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 دهيچك
وحساسيتميتايدرهمهشرايطاستودرحوادثوباليا،ازاه،معياررفتارحرفهيمهدافاخالقپزشكياسالاصولوا:و هدف نهيمز

رساانيباهخادمتهااينيدامايدراخالقيدرادايوظايفحرفه(محاسنومكارم)تجليزيباترينصفاتوملكات.بيشتربرخورداراست

گياريايسالمتدرجريانكنترلبحرانهماهتوصيفزيباترينتجلياتحرفه.لعهمرورشدهاستادراينمطايديدگانحوادثوبالآسيب

COVID-19بخشاينمطالعهاستزينت.

ومنتخبايازمنااب يمايدرمنااب معتبارباونظراتصاحبنظراناخالقپزشكيبهشيوهبحثمتمركزگروهيحاصلوبامطالعهكتابخانه:روش

.گيريشدالملليتلفيقونتيجهروزآمدبينمرتبطمعتبر

دربحرانوباليا،رويكردمطلوبدرمراقبتازبيماران،تجلياتياسالمهاياخالقپزشكيها،هنجارهاوشاخصاهداف،اصول،مباني،ارزش:ها يافته

وياساالمسازياخالقپزشاكيمدل.امرورشدهاستيوبالحوادثيطبحرانيدرشراايهايحرفههاوكاستيزچالشيون،كدهااخالقيوارزشي

.استنمطالعهي،نقطهعطفاCOVID-19رييگهايبرگرفتهازهمهدربحرانوباليابادرسياسالمبخشاخالقيومعنويالگوهايالهام

حفظجانتعادادهارچاه.جانيوخساراتانسانياستداتيريازتهديشگياپيرمترقبهوبالينموضوعدرحوادثغيترنومهمياول:گيری نتيجه

كهدرهمهشرايطضرورياست،درياسالمياوآدابحرفهيناخالقپزشكيتهمهموازيورعاحفظحقوقوكرامتانسانيدگان،يدبيشترازآسيب

.شتربرخورداراستيتبياازاهميبال


11-كوويد،هاويروس،كروناي،باليا،كرامتانسانياي،اخالقاسالمقحرفه،اخالي،اخالقاسالمياخالقپزشك:ها کليد واژه
 


 مقدمه

احتمالوقوعحوادثوباليا،اعمازطبيعايياامعلاولدساتبشار،

برندويممردمهموارهازحوادثوباليارنج.ناپذيروفزايندهاستاجتناب

زحقوقوحاريمخاودراديدگانبهدرجاتتواندفاعاآسيب.درهراسند

بالياموجبازهمگسيختگيعملكردجامعهباالزدهوخسااراتو.ندارند

آثارسوءگستردهانساني،اجتماعي،اقتصاديوزيستمحيطيودراغلب

هااوعاوارججساماني،رواناي،مواردموجبازدسترفتنجانانساان

تخرياابو،خساااراتعظاايماقتصااادي.شااونديماااجتماااعي،ومعنااوي

درزمرههايوسي زيستمحيطيوافزايشخطرشيوعبيماريهاآلودگي

ساازيسرنوشاتهااگياريميمتصا.باشنديمعوارجوتبعاتبالياگريد

صاورتقااط وهبسري و،يزمانيكوتاههادربازهديبامسئوالندولتي،

ماتيصامدتياطنبايازشرايناشاسترسشديد(.1)انجامشودنگامهبه

درحوزهحياتيبهداشتو.الشعاعقراردهدسازراتحتوسرنوشتياتيح

واقاداماتصاحي ،هااگياريميمدرمان،مسئوالنومراقبانموظفندتص

كاركناننظاامساالمتباهدليال.نگاموفورياتخاذنمايندهمنطقي،به

بااامساااخلاخالقاايوهااايحياااتي،باايشازسااايرگااروههااامساائوليت

از.زامواجههساتندياخالقيدرشرايطبحرانيواسترسهاگيريميمتص

پذيري،رفتااراينروبايدعالوهبرانجامصحي وظايفشغليومسئوليت

.(2)ايداشتهباشندنيكوياخالقيوعملكردشايستهحرفه

يومعنويومساخلاخالقهااباچالشينظامسالمتدرحوادثوبال

زاستيبالخيكشورماكشور.شوديمسطوحمختلفمواجهدريمتعدد

،منجارباهازدساتيفراوانيعيرطبيوغيعيخ،حوادثطبيودرطولتار

وجودوكااربرد.شدهاستيواجتماعي،اقتصاديارانسانيرفتنمناب بس

اتكشورهادرحوادثوي،باتوجهبهتجربياخالقپزشكيهادستورالعمل


ااااااااااااااااااااااااااااااااا

عضوپيوستهفرهنگستانعلومپزشكيجمهورياسالميايران.1

استادگروهآموزشيجراحيدانشگاهعلومپزشكيتهران،پژوهشكدهتحقيقااتسارطان*

انستيتوكانسر
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كاركناننظااميدرگمازسريريشتر،جلوگيببيازآسيريشگيا،سببپيبال

وتناسابي درمواجههبامسااخلخااااخالقايصحيريگميسالمت،تصم

باا.شاودياناختصاامناب محدودبهمصدومانوعموممردم،مايميمنطق

اريدهوتنگناهاومشكالتبسايدحاكمبرمناطقحادثهژهيتويتوجهبهوضع

يت،پرداختنبهاخالقپزشاكيمصدومانوكاركناننظامسالمتدرآنموقع

گااريودي،دروزارتبهداشاات،درمااانوآمااوزشپزشااكاياادرحااوادثوبال

.تاستيوحاخزاهميضروراريبسنه،ينزميمرتبطدرايهاسازمان



 ها چالش
يهااهااوچاالشبيها،آساياازكاستيتسالمتدرحوادثوباليريمد

تتوساطيرشمسائوليت؛پاذيريضعفماد.برديرنجمياديزطورمعمولبه

يامشاورتناكاافياعدممشاورت،وتوانالزمراندارنديستگيكهشايافراد

يهااشاهدرضاعفيهستندكهريمهميهابيتوسطمسئوالن؛ازجملهآس

.هادرفرهنگساالمتاساتستهيازآفاتوناشايكيفردگرايي.دارندياخالق

هرگونهتفكار،نگااه.دارديشتريخساراتوعواقببيطبحرانيبروزآندرشرا

يايفردگرامليكهدرآننف ونظرفردبرسايرينارجحيتداشاتهباشادياع

گريازي،تاوهين،تهماتودروغ،حسادت،تقلب،ريا،قانون.شوديمحسوبم

النااس،حاقتنكاردنيارعاعدمرعايتحقوقماديومعنويديگران،،افترا

ناواعا،گيريازمشورتوتجربهمديرانقبليتوسطماديرانجديادعدمبهره

نيازيازدانشووحسبيغروروخودبيني،منيت،هاياقتصادياستفادهسوء

(.3)ااساتياهااوبالدربحارانياياتبعاتفردگرايلوي،ازدالتجربهديگران

.ازالزاماتكنترلبحراندرهمهشائونومراحالاساتيتوهماهنگيريمد

هاوتيسالمت،درفوريتايحيهادرخدماتومراقبتينظميوبيناهماهنگ

يازهااياتونيآموزشازضارور.دارديرقابلجبرانيا،آثارسوءومخربغيبال

عملكارديرانوكاركنااننظاامساالمتبارايگذاران،مداستيهمهسيقطع

زازيادرسطوحمختلافنيآموزشيهاضعف.استيطاضطرارينهدرشرايبه

مهاميهاابيهمهآس.رسالمتاستتبحرانديريكالننظاممديهابيآس

ياالتازامناكاافياالتزامنداشتن.زدارندينياوحرفهيشهاخالقيرگذار،ريوتأث

هااونچاالشيتاررانوكاركنانساالمت،چنانهاهاحارازشاود،ازمهاميمد

،اراخاهمسائوالنهويمتعادديومعناوياخالقايهاابيآسا.هااساتبيآس

اراماورديادرحاوادثوباليهااوخادماتفاورراقبتنگامواستانداردمهبه

 .(4)راراخهشدهاستيهادرزنچالشيازايستيل.دهنديدقرارميتهد

 

 مارانيدر سطح تعامالت کارکنان سالمت با ب ـ الف

 نوهمراهاان،امصدوميورفتاريروانيهاكنترلاضطرابوواكنش

 طلبديمنراامبهمصدوميستقوخدماتمهاازمراقبتيبرنامهفراتر

 يواخالق يسر،مندروش،اژهدفمنديتر 

 اتباعيربومياراخهمراقبتوخدمتبهافرادغياحرفهويقواعداخالق،

 هارآنيمصدوم،ونظايهاستيان،تروري،زنداني،افرادنظاميخارج

 ويطبحرانيردرشرايپذبيبهافرادآسيدگيامكاننقضحقوقورس

نييطبقااتپاا،معلاوالن،زناان،كودكان)ايهاوبالتيپرازدحامفور

 (هاومانندآنيواقتصادياجتماع

 انتبانوانوكودكانازيتوپوششالزمومناسبوصيتمحرميرعا

وپريطبحرانيشهواجباست،درشرايتعرجوسوءاستفادهكههم

 .استترتروواجباحساسيهاوبالتيازدحامفور

 ي،فرهنگي،اجتماعياسياراخهمراقبتوخدمتبهافرادسرشناسس،

 .مهماستيهاكهازچالش...وي،ورزشيهنر

 ياراخهمراقباتوخادمتباهافارادواعضااياحرفهويقواعداخالق

 هارآنين،دوستانونظاال،بستگان،منصوبيفام

 يباهافارادواعضاااراخهمراقباتوخادمتياحرفهويقواعداخالق

 ياحرفهرافراديسالمتوسايهاميت

 ندربحبوحاهبحارانوازدحاام،درامصادوميمخصوصيتحريرعا

 رآنيونظاينظارتيهاتينه،فعاليطقرنطيشرا

 هاقرسانهيازطريمبهافكارعموييگوپاسخياحرفهويقواعداخالق،

 رآني،ونظاياجوفشاررسانه

 ميتحريررعاينظيوتداخلآنبااصوليدهبهگزارشينونالزاماتقا

 ....ارواستقالل،حفظاسراري،اختيشخص

 كهيمارانيالتزامكاركنانسالمتبهدرمانبياحرفهويقواعداخالق

كاهازييهاطيهستندواراخهمراقبتوخدمتدرمحيآلودهومسر

 طمشابهياندوشراتهدقرارگرفيوحفاظتموردتهديمنينظرا

 ويبحراناطيتآگاهانهدرشراياخذرضاك،يقاتآكادميتتحقيهدا

 رموضوعاتاخالقدرپژوهشيا،وسايبال

 طازدحامواشاباعيوخدماتدرشراهامراقبتيتاستانداردهايرعا

 يستمدرمانيتسيظرف

 فنسابتباهيماارانبااوظاايفنسبتبهبينوظايتعادلبيبرقرار

 ايمتخود،خانواده،بستگانوهمكاراندربالسال

 الملليدرعرصهحوادثوباليانحوهتعاملبانمايندگانرسانههايبين 

 

 گريكدين کارکنان سالمت با يب یا حرفهسطح تعامالت  در ب ـ

 نبااهمكااران،مسائواليباههمكاارياوحرفاهيالتزاماخالقا

اگارموجابدرمعارجي،حتايمارساتاني،وپرسنلبيبهداشت

 .بقرارگرفتنخودشوديآس

 يميتضوابطكارتيرعا 

 يوروانيمزسالمتجسيخودوهمكارانونيمنيتايرعا 

 يمخصوصي،وحريده،الزاماتگزارشيمواجهاتشغل 

 دهندگان،مشااوران،نپاسخيناولينسط ارتباطاتبيبهتريبرقرار

 درتمامسطوحيبهداشتيهاكنندگانمراقبتنيت،وتأميريمد

 هرنوعتعارجمناف ينداشتنقطع 
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 طاسترسودشواريدرشراتنسبتبههمكارانيوحسننيبزرگوار 

 ي،ومصارفنابجاايشدرماانيابيركمينظيتذكرواصالحاشكالت

 امكاناتومناب توسطهمكاران

 انخودوهمكاريسالمتيازهايونيمني،ايتوجهبهبهداشتروان 

 ياحرفهفيدوستانهنسبتبهوظاخدماتنوعييافتراقوشناسا 

 آموزش،ياحرفهمجوز)ناداوطلبيهاتيقابلييداشتنضوابطشناسا

ونحوهپاسخگوباودن...(يواجتماعيفرهنگيهاتيكفا،يوروزآمد

 فمحولهيهادروظاآن

 

 با جامعهن کارکنان سالمت يب یا در سطح در سطح تعامالت حرفه ـ پ

 هاااتآنياااوماهيااپاسااخدرباليهاااتيفومحاادودينوظاااياايتع

 (ياجهانيي،خارجي،كشوريامنطقه)

 ايدربحرانوبالياخالقينكدهايتدو 

 مشااركتيقداوطلبانهمؤسساتساالمتباراياعاليفينوظاييتع

 دوستانهنوع

 صورتعادالنههواختصاامناب بهاتيناولوييتع 

 مقابلاهباايمعتبرآماادگيهاازوشركتدرمانورهاوبرنامهتيحما

 ونيناسيبحران،واكس

 داروهااويساازرهينوذخيمأنهاثربخشدرتيمباشرتمدبرانهوهز

د،ياجديهادواكسنيتولايهيتهيضروريهاطرحسالمت،يكاالها

 ايوبالهامواجههبابحرانيازهايرنيلحفاظتازپرسنلوسايوسا

 رآنيژادپرستانهونظا،نيراخالقيهاواقداماتغاستيمقاومتدربرابرس 

 رياژوسااايااتريباارايشاافافواخالقاايهااانپروتكااليتاادو

 ايازحوادثوباليموردنيهادستورالعمل

 ايافتهبهحوادثوباليومراقبتازمناب محدوداختصااييجوصرفه

 طيرشرايسايهابراوصرفآن

 ايوعواقبقابلاجتنابدراثربالهادربرابرخسارتيريپذتيئولمس 

 

 موضوعات

اخالق پزشكی در »گروهموضوعاتكالندرحوزه8درايننوشته

درهارگاروهفهرساتياز.انتخابوبررسيشدهاسات«حوادث و باليا

درانتهااباهتجليااتاخالقايو.يشدهاساتيمطالباختصاصيشناسا

گيريورپرفضيلتوايثارگرانهجامعهسالمتدرمبارزهباهمهمعنويحض

.،اشارهشدهاست11-يدوكو



 و باليا ها ناظر بر بحران  یمی انسانی و اسالها اصول و ارزش -1

تيارآنرضاايادومعيوخدمتمفعملخوبمترادفياخالقفعل

عالوهخوب،عمل.1وجدانانساناستيگرفعلاخالقيارديمع.استياله

در.دارديدرپاياخارويپااداشوثاواب،يويادومباار دنيبرآثارمف

يهااا،حفظجانوسالمتماردمدركاانونارزشيموضوعحوادثوبال

.ساتيساهنيقابالمقايگاريچارزشديقرارداردوبااهايوانسانياله

اونادتخديرضاجلبيعنينمرتبهكماليزواالترينپاداشآننيتريعال

خدماتويواالزهيكاانونتوجاهوانگيتالهيرضا.استيتبار وتعال

درمراتابيناصلمهمواساسيا.استيطبحرانيدرشرايلاخالقاعما

دبهكارگزارانوكاركنانساالمتآماوزشي،وارتقاباورونگرشباينظر

از.ودجشايدادهشودودرمراتباجراوعمالنماودداشاتهباشادوتارو

يهاتيدرفعاليالهيهازهيمانوانگيايالگوها،تجليهايژگينويبارزتر

ماانوباااخاالا،يبخاش،باااالهاميالگوهايمعرف.آناناستياحرفه

هرگونهكمكبه.استيانسانيهاوپاسداشتارزشيمبهشعاخرالهيتعظ

نيترازبزرگها،سالمت،كاهشدردودرمانانسانين،حفظوارتقايتأم

وندتبار كانسانخدمتبهخدايوخدمتبهشوديعباداتمحسوبم

اگرچاه.(5)باشانديجمالحقميهاجلوههاست،چونانسانايوتعال

ازاصاولويرمنتخباياسات،درزيفراهمنمجالپرداختنبههمهموارد

(:6)خهشدهاستاارايهاوبالناظربربحرانيواسالميانسانيهاارزش

 

 اصول از  یبعض

 اياقازجملاهحاوادثوباليكهدرهمهمصادياسالمياصولاخالق

حسنعدالت،حسنصداقت،حساناماناتودررينظ)هستندثابت

 (2مقابلشقب ظلم،قب خيانتوقب كذبودروغگويي

 كهندورانتمدناسالمويمندرجدرمتونپزشكياصولاخالق

رفتاري؛مهربااني؛دلساوزي؛رفتاارخويي؛خوشنرمرينظ)3رانيا

مانه،شاكوهمند،شارافتمندانهويوصامي،عاطفي،اخالقيانسان

بابيمار؛حفظاسراربيمار؛خردمنديوباسوادباودنزيآماحترام

توكالوتوسالپزشك؛رعايتتقواودينداري؛اعتمادبهنفاس؛

پرهيزازلهو،دهيهيخلپزدمناندرحلمسايبهدرگاهايشگيهم

 .....(نكردننسبتبههمكاروييولعب،بدگو

 انحصااريطاوربه،اينحوادثوبالااراخهخدمتومراقبتبهمصدوم

يوبدونمالحظاتهامصرحدردستورالعمليهاتيازواولويبراساسن

 رآنيتونظايده،مليمانندنژاد،عق

 احترامبهفرهنگوآدابورسوم 

 ازمواجههجامعهومناب نظاميپذيرآسيبوكاهشوقوع،ييشگيرپ

 اختسسالمتبامخاطراتطبيعيوانسان
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تدراساالموكتاابياموتربيكتابتعلا)يمطهريدمرتضيهاستادشهيطبقنظر .1

 (فلسفهاخالق

اصولاخالقيازديادگاهاساالم:وزيرناندرمصاحبهبامهياالسالممحسنغروحجت .2

 .ثابتاست
متونطابيماردربرخيتحقوقبيورعايازاخالقپزشكييدورنما:يفرزانهغفار .3

1384زيي،پا4،شماره2،دورهيزشكخپيفصلنامهتار.رانواسالميايسنت
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 افزايشآمادگيبرايپاسخنظامسالمتبهمخاطراتطبيعيوانسان

 ساخت

 بخشاي،دربرگيرنادهتمااممخااطراتوتماامرويكردمشاركتباين

 سالمتيهاجنبه

 بشردوستانهيهاضرورت 

 انسانيعالم،ماهروباانگيزهينيروازيبرخوردار 

 هيپايازهايننياوتأميدرباليريپذبيكاهشآسيتالشبرا 

 ريپذبيتداشتندربرابرافرادآسيمسئول 



 ها ارزشاز  یبعض

 فينارزشتوصايده،واالتريبديآسيهاحفظجانوسالمتانسان

1شدهدرموردانسان
 

 مديريتوكاهشخطرباليايفازهاتماميدريمحورعدالت

 انسانيويمقاسالتعهدبهرعايتاصولاخالويبنديپا 

 يريپذتيومسئوليدارشتني،خوي،فروتني،بردبااريدار،اماناتيرازدار 

 متقابلاحترامواعتماديفضاتيحاكم 

 ايوپوخاالقيهاتشويقاياده 

 ناازشبكهمتخصصيمندبهره 

 ،بخشيكارگروهيدرونوبينتعاون 

 هااهاواولويتدرمراحلتعييننيازاننفعمشاركتكليهذي،

 اجراوارزشيابي

 يهابخشسالمتبارسيدنبهدانش،نگرشومهارتيسازظرفيت

وعملياااتيريااز،برناماهيگذارثيردرسياستأتيجمعيالزمبرا

 ماديريتوكاهشخطرباليا



در   یمای اسـال  اصول و موازين اخالق پزشكی و آداب حرفـه  -2

 ها و باليا بحران

كيدراسالممقدسميباشدوطبيبتجلياسامشاافيحرفهپزش

كاهشخساراتوتلفاتو.خداونداستكهدرعالمملكظهوركردهاست

هاايماديريتهادرمحوروكانونبرناماهتأثيراتمنفيبرسالمتانسان

هاييبرايالزمهآناتخاذتدابيروبرنامه.بحراندرحوادثوبالياقراردارد

هاايساالمتدرخدماتومراقبات(كميوكيفي)يشترينميزاناراخهب

اگرچهاصولوماوازين.كمترينزمانممكنبهمصدومانوبيماراناست

هاادرهماهشارايطاخالقپزشكيثابتومشاتر اسات،ورعاياتآن

هاوباليازايفوريتضرورياست،نحوهرعايتدرشرايطخطيرواسترس

اگرچهدرشرايطبحرانيواضاطراريازاهمياتاخاالق.هاييداردتفاوت

پزشكيكاستهنميشود،لزوماتخاذتصميماتحياتيواقداماتفوري،بر

ايتاأثيراتچگونگياجراياصولوموازيناخالقپزشكيوآدابحرفاه

دراينمطالعه،اصولاخالقپزشكيو(.7)گذاردناپذيربرجايمياجتناب

 :رحوادثوباليابهشرحزيرخالصهشدهاستايدآدابحرفه

 ايدگانحوادثوباليدبيآسيكرامتانسانحقوقوتيرعا 

 2دهبهمصدومانينفايشتري،ورساندنبيهمگانيرخواهيخ
 

 3يومراقبتييوداروي امكاناتمحدوددرمانيعدالتخاصهدرتوز 

 هار5آگاهانهتيقاخذرضايازطر4ماريبياحترامبهاصلخودمختار

تياسات،رعايكهامكانآنفراهمنيدرموارد.زمانكهمقدورباشد

 .موكولشودينفرصتممكنبعديآنبهاول

 نتاآنجاكهممكناساتوامصدوم6يموامورخصوصياحترامبهحر

شود،واجتنابازينمياتيحيهاردرخدماتومراقبتيموجبتأخ

 تيقاتبدوناخذرضايحقلموانجامتيانتشارعكسوف

 باتوجهبهخطربالقوهوامكاان7انيوزرژهبهاصلعدمضريتوجهو،

 اينحوادثوبالابرساندنبهمصدوميآس

 نوبعدازبحرانيح، وشفافباجامعه،قبلي ،سريارتباطصر 

 كهامكاندفاعازحقاوقخاودراباهيروافراديپذبيتازاقشارآسيحما

افراد-يردهيوشيمادراندردورانباردار-كودكان)گرانندارندياندازهد

 (هاگانهومانندآنياتباعب-يوروحيوجسميذهنيهايمبتالبهناتوان

 سالمتتوسطمسئوالنويهامحافظتازكاركنانخدماتومراقبت

 سالمتينهادها

 وكااهشساالمتيهاتازخانوادهكاركنانخدماتومراقبتيحما

 آنانينگران

 ازيريشاگيباهپي،التزاماخالقايپزشكيخطاهاياخالقيهاجنبه

طسختويازپرسنلدرشرايوروانيتحقوقيوحماييخطاازسو

 گريديا،ازسويحوادثوباليرعاديغ

 درينباهمراكازساالمتانومراجعامصدوميهاتيفومسئوليوظا

تمقارراتيارعا-گارانيتديتاولويارع-صداقت)ايهاوبالبحران

 ....(گرانيمديتخلوتوحريرعا-يمراكزسالمت



 و باليا ها مناسبات اخالقی، حقوقی، فقهی و قانونی در بحران -3

.واصولاخالقاياساتهاالتزامبهقانونواحترامبهمقرراتازنشانه

يوموجباترفتاراخالقيهاشكنيورفتاربرخالفمقرراتازلغزشقانون

،يبحرانشرايطدرموازينقانونيتيورعاباشناخت.(8)غيراخالقياست

ازامنياتوساالمتويبيمار،پزشكانمعالجوساايرماراقبيندرچتار

مفادتمام.گيرنديمحفاظتازآفاتوتهديداتوشرايطناخواستهقرار


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 سورهمباركهماخده5هيازآيبخش-عًاياالنَّاسَجَمِياهَافَكَأَنَّمَاأَحْيوَمَنْأَحْ .1

2. Beneficence 
3. Fairness, justice 
4. Respect to patient autonomy 
5. Informed consent 
6. Respect for privacy 
7. Nonmaleficence 
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حقوق.رسديمقهابهاخالحقوقي،اخالقيهستندويابهشكليغايتآن

استفادهبجاوحماايتيازهار.شوداخالقعاملحفظآنيمتواندحايم

در.ماؤثرباشاديتوانددرپيشبرداهدافكاربرديمييكدرمقابلديگر

تواناديماهريكازاموراخالقيوحقاوقييكاربردبجازينياموردرمان

هماراهداشاتهباشادوحاصلازتعاملصحي آندورابهيضمانتاجرا

قانونمجازات158طبقبندجماده.(1)"شودعاملصيانتازانحرافات

هرنوععملجراحاييااطبايمشاروعكاهباا»،1312،مصوبياسالم

ورعاياتيرضايتشخصيااولياءياسرپرستانيانماينادگانقاانونيو

.لمجازاتنيستشود،قابيمونظاماتدولتيانجاميمموازينفنيوعل

همانقانون417طبقماده.«نيستياخذرضايتضروريدرمواردفور

نجااتيكهتحصيلبراختممكننباشدوپزشكبارايدرمواردضرور»

مريض،طبقمقرراتاقدامبهمعالجهنمايد،كسيضامنتلفياصادمات

تيااهمحااخزيطبحرانايزدرشارايرنيمراقبتازمواردز.«واردهنيست

 :استيواخالقيحقوق

 خالفواق يهاصدورگواهي

 فاشكردناسرارپزشكي

 قصورپزشكي

 كهمقادوراساتوموجابيدرهرمورد)عدماخذبراختورضايت

(شوديمنياتيردراقداماتحيتأخ



 های اخالقی رهبران و مديران سالمت در حوادث و باليا مسئوليت -4

تدرحوادثوباليابايدبداننادكاهحتايبااومديرانسالمرهبران

ها،عدهايممكناستباههايمراكزورعايتدستورالعملوجودآمادگي

.(11)علتمحدوديتمناب جانخودراازدستبدهند

 اراخهرهبريمسئوالنه،مساتمرومنطقايدرساازماندهيپاساخباه

 بحرانموجود

 يبارا،اساتينايرانعيدرهبرانوميوجوبحفظنفوسمردمبرا

 .استييگرانكفايد

 كاهدريتحقاوقانساانياسورعايحفظنوام-يتكرامتانسانيرعا

هادشوارترواحتمالنقضآنيطبحرانيست،درشرايطضروريهمهشرا

،ينايبشيتبحاراندرمراحالپايريوماديررهبريتداب.شتراستيب

 .كنندهمواردفوقباشدنيضمدتي،باي،مانور،اقدام،بازتوانيريشگيپ

 ويتاخالقاي،حمايسالمتيضرورنپوششخدماتيعالوهبرتضم

تيونظارتبررعاهانهيزميروفراهمسازيپذبيازاقشارآسيمعنو

 .اواجباستيرانحوادثوباليرهبرانومدآنبر

 كنانايبرايتوجيهوآشناييكاردفرايندوبرنامهيرانبايرهبرانومد

بينايدرموردوظايفشاندرهربحران،ازطريقمراكزسالمتيپايش

 .كردهباشند

 برايايمنيوحفاظتكاركنانساالمتدرجريااناراخاهخادماتو

هااادرهااربحاارانبرنامااهايداشااتهباشااندوتااداركاتومراقباات

 .هايالزمرافراهمنمايندآموزش

 نفراخوانبارايخادمتدرداشتنطرحيبرايكاركنان،كهدرزما

يكبحران،ازمراقبتخانوادهوبساتگانخاودمطمائنوباهسااير

 .هارسيدگيشودهايشخصيآندغدغه

 ايداشتهباشندبرنامهابيمبرايتخصيصمناب محدودوك. 

 ازطريقفرماندهيواحد،باساايرمسائوالنوپاساخگويانماديريت

 .شندبحرانهمكاريوهماهنگيداشتهبا

 هااخاوددرخادمتجامعاهرهبرانبايدخالصانه،ازبهترينتواناايي

يناسالموهارناوعهاباشند،تعارجمناف نداشتهباشند،واردرقابت

رفتاربازدارندهونادرستنشوند،چونبههمكارانخوددرسايرمراكز

 .وسطوحنيازدارند

 راعملياتيوآماادههايبهداشتيهايمراقبترهبرانبايدزيرساخت

 .هاواقداماتبرنامهداشتهباشندنگهدارندوبراياستمرارآمادگي

 خدمتحضورفعاالداشاته،بااهاييدانمرهبرانومديرانبايددر

 .پرسنلوبيمارانومردمپيوستهارتباطبرقراركنند

 گيرندهنباشاندوبعضايميمبدانندكهممكناستدرهمهمواردتص

 انيبايداتخاذنمايندديماتراهمكارانميمتص

 هايكاريطوالنيوروزهااياادرشيفتكاركنانبرايموارديكه

هاا،مقارراتو،بايددستورالعملكننديمهايمتواليخدمتهفته

تدابيريبرايپيشگيريازخستگيمفرطوفرسايششاغليآناان،

 .داشتهباشند

 يمانظيكار،وجلاوگيريازبايهابرايحلمشكالتپرسنلدرمحيط،

 .بينيكردهباشندكاري،غيبتوخطاهايآنانبرنامهوتدابيريپيشكم

 هاايدرخواساتنيمدرموردارزيابياسترسونگرانيكاركنانوتاأ

آنانتوسطمديرانوسوپروايزرها،فرايندوتدابريبايدتوسطرهبري

 .شدهباشدومديريتبحراندرحوادثوباليااتخاذ

 يساازناهيران،نهاديرهبارانوماديومعناويفمهماخالقيازوظا

درحاوادث،يومعناويسمحلمشاكالتومعضاالتاخالقايمكان

.ااستيهاوبالبحران

 

کارگزاران و کارکنان  یو معنو یهای اخالق ف و مسئوليتيوظا -5

 ايسالمت در حوادث و بال

نيتاريعناوانمتعاالانسان،باهلپرداختنبهي،بهدليخالقپزشكا

كندآنرابهيمينسعيژهداردواخالقنويويگاهيموجوددرخلقت،جا

.(11)عملكاركناننظامسالمتقراردهدطهيدرحيصورتكاربرد

 از،الزميهااومهاارتهااياحارازآماادگيرابرايمناب وزمانكاف

باراي،يآمادگينورهاآموزشمداومومايهاقشركتدربرنامهيطر

 .ااختصاادهنديخدمتدرحوادثوبال
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 ياحرفاهوياخالقايهااباابتكارخودوكمكهمكارانشاان،جنباه

ازياانياكهبهعلتحوادثوباليطياختصاامناب محدوددرشرا"

 .كنندتيرابدانندورعا"گستردهوجوددارد

 ازخاود،)راقباتفهميوظ"درموردياحرفهويشخصيريگميتصم

شود،بداننديمطكارناامنيكهشرايمرادرهنگا(مارانيهمكارانوب

 .كنندوبهآنعمل

 تعدالتيرعا

 اانوآرامشبهمردمنيمدادناط

 معقولوپاساخگوميماتخاذتص

 ،حمايتازافراددرمعرجخطر

 ومشاركتيهمكار

 رعاياتصاداقت

 يورازداريمشخصيحفظحر 



 و مشكالت ويژه اخالقی در شرايط بحران و باليا وضوعات عامم -6

دگاهيدرد.باشنديكسانميطمختلفيدرشرايموضوعاتعاماخالق

كاهدرياسالمياوآدابحرفهيناخالقپزشكيتهمهموازيرعاياسالم

حفاظجاان.زالزماستيانيهاوبالتيدرفورهمهشرايطضرورياست،

،كاهحفظحقوقوكراماتانساانيدگان،يدبيشترازآسيتعدادهرچهب

استياوحرفهيداست،درزمرهمساخلعاماخالقيشتردرمعرجتهديب

تاصولچهارگانهاخالقيرعا.دارديشتريتبيااهميهاوبالتيكهدرفور

يهااك،تاآنجاكهبااصولوارزشيمندرجدرمناب معتبركالسيپزشك

هااوتيفورياوحرفهيزازموضوعاتعاماخالقيرتندارد،نيامغياسالم

 .(12)اهستنديبال

درياصاليهانوعرصهيآفرژهوموضوعاتمهممشكليويهانهيزم

 ،يسريدگيازمندرسينمواردنيا.رهستنديامواردزيطبحرانوباليشرا

(:13-14)هستندياخالقيهاحلداكردنراهيتوجهخااوپ

 تجامعهيبركليبابرنامهجام مبتنيطيمحيهابرنامهيلزومهماهنگ 

 يدگيازبهرسايناكثرمواردانومراجعاتهمزمانكهيكثرتمددجو

 .دارنديفور

 ياگوناههابهتمراقبتيفيعملكردوكبهحفظيمراقبتيهاالتزامنظام

 (اژيتر)ندنراازمرگنجاتدهانتعدادمصدوميشتريكهبتوانندب

 بريمبتنياخالقيهاقجنبهيتدقياامكانرعايطيفراهمنبودنشرا

 يومحرمانگيرخودمختاريمار،نظيب

 ونحوهبرخوردبااستثناخاتيوقانونيفقهيهاتجنبهيالتزامبهرعا

 طبحرانيشرايحقوق

 صاورتعادالناه،هتمناب والتازامباهاختصااامنااب بايمحدود

 شفافوپاسخگومسئوالنه،

 مانندكنترلعفونتيومراقبتيمنيايتاستانداردهايالتزامبهرعا 

 درياسارارخصوصايطافشاايوشارايتمحرماانگيارعايچگونگ،

دياا،بايوكشااوريكااهبااهدرخواسااتمساائوالنسااتاديمااوارد

 .قانجامشودي ودقيصريدهگزارش

 نوبعدازبحرانيح،بل وشفافباجامعه،قي ،سريالزاماتارتباطصر 

 يهاتينعدالتدرمراقبتازشخصيوموازيتحقوقعموميرعا

هاادرحاوادثورآنيونظااياسيس-يهنر-يفرهنگ-يعلم

انتازحقوقعمومماردمواجتناابازيباتوجهبهلزومص)ايبال

توارادهخادماتويريراساتاندارددرماديغيضورفتارهايتبع

شاترينموضوعبيمقالهبهايدربحثانتها،عادالنهياهمراقبت

(.پرداختهشدهاست



در   یای اسـالم  نظارت بر رعايت موازين اخالقی و حرفه -7

 ها و باليا بحران

درياساالمياوحرفاهيناخالقايتماوازيانحوهرعاارزشيابي

تساالمتدرحاوادثويريوازالزاماتمادياضروريحوادثوبال

بهكارگيريواستفادهبرايساختارومكانيسممشخص.استايبال

يبهداشتيوهادرسازمان،ياسالمايقحرفهالبهينهازاصولاخ

رويكاردواحادوباارزشيابييطجاريدرشرا.درمانيضرورتدارد

.ا،درنظاامساالمتكشاوروجاودناداردياحوادثوبالمتناسببا

:1شوديشنهادميرپينمهمبهشرحزيايهاضرورت

 قآندرحوادثويومصاديماسالايقحرفهالمفاهيماخالزماست

ينوابالغشودوبهنحومقتضيم،تدويتنظياخالقيزكدهاياونيبال

توكنترلحوادثيرياندركارانمدكاركنانودسترانويبهعموممد

 .اآموزشدادهشوديوبال

 يباراوسااختارهايشافافالزامآوريها،دستورالعملوجودقوانين

 .استيتحققاهدافوانجامنظارتضرور

 يوارجااعيدرمراكزمهامواصاليماسالياخالقپزشكيهاتهيكم

فاهيلوفعالشودووظيتشكيآموزشيهامارستانيربيسالمت،نظ

 .ارابرعهدهداشتهباشديدرحوادثوبالياحرفهوياخالقيابيارزش

 فاوقيهااات،درمجموعاهيباهشاكايدگيتهرساينههكمچنا

تهيكميزباهمكارينياتراازمنظراخالقيموجوداست،شكا

 .كنندياخالقبررس

 اييحرفاههااومسائوليتيرفتااراخالقايهااطهيمشكالتدرح

نفعاني،بهذيدرسطوحفوقبهنحومقتضيدگي،پسازرسكاركنان

.بازخورددادهشود
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بررسايابعاادوالزاماات:نيالاددجماليس،يبيطب؛اهللكرم،فرددانش؛زيمهرانگ،حقگو .1

مجلهدانشكدهپيراپزشكي.يكمطالعهتطبيقي:ايدربخشسالمتاصولاخالقحرفه

،1316دي،آذرو5،شاماره11دوره(پيااوردساالمت)دانشگاهعلومپزشاكيتهاران

 541-551ا
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 اخالق پزشكي و اسالمي در حوادث و باليا

00 

 کدهای اخالق پزشكی در حوادث و باليا و ارائه کدهای پيشنهادی -8

نيرانتادوياادرايدرحوادثوبالياوحرفهياخالقپزشكيكدها

شوديهمياست،توصيكضرورتملينكدهاكهينايدرتدو.نشدهاست

:رديرموردتوجهقرارگينكاتز

 درهماهماوارد،بااياساالميهااتدساتوراتوارزشيالتزامبهرعا

موي؛حفظحاريتكرامتانسانيررعاينظيخاابهموارديبنديپا

 ازهرنوعتعرجوسوءقصد؛يريشگيناموس؛پ

 ركاركنانسالمت،مشااركتدريپزشكان،پرستاران،امدادگرانوسا

انساته،باهخاودديبرايوواجبشرعيفهذاتياراوظيحوادثوبال

حاضارشادهوعتسربهيامحضفراخوانبدونهرنوععذروبهانه

 .فمحولهراانجامدهنديوظا

 اويوسالمتهمهجانبهدرحوادثوباليتوجهبههمهساحتبشر

 يجسمانيازهايهمزمانبانيومعنوي،اجتماعيروانيازهايننيتأم

 ماارانوهمراهاانباايتباحترامبهفرهنگوآدابورسومومعتقدا

 .نشودياتيحيهايدگيكهموجباختاللدرروندرسيرضروريتداب

 كاردنوروزآماديضاروريهااهاومهاارتآموزهيريالتزامبهفراگ

ق؛يا ودقينگاام؛صاحه وبهيفهسريانجاموظيها،برامستمرآن

توكاركنااننظاامساالمتيريشفافوپاسخگو؛درتمامسطوحمد

 .ايمسئولدرحوادثوبال

 مانندسن،جنس،يا،بدونمالحظاتيهاوخدماتدرحوادثوبالمراقبت

،هاارآنيونظاياسيسيها،جنبهيواجتماعينژاد،مذهب،طبقهقتصاد

 .دهاراخهشوديدبيمارانآسينوباصورتعادالنهبهعموممصدومهب

 طباااقياهوحرفااايومالحظااااتپزشاااكيعلمااايهااااتياااولو

 .اژانجامشوديرترينظييهادستورالعمل

 ادفاعازيركهتوانحفاظتويپذبيآسيهابهافرادوگروهيدگيرس

ردينشودوهرگزموردغفلتقرارنگيدتضميحقوقخودراندارندبا

اربادحال،كودكاان،ماادرانيابسيندرحالتاغماء،ارمصدومينظ)

،ياجتمااع-يناقتصادي،طبقاتپاخيجسمويباردار،معلوالنذهن

 (هارآنيونظانخانمايان،افرادبيزندان

 يهاتيتعدلوانصافواولويتعدالتدراختصاامناب ،رعايرعا

درمصارفمنااب ،التازامباهحفاظاتازمنااب وملزوماات،ياتيح

اهارييتمطلقاستفادهشخصيازهرنوعاسرافوممنوعيريجلوگ

 سوءاستفادهازمناب نوع

 وپاسخيدرخواستمشاورهدرهرموردضرور)استفادهازاصلمشاوره

 يميبهاصلتعاونوكارتيبنديوپا(گرانيمسئوالنهبهمشاورهد

 درانجام،مارانيخود،همكارانوبيوحفاظتبرايمنيحفظاصولا

رتواجابوعادولازآندرصاورتخسااي،اماريافحرفاهيوظا

 .متضمنجبرانخواهدبود

 اواجاباساتلاوازموموجبااتيرانحوادثوباليبرمسئوالنومد

در.كننادرافاراهمديگارانمارانويوبكاركنانوحفاظتازيمنيا

.ضامنخواهندبودياتينامرحيصورتقصوردرا

 

محور جامعه سالمت بـه   توصيف پاسخ مسئوالنه و اخالق
  COVID-19و بيماری  SARS-CoV-2روس وي  یمبحران پاند

دسامبر31نخستينباردرSARS-CoV-2ويروسأبامنشيمارينبيا

دي،درترشحاتبرونكوآلوخوالرسهبيماارمباتالباهپنوماونياليم2111

WuhanشاهرJinyintanويروسيبراساستشخيصباليني،دربيمارستان

اينوياروسهمهناانمنشأمطالعاتدرمورد.(15)چينجداسازيشد

لوژيكنشاندادهاستكهوياروسويمادامهدارد،امايكتحليلفيلواپيد

هايديگربهآنجامنتقلشدهتواندازمكانيمHunanبازارغذاهايدريايي

ساااال)جاااارييمانتشاااارعفوناااتدرپانااادمنشاااأ(16)باشاااد

نظارهتند،وباهساCOVID-19بيمارانمبتالبهبيماري،(2111-2121

بيشترازمبتاليانبهنوعمتوسط،رسدافرادمبتالبهنوعشديدبيمارييم

بيمارانناقلبدونعالماتوبيماارانيكاهدر.وخفيف،واگيردارهستند

هايعفونتتنفسيندارناد،دورهكمونبيماريهستندوليعاليمونشانه

.(17)هانتشاربيمااريهساتندكنندومناب بالقويمنيزويروسرامنتشر

هاايگاروههايقبليوياروسگيريمشابههمهSARS-CoV-2گيريهمه

آنازطرياقاستنشااقحالتاصليانتقال.است(MERSوSARS)كرونا

متوسطدورهكمون.قطراتتنفسيوتماسغيرمستقيميامستقيماست

تاليانسنينباالدرمبريموعواملاصليمرگ.است1R=2/2روزو2/5

اطالعااتمحادودفعلاينشااندادهاسات.استيانهيمهايزوبيماري

COVID-19وSARSممقالاه،داروييتاازماانتنظا.پاتوژنزمشابهدارناد

وياواكسنيبارايCOVID-19ضدويروسيمشخصيبرايدرمانبيماري

هديدبزرگيهمهنانتيماينپاند.پيشگيريازابتاليبهآنوجودنداشت

هاايبراسااسداده.روديمشمارهدرهمهجهانبيمبرايبهداشتعمو

.(18)ايقبلياستهنيمفعليتواناييانتشارويروسفراترازتخ

رآثارمنحوسخودقاراريرانراتحتتأثيروسمهلكجامعهاينويا

بهخداوندومانواعتقاديايهاازشالودهيريرانبابرگينظامسالمتا.داد

والتازامباهعادالت،حفاظكراماتانتمقادساساالميتعبدبراساسد

نيات،مهاارايوشفافيي،پاسخگوي،اخالقمحوريدوستها،انسانانسان

نيافخاوددرايانتازسالمتجامعاهراسارلوحهوظاايوصيريگهمه

لوياصايهاارسااختياززيرياباابرگ.قرارداديكجهانيبحرانپاندم

ماان،مجاربويمسائول،بااايوتخصصايانسانيرويرنينظيدارشهير

؛يجفعاالمردمايكشاور؛بسايدرماانيثارگر؛شبكهبهداشاتيمتعهدوا

يارياوهمي؛همااهنگيمشاركتهمهجانباهماردم؛وفااقواتحاادملا

تمسئوالنه،هماهنگومتمركز؛ودريري؛ومديوحوزويمذهبيادهايبن

،يخردمندانهمقاممعظامرهباريتقاط ورهبريحماها،رأسهمهآن

خيهاوخدماتهمهجانبهاراخهشادودرتاارمنسجمازمراقبتياشبكه
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نحماساهباهحضاوريااوجا.دشاخلقيسالمتكشورحماسهباشكوه

ريساالمت،خاصاهپزشاكانوپرساتارانوساايانساانيروياثارگرانهنيا

روسمهلاكوكنتارليادممباارزهبااو،درخطمقيمارستانيكاركنانب

ماانويقوخادوموبااايازاصاحابصاديتوجهجم قابل.بوديمدياپ

يانتازسالمتملتبزرگوانقالبايهصيزخودراسرمايپرتالشجانعز

رنجومرارتيماريزباابتالبهبينيتوجهجم قابل.دندكريراناسالميا

ثارگرانهنظااميمقاومتجانانهوا.دندكرحملمارانتيربيآنراهمانندسا

هاااوابتكاااراتيثاارگريادآورايااارباازرگ،ينآزمااونبسايااساالمتدرا

ثاروياكنندهفرهنگايسالمتدردفاعمقدسواحيهاجهادگرانعرصه

ويناورانينحضاورپرافتخاار،الگاوياا.استيشهادتدرجامعهپزشك

خيداردرتارشهياتريومعنوياسالمياهماندگاروالهامبخشاخالقحرف

.استيينخداينسرزميوفرهنگوتمدنا

 

 گيری بحث و نتيجه
منشاأشود،كهيمايازحوادثزيانبارگفتهباليايطبيعي،بهمجموعه

بينايباودهيااحاداقلازپايشاينحوادثمعماوال غيرقابال.انسانيندارند

كاركناننظام.بينينمودهاراپيشنوقوعآنتوايميطوالنيقبلنهامدت

شاترازي،بهااومارگانساانيكباازنادگيالارتبااطنزديسالمت،بهدل

روهستند؛زاروبهتاسترسيحاكمبروضعيگر،بامساخلاخالقيديهاگروه

تدريواحسااسمسائوليفشغلي وظايدعالوهبرانجامصحيرو،بانيااز

شرايطبحراني. (11)رادرنظرداشتهباشنديوانسانيخالققبالآن،نكاتا

اصلييهالفهؤماز.دارديباشرايطعاديمشرايطياستكهتشابهبسيارك

هاايپزشاكيازهتبا آنمراقباتوباتلفاتوصادماتجاانيومهمآن

،پرساتاروهنگامبحرانحضوركادرپزشكياعمازپزشاك.مصدوماناست

درزمانبحراندوگروهازمسااخلاخالقاي.بانسالمتالزماستديگرمراق

وديگار«هاياخالقيمراقبانسالمتوليتئومس»اول:هستندتيمحاخزاه

بهعلتوساعتودامناهگساترده.«حلاثربخشمساخلاخالقيمربوطه»

ورويكردهااايتلفيقاايهااامساااخلاخالقاايدربحاارانوبالياااازشاايوه

.(21)هاانگريساتوپاژوهشكاردبهآنبايد2محورمسألهو1رمحوموضوع

نسالمتدربحراندواهاياخالقيمراقبنويسندگانبرايتبيينمسئوليت

گرواناهوفارديكاهنخسترويكردشاخص.اندنوعرويكردرامطرحساخته

ترووراهبرديكهكامليمرويكرديخردانگارانهاستودومرويكردسيست

،«اصاولاخالقاي»تادوينساهجازءيمدرنگااهسيسات.بهاساتجانهمه

.اندراالزمدانسته«منشورچندوجهياخالقسازمان»و،«كدهاياخالقي»

فرهنااگايمناايوكاااهشيساازاييدرارتقاااهقاشباآموزشن

چگونگيمقابلهباامناسبآموزش.داردحوادثوبالياخطاراتناشاياز

بارايارتقاايفرهناگايمنايوياتخصصييمعموطاورهحوادثچاهب

(.21)كاهشاثراتمخربحوادثموردتأكيدفراوانقرارگرفتهاست

.استانمياژمصدوتر،برانگيزدربحرانوباليايكيازموضوعاتچالش

درايانشارايط.اناددهكاربعضيمطالعاتابعاداخالقيتريااژرابررساي

واردهباهانم،تعدادمصدوهاآسيبوسعتبرحسبانممصدويبندطبقه

امكانااتمركازونياروي-صاورتهمزماانهدرمانيب-مركزبهداشتي

بنديبهايناولويت.شوديمانسانيحاضروسايرامكاناتموردنيازانجام

ايالزماسااتوباياادطبااقاسااتانداردهاووحرفااهيماالعلياادال

درغيراينصورتامدادرسانيبهساير.يموجودانجامشودهادستورالعمل

تارازكمبودامكانات،تجهيزاتومهام(.22)نمختلخواهدشدامجروح

بناديشودطبقهيم،باعثهاحاضردرفوريتكاركنانهاكافينبودنآن

تأكيادبار،دوبهجايمراقبتازبيماارانشاديدا بادحالكنترياژتغيير

(.23)سرابرايبقاوادامهحياتدارندافراديباشدكهبيشترينشان

دنباالخاودبالياايديگاريراهايباصاورتزنجيارههبعضيباليابا

مراكزدرمانيوبيمارستانيبايدساختاروبرناماهماديريتبحاران.آورنديم

درايانبرناماه.كارگيرندهده،درزمانوقوعبحرانبكرخودراازقبلتهيه

(.24)ازجملهرعايتموازيناخالقيبايدتوجهشدهباشدبههمهجوانبو

گيرياخالقيدربحارانازموضاوعاتمهاموكاالناخاالقميمتص

پزشكيدربحرانوباليااستودربعضيمطالعاتداخليبهآنپرداخته

رفتاراخالقيدرجوام مختلفمتفاوتاست،شرايطفرهنگي.شدهاست

تدوينچارچوبيمبتنيبر.خالقيتأثيرگذاراستگيرياميمجامعهبرتص

گيريميميفرهنگيومبانياخالقيمورداحترامجامعه،برايتصهاارزش

(.25)اخالقيدرشرايطبحرانضرورياست

يكاي.اندبهالگوهاياخالقيدربحرانوبالياپرداختههاهبعضينوشت

فردحضرتهيمنحصربهايبرجستهجهاناسالمباويژگيهاازشخصيت

تأسيبهسيرهعظماياخالقيومعنوي.باشنديم(اهللعليهاسالم)زينب

عصمتكبرايآفرينش،برايمحبانوپيروانآنبانويقهرمانوفداكارو

ترينبالياومصاخبودرزمانوشرايطخطيريگانهعالمبشريت،درسخت

(.26)بخشاستهگشاوالهام،بسيارراهاترينمسئوليتادايسنگين

محاوراطالعااتساالمتازابعادمهمبحراندرباليا،مديريتاخالق

ازثبتاطالعاتساالمتتاا.يدراينحوزهبسيارزياداستينارسا.است

يهابرداريوانتشاروافشايدادههاوتاچگونگيبهرهمالكيتمعنويآن

اسراربيمارانوبسياريمطالبمحرمانگيبعضاطالعاتوحفظ.ضروري

بعضيمطالعاتباهايانموضاوعمهامو.ديگردرحوزهاطالعاتسالمت

اغلبمطالعاتبروجوديكنظاماطالعااتيمناساب.اندضروريپرداخته

ابعاداخالقي(.27)ثبتاطالعاتدرزمرهاينموارداست.اندتأكيدنموده

ودرمراحاليمرسانيعماوالعيجمعيدراطهاواجتماعينقشرسانه

ترينموضوعاتياستكهباهتحليالدقياقمختلفمديريتبحران،ازحساس

بهسپهيوهمكاران.اينيازدارداخالقيوتدويندستورالعململيومنطقه
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Subject oriented 

2. Problem oriented 
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دريااخاالقومقارراتحرفاهدركتااب(.28)انادداختاهاينموضوعپر

ازموضاوعاتاخالقايويمانويساندگانابعاادمهيپزشاكيهااتيفور

هاباهاندكهتيتربعضيازآنهايپزشكيشرحدادهايرادرفوريتحرفه

يهااارزش»،«ليالومباارزهباارذايكسبفضايهاراه»:اينشرحاست

،«ينشاسااالميااراقبااتودرمااانبااابم»،«يمتوساااليماااريبيمعنااو

،«يپزشاكيهاتيدررشتهفورهاومسئوليتيااخالقحرفههاينقش»

تشاااغالنيفوصااالحينوظاااياايتعيقااانونچگااونگشاارحاخالقااي»

قاانونمجاازاتشارحاخالقاي»،«ووابساتهباهآنيپزشاكيهااحرفه

شناختحقوق»،«ينورف مخاطراتجاناازكمكبهمصدوميخوددار

دكترحسينيبهابعادفرهنگايو(.21...)،«منشورحقوقبيمار»،«بيمار

عناوانياكهيرابايارتقايآندرمديريتبالياپرداختهوپديدهفردگرا

(.31)عادتفرهنگيتأثيرگذاربرمديريتبحراندرباليانقدكردهاسات

حوزهماديريتخطاريماصولاخالقيدرمطالعاتعلخاجيوفدويبه

مرتبطباابحارانيمهابرايمقاالتعلآن.انداشارهداشتهحوادثوباليا

هايآموزشمداومشرايطزيرراقاخالوبرنامهيمبراياراخهدرمحافلعل

د،بارمشاكالتنجديدوبهروزبوده،بااهدافكنگرههمسوباش»:اندشده

نامخاطبايماتهونيازهاايعلمهمبهداشتيدرمانيجامعهتمركزداشا

طرفانه،همهنينآثارارساليبهصورتبي.«دنكنگرهرادرنظرگرفتهباش

مااوردبررسااييماامنصاافانهوتنهااابراساااسخصوصااياتوشاارايطعل

(.31)رعايتگرددقرارگرفتهورازداريوحفظمحرمانگيآثارارسالشده

ايدرحوادثوباليافهرعايتكدهاياخالقحرعليمحمديوهمكاران

عايتشئوناتدهوركررابرسيتوسطكاركناناورژانسپيشبيمارستاني

تاريناصاوليكيازمهمرابهعنواننااخالقيدرمحيطكارونزدمراجع

هاايآموزشايرابارايارتقاايهابرگزاريكارگااهآن.اندايدانستهحرفه

مهااجروطان(.32)انادنساتهرفتاراخالقيكاركناانماؤثروضاروريدا

ندراپذيري،تعهدوپاسخگويياجتماعيمتخصصمسئوليتموضوعمهم

ويمعتقداست.رابررسيوراهكاراراخهدادهاستخطرتيماستقرارحاك

يافتگييكجامعهبامديريتماوثرخطارباليااارتبااطتنگااتنگيتوسعه

اساتفادهازبااطربالياشناختودر خوينتيجهگرفتهاستكه.دارد

يترويجدانشدرتمامسطوحجامعه،جوام محليوداوطلبانوهاروش

ويفراگرفتاهشاده،هاابخشخصوصيازطريقتبادلتجربياتودرس

خصااواهباايمااجواماا علانياامگفتگااووهمكااارييتاارويجوارتقااا

تقوياتتعهادوبارايدكاهنباشايماهااييهنايمازجملاهز،متخصصان

(.33)هابهرهگرفتازآنتوانيمپذيريمتخصصانمسئوليت

واراخهيدرمانيازهايبهنيدگينمقالهرسينموضوعموردبحثدرايآخر

.1ااساتيموردتوجهجامعهدرحوادثوباليهاتيخدمتومراقبتبهشخص

2مهاميلايافارادخ"عنوانهموردتوجهبيهانگروهيدرمناب ازا
فيتوصا"

هاىنژادى،حزبى،قومى،ضيتبعيمعتقدنددرنظامالهسندگانينو.شدهاست

هااوماننادآنمى،اقتصادى،فكرى،فرهنگى،اجتماعىونظاامىياى،اقللهيقب

ماناهوباراىيحكيظااهريهاتفاوت.استلتتقوايومال فضاستمردود

رتومصلحتجامعهبنابهضروياجتماعيهاتيهادرموقعوتفاوتىيشناسا

اراخاهي،باراياخالقاياصلضروروبنابهناساسيبرا.3نهبراىتفاخر.است

تويريماديازطرف.زقاخلشديدتماينافرادنبايبيدرمان-يخدماتبهداشت

حفاظتازآحادمردم.استيزضروريانيمراقبتازدرزمانبروزحوادثوبال

 ويصاحيزيارا،باابرناماهيادرحاوادثوبالجامعاهيهاهيوذخاخروسرما

صورتههاوخدماتبتداوماراخهمراقبت.مناسبمقدورخواهدشدييپاسخگو

راهبرد،ايامحوروشفافوپاسخگو،درحاوادثوبالاخالق،جانبه،عادالنههمه

مهامازمنظاريليمارانخيتبيريمد.شودينظامسالمتمحسوبميمحور

 :داستوارشوديربايبرمواردمهممشروحهزيااخالقحرفه

 دموجباختاللدريچوجهنبايمارانبههيربينسايحضورآناندرب

 .شودوتداومآنيواضطراريهاوخدماتفوررونداراخهمراقبت

 دازيااخااود،نبايتاجتماااعياالموقعياامهاامبااهدليلاايافاارادخ

ماارانيربيمشاابهسااهااوالعملطبقدستوريضروريهايدگيرس

 .كندافتيلدرياباتعجيرينخدماتراباتأخياايمحرومشوند

 مردمويمهموموردتوجهوعالقهعموميليپاسداشتافرادخيبرا

نيتارعادالناه،جامعاهيافزودهآناانبارايهاتداومخدماتوارزش

خادماتهااوافتمراقبتياستكهدريتيريرمديكرد،اتخاذتدابيرو

 .نشوديزتضميآناننيمارانبرايمعادلهمهبياتيوحيفور

 مهمدرزماانيليافرادخيبرايضروريتيوامنيحفاظتيهابرنامه

يسالمتيهاطيدرمحيهاوحضوراضطراافتخدماتومراقبتيدر

ددرمعارجيآناننبا.دتداومداشتهباشديبا،ايبهدنبالحوادثوبال

ويالنمراكزسالمتئومس.رنديوسوءقصدقرارگيدجانيخطروتهد

،وياحرفاهيهااباهاصاولوارزشيبناديدضامنپاياهاباتيفور

ويطحفاظتجانينشرايگران،درتأمي حقوقدييازتضيريشگيپ

درحدامكاناتفراهميريازحوادثناگواروناخواسته،تدابيريشگيپ

 .كنديمكارآنانهيالنحفاظتئووبامس

 شاناختهيخاوبهمارانبايوحفاظتازخود،همكارانوبيمنياصلا

النوئومسا.شتراساتيابيتآندرحوادثوباليشدهووجوبرعا

راآنهنانارتقاايوحفاظتيمنيدسط اقداماتايكاركنانسالمتبا

.حاصالشاوديطاحتمااليجدرهارناوعشارايننتايدهندكهبهتر

دبالفاصالهنسابتباهارتقااآنيااستبايناكافيرقبليچنانههتداب

ر،يپذبيهمهشهروندان،اعمازافرادمحرومگمناموآس.اهتمامشود

نشده،يهاوخدماتتضمها،مراقبتتيدحمايمهم،بايليتاافرادخ

 .كندافتيمحور،شفافوپاسخگودراستاندارد،اخالق


اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 سندگاناستوازمناب اقتباسنشدهاستينويهادگاهينمطالبديا .1

2. Very Important People (VIP) 

 13هيازآيبخش-إِنََّأَكْرَمَكُمْعِنْدَاللََّهِأَتْقَاكُمْسورهمباركهحجرات .3
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 مهاميلايتافارادخياگاذاران،ازظرفاستيرانوسيستهاستمديشا

،قبالازهارناوعحادثاه،درزماان(امعهدارندكهدرجينفوذوقدرت)

تيدبهنف سالمتعموممردم،وبارعايوبعدازآن،بايحادثهاحتمال

ديهرگزنبايتارزشينظرفيا.ندياستفادهنمايوارزشيناخالقيمواز

.ردررونداراخهخدمتومراقبتبهآنانشوديياتغيريموجبتأخ

مارتبطباايهااتيلحساسيسالمت،بهدلركاركنانيپزشكانوسا

استاندارد،براسااسيهارهخدماتومراقبتيدازدايمهم،نبايليافرادخ

رويابااتاأخياستانداردموجود،فراتررونديهاشواهد،ماننددستورالعمل

ناحفظجانهمهمراجع.كندلوامثالآنرفتاريدوتعجيوسواسوترد

نآحاديتبياستوعدالترعايقاتخداوندضرورعنواناشرفمخلوهب

كاستينزديالهين،بهتقواامارانومصدوميب

 

 ها هيتوص
 ايقآندرحوادثوباليومصادياسالمايقحرفهالمفاهيماخنيتدو

اجاراونظاارتباريجواهتمامبارايابالغ،ترو،ياخالقيزكدهايون

 هاآنياجرا

 اياسالمي،خاصهاخالقحرفهبخشالهامهايشناساييومعرفيالگو

خطيارحاوادثوبالياا،هاايدانهاومياشهيدانوايثارگرانعرصه

 11-يدوگيريبيماريكوويژهدفاعمقدسوهمههب

 رانوكاركنانسالمتكهيفوقبهمديهاآموزشكدهاودستورالعمل

ويمتناوعهاابهكارگيريروشتدارند،بايامسئوليدرحوادثوبال

 .ياستانداردهاآموزشيدرچارچوبمعتبر

 يرياگقادسوهماهمردفااعيانظياتمهمملايتجربيسازمدل

 روسكرونايو

 وكاربستوهاتيفوراويبالقاتيسالمتدريجادشبكهتحقيا

 نتايجپژوهشي

 كاركنانخصواهبيمجوام علانيمگفتگووهمكاريترويجوارتقا

 متخصصانويدرمانيشتشبكهبهدا

 

Islamic Medical Ethics in Disasters 
 

Seyed Jamaledin Sajadi1, Seyed Mohsen Foroutan1, Seyed Mohammad Reza Kalantarmotamedi1, Seyed Ali Reza Marandi1, Mohammad 

Hossein Nicknam1, Mohammad Ali Mohagheghi1* 

 

Abstract 

Background: The principles and goals of Islamic medical ethics set the criteria for professional behavior in all 

situations especially in accidents and disasters. In this study, the altruistic manifestations of moral behavior in 

performing professional duties for victims of accidents and disasters were reviewed as well as during the COVID-19 

epidemiological crisis. 

Methods: This study was performed by using expert medical ethics opinions which were obtained through focus 

group discussion methods and reviewing national and international references. 

Results: Objectives, principles, foundations, values, norms and indicators of Islamic medical ethics in crises 

and disasters, favorable approach in patient care, ethical manifestations,  and also professional challenges and 

shortcomings in crises and disasters were reviewed. Modeling of Islamic medical ethics and Islamic ethical and 

spiritual patterns in crises and disasters with lessons learnt from the COVID-19 pandemic were presented in 

this study. 

Conclusion:The first and most important issue in unforeseen events and disasters is to prevent life-threatening and 

human losses. Preserving lives of victims, protecting human rights and dignity, and observing all of standards of 

medical ethics and Islamic professional etiquette that are necessary in all circumstances are important in disasters. 
 
Keywords: COVID-19, Disasters, Dignity, Islamic medical ethics, Islamic principles of professionalism, Medical 

ethics, Morality, Rights, SARS Cov-2 
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اخاالقومقاررات.نادايداررهياوذخ؛فرهااديرضاوان؛زياعزواحديشهرك .5

براسااس،(يادباراخاالقحرفاهياكأباات)يپزشاكيهااتيدرفورياحرفه

اخالقومقرراتيواحددرسيزيربرنامهيعاليسرفصلمصوبدروسشورا

 .1314،نگرنشرجامعه.يپزشاكياهاتياانفاوريداناشجاوياحرفه

؛آذيانالهاام؛احمادنژادغالمرضاا؛يممعصاونيمحمدحس؛رجايييعلاردالن .6
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