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تاريخچه مسئله و تالشهاي گذشته
واژهشناسي كرامت انساني
کرامت انسان از مباحث مهمي است که در حوزههاي مختلف از جمله فلسفه ،حقوق ،انسانشناسي ،روانشناسي فردي
و اجتماعي ،جامعهشناسي ،دينشناسي و غيره مورد بررسي قرار گرفته است .واژهشناسان و فرهنگنامهنويسان براي واژهي
کرامت معاني مختلفي را ذکر کردهاند ،که ميتوان از مجموع معاني ذکرشده دريافت که بيشتر آنها ،کرامت را به معناي
شرافت ،بزرگواري ،بزرگمنشي ،علو و شرافت دانستهاند 1.اين واژه همچنين به معناي «حرّيت خاص» يا گراميداشتن و
بزرگداشت ديگران و يا بزرگيها ،جوانمرديها ،نوازش و اشياء نفيس آمده است" .كرامت" در لغتنامه انگليسي آكسفورد
بصورت "وضعيت دارا بودن ارزش شرافت يا احترام" تعريف شده است.
كرامت انساني از نگاه قرآن كريم
در متون اسالمي عاليترين مراتب کرامت براي خداوند سبحان و نازلترين مراحل آن براي موجود ممکن لحاظ
ميشود .کرامت در مورد انسان ،اشاره به نعمتهاي خدادادي دارد که بدون تالش حاصل شده باشد ،حتي ممکن است به
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نعمتهاي مادّي هم اشاره داشته باشد.
خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد( :وَلَقَدْ کَ َّرمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً)؛ و ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را بر مرکب برّ و بحر سوار کرديم...
اين آيه بدين معنا است که کرامت و شرافت و بزرگواري را در سرشت و آفرينش او قرار داديم .کرامت و عزّت و
بزرگواري ،جزئي از سرشت انسان است .اگر انسان ،خود را آن چنان که هست ،بيابد ،به کرامت و عزّت ميرسد .پس کرامت
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همان نزاهت از پستي و فرومايگي خواهد بود و کريم غير از کبير و عظيم است .همچنين تعبير "بني آدم" بعد از "کرّمنا" نه
تنها اشاره به حضرت آدم (ع) دارد ،بلکه طبق آن نسل انسان مورد کرامت و برتري است.
به تعبير مرحوم عالمه طباطبائي(ره) :مقصود از تکريم بني آدم ،اختصاص دادن او ،به عنايت و شرافتي خاص است که
در غير بشر نباشد و فرقش با تفضيل اين است که شخص مورد تفضيل با غيرش در اصلي مشترکند ،ولي از غيرش بيشتر
دارد .اما خصوصيت منحصر به فرد بني آدم ،که خداوند سبحان به او مکرمت فرموده ،نعمت عقل است و تفضيل او بر ساير
موجودات ،بيشتر داشتن خصوصيات غير عقل از ساير موجودات است.
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از ديدگاه قرآن کريم دو گونه از کرامت براي انسان بيان شده است :الف -کرامت تکويني يا ذاتي  ،ب -کرامت ارزشي
يا اکتسابي .4به اين ترتيب ،کرامت ذاتي کرامتي اعطا شده از جانب خداوند سبحان براي همهي آدميان است ،بهطوري که
همهي انسانها دراين نوع از کرامت با هم برابرند ،از اين حيث نسبت به يکديگر امتيازي ندارند و در حقوق عمومي و
اجتماعي با هم برابرند .اين نوع از کرامت حاکي از عنايت ويژه خداوند به انسان است 5.به عبارت ديگر ،کرامت ذاتي يا
تكويني کرامت در آفرينش است ،نظير اين که حق تعالي فرمود :ما انسان را در احسن تقويم بيافريديم .لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنسَانَ فِي
َأ ْحسَنِ تَقْوِيم .اگر احسن تقويم ،تمام شئون و جهات خلقت انسان را شامل ميشود ،تعبير «کرّمنا» نيز دربارۀ خلقت و هوش
و استعداد او است که داراي قانون آسماني و رهبري معصوم است و مسجود فرشتگان ،واقع شده است .امام علي(ع) نيز
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کرامت انساني را به عنوان محوري اساسي معرفي ميکند و منشأ کرامت انساني را ،دميدن روح خدايي در آدم ميداند.
کرامت اکتسابي نيز آن منزلت و جايگاهي است که انسان در سايه اختيار و منزلت خود به آن دست مييابد و به عده
خاصي از انسانها اختصاص دارد .اين نوع از کرامت ،عرصهاي است که بايد مجاهدت نمود و به اختيار خود به کماالت آن
دست يافت 7.به عبارت ديگر ،كرامت اكتسابي يا ارزشي ،كرامت معنوي و اکتسابي و نزد خدا است ،مثل کرامتي که خاص
اهل تقوا است؛ چنانچه خداوند متعال فرمود :همانا بزرگوار [و با افتخار]ترين شما نزد خدا باتقواترين شما است .إِنَّ أَکْ َرمَکُمْ
عِنْدَ الَّلهِ أَتْقَا ُکمْ.
مطلب ديگر اين است که خداي کريم ،انبياي عظام را عموماً و نبي مکرّم اسالم را خصوصاً به مقام کرامت رساند و
جمله معروف «بعثت الُتمّم مکارم األخالق» را براي تتميم کرامتها فرمودهاند.2
بديهي است موضوع اين مستند حمايتطلبي ،کرامت ذاتي مددجويان است.
سطوح مختلف كرامت انساني در متون علمي
در متون غربي وقتي واژه "كرامت" با صفت "انسان" همراه ميشود ،به اين مفهوم است كه همه انسانها داراي ارزش
برابر و ذاتي هستند و بنابراين بايد صرفنظر از سن ،جنسيت ،وضعيت اجتماعي -اقتصادي ،شرايط سالمت ،منشأ قومي،
عقيده سياسي ،يا مذهب ،به آنها بيشترين ميزان احترام و توجه اعطا شود.
به اين معنا "كرامت ذاتي انسان" از "كرامت اخالقي" كه هممعني "شرافت" است ،افتراق داده ميشود .در حالي كه
عبارت اول نقش محوري در ابزارهاي حقوقي مرتبط با اخالق پزشكي دارد ،عبارت دوم از اهميت كمتري در اين زمينه
برخوردار است .از يك سو ،كرامت ذاتي ،كه از انسان جداييناپذير است ،براي همگان يكسان است ،نميتواند بدست آيد يا
از دست برود ،و قابل درجهبندي نيست ،بطوري كه حتي بدترين مجرمان را نميتوان از كرامت ذاتي خود محروم ساخت و
بنابراين حق دارند مورد رفتارها يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرند.
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از طرف ديگر ،كرامت اخالقي با بحث وجودي در فرد ارتباط ندارد ،بلكه با رفتار فرد مرتبط است و حاصل زندگي
فضيلتمندانه ،به معناي زندگي منطبق با اصول اخالقي ،است .به اين دليل ،كرامت اخالقي در آحاد بشر به يك اندازه
مساوي نيست (يعني يك شهروند درستكار كرامت بيشتري از يك مجرم دارد) .لذا اين نوعي كرامت است كه مردم گاهي
نشان ميدهند ،فاقد آن هستند ،يا از دست ميدهند ،اما كرامتي كه در آن همه انسانها با يكديگر برابر هستند ،ويژگي است
كه بطور دائمي و ذاتي به هر انساني تعلق دارد.
بطور كلي ،در متون علمي كرامت انساني در سطوح مختلفي اعم از حقوق بشر ،قوانين حقوقي شامل قوانين اساسي و
مدني كشورها ،اجتماع و بحث عدالت اجتماعي ،گروههاي تخصصي خاص اعم از پزشكي و پرستاري ،و فردي (مراقبت)
مورد توجه قرار گرفته است و اين موضوع نشاندهنده آن است كه اين مفهوم به علت گستردگي خود ،قابليت بررسي در
اليههاي مختلف را دارد.

 .1كرامت انساني و حقوق بشر
بر مبناي بيانيه جهاني حقوق بشر ،انسانها برابر متولد ميشوند و از نظر كرامت و شأن و حقوق انساني برابر هستند.
برخي از صاحبنظران اين بيانيه را به عنوان "بيانيه جهاني كرامت انساني" تعريف كردهاند .اين بيانيه دولتهاي جهان را
ملزم كرده است كه مصاديق كرامت انساني شامل برخورداري انسانها از حقوق خود نظير رفع تبعيض ،رفع بهرهكشي و
برخورداري از حداقل درمان استاندارد را رعايت كنند .در اين بيانيه ،كرامت انساني و حقوق انساني دو مفهوم هممعنا و
موازي هستند كه همه انسانها به طور ذاتي از آنها برخوردارند 8.در ادامه ،اين موضوع مورد توجه دقيقتري قرار ميگيرد.

 .2كرامت انساني مبناي قوانين حقوقي
كرامت انساني در قانون اساسي بسياري از كشورها تصريح شده است و بخشي از چارچوب مفهومي را تشكيل ميدهد
كه حقوق مترتب بر انسانهاي آن جامعه در قالب آن تعريف شدهاند .اين مفهوم در بسياري از بيانيهها ،منشورها و كدهاي
اخالقي ارائه شده در چارچوب نظام سالمت كشور ما ،از جمله نقشه جامع علمي سالمت جمهوري اسالمي ايران هم مورد
تاكيد فراوان قرار گرفته است.
در قوانين حقوقي كشورها كرامت انساني را ميتوان در سه سطح تعريف نمود .سطح اول :كرامت انساني بطور كلي،
سطح دوم :كرامت انساني گروههاي اجتماعي خاص ،و سطح سوم :كرامت انساني آحاد مردم .مالحظات حقوقي هر يك از
اين سه دسته تا حدودي با هم فرق دارد .در قوانين سطح اول ،بايد به مالحظات مربوط به افتراق كرامت انساني از ساير
گونههاي موجودات و حفاظت از تماميت انسان پرداخته شود .در قوانين سطح دوم ،به منع تبعيض بين گروههاي خاص ،و
احترام به موجوديت و سنتهاي يك گروه در مقابل ساير گروهها پرداخته ميشود .در قوانين سطح سوم ،كرامت بوسيله
قوانيني اعمال ميشود كه از حق تصميمگيري آگاهانه و آزادانه براي سرنوشت خود ،و مشاركت در تصميماتي كه ديگران
براي فرد اتخاذ ميكنند حمايت ميكند .در تفكر حقوقي ،كرامت هم شامل قوانين محدودكننده و هم شامل قوانين
آزادكننده است.

 .3كرامت انساني محور عدالت اجتماعي
برخي از صاحبنظران مفهوم كرامت انساني را معادل معناي موجوديت انسان ،و برخي ديگر ويژگي آن را بر مبناي
اخالقيات تعريف كردهاند .از ديدگاه انسانشناختي ،مفهوم کرامت انساني عبارت از اين است که مردم درباره ارزش خود و
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ديگران چگونه احساس ميکنند ،ميانديشند ،و رفتار ميکنند .قائل بودن کرامت براي انسانها به اين معني است که با
آنها بهطور محترمانه رفتار شود و آنها احساس کنند که ارزشمند شمرده شدهاند 9.همچنين تعريف هر فرد از كرامت،
منعكسكننده باور او از زندگي خوب است .درك انسان از موجود بودن يا نبودن كرامت و حس او از به مخاطره افتادن يا
حفظ كرامت ،به منزله ابزاري براي قضاوت درستي اخالقي است .به اين معنا كه تعهدات فردي و اجتماعي درباره كرامت
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انساني الزامات اخالقي را با خود به همراه ميآورند.
به اين ترتيب ،در سطح فردي ،تعهد به حفظ و ارتقاي كرامت ،شخص را ملزم ميكند كه به ديگران  -مددجويان -
احترام بگذارد ،اما در سطح اجتماعي ،به معناي سطح سازماني يا جامعه ،الزم است سازوكار اجتماعي براي رعايت برابري و
دسترسي يكسان به خدمات مراقبت فراهم شود .لذا ،كرامت به عنوان يكي از اصول مبنايي عدالت اجتماعي بوده و ساز و
كاري كه براي آن در نظر گرفته ميشود عبارت است از :احترام گذاشتن ،آزادي انتخاب بر مبناي شناخت ،ايجاد قدرت و
تأثير بر تصميمگيريهاي اجتماعي ،روشنگري و انتشار اطالعات و دانش ،ايمني ،ايجاد ثروت و تعيين نحوه توزيع و
مصرف كاال و خدمات ،كنترل منابع ،كسب مهارت ،تأكيد بر دوستي و وفاداري ،مشاركت و تأكيد بر استقرار هنجار رفتار
مسئوالنه.

 .4كرامت انساني و اخالق در گروههاي تخصصي خاص اعم از پزشكي و پرستاري
امروزه كرامت انساني در زمينههاي فلسفه اخالق ،اصول اخالق پزشكي ،اخالق كاربردي و ساير موضوعات اخالقي
نمود دارد .از منظر فلسفه اخالق ،جايگاه كرامت انسان در مكاتب فلسفي مورد بحث قرار ميگيرد ،از جمله اينكه در امريكا
مفهوم كرامت بيشتر در قالب اتونومي فردي به بحث گذاشته شده ،ولي در اروپا بهصورت تقابل ارزشها در جوامع مختلف
مورد بررسي قرار گرفته است ،به اين معنا كه اگر كرامت انساني به خطر بيفتد ،تماميت آن جامعه  -نه يك فرد واحد  -به
خطر خواهد افتاد .به اين ترتيب ،از منظر اصول اخالق پزشكي ،اخالق پزشكي /پرستاري كاربردهايي دارد ،از جمله در
موضوعات انتخاب با حق اختيار (اتونومي) ،پايان حيات ،اتانازي ،كمك به خودكشي ،حق كنترل بر فرايند مرگ ،و بيارزش
ساختن حيات انساني .البته در دهههاي اخير ،نوع ديگري از موضوعات مرتبط با كرامت انساني نظير دوراهههاي موجود در
بيوتكنولوژي و ژنتيك نيز مطرح شده است 11.در ادامه ،به نقش كرامت انسان در اصول اخالق پزشكي پرداخته خواهد شد.

 .5كرامت انساني در سطح فردي :مراقبت
به نظر ميرسد مالحظات مربوط به كرامت در سطح فردي از مراقبت تسكيني و پايان حيات شروع شده است و امروزه،
بحث ارائه خدمات سالمت ابعاد اجتماعي پيدا كرده است و اقشار وسيعي از گروههاي آسيبپذير و حاشيهنشين نظير
سالمندان ،فقرا ،افراد بيخانمان و غيره را نيز در بر گرفته است .كرامت در اين شرايط به چيستي و چگونگي ارائه مراقبت
تأكيد دارد و هدف ،آن است كه مراقبتي ارائه شود كه تماميت و ارزش فردي دريافتكننده و ارائهدهنده خدمات را تضمين
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كند .از اين رو ،كدهاي اخالقي به منظور حفظ و احترام به كرامت انساني مددجو ارائه شده است.
كرامت انسان در قوانين بينالمللي (زمينهساز اصول اخالق پزشكي)
به اعتقاد روبرتو اندورنو ،استاد حقوق دانشگاه زوريخ ،مفهوم كرامت انساني ذاتي كه در دوران مدرن به عنوان اساس
نظام حقوق بشر بينالمللي عمل ميكند ،پس از جنگ جهاني دوم ظهور يافته است و نقش محوري در اسناد سياستگذاري
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بينالمللي مرتبط با اخالق پزشكي ،مصوب شده در پايان دهه  ،1991ايفا مينمايد .اين كرامت انساني ميتواند به عنوان
"اصل شكلدهنده" اخالق پزشكي بينالمللي يا به عنوان "اصل فراگير" هنجارهاي جهاني در مديريت موضوعات اخالق
پزشكي قلمداد شود.
بالفاصله بعد از وحشت جنگ جهاني دوم ،جامعه بينالمللي اين ضرورت را احساس كرد كه قوياً بر مفهوم كرامت
انساني تاكيد نمايد تا از وقوع دوباره "بربريت كه وجدان نوع بشر را به خشم آورده بود" جلوگيري نمايد .سه سال قبل از
تنظيم بيانيه جهاني حقوق بشر ،منشور ملل متحد ،كه معاهده مبنايي اين نهاد مهم بيندولتي است" ،وفاداري به كرامت و
ارزش انسان" را به تأييد دوباره دولتهاي عضو رساند .بيانيه جهاني حقوق بشر به عنوان ستون نظام نوين بينالمللي حقوق
بشر خدمت كرد كه بر بستر "به رسميت شناختن كرامت ذاتي و حقوق برابر و غيرقابل سلب حقوق همه انسانها" قرار
داشت .از همان آغاز ،اين بيانيه ابراز ميدارد كه "همه انسانها آزاد متولد ميشوند و داراي كرامت و حقوق يكسان هستند
(ماده .")1
بر اساس قوانين بينالمللي ،ارتباط بين كرامت انساني و حقوق بشر ،معادل است با ارتباط بين اصل مبنايي احترام برابر
به همه انسان ها و هنجارهاي اصيلي كه براي بسط اين اصل به زندگي اجتماعي مورد نياز است .كرامت انساني مبناي
حقوق بشر است؛ حقوق از كرامت انساني منشأ ميگيرند.
در حال حاضر ،تمامي نظام بينالمللي حقوق بشر بر مبناي اين فرضيه استوار شده است كه انسانها واقعاً داراي ارزش
ذاتي هستند .با بهرسميت شناختن قانوني حقوق بشر بوسيله دولتها ،اثربخشي كاربردي اين حقوق ارتقاي قابل توجهي
خواهد يافت .اما ويژگي اعتباربخشي نهايي حقوق پايه ،مشروط به اين بهرسميت شناختن نيست .به عبارت ديگر ،نظامهاي
حقوقي ،به عنوان يك فرضيه نظري صرف يا يك افسانه حقوقي معرف مفهوم كرامت انساني نيستند ،بلكه "مبنايي حتمي
براي كاركرد منصفانه جامعه بشري" هستند .از اين رو شامل تمام نهادهايي ميشود كه به نحوي از انحا با انسانها سروكار
دارند.
اين نكته قابل ذكر است كه كرامت انساني بوسيله قوانين بينالمللي بطور شفاف تعريف نشده است .بلكه مفهوم آن به
"درك شهودي مشروط به معيارهاي فراوان عوامل فرهنگي" واگذار شده است .اين موضوع با توجه به ماهيت مبنايي اين
مفهوم و دش واري زياد در يافتن يك معناي دقيق از اين مفهوم پايه قابل قبول همگان بويژه در شرايط بينفرهنگي ،تعجبي
ندارد .اين موضوع با اين واقعيت هم توضيح داده ميشود كه قانونگذاران اكراه دارند از اينكه تعاريف مؤكدي ارائه دهند
كه ممكن است دشواريهاي غيرقابل حلي در اجراي هنجارهاي حقوقي بوجود آورد .در اين ارتباط ،آنها ترجيح ميدهند از
اين ضربالمثل قديمي تبعيت كنند كه "هر تعريفي در حقوق خطرآفرين است".
به رغم نبودن تعريف ،قوانين بينالمللي راهنماي سودمندي براي درك بهتر مفهوم كرامت ارائه مينمايند :اول اينكه
كرامت "براي همه انسانها "ذاتي" است" ،دوم ،همه انسانها "آزاد و داراي كرامت و حقوق برابر هستند" ،و سوم" ،اين حقوق
از كرامت ذاتي نوع بشر "منشأ" ميگيرند.
كرامت انساني در حوزه اخالق پزشكي
در سال  1941مفهوم كرامت انساني به عنوان سنگ بناي قوانين حقوق بشر بينالمللي استقرار يافت و به تدريج نقش
مهمي در حوزه اخالق پزشكي ايفا نمود .جالب آنكه تأكيد بر كرامت انسان در اخالق پزشكي نوين بسيار شبيه وقايعي
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است که به پيدايش قوانين حقوق بشر بينالمللي منجر شد .پيشنويس بيانيه جهاني حقوق بشر تا حد زيادي الهام گرفته از
افشاي وقايع وحشتآور اردوگاههاي کار اجباري از جمله افشاي استفاده از زندانيان براي آزمايشات پزشکي بيرحمانه بود.
مصاديق اخالق پزشكي در تمامي علوم پزشكي وجود دارد ،از اين رو ،كرامت انساني به عنوان يك مفهوم مبنايي در
اخالق پزشكي ،به همه رشتههاي گروه پزشكي قابل اطالق است و به عنوان يك مفهوم عام در همه آنها به حساب ميآيد.
کرامت انسان در اخالق پزشكي در سه مرحله نمادين مورد توجه قرار گرفته است .مرحله اول که بالفاصله بعد از پايان
جنگ جهاني دوم رخ داد ،بر موضوعات مرتبط با پژوهشهاي پزشکي بر روي آزمودنيهاي انساني ،بويژه الزام به اخذ
رضايت آگاهانه و آزادانه از شرکتکنندگان در پژوهش ،تمرکز داشت .اين موضوع در سال  1941در بيانيه معروف نورمبرگ
که کارآزماييهاي پزشکان نازي را محکوم ميکرد ،مورد تأکيد قرار گرفت .اگر چه اصول مندرج در بيانيه نورمبرگ بطور
واضح به کرامت انساني اشارهاي نداشت ،اما روشن است که روح اين بيانيه متوجه آن بوده است .ماهيت "غيرقابل چانهزني"
اصول اين بيانيه شاهدي بر اين مدعا است که در ذهن تدوينکنندگان آن ارزش بي قيد و شرط انسان وجود داشته است .در
اين ارتباط تأکيد شده است که "هرگز قبالً در تاريخ آزمايش بر روي انسان و بعد از آن ،هيچ کد يا مقررات پژوهشي اينگونه
بيامان و غير قابل انعطاف ،تماميت و انسجام روانشناختي آزمودنيهاي پژوهش را "بطور مطلق" مورد حمايت قرار نداده
بود" .بر اساس اصل " ،1رضايت داوطلبانه آزمودنيهاي انساني مطلقاً اساسي است" و "فرد مورد آزمايش بايد اهليت قانوني
ارائه رضايت را داشته باشد ،و در شرايطي قرار بگيرد که بتواند آزادانه انتخاب کند ،وتوانايي کافي براي درک عناصر موضوع
پژوهش را داشته باشد تا بتواند تصميم قابل درکي اتخاذ نمايد" .بر اساس اين کد همچنين يک پژوهش "بايد به گونهاي
انجام شود که از رنج و آسيب جسمي يا رواني غيرضروري اجتناب شود" (اصل  ،)4نبايد "در جايي که يک علت پيشيني براي
اين باور وجود دارد که مرگ يا آسيب ناتوانکنندهاي رخ خواهد داد" انجام شود (اصل  ،)5و "ميزان خطر قابل قبول هرگز
نبايد از نظر انساني ،از اهميت مشکلي که قرار است بوسيله آزمايش حل شود بيشتر باشد" (اصل  .)6همگام با تمرکز بر
پژوهشهاي پزشکي در اين اولين مرحله ،در تنها ماده معاهده بينالمللي حقوق مدني و سياسي سال  1966که مستقيماً به
اخالق پزشكي مرتبط است ،آمده است که "هيچ کس نبايد بدون رضايت آزادانه مورد آزمايش پزشکي يا علمي قرار گيرد"
(ماده  .)1بيست سال پس از بيانيه نورنبرگ ،اين ماده هنوز بازتاب آن تصميم تاريخي قلمداد ميشود.
دومين مرحله توجه به کرامت انساني در حوزه پزشکي در پايان دهه  1911رخ داد .در اين مرحله کرامت انساني از
حوزه پژوهشهاي پزشکي فراتر رفت و هر اقدام يا تکنيک پزشکي که در مرزهاي حيات انسان ،اعم از آغاز حيات
(تکنولوژيهاي کمک به توليد مثل ،تشخيص ژنتيک قبل از النهگزيني ،پژوهش بر روي رويان ،و غيره) و پايان حيات
(درمان بيهوده ،کمک به خودکشي ،اتانازي) ،قابل انجام است را پوشش داد .همچنين کرامت انسان به نقد برخي اقدامات به
عنوان شکل هاي نوين کااليي کردن بدن انسان ،نظير فروش اعضا و مادر جايگزين ،پرداخت .در اين موقعيتهاي گوناگون،
تعجبي ندارد که واژه "کرامت" گاهي براي حمايت از نظرات مختلف و گاهاً متضاد ،نظير بحث بر سر کمک به خودکشي،
مورد استفاده قرار گرفته است .اين کارکرد گسترده و چندوجهي کرامت انسان در ابزارهاي بيندولتي از اواخر دهه 1991
مشهود بوده است .از چشمانداز جهاني ،دو مورد از مهمترين اين ابزارها عبارتند از بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر ،و
بيانيه جهاني حقوق بشر و اخالق پزشكي ،که به ترتيب در سالهاي  1991و  2115بوسيله نمايندگان تقريباً همه کشورها
در کنفرانس عمومي يونسکو به رسميت شناخته شدند .بيانيه جهاني حقوق بشر و اخالق پزشكي احتماالً بهترين مثال براي
نشان دادن نقش کليدي و چندوجهي کرامت انساني در اخالق پزشكي است .هدف اصلي اين بيانيه ترويج احترام به كرامت
انسان است ،كه اولين اصل مديريت حوزه زيستپزشكي ،مهمترين استدالل بر ضد هر نوع تبعيض از جمله تبعيض ژنتيكي،
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و چارچوبي است كه در قالب آن به تنوع فرهنگي احترام گزارده ميشود ،همچنين مهمترين اصل تفسيركننده ساير بندهاي
اين بيانيه است.
شوراي اروپايي كنوانسيون  1991حقوق بشر و زيستپزشكي مثال خوب ديگري از نقش محوري و فراگيري است كه
كرامت انساني در حوزه زيست پزشكي دارد .بر اساس گزارش توصيفي آن" ،مفهوم كرامت انسان يك ارزش اساسي است كه
بايد مورد توجه قرار گيرد و بيشتر ارزشهاي مندرج در اين كنوانسيون بر مبناي آن قرار گرفته است .در مقدمه اين بيانيه
سه بار به كرامت اشاره شده است :اول ،وقتي كه به اهميت تضمين كرامت انسان ميپردازد ،دوم ،در بيان اينكه سوءاستفاده
از زيستشناسي و پزشكي ممكن است به رفتاري منجر شود كه كرامت انساني را به مخاطره اندازد ،و سوم ،وقتي براي
حفاظت از كرامت انساني و حقوق و آزاديهاي بنيادين فردي در زيستشناسي و پزشكي الزم است گامهاي ضروري
برداشته شود .هدف اين بيانيه كاربرد مفهوم كرامت انسان است .اگرچه اين مفهوم يك ابزار منطقهاي است ،نه جهاني ،در
يك مقياس جهاني تأثير بالقوه آن را نميتوان ناديده انگاشت ،زيرا تنها ابزار قانوني بيندولتها است كه بطور جامع به
ارتباط بين حقوق بشر و زيستپزشكي ميپردازد.
مطمئناً حتي با بهرسميت شناختن كرامت انسان به عنوان يك اصل مبنايي ،بين كشورها يا درون آنها درباره مالحظات
واقعي اين مفهوم ،بويژه در خصوص اقدامات پزشكي آغاز و پايان حيات ،همواره اتفاق آراء وجود ندارد .با وجود اين ،اين
1
لزوماً به اين معنا نيست كه يك مفهوم عام از كرامت وجود ندارد ،بلكه تنها مطرح كننده اين است كه در حاشيهها و مرزها
يك درك عام از كرامت وجود ندارد .سومين مرحله افزايش رجوع به موضوع كرامت انسان در اخالق پزشكي در اواخر دهه
 1991رخ داد كه با تغيير چشمگيري در مقايسه با مراحل قبلي همراه بود .اين مفهوم از كرامت انسان براي بيان نگراني از
پيشرفتهاي بيوتكنولوژي كه بر كل انسانيت اثرگذار است بكار برده شد .در اين مفهوم جديد آنچه به مخاطره ميافتد نه
تنها كرامت افراد موجود ،بلكه ارزشهاي مرتبط با موجوديت و تماميت نوع بشر است .توجه به اين مطلب حائز اهميت است
كه رويكرد خالص حقوق بشري در مواجهه با اين چالشهاي نوين فاقد قدرت است ،زيرا "حق" در ارتباط با افراد موجود معنا
مييابد ،نه در ارتباط با كل نوع بشر يا نسلهاي آتي .به اين دليل است كه ابزار جديد مربوط به اخالق پزشكي ،هنگامي كه
كلونينگ توليدمثلي يا مهندسي ژنتيك در انسان را محكوم ميكنند ،مستقيماً به مفهوم كرامت انسان ميپردازند ،نه به
حقوق بشر .سه مثال زير اين روند را بهتر توضيح ميدهند :بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر در سال  ،1991كه بر نياز
به حفظ ژنوم انساني به عنوان "ميراث نوع بشر" تأكيد دارد و بطور صريح كلونينگ توليدمثلي و مداخالت در سلولهاي زايا
در انسان را "مغاير با كرامت انسان" ميداند؛ بيانيه سازمان ملل متحد درباره كلونينگ انساني در سال  ،2115كه از
كشورهاي عضو ميخواهد همه شكلهاي كلونينگ انساني را از آنجاييكه مغاير با كرامت انساني و حفظ حيات انسان
هستند ،قدغن نمايند؛ شوراي اروپايي كنوانسيون حقوق بشر و زيستپزشكي سال  ،1991كه مداخالت سلولهاي زايا را بر
اين مبنا قدغن مينمايد كه ممكن است نه تنها فرد ،بلكه تمامي گونه را به خطر اندازد؛ و پروتكل الحاقي  1991همان
كنوانسيون كه كلونينگ توليدمثلي انسان را بر اين اساس كه "مغاير با كرامت انسان" است ممنوع ميسازد.
با وجود اين ،اگ رچه حقوق بشر به لحاظ فلسفي در بستر دكترين اخالقي فردي قرار دارد ،بايد دانست كه تالشهاي
جدي بوسيله جامعه بينالمللي در جهت كاربردي كردن آنها در جوامعي كه جامعهمدارتر هستند صورت گرفته است .اين
تمايل كه بيشتر جنبه اجتماعي دارد در ابزارهاي بيندولتي مرتبط با اخالق پزشكي نيز يافت ميشود .براي مثال ،بيانيه
جهاني اخالق پزشكي و حقوق بشر  ،2115بر اهميت ايجاد "رويكردهاي نوين به مسئوليتپذيري اجتماعي ،جهت تضمين
اينكه پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيكي به حصول عدالت ،برابري و مصالح انساني كمك ميكند" ،پافشاري مينمايد .در
the margins
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اين بيانيه "نيازهاي خاص كشورهاي در حال توسعه ،جوامع بومي و جمعيتهاي آسيبپذير مدنظر قرار گرفته است.
همچنين ارتقاي "همبستگي و همكاري اجتماعي" ،و سهيم شدن در منافع حاصل از پژوهشهاي علمي در هر جامعه و بين
جوامع مورد تاكيد واقع شده است .در مجموع ،كرامت انسان و حقوق بشر ،كه بر اساس تعريف مقولهاي عام هستند ،لزوماً
در تعارض با احترام به تنوع فرهنگي نيستند .اين مطلب در زمينه اخالق پزشكي نيز صادق است .شرايطي كه در آن
موضوعات اخالق پزشكي ارتباط تنگاتنگي با عميقترين ارزشهاي اجتماعي -فرهنگي و مذهبي هر جامعهاي دارند ،مانعي
براي شكلدهي به هنجارهاي عام به حساب نميآيد ،بلكه كامالً بر عكس ،ميتوان آن را در تالش براي تدوين اصول
اخالق پزشكي جهاني ،يك ثروت ارزشمند محسوب نمود .دقيقاً به همين علت كه اخالق پزشكي به آرمانهاي محبوب
مردم بسيار نزديك است ،و مردم اساساً در همه جا شبيه هم هستند ،تدوين برخي از استانداردهاي مشترك حداقلي در اين
حوزه شدني و آسان است .در اين ارتباط كرامت انسان ،با يادآوري اينكه همه انسانها داراي حق بهرهمندي از خيرات و
خوبيهاي پايه هستند و بنابراين حقوق مبنايي برابري دارند ،نقش وحدت بخشي دارد .از اين منظر ،كرامت انسان به منزله
13
پل ارزشمندي بين فرهنگها ميباشد.
كرامت انساني در اخالق پرستاري
در كدهاي حرفهاي پرستاري كشورهاي مختلف ،از جمله كشور كانادا ،نيز احترام به كرامت انساني بهصورت  5اصل
متمايز ،ليكن مرتبط با هم ،تعريف شده است و رفتار قابل انتظار از پرستاران را بيان مينمايد -1 :مسئوليتپذيري در قبال
جامعه -2 ،مسئوليتپذيري در قبال مددجويان -3 ،مسئوليتپذيري در قبال حرفه -4 ،مسئوليتپذيري در قبال همكاران ،و
14
 -5مسئوليتپذيري در قبال خود.
در شرايط ارائه خدمات سالمت ،كرامت مددجو به معني احترام به ارزشهاي اخالقي او در حين ارائه مراقبت است.
کرامت به همه انسانها اعم از افرادي که داراي ظرفيت تصميمگيري و کساني که فاقد آن هستند ،به علت دارا بودن شأن
انساني آنها ،بهطور مساوي تعلق ميگيرد و تحت تأثير محيط فيزيکي ،فرهنگ سازماني ،و نگرش و رفتار اعضاي گروه
مراقبت سالمت ،بهويژه پرستاران ،قرار دارد.15
حفظ کرامت انساني مددجو ،زيربناييترين اصل اخالق حرفهاي پزشکي و پرستاري 16است و در کليه بيانيهها ،منشورها
و کدهاي اخالقي ارائه شده در چارچوب نظام سالمت کشور ،از جمله نقشه جامع علمي سالمت جمهوري اسالمي ايران
مورد تأکيد قرار گرفته است.
بوميسازي مفهوم كرامت انساني
اگرچه معيارهاي حفظ كرامت انساني مددجويان در كشورهاي غربي عبارتند از :حفظ حريم خصوصي جسمي ،حفظ
حريم خصوصي مكاني ،اختصاص زمان كافي ،رفتار با مددجويان به عنوان يك انسان كامل و دادن حق اختيار و اتونومي به
آنها ؛ ليكن معيارهاي آن در كشورهاي آسيايي و از جمله ايران به خوبي معلوم نشده است 17و به عبارت ديگر ،معناي دقيق
و كاملي براي ك رامت انساني موجود نيست .به عنوان مثال بايد معلوم شود كه مددجوياني كه سودمندي بيشتري در اجتماع
دارند در قياس با افرادي كه اجتماع از آنها چندان منتفع نميشود ،كداميك كرامت بيشتري دارند ،تفاوت مفهوم مبنايي
كرامت با مفهومي از كرامت كه براي اشخاص معين در نظر گرفته ميشود روشن شود ،و در شرايط كمبود منابع انساني
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نظير كمبود پرستار در ارائه خدمات مراقبت ،عدالت و حفظ كرامت انساني مددجويان تعريف شود .بديهي است هر يك از
اين مقولهها موضوع پژوهشهاي مجزا ميباشد.
فرايند تحليل و بررسي چالشها
در اين مطالعه ،ابتدا مفهوم و مصاديق كرامت انساني در منابع علمي دستهبندي شد .به شرحي كه در پي ميآيد ،در
مرحله بعد ميزان توجه به آن در اسناد باالدستي كشور ،و در مرحله سوم ميزان رعايت كرامت انساني مددجويان در ايران ،به
روش مرور منابع داخلي و خارجي تدوين شد .در پايان با استفاده از يافتههاي مرور منابع و انجام بحثهاي گروهي با حضور
متخصصان (روش  Focus Group Discussionيا  )FGDبه ميزان حدود  11نفر /ساعت ،چارچوب چالشهاي
موجود با استفاده از روش  gap analysisبه شرح مندرج در بخش بعد تنظيم شد .سپس وضعيت كلي ترسيم گرديد و در
مورد هر چالش ،وضعيت مطلوب حل آن بيان شد و در پايان ،راهكار رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب (حل چالش /پر
كردن شكاف) پيشنهاد گرديد.
وضعيت فعلي مسئله ،روند در گذشته ،حال و آينده؟
كرامت در اسناد باالدستي كشوري
به منظور تعيين وضعيت فعلي كرامت انساني مددجويان در نظام سالمت كشور ،تالشهاي انجام شده در خصوص
حفظ و ارتقاي کرامت انساني آنها در اسناد باالدستي كشوري مطالعه شد و موارد ذيل مشاهده گرديد:
-

-

-

تأکيد بر اصل کرامت در مباني ارزشي نقشه جامع علمي سالمت کشور" :اصل كرامت ،صرفنظر از سودمند بودن يا
سودمند نبودن حيات يك انسان به لحاظ اجتماعي ،برقراري ارتباط مسئوالنه و محترمانه به هنگام ارايه خدمات
پزشكي را مطرح و بر آن تاكيد ميكند".
تأکيد مقام معظم رهبري در سياستهاي کالن سالمت ابالغي" :رويکرد سالمت همهجانبه و انسان سالم در همه
قوانين ،سياستهاي اجرايي و مقررات؛ ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي سالمت مبتني
بر اصول و ارزشهاي انساني -اسالمي و نهادينهسازي آن در جامعه".
تأکيد بر حفظ کرامت انساني مددجو در اولين محور و اولين بند منشور حقوق بيمار" :دريافت مطلوب خدمات سالمت
حق بيمار است و بايد شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها ،و اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد".
تأکيد بر حفظ کرامت انساني مددجو به عنوان اولين ارزش بنيادين مورد تأکيد در کدهاي اخالق حرفهاي آئين اخالق
پرستاري جمهوري اسالمي ايران.
و استقرار و اجراي برنامههاي حاکميت باليني و اعتباربخشي.

كرامت در متون علمي داخلي
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در متون علمي كشور ما نيز در معدود مقاالتي ،حفظ و ارتقاي كرامت انساني مددجويان به دليل نقش آن در سالمت
ايشان ،مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است كه در برخي از موقعيتها ،رفتارهايي در بالين مشاهده ميشود كه جايگاه
ارزش انساني مددجويان را تحتالشعاع قرار داده و به تبع آن منجر به كاهش رضايتمندي آنها از كيفيت خدمات باليني و
اثربخشي مراقبتهاي دريافتي ميگردد كه در زير به تعدادي از آنها اشاره ميشود .هرچند موضوعاتي نيز وجود دارند كه
هنوز مورد بررسي قرار نگرفتهاند ،از جمله :ميزان درك مددجويان و پرستاران از كرامت انساني ،نوع اقداماتي كه موجب
تقويت يا تضعيف كرامت مددجويان ميشوند ،نقش ويژگيهاي شخصي پرستاران در حفظ كرامت مددجويان ،نحوه حفاظت
پرستاران از كرامت مددجويان ،و غيره.
با توجه به اينکه تعداد تحقيقات انجام شده در زمينه حفظ کرامت انساني مددجو در داخل كشور اندک است ،به نتايج
تعدادي از پژوهشهاي انجام شده در رابطه با حفظ كرامت انساني مددجو اشاره ميگردد تا از اين رهگذر وضعيت فعلي
حفظ كرامت انساني مددجويان در ايران با شفافيت بيشتر تبيين گردد.
مطابق با نتايج پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور ،ميزان رضايتمندي بيماران از حفظ ارزش انساني خود در بالين
نامطلوب است .در اين رابطه ،ابراهيمي و همکاران ( )2112در يافتههاي تحقيق کيفي خود در رابطه با ادراک بيماران از
حفظ کرامت انساني خويش در سيستم بهداشتي درماني ايران ،به صراحت بيان ميدارند که از  21بيمار تحت مطالعه،
هيچيک از آنها از وضعيت حفظ ارزش انساني خود در اين سيستم راضي نبوده و همهي آنها شکايات مشترکي داشتهاند.
مضامين اصلي اين پژوهش بر شکاياتي همچون عدم رعايت حريم خصوصی بيمار ،برقراری ارتباط بيروح و بياحترامي
نسبت به همراهان داللت داشت  .18در زمينه معناي حفظ کرامت انساني بيمار در بافت و فرهنگ ايراني ،چراغي و همکاران
( )1392ضمن اشاره به سه مضمون صيانت ايجابي از شأن ذاتي انسان ،خدمت توأم با عشق و مالطفت و خدمت حرفهاي
تعاليجويانه اکرامبخش ،تفاوت بين ديدگاهها و انتظارات بيماران با واقعيت موجود را به چالش کشيدند و بر اهميت استفاده
از نتايج يافتههاي تحقيقات مشابه جهت برنامهريزي و تدوين راهکارهاي عملي تکريم بيمار در راستاي عمل در حد باالترين
استانداردهاي مطرح در چارچوب برنامههاي حاکميت باليني تأکيد مينمايند.19
همچنين ،مطابق با يافتههاي پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور ،در برخي موقعيتها تفاوتهاي بارزي بين
ديدگاهها و انتظارات ارائهدهندگان و دريافتکنندگان خدمات مشاهده ميگردد؛ که اين خود ،از عوامل مؤثر بر کيفيت
خدمات ارائه شده ميباشد .در اين راستا ،مطابق با نتايج مطالعهاي در رابطه با بررسي ميزان رعايت آيين اخالق پرستاري از
ديدگاه پرستار و بيمار در يكي از بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  ،1391تفاوت
معناداري بين ميانگين ميزان رعايت اصول و ارزشهاي اخالق پرستاري از ديد پرستاران و بيماران وجود داشت و در
مجموع ميزان رعايت ارزشهاي اخالقي پرستاري از ديدگاه بيماران در سطح پايينتري گزارش گرديد.20
همانگونه که در باال نيز اشاره شد ،احترام به مددجو و حفظ شأن وي ،بنياديترين اصل منشور حقوق بيمار است .در
اين رابطه ،يافتههاي چندين مطالعه در نقاط مختلف کشور بيانگر اين واقعيت بود که فاصلهي نسبتاً زيادي بين
استانداردهاي مورد انتظار و واقعيت مشاهده شده در مطالعه وجود دارد .به عنوان مثال ،يافتههاي پژوهشي که در دانشگاه
علوم پزشکي مازندران در سال  1391 -1391صورت گرفت بيانگر اين واقعيت بود که كمترين ميانگين رعايت حقوق بيمار
مربوط به حيطه احترام به بيمار و حريم خصوصي او و عدم تبعيض ( )2/19 ± 1/13ميباشد 21؛ و يا در پژوهش ديگري در
رابطه با وضعيت رضايت بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهي كرمانشاه از رعايت حقوق بيمار در سال
 ،1391نتايج پژوهش بيانگر کمترين ميزان رضايت بيماران ( )% 41/1در رابطه با محور اول منشور حقوق بيمار يعني
دريافت مطلوب خدمات سالمت (اولين بند آن داللت بر ارائهي خدمات شايسته شأن و منزلت انساني) بود.22
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از طرفي ،مطابق با برخي ديگر از پژوهشهاي انجام شده در رابطه با رضايتمندي مددجويان از خدمات دريافتي و
ارتباط آن با تحقق حفظ کرامت انساني ايشان ،بيشترين درصد رضايتمندي بيماران در سطح متوسط گزارش گرديده
است .24،23هر چند رضايتمندي بيماران از خدمات مذکور در سطح متوسط گزارش شده است؛ ليکن ميبايست در مسير
تعالي ،براي ارتقاي کيفيت خدمات و در نتيجهي آن ،حفظ و ارتقاء شأن و ارزش انساني مددجويان تالش نمود.
در ادامه ،در اين مطالعه تالش شد تا با استفاده بهينه از نتايج تحقيقات انجام شده در داخل كشور در رابطه با اين مهم
و بازبيني برنامهها ،رويكردها و فرايندهاي موجود در حيطههاي مرتبط از جمله منشور حقوق بيمار ،كدهاي اخالق حرفهاي
پرستاري و اسناد مرتبط ،انواع چالشهاي برنامههاي موجود در سه سطح مديريت كالن ،مديريت مياني و ارتباط بين
اعضاي گروه سالمت و مددجو كشف و تحليل شده و راهكارهاي عملياتي و اختصاصي در خصوص حفظ و ارتقاي كرامت
انساني مددجويان نظام سالمت برنامهريزي و تدوين شود.
اثرات روند شامل:
گروههاي تحت تأثير ( +و )-؛ چه کساني بيشترين تأثيرپذيري را دارند؟
در صورت تحقق تکريم مددجو در نظام سالمت ،فوايد آن در وهلهي نخست عايد مددجويان نظام سالمت و متعاقب
آن سياستگذاران ،مجريان نظام سالمت و حتي كل جامعه خواهد شد( .توضيحات تکميلي در پاسخ به سؤال ذيل آورده
شده است).
اثرات اقتصادي (هزينهها و منفعتهاي اقتصادي چقدر و براي چه کساني؟)؛ اثرات اجتماعي (هزينهها و منفعتهاي
اجتماعي چقدر و براي چه کساني؟)
توجه به فوايد و اثرات حفظ كرامت انساني مددجو ،همچون ايجاد احساس امنيت و اعتماد متقابل ،تسريع در بهبود
برآيندهاي درماني و به دنبال آن کاهش مدت اقامت در بيمارستان و نيز افزايش رضايتمندي مددجويان از کيفيت خدمات
دريافتي ،از جمله مواردي هستند که ميتوانند برآيندها و منافع اقتصادي متعددي هم براي سازمان مربوطه و هم براي
مجموعهي نظام سالمت کشور به دنبال داشته باشند . 27 ، 26 ، 25از سوي ديگر ،تحقق حفظ و ارتقاء کرامت انساني مددجو،
تأثير بهسزايي بر تقويت جنبهي رضايت دروني و رضايت شغلي عاملين حرف پزشکي و پرستاري بر جاي خواهد گذاشت که
فوايد اقتصادي حاصل از آن ،از جمله کاهش ترک کار ،غيبت ،جابجايي و غيره ،شامل حال مسئولين ،کارگزاران و
برنامهريزان نظام سالمت خواهد شد.28
موارد اشاره شده در فوق ،فوايد و ثمرات اجتماعي متعددي براي مددجو ،كاركنان نظام سالمت و سالمت كل جامعه به
دنبال خواهد داشت .اهميت اين مهم با تأمل بر تعريف سالمت مبني بر ابعاد پزشكي ،رواني ،اجتماعي و معنوي و با در نظر
گرفتن پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ اصل کرامت و اصل عدالت در تأمين نيازهاي بهداشتي  -درماني اقشار جامعه قابل
تبيين است .به بيان ديگر ،مددجويي که در نظام سالمت کشور كرامت انسانياش حفظ ميگردد ،عضو جامعهاي است که
سالمت آن در گرو سالمت رواني -اجتماعي اعضاي آن جامعه بوده و برخورداري از احساس ارزش ،عزت نفس ،احترام و
خودباوري اقشار مختلف جامعه از اصوليترين پيشنيازهاي تحقق سالمت آن جامعه ميباشد.
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همچنين ،مقولهي حفظ و ارتقاي کرامت انساني مددجو نهتنها بهعنوان يک وظيفه و الزام اخالقي حرف درماني
مراقبتي ،بلکه بهمثابه کمال مطلوب و آرمان اخالقي اين حرفه مقدس ،مفروض ميباشد .بر اين اساس ،در صورت تحقق
اين مهم در عمل ،عالوه بر افزايش رضايت شغلي كاركنان نظام سالمت ،ثمرات مثبت آن در ابعاد سالمت رواني ،اجتماعي،
معنوي و کيفيت زندگي آنها مشهود بوده و از اين رهگذر در تأمين سالمت کل جامعه نيز ايفاي نقش خواهند نمود.
علل عوامل مؤثر بر مسئله (علل مستقيم ،علل غيرمستقيم)
عوامل مؤثر بر ميزان رعايت كرامت انساني مددجويان در ايران بر مبناي چالشهاي موجود ،در سه سطح مديريت
كالن ،مديريت مياني و ارتباط بين اعضاي گروه سالمت و مددجويان به شرح زير دستهبندي شد:
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چالشهاي موجود

الف -چالشهاي مديريت كالن
الف -1 -قانونگذاري
 )aعدم انطباق مفاد راهنماي كشوري مصوب با الزامات حفظ و ارتقاي كرامت انساني مددجويان در بالين،
 )bوجود قوانين پراكنده و نبود قانون معين،
 )cفقدان جرمانگاري موارد عدم حفظ و ارتقاي كرامت انساني،

الف -2 -سياستگذاري
)a
)b
)c
)d

شفاف نبودن موضوع كرامت انساني نزد سياستگذاران و مديران كالن،
بيثباتي يا روشن نبودن سياست مدون در خصوص كرامت انساني،
عدم انطباق ساز و كار اجرايي مناسب براي ملزم كردن كاركنان نظام سالمت به حفظ و ارتقاي كرامت
انساني مددجويان،
نبو د ساز و كار نظارتي مناسب براي ملزم كردن كاركنان نظام سالمت به حفظ و ارتقاي كرامت انساني
مددجويان،

ب -چالش هاي اخالق سازماني در نظام سالمت
ب -1 -قانوني
 )aنقص محتواي برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستاني در خصوص حفظ كرامت انساني،
 )bنبود دستورالعمل براي مشاركت مددجويان در درمان،
 )cتاكيد ننمودن به الزام به تبعيت از دستورالعملهاي كشوري به شرح بند الف،

ب -2 -ساختاري
)a
)b
)c
)d

نبود تعريف ساختار مديريتي و اجرايي مناسب در سطح سازماني براي الزام به حفظ كرامت انساني،
كمبود يا نبود كميتههاي اخالق بيمارستاني كارآمد براي حل مشكالت احتمالي درباره حفظ كرامت انساني،
نبود ساختار نظارتي مناسب در سطح سازماني درباره الزام به حفظ كرامت انساني،
تعريف نشدن نظام جبران يا غرامت در موارد عدم حفظ كرامت انساني،

ب -3 -منابع انساني و محيط فيزيكي
)a
)b
)c
)d
)e

نبود دانش و نگرش صحيح درباره الزام به حفظ كرامت انساني براي مديران سازمانهاي نظام سالمت،
ناكارآمدي رعايت استاندارد تأمين منابع انساني كه بار كاري زياد را به مؤسسه مربوطه تحميل ميكند،
نبود اعضاي آموزشديده و متخصص حوزه اخالق پزشكي و پرستاري در معدود كميتههاي بيمارستاني
موجود،
عدم آموزش درباره حفظ كرامت انساني مددجو توسط پرسنل ،حتي پرسنل اداري و نگهباني،
نارساييهاي موجود در فضاي فيزيكي،

ج -چالشهاي ارتباط بين اعضاي گروه سالمت و مددجويان
ج -1 -چالشهاي مربوط به ارائهدهنده خدمات سالمت
الزم است چالشهاي مربوطه در حوزه دانش ،نگرش و عملكرد مورد بررسي قرار گيرند.
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)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h
)i

ناكامل بودن درك صحيح اعضاي گروه سالمت از مفهوم و ضرورت حفظ كرامت انساني،
نارسايي پروتكلها و دستورالعملهاي الزام به حفظ كرامت انساني،
عدم اطالع كاركنان نظام سالمت از منشور حقوق بيمار،
كمتوجهي به نقش ويژگيهاي فردي ،عقايد و باورهاي شخصي افراد (اعم از كاركنان نظام سالمت و مددجو)
كه در ايجاد نگرش مطلوب در اعضاي گروه سالمت مؤثر است،
كمتوجهي به نقش ميزان تعهد و شايستگي حرفهاي ارائهدهنده خدمات سالمت،
كمتوجهي به اهميت وجود نگرش مطلوب در اعضاي گروه سالمت در خصوص حفظ كرامت انساني،
وجود فرهنگ عمومي طب پدرساالري و بيتوجهي به اهميت حفظ كرامت انساني در تبعيت مددجو از درمان،
عملكرد غيرهمدالنه ناشي از نارضايتي شغلي ارائهدهندگان خدمات سالمت،
كمتوجهي به نحوهي تعامالت و رفتارهاي بينفردي (رفتارهاي همدالنه ،تعامالت كالمي و غيركالمي،
اختصاص زمان )... ،مؤثر در حفظ كرامت انساني توسط اعضاي گروه سالمت،

ج -2 -چالشهاي مربوط به دريافتكننده خدمات سالمت
 )aماهيت و وخامت بيماري (ميزان وابستگي مددجو به سايرين و تحت تأثير قرار گرفتن حس استقالل او)،
 )bناآگاهي مددجو از حقوق خود.
ب :تحليل محيط سياسي:
آيا اين موضوع يک اولويت است؟ و در برنامههاي نظام سالمت براي اين موضوع جايي وجود دارد؟
با توجه به تأکيد قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران بر کرامت انسان و فراهمسازي زمينه رشد و تکامل انساني،
همچنين نقشه جامع علمي سالمت کشور بر اصل کرامت انساني و باورهاي غني اسالمي مورد تأکيد در اين زمينه ،2
مقولهي حفظ و ارتقاء کرامت انساني مددجوي نظام از سالمت از مهمترين اولويتهاي نظام سالمت کشور بوده و نقش آن
در ارتقاي شاخصهاي سالمت جامعه انکارناپذير است .از اين رو بايد ميزان آن تعيين و راه كارهاي مناسبي براي حل
كمبودهاي موجود ارائه شود.
ذينفعان اين برنامه چه کساني و يا چه بخشها و دستگاههايي هستند؟
مددجويان نظام سالمت ،سياستگذاران ،برنامهريزان و مديران مياني ،استادان و دانشجويان رشتههاي پزشكي و
پيراپزشكي ،مجريان نظام سالمت ،کل اقشار جامعه

2بر خالف باور انديشههاي محدود و الييك كه هويت انسان را در سه بعد زيستي ،روانشناختی و اجتماعی( )bio-psycho-socialتعريف ميكنند ،باور
اسالمي عالوه بر سه بعد ديگر ،بر هويت معنوي انسان و توجه ويژه به بعد ملكوتي و روحي او ( )bio-psycho-socio-spiritualاهتمام دارد .اين تأكيد با
توجه به درك ويژه از مفهوم حيات انسان و نيز فلسفه آفرينش او در هر گام از مطالعه ،اعم از بررسي ،برنامهريزي ،آموزش و ارايه خدمات سالمت ،حضور دارد
و اين بعد روحي و معنوي و به اعتباري ،بعد خدايي وجود انسان را چشمگير و درخشان ميسازد و تأثير عوامل روحي و ارتباط عاطفي و معنوي را در سالمت و
بيماري مورد تاكيد قرار ميدهد ( نقشه جامع علمی سالمت کشور؛ .)1311
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فرآيند رسمي و غيررسمي سياستگذاري اين موضوع چيست؟
با توجه به مطالب پيشگفت ،آموزش افراد ذيربط در خصوص حفظ و ارتقاي كرامت انساني مددجويان به تغيير
آگاهي ،نگرش و عملكرد آنها منجر خواهد شد .همچنين تدوين دستورالعملهاي مربوطه موجب ارتقاي رفتار حرفهاي
ذينفعان خواهد گرديد.
آيا يک موضوع عمومي است؟ آيا رسانه روي آن تأکيد کرده و به طور مفصل توصيف شده است؟
كرامت انساني موضوعي عمومي و مرتبط با همه انسآنها است .رسانهها نيز عموماً به مصاديق رعايت و يا خدشهدار
شدن كرامت انسانها بهعنوان يك "موضوع داغ" ميپردازند و حتي ميزان رعايت حقوق بشر در كشورها را بر اساس آن
محك ميزنند.
در سالهاي گذشته کدام سياست مرتبط با موضوع تأييد يا رد شده است؟
با تعمق بر سياستهاي کلي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در طي سالهاي اخير در مييابيم که هدف
نهايي کليهي مدلها و برنامههاي تحول و ارتقاي کيفيت ،از جمله برنامههاي حاکميت باليني و تغيير برنامههاي ارزشيابي
بيمارستاني به سمت برنامههاي اعتباربخشي ،همانا حفظ ارزش انساني مددجو و اهميت قائل شدن براي ارزش حيات انساني
ميباشد .الزم به ذکر است که مدل حاکميت باليني در برنامه پنجم توسعه و در سياستهاي کالن نظام سالمت مورد قبول
واقع شده و در طي چهار سال اخير به عنوان مدل نهايي ارتقاي کيفيت خدمات مطرح ميباشد .در همين راستا ،ميتوان به
بازتنظيم منشور حقوق بيمار در سال  1311بر اساس محورهاي پنجگانه ،و همچنين تدوين و ابالغ کدهاي آئين اخالق
پرستاري نظام جمهوري اسالمي ايران اشاره نمود.
نقش مردم در اين مسئله يا موضوع چيست؟
مردم معموالً در جايگاه مددجو قرار ميگيرند .ميزان رعايت كرامت انساني براي آنها موجب تبعيت كاملتر از درمان و
ارتقاي روند درمان ،حفظ و برقراري اعتماد بين پزشك و بيمار ،ارتقاي احساس امنيت اجتماعي ،و در نتيجه كاهش
هزينههاي سالمت ميشود.
ج :تحليل مخاطبان:
موافقان يا حمايتکنندگان و مخالفان موضوع و يا مسئله مورد بحث چه کساني هستند و قدرت اثرشان روي مسأله چقدر
است؟
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بر اين اساس ،ضرورت تعيين ميزان رعايت كرامت انساني مددجويان بهعنوان زيرساخت مبنايي در بازبيني برنامهها،
رويکردها و فرآيندهاي موجود در حيطههاي مرتبط از جمله منشور حقوق بيمار ،کدهاي اخالق حرفهاي پرستاران و غيره و
تحليل علل ناکارآمدي برنامههاي موجود و برنامهريزي و تدوين راهکارهاي عملياتي و اختصاصي در خصوص حفظ و ارتقاء
کرامت انساني مددجويان نظام سالمت محسوس ميباشد.
د :اهداف مستند حمايتطلبي:
اهداف مورد انتظار
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.1

تبلور و تحقق زيربناييترين ارزشهاي ذاتي حرف پزشكي و پرستاري در عمل
تدوين دستورالعملهاي كشوري در خصوص الزام به حفظ و ارتقاي كرامت انساني مددجوي نظام سالمت
تدوين بستههاي سياستي مديريت سوءرفتار با مددجويان
تدوين مواد آموزشي استاندارد در اين خصوص
تنظيم مواد قانوني مرتبط
ايجاد ساختار مناسب سازماني براي حفظ كرامت انساني
ايجاد ساز و كار نظارتي مناسب
ارتقاي كيفيت ارائه خدمات سالمت و افزايش رضايتمندي مددجو از كيفيت خدمات دريافتي و همراستا با آن،

به گونهاي كه:








احتمال همه انواع سوءرفتار با مددجو به صفر برسد،
مددجو بتواند بيشترين سطح عدم وابستگي را به دست آورد،
از مددجو حمايت شود تا بتواند نيازها و خواست خود را بيان نمايد،
احساس امنيت و اعتماد متقابل در مددجو افزايش يابد،
مدت اقامت در بيمارستان به علت كاهش مشكالت رواني و تسريع در فرايندهاي درماني و بهبود ،كاهش
يابد،
هزينهها كاهش يابد،
انگيزه كاركنان به سبب ارائهي خدمات مطلوب افزايش و به دنبال آن نارضايتي شغلي ،ترك كار ،جابجايي ،و
33 ،32 ،31 ،30 ،29
موارد ديگر كاهش يابد،

تحليل فرصتها ،تهديدها ،قوتها و ضعفهاي موجود به منظور عملياتي نمودن مصاديق حفظ و ارتقاء کرامت انساني
مددجويان نظام سالمت
نقاط ضعف (فرصتهاي بهبود)

نقاط قوت
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.1
.2
.3
.4

.5
.6
.1
.1
.9

.1
.2
.3

.4
.5

.6
.1

.1
.9

تدوين و بازنگري منشور حقوق بيمار
تدوين و ابالغ کدهاي اخالق حرفهاي آئين اخالق پرستاري جمهوري
اسالمي ايران.
طراحي و پيادهسازي برنامههاي ارتقاء کيفيت خدمات از جمله حاکميت
باليني
گسترش ديدگاه مددجومحور در نظام سالمت کشور و توجه بيشتر
مسئولين به مقولهي حفظ كرامت انساني و رضايت مددجو در طي
سالهاي اخير
وجود نيروهاي متخصص و متعهد به اخالق حرفهاي
تشكيل کميتههاي اخالق سازماني در تعدادي از مراکز سالمت
برنامههاي آموزش مداوم و توانمندسازي نيروهاي انساني در خصوص
اخالق حرفهاي
اقبال عمومي به اخالق حرفهاي طي دو دهه اخير
گنجانده شدن اخالق حرفهاي در برنامه هاي درسي گروههاي پزشكي و
پرستاري

فرصتها
آموزههاي ديني و فرهنگ غني اسالمي -ايراني مبتني بر کرامت انسان
تأکيد بر اصل کرامت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در مباني
ارزشي نقشه جامع علمي سالمت و چشمانداز بيست ساله کشور
تأکيد مقام معظم رهبري در سياستهاي کالن سالمت ابالغي بر رويکرد
سالمت همهجانبه و انسان سالم در همه قوانين ،سياستهاي اجرايي و
مقررات؛ ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي ،درماني و توانبخشي
سالمت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني -اسالمي و نهادينهسازي آن
در جامعه
تحقيقات انجام شده در داخل کشور در زمينه اخالقيات حرفهاي ،عوامل
بازدارنده و تسهيل کننده
امکان بهرهبرداري از ظرفيتهاي داخل کشور و مشارکت دوجانبه با مراکز
تحقيقاتي اختصاصي در زمينه طراحي پژوهشهاي کاربردي در حوزه
اخالق پزشکي
امکان بهرهمندي از رسانههاي سالمت -محور جهت گسترش فرهنگ
حفظ كرامت انساني مددجو و افزايش آگاهي مددجويان از حقوق اوليه خود
گسترش فعاليتهاي بينالمللي در حوزه سالمت؛ امکان استفاده از تجارب
و نتايج تحقيقات بينالمللي و امکان توسعهي پروژههاي بينالمللي
مشترک حول محور اخالقيات حرفهاي وکرامت انساني
امکان بازتنظيم ابعاد محتوايي و ساختاري آموزش در برنامههاي بازنگري
دروس پزشکي و پرستاري با هدف کاستن شکاف بين تئوري و عمل
گسترش زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات
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.1
.2

.3
.4
.5
.6
.1
.1
.9

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.1

نبود يا كمبود ضمانت اجرايي در خصوص عملياتي نمودن مفاد منشور
حقوق بيمار و آيين اخالق حرفهاي پرستاري
عدم بسترسازي مناسب جهت نهادينهسازي فرهنگ حفظ كرامت
مددجو (تأکيد بيش از حد بر ظواهر ،مستندسازيهاي صوري در رابطه با
برنامههاي اعتباربخشي و حاکميت باليني)
کمبود منابع انساني و عدم امکان انتخاب نيروي انساني متعهد و کارآمد
(با توجه به ضرورت و فوريت نياز)
ناکارآمدي نسبي معيارهاي استخدامي و ارزشيابي عملکرد حرفهاي
(درخصوص تحقق حفظ کرامت انساني)
کمبود انگيزه ،بيتفاوتي و عدم وجود حساسيتهاي اخالقي در برخي از
ارائهدهندگان خدمات سالمت
پايين بودن سطح رضايت شغلي
کمبود فضا ،تسهيالت و تجهيزات
بياطالعي افراد جامعه از حقوق اوليهي خود
فعال نبودن کميتههاي اخالق پزشکي در برخي از مراکز ارائهدهنده
خدمات سالمت
تهديدها
ضعف در كاربرد يافتههاي حاصل از پژوهشهاي انجام شده در
حيطههاي مرتبط جهت تشريح وضعيت موجود و تعيين شکاف بين
واقعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد انتظار
معضالت اجتماعي و اقتصادي جامعه ( تأثير آن بر کارگزاران ،متوليان،
عوامل درماني مراقبتي و مددجويان)
بحرآنهاي سياسي ( تغيير جهت اولويت و تمرکز بر برنامههاي ساير
حوزهها)
ضعف در حرکت نظاممند و يکپارچه جهت تحقق اهداف کالن
سالمت
فرهنگ ضعيف کار گروهي در جامعه
مهاجرت سرمايههاي انساني خالق و متخصص
مشكالت زمينهساز نقض عدالت اجتماعي ،از قبيل تبعيض،
حاشيهنشيني ،فقر ،اعتياد ،بيخانماني ،و غيره

 .11افزايش آگاهي عمومي در خصوص حقوق مددجو
 .11توجه رسانهها به اخالق پزشكي و حقوق مددجو
 .12توجه اسناد باالدستي به اخالق پزشكي و حقوق مددجو

ه :راهبردها و مداخالت پيشنهادي:
راهكارهاي اجرايي كردن:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1

.1
.9
.11
.11
.12

شناسايي مهمترين علل ناکارآمدي (يا کارآمدي نسبي) برنامههاي حاکميت باليني ،بيانيهها ،منشورها و کدهاي
اخالقي در جهت تحقق همه جانبهي حفظ كرامت انساني مددجويان
برنامهريزي و ارائهي راهکارهاي عملي در رابطه با مرتفعسازي علل مذکور
تدوين دستورالعمل باليني و خطمشي اختصاصي حفظ و ارتقاء کرامت انساني در نظام سالمت (اعم از مددجو،
خانواده ،و كاركنان نظام سالمت) بر اساس نتايج تحليل حاصل از SWOT
بازبيني معيارهاي ارزشيابي عملکرد حرفهاي و استخدامي عاملين حرف مراقبتي درماني (با تأکيد بر ويژگيهاي
فردي ،ارزشهاي اخالقي)...
تأکيد بر اهميت فعالسازي کميتههاي اخالق بيمارستاني در ساختار سازماني
بازنگري برنامههاي آموزشي گروههاي پزشکي و پرستاري و تصحيح ابعاد محتوايي و ساختاري آموزش (تلفيق
آموزش نظري و عملي اخالقيات حرفهاي)
تنظيم دورههاي بازآموزي و توانمندسازي با محوريت حفظ كرامت انساني مددجو و اخالق حرفهاي (بهرهمندي از
تلفيق مباني و آموزههاي ديني ،فلسفي ،معنويتگرايي ،فرهنگي و ارزشهاي انساني -اسالمي و حرفهاي جهت
خودآگاهي هر چه بيشتر كاركنان نظام سالمت نسبت به تکليف الهي و حرفهاي خويش و نهادينهسازي آن در
جامعه)
بهرهبرداري از ظرفيتهاي داخل کشور و مشارکت دوجانبه با مراکز تحقيقاتي اختصاصي در زمينه طراحي
پژوهشهاي کاربردي در حوزه اخالق پزشکي
بهرهمندي از رسانههاي سالمت -محور جهت گسترش فرهنگ حفظ كرامت انساني مددجو و افزايش آگاهي
مددجويان از حقوق اوليه خود
گسترش فعاليتهاي بينالمللي در حوزه سالمت؛ امکان استفاده از تجارب و نتايج تحقيقات بينالمللي و امکان
توسعهي پروژههاي بينالمللي مشترک حول محور اخالقيات حرفهاي وکرامت انساني
امکان بازتنظيم ابعاد محتوايي و ساختاري آموزش در برنامههاي بازنگري دروس پزشکي و پرستاري با هدف
کاستن شکاف بين تئوري و عمل
گسترش زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات
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 .13افزايش آگاهي عمومي در خصوص حقوق مددجو
 .14توجه رسانهها به اخالق پزشكي و حقوق مددجو
 .15توجه اسناد باالدستي به اخالق پزشكي و حقوق مددجو

تحليل خطر ،هزينه و موفقيت (مقابله و يا همکاري) براي هر يک از راهبردها و مداخالت پيشنهادي صورت گيرد.
نظر به آنكه اين مطالعه بهصورت نظري صورت ميگيرد ،هزينه زيادي در بر نخواهد داشت .از طرف ديگر ،با توجه به
احتمال ايجاد تغيير در شرايط كنوني ،خطر تقابل بين وضعيت قديم و وضعيت جديد بهوجود خواهد آمد .ليكن فرهيختگي
ارائهدهندگان خدمات سالمت ،موجب همكاري بهينه ايشان خواهد شد.
و :خروجيهاي برنامه حمايتطلبي
خروجيهاي اين برنامه حمايتطلبي در دو بخش قابل دستهبندي است:
الف -تأثيرگذاري بر سياستگذاران نظام سالمت (حمايتطلبي از دولت محترم ،مجلس شوراي اسالمي ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،و شوراهاي وابسته) ،و
ب -ارائه مطالب مبتني بر شواهد (انتشار پيامهاي اصلي حمايتطلبي بهمنظور افزايش آگاهي صاحبان حرف پزشكي،
اساتيد ،و جامعه)
اين خروجي ميتواند بر حسب موضوع شامل موارد ذيل باشد:
-

تدوين متن حمايتطلبي براي مخاطبان موردنظر (اعم از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،و شوراهاي
سياستگذاري وابسته ،گروه اخالق پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي)
انتشار خالصه بهصورت پيامهاي اصلي حمايتطلبي به کليه ذينفعان نظام سالمت اعم از گروههاي علمي و
واحدهاي ستادي و اجرايي از طريق نامه رسمي و درج در سايت فرهنگستان

ز :كاربست
 نهاد هدف عبارت است از :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،مجلس شوراي اسالمي ،فرهنگستان علومپزشكي.
 نتيجه اين مستند عبارت است از :طرح موضوع براي كليهي ذينفعان نظام سالمت و طرح در رسانهها و سايتفرهنگستان علوم پزشكي.
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ح :پيگيري
مجري زمانبندي دستيابي به خروجيهاي برنامه حمايتطلبي را در اين قسمت پيشنهاد دهد.
ارسال متن حمايتطلبي براي سياستگذاران نظام سالمت و رسانهها در فاصله چهار ماه از تصويب مستند حمايتطلبي
حاضر.
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