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ETHICAL QUESTIONS DURING A

PANDEMIC

زیر نظر مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد
در رابطه با ترجمه را از تغییر ایمیل  imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.

مقدمه
هدف اصلی مراکز همکاری ملی کانادا در سالمت عمومی ) (NCCPHتسهیل توسعه ،اشتراکگزاری و بهرهگیری از دانش در
زمینهی سالمت عمومی است .هدفی که ساخت و تقویت پایههای ارتباطی میان پزشکان عمومی ،محققان و سیاستگذاران را
شااامل می شااود .مرکز همکاری ملی ساایاسااتهای سااالمت عمومی  ،)NCCHPPابزارهای مختلفی را برای فهم و ارتقای
سیا ستها و عملکرد سالمت عمومی در اختیار ما قرار میدهد .همچنین ،این امکان را به فعاالن در زمینهی سالمت عمومی
می دهد تا به صورت جدیتری به فرایندهای قانونگذاری که بر روی سالمت جمعی موثرند ،کمک کنند .برای ر سیدن به این
مقصود ،مرکز در تالش برای برقراری ارتباط میان دانش و ایدههای عملی رشتههای مختلف و فعاالن سالمت عمومی است.
رشته ی فلسفهی اخالق در این زمینه مطالب زیادی برای ارائه دارد .این موضوع شاید هیچ جا مهمتر و مشهودتر از اینجا نباشد
که برنامهریزی و پاسااخگویی به شاارایا اضااطراری گسااترده همانند طغیان ننفلوانزا ،تصاامیمگیریهای پیچیده و سااخت را در
شارایطی مملو از اضاطرا  ،عدم قطعیت و کمبود منابا ایجا میکند .ایجاد نگرانیهای عمومی و سایاسای برای تشاخیو و
کنترل طغیان 1بیماری های واگیردار مانند سندرم حاد تنف سی یا همان سارس ) (SARSو یا ننفلوانزای مرغی و خوکی ،دلیل
افزایش بسیار زیاد توجهات را به سمت رعایت اخالق بهداشت عمومی) (PHEروشن می سازد ،یک زیرشاخهی نسبتا جدید در
ر شتهی فل سفی ذکر شده که ت شویق به گفتوگو دربارهی مباحثی چون م سائل اخالقی در تئوری و تمرین بهدا شت عمومی و
طب پی شگیری میکند .در طی پانزده سال گذ شته جدا از نار ضایتیها از جهتگیریهای سنتی اخالق زی ستپز شکی ،اخالق
بهداشت عمومی ) (PHEبه صورت نشکارا از مفاهیم اخالقی و سیاسی برای ارزیابی مداخلههای جمعی استفاده کرده است که
هدف نن بی شتر حفظ و باالبردن سالمت گروهی و جمعی تا سالمت فرد می با شد .اهمیت اخالق بهدا شت عمومی برای ایجاد
نمادگی و پاسااخگویی به پاندمی کامال مشااخو اساات ،به طوری که شااواهد و ردپای نن در رشااد چهارچو های اخالقی و
راهنمای تصمیمگیری در مقاالت دانشگاهی و در برنامههای ملی و بینالمللی در مورد بیماریهای واگیر نیز مشاهده میشود.
مجموعه ای از یازده مورد مطالعاتی که از اسااناد و پروپوزال های پهوهشاای موجود اسااتخراا شااده اند ،تنها بخشاای از پرو هی
عظیم “اخالق در هنگام پاندمی” است که هم اکنون زیر نظر مرکز ) (NCCHPPدر حال انجام می باشد و قرار است به یکی از
اهداف ا صلی بزرگتر ما کمک کند که به ا ستفاده از اخالق پز شکی در تمرین بهدا شت عمومی و ارتقای سیا ست های سالمت
عمومی تاکید میورزد.
هدف کلی این موارد نن اسااات که بتواند راههای مختلفی را برای کنترل بیماری های همهگیر و عفونی ارائه دهد که در ننها
نقش نفرینی های حرفهای و مسااائولیت های مختلف موقعیت های اخالقی پیچیده ای را به وجود می نورند .این هدف برای
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مساائلی مرتبا با تواناییها و وظایف مسائولین بهداشات عمومی و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشاتی طراحی شادهاسات تا
مسااائل اخالقی مرتبا با فراهم نوردن و پاسااخ دادن به شاایوعهای ناگهانی را به حیطه عمل وارد کند .این موارد همچنین به
ارتقا و ا ستفاده از ا ستداللهای اخالقی با ا ستفاده از مثالهای م شخو کمک میکند .این دید کلی دربارهی یکی از مهمترین
مسائل اخالقی -که به احتمال زیاد در زمان شیوع بیماری ها برجستهتر هم می شود -به منظور ارائه کردن یک هنجار و یا یک
نسخهی قطعی و مطلق با نشان دادن فقا یک راه درست نمیباشد.
در واقا این موارد به منظور ایجاد انگیزه برای مناظرات و یا عمقیتر کردن بحث ها در گروه هایی از افراد نزاد و برابر که شاید
از ر شته های مختلف و با نظرات متفاوت با شند) ا ست ،که به منظور به د ست نوردن یک فهم عمیق تر درباره این م سائل از
زوایای مختلف در زمینه های عمومی و اخت صا صی ،ت شکیل شده ا ست .این مناظرات می تواند به یک توافق جمعی درباره ی
یک راه مورد پسند و مورد قبول برای مسئله ی مورد نظر برسد که بیشتر از طریق شناسایی ،ارتقا و مقایسه ی نظرات مختلف
با یکدیگر اتفاق می افتد .انتظار می رود با توجه به خطرات و عدم قطعیت ها ،تعهد به احترام متقابل در مسیر تحقیق در جهت
اهداف مشترک ،مخصوصا در زمان درگیری میان باورها ،تفسیر ها و توجیهات گوناگون که هر کدام از زاویه ی دید مخصوص
به خودشان قابل دفاع هستند) جدی گرفته شود.
اگرچه ارزش ها و ا صول های اخالقی نمی تواند به روش مکانیکی و خطی جوا های رو شن و وا ضحی به م سائل پیچیده ای
که درموارد پیشتر ذکر شده مطرح شد بدهد ،اما می تواند ما را به فکر کردن واداشته و با فراهم نوردن راهنمایی هایی ،به افراد
و موسسات مختلف برای تصمیم گیری بهتر در زمان های دشوار کمک نماید .الزم است به خاطر داشته باشیم که همه ی این
اصول مهم در زمینه ی سالمت عمومی که حداقل شامل منافا مشترک ،همبستگی ،برابری ،محافظت در برابر نسیب ،تناسب،
نزادی و عزت فردی ،حریم شخصی و در نظر گرفتن تاثیرگذاری نن شیوه ها) یا در تصمیم گیری های درست که به طور کلی
نیازمند یک فرایند منطقی ،شفاف و فراگیر و افراد پاسخ گو می باشد) در همه ی موارد جوا گو نیستند.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت ا ست که هیچ سل سله مراتبی از ا صول و اهداف نی ست که در بحث سالمت عمومی کامال
پذیرفته شده باشد .این بدان معنی است که وقتی بحث از مداخله در سالمت عمومی و سیاست های نن به میان می نید ،هیچ
هدف و اصلی نمی تواند همیشه و به طو ر کلی اصل قرار گیرد و بیشتر به صورت برقراری تناسب بین چندین موضوع و ارزش
است که اصول تعیین می شوند .بنابراین ،بهتر است به هر یک از این موارد ،مانند هر موقعیت و تصمیمی ،به صورت مسئله ای
منفرد و جداگانه نگریسته شود .اگرچه برای بسیاری از چالش های اخالقی که در این سناریوها مطرح شده است ،جوا عینی
و کامال درساتی وجود ندارد ،اما برای کساانی که به دنبال حل دوراهی های خاصای هساتند ،جوا های قانا کننده ای وجود
دارد .ج ستوجو و ر سیدن به پا سخ های قانا کننده ،حتی اگر به پیچیدگیهای خا صی گره خورده با شد ،هدف ا صلی برر سی
های اخ القی ا ست؛ هدفی که در ارتقای درک های م شترک ما در زمینه ی اخالق ،عملی ا سا سی به شمار می رود .درنهایت،
امید ا ست که این موارد به طور قاطا ن شان دهند که “عمل به اخالق” در م سائل بهدا شت عمومی بحث پیچیده و مهمی ا ست
که نیازمند کار ،زمان گذاشتن ،و مناظرات میان اعضای گروه های مختلف می باشد.
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موارد:
 .1وظیفه ی پزشک در زمینه ی مراقبت در طی طغیان یک بیماری
 .2تعهدات بین المللی کانادا در طول همه گیری
 .3تنظیم اولویت در بخش مراقبت های ویهه  ) ICUدر طی شیوع ناگهانی یک بیماری
 .4اقدامات از راه دور اجتماعی ،یک خانواده ی عزادار و کنترل بیماری
 .5افراد مشکوک به سل فوق مقاوم به درمان و سفر های بین المللی
 .6تدوین دستور العمل های قرنطینه برای یک ایستگاه شلوغ
 .7تحقیق در مورد سل در بین بی خانمان های شهری
 .8نتایج نظارت بر ویروس غر نیل )(West Nile Virus
 .9ردیابی تماس های بین مرزی
 .10وظیفه ی یک پرستار در زمینه مراقبت در طی یک پاندمی
 .11عضوی از کادر بهداشت و درمان که از دریافت واکسن سرباز می زند
چهار مورد اول ،که هر مورد یک سااناریو را بررساای می کند و می تواند در هر زمانی به خصااوص در زمان یک پاندمی واقعی
اتفاق بیافتد ،توساااا اعضاااای گروه “اخالق و نمادگی در زمان پاندمی” ،با همکاری گروه تحقیقاتی ”صااادای مردم” در مرکز
مشترک اخالق زیستی ) (JCBدانشگاه تورنتو ساخته شده اند .این گروه که بودجه ی ننان توسا موسسه ی تحقیقات بهداشت
کانادا ) (CIHRتأمین شده ا ست ،در زمان پاندمی یک بیماری یک برر سی ملی را در زمینه اخالق انجام داد و جل سات زیادی
در شهرداری های شهرهای بزرگ سراسر کشور در طول سال های  2008تا  2009برگزار شد که در نن ها موارد مطالعاتی با
بخش زیادی از کانادایی ها مطرح شااده و مورد بحث و گفت و گو واقا شااد .نتایج تحقیقات این تیم و تحقیقات مشااابه انجام
شده را می توانید در سایت  www.canprep.caمشاهده نمایید .اگرچه تحقیقات صورت گرفته و این سناریو هنوز به چاپ
نر سیده و در اختیار عموم قرار نگرفته ا ست ،اما این اجازه به  NCCHPPداده شده تا سناریو را از مطالب ا ستخراا نموده و به
صورتی که ما در اختیارتان قرار داده ایم در صفحات بعد) ،منتشر کند.
موارد پنجم و ش شم با ا صالحات جزئی از یاددا شت های نموز شی دکتر  Ross Upshurو دکتر  Angus Dawsonکه برای
ن انس بهداشاات عمومی کانادا) (PHACنوشااته شااده بودند ،اسااتخراا شااده اساات .این اطالعات هنوز به چاپ نرساایده و در
دساااترس عموم قرار نگرفته اسااات؛ اما قانون بهداشااات عمومی ن انس  PHACاین اجازه را به  NCCHPPداده اسااات تا
سناریوهایشان را از بین گزارش های ننان در بیاورند و منتشر سازند.
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موارد هفتم ،هشتم و نهم توسا کارکنان حرفه ای بهداشت عمومی و از خالصه ی گزارش سال  2009کارگاه اخالق بهداشت
عمومی که در  JCBتو سا دکتر  Upshurو دکتر  Dawsonو به ا سپان سری  PHACبرگزار شد ،نو شته شده ا ست .مطالب
هنوز منتشر نشده اند اما به  NCCHPPاجازه داده شده تا سناریوها را به صورتی که برایتان خواهیم نورد ،استخراا کند.
موارد ده و یازده در سیستم سالمت نوا اسکوشیا ) (Nova Scotiaبرای مالحظات و تصمیم گیری های اخالقی در “برنامه ی
جاما کنترل شیوع ننفلوانزا” در سال  2007میالدی توسا  Ryan Melnychukساخته می شود.
دو مورد ب سیار خال صه تر در زمینه اخالق سالمت عمومی کاربردی برای کارکنان خا اول  ،که یکی مربوط به م سئله اعتماد
و ردیابی تماس های فردی است که جوا تست های روتین او به بیماری های مقاربتی ) (STIمثبت اعالم شده است و دیگری
درباره ی یک بیمار نا سازگار بی مباالت ،بدون کمپلیانس) مبتال به سل ) ،(TBهر دو در سایت ننالین دان شکده ی پز شکی
واشنگتن قرار دارد. http://depts.washington.edu/bioethx/topics/public.html :
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مورد اول :سناریوی وظیفه ی مراقبت
ر سانه ها گزارش می دهند که سازمان بهدا شت جهانی ) (WHOبه طور ر سمی اعالم کرده ا ست که اکنون یک پاندمی
ننفلوانزا در حال رخ دادن است .ن انس بهداشت عمومی کانادا انتقال فرد به فرد را در بعضی از شهرهایش تأیید کرده است.
رسااانه های محلی نیز ،از افرایش نیازها برای ویزیت های اور انساای و پزشااک خانواده خبر می دهند .تعدادی تلفات نیز
گزارش شااده اساات ،اما هیچ کس دقیق نمی داند که این مساائله تا چه حد می تواند جدی باشااد .تا کنون درباره ی این
ویروس ،اطالعات زیادی در د سترس نی ست .ماریای  ۳۵ساله ،یک پز شک خانواده و مادر سه فرزند در سنین  ۴تا  ۸سال
است .او در مرکز مراقبت های اولیه در سنت جان ) (Saint Johnمشغول به کار است و جزو  ۱۲پزشکی است که در نن
کلینیک در حال کار می با شند .هم سرش که اخبار را می شنود ،نگران می شود که ماریا ممکن ا ست به علت قرار گرفتن
بیش از حد در معرض این بیماری ،مریض شود و یا اینکه بیماری را به خانه نورده و نن را به خانواده انتقال دهد .او ماریا را
به نرفتن سرکار ت شویق می کند .ماریا درباره مراقبت از فرزندانش نگران ا ست .ننها به یک مرکز مراقبت روزانه می روند.1
همساارش در یک شاارکت حسااابداری کار می کند .او همچنین نگران رها کردن بیمارهایش و اضااافه کردن به بار کاری
همکارانش است که بسیاری از ننان مانند خودش ،صاحب خانواده هستند.
اولین گروه پرسش ها:


افکار و احساسات اولیه ی شما راجا به این موضوع مطرح شده چیست؟



به نظر شما مهم ترین مالحظه های ماریا درباره ی تصمیم گیری اش چیست؟



اگر مرکز مراقبت روزانه 2بسته می شد ،نظر شما تغییر می کرد؟ چرا؟

 ماریا تصمیم می گیرد به سر کار برود .او نگران این موضوع است که در کلینیک وی میزان کافی تجهیزات محافظت
کننده وجود ندارد .گروه بالینی در طی جل سه ای به این نتیجه می ر سند که وظیفه ی ننان ا ست که به افراد مبتال
به ننفلوانزا کمک کنند ،اما تنها در صورتی این کار را می کنند که وزارت بهدا شت تجهیزات محافظتی منا سب را در
اختیارشان قرار دهد.


نظر شما درباره ی تصمیم این گروه بالینی چیست؟



نیا فکر می کنید در صورت شیوع یک بیماری ،جامعه نیز در قبال کارکنان مو س سات بهدا شتی وظایفی را بر
عهده دارند؟

 یکی از همکاران ماریا در شرف بازن ش ستگی قرار داد .او دیابت و بیماری قلبی دارد .او به کلینیک اطالع می دهد که
به سر کار نمی نید چون احساس می کند برای سالمتی اش بسیار خطرناک است.


از زاویه ی دید شما ،نیا وضعیت سالمتی یک ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی ،دلیل قانا کننده ای برای سر باز
زدن او در مقابله ی با شیوع بیماری است؟
مترجم :مهدکودک
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 ننفلوانزا حاال ب سیار شیوع پیدا کرده ا ست .ب سیاری از جمله بخش قابل توجهی از کادر بهدا شت و درمان مبتال شده
اند .ب سیاری از کارکنان بخش سالمت سر کار شان حا ضر نمی شوند .ب سیاری از کار کردن سر باز می زنند چون از
خطر عفونت واهمه دارند.


نیا در این شرایا کارکنان بخش خدمات درمانی باید برای تصمیم خود درباره ی عدم حضور در محیا کارشان
تنبیه شوند؟



اگر نه ،چرا؟ و اگر بله ،به نظر شما چه نوع مجازات هایی عادالنه می باشد؟

 دولت حاال به طور ر سمی و ضعیت اور ان سی سالمت اعالم کرده ا ست به همین سبب قانونی را ت صویب می کند که
کارکنان بخش خدمات بهداشت و درمان را ملزم به مشارکت در کنترل شیوع این بیماری می کند.


نظر شما درباره ی این احتمال چیست؟



نیا فکر می کنید این نوع قوانین ناقض حقوق کارکنان بخش بهداشت و درمان است؟

پرسش های پایانی:


از نظر شما ،نیا سر باز زدن کارکنان بخش سالمت و بهداشت قابل توجیه است؟



چه کسی باید چنین تصمیماتی را بگیرد؟



این چنین تصمیمات چگونه باید گرفته شوند؟



در صورت نبودن اجماع و اتفاق نظر ،اینگونه تصمیمات چگونه باید اخذ شوند؟

مورد دوم :دولت ها و تعهدات جهانی
کسب نمادگی و پاسخ گویی به یک پاندمی بیماری ننفلوانزا ،به جز همکاری و سازماندهی های درون کشور ،نیاز به همکاری و
سازمان دهی میان کشورها نیز دارد .کشور های فقیرتر بدون کمک کشورهای ثروتمندتر قادر به کنترل این پاندمی نیستند ،و
ک شور های ثروتمندتر نمی توانند بدون دا شتن اطالعاتی مهم که منبع شان ک شورهای فقیرتر ه ستند ،به طور صحیحی به این
پاندمی پا سخ بدهند .به طور دقیق تر ،قبل از پاندمی یک بیماری ،نظارت و به ا شتراک گذا شتن نمونه های عفونت های جدید
با ک شورهای دیگر ،ب رای ساختن دارو یا واک سن علیه بیماری ،ب سیار حیاتی و ضروری می با شد .درباره ی بیماری ای مانند
ننفلوانزا ،نمار دقیق افراد تایید شده و م شکوک به ابتال به بیماری نیز باید ارائه شود .شواهد ن شان می دهد که در یک بیماری
واگیردار جدید و در زمانی که اولین عالئم ظاهر می شود ،کمک کردن به ک شورهای فقیرتر یا باعث متوقف شدن بیماری و یا
کم شدن سرعت شیوع نن می شود ،که این به نوبه ی خود زمان بی شتری را در اختیار ک شورهای ثروتمندتر قرار می دهد تا
بتوانند واکسنی موثر بسازند که به عقیده ی کارشناسان ،تنها راه مقابله با یک پاندمی جهانی ننفوالنزا است.
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سناریوی اولیه :نمادگی قبل از پاندمی
دانشمندان کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته در تالش برای ساختن دارو ها و واکسن برای یک گونه ننفلوانزا هستند و
برای این کار نیازمند نمونه هایی از کشور اندوزی هستند .اما دولت اندونزی از به اشتراک گذاشتن جدید ترین نمونه های
این ویروس ام تناع می ورزد با این نگرانی که شاید نتواند جدیدترین دارو/واک سن های ساخته شده را در اختیار مردمش
قرار دهد .مشکل عدم دسترسی به این داروها به دو دلیل است :یکی عرضه ی جهانی بسیار کم و دوم قیمت باالی ننان در
بازارهای جهانی که از توان مالی بساایاری از کشااورها خارا اساات .این مشااکالت به ظرفیت بساایار محدود تولید جهانی و
توسعه خصوصی چنین محصوالتی برای سود نوری ،باز میگردد .به دنبال کشور اندونزی ،کشورهای دیگر تصمیم به عدم به
اشاااتراک گذاری اطالعات ننفلوانزا کرده و تهدید به توقف نزمایش و جما نوری حیوانات اهلی می کنند .با این باور که
بیشترین نگرانی درباره ی سالمت و بهداشت عمومی در این کشورهاست و کشورهای ثروتنمدتر برای دسترسی و مشاهده
ی نمونه ها ،باید تمام هزینه های نظارت بر شیوع بیماری و جبران خسارت های اقتصادی ناشی از نن را بپردازند.

اولین گروه پرسش ها:


واکنش اولیه ی شما به این شرایا چیست؟



مهم ترین جنبه های قابل توجه در این سناریو کداماند؟



به نظر شما کدام ویهگی های این وضعیت قانا کننده هستند؟



بر اساس بحث شما تا االن ،کانادا چگونه باید به موارد زیر پاسخ بدهد؟
-

تقاضای اندونزی به دسترسی های عادالنه تر و برابر

-

خواسااته های کشااورهای در حال توسااعه کشااورهای فقیرتر) برای ساارمایه گذاری عادالنه تر در بخش
بهداشت و سالمت عمومی

 سازمان بهدا شت جهانی ) (WHOروی برخی از نمونه های رو ستاهای اندونزی نزمایش هایی انجام می دهد و وجود
گونه جدیدی از ویروس به شدت م سری ننفلوانزای ان سانی را تأیید می کند .محدود کردن م سافرت ها ممکن ا ست
شیوع این بیماری را به تأخیر بیاندازد ،اگرچه این قطعی نی ست .در ادامه شواهدی وجود دارد که بیان میکند که اگر
تمام کشورها ذخایر ننتی ویروسی خود را به اشتراک بگذارند ،از بزرگی این شیوع کاسته خواهد شد.


نیا با توجه به این اطالعات اضافه ،پاسخ ننی شما به پرسش های قبل تغییر پیدا کرد؟



نیا نکته ی مهمی در این پاراگراف وجود دارد که بتوانید به نن اشاره کنید؟



نیا درباره ی این تغییر عقیده دلیل قانا کننده ای وجود دارد؟
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بنابر اطالعات شما تا به االن ،کانادا چگونه باید به موارد زیر پاسخ بدهد؟
-

کاهش یا متوقف کردن سااافرها از اندونزی به کشاااورش و بالعکس با در نظر گرفتن هزینه های مالی و
خسارات و اینکه نیا این نسبت به کانادایی ها /اندونزیایی ها عادالنه است یا خیر)

-

درخواست  WHOبرای انتشار  ۱۰درصد از ننتی ویروس های ذخیره شده در انبارهای ملی برای جلوگیری
از شیوع بیشتر ننفلوانزا در اندونزی

 تصور کنید این شیوع ابتدا در کانادا رخ میداد و  WHOنمونه هایی از ونکوور و تورنتو نزمایش کرده و بحران زنجیره
جدیدی از ننفوالنزای به شدت مسری انسانی تایید می کند.


نیا پاسخ های شما به این موقعیت با این تصور تغییر پیدا کرد؟



نیا با توجه به این اطالعات ،نکته ی قابل توجه و قابل ذکری برای شما وجود دارد؟



نیا برای این تغییر عقیده دلیل قانا کننده ای وجود دارد؟ نیا زاویه ی دید شما به این مو ضوع و محدود کردن
م سافرت ها ،ا شتراک منابا بین المللی ،در زمانی که این شیوع از این ک شور کانادا) شروع شود و تهدید به
انتشار جهانی کند ،بر عکس حالت قبلی) تغییر خواهد کرد؟



تا اینجای بحث:
-

نیا کانادا هیچ اجباری برای گزارش دادن و یا به اشاااتراک گذاشاااتن اطالعات خود با جامعه جهانی دارد؟
حتی اگر اقتصاد نن کشور را تحت تاثیر قرار دهد؟

-

نیا باید راهنمای سفری به کانادا و از نن کشور به نقاط دیگر در نظر گرفته شود؟

-

به نظر شما چه کسی باید مسئول اصلی تعیین چگونگی کنترل شیوع بیماری در کانادا باشد؟ و چرا؟

پرسش های پایانی:


تعهدات کانادا قبل ،در طول و پس از شیوع بیماری ننفلوانزا چیست؟ ننها به چه کسانی مدیون هستند؟ چرا؟



درباره ی این مسائل چه کسی باید تصمیم گیری کند؟



این تصمیمها چگونه باید گرفته شوند؟



در صورت نبود اتحاد و اتفاق نظر ،این تصمیمها چگونه باید گرفته شوند؟
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مورد سوم :تنظیم الویت در بخش مراقبت های ویهه
سناریوی اولیه:
بیمارسااتان منطقه ای یک مرکز بزرگ تروما با بخش اور انس بزرگ و بخش مراقب های ویهه ) (ICUمی باشااد .در زمان
بحران پاندمی ننفلوانزا ،تمام ظرفیت بخش  ICUاز بیمارهایی که شرایا پز شکی تهدید کننده حیات دارند ،پر می شود
از جمله عوارض پنومونی باکتریایی شااابه ننفوالنزا) .بخش اور انس با  ICUتماس می گیرد تا جایی برای نقای  ، Mکه به
علت یک نسایب جدی اما جبران پذیر مغزی بر اثر تصاادف دوچرخه ساواری به اور انس نورده شاده بود ،جایی پیدا کند.
یکی از گزینه ها این ا ست که یکی از مریض های فعلی بخش  ICUبه بخش پز شکی منتقل شود تا جا برای نقای  Mباز
شاااود .اما خدمه ی بخش  ICUگزارش می دهند که تمامی مریض های بخش به ونتیالتور نیاز دارند و هیچ تخت خالی
دیگری با ونتیالتور در بیمار ستان وجود ندارد .گزینه ی بعد فر ستادن نقای  Mبه بخش دیگری در بیمار ستان ا ست .اما با
توجه به جراحت های نقای  Mو این که مراق بت از وی از توانایی های بالینی کادر درمان نن بخش که برای مراقبت های
حساااس اینچنینی نموزش ندیده اند و هم اکنون با مریض های دیگری درگیر هسااتند ،خارا اساات .گزینه ی نخر انتقال
نقای  Mبه یک مرکز مراقبت درمانی دیگر است .اما با توجه به شیوع ننفلوانزا ،تمام بیمارستان های منطقه پر شده و هیچ
تخت خالی ای در بخش  ICUهیچ بیمارستانی در منطقه وجود ندارد.
اولین گروه پرسش ها:


پاسخ ننی شما به این مسئله چیست؟



مهم ترین نکات قابل توجه در این سناریو کدامند؟ کدام ها بیشتر مرتبا به بحث هستند؟



به نظر شما کدام بخش های این سناریو بیشتر متقاعد کننده هستند؟

 یکی از افراد ب ستری در  ICUفوت می کند .حاال یک تخت برای نقای  Mخالی شده ا ست .اما در ست در موقعی که
می خواهند او را بستری کنند یکی از پرستارهای بخش  ICUبه نام خانم  Aمشکل تنفسی حاد پیدا می کند .نشان
داده می شود که او نلوده به ویروس ننفلوانزا شده ا ست که ممکن ا ست نن را در حال مراقبت از بیماران بخش ICU
گرفته باشاااد .او به مراقب ویهه ی فوری نیاز دارد و تنها جایی که این مراقب وجود دارد در بخش  ICUو روی تخت
هنوز اشغال نشده ی نقای  Mاست.


با توجه به این اطالعات ،اولین تصمیمی که به ذهنتان می رسد چیست؟



نکته ی قابل توجهی در این پاراگراف به نظرتان می نید؟



نیا برای این تصمیم دلیل قانا کننده ای وجود دارد؟
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 روشن می شود که نقای  Mدر خانه والدین پیری دارد که به کمک او برای کارهایشان در زندگی روزانه وابسته اند.
از طرفی خانم  Aنیز یک کارمند قدیمی بیمارستان است و توسا همکارانش در بیمارستان بسیار مورد احترام است.


نیا این اطالعات نظر و تصمیم شما را تغییر داد؟



نکته ی قابل مالحظه ای در این پاراگراف به ذهنتان می رسد؟



برای این تغییر عقیده دلیل قانا کننده ای دارید؟



نیا این اطالعات شخصی از زندگی این دو بیمار بر روی تصمیم شما در این مورد تاثیر می گذارد؟


پرسش های پایانی:


تخت  ICUباید به چه کسی داده شود؟ نقای  Mیا خانم A؟



چه کسی باید این تصمیمها را بگیرد؟



این تصمیمها چگونه باید گرفته شوند؟



در صورت عدم اتحاد و اتفاق نظر چگونه باید تصمیم گیری شود؟

مورد چهارم  :سناریو تدابیر محدود کننده
رسانه ها عنوان می کنند که سازمان  WHOرسما اعالم کرده است که یک پاندمی ننفوالنزا قریب الوقوع است .سازمان سالمت
عمومی کانادا ،گسترش انسان به انسان در شماری از شهرهای کانادا را تایید کرده است .تعدادی مرگ نیز گزارش شده است.
اما هنوز هیچ کس نمی داند م شکل چقدر جدی ا ست؛ چرا که هنوز اطالعات دقیقی در مورد میزان شیوع در د سترس نی ست
.تاکنون اطالعات کمی در مورد ویروس فعلی بدست نمده است .مراحل تولید واکسن در حال پیشرفت است با این حال برنامه
های واکسیناسیون عمومی در ابعاد گسترده انتظار نمی رود که تا  6تا  8هفته در دسترس قرار گیرد.
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سناریوی اولیه:
سازمان های سالمت جمعی به جهت کاهش سرعت گ سترش عفونت ،قویا تو صیه به اعمال فوری تدابیر محدودکننده می
کنند .این روند شامل تعطیل کردن مراکز اجتماع و لغو تمامی گردهمایی های عمومی است .یک خانواده که دو دختر ننها،
نماندیپ  24ساله و مارپاریت  16ساله همزمان با انتشار این اطالعات در یک تصادف کشته شدند ،متوجه این اطالعات که
در رساانه ها با زبان انگلیسای پخش می شاد نشادند چرا که تلویزیون و رادیوی انگلیسای را دنبال نمی کردند .نماندیپ با
مهاجرت به کانادا خواهرش ماراپریت و برادرانش ،راجیندر و دارشاااان و پدر و مادرش را تحت حمایت قرار داده بود و ننها
کمتر از یک سال پیش از هند به اینجا مهاجرت کرده بودند و به خوبی انگلیسی نمیدانستند .روز بعد این خانواده به یاد دو
دختر شان مرا سم بزرگی ترتیب دادند و دو ستان و ن شنایان را دعوت کردند .افراد کمی در مرا سم ح ضور نیافتند؛ زیرا ننها
د ستورات سازم ان های ذی صالح را شنیده بودند اما ت صور می کردند که لغو گردهمایی های عمومی یعنی لغو مرا سمات
اجتماعی  ،نه یک خاکسپاری که یک مراسم مقدس به یاد شخو دوست داشتنی از دست رفته است .عالوه بر این ،غم از
د ست دادن نابهنگام این دو جوان ،نگرانی ننها را در مورد شیوع بیماری که جدیت نن نام شخو بود ،تحت ال شعاع قرار داد
و کمرنگ کرد .هیچ گزارشاای از تعداد مرگ های ناشاای از ننفوالنزا در جامعه ی ننها وجود نداشاات .بیشااتر از  200نفر در
خاکسپاری شرکت کردند.
اولین گروه پرسش ها:


اولین ایده و احساس شما در مورد این موقعیت چیست؟



فکر می کنید مهمترین مالحظات برای این خانواده در تصمیم گیری چه بود؟



کدامیک از ویهگی های این کیس را بیشتر از همه متقاعد کننده می دانید؟

 مقامات سالمت عمومی اذعان دا شتند که الزم ا ست همه ی افرادی که در خاک سپاری شرکت کردند ،هفت روز در
خانه بمانند با وجود این که هنوز اطالعاتی در مورد میزان گسترش ویروس در دسترس نیست .راجیندر شک داشت
که این شاارایا قابل انجام باشااد چرا که خانواده به درنمد او وابسااته بودند و او تصاامیم گرفت که به ساار کارش در
انبارداری شرکت  Canadian Tireبرود در حالی که بقیه اعضای خانواده در خانه خواهند ماند.


نظر شما در مورد تصمیم راجیندر چیست؟



نیا فکر می کنید مردمی که که قوانین قرنطینه را رعایت نکنند باید حتما با تبعاتش روبرو بشااوند؟ اگر پاسااخ
مثبت است چه مجازاتی عادالنه است؟



نیا هیچ مورد اجباری در این اقدامات وجود دارد؟
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 دولت اکنون شرایا اضطراری اعالم کرده است .سه نفر از افرادی که در خاکسپاری شرکت کرده بودند اکنون عالئم
ننفوالنزا بروز می دهند و یک نفر در اثر این بیماری جان خود را از د ست داده ا ست .با وجود این که اکنون راجیندر
می داند که گ ستره بیماری به ننها نزدیک ا ست  ،هنوز او نمی داند که چگونه برای او امکان پذیر ا ست که سر کار
نرود .سازمان سالمت عمومی راجیندر را به علت عدم توجه به دستورات بازداشت کرد و خانواده بی پناه او بدون هیچ
درنمد و ذخیره غذایی خانه نشین شدند.


نیا پاسخ شما به موقعیت بعد از دریافت این اطالعات جدید تغییر کرد ؟



نظر شما در مورد تصمیم سازمان سالمت عمومی برای بازداشت راجیندر چیست؟



نیا فکر می کنید جامعه مجبور به رعایت قوانین قرنطینه است؟



نیا هیچ مورد اجباری در این اقدامات وجود دارد؟

سواالت پایانی:


نظر شما در مورد بازداشت کردن افراد در شرایا شیوع یک بیماری چیست؟



چه کسی باید چنین تصمیمهایی را اتخاذ کند؟



این تصمیمها چگونه باید اتخاذ شوند؟



در صورت عدم توافق میان اکثریت افراد ،این تصمیمها چگونه باید گرفته شوند؟

مورد پنجم :بیمار مشکوک به  XDR-TBسل فوق مقاوم به درمان)
شما به عنوان مامور قرنطینه در یک فرودگاه بین المللی بزرگ ،در حال خدمت رسانی به یک جامعه میلیونی چند فرهنگی
هستید .یکی از مهم ترین مسئولیت های شما حفاظت از سالمت و اطمینان دهی به افرادی است که در فرودگاه هستند؛
چه ننهایی که می نیند ،چه ننهایی که می روند و چه افراد محلی .یک روز تلفنی از یک دوست دریافت می کنید .او در
سازمان سالمت عمومی شهر به عنوان مسئول بیماری های عفونی کار می کند .او سریعا برای شما توضیح می دهد که به
تازگی یک بیمار مبتال به سل مقاوم در یک خانواده پر جمعیت داشته است و نگران افرادی از خانواده فرد مبتال دو
بزرگسال و دو کودک )است که نگاهانه مراجعه به این سازمان سالمت را متوقف کرده بودند .با توجه به وضعیت بیمار و
زندگی خانوادگی او ،فکر می کند که احتمال منطقی وجود دارد که یک یا تعدادی از افراد نن خانواده نلوده شده باشند.
همکار شما به خانه ی ننها رفته است اما همسایه به او گفته است که این خانواده هم اکنون به سمت فرودگاه برای سفر به
خارا از کشور حرکت کرده اند .او از شما می خواهد که این خانواده را به محض ورود به فرودگاه دستگیر کنید تا برای
ابتال به سل نزمایش شوند.


نیا شما وظیفه قانونی خود را در این مثال می دانید؟



وظایف اخالقی شاااما در این مثال چیسااات؟ تفاوت های عملی و مورد انتظار را میان وظایف قانونی و اخالقی بیان
کنید.
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شما چه باید بکنید؟



نیا پاسخ شما برای افراد بزرگسال و کودک یکسان است؟



نیا اگر قرار بود فردی را ک ه به تازگی ت شخیو سل مقاوم برای او داده شده و ق صد سفر دارد ،د ستگیر کنید پا سخ
شما تغییری می کرد؟

مورد ششم  :ایجاد دستورالعمل قرنطینه برای یک ایستگاه شلوغ
شما در یک بندر شلوغ که مرکز اصلی هم برای رفت و نمد مسافران بین المللی و هم برای ترابری بار است مشغول به کار
می باشید .یک نگرانی عمومی در رابطه با چگونگی پاسخ واحد شما در مواجهه با فردی بیمار که به تازگی وارد بندر شده
است ،وجود دارد .به ویهه زمانی که شکی قوی اما غیر قطعی) درباره پتانسیل مرگ نوری و واگیری باالی این بیماری
ناشناخته وجود دارد .از شما خواسته شده است تا در زمینه ی تنظیم دستور العملی برای عکس العمل کارکنان در مواجهه
با این افراد تنظیم کنید.
مواردی که باید در نظر گرفته و سواالتی که باید به ننها پاسخ داده شود شامل موارد زیر است:


چه موارد اخالقی در رابطه با خارا کردن یک فرد از یک کشااتی اهمیت دارد؟ نیا ننها باید نفر اول از کشااتی خارا
شوند یا نخر؟ در صورت امکان برای حفظ حریم خصوصی این افراد چه باید کرد؟



چه اطالعاتی باید به مسافران کشتی داده شود؟ نیا اطالعات داده شده به مسافران و خدمه مشابه هم است؟ در اتخاذ
این تصمیم چه عواملی برای مثال شواهد  ،ریسک در معرض قرار گرفتن و )...دخیل هستند؟



نیا این اخالقی ست که مسافران و خدمه را برای بررسی و نزمایش کردن یا فقا به دلیل عدم اطمینان در تشخیو
فرد بیمار و بنابراین عدم اطمینان در مورد میزان احتمال در معرض بودن بقیه مسافران ،قرنطینه کنید؟



نیا دولت باید اقدامات احتی اطی برای مثال جلوگیری از نسااایب احتمالی ) را ارجح قرار دهد یا نزادی فردی را؟ چه
عواملی بر پاسخ شما تاثیر می گذارد؟



اگر تعداد مامورین حاضاار برای جساات و جو محدود باشااد ،الویت در زمان بندی به کارگیری کارکنان چگونه خواهد
بود؟ نیا قابل قبول ا ست که کارکنان ،بیش از ساعات قراردادی خود کار کنند تا افراد قرنطینه شده در ک شتی مدت
زمان کمتری ننجا بمانند؟



چه جزئیاتی از چنین شرایطی می تواند در ر سانه ها فاش شود؟ نیا اطالعاتی ه ست که نباید فاش شود؟ اگر ه ست
کدام اطالعات و چرا؟ در صورت امکان چه اطالعاتی باید به خانواده افرادی که در کشتی قرنطینه هستند داده شود؟



در صورتیکه همه افراد برای ارتباط با فرد بیماران غربال شوند چه میزان اطالعاتی باید به افرادی که در معرض قرار
گرفته اند راجا به هویت فرد بیمار را داده شااود؟ غربال گری فقا در صااورتی می تواند مفید باشااد که افراد گروه
مربوطه هویت نن شخو را بدانند.



اگر حین غربال گری مشخو شود که یکی از مسافرانی که در بندر قبلی پیاده شده است احتماال نشانه های بیماری
را بروز میداده  ،شما چه می کنید؟ نیا تفکر در مورد چنین موقعیتی تفاوتی در پاسخ های شما ایجاد می کند؟
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مورد هفتم :شیوع سل در میان بی خانمان های شهری
شیوع گ سترده سل در میان افراد بی خانمان در یک شهر بزرگ در کانادا دیده شده ا ست .واحد سالمت عمومی شهر با
استفاده از پرسشنامههای مدیریت بروز بیماری بر روی شناسایی افراد در معرض خطر متمرکز شده است .به افرادی که با
یک بیمار مبتال به سل در تماس بودهاند و یا ننها که فکر میکنند در خطر هستند تست های تشخیصی بیشتری پیشنهاد
می شود .درمان به افرادی که مبتال شده اند داده می شود .با این حال احتمال جمانوری دادههای بی شتری با ا ستفاده از
اضافه کردن چند سوال به پرسشنامه وجود دارد و چنین اطالعاتی برای بیشتر پی بردن به شیوه زندگی ،رفتارها و نیازهای
این جامعهی به خصااوص ،مفید واقا می شااود .این افراد به وضااوح در معرض خطر بیشااتری برای بیماری های واگیردار
هستند و این اطالعات در جلوگیری از انتقال این بیماریها در نینده کمک میکنند .یکی از اعضای تیم براساس دالیل زیر
بیان می کند که مناسب نیست این طرح پیشنهادی به گروه اخالق در پهوهش ) ( REBارسال شود:
 oاین طرح خطر کمی دارد
 oشرکت کنندگان می توانند به راحتی سواالت اضافه شده را پاسخ ندهند
 oنماده سازی چنین طرحی و لوازم مورد نیاز نن برای تطابق با قوانین گروه اخالق در پهوهش ،زمان کارکنان
را به جای مدیریت شیوع سل ،هدر میدهد.
 oبا توجه به این که جامعه مورد نظر افراد بی خانمان اند ،تقریبا غیر ممکن است این افراد را پس از تایید این
طرح توسا انجمن اخالق در پهوهش مجددا در سطح شهر پیدا کرد.


موارد اخالقی مربوط به این سناریو چی ست؟ فکر میکنید کدامیک از دیدگاه های متفاوت بحث شده قانا کنندهتر
است؟



یکی از شاارکت کنندگان گروه پیشاانهاد میکند که ابتدا االن داده ها جما نوری شااود و تصااویب گروه اخالق در
پهوهش بعدا و در مراحل بعدی انجام شود .نظر شما در مورد این گزینه چیست؟



یک پی شنهاد دیگر این ا ست که می توان م شوق هایی برای مثال پول) به شرکت کنندگان پی شنهاد کرد تا ننها تا
زمان تایید گروه اخالق در پهوهش در طرح م شارکت دا شته با شد .پرداخت نیز بعد از اتمام طرح انجام خواهد شد.
چه موارد اخالقی در مورد این پیشنهاد وجود دارد؟



در مورد این مثال چه کار باید کرد؟ دالیل پاسخ های خود را بیان کنید.
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مورد هشتم  :ویروس نیل غربی )WNV
در چند سااال اخیر ویروس نیل غربی ،به عنوان یک مشااکل رو به رشااد در کانادا ،به علت گسااترش این بیماری در میان
جمعیت پ شه ها در نمریکا شمالی دیده شده ا ست .حفظ نظارت طوالنی مدت از طریق راهکار های زیر حائز اهمیت می
باشااد .راه کار هایی شااامل :نمونه برداری از ن های راکد برای الرو ها ،تله گذاری برای پشااه ها و نزمایش ننها ،نزمایش
پرندگان مرده و ت شخیو و نزمایش گروه ن سبتا کمی از ان سان های بیمار .این نیز حائز اهمیت ا ست که به افراد جامعه در
مورد خطرات احتمالی ،وضعیت  WNVدر جامعه شان ،هرگونه راهکار برای کم کردن یا از بین بردن منابا احتمالی انتقال
و همچنین کم کردن شانس در معرض قرار گرفتن اطالعات الزم داده شود.
برنامه مراقبت بهداشاااتی ویروس نیل غربی ،داده هایی را براسااااس مکان جغرافیایی و دیگر عوامل مربوط به بیماران
جمانوری می کند .این یک راهکار حیاتی برای زیر نظر داشااتن فرو نشااساات یا جریان داشااتن بیماری براساااس شاارایا
محیطی و هواشااناساای اساات .هرچند داده های جما نوری شااده براساااس این برنامه ،احتماال مشااکالت اخالقی متفاوتی
خواهد داشاات؛ برای مثال ،داده های جما نوری شااده از تله های پشااه های ناقل و ماکیان و بیماران ناقل ،با دقت بر روی
نق شه م شخو می شوند .این نق شه هر هفته بروز ر سانی می شود و در ف ضای اینترنت به راحتی در د سترس خواهد بود.
البته هیچ منبعی که فاش کننده نام ،ندرس یا اطالعات مربوط به سالمت هر فرد با شد در این نق شه قرار نگرفته اما محل
عفونت در این نقشه های الکترونیکی ثبت می شود همینطور نزدیک ترین محل تالقی در مرکز شهری.


چه موضوعات اخالقی در این مثال قابل بحث است؟



نیا فکر می کنید در این مثال وظایف متفاوت به درستی وضا و تعدیل شده اند؟



چه م شکالت احتمالی در هنگام توجه ر سانه ها به کیس های منفرد یا گروهی برای مثال در مدر سه یا اماکن
مذهبی)  WNVبه وجود خواهد نمد؟ راه حل اخالقی برای حل این مشکالت چیست؟



اگر خطر انت شار ان سان به ان سان وجود ندا شته با شد مثال به جای  WNVکیس های مربوط به کزاز را بر روی
نقشه مشخو می کردیم) نیا پاسخ شما به سواالت باال تغییر می کرد؟ در چنین شرایطی چه باید کرد؟ دالیل
خود را بیان کنید.
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مورد نهم  :مسافر خطوط اتوبوسرانی گری هوند )Greyhound
یک کانادایی که به صورت غیر قانونی در نمریکا زندگی می کرد ،مبتال به سل ت شخیو داده شد .بعد از  10روز از درمان
او ناپدید شد .در حین تحقیق گزارشات قابل استنادی مبنی بر این که او کشور را برای سر زدن به خانواده اش ترک کرده
است بدست نمد .بنابراین نام او در لیست نظارت مرزی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها قرار گرفت .به این امید که اگر
به نمریکا برگشت ،شناسایی شده و به روند درمان باز گردد .حدود یک ماه بعد او در یک اتوبوس شرکت گری هوند در مرز
ویندسااور_دیترویت در حین عبور از مرز توسااا ماموران کنترل مرزی نمریکا در حین کنترل مدارک دسااتگیر شااد .او به
بازدا شتگاه کانادا منتقل و در ویند سور ب ستری شد و م شخو شد که هنوز از نظر سل نلوده ا ست .او هیچ اطالعاتی از
سااافرش و جایی که به مدت  4هفته بعد از ترک نمریکا اقامت داشاااته و این که با چه کسااای در ارتباط بوده به ماموران
سااازمان سااالمت عمومی نمی دهد .تنها اطالعات موجود این اساات که او بعد از ظهر نن روز در تورنتو به مقصااد دیترویت
سوار اتوبوس شرکت گری هوند شده است.
شاارکت گری هوند هیچ اطالعاتی از مسااافران دریافت نمی کند .بنابراین به جز  15نفری که از مرز رد شااده اند و توسااا
بایگانی مرز نمریکا قابل شناسایی می باشند ،راهی برای شناسایی دیگر مسافران نن اتوبوس نیست 27 .مسافر دیگر در نن
اتوبوس بوده اند که قبل از ر سیدن به م رز در ویند سور پیاده شده اند .بی شتر این افراد از تورنتو سفر کرده اند اما  12تای
نن ها از لندن سوار شده اند که به جای این که از تورنتو به ویند سور سفری  4ساعته دا شته با شند ،فقا یک ساعت در
راه باشند).
بیمار در و ضعیت عفونی متو سا و نه شدید ،قرار دارد .هیچ مدرکی در مورد میزان انتقال سل در اتوبوس موجود نی ست؛
فقا مسافران پرواز هایی که بیشتر از  8ساعت طول می کشند برای ابتال به بیماری بررسی می شوند و واحد های سالمت
سفر  4ساعته را مهم تلقی نمی کنند .دو تا از  3فرزند این بیمار ت ست توبرکولین پو ستی مثبت دارند اما با برر سی بی شتر
ارتباطات این بیمار در نمریکا هیچ مدرکی از انتقال بیماری به بیرون از خانه او یافت نشد.


چه موارد اخالقی در این مثال قابل بحث است؟



سازمان سالمت عمومی در رابطه با افراد مرتبا با این بیمار در کانادا چه باید بکند؟



نیا این مورد مسائل اجتماعی گسترده تری را منجر خواهد شد؟ اگر همه ی ننها مربوط به ابعاد اخالقی باشند چطور؟



چگونه این موضوعات قابل حل هستند؟
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مورد دهم :سناریو پرستاری
در طول شیفت شب یک مریض با ت شخیو احتمالی ننفوالنزای مرغی به بخش بیماری های حاد یک بیمار ستان شهری
بزرگ پذیرش شاد .پرساتار واحد اور انس که او را منتقل کرده اسات بیان می کند که باید منتظر بیماران مشاابه باشایم.
بیمار در اتاق ایزوله پذیرش شد .اطالعات کمی در مورد ت شخیو بیماری او موجود ا ست و کارکنان نگران سالمت خود و
بیماران دیگر هساااتند .مدیر بخش در جریان این اتفاق قر ار گرفت اما هیچ کدام از کارکنان حاضااار ،نموزش یا اطالعاتی
مربوط به شیوع ننفوالنزای احتمالی ندارند .سرپرست شیفت شب برای کمک فرا خوانده شد.
الی ،یک پرسااتار رساامی ،موظف به مراقبت از بیمار شااد .الی به صااورت نیمه وقت در بخش کار میکند .او مادر دو فرزند
مدر سه ای ا ست .ا لی همچنین به عنوان کارمند غیر ر سمی در مراقبت خانگی نیز کار می کند که ساعات کاری متغیر و
درنمد بیشتری برای او به همراه دارد .هم اکنون او نخر هفته ها کار نمی کند چرا که پرستار بچه در دسترسش نیست .الی
نگران سااالمتی خود و فرزندانش و تاثیر شاایوع ننفوالنزا بر برنامه کاری اش اساات .امروز عصاار تعداد کارکنان بخش کم و
شرایا روحی شان نام ساعد ا ست :یکی از پر ستاران ر سمی تمام وقت بیمار ا ست و باز هم هیچ جایگزینی برای پر ستاران
رسمی در دسترس نیست .مدیر بخش عنوان کرده است این بخش از نظر ساعات کار کارکنان دچار کمبود بودجه است و
کارک نان باید استفاده از تجهیزات را به حداقل برسانند تا در مصرف بودجه تعدیل حاصل شود .همچنین کاهش کلی بودجه
سالمت باعث کم شدن تعداد تخت ها در کل بیمارستان و در نتیجه انبوه مریضهایی که در بخش اور انس منتظر پذیرش
شدن در بخش ها هستند ،شده است .این مورد شرایطی را به تصویر میکشد که کادر درمان در معرض خطر هستند و به
خصوص در مورد بیماری های واگیردار که احتمال انتقال با تماس نزدیک وجود دارد.


ن یا الی با کار کردن در بخش مربوط به بی ماران مبتال به ننفوالنزا و یا دیگر بی ماری های عفونی ،خود را در خطر
انداخته است؟ نیا او خانواده اش را در خطر انداخته است؟



نیا الی می تواند به تمام اقدانات امنیتی در محل کار اطمینان داشته باشد؟



نیا الی دسترسی به منابا یا اطالعاتی که به نگرانی او در برابر خطری که با نن رو به رو است پاسخ دهد ،دارد؟

 کدام ارزش ها در خطرند؟
این مورد وظیفه ارائه مراقبت ،مبا شرت ،اتحاد ،اعمال متقابل ،وفاداری ،اعتماد و م سئولیت پذیری را مورد تاکید قرار
می دهد .دیگر ارزشهایی که باید در نظر گرفت شامل وجود) شواهد ،برابری /عدالت ،م سئولیت پذیری اجتماعی،
نزادی و استقالل است.
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مورد یازدهم :کادر درمانی که از واکسیناسیون سر باز می زند
یک ویروس جدید ننفوالنزا در سطح جهان در گردش است و در محلی که دکتر  Mکار می کند نیز شناسایی شده است.
دکتر  Mدر حوزه سالمت سالمندان م شغول به کار ا ست .از نن جا که او روزانه با افراد پر خطر در زمینه ابتال به ویروس
ننفوالنزا در ارتباط است ،نامش در لیست اولویت های واکسیناسیون قرار دارد .با توجه به عقاید شخصی دکتر  Mمربوط به
ایمن سازی ننفوالنزا ،او واکسیناسیون را قبول نمی کند .با دکتر  Mچه باید کرد؟

 چه ارزش هایی در معرض خطر است؟
نزادی ،استقالل ،احترام به خودمختاری افراد ،کارایی/اثربخشی توانایی فایده رساندن) ،قابل قبول بودن ،ضرورت/نیاز،
ا ضطرار ،تنا سب ،راهکار های کمتر محدود کننده ،عدالت/برابری ،عدالت در د ستر سی/عدالت در درنمد ،فراگیری و
جامعیت ،انسجام ،موظف به مراقبت ،نظارت ،اعتماد/وفاداری ،مبتنی بر شواهد بودن ،ارزش مالی.
بحث
اقدامات م شخ صی برای برخورد با مخالفین وجدانی باید انجام شود؛ به خ صوص برای ننها که در بخش مراقبت های بهدا شتی
کار می کنند .چگونه باید با این افراد برخورد کرد؟ سیا ست باید در سطح کالن ،میانه یا محدود با شد؟ نیا باید حق مراقبت از
بیماری که امکان دارد به بیماری عفونی مبتال با شد از دکتر  Mسلب شود؟ به علت خطر احتمالی برای سالمتی خود دکتر
 .)Mنیا دکتر  Mمی تواند از حق درمان بیماران سالم محروم شود؟ چرا که او ممکن است تماس تصادفی با یک فرد مبتال به
ننفوالنزا داشته باشد) .نیا هیچ راهنمای مدونی برای حل این دوراهی ها وجود دارد؟


ماهیت این مسئلهی سیاستی چیست؟



نیا هیچ سیا ستی در زمینه ی حل م شکالت مخالفین وجدانی  ،کارکنان و مراقبین سالمت  ،متخ ص صین و خدمت
گزاران سالمت که ایمن سازی را قبول نمی کنند ،وجود دارد؟ برای مثال نیا خا م شی منا سبی برای کار کردن با
کارکنان سازمان سالمت یا متخ ص صینی که به برنامه ایمن سازی یا دارو ها ب صورت وجدانی اعتراض می کند وجود
دارد؟



چنین سیا ست هایی می تواند برای هر مو س سه ای منح صر به فرد با شد برای مثال بیمار ستان ها ،مراجا سالمت
ایالتی) .اگر چنین ساایاساات هایی وجود نداشااته باشااد نیا اقداماتی برای تنظیم پیش نویس ننها وجود دارد؟ هدف
نهایی چنین سیاست ها و تصمیم هایی چیست؟ چه کسی مسئول چنین تصمیم گیری هایی است؟ از چه کسی باید
برای ت صمیم گیری و تنظیم پی شنویس چنین سیا ست هایی دعوت به همکاری شود؟ نیا این سیا ست ها در سطح
بیمارستانی یا ناحیه ای یا استانی تنظیم می شوند؟
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نیا هدف اصااالی اطمینان یافتن از این اسااات که کارمندان می توانند به همکاری در نظام مراقبت ساااالمت در موقعیت های
اور انساای ادامه دهند؟ نیا هدف اصاالی حفاظت از بیمارانی اساات که تاکنون به نظام سااالمت مراجعه کرده اند ،یا ننان که به
تازگی وارد این سی ستم می شوند؟ نیا هدف حفاظت از کارکنان ا ست؟ نیا هدف می تواند به گونه ای تعریف شود که همه ی
این سواالت را در بر بگیرد؟ وقتی که هدف معرفی شد چگونه باید به سمت سرانجام تعریف شده پیش رفت؟ همچنین ،این
فرایند باید عادالنه ،اطالع رسانی شده ،شفاف و موثر باشد .عالوه بر نن در این مثال فرایند همچین باید پاسخ گو و قابل تغییر
بر ا ساس اطالعات جدید بد ست نمده مربوط به داروها و واک سن با شد ،برای مثال یک واک سن ممکن ا ست هنوز در د سترس
نباشد و ممکن است داروهای ننتی ویروس نیز برای پیشگیری به اندازه کافی موجود نباشد اولویت داروهای ننتی ویروس برای
درمان افراد مبتال است).

نتایج قابل ذکر
این بر خالف هدف و غایت این مجموعه و مرحله ی ابتدایی تحقیقاتی برای تو سعه ی  NCCHPPدر جهت ایجاد اخالق حوزه
سالمت عمومی مربوط به کار شاغلین در خطوط اول کار این سازمان و سیا ست گذاران ا ست که برای تنظیم دروس عینی و
راهنمای توصاایفی بر اساااس چنین مثال هایی تالش کند .هدف انتشااار این مقاله هرگز تنظیم فرایند قدم به قدم رساامی که
بتواند چنین موضااوعات پ یچیده و چالش برانگیزی را به صااورت مشااروح حل کند نبوده اساات .هر چند چنین راهنماهایی در
شرف تنظیم در کتب مربوطه هستند) .همچنین هدف هرگز بیان یک سری ارزش های به خصوص ،راهنمای تصمیم گیری یا
چارچو عملکردی نبوده است هر چند مجموعه ای از ابزار هایی پیشنهاد شده که در دست استفاده در سایه دانش اندوزی و
مباحثات بین رشااته ای و ارزیابی می باشااند) .در عوض ،این مجموعه مثالها به عنوان یک نقطه شااروع برای یک گفت و گوی
طوالنی مدت در مورد ترکیب کردن اخالقیات با سیاست ها و اعمال اور انسی جامعه سالمت نماده شده است .همچنین تالشی
بود برای ت شویق و حمایت بحث و گفت وگو در مورد م سائل نکادمیک و عملی در را ستای غنی کردن پرو سه ی پی شرفت و
استفاده از مفاهیم اخالقی و منطق گرایی در زمان تصمیم گیری ها و سبک سنگین کردن های سخت ،تا جامعه در برابر تهدید
ها و شیوع بیماری ها محافظت شود و نیز از مرگ های اجتنا پذیر پیشگیری شود.
بر این اساس ما از پیشنهادات شما در مورد این مقاله استقبال می کنیم و بازخوردهای مفید و مرتبا با محتوای مقاله از سوی
شما را می پذیریم و شما را به ارسال سواالت و پیشنهاداتتان در راستای کمک به پیشرفت کاربردی و سیاست مدارانه تصمیم
گیری اخالقی در زمینه سالمت عمومی دعوت می کنیم.
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