
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق پزشکی نوین آموزش اخال

  ی، آموزش سنتی اخالق پزشك والت صورت گرفته در تحا ب

نوین داده است. در حال   یهاوزش را به آمخود  یجا

ق پزشكي  جهان، اخال  یاز كشورها  یدر بسیار حاضر

بر   یجدید مبتن ی هابا شیوه  یعمل  صورت علمی و  نوین به

ان اخالق  متخصصربیت ت .شودی داده مزش  آمو مساله  حل

های آموزش پزشکی در  رورت ف و ضشکی یکی از اهداپز

ای در  حرفه اخالق وزش مآ شود. عصر حاضر محسوب می 

هماهنگ با  گروهی و  بین هتر است به صورت پزشکی ب

جدید   ی هااستفاده از روش  انجام گیرد. دیگر دروس 

، تقابالت  یآموزش فعال، مشاركت فرد  مانند آموزش 

.  باشدمي  ی ضرور مسأله حل بر  یگروهي و رویكرد مبتن

آکادمیک و   در برنامه های است فرهنگی الزم ع واق  در

شکل بگیرد که به نکات مورد   موزش بالینیآ  هایواحد 

  د.اشبس ساحیمار و خانواده اش ب توجه اخالقی
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 ی در پزشکی ا حرفه اخالق

 

 

 صدیقه حنانی 

 نازنین صراف شهری 

 پارسا فرمهین فراهانی 

تهیه شده در دفتر توسعه آموزش پزشکی  

 ( EDO)ده پیراپزشکی دانشک

 1140تابستان 

 اتانازی

ی یونانی است که به  ه اواژ  یوتانازی یا اتانازی اصـطالح

مرگ   حقیقت  ت. دراس  بخشیا نجات  بمعنای مرگ خو 

نوعی روش خاتمه دادن به زندگی فردی است که از   آسان

  به عبارت . بیماری عالج ناپذیری رنج می برد

مار  مدت درد و رنج بیكردن  ه یعنی كوتا اتانازی دیگر

درمان ناپذیری كه با توجه به دانش فعلی پزشكی هیچ  

. این روش به عنوان  ی به درمان و بهبودی او نیستامید

پزشکی نوین در عصر  ز انگیش برل چایکی از مسائل 

شده و مخالفان و موافقان زیادی دارد.  حاضر تبدیل 

ج  از رن  ییو رهان اتانازی بر اصل کیفیت زندگی موافقا

نی شدن  نوقا ند بامعتقد  این امرمخالفان  ند و  دار بیمار تاکید

ها از بین خواهد  زه درمان برخی بیماری گیان و رواج آن 

 . رفت و جلوی پیشرفت علم پزشکی گرفته خواهد شد

 پزشکی تعارض منافع در اخالق 

از کارکنان  )یا گروهی(   یوضعیتی است که در آن فرد 

رفته است که این  ر گقرا تیرادر معرض تاثیدرمانی 

به انجام عملی   آنها( راتاثیرات، قابلیت آن را دارد که او)

  او و یا اخالقی   ی حرفه ا ی که در تقابل با مسئولیت ها

این امر یک عمل غیر اخالقی    .)آنها( است سوق دهد 

ی  خی از قوانین موجود در کشورهامحسوب شده و در بر

 د. باشمی ی جازات کیفری و حقوقمدارای جهان  

وقتی که پزشکی درمان بیمار با یک دارو و یا   مثال:

آن   یموثر شناخته شده را متوقف کرده و به جا وسیله

کند که علت این  تجویز می ا ر ی جدید دارو و یا وسیله

جانب یک شرکت دارویی و یا   تجویز نفع مالی است که از

 . شود تجهیزات پزشکی عاید او می 
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 پزشکی اصول اخالق حرفه ای در 

 از:  پزشکی عبارتندای در فه حر ساسی اخالقاصل ا  ارچه

هر    :(autonomy)به حق انتخاب بیمار اصل احترام .1

ز  برخورداری ا، با نهاداانسان صاحب صالحیتی حق دارد آز

ماتی که  ط با اقدادر ارتبا  جبارو به دور از ااطالعات کافی 

ت  رضایذ اخ  ود، تصمیم بگیرد.رد او انجام شاست در موقرار 

 اصل است.  این  مبتنی بر آگاهانه

  پزشکی رضایت آگاهانه در اصول اخالقرضایت آگاهانه: 

  کند که یک شخص باید کامالا اشاره می   سئلهم ه این ب موالا مع

و خطرات بالقوه روش درمانی انتخابی خود   در مورد منافع

 . آگاهی داشته باشد و آن را درک کند

گروه  اعضای همه   : (eficenceben)  سودمندی.اصل 2

ند اقداماتی که بیشترین مزیت را  المت موظفز سمراقبت ا

 . انجام دهندرد دابرای سالمتی بیمار  

همه    :(maleficence-non)  عدم ضرررسانیل صا .3

د  ان بایدر مراقبت از بیمارمراقبت از سالمت  اعضای گروه 

سارت جسمی،  حداقل ضرر یا خی عمل کنند که ابه گونه 

 ار تحمیل شود. مه بیمالی ب  وحی ور

ه بیماران باید از  هم   :(justiceعایت عدالت ) ل ر.اص4

 اشند. ب دار المت یکسان برخوامکانات خدمات س

 تعهدات اخالقی در حرفه پزشکی 

 ر بیمار )رازداری( تعهد به حفظ اسرا

 ایتعهد به کسب صالحیت حرفه 

 تعهد به رعایت صداقت با بیمار

 

 

 ای های حرفهولیتئمس تعهد به اتجام

ت تعارض منافع خود  یریمدتعهد به حفظ اعتماد از طریق 

 و بیمار

 روابط مناسب با بیمار ظتعهد به حف

 ت الممنابع محدود نظام س النه تعهد به توزیع عاد

 ی علم عات اطالتعهد به عمل بر اساس 

 از بیمارتعهد به افزایش کیفیت مراقبت  

 در پزشکی نوین  اخالقیسائل م

گاهی در حیطه پزشکی بین  ی ژروزه با پیشرفت تکنولوام

اخالقی به بیمار و خانواده وی یا    و تعهداتید عقا

که  اورهای اخالقی کارکنان درمانی تضاد وجود دارد ب

این   ده اخالقی می شود. های پیچیموقعیت  شدایپی موجب

 از: ها عبارتندچالش

 و ...( اتوپسی   تشریح جسد، سم انسان )گاه ججای

 قط جنین س

 خاتمه حیات انسانی )اتانازی(

 ها فتپیوند اعضا و با

 ندسازی یا همان سازیشبیه

)اهدای   شگیری و القای بارداری های نوین پیشیوه 
 ران و ...( گدیرحم  اسپرم، پرورش جنین در 

 اروریعقیم سازی یا ناب

 قاتی(تحقی )پروسیجرهای  آزمایشات انسانی

                    ) رمان در سطوح ژنی) دزیست فناوری 

 

 مفهوم: 

كه  است   یاي اخالق حرفه هاكي از شاخه یاخالق پزشکی 

  لعم یطه در ح ی صورت كاربرد اخالقیات را به  سعي دارد 

  یهایگیرمیم تص و نیز در حوزه  ی ادر پزشكپزشكان و ك

خالق پزشکی  در حقیقت ا .در طب وارد نماید  یاخالق

دات،  آن افكار، عقاید، تعه یكه طاست  یعالیتي تحلیلف

مختلف در    یهاات، استدالالت و بحث روش رفتار، احساس

ه صورت دقیق و  ب یپزشك یاخالق یهایگیریم حیطه تصم

 ییهال العم شود و در موارد الزم دستوری م  یسربر یادانتق

در حیطه عملكرد    یگردد. تصمیمات اخالق پزشكی صادر م

ادرست،  ها، خوب یا بد، صحیح یا نهیات و ارزش ، بدییطب

 د. سازنی نبایدها را مشخص مو باید و 

 :چهتاریخ

ب  جهان غر یق پزشکاخال  ،یخینظر تار زا

 خین در طول تاراخصوص تعهد پزشکدر   ییهاورالعمل دست

زش  و آمو از جمله سوگندنامه بقراط ن باستان،  و در دورا 

رگی چون افالطون و ارسطو را  وفان بزتعالیم فیلس ها و 

قرون وسطی و اوایل عصر جدید این  در  کند. نبال می د

زکریای   محمد بن لمانی چون حوزه مدیون دانشمندان مس

و   ۱۸ ون در قر  .است   ودههاوی بلی رحاق بن عازی و اسر

گفتمان   کیبه عنوان  ی خالق پزشکامیالدی  ۱۹

 . شد داریتر پدخودآگاهانه 
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