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مقدمۀ مترجم
a

b

راهنمایي که در اختیارتان است ،ترجمۀ چاپ سوم کتاب اخالق پزشكي امروزي است که توسط اعضاي انجمن پزشكي بریتانیا با
بهرهگیري از حدود  2000مرجع معرفيشد ه در آن ،که از سدۀ نوزدهم میالدي تا سال  2012را دربر ميگیرد ،توسط دانشمندان
اخالق پزشكي و حقوقدانان برجسته نوشته شده است .مطالب این کتاب موضوعات اخالقي در پزشكي کودکان تا مراقبتهاي پایان
زندگي بیماران را پوشش ميدهد .به صورت سنتي ،وظیفۀ پزشكان رعایت استانداردهایي بوده که توسط همكارانشان تدوین ميشده
است تا از اقداماتي که حرفۀ پزشكي را به تباهي ميکشاند ،جلوگیري کنند .اخالق از این منظر ،همواره دغدغۀ اصلي پزشكي و پزشكان
بوده است .در حال حاضر بیش از  90درصد بیماريهایي که در گذشته بيدرمان بودهاند ،درمان ميشوند .تغییرات ناگهاني و عمده در
سدۀ بیستم پیشرفتهایي چون پیوند عضو و فناوريهاي تولیدمثل ،حاملگي در رحِم عاریهاي براي افراد نابارور ،پرسش اینكه حیات
انسان بهطور دقیق از چه زماني آغاز ميشود و چه زماني پایان ميپذیرد؛ وظیفۀ اخالقي و وجداني افراد در مورد بیماران چه وقت
شروع ميشود و کجا پایان ميیابد؛ پاسخهاي دیني ،قانوني و علمي به چنین پرسشهایي چیست ،پرسشهاي اخالقي جدیدي بسیار
فراتر از استانداردهاي حرفهاي سنتي را پدید آورده است به نحوي که اظهار نظر اخالقي از دایرۀ محدود پزشكان خارج شده و افراد
غیرپزشک مانند فیلسوفان ،حقوقدانان و نمایندگان بیماران را نیز دربر گرفته است .در همین جا الزم به یادآوري است که کتاب حاوي
شیوه نامهها وچارچوبهاي حقوقي واخالقي فراواني است که در بریتانیا مورد استفاده قرار ميگیرند .هر چند که بخش عمده اي از
قوانین ،مقررات و معیارهاي مورد استفاده در کتاب میان ملتهاي انگلستان ،اسكاتلند ،ایرلند شمالي و ولز مشترک است و به صورت
یكساني در آنها به اجرا در ميآیند ،ولي مواردي هم وجود دارد که برا ي تطابق با قانون و فرهنگ آن ملل معیار متفاوتي به اجرا در
مي آید .با دور شدن از فرهنگ بریتانیایي و ارپایي طبعا این مغایرتها بیشتر هم ميشود ،به نحوي که در مواردي ،براي مثال ،با ارزشها
وباورهاي اسالمي وشیعي ونیز فرهنگ کشورهاي شرقي مغایرتهاي آشكار ونهاني پیدا ميکند .از این رو خوانندگان کتاب شایسته
است در مواردي که نمونههایي از آن در باال ذکر شد ،براي آشنایي با دیدگاههاي اسالم پژوهان ومححقان علوم پزشكي به نوشتههاي
ارزشمندي که در این حوزهها منتشر شدهاند مراجعه کنند.
اخالق نوین پزشكي اغلب تكالیفي را براي پزشكان ،پرستارها و بیمارستانها در نظر ميگیرد و آنان را مخاطب خود قرار ميدهد،
در عین حال بر حقوق و اختیارات بیماران براي آگاهي از گزینههاي مختلف درماني ،رضایت و حق رازداري بیماران تأکید ميکند.
گسترش اطالعات پزشكي و رایانهاي شدن اطالعات موجب شده است که آگاهي بیماران نسبت به بیماريها بیشتر شود و در
تصمیمگیري هاي درماني با پزشكان به مشورت بپردازند .مطرح کردن بایدها و نبایدهاي اخالقي در پزشكي ،نیازمند غور و بررسي و
همفكري و تطبیق با قانون و معیارهاي دیني و فرهنگي متفاوت است .در این کتاب موارد متعددي مطرح شده که براي گشودن
گرههاي اخالقي مربوط به آن ،ناگزیر به دادگاه هاي بدوي ،تجدید نظر و دادگاه عالي در داخل کشور باید رفت و در موارد پیچیدهتر کار
به دادگاه حقوق بشر اروپایي کشانده شده ميشود .دادگاه آخري گاهي تمامي احكام دادگاههاي قبلي را نقض کرده و رأي متفاوتي
صادر مي کند .طي کردن این مراحل متعدد گواهي بر آن خواهد بود که تصمیمگیريها در مورد بایدها و نبایدها همواره آسان نیستند.
آشنایي پزشكان با اخالق پزشكي وقانونهاي ذیربط و تطبیق رفتارشان با قانون ،آنان را در حاشیۀ امني از مجازاتها و محرومیتها و از
جمله ابطال پروانۀ کارشان قرار ميدهد .البته پزشكان در بریتانیا با بیماراني از فرهنگهاي متفاوت مواجهاند و اخالق پزشكي آن سامان
نیز خود را با فرهنگ و مذهب سایر اقوام یا مراجعان از کشورهاي دیگر تا حدودي تطبیق داده است .مراجعۀ بیماراني بسیار مقید به
مذهب از کشورمان به آن کشور یا سایر کشورهاي چند فرهنگي اروپایي کمتر با شكوه و گالیه همراه بوده است .پزشكان البته در
آموزشهاي پزشكي که دریافت ميکنند ،در سوگندي که در پایان تحصیالت یا ابتداي کارشان یاد ميکنند ،در جلسات و دیدارهاي
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علمي ادواري که شرکت ميکنند و در تعامل با انواع بیماراني که معاینه و مداوا ميکنند ،به وظایفشان آشناترند تا بیماراني که اغلب
غیرحرفهاي ،ناآشنا به حقوقشان هستند و بهندرت با پزشک و بیمارستان سروکار داشتهاند .رضایت نسبي بیماران از معالجات در
کشورهاي اروپایي را ميتوان به رعایت اخالق پزشكي ،مسئولیتپذیري بیشتر پزشكان و بیمارستانها ،نظارتها بر کار مجریان سالمت
و بیمارستان ها و احقاق حقوق بیماران (در صورت بروز آسیبي از روي غفلت) نسبت داد .پس ميتوان گفت که مالحظۀ اخالق پزشكي
به شفافسازي بیشتر وظایف بایستۀ پزشكان و روشنتر شدن حقوق بیماران کمک ميکند.
بهنظر ميرسد نویسندگان کتاب حاضر تالش کرده اند که بیشترین اطالعات ممكن را در فشردهترین شكل تدوین کنند .اسـتفاده از
جمالت طوالني که گاه یک جمله بهتنهایي یک پاراگراف مستقل را با جملههاي معترضۀ چندي در میان آن جملـه تشـكیل مـيدهـد،
نشانهاي از این تالش است .این کار بهویژه در موارد طرح دعواهایي حقوقي بیماران در دادگاهها آشكارتر است .عبـارتهـاي حقـوقي در
هر زباني پیچیدگي هاي خاص خود را دارد و شاید طرح دعواهاي حقوقي در دادگاهها بیشتر ناشي از تفسیرهاي متفاوت از یـک عبـارت
حقوقي ثابت بُروز کند .در واقع این دادگاهها هستند که وظیفۀ شفافسازي قانونهاي موضوعه را به عهده مـيگیرنـد و رأي دادگـاههـا
مبنایي براي داوريهاي مشابه بعدي خواهند شد .در متن کتاب آن موارد از قانون که داراي ابهامهایي هست و در محكمههـاي قضـایي
مطرح ورأي صادر نشده ،ناآزموده خوانده ميشوند .محكمههاي دادگاهي مطرح شده در کتاب ،کـه تعـداد آنهـا نیـز زیـاد اسـت ،بسـیار
آگاهي بخش و مفید ارزیابي ميشوند.

فهرست 

ض

كميتۀ اخالق پزشكي
نشریهاي از کمیتۀ اخالق پزشكي .(MEC) aافراد زیر اعضاي کمیته در یک یا هر دو جلسۀ کمیته به منظور تهیۀ این کتاب بودهاند.
دکتر آنتوني کالند ،رئیس  -پزشک عمومي (بازنشسته) ،گوئنت
دکتر کیت آدامز ،پزشک عمومي ،لندن
دکتر جان چیسُم ،پزشک عمومي ،بروملي
دکتر ماري چرچ ،پزشک عمومي،گالسكو
دکتر پیتر دنجرفیلد ،کارمند دانشگاه –لیورپول
آقاي نیكوالس دیكین  -دانشجوي پزشكي
استاد بابي فرسایدز -قانون پزشكي و اخالق ،برایتون
استاد – پزشكي ایلورا فینالي  -پزشكي آرامبخشي ،کاردیف
کالري فوستر  -اخالق پزشكي ،لندن
استاد رابین گیل ،الهیات ،کانتربوري
استاد رانن گیلِن  -پزشک عمومي (بازنشسته) و اخالق پزشكي ،لندن
دکتر ایوانز هاریس  -نمایندۀ پیشین مجلس و پزشک بیمارستان ،آکسفورد
استاد امیلي جكسون  -قانون پزشكي و اخالق ،لندن
استاد دیوید کاتز (معاون)  -کارمند دانشگاهي ،لندن
دکتر راجش کومار هوشبري ،پرستون
دکتر سورندرا کومار -پزشک عمومي ،ویدنز
استاد  ،گرایم لوري  -قانون پزشكي ،ادینبورو
استاد ،شي ال مكلین  -قانون پزشكي ،گالسكو
دوشیزه لوییس مكمنمي  -دانشجوي پزشكي
دکتر لوئیس موریسون  -پزشک عمومي و سالخوردگي ،لوتیان
دکتر کِوین اوکِین(معاون)  -پزشكي حاد ،لندن
دکتر برایان پَتِرسون  -پزشک عمومي ،بخش آنتریم
استاد وِندي ساویج  -زنان و زایمان ،لندن
استاد جولیان ساوولسكو  -اخالق عملي ،آکسفورد
دکتر جَن وایز  -روانشناسي ،لندن
از لحاظ سِمت:
دکتر هیمِش مِلدروم ،رئیس شوراي پزشكي بریتانیا BMA
استاد آوِریل منسفیلد رئیس )2010-2009( BMA
b
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استاد سِر مایكل مارمُت رئیس )2011-2010( BMA
دکتر پیتر بنین رئیس  BMAهیأت نمایندگي (تا سال )2010
دکتر استیو هاجیوف رئیس  BMAهیأت نمایندگي (از سال )2010
دکتر دیوید پیكرزگیل خزانه دار BMA
سپاس از کمیتههاي  BMAو کارکنان براي فراهمکردن اطالعات و اظهار نظر دربارۀ پیشنویس فصلهاي کتاب.

مقدمۀ چاپ سوم
این کتابِ راهنمايِ توصیۀ اخالقيِ  BMAاست و واقعیتي را منعكس ميکند که پزشكان در انگلستان ،اسكاتلند ،ولز و ایرلند
شمالي در سامانههاي مراقبت بهداشت مختلف با نظامهاي اداري متفاوت و در بعضي موارد ،قانونهاي متفاوت کار ميکنند .دورهاي که
طي آن پیشنویس کتاب تهیه شد ( )2010-2011شاهد پیشنهادهاي شایان مالحظهاي براي تغییر در  NHSبود و در هنگام نوشتن،
معلوم نیست به چه صورت پیش خواهد رفت .هدف ما در این جریان فراهمکردن مشاورهاي است که عملي و مرتبط با زندگي روزانۀ
پزشكان باشد پس ،در حالي که پذیرفته شده که اکنون زمان تغییرات پيدرپي و بي اطمیناني است ،کتاب در موقع تهیۀ پیشنویس
قانون و بهترین عمل را شروع ميکند .همچنین تا جایي که امكان داشته باشد ،به جهتگیري احتمالي آینده اهمیت ميدهد .اطالعات
بیشتري در تارنماي  BMAموجود است و ما در هر فصل ،منابع دیگري از رهنمون اخالقي و پزشكي  -حقوقي را مشخص کردهایم.
اولین چاپ کتاب راهنماي  BMAدر سال  1949منتشر شد .هر نسخۀ بعدي جزییات و جهتگیريهاي عملي توصیه ،از جمله
مفاهیم قانوني را به آن افزوده است .این سومین نسخۀ بهروزشدۀ ،موسوم به اخالق پزشكي امروزي ،اولین بار در سال  1993منتشر
شد .از آن پس ،تغییرهاي بسیاري در حرفۀ پزشكي و جامعه پدید آمده اند .چالشهاي جدید ،یا چرخشهاي جدیدي در مورد
معضالت قدیمي ،رويداده اند .بعضي منعكس کنندۀ تحوالت درون خدمات سالمت هستند ،همچون چالش براي اطمینان یافتن از
برابري براي بیماران است ،بهنحوي که خدمات  NHSتغییر شدیدي را طي ميکند .برخي بازتاب انتظارات تغییریافتۀ پزشكان و بیماران
است بهطوري که مراقبت سالمتي بهصورت فزایندهاي از منظر مصرفگرایي دیدهشده و طي آن زیاد کردن نظرهاي شخصي بیماران ،از
راه کمکها به صورت لوازم آرایش و مرتبط با سبک زندگي است .دیگر معضالت تفاوتهاي آشكار نظرات میان بسیاري از پزشكان و
بیمارانشان بر روي موضوعاتي همچون وابستگي دانشجویان روي داروها براي ارتقاي عملكرد درک مطلب یا درخواستهایي براي مرگ
کمكي است.
اغلب موضوعاتِ این کتاب به صورت کامل جدید نیست ،ولي بعضي تغییرات نگرشي گسترده در جامعه و حرفۀ پزشكي و همچنین
تغییرات عملي از زمان ارائۀ آخرین نسخه باید منعكس شوند .پزشكان اکنون باید شایستگي خود را براي ادامۀ کارِ پزشكي و
تصمیم گیري ،از طریق تجدید اعتبار در مراحل بیشتري از دوران شغلي خویش اثبات کنند .آنها در تلفیق ارزشهاي حرفهاي سنتي با
قابلیت تحقق انتظارات رو به گسترش بیمار ،تحت فشار قرار مي گیرند .در گذشته ،پزشكان تصمیماتشان را بر مبناي وجدان ،بصیرت،
معرفت دریافتي و دستورالعملهاي اجرایي قرار مي دادند .اکنون آنها نیازمند استفاده از برهان ،تحلیل و آگاهي از قانون هستند .آنها
باید بتوانند تصمیماتشان را براي بیماران ،همكاران ،رسانهها ،وضعکنندگان مقررات و دادگاهها توجیه کنند .آگاهي از اخالق موضوع
محوري این فرایند است و نیز در ارزیابي پزشكان و تجدید اعتبار صالحیتشان مهم خواهد بود .این کتاب براي فراهمکردن آن زمینۀ
آگاهي طراحي شده است.
 BMAاز طریق سرویس توصیۀ محرمانه براي اعضاي خودش ،از معضالت اخالقي در حال تغییر که درمقابله با حرفۀ پزشكي
a
هستند ،مطلع ميشود .شیوۀ کار  BMAدر زمینۀ موضوعات مناقشه برانگیز این است که آن را در بحث اجالس ساالنۀ نمایندگان
) ،(ARMتوسط نمایندگان اعضا مطرح ميکند .دادههاي مقدماتي و زمینهاي براي بحثها به وسیلۀ کمیتۀ اخالق پزشكي،(MEC) b
گروهي چندرشته اي متشكل از متخصصان بالیني ،حقوقي ،فلسفي ،اخالقي و مذهبي  BMAفراهم ميشود .همۀ انتشارات اخالقي
 BMAتوسط اعضاي  ،MECدیگر کمیتههاي  BMAو تحت نظر هیأت فعالیتهاي حرفهاي بازنگري ميشوند .این نهادها تحلیل
کارشناسي ،تجربۀ عملي و تعقلي سختگیرانهاي را تأمین ميکنند .رهنمون  BMAو مقاالت مباحثهاي بهصورت تأییدآمیزي توسط
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دادگاهها ،مجلس و هیأتهاي برنامهریز استناد شده است.
از میان روندهاي عمومي از زمان چاپ قبلي این کتاب ،دادگاهها به نقش خود در حلوفصل موارد پزشكي افزودهاند .چنان
داوريهاي پیشیني رهنمون مفیدي را فراهم ميکند که بسیاري از آنها در سراسر این کتاب اضافه شدهاند .این جابهجایي تغییرات
بسیاري در عمل و در رهنمون در تمامي بریتانیا و ارد کرده و اثر آن روي اساسنامۀ قانوني و شبه قانون ،همچون بخشنامههاي  NHSو
دستورات اجرایي نیز در اینجا منعكس شده است .روندهاي ترسیمي و نموداري که بهصورت متفاوتي در کشورهاي توسعهیافته پیش
ميرود ،به هر روي ،دربارۀ موضوعاتي همچون توان (ظرفیت) ذهني ناگزیر به مقداري تكرار در بخشهاي کتاب ميشود.
بیماران و جامعه اغلب بهتر از گذشته دربارۀ حقوقشان و انتخابهایشان در پزشكي مطلع ميشوند و منابع بیشتري از اطالعات در
اختیار آنهاست .تأکید بر اهمیت انتخاب بیمار پیوسته افزایش یافته و درخواست بیشتري براي بهرسمیت شناختن نظرِ جمعیتهاي
محروم مطرح شده است .افراد مسنتر از نظر آماري ،از نظر تخصیص منابع مالي ،برنامهریزي خدمات و پژوهش نمایانترند .رازداري
بیمار  -جزیي اصلي از سوگندهاي حرفهاي از زمان بقراط  -مكرر در سالهاي اخیر بازبیني و بازتعریف شده است تا نیازهاي عصر
الكترونیک و خواستۀ رشدیابندۀ داده ها براي مقاصد پژوهشي و امور اداري تأمین شود .آگاهي بیشتري از تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي،
میان جمعیتهاي بیمار و همچنین میان مجریان سالمت وجود دارد.
موضوعات سهمیه بندي و تجاري کردن خدمات سالمت ،بیشتر از هر زمان دیگر در میان تغییر سازماني چالشي شده است .اخالق
سالمت مردم بهصورت فزاینده اي مورد توجه قرار دارد ،از جمله نظرخواهي دربارۀ اینكه بیماران باید براي امتناع از مصونسازي
خویش ،براي مثال ،جریمه شوند یا براي اقدامهاي مثبت درزمینۀ بهبود سالمتشان باید جایزه بگیرند .عبور از مرز براي مراقبت سالمت
پدیدۀ رو به رشدي است که شاید برخي موضوعات مشكل اخالقي و عملي را مطرح کند ،چون بعضي بیماران مقررات بریتانیا را دور
مي زنند و براي خدماتي همچون مرگ کمكي یا درمان باروري به صورت گمنام یا با پرداخت به دهندگان گامت به خارج از کشور سفر
ميکنند.
بیشتر موضوعات اخالقي بحثشده در فصلهاي بعدي برخاسته از درخواستهاي ارائهشده به  BMAتوسط اعضاي آن است .آنها
راه حل کاربردي براي موردي فوري نیاز دارند و مقدار زیادي از کتاب روي بازتابهاي عملي براي پرسشهاي عادي متمرکز ميشوند
ولي ارجاع به فلسفه و قانون به عنوان زمینه بسیار مهم است .سقط جنین ،تحقیقات جنین مرگ خودخواسته ،براي مثال ،موضوعات
سنگین اخالقي را مطرح ميکند که باید شكافته شوند ،اگرچه دستورالعملهاي واقعي به وسیلۀ قانون تنظیم ميشود ،بهنحوي که اغلب
پرسشها دربارۀ چیزي که مجاز است به اختصار قابل پاسخگویي است .حتي خواستههاي سادۀ سطحي ،همچون چه مقدار اطالعات به
بیماري داده شود یا آیا کودکان مي توانند براي خودشان درمان انتخاب کنند ،بدون یادآوري چگونگي تأثیر موارد حقوقي بر عمل
پزشكي و برعكس ،امكان پاسخگویي کامل ندارند.
هرچند اکنون بر اخالق آموزش پزشكي تأکید مي شود و پزشكان امروز و دانشجویان احتماالً بیش از نسل گذشته با اصول آشنا
هستند ،اِعمال آن در شرایط تغییریابنده خود چالشي محسوب ميشود .عالوهبر رهنمون فراهمشده در اینجا  BMAخط مشورتي براي
اعضایي که ميخواهند در مورد مسائل خاص صحبت کنند و مجموعهاي از یادداشتهاي رهنموني درمورد قانون و اخالق در تارنماي
خویش در www.bma.org.uk/ethics :فراهم کرده است.

پيوند ميان عمل و نظر
رويكرد  BMAبه اخالق پزشكي
پرسشهایي که در این فصل به آن پرداخته شده ،شامل موارد زیر است.
 معناي اخالق پزشكي چیست و اصول کلیدي آن کدامند؟
 چرا تفسیرهاي واژگاني همچون «سود» و «زیان» تغییر ميکند؟
 چگونه اخالق و قانون تعامل ميکنند؟
 چگونه مفاهیم حرفهايگري سازگارند؟
 تفاوت بین حقوق اخالقي و حقوق قانوني چیست؟
انجمن پزشكي بریتانیایي (BMA) aنهاد حرفهاي پزشكان است که رهنمونش الزامي نیست ،ولي قواعد مطرحشده بـهوسـیلۀ هیـأت
انضباطي شوراي پزشكي عمومي )GMC( bرا تكمیل و نیزقانون مربوط را جمع بندي ميکند .این فصل زمینهاي را بـراي توصـیۀ ویـژۀ
 BMAدربارۀ فصلهاي بعدي فراهم ميکند .براي خوانندگاني که بهویژه به فلسفه و نظریهاي که شالودۀ رهنمـون را تشـكیل مـيدهـد
عالقه مند هستند ،این فصل رویكردهاي فلسفي اصلي به اخالق پزشكي را ترسیم ميکند و نشان مـيدهـد کـه چگونـه آنهـا بـه عمـل
پزشكي نوین مربوط مي شوند .رهنمون عملي در مورد چگونگي مواجه شدن به معضلي اخالقي داده شده و موردي فرضي نشان ميدهد
که چگونه روششناسيهاي متفاوت به موضوعات یكساني ميرسند.
اخالق پزشكي چيست؟
«اخالق پزشكي» زیرمجموعهاي از انضباطهاي گستردهتر از «اخالق مراقبت سالمتي» و «اخالق زیستي» است .با هر دو همپوشاني
دارد ،ولي بر وظایف پزشكان متمرکز ميشود .بیان اصلي در یوناني و التین براي اخالق cو وجدان ،dاندیشه اي یكسان از مجموعۀ قواعد
پذیرفتني براي گروه خاصي را انتقال ميدهد .این روزها« ،اخالق» یا به معناي تطابق با استانداردهاي شناختهشدۀ عمل است یا مطالعۀ
عمومي اخالق را بیان ميکند .تمایز مهم است .بهصورت سنتي ،اخالق حرفه اي مجموعـۀ مطـالبي بـود کـه پزشـكان بـراي خـویش ،از
دیدگاه خودشان ،تعریف کردهاند .وظیفۀ آنها کار کردن با استانداردهاي تعیینشده بهوسیلۀ همتایانشان و اجتناب از هر عملي بـود کـه
حرفه را به تخریب بكشاند .اخالق ،از این لحاظ ،همواره دغدغۀ اصلي پزشكي بـوده اسـت .از پزشـكان انتظـار مـيرفـت کـه وظیفـه را
فراهمکردن «نفع» براي مریض ،احترام به رازداري و نشان دادن درستي بشناسد .چنین ارزشهایي ،اغلب «بقراطي» دانسـته شـده ،در
نوشتههاي پزشكانِ فیلسوف در تمامي فرهنگ هـا انعكـاس داشـته اسـت .از درطـول تـاریخ ،رازهـاي حرفـهاي ،پزشـكان را بـه چنـین
فضیلتهایي دعوت کرده است ،وبا تكرار مداوم ،به آنچه تبدیل شده است که یک پزشک باید باشد .چنین مفاهیم سـنتي مربـوط بـاقي
ميمانند زیرا پزشكان اغلب راهحلهایي را مي خواهند که نه فقط منطقي و قانوني باشـد ،بلكـه همچنـان اختاللـي در بصـیرتهایشـان
دربارۀ هدف محوري پزشكي نكند.
به نسبت اخالق پزشكي مدرن متفاوت و مستلزم وابستگي به ارزشهاي مشابه است ،ولي اغلب نیازمند مقداري تفسیر خواهد بود و
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کوشش نميکند پاسخهاي ازپیش آماده ارائه دهد ،بلكه مستلزم تحلیل و استدالل (بحث تغییر از اخالق پزشكي «سنتي» به «تحلیلـي»
در صفحۀ  3را ببینید) و نیازمند انعكاس نقادانه دربارۀ «هنجارها یا ارزشها ،خوب یا بد ،درست یا نادرست و باید یا نباید در بستر عمل
پزشكي» است 1.هدف پزشكي همان فراهم کردن منفعت خالص سالمت با حداقل آسیب خواهد بود ،ولي تفكر اخالقي اصـرار مـيکنـد
که این کار باید به شیوه هایي صورت گیرد که به استقالل بیمار احترام بگذارند و درست و منصـفانه باشـند .اخـالق مـدرن بـا کارهـاي
روزمره و نیز غیرعادي ،پر هیجان و رقابتي سروکار دارد و شامل جستوجو براي پاسخهاي پذیرفتني اخالقي و موجه در شرایطي اسـت
که نگرانيهاي وجداني مختلف ،منافع یا اولویتها در تعارض قرار مي گیرند .این مستلزم موشكافي نقادانۀ موضـوعات و مالحظـۀ دقیـق
انتخابهاي گوناگون است و به همان اندازه به مسیر رسیدن به تصمیمگیري توجه دارد که به خود تصمیم.
مفاهيم كليدی در اخالق پزشكي
اغلب رایجترین عبارتهاي اخالقي بدیهي هستند ،بقیۀ شاید به مقداري تفسیر نیاز داشته باشند.
خودمختاری يا خودگرداني :توانایي فكرکردن ،انتخاب ،تصمیم و عمل براي خویشتن ،خـودمختـاري یـا خـودگرداني را تشـكیل
مي دهد .تعهد وجداني براي احترام به خودمختاري افراد تا جایي وجود دارد که مزاحم حقوق یا رفـاه شـخص دیگـر نشـود .احتـرام بـه
خودمختاري یعني افراد شایسته و مطلع بتوانند درماني را بپذیرد یا رد کنند بدون اینكه توضیح بدهند چرا .آنها ميتواننـد چیزهـایي را
انتخاب کنند که براي خودشان آسیبزا یا بد است ولي آنها آزاد نیستند مواردي را که براي دیگران مخاطرهآمیز است انتخاب کنند.
صداقت يا درستكاری :این بسیار گستردهتر از راستگویي صرف است .پزشكان باید مطمئن باشند که اعمالشان به قصد فریـب یـا
بهرهکشي از طرف مقابل نیست .مهارت هاي الزم براي برقراري ارتباط مؤثر نیز بخش اساسي از مالحظۀ اخالقي است .قصور در برقراري
ارتباط مؤثر شاید رضایت بیمار را بي اعتبار کند ،اگر بیمار نیازمند دانستن باشد و مطالب ناگفته گذاشته شـود و ایـن اعتمـاد را سسـت
کند.
رازداری :همۀ بیماران واجد حق رازداري هستند ولي حقشان مطلق نیست ،به ویژه اگر دیگرافراد در نتیجـۀ آن در معـرض آسـیب
جدي باشند .مواردي بروز مي کند که غلبۀ نفع عمومي نقض رازداري را توجیه ميکند .هرچند این یكي از قدیميترین ارزشهاي تكرار
شده در استنادات اخالقي است ،به لحاظ عملي بهصورت فزایندهاي تعریف آن مشكل است ،چون نظرهـا در مـورد نفـع عمـومي تغییـر
ميکند.
منصفانه بودن و برابری :شخص بیمار مرکز اصلي نگراني است ،ولي پزشكان همچنین باید تصویر وسیعتـري را درنظـر بگیرنـد و
اینكه آیا اثردرمان یک نفر بهصورت پیش بیني پذیر و تعیینکنندهاي بر دیگران اثر خواهد گذاشت .این ارزشها بسیار به اولویت بنـدي
و سهمیهبندي استفاده از منابع عمومي کمیاب ،مربوط شده است.
سود و زيان :نظرهاي مربوط به بیشینه کردن نفع و کمینه کردن زیان شاید در میان مشكلترین مفـاهیم اخـالق پزشـكي مـدرن
قرار داشته باشد .این ارزشها همواره در اخالق پزشكي سنتي محوریت داشته و بهصورت اعالنیههـاي حرفـهاي در همـۀ فرهنـگهـا و
دوره ها بیان شده است .زنده و فعال نگه داشتن افراد چیزي بوده که اغلب پزشـكان از التـزام بـه اجتنـاب از «زیـان» و ارتقـاي «نفـع»
فهمیده اند ،ولي هرچند واژه شناسي بهسادگي شكاف هاي فرهنگي و تـاریخي را رفـع کـرده اسـت ،تفاسـیر زیـان و نفـع لزومـ ًا چنـین
نكرده اند .در حال حاضر ،تفسیر معمول آن است که فقط عملي زیان آور است اگر فردي که آن را تجربه ميکند اعتقـادي ایـنچنینـي
داشته باشد .بیماران آنچه راکه براي شرایط خودشان مفید یا زیان آور است ،انتخاب ميکنند .از میان مناقشات آمیخته شده در اخـالق
پزشكي ،براي مثال ،در مورد ختنۀ نوزاد مذکر است که بعضي افراد آن را بهعنوان عملي غیردرماني و پس براي کودکان هجمهاي زیـان
آور ميدانند و دیگران براي آن ،طیفي از منافع ،از جمله درستي و پذیرش فرهنگي قائل هستند .هرچنـد ایـن شـاید مسـیر لغزنـدهاي
باشد ،نظرهاي «زیان» و «نفع» بهشدت به جنبهاي از روششناسي حـل مسـئلۀ  BMAتبـدیل شـده و بـهصـورت فزاینـدهاي دغدغـۀ
دادگاههاست (با وجود آنكه هیچ تعریف روشن و فراگیري ندارد) .تفسیر واژهها به زمینههاي تعدادي از متغیرها ،از جمله اسـتنباطهـاي
افراد و نیز معیارهاي حرفهاي و قانوني وابسته است.
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نگاه به گذشته :چگونه اخالق پزشكي از قواعد نامنعطف بهسوی تحليل منطقي رشد كرد
تاریخ اخالق حرفه اي پزشكان ،تغییر شدیدي درون تفكـر جامعـۀ حرفـهاي اواسـط سـدۀ بیسـتم را نشـان مـيدهـد .پـیش از آن،
سازمانهاي پزشكي تدوین اصول خالصهاي از رفتار حرفه اي پذیرفته شده ،و چگونگي واکنش پزشكان در شرایط گوناگون را آغاز کـرد.
اینها براساس دستورالعملهاي اولیه ،مانند اخالق پزشكي توماس پرسیوال aسال ( 2)1803بـود کـه بـر مبنـاي برداشـتهـاي سـنتي
بقراطي توسعه یافت .رهنمون روشي پدرساالرانۀ مفیدي از تفكر را ترغیب کرد که بازتاب انتظارهاي اجتماعي معاصر بود .بیمـاران بایـد
از اطالعات محفوظ نگه داشته ميشدند و مسئولیتهاي تصمیمگیري وظیفۀ پزشكان ،نه حقوق بیمارن ،بود .دستورالعملهاي حرفـهاي
رفتار و نزاکت قواعد پذیرفته شده را تشریح کرد ولي بدون هـر گونـه تحلیلـي از موضـوعات .تغییـرات ناگهـاني عمـده در سـدۀ بیسـتم
بهصورت فزایندهاي نشان داد که قانونهاي سنتي تاریخ گذشتهاند چون پیشـرفتهـایي چـون پیونـد عضـو و فنـاوريهـاي تولیـدمثل
پرسشهاي اخالقي بسیار فراتر از دستورات حرفهاي سنتي را پدید آورده اند .اخالق پزشكي باید رویكردي بیشتر تحلیلي به وجـود آورد
و این کار را در دهۀ  1960شروع کرد وقتي که اعتمادعمومي به پژوهشهاي پزشكي ،براي مثال ،با افشا شـدن آزمـایشهـا 3و منـاظره
اخالقي دربارۀ هدف پزشكي بهوسیلۀ غیر پزش كان ،فیلسوفان ،حقوقدانان و نمایندگان بیماران مطرح شد .این به رهنموني هـدایت شـد
که بیشتر تحلیلي و کمتر پرداخته شده به عملي بودن پزشكي و بهصورت فزایندهاي متكـي بـه نظرهـاي خـودمختـاري بیمـار بـود .در
مجموعه اي از تبلیغات تاثیرگذار ،کندي bاتشریح کرد که چگونه پزشكان اخالق و همچنین تصمیمات پزشكي را ساختند و بحث کردند
که اخالق پزشكي باید «جزیي از وجدان عمومي و دستور اخالقي باشد که بهوسیلۀ آن ما همگي زنـدگي مـيکنـیم .تصـمیمات بـه آن
صورت که پزشک باید انجام دهد ،بنابراین باید با اصول اخالقي جامعه ،تطبیق داده شود 4».مجموعۀ قواعـد و اعالنـات از سـازمانهـاي
پزشكي به وسیلۀ بیماران و مسئوالن جایگزین شد با این انتظار که باید داراي تحلیل ،استدالل و توجیه باشد .بیماران اکنون در بهتـرین
جایگاه دیده شده اند تا تفسیر کنند چه چیزي در جهت منافع خودشان است .به این منظور ،آنها نیازمند اطالعات درسـتي هسـتند کـه
پزشكان پیشتر فكر ميکردند دادن آن اطالعات مضر است .با نگاه به گذشته ،میان مهمترین تغییرات در اخالق پزشـكي ایـن انتقـال از
تصمیمگیري پزشكي به پذیرفتن این واقعیت بوده است که مراقبت سالمت به بهترین صورت با ارتباط پزشک ـ بیمار عملـي مـيشـود
(همچنین فصل اول ،صفحات  20-24را ببینید).
نگاه به پيش در چالشهای جديد
هر فصل این کتاب کوشش ميکند تا حوزههاي قابل پیشبیني که چالش هاي احتمالي جدیدي را بروز خواهد داد مشخص کند
ولي فراهمکردن توصیه براي چنان چالشهاي آینده بهویژه وقتي مشكل است که فراهمکردن خدمات سالمت با تغییر ساختارهاي
مهمي مواجه ميشود .این وضعیتِ زمان تهیۀ پیشنویس کتاب در سالهاي  2010-2011بوده است و در همۀ موارد ،آخرین رهنمون
در مورد همۀ موضوعات اخالقي از تارنماي  BMAقابل دستیابي است .براساس طرحهاي ( )NHSارائهشده بهوسیلۀ دولت ائتالفي 5در
سال  ،2010محتمل بهنظر ميرسد که چالشهاي شامل حفظ برابري و مدیریت تنشهاي منفعتي براي برخي پزشكان برجستهتر شود
(همچنین صفحۀ  6را ببینید) .کیفیت خوب مراقبت و انتخاب بیمار از اهداف اصلي باقي ميماند ،ولي مقداري نگراني وجود دارد که
شاید با منافع اقتصادي در تنش قرار بگیرند .تغییرات پیشنهادي دولت در  NHSانگلستان تندترین بازسازي خدمات را از زمان تأسیس
آن در سال  1948تشكیل ميدهد و همچنین شاید روي کشورهاي پیشرفته تأثیر بگذارد .تغییرات پیشنهادي در ساختار  NHSشامل
موارد زیر است:
 لغو اختیارات سالمت راهبردي و سازمانهاي مراقبت اولیه
 انتقال نقشهاي آنها به هیأت اجرایي مرکزي و گروههاي اجرایي محلي
 تشویق «هر تأمینکنندۀ صالحیت دار» براي تأمین خدمات
افزایش بخش خصوصي تأمین خدمات NHS

_______________________________________________________________________________________
a- Thomas Percival
b- Kennedy
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لغو سازمانهاي  NHSبه نفع سازمانهاي بنیاد
انتقال نقشهاي بهینهسازي بهداشت محلي به مسئوالن محلي
لغو تعدادي از هیأتهاي نامرتبط از جمله مسئول جنینشناسي و باروري انسان و مسئول بافت انساني.
NHS

باوجود پیشنهاد تجدید سازمان ،مفاهیم و آرمانهاي اصلي که بهعنوان هستۀ مرکزي مراقبت  NHSپذیرفته شده است ،تكرار شد،
از جمله:
 اهمیت رایگان باقي ماندن  ،NHSبر مبناي نیاز منصفانۀ بیمار
 تداوم تعهد به برنامهریزي گواهمحور
 استمرار دادن انتخاب به بیماران ،مراقبت شخصيشده و اطالعات بهمثابۀ جزیي از تصمیمگیري مشترک
 حفظ خدمات بیمار محو
 استفاده از معیارهاي برونداد مبتني بر گزارش بیمار و دادههاي تجربي بیمار
 تمرکز روي بروندادهاي بالیني توجیهشده ،معیارهاي مبتني بر شواهد
 تشویق کیفیت و بازرسي بر مبناي استانداردهاي کیفیت اساسي
 تداوم توسعۀ استانداردهاي کیفي در سطح ملي
 پرداخت کردن به تأمینکنندگانِ کیفي مراقبت و دستاوردها ،نه فقط حجم کار
 اطمینان از ارزشهاي بالیني فعالیت مدیریتي مستقیم
 همسو کردن تصمیمهاي بالیني با پیامدهاي مالي آن تصمیمها
 تولید اطالعات مقایسهاي در مورد ایمني ،تأثیرگذاري و تجربه براي حمایت انتخاب و پاسخگویي
 ارتقاي کار درست و مشارکتي بین  ،NHSمراقبت اجتماعي و سالمت عمومي
 توسعۀ خدمات مراقبت فوري منسجم از جمله خدمات پزشک خانواده ،خارج از ساعات اداري
 تقویت مجریان سالمت براي استفاده از داوري بالیني آنها
 توسعۀ اختیار و مسئولیت اجرایي به شرکاي اجرایي محلي
 تمرکز بر رهبري پزشكي عمومي
 ارتقاي بیشتر خودمراقبتي بهتر بهوسیلۀ بیماران.
نگراني هاي عملي در بارۀ تغییرات ساختاري متمرکز شده روي موضوعاتي مانند امكان نابرابري بزرگتر براي بیماران ،نشان دهندۀ
اولویتها و مهارت پزشكاني است که در کار اجرا مبتدي هستند؛ تعارضهاي منفعتي بزرگتر منافع براي GPهایي که باید گزینۀ بیمار
را با کمي منابع موازنه کنند؛ رقابتهاي مالي درون  NHSکه شاید روي کیفیت مراقبت اثر بگذارد؛ و ترسِ اینكه  NHSبهصورت
فزایندهاي خصوصي خواهد شد ،ميباشد BMA .مجموعهاي از یادداشتهاي رهنموني براي شغل تدوین کرده است و به موضوعاتي
مثل اصول مأموریتگرایي  GPميپردازد و اینها را ميتوان در تارنماي  ،BMAیافت.
حرفهگرايي و ارزشهای اصلي
از زماني که  BMAدر میانۀ سدۀ نوزدهم تشكیل شد ،بهشدت به حفظ اعتبار حرفه عالقهمند بود ،ولي این لزوماً نشان «اخالق» بـه
خود نگرفت و بیشتر ،بهعنوان جنبهاي از حرفهگرایي دیده شد .مناقشهها دربارۀ ماهیت «حرفهگرایي» و ارزشهاي محـوري بـهصـورت
عناویني از دلواپسيهاي زیاد در آغاز سدۀ بیستویكم مجدداً در زماني سربـرآورد کـه پـس از مجموعـهاي از مناقشـات پزشـكي تحـت
موشكافي شایانمالحظهاي قرار گرفت .بودجۀ پادشاهي گزارشي دربارۀ حرفهگرایي در سال  2004منتشر کرد 6و بـا گـزارش دیگـري از
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کالج سلطنتي پزشكان 7)RCP( aدنبال شد .در این گـزارش حرفـهگرایـي «مجموعـهاي از ارزشهـا ،رفتارهـا و ارتباطـاتي کـه شـالودۀ
اعتمادي را ميسازد که مردم به پزشكان دارند» تعریف شد ،پس بهصورت نزدیكي با آنچه پزشكان بـهعنـوان وظـایف اخالقـي خـویش
ميفهمیدند بازتاب یافت .رهنمون بر همكاري با بیماران و دیگر رشتهها تمرکز کرد ولي تعدادي از همان فضـیلتهـاي محـوري را کـه
قانونهاي سنتي سدههاي پیش فهرست کرده بود تكرار کرده است .خصوصیاتي که پزشكان باید بهدست آورند شامل صداقت ،شـفقت،
نوعدوستي ،بهینهسازي مستمر ،تعالي و کار کردن بین رشتهاي هستند.
کمیتۀ اخالق پزشكي )MEC( bانجمن بحثهاي خودش را دربارۀ حرفهگرایي و ارزشهاي اصلي پزشكي هدایت کرد و نیاز به حفظ
ارزشهاي سنتي مانند ویژگيهاي خدمت و نوعدوستي را که باید بهوسیلۀ همۀ پزشكان نشان داده شود ،به رسمیت شناخت ،صرفنظر
از اینكه آنها در مدیریت ،نقشهاي دانشگاهي یا بهداشت عمومي یا مراقبـت از بیمـاران کـار مـيکننـد .آن همچنـین مفهـوم بنیـادین
مشاغلي را که داراي مسئولیتهاي خاصي بهعنوان بخشي از میثاق اجتماعي هستند ،برجسته ميکند که با آن بهصورت کلي خود را به
استانداردهاي باال از رفتار متعهد ميکنند ،بهجاي اینكه روي نفع شخصي خودشان متمرکز شوند .در ایـن جنبـه ،مفهـوم حرفـهگرایـي
به صورت تنگاتنگي با فضیلت اخالقي و مفاهیم سنتي رفتار اخالقي ،مسئولیت جمعي« ،وجدان حرفهاي» و ارزشهاي مشترک همچون
همدردي و عدم تبعیض ،همراه است .جنبههاي حیاتي بهعنوان نظر پزشكي دیده شده است که بـه جامعـه خـدمت مـيکنـد و رفـاه و
اهداف اجتماعي را ارتقا ميدهد .از نظر  ،MECتمرکز اولیۀ همۀ گروههاي حرفهاي باید حسي از تعهد خاص باشد (بجاي کارکردن فقط
در یک قرار داد) .براي پزشكان ،ویژگيهاي اساسي که الزم است به آنها منتسب باشند شامل تعهد به گروههاي آسـیبپـذیر ،آگـاهي از
وظیفۀ خودشان و دیگران براي فراهم آوردن مراقبت کارا ،همدردي و پایبندي فعال به ارزشهاي اصلي مشترک است (همچنـین کـادر
زیر را ببینید) .این بحث  MECحاوي بازتابهایي از کارزار گستردۀ پیشین  BMAدربارۀ ارزشهایي اصلي بود که در دهۀ  1990وقتـي
مطرح شد که نمایندگان نهادهاي پزشكي بحث ميکردند چگونه ارزشهاي اصلي حرفه در حال تغییـر بـود 8 .بـیش از  800پزشـک بـا
رتبهها و تخصصهاي متنوع کمک کردند تا ارزشهایي را که مربوطترین موارد نسبت به حرفۀ پزشكي دانسـتند ،تعریـف و بـه ترتیـب
اهمیت رتبهبندي کنند .در آن مرحله ،ارزشهاي اصلي که اغلب پزشكان بهعنـوان اصـول پزشـكي بـا دوام و مـرتبط دیدنـد ،بـا ادغـام
مهارتها و فضیلتها ،عبارت بودند از :شایستگي ،مراقبت/مهرباني ،صداقت ،تعهد ،مسئولیت ،رازداري ،روحیۀ تحقیق و حمایت.
عناصر اصلي حرفهگرايي پزشكي
تعریفهاي متعددي از حرفهگرایي وجود دارد ،ولي اغلب شامل عناصر یكساني هستند:
 دانش تخصصي
 آموزش تخصصي
 خودساماني
 نوعدوستي و ایدئولوژي خدمت
 قانون اخالقي روشن
 حس وظیفهشناسي
 ارزشهاي اصلي :درستي ،همدلي ،صداقت ،احترام به دیگران ،توکل ،مسئولیتپذیري
 پاسخگویي به تغییر انتظارهاي اجتماعي
 شناخت آشكار وظایف نسبت به بیماران و جامعه
 انضباط آموختهشده و ارزیابيشده.

_______________________________________________________________________________________
a- Royal College of Physicians
b- The BMA’s Medical Ethics Committee
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در سال  ،2010بسیاري از پزشكان بار دیگر نگرانيهایي را دربارۀ تاثیر روي حرفهگرایي گسترش به سـوي الگوهـاي ارائـۀ خـدمات
سالمت بازار بریتانیا ابراز کردند .بهصورت سنتي در  ،NHSاثر مستقیم منافع پولي روي تأمین مراقبت متوقف شده بود .هرچند پزشكان
 NHSهمواره تعهد اخالقي داشتهاند تا اثر تصمیمات بالیني را روي منابع در نظر بگیرنـد ،پـاداش شخصـي آنهـا بـه مقـدار زیـادي بـه
تصمیمات بالیني دربارۀ مراقبت بیمار مرتبط نبود .بهصورت فزایندهاي ،بههرحال ،استفادۀ از ابزارهاي بازارگراي بیشتر ،از جمله انگیزهها
و پذیرش بعضي فراهمکنندگان مسئولیتهاي راهاندازي به نگرانيهایي دربارۀ چگونگي مدیریت تعارضهاي احتمالي منفعت منجر شده
ست .بهصورت کليتر ،نگرانيهایي مطرح شد که جابهجایي فرهنگي گستردهتر به سوي الگوي همسو با مصرفکنندۀ مراقبـت سـالمتي
شاید ارزشهاي اصلي حرفهگرایي پزشكي را سست کند .خارج از حرفۀ پزشكي ،مفسران پیشنهاد کردهاند کـه ورود بازارهـا ،الیـههـاي
عظیمي از دیوانساالري ایجاد ميکند و اغلب غیرحرفهاي شدن افرادي را درپـي مـيآورد کـه مرکـز ایـن خـدمات ،معلمـان ،پزشـكان،
پرستارها و کارگران اجتماعي هستند« .ورود بازار به عرصۀ خدمات ...موجب تغییر در اخالق است 9».خصلتهاي خدمت عمومي سنتي
که مدتها بنیان مشاغل بوده اند با تمرکز فزاینده برروي پاداشهاي مالي فرسوده شده است .چالشهاي اصلي براي آینده شـامل نگـاه
کردن به راههایي است که در آن ارزشهایي مانند شفقت ،ن یكوکـاري و تعهـد قـوي بـراي ارتقـاي منـافع بیمـاران همچنـان درمـان را
درمواجهۀ با بازارگرایي بیشتر و محیط سالمت مشتريمحور هدایت کند.
خالصه ـ اخالق پزشكي چيست؟





اخالق پزشكي برآمده از مجموعههایي از قواعد نامنعطف به سوي اجراي تحلیلي است.
واقعیتها و بستر معضالت بسیار مهم هستند.
بهصورت سطحي معضالت مشابه شاید ،بسته به زمینه ،راهحلهاي بسیار متفاوتي داشته باشند.
مفاهیم حرفهگرایي بر اصول سنتي قانونهاي پزشكان ترسیم ميشود.

چارچوب پزشكي خوب
شورای پزشكي عمومي ()GMC
همچنین باید بـا قـانون و قواعـد GMC

عالوه بر بازتاب ارزشهاي سنتي و انجام دادن داوريهاي مستدل در موارد خاص ،پزشكان
که به آنها متعهدند کار کنند .قصور در پیروي شاید موجب سوءرفتار حرفهاي شدید با مجموعهاي از محرومیـتهـا و در نهایـت ،ابطـال
پروانۀ پزشكي شود .مهم است که پزشكان خود با شیوهنامۀ  GMCکه همچنین در فصلهاي بعدي ایـن کتـاب تـذکر داده شـده اسـت
آشنا شوند.
رهنمون  GMCدربارۀ وظايف پزشک
«بیماران باید بتوانند با زندگي و سالمتشان به پزشكان اعتماد کنند .براي توجیه آن اعتماد شما باید نشان دهیـد کـه بـه زنـدگي
انسان احترام ميگذارید و شما باید:
 مراقبت از بیمارتان را نخستین نگرانيتان بسازید
 سالمت بیماران و جامعه را حفاظت کنید و ارتقا دهید
استاندارد خوبي از پزشكي و مراقبت فراهم آورید ،دانش و مهارتهاي حرفهاي خود را روزآمد نگه دارید

 oمحدودیتهاي مهارت خود را بشناسید و در محدودۀ آن کار کنید
 oبا همكاران به شیوهاي کار کنید که بیشترین خدمت به منافع بیماران باشد
 با بیماران بهعنوان افراد رفتار کنید و به منش آنها احترام بگذارید ،با هر بیمار مؤدبانه و با مالحظه رفتار کنید
 به حقوق رازداري بیماران احترام بگذارید

پیوند میان عمل و نظر
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 با مشارکت بیماران کار کنید ،حرفهاي بیماران را بشنوید و به نگرانيها و اولویتهاي آنها پاسخ دهید
 oبه بیماران اطالعاتي را که ميخواهند یا نیاز دارند بهنحوي که بتوانند بفهمند بدهید
 oبه حقوق بیماران براي رسیدن به تصمیم مشترک با شما ،دربارۀ درمان و مراقبت از او ،احترام بگذارید
 oاز بیماران براي مراقبت خودشان تا سالمتشان را ارتقا دهند و حفظ کنند حمایت کنید
درستكار و شفاف باشید و با صداقت عمل کنید .اگر دلیل خوبي دارید که معتقدید شما یا همكارتان شاید بیماران را
o
به مخاطره بیندازد ،بدون تأخیر اقدام کنید
 oهرگز غیرمنصفانه علیه بیماران یا همكارانتان تبعیض قائل نشوید
 oهرگز از اعتماد بیماران به خود یا اعتماد عمومي سوءاستفاده نكنید
10
شما شخصاً مسئول عمل حرفهاي خویش هستید و باید همواره آمادۀ توجیه تصمیمات و اعمال خود باشید».
رابطۀ اخالق و قانون
مشكالتي که به  BMAارجاع ميشود اغلب شامل هم قانون و هم اخالق اسـت و شـیوهنامـههـاي زیـادي بـراي پزشـكان از طریـق
داوريهاي دادگاهها مطرح شده اند .از اینرو ،نمونههاي موردي نشاندهندۀ قانون در این کتاب ذکرشده است .داوريهـا در ایـن مـوارد
داراي مقدار زیادي تحلیلهاي انتقادي هستند .بعضي در پرسشهاي وجداني تعمق ميکنند .معناي «زنده» بودن چیست و چه زمـاني
«حیات انسان» آغاز ميشود یا از نظر وجداني شروع ميشود .بهصورت فزایندهاي ،موضوعات مطرحشده بهوسـیلۀ قـانون پزشـكي داراي
ابعاد فلسفي ،اخالقي ،جامعهشناختي ،دیني ،سیاسي و نیز قانوني است .رابطه بین اخالق و قانون دوسـویه اسـت« :قـانون سـازوکاري را
تنظیم ميکند که درون آن گزینههاي اخالقي شاید بهویژه بهکار گرفته شوند ،ولي اخالق محدودیتهایي را تنظیم مـيکنـد کـه درون
آن قانون بهعنوان بیاني از ارزشها و آرزوهاي جامعـهاي کـه در آن اعمـال مـيشـود ،بـهصـورت داوطلبانـه اطاعـت و محتـرم شـمرده
ميشود» 11.هر دو ،به مقدار زیادي ،جدایيناپذیرند و جدا کردن مالحظات وجداني از قواعد حقوقي مشكل است.
حرفۀ پزشكي اغلب نیز با بحثهایي دربارۀ اینكه قانون چیست و آیا باید تغییر کند ،درگیر است .در بسیاري از موارد پزشكي پر سر
و صداي گذشته ،نقش دادگاه صدور بیانیه اي دربارۀ قانوني بودن یک عمل پیشنهادشده با احتساب نظرهاي بیماران و پزشـكان بـود .در
بسیاري موارد ،دادگاهها رهنموني براي پزشكان براي موارد آینده صادر ميکردند .در فصلهایي که به دنبال ميآید ،نمونههایي از انـواع
مواردي ذکرشده است که در آن ،اگر توافقي بین طرفهاي درگیر حاصل نشود یا اگر قانون روشن نباشـد ،شـاید ابالغیـه اي از دادگـاه
الزم شود .قانون بر بسیاري از حوزههاي بحثانگیز همچون سقط جنین ،فناوري تولیدمثل و استفاده از بافت انسـان حـاکم اسـت ،ولـي
بسیاري قانون عادي (قاضيساخته) باقي مي ماند .در این موارد ،قضات به سـوابق مـوارد اسـتناد مـيکننـد و مقـررات از آن تصـمیمات
استخراج مي شود .با در نظر گرفتن مشكل پزشكان پرمشغله در م ورد روزآمد نگه داشتن تغییراتِ قانون ،این کتاب توجه را به تمهیدات
قانوني مرتبط جلب ميکند .پیشرفتهاي عمده به دنبال انتشار آن در تارنمـاي  ،BMAگنجانـده مـيشـوند .جـایي کـه مـرتبط باشـد،
تفاوتهایي در قانون اعمالپذیر در انگلستان ،ولز ،اسكاتلند و ایرلند شمالي وجود دارد ،در متن برجسته شدهاند.
اخالق پزشكي و حقوق بشر
شیوهنامه براي پزشكان اغلب چندین مجموعه از ارزشها را بازتاب ميدهد و به هم ميپیوندد :وظایف سنتي از قـانونهـاي شـغلي،
تحلیل تدارکشده بهوسیلۀ نظریهپردازان و مفاهیم «حقوق» که در فرهنگ مدرن وارد شدهاند .هر بحثي از «حقوق» نیازمند تمیز بـین
حقوق وجداني و انواعي از حقوق قانوني اجراشدني است .بسیار از حقها را که ما ميشناسیم اساساً ادعاهاي وجداني است که بهصـورت
شهودي در بستر مورد مناسب در نظر ميگیریم («او حق داشت بداند فرزندش بیمار است») .حقوق بشر ،به هر روي ،رسميتر است ،از
نظر قانوني اجراپذیر و اغلب مذاکرهناپذیر ،هرچند تا حدي تداخل مشروع با حقوق ،مادامي که متناسب باشـد ،مجـاز اسـت .در تحلیـل
اخالقي ،مفهوم «حق» شاید مشتق از بیانیههاي حقوق بشر یا بهصورت نزدیكي بازتاب آنها باشد ،حتي اگـر بـهصـورت عبـارتهـایي از
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مطالبۀ اخالقي پوشیده شده باشد .مشكالت وقتي بروز مي کند که حقوق یـا ادعاهـاي وجـداني افـراد متفـاوت ،در تـزاحم بـا هـم قـرار
ميگیرند (حق  Aبه رازداري در تعارض با حق  Bبراي دانستن قرار ميگیرد) .تحلیل اخالقي ابزار حل مسئله است که زمینۀ معضـالت
را بهحساب ميآورد تا چنین تعارض هایي از حقوق وجداني را موازنه کند .چون آنها در قانون قرار دارند (پایین را ببینید) ،حقوق بشر به
آن صورتي که حقوق وجداني به بستر مرتبط است ،وابسته نیست .آنها کمتر انعطاف دارند هرچند که در بعضي زمینههـا میـداني بـراي
تفسیر وجود دارد .بسیاري از جنبههاي مسیري که در آن مفاهیم حقوق بشر در قانون منعكس شده ،داراي کاربردهـایي بـراي پزشـكي
است 12.زبان حقوق بشر و اصل مهمي که "تمام مردم داراي حقوق قانوني یكساني هستند" بر اخالق پزشكي اثر گذاشته است .اعالمیـه
جهاني حقوق بشر سال  1948ملل متحد 13در دورهاي طالیهدار شد که در آن عقاید استقالل شخصي و «حقـوق» بـهعنـوان محـور در
بسیاري از بخشهاي جهان ،از جمله بریتانیا و اروپا به صحنه آمد .مفاهیم بینالمللـي و قـانوني دربـارۀ منزلـت انسـاني ،اسـتقالل رأي،
14
رهایي از مداخله و برخورداري از رفاه که در اعالمیۀ سازمان ملل مدون شده است ،بیشتر در پیمانهاي بینالمللي تعریف شده اسـت.
این دو دسته بندي وسیع از حقوق بشر را تشریح کرد :حقوق «آزادي» آزادي از چیزهاي معین و «استحقاق» یا حقـوق «رفـاه» (بـراي
دریافت منافع مشخص) .رهایي از شكنجه یا مجازات ناعادالنه مثالي از اولي است .حقوق براي آموزش و بهرهمندي از باالترین استاندارد
جسمي و رواني قابل حصول نمونههاي مثالي دومي ميباشند .بعضي (اما نه همه) از این نظرها دربارۀ حقوق بشـر ،در قـانون اروپـایي و
کشوري تصویب شدهاند .بریتانیا قانون حقوق بشر سال  1998را تصویب کرد که بیشتر بر آزاد بودن از مداخله متمرکز ميشود تـا حـقِ
دریافت منافع خاص.
قانون حقوق بشر سال 1998
قانون حقوق بشر سال  1998که بهصورت کامل در اکتبر سال  2000اجرایي شد ،در قـانون بریتانیـا ادغـام شـد .عمـدۀ حقـوق در
پیمان اروپایي براي حفاظت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي قرار داده شده است .این تغییر عمدهاي در عمل ایجاد نكرد ،بـه هـر حـال،
چون خواستهها ي قانون بازتابي از پزشكي خوب از قبل موجود بود .تصمیمات پزشكان بر اساس اسـتانداردهاي اخالقـي موجـود ،مثـل
احترام به شأن بیمار و ارتباط خوب ،بهاحتمال با قانون ناسازگار بود .باوجوداین ،پزشكان اغلب باید از آن آگاه باشند و در تطابق بـا ایـن
قانون عمل کنند .این کار همواره واضح نیست چون بعضي از حقوق بشر که بهویژه با پزشكي مرتبط هسـتند (پـایین را ببینیـد) لزومـاً
اینگونه بهنظر نمي رسند .همچنین ،مقداري از آنچه بهنظر مي رسد در مراقبت سالمتي محوریت داشته باشـند ،نیازمنـد تفسـیر اسـت.
براي مثال حق زندگي به معناي این نیست که زندگي باید با فناوري پزشكي با هر قیمتي طوالني شود و حق تشكیل خانواده یک حـق
سراسري براي درمان باروري اعمال نميشود .موارد قانوني دربارۀ کنار گذاشتن درمان طوالنيکنندۀ زندگي بر اساس حق درمان رهـایي
از شكنجه و شرایط تحقیرآمیز استدالل شده است .حق احترام به حـریم خصوصـي و زنـدگي خـانوادگي در مـواردي دربـارۀ رازداري و
اشتراک اطالعات اعمال شده است BMA .شیوهنامۀ ویژهاي روي اثر قانون حقوق بشر در تصمیمگیري پزشكي صـادر کـرده اسـت و در
تمام فصلهاي بعدي کتاب ،جایي که مناسب بوده ،به حوزههایي از پزشكي که شاید براساس قانون مورد چالش واقع ميشد ارجاع داده
شده است .بهصورت خالصه ،هنگام تصمیمگیريها ،پزشكان باید در نظر بگیرند که آیاحقوق بشر فردي تحـت تـأثیر قـرار گرفتـه ،اگـر
آري ،آیا تداخل با آن حقوق معقول است .هر تداخلي با حق باید متناسب با هدف مورد نظر باشد .این یعني ،اگـر حتـي دلیـل معقـولي
براي مداخله با حق ویژه اي وجود داشته باشد ،نتیجۀ مورد نظر باید براي توجیه سطح مداخلۀ پیشنهادي کافي باشد .جایي کـه حقـوق
متفاوت در تعارض قرار ميگیرند ،پزشكان باید بتوانند انتخاب یكي بر دیگري را در مورد خاص توجیه کنند.
پيمان اروپايي حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسي
مواد زیر از مربوط ترین مواد در مورد مجریان سالمت است:
 حق حیات (مادۀ )2
 منع شكنجه ،درمان تحقیرآمیز یا غیرانساني یا تنبیه (مادۀ )3
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حق آزادي و امنیت (مادۀ )5
حق محاکمۀ منصفانه (مادۀ )6
حق احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي (مادۀ )8
آزادي اندیشه ،وجدان و دین (مادۀ )9
آزادي بیان (مادۀ )10
حق ازدواج و تشكیل خانواده (مادۀ )12
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چكيده ـ چارچوب عمل شايسته
 پزشكان ملتزم به شیوهنامۀ  GMCهستند و الزم است از آن آگاه باشند.
 قانون و اخالق پزشكي اغلب خیلي به هم مرتبط هستند؛ بعضي داوريهاي دادگاه دربـارۀ اصـول اخالقـي بـه تفصـیل بحـث
ميکنند و اغلب شیوهنامۀ اخالقي جاري در موارد پزشكي بازتاب ميیابد.
همپوشاني شایان مالحظهاي بین اخالق پزشكي و حقـوق بشـر وجـود دارد؛ پزشـكان بایـد اغلـب آگـاه باشـند کـه چگونـه

پزشكيشان بهوسیلۀ قانون حقوق بشر سال  1998تحت تأثیر قرار گرفته است.
زمينۀ نظری و فلسفي
قسمتي از جذابیت اخالق پزشكي مشتق از تعامل چشماندازها و اصول در جستوجوي راهحلهاي منسجم وجداني بـراي معضـالت
اخالقي است .حل مشكل در عمل شامل تشخیص واقعیتها با بیشترین دقت ممكن پیش از ارزیـابي ارزشهـا و منـافع متفـاوت بـراي
رسیدن به موازنهاي پذیرفتني است .هرچند شاید که راههاي مختلفي براي انجام دادن این کار وجود داشته باشـد ،رویكردهـاي عملـي
متمایل به رسیدن به راهحلهاي مشابه تصمیمات اخالقي در پزشكي ،باوجود ظرافتهاي فرهنگي ،متخذ از همان مخزن ارزشهاي جـا
افتاده است .براي تصمیم گیري در عمل به عنوان مخالف نظریهپرداز ،محدودیتهاي قانوني و رسوم اجتماعي نیز بـهصـورت فزاینـدهاي
طیف انتخابها را ،حتي پیش از اینكه ما بحثهاي اخالقي را بیازماییم ،محدود ميکند .در واقع ،در بعضي شـرایط ،انتخـابهـاي مهـم
قانوني چنان واضح بیان شدهاند که بهنظر مي رسد وقتي هدف اجراي توصیۀ عملي است ،نگاه کردن بـه خـارج از آنهـا بیهـوده اسـت.
اجبار به نگاه کردن به ماوراي قانون و رویّه هاي حقوقي ،به هرروي ،از لزوم اطمینان از اینكه توصیۀ اخالقي از نظر وجداني همسـاز و در
زمینههاي متفاوت توجیهپذیر است ،سرچشمه مي گیرد صرف نظر از اینكه قانون روي تمام سناریوهاي مربوط به صـورت رسـمي بیـان
کرده باشد یا نكرده باشد .توصیۀ اخالقي عملي باید همچنین با انتظارهاي در حال تغییر اجتماعي سازگار باشد ،بهویـژه در حـوزههـایي
که قانون براي تفسیر باز باقي مانده است.
براي آنهایي که به آزمودن نظریۀ شالوده بودن بحثهاي اخالقي در کتاب عالقه مند هستند ،بحثهاي خالصه و سادهشدۀ بعضي از
فلسفههاي اصلي و روش شناسيهاي استفادهشده در اخالق پزشكي در این بخش ارائه شده است.
اخالق پيامدگرا
بحثهاي پیامدگراها (مانند فایده گرایان) روي پیامدها ،با هدف اساسي به حداکثر رساندن رفاه ،یا فایده ،یـا بـهنحـوي رسـیدن بـه
«باالترین خیر براي بیشترین تعداد» متمرکز ميشوند .براي پزشكان آشكارا مهم است که پیامد تصمیمهـاي خـود را محاسـبه کننـد و
حداکثر سود خالص را براي بیمارانشان تدارک ببینند .با کنار گذاشتن بعضي از مشكالت ذاتـي تصـمیمگیـري مثـل اینكـه «رفـاه» یـا
«شادماني» به چه مفهومي است و چگونه باید اندازهگیري شود ،نقد اصلي در رویكردي تنها پیامدگرا این است که آن شاید بـه نتـایجي
برخالف شهود وجداني منتهي شود .در نظر ،بعضي افراد مي توانند قرباني شوند اگر بروندادها به تعداد بیشتري از افراد نفع برساند .پـس
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اصول وجداني که از نظر شهودي مهم بهنظر ميرسد ،مانند احترام به دیگر افراد ،شاید وقتي که رفاه افراد بیشتري با نادیده گـرفتن آن
اصول حاصل مي شود ،کنار گذاشته شود .بعضي متغیرهاي پیامدگرایي ،مانند فایدهگرایي ،تالش ميکند تا بر این مسئله بـا وزن کـردن
نتایج کار به موجب قواعد عمومي وجداني غلبه کنند.
اخالق جماعتگرا
جماعتگرایي بر این واقعیت تأکید ميکند که افراد داراي مسئولیتها و همچنین حقوقي هستند .از سیاستهاي مبتني بـر اجمـاع
بهجاي سازش جانبداري ميکند و مدعي است که افراد نیازمند تمرکز نه فقط روي حقوق خودشان ،بلكه تمرکز بـر مسـئولیتهایشـان
نسبت به افراد نزدیک به آنها و به جامعه هم هستند .جماعتگرایان انتظار دارند توجه به دیگران هنگام تصمیمگیري بـه حسـاب آورده
شود .این رویكرد هنگامي در صحنه ظاهر ميشود که سالمت جوامع بهجاي افراد مدِ نظر قرارگیرد و بهویژه مـرتبط بـا اخـالق سـالمت
عمومي ،ژنتیک و هر وضعیتي است که در آن همبستگي افراد و منافع آن عامل مهمي باشد .به هرروي ،نظریههاي جامعهمحور ،بر ایـن
عقیده است که اعمال پزشكيهایي همچون ختنۀ زنان یا سوءرفتار جنسي اگر جماعت ویژهاي آنهـا را تأییـد کننـد ،غلـط نیسـتند .آن
همچنین دلمشغولي هایي را دربارۀ تعارض و تمایز در درون گروه و پرسشهایي دربارۀ میزاني که افراد شاید و بایـد بـراي خیـر جامعـه
فداکاري کنند ،مطرح ميکنند.
اخالق وظيفه گرا
a

وظیفه گرایي در وهلۀ اول بر وظایف («دئونتولوژي» در یوناني مشتق از وظیفه یا آنچـه بـر عهـده اسـت) تأکیـد مـيکنـد .چنـین
نظریاتي بر اصولي مانند احترام به افراد دیگر مبتني است .کانتِ فیلسوف ،بزرگترین نمایندۀ این نظریه ،گفته است که بـا مـردم هرگـز
نباید تنها بهعنوان ابزارهایي به سوي یک نتیجه رفتار شوند بلكه همواره خودشان باید غایت هدفها باشند .او همچنین گفت که مـردم
باید بهگونهاي عمل کنند که گویا آنها مشغول قانونگذاري براي حاکمیت چنان افرادي هستند ،کساني که غایـتهـا خودشـان هسـتند.
نظریات کانت بر توسعۀ اخالق پزشكي تأثیر گذاشت ،زیرا آنها با مفاهیم مدرن احترام به افراد و استقالل همخواني داشتند .بـاوجوداین،
نظر کانت از استقالل بسیار خواستني است که در آن مردم فقط تا آن جایي مستقل هستند کـه وظیفـۀ وجـداني خودشـان را تعقیـب
ميکنند .مفاهیم مدرن استقالل وسیعتر از آنِ کانت است و حقوق به استقالل اکنون فقط محدود به خودمختـاري شـخص در تعقیـب
وظیفۀ وجداني نیست .نظرهاي کانتي احترام ب ه استقالل افراد را ،همچنین اسـتقالل تمـامي افـراد دیگـري را کـه بـالقوه تحـت تـأثیر
«حاکمیت غایتها» هستند ،به حساب ميآورد .بسیاري از معضالت وجداني که در عمل پزشكي بروز ميکنند مـواردي هسـتند کـه در
آن موارد ،وظایف پزشكان نسبت به افراد متفاوت در تعارض باهم قرار ميگیرند.
«رويكرد چهار اصلي» به اخالق
این رویكردي فلسفي نیست بلكه بیشتر روش شناسي براي اطمینان از این است که همۀ ابعاد یک معضل در نظر گرفته شده باشـد.
بسیاري از اخالقگراها این روش حل مسئله را  15یا بعضي تعدیل شدههاي آن را ميپذیرند .در مرکزیـت آن اصـول بهبـود دادن فایـده
(فایدهگرایي) و اجتناب یا کمینه کردن آسیبها (بيآسیبي) قراردارد که به طور مسـتقیم ارزشهـاي بقراطـي و قـانونهـاي سـنتي را
بازتاب ميدهد .دو اصل نوین دیگر احترام به انتخابهاي دیگر افراد (احترام به استقالل) و انصاف (اصل عدالت) هستند .ارزیـابي رابطـه
هر یک از این اصول با وضعیت خاص ،سازوکاري براي تحلیل آن فراهم ميکند .بسیاري از پزشكان چهار اصل را بهعنوان فـراهمآورنـدۀ
زبان بسیار آشنایي در زمینۀ وظیفه براي تولید منفعت خالص پزشكي با حداقل آسیب ،احترام به انتخابهاي بیماران و کار با شـیوهاي
بدون غرض ورزي ميبینند .اِشكالهایي نیز ،به علت راههاي متفاوتي که پزشكان این وظایف را تفسیر ميکنند یا به علـت تـداخلي کـه
در وظایف بهوجود ميآید ،شاید بروز کند .همچنین ،هرچند ،بهنظر مي رسد کـه فقـط چهـار عامـل بایـد در نظـر گرفتـه شـود ،شـبكه
_______________________________________________________________________________________
a- Deontology

پیوند میان عمل و نظر
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پیچیدهتر است و نیازمند دیگر ارزشها ،رهنمونها ،قانونها و قانونگذاريهاست .به عبارتهاي خیلـي کلـي ،رویكـرد اصـول احتـرام بـه
استقالل را اولویت مي دهد ،اگر بیمار مطلع ،شایسته و خطري براي سایرین نباشد ،اگر بیمار توانایي ذهني معیوبي دارد ،منفعت گرایـي
بیشتر به صحنه ميآید .در هر دو مورد ،همافزایي قدرتمندي در برونداد بین روش شناسي ( BMAبحـث شـده در صـفحات  )12-16و
چهار اصل خواهد بود ،هرچند رویكردها متفاوت هستند .این غیرمنتظره نیست چـون اغلـب رویكردهـاي وجـداني روي مجموعـهاي از
ارزشهاي مشترک ترسیم ميشود ،ولي شاید آنها تحت عناوین متفاوتي دستهبندي شوند .تفاوتها میان روششناسي  BMAو رویكـرد
چهار اصل ،یا در واقع سایر رویكردهاي مهم ،شاید به مقدار زیادي معنادار باشد.
اخالق روايي
رویكرد عملي دیگر استفاده از داستانگویي به منظور محتوا دادن به مسئله و روشن کردن معماي اخالقي آن اسـت .ایـن بـهعنـوان
«قدیميترین راه براي کشف و توضیح موضوعات اخالقي» از طریق اسطوره ،تمثیل یا زندگينامه ،بیان شـده اسـت 16.ایـن رویكـرد بـه
مسائل با نگاه کردن به وضعیت بیمار بهعنوان یک کل ،بهجاي در نظر گرفتن یک جنبۀ خاص بهصورت مجزا ،ورود پیدا ميکند و شاید
شامل مرور کلي زندگي ،ارزشها و تجربیات بیمار باشد .مجریان سالمت متفاوت و اعضاي خانواده شاید تصویري از زوایاي مختلف ارائـه
کنند و در نظر گرفتن همان معضل از دیدگاههاي گوناگون راهي فراهم ميکنند براي اطمینان از اینكه همـۀ منظرهـا و دریافـتهـا در
نظر گرفته شدهاند.
اخالق فضيلت گرا
اخالق فضیلت گرا ،از اخالق ارسطویي اقتباس شده و اخالق در شخصیتهاي افراد ،بهجاي اینكـه در اصـول عمـومي باشـد ،نهفتـه
است.
در پزشكي ،عالقهمندي به صفات شخصیت فاضالنۀ پزشكان ،بیش ازعملهایشان است .پس پزشكي که مهربان ،دلسوز ،احترامآمیـز
نسبت به دیگران ،نجیب و مهربان هستند با هر چیزي که از نقش یک الگو انتظار ميرود تطبیق ميکند .چنین خصلتهایي بـهوضـوح
قسمت مهمي از آنچه به معناي "پزشک خوب بودن" است را تشكیل ميدهند و صفاتي هستند کـه در قـانونهـاي سـنتي و در حـال
حاضر در عمل پزشكي خوب ( )GMCبازتاب پیدا کرده است 17.حُسن نظریات فضیلت بـراي آنهـایي کـه بـا معضـالت اخالقـي مواجـه
شدهاند این است که آنها ميپرسند شخص با فضیلت در چنان شرایطي چه کاري ميکند .آنها همچنین آنچـه را جامعـه و همتایـان ،از
پزشكان انتظار دارند ،برجسته ميکنند .هرچند نظریه پردازان که بر اصول وجداني متمرکز ميشوند اهمیت فضیلت و فضیلتها را انكار
نميکنند ،بحث مي کنند که همان تصمیمي که ویژگي شخصیت با فضیلت است مسـتلزم مرجـع یـا روالـي اسـت کـه هـم اصـلهـا و
فضیلتها براي زندگي وجداني الزم دارند.
چرا داشتن رويكردهای مختلف به معضالت اخالقي مفيد است؟
در حالي که نظریات فلسفي شاید فارغ از عمل روزانه بهنظر برسـند ،در واقعیـت شـالوده تصـمیمگیـريهـا در مراقبـت سـالمت را
ساختهاند و برخي از شبكههاي اخالقي بهویژه بهنظر ميرسـند مناسـب بـا حـوزههـاي مشخصـي از گفتمـان اخالقـي باشـند .بـاوجود
رویكردهاي متفاوتي که شاید پزشكان اخذ کنند ،اعمالشان باید با قانون و انتظارهاي جامعهاي که در آن کار ميکنند همخوان باشد .در
بریتانیا ،این به معناي آن است که تأکید بیشتراغلب روي استقالل ،نسبت به سایر ارزشها گذاشته شده اسـت .دانـش وراثـت ،بـه هـر
حال ،پیوستگي افرادي را که  DNAمشترکي دارند ،برجسته ميکند و نظریات اولویت انتخاب شخصـي و حـریم خصوصـي فـرد را بـه
چالش ميکشد .همچنین پیوندهاي داخلي افرادي که بر مفاهیم چالشي انتخاب خاص فائق ميآینـد را برجسـته کـرده اسـت .در ایـن
شرایط ،تصمیمات افراد بهاحتمال به دیگران آسیب ميرساند و این واقعیت آنها را تا حدي از سایر فضاهاي پزشكي کـه انتخـاب فـردي
تعیین کنندۀ اصلي است متفاوت ميکند .براي معضـالتِ در بـارۀ رازداري اطالعـات ژنتیـک یـا نظریـات عـدالت بـین نسـلي ،رویكـرد
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منعكسکنندۀ ارزشهاي جماعتگرایي و مسئولیتهاي مشترک بیش از استقالل بهتنهایي شاید کمککننده باشد و نیز نشان ميدهـد
چه تعدادي از بیماران افراد نزدیک به خودشان را هنگام تصمیمگیري بهحساب ميآورند .سایر رویكردها و روش شناسيها شـاید بـراي
فضاهاي خاصي از پزشكي ،روانشناختي ،مراقبت روانشناسي یا پرستاري مناسب باشند.
هرچند ما چند رویكرد اصلي را در باال برجسته کردیم ،طیفـي از شـبكههـاي حـل مسـئله ،ماننـد اخـالق زنگرایـي ،سفسـطهاي،
محتوایي ،شهودگرایي ،عملگرایي ،نسبيگرایي ،آزاد اندیشي و نیزحقوق و وظایف مبتني بر روششناسي نیز شاید استفاده شوند .بـراي
عمل کردن پزشكان و دانشجویان پزشكي ،این طیف از رویكردهاي فلسفي و روششناسي دورنماي آنها را دلهرهآور ميکند .قابل بحث
اینكه ،به هرروي ،داشتن طیفي از رویكردهاي در دسترس به گفتمان در بستر آموزش کمک ميکنـد یـا شـاید در روشـن کـردن لُـب
مشكل در زمینههاي خاص کمککننده باشند .حتي وقتي که آشكارا قانون جهتگیري روشني ارائه ميکند ،راهحلـي بـراي یـک مـورد
بیمار ،لزوماً نمي تواند اجراشدني به مورد دیگر در ظاهر مشابه باشد ،اگر زمینه و نظریات بیمار متفاوت باشـد .هرچنـد قواعـد عمـومي و
اولویتها روشنکنندهاند ،شرایط ویژۀ مورد اغلب خیلي مهماند .همانطور که دربارۀ مورد فرضي در آخر فصل بحـث شـده اسـت ،درک
عمومي از نظریات وجداني مختلف شاید کمک کند که نشان بدهد چگونه و چرا مسائل اخالقي در پزشكي اغلب در مسیرهاي متفـاوت
و گاهي رقیب ،دستوربندي و حل شدهاند.
خالصه ـ مباني نظری و فلسفي


روشهاي مختلف تحلیل معضالت اخالقي وجود دارد ،ولي روش استفادهشده نیز بایـد بـا رهنمـون قـانون و  GMCهمخـوان

باشد.
 اِعمال روشهاي متفاوت براي روشن شدن لُب مشكل شاید مفید باشد.
 اغلب روشها با وجود تفاوتهایشان در رویكرد ،وقتي که با آگاهي از قانون و بهترین شیوهنامۀ عمل آمیخته شوند ،پیامـدهاي
مشابهي بهوجود ميآورند.
رويكرد BMA
پل زدن برای پر كردن شكاف بين نظر و عمل
 BMAدر رهنمونش رویكرد برگزیدۀ مستدلي را با تلفیق عملي بودن با فرضیۀ وجداني و قانون انتخاب ميکند .به مشكالت اخالقي
با آگاهي از اصول عمومي وسیعاً پذیرفته شده ،خطوط راهنماي حرفهاي و موارد حقـوقي جاافتـادۀ قبلـي رسـیدگي مـيکنـد .اصـول و
فضیلتها ،وظایف و پیامدها ،چشم اندازهاي همسوي جامعه و چشم اندازهاي فرد یا بیمار محور مورد توجه قرار گرفته است .براي فراهم
آوردن رویكردي بسیار عملي BMA ،از مفاهیم و نمونههاي آشنا براي طبابت پزشكان استفاده ميکند.
در حاليکه تأکید بسیاري بر فضیلتها و کیفیتهاي مورد انتظار از پزشكان گذاشته شده ،الزم است توجه شود که بخش عمـدهاي
از کار دور از فضاهاي مطلوب است جایي که بحث ارزشهاي فرضي ،در عمل واقعي براي نگهداري مشارکت بیماران مهاجم یـا مشـكل،
جداافتاده از واقعیت خام دیده ميشوند .تمام بحث اخالق پزشكي توجه را به وظایف پزشكان متمرکز ميکند ،بیشتر از آنكه بـه حقـوق
آنها یا محدودیتهاي عملي بپردازد که با آن مواجهاند .اخالق نوین بر لزوم ارتباط بهخوبي متوازنشدۀ میان بیمـاران و پزشـكان تأکیـد
ميکند ،ولي بهندرت در مورد اگر و چگونگي تعهداتي که هر دو طرف دارند بحث ميکند .پزشكان باید با صـداقت ،احتـرام و مایـل بـه
بحث دربارۀ گزینههاي مختلف باشند ،ولي بهصورت مطلوب بیمارانشان نیز باید چنین باشـند( .ایـن موضـوع در فصـل اول ،صـفحۀ 36
بحث شده است ).اگر قراردادي اجتماعي در مرکز موقعیت حرفهاي وجود دارد ،هر دو طرف داراي مسئولیتها و حقوقي هستند .اغلـب،
آزادي پزشكان براي تعریف مطالبي مانند استانداردهاي مراقبت نادیده مانده است و آنها شاید فرصت کمـي بـراي بازسـازي سـاختاري
داشته باشند که بهصورت شایان مالحظهاي در نحوۀ تعامل با بیماران تأثیر ميگذارد .از نظر اخالقي ،به آنها تأکید شده است که منـافع
فرد بیمار را در اولویت قرار دهند ،در حالي که همزمان اطمینان ميیابند که منابع محدود بهخوبي استفاده شود ،حقوق بیمـاران بـراي

پیوند میان عمل و نظر
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دسترسي به مراقبت و استفاده از ترجیحات مورد احترام واقع و از اقـدامات بیهـوده پرهیـز شـود .بعضـي از ایـن انتظارهـا در تـنش بـا
یكدیگرند .بخشي از هدف این کتاب کمک به پزشكان بهمنظور یـافتن پاسـخهـاي درسـت بـراي معضـالت ،همـراه بـا درک فشـارها و
محدودیتهایي است که آنها اغلب در زندگي واقعي مواجه ميشوند.
راهي که به معضالت پرداخته ميشود تا حدي ،به پیچیدگي ،پرسش بستگي دارد .بسیاري تصـمیمات موضـوعات اخالقـي را بـروز
ميدهد ولي باوجوداین ميتوانند بهسادگي و سرعت حل شوند .اینها ميتواننـد بـا ارجـاع بـه وظـایف عمـومي پزشـک ،ماننـد وظیفـۀ
رازداري ،یا ارجاع به قانون مربوط یا شیوهنامۀ حرفهاي ،مثل تعیین کردن اینكه چه کسي باید از سـوي کـودک جـوان رضـایت بدهـد،
صورت بگیرند .در موارد پیچیدهتر ،بهویژه جایي که وظایف طرفهاي متفاوت در تعارض قرار ميگیرنـد ،مالحظـهاي تفصـیليتـر بـراي
اطمینان اینكه به معضالت تحلیل انتقادي کامل داده شده و همۀ چشم اندازها مورد توجه قرار گرفته است ،باید صورت بگیـرد .راههـاي
گوناگوني براي انجام دادن این کار وجود دارد .در طول سالها ،بخش اخالق  BMAروششناسي خودش را بهمنظور کمک بـه پزشـكان
براي اینكه پرسشهاي اخالقي را تحلیل و چارهاندیشي کنند ،تدوین کرده است .این رویكـرد نیازمنـد حـداکثر شـش مرحلـه جداگانـه
است.
رويكرد به معضل اخالقي
شناخت وضعیتي که مسئله یامعضل اخالقي ظاهر شده

 -2تفكیک معضل به عناصر تشكیل
دهندۀ آن

 -3جستوجوي اطالعات اضافي از
جمله نظر بیمار

 شناسایي هر قانون یارهنمود حرفهاي مرتبط

خیر

آري

آیا مسئله حل شده است؟

 -5موضوع معضل تحت تحلیل
نقادانه قرار گیرد

آیا موضوع حل شده است

آري

خیر
Iگر تعارض غیرقابل حلي هست یا قانون
ناروشن است ،ممكن است حكم دادگاه
ضروري باشد (پایین را ببینید)

-6قادر بوده ان تصمیم خود را با
استدالل قوي توجیه کنند.
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 اخالق پزشكي امروزي

 -1موقعيت را بهعنوان چيزی كه موضوعي اخالقي يا معضل بروز ميدهد ،تشخيص بدهيد
هرچند بدیهي بهنظر ميرسد ،بسیاري مشكالت بهدلیل قصور حرفهايها براي شناخت اینكه موضوعي اخالقي یا تعارض منفعتي در
صحنه است بروز ميکند ،یا آنها اصول را درک ميکنند ولـي ارتبـاط آن را بـا مـوردي خـاص نمـيبیننـد .پاسـخگویي بـه درخواسـت
خویشاوندي دربارۀ سالمت بیمار ،بدون رضایت بیمار ،نمونۀ پیشپا افتادهاي است که نقض رازداري شاید بهصورت غیر عمد روي دهـد.
پزشكان ممكن است معضل را به زبان اخالق بیان کنند ،آن را مشكلي بالیني درک کنند ،ولـي موضـوعات پیچیـدۀ داوري بـالیني نیـز
شاید ابعاد اخالقي داشته باشد .این دو طبقهبندي از مشكالت نافي یكدیگر نیستند ،اما پیچیدگي اولي شاید توجه را از دومي دور کنـد.
تصمیم به اینكه آیا درمان گرانقیمت جدید ارائه شود ،براي مثال ،شاید نیازمند نه فقط ارزیـابي بـالیني بیمـار ،بلكـه نیازمنـد در نظـر
گرفتن هزینههاي فرصت براي دیگران در هنگام محدودیت منابع هم باشد .واکنش اخالقي وقتي که در شرایط مالزم با تعـارض منـافع،
ارزشها ،حقوق یا آزادي هاي مدني است ،ضرورت دارد .اگر اصول عمومي که اغلب متكي بر تعامل بـا چنـین موضـوعاتي متكـي اسـت
کمكي نميکند یا با یكدیگر در تعارض هستند ،معضلي اخالقي به وجود ميآید .وضعیتهایي هست که دالیل وجداني خوبي براي عمل
به دو شیوۀ متفاوت وجود دارد ،هریک از آنها نیز بهنحوي از نظر وجداني کاستيهایي دارند.
 -2معضل را به بخشهای تشكيلدهندهاش تفكيک كنيد
بسیاري از خواستهها از بخش اخالق  BMAپیچیده و مفصل هستند .هرچند الزم اسـت کـه معضـالت در محتـوا رسـیدگي شـود،
همچنین مهم است که از نظر ذهني اطالعات اضافي کنار گذاشته شود تا موضوعات کلیدي مطرحشدۀ در معضل مشخص شـود .وقتـي
که حقوق متفاوت متنوع و منافع رقابت ميکنند ،باید روشن شود که کدام یک باید تقدم داشته باشد ،بهویژه اگر شخص آسـیبپـذیري
در گیر باشد .براي مثال ،وقتي که نگرانيهاي حفاظت کودک بروز ميکند ،ترجیحات بیماران اغلب نسبت به منـافع کـودک در جایگـاه
دوم قرار ميگیرد.
 -3اطالعات اضافي ،از جمله نظر بيمار را جويا شويد
با مشخص شدن موضوعات کلیدي ،مرحلۀ بعدي تحلیل آنهاست .این موضوع نیازمند روشن شدن واقعیتها خواهد بود .اگـر ،بـراي
مثال ،موضوع دربارۀ درمان یا رازداري کودک یا فرد جواني است ،خیلي مهم است که دانسته شود آیـا آن شـخص بـه قـدر کـافي بـال
هست که تصمیمگیري معتبري داشته باشد .اگر کودک شایسته است ،او باید مشارکت کند .اگر کودک خیلي کمسن است ،مهـم اسـت
خواهدبود چه کسي داراي مسئولیت والدیني است .در اغلب موارد ،همچنین مهم است بهجاي اتكا به مفروضات خود شخص ،نظر بیمار
لحاظ شود .در گذشته ،از این اغلب غفلت ميشد .براي مثال فرض مي کردند ،که از نظر اخالقي انتشار مطالعۀ مـوردي پذیرفتـه اسـت،
مفروض بر اینكه اسامي بیماران خارج شده باشد ،اگرچه بیماران و خانوادههایشان هنوز مـيتوانسـتند واقعیـتهـاي مـورد را تشـخیص
بدهند .گزینۀ کسب رضایت بیمار براي انتشار ،اغلب نادیده گرفته ميشد ،با اینكه موارد جـالبي در مجـالت حرفـهاي گـاهي انتخـاب و
بهوسیلۀ رسانههاي اصلي پخش شده است.
 -4هر شيوهنامۀ قانوني يا حرفهای مرتبط را مشخص كنيد
در هر مورد ،بخشي از شناسایي عوامل مرتبط شامل قانون و شیوهنامۀ صادرشده بهوسیلۀ  GMCاسـت .بـا مقـداري دو راهـيهـاي
اخالقي ،این اطالعات پاسخ واضحي را فراهم ميکند .دیگران پیچیدهتر هستند و نیازمند موازنۀ دقیقي از منافع رقیب خواهد بود .بسـته
به پیچیدگي موضوع ،شاید اطالعات از طیفي از منابع الزم باشد ،از جمله اطالعات مربوط به:
 قانون یا قانون موردي دربارۀ موضوع
شیوهنامۀ ناشي از GMC

 شیوهنامه از هیاتهاي حرفهاي ،همچون  BMAیا کالجهاي سلطنتي
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توصیۀصادر شده بهوسیلۀ مسئوالن در انگلستان ،اسكاتلند ،ولز و ایرلند شمالي
رهنمون از سازمانهاي تنظیمکنندۀ حوزۀ رسیدگي مانند دفتر باروري انساني و جنینشناسي یا مسئول بافت انساني
توصیه از سازمانهاي مدافع پزشكي.

 -5معضل را در معرض تحليل نقادانه قرار دهيد
هنگام در نظر گرفتن تصمیمات اخالقي مشكل ،شاید پزشكان نیازمند مشارکت سـایر اعضـاي گـروه مراقبـت سـالمتي باشـند کـه
دیدگاه متفاوتي دارند ،بهویژه اگر آنها تماس بیشتري با فرد بیمار یا خانوادۀ او داشته باشند .موضوعات مهم و واقعیتهایي که مشـخص
شدهاند باید تحلیل شود تا با منافع رقیب موازنه داشته باشد .اغلب اوقات تصمیمات باید سـریع و در شـرایط پرتنشـي گرفتـه شـود .در
چنین مواردي ،از پزشكان انتظار نميرود که همه چیزدان باشند ،ولي انتظار هست که بهصـورت معقـولي روي واقعیـات عمـل کننـد و
بتوانند تصمیمات خود را توجیه کنند .دانستن اینكه هنگام لزوم کجا رهنمون حرفهاي پیدا کنند ،آمادگي خوبي بـراي مشـكل خواهـد
بود( .با این ذهنیت بود که  BMAدر تارنماي خود مجموعهاي از چكیدۀ «جعبه ابـزار» را ،بـا خالصـه کـردن نكـات اصـلي از قـانون و
رهنمون  GMCروي مجموعهاي از موضوعات منتشر کرده است).
وظایف نسبت به بیماران متفاوت اغلب مغایرند .براي نمونه یک درخواست رایج ،مربوط به درخواستهایي از پلیس بـراي دسترسـي
کامل به پروندههاي پزشكي بیماران است .وظیفۀ رازداري باید در مقابل وظیفۀ پزشكان براي حفاظت دیگران از آسیب پیشبیني پـذیر
موازنه شود .عواملي که الزم است در تصمیم چگونگي ادامۀ کار به حساب آیند ،موارد زیر هستند.
 آیا امكان دارد یا مطلوب است که رضایت بیمار کسب شود؟
 آیا جرم یا تهدید به اندازۀ کافي جدي است تا نفع جامعه مستولي شود؟
 آیا کسي در معرض مرگ یا آسیب شدید قرار دارد؟
 آیا امتناع از افشا بهصورت جدي رسیدگي را متوقف ميکند؟
آیا اطالعات در جاي دیگري بدون نقض رازداري در دسترس هست؟

 آیا اطالعاتي مرتبط با جرم در پروندۀ پزشكي هست؟
براساس ارزیابي این نوع عوامل ،پزشک باید تصمیم بگیرد که آیا به درخواست تن بدهد .در بعضي موارد افشـاي بـه پلـیس موجـه
است؛ در دیگر موارد نیست .گاهي اگر از دسترسي امتناع شود ،پلیس جویاي دستور دادگاه ميشود( .همچنین فصـل پـنجم ،صـفحات
 189-191را ببینید ،جایي که افشا بهوسیلۀ دادگاه تجویز شده بحث شده است).
 -6بتوانيد تصميم را با استداللهای قوی توجيه كنيد
گاهي مطرح کردن معضل ،بهصورت گمنام ،با یک همكار BMA ،یا یک هیأت حامي ،مفید است .در نهایت ،به هرروي ،پزشـكي کـه
مسئول مراقبت بیمار است ،باید دربارۀ چگونگي ادامه کار تصمیم بگیرد و آمادۀ توجیه آن باشد و استداللهـاي خـودش را بیـان کنـد.
براي مثال ،پزشكاني که تصمیم ميگیرند درماني را که طوالنيکنندۀ زندگي را قطع کنند باید بتوانند نشان دهند که ،هم از نظر بالیني
و هم از نظر اخالقي ،بر چه مبنایي بهاین تصمیم رسیدهاند .هر بحثي که با بیمار صورت گرفته است باید در پرونده پزشكي ثبـت شـود.
اگر بیمار فاقد توانایي بوده و هیچ تصمیم پیشاپیشي به جا نگذاشته است ،پزشک باید بتواند توضیح دهد که چرا ادامۀ درمـان درجهـت
برترین مصالح بیمار نبوده است .اطالعات باید دربارۀ هر رهنموني که به آن ارجاع شده یا هر توصیهاي که کسب شده اسـت ،در پرونـدۀ
پزشكي ثبت شود .در بعضي موارد ،براي گروه مجري سالمت و بیمار امكان حل مسئله نیست ،چه به علت اینكـه آشـكارا تعـارض حـل
ناشدني است یا چون قانون مبهم است .در چنین مواردي شاید الزم باشد که از دادگاه نظرخواهي شود.
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خالصه ـ رويكرد BMA

 در تصمیمگیري ها ،چارچوب یا عواملي وجود دارد که پزشكان باید آنها را لحاظ کنند .اینها شـامل رهنمـون  ،GMCقـانون و
توصیه از نهادهاي حرفه اي است .آنها باید بتوانند مفاهیم مهم اخالقي هر وضعیتي را تشخیص دهند و تحلیل کنند و بـه نتیجـهگیـري
مستدلي برسند.
 در تهیه رهنمون BMA ،طیفي از رویكردهاي فلسفي را در نظر ميگیرد و موازنه ميکند تا به وضعیتهاي مختلف رسـیدگي
کند .وظایف و پیامدها ،استقالل و نیازهاي جامعه و همچنین انعكاس اصول و فضیلتها را که یک دکتر خوب ميسازد ،در نظر ميگیرد
و اطالعاتي را دربارۀ قانون و رهنمون حرفهاي فراهم ميکند.
موردی فرضي در رد درمان طوالنيكنندۀ عمر
خانم  ،Xمادر  36سالۀ دو فرزند ،داراي خانوادۀ بزرگ و بههم پیوستهاي است و پس از تصادف رانندگي از ناحیـۀ گـردن بـه پـایین
فلج شد و او نميتواند بدون ابزار کمكي نفس بكشد .بعد از بررسيهاي گسترده ،پزشكان به او ميگویند که او براي بقیۀ عمر وابسته بـه
تهویۀ تنفسي باقي خواهد ماند .خانم  Xتوان ذهني دارد ،خوب صحبت مـيکنـد و مـيتوانـد بـا خـانوادهاش تعامـل کنـد .بحـثهـاي
دامنهداري دربارۀ پیشبیني مرض او ،با مشارکت گروه مراقبت سالمتي ،خانواده او و ،به درخواست او ،یک کشیش صورت گرفتـه اسـت.
اکنون خانم  ،Xپس از اینكه با خانوادهاش خداحافظي میكند ،ميخواهد دستگاه تهویه را قطع کند ،با دانستن اینكه در نتیجه ایـن کـار
مرگش فرا ميرسد .خانواده از تصمیم او نا راحتند ،با این اعتقاد که او باید حداقل تا زماني که فرزندانش به قدر کافي بزرگ بشـوند کـه
بفهمند ،به درمان ادامه دهد .خانواده اصرار ميکند که درمان باید باوجود خواستههاي او ادامه یابد ،ولي پزشكان توضیح مـيدهنـد کـه
بیماران داراي توان ذهني حق دارند این تصمیم را بگیرند و آن درمان بدون رضایت او نمـيتوانـد ادامـه یابـد .در اینجـا پاسـخ قـانوني
آشكار ي وجود دارد ،ولي نظرات شخصي در گروه مراقبت سالمتي و خانواده دربارۀ موضع اخالقي آمیخته است.
برخي از پزشكان معتقدند که آنها باید روي بیشینه کردن سالمت و رفاه بیمارانشـان متمرکـز شـوند ،بـهجـاي پیـروي از آنچـه بـه
نظرشان خواستههاي نامعقول و آسیبزاي فرد است .تمرکز بر پیامدهاي مداخله ،شاید آنها را به این باور برسـاند کـه از نظـر وجـداني،
تمكین به خواستههاي این بیمار غلط است .آنها فكر ميکنند تصمیم او به صورتي ناپذیرفتني آسیبزاست زیرا به مـرگ او مـيانجامـد.
پزشكان با اتخاذ چنین رویكردِ تمرکزکردن بر پیامدها ،بر یک شكل از استدالل اخالقي فایدهگرایي متكي هستند .باوجود دانستن اینكه
تداوم درمان غیرقانوني است ،آنها از قطع تهویۀ تنفسي ناتوان هستند چون آن کار اعتقادات وجداني خودشان را ميآزارد .فـرض اینكـه
رویكرد نتیجهگرایي ،ناگزیر از نظر وجداني با خارج کردن درمان مخالفت خواهد کرد ،به هرروي ،مغالطه آمیز خواهد بود.
برخي از پزشكان ممكن است بر پیامدهاي غفلت از خواستههاي افراد متمرکز شـوند و اسـتدالل کننـد ،فایـدهگرایـي رضـایتمندي
بیشتري براي افراد با پیروي کردن از خواستههاي اآنان فراهم خواهد شد.
پزشكان دیگر تأکید وجداني بیشتري روي حقِ استقالل بیماران ميگذارند .آنها حـق خـانم  Xرا بـراي طراحـي زنـدگي خـودش و
تصمیم دربارۀ آنچه «آسیب» و «نفع» براي خودش ميداند را به رسمیت ميشناسند ،حتي اگر دیگران مخالف باشند .انجام دادن کاري
جز آنچه با تصمیم او (خانم) سازگار باشد یک بيحرمتي به ارزش هایشان خواهد بود .احترام گذاشتن به دالیـل و انتخـاب او بخشـي از
احترام به وي محسوب ميشود .پزشكاني که وظیفۀ اولیۀ خود را احترام بهنظر بیمار ميبینند ،باوجود پیامدها براي او ،شاید نسخهاي از
رویكرد وظیفه گرایي به اخالق دیده شوند .آنها روي وظیفۀ درک شدۀ خویش ،بیش از پیامدها متمرکـز مـيشـوند .پزشـكي دیگـر ،بـه
هرروي ،شاید نظر مخالفي روي بسترهاي وظیفه گرایي برداشت کند .او ممكن است ببیند که وظیفۀ اولیۀ پزشكان احترام بـه اسـتقالل
نیست بلكه نجات زندگي انسان است.
هرچند استقالل شخصي و تصمیمگیري فردي عموماً در دموکراسيهاي لیبرال نوین پیشي ميگیرد ،همواره وضع اینگونـه نیسـت.
رویكردي بیشتر جمعیتگرا به اخالق شاید کمتر بر خواستههاي شخص متمرکز شود تا بر نیازهاي نزدیكان او (خانم) .لذا وزن بیشتري
ممكن است به نظرات خانوادگي و نیازهاي کودکان او ،که مقداري وظیفه نسبت به آنها دارد ،بدهد .خانم  Xميتوانست تشویق شود تـا
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. او ممكن بود فكر کند که داراي تعهد وجداني براي ادامۀ درمان به خاطر آنهاست.مسئولیتش را براي خیر خانواده در نظر بگیرد
چشمانداز وجداني مهم دیگر روي شخصیت وجداني پزشكان متمرکز ميشود و بحـث مـيکنـد کـه فضـیلتهـاي آنهـا در زنـدگي
 توانایي انجـام دادن آنچـه «درسـت» اسـت (بـه هـر نحـوي تعریـفشـده) نیازمنـد. مهم است، همچون شایستگي بالینيشان،حرفهاي
 و شرح وخامت وضـعیتX  تصمیم دربارۀ چگونگي رساندن خبر بد به بیماراني مانند خانم.نگرشهاي معین و مهارتهاي شخصي است
 پذیرش اینكه بیماران به چنین اطالعاتي نیاز. حقوق بیماران را جدي ميگیرند، تحت تأثیر میزاني است که پزشكان نسبت به آن،بیمار
 ترس از اندوهگین کردن یا تحمیل کردن به بیمار شـاید پزشـكي. همان داشتن انگیزه و صداقت براي دادن آن نیست، به هرروي،دارند
 نیازمند اطالعات دقیق است شاید نیازمنـدX  اعتقاد به اینكه خانم، از سوي دیگر. از اینکار بازدارد،را که ميخواهد هشیارانه عمل کند
 مصـلحتاندیشـي و، شـجاعت.پزشک باذکاوت دیگري باشد که داراي اقتدار شخصیت و شفقت باشد تا بهصورت حساسي بـه او بگویـد
همدردي نمونههایي از فضیلتهایي هستند که بهوسیلۀ آنهایي تأکید شده است که اسـتدالل مـيکننـد آن بـه همـان انـدازۀ سـاختن
شخصیت اخالقي در دانشجویان پزشكي و پزشكان جوان اهمیت دارد که آموزش نظریات فلسفي دربارۀ مبناي اخالقـي عمـل پزشـكي
.خوب اهمیت دارد
 با شناخت رویكرد وجداني.هدفِ این مورد فرضي نشان دادن آن است که رویكردي فلسفي ناگزیر منتهي به نتیجۀ خاصي نميشود
 این به آنهـا کمـک مـيکنـد تـا. مي توانند دربارۀ آنچه باورهایشان است و چرا هست روشنتر شوند،که نظراتشان را پایهگذاري ميکند
 پزشكان باید بتوانند رویكرد خودشان را با، در نهایت.دالیلشان را براي پشتیباني یک دوره از عمل وجداني نسبت به دیگري تنظیم کند
.انتظارهاي جامعه و خواستههاي قانون و نهاد مقرراتي خود سازگار کنند
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