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دوره یوناانی ااا   قساق،ا       ساله از 2500اخالق پزشکی در دنیا سابقه 
بق،ا   افالطون  ارسطو( دارد قبه صورت مدون و مشخص(. در آن زمان 
پزشکان ام فسلفه یاد می گ،فتند و ام حکمت و از آن زمان اخاالق و  
فلسفه با ام گ،ه خورده اند و مبحثی داریم به نام فلسفه اخاالق. و لا ا   

م اماورات زنادگی باه    ا، پزشک و به طور کلی ا، ف،دی بایاد در انااا  
 feed backمکتب فلسفه خاصی نیز م،اجعه کناد و باا جوجاه باه آن     

 بگی،د.
 اندیشمندان مهم  در فلسفه یونان دانشمندانی بودند مانند : 

 (399 -470سق،ا  ق  -1
 (347-427افالطون ق  -2
 (322-384ارسطو ق   -3
قی را باه  بق،ا  اولین کسی بود که اصول اخال(  380- 450بق،ا  ق  -4

 ای با علم پزشکی آمیخته ک،د. صورت سوگند نامه

سوگند نامه بق،ا  اول از امه در ماورد کارااایی کاه پزشاک بایاد       -
اناام داد و کاراایی که باید پ،ایز کناد  نحاوه ب،خاورد باا بیمااران و      

 پ،ایز از سقط جنین و ... صحبت ک،ده است.

روز شهد   سوگندنامه بهه  در واقع امان  هلسینکیاعالمیه  -

 است . اخالق پزشکی در ای،ان از گ شته مورد جوجه بوده است. بقراط

قحاکم بابل یا شوش ام،وز( یاک لاو     حمورابیدر جنوب ای،ان از  -

مانده که در آن جمام قوانین جامعه آن روزگار نوشاته شاده کاه قاوانین     
پزشکی نیز در آن ذک، شده بود به عنوان مثال قوانین انتظامی پزشاکی  

 ذک، شده است. نیز

موارد اخالق پزشکی را مط،  ک،ده  آکونیاسدر مسیحا ف،دی با نام  -

 است.

ولی شکوفایی اخالق پزشکی و فلسفه اخالق جوسط افا،ادی واون    -

در قا،ون   ، کانت، بنتان، جان استوارت مین، راس، موور هیوم

 بوده است. 20-18

در حال حاض، اخالق پزشاکی کاارب،دی شاده اسات. در کشاور ماا        -
( ایااد شده اسات کاه روی   ethics commityکمیته اای اخالق ق

 کاراای اخالقی نظارت می کنند.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : تاریخچه مختصر اخالق پزشکی در ایران 
در عص، زرجشتیان در ای،ان پزشکی جوسط روحانیان اناام می شاده   -

که ام طب می خواندند و اام الهیاات. فا،دی باه ناام رالایا ا طباا        
د داشت که ب، کار امه پزشکان نظارت مای ک،دقمثال   قس،پزشک( وجو

باود باه ناام دادپزشاک قدات( اماان      موبد زرجشتی  نظام پزشکی( یک 
نسبت باه اعماال خاالخ اخاالق      زرجشتیان  پزشکی قانونی بوده است.

و خطاااای پزشاکی حساا      سقط جنین   بارداری غی، مش،وع  مانند 
ت ام ماازات مالی می شد پزشکی که سقط اناام می داده اس بودند . 

و ام ماازات بدنی. از جمله ض،به با شی نوک جیز به جعاداد زیااد روی   
 بدن پزشک می زدند.

 بعد از اسالم جوجه ویژه ای به اخالق پزشکی شد. -

 

 
 

 نکته : ?
 نوشته آقای رازی در مورد اخالق پزشکی است. الطب الحاوی فیکتاب 

 ون نوشته ابن سینا در مورد طب و شفا در مورد طب است.کتاب قان
ماوسی ااوازی یک سوگندنامه معا،وخ مثال بقا،ا  در ماورد اخاالق      

 پزشکی دارد.
 کتاب کامل الصناعه الطبیب و پندنامه ااوازی جالیف آقای ااوازی است.

تهر اسهو و    پند نامه اهوازی از سهوگند نامهه بقهراط لامه     

 .گنجاند  شد  اسواصول اسالمی نیز در آن 

  

    چندین جمله معروف در مورد اخالق پزشوکی ا

 ی:دانشمندان ایران

: طبیب باید بیمارش را به بهبودی و ساالمت امیادوار   رازی -

 کند حتی اگ، خود امیدی به بهبودی بیمار نداشته باشد.

: نخستین موعظت یک پزشک بن مجوسی اهوازی علی -

دانشمند آن است که ستایش پ،وردگاار و ف،ماانب،داری خداوناد    
عزو جل را به جای آورند و پاا از آن اساتادان خاود را بازر      
دارند و در خادمت و سااساگزاری و گ،امای داشاتن آن امات      

 گمارند.

 

 در دنیا و کشورما اخالق پزشکیگذشته 
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 پارسیان دانش اخالق پزشکی

 

  تعاریف  اخالقتعاریف  اخالق
 اخالق پزشکی وجود دارد : ای جع،یف ب،  10-12حدود 

رفتار  ی انسان است که منشآاخالق  خوی اای و ویژگی اای درون -
 آدمی می شود.

 اخالق ساختار وجودی آدمی است. -

اگ،وه ب،خی اخالق را ب،ای امه خصوصیات درونی اعم از خوب یاا   -
لی رفتاار اخالقای مبتنای با، ارزشاهای وا ی      کار می ب،ند وه بد ب

 انسانی است.

- Morals یعنی خلق و خوی راسخ در نفس : 

- Ethics  نظریه های پیرامون رفتار خوب یا بد. درسهو :

 یا نادرسو یا پاک و پلید انسانی اسو.

- Moral),morality)  این دو است اماکارب،دی  به معنای اخالق 

یک س،ی اصول و مبانی جئوریک  Ethicsبا ام جفاوت دارند. در  
جحت پوشاش دارد  در   ی رامساالل عمل moralityمط،  است اما 

ماثال درو  نبایاد   قنی می باشاد.  یاخالق روی زم  moralityواقع 
  Ethicsگفت یا اس،ار م،یض را نباید افشا ک،د به این می گویناد  

ظ اما وقتی می گوییم حا  در این م،یض وگونه یاباد اسا،ار را حفا   
 (است. moralityک،د در حقیقت این 

اخالق پزشهکی نهوعی از اخهالق هرفهه ای اسهو لهه اصهول        

 اخالقی را درفضای خاص هرفه پزشکی بیان می لند.

اخالق ش،یف ج،ین موضاوع عاالم اساتی انساان اسات و اخاالق        -1
پزشکی ساایای خاا  ح،فاه پزشاکی اسات و احاوا ت آابات آن را       

 ب،رسی می کند.

درو  قشکی سنتی بیشت، ب، مبنای ام، و نهای باوده اسات.   اخالق پز -2
 است   Orientedنگویید و ...( 

 (contemporary critical medical ethicsق 

پیامب، اسالم در مورد اخالق گفته است که اادخ و غایات بعثات و     -3

انوی بعتوت متمو     قنبود ایشان اجمام و اکمال مکارم اخالقی است. 

 (مکارم امخالق

اسات کاه باه صاورت      عملای  خالق پزشکی شاخه ای از حکمات ا -4
practical  .باودن جوصاایف را در حاوزه اختیااری   یعنای افعاال    اسات 

  می کند . 

اخالق پزشکی شاخه ای است از اخالق یا فلسفه اخالق کاه ساعی    -5
دارد در سایه جحلیالت فلسفی   درست و نادرست را در ع،صاه کارااای   

 ما معلوم کند.
 پزشکی اخالق در صحنه عمل پزشکی است.اخالق  -6
اخالق پزشکی مقوله کارب،دی است که رااکاراای سازمان یافتاه را   -7

ب،ای کمک به پزشک در جبیین و حل مباحث اخالقای در طاب باالینی    
 ف،اام می کند.

اصاول حااکم با،    اخالق پزشکی را می جوان جنظیم رفتار و اجا،ای   -8
ق پزشکی بالینی یک دید و نگ،ش در رفتار شغلی پزشکان دانست. اخال

 عمل طبابت ایااد می کند جا کیفیت م،اقبت از بیمار با  ب،ود.
 "درکتاب اخالق پزشکی وزارت بهداشت ام جع،یفای وجاود دارد :    -9

اخالق پزشکی علمی اسو له موضوع آن بررسی مجموعهه  

آداب و رفتههار پسههندید  و ناپسههندی اسههو لههه صههاه ان   

 "د داشته باشند.مشاغ  پزشکی بای

این علم اصول اخالقی حاکم ب، رفتار ح،فه  ای در طاب را در با،    -10
می گی،د و در واقع شاخه ای از اخالق عمومی است کاه جامعاه انتظاار    

 دارد که ما پزشکان آن را داشته باشیم.

علم اخالق منطبق کننده روابط و رفتار صاحبان مشاغل پزشکی با  -11
 کلیات اخالق است.

 داه  2-3: شاخه جدیدی از اخالق است که حدود  خالق  یستیا

 medicalکاه ف،اجا، از    bio ethicsاست که ایااد شاده باه ناام    

ethics    است  یعنی اخالق پزشاکی زی،ماموعاه ای ازbio ethics 

مجموعه موضهوعا  زیسهو شناسهی و     Bio ethicsاست. 

 بررسهی مهی لنهد و اخهالق    علوم بهداشتی را به صور  للی 

  ، ژنتیک ، همانند سازی ، اهدای اسپرمپزشکی را در هیطه 

rescarch .و بررسی علمی مطرح می لند 

خالق زیستی بخشی از اخالق کارب،دی است که مبانی اخالقی را ب،ای ا
جای در طاب و   حل مشکالت پیچیده فعلی و مشکالت قابل پیش بینی آ
ک،دیم   جکلیفماان  بیولوژی ف،اام می کند   مثال   اگ، امانند  سازی 

 با موجودات امانند سازی شده ویست ؟

 : اخالق پزشکی یک اخالق لهاربردی اسهو   " نتیجه گیری

له قرار اسو یک سری م انی و اصول جهو بایهدها، ن ایهد   

شهاخه ای   ها ارزش ها و خوب و بدهای لهار ب ابهو بدههد.   

 اسو از هکمو عملی.

 

 
 شکی به چه چیزهایی می پردا ی  :پزر اخالق د
o فلسفه اخالق پزشکی 
o ارجباطات ح،فه ای در طب 

o جسم انسان در اخالق پزشکی 

o  بعد از قمباحث اخالق پزشکی قبل از جولدfetus,embrio) 

o اخالق پزشکی در کودکان 

o اخالق پزشکی در پیوند اعضا و بافت اا 

o اخالق پزشکی در خاجمه حیات 

o  اخالق پزشکی درbiotechnology و زمینه مولکو ر و ژنتیکی

 مباحث عمده در اخالق پزشکی
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 گذشته اخالق پزشکی و تعاریف اخالق

o اخالق پزشکی در زمینه اجمام بارداری و سقط 

o اخالق پزشکی در بیماران روانی 

o اخالق پزشکی در بیماران سالمند و دمانا 

o ق پزشکی در زمینه 0اخالresearch  

o اخالق پزشکی در زمینه آموزش 

o و اخالق پزشکی   فقه  قانون  طب 

 

11--  eetthhiiccss  pphhiilloossoopphhyy  فه اخالق پزشکی (فه اخالق پزشکی ()فلس)فلس  

این اسو له به شما بهه عنهوان پزشهک یهک سهری      لارش 

 معیهههار جههههو تعیهههین خهههوب و بهههد بهههودن لارهههها     

اای درست  اای فلسفی منعی در جش،یح وهارووب با جحلیلمی دهد.  

 .و نادرست در علم پزشکی دارد

 ن می کند . در قبال مساالل  مختلف را جبیی پزشک وظایف 
 نهاده شده است ؟ ر س،شت انسان مفاایم  اخالقی دآیا  .1
پدید می آیند  یا با رشد  عقلی به جادری    آیا این مفاایم به یکباره  .2

 حاصل می شوند ؟

فلسفه اخالق شامل جئوری اای اخالقی است که به سئوا ت عملای و  
 نظ،ی در این زمینه پاسخ می داد.

 

 
 

  فلسفه اخالق پزشکیفلسفه اخالق پزشکی
به یک ساختار اخالقی  فلسفی  اعتقااد داریام  و با، مبناای آن     امه ما 

 عمل می کنیم . 
فلسفه از آن حیث مهم است که در کلیه قسمت اای اخالق پزشاکی و  

 جصمیم گی،ی اای ما جاآی، می گ ارد.
 

 
 

اگ، مکتب اخالق اصولی ما نتیاه گ،ایی باشد وون به نتیااه بهاا مای    
ایم قمثال نتیاه سقط را خوب می دانیم( ساا آن،ا اناام می دایم و د

اگ، اخالق اصولی اا  وظیفه گ،ایی باشد در کارب،د آن طبق وظیفه عمل 
می کنیم مثال می گوییم وظیفه ما این است که در ا، شا،ایطی ساقط   

 اناام ندایم یا راز پوشی کنیم.

 

  ارتباطات حرفه ای در طبارتباطات حرفه ای در طب  --22
 بیمارارجبا  پزشک و  -
 صالحیت علمی و عملی پزشک -

 نحوه گ،فتن رضایت بیمار -

 راز داری -

 حقیقت گویی -

 نحوه ارجبا  با امکاران -

درماانش  ق بایاد  از اعتقاادات  بیماار با،ای      دقت به اعتقادات بیمار -
 ( گ اشت و به آنها احت،ام کمک گ،فت 

 روابط مالی بین پزشک و بیمار -

 

 الف( ارتباط بین پزشک و بیمار:
 ارجبا  وجود دارد :یف در این جع، 2
1- Autonomy  :  خود آالینی و خود مختاری 

2-Puternity  :  پزشاک   در ایان دیادگاه    یا قیم مآبانه پدر سا ری

 را  محسوب می شود و وون طب خوانده صاال  او   پدر   قیم بیمارمثل 
 می داند و قصد کمک دارد . 

      نظریات مطرح در فلسفه اخالق در سوه حوو

 هستند:

مطالعه منشا و محتوای  (: metaethicsفراخالق )  -1

 اخالقی است. مباحث پایه اخالقی است .  مفاایم
 ف،ااخالق می گوید خوب ویست  بد ویست.

جعیین اساتاندارداا    :normoethicsاخالق اصولی  -2

اصااول و قواعااد اخالقاای و مشااخص کاا،دن رفتااار درساات و 
نادرست است. نتیااه گ،ایای و وظیفاه گ،ایای  نموناه ااای        

زی خاوب  اخالق اصولی استند . پاسخ داند به سوال وه ویا 
 است یا ارزش کدام است.

موضاوعات   :applied ethicsاخوالق کواربردی    -3

مورد بحث و ماورد اخاتالخ مانناد ساقط  حقاوق حیواناات و       
 اجانازی است.

 که وارد شویم   کارب،دی  می شود .  Caseدر مورد  
 

  :در فلسفه اخالقی سه حو   وجود دارد 
 ف،ا اخالق (1

 اخالق اصولی (2

 اخالق کارب،دی (3
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 پارسیان دانش اخالق پزشکی

 
کن و این کار را نکن و بیمار به بیمار می گوید این کار را ب یعنی پزشک

ام می گوید وشم. یعنی پزشک مثل یک قیم ب،ای بیمار است که ایان  
 موقعیت استثنایی ب،ای پزشک است. 

رازداری  حفظ ح،یم خصوصی بیمار  احت،ام به اعتقادات ما ابی بیماار    
امیدواری  جوجه به مساالل مالی  خوش خلقی و احت،ام به شخصیت بیمار 

شک و دادن اطالعات کامل به پزشک و اعتماد به او و بیان از وظایف پز
انتظارات شخصی نسبت به رازداری در ماورد بیمااری از وظاایف بیماار     

 است.
دریافت رضایت معتب، در راستای اناام اقدامات پزشاکی با،ای پزشاک    

باشاد. دو عامال ماانع با،ای      دفاعی در ب،اب، ادعای خسارت در آینده می
 گ و فقدان درمان مناسب است.گویی  ف،ان حقیقت

)آتو = یعنی خهود    و  نومهو     آتونومی یعنی خود آئینی

، خود مختاری ، استقالل. در پزشهکی امهروز   = یعنی آیین ( 

 ا پترنالیسم جای خود را به آتونهومی داد  اسهو یعنهی   نید

دیهد   ، خواسو بیمار ، توجه به نظر و صالحبیمار به  اهترام 

ارت ههاط بهها بیمههار  هاضههر مرههور  ر هههال د، اتونههومی  بیمههار 

به مریض باید بگویهد لهه    پزشک باید مرسوب می شود . 

از بین این وند  ایا با این لار موافق اسو و آن را می پذیرد؟

می خوااد م،یض را لما کند بایاد   اگ، راه را انتخاب می کند.راه کدام 
،ی جهات  و یا اینکه باه بیماار ف،صات جصامیم گیا      بگی،داز وی اجازه 

 در صورت اورژانا نبودن(قبست،ی در بیمارستان بداد. 
  client کاه باه بیمااران بگاوییم مشات،ی     بود،یه مط،  شاده  ظیک ن

 (خیلی زود رد شد و غلط بود. ق

آن چیزی له در رابطه ما و بیمار ضمانو اجرایی نکته :  ?

از  "اهسها  مسهلولیو هرفهه ای     "اخالق پزشهکی اسهو   

 جانب پزشک اسو. 

پزشک و بیمار باید ب،اسا  اجونومی باشاد و ناه   : روابط  جه گیرینتی

 پدرسا رانه و احسا  مسئولیت ح،فه ای ام مهم است.
جواننااد بااا جشااویق بیمااار باا،ای مشااارکت نزدیکااان در   بااالینگ،ان ماای

اایی در جهات   اا و جقویت احسا  انتخاب در بیماران گام گی،ی جصمیم
 ماران ب،دارند.از بین ب،دن احسا  اجبار در بی

 علمی و عملی پزشک :ب( صالحیت 
باید دانش ما به روز باشد  مشاوره اای جخصصی اناام بدایم  قصاور و  

 جقصی، را درنظ، بگی،یم. در کل مورد مهمی نیست.

 خیلی مه ( )( : patient consent)ج( رضایت بیمار 
ه پزشاک  رضایت یعنی بیمار با اختیار خود اجازه یک مداخله پزشکی را ب

 اعماال  ب،ای جماام   . است consentاجونومی یک اصل مهمش بداد. 
 داشته باشاد.  رضایت باید  بیمار بزر   ج،احی جا عمل  گ،فته  از معاینه 

 جا ش،  مهم داریم: 3بداد.  معتب،  ب،ای اینکه بیمار رضایت

a) را در اختیهههههار بیمهههههار بگهههههذاریم   ابالعههههها   زم. 

 (Dis Closure) یعنی کلیه اطالعات  زم جوساط   باشد(باید کتبی ق

 پزشک به بیمار داده ود و بیمار نیز کامال آن را بفهمد.

b)  ند این ابالعا  را درک لند و تصمیم بگیهرد ابیمار بتو .

در مقاام   دواار جناون  و دماانا    یاا فا،د    یک کودک ( Capacityق
گی،ی بیمار  در ظ،فیت جصمیم جصمیم گی،ی در مورد بیماری خود نیست.

گیا،ی   باید قدرت فهمیدن کلیه اطالعات را داشته باشد و عواقب جصمیم
  .بینی ای منطقی و قابل پیش  به گونه

c)     ق باا اجباار    .تصمیم گرفتنش آزادانهه و داوبل انهه باشهد

پایاه و اساا  اخا  رضاایت از بیماار        (Voluntarinessق .نباشد ( 
 باشد. می احت،ام به شخصیت او و نیز حفظ اجونومی و اختیار او

در ب،یتانیا اناام اقدامات درمانی بادون رضاایت بیماار   قصاور باوده و      
 شود.  انگاری محسوب می ی ناقل سهل درمان با رضایت آگااانه

ی قضاایی  باالینگ، موظاف     در درمان بیمار بدون ظ،فیت بسته به ناحیه
ناماه پزشاکی    است که ب، مبنای منافع بیمار خود عمل کند و از وصایت 

 ی جایگزین به،ه گی،د. ب، و یا جصمیم گی،ندهمعت

 

 
 

 :رضایت چند مدل دارد 

وارد مطب شما شده  امین که بیمار  : تلویحی()رضایت ضمنی -1

با اعمالش نشان می دااد کاه رضاایت     بیمار وقتی رضایت دارد .  یعنی
باه ما،یض مای     دارد که شما ب،ای وی کاراای طبی را انااام بدایاد.  

اجازه  .و آستینش را با  می زند بگی،یدگویید که می خوااید فشارش را 
 خونگی،ی می داد.

: وقتی مط،  می شود که می خاواایم کااری را    رضایت شفاهی-2

بدن بیمار است  پوشیده قسمت  اناام دایم که مستلزم کمی درگی،ی با
 د.مثال معاینه ژنیتالیا و بیمار شفااا رضایت می دا

ا، اقدام پزشکی که با خط، با  ام،اه است و یا در مواقعی که بیشت، از 
یک بیماری وجود داشته باشد حتما بایاد رضاایت ناماه شافاخ از بیماار      

 گ،فته شود.

: در مورد اعمال مهم پزشکی مثل عمل ج،احی و یا ضایت کتبیر-3

 عملی که جوام با مخاط،ه است رضایت باید کتبی باشد.

ب،االات   حقاوقی اسات.   –یک مساله قانونی :  ر کتاب نیست( دقبرائت 

 یاا عمال    پ ی،فتاه شاده یاک اقادام      عاوار    یعنی پزشک  در قبال 

چنانچه بیمار به صور  لت ی یا شفاهی رضهایو خهود   

شود و در  فته میرا اعالم لند، به آن رضایو شفاف گ

صورتی لهه بها عمه  خهود، رضهایتش را نشهان دههد،        

 شود. رضایو دادن در پرد  گفته می
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شاده یاک    عورار  پ ی،فتاه   ب،االت در مورد  .مسئول نیست  ج،احی 
 کاه پزشاک جخلاف     به ش،طی  عمل ج،احی است نه ویز دیگ، . البته 

 نکند . 

شده به عنوان ساندی در پ،وناده بیماار باه     رضایت نامه از پیش امضاء 
 آید ولی نباید جای م،احل رضایت گ،فتن از بیمار را بگی،د. حساب می

 قصددرصد امتحان( را داری و حقیقت گویی :د( 
 ؟دو اصل مهم در طبابتند آیا رازداری مطلق است یا نسبی

 Absoluteمکااااجبی در دنیاااا اساااتند کاااه معتقدناااد باااه     

confidenciality پزشااک  مااثال  رازداری مطلااق. تند یعناایاساا 
می رود دادگاه   می گوید نمی جواند اس،ار بیماار خاود را بگویاد  حتای     
م،یض از پزشک شکایت می کند و پزشک ماازات مای شاود ولای راز     
بیمارش را   نمی گوید.این مکاجب ایزوله شده اند ولی انوز وجاود دارد   

 مخصوصا در مکاجب ف،انسوی.
طالعات مبنا ب، آن است که جمام بیمااران جواناایی مواجهاه باا     در ارااله ا

 حقایق را دارند.

 مسائلی له در رازداری پزشکی مطرهند ع ارتند از:
 و اط،افیانشمصالح بیمار  -1
     مصالح پزشک -2

 مصالح جامعه -3

بیمار است که خیلی مهم  به حقایق  دارد گفتن  نکته دیگ،ی که وجود 
 است . 

نامه بق،ا  به عنوان یک مسئولیت مقاد  ذکا،   در سوگند رازداری  -
اجونومی فا،د(  قشده است و آن را عاملی می داند که باعث ح،مت ف،دی 

 می شود و اعتماد متقابل درست می کند.

 

 رازداری  را بایاد   در طب یک نهاد مهام  و بنیااد    رازداری  :نکته  ?

اهتهرام بهه اسهرار بیمهاران هرمهو فهردی        کامال حفظ کا،د .  

مههی لنههد و اهتههرام بههه اتونههومی اسههو و اعتمههاد  درسههو

 متقاب  درسو می لند.
ی  در مواردی که فاش ک،دن اس،ار بیمار و در ج،یان قا،ار دادن خاانواده  

بیمار  زم است  بهت، است که پزشک بیمار را راضی کند که خاود ایان   
 کار را اناام داد و از افشا ک،دن خودداری کند.

از اناام یک مداخله پزشکی  باه دلیال قا،ار    گ،فتن رضایت  دقیقا قبل 
الوقوع بودن اقدام درمانی باعث اختالل  گ،فتن در محیط درمانی و ق،یب
شود. در ب،خای قاوانین  بسات،ی اجبااری      در اجخاذ جصمیم داوطلبانه می

بیماران روانی در صورت وجود خط، ب،ای خود و یاا اط،افیاان  بالماانع    
  است. 

  دسا ن عواقب درمانیعدم بیان حقیقت در خ،

 
 

 
 

 گفتن حقایق به بیمار : نکته : ?

و  اجوناومی  پیشا،فت   شده گفته حقایق باه بیماار در جهات     مشخص 
 کننده است .  پیشب،د درمان کمک 

ام،وزه ا،وه جلوج، می رویم می گویند حقایق را بیشات، بایاد باه بیماار     
 باید  حقیقت  مل اعتماد متقابل ایااد می کندبگوییم و می گویند این ع

 افالطااون بهتاا، جصاامیم بگیاا،د .    را بگااوییم  جااا بیمااار بتوانااد    
 مثل یک داروی  زم التاویز است. می گویند 

تلوری اصهالو سهودمندی مهی گویهد لهه گفهتن       نکته : ?

هقایق به بیمار روابط بین پزشهک و بیمهار را تقویهو مهی     

 .لند

می گوید وظیفه ما است که حقایق را به بیمار : تئوری وظیفه گرایی

 بگوییم.

 د( توجه به اعتقادات بیمار:
     قسمت قابل جوجهی که شکایات پزشکی م،بو  به ایان اسات کاه

  پزشک به اعتقادات بیمار جوجهی نمی کند.

      ما بایهد از اعتقهادا  بیمهار جههوPlan    درمهانی خهود

 م.استفاد  لنیم و نه اینکه جلوی او ج هه بگیری

مواردی وجود دارد که ما مجا  هستی  که نکته :  ?

 سر حرفه ای را افشا کنی :

  در زمان بیماری های مسری مهم-1

یاا   SARSقجنون گاوی   هفظ منافع عالیه جامعه-2

گوید می خاواام با،وم در نمایشاگاه     مثال بیمار به پزشک می
نفا، را بکشام در ایان صاورت اگا،       100بین المللی کتااب و  

پزشک جشخیص بداد بیمار مبتال به اساکیزوف،نی باا ازیاان    
 گزند و آسیب و ... است باید اطالع بداد.(

 اعتیاد به مواد مخدر -3

 مصالح فردی و جامع )بهداشتی و امنیتی و ...(-4

مثال : ف،دی مبتال به ص،ع که )دامیآزمایشا  استخ-5

وظیفه محافظت از ب،ج م،اقبت ف،ودگاه را دارد نباید اساتخدام  
 شود.(

برخی بیماری های مقاربتی خاص در زمهان ازدوا   -6

 فلیسیمث  س

و در مقااام پاساخگویی بااه م،جااع   دادگها  دسههتور داد  -7

 قضایی استیم. ق مهم ( 
 درخواست خود بیمار باشد .   -8
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    پزشک نباید رفتاری مخالف با ارزش اای بیمار که می جواناد باه او

 آسیب روحی ب،ساند داشته باشد.
  احت،ام به عقاید بیماران به جهت احت،ام به اجونومی و آزادی بیمار در

اعتقادات شخصی  حفظ ارجبا  صمیمانه بین پزشک و بیماار  جوجاه باه    
 اصل سودمندی و عدم اض،ار به بیمار است.

در بعضی از ش،ایط خا  مثل جمایل بیمار به عادم دریافات اطالعاات     
اا و موارد ام،اه  عدم ظ،فیت بیمار مثل بیماران روانی و اطفال  اورژانا

 اای روحی نیز ممانعت از حقیقت گویی مفید است. با آسیب

 مالی بین پزشک و بیمار: ( روابط 
اید ایاااد شاود یعنای    نب مستقیم  روابط مالی  جا اناا که ممکن است -

پزشک نباید از دست بیمار پول بگی،د بلکاه بایاد از شا،کت بیماه پاول      
 بگی،د.

اای ماالی درماان بیماار را     پزشک باید بدون جوجه به مساالل و پ،داخت
 اولویت ق،ار داند.

 

  جسم انسان در اخالق پزشکیجسم انسان در اخالق پزشکی--33
م ابی  جسم انسان جایگاه رو  است و حتی بعاد   – گیاز دیدگاه ف،ان

 م،  ام این جسم پاب،جا می ماند پا ح،مت دارد. از

وظیفه پزشک بیان حقیقت ام،اه با احت،ام به اجوناومی بیماار در ضامن    
 باشد. محبت و آرامش می

 

 کالبد شکافی(:(تشریح 

در کتاب خوب جوضیح نداده. در کشوراای گوناگون دنیا قابال اجسااد را   
ا اجوپسای مای ک،دناد از    صااحب ر  می دزدیدند و یا بیماران روانی و بی

این امکان ایااد شد که با وصیت قبلای ایان کاار     میالدی  1943سال 
اناام شود و گااا با اماانگی قوه قضاالیه ایان کاار امکاان پ ی،اسات.     

اجساد ماهول الهویه( و بعاد از پایاان کاار جشا،یح دانشاگاای جهات       ق
  جدفین به قوه قضاالیه بازگ،دانده می شود.

 
 :اتوپسی 

 یقو لال د شکافی جهو تعیهین علهو مهرس اسهو.     در هق
غی، از منظوراای آموزشی ب،ای کشف علت فوت ام اجوپسی اناام می 

 SIDS  EBVشااود. ماننااد ب،رساای علاات بیماااری اااایی ماننااد    
 HIV MI  و ...  ک،وجزفلدجاکوب  علت م،  مانند غ،ق شدگی 

 اتوپسی های اینگونه با اخذ رضایو از خود فرد ق   از مرس

 و یا نزدیکترین خویشاوندان بعد از مرس اخذ می شود.
در ب،خی از کشوراا جهت اجوپسی نیاز باه رضاایت نیسات و بخشای از     

 درمان است.
 
 
 

  پژوهشی از بدن متوفی: –استفاده آموزشی 

این ام، ام با رضایت باید صورت پ ی،د. شان جسد بایاد رعایات شاود.    
که انوز گ،م است مانند لولاه   گاه این اقدامات بالینی روی جسدی است

جوجه شود که این اقدامات نباید مستلزم صدمه باه ظااا، جساد     .گ اری
 باشد.

پ،ایز از شوخی باا جساد  پوشااندن اعضاایی کاه در آماوزش اساتفاده        
شوند و دفن جسد بعد از استفاده از آن ام،اه باا جماام اعضاا آن باا      نمی

 باشد. اامیت میاحت،ام مطابق با موازین اسالمی بسیار با 
و زنانی اا روی لگن و  chestدر پزشک قانونی ج،احان جوراکا روی 

 ... کار می کنند اما حق ندارند صورت جسد را مخدوش کنند.
 

آموزشیی قی    تمام رده های  آموزشی آیا در بیمارستان   :سئوال 
 کنند ؟ بیمار را معاینه  دارند یکی یکی 

جهت بیمار شود و از این کار انجام بیمار باید با قفظ قرمت جواب : 
 گرفته شود . آموزشی  رضایت  اقدامات انجام 

بیماران باید بدانند در پ ی،ش و یا عدم پ ی،ش درمان مختار استند و در 
ااا جحمیال    این پ،وسه نباید ایچ فشار و اجباری از سوی بالینگ، با، آن 

واده و شود و امچناین با،ای جلاوگی،ی از اعماال فشاار از ساوی خاان       
 اای خصوصی ج،جیب داده شود. اط،افیان بیمار نیز باید مالقات 

 

  مسائل اخالق پزشکی قبل از تولدمسائل اخالق پزشکی قبل از تولد  --  44
ای از  مهمت،ین مسئله مورد بحث این اسات کاه انساان در واه م،حلاه     

جاوان جماامی حقاوق و     زندگی داخل رحمای انساان جلقای شاده و مای     
 اای انسان را ب،ای وی در نظ، گ،فت. ارزش

 رشد جنین: مراحل 

 بعد از لقاح   هفته اول 2ام ریونیک: تا  مرهله پر  -

 هفتگی  8مرهله ام ریو: تا  -

قابلیهو  هیها      ه لهه مهی تهوان    هفت 8جنین: بعد از  -

 .داشته یا نداشته باشد 

 امااا از کاای جنااین حیااات دارد و زناادگی بیولوژیااک از کاای آغاااز   -

گی زمانی اسو لهه زنهد   روحولوج و یا دمید  شدن می شود؟ 

یدا می لنهد و  پ Person hoodبیولوژیک شروع می شود و 

fetus  می شودperson هفتگی اسو.16و زمان ان  اسو 

که ماادر اولاین ح،کاات     quickeningاصطالحی داریم به نام  -

 هفتگی( اسو. 20)ماهگی  5له هدود بچه را احسا  می کند 

 قابلیهو   هفتگهی    20می گهوییم  جنهین  بعهد از     در بب 

اما آنچه له در لشور مها مطهرح اسهو ب هق      دارد .  هیا 

 قههانون و بهها آن لههار مههی لنههیم ایههن اسههو لههه جنههین     
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 4هفتگی روح دارد، پس سهقط را نمهی تهون بعهد از      16در 

  ما  انجام داد.

مهاهگی یها    5اگهر جنهین ق ه  از    :  در  نان Abortتعریف 

 از نظر پزشکی اگهر  .گرم از بدن مادر خار  شود 500لمتر از 

هفتگی از بهدن مهادر خهار  شهود قابه        20جنین تا ق   از 

 هیا  ندارد.

 

 :سه دیدگا  مطرح است 
 رویان و جنین انسان استند. -1
 می شوند . و بعد از جولد انسان  رویان و جنین انسان نیستند. -2

 رویان و جنین انسان بالقوه استند. -3

ک و دیاادگاه اول ماای گویااد کااه رویااان ماننااد یااک انسااان کوواا -
مینیاجوری است که به امین خاط، حقوق ب،اب، با یک انسان کامل مانند 

 این دیدگاه مسیحیان کاجولیک است. مادر خویش دارد.

 28جاا   6باین  نگ،ش دوم گوید که رویان یک شای اسات. زماانی     -
شیاری  ادراک  فهم  جوانایی احسا  خوشاحالی و درد  وافتگی دارای ا

 می گ،دد.

د له رویهان وجنهین یهک انسهان     گویمیسومین دیدگا   -

 بههالقو  هسههتند و هههد و مههرزی هههم بههرای انسههانیو  لههر  

  نمی لنند. 

 

 مطرح در زمینه سقط جنین ع ارتند از :سلوا   
در  یعنای اگا،    جصمیم گی،ی درباره جعار  بین حیات مادر و جنین -1

ه حاملگی جان مادر را به علت  یک مشکل زمینه ای   ادامطی بارداری 
 به خط، بیاندازد   وه کار باید بکنیم ؟ حیات  مادر ارجح است یا جنین ؟

 رضایت والدین در سقط جنین -2

 موارد لزوم و اضط،ار ب،ای سقط -3

 سقط اای غی،قانونی -4

جنین باید به خواسهته ههای   ب،ای اخ  جصمیم اخالقی درباره سقط 

مرهلهه رشهدی    مادر، خواسته های اخالقی مربوط بهه جنهین،  

جنین و تناقض های ارزیابی اخالقی سقط جنهین در جامعهه   

به مادر و جنین و جامعه  multi directional. یعنی باید توجه لرد

 جوجه  خواسته اای مادر در اولویت است .  یعنی  و ... جوجه ک،د.
 
 

افته رو  در جنین  16در اغلب م ااب اسالمی ب، این باورند که بعد از 
شود. قبل از این دوره با وجود گناه بودن سقط جنین و پ،داخات   میدیده 

دیه کمت، از دیه کامل  معاادل قتال نفاا نباوده و در شا،ایطی با،ای       
 باشد. والدین قابل ب،رسی و مااز می

 

   در ماوارد زیا،   ق:  در موارد  یر سقط جنین انجام می دهوی

 قصددرصد امتحان( دارد(نجای بحث وجود 

مانناد   هیا  مهادر را بهه خطهر انهدازد     هاملگی مستقیما -

 .یا نارسایی قلبی پیش،فته  س،طان اای مهلک در داانه رحم

کاه با،ای او و    ناهنجاری ها و ناقص الخلقهه بهودن جنهین    -

 .سفالی نمثل آنا جدی دارد ق مشکل(  بستگان ح،ج

 بارداری های ناشی از تجاوز به عنف یا زنای با مرارم -

 

 نکته: ?
جاز درماوارد بسایار ضا،وری آن اام باه عناوان         در اسالم سقط جنین

جدبی،ی طبی درمانی ممنوع است. مانند آنکاه خطا، جاانی با،ای ماادر      
 مط،  باشد.

و  fetalااای   ماورد بیمااری   50داریم که  قانونی  ا ن یک آیین نامه
maternal    ذک، شده که اجازه سقط داریم. این بیماری ااا در جادول

 داریم ولی سقط  وارد قانونا حق در این م خاصی ذک، شده اند.
باشد و سه پزشک این مشکل را جایید کنند و درخواسات   16wباید زی، 

 .مادر ام باشد و در بیمارستان دانشگاای اناام شود

باشد نمی توان سقط انجهام داد مگهر یهک     16wاگر با ی  

بیایهههد لهههه جههههو هفهههظ جهههان مهههادر اورژانهههس پهههیش 

termination انجام می دهیم.  

 
موافقین سقط د یلی مثل مشکالت ناشی از بارداری ناخواسته در ماادر   

و ااای غی،بهداشاتی    لزوم کنت،ل جمعیت  جلوگی،ی از اساتفاده از روش 
اای غی،قانونی  مشکالت ناشی از جولد کودک نااناار و  خط،ناک سقط

یا خط،ات جانبی با،ای ماادر بااردار را در صاورت اداماه باارداری ذکا،        
اای اخالقی جامعه و باه   و مخالفین سقط به خط، افتادن ارزشکنند  می

اای مادران باردار و  دنبال آن  بارداری در نوجوانان  عدم رسیدگی به نیاز
به قتل رساندن یک انسان به علت معلولیات یاا مسااالل اقتصاادی را از     

 دانند. د یل خود می
 
 
 
 
 

افته از قانونی به نام عسا، وحا،ج    16وزه ب،ای سقط بعد از ام،
استفاده می کنند و فتوایی می گی،ند مبنای ب،اینکاه ایان ماادر     

 معس، است و ب،اسا  آن فتوای سقط اناام می شود.
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