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چکیده
پیشزمینه و هدف :با توجه به رشد حوزه سالمت به سوی الکترونیکی بودن اطالعات و خدمات این
حوزه ،عالوه بر مزیدها و تسهیالتی که در این حوزه میتوان حاصل کرد ،از طرفی؛ میتواند حریم
خصوصی و محرمانگی ذینفعان این حوزه را به خطر بیندازد .در این میان رعایت اصول اخالق پزشکی و
توجه به احکام شرعی ،میتواند زمینهساز و راه حل تأثیرگذاری برای این امر باشد .تحقیق حاضر ،در پی
مطالعه تطبیقی میان اصول اخالق پزشکی این حوزه با آموزههای احکام شرعی ،برای بررسی حریم
خصوصی و محرمانگی حوزه سالمت در کشور هست .همچنین به منظور بهبود و راهکارهایی برای حریم
خصوصی ذینفعان این حوزه با توجه به احکام شرعی هست .از وظایف مهم اخالق در حوزه سالمت ،که
دارای پیشینه دیرینهای در این حوزه است ،رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی افراد است.
مواد و روش کار :این پژوهش به صورت توصیفی انجامشده به منظور یک مطالعه تطبیقی میان
اصول اخالق پزشکی و آموزههای احکام شرعی به منظور بررسی حفظ حریم خصوصی و محرمانگی در
سالمت الکترونیک است .در این تحقیق به مرور منابع کتابخانهای از جمله منابع مرتبط فارسی ،عربی و
انگلیسی از سالهای 0930-0981پرداخته شد ،همچنین از پایگاه دادههای معتبر داخلی خارجی از
جمله Magiran, SID, PubMed :مورد استفاده واقع شده است.
یافتهها :نتایج آنچه در این تحقیق مشخص شد شامل ،مطالعه تطابق حریم خصوصی و محرمانگی در
سه متون و حوزه مختلف که عبارتاند اخالق پزشکی نوین ،احکام و آموزههای شرعی و دیدگاه علمای
اسالمی بوده است .در این تحقیق چهار اصل اخالق پزشکی برگرفته از متون را در حوزههای مختلف
بررسی کردهایم .این چهار اصل عبارتاند از؛ خودمختاری ،خیرخواهی ،عدم زیان رسانی و عدالت است.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به پیشرفتهای وسیعی که در حوزه سالمت صورت گرفته است ،لذا در
نظر گرفتن و بهرهگیری از متون اسالمی و احکام شرعی به منظور رعایت حریم خصوصی و محرمانگی
افراد حائز اهمیت است .بکار بردن شاخصهای اخالق پزشکی با رویکرد اسالمی و استفاده از احکام
شرعی ،در حوزه سالمت به خصوص سالمت الکترونیک ،میتوان بسیاری از نگرانیهای مربوط حقوق و
حریم افراد را بر طرف نمود.
کلیدواژگان:
اخالق پزشکی ،آموزههای احکام شرعی ،سالمت الکترونیک ،حریم خصوصی ،محرمانگی
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مقدمه
اخالق پزشکی یکی از مهمترین و باسابقهترین اخالق کاربردی است .توسعه دانش پزشکی از یک سو و
تحوالت زندگی و پیدایش مسائل بهداشتی و درمانی از دیگر سو سبب شده تا امروز مباحث اخالقی این
حوزه در شاخه بسیار گستردهتری به نام اخالق بهداشت و سالمت یا اخالق مراقبت و بهداشت بررسی
شود .اخالق مراقبت و بهداشت مجموعه بزرگی از مباحث اخالقی را تشکیل میدهد که عرصههای
اخالقی پزشکی ،اخالق پرستاری ،اخالقیات زیست پزشکی و مسائل اخالقی مربوط بهزیستی و
مددکاری اجتماعی از زیرمجموعههای آن به حساب میآید .اخالق پزشکی از موضوعات و مسائلی بحث
میکند که مربوط به پزشک و رابطه او با بیمار و همراهان و نزدیکان بیمار ،تعامالت پزشک با دیگر
پزشکان ،روابط تیم پزشکی و کارکنان بیمارستانی با یکدیگر ،شرایط و ویژگیهای بیمارستان اخالقی و
مانند آن است[.]0
اخالق پزشکی نوین ،در حقیقت یکی از شاخههای اخالق حرفهای است که سعی دارد اخالقیات را به
صورت کاربردی در حیطه عملی پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه تصمیمگیریهای اخالقی در طب
وارد نماید[.]1
اولین بحث در زمینهی طب و پزشکی؛ به ویژه در جامعهی دینی اخالق پزشکی است ،که ضرورت آن از
دانش پزشکی کمتر نیست؛ چرا که در سایهی رفتار اعتدال آمیز و خُلق و خوی پسندیده ،پزشک خواهد
توانست به وظیفهی حرفهای خویش عمل کند[.]3 ,9
در آموزههای اسالمی هر انسان کرامت واالیی دارد و خداوند به هر انسان باهر ویژگی ،ارزشی برابر
تمامی انسانهای دیگر داده است .از این رو ،مالکهای چهارگانه آزادی ،سودمندی ،عدم اضرار و عدالت
نیز باید در پرتو این اصل معنا پیدا کند[.]4
در بررسیهای انجامشده توسط معارفی[ ]6میان تحلیل محتوایی مبانی اسالمی مرتبط بااخالق پزشکی،
نتایج زیر حاصل گردید:
 اخالق به طور عام و اخالق پزشکی به طور خاص در دین اسالم و مکتب شیعه مورد توجه جدی
است.
 گرچه اخالق پزشکی از دیدگاه اسالمی نقاط مشترکی با سایر دیدگاهها در این زمینه دارد ،اما تفاوت
ماهوی و جوهری اخالق پزشکی در اندیشه شیعی با سایر دیدگاهها در جهانبینی و نوع نگرش و
تلقی آنها از انسان ،هستی و خداوند است.
 تبیین مبانی اخالق پزشکی شیعی نقش اساسی در تفسیر گزارههای اخالق پزشکی و معنادار کردن
آنها دارد.
 با توجه به مبانی ارزشمند اخالق پزشکی در اندیشه شیعی میتوان یک اخالق پزشکی پیشرفته و
عمیق را برای جامعه دینی و جهانی ارائه داد.
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بیان مسئله و هدف
دانش اخالق پزشکی امروزه در دنیا به عنوان یک علم نوین مورد توجه جوامع علمی و مجامع پزشکی
است .در فضای کشور عزیز و اسالمی ایران نیز خوشبختانه توجه خاصی به این دانش وزین و
موضوعات و مسائل آن شده و میشود  .تشکیل مراکز تحقیقاتی اخالق پزشکی ،شکلگیری گروههای
آموزشی و پژوهشی اخالق پزشکی در دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی ،تألیف مقاالت و انتشار
کتابهای ارزشمند در این زمینه ،برگزاری همایشها و کارگاههای گوناگون نشانه توجه جدی به این
دانش و عزم راسخ بر نهادینه کردن آن است[.]6
موضوع حفظ حریم خصوصی بیمار به عنوان یکی از اصول پذیرفتهشده در بین بیماران و ارائهدهندگان
خدمات سالمت و پزشکی بوده است و به همین دلیل بیماران مسایل و موضوعاتی را که حتی از
نزدیکترین کسان خود مخفی میکنند برای پزشکان بازگو میکنند[.]7
پزشکی از راه دور قابلیت چشمگیری جهت رشد و توسعه سیستم جهانی خدمات بهداشتی دارد .این روش از
طریق دریافت گزارشهای از راه دورو تجمیع خدمات بهداشتی و ازدیاد دسترسی به کتابخانههای الکترونیک و
پایگاههای اطالعاتی پزشکی ،امکان دسترسی بهتر و گستردهتر به خدمات بهداشتی ،کاهش هزینههای
پزشکی ،افزایش دسترسی به متخصصین و باال بردن بهرهوری سیستم پزشکی را فراهم میسازد .در واقع،
پزشکی از راه دور در دنیای امروز جزو دغدغههای بسیاری از کشورها ،سازمانهای منطقهای همانند اتحادیه
اروپا و سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان بهداشت جهانی ،سازمان تجارت جهانی ،اتحادیه ارتباطات راه دور
بینالمللی ،یونسکو و بانک جهانی شده است [.]8
در حوزهی علوم بشری ،پزشکی از مهمترین و باارزشترین دانشها است .زیرا فلسفهی سایر علوم،
بهرهوری انسان از مواهب زندگی است و این هدف ،جز در پرتو سالمت جسم و جان میسر نیست.
چنانکه از امیر مؤمنان علی بن ابیطالب(علیهالسالم) روایتشده که فرمود« :بالعافیه توجد لذه الحیاه,3[:
 ]01لذت زندگی با عافیت و سالمت به دست می آید» .در روایت دیگری از امام علی(علیهالسالم)
نقلشده که:
«العلم ثالثه الفقه لالدیان و الطب لالبدان و النحوللسان:
دانش سه گونه است :فقه برای ادیان ،طب برای بدنها و نحو برای زبان ».از امام صادق(علیهالسالم) نیز
روایت است:
«مردم برای کارهای دنیا و آخرت خویش به سه چیز نیاز دارند ،فقیهی دانشمند و پرهیزگار ،امیر یا
فرمانروایی قابل اطاعت و نیکوکار ،پزشکی بصیر و مورد اعتماد»[.]00 ,3
اهدافی که این تحقیق دنبال میکند ،میتواند به صورت زیر دستهبندی کرد:
 بررسی نقش اخالق پزشکی از دیدگاه احکام اسالمی
 بررسی جایگاه حریم خصوصی و محرمانگی در اخالق پزشکی
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 راهکارهای حفظ حریم خصوصی و محرمانگی از منظر احکام شرعی
 بررسی حفظ حریم خصوصی و محرمانگی در سالمت الکترونیک
در ادامه به بررسی هر کدام از این اهداف پرداخته میشود.
 -2-1اخالق پزشکی
اخالق پزشکی )(Medical Ethicsیکی از شاخههای اخالق حرفهای است که سعی دارد اخالقیات را
به صورت کاربردی در حیطه عمل پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه تصمیمگیریهای اخالقی در
طب وارد نماید .بر اساس مطالب بیانشده ،دیگر اخالق پزشکی صرف بیان صفات اخالقی پسندیده برای
پزشکان ،یا نحوه برخورد پزشک با بیمار ،و یا صرفاً تدوین قوانین حرفهای در باب آداب معاشرت طبیب،
و یا بیان قواعد مذهبی به تنهایی ،نیست بلکه اخالق پزشکی فعالیتی تحلیلی است که طی آن افکار،
عقاید ،تعهدات ،روش رفتار ،احساسات ،استداللها و بحثهای مختلف در حیطه تصمیمگیریهای اخالق
پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی میشود و در موارد الزم دستورالعملهایی صادر میگردد.
تصمیمات اخالق پزشکی در حیطه عملکرد طبی ،بدیهیات و ارزشها ،خوب یا بد ،صحیح یا نادرست ،و
باید و نبایدها را مشخص میسازند .به بیانی دیگر :اخالق پزشکی مقولهای کاربردی است که راهکارهای
سازمانیافته را برای کمک به پزشک در تبیین ،تحلیل و حل مباحث اخالقی در طب بالینی فراهم
مینماید .پیوستگی اخالق و علم در حوزههای مختلف دانش ،همواره به عنوان یک اصل مهم و مسلم
برای ارتقای مادی و معنوی بشر مطرح بوده است[.]09 ,01
از جمله مباحث اخالق پزشکی میتوان مسائل اخالقی در بیماران پایان حیات  ،اخالق در پژوهشهای از
جمله مباحث اخالق پزشکی میتوان مسائل اخالقی در بیماران پایان حیات  ،اخالق در پزشکی ،وظایف
و مسئولیتهای پزشک ،حقوق و نقش بیمار در تصمیمگیریهای پزشکی ،فایده رساندن و زیان وارد
نکردن ،مباحث حقوقی و اخالقی در پیوند اعضاء ،عدالت در توزیع منابع ،رضایت آگاهانه ،اتانازی ،سالمت
و بیماری ،مفهوم شخص  ،شاٌن و کرامت انسانی ،شاٌن اخالقی ،0مسائل اخالقی در باروری و ناباروری،
کمیتههای اخالق در پژوهش ،مرگ مغزی و شاخصهای آن ،شبیهسازی انسان ،اهلیت1و راههای تعیین
آن ،رهیافت مبتنی بر اصول ،رهیافت مبتنی بر موارد الگو  ،9رهیافت مبتنی بر نتایج ، 3رهیافت مبتنی بر
روایت4رهیافت مبتنی بر مراقبت ،پژوهش روی حیوانات ،رهیافت وظیفه گرا ،اخالق در سیاستگذاری و
تخصیص منابع محدود را نام برد[.]03
0

Moral status
1 Competence
9 Casuistry
3 Consequentialism
4 Narrativism
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 -1-1اخالق پزشکی از دیدگاه اسالم و آموزههای احکام شرعی
اخالق پزشکی از دیدگاه اسالم و آموزههای احکام شرعی مورد توجه خاصی قرارگرفته شده است .در
قرون قبل از میالد مسیح (ع) فرهنگ یونانی و رومی که تحت تأثیر فرهنگ ایرانیان و تمدن شرق بود
در غرب گسترش داشت .در آن دوران به دلیل عدم گستردگی علوم زمان ،پزشکان معموالً فلسفه را نیز
فرامیگرفتند .لذا تاریخچه اخالق پزشکی با تاریخچه فلسفه در قرون قبل پیوند خورده است .اما اخالق
پزشکی بیش از همه با اندیشهها و تفکرات فالسفه بزرگی چون سقراط( 371 - 933ق.م) افالطون )937
  317ق.م) و ارسطو) 938- 911ق.م( در قرون چهارم و پنجم قبل از میالد پیوند نزدیکی داشته است.اسالم و علمای اسالمی ،خصوصاً در دوران شکوفایی علوم در تمدن اسالمی ،توجه ویژهای به اخالق در
طب داشتهاند و این امر در رسالهها و کتب اندیشمندان آن عصر به خوبی هویدا است .یکی از
دستنوشتههای بسیار ارزشمند آن دوران ،پندنامه پزشکی اهوازی متعلق به علی بن مجوسی
اهوازی)908ـ 983هـ .ق( است که از سوگندنامه بقراط بسیار کاملتر است[.]09 ,01
در آثار به جای مانده از اطبای مسلمان ،به ویژه محمد بن زکریای رازی ،نکات مهمی در ارتباط بااخالق
پزشکی آورده شده که میتوان آنها را در سه بخش عمده مطرح کرد:
 رعایت موازین اخالقی در پرداختن به حرفه پزشکی :رازی با توجه به نظریات پزشکان برجسته و
شایسته معاصر و پیشکسوت خود ،تاکید زیادی بر ویژگیهای شخصیتی فراوانی میکند که پزشک
باید از آنها برخوردار باشد تا بتواند شایسته طبابت باشد .به عنوان مثال وارستگی و آراستگی در
ظاهر و رفتار ،رازداری ،پرداختن به مطالعه ،خودداری از اتالف وقت در کارهای بیهوده و ناشایست،
عدم استفاده از طبابت به عنوان تجارت ،داشتن اعتمادبهنفس مناسب در هنگام کار و احترام گذاشتن
به بیمار ر ا از ویژگیهای پزشک خوب به شمار میآورد.
 رعایت موازین اخالقی در امور پژوهشی  :یکی از ویژگیهایی که رازی را نسبت به اکثریت پزشکان
گذشته  -و حتی ابنسینا -ممتاز میکند ،رعایت اخالق در پژوهش است  .رازی ،هر جمله و نقلقولی را با
ذکر مأخذ میآورد و حتی مطالبی را که از مأخذی ناشناخته آورده ،تأکید میکند که از کتاب مربوط به
نویسندهای مجهول آوردهام .وی به پزشکانی خرده میگیرد که مطالب دیگران را به گونهای نقل کردهاند
که گویی خودشان آن را انجام دادهاند و میگوید که این کار ،شایسته پزشک نیست[.]07-04
توجه به مبانی و احکام دین اسالم در تمام عرصهها ،از جمله پزشکی ،در پیمودن مسیر کمال علمی و
اخالقی بسیار مؤثر است؛ زیرا اسالم دین اخالق است و هدف بعثت پیامبر اسالم نیز اکمال مکارم اخالق
بوده است« .انما بعثت التمم مکارم اال خالق»؛[ .]00 ,3نکات اخالقی موجود در سوگندنامهی پزشکی،
محدود به مواردی است که حاصل افکار فالسفهی پیشین ،از جمله بقراط ،بوده است .اما دستورالعملها و
نکات اخالقی به صورت جامع و کامل در احادیث پیامبر اکرم(صلیاهلل علیه و آله) و ائمه
معصومین(علیهمالسالم) جلوه گر شده است .که به عنوان مبانی اسالمی اخالق پزشکی ،میتوان از آن
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به عنوان مکمل یا جایگزین مناسب مبانی موجود بهرهمند شد .در این بخش ،برخی از نکات اخالق
پزشکی در احادیث و روایات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 -9-1دیدگاههای اسالمی و احکام شرعی مرتبط با حریم خصوصی و محرمانگی
تعریف حریم خصوصی بستگی کامل به فرهنگ و زمینههای اجتماعی و محیطی دارد .در بسیاری از
کشورها ،این مفهوم با مقولهی حفظ اطالعات که حریم خصوصی را در معنای مدیریت اطالعات
شخصی تفسیر میکند پیوند خورده و در هم ادغام شده است .درعینحال محافظت از حریم خصوصی
معموالً به عنوان ابزاری برای ترسیم محدوده خطوطی که جامعهامی تواند در امور افراد دخالت کند تلقی
میشود .نبود یک تعریف خاص  ،نشان از کم اهمیتی این مفهوم نیست؛ به یک معنا ،تمامی موارد حقوق
ق بشر ،جنبهها و ابعادی از حریم خصوصی هستند[ .]08اشتراک اغلب تعاریف حریم خصوصی ،رازداری
یا محرمانگی 0است .این عنصر مستقیماً بر آنچه مورد تأکید این نوشتار است یعنی حریم اطالعات
خصوصی ،اشاره دارد .به عبارت دیگر ،آنچه افراد در این جا دنبال میکنند این است که بر اطالعات
معرفشان کنترل و نظارت داشته باشند که به این ترتیب ،تنها بحث افشای آنها مطرح نیست و
استفادههای آتی یا مکرر را نیز دربر میگیرد[.]03
در محیط مراکز مراقبت بهداشتی ،محدوده محرمانگی ،حق هر فردی برای محدود کردن دسترسی به
اطالعات مراقبت بهداشتی وی است .در محرمانگی انتظار می رود که اطالعات تسهیم شده بین
ارائهدهندگان مراقبت در طول درمان فقط برای اهداف مشخص بکار رود و جای دیگر افشا نشود[.]11
یکی دیگر از مصادیق تقوای پزشکی ،حفظ اسرار بیمار است .بیماری یک مریض به منزلهی راز اوست
که برای درمان ،آن راز با پزشک خود مطرح میشود .اگر بیماری تمام اسرار خود را در موضوع بیماری
خوش با پزشک خود مطرح نکند ،به سالمتی دست نمییابد .امام علی(علیهالسالم) دراینباره فرمود:
«من کتم مکنون دائه عجز طبیبه عن شفائه:
هر کس درد نهفته خوش را پنهان کند ،طبیبش از درمان وی ناتوان ماند».
در حکمتی دیگر نیز فرمود:
«من کتم االطباء مرضه خان بدنه:
هر کس بیماری خود را از طبیبان پنهان دارد ،بر بدن خویش خیانت روا داشته است».
و نیز فرمود:
«ال شفاء لمن کتم طبیبه داءه:
برای کسی که بیماری خویش را از طبیب خود پنهان بدارد ،درمانی نیست»].[3, 01
از سوی دیگر پزشک نباید با افشای راز بیمار به او خیانت کند ،چنانکه در حدیث نبوی آمده است:
المجالس باالمانه و افشاوک سر اخیک خیانه؛
0

Confidentiality
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نشستنها به امانت است و افشای راز برادرت نیز خیانت است .پس از این کار بپرهیزد[.]00 ,3
مواد و روش کار
این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است .برای این امر به منظور بررسی حریم
خصوصی و محرمانگی در حوزه سالمت ،به بررسی شاخصهای اخالق پزشکی با رویکرد احکام و
آموزههای شرعی پرداختهایم .در این تحقیق به مرور منابع کتابخانهای از جمله منابع مرتبط فارسی،
عربی و انگلیسی از سالهای 0930-0981پرداخته شد ،همچنین از پایگاه دادههای معتبر داخلی خارجی
از جمله Magiran, SID, PubMed :مورد استفاده واقع شده است.
یافتهها
تالش در جهت تقویت مبانی اخالق پزشکی در کشور باید با توجه به نیازها ،انتظارات مخاطبان،
جهتگیریهای اجتماعی و بر اساس تعیین اولویتهای آن صورت گیرد.
در یک رویکرد علمی ،الگوی تعیین اولویت باید در یک فرایند مشارکتی با استفاده از اطالعات موجود و
توسط یک کارگروه تخصصی انجام پذیرد .از این رو ،در پژوهش باقری ( )0931پرسشنامهای حاوی
بیست عنوان از مجموعه موضوعات و عناوین اخالق پزشکی برای  007مدرس اخالق پزشکی،
سیاستگذاران نظام سالمت و صاحبنظران این حیطه ارسال گردید .از شرکتکنندگان خواسته شده بود
تا اولویتهای خود را برای کلیه موضوعات بیستگانه تعیین نمایند .لذا ده اولویت اول بر اساس نظر
شرکتکنندگان به ترتیب شامل:
 حقوقگیرندگان خدمات سالمت (بیماران)
 رابطهی پزشک و بیمار؛ حقیقتگویی؛ رازداری
 عدالت در توزیع منابع سالمت
 خودمختاری؛ رضایت آگاهانه
 رابطهی مالی پزشک و بیمار (سهم خواری ،پول زیر میزی )
 کمیتههای اخالق بیمارستانی
 مالحظات اخالقی در سالمت عمومی
 تقویت و ظرفیتسازی در آموزش اخالق پزشکی
 مالحظات اخالقی در آموزش پزشکی
 اخالق در پژوهشهای پزشکی؛ کمیتههای اخالق در پژوهش
نویسنده معتقد است که تدوین منشور حقوق بیمار و ابالغ آن توسط وزارت متبوع ،باألخص چگونگی
عملیاتی کردن این منشور ،اقدام مثبتی در جهت پاسخ به موضوع حقوقگیرندگان خدمات سالمت
(بیماران) به عنوان اولین اولویت اخالق پزشکی است.
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در ادامه مقاله هریک از اولویتها مورد بررسی قرار میگیرند .که برای آگاهی بیشتر در این زمینه الزم است به
اصل مقاله مراجعه فرمایید .ده اولویت دوم تعیینشده توسط صاحبنظران نیز به ترتیب ذیل میباشند.
 حقوق ارائهدهندگان خدمات سالمت؛ تعرفههای پزشکی
 تبیین اصول اسالمی اخالق پزشکی
 سقطجنین
 اخالق در روشهای کمک باروری ( اهدای جنین ،رحم اجارهای) IVF ،
 اتانازی ،درمانهای بدون نتیجه ،بیان اخبار ناگوار
 رابطهی بین فقه اخالق و حقوق
 مالحظات اخالقی در پیوند اعضا
 ژنتیک و اخالق؛ ژن درمانی ،انتخاب جنسیت جنین
 تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی ،کلونینگ
 اخالق در نانوفنّاوری[]10
 -2-1تطبیق چهار اصل اخالق پزشکی در پزشکی نوین ،متون اسالمی و طب سنتی ایران
طباطبایی و کالنتر هرمز در مطالعه با عنوان بنیادهای اخالق پزشکی از دیدگاه متون اسالمی و مفاخر
پزشکی ایران ،چهار اصل اساسی اخالق پزشکی از منابع نوین پزشکی ،متون اسالمی و طب سنتی ایران
را باهم مقایسه کردند .جدول زیر نتایج این مقایسه رو نمایش میدهد[.]04
جدول  -0مقایسه تطبیقی چهار اصل اساسی اخالق پزشکی از منابع
متون نوین
پزشکی

متون اسالمی

خیرخواهی
خودمختاری Autonomy
Beneficence

انجام وظایف در محدوده دانش و توان خود بدون
تسلیم شدن در برابر کسی جز پروردگار ،عدم
احساس خود کم بینی با داشتن ایمان و توکل بر
خدا ،تصمیم آگاهانه مبتنی بر اندیشه معقول و
منطقی و باانگیزه خالصانه برای انجام کارها و
رسیدن به هدف
امانتداری ،رازداری ،تأمین آسایش و رفاه مردم
همراه با نیکی کردن ،دوراندیشی ،نرمخویی،
بخشیدن دشمنان خود و کسانی که به وی ستم
کردهاند.

متون طب سنتی ایران
داشتن اعتمادبهنفس در هنگام انجام کارها،
پاسداری از منش ارجمند پزشکی و خودداری از
ارتکاب اعمالی که به استقالل رأی و عمل
طبیب آسیب میرسانند
امانتداری ،رازداری ،خودداری از سپردن اعمال
جراحی و اقدامات خطیر پزشکی به دیگران و انجام
آنها توسط پزشک مسئول ،دوراندیشی و نرمخویی
در برخورد با بیماران
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عدم زیان رسانی
Non-Maleficence

خودداری از افشای اسرار بیمار ،خودداری از هرگونه
عدم توسل به شیوههای ناشایست برای جلب نظر
اقدام درمانی بیجا و بدون داشتن دانش یا صالحیت
دوستان و آشنایان ،پاکدامن و کم توقع بودن.
کافی ،مراجعه به منابع معتبر و مشورت با
خودداری از ناسزاگویی و برچسب زدن یا آسیب زدن
پیشکسوتان و پزشکان حاذق در موارد پیچیده و
به دیگران ،احتراز از خیانت
مشکل

عدالت
Justice

قانون مداری و اصرار بر پایبندی به اجرای قانون،
رعایت امانتداری در همه حال ،داشتن حداقل
لغزشها

پذیرفتن بیمار از هر جایگاه و طبقه بدون توجه به
موقعیت یا دارایی وی ،برخورد مهربانانه و دلسوزانه
باهر بیمار مراجعهکننده به پزشک

 -1-1چالشهای اخالقی در سالمت الکترونیک
سالمت الکترونیک یک زمینه نوظهور از برخورد بین انفورماتیک پزشکی  ،بهداشت عمومی و تجارت می
باشد که از طریق اینترنت و تکنولوژیهای مرتبط ارتقا می یابد .سالمت الکترونیک را نه تنها به عنوان
یک توسعه فنی بلکه به عنوان یک حالت روحی  ،یک راه فکر کردن  ،یک حالت و یک نوع فکر کرن
جهانی توصیف می کنند[ .]11همانگونه که موضوعات اخالقی در تمام عرصههای طب و علوم سالمت
مطرح هستند ،اصول و مبانی اخالقی در سالمت الکترونیک هم مورد توجه قرار دارند .شاخصترین این
موضوعات همانا اصول چهارگانه اخالق یعنی اصل سودمندی ،عدم زیانباری ،اصل اتونومی و اصل
عدالت هستند .رعایت دقیق این اصول بر اساس مبانی علمی ،ضامن رعایت اخالقیات در طب و سالمت
الکترونیک است.
عالوه بر آن شمار دیگری از موضوعات اخالقی کاربردی در سالمت الکترونیک مطرح هستند از جمله
موضوع حریم خصوصی و رازپوشی و نیز رعایت اصل وفاداری .موضوع اساسی دیگر در این زمینه که
دارای نقشی محوری نیز است موضوع حرفهای گرایی و رعایت اصول آن در صاحبان حرف مرتبط با
سالمت و طب است .بر این مبنا توجه به اصول سالمت ارتباط بین بیمار و ارائهکنندگان خدمات سالمت،
حفاظت دادهها و پاسخگویی ،توجه به موضوعات فرهنگی سالمت الکترونیک بسیار مهم هستند .از جمله
دیگر موارد شاخص در اخالقیات سالمت الکترونیک موضوع رضایت آگاهانه و شیوههای درست اخذ آن
و توجه به حفظ شأن و کرامت انسانی بیمار است .معیارها ،قوانین و موازین اجرایی سالمت الکترونیک و
نیز اخالقیات در پژوهشهای پزشکی و سالمت الکترونیک نیز بسیار اساسی است .اخالقیات پژوهش
نهایتاً به چگونگی انتشار دادهها در فضای الکترونیک ختم خواهد شد.
بیشک اکثر قریب به اتفاق موضوعات عرصه سالمت هنگام مطرحشدن در محور سالمت الکترونیک
موضوعات متداول اخالقی خود را (البته گاه با جلوههای خاص سالمت الکترونیک) به همراه خواهند
داشت.
سالمت الکترونیک نیاز به دسترسی پیشرفته به اطالعات بالینی بیمار دارد و باید حمایت از مصونیت بیمار
و محرمانه بودن اطالعات وی در نظر گرفته شود .همچنین مسئولیت خطاهای پزشکی از دیگر ابهامات
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است چون ممکن است پزشک در آن کشور نباشد ،تعهدات پزشکی نیز تعریف واضحی در این ساختار
ندارد.مطمئناً بهکارگیری این فناوری نو که ساختار سنتی درمان را متحول میکند نیازمند تدوین مقررات
اخالقی و تعهدات پزشکی جدیدی است.
در شکل زیر ابعاد مختلف جنبههای اخالقی و حقوقی در سالمت الکترونیک به تصویر میکشد .در این
تحقیق ما بیشتر بر سالمت الکترونیک و چالشهای اخالقی تمرکز میکنیم.
در سالمت الکترونیک یکی از جنبههای مهم ،تعامل اخالق پزشکی در فضای مجازی و بکار بردن اصول
و پایههای اخالق در این جنبه است .جنبه دیگر ،چالشهای پیش رو در حوزههای فرهنگی و اقتصادی
است و در آخر مهمترین جنبه ،حفظ محرمانگی و حریم شخصی افراد در سالمت الکترونیک است .در
ادامه ما به بررسی دقیق تر هر یک از این سه ابعاد اصلی میپردازیم.
ردیف

ابعاد اصلی
سالمت الکترونیک و چالشهای اخالقی

2
سالمت الکترونیکی و حقوق بینالملل
1
سالمت الکترونیکی و مسئولیت پزشکی
9

ابعاد فرعی
تعامل اخالق و پزشکی در فضای مجازی
سالمت الکترونیکی و چالشهای فرهنگی و اقتصادی
سالمت الکترونیکی و حفظ اسرار پزشکی
سالمت الکترونیکی و سازمانهای بینالمللی
سالمت الکترونیکی و ضرورت تدوین استانداردها
سالمت الکترونیکی و امنیت سیستمهای اطالعرسانی
اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی
سالمت الکترونیکی و تئوریهای مسئولیت پزشکی
سالمت الکترونیکی و مسئولیت تیم پزشکی

جدول  -1جنبههای اخالقی سالمت الکترونیک
 -9-1حیطه موضوعات و مسائل اخالقی در سالمت و مراقبت درمان
مروری بر سیر تکاملی مباحث مربوط به حوزه اخالق پزشکی نشان میدهد که عنوانهای اخالق
پزشکی ،اخالق زیست پزشکی،اخالق زیستی و اخالق مراقبت و بهداشت به ترتیب برای معرفی
مجموعه مباحث مطرح در این حوزه جعل شده است؛ به طوری که محدوده موضوعات مندرج در ذیل هر
یک از این عناوین را میتوان با نمودار نشان داد .اصطالح اخالق پزشکی تنها مباحث اخالقی مربوط به
حرفه پزشکی را به طور خاص شامل شده است؛ البته حرفه پرستاری نیز به دلیل نزدیکی و ارتباط
تنگاتنگ با پزشکی در همین حیطه قرار گرفته است .کشف رابطه مطالعات و دستاوردهای پزشکی با
برخی عرصههای حیاتی ،اخالق پژو هان این حوزه را وادار به جعل اصطالح تازه اخالق زیست پزشکی
برای مباحث خود کرد .پژوهشهای بعدی این واقعیت را اشکار نمود که آن دسته از مسائل اخالقی که از
برخورد پزشکی با عرصههای حیاتی طبیعی و انسانی پدید میآیند ،در قیاس با مسائلی که مختص
اخالقیات پزشکی هستند،اهمیت و اولویتت بیشتری دارند؛ از این رو اصطالح اخالق زیستی برای معرفی
بحث در موضوعات چالش خیز این حوزه انتخاب شد.
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شکل  -0حیطه و مسائل اخالقی در بهداشت و درمان

بحث و نتیجهگیری
جامعهی دینی و سالم دارای شاخصههای تعریف شده است .انطباق رفتارهای فردی و اجتماعی بااخالق و
موازین شرعی از مهمترین ویژگیهای این جوامع به شمار میرود .این انطباق ،در سایهی ایجاد زمینهی
مناسب فرهنگی و کارآمد برنامهسازان فرهنگی و دینی میسّر است .در حوزه سالمت با توجه به شامل
بودن مراکز درمانی و بهداشتی ،مجموعهی پزشکان ،پرستاران ،کارکنان و بیماران ،ذینفعان اصلی این
حوزه بشمار می روند .با توجه به رشد حوزه سالمت به سوی الکترونیکی بودن اطالعات و خدمات این
حوزه ،عالوه بر مزیدهای که در این امر وجود دارد ،از طرف دیگر؛ میتواند حریم خصوصی و محرمانگی
افراد شامل این حوزه را به خطر بی اندازد .به هر حال با وجود پیشرفتهای علمی در حوزه سالمت،
میتوانیم با بهرهگیری از شاخصهای اخالق پزشکی و با نگاهی عمیق به مبانی اخالقی اسالمی و
آموزههای شرعی ،تحوالت اساسی برای این امر به دست آورد.
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