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فریبا اصغری متخصص طب کار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در میزگرد شهریور  دکتر 

آن در ادامه  خلاصهدر رابطه با موضوع اخلاق پزشکی در همه گیری کرونا مطالبی را مطرح کرد که ماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
 :ارایه شده است

در کل دنیا این وسعت درگیری و همراه با این حد مرگ و میر باشد سابقه نداشت. در  شروع میکنم بروز این پاندیمی صحبت خود را با یک کلیت

ی تعدادی از مردم بوجود اعلام شد که فوتوژن ناشناخته ای درگیری ریوی برا whoتوسط چین به سازمان بهداشت جهانی  9102اخرین روز سال 

 .گزارش شد  whoورده و به فاصله کمتر از دو و نیم ماه پاندمی در کل دنیا توسط آ
ورد و همراه خودش قطعا مسائل جدی پزشکی آاین بیماری عملا چالش های جدی برای نظام سلامت کشور ها و نظام اقتصادی کشور ها بوجود 

که چه درمان هایی مفید است و به چه شکلی هستیم همچنان ما درگیر این و شناخته های متعددی دارد همراه دارد بخاطر اینکه این پاتوژن نا
ینکه این ا باید واکسن تهیه شود و چه واکسنی میتواند موثر باشد. این ناشناخته بودن و این آلرژی بزرگی که در مورد این پاتوژن داریم و به همراه

 ارد، اضطراب و ترس و واهمه برای جامعه بوجود میاورد. بیماری تلفات جانی قابل توجهی د

 ثلام بوجود میاوردرا در حوزه بهداشت عمومی و اخلاق پزشکی سوالات سخت و متعددی ،  استکرونا که با این همه عدم قطعیت همراه طبع  به
درمان مطرح  یبهداشت یپروتکلها یبرا یمختلف بعو منا تعدالت در  منابع هس، بحث  مهیبد تیاولو یرو به منافع فرد یمنافع جمع دیما بااینکه 
 یحوضه یهم اخلاقم یاز چالش ها یکیو  شود و توزیع میتقس یبیبه چه ترت نکهیا تکه لازم هس یکه هر منبع یریشگیواکسن پ یچه برا میشود

 



 

 

در جامعه میتواند به  یواهمه و وحشت کیش همراه دارد دکرونا با خو ژنان پاتو بروز هک یتیچون آن عدم قطع تهس یکرونا بحث اعتماد عموم
در  د،بزن رو بهم یعموم تیامن ویا درو بهم بزن ینظم عموم یخطرات میتواند حت بیترت نیبه او  ودش یمتعدد عاتیباعث بروز شا ورد وایوجود ب

 زیچه چ  غلط جیرا یباورها کندتلاش  و دریبگ یجدد کنیم ظبه مردم لحا قیه اطلاعات شفاف و دقئنظام سلامت ارا یفهیکه وظ یمواقع نیچن
  شود.منابع  تنرفدر باعث ه میکن یزیپاسخ برنامه ر یبه موقع و درست برا میناما اگر نتو دیاصلاح کن راآن ها  دهستن ییها

مشکلات  لیاما متاسفانه به دل دگرفتن یجد یلیمردم خ اگرچه میعمل بکن مینستاتوین ماکشورم در یدر موج اول پاندم تری ما به شکل مناسب
از باز  یه سطحچ نکهیباز کردن ا نیاما ا ،میباز بکنقرنطینه را برداشته و فضا را   میناچار شد اوردیمردم به وجود م یکه برا یو مشکلات یاقتصاد

 .میقسمت خوب عمل نکرد نیا در یلیمتاسفانه خ و نشدگرفته  یمهم بود که جد یلیبرقرار باشد خ دیکردن با
 فهیوظ نیاتفاق افتاد اول یپاندم نیکه ا یاول ین روزهاابه هم میبرگرد اگر شویم،کرونا  یپاندم یوارد ملاحظات اخلاق مهیبخوا راگ یلبه طور ک 

 ی شود کوتاهی در این زمینه باعث مکند  یبه موقع اطلاع رسان را آن کهاست  نیا شیوع می یابددر آنجا  یعفون یماریب کی ی زمانی کههر کشور
  شود. شتریو خطر انتقال به مردم ب شودمهارش کاسته  تیاز قابل شود و ادیز انیکه عملا تعداد مبتلا
دارو  نیامت، و کمک به هم نوعان  لیوسا نیتام ، کنترل موارد ابتلادر  کنند یهمراه با هم یاز صدمات اقتصاد یریجلوگ یبراهمه کشورها باید 
 بکنند یدارند کمک اقتصاد یفیضع یهاساخت ریکه ز یکشورها . همچنین به ..و کشف واکسن 

 میشود یبه خطر جد لیکه دارد تبد یعفون یماریبروز به هرگونه ب who سازمان بهداشت جهانی به کشورها اولا گزارش صادقانه یاخلاق فهیوظ
  ی.عفون یماریکنترل ب یبرا یللالم نیب یستگن دادن همبانش ،کردن یکشورها همراه یاخلاق فهیو از آن طرف وظ تهس

افراد ،  یجسم یها تیمحدود افراد دچار  آسیب پذیر است  یهاتیجمع توجه بههر کشور  درهر جامعه و  در یدمیمهار اپ یبرایکی از موارد مهم 
 دسته قرار بگیرند.و ... می توانند در این ها  یانزند،  یقانون ریغ نیمهاجر، سالمندان و  ریپ

 لاتیتشک ،دارو، مارستانیب. چگونه منابعی چون  تمنابع هس صیتخص برای میشودکه مطرح  ر گید یچالش اخلاق قتیکه در حق ینکته بعد
نصفانه و به صورت مندارند  یابیدست  به آن ایدن یجا چیطور واکسن که هنوز ه نیهم و لاتوریمثل وندی درمان صیتشخ لاتیتشکی، حفاظت

 عادلانه در دسترس همه اقشار جامعه قرار دهیم. 
عداد مرگ و ت شودحفظ  یشتریب جانهای میکن کاریکه ما چ نیاصل اول ا یدمیاپ جاو در میشودمنابع مطرح  عیتوز در یاصول اخلاق یبه طورکل 
 .دبه حداقل برس ریم
 یقانون ریغ نیمهاجر نکهیمثل ا یلقب نیاز ا و ها تیقوم، سن ،جنسو  میبکن تیرعا را یبرابر بایدما  است که نیا میشودکه مطرح  یاصل بعد 

 . و.. نباید عامل تبعیض باشد 
  ندریقرار بگ تیدر اولو دیبا ی استاورژانس ای یاتیح ناسشیارائه خدمات سرو هک یافراد نکهیا ی است،بحث ارزش افزار یاصل بعد

سترش گ در نهایت ایشان بر اصول اخلاق پزشکی در پاندمی کرونا را پیچیده دانسته که باید مورد توجه قرار گیرند و عدم رعایت آن را عاملی برای
 پاندمی دانستند. 

 
م پزشکی تاریخ پزشکی دانشگاه علو و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و پزشک و متخصص اخلاق پزشکی احسان شمسی گوشکیدکتر  

مطالبی را مطرح کرد که خلاصه آن در تکمیل سخنان خانم دکتر اصغری تهران در میزگرد شهریور ماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در 
 ادامه ارایه شده است:
 زشکپ بیماری و بسته بودن دست پزشکان بیان کرد : زمانیکهو نبود گایدلاین های لازم برای درمان  چالش این عمق بر دکتر شمسی با تاکید

 ند نمیتوان ود راخ درمانگری وظیفه واقع درو  برایشان چالش اخلاقی پیش می آید  بدهد مریض به نمیتواند دارویی هیچ نیست لاینش گاید در هیچی
 ۰1 کیی مثلا میان دو بیمار با شرایط وخیم د تصمیم بگیرد. همچنین در زمانیکه پزشک به واسطه محدودیت تجهیزات پزشکی بایبدهند انجام

 نکرده املک زندگیش را هنوز چراکه استارجح تر جوان تر  فرد از یک سو پزشک فکر می کنه ؟ ببرند پنتیلاتور زیر کدام حالا هسال ۰1 یکی هسال
 .ستنیبرای انتخاب  درستی ملاک سن و قرار گیرند تبعیض مورد مسنتر ادمای که تنیس اخلاقی اصلافکر می کند که  از سوی دیگر

رحله تست م به کشورها از خیلی در کرونا واکسن همچنین یکی دیگر از چالش های اخلاقی موجود در زمینه کرونا در رابطه با تست واکسن است. 
  برای  ممی دهی قرار ویروس معرض درتعمدا  را هاانسان  در این مرحله . طولانی است خیلی انسانی ی مرحلهدر حالیکه رسیدن به  رسیده انسانی

 یعنی میدادند انجام حیوانها مورد در قبلا این را . در حالیکهبدهیم انجام  challenge test معروف قول به ،نتایج را ببینیم  تا واکسنآزمایش 



 

 

 یتوانیمم میگونند هم بعضیا الان ولی میکردند نزدیک آنهابه  ویروس را میزدند واکسن که را میمونها شود تمام زود حیوانی مراحل اینکه برای
 که این خود یک بحث اساسی در حوزه اخلاق دارد.  میمیرند نفر هزاران هر روز چون زودتر وارد مرحله آزمایش انسانی شویم 

 بپرسیم، والسورود کنیم ،  اخلاقی بحثهای در داریم لازم که مامساله کرونا به حدی چالش اقتصادی اجتماعی و اخلاقی و حتی سیاسی ایجاد کرده 
 .کنیم ایجاد پاسخ و کنیم درست گفتمان بزنیم، حرف

 پیش ندنمیتوا بستند را مرزها دانشجو است کشوری یک در شخص یکمطلب بعدی بهد اخلاق جهانی است. مثلا آیابستن مرزها اخلاقی است؟ 
 مخصوصا تربیش فعالیت به همه ما نشان می دهد  همه سوالات این . کرونا، از مثلا میمیرد دارد بیمارستان دردیگر  کشوری در برود پدرشم خانوادش

  . داریم نیاز پزشکی اخلاق ی زمینه در کآکادمی فعالیت

 


