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چکيده
مقدمه
هدف از بررسی مسائل اخالقی در مراقبتهاي پایان حيات در جامعه اسالالمی ،دسالتيابی باله فرآینالدي بالراي
برخورد دقيق و موشکافانه جهت تصميمگيري در مورد درمانهایی است که شروع یا ادامه آنها بیفایده است.
این فرآیند باید با مبانی اعتقادي و اسالتانداردهاي جامعاله و نظالام سالالمت هماهنال و موافالق بالوده ،بتوانالد
راهکارهاي کمی و عملی پيشنهاد کند.
در حال حاضر چارچوب اخالقی که بتواند بهسادگی و بدون ابهام جهت تصميم سازي بالراي اداماله نيالافتن یالا
قطع درمانهاي حفظکننده حيات مورداستفاده قرار گيرد وجود ندارد .حتی در مالواردي بهتالرین تالال هالا و
عاقالنهترین تصميمات از نظر اخالقی مشکلساز و از نظر احساسی غيرانسانی به نظر میرسند .در کشور ما نيز
راهنماي اخالقی و بالينی مصوبی در مورد مراقبتهاي پایان حيات ،درمان بيهوده و دستور عالدم احيالا وجالود
ندارد و تنها پزشک معالج است که در مورد عدم احيا تصميم گرفته ،آن را بهطور شفاهی اعالم میکند و بدون
اطالع بيمار و خانواده او انجام میشود.
روششناسي
ضمن پژوهش در متون مدون ایران و سایر کشورها ،به بررسی تجربيات پزشکان انکولوژیست دخيالل در امالر
مراقبتهاي پایان حيات پرداختيم تا شمایی از وضعيت موجود در خصوص مسائل اخالقی مطرح در این زمينه
ترسيم شود و مشخص شود که پزشکان با چه مسائلی در این مراقبتها روبهرو هستند .با انجام ایالن مطالعاله،
نياز به مشاوره و عملکرد گروهی در تصميمات پایان حيات مشخص شد .این یافتههالا مالا را بالر آن داشالت تالا
امکان همياري به ارائهدهندگان خدمات سالمت را در اتخاذ تصميمات در مراحل پایالانی زنالدگی بيمالاران بالر
اساس مبانی اعتقادي جامعه اسالمی را فراهم سازیم .لذا ،مطالعه موضالوع از منظالر اسالالمی موردتوجاله قالرار
گرفت و مطالعه از این منظر با محوریت شش سؤال اصلی در خصوص تصميمات اخالقی در مراقبتهاي پایان
حيات (شاخص مرگ در مفاهيم دینی و تعيينکنندگان آن ،مالك شروع یا ادامه درمانهاي طالوننی کننالده
حيات مانند احياي قلبی ریوي و فرد تصميمگيرنده در این خصوص ،نقش خود بيمار در تصميمگيري ،تحمل
بار مالی درمانها توسط خانواده و معيارهاي انتخاب دو بيمار جهت ارائه خدمات درمانی) اداماله یافالت .پال
آناليز و بررسی دقيق نتایج این بخش از مطالعه ،تطبيق دیدگاه اسالمی و غيردینی صورت گرفت.
يافتهها
با بررسیهاي انجامشده تفاوتها و شباهتهاي قابلتوجهی در دو دیدگاه اسالمی و غيردینی به دسالت آمالد.
یافتههاي حاصل از این مطالعات دستمایه ،تدوین پيشنوی دستورالعمل اخالقی مراقبتهاي پایان حيالات
قرار گرفت .در این راستا ،این پيشنوی  ،در دو فصل تدوین شد .فصل اول ،شالامل نکالات اصاللی مربالو باله

جنبههاي مهم تصميمات اخالقی در مراقبتهاي پایان حيات است .فصل دوم ،بيان چارچوب اخالقی تصميم
سازي در مراقبتهاي پایان حيات بوده ،در سه عنوان کليات ،نکات کليدي اخالقی و توصيهها با زیر عناوین و
کدهاي مشخص تدوین شد.
بحث و نتيجهگيري
لذا تدوین چارچوبی اخالقی اسالمی که بتواند با تأکيالد بالر مبالانی تفکالر اسالالمی و مفالاهيم ارزشالمند آن در
خصوص مرگ و حيات انسان ،هدف از زندگی ،خواست پروردگار ،حدود حاکميالت خواسالت و اختيالار انسالان،
وظایف و تعهدات اخالقی پزشکان ،به تصميمگيرندگان در خصوص مراقبالتهالاي پایالان حيالات یالاري رسالاند
ضروري به نظر میرسد .با استفاده از این چارچوب میتوان با تبيين محدودیتها و راهکارهالاي بالرونرفالت از
مشکالت اخالقی ایجادشده در این درمانها ،توصيههایی در مورد اتخاذ تصميمات صحيح در خصوص شروع یا
ادامه درمانهایی که با تحليل علمی بیفایده به نظر میرسند ارائه نمود.
کليدواژه :پيشنوی  ،دستورالعمل اخالقی ،مراقبتهاي پایان حيات ،اخالق پزشکی ،بيمار.

