعلمیواجدصالحیتمقدورخواهدبود.استفادهازاینروشها، مسئولیتپذیری
کزبایدبااحتیاطواطمینانازمراعاتضوابطاخالقیویابامشارکت داروهایاابزاردرسایرمرا

کزباسابقهانجامشود)31،3۲(. مرا

پیشرفتدرفناوریاطالعاتفوایدزیادیدربرداشتهاستوابزاروشیوههایجدیدیبرای
تعامالتوتبادالتعلمیبینمردمبوجودآوردهاست.اینترنتمانندسایرفناوریهاعاری
اسرار و اطالعاتشخصی حفاظت مورد در جدیدی نگرانیهای است. نبوده منفی آثار از
افرادایجادشدهاست.البتهدائمًاراهحلهاییبرایرفعتهدیداتفناوریهایاطالعاتو
درموردجنبههای بینالمللی برایجامعه ارتباطات3۷ارائهمیشود.یونسکودستورالعملی
اینمطالعه ارائهنمودهاست)33(. ارتباطات و اخالقیواجتماعیفناوریهایاطالعات
لیستیازاهمموضوعاتاخالقیواجتماعیاینعرصهراشناسایینمودهاستوتحلیلو

تفسیرآنهامرهونمطالعاتآیندهخواهدبود.

نتیجه گیری 

استفادهازفناوریها،داروها،درمانهاوابتکاراتجدیددرتشخیصودرمانسرطانضروری
گفتار واجتنابناپذیراست.مدیریتاخالقیپیشرفتدرحوزههایجدید،ازجملهمصادیق
حاضر،مرهونشناختورعایتدقیقموازیناخالقیوحرفهایودررأسآنهاسودرساندن
بهبیمارانوجامعهواجتنابازآسیبرساندنبهآنهااست.نگرشمثبتهمراهبااعتماد،
رویکردنوآوری،خالقیتوخودکفایی،قطعوابستگیبهبیگانگان،ریشهدرباورهایدینیو
منابعاصیلملیداردوهمچونطلبعلم،تاسرحدتأمینهمۀضرورتهایملیدرجامعۀ

اسالمیواجبوترکآنحراماست.

37. Information and Communication Technologies (ICTs)
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مقدمه فصل 7

»مهربانی توأم با آرامش« و »تواضع همراه با تدبیر«، ترجیع بند »صفات جمال و جالل 
که رشحاتی از آن به صورت »ایمان همراه با عمل«، در خدمتگزاران  پروردگاری« است 
که در این  صدیق عرصه  های سالمت ظهور و جلوه گری می کند. خوشا به سعادت آنان 
گوی سبقت را تصاحب و عرشیان و فرشیان را با هم به وجد  میدان زیبای انسانیت، 

می آورند.

دراخالقپزشکیحرفهایاسالمی،هدفغاییونهاییتربیتاخالقی،دستیابیبهسعادت
نظام کلیت در اینهدف است. وعمل اعتقاد مرحله در توحید درسایۀ اخروی و دنیوی
تعلیموتربیتودراجزاومراحلومصادیقمختلفبایدتسریداشتهباشد.رهیافتاین
افقزیبایتربیتیدرمصادیقاینفصل،آموزش،پژوهش،مراقبتهاوخدماتسالمت،در
سهگفتارپیگیریشدهاست.جامعترینموضوعاتدرحوزۀسرطانشناسی،همینسهگفتار
میباشند.تحققهدفغاییتربیتاخالق،دراینمصادیقودیگرموضوعاتسالمت،به
کلیسالمت،ابالغیمقاممعظمرهبری،تجلییافتهاست.دربند1 زیباییدرسیاستهای
اینسندمهمنظامسالمت»ارائۀخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانیوتوانبخشی
سالمتمبتنیبراصولوارزشهایانسانی،اسالمیونهادینهسازیآندرجامعه«مقررشده
است.سهگفتاراینفصلتحققاینبندوسایرمفاهیموگزارههایارزشیمرتبطدرسندفوق

ونیزسایراسنادسیاستیمرتبطراپیگیرینمودهاست.

درتربیتاخالقیاسالم،اخالقجزئیازدینوباآنپیوندخوردهاست.عالمهطباطبایی)ره(
ارتباطدینواخالقونظامتربیتیمبتنیبردینراچنینتوصیففرمودهاست:»درخت
کهایندرخترارشدمیدهدوشاخوبرگاخالق سعادتآدمیریشهایبهنامتوحیددارد
کریمهرادرآنمیرویاندومیوههاییبهناماعمالصالحمیدهد....«غایتتربیتاخالقی،
انساناخالقیاست،یعنیانسانیکهسبکتفکراخالقیراپیداکردهوبهمدداینتوانمندی،
اعمالاخالقیبهسهولتازویصادرمیشود.عالمهمعتقداستدرغیابعقلوایمان،حب
دنیاوشهوات،ارادهوهملانسانراتحتتأثیرقرارمیدهد.شناختفضایلورذایلاخالقی
ومعرفیالگوهایاخالقوآموزشحقایق،برایآراستهشدنبهفضایلواجتنابازرذایل

اخالقیضروریواجتنابناپذیراست)1(.

کلی ارکانتربیتاخالقیبارویکرداخالقپزشکیحرفهایاسالمی،دربند13سیاستهای
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کمینظامآموزشعلومپزشکیبه کیفیو سالمت،بهشیواییترسیمشدهاست:»وسعۀ
صورتهدفمند،سالمتمحور،مبتنیبرنیازهایجامعه،پاسخگووعادالنهوباتربیتنیروی
کارآمد،متعهدبهاخالقاسالمیحرفهایودارایمهارتوشایستگیهایمتناسب انسانی
تربیتی،درمصداقپژوهشهای ایننظام آرمانهای کشور.« نیازهایمناطقمختلف با
سالمت،دربند1۴همینسندمطرحشدهاست.سایربندها،ضمنتبییناقتضائاتارائۀ
مراقبتهاوخدماتعادالنهسالمتهمهجانبه،بهعموممردمدرهمۀشرایط،برجنبههای
گاهسازیمردمازحقوق کیدشدهاست.دراینسندبرآ اخالقیومعنوی،بارویکرداسالمی،تأ
ومسئولیتهایاجتماعی)سالمت(خودواستفادهازظرفیتمحیطهایارائۀمراقبتهای

سالمتبرایرشدمعنویتواخالقاسالمیدرجامعه،تصریحشدهاست.

اخالقوآداباسالمی،دستورزندگیموخداپسندانهوانساندوستانهدرهمۀشرایطزندگی
است.اخالقمعتبردرحوزۀسالمت)اخالقپزشکیحرفهایاسالمی(،همانندسایرحوزهها،
کرداردانستن مترادفباعبودیتوضامناجراییآنخداشناسیوخداوندراناظربراعمالو

است)۲(.
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گفتار 21
ارزش های اخالقی و آداب حرفه ای در آموزش سرطان شناسی

اماممحمدباقرعلیهالسالم 

َف َعاِبٍد 
ْ
ل
َ
فَ أ َضُل ِمْن َسْبِع�ی

ْ
ف
َ
ِمِه أ

ْ
ُع ِبِعل

َ
َتف

ْ
َعاِلٌم ُین

عالمیکهازعلمشسودبرند،برترازهفتادهزارعابداست.

کنزالفوائد؛ج2,ص109 

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 21

پیام21
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
تأملیدرعلممفیدوآدابتعلیموتعلمدراسالم

مفهومعلممفید)نافع(
چشمههاییازعلمنافعازدیدگاهامامعلی)ع(

مالکهایعلمنافع
عظمتوشکوهعلموعلماءومتعلمان

رئوسعناوینپیشنهادیتحقیقاتیبرگرفتهازمطالعه
نتیجهگیری
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پیام  21
رسالتنظمآموزشیومدیرانومعلمانومربیان،پرورشانسانهایشایسته،باایمان،مهذب،
عالموبرخوردارازمهارتهایحرفهایالزمومعتقدوپایبندبهاصولاخالقپزشکیحرفهای
اسالمیاست.ایجادذهنیتهایدرست،مهارتهایمناسبوشایسته،تقیدبهمسئولیتهای
حرفهای،رعایتانصافوعدالت،احتراموادب،دلسوزیوصداقتازمعیارهایمهماست.
نظامارزشیآموزشعالیسالمتوآموزشاختصاصیانکولوژیبایدبرشالودههایهدفمندی،
سالمتمحوری،مبتنیبودنبرنیازهایجامعه،پاسخگوبودن،وعدالتمحوریاستوارباشد.

مقدمه و بیان مسئله

کهماهیتاخالقیومعنویداشتهوارزشهایاخالقیدرتمام معلمی حرفهمقدسیاست
شئونآنساریوجاریاست.نیتالهی،اعتقادراسخبهخدمتگزاریبرایمردم،التزامبه
رعایتاستانداردهایآموزشی،آشناییبااصولتدریسوکالسداری،تقیدبهمسئولیتهای
حرفهایواجتماعی،رعایتانصافوعدالت،احتراموادب،دلسوزیوصداقتدربرخورد
بادانشجویانوهمکارانازجملهموازیناخالقمعلمیاست.همۀاینمواردباتوصیههای
اخالقیاسالمدرامرتعلیموتربیتمنطبقمیباشند)3(.گستره،دقت،دوراندیشیوظرافت
و است وجهانشمول بسیاروسیع اسالمی اخالق از برگرفته معلمی اخالقحرفهای مبانی
ظرفیتالهامبخشیبهعنوانخطمشیودستورالعملاخالقآموزشرادرهمۀفرهنگها
و مطلوب اخالقی وضعیت دستیابی میباشد. دارا اعلی حد در علمی، رشتههای عموم و
نظام است. اخالقی تربیت مستلزم دانشگاهی آموختگان دانش در اخالقی فضایل تجلی
آموزشعالیسالمت،بهعنوانیکنهادمفیدوضروریومهموخدمتگزارآموزشی،درامر
تربیتاخالقیدانشجویانوجواناننقشبسزاییدارد.اینمسئولیتبرعهدۀاساتیداین
کلیسالمتابالغیمقام نظامآموزشیوخاصهاساتیدعظامبالینیاست.درسیاستهای
معظمرهبری،تربیتنیرویانسانیکارآمد،متعهدبهاخالقاسالمیحرفهایودارایمهارت
کشور،تصریحشدهاست.شالودههای وشایستگیهایمتناسببانیازهایمناطقمختلف
پیشرفتعلوموفنونسالمت،طبقهمینسند،عبارتاندازهدفمندی،سالمتمحوری،

مبتنیبودنبرنیازهایجامعه،پاسخگوبودنوعدالتمحوری.

کارآمد،مبتنیبرنیازهایجامعهو رسالتنظامآموزشعالیسالمت،تربیتنیرویانسانی
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کاربستارزشهادرآموزشپزشکیاست. پایبندیبهارزشهایانسانی،اخالقیجامعهو
دراسنادراهبردیپیشرفتعلمیکشوردوازدهارزشبنیادینبرایپیشرفتدرحوزۀآموزش
کثریبرایعموممردم، عالیسالمتتصریحشدهاست:ایمانبهخداوند،حقسالمتحدا
سالمتهمهجانبه)دربرگیرندۀهمۀساحاتبشریوهمۀابعادجسمانی،روانی،اجتماعیو
معنوی(،معنویت)شاملسالمتمعنوی(،کرامتانسانی،حسنفاعلیوفعلیحرفۀپزشکی،
باسالمتو آموزههایدینیدرمصادیقمرتبط تسریفضایلاخالقی،آشناییوعملبه

بیماری،عدالت،پاسخگویی،همبستگیاجتماعی،جهادعلمیومرجعیتعلمی)۴(.

کارآزماییهای از تمرکزبسیاری نقطۀ توسعۀعلمیاست. پرشتابترینعرصۀ انکولوژی   
کاالهای پایهدراینحوزهقراردارد.دستاوردهایعلمیومحصوالتو بالینیومطالعات
کنشگراناینحرفهوبیمارانوجوامعراهدفگیرینمودهاند. فناوریباشتابیروزافزون
هزینههایدرماندائمًاروبهافزایشاستوالبتهبازتابتالشهاودستاوردهایعلمیدر
نتایجدرمانهاوبرنامههایکنترلسرطاننیزبسیاردرخشانوامیدوارکنندهاست.تعارضات
کالنبهایمدرندر گرانقیمتجدیدوفناوریهای فراوانیدراثرارائۀداروهاودرمانهای
محیطهایواقعیخدماتظهوروبروزمیکند.آموزشحساسترینجایگاهتعلیموترویج
ارزشهایاخالقیواصولحرفهایاستونظامآموزشیواالترینمسئولیتهارابرایدفاعاز

ارزشهاوصیانتازمردموبهویژهاقشارآسیبپذیربرعهدهدارد.

گروهی،دلفی گفتارازتلفیقروشهایمصاحبهساختارمند،بحثمتمرکز برایتنظیماین
)برایاولویتبندی(ومطالعهکتابخانهایاستفادهشدهاست.

کلیدی : آموزش،آموزشپزشکی،آموزشسالمت،ارزشهایاخالقی،حرفهایگری کلمات 

Key words: Education, Medical Education, Health Education, 
Moral Values, Professionalism

تأملی در علم مفید وآداب تعلیم و تعلم در اسالم1 مفهوم علم مفید )نافع(

علمنافعیامفید،همانطورکهازمفهومآنتداعیمیشود،علمیاستکه:

گفتار۲۰بهبعضیازمؤلفههایعلمنافعاشارهشد.آنچهدراینفصلآمدهادامهبحثقبلیاست 1.در
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• »ناظربرخیروامورخیر«؛	
• »بهترینونیکوترینعلومواحسندانشها«؛	
• »مترادفبااصالحیاناظربراصالح«؛	
• »مطابقیاهماهنگبافطرت«؛	
• »دریکمفهومعلمیقلبی،یاشهودییافراحسی«؛	
• کاربردیبودنوسودمندیاست«؛	 »الزمۀقطعیآن
• »ازمنظراخالق،علمیغالببرهواهاینفسانیوازویژگیهاوصفاتانسانهایبا	

فضیلتوباتقوا«؛
• »بهمعنایعقالنیومطابقباعقالنیت«است)۵(.	

بهترینعلمآناستکهنفعیببخشد.شهیدمطهریدرتعریفنافعبودنعلم،هرنوعفایده
کهمتضمنفایدهواثربوده، کافیمیداند.ازمنظروی،علمنافععلمیاست واثرداشـتنرا
آنفایدهواثررااسالمبهرسمیتبشناسد.عالمهطباطبـایینیزعلـمنـافعراعلمیمیداند
الهـیراایجادمیکند کهدرانسان،نورمعرفتوایمانبهخداوشناساییاسماءوصـفات
وراهبهدستآوردنآنرابکارگیریحسوعقلوتوجهبهالهاماتباطنیمیداند.علم
کهعملرانیزبهدنبالدارد،موجبافزایشدرکوفهموبصیرتوبینشفردشده، واقعی،
ظرفیتوجودیاوراجهتدریافتدانِشعمیقترافزونمیکند.دربعضیروایاتاسالمیاز
حکمتیادشدهاست،کهعلمعمیقیاباطنعلماست،امـامعلی)ع(دربارهاینعلمباطنی
میفرمایند:»چنیننوریشاهراهتوحیدراروشنمیکنـدودرپرتوش،راهپیمودهمیشود)۶(.
قاعدۀفقهیعلمنافعدرتعلیموتعلم،قابلیتتطبیقبربسیاریازمسائلتعلیموتعلمرا
کهمیتواننددرراستایبهرهمندیصحیحافراد دارد...علومنافعدنیوی،علومیهستند
گرعلومموردنیاز جامعهازدنیامفیدباشند،یامنافعمادیبرایآنهابهدنبالداشتهباشد.ا
زندگیدنیابانیتخدمتبهخلقخداوقدرتیافتنبرایاطاعتالهیتعلیموتعلمشودنفع

آخرتیراهمبهدنبالخواهندداشت.)۷(

چشمه هایی از علم نافع از دیدگاه امام علی )ع( 

• هیچدانشیهمچوناندیشیدننیست.	
• آموختنعلمبهعنوانیکیازحقوقمردماست.	
• کهقدر	 کسیاست قدرشناسیوخودشناسینشانۀدانشمندیاست)دانایراستین

خویشرابشناسد(.
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• دانشیکهسودینرساند،ارزشینیستودانشیکهآموختنآنناروااست،هماناست	
 َیُحّقُ ُینَتَفُعِبِعلٍمال َینَفُع،وال َخیَرفیِعلٍمال ُهال کههیچسودینتواندداشت)َواعَلمأّنَ

ُمُه(.
ُ
َتَعّل
• کهمتانتوحلمانسانهایفرهیختهومومنبیانگردانش	 درنهجالبالغهآمدهاست

وعلمشاناست.
• علمنافعموجبجاودانهبخشی)حکمت۵(شرافتبخشی)حکمت113عزتآفرینی	

)حکمت توجیهگری مانع )حکمت۲۰۵(، نامتناهی ظرفیت ایجاد )حکمت۲۸۸(،
تداوم النوادر(، باب دوم،ح3 باب )کافی،ج1 آسایشبخشی و دهی عافیت ،)۲۸۴
دهی مصونیت و )حکمت1۴۷( نامی )نیک 1۴۷ )حکمت مرگ از بعد حتی اثرات

)حکمت1۴۷(میشود.

ک  های علم نافع  مال

• اثربخشیوتأثیرگذاری؛	
• توانمندسازیافرادجامعه؛	
• جهتدهیبهافرادجامعه؛	
• اعتالیارزشهایانسانی؛	
• پرورشانسانها؛	
• رفعنیازهایانسانیواجتماعی؛	
• فراهمکردنزمینۀرشدوبالفعلکردناستعدادهایبشری؛	
• آسایشبخشی؛	
• مسئولیتآفرینی؛	
• یا	 بودن قلبی باعمل،عقالنیبودن، بودن الهـی،همراه نیت بـا اخالصوهمراهـی

برخاستهازفطرتوباطنآدمیوسایرمؤلفههایمندرجدرفصلقبل.

راه  های وصول به علم نافع

• کسب	 تالشمستمروافزاینده،عقالنیتوخردورزی،ایمانتوأمباعملصالح،تقوا،
فضیلتهایاخالقی،بهرهمندیازمحضراستادانوعالمـانواقعـی...

عظمت و شکوه علم و علماء و متعلمان

درفرهنگاسالمی،اعطاءنعمتعلمودانشبهانسان،نمایانگرواالترینکرامتالهینسبت
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َمِباْلَقَلِم،
ّ
ِذیَعَل

ّ
ْکَرُم،اَل

َ ْ
َکاأل بهبشرمیباشد.خداوندمتعالدرقرآنمجیدمیفرماید:»َوَرُبّ

ْنساَنماَلْمَیْعَلْم:وپروردگارتو،کریمترینکریماناست،ازآنجهتکهباخامهوقلم، ِ
ْ

َماإل
ّ
َعَل

کهازآنمحرومبود)وازاینرهگذر،کرامتواالی گاهیرابهویارمغاندادهاست علموآ
خودرابهاوارزانیداشتهاست.(« 

خداوندمتعالدانشمندانرابرتروواالترازهمۀردههایدیگرجامعههایانسانیمعرفیفرموده،
وآنانرادرتارکتمامطبقاتمردمقراردادهاست،وامتیازوویژگیآنانرانسبتبهسایرافراد،
ْلَباِب:آیا

َ ْ
وُلواأل

ُ
ُرأ

َ
َماَیَتَذّک َیْعَلُموَنِإّنَ

َ
ِذیَنال

َ
ِذیَنَیْعَلُموَنَواّل

َ
چنینبازگومیفرماید:»َهْلَیْسَتِویاّل

آنانکهباسالحعلممجهزاندوافرادیکهباجهلونادانیدستبهگریباناندباهمبرابرند)آیا
میتوانایندودستهرادریکردهقراردادهوبایکدیدبهآننگریست؟(صرفًااندیشمنداناند
کهتفاوتعظیموبعدمسافتمعنویایندوگروهرادرکمیکنندوامتیازمیانآنانرابازمییابند
وازاینرهگذرپندمیگیرند.«حرصورزیدرتعلمودانشپژوهی،نرمخوییومالطفت،تدبر
کوشیوتحملمشقات،ازویژگیهایمفیدو کتابتوثبتیافتههایعلمی،سخت وتأمل،

ممدوحعالمانواستادانبرشمردهشدهاست.

و علما اعتبار و ارزش و علم شرافت علم فضیلت در اسالمی احادیث ترجمه از منتخبی 
دانشجویان،برگرفتهازکتابآدابتعلیموتعلمدراسالم)۸(:

• کهخداوند،خیروسعادتاوراخواهاناست،ویراازبینشدینیودرکوفهم	 کسی
حقایقالهیبرخوردارمیسازد)پیامبرگرامیاسالمص(؛

• کند،	 گرخداوندمتعالیکفردرابهدستتوهدایت کرم)ص(بهمعاذفرمود:ا پیامبرا
کاریازدنیاوآنچهدرآناستمهمتروپرارزشتراست؛ چنین

• خداوندمتعالبههیچعالمودانشمند،سرمایۀعلمیرااعطانفرمودجزآنکهازآنها	
پیمانگرفت،نوعهمانپیمانیکهازپیامبرانگرفتهاستکهحقایقرابهمردمتعلیم
گرامی کتماننورزند)پیامبر دهندوواقعیاتراروشنگرباشندوهرگزازبیانحقیقت

اسالمصلیاهللعلیهوآله(؛
• مردم!هشیارباشید:کمالدینداریواوجایمانشماعبارتازدانشآموختنوانطباقو	

هماهنگیرفتارتانبرطبقموازینعلمیمیباشد.)امیرالمؤمنینعلیع(؛
• إمرٍئماُیْحِسُنُه:ارزششخصیتهرفرد،وابستهبهمیزانکاراییومهارتدر	 ُکِلّ ِقیَمُه

معارفوشناختهاودرستیاطالعاتاومیباشد)امامسجاد،زینالعابدینع(؛
• دانشمندیکهازدانشخویشبهرهمنداست،ازهفتادهزارعابد)فاقدبینشدینی(برتر	
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وارجمندتراست)امامباقرع(.

کتابارزشمندمنیةالمریدتألیفشهیدثانیوترجمۀآنباعنوان»آدابتعلیموتربیتدر در
اسالم«توسطدکترسیدجوادحجتی،نکاتوتوصیههایدرخشانیدربابتعلیموتربیت
گردنسبتبهخود،ششامر ارائهشدهاست.دربخشاولدرزمینۀآدابووظایفمعلموشا

مهمبهشرحزیرتوصیفشدهاست:

کسازی نیت - 1 ضرورت و لزوم اخالص و پا

)ارزشواعتبارعملورفتارهرفردیمطابقنیتوقصدوهدفاواست.وکاربردسودوعواید
اعمالهرانسانصرفًابهنیتاووابستهاست...(

گاهی آن ها - 2 گرد با علم و آ عمل به علم، یا لزوم هماهنگی رفتار معلم و شا

گفتارهایخود،بههنگامسخنرانیبرمنبر،فرمود:مردم! )امیرالمؤمنین)ع(ضمنیکیاز
کهراهراسترا کنیدبهاینامید گاهیخویشعمل کهعالموداناشدید،بهعلموآ آنگاه
بازیابید.عالمودانشمندیکهرفتارخودرابرخالفجهتمعلوماتخویشتنظیمکندهمانند
کهدچارحیرتوسرگشتگیاستوازخوابنادانیخویش، جاهلونادانوخائنیاست
کوبنده،علیه کهحجتودلیل گفت بههوشنیایدوازآنرهایینمییابد،بلکهمیتوان
اوبزرگتربوده،وافسوسوحسرتچنیندانشمندفاقدعمل،ازحسرتجاهلسرگرداندر

جهالتونادانی،بیشتراست.(.

به کار بستن علم و توجه و توکل به خدا، و برخورداری از جهت یابی صحیح- 3

کریمهورفتارستودهوپسندیده،ومنزهماندنانساناز علمودانشوسیلۀنیلبهاخالق
کردارزشتوبدمیباشد. خویو

4- حسن خلق و فروتنی و کوشش در تکمیل نفس

گرددرپایبندبودنبهحسنخلق،نسبتبهسایرمردم،وظیفهبیشتروسنگینتری معلموشا
کاملرادربارۀدیگرانمعمول کهتواضعوفروتنیورفقومدارای دارند.آندوموظفاند
دارندودراینرهگذرازبذلتوانوطاقتخویش،بهمنظورتکمیلنفسدریغنورزند...آن
کهجامۀعلمرادربرمیگیردوبهعنوانعالمودانشمنددرمیانجامعهمعرفیمیشود، کسی
مردمبهاوچشممیدوزندتاآنجاکهرفتاروگفتاروحتیطرزوفرمظاهریاوراالگووسرمشق
گرروشوشیوهوسیرتاونیکوزیباومطلوبباشدوحاالتیشایستهو خودقرارمیدهند.ا
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گیرد درخوریکدانشمنددراوبهوجودآیدوتواضعوفروتنیرادربرخوردبادیگراندرپیش
ودراعمالورفتارخوددارایخلوصنیتباشد،اوصافوخصوصیاتاوبهدیگرانمنتقل
گفتاروهمۀمظاهروجودخودرابامظاهروجودیویهماهنگ میشود)ومردم،رفتارو
وهمگاممیسازند(.ودرنتیجه،خیرونیکیدرمیانجامعه،رواجورونقیافتهواوضاعو

احوالزندگانیآنهانظموسامانپیدامیکند.

عفت نفس و علو همت- 4

گرددارایعفتنفسوعلوهمتباشند.وازپادشاهانواهلدنیافاصلهبگیرند معلموشا
کادرآنهاواردنگردند،ومادامی )وباآنهاپیوندیبرقرارنسازند(،وبهخاطرطمعبهدنیادر
گریزیازدستگاهآنهابرایآنانوجوددارد،نبایدبهخاطرطمعوآزمندیبهمال کهراه
کهپیشینیانازعلمودانش گیرندتابتوانندهمانگونه ومنصبدرسلکوردۀآنانقرار
گرعالمودانشمندی)بهخاطر کنند.ا کردهاند،ازحرمتوارزشدانش،نگاهبانی پاسداری
گرایشبهدنیا(بهملوکواهلدنیابپیوندد،خویشتنرادرمعرض)سقوط(قرار آزمندیو
دادهوبهامانتی)کهخداوندمتعالبهدستاوسپردهاست،یعنیبهعلمودانش(خیانت

کردهاست.

قیام به وظایف و شعائر دینی و تأدب به موازین اخالقی- 5

کهشرعًامباحوجایزاست گردنبایددررفتارآشکارونهانخویش،صرفًابهاعمالی معلموشا
بسندهکنند.بایدبکوشندکهخودرابازیبندهترینوکاملتریناعمالظاهریوباطنیبیارایند،
کهآنان زیراعلماودانشمندان،درنظرتودۀمردم،الگوهایسازندهوسرمشقهاییهستند
کهمردمرابهسوی راتحتتأثیرقرارمیدهند.آنانبهعنوانمرجعومرکزیتلقیمیگردند
خویشجلبمیکنند.علماودانشمندان،حجتهایخداوندمتعالوادلهوبرهاناوبرتودۀ

مردممیباشند.

نتایج مطالعۀ حاضر 

کمیتآموزشهایاخالقیدرتمامسطوحومراتب کیفیتو اینمطالعهبرارتقایاساسی
کیدوتصریحنمودهاست.آموزشاحالقپزشکیوآدابحرفهای،باید آموزشانکولوژیتأ
کارآموزی،کارورزی،دستیاری،فلوشیپوآموزشمداومقراردادهشود. درتماممراحلاعماز
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رئوس عناوین پیشنهادی تحقیقاتی برگرفته از مطالعهبراینهادینهسازیوآموزشدر
برنامههایدرسیکالسیکونیزآموزشمداومصاحبانحرفانکولوژیبهشرحزیراست)۹(:

• علممفیدومصادیقآندرآموزشسالمت؛	
• آراستگیهاوصفاتاخالقیمعلمانوشاگردان؛	
• گردپروریومصداقآندرحوزۀسالمت؛	 سنتزیبایشا
• اصول،ارزشها،آداب،وکدهایاخالقپزشکیدرحوزۀسرطانشناسی؛	
• تصمیمگیریاخالقیدرطبابتانکولوژیک؛	
• تضادمنافعولزوماجتنابازآنتوسطعمومحرفهمندانسالمت؛	
• سایر	 و ومتخصصان پزشکان در پاسخگویی و ومسئولیتپذیری مسئولیتشناسی

شاغلینسالمت؛
• التزاماخالقیبهپاسخگوییاجتماعیوآشناییباتعیینکنندههایاجتماعیمؤثربر	

سالمتوبیماریها۲؛
• شناساییعناوینویژگیهایاخالقیوضروریاتآموزشیبهتفکیکرشتههاومقاطع	

و تخصصها بالینی، تخصصی و عمومی پزشکی پیراپزشکی، )پرستاری، آموزشی
زیرتخصصهاوفلوشیپهایانکولوژی(ونهادینهسازیدربرنامههایدرسی؛

• مالحظاتاخالقیدرآموزشوبهکارگیریطبتسکینی،درمانهایجایگزینومکمل؛	
• مالحظاتاخالقیویژۀمسائلانتهایحیات؛	
• آشناییباسالمتمعنویونیازهایمعنویبیماران،خاصهبیمارانصعبالعالج؛	
• گوار3بهبیمارانوخانوادۀآنها؛	 آموزششیوۀاخالقیانتقالاخبارنا
• گاهانه،وروشهایآندراقداماتتشخیصی،	 آموزشمالحظاتاخالقیاخذرضایتآ

درمانیوکارآزماییهایبالینی؛
• گیریآداباخالقیتصمیمگیریوتصمیمگیرانجایگزیندرانکولوژیونیز	 آموزشوفرا

تصمیمگیریاخالقیدرفوریتهاوشرایطخاص؛
• اصولوآداباخالقپزشکیدرمشاورههایعلمیوحرفهایانکولوژیونیزمشاورۀ	

اخالقیدرانکولوژی
• شناساییعناویننوظهوراخالقیوحرفهایبهعلتدرمانها،روشهایتشخیصیو	

فناوریهایجدیددرحوزۀسرطانشناسیبرایآموزشدردورههایکالسیکومداوم؛

2. Social Determinants of Health (SDH)
3. Disclosure of bad news
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• آموزشمالحظاتضروریدررابطۀبیناخالق،قانون،وفقهدرتجاربانکولوژی؛	
• جنبههایاخالقیوحرفهای»طبشخصی۴«درحوزۀسرطانشناسی)1۰(؛	
• سرطان۶	 به مبتال بیماران در ناباروری۵ و باروری حرفهای و اخالقی جنبههای

درشرایطاجتماعیوفرهنگیجامعۀایران،خاصهدرکودکان،نوجوانانوجوانان)1۲،
11(؛

• جنبههایاخالقیوحرفهایژنتیکسرطان۷،آزمایشات،مشاورهژنتیکبرایارزیابی	
خطرابتالبهسرطان۸ومالحظاتخاصاخالقیمولکوالرانکولوژی؛

• آشناییباریشهها،مشخصات،راهحلهاوپیشگیریازچالشهایاخالقیدرانکولوژی؛	
• جنبههایاخالقیوعملیکارآزماییهایبالینیدرانکولوژی۹؛	
• رادیولوژی،	 )رادیوتراپی،جراحی، انکولوژی آموزشیاخالقدر موضوعاتاختصاصی

آسیبشناسی،شیمیدرمانی،طبتسکینی،فیزیوتراپی،طبهستهای...(؛
• مالحظاتاخالقیدرپرستاریسرطان)آموزشاخالقپرستاریویژۀپرستارانومراقبان	

بیمارانمبتالبهسرطان(؛
• مسائلویژۀاخالقپزشکیدربیماریهایمختلف)سرطانپستان،سرطانسروگردن،	

سرطانهایخون،سرطانهایگوارش...(؛
• کودکان،	 )زنان، جنسی و سنی مختلف گروههای در پزشکی اخالق ویژۀ مسائل

نوجوانان،سالمندان(؛
• مهجور،	 بیماران باروری، )حاملگی، خاص شرایط در پزشکی اخالق ویژۀ مسائل

پناهجویانواتباعخارجی،معلولینو...(
• آشناییباسیرۀزندگیاخالقیبزرگانوخدمتگزارانمعاصرعرصههایسالمت)عام(و	

انکولوژیکشور.

بحث 

طب، حرفهایمقدساستودرطولتاریخبشرودرتمامتمدنهامورداحترامبودهاست.

4. Personalized medicine
5. Infertility
6.  Ethics of oncofertility
7. Cancer genetics
8. Cancer Genetics Risk Assessment and Counseling
9. Practical and Ethical Aspects of Cancer Clinical Trials
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حرفۀطبقرینانساندوستیوخدماتخداپسندانهبوده،وهیچگاهمفهوماینحرفۀمفید،
گریودرزمانحاضرمترادفبا»Business»نبودهاست.ارائۀخدمات مترادفباسوداوسودا
کسبرضایتخداوندتبارکوتعالیوتأمینرفاهوآرامشدردمندانو خالصانهدرجهت
کسبدرآمدومنافعمادی،هموارهغلبهداشتهاست. بیماران،برهرانگیزۀدیگرازجمله
نوعدوستی،شرافت،عالججوئی،همدردی،درستکاری،وظیفهشناسی،مسئولیتشناسی،
احترام،عدالت،رازداریو...واژههایمأنوسونمادهایاخالقوآدابومعنویاتاینپیشۀ
مفیدبشریهستند)13(.سرطانشناسی،شعبهایازطباستکهمفاهیمانساندوستانهو
خداپسندانهدرآنبهطورمضاعفجلوهگریمینمایند.دراینمطالعه،شمهایازموضوعات
ضروریبرایآموزشدرسطوحمختلفدرحیطۀاخالقپزشکیوحرفهایگریشناسایی
وارائهشدهاست.تبیینوتفصیلموضوعاتوتهیۀمستنداتآموزشی،مرهونمطالعات
بعدیاست.نعمتیوهمکارانشدرمطالعهایضرورتآموزشحرفهایگریبهدانشجویان
ازآموزشدراینمطالعهایجادذهنیتهایدرست، راموردمطالعهقراردادهاست.هدف
پزشکی آموزشهای مجموعۀ در »ارزشی« سیستم یک و شایسته و مناسب مهارتهای
کهاخیرًاتوسطSureshRaoوهمکارانشمنتشرشده دانستهشدهاست)1۴(.درمطالعهای
است،جنبۀمهمدیگریازضرورتهایآموزشی)موضوعاتاخالقیموردتوجهمتخصصین
گرفتهاست کهدرتشخیصودرمانسرطاندرگیرهستند(،موردتوجهقرار غیرانکولوژی
گوار،غربالگریسرطانپستان، )1۵(.اهمموضوعاتآنمطالعهعبارتانداز:افشایاخبارنا
گفتگودربارۀمسائلانتهایزندگی،متقاعدسازیبیمارانجوان دادناطالعاتبهبیماران،
وبزرگسالدرموردازدستدادنباروریبهعلتشیمیدرمانی،متقاعدسازیبیمارانجوانو
بزرگسالدرموردریزشمودراثرشیمیدرمانی.ایننویسندگانیکمدلآموزشیبرایانتقال

تعالیمضروریبهمراقبانحرفهایبیمارانمبتالبهسرطانپیشنهادنمودهاند)1۵(.

نتیجه گیری

کنشگرانحرفهایسرطان،اعمازمتخصصانانکولوژی،پرستارانسرطان آشناییعموم
انکولوژیدرگیردرتشخیصودرمان وسایرمراقبانبیمارانوهمچنینمتخصصانغیر
آموزشهای برای اینمطالعۀمقدماتی،چهارچوبی الزامیاست. و بسیارضروری سرطان

ضروریاینعرصهفراهمنمودهاست.
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گفتار 22
مالحظات اخالقی در تحقیقات بالینی سرطان شناسی
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»دلیکهدرآنحکمتینیست،مانندخانهویراناست.
پسبیاموزیدوآموزشدهید،بفهمیدوناداننمیرید.

بهراستیکهخداوند،بهانهاىرابراىنادانینمیپذیرد.«
نهجالفصاحهص۶00

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 22

پیام22
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
آموزههایاخالقاسالمیدرپژوهش

نتایجمطالعۀحاضر
رئوسعناوینپیشنهادیتحقیقاتیبرگرفتهازمطالعه

نتیجهگیری
منابع
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پیام 22
و ارزشهایمتعالیاست از پژوهشدرحوزۀسرطانشناسی،ضرورتیمبرمومشحون
بایدبهصورتتمامعیارمبتنیبرنیازسالمتجامعهوباپایبندیبهاصولاخالقپزشکی
شالودههای بر باید انکولوژی پژوهشهای باشد. داشته تسری باید اسالمی، حرفهای
عدالت بودن، پاسخگو جامعه، نیازهای بر بودن مبتنی محوری، سالمت هدفمندی،
گاهانه،زیان آ و رضایتداوطلبانه انسانی آزمودنیهای از استفاده موارد در و محوری.
نرساندنبهآزمودنی،حفظاسرارومحرمانهماندناطالعاتونتایج،قراردادننتایجبه
سبکعلمیدراختیارجامعه،رعایتاصولاخالقیدرانتشارنتایج،وسایراصولوکدهای

2۶گانۀمصـوبکمیتـۀکشوریاخالقدرپژوهشهایعلومپزشکیاستوارباشد.

مقدمه و بیان مسئله

درمانی روشهای ایمنی1۰ و کارآمدی آزمایش برای بالینی کارآزماییهای انجام گرچه ا
پیشنهادشدۀجدیدیاتجربی،امریضروریاست،امااطمینانازیکساختاراخالقیراسخ
ازلحظۀآغازتاارائۀنتایجالزامیاست.عالیقومصالحدرمانیبیمارانمبتالبهسرطانکهدر
گیرد. کارآزماییهایبالینیشرکتنمایند،بایدموردمالحظهومداقهجدیقرار نظراستدر
کارآزماییحائزاهمیتاستومطالعهبایدبهخوبیطراحیشدهو سؤاالتیافرضیاتعلمی
گاهانه،مراقبتهایایمنی،امانتداریدرتحلیلو بههمانسؤاالتپاسخدهد.رضایتآ
گزارشنتایجبایدرعایتگردد)1۶(.ارتکاباعمالغیراخالقیدرتاریخچهگذشتهتحقیقات
بالینی،حساسیتاخالقینسبتبهاینموضوعراافزایشدادهاست.مقرراتوقوانینملی
رامشخصنمودهاست.بیماران انجامایننوعتحقیقات وبینالمللیشرایطومحدودۀ
مبتالبهسرطانازآسیبپذیرترینگروههایاجتماعیهستندواحتمالصدماتناخواستهبه
ایشاندرجریانتحقیقاتبالینیوجوددارد.مجریانوهمکارانطرحهایتحقیقاتیبالینی
کهمحلانجامتحقیقاتبهشمارمیروند، کزارائۀخدماتسالمت ونیزبیمارستانهاومرا
یاتحقیقاتراتصویبوحمایتمینمایندیاسفارشمیدهند،بایدبهجنبههایاخالقی
آزمایشاتودرمانهایموردنظروعوارضاحتمالی مراقبت،وجنبههایعلمیواخالقی
گذارند)1۷(.ازطرفیپیشرفتدرعرصههایتشخیصو آنهاواقفباشندوبهآناحترام

10. Efficacy and safety
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درمانوبازتوانی،مرهونتحقیقاتمعتبروباشیوۀعلمی)کارآزماییبالینی(است.چنانچه
مصالحسالمتبیمارانموردتهدیدقرارنگیردوتضمینگردد،شرکتدراینمطالعاتبهمنزلۀ
نیکوکاریومشارکتدرامرانساندوستانهاستوبرایشرکتکنندگانفضیلتبهشمارمیآید.

کدهایاخالقدرپژوهش،مصوبوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیونظارت رعایت
مرکزملیکارآزماییهایبالینی،درهمۀمواردالزامیاست.کارآزماییبالینیمعتبرترینروشتهیۀ
مستنداتعلمیبرایاستفادۀبالینیاست.انجامکارآزماییبالینیبرایپیشرفتعلومپزشکی
درحوزههایبالینیوبهویژهسرطانشناسی،ازضرورتواهمیتویژهایبرخورداراست.در
کارآزماییهایبالینی،برخالفسایرانواعمطالعات،مداخلهایبهصورتاجتنابناپذیربرروی
آزمودنیهایانسانیبهانجاممیرسد،اینشیوۀپژوهش،بیشازسایرانواعوشیوههادربردارندۀ
مالحظاتودغدغههایاخالقیاست)1۸(.اطالعمحققینازکدهایاخالقیورعایتکاملآنها
درتماممراحلتحقیقالزامیاست.دقتهایاخالقیدراینتحقیقاتدرموردبیمارانآسیبپذیر
بایدمضاعفباشد.کدهایاخالقی۲۶گانۀپژوهشیدروزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،
تصویبوابالغشدهاست.اینکدهابهمنظورحفاظتازآزمودنیدرپژوهشهایعلومپزشکی،
بهرهبرداریتوسطمحققینومجریانکارآزماییهایبالینیوقضاوتاخالقـیتوسطکمیتههای
منطقهای/دانشگاهیاخالقپزشکی،تدوینشدهاست)1۹(.تضمینکنندۀرعایتایناصول
وسایرموازیناخالقیوحرفهای،برخورداریازتقوایالهی،تقویتاحساسمسئولیتوتعهد
اخالقیدرمحققینمیباشد.تدوینکدهایاخالقیونظارتبرحسناجرایآنهانیزازالزامات

تسریاخالقدرمحیطهایپژوهشیاست.

کتابخانهایوبامراجعۀمنتخبیازمراجع گروهیومطالعۀ گفتاربهروشبحثمتمرکز این
بومیوبینالمللیتنظیمشدهاست.

کلیدی : مدیر،سیاستگذاری،سیاستگذاریسالمت کلمات 

Key words: Manager, Policy Making, Health Policy Development

آموزه  های اخالق اسالمی درپژوهش

پژوهشگران و محققان گر ا دارد. فراوانی بسیار اهمیت اسالم در علمی پژوهش و تحقیق
کنند،علمنافعتولید ارزشهایخوبوپسندیدۀاخالقیرابامسائلپژوهشیخودهمراه
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وآثارونتایجمثبتوهمیشگیبهدنبالخواهندداشت.لیستیازبرخیازآموزههایاخالقی
اسالمدربارهپژوهشارائهشدهاست11:

• و	 تحقیق او انجام و خدا برای انگیزه و نیت نمودن خالص و الهی، انگیزه داشتن
پژوهشبهخاطرجلبرضایتخداوتقرببهدرگاهالهی؛

• داشتنتوکلدرهمۀامورزندگی،ازجملهدرتحقیقاتوپژوهشهایعلمی.امامعلی	
کندمشکالتدربرابراوخاضع،واسباببراىاو کهبرخداتوّکل کسی )ع(میفرمایند:

سهلوآسانمیگردد.)غررالحکمحدیث۹۰۲۸(؛
• کرم)ص(فرمودند:هرکسعالمودانشمندی	 احترام به پژوهشگران سابق،یامبرا

گرامیداشتهاست... گرامیبداردخدارا کسمرا گرامیداشتهوهر گرامیبداردمرا را
)جامعاالخبارص3۹(؛

• شهامت و شجاعت در پژوهش، امامعلی)ع(فرمود:شجاعتزینتاستوترس	
عیباست.)شرحغررالحکمج۷ص1۷1(

• امانت داری در پژوهش وتألیف،رکنمهمیازحیاتعلمیوتحقیقییکجامعهاست.	
هرپژوهشگریاخالقًاموظفاستمنبعومدرکهرمطلبیراکهنقلکردهذکرکند.امام
صادق)ع(فرمود:خداوندهیچپیامبرىرامبعوثنکرد،مگراینکهراستگوییوادای

امانتنسبتبهنیکوکاروبدکارجزوتعلیماتاوبود.)کافیج۲ص1۰۴(،
• کتمان حق، داشتن روحیۀ	 داشتن روحیۀ حقیقت جویی در پژوهش و پرهیز از 

کشفحقیقتصرف حقیقتجوییوحقیقتطلبیوهمۀتالشوزحمتخودرادر
نمودن،زیراحقوحقیقتاستکهباقیخواهدماند،

• فردی	 کارهای از مفیدتر هرجهت از که  مشاوران،  از  استفاده  و  گروهی  پژوهش 
کارخودبایکدیگرمشورت وشخصیاست،امامحسن)ع(فرمود:هیچجمعّیتیدر

نکردند،مگراینکهبهخیروصالحخویشرهنمونشدند.)تحفالعقولص1۶۴(؛
• پرهیز از شهرت طلبی، دنیاخواهی و تمایالت نفسانی، کهموجبدوریازحقیقتو	

سعادتابدیمیشود؛
• بزرگپژوهشهایعلمی	 آفات از که  گر بی مورد باشد،  ا که  از شتاب زدگی،   پرهیز 

است،پیامبراعظم)ص(فرمودند:ازعجلهبپرهیز،زیراهرگاهعجلهکنینصیبوبهرۀ
خودراازدستخواهیداد.)مجموعۀورامص۲۵۵(ونیزامیرالمومنین)ع(فرمودند:

11.برگرفتهازسایتمشرقومطلبیباعنوان:1۸آموزهاخالقیاسالمدربارهپژوهش،1۸آموزهاخالقیاسالمدربارهپژوهش-مشرقنیوز
(mashreghnews.ir)
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لغزشهاىانسانباعجلهافزایشمییابد.)غررالحکمحدیث۹۹۴۰(،
• پرهیز از دخالت دادن خواسته های شخصی و گروهی، به عنوانپیشفرضتحقیق	

کهاصلبیطرفیراـتاحدامکانـدرتحقیقاتخود وپژوهش،ونیکووبایستهاست
موردتوجهقراردهد.محققوپژوهشگرراستینکسیاستکهخودراتابعنتیجۀتحقیق

خودبداند؛نهآنکهحاصلتحقیقخودراتابعامیالخودگرداند؛
• گاهمطالبدیگرانرابهاسمخودمنتشر	 پرهیز از سرقت علمی، محقِقبااخالقهیچ

نمیکندوحقوقفکریومعنویافراددیگررامحترممیشمارد؛
• رعایت اولویت ها، نیازهایخودوجامعهرادرنظرگرفتنوبهمسائلمهمترواساسیتر	

بیشتراهمیتدادن؛
• که پژوهشگرانومحققاننیزشایستهاستخودرابااینصفت،	 تواضع و فروتنی، 

فرمودند: )ص( کرم ا پیامبر بپرهیزند. بهشدت فخرفروشی و تکبر از و کرده آراسته
تواضع،جزبزرگیبرانساننمیافزاید؛پستواضعکنیدتاخداوندشمارابلندمقامسازد.

)کنزلالعمالح۵۷1۹(؛
• کنار نهادن حب ها و بغض ها، تادرتحقیقاتعلمی،ازرسیدنبهحقیقتبازنماند.	

سعدیعلیهالرحمهگفتهاست:
کند نگاه گر ا انکار دیدۀ به نشانصورتیوسفدهدبهناخوبیکسی
کنیدردیو کروبیوگربهچشمارادتنگه چشم به نماید فرشتهایت

• نقد	 درحقیقت بدونفهمدقیقمطلب، نقد زیرا اندیشه،  نقد  کامل سپس   فهم 
ذهنیاتناقداستنهنقدمسئله؛

• گرمنتقدیحرفحقومطلبصحیحیراتذکرداد	 داشتن روحیۀ انتقاد پذیری، وا
کنند.صادقآلمحمد کمالافتخاربپذیرندوازمنتقدخودتشکروقدردانی آنرابا
کند. گوشزد کهعیبهایمرابرایم کسیاست )ص(فرمودند:محبوبترینبرادرانم

)بحاراالنوارج۷1ص۲۸۲(

نتایج 

درزیربراساسنتایجمطالعه،بهبعضیازاهمنکاتاخالقیوحرفهای،درکارآزماییهاوتحقیقات
بالینیسرطاناشارهمیشودوتفصیلمطالبمرهونمطالعاتواقداماتبعدیاست:
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• تحلیلکدهایمصوباخالقدرپژوهش،درمصداقپژوهشهایسرطان،	
• کرامتانسانیوسایرارزشهایمعنویودینیدرپژوهشهای	 حفظحریمورعایت

بالینیحوزۀسرطانشناسی؛
• کدهایاخالقدرپژوهشهایعلومپزشکیمصوبوزارتبهداشت،درمانو	 رعایت

آموزشپزشکی؛
• از	 التزامبهاصولوموازیناخالقیدرطراحیپژوهشهایبالینیسرطانبااستفاده

آزمودنیهایانسانی؛
• رعایتاصلمحرمانگیدرانجامپژوهشهایبالینیسرطانبااستفادهازآزمودنیهای	

انسانی؛
• گاهانهورعایتایناصلاصیلاخالقیدردرانجامپژوهشهایبالینی	 اخذرضایتآ

کهبیمارظرفیتتصمیمگیریداردویاتصمیمگیرجایگزیندر سرطان،درتماممواردی
سایرموارد؛

• پایبندیبهاصلاخالقیوحرفهایوقانونیمسئولیتپذیریدرتحقیقاتبالینیحوزۀ	
سرطانشناسیوپاسخگوبودنبهتماممصادیقمربوطهوفقدستورالعملهاومقررات؛

• کارآزماییهایبالینی	 التزاماخالقیوحرفهایبهرعایتموازینعلمیدرتماممراحل
انکولوژی:طراحی،هدایت،اعتبارسنجیعلمی1۲،مشارکتدرتولیدعلم13،ارتباطات

وانتشارنتایج)۲۰(؛
• کهاطالعاتمربوطبهآزمودنیرابهعنوانرازتلقیوآنراافشـا	 محققموظفاست

کند،مگرآنکهدراینمسیرمحدودیتی ننمـودهوشـرایطعـدمافشایآنرانیزفراهم
داشتهباشدکهدراینصورتبایـدقـباًلآزمـودنیرامطلـعنماید1۴؛

• کارآزماییهایبالینیسرطان،تضمین	 حفاظتازحقوقآزمودنیهایانسانیدرتمام
اندازۀ به حداقل استفاده، مورد کارآزمایی روش با بهبودی شانس که اعلی حد در

مداخالتاستانداردباشد؛
• محفوظماندنحقوقبیماربرایخروجازتحقیقاتبالینیوتضمینجبرانخسارات	

کهبااستانداردهایشناختهشدهو احتمالیناشیازتحقیقاتبالینیسرطانشناسی،
مرسومدرمانیتفاوتدارند؛

• رعایتاصولانسانی،موازینحرفهایواخالقپزشکیدرتحقیقاتبالینیدرزمینۀ	

12. Scientific validity
13. Contribution to scientific knowledge

کد1۷ازکدهایاخالقدرپژوهش .1۴
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سرطانهایپیشرفتهوبیمارانبدحالدرمراحلانتهایزندگی؛
• احتمالی1۵	 فواید مقابل در بالقوه مخاطرات سنجش به حرفهای و اخالقی التزام

اینکه بر مبنی اخالقی و حرفهای التزام موارد تمام در سرطان بالینی تحقیقات در 
تحقیقاتبالینیحوزۀسرطانشناسیبرایشرکتکنندگان)بیمارانداوطلب(بارمالی

نداشتهباشدوخسارتهایاحتمالیجبرانشود؛
• کارآزماییهایبالینی	 باتوجهبهپیچیدگیهایدرمانی،درطراحیوتصویبواجرای

کاهش بخشی1۷، اثر هزینۀ علمی1۶، اعتبار مورد در مضاعف دقتهای باید جدید
گاهانهآزمودنیهابهعملآیدوتدابیرالزم مخاطراتوافزایشسودمندی1۸،رضایتآ
کثررسانیمنافعتحقیقبرایجامعهوشرکتکنندگانصورتپذیرد)۲1(؛ برایبهحدا

• رعایتموازینمالکیتمعنوینتایجودستاوردهایتحقیقومراعاتحقوقومشارکت	
همۀهمکارانذیربط؛

• حقوقبیماراندرتحقیقاتپزشکیسرطان؛	
• مسائلمستحدثۀاخالقپزشکیدرتحقیقاتسرطان،بعدازهمهگیریکرونا؛	
• برشواهدعلمیدر	 کسنهاوسایرراهبردهایمبتنی باوا مسائلویژۀاخالقیمرتبط

پیشگیریازسرطان

بحث 

بیشترزمانی وزیستیضروریاست، کهدرجمیعتحقیقاتپزشکی رعایتاصولاخالقی
کهپژوهشرویسوژههایانسانیانجاممیشود.مطالعاتبرروی موضوعیتپیدامیکند
کمیبرونداد، گردد.بررسی نمونههایانسانیبایدتنهاتوسطافرادذیصالحعلمیانجام
بهویژهمقاالتپژوهشی،یکیازمهمترینشاخصهایپژوهشوتولیدعلمشناختهمیشود.
یکیازکارآمدترینشیوههایبررسیبروندادپژوهشیوبالطبعوضعیتکلیپژوهش،استفاده
است)۷(. علمی نشریات در منتشرشده پژوهشی مقاالت بررسی با علمسنجی ازمطالعات
بر پژوهشها این چنانچه باشند، جامعه نیازهای همراستای باید علمی پژوهشهای
گران سودا سودجویی تأمین نظیر جهتگیریهایی و باشند مردم سالمت نیازهای خالف
از نمایند، راهدفگیری وغیرعلمی غیراخالقی منافع نوع هر یا یاشهرتطلبیمحققان و

15. Assessing Risk and Benefit
16. Scientific validity
17. Risk- benefit ratio
18. Reduce misunderstandings and risks, thus maximizing the benefits
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دایرۀعدالتدرسالمتخارجوغیراخالقیمحسوبخواهندشد.ایندغدغههموارهبرای
پژوهشگرانومسئوالننهادهایپژوهشیبایدوجودداشتهباشدکهپژوهشگرانچهزمینهها
وچهسؤاالتیرابرایپژوهشخودبرمیگزینندوچهزمینههاوچهسؤاالتیموردغفلتواقع
کزیوباچهانگیزههاییانجام میشوند،پژوهشهاراچهکسانی،چهنهادهاییودرچهمرا
گردد، کیفیپژوهشها کّمینمیتواندونبایدجایگزینارزیابیهای گرچهارزیابی میدهند.ا
ولیمیتواندابزارمؤثریبرایدرکبهترفرایندتحقیقاتعلمیوتجزیهوتحلیل،توزیعو
استفادهازاطالعاتعلمیباشدودرعینحالبرخیمحدودیتهایارزیابیهایکیفیمانند

تأثیِرسوگیرِیارزیابیکنندگانبریافتههارانداشتهباشد)۲۲(.

»رعایت صداقت و امانتعلمی، در نظر گرفتن باورها، رفتار و نظامهای اجتماعی،صداقت 
هنگامبررسی نتایج پژوهش، دقت در حسن استفاده از بودجه و وسایل، توجه بهرفاه اعضای 
گروه تحقیق و اجتناب از ایجاد ناراحتی برای آنان و بسیاری ازمطالب اخالقی دیگر باید در 
کلیۀ تحقیقات مد نظر پژوهشگران قرار گیرد...)۲3(«روشهایعلمیوبالینیجدیدعاری
ازخطرنیستندوآزمایشاتحیوانیواثباتبیخطربودندرآنسطح،تضمینکنندۀکاربردو
بیخطربودنآنهادرانساننمیباشند.بههمیندلیلرعایتکدها،آییننامههاونظامات
اخالقیپژوهشهایبالینیدرهمۀمصادیقوبهویژهدرتحقیقاتبالینیسرطانشناسی
کلیاخالقی،رعایتحریمانسانینیز الزامیاست.درجوامعانسانی،عالوهبرعملبهقواعد
براساستعالیمدینیاسالموآموزههایقرآنوسایرادیانوکتبآسمانی،حسبموردالزامی
است)۲3(.پیشرفتهایجدیددرحوزۀتحقیقاتمولکولی،امکانسودبردنبیشترافراد
خاصازداروهایمنتخبرامطرحساختهاستوباتوجهبهشتاباینتحقیقاتونزدیک

شدنکاربردهایبالینیآنها،احتیاطهایاخالقیبسیارضروریاست)۲۴(.

است. ضروری آنها در اخالقی موازین رعایت و حساس موارد همۀ در بالینی تحقیقات
گروههایآسیبپذیر،حساسترومستلزم کودکانمبتالبهسرطان،زنانو اینضرورتدر
کاربردداروهاودرمانهایجدید،شرکتداوطلبانه دقتهایمضاعفاست.اخذرضایت،
درتحقیقات،نقشوالدینوتصمیمگیرانجایگزین،جنبههایاجتماعیوسایرنکات،این
کدهای تحقیقاتراازنظراخالقی،تحتالشعاعقرارمیدهند.باتوجهبهتدوینوتصویب
کارآزماییهای اخالقدرپژوهشتوسطوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،درتمام
بالینیدرحالانجامیاآتی،رعایتدقیقمفاداینسندالزامیاست)1۹(.درشرایطجاری
تحقیقاتسرطانبهدلیلشیوعSARS،CoV،۲بایکیازبحرانیترینرکودهایتاریخخود
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مواجهاست.عواقبکوتاهمدتوبلندمدت،مبهماست.بحراناقتصادیناشیازهمهگیری
بهطورمستقیموغیرمستقیمبرتحقیقاتسرطانتأثیرخواهدگذاشت.محققانسرطانباید
باتدابیراخالقمحوروترسیمنقشههایکوتاهمدتومیانمدت،بااینرکودبیسابقهمقابله

کنند)۲۵(.

حوزۀ در بالینی پژوهشهای اخالقی مهم موضوعات و کدها از لیستی مطالعه این در
آنها، در تعمیق و تحلیل و تفصیل و گردید ارائه  باال بهشرح و سرطانشناسیشناسایی

مرهونمطالعاتبعدیخواهدبود.

نتیجه گیری

تقویتمبانیدینیواخالقیونگرشمثبتبهرعایتحرمتانسانهادرمحیطهایپژوهشی
گرامیاسالم)ص(وائمۀاطهار)ع( کریموپیامبر کهقرآن ضروریاست.روشهایاخالقی
کمال کرده،باعملبهآنهامیتوانبه کمالراروشن کردهاند،مسیررسیدنانسانبه ذکر
حقیقیدستیافت.رعایتاصولاخالقیدرتحقیقبیشتردرمواردیمصداقپیدامیکندکه
پژوهشرویانسانانجامشودویابهنحویباآزادیفردی،شخصیتوموجودیتانساندر
ارتباطباشد.تدوینکدهایاخالقیدرپژوهشووضعقوانینخاصجهتالزامپژوهشگران
بهرعایتاخالقتحقیقومصممکردنآنهابهرعایتایناصولازطریقتقویتمبانیدینی

واخالقیونگرشمثبتبهرعایتحرمتانسانهاضروریاست)۲۰(.
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گفتار 23
 تجلی اخالق پزشکی  حرفه ای با رویکرد اسالمی

در خدمات و مراقبت  های درمانی سرطان 

کرمصلیاهللعلیهوآله  پیامبرا
ُه ِشفاًء  

َ
نَزَل ل

َ
 ا

ّ
نَزَل هللُا داًء ِال

َ
ما ا

خداوندهیچبیماریرانفرستاده،مگراینکهسبب
شفایشرافرستادهاست

کنزالعمال۶/10شماره28085 صحیحالبخاری122/7حدیث5۶78و

فهرست تفصیلی مطالب گفتار 23

پیام23
مقدمهوبیانمسئله

کلماتکلیدی
سرطان شناسی  تجارب  در  اخالقی  مسئولیت  های  و  اصول  از  نمونه ای  به  اشاراتی 

بین المللی
نتایجمطالعۀحاضر

نتیجهگیری
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پیام  23
ایمانبهخداوندواخالصدرانجاموظایفحرفهای،ضامنایفایحقوقسالمتمردم
رضایت از پس آن، ادای و جامعه صالح و صرفه و مردم سالمت حقوق رعایت است.
کرامتوحفظ الهی،باالترینارزشهایحرفهایاست.اساسمراقبتوخدمتهمراه
گاهی،مهارت،وتبحرپزشکانوسایرمراقبیناست. حرمتانسانبهبیماران،دانایی،آ
تعامالت درعموم اسالمی، پزشکیحرفهای اخالق ومصادیق اصول بهسایر پایبندی
مرتبطبامراقبت،درمان،وتوانبخشیبیمارانمبتالبهسرطان،بایدتسریداشتهباشد.

مقدمه و بیان مسئله

به نسبت پزشک تبحر و مهارت گاهی، آ دانایی، بیماران، به خدمت و مراقبت اساس
شناختبیماریواطالعازدرماندرستومراقبتمعتبراست.محوراصلیتربیتواخالق
کهشایستۀاشرفمخلوقاتخداوندتبارک کرامتوحرمتانساناست،آنطور دراسالم
پایهوستونرفتار که انسان،ضرورتیاخالقیاست کرامتوحفظحرمت تعالیباشد. و
انساندوستانهوخداپسندانهراتشکیلمیدهد.بهکارگیریروشهایاستانداردوشناخته
آنها به را آسیب کمترین نموده، بیماران نصیب را منفعت بیشترین که معتبر و شده
برساند،اساسدیگرطبابتاخالقیبربالینبیماراناست.همۀرفتارهایدیگردرمانگران

نیزبایدانسانی،دلسوزانه،امیدآفرین،ومسئوالنهباشد.

تحت را بیمار روان و کهجسم است بیولوژیک رخداد یک هم سرطان، بیماری به ابتال
تأثیرآنجانبیمار کهدایرۀ تأثیرقرارمیدهدوهمیکحادثۀاجتماعیومعنویاست
احترام ادای بیماران، با اخالقی رفتارحسنۀ واالترین بود. زندگیویخواهد وسرنوشت
خدمات ارائۀ و تأمین خدمت، مرتبه عالیترین است. ایشان انسانی کرامت رعایت و
رفتار بیماریمیباشد. کامل کنترل تاسرحد وتسکینی توانبخشی تشخیصی،درمانی،
اخالقیوانساندوستانهوعملکردخالصوخداپسندانه،شیوۀمعتبروناظربرهمۀمراحل
بیماران درمان  دارند. موضوعیت سرطانشناسی حوزۀ در که است فرایندهایی عموم و
مبتالبهسرطانباطیفوسیعیازارزشها،دستورات،مسائلوچالشهایاخالقیقرین
کنندۀارائۀخدماتمطلوبوفقبهترینمصلحت، میباشد.علماخالقپزشکیتضمین
کرامتانسانیوصرفهوصالحبیمارانوجامعهاست.زمینۀاصلیمطالعۀحاضر، باحفظ
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کنکاشدراخالقیاتبالینیودرمانسرطانبودهواینضرورت،جابهجایمطالعهرعایت
گرفتهاست )۲۶،۲۸(.مالحظات گفتاراختصاصًاموردبررسیومداقهقرار شدهودراین
بودن مفید و برخورداراست:»صحت بیشتر اهمیت و ویژگی از زیرذیل موارد در اخالقی
برای مناسب »درمان درمانی«، عوارض و »عواقب شده«، انتخاب درمانی روشهای
فاقد افراد سالمندان، شیردهی، یا بارداری حین در زنان )کودکان، آسیبپذیر گروههای
درمان اثر در باروری »تهدید آنها(«، مانند و معلولین،مهجورین تصمیمگیری، ظرفیت
کودکان،نوجوانانوجوانانواقعدرسنینباروری«،»قطعاعضاءوسایرمعلولیتهابه در
علتدرمان«،»تسکیندردوسایرعالیمآزاردهنده«،»مراقبتهایانتهایحیات«،»رفتار
صحیحمراقبینودرمانگراندرمواردامتناعازدرمان1۹«،»جنبههایاخالقیدرمواردغفلت

ازدرمان۲۰«و...

اولینشرطالزم نیزاخالقپزشکیاست. بالینیسرطان ازاساسیترینمسائلدرآموزش
برایطبابت،دانستنعلمپزشکیوتسلطعلمیبربخشهایمختلفآناعمازتشخیص،
به غیرمسلط و ناآشنا پزشک است. توانبخشی و پیشگیری گهی، درمان،پیشآ بررسی،
گاهانهازبیمار علمطب،بهفرضرعایتسایرنکاتواصولاخالقیازجملهاخذرضایتآ
برایدرمانومراقبت،درصورتدخالتدراموردرمانی،بهعلتآسیبرساندنوافزودن
کاریغیراخالقیانجامدادهاست.علمطبسراسرفضیلتاست درددیگریبرآالمبیمار،
کافیدرطبابتبهانحایمختلفورعایت وتجلیآن،داشتنوارتقایمهارتواطالعات
موازیناخالقیدرهمۀشرایط،خاصهمعالجهومراقبهازبیمارانصبالعالجودردمندان
گفتارتجاربمنتخبیازاستادانوصاحبنظراندرمانسرطان رنجوراست)۲۹(.دراین
شناسایی، اخالقی گزارههای گروهی بحث در و استخراج ساختارمند مصاحبه روش به
برای مورد حسب نیز بینالمللی و داخلی منتخب منابع از شد. اولویتبندی و تنظیم

انتخابموضوعاتاستفادهشد.

کلمات کلیدی: مشکلاخالقی،درمان،درمانسرطان،شیمیدرمانی،رادیوتراپی،جراحیسرطان

Key words: Ethical Challenge, Chemotherapy, Radiotherapy, 
Surgical Oncology

19. Cancer treatment refusal
20. Neglected cases
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سرطان شناسی  تجارب  در  اخالقی  مسئولیت  های  و  اصول  از  نمونه ای  به  اشاراتی 
بین المللی

درItalianRagusastatement،۴اصلو1۶مسئولیتبارویکردارتقایادغاماخالقدر
کهبهطوراجمالبهاینشرح مراقبتهاوخدماتورفتاربالینیارائهشدهاست)3۰(،

است:

• 4 اصلدربرگیرندۀمواردزیراست:	

بهاشتراکگذاشتنگزینههایدرمانی؛. 1
همدلی۲1دررابطۀبیماروآنکولوژیست؛. 2
عدالتوبرابریدردسترسیبهدرمانهاینوآورانه؛. 3
ارزشتعهددرتحقیق.. 4

• 16 مسئولیتبرمواردزیرمتمرکزاست:	

ارتباطمؤثربابیمارانوخانوادۀآنان؛. 1
کهبیمارانبتوانندبدونتأثیرفشارخارجی،. 2 رعایتاصلخودمختاری،طوری

گزینههایموردنظرراانتخابکنند؛
در. 3 درمانی، ترجیحات در مددکار و آنکولوژیست دیدگاه و نقش اشتراکگذاری

تالشبرایایجاداجماعدرموردمناسبتریندرمان؛
پایبندیبهطبمبتنیبرشواهد۲۲؛. 4
درگیرنمودنومشارکتدادناعضایخانواده؛. 5
همدلیدرروابطدرمانی؛. 6
تضمینتداوممراقبتوخدمتتوسطمراقبیندرتماممراحلبیماریودرمان؛. 7
نظارتانکولوژیستهابرمراقبتهایپایانزندگی،خاصهقطعدرمان؛. 8
حفظکرامت۲3گیرندگانمراقبتوخدمتواتخاذبهترینشیوۀرعایتآن؛. 9
درمان. 10 هزینههای نگهداشتن و خدمات۲۴ و مراقبتها به بیماران دسترسی 

کهعمومبیمارانامکاندریافت متناسبباایمنیواثربخشیآنهادرسطحی

21. Empathy
22. Evidence- based medicine
23. Dignity
24. Accessibility
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ودسترسیداشتهباشند؛
عدالتدرمانی۲۵،بهطوریکهمالحظاتاقتصادیفردیموجبمحرومیتبعضی. 11

بیماراننشود،ازطریقحمایتهایضروریدرباالترینسطحتصمیمگیری؛
و. 12 داروها به دسترسی برای منطقهای بهداشتی۲۶ مهاجرت پدیدۀ کاهش

درمانهاینوآوروجدید،کهبهتشدیدفقرمنتهیمیشود؛
همکاریبانیروهایداوطلبوترویجمشارکتانجمنهایمردمنهاد؛. 13
حمایتازتحقیقاتبالینی،خاصهکارآزماییهایبالینیمفیدبرایکسبتجارب. 14

جدیدبالینی؛
محلی،. 15 اخالق کمیتۀ مشارکت با بالینی کارآزماییهای کارایی متمرکز ارزیابی

از امکانسنجیمحلیوحمایت برای بیمارستان، بالینیدر کارآزمایی ودفتر
محققان؛

تحقیقات. 16 فعالیت در بیماران مشارکت ترویج با خدمات، و مراقبتها ارتقای
کارکنانمراقبتهایبهداشتیبسیارارزشمنداستوتقدیراز کهازنظر بالینی،

کزشرکتکنندهوقدردانیازمدیریتشرایطومنابع. مرا

اشاراتی به بعضی از اصول و مسئولیت  های اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی

1 پایبندیخاصبهرعایتکرامتانسانی،حفظحریمونوامیس،وپیشگیریازهرنوع.
تعرضوسوءقصد؛

۲ توجهبههمۀساحاتبشریوهمۀابعادونیازهایسالمت)جسمی،روانی،معنویو.
اجتماعی(؛

3 طبق. حرفهای، و پزشکی مالحظات و علمی اولویتهای رعایت و محوری عدالت
دستورالعملها؛

۴ وحرفهای. اخالقی و آدابعلمی به پایبندی و ازاصلمشاوره وافی و کافی استفادۀ
مشاورۀپزشکی؛

۵ حفظورعایتاصولایمنیوحفاظتخود،همکارانودیگران،خاصهبیماران؛.
۶ رعایتاولویتافرادآسیبپذیر،ودفاعازحقوقافرادمهجور،مستضعف،وبیپناه؛.

25. Treatment equity
26. Health migration
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۷ توجهوپایبندیبهاصولمشارکتوتعاون،ضمانت،الضروالضرار،وسایراصولو.
ارزشهایاخالقاسالمی؛

۸ .اتخاذتصمیماتمبتنیبرشواهد،معقول،بهنگاموپاسخگو؛.
۹ بیمارانو. برایرفعنگرانیهاواضطرابوآشفتگی آرامشوتالش و دادناطمینان

همراهان؛
1۰ حفظحریمشخصیورازداری..

نتایج  

لیستیازموضوعاتاولویتدارحوزۀدرمانسرطان،برایتحلیلوتفسیروراهیابینهادینه
سازیدرآینده،بهشرحزیرارائهمیشود:

کداماست؟)بهویژه. 1 اخالقیترینشکلارتباطپزشکانانکولوژیستبابیماراندربالین
گاهانه۲۸،ارائۀاطالعات،درگیر ازمنظرتصمیمگیریدرمانی،استقالل۲۷بیمار،رضایتآ

نمودنخانواده،وقتگذاریالزم،حمایت،دلسوزی،حفظاسرارو...(؛
التزامبهرعایتکرامتانسانی،احترامبهارزشهایشخصیواجتماعیدرجمیعتعامالت. 2

درمانیانکولوژی؛
کهدرتمامحوزههایدرمانضروریودربیمارانمبتالبهسرطان،. 3 رازداریوحفظاسرار

اهمیتمضاعفدارد؛
رعایتجوانباخالقیمرتبطباابعادوساحاتسالمتجسمانی،روانی،اجتماعیبیماران؛. 4
جنبههایاخالقیمرتبطباشناختنیازهایمعنویبیماران،احترامبهآنهاوتالشبرای. 5

تأمینآنها؛
عدالتدرارائۀمراقبتهایسرطاندرنظامسالمت،دسترسیبرابربهدرمانهایجدیدو. 6

پرهزینه؛
دستوراتاخالقیدرزمینۀگفتنیانگفتنحقیقتبهبیمارانمبتالبهسرطان؛. 7
مالحظاتعلمی،اخالقی،مذهبی،حقوقیوقانونیدرمانسرطاندرمادرانباردار،حقوق. 8

جنینبعدازولوجروح،ترجیححیاتمادریاحیاتجنین،سقطجنین)31(.
مالحظاتاخالقیحفظباروریدرکودکان،نوجوانان،وجوانانمبتالبهسرطاندرسنین. 9

27. Autonomy
28. Informed consent
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باروری)3۲(.
کهدرمراحلپایانیحیاتبایدرعایت. 10 موضوعاتوآدابوارزشهایاخالقیوحرفهای

گردد)33(.
احکاماخالقیوحرفهایودستوراتدینیدرزمینۀادامهیاقطعدرماندرمواردپیشرفته/. 11

درمانهایبیهوده۲۹؛
رفتاراخالقیمناسبدرشرایطمحدودیتمنابعوعملکردمطلوبحرفهایدرتخصیص. 12

منابعمحدودبهبیمارانمحدودیکهبهدرمانهایپرهزینهوگرانبهانیازدارند؛
درمانسرطاندرافرادکمتوانمالیوغیربرخوردارازپوششبیمهایوتأمیناجتماعیالزم؛. 13
مسائلاخالقیوحقوقبشریدرمانسرطاندراتباعبیگانه،پناهجویانوامثالآنها؛. 14
مشاوره/همکاریها/دخالتها/وتعامالتبینرشتهایاخالقمحوردردردرمانبیماران. 15

مبتالبهسرطان؛
عارضمنافع،ازچالشهایمهماخالقیبالینیدردرمانومراقبتازبیمارانمبتالبه. 16

سرطان؛
پیامدهایاخالقیوحرفهایتسکینآالموعوارضآزاردهندهدربیمارانمبتالبهسرطان. 17

)طبتسکینی(؛
الزاماتاخالقیدرمانسرطاندربیمارانمعتاد،مبتالبهHIV،AIDS؛. 18
تجلیاخالقپزشکیدردرمانسرطاندربیمارانمهجور،زندانی،اسیر،عقبماندهذهنی. 19

وامثالآن؛
معضالتومشکالتاخالقیوحرفهایتأمیننیازهایهمراهانوبهویژهوالدینکودکان. 20

مبتالبهسرطان
دخالتهایبینرشتهایکهدرهمۀفعالیتهایبالینیمطرحاست،درانکولوژیابعادو. 21

فراوانیبیشتروپیچیدهترداردوحلآنمرهونپایبندیبهاخالقحرفهایاست؛
دخالتهایغیرمسئوالنهوناروابااهدافسودجوئیومردمفریبیدردرمانسرطان؛. 22
جنبههایاخالقیوحرفهایمرتبطباپیگیریبیماراندردورۀپیگیری،ارائۀاطالعات،. 23

راهیابیحلمشکالتوپاسخبهسؤاالت،ارائۀدستوراتموردنیازدراتمامهرمرحلهازدرمان
و...؛

مسائلاخالقیاولویتبندی،نوبتدهی،وزمانبندیدرمانبیماران،درشرایطازدحامو. 24
بارباالیمراجعات؛

29. Futile treatments
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بالینی،. 25 تحقیقات در توان حد در مشارکت طریق از خدمات ارتقای به التزام و تالش
فصل به )مراجعه سرطان تحقیقات سایر و بالینی کارآزماییهای اخالقی چالشهای

مربوطه(؛
التزاماخالقیدرمانگرانبهروزآمدیدانشوتجربهوکاربردطبمبتنیبرشواهد3۰؛. 26
درمانگرانومراقبینبیمارانمبتالبهسرطانبایدازدستورالعملهایمربوطبهایمنیو. 27

پیشگیریدرمحیطهایبالینیوآزمایشگاهیمطلعباشندوآنهارارعایتنمایند؛
درآموزشبالینی،استادانودانشجویانبایدملتزمبهسالمتومصلحتبیمارانباشند،. 28

کیدًا کنند،رفتارعادالنهداشتهباشندوازآسیبرساندنبهآنانا کرامتآنانرارعایت
اجتنابنمایند)3۴(؛

مسائلاخالقیشیوههایطوالنیکنندهحیاتدربیمارانصعبالعالجیاپیشرفته؛. 29
گاهانۀبیمار؛. 30 مسائلاخالقیمرتبطباتصمیماتدرمانیازطرفبستگانونقضرضایتآ
جنبههایاخالقیمرتبطبامسائلفرهنگی،اجتماعیومعنویبیمارانوبستگانآنان.. 31

بحث 

کرامتنفساو،یکیازمفاهیممتعالیدراخالقاسالمیاستوبهمعنای ارجوارزشانسانو
کرامتانسانهمانفطرتالهیاست.ازنظرقرآن دوریازپستیوفرومایگیآمدهاست.منشأ
کلیۀانسانهاازیککرامتذاتیبرخوردارندکهدرنوعخلقتآنهاوجودداردوموجوداتدیگر
کرامتانسانی، کند)3۵(.یکیازوجوه ازآنبیبهرهاندوانسانبایددرشکوفاییآنتالش
رعایتعدالتدرمناسباتتشخیصودرمانوبازتوانیاست.براساساصلعدالت،انسان
بایددربرخوردهایاجتماعیودررفتاربادیگرانبهعدالتپایبندباشد،وظیفهخودرانسبتبه
کندو دیگرانبهخوبیانجامدهد،باهرفردیرفتاریدرخورشأناوداشته،حقدیگرانراادا
ازکوچکترینتوهین،دلآزاریوستم،دوریجوید)3۵(.خوشگفتاری،صدقوراستگویی،و
سایرصفاتحسنهوفضایلاخالقیاسالمی،درارائۀخدماتتخصصیبهداشتیودرمانییک
مسئولیتاخالقیواجتماعیاستوشایستهاستکنشگرانحرفهایبهاینصفاتوحسنات

آراستهباشند.

درمانبیمارانمبتالبهسرطان،عرصۀظهوروبروزوتجلیهنجارهایاخالقپزشکیدرمنظرو

30. Evidence- based medicine
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مرعایعمومیودرصحنۀعملوواقعیتاست.افزایشنیازهایاجتماعیبهخدماتدرمانیو
توسعۀروزافزونروشهایتشخیصودرمان،اعمازداروهاوتجهیزاتوفناوریهاینوآورانه،
کاویوراهیابی کهشناختومدیریتآنهامرهونوا چالشهایجدیدیبهوجودآوردهاست
اخالقیاست.»پیشرفتدانشوارتقاىفناورها،ازیکسونیازمندکنترلاخالقیاستوازسوی
دیگرمحتاجبهآرامشروحی.بهکارگیریهنجارهایاخالقیدرصورتیکهمبتنیبرنظریۀاخالقی
شفاف،کارآ،منسجم،کامل،ساده،عملیوباقدرتتبیینی،توجیهیودرعینحالدارایتوان
التزامدرونیباشد،میتواندازیکسوانسانراکهغایتبالذاتاستوهرگونهاستفادۀابزاریازاو
اخالقًاممنوعاست،موردحمایتقراردهدوازسویدیگرنظامطبیعیجهانودرنهایتحیات

انسانیراازخطرانواعبیاخالقیهاایمننگهدارد)3۶(.«

نتیجه گیری 

کرامتوحرمتانساناست.باتوجهبهاهمیتمسئلۀ محوراصلیتربیتواخالقدراسالم
به وعمل امورپزشکیالزموضروریاست در آن کاربرد به توجه اسالم، انساندر کرامت
رادرزمینۀدرمانبیماراندرپیخواهدداشت)3۷(. آثارروحیوروانیمثبتی ایناصل،
پزشکانوپرستارانوسایرپرسنلسالمتدرایفایوظایفحرفهای،ضمنارتقایمستمر
دانشومهارتهایحرفهای،بایدهرچهبیشتربهفضایلاخالقیآراستهوبهرعایتآنها
پایبندباشند.تحققاینرویکردمسئوالنهحرفهایوارزشمنداخالقی،حرفهمندانراازتهدید
این در ساخت. خواهد موفقتر شایسته خدمات ارائۀ در و مصون ناخواسته چالشهای
یاچالشهاوتهدیدات،بهشرحباال ازموضوعاتومصادیق ازمطالعۀحاضر،لیستی فراز
کهتفسیروتحلیلوریشهیابیوراهیابیآنهامرهونمطالعاتبعدیخواهد شناساییشد
بیمارانونظارتنظامبهداشتودرمان بود.دیدگاههاوتجربیاتطبیبان،دغدغههای

اجتماعی،تعیینکنندههایحاکمیتاخالقیومعنویدرمحیطهایبالینیهستند.
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مقدمه فصل 8

کهبهمالحظاتاخالقیو درمدیریتبیمارانمبتالبهسرطان،شرایطویژهایوجوددارد
کاربردیترینمورد معنویمسئوالنهواختصاصینیازدارند.معروفترینوحساسترینو
چالشبرانگیزوویژه،مجموعۀآموزهها،مراقبتهاوخدماتطبتسکینیاست.موضوع
و تجارب و معارف مجموعۀ کاربرد اخالقی جنبههای فصل، این بعدی گفتار چالشی
دستاوردهایطبسنتی،طبمکمل،طبجایگزین،طبسنتیسایرمللوطبمردمی،در

مراقبتازبیمارانمبتالبهسرطاندرایرانوارائۀخدماتمرتبطاست.

اصولوارزشهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمی،درهمهمصادیقومواردوشرایطعمومی
گفتارآیندهتبیینوتحلیلورهیافتمسائلو وویژه،قابلاجراوالزماالجراءهستند.دردو
اولویتهایمرتبطارائهشدهاست.اینمدخلشروعیاستبرایتعمیماخالقحرفهایبا
کنشگرانوجامعه،درحوزۀسرطانشناسیباآنها که رویکرداسالمی،بهشرایطیویژهای

مواجههستند.

درمرورمطالعاتودستورالعملهایکشوری،یکاشتباهرایجدراغلبمواردتکرارشدهاست.
طبتسکینیومراقبتهاوخدماتمرتبط،دربسیاریازاسنادومطالعاتبومی،مترادفبا
مراقبتهایپایانیحیاتودرمصداقبیماریهایصعبالعالج،مطرحشدهاست.اشتباه
رایجدیگردرموردطبسنتیوسایرنحلههایطب،مترادفدانستنآنهایاتشبیهآنها
بادستوراتغیرعلمیوتجاربعامیانهغیرمبتنیبرشواهداست.اینمطالعهبربطالنهر
کهازواژۀطبیاسالمت دونظرتصریحدارد.طبتسکینیوطبسنتیوهرعنواندیگری
استفادهمینماید،وقتیمعتبراستکهدرمنظومۀسالمتهمهجانبهودربرگیرندۀهمۀابعاد
سالمتوهمۀساحاتوجودیانسانوبرشواهدمتقنعلمیاستوار،بهصورتاستاندارد
وروزآمدتسریداشتهباشد.طبیکمنظومۀهماهنگویکمیراثپویاومتعالیبشری
است.هدفآنتأمین،حفظوارتقایسالمتآحادبشر،درتماممراحلعمروهمۀشرایط
ممکنومتصوراست.تقسیمبندیهاییکهدرمطالعاتعلمیریشهدارهستندبرایسهولت
مطالعاتومداخالتومدیریتبهترعلمیوزمینهسازیمناسبترپیشرفتوتعالیاست.
اصولوارزشهایاخالقیومعنوینیزهموارهدرعمومشرایطومواردناظروحاکمورعایت

آنهاواجبوترکآنهانارواوبهمنزلۀتعدیبهارزشهایحقوقانسانیاست.

بازشناسی،تبیین،ترویج،توسعهونهادینهنمودنطبسنتیوطبتسکینیونظاماخالقی
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وحرفهایاسالمیناظربرآنها،درمصداقسرطانشناسی،هدفاینبخشازمطالعهاست
کهبهدلیلوسعتموضوعی،بهسطحاولیهایازموضوعاتومفاهیمومصادیقواولویتها
کتفاشدهاستوامیدمیرودباعنایتاندیشمندانوصاحبنظران،درمجالهایبعدی، ا

بهنحوشایستهپیگیریشود.

کیدغاییونهاییومحورینظاماخالقپزشکیحرفهایاسالمی،درمصادیقاینفصل تأ
وهمۀمطالعۀحاضرومجموعۀنظامسالمت،تحققاصلاصیلوجامعمندرجدربند1
بهطور بندها سایر و خاص بهطور رهبری، معظم مقام ابالغی سالمت کلی سیاستهای
مقتضی،درهمۀمواردوشرایطاست:ارائۀخدماتآموزشی،پژوهشی،بهداشتی،درمانیو
توانبخشیسالمتمبتنیبراصولوارزشهایانسانی،اسالمیونهادینهسازیآندرجامعه.
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گفتار 24
موضوعات و چالش  های اخالقی در حوزۀ بیماری  های صعب العالج و طب تسکینی 

مالحظات اخالقی و حرفه ای خاص انتهای حیات

کرمصلیاهللعلیهوآله  پیامبرا
ضاها 

َ
َمن َسیع ِلَمریٍض �ف حاَجٍة ق

ُه  مُّ
ُ
ُه ا

ْ
َدت

َ
َیوٍم َول

َ
نوِبِه ك

ُ
َرَج ِمن ذ

َ
م َیقِضها خ

َ
أو ل

»هرکسبراىبرآوردننیازبیمارىبکوشد،چهآنرابرآورده
سازدوچهنسازد،مانندروزىکهازمادرشزادهشد،

ازگناهانشپاكمیشود«
منالیحضرهالفقیه،ج4،ص1۶

فهرست مطالب گفتار 24

• پیام24	
• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• چالشهایاخالقیوحرفهایرایجدرمطالعاتبینالمللی	
• نتایجاینمطالعه	
• لیستموضوعاتاخالقیوحرفهایدرحوزۀطبتسکینی	
• بحث	
• نتیجهگیری	
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پیام 24
حقوق از بیماران عموم اسالمی، حرفهای پزشکی اخالق مصادیق و اصول اساس بر
انسانیبرخوردارند،مراقبتهاوخدماتبرایبیمارانمبتالبهشرایطصعبالعالج،دارای
باید وشرایطصعبالعالج بهعوارض مبتال بیماران ویژهاست.عموم اهمیت و اولویت
کیفیت،شایستهوبهنگام،ازطریقپیشگیریوتسکین از»ارائۀمراقبتهاوخدماتبا
آالم،تشخیصزودرس،ارزیابیدقیق،درماندردوسایرمشکالتفیزیکی،روانشناختیو
معنوی«،»احترامبهفرهنگوآداب«،»نظامحمایتیکمکبهزندگیفعاالنهتاپایانعمر«،
»حمایتازخانوادهها«وسایرامکاناتوتسهیالتطبتسکینیومراقبتهایحمایتیو

سایرمصادیقمرتبطبامراقبت،درمانوتوانبخشیبیمارانبرخوردارباشند.

مقدمه و بیان مسئله

مراقبتهاوخدماتتسکینی،درهمۀضرورتها،درردیفمسئولیتهایهمگانیومشترک
مراقبینسالمت،بیماران،خانوادهها،نظامسالمتوجامعهبهشمارمیرودوالزماستبا
و مراقبتها این باشد. داشته تسری اسالمی، رویکرد با حرفهای و اخالقی موازین رعایت
وبهصورت ومهارت، وبینرشتهایدارایصالحیت تیمچندتخصصی خدمات،توسط
ازبیمارانمزمنوصعبالعالجبهمراقبتهایتسکینی ارائهشود.بسیاری هماهنگباید
کیفیتزندگیاست.اینسطحازخدمات نیازپیدامیکنند.هدفازاینمراقبتها،افزایش
ومراقبتهایسالمت،مانندسطوحدیگر،ضروریومهممیباشد.محرومماندنبیماران
نیازمندبهاینمراقبتها،ازدریافتخدماتشایستهوبهنگام،بهمنزلۀنقضموازیناخالقی
نیز حرفهای کنشگران سطح در میباشد. سالمت نظام متوجه آن مسئولیت و حقوقی و
پاسخگوییمستقیموغیرمستقیمبهخدماتومراقبتهایتسکینیضروریوبیتوجهییا

اهمالنسبتبهآن،مسئولیتآفریناست.

پزشکی اخالق منظومۀ در اخالقی کدهای و قواعد اصول، ارزش، بهعنوان آنچه
و مصادیق در است، شده توصیف کتاب این در و معتبر منابع در اسالمی، حرفهای
پزشکی اخالق حوزۀ »در گردد. رعایت باید نیز تسکینی طب اولویتهای و موضوعات
دارد. وجود عدیدهای مباحث آنان درماندگی احساس و موت به مشرف بیماران مورد در
مرگ بیمار، احتضار لحظات و محیط مدیریت درد، تسکین حیات، پایان مراقبتهای
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اخالق در آنها، نظیر مسائلی و موت به مشرف بیمار اطرافیان آالم تسکین آرامش، در
پزشکی کادر ووظایف بیمار ازحقوق بلکهحتیقسمتی توصیهمیگردد، تنها نه پزشکی
کیفیت افزایش معطوف درمانی اصلی اهداف حیات، پایانی شرایط در ».)1( است
تسکینی۲ مراقبتهای و خدمات ارائۀ طریق از اهداف این امروز، طب در است. زندگی1
تحققمیپذیرد.براساستعریفسازمانجهانیبهداشت،مراقبتتسکینیشیوهایاست
کهکیفیتزندگیرادربیمارانوخانوادههاییکهبامشکالتبیماریهایصعبالعالجمواجه
هستند،ازطریقپیشگیریوتسکینآالم،بهوسیلۀتشخیصزودرس،ارزیابیدقیق،درمان
دردوسایرمشکالتفیزیکی،روانی،اجتماعیومعنوی،ارتقامیبخشد3.براساسهمین

تعریفابعادمشروحهمراقبتهایتسکینیبهشرحزیراست:

• تسکیندردوسایرنشانههایرنجآور؛	

• توصیفوتلقیمناسبازفرایندهایطبیعیزندگیومرگ؛	

• فرایندمرگوانتهایحیاتراتسریعیاتعویقنینداختن۴؛	

• ادغامجنبههایروانی،اجتماعیومعنویمراقبتازبیمار؛	

• ارائۀنظامحمایتیبهمنظورکمکبهزندگیفعاالنۀبیمارانتاپایانعمرتاسرحدامکان؛	

• حمایتازخانوادههابرایمواجههبامشکالتبیماراندرزمانحیاتوتحملسوگ	
آنهاپسازمرگ؛

• بهکارگیریروشتیمیبرایتأمیننیازهایبیمارانوخانوادهها،شاملمشاورهدرزمان	
عزاداری،چنانچهالزمباشد؛

• ارتقایکیفیتزندگیونیزتأثیرمثبتبرروندبیماری؛	

• مشاورۀاخالقیطیمراقبتتسکینیحسبضرورتبایدارائهشود؛	

• کاربردمراقبتتسکینی،همدراوایلدورۀبیماریوهمتوأمبادرمانهایافزایشدهندۀ	
مدیریت برای نیاز مورد رسیدگیهای وشامل رادیوتراپی( )نظیرشیمیدرمانی، عمر

1. Quality of life
2. Palliative care
3. WHO Definition of palliative care: http://www.who.int/cancer/palliative/definition
4. Intends neither to hasten or postpone death
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مناسبتر،عوارضآزاردهندۀبالینیاست.

کهدربسیاریازقوانینحقوقبشربیالملی »حقسالمتیکیازحقوقاساسیبشراست
محترمشمردهشدهاست،مراقبتهایحمایتیوتسکینینیزجزویازنظامسالمتشناخته
گسترشخدماتپیشگیریودرمانبیماریهارا کشورها که گونه میشوندازاینروهمان
گسترشآننیزوظیفهای وظیفهانسانیخودتلقیمیکنند،خدماتحمایتیوتسکینیو
کیپتاوندرسال۲۰۰۲میالدی۵«طبتسکینی بیانیۀطبتسکینی مشابهاست.طبق
کره حقهرانسانبالغوخردسالمبتالبهبیماریمحدودکنندۀحیاتاست)۲(.دربیانیۀ
که»دولتهابایددسترسیبه گردید جنوبیدرموردطبتسکینیدرمارس۶۲۰۰۵موافقت
نگر۷ کل مراقبتهای در بسیاری ارزشهای .)3( بدانند بشری رایکحق تسکینی طب
وجوددارندکهقوانینطبتسکینیراپشتیبانیمیکنند.اینارزشهاشاملمدنظرقراردادن
بیماروخانوادهاشدرکانونمراقبتهایتسکینیاست.مراقبتهایکلنگربرمبنایاصول
پایهایحقوقبشرورفتاراخالقیقراردارد)۴(.«طبتسکینیوادارۀبیماراندرشرایطدشوار
کماالت ومراحلپایانیزندگی،آیینۀتمامنمایرفتارحسنۀحرفهایوعرصۀظهوروبروز

اخالقپزشکیاست.

گروهیتوسطصاحبنظرانمطالعۀ یافتههایاینمطالعهباجمعبندیبحثهایمتمرکز
حاضربهدستآمدوبامراجعهبهمنتخبیازمنابعداخلیوخارجیتنظیمنهاییشد.

کلمات کلیدی: بیماریصعبالعالج،طبتسکینی،مراقبت،مراقبتپایانحیات،آسایشگاه

Key words: Refractory disease, Palliative Medicine, Care, End of 
Life Care, hospice 

چالش  های اخالقی و حرفه ای رایج در مطالعات بین المللی

دریکمطالعۀمرورینظاممنداخیر،چالشهایاخالقیتجربهشدهتوسطمتخصصینطب
گستردهایازچالشهای تسکینی،مرورشدهاست)۵(.پزشکانمراقبتتسکینیباطیف
کهبسیاریازآنهادرمنابعآموزشیپیشبینینشدهاند. اخالقیزمینهایروبهرومیشوند،

5. 2002 Cape Town palliative care Declaration
6. The Korea Declaration on hospice and palliative care of March 2005
7. Holistic
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منابعنظری،تجربیاتدنیایواقعیرامنعکسنمیکنند.دراینمطالعهچالشهایاخالقی
تجربهشدهتوسطمتخصصانطبتسکینیدرششمحورجمعبندیشدهاست:»کاربرد
اصولاخالقی«،»ارائۀمراقبتهایبالینی«،»تعاملباخانوادهها«،»هماهنگیباارزشهای
مراقبتهای »فلسفه و اجتماعی«، انتظارات و ارزشها »پیمایش ساختاری«، و نهادی

تسکینی«،منتخبیازنتایجکاربردیبالینیاینمطالعهبهشرحزیراست:

• استفادۀمناسبازآنتیبیوتیکها،بهویژهدرمراقبتهایپایانزندگی؛	
• درخواستهای	 که هنگامی بهویژه رو، پیش مراقبتهای اجرای چالشهای

خانوادههاممکناستباآنهامغایرتداشتهباشد؛
• ضرورتبرخورداریازخدماتانتقالخون،مناسببانیازهایطبتسکینی؛	
• ضرورتاستفادهوزمانغیرفعالسازیپیسمیکرهایقلبی؛	
• تصمیمگیریدربارهاحیایقلبیریویوشرایطاحیانکردن۸؛	
• تصمیمگیریبالینیدرموردمدیریتنتایجغیرعادیالکترولیتها؛	
• عالوهبرروشهایمعمول،مدیریتطیفیازچالشهامرتبطباتجویزوقطعتغذیۀ	

خوراکیوآبرسانیکمکی،همچنینتغذیهعلیرغمخواستبیمارو...؛
• تصمیمگیریدرمورددرخواستآزمایشاتبالینیمناسب؛	
• دوراهیهایاخالقیدرمورداستفادهازداروهایمسکنوآرامبخش،برایکنترل	

عالمتیاآرامبخشیمداومتازمانمرگ؛
• استفادۀمناسبازداروها،همانتخابنوعوهممقداردارو،درعینحالتوجهبه	

عوارضناخواستۀداروئی۹،
• کهترجیحمیدهندازدرمانهایجایگزین،نظیرطبسنتی	 مراقبتازبیمارانی

چینیکهبادرمانهایکالسیکمغایرتدارداستفادهنمایند1۰؛
• معضالتتجویزاپیوئیدها،نظیرتجویزمقادیرکمتریابیشترازنیاز،ترسبیماران	

یامراقبینازتجویزآنها؛
• مسئلۀبینتیجهگی)بیهودگی(درمان.	

8. Do- not- resuscitate decision- making
9. Symptom management
10. Use of alternative therapies
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نتایج 

موضوعاتاخالقیوحرفهایزیردرحوزۀطبتسکینیومراقبتهایپایانحیاتشناسایی
شد:)۶،۷(:

• مفاهیمپایهدرنظاممراقبتهایحمایتیوتسکینی)۴(؛	
• ارزشهاواصولاخالقپزشکیحرفهایاسالمیحاکمبرنظاممراقبتهایحمایتیو	

تسکینی؛
• التزاماخالقیوانسانینظامسالمتبهاختصاصمنابعموردنیازحوزۀطبتسکینی	

سرطان؛
• ابعاداخالقیوحرفهایبیمارهایصعبالعالجودستورالعملهایمراقبتازبیماران،با	

رویکرداخالقپزشکیحرفهایاسالمی؛
• بیماران	 از مراقبت در اسالمی، حرفهای پزشکی اخالق اصول رعایت به پایبندی

گاهانه، صعبالعالج،ازقبیلاحترامبهاستقالل،محرمانگیاسرارواطالعات،رضایتآ
عدالت،حفظکرامت،محبتتوأمبااحترام،دلسوزی،مفیدبودن،ضررنرساندنو...؛

• شناساییوتبیینمسائلاخالقیمرتبطباظرفیتتصمیمگیریبیمارانصعبالعالجو	
تصمیمگیریجایگزین،تصمیمگیریتوسطپزشکانمعالج...،

• مراقبتهایمعنویدربیمارانمبتالبهسرطانبارویکرداسالمی	
• )در	 تسکینی مراقبتهایطب در حفاظت و ایمنی اصول رعایت به حرفهای التزام

بیماران،بستگان،همکارانوخود(؛
• یا	 بیماران به گوار نا خبر انتقال برای نیاز مورد فرهنگی و اخالقی ظرایف و نکات

خانوادهها؛
• کهرعایتآنهادر	 موضوعات،نکات،آدابوارزشهایاخالقی،فرهنگیومذهبی

مراحلپایانزندگیضروریاست؛
• کاهش	 یا قطع و درمان ادامۀ با مرتبط اسالمی حرفهای پزشکی اخالق جنبههای

باکیفیت )مراقبتهای حیات انتهای مراحل پیشرفته، شرایط در درمانی اقدامات
اپیوئید، ترانسفوزیون، بیوتیک، آنتی تجویز جراحی، کموتراپی، حیات، پایان در

هیپرالیمانتاسیونو...(؛
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• اصولعلمی،موازینمذهبی،جنبههایاخالقی،حرفهایوقانونیوصیتپزشکیدر	
بیمارانصعبالعالجوچالشهاوحلتعارضاتآن؛

• یانگفتنحقیقتبهبیمارانصعبالعالجوآداباخالقی	 گفتن مالحظاتاخالقیدر
گوار؛ افشایاخبارنا

• آتانازی11درفرهنگپزشکیواجتماعیومذهبیایران:دیدگاههایاخالقی،حقوقیو	
فقهیاسالمی،

• کودکان)ارزیابی	 مالحظاتاخالقپزشکیحرفهایاسالمیدرمراقبتهایتسکینیاز
نیازها،ویژگیهاوچالشهاوحمایتهایاجتماعیوروحیروانیازکودکوخانواده(؛

• مالحظاتاخالقپزشکیحرفهایاسالمیدرتحقیقاتبالینیطبتسکینیسرطان،	
درسوژههایانسانی؛

• کاربردطبمکمل،طبجایگزین،طب	 مالحظاتاخالقپزشکیحرفهایاسالمیدر
سنتیوسایرشیوههایرایجغیرکالسیک،درمراقبتهایتسکینیازبیمارانمبتالبه

سرطاندرایران؛
• حرفهای،	 ابعاد صعبالعالج: بیماریهای انتهایی مراحل در بیهوده1۲ درمانهای

اخالقی،مذهبی،فرهنگی،اجتماعیواقتصادی؛
• مالحظاتاخالقی،قانونی،مذهبیواجتماعی»دستورعدماحیاء13«درمراحلانتهای	

حیاتبیمارانپیشرفته،وغیرقابلعالجمبتالبهسرطان؛
• تسکین	 »بیدردی زندگی انتهای در درد کنترل وحرفهای اخالقی مالحظاتخاص

بخش1۴«؛
• مالحظاتخاصاخالقپزشکیحرفهایاسالمیراجعبهبیماراندرشرایطاغما؛	
• یا	 میکند، امتناع بیمارستان ترک از بیمار که شرایطی حرفهای و اخالقی مالحظات

یا نمیکنند، پرداخت را هزینهها یا نمیبرند، بیرون بیمارستان از را بیمار بستگان
کافیتوسطبیمارستاناختصاصنمییابدیاسازمانهایبیمههزینههاراقبول منابع

نمینمایندوامثالآن؛

11. Euthanasia
12. Medical futility
13. Application of Do Not Resuscitate orders (DNR)
14. Palliative sedation
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• مالحظاتاخالقیورفتاریخاصهمراهانوبستگانبیمارانصعبالعالجودشواردر	
طبتسکینی؛

• دوران	 و باردار مادران اطفال، مورد در تسکینی طب اختصاصی اخالقی مالحظات
شیردهی،ونظایرآن)۸(؛

• دیدگاههایاسالمیراجعبهمراقبتهایپایانحیات،تسکیندرد،تسریعمرگ،قطعیا	
عدمشروعدرمان،درمانبیهوده،تصمیمگیریجایگزین،ونظایرآن؛

• در	 ادغام و یکپارچگی استانداردسازی، تقویت، )لزوم زیرساختی و الزاماتساختاری
شبکۀبهداشتیدرمانی(؛

• الزاماتحوزۀنیرویانسانی)تربیتوتوانمندسازیوارتقایکارتیمی(؛	
• الزاماتحوزۀآموزش)طراحی،برنامهریزی،تقویتواجرایبرنامههایآموزشیوتولید	

محتوایمناسب(؛
• الزاماتحوزۀپژوهش)نیازسنجی،ظرفیتسازیوحمایتازپژوهشهاوابتنایتوسعه	

براساسشواهدویافتههایعلمیوپژوهشی(؛
• حمایت	 و پرداخت نظامهای ارتقای و منابع بهنگام تخصیص مالی، پایدار تأمین

بیمهایازنیازها؛
• استانداردسازی،تدویندستورالعملهاوپروتکلهاوپایشونظارت؛	
• مشارکتمردم،جلبهمکارینهادهایمرتبطاجتماعیدرسطوحمختلفمشارکت	

همهجانبۀخانوادهها.

بحث 

کهشاملمراقبتهایحمایتیدرمانی مراقبتتسکینیمجموعهایازخدماتسالمتاست
پیشرفته،مراقبتهایروحیروانی،خدماتمددکاریاجتماعی،مراقبتهایمعنوی،خدمات
توانبخشی،وخدماتطبمکملوجایگزینمیشود.اینمراقبتهادربیماریهایمزمن،
صعبالعالجوتهدیدکنندۀحیات،رویکردیبرایبهبودکیفیتزندگیبیمارانوخانوادههایشان
میباشد.ازدیدگاهسازمانبهداشتجهانی،مراقبتتسکینیرویکردیاستکهکیفیـتزنـدگی
بیمـاروخانوادۀویرادرمواجههبامشکالتمربوطبهبیماریهایمحدودکنندۀزندگیازطریق
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پیشگیریازرنجبیماروبهبـودآنوبـاشناساییاولیهودرماندردوسایرمشکالتجسمی،روانی،
معنویواجتماعیبیمارارتقامیدهد)۹(.ازراههایبهبودکیفیتمراقبتبیماران،شناسایی،
تحلیلوحلمشـکالتومسائلاخالقیدرصحـنۀعملاست.مراقبتازبیمارانمبتالبهسرطان
پیشرفتهودرمراحلپایانیزندگی،مشحونازچالشهایمهمبرایبیماران،بستگانومراقبین
کلیدحلاینمشکالتو است.همکاریاندیشمندانهبینبیماران،بستگانوتیممراقبت،
راهگشایاخالقمحورمعماهایغامضدراینشرایطدشواراست.بهمنظورتأمینبهترین
سطحمراقبتممکنازبیمارانوبستگان،شناختازبافتفرهنگیوترجیحاتشخصیمهم
است.انکولوژیستهاوسایرمراقبینبیمارانبایدازظرفیت،مهارت،ودانشپاسخگوییبه
نیازهایویژهوبعضًامنحصربهفردبیمارانحوزۀطبتسکینیسرطانوبستگانایشانبرخوردار
گیریمهارتهایفرهنگیبرایانکولوژیستهابایدالزامیباشد.درفرایند باشند.آموزشوفرا
تصمیمگیریاخالقمحور،بهویژهدرشرایطپایانیزندگی،ارزیابیفرهنگیدرموردهربیمار
ضروریاست.نظامسالمتبرایارائۀخدماتمتفاوتدرشرایطمختلففرهنگی،نژادی،و
اجتماعیبایدازظرفیتهاوقابلیتهایفرهنگیواالییبرخوردارباشد1۵.رفتاراخالقیوارزشی
کههمراهوتابعنیستند1۶وازدستوراتپزشکیودرمانیتبعیتنمیکنند، پزشکانبابیمارانی
گاهیبیمارانفرایندمرگیطوالنی،دردناك،پرهزینهوتهاجمیرا دشواروحساساست)1۰(.
کهرنجفراوانیبهدنبالدارد.دراینموارددرماندرستیک»باید«اخالقیو تجربهمیکنند
عدمانجامآنیک»نباید«»اخالقی«است.ارائهیاعدمارائۀمراقبتهایناخواسته،پرهزینهو
تهاجمی،مقولهایاستکهفقطراهحلاخالقیدارد.رنجبیماراندرپایانزندگیمیتواندعمیق

باشدوکاهشآنراهکارهایاخالقمحورمتناسبباآدابوفرهنگبیمارانرامیطلبد)11(.

نتیجه گیری:

مراقبتهایتسکینیدربیمارانمبتالبهسرطانبارویکرداخالقپزشکیحرفهایاسالمی
گرفتناخالق بایدبامراعاتارزشهایینظیر»مقدسدانستنحیاتوصیانتازآن«،»قرار
تعاملدرچهارچوبشریعتمقدساسالم«،ودرنهایت»نیلبهاتخاذتشخیصودرمان
از بهسرطان مبتال بیماران تسکینی مراقبتهای .)1۲( باشد استوار بیمار« برای متناسب
اجتماعی، و اقتصادی فرهنگی، مفاهیم در ویژه اهمیت و نظر،ظرافت حساسیت،دقت

15. Culturally competent healthcare system
16. non- compliant
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سوادوآموزش،منابعومحدودیتها،سننوارزشهایفامیلی،جنبههایمذهبیومعنوی
راجعبهبیماریوسالمت،برخورداراست.وظیفۀمراقبیندردرجۀاولتسکیندردوسایر
تظاهراترنجآوربیماران،سپسدرماناحتمالیوطوالنیکردنزندگیوسرانجامخودداری
ازتجویزداروهایامبادرتبهشیوههاییاستکهمرگراتسریعمیکند)11(.شایستهاستدر
مطالعاتاختصاصیاینمواردشناسایی،تحلیلودرتالشهایحرفهای،شکوفاومجسم

گردد.
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گفتار 25
جنبه  های اخالقی کاربرد طب سنتی، طب مکمل، طب جایگزین، طب 

سنتی سایر ملل و طب مردمی  در مراقبت از بیماران مبتال به سرطان در ایران

امامزینالعابدینعلیهالسالم 

؛ فِ ُع َدَرجاِت الَیق�ی
َ
ضاِء أرف

َ
ضا ِبَمكروِه الق الرِّ

»خشنودىبهقضاىناخوشایند،باالتریندرجۀیقیناست«

تحفالعقول،ص278

گفتار 25 فهرست مطالب 

• مقدمهوبیانمسئله	
• کلماتکلیدی	
• ارزشهایبنیادینطبسنتی	
• کاربردیارزشمحورومنطبقبااخالقپزشکیحرفهایاسالمیدرسند	 جنبههای

ملیگیاهانداروییوطبسنتی
• مالحظاتاخالقیکاربردطبسنتی،مکملوجایگزیندرمطالعاتبینالمللی	
• نتایجاینمطالعه	
• لیستموضوعاتاخالقیوحرفهایدرحوزۀطبسنتیومکملو...	
• نتیجهگیری	
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پیام  25
کاربردشیوههایتشخیص،درمانوبازتوانیمبتنیبرشواهدمعتبرعلمیدربیمارانمبتال
بهسرطان،بایدباالتزامبهاحترامبهاصلاستقاللواختیارعملبیماران،سودمندبودن
براساس مرسوم بازتوانی و درمان و تشخیص برنامۀ با تداخل عدم نرساندن، آسیب و
درمانی، روزآمد و استاندارد شیوههای از بیماران محرومیت عدم تضمین و رایج طب
رازداریوحفظاسراروسایراصولوالزاماتاخالقپزشکیحرفهایاسالمیانجامپذیرد.

مقدمه و بیان مسئله

استفادهازروشهایاستانداردوروزآمدتشخیصیودرمانیطبسنتیوفرآوردههایمرتبطباآن،و
برقراریتعاملوتبادلمنطقیمیانطبسنتیوطبنوینبرایهمافزاییتجربیاتوروشهای
درمانی،درسیاستهایکلیسالمتتدبیرشدهاست.ارائۀخدماتطبسنتیوداروهایگیاهیمبتنی
برشواهدمتقنعلمی،وتبادلتجربیاتباسایرکشورها،درحوزۀانکولوژی،امریضروریاستوبه
ظرفیتهایپیشگیری،اصالحسبکزندگی،تشخیصودرمان،وبازتوانی،دراینحوزهمیافزاید.
کلیسالمت،دربرگیرندۀ استفادهبهصورتهدفمندونظارتمند،درچهارچوبمقرردرسیاستهای
سایربندهایسیاستیوتضمینکنندۀرعایتاصولوارزشهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمیخواهد
بود.اینموازیندرسندملیگیاهانداروییوطبسنتی،مصوبشورایعالیانقالبفرهنگینیزتصریح
شدهاست.طبسنتیدرنظامسالمتیکپارچهتوسطتولیتواحدتدبیرمیشود.سوءاستفادهازآنو
تشخیصودرمانغلطبیماریهابهطورجدیتهدیدکنندۀسالمتجامعهوبرخالفموازیناخالقیو
ارزشیاست.خصوصیاتذاتیطبسنتیکلنگریبهموضوعانسان،توجهبهمعنویاتواخالقیات،
کمعارضه،بیمارمداریوتناسببافرهننگ نتیجهگراییدردرمان،تکیهبرروشهایطبیعیو
گفتار،ابعاد عمومی،واصالحتغذیهدرسبکزندگی،بهدلیلپیشینۀطوالنیمیباشد)1۴(.دراین
مختلفکاربردطبسنتی،طبمکمل،طبجایگزین،طبسنتیسایرمللوطبمردمی،درمراقبت
ازبیمارانمبتالبهسرطاندرایران،بارویکرداسنادراهبردیورعایتارزشهاوموازیناخالقپزشکی

حرفهایاسالمیمرورشدهاست.

کافی«، کتبزیادوتجربۀ  در طب سنتی ایرانی، ازمیانشرایطالزمبرایطبیب»مطالعه
»گوشدادنباصبروحوصلهبهسخنانبیمار«،»معالجهبیمارباوجدانیبیدار«و»ترساز
گرفردیازعلمپزشکی خدا«،ازاهمیتبیشتریبرخورداربودهاست)1۵(.برایناساسا
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کافینداشتهباشد،حقطبابتنداردودخالتاوموجبآسیبوضرروزیانبهبیمار گاهی آ
میشودومستوجبمجازاتاست)1۶(.بهدالیلمختلفدخالتهایناروادرامورتشخیص
کشورمارایجاست.یکیازپوششهایعوامفریبیدر ودرمانبیمارانمبتالبهسرطاندر
ناروا اینجنبۀ از گر ا یاعناوینمشابهمیباشد. ازعنوانطبسنتی استفاده اینعرصه،
بگذریم،در تجارب بالینیانکولوژیدرایرانوسایرملل،استفادهازروشهایسنتی،مکمل
وجایگزینبسیاررایجوروبهافزایشاست)1۷(.بهعنوانمتخصصبالینی1۷درمواجههبا
اینمواردبایدضمناحترامبهاصلاستقاللواختیارعملبیمار،مالحظاتمرتبطباسودمند
بودنوآسیبنرساندنرادرنظرداشت.دراینمواردبایدازطریقارائۀاطالعاتدرستومعتبر
گاهسازیآنهااهتمامشود.ازنظرعلمیشایستهاست بهبیماروبستگانوی،نسبتبهآ
پزشکان،بهویژهمتخصصینسرطانشناسینسبتبهدرمانهایسنتی،مکملوجایگزین
کرهنمایند گاهینسبیداشته،تحقیقاتاینحوزهرابشناسندوبابیمارانبهصورتیمذا آ
کهمضرات کهضمنحفظوتحکیماعتماد،آنهارابهدرستیراهنمایینمایند.درمواردی
محدودواحتمالتأثیرپذیریبیشترمحتملاست،ازتمایلبیماربرایانجامایندرمانها
مکتبهای و روشها از وسیعی طیف .)1۸( نمایند حمایت ذیصالح کز مرا و افراد توسط
پزشکیطبمکملوطبجایگزیندراینحیطهموجوداست،بعضیازانواعرایجعبارتاند
گیاهی۲۰،هومیوپاتی۲1،هیپنوتیزمدرمانی۲۲،تمدد کایروپراتیک1۹،مکتب از:طبسوزنی1۸،
اعصاب۲3،شفایمعنوی۲۴،یوگا۲۵و...درشرایطجاری،استفادهازطبسنتیومکملو
سایرشیوههایمتفاوتازطبکالسیک،بایدتابعآییننامههاودستورالعملهایاستاندارد
کزدرمانیواشخاصمجازودارایمجوزانجامشود.درایناسناد،عدم ورسمی،وتوسطمرا
محرومیتبیمارانازشیوههایاستانداردوروزآمددرمانی،بایدتضمینشودوبرایموارد

خالقنیزروشهاینافذوبازدارندهایپیشبینیشود.

گفتار،عالوهبراسنادراهبردیالزماالجرا،ازدیدگاههایصاحبنظران،و درتنظیممطالباین
مندرجاتمنتحبیازمنابعداخلیوبینالمللیمرتبطنیزاستفادهشدهاست.

17. Clinician
18. Acupuncture
19. Chiropractic
20. Herbalism
21. Homeopathy
22. Hypnotherapy
23. Relaxation
24. Spiritual healing
25. Yoga
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بیمار، از طبسنتی،طبجایگزین،طبمکمل،طبمردمی،مراقبت  : کلیدی  کلمات  
درمانهایجایگزین

Key words: Traditional Medicine, Alternative Medicine, 
Complementary Medicine, Patient Care, Alternative Treatments

ارزش های بنیادین طب سنتی 

در سندملیگیاهانداروییوطبسنتی،ارزشهایبنیادینزیرتصریحشدهاست:

• آمیختگیطبسنتیایرانیباآموزههایاخالقیوتعهددینی؛	

• ضرورتمراعاتدقیقموازیناخالقیدرتماممراحلآموزش،پژوهشوارائۀخدمات	
پزشکیدرعالیترینسطح؛

• اعتقادراسخبهحفظسالمتوبهداشتجسموجاندرآموزههایدین؛	

• گروهی،تقویتروحیۀتعاونو	 اخالقمحوری،تقدممصالحعمومیبرمنافعفردیو
مشارکتومسئولیتپذیریآحادعلمیونهادهایمرتبطباآن.

جنبه  های کاربردی ارزش محور و منطبق با اخالق پزشکی حرفه ای اسالمی در سند ملی 
گیاهان دارویی و طب سنتی

• کشور،ازطریقشیوههای	 شکوفا،نوآوروداراینقشمؤثروبرجستهدرنظامسالمت
عالمانهومبتنیبرشواهدمتقنعلمی،ایمن،باکیفیت،مؤثروقابلدسترسبرایآحاد

جامعه)چشمانداز(؛

• درکشور	 شده پذیرفته جهانی پروتکلها درچهارچوب زیستی ایمنی اصول رعایت
)سیاستکالن۴(؛

• ساماندهیوتعیینقلمروفعالیتهایطبسنتیدرنظامسالمتونظامآموزشو	
پژوهشپزشکیکشور)راهبرد۲،حوزۀطبوداروسازیسنتی(؛

• گسترشبنیانهایمعرفتیوفلسفیطبسنتیوایجادفرصتهایعملی	 تعمیقو
برایتعاملفعالوهمافزاییطبسنتیوطبمدرن)راهبرد11(؛
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• حمایتازبهکارگیریخدماتطبسنتیدرتمامسطوحنظامارجاعوپزشکخانواده،	
)اقدام۵(؛

• تبیین،ترویجونهادینهسازیآموزههایمبتنیبرطبسنتیایرانیاسالمی،درنظام	
آموزشپزشکیکشور،)اقدام۲۴(.

کاربردطبسنتی،داروسازیسنتیو ارزشیواصولعلمیواخالقی دراینسند،موازین
ظرفیتهایفراوانگیاهاندارویی،درنظامسالمت،بهصورتعالمانه،نظاممند،قانونمند
ونظارتمندتدبیرشدهاست.رعایتمفادآنومفادسیاستهایکلیسالمت،تضمینکنندۀ

تحققاخالقپزشکیحرفهایاسالمی،درموضوعاینگفتاراست.

مالحظات اخالقی کاربرد طب سنتی، مکمل و جایگزین در مطالعات بین المللی

ایمنی موارد به مربوط وجایگزین، باطبسنی،مکمل مرتبط اخالقی نگرانیهای بیشتر
کهآیاطبسنتیمطابقبااصولاخالقی کاربرانانسانیاست.سؤالاصلیایناست برای
اخالقی)سودرسانی،ضررنرساندن،استقاللوعدالت(انجاممیشود؟ازطرفیهمۀبیماران
گزینههایمبتنیبرشواهدرا مبتالبهسرطان،درهروضعیتیازسالمتی،حقدارند،همۀ
کیفیتزندگیخوددریافتنمایند.درمانهایسنتی، کثررساندنسالمتیو برایبهحدا
کنترلدرد،خستگی،و مکملوجایگزینودرمانهایمعروفبهتلفیقی۲۶،میتواننددر
اضطرابمفیدومؤثرباشند.یکیازوظایفاخالقیمراقبین،کمکبهبیمارانبرایانتخاب
کزبرجستۀسرطان،ازبرنامههایپزشکی گاهانۀایننوعدرمانهااست)1۹(.بسیاریازمرا آ
تلفیقیودرمانهایمکمل،نظیرطبسوزنی،ماساژدرمانی،مشاورۀتغذیه،فعالیتبدنی
در و استفادهمیکنند کناردرمانهایمعمولسرطان در استرس، وتکنیکهایمدیریت
ایجادشدهاند)۲۰(. تلفیقی۲۷ برایطب کانونهایی دانشگاهی، پزشکی کز مرا از بسیاری
طبتلفیقی،ترکیبیازبهتریندرمانهایمتداولومبتنیبرشواهدطبمکملوجایگزین
استوبسیاریازمداخالتآن،ازجملهطبسوزنی،ماساژدرمانیومدیتیشن،میتواندبه
کنارآمده،استرسو کمکمیکندتابابیماری نفعبیمارانمبتالبهسرطانباشدوبهآنها
عالئمراکاهشدهند)۲1(.ازنکاتاخالقیدیگر،ارتباطحرفهایمسئوالنهبینارائهکنندگان
گرهماهنگیبرقرارنباشد، طبسنتی،مکملوجایگزین،باپزشکانمعالجبیماراناست.ا
نظامهای دهد. رخ است ممکن مهلکی بعضًا و ناخواسته عوارض و ناخواسته تداخالت

26.  Integrative
27. Centers for integrative medicine
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سالمتوآموزش،بایداینارتباطراقانونمندوتسهیلنمایندوبرآننظارتداشتهباشند.
کاربردفرآوردههایمورداستفاده، فرهنگوسوادسالمتبیماراننیزبایدارتقایابد.تولیدو
بعضیآثارمخربزیستمحیطیدربردارد.فراوردههاوروشهایطبسنتیومکملو
جایگزین،عمدتًاخارجازچهارچوبرسمینظامهایسالمتمورداستفادهقرارمیگیرندو
گزارشسازمانجهانیبهداشت، ندارد.طبق آنهاوجود برتجویزومصرف عماًلنظارتی
کاربردمحصوالتوشیوههایطبسنتی،مکملوجایگزین،یکپدیدۀواقعیجهانیاست
کلی کشورهادرتالشاندآنراقانونمندوضابطهمندنمایند.توصیههای )۲۲(.بسیاریاز

اخالقیاینحوزهعبارتانداز:

• اعالم	 و تعیین را اخالقی کدهای و حرفهای استانداردهای سالمت، سیاستگذاران
نمایند؛

• کنندگانفراوردههاوروشهایدرمانی،ازآسیبنرساندنبه	 افرادحرفهایوتجویز
بیماراناطمینانحاصلکنند؛

• کارگزارانمالیومدیریتی،بهاولویتهایمراقبتهاوخدمات،اصولاخالقیوشواهد	
علمیاثربخشی،پایبندباشند؛

• ضمناحترامبهحقانتخابوتصمیمگیریدرموردمراقبتهایبهداشتی،اطالعات	
موثقیدرموردآسیبهایاحتمالیاستفادهازفراوردههاوروشهایطبسنتی،مکمل

وجایگزیندراختیاربیمارانقرارگیرد.

دراهدافراهبردیسازمانجهانیبهداشتدربرنامهدستیابیبهپوششجهانیبهداشت۲۸،
بارویکردحرکتبهسویتوسعهپایدار،تضمینزندگیسالم،ارتقایسالمت،رفاهوبهزیستی
ضروری، بهداشتی خدمات ارائۀ با مکمل، و سنتی طب سنی، هر در جهان مردم عموم

میتواندکمکقابلتوجهیبنماید)۲3(.

نتایج مطالعه حاضر

کاربردطبمکمل/جایگزینیاسنتییاطبسنتیسایرمللونیز ابعاداخالقیوحرفهای
کزذیصالحدرمطالعۀحاضربررسی طبعامیانهیامردمی،توسطپزشکانومتخصصانومرا

ونکاتمشروحۀزیرپیشنهادشد:

28. universal health coverage (UHC)
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• کاربرد	 کلیۀموارد گاهیوقبولداوطلبانۀمخاطرات،عوارضوتبعاتتوسطبیماردر آ
طبسنتی،مکملوجایگزین؛

• کهبیماریباروشهایطبرایج	 کالسیکدرمواردی چالشاخالقیامتناعازدرمان۲۹
کالسیک،بیمارراازدرمانمحروم کیدبراستفادهازشیوههایغیر قابلدرماناستوتأ

خواهدساخت؛

• کیفیتطبمکمل،طبجایگزین،	 کاراییو التزاماخالقیبهتعیینوتضمینایمنی،
طبسنتی؛

• مالحظاتاخالقیمرتبطبارعایتاصولعلمی،توجهبهدوزاژوسمیتوعوارضجانبی	
داروهاودرمانهایمرتبط؛

• التزاماخالقیبهتکمیل،ارائهوحفظمستنداتپزشکیومحرمانهنگهداشتناطالعات	
بیماران)ارائهیمکتوبنسخههایدرمانیشفاف،واضح،خوانا،علمیوبدوناشتباه

وخطخوردگی(؛

• کالسیکیاقطع	 التزامبهرعایتاندیکاسیونواجتنابازدخالتدرشیوههایدرمانی
آنها؛

• کهسببشوداقدامات،قضاوتهاوتصمیمگیریهایافرادبهطور	 اجتنابازهرعاملی
نارواتحتتأثیرمنافعشخصیقرارگیرد)تعارضمنافع3۰(؛

• کزطبمکمل	 تضمیننظارتبرعملکردپزشکانوکارکناندرسطوحمختلفکاریدرمرا
وسنتی؛

• گاهانهازبیمارمبتالبهسرطانبرایانجامهرنوع	 التزاماخالقیوقانونیبهاخذرضایتآ
مداخلهدرقالبطبسنتی،طبمکملوطبجایگزینومانندآنها؛

• درصورتانتخاببیماربرایدریافتخدماتطبسنتیومکملبرعهدۀمتخصصین	
کهتمامانتخابهایمعتبرموجودرابرایویتوضیحومزایاومضارآنها مربوطهاست

راتشریحنمایند31؛

29. Refusal Case
30. Cinflict of Interest
31. All relevant treatment options have to be offered
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• التزاماخالقیوقانونیدرمانگرانبهاصالحاطالعاتوباورهاینادرستراجعبهطب	
سنتیومکملوآشناسازیآنانبااستانداردهایموجود؛

• رعایتاصولاخالقیدرتحقیقاتطبسنتیومکملوجایگزین؛	

• معتقدات	 و باورها با ملل سایر سنتی روشهایطب تداخل عدم از اطمینان حصول
فرهنگیومذهبیبیماران؛

• کزغیرذیصالح	 چالشاخالقیوقانونیدخالتناروادردرمانبیمارانتوسطافرادیامرا
یاغیرمجاز؛

• کاربردطبسنتی،مکملوجایگزینونظیرآنهادربیماران	 قصوروخطایپزشکی3۲در
مبتالبهسرطان؛

• وطب	 مکمل بهطبسنتی،طب ایرانی بیماران گرایش اجتماعی مؤلفههای بررسی
جایگزین؛

• آزمایشاتوتحقیقاتبالینیدرحوزۀطبسنتیومکملبایددرچهارچوبقوانینحاکم	
برتحقیقاتوبارعایتکدهایاخالقیدرتحقیقاتانجامشود؛

• دانشومهارتمحققانطبسنتیومکملبایدهموارهبهروزنگاهداشتهشودتاقادر	
باشندآنهارابـههمراهتخصصانفرادیخودشاندرتحقیقاتبالینیبهکارگیرند؛

• و	 گونهعوارضجـانبیطبسنتی،جایگزین،مکمل سیستمهاینظارتیموظفندهر
مانندآنهاراپیگیریوارزیابیکنند.

بحث 

گیاهانداروییوطبسنتی،مصوبشورایعالیانقالبفرهنگی،«مجموعه درسندملی
تمامیعلوموتجربیاتنظریوعملی،شاملهمهاقداماتبهداشتی،رویکردها،اطالعاتو
باورهاییکهبهاشکالمختلفدارویی،برایحفظسالمتیوهمچنینپیشگیری،تشخیص
ودرمانبیماریهابهکارمیروندوبهصورتگفنارییانوشتاریازنسلیبهنسلدیگردریک
منطقهجغرافیاییانتقالپیدامیکنندوهمچنینقابلیتروزآمدشدنباحفظچهارچوبهای

3۲.قصورپزشکیمترادفغفلتوخطاییاستکهازرویسهوسرزندوتقصیربهخطایعمدیگفتهمیشود
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اساسیرادارامیباشند.«،بهعنوانطبسنتیتعریفشدهاست.

در شرایطبحرانیواضطراری،درموقعیتهایوخیمودشوارودرمراحلانتهاییزندگی،
تنظیمرفتارهایحرفهایوتأمیننیازهایبیماران،بیشازشرایطعادیبهروحمعنویو
قالباخالقینیازمنداست.اطالعرسانیمفیدبهبیمارانوخانوادههابرایانتخابتصمیمات
مناسب،بهاندازهیابیشازاتخاذتصمیماتمناسبواخالقمحورتوسطمراقبین،خاصه
پرستارانوطبیبان،ارزشمنداست.اتخاذتصمیماتصحیحبرمبنایارزشهایشخصی
کنندۀاحترامبهدستورالعملهای واجتماعیورعایتحقواصلاستقاللبیمار،منعکس
کنندهنظیراسترس،ظرفیتتصمیمگیری، اخالقیاست.مدیریتاخالقیعواملدخالت
امتناعازدرمانهایمهمومفید،هنریاستکهتجلیآندرتعامالتمراقبتیازبیمارانحوزۀ
طبتسکینی،مرهونآموزش،تعلیماتوتجارباخالقیاست)۲۴(.»عالوهبرمراقبتهای
گرایشبه کرد.مؤلفههایاجتماعی زیستیازبیمار،بایدبهابعاداجتماعیزندگیاونیزتوجه

طبمکملبرایبیماراناهمیتداردومیتواندفراینددرمانرابهبودبخشد)۲۵(.«

کاربردطبسنتی،مکملوجایگزین،تحتتأثیر کاربردیاعدم رفتارهایسالمتیمرتبطبا
عواملمتعددیقراردارد.جنبههایفرهنگیوآدابورسوممردمینقشبارزیداردکهبیش
ازتوصیههاودیدگاههایمراقبانسالمت،تعیینکنندهاست.شکستهایدرمانیکالسیکو
پیشرفتبیماری،ازعواملتعیینکنندهومهمیاستکهبیمارانوبستگانایشانرابهسوی
طبسنتی،مکملوجایگزینسوقمیدهد.دراینموارداتخاذروشهایاخالقمحوریکه
عوارضونتایجناخواستهرابهحداقلبرساندتوصیهمیشود)۲۶(.درمطالعهآقاییوخلیلی،
توجهبهابعاداجتماعیزندگیبیماراندرگرایشآنانبهطبمکملوجایگزینحائزاهمیت

دانستهشده،وتوجهبهآنهاموجببهبودفراینددرمانمیشود)۲۷(.

نتیجه گیری

استفادهازمجموعۀشواهدمعتبرعلمیدرحوزۀطبسنتی،طبمکملوجایگزین،طبسنتی
سایرمللوطبمردمی،درمراقبتازبیمارانمبتالبهسرطان،هماهنگباطبمتداولوبا
استفادۀهمافزاازظرفیتآن،ازطریقنظامادغامیافتهآموزشوپژوهشدرمراقبتهاوخدمات
سالمتوارائۀآندرشبکۀبهداشتیدرمانیکشور،موجبتحققسیاستهایکلیسالمت،وسایر
اسنادراهبردیومنویاتوآرمانها،اصولوارزشهایاخالقپزشکیحرفهایاسالمیخواهدشد.
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،۲3۹،۲3۸،۲3۷،۲3۵،۲3۴،۲33،۲3۲،۲31،۲3۰
،۲۷۰،۲۵۴،۲۵3،۲۵1،۲۵۰،۲۴۵،۲۴۴،۲۴1،۲۴۰
،3۰۶،3۰۲،۲۹۶،۲۹۵،۲۸۸،۲۸۷،۲۸۲،۲۸1،۲۷۲
تشخیص زودهنگام )زودرس(: ۲33،1۶۶،۸۲،۵،

،۲۹۶،۲۹۵،۲3۸
،۲3۷،۲33،۲3۲،۲31،۲3۰ تشخیص سرطان: 

،۲۵۲،۲۴۵،۲۴1،۲3۹
تشخیص مولکولی: ۲۵۲،۲۴۵،۲3۷،۲۴۴،۲3۴،3،
،۲۴۰،۲3۸،۲3۷،۲3۴،1۶۵،11۰ تصویربرداری: 

،۲۴۵،۲۴1

،1۶۵ ،1۶۴ ،1۶۲ ،1۴1 ،1۰۰ ،۸ ،۴ منافع: تعارض 
،۲۲1،۲1۸،۲1۷،۲1۵،۲1۴،۲13،۲11،۲1۰،۲۰۹

،31۰،۲۵3،۲31
تعامل )تعامالت(: ۴۹،۴۶،۴۲،3۴،3۲،۲۹،1۷،۸،
،1۰1،1۰۰،۹۸،۸۹،۸۸،۸۶،۷۹،۶۹،۶۸،۶۴،۶۲
،1۴۵،13۶،1۲۷،1۲۵،1۲۲،1۲۰،11۹،111،11۰،1۰۸
،1۹۰،1۸۵،1۷۷،1۷۶،1۷۵،1۷۴،1۷3،1۶۵،1۵۹،1۵۰
،۲1۲،۲1۰،۲۰۷،۲۰۶،۲۰۵،۲۰۴،۲۰۲،۲۰1،1۹۶،1۹1
،۲۵3،۲۵۲،۲۴۰،۲3۹،۲3۸،۲3۰،۲۲3،۲۲۲،۲13

،31۲،3۰۷،3۰۵،3۰۲،۲۹۸،۲۸۶،۲۸۵،۲۸1،۲۵۴
تعهد:1۴۲،13۷،11۲،1۰۷،۶۹،۶۴،۴۸،1۸،۲،
،۲3۰،۲۲۴،۲۲1،۲1۸،1۹3،1۸3،1۷۴،1۷3،1۶۲

،3۰۷،۲۸3،۲۷3،۲۴۰
تعهد حرفه ای:۲۰۶،1۶۴،1۸،۲،

تقوای الهی: 1۶۸،۲۶،
تکریم:1۶۸،1۴۰،11۰،1۰۹،1۰۸،۶۹،۶۶،۶۴،۴۶،

،۲3۰،۲۰1،1۹۹،1۹۷
تکلیف: 1۸۴،1۴۸،133،1۲1،۴۷،۴1،3۹،۲۶،

تکنولوژی: ۲۵۴،۲۵3،۲۴۶،۲۴۵،13۵،
تمدن )تمدنی(: 1۲۶،۶۲،۵۵،۵1،۴۲،31،1۲،۷،

،۲1۸،1۴۰،13۶،1۲۷
توسعه: 3۰۹،3۰1،۲۹۲،۲۴۸،۲33،1۷۶،1۶۴،۹،۶،

ث
ثبت: ۲۶۵،۲۵۲،۲۴۷،۲3۷،۲3۴،1۴۲،۶۶،

ج
جامعه : 3۶،۲۶،۲۰،1۹،1۸،1۶،۸،۷،۶،۵،۴،۲،
،۶۹،۶۵،۶۲،۵۸،۵۷،۵۵،۵3،۴۶،۴۴،۴۲،۴1،3۹
،۹۶،۹۵،۹3،۹۰،۸۹،۸۷،۸۶،۸1،۸۰،۷۹،۷۷،۷۶
،13۶،13۵،13۲،13۰،1۲۲،11۹،11۸،1۰۷،1۰1،۹۸
،1۷۷،1۷۶،1۷۵،1۶۸،1۶1 ،1۶۰ ،1۵۷،1۴۲،13۹
،۲۲3،۲۲1،۲13،1۲1،۲11،۲۰۶،۲۰۲،۲۰1،1۹۰،1۸۰
،۲۶3،۲۶1،۲۵۸،۲۵۴،۲۴۹،۲۴۷،۲3۵،۲3۰،۲۲۵
،3۰۷،3۰۵،۲۹۵،۲۹۲،۲۸1،۲۷۷،۲۷۵،۲۷۲،۲۶۶
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جامعۀ پزشکی:  1۵۹،1۵۸،11۰،1۰۹،1۰۶،3۶،1۸،
،۲1۸،۲11،۲۰۷،1۶۶،1۶۰

جامعۀ سالمت: 1۰۵،۹۸،۶۸،۲۰،۸،۷،
جامعۀ علمی: 1۷۵،1۶،13،

جراحی )سرطان(:۲۸۲،1۶۵،1۰۹،۹1،۸3،۹،

چ
چالش : 11۰،1۰۴،1۰۲،1۰1،1۰۰،۹۹،۹۷،۷۰،۵،
،۲۴۴،۲3۴،۲۲۲،۲۲1،1۷۵،1۶۵،1۶1،1۴۵،1۲۵

،311،31۰،۲۹۲،۲۴۵
چالش اخالقی: 311،31۰،

ح
،۲۰1،1۴۲،131،11۲،1۰۷،۷۹،۲۰،1۴،۶ حرفه: 

،۲۶۲،۲۶1،۲1۷،۲1۲،۲۰۵
،13۶ ،13۵ ،131 ،1۲3 ،1۰۰ ،۶3 ،۷   حرفه ای گری:

،۲۷۰،۲۶۲،۲3۸،1۷۶
حفظ باروری:۲۸۵،۲۴3،

حقوق بشر: ۲۹۷،۲۸۶،1۲۸،1۲۶،1۲۵،1۲۴،1۲۲،
حقوق بیمار )بیماران(: ۶۹،۶۴،۵۵،3۲،1۵،11،
،1۸3،1۷3،1۶۸،1۶۵،1۴۶،1۴3،1۲۷،1۰۰،۸۴

،۲۹۶،۲۷۷،۲۷۶،۲۲۲،۲۲1،۲1۸،1۸۵
،1۲۴ ،1۲3 ،1۲۲ ،1۲۰ ،11۹ ،1۷ پزشکی:  حقوق 

،1۵۰،1۲۷،1۲۵
حقیقت گویی: ۲3۸،1۶۰،۸۲،3۴،

حکمت: ۲۷1،
حمایت )حمایتی(:۶۷،۶۶،۶۴،۵۹،۵۸،3۹،۹،
،۲۸۴۲۷۲،،۲۴۸،۲1۶،1۸۴،13۹،13۴،11۹۶۸،

،3۰۶،3۰1،۲۹۹،۲۹۷،۲۹۶،۲۹۵،۲۸۸،۲۸۵

خ
خدمت )خدمات( :۸۲،۶۶،۶۵،۴۷،۴۶،1۵،1۴،
،1۹۹،1۹۶،1۹1،1۷۶،1۶۸،13۸،13۲،1۲۷،1۰۷
،۲۸3،۲۸1،۲۶3،۲۵1،۲3۴،۲۲۲،۲1۷،۲۰۵،۲۰۴

خدمات سالمت:۹۹،۷۶،۷۰،۴۹،۴1،۷،۶،۵،
،۲3۵،۲3۴،۲13،۲11،1۶۸،1۴۷،13۹،13۶،13۲

،31۲،3۰1،۲۷۲،۲۵۹،۲۵۸،۲3۷
خودمختاری: ۲۸3،۲33،1۴۷،1۰۲،۶1،۴۸،

د
دارالشفا:1۰۷،

دارو )دارویی-داروها(: ۸۲،۷۶،۶۷،۴۵،1۰،۹،۵،
،13۶،1۲۶،11۰،1۰۸،1۰۷،1۰۵،1۰۲،1۰۰،۹1،۸3
،۲1۶،۲1۵،۲13،1۹۰،1۷۵،1۶۵،1۶۲،1۵۹،1۴۹
،۲۵۴ ،۲۵3 ،۲۵۰ ،۲۴۶ ،۲۴۵ ،۲۴۴ ،۲۴3 ،۲۴۲
،3۰۷ ،3۰۵ ،3۰۴ ،3۰3 ،۲۹۸ ،۲۸۸ ،۲۷۸ ،۲۶۲

،311،31۰،3۰۸
درستکاری:۲۷۰،۲۰۴،1۶۵،۸۰،۶۹،۶۷،۴۹،

،1۸،1۷،1۶،1۵،13،11،۸،1-۵ درمان )درمانی(: 
،۶۴،۶1،۵۹،۵۶،۵3،۴۸،۴۶،۴۵،3۵،33،۲۶
،۸۸،۸۷،۸3،۸۲،۷۹،۷۷،۷۰،۶۹،۶۸،۶۷،۶۶
،111،11۰،1۰۷،1۰۵،1۰۴،1۰۲،1۰۰،۹۵،۹۲،۹۰،۸۹
،1۴۴،1۴1،13۹،13۴،131،1۲۸،1۲۶،1۲۵،11۲
،1۶۵،1۶3،1۶۰،1۵۹،1۵۰،1۴۹،1۴۸،1۴۷،1۴۶
،۲۰۵،۲۰۲،1۹۸،1۹۷،1۹۴،1۸3،1۸۲،1۷۵،1۶۶
،۲۲1،۲1۷،۲1۶،۲1۵،۲13،۲1۰،۲۰۹،۲۰۷،۲۰۶
،۲۴۴ ،۲۴3 ،۲۴1 ،۲۴۰ ،۲3۸ ،۲3۴ ،۲33 ،۲3۰
،۲۶۸ ،۲۶۲ ،۲۵۴ ،۲۵3 ،۲۵۲ ،۲۵1 ،۲۴۶ ،۲۴۵
،۲۸1 ،۲۸۰ ،۲۷۸ ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،۲۷3 ،۲۷۲ ،۲۷۰
،۲۹۶،۲۹۵،۲۸۸،۲۸۷،۲۸۵،۲۸۴،۲۸3،۲۸۲
،3۰۷،3۰۶،3۰۵،3۰3،3۰۲،3۰1،3۰۰،۲۹۹،۲۹۸

،31۲،311،31۰،3۰۹،3۰۸
،۶۲،۶۰،3۸،3۵،33،۲۲،1۵،1۰ دستورالعمل: 
،۲۰۵،1۸۵،1۷۷،1۷۶،1۷۵،1۷۴،1۶۲،1۲۲،۶۵
،۲۹۲ ،۲۸۷ ،۲۸۴ ،۲۷۶ ،۲۶1 ،۲۵۴ ،۲۴۰ ،۲3۰

 ،31۲،3۰۶،3۰1،۲۹۹
،۲۰۴ ،1۹۹ ،1۹۵ ،1۲۷ ،1۰۷ ،۶۷ ،۶۵ دلسوزی: 

،۲۹۹،۲۸۵،۲۶1
دلفی: ۲۶۲،1۶۸،1۶۰،۸۷،۸۴،۸1،۲1،



نمایه

31۹

دموگرافی )دموگرافیک(: ۶،

ر
،۲۶۹ ،۲۵3 ،1۶۵ ،1۰۹ ،۹1 ،1۷ ،3 رادیوتراپی:

 ،۲۹۶،۲۸۲
رادیوتراپیوتیک انکولوژی:۸3،۹،

رازداری:1۰۰،۸۲،۸۴،۸۲،۴۹،۴۸،۴3،3۴،33،
،1۷3،1۶۴،1۶۲،1۵۶،1۴۷،13۶،1۲۷،1۲۵،11۲
،۲3۷،۲3۴،۲۰۶،۲۰۵،۲۰۴،1۹۶،1۸۴،1۸۲،1۸1

،3۰۵،۲۸۵،۲۷۰
،1۸۴ ،1۷۵ ،1۶۵ ،1۲۵ ،11۰ ،۶۲ ،1۸ ،۸ راه حل:

،3۰۲،۲۲۲،۲1۸
رذیلت: 3۵،3۲،31،

رشد: ۹۵،۷۶،۵۷،۴۲،3۸،3۵،۲۹،۲۶،۲۰،1۹،
،۲3۴،1۷۴،1۷3،1۷۲،1۶۴،1۵۰،13۸،1۰3،۹۹

،۲۵۹،۲۵۸،۲۴۹،۲۴۸

رشد اجتماعی: 13۸،۲۰، 
رشد معنوی )معنویت(:۲۵۹،1۵۰،۲۶،

رضایت: ۶۷،۶۶،۵1،۴۸،۴۰،3۹،3۲،۲۲،1۵،11،
،13۵،1۲۵،111،1۰۹،1۰۸،1۰۲،1۰1،۹۲،۸۴،۷۸
،1۸3،1۷۷،1۷3،1۶1،1۵۹،1۵۶،1۴۲،1۴1،13۶
،۲3۸،۲33،۲۲۲،۲۰۷،۲۰۴،۲۰3،۲۰۲،1۹1،1۸۴
،۲۷۶ ،۲۷۴ ،۲۷۲ ،۲۷۰ ،۲۶۸ ،۲۵۲ ،۲۴3 ،۲3۹

،31۰،۲۹۹،۲۸۷،۲۸۵،۲۸۲،۲۸1،۲۷۸،۲۷۷
،۹۲ ،۸۴،۶۷،۴۸،3۲ ،۲۲ ،11 گاهانه:  آ رضایت 
،۲۷۲،۲۶۸،۲33،1۸3،1۶1،1۵۹،1۵۶،1۴1،13۶

،31۰،۲۹۹،۲۸۵،۲۸۲،۲۷۷،۲۷۶
رضایتمندی:1۰۸،

رفق )ومدارا(:۲۶۶،1۷۷،1۶۸،1۵۹،۴۸،33،3۲،
روابط بین حرفه ای:۲۲۲،1۶۵،1۰۰،

روان شناختی: 1۶۵،11۰،1۰۵،۹۰،۸3،۸۲،۴۷،1۰،
،۲۹۵،1۸3

روانشناسی:۴۷،۲۰،

ز
  زیان: 3۰۶،۲۷۲،۲۴۰،1۴۶،3۵،33،۲۹،

زیست فناوری: ۲۵۲،۲۴۵،۲۴3،

ژ
،۲3۷،۲3۴،1۶۵،1۴۸،13۴،۹۰،۸۲،3 ژنتیک: 
،۲۴۵ ،۲۴۴ ،۲۴3 ،۲۴۲ ،۲۴1 ،۲۴۰ ،۲3۹ ،۲3۸

،۲۶۹،۲۵3،۲۵۲،۲۵۰،۲۴۶
ژنتیک سرطان : ۲۶۹،۲3۹،۸3،11،

ژن درمانی: ۲۵۲،۲۴۴،۲۴3،1۶۵،1۰۴،۸۲،

س
،1۰۲ ،۹۸،۴۶،۲1 ،۷،۴،۲ )ساختارها(:  ساختار 

،۲۷۲،۲۲۴،1۶۸،131،13۰
ساختارمند: ۲۸۲،۲۶۲،1۶۸،131،1۰۹،۲1،

ساختاری: 3۰1،۲۹۸،1۷۲،
سا  زمان جهانی بهداشت:  3۰۹،۲۹۶،۲۴۰،1۲۸،

سالمند )سالمندان(: ۲۸۲،۲۶۹،1۶۵،۹1،1۷،
سرطان شناسی: ۴3،۴۲،3۸،3۷،۲۷،۲۶،1-۲1،
،۷۹،۷۸،۷۶،۶۰،۵۸،۵۷،۵۶،۵۰،۴۸،۴۷،۴۶
،1۰1،1۰۰،۹۸،۹۷،۹۴،۹۲،۹۰،۸۸،۸۶،۸۴،۸۲
،13۴ ،1۲۹ ،1۲۶ ،1۲۵ ،1۲۴ ،1۲۰ ،111 ،11۰ ،1۰۴
،1۵۹،1۵۸،1۵۷،1۴۷،1۴۵،1۴۲،13۷،13۶،13۵
،1۹۶،1۹1،1۸۶،1۸۹،1۷۷،1۷۵،1۷۴،1۶۷،1۶1
،۲۲1،۲1۶،۲1۵،۲1۴،۲1۰،۲۹۸،۲۰۷،۲۰1،1۹۷
،۲۶۰ ،۲۵۸ ،۲۵3 ،۲۵۲ ،۲۴۵ ،۲۴۲ ،۲3۴ ،۲33
،۲۸3،۲۸1 ،۲۷۹،۲۷۸،۲۷۶،۲۷۲،۲۶۹،۲۶۸

،3۰۶،۲۹۲
سرطان شناسی زنان: ۸3،۹،

کودکان: ۸3،۸۲،1۷،۹، سرطان شناسی 
،۶۵،۵۹،۵1،۴1،1۰،۶،۵،1 سالمت )سالمتی(: 
،1۶۶،1۵۹،1۴1،1۲۶،1۲۶،11۰،۹۶،۸۶،۷۶،۷۰
،31۲،311،3۰۸،۲۵1،۲33،۲3۰،۲1۰،1۸۵،1۸3
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،۸3 ،۸۲ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۲ ،۵۰ ،3۹ معنوی:  سالمت 
،۲۶۸،۲۶۲،1۴1،1۰۴،1۰1،۹۷

،۲33 ،1۸۲ ،1۸۰ ،۹۲ ،۶۵ ،۶1 ،1۷ سودرسانی: 
،3۰۸،۲۴3

  سیاست گذاری )گذاران(: 1۰3،۹3،۸3،۸۲،۶۵،۹،
،۲۷3،۲۴۷،1۷۶،1۷۵

  سیاست گذاری سالمت: ۲۷3،1۶۹،۸3،۸۲،

ش
شایستگی: 13۷،۹۸،۶۹،۶۴،۴۸،33،3۲،13،

،۲۶1،۲۵۹،۲۰۴،1۷۹،1۷۷،1۷۶،1۷۰،13۸
،۶3،۵۹،33،3۲،31 ،۲۸،13،۸،۴  : شایسته 
،1۴3 ،13۹ ،13۷ ،131 ،1۲۵ ،1۰۲ ،۹۸ ،۹۷ ،۶۶
،1۸۹،1۸۸،1۸۲،1۸۰،1۷۹،1۷۷،1۵۹،1۴۹،1۴۴
،۲۰۶،۲۰۴،۲۰1،1۹۹،1۹۷،1۹۵،1۹3،1۹۲،1۹۰
،۲۷۵ ،۲۷۰ ،۲۶۶ ،۲۶1 ،۲۴1 ،۲3۵ ،۲3۰ ،۲۰۸

،3۰۶،3۰3،۲۹۵،۲۹3،۲۸۸،۲۸۷
شجاعت: 1۶۲،1۵۹،۵3،۴۴،۴3،33،3۲،۲۹،

،۲۷۴،1۷۲
،۲۶۵،۲۶۴،1۹۹،1۹۸،1۹۷،1۹۴،1۷۹ شرافت: 

،۲۷۰
شفا: ۶۴،۵۹،۵۶،۵۴،۴۷،۴۵،33،3۲،1۲،1۰،1،

،3۰۶،۲۸۸،۲۸۰،۲۴۸،1۶۴،۷۰
شفافیت: 13۲،۷۰،۶۹،۶۵،۶۴،33،3۲،

شفقت:  ۲۰۴،13۷،13۰،۴۴،
شهامت: ۲۷۴،

،۲۷۰ ،۲۶۹،1۶۵،1۰۵ ،۹۰ ،1۷ ،3 شیمی درمانی: 
،1۷۶،1۷۴،۲۹۶،۲۸۲

ص
صداقت: 111،۷۰،۶۹،۶۸،۶۵،۶۴،۴3،33،3۲،
،1۷۲،1۷1،1۶۹،1۶3،1۵۹،1۴۶،13۷،13۰،11۲
،۲۶1،۲3۵،۲۲3،۲13،۲۰۵،۲۰۴،1۹۹،1۹۰،1۷۴

،۲۷۸

صعب العالج: 11۰،1۰1،۵۹،۵۷،۵۶،۵۴،۸،۷،3،
،۲۹۲،۲۹۰،۲۸۷،۲۶۸،1۹۶،1۹3،1۷۵،1۶۵،1۲۵

،3۰1،3۰۰،۲۹۹،۲۹۷،۲۹۶،۲۹۵،۲۹۴
صفا: ۲۰۲،

صفات الهی: ۲۶3،1۰،
صفات نفسانی: 1۰،

 صفت: ۲۷۵،1۹۸،۴۶،

ض
ضرر نرساندن: ۲۹۹،۲33،۶۵،۶1،

ضمان: 1۰۸،
ضمانت: 1۲۶،1۲۴،1۲۲،1۲1،۶3،۴۹،۴۷،۲۶،

،۲۸۵،۲۰۲،1۴۸،1۴۶
ضمانت اجرایی: 1۴۶،1۲1،

ضمانت پزشک: 1۴۸،

ط
طب:1۰۰،۷۹،۵۴،۵۰،3۹،31،1۸،1۲،11،۷،۵،
،13۶ ،13۵ ،131 ،13۰ ،1۲۷ ،1۲۲ ،111 ،1۰۲ ،1۰1
،۲۰۰،1۹۷،1۹۴،1۷۹،1۴۹،1۴۷،1۴3،1۴۰،13۷
،۲۴۷،۲۴۴،۲۴3،۲1۵،۲11،۲۰۷،۲۰3،۲۰۲،۲۰1

،۲۹۶،۲۹۲،۲۹1،۲۸۲،۲۷۰،۲۶۹
،1۶1 ،1۴3 ،131 ،1۲۶ ،11۷ ،111 ،۶۸ ،3 طبابت: 
،۲۸۲ ،۲۸1 ،۲۶۸ ،۲33 ،1۹۶ ،1۹۵ ،1۸۲ ،1۶۵

،3۰۶
،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲1۶ ،1۰1 ،۹۰ ،۸3 تسکینی:  طب 
،3۰1 ،۲۹۹ ،۲۹۸ ،۲۹۷ ،۲۹۵ ،۲۹۴ ،۲۹۲ ،۲۸۶

،31۲،3۰۲
طب جایگزین: 31۰،3۰۷،3۰۴،۲۹1،

طب روحانی: ۵۴،
طب سنتی: 311،3۰۹،3۰۸،3۰۷،3۰۶،3۰۵،3۰۴،

طب کالسیک: 3۰۶،
طب مکمل: 311،31۰،3۰۹،3۰۷،3۰۴،۲۹1،1۸،
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طب و سالمت: ۲۰3،1۴۵،1۰۲،۵۴،1۴،
طب هسته ای : ۲۴1،

،۲3۸ ،۲3۵ ،۲33 ،۲3۲ ،1۶۵ ،۵۵ ،۴۷ ،۲ طبی: 
،۲۴۰،۲3۹

،۵۴،۴۷،۴۵،3۹،3۵ )طبیبان-طبیبانه(:  طبیب 
،1۹۶،1۹۵،1۴۹،1۴۰،13۰،1۰۹،1۰۷،۹۶،۵۹،۵۵
،۲33،۲1۰،۲۰۷،۲۰۵،۲۰۴،۲۰۲،۲۰1،1۹۹،1۹۸

،31۲،3۰۵،۲۸۸
،۲۹۶،۲۸۸،1۶1،13۸،۹۸،۹۵،۵۴،31 طبیعی: 

،3۰۵
طبیعیات:13۶،

ع
عادالنه: 1۴۹،133،1۲۸،۹3،۸۶،۸1،۶1،۴1،۶،

،۲۸۷،۲۵۹،۲3۵،۲۲۰،۲1۴،1۹۸
عدالت: ۴3،۴۲،۴1،33،3۲،۲۹،1۷،1۶،11،۸،
،۸۰،۷۷،۷1،۶۵،۶1،۵۴،۵3،۴۸،۴۷،۴۶،۴۴
،11۹،111،1۰۹،1۰۰،۹۹،۹۶،۹۵،۹۲،۸۶،۸۴،۸۲
،1۶۲،1۴۷،1۴۶،13۹،13۷،13۵،13۴،13۰،1۲۲
،1۹۴،1۹۰،1۸3،1۸1،1۸۰،1۷۵،1۷۴،1۶۹،1۶۸
،۲۵1،۲۵۰،۲۴۹،۲۴۰،۲31،۲۲۴،۲۲۲،۲۰۴،1۹۰
،۲۸۵ ،۲۸۴ ،۲۸3 ،۲۷۸ ،۲۷۲ ،۲۷۰ ،۲۶۲ ،۲۶1

،3۰۸،۲۹۹،۲۸۷
عدالت در سالمت:  ۲۴۹،۹۹،۴1، 

عدم اضرار:  ۶1،
عزت:  ۲۶۴،1۹۷،۶۸،۶۲،۵3،

عالج پذیر )درمان پذیر(:۷،1،
علم اخالق:1۶۲،13۸،1۲۷،11۹،31،3۰،1۸،1۰،

،۲۸1،1۷۰
عفت: ۲۶۷،1۶۲،1۵۹،11۲،۴3،33،3۲،۲۹،

،۲۶۴ ،۲۶3 ،۲۵۰ ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۷ علم نافع:
،۲۷3

علمی:  ۵۴،۴۸،۴۶،۴۲،33،3۲،۲3،۲1،13،۵،
،1۴۴،1۴1،13۹،13۷،1۰۵،۹۹،۸۴،۵۹،۵۸،۵۷
،۲3۰،۲1۴،۲13،۲۰۴،1۷۷،1۷۴،1۶۵،1۶۴،1۵۹
،۲۵۴،۲۵3،۲۵۰،۲۴۸،۲۴۷،۲۴۴،۲۴3،۲۴۰،۲3۹
،۲۷۵،۲۷۴،۲۷3،۲۷۲،۲۶۸،۲۶۵،۲۶3،۲۶۲،۲۶1

،3۰۹،3۰۸،۲۹۲،۲۸۴،۲۷۸،۲۷۷،۲۷۶

غ
غذا )غذایی(:۲۴۵،۲13،1۹۷،۴۴،

غربالگری:۲3۸،۲33،1۶۶،1۲۸،۸۲،۶۴،11،۶،
،۲۷۰،۲۵۲،۲۴3

ف
کولوژی: ۸3،۸۲،۹، فارما

فرهنگ:۲۷،۲3،1۹،1۶،1۵،13،1۲،۹،۸،۶،3،
،۶۵،۶۴،۶1،۵۸،۵۶،۴۷،۴1،3۸،3۴،3۲،31
،1۰1،۹۹،۹۸،۹۶،۹3،۹۲،۹1،۹۰،۸۲،۸1،۸۰،۷۶
،13۵،13۴،133،13۲،1۲۶،11۹،11۸،111،1۰۸،1۰3
،1۶۵،1۶1،1۵۶،1۴۵،1۴۲،1۴1،13۹،13۷،13۶
،۲1۸،۲1۷،۲۰۵،۲۰۴،1۹۹،1۸۰،1۷۹،1۷۵،1۶۸
،3۰۹،3۰۲،۲۹۵،۲۶۴،۲۲۹،۲۲۴،۲۲۲،۲۲1،۲۲۰

فرهنگی:۵۸،3۴،33،۲۷،۲3،1۵،1۴،1۲،۸،۶،3،
،1۰۵،1۰3،1۰۲،1۰۰،۹۹،۹۶،۹1،۸۶،۸۲،۸1،۶1
،1۴۶،1۴۲،13۹،13۵،13۴،131،13۰،11۸،11۰،1۰۹
،1۸۵،1۸۴،1۸۰ ،1۷۹،1۷۷،1۷۲،1۶۸،1۶۵،1۶1
،۲۹۹،۲۸۷،۲۶۹،۲۴۹،۲۴۸،۲3۵،۲۲۲،۲۲۰،۲۰۴

،31۲،311،3۰۵،3۰۲،3۰۰
فرهنگ ملی:۲۰۴،۹۰،۹،

،۴۰ ،3۸ ،3۵ ،31 ،۲۹ ،۲۰ ،1۹ ،1۸ ،13  فضایل:
،1۶3،1۵۶،1۴۹،1۴۴،1۴۰،11۸،۹۵،۷۶،۴۸،۴3
،۲۲1،۲۲۰،۲۰۴،۲۰۲،1۹۹،1۹۸،1۹3،1۹۰،1۶۸

،۲۸۸،۲۸۷،۲۶۲،۲۶1،۲۵۸،۲۵۰،۲۴۹،۲۴۸
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فضیلت )فضیلت ها(:33،31،3۰،۲۹،۲۸،1۹،1۸،
،1۵۶،13۸،133،13۲،131،1۲۲،11۸،۵3،۴۰،3۵
،۲۶3،۲۲۰،۲۰3،۲۰۰،1۹۸،1۹۴،1۹۰،1۸1،1۸۰،1۵۹

،۲۸۲،۲۷3،۲۶۵،۲۶۴
فقه:11۸،11۷،11۵،1۰۸،1۰۴،۸۲،33،۲3،1۷،3،
،1۴۸،1۴۷،1۴۵،1۴۴،1۴3،131،1۲۵،1۲3،11۹

،۲۶۹،۲۲۰،۲۰1،1۵۰
فناوری سالمت:۲۴3،

فناوری های نوین:۲۵3،۲۵۲،۲۴۲،1۰۵،۸۲،3،

ک
،1۶۵ ،1۰۴ ،1۰۰ ،۹۲ ،۹۰ ،۷۶،۷۰ کارآزمایی:۶۷،
،۲۷۲ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۲ ،۲۵۲ ،۲۴۵ ،۲۴3 ،۲1۶

،۲۸۸،۲۸۴،۲۷۸،۲۷۷،۲۷۶،۲۷۵
،1۶۹ ،1۶۸ ،133 ،۹۹ ،۹۶ ،۷ کارگزار)کارگزاران(: 

،3۰۹،1۷۶،1۷۴،1۷۲،1۷1،1۷۰
کد )کدهای( اخالقی :۶1،۶۰،۵۲،1۷،1۶،1۴،1۰،
،1۴1،1۰۰،۹۹،۸۹،۸3،۸۲،۷۰،۶۵،۶۴،۶3،۶۲
،۲33،۲1۸،۲1۶،۲1۰،1۷۷،1۷۵،1۷۴،1۶3،1۵۷
،۲۷۹،۲۷۸،۲۷۶،۲۷3،۲۷۲،۲۶۸،۲3۸،۲3۷

،311،3۰۹،۲۹۵
کرامت(:33،3۲،۲۹،۲۶،1۹،1۸،۸، کرامت )حفظ 
،1۰۰،۹۵،۸۷،۶۹،۶۷،۵۹،۴۹،۴۷،۴۰،3۹،3۴
،1۸1،1۸۰،1۶3،1۵۹،1۴1،1۴۰،1۲۵،1۲۲،11۲،111
1۸3ف1۹۶،1۹۵،1۹۴،1۹3،1۹۲،1۹۰،1۸۹،1۸۴،
،۲33،۲3۰،۲۲3،۲۰۴،۲۰3،۲۰۲،۲۰1،1۹۸،1۹۷
،۲۶۵ ،3۶۴ ،۲۶۲ ،۲۵۲ ،3۵1 ،۲۴۰ ،۲3۵ ،۲3۴

،۲۹۹،۲۸۸،۲۸۷،۲۸۵،۲۸۴،۲۸3،۲۸1،۲۷۶
کرامت بیمار: 1۹۸،۶۷،

کمیتۀ اخالق : ۲۸۴،1۶3،1۵۷،۴،
کنترل: ۷۰،3۵،۹،۵،۲،1،،1۵۹،1۴1،13۵،1۲1،
،۲۴۶،۲۴۵،۲۴3،۲3۹،۲۲3،1۹1،1۸۵،1۷۵،1۷۰

،3۰۸،3۰۰،۲۹۸،۲۸۸،۲۸1،۲۶۲
کنترل سرطان: ۲۶۲،1۷۵،۵،۲،1،

کنترل کیفی: ۲3۹،
کنشگر )کنشگران(: ۸۷،۸۶،۷۰،۴۹،۴۸،۴۰،۲3،۸،
،1۶۶،1۴۵،13۸،13۵،131،1۲3،1۲1،1۰۵،1۰۲،۹۹
،۲13،۲1۲،۲1۰،۲۰۴،۲۰3،۲۰۲،۲۰1،1۹۸،1۷۹،1۷۷

،۲۹۵،۲۹۲،۲۸۷،۲۷۰،۲۶۲،۲31،۲۲3،۲1۵،۲1۴
،۷۹،۷۰،۶۷،۶۶،۶۴،۵۹،۴۹،3۵،۲۲ کیفیت: 
،۲۲۰،1۹1،1۷۶،13۹،111،11۰،1۰۲،1۰1،۸۹،۸۷
،3۰۲ ،3۰1 ،۲۹۹ ،۲۹۶ ،۲۹۵ ،۲۶۷ ،۲3۷ ،۲3۵

،3۰۸،3۰۷

گ
گفتنحقیقت:۲۸۵،1۶۲،1۶۰،11۰،۹۰،33،

گروههایآسیبپذیر:1۴۷،۶۲،

م
ماوراءطبیعی:31،
ماورایی:۵۷،۵1،

مالکیت معنوی:۲۷۷،1۲۶،۶۹،۶۴
مبانی ارزشی:۶۲،۲۷،۲۶،۷،

،1۹3 ،1۹۲ ،1۹۰ ،1۸1 ،1۰۹ ،۵3 ،3۲ ،31 محبت:
۲۰۸،1۹۹،1۹۸،1۹۷،1۹۶،1۹۵،1۹۴

محرمانگی:۲33،۲۲۴،1۷۶،۶۹،۶۸،۶۶،۲۲،۴،
،۲۹۹،۲۷۶،۲۴۰،۲3۸

مدیر )مدیران(:۹۰،۸۷،۸۲،۷۹،۲1،1۹،1۷،۸،۷،
،1۷۶،1۷۵،1۷۴،1۷3،1۷۲،1۶۹،1۶۷،۹۹،۹۶،۹۲

،۲۷3،۲۶1،۲۴1،۲۲۲،۲1۶،۲1۴،۲1۰،1۸۵،1۷۷
مدیریت:1۲،1۰،۸،۶،۴،،۸۸،۸۶،۸۰،۶۵،۴۷،
،1۶۸ ،1۶1 ،13۹ ،1۲۸ ،1۹۸ ،1۰3 ،۹۸ ،۹3 ،۸۹
،۲13،۲11،۲1۰،۲۰۴،1۸۵،1۸3،1۷۷،1۷۴،1۷3
،۲۸۴ ،۲۴۶ ،۲3۵ ،۲۲۵ ،۲۲۴ ،۲۲3 ،۲1۷ ،۲1۴

،31۲،3۰۸،۲۹۸،۲۹۵،۲۹۲،۲۸۸
مدیریت بیماری:۶،

مدیریت خطر:۸،
مدیکال انکولوژی:۲۵3،1۰۹،۸3،۹،
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،۸3 ،۸۲ ،۶۹ ،۶۸۴۶، ،1۸ ،1۵ ،1۴ ،3 مراقبت:
،1۴۶،1۴۵1۴1،،13۸،13۲،1۰۸،1۰۲۹۸،،۸۸،۸۴
،۲۲1،۲1۶،۲11،۲۰۲،1۹۹،1۸۵،1۸۴،1۶۶،1۶۵
،۲۹۵ ،۲۹۲ ،۲۸۶ ،۲۸3 ،۲۸1 ،۲۴۶ ،۲۴۰ ،۲۲۲

،31۲،3۰۷،3۰۵،3۰۲،3۰1،۲۹۹،۲۹۸،۲۹۶
مراقبت تسکینی:3۰1،۲۹۷،۲۹۶،

مروت:1۸،
مسائل کالن:۹،

مسئولیت:۶۷،۶۶،۴۷،3۹،۲۶،1۶،13،۵،۴،
،1۴۵ ،1۴۴ ،1۴۲  ،1۴۰ ،131 ،1۲۵ ،1۰۷ ،۸۹ ،۸۸
،۲۲۴،۲1۷،۲۰۲،۲۰1،1۹1،1۷3،1۷۰،1۶۸،1۴۸
،۲۸3 ،۲۷3 ،۲۶۴ ،۲۶1 ،۲3۶ ،۲3۵ ،۲3۰ ،۲۲۵

،۲۹۵،۲۸۷
مسئولیت اجتماعی:13،

مسئولیت اخالقی:۲۸۷،1۴۴،۶۷،
معنوی:3۹،3۵،33،3۰،۲۶،1۹،1۴،13،1۲،1۰،۵،
،۶۹،۶۴،۵۹،۵۷،۵۴،۵3،۵۲،۵۰،۴۷،۴3،۴۲
،1۰۴،1۰۲،1۰1،۹۹،۹۸،۹۷،۸۹،۸۶،۸3،۸۲،۷۹
،1۵۰،1۴۹،1۴۶،1۴۰،13۲،13۰،111،11۰،1۰۹،1۰۸
،1۹۹،1۹۶،1۹3،1۸۵،1۸۴،1۸3،1۷۵،1۶۵،1۶۰
،۲۶۲،۲۶1،۲۵۹،۲۴۹،۲۴۷،۲۴۰،۲۲۰،۲11،۲۰۸
،۲۸۸ ،۲۸۵ ،۲۸1 ،۲۷۷ ،۲۷۶ ،۲۷۵ ،۲۶۸ ،۲۶۵
،31۲،3۰۶،3۰3،3۰۲،3۰1،۲۹۹،۲۹۶،۲۹۵،۲۹۲
،۵۶،۵۵،۵۴،۵3،۵۲،۵1،۵۰،۲۶،1۸ معنویت: 
،1۶۴،1۴۵،13۵،131،1۰1،۹۹،۹۷،۹۵،۵۸،۵۷

،۲۶۲،۲۵۹،۲۰۴،1۹۴
معیار اخالقی:1۰1،۸1،۷۹،۴۰،۲۶،1۵،1۴،1۲،

،۲۵۰،۲۲1،۲۰3،1۹3،1۶۹،13۴
،۲1۲ ،۲11 ،1۵۶ ،1۰۷ ،۶۸ ،۶۲ ،۴۹ ،۴۰ منفعت:

،۲۸1،۲1۸،۲1۴،۲13
موضوع شناسی:1۶۰،13،11،

ن
ناشایست: ۲1۴،3۴،۲۸،

نظارت:1۴۲،13۸،13۵،1۲1،1۰1،۹۹،۷۰،۲۲،1۶،
،۲۵۴،۲3۰،۲۲3،۲۲۲،1۸۵،1۷۶،1۷۵،1۷۴،1۷3
،311،31۰،3۰۹،3۰۸،3۰۵،3۰1،۲۸۸،۲۸3،۲۷3
،۸۸،۸۴،۸3،۸۲،۷۹،1۹،۸،۵ سالمت:  نظام 
،1۷3،1۶۸،13۴،1۲۶،1۲3،1۰۲،۹۵،۹۲،۹۰،۸۹
،۲۸۵،۲۵۸،۲3۵،۲1۶،۲13،۲۰۹،1۸۰،1۷۷،1۷۵

،3۰۸،3۰۵،۲۹۷
نئوپالسم: ۷،

و
وصیت )وصایا (: 3۰۰،11،

هـ
هدف )اهداف(:۴۶،۴1،۴۲،۴۰،3۸،۲۹،1۰،۲،۹،
،11۸،1۰۵،۹۷،۹۵،۸1،۸۰،۶۲،۶3،۶۰،۵۷،۵۲
،1۵۰،13۸،133،13۲،1۲۷،1۲۴،1۲3،1۲۰،11۹
،۲31،۲۲۵،۲۲۴،۲13،1۷۷،1۷۶،1۷3،1۶1،1۵۶
،۲۶۶ ،۲۶۲ ،۲۶1 ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲۴۵ ،۲3۸ ،۲3۵

،3۰۵،۲۹۵،۲۹3،۲۹۲،۲۷۷،۲۷۲،۲۷۰
همت:۲۶۷،1۷1،۸۷،

همدلی: ۲۸3،۲۲۵،۲۰۶،1۷3،1۶3،1۵۷،13۹،۶۷،
هوش مصنوعی:1۴۸،

ی
یاور:  1۷۰،1۶۹،
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اخالقپزشکیحرفهای،بارویکرداسالمیدرحوزۀسرطانشناسی

امام حسن مجتبی علیه السالم 
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»زیباترینزیبایی،اخالقنیکواست«

الخصال,جلد1,صفحه29


