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  چكيده
درآن  يا كه ارتباطات حرفه كند يم جابيحرفه ا نيا تيمسؤول و تيعلم است لذا حساس نيتر يانسان و تيانسان وهيش نيتر يطب علم

 انيشواهد نشان داده كه به ندرت م. است ماريب» كرامت و شان«است حفظ  تأكيدمورد  اريكه بس يارتباطات از جمله. ابدي يا ژهيو تياهم
هدف . همراه است يفراوان يها يارتباط همواره با كاست يبرقرار نيو ا گردد يبرقرار م يحيمرگ ارتباط صح هب كينزد ماريب پزشك و

 فيمطالعه پس از تعر نيابعاد مورد توجه درا .باشد يم اتيمرحله آخر ح در مارانيب ژهيمقاله پرداختن به حفظ كرامت در طبابت به و نيا
 يو موارد يكرامت انسان در طبابت و آموزش پزشك گاهيجا مار،يحقوق بشر و حقوق ب ،يكرامت انسان ازنظر قانون اساس ،يستيچ و يلغو

اطالع  ،ييگو قتيحق: شامل رديمورد توجه قرار گ اتيح انيدر پا ژهيبه و مارانيمحور به منظور حفظ كرامت ب ماريارتباط ب كيدر  ديكه با
برخورد با  ،يريگ ميبودن، حق انتخاب و تصم نانيقابل اطم ،يرازدار ،يخصوص مينحوه اعالم خبر بد، حفظ حر مار،يبه ب حيصح يرسان

   .باشد ياحترام نامشروط م و يتانازدرمان نابجا، ا يها درخواست
  

  اتيح انيطبابت، پا مار،يكرامت، ب: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

. پديده و آفريده خداوند است انسان خوش ساختارترين
انسان موجودي است كه خداوند او را به تعبيري زيبا و 

قال يا ابليس «وار، با دو دست خويش آْفريده است  كنايه
 بنابراين )75:38ص ( »ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي

گويد، شريف  مي هر علمي كه به نحوي از انسان سخن
گويد و  مي انسان علم پزشكي از بدن. ترين علم است

جايگاه خاصي در ميان علوم آكادميك دارد اگر چه 
درمان امراض جسمي انسان را بر عهده دارد اما   بيشتر،

با روان و خلقيات انسان پيوندي ناگسستني دارد و 
ي ها پزشكي و توصيه مسائلطبيبان در كنار پرداختن به 

اصول اخالق . اند ي اخالقي نيز داشتهها توصيه  دارويي،
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روابط پزشك و بيمار در معارف اسالمي ما به طور 
ي حكيمان گذشته ها شود و در نوشته مي وسيع يافت

اشارات فراواني وجود دارد از جمله مواردي كه بسيار 
محور . بيمار استشأن  است حفظ كرامت و تأكيدمورد 

اگر . اخالق اسالمي كرامت و عزت نفس انسان است
خود و روح ملكوتي حاضر در وجود  انسان حقيقت نفس

 به عزت نفس و كرامتي  خود را بشناسد و باور كند،
دارد كه خود  مي رسد كه او را از اعمال غير اخالقي باز مي
  .شود نجر به حفظ كرامت ديگران ميم

به خصوص در مرحله آخر  مارانينحوه برخورد با ب
 موضوع به نيا. دارد ييواال تياهم يدر پزشك ات،يح

عالوه بر  ديبعد مورد توجه است كه با نيخصوص از ا
 زين يانسان يها به جنبه ،يو درمان يپزشك يها جنبه
علم  كيفقط  يتوجه كرد كه پزشك ديبا. داده شود تياهم
و  يبرخورد با ابعاد انسان هنربلكه  ست،ين كيولوژيب

 يدگيرس يبرا ديپزشك با. شود مي شامل زيرا ن يمعنو
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: قرار دهد ياو را در دو بعد مورد بررس مار،يجامع به ب
است كه در اشخاص  ماريب يو انسان يفرد يژگياول و

 احساسات و انتظارات او ها دهيمختلف متفاوت و شامل ا
فرد است  يماريب همربوط ب يها يژگيباشد و دوم و مي

و اقدامات  ينيبال نهيمعا خچه،يكه شامل گرفتن تار
در جهت  يضرورتاً آموزش پزشك. است يكينيپاراكل

 تيجامع تيهر دو بعد را با محور ديسالمت افراد با نيمأت
مورد توجه  مار،يرابطه پزشك و ب ژهيو به و ماريانسان ب
 موضوعپرداختن به  ،يمطالعه مرور نيهدف ا. قرار دهد

و ابعاد مختلف  ها از جنبه ماريكرامت ب يمهم و اساس
و  يآموزش پزشك ،يپزشك ،يقانون اساس ،يحقوق

مواردي كه بايد در يك ارتباط بيمار محور به منظور 
در  نيافزايش احترام و حفظ كرامت بيماران و همچن

مرحله پايان حيات مورد توجه قرار گيرد كه ابتدا با 
  .شود يكرامت آغاز م يستيو چ يلغو فيتعر

  
 يمعان يكرامت در لغت دارا: كرامت انسان يلغو فيتعر

عبارت است از ارزش، آنها  نياست كه مهمتر يمختلف
شان،  ت،يعزت، شرافت، انسان ،يبزرگوار ت،يثيحرمت، ح

منزلت، نزاهت از  گاه،يدرجه، رتبه، جا ت،يمقام، موقع
، احسان و بخشش، ها يو پاك بودن از آلودگ يگيفروما

واژه كرامت  يسيمعادل انگل). 1(اوتو سخ يجوانمرد
است كه شرف، افتخار،  "human dignity" يانسان

 و شرافت برجسته معنا ازياحترام، عنوان، رتبه و مقام، امت
آكسفورد در مورد  يسيالمعارف انگل رهيدر دا). 2(دهد مي
واژه كرامت از واژه : آمده است نيواژه كرامت چن يمعنا
شرافت،  يشده و به معنا فتهگر "dignities" ينيالت
توجه به ). 3(افتخار و استحقاق احترام است ت،يثيح

 تيو خصوص يژگيدو نوع و انگريكرامت ب يلغو يمعنا
 نياز ا يبرخ. است يدر موجود انسان زيكامال متما

 ،ياجتماع گاهيو جا تيرتبه، درجه و موقع ها يژگيو
نوع  نيا ،كند مي انيافراد را ب يو خانوادگ ينيد ،ياسيس

 ايكرامت قابل اكتساب و سلب است و امكان دارد كاهش 

 يذات ت،يمثل انسان ها يژگيو نياز ا ياما برخ ابدي شيافزا
انسان است و نه قابل سلب از انسان است و نه قابل 

 گفته »يكرامت ذات« نوع كرامت اصطالحاً نيا. وضع
  ).4(تابد يرا برنماي  رتبه و درجه چيشود و ه مي

 
 يمياز جمله مفاه يكرامت انسان: يكرامت انسان يستيچ

مفهوم در  نياز ا يو علم قيدق فيتعر كياست كه طرح 
رسد اگر ابعاد و  مي حال به نظر نيبا ا. عمل دشوار است

مشخص  فيتعر كي انيمفهوم روشن شود، ب نيجوانب ا
توان  مي را يكرامت انسان. آسان تر خواهد بود زياز آن ن

 ،يجهان نيا ياول كرامت ذات: كرد ميتقسبر دو نوع 
است كه خداوند به نوع انسان عطا فرموده و جزء  يكرامت
 نيكه انسان زنده است ا ياست و تا زمان يانسان تيماه

است كه فارغ از  يكرامت. است يكرامت از او جدانشدن
به طور  ها انسانمذهب، نژاد، رنگ پوست، جنس به تمام 

 ،يجهان نيا يدر خصوص كرامت ذات. برابر تعلق دارد
به تمام  كه نين به اآخداوند در قر حيعالوه بر تصر

 يمخلوقات خود برتر ريو بر سا ميكرامت داد ها انسان
مختلف و  نيبه عناو يگريد اتي، آ)70:17اسرا ( ميديبخش

را  يانسان يكرامت و برتر نيا گريد يها به صورت
حجر (روح خداوند در انسان  دنيدم. اند شده ادآوري

خداوند در  ينيقرار داده شدن انسان به جانش) 29:15
 نيشدن تمام آن چه در زم دهيو آفر) 30:2بقره ( نيزم

است كه  ياز جمله موارد) 29:2بقره (انسان  ياست برا
  .انسان داللت دارد يجهان نيا يبر كرامت ذات

است كه انسان  يكرامت ،يآن جهان يكرامت اكتساب دوم
موجب  زانيكند و به همان م مي كسب ايدن نيآن را در ا

اگر چه كسب . شود مي ها انسان رياو بر سا ييمعنا يبرتر
ظهور آن  يول رديگ مي جهان صورت نيكرامت در ا نيا

 انيپس از مرگ انسان ع يبرتر نيدارد و ا يجهان
نوع كرامت، اساسا شاخص سنجش قابل  نيا. شود مي

 نيكند كه ا مي حيتصر زيندارد و قران ن يجهان نيدرك ا
حجرات (آن فقط در نزد خداست  ينوع كرامت و برتر

است كه كم  نينوع كرامت ا نيا يژگيو نيمهم تر). 49:13
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مختلف متفاوت است و اساسا  يها انسانآن در  فيو ك
و  ييپارسا عرفت،م زانيكرامت، به م نيو عمق ا زانيم
 يدر ذات. دارد يهر كس در نزد خداوند بستگ گاهيجا

كه خداوند انسان را  ستين گونه نيا يبودن كرامت انسان
 نياست، بلكه بحث ا دهيو سپس به او كرامت بخش دهيآفر

ارجمند و با كرامت  ياست كه خداوند از ابتدا موجود
ت يكرامت به هر صورت، موجود نياست و سلب ا دهيآفر

 كينه تنها به عنوان  يكرامت انسان. دهد مي ريياو را تغ
كه خداوند به انسان  يحقوق ريحق مطرح است بلكه با سا

 يحق يدارد، چون كرامت انسان يعطا كرده تفاوت اساس
 از انسان سلب ايدن نيدر ا يطيشرا چياست كه تحت ه

بل احترام است و پس از مرگ جسد او قا يشود حت نمي
 اين كهپس با توجه به  .)5(مناسك خاص خود را دارد

ايان حتي جسد انسان نيز قابل احترام است انسان در پ
  .مرحله حيات نيز كرامت دارد

  
 :رانيا ياسالم يجمهور يانسان در قانون اساس كرامت

 عدالت، ت،يمهم كه در مورد امن ارياز موضوعات بس يكي
شهروندان در  ياساس يها يحقوق و آزاد تيرعا ،يآزاد

قرار  تأكيدمورد  رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس
و اساس  هياست كه خود پا يگرفته است كرامت انسان

 شناخته يانسان فيو تكال ازاتياز حقوق و امت ياريبس
 رانيا يمورد اصل دوم قانون اساس نيدر ا. شود مي
است  ينظام ياسالم يجمهور: كرده است ينيب شيپ نيچن

و  تيو اختصاص حاكم كتاي يخدا) 1: به مانيا هيبر پا
و  ياله يوح )2در برابر او  ميبه او و لزوم تسل عيتشر

معاد و نقش سازنده  )3 نيقوان انيآن در ب نيادينقش بن
عدل خدا در  )4خدا  يانسان به سو يتكامل ريآن در س

 يقش اساسمستمر و ن يامامت و رهبر )5 عيخلقت و تشر
 يكرامت و ارزش واال )6 يآن در تداوم انقالب اسالم

چنانكه . او در برابر خدا تيمسؤولتام با  يانسان و آزاد
و  كرامتاصل، اعتقاد به  نيا 6شود در بند  مي مالحظه

او در  تيمسؤولتوام با  يانسان و آزاد يارزش واال

نبوت،  د،يتوح يعني يبرابر خدا، در كنار اصول اعتقاد
 تياهم انگريامر ب نيمعاد، امامت و عدل مطرح شده است ا

اي  است بگونه يموضوع كرامت انسان يو اساس ياديبن
حكومت  يو انكار اركان اصل يآن مالزم نف يكه نف
 نيبودن نظام دارد، ا يو اسالم يجمهور يعني ياسالم
و اعتقاد به كرامت  مانيآن است كه نه فقط ا انگرياصل ب

 يو استقرار نظام جمهور نيانسان شرط تكو يذات
 ينظام جمهور اتياست بلكه شرط ادامه ح ياسالم
  ).6(باشد مي زين رانيا ياسالم

  
است  يبشر، حقوق حقوق :انسان و حقوق بشر كرامت
كه مطلق از هر گونه  اريدر تمام ادوار و د ريو فراگ يفطر
. باشد مي و مذهب خاص ت،ينسبت به مكان، زمان، مل ديتق

 يو همواره به صورت صفت جاديكه با تولد بشر ا يحقوق
وقتي . خود ادامه داده است اتياز انسان به ح يجدا نشدن
و حتي گاهي مواد اسنادي كه در حمايت از  مهبه مقد

اند، توجه  حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تدوين شده
شود، در تمامي آنها سخن از كرامت شخص يا كرامت 

به عنوان نمونه منشور سازمان . ذاتي انسان مطرح است
اش سخن از كرامت و ارزش شخص  ملل متحد در مقدمه

يك اعالميه جهاني  هادانسان را مطرح نموده، مقدمه و م
ي حقوق مدني و الملل بينحقوق بشر، مقدمه ميثاق 

ي حقوق اقتصادي اجتماعي الملل بينسياسي، مقدمه ميثاق 
و بسياري از اسناد ديگر همگي كرامت ذاتي  و فرهنگي

انسان نبايد به ). 7(اند انسان را مورد توجه قرار داده
اهداف  اهداف ديگران يا حتي برايعنوان ابزاري صرف 

خود نگريسته شود بلكه بايد خودش به عنوان غايت مورد 
ارزيابي قرار گيرد و داراي آنچنان ارزش و اعتباري است 
كه هر موجود ديگري را در جهان به احترام گذاشتن به 

  ).8(نمايد خود ملزم مي
توان گفت كرامت ذاتي انسان مبناي مهم در  مجموع مي در

شناختن حقوق براي  اعطاي حقوق بشر و به رسميت
است كه ضمن تصريح به غيرقابل سلب بودن  ها انسان
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بدون هرگونه  ها انسانآن، حاكي از نوعي برابري بين 
است كه به ...تمايزي بر اساس جنس، نژاد، مذهب، رنگ و

توجه  هيدر سا. شود صرف انسان بودن محقق مي
به حقوق بشر، مفهوم  يالملل بينروزافزون جوامع 

مورد  رياخ يها سال يدر ط زين »مارياز حقوق ب تيحما«
قرار گرفته است و در گفتمان حقوق بشر  ياديتوجه ز

طبيعي و خود به خود  به طور ها انسانچنين كرامتي را 
 انبدارا هستند و از جانب كسي داده نشده تا از آن ج

  .پايان زندگي مورد سلب قرار گيردحتي در 
  

از  تيحما«مفهوم  نهيشيپ :ماريانسان و حقوق ب كرامت
سقراط در  يها هيبه توص يخياز نظر تار »ماريحقوق ب

توجه به . گردد مي بر ماريبرحفظ احترام و منزلت ب تأكيد
چند  يدر ط ياخالق پزشك قاتيواژه در متون و تحق نيا

در  ياديو موضوع مباحث ز افتهيگسترش  ريدهه اخ
عبارت است  ماريحقوق ب. بوده است ياشتبهد يها مراقبت
بر عهده  ماريدر قبال ب يمركز درمان كيكه  يفياز تكال
 ،يجسمان يازهاين تيرعا ماريحقوق ب گر،يد انيبه ب. دارد
مشروع و معقول است كه به  يو اجتماع يمعنو ،يروان

تبلور  يو مقررات درمان نيصورت استانداردها و قوان
 آن تيو موظف به اجرا و رعا مسؤولدرمان  ميو ت افتهي

به  ريدو دهه اخ يط مارانيحقوق ب مسأله. باشند مي
سو و  كيآنان از  يازمنديو نذيري پ بياز جمله آس يليدال

مورد  گريد ياز سو يالملل بينتوجه روزافزون جوامع 
  ).9(قرار گرفته است ياديتوجه ز

كم و  ايدن يدر منشورها مارانيب يشده برا نييحقوق تع
را  يحقوق زين يسازمان بهداشت جهان. مشابه است شيب

توان به  مي نموده است كه از آن جمله نييتب مارانيجهت ب
 تيفياز مراقبت و درمان مناسب و با ك يحق برخوردار

ت يحق رضا ،يباال، حق محرمانه بودن اطالعات و رازدار
از  يحق برخوردار ،ياستقالل را اي اريآگاهانه، حق اخت

و حق جبران  تيمت، حق ابراز اعتراض و شكاآموزش سال
 - ينيد يها هر چند كه در آموزه. خسارت اشاره كرد

و  يبر حفظ منزلت انسان، حقوق فرد ربازيما از د يفرهنگ
فراوان شده است، اما هنوز تا  تأكيدو اخالق  ياجتماع

راه  ميمفاه نيا يبرا يروشن و عمل يارهايمع هب دنيرس
مطالعه كه مفهوم حقوق  كيدر . ميدار شيدر پ يدراز

قرار  يمورد بررسآنها  و همراه مارانيب دگاهياز د ماريب
خدمات دهندگان  ارائهانتظار داشتند كه  مارانيگرفته، ب
 مارانيب. مراقبت از آنان صرف كنند يرا برا يشتريزمان ب

خود، همراه با  نيپرستار و پزشك را بر بال دالنهحضور هم
را از  شيها حرف دنيحرف زدن با او و شن مار،يتوجه به ب
 يزيامر چ نيآنان ا دياز د. دانستند مي خود هيحقوق اول

و  يروزمره پزشك يكيتكن يها تيفراتر از انجام فعال
  ).10(است يپرستار

  
است و  يو خالصه هست انسان ثمره :در طبابت كرامت

. باشد مي و مهم يهمگان يتيمسؤولاو  يحفظ سالمت
 انسان نشيصحبت از آفر ديمتعال در قران مجخداوند 

 ييكه بعد از ساخته و پرداخته كردن او روح خدا دينما مي
است كه انسان كرامت  يموقع نيشود چن مي دهيدر آن دم

را  يشود و ارزش مي يو اله يملكوت يركند، عنص مي دايپ
كنند لذا  مي كه فرشتگان او را سجده دينما يكسب م

باشد اي  به گونه ديبا يو مراقبت يدرمان يها يريگ ميتصم
اي در  در مطالعه. بماند داريكرامت و حرمت پا نيكه ا

پزشكان و پرستاران  ماران،ينگرش ب يخصوص بررس
 مارانيحقوق ب مار،يحقوق ب تيدر خصوص ضرورت رعا
خدمات محترمانه و بدون  افتيرا در چهار دسته، در

به اطالعات، حق انتخاب و  ماريب يحق دسترس ض،يتبع
و اظهار  ماريب تيبه شكا يدگيحق رس ،يريگ ميتصم
  ).11(مطرح نموده است يدرمان يخطا
 يگروه پزشك يها در رشته ماريبشأن  به كرامت و توجه
بتوان گفت كه از نظر  ديدارد و شا نهيريداي  سابقه

بر احترام و  يو تأكيدسقراط و  يها هيبه توص يخيتار
 يمفهوم در آثار برجا نيا. گردد مي باز ماريحفظ منزلت ب

 زيمانده از ارسطو و افالطون در دوران قبل از اسالم ن
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 نياست كه اسالم نه تنها ا يدر حال نيا. شود مي مشاهده
قرار داده بلكه بر ابعاد گوناگون آن  تأكيدبحث را مورد 

مبذول  ياديتوجه ز زين ماريمانند حقوق متقابل پزشك و ب
در متون علوم  دهيپد نيتداوم توجه به ا. داشته است

 يشتريگسترش ب ريدر چند دهه اخ خصوصاً يپزشك
 - يبهداشت يها مراقبترا در امر  ياديو مباحث ز افتهي

  ).12(به خود اختصاص داده است يدرمان
سازمان ملل متحد به  يمجمع عموم 1948 هياعالم در
و اساس سالمت  هيمقام به عنوان پاو شأن  حفظ تياهم

در  زين يسازمان بهداشت جهان. شده است تأكيدانسان 
و مقام را در شأن  آمستردام توجه به 1994 هياعالم
در . كنند مي يفاكتور مهم تلق كي مارانيسالمت ب يارتقا

توسط  1381در سال اي  ده ماده منشور زين رانيكشور ا
 نيشد و در اول بيومعاونت سالمت وزارت بهداشت تص

حق دارد در اسرع وقت،  ماريماده آن ذكر شده است كه ب
همراه با احترام كامل را  مؤثردرمان و مراقبت مطلوب و 
از گروه  يو مذهب يفرهنگ ،يبدون توجه به عوامل نژاد

  ).12(كند افتيدرمان در
 شيرا پناه و ملجا خو بيدردمند بعد از خداوند، طب ماريب

بيمار و ابعاد  دهيپزشك در معرض جسم رنجد. ابدي مي
 تيوضع نيا رد،يگ مي او قرار يماريمتاثر از ب يروح
نسبت به  يتر حرفه پزشك ارتباط حضور فعال ساز  نهيزم

ست ها انساندر ارتباط با روح و جان  گريمشاغل د
 نيتر ياخالق و عال نيدارنده بهتر ديب بايطب نيبنابرا

بعد  يورا يمفهوم شفا در ابعاد. باشد يصفات انسان
 نيا انيب يشود كه هوالشاف مي مطرح يو روح يجسم

نفوس در  بيدهنده و طب  مفهوم است كه خداوند تنها شفا
 لهيست و پزشك فقط وسها انسانو تكامل  يجهت تعال

به او  يويدن اتيح مقطعاو به بندگانش است كه در  ضيف
اراده خداوند،  يتجل يداده شده كه در راستا يفرصت

 ليدل نيبه هم ديرا ادا نما شيخو تيمسؤولرسالت و 
را در محضر مقدس  ماريوجود خود و ب ديپزشك با

  ).13(خداوند احساس كند

و محمد  نايچون ابن س ينامه بزرگان يبه زندگ ينگاه با
از  يسمبلآنها  يكه سرتاسر زندگ مينيب مي يراز يايزكر

اخالق  نيدر دكتر. بوده است ها انسانتوجه به كرامت 
نداشت و  يمردم راه يطبقات گاهيپا يراز يايزكر يپزشك

مهربان بود و درمان فقرا  اريبس نينسبت به فقرا و مساك
را خود آنها  يدانست و دارو و غذا مي برتر نيرا بر مساك

 گذران رانهيو فق يسادگ تيساخت و خودش در نها مي ايمه
 ديبود كه تنها محل درد نبا نيا يراز دهيعق. كرده است مي

و تمام وجود او  ماريبلكه شخص ب رديمورد توجه قرار گ
 گرفتهفرد در نظر  كيبه عنوان  دياعم از جسم و روان او با

را به  ماريب شهيهم ديمعتقد بود پزشك با يراز. شود
 نيسازد اگر چه خود پزشك هم در ا دواريخود ام يبهبود

در  ماريب يمطمئن نباشد چرا كه حاالت روح مورد كامالً
را شهامت  ماريب دياست و پزشك با مؤثراو  يحاالت جسم

: ديگو مي نيچن زين يرانيدانشمند بزرگ ا نايابن س. بخشد
 گريبوجود آورد كه د يعلن نيچن يحالت ديپزشك هرگز نبا

كه نشانگر توجه اين بزرگان ) 14(بهبود ندارد ديام ماريبه ب
  .حتي به نقطه پايان حيات است

  
درباره  پزشكان :اتيح در آخر مارانيب كرامت
ي پايان زندگي چهارچوب ذهني مشخصي ها مراقبت
سه عنصر اصلي براي مراقبت از بيماران در . ندارند

نحوه   آستانه مرگ شامل كنترل درد و ساير عالئم،
كننده زندگي، حمايت از  ي طوالنيها از درماناستفاده 

 پزشكان. باشد مي هابيماران در حال مرگ و خانواده آن
توانند با اين چهارچوب عملي كيفيت مراقبت از بيماران  مي

عبارتند از  ها مراقبتي متعدد اين ها جنبه. را بهبود بخشند
جايگزين، گيري  گويي، رضايت، ظرفيت، تصميم حقيقت
ي پيشرفته، اتانازي، كمك به خودكشي و اه مراقبت

زندگي و  ندهي طوالني كنها استفاده مناسب از درمان
. باشد مي حمايت از بيمار رو به مرگ و خانواده او

آكادمي ملي علوم آمريكا، مراقبت كيفي پايان زندگي را 
كيفيت كلي زندگي، عملكرد : داند مي شامل شش جزء زير
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و احساس مطلوب از نظر جسمي، عملكرد و احساس 
مطلوب از نظر رواني اجتماعي، آرامش روحي، درك بيمار 

  ).15(آنها و احساس آرامش خانواده و درك ها مراقبتاز 
 لهيبه وس يزندگ يانيمراحل پا يها مراقبت يمش خط

. شد بيتصو 2007 يجوال 14در  كايانجمن پزشكان آمر
 تويستيافراد بر اساس نظر ان يدگزن يانيپا يها مراقبت
 تيفيك شرفتيدر پ شگامانياز پ يكيكه  يپزشك

 نيا. است، مشخص شده است يبهداشت يها مراقبت
بتوانند به  ها يشخط م نياست كه ا دواريام تويستيان

 ايقابل عالج  ريغ مارانيمراقبت از ب يپزشكان در چگونگ
از  يا خالصه. كمك كنند يماريمزمن ب طيشرا يدارا
: است ريبه شرح ز كايانجمن پزشكان آمر يها يمش خط

را در  يمبتال به امراض جد مارانيب دياول، پزشكان با
درد،  نندهما ييها از نظر نشانه شان يزندگ يانيمراحل پا

دوم، . و كنترل كنند يابيدائماً ارز ينفس و افسردگ يتنگ
در  يمبتال به امراض جد مارانيب يبرا ديپزشكان با
شده به  تأييدمناسب  يها از درمان يزندگ يانيمراحل پا

 ديسوم، پزشكان با. رنديمنظور كنترل دردشان بهره گ
 يانيدر مراحل پا يجد يها بيماريمبتال به  مارانيب يبرا

نفس  يبه منظور تنگ يا شده تأييد يها از درمان يزندگ
 يكنترل افسردگ يچهارم، پزشكان برا. استفاده كنند

در مراحل  يجد يها بيماريمبتال به عوارض و  مارانيب
. شده استفاده كنند تأييد يها از درمان ديبا يزندگ يانيپا

 ييها درمان نيمطمئن باشند كه چن ديپنجم، پزشكان با
به كار گرفته  يجد يها بيماريمبتال به  مارانيتمام ب يابر
  .)16(شود يم

جستجوي دغدغه : يانسان و آموزش پزشك كرامت
رفع درد ديگران  دردي و تالش براي حقيقت و حس هم

. سبب ظهور دانش پزشكي و آموزش مداوم آن شده است
اصل اول از اصول و مباني آموزش پزشكي عمومي در 

ي متعالي ها نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، ارزش
دين مبين اسالم در زمينه كسب رضايت الهي، حفظ 

، ضرورت حفظ ها انسانكرامت انسان، شرافت خدمت به 

نفوس، اهميت تسكين آالم دردمندان،  يحيات و احيا
مراعات احكام الهي و شئون انساني، التزام به اخالق 

باشد لذا  مي پزشكي و احترام و مراعات حقوق انساني
برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در  رود مي انتظار

ايران به نحوي طراحي و اجرا شود كه  سالميجمهوري ا
هاي دين مبين  ها، اصول و آموزه ارزش يموجبات ارتقا

كرامت انسان و شرافت خدمت به  به خصوصاسالم 
  ).17(باشد ها انسان
شدن معادل با كسب هويتي جديد در زندگي است  پزشك

كه فرد با قبول مسؤوليت و برخورداري از يك سري 
). 18(پردازد ي خاص به حرفه پزشكي ميها ويژگي

، تقدم منفعت بيمار به منافع ها ويژگيدرونمايه اخالقي اين 
با  يجامعه پزشك). 19(شخصي پزشك است

 نرويا از تاس ريدرگ يمهم ياخالق يها تيمسؤول
دارد  ليكه تما يتواند آزادانه به انجام هر اقدام درمان نمي

كه با  ييها مصاحبه ليدر تحل يماني). 20(بپردازد
را كه  يتم اصل پنجانجام گرفته بود،  ديكارورزان و اسات

از آنها، پاسخگويي به كرامت انساني شامل رعايت  يكي
 دهنده حقوق بيمار و احترام به ديگران، را كه نشان

بود به عنوان  يا حرفه يرفتارها يانسان يها جنبه
مطرح  يگر يا حرفه يبرا ينيآموزش بال يها آموخته

حداقل  يارتباط يها مهارت طهيدر ح). 21(كرده است
مصوب  يمورد انتظار از پزشك عموم يها يتوانمند

 يبه عنوان حام مؤثرارتباط  يوزارت متبوع، برقرار
 يها تيبه حما ازين ماريب كه يلحظات صيتشخ مار،يب

 مار،يب مؤثر تيحما يدارد و تالش برا يو روان يروح
با  مؤثرارتباط  يبرقرار ييدادن خبربد و توانا ييتوانا

  ).22(است دهيدر حال مرگ ذكر گرد مارانيب
در  مارانيكه نحوه برخورد با ب دهد ينشان م شواهد

، در )مبتال به سرطان مارانيمثل ب( اتيمرحله آخر ح
محققان و . دارد ژهيبه توجه و ازين يآموزش پزشك

 ريغ ايپنهان  يمعتقدند بدون توجه به برنامه درس انيمرب
 ييو رفتارها ها ، باورها، نگرشها كه شامل ارزش يرسم
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در  تيدهد، موفق مي ليرا تشك طباست كه فرهنگ 
). 24و23(محتمل است ريغ يرسم يبرنامه درس يبازنگر
 ان،يمتحده نشان داده كه دانشجو االتيدر ا يا مطالعه

و  اتيح انيپا يها مراقبت يمتحده برا التيدر ا ها دنتيرز
 يدانشكده پزشك. ستنديآموزش آن آماده ن يبرا دياسات

هم  رييكند و توجه به تغ نمي تيرا حما اتيح انيمراقبت پا
بهبود آموزش  يو هم در فرهنگ برا يدر برنامه درس

  ).25(الزم است اتيح انيمراقبت پا
  

و  يهماهنگ جاديا :پايان حيات مرحله در ماريبا ب ارتباط
 پزشك محسوب ياصل فياز وظا يكي ماريدرك متقابل ب

سال  40 يانجام شده در ط يبرآوردها شود چرا كه طبق مي
 يمشاوره پزشك ونيليم 2پزشك حداقل  كيدوره طبابت 

سالمت بدون ارتباط  يها مراقبتارائه ). 26(رديگ مي صورت
كاركنان  ياصل يتهايمسؤولكه از  شانهيمدبرانه و دور اند

 معموالً). 27(نخواهد بود ريامكان پذ باشد يسالمت م يا حرفه
ارتباط با پزشك موانع و  يامر كه در برقرار نيبه ا مارانيب

 به سخنانشان گوش يبه درستآنها  ايوجود دارد  يفواصل
واقع  مؤثر ريجهت غ يدهند اذعان داشته و آن را عامل نمي

است كه  مسأله نيا نيمب زيشواهد ن. دانند مي شدن درمان
و  ماريرا در باي  آالم نهفته يخوب گوش كردن پزشك گاه

 ها، شگاهيآزما نيمجهزتر يكند كه حت مي آشكار اش يماريب
قادر به  زين شرفتهيپ يها يتكنولوژ يو حت ها يپرتونگار

به  كيمار نزديپزشك و ب انيبه ندرت م). 28(ستندين صيتشخ
ارتباط  يبرقرار نيگردد و ا مي برقرار يحيمرگ ارتباط صح
  ).30و29(همراه است يفراوان يها يهمواره با كاست

 يزندگ انيمراقبت پا يبرا يآموزش پزشك ازيبه ن توجه
را جهت بهبود آموزش در همه سطوح  يابتكارات متعدد

 يها مهارت يريادگي نيبنابرا). 33تا31(كند مي طلب
در  ،يدرمان جينتا يساز نهيدر پزشك عالوه بر به يارتباط

. دارد ييبسزا تأثير ماريب يو روان يرفاه اجتماع
 نهيزم جاديدرصدد ا يمعاصر اخالق پزشك ياستانداردها

 مارانياحترام و حفظ كرامت ب شيمناسب در جهت افزا

احترام به پزشك  شيامر خود منجر به افزا نيبوده كه ا
مواردي كه بايد در يك ارتباط بيمار ). 34(گردد مي زين

محور به منظور افزايش احترام و حفظ كرامت بيماران و 
حيات مورد توجه قرار گيرد  ندر مرحله پايا نيهمچن
  :شامل

گويي دادن اطالعات صحيح به  حقيقت :ييگو قتيحق -1
البته ممكن است به بيمار دروغ گفته نشود . باشد مي بيمار

. ولي حقايق پنهان شود يا احساسات كاذب ايجاد شود
ترديدهاي موجود در طبابت بايد با بيمار در ميان گذاشته 

تواند خشن باشد ولي بايد با  مي حقيقت گرچه. شود
 1995طان در سال مركز ملي سر. گردد وانماليمت عن

پيشنهاد كرده بيماران مبتال به سرطان بايد به نوعي از 
در ). 15(بيماري خود و عوارض درمان آن آگاه گردند

و  ماريصحيح به ب يرسان دو مبحث اطالع ييگو قتيحق
  :باشد مي نحوه اعالم خبر بد مطرح

 به طورهر چند كه : ماريصحيح به ب يرسان اطالع .1-1
 ماريبه ب ياديز اطالعات ديفرض بر آن بود كه نبا يسنت

 نيآن شود، پزشك ابتدا بهتر يايجو يداد مگر آن كه و
د و سپس آن را به اطالع اينم مي راه درمان را انتخاب

 ماريفرض بر آن باشد كه ب ديرساند، اكنون با مي ماريب
 ماريدرمان است و ب يها و راه يمارياز ب يهخواهان آگا

مختلف  يها جوانب و آثار راه يو پزشك، پس از بررس
ارائه ) 35(ندياتخاذ نما ميمشترك تصم به طوردرمان، 

شود تا آنان در تصميم  مي اطالعات به بيماران باعث
ي درماني مشاركت آگاهانه ها مراقبتي مرتبط با ها گيري

پزشك و بيمار پايدار و  رتباطو متقابل داشته باشند و ا
  .صادقانه باقي بماند

بر اساس علم  يو به تبع آن كادر پزشك ها انسان مجموعه
 كه اوالً رنديگ مي ميتصم يتخصص يها و معرفت و آموزه

و ما را بر همه وجوه مرتبط با موضوع  ستنديكامل ن
 امكان اشتباه در اًيو ثان ندينما نمي مشرفگيري  ميتصم
آنها وجود دارد و به  يمصداق برا نييتع و خطا درآنها 
در  ديموضوعات محل مداقه و ترد نيا يليمسا نينتبع چ
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 يموارد تخصص يمورد حق دانستن و ندانستن برا
 ليتبد يپزشك يها مفروض و واقع در حوزه

حق  ماريب ،ياخالق پزشك نيبر اساس مواز .)36(گردند مي
اما در  .)37(خود مطلع گردد يماريب قيدارد كه از حقا

حق و  نياز ا ماريب يبرخوردار تيعرصه عمل و واقع
 ،يعاطف ،يفرهنگ ،يا حرفه دهيبا سدها و موانع عد فيتكل

رسد اكثر  مي به نظر). 38(گردد مي روبرو يروان شناخت
پزشكان با اين سخن افالطون موافق باشند كه در دستان 

به عنوان يك داروست كه پزشك با  »گفتن حقيقت«طبيب 
كند يا  يزبه اثرات آن تصميم بگيرد كه تجوتوجه 

  ).15(خير
 يها جنبه نياز مشكل تر يكي: نحوه اعالم خبر بد .2-1

 طياعالم شرا تيمسؤول ،يمشاغل پزشكاي  حرفه
. باشد مي يو انيو اطراف ماريو اخبار بد به ب نديناخوشا

وجود مهارت و آموزش شود عدم  مي آن چه مشاهده
مرتبط با  قيمواجهه با حقا يپزشكان برا يو كاف يقبل
است  يو انيو اطراف مارانيبه ب باراخ نيو ارائه ا يماريب

العالج و  صعب مارانيدر مورد ب ژهيموضوع به و نيكه ا
اعالم  تياولو لياز قب يموارد. مطرح است شتريالعالج ب

 ياعالم دفع ،يو انياطراف اي ماريبه خود ب يماريب ي هياول
كاستن  ياعالم خبر برا تيفيك ،يماريمرحله به مرحله ب اي

با  يو انسان يرابطه عاطف جاديا ،يو روان ياز فشار روح
 طيبا زبان ساده و در شرا يارائه اطالعات تخصص مار،يب

 يكادر پزشك يقابل آموزش برا يمناسب همگ يو فضا
موضوع مهم است كه در كنار حق  نيالبته توجه به ا. است

 زيدانستن و مطلع شدن، حق ندانستن و مطلع نشدن ن
در  يپزشك ستميس يحت انايانش احيو اطراف ماريب يبرا

  ).40و39(خاص قابل تصور است يموارد
نگرانه  و جامع شانهيو متبحرانه، دوراند رانهيماهرانه، مد اعالم
 نيتسك يو انيو اطراف ماريبه ب نديو اخبار ناخوشا طيشرا

و  يآورد و كنترل پزشك مي وجوده را باي  خاطر عمده
 رايز دينما مي آسان اريرا بس طيشرا يو آت يتبعات آن يدرمان
 ،يدتيعق حشاشتباهات فا حيتواند منجر به تصح مي يگاه

گردد كه اعالم  مارانيب يو اخالق ياجتماع يرفتار ،يفكر
 يعمر فان اميو زودگذر بودن ا ايدن ييوفا يخبربد آنان را به ب

 يو اشراق را به رو رتياز حكمت، بص ييدرها د،ينما مي آگاه
 نيو خداپسندانه چن كيو چه بسا كه از تبعات ن ديگشا يآنان م

پزشك و  بينص زين يمضاعف رتو آخ ايدن ريخ ،يكرديرو
اگر پزشك در انتقال خبر ). 36(گردد يدرمان يكادرها ريسا

نداشته باشد و در  يتوجه ماريب يها يبد نسبت به دلواپس
و تفحص  قيآن تحق يو اجتماع يشناس روان تيمورد وضع

 يدر كنترل برخ يو اختالالت ماريب شيتشو شينكند باعث افزا
 يكه روزها يمارانيب به خصوصمانند درد  يكيزيف مياز عال

 زيو ندادن اطالعات به او ن شود يگذرانند، م مي خود را يانيپا
خود دچار  يانداز زندگ شود كه نسبت به چشم مي سبب

مانده جهت اتمام  ياز فرصت باق تواند ياشتباه شده و نم
احتمال  جهياستفاده كند و در نت يبه خوبناتمام خود  يكارها
 شتريب زيخانواده ن ياعضا نيدر ب يروان يها بيماريبروز 

  .خواهد بود
هم چون  يدمبحث موار نيدر ا: يخصوص ميحفظ حر - 2

  :شود مي مطرح ماريبودن و پوشش ب نانيقابل اطم ،يرازدار
 تيبه مفهوم محدود يخصوص ميحر :يرازدار .1-2

 فرد كياحساسات  ايافكار  ايبه جسم  گرانيد يدسترس
 يهنجار يها با ارزش يكينزد يليباشد و ارتباط خ مي

دارند آن  لياست كه افراد به طور معمول م يزيدارد و چ
را محفوظ داشته، از آن حفاظت كرده و بر آن كنترل 

 نيتر از مهم يكي يپزشك يزداراصل را). 41(داشته باشد
 ياست كه دارا ياخالق پزشك طهيدر ح ياخالق فيوظا

 نيا تيدر سوگندنامه بقراط به اهم. باشد يم نهيريسابقه د
موضوع  نيكه ا نيموضوع اشاره شده است اما با وجود ا

شده، در  رفتهيپزشكان پذ نيقاعده در ب كيبه عنوان 
 نيكه در باي  در مطالعه. مورد غفلت است يموارد

 تيرعا زانيپزشكان شهر الهور انجام شده است، م
كامل در خصوص  يپزشكان مذكوردر مورد رازدار

 8/10فقط  يدولت يها مارستانيدر ب مارانياطالعات ب
درصد  5/35 يخصوص يها مارستانيدرصد و در ب
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  ).42(شده بود تيرعا
 ياديز تياهم يبه موضوع رازدار زياسالم ن نيمب نيد در

موضوع مربوط به  نيداده شده و واضح است كه اگر ا
 امبريپ. شود مي باشد دوچندان ماريروابط پزشك و ب

را بپوشاند خدا  يمسلمانهركس راز : ديفرما مي )ص(اكرم
 )ع(امام سجاد. پوشاند مي و آخرت راز او را ايدر دن

خود  ياز گوشت بازواي  من عالقمندم كه پاره: ديفرما مي
و  دار شتنيخو انيعيش اين كه يرا به عنوان فدا بدهم برا

احترام  يبه رازدار ديپزشك با كي). 43(رازنگهدار باشند
محافظت كند و در محافظت  مارانيبگذارد و از اسرار ب

در دو ماده ). 41(مصرتر باشد مارياز خود ب مارانيراز ب
به  رانيا ياسالم يدر جمهور ماريب حقوقاز منشور 

 ذكر 7كه در ماده  اشاره شده است يموضوع رازدار
 ميت گريپزشك و د يحق دارد از رازدار ماريشود، ب مي

ورها عالوه از كش ياريدر بس). 43(معالج برخوردار باشد
 يو مقررات نيقوان ،يحرفه ا يها بر كدها و دستورالعمل

وضع شده  يو رازدار يخصوص ميهم در خصوص حر
متخلفان  يهم برا ييها مواقع مجازات ياست كه در بعض
در  زين رانيا ياسالم يدر جمهور). 44(وضع شده است

آمده است كه اطبا هر  يقانون مجازات اسالم 648ماده 
اسرار مردم را افشا كنند به  ياز موارد قانون ريگاه در غ

 يقدن يجزا ايحبس  سال كيروز تا  كيسه ماه و 
  .)43(شوند مي محكوم

 انيم ونديپ ساز نهياعتماد زم: قابل اطمينان بودن. 2-2
رابطه  يعنيوع رابطه ن نيتر كيست كه از نزدها انسان

سپس در خانواده شكل  شود، ينوزاد و مادر آغاز م انيم
 يريگ شكل. ابدي يم يگاه به جامعه تسر و آن رديگ يم

 يزمان. بدون وجود اعتماد ناممكن است يا هرگونه رابطه
را  ماريدر كار خود موفق است كه بتواند اعتماد ب يپزشك

 ،يدلسوز يمردم از صاحبان حرفه پزشك يوقت. جلب كند
 دنديد فشانيوظا يو تالش صادقانه را در ادا يآگاه

 مارياعتماد خواهند داشت و ب يافراد نيبه چن ديبدون ترد
 كانشياز نزد يمشكل خود را كه حتاي  واهمه چيبدون ه

). 45(خواهد گذاشت انيكرد با پزشك در م مي پنهان
از حد به فكر شهرت خود باشد و در  شيب ديپزشك نبا

شرافتمندانه و با شهامت  مارانيموقع مناسب در برابر ب
  ).35(رديخود را بپذ يخطاها

احترام به كرامت و به تبع آن پوشش  :پوشش بيمار. 3-2
سرلوحه  ديبا ياصل جد كيبه عنوان  مارانيب ميو حر

و عوامل بهبود و  دست اندركاران يا و حرفه يرفتار شغل
او ناسازگاز  يانسانشأن  با ماريب يبرهنگ. درمان باشد

تمام افراد  يحق از حقوق مساو نياست و متناقض با اول
 بيدر اتاق عمل و آس ياگر برهنگ يحت. بشر است

 يمتعاقب آن را بر اساس اصول بهداشت يتيشخص
از آن جا كه احساس در  م،يبدان ريو اجتناب ناپذ يضرور

 را مخدوش ماريب ميبودن، حرمت و حر ديمعرض د
 فهيوظ مارانيب يانسانشأن  به بيكاهش آس يكند، برا مي
  ).46(مياحساس بكاه نياز شدت ا ميدار
لذا در  ست،يپزشك محرم ن: نديفرما مي )ره(ينيخم امام
تواند به بدن نامحرم  نمي و اضطرار يموارد ضرور ريغ

در مقام اضطرار مجبور شد به  ينگاه كند و اگر پزشك
به همان مقدار الزم  دياز بدن نامحرم نگاه كند، با يعضو

 و اگر ندياز آن عضو را بب شيتواند ب نمي اكتفا كند و
 ريو در رساله سا دينما نهيلباس معا ياز رو ديبا واندت مي

از جمله ). 46(وجود دارد يمراجع هم موارد مشابه
شود، قدم زدن كادر  مي ميكه سبب تجاوز به حر يموارد
در حال استحمام است،  ايبرهنه  ماريكه ب يهنگام يدرمان
 ريدر مقابل سا مارياز ب يت خصوصسؤاال دنيپرس

از پاراوان هنگام ارائه مراقبت  تفادهعدم اس ماران،يب
در بخش به  يبهداشت سينبودن سرو يكاف ،يشخص

در اتاق  ماريمصاحبه و مشاوره با ب ت،يجنس كيتفك
در راهرو  ماريصحبت با ب ماران،يب ريمشترك با سا

عدم گرفتن اجازه هنگام ورود به اتاق  ايبخش، در نزدن 
  ).47(ستا دهيذكر گرد ماريمحدوده پاراوان ب اي
 موارد حفظ گرياز د: يريگ ميحق انتخاب و تصم -4

. است مارياحترام به استقالل ب ماران،يكرامت ب وشأن 
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خواهد انتخاب كند  مي را كه يحق دارد كه هر پزشك ماريب
در . رد كند ايرا لغو  يهر پزشك هيدارد توص و حق

فرصت جهت  جاديپژوهش كريمي، حق انتخاب و ا
و  مارانيهر دو گروه ب دگاهياز د ماريبگيري  ميتصم

از موارد مهم  يكيبوده و آن را  تياهم يپرستاران دارا
 يمباحث). 48(ندينما مي ذكر ماريدر حفظ كرامت و منزلت ب

و ظرفيت، برخورد با  هم چون كسب رضايت بيمار
قسمت  نيدر ا ينابجا و اتاناز يي درمانها درخواست

  :شود مي مطرح
كسب رضايت بيمار : كسب رضايت بيمار و ظرفيت. 1-4

به معني اجازه دادن مداخله پزشكي يا استقالل كامل از 
باشد و بر پايه اصول اخالقي خودمختاري  مي طرف بيمار

اين اصول . شده است بيمار و احترام به اشخاص نهاده
هاي مختلف معاني متفاوت  اخالقي در چهارچوب فرهنگ

بر اساس معارف اسالمي فرد مجاز نيست صرفا . يابد مي
به لحاظ خودمختار بودن هر گونه آسيبي به جسم خود 
وارد نمايد زيرا در عين احترام به آزادي انسان، احترام به 

در اجتماع هم انسانيت و هويت جمعي و تاثير گذاري فرد 
در مبحث كسب رضايت بيمار، ). 15(باشد مي مدنظر

ظرفيت عبارتست از توانايي بيمار براي درك اطالعات 
درماني و فهم نتايج قابل پيش گيري  مربوط به تصميم

 گيري، پزشكان معموال گيري و يا عدم تصميم بيني تصميم
توانند بيماراني كه به وضوح ظرفيت يا عدم ظرفيت  مي

گيري را دارند تشخيص دهند ولي در بعضي از  يمتصم
به عمل  الينيموارد براي تشخيص آن الزم است ارزيابي ب

  ).15(آورند
نقض  :نابجا يي درمانها برخورد با درخواست .2-4

خودمختاري بيمار و خودداري يا قطع درماني كه به نظر 
پزشك نابجاست، بدون آن كه اين تصميم به تاييد بيمار 

شود  مي از نظر كيفي زماني درمان بي نتيجه تلقي. برسد
كه بيمار را فقط در وضعيت بيهوشي دائمي نگه دارد يا 

 ي ويژه خاتمهها مراقبتكامل او را به  تگينتواند وابس
ي آزمايشي كه ضريب ها دهد اما موضوع در مورد درمان

موفقيت آنها معلوم نيست و در عين حال درمان ثابت 
هاي فعلي منسوخ شده  شده ديگري وجود ندارد يا درمان

در صورت بروز اختالف نظر بين . هستند متفاوت است
او پزشك بايد موقعيت  هتيم درماني، بيمار و خانواد

كرده و به دنبال حل موضوع از طريق بحراني او را درك 
مذاكره سازنده باشد و در صورت ضرورت از خدمات 

ها مانند  افراد آموزش ديده براي حل اين بحران
متخصصين اخالق زيستي، باليني، روان پزشكي، روان 

از جمله ). 15(شناسي و مددكاران سود جويد
  .باشد مي ي نابجا، اتانازيها درخواست

 يكه اخالق پزشك يازجمله موارد مهم: ياتاناز. 3-4
مرگ  اي ياتاناز مسألهبا آن روبرو شده  ديجد يايدن

هم چون حق  زيانسان از حق مردن ن ايآ). 20(خوب است
آن را  تيصالح يزنده بودن برخوردار است؟ چه كس

او  يدر خصوص مرگ و زندگ ماريب يدارد كه به جا
است كه پاسخ به آنها  يتسؤاال نهايكند؟ اگيري  ميتصم

 رغم يعل. انسان است يزندگ ينظام ارزش نييمستلزم تب
قابل  ريغ يگناه كيهمواره  گناه يب يكشتن انسان كه نيا

پزشكان در دو مورد  يبرخ گردد، يم يبخشش تلق
عمل  نيبه ا يو اتاناز نيسقط جن يعني ياختصاص

 فقانموا يغرب يدر كشورها ياتاناز). 49(مبادرت نمودند
 ياتاناز يرسم به طور كانيدارد وات يو مخالفان سرسخت

را  اميپ نيا يطرفداران اتاناز). 50(را مطرود دانسته است
 ماريكه ب نيتا ا رديدهند كه انسان بهتر است بم مي اشاعه

و  تيحيهم چون اسالم، مس ياله انيدر اد. و ناتوان باشد
 سبه هر شكل محكوم است وقتل نف ياتاناز تيهودي

باورند كه  نيبر ا يحيمخالفان مس. گردد مي محسوب
حق تملك  بيانكار وجود خداوند و تكذ قتيدر حق ياتاناز

در تمام  دگاهيد نيو مرگ انسان است البته ا ياو بر زندگ
  ).51(ندارد تيعموم ايدن

 يآن كه مرگ را بر سر آدم: ديفرما يم) ع( يعل حضرت
را در دست دارد و آن كه  يهمان است كه زندگ آورد يم
در ) ع(امام سجاد ). 52(رانديم يهمان است كه م نديآفر يم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2073-en.html


  مريم آويژگان و همكار  كرامت در طب
 

  http://journals.mui.ac.ir )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/      1506

 ايخدا«: فرمودند مي يمناجات خود با خداوند به درگاه اله
 يشكرگزار يبرقرار ستهيكدام حالت شا دانم يمن نم

پاك  ياست، هنگام صحبت كردن كه توان استفاده از رو
من از  ييرها لهيكه وس يماريهنگام ب ايتو را دارم 
شفاف نگرش  به طورمناجات  نيا). 53(»گناهان است

آنها  يسالمت و ارزش معنو ،يمارياسالم را در مورد ب
را  ايرنج و لذت دن نيانسان متد نيبنابرا. دينما يم نييتب

  .شمرد يكوچك م اريلذت آخرت بس وبا رنج  سهيدر مقا
نامشروط است و  ها انسانكرامت : احترام نامشروط -5

باشد كه خداوند به او  مي يآدم يهر انسان و بن يحق ذات
 دهيرا ناد يحق ذات نيا دينبا يعطا فرموده است و كس

كرامت و شرافت  نيانگارد مگر آن كه خودش را از ا
حق محروم  نيرا از ا گرانيد ليبداند و بدان دل بهره يب

كه به نجات جان  يكسان كه نيبه ا تيعنا بالذا  دينما
و امدادگر  راپزشكيپردازند اعم از پزشك، پ مي ها انسان
به حكم  ايو با كرامت هستند كه  فيشر ييها انسانهمه 
 مارانياقدام به نجات جان ب شيخو يقانون فهيوظ
 ش،يخو يو وجدان يانسان فهيبه حكم وظ اي ندينما يم

 ها انساندانسته و  يرا ذات يانسان امترود كر مي انتظار
كار، مظنون به جرم، مشرف به  را اعم از مجرم، متهم، گناه

موت مورد احترام نامشروط قرار داده و عالوه بر رفتار 
و  ياسالم دگاهيد نيبه بسط و گسترش ا اقيبر آن س

  .همت گمارند زين يانسان
 را مورد اهانت قرار گريد يكس كرامت و شرافت كس چيه

نخست كرامت و شرافت خود را از  اين كهدهد مگر  نمي
 ياحترام نامشروط آدم هينظر يبر مبنا. دست داده باشد

 يوچه تعامل عمل ي، چه تعامل نظرها انساندر تعامل با 
مانند  يعارض نيعناو ريانسان بودن افراد را از سا ديبا

است،  يكه متهم به دزد يفرد. ميكن كيتفك دنمجرم بو
به سبب  يو ،يرفتار نياست با اتهام به چن يانسان

اما  رديگ مي و مجازات قرار هيرفتارش مورد محاكمه و تنب
به آن  يبنديدارد كه پا يبه سبب انسان بودنش حقوق
مثال . است يافراد با و يحقوق شرط مواجهه اخالق

 يها بيماري اي دزيمبتال به ا مارانينكته ب نيواضح بر ا
باشد كه عمدتا كادر  مي مخدر مواد قياز تزر يناش

دهند و  مي متفاوت نشان يرفتار مارانيب نيبا ا يپزشك
 يعنيدهند  مي بروز مارانيب رينسبت به سا يكمتر تيحم

جرم  نيمقصر شناخته و ا ايرا مجرم  ماريبه ظن خود ب
 خدمات دخالت هرا در نحوه درمان و ارائ ريتقص اي

 يو فلسف ينيدگيري  جهيآن چه از نت يدهند كه بر مبنا مي
 يمذكور، كرامت و شرافت انسان يكادر پزشك آمده عمالً

 نيمب نيخود را خدشه دار كرده و متفاوت با دستور د
تامل  يكه جااند  آن رفتار كرده ياسالم و اصول اخالق

  ).53(فراوان دارد
  

  گيري نتيجه
مانند  يانسان يها به جنبه يتوجه خاص يدر حرفه پزشك

آالم دردمندان شده  نيو تسك يتعهد، تخصص، فداكار
هيچ بيماري نبايد با درد يا شكايات قابل درمان . است

. ديگر بميرد و شكايات بيمار بايد به خوبي كنترل شود
تمام پزشكاني كه با بيماران رو به مرگ سروكار دارند 

داشته و به مشاوران مجرب در زمينه  كافيبايد مهارت 
هاي عالمتي دسترسي داشته باشند و در صورت  ندرما

بيمار و خانواده او بايد . درخواست نابجا برخورد نمايند
ي ارائه شده در روزهاي آخر ها بتوانند محل و نوع درمان

حمايتي كه اين . زندگي را در حد امكان انتخاب كنند
از پزشك انتظار دارند آنها  يها بيماران و خانواده

بايست به  پزشكان مي اين كهبا . استفرد ه منحصر ب
مشكالت رايج رواني و اجتماعي بيماران رو به مرگ و 

حساس باشند، ممكن است مهارت آنان در آنها  خانواده
و در دسترس بودن آنان به اندازه  مسائلبرخورد با اين 

بنابراين وجود . پرستاران و مددكاران اجتماعي نباشد
خواهد  مؤثردر ارائه خدمات تيمي مركب از افراد مختلف، 

  .بود
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Dignity in Medicine: Emphasis on Dignity of End Stage Patients 
 

Maryam Avizhgan1, Ebrahim Mirshahjafari2 
 

Abstract 
 
Medicine is the most scientific way of humanity, and the most humanistic science. Its Professional 
communications are important due to its sensitivity and responsibility. One the most emphasized 
relation is patient’s dignity. Evidence has shown that the correct relationship rarely will establish 
between physician and end stage patient and this communication is always associated with many 
shortcomings. This study aimed to address the patient’s dignity, especially in the end stages of life. 
Definition and nature of dignity, human rights, patient rights, human dignity in medical practice 
and medical education was discussed. In addition, important issues in patient-centered 
communication in order to maintain patients’ dignity, especially at the end life (include: accurate 
information to patients, how to announce bad news, privacy, confidentiality, reliability, choice and 
decision-making, dealing with requests for inappropriate treatment, euthanasia and unconditional 
respect) was considered.  
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