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 مقدمه
( WHO) بهداشت نگرانی سازمان جهانیدر پی این راهنما 

ابوال در غرب آفریقا  1طغیاندر مورد مسائل اخالقی ناشی از 

. پاسخ واحد تهیه و تدوین شد 2016لی  2014در سال 

شروع  2014به ابوال در اوت  WHOجهانی  سالمتاخالق 

 متسالبالفاصله پس از آنکه طبق مقررات بین المللی  ؛شد

(2005( )IHR )" بین  دارای اهمیت عمومی سالمتاورژانس

اعالم شد. این اعالمیه منجر به تشکیل یک هیئت  "المللی

اخالق، و بعداً یک کارگروه اخالق شد که وظیفه آن تدوین 

مسائل و نگرانی ها در هنگام بروز  راهنمایی اخالق در مورد

بود. به طور فزاینده ای آشکار شد که مسائل  اپیدمیاین 

 ر طغیانکه در سایبود  مسائلیهمان  اخالقی ناشی از ابوال 

بیماری های عفونی از جمله سندرم تنفسی حاد  جهانی های

(SARS) ،ایجاد همه گیر و سل مقاوم به چند داروی آنفلوانزا 

 شده بود.

راهنمایی اخالقی در مورد  WHOدر حالی که ، با این حال

قبلی  راهنماهای، صادر کرده است طغیان هابرخی از این 

متمرکز شده است.  یخاص زا های بر روی بیماری منحصرا

فراتر رفتن از موضوعات اختصاصی برای ، هدف از این سند

خاص و در عوض تمرکز بر روی همه گیر عوامل بیماری زای 

اری بیم طغیاناست که به طور کلی در  جامعیئل اخالقی مسا

به  ،عالوه بر ارائه اصول کلیاین سند . کاربرد داردهای عفونی 

بررسی چگونگی تطابق این اصول با شرایط مختلف 

 اپیدمیولوژیکی و اجتماعی می پردازد. 

 

 طغیانکه در ای در حالی که بسیاری از مسائل اخالقی 

وجود می آیند همان مواردی است ه ب واگیردارهای  بیماری

 دنوجود می آیه ب نیز عمومی سالمتزمینه های دیگر  که در

پیچیدگی های خاصی دارد.  ،بیماری طغیان اصل موضوع اما

 وریف صورته بیماری باید ب طغیانتصمیم گیری در هنگام 

اجتماعی  تاختالال، عدم اطمینان علمی بستری ازو اغلب در 

                                                           
1 Outbreak  

انجام شود. به طور  کلی ترس و عدم اعتماد فضایو  نهادیو 

 ؛ته اندقرار گرف طغیان تأثیرکشورهایی که بیشتر تحت ، حتم

ساختارهای قانونی و نظارتی توسعه ، دارای منابع محدود

در برابر آمادگی فاقد  درمانی نظام های بهداشتینیافته و 

 بالیای کشورهایی که دچاربه ویژه شرایط بحرانی هستند. 

 ؛در معرض خطر هستند اند،طبیعی و درگیری های مسلحانه 

زیرا این شرایط همزمان با کاهش منابع مورد نیاز و دسترسی 

بیماری های  طغیانخطر ، داشتی درمانیبه مراقبت های به

بیماری های  طغیان، را افزایش می دهد. عالوه بر اینواگیردار 

بحران های اجتماعی را ایجاد و یا تشدید  ممکن است واگیردار

 نظام های بهداشتی درمانیمی تواند این موضوع کند که 

ه برآورده کردن هم، شکننده را از بین ببرد. در چنین شرایطی

و تصمیم  نیازهای فوری به طور همزمان امکان پذیر نیست

و اولویت بندی ارزش های اخالقی  مقایسه گیرندگان مجبور به

. فشارهای زمانی و محدودیتهای منابع شوندمی  ابتیه رقبالقو

شمول و ، بدون مشورت کامل باعث اقدام هایی ممکن است

تصمیم گیری اخالقی  فرآیندشفافیت الزم برای یک 

 .از سوی نظام ها شود، مستحکم
 

طور ویژه ه این سند راهنمایی در مورد مباحث اخالقی که ب

ف هد، است مؤکد بودهبیماری های عفونی  طغیانی زمینه  بر

 سالمتاخالق در  ی تکمیل راهنمایی های موجود در زمینه

با راهنماهای کلی تر  همراه. بنابراین باید استداررا عمومی 

ر روی ب پژوهش، نظام مراقبتدرمورد موضوعاتی مانند 

ب آسی های مشارکت کنندگان انسانی و رفع نیازهای جمعیت

 شود. خوانده، پذیر
 

 ،به صورت پیشینی ها و رویه های تصمیم گیری نظامتنظیم 

مناسب  های اطمینان از تصمیم گیری حصولبهترین راه 

، کشورهااز  بیماری است. طغیاناخالقی در صورت وقوع 

سازمان های بین المللی و سایر ، مؤسسات مراقبت بهداشتی

عوت د به بیماری همه گیر انهافراد درگیر در اقدامات پاسخگوی

 فرهنگی، با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعیکه  می شود

به تدوین استراتژی ها و ابزارهای عملی برای ، و سیاسی محلی

خاص خود  ساختار و شرایطاعمال اصول این سند راهنما در 
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به منظور حمایت از این  می شودمتعهد  WHO بپردازند.

 کند. ککم بصورت فنی تالش ها به کشورها

 

 

 اصول اخالقی مرتبط

از  ؛که باید زندگی کنیم روشی"اخالق شامل احکام مربوط به 

 می باشد. "عادت های رفتاریماناهداف و ، جمله اقدامات

تفاده اس، تحلیل اخالقی شامل شناسایی اصول مربوطه فرآیند

ارزش  از آنها در یک موقعیت خاص و داوری در مورد چگونگی

فراهم هنگامیکه امکان ارضای همه آنها  مختلف اصول دهی به

. این سند راهنما انواع اصول اخالقی را ترسیم نیست، می باشد

می کند که در زیر به هفت دسته کلی تقسیم می شوند. این 

دسته بندی ها صرفاً برای راحتی خواننده ارائه می شوند؛ روش 

 بل قبوله همان اندازه قاهای دیگر برای گروه بندی آنها ب

 .است

 

دو مفهوم متفاوت را در ، 3عدالتیا  2لعد ،در این سند - لعد

در  برابریرعایت است که به  4انصاف بر می گیرد. مورد اول 

ین افرصتها و نتایج اشاره دارد. عناصر اصلی ، منابع خصیصت

، جلوگیری از با موارد مشابه ساویبرخورد م عبارتند از: مفهوم

ژه به افرادی که به وی بودن نسبت تبعیض و استثمار و حساس

 لعد"وجه دوم  در معرض آسیب یا بی عدالتی قرار دارند.

عادالنه برای تصمیم گیری  فرآینداست که به یک  "5یفرآیند

 های مهم اشاره دارد.

)اطالع رسانی  وقیهای حقشامل روند یفرآیند لعناصر عد

ه شفافیت )ارائ، (ه شدنو فرصتی برای شنید درگیربه افراد 

اطالعات واضح و دقیق در مورد مبنای تصمیم گیری ها و 

جامعه و شمول فراگیر بودن / تعامل ، (پروسه اتخاذ تصمیم

ربط می توانند در  نفعان ذی ذی همه اینکه )اطمینان از

مسئولیت پذیری )تخصیص ، د(تصمیم گیری ها شرکت کنن

( و نظارت )اطمینان از تصمیمات و اجرای مسئولیت

 است.ی( سسازوکارهای مناسب برای نظارت و برر

 

                                                           
2 Justice 
3 Fairness  
4 Equity  

 رایگفته می شود که ب اعمالی به سودرسانی – 6سودرسانی

مانند تالش برای  ؛دیگران انجام می شود به دنرسان خیر

ل اص، عمومی سالمتتسکین درد و رنج افراد. در زمینه 

برآورده کردن  برایجامعه  تعهداتزیربنای  سودرسانی

 انسانی اولیهویژه نیازهای ه ب، نیازهای اساسی افراد و جوامع

 .می باشد سالمتی و امنیت، سرپناه، مانند تغذیه

 

تا  که اقدامات کند بیان می مطلوبیتاصل  - 7مطلوبیت

د. نکه باعث رفاه افراد یا جوامع می شو صحیح هستند هنگامی

مستلزم در نظر  مطلوبیتتالش ها برای به حداکثر رساندن 

گرفتن تناسب )متعادل کردن مزایای احتمالی یک فعالیت در 

( و کارآیی )دستیابی ناشی از آن آسیب یا برابر هرگونه خطر

 .می باشد به بیشترین مزایا با کمترین هزینه ممکن(
 

 برخوردبه  "شخاصاحترام به ا"اصطالح  - شخاصاحترام به ا

 انهامشترک انسعزت و حقوق ذاتی ، انسانیت منطبق بربا افراد 

احترام به  اصلی ی جنبهاشاره دارد.  موارد مذکورو آگاهی از 

 آنمستلزم  و این امر است خودمختاری احترام به، شخاصا

تا براساس ارزش ها و  است که به افراد اجازه داده شود

انتخاب های خود را انجام دهند. رضایت ، ترجیحات خود

ک اجازه ی ،دارای صالحیت ی که در آن فردفرآیند ،آگاهانه

، بدون ط و کافیرا بر اساس اطالعات مربوسری از اقدامات 

 بکار بردنیکی از راه های  بدهد؛ تحمیل ناخواستهاجبار یا 

این مفهوم است. در مواردی که افراد فاقد ظرفیت تصمیم 

مسئولیت  ممکن است الزم باشد دیگران، گیری هستند

. احترام به افراد را عهده دار شوند آنها حفاظت از منافع

هایی مانند حفظ حریم  همچنین شامل توجه به ارزش

، خصوصی و محرمانه بودن و همچنین اعتقادات اجتماعی

خانوادگی است.  روابطمذهبی و فرهنگی و روابط مهم از جمله 

 سالمت عمومیفعالیت های  احترام به افراد در انجام، سرانجام

 و پژوهشی به شفافیت و حقیقت گویی نیاز دارد.
 

5 Procedural justice  
6 Beneficence  
7 Utility  
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آزادی شامل طیف گسترده ای از آزادی های  - آزادی

آزادی تجمع ، مذهبی و سیاسی مانند آزادی حرکت، اجتماعی

مسالمت آمیز و آزادی بیان است. بسیاری از جنبه های آزادی 

 گیرد. تحت حفاظت قرار می به عنوان حقوق اساسی بشر

 بازگشت متناسب" تأمین متقابل شامل  عمل - عمل متقابل

هایی است که مردم انجام داده اند.  برای مشارکت "و درخور

 تقابل می شوند می توانندم عملسیاست هایی که موجب 

زیرا می توانند  ؛مهمی برای ارتقاء اصل عدالت باشند عامل

ه تالش برای پاسخ ب و بارامکانات  اختالفات ناعادالنه در توزیع

 .را اصالح کنند اپیدمی
 

، یک رابطه اجتماعی است که در آن یک گروهاتحاد  – اتحاد

جامعه جهانی در کنار هم قرار می  بطور بالقوه ملت یا، اجتماع

عمل جمعی را در مواجهه با تهدیدهای اصل اتحاد گیرند. 

ها برای غلبه بر  مشترک توجیه می کند. همچنین از تالش

روه گ اقلیت ها و بهزیستی تضعیف نابرابری هایی که موجب

 ، حمایت میکند.های در معرض تبعیض می شود
 

 کاربرد در عمل:

ممکن است بر اساس  استفاده از اصول اخالقی باید تا آنجا که

 ،در تعیین اینکه آیا یک اقدام خاص، بطور مثال شواهد باشد.

تصمیم گیرندگان باید با هر مدرک  یا خیر؛ مفید واقع می شود

 ،علمی موجود در مورد مزایا و مضرات مورد انتظار این اقدام

 مداخله ای . هرچه اقدام پیشنهادی بیشترراهنمایی شوند

مبنی بر دستیابی به هدف مورد  باشد، نیاز به شواهد محکم

که شواهد به خصوص در . هنگامی گردد نظر بیشتر می

 اساس مات باید تا حد ممکن برصمیتأخذ  ،دسترس نباشد

و مبتنی بر شواهد موجود بحث هایی بر اساس منطق و اصول 

 .باشددر موقعیت های مشابه 
 

 طغیاندر هنگام تقابل اصول با یکدیگر  متعادل نمودندر 

 بیماری های عفونی، کشورها باید به تعهدات خود طبق قرارداد

اصول  بگذارند.های بین المللی حقوق بشر احترام 

گسترده ای برای  نحوچارچوبی است که به   "8سیراکوزا"

برخی از حقوق  بر محدودیتاعمال  ارزیابی مناسب بودن

                                                           
8 Siracusa  

اساسی بشر در شرایط اضطراری مورد پذیرش قرار گرفته 

تصریح می کند که هرگونه محدودیت  سیراکوزااست. اصول 

 ی دستیابیدر مورد حقوق بشر باید مطابق قانون و در راستا

انجام شود. عالوه افراد  از منافع عمومیمشروع  به یک هدف

 هداشت یتضرور به شدتچنین محدودیت هایی باید ، بر این

روش های کم تر مداخله گرانه دیگر برای رسیدن همان  و

هرگونه محدودیت باید  در نهایت. هدف وجود نداشته باشد

غیر ، مبتنی بر شواهد علمی باشد و به صورت خودسرانه

 منطقی یا تبعیض آمیز اعمال نشود.

ات اقدامبه نسبت  حفظ اعتماد مردم، به دالیل عملی و اخالقی

از اهمیت اساسی برخوردار است. این  اپیدمیبه گرانه پاسخ

فراد ااران و ذامر تنها درصورتی ممکن است که سیاست گ

ول اصمنصفانه و مداوم با به کارگیری  ؛پاسخگوییمسئول 

 بازبینی مبتنی بر ،عمل کنندو روشی مورد اعتماد  یفرآیند

بر اساس بهبود  و را سرلوحه قرار داده مربوطه جدید اطالعات

 .پذیرفته عمل نمایند تأثیرجوامع 

دام اق گونهیک رویکرد هماهنگ برای موفقیت هر، عالوه بر این

ی ضروری است. همه اعضای جامعه به اپیدمی پاسخ  در

به  کشورها ی زیرا همه ؛جهانی باید با همبستگی رفتار کنند

 آسیب پذیرند.  خطر بیماری عفونی برابردر یک میزان 

 

 راهنما این نحوه تدوین

نظیم تمستقیم برای  بسیاری از افراد به شکل مستقیم و یا غیر

 ابتدا با ایجاد کمک کردند. این تدوین سند راهنمایی این

 2014آگوست  11که توسط مدیر کل در  -هیئت اخالق 

 سوئیس اخالق که در ژنو موقت های و کارگروه - تشکیل شد

برای ارائه راهنمایی در مورد استفاده   2014بین اوت و اکتبر 

ابوال در غرب  طغیاناز مداخالت آزمایش نشده در هنگام 

در ماه مه سال ، . پس از آن، آغاز شدتشکیل شدند آفریقا

نفعان در دوبلین ایرلند با  گروهی از متخصصان و ذی، 2015

 طغیانیکدیگر دیدار کردند تا اظهارات اخالقی موجود درباره 

را بررسی کنند و روشی را برای ایجاد  واگیرداربیماری های 

تجزیه  ،یندفرآیک سند جامع تر تهیه کنند. برای کمک به این 

و تحلیل و ترکیب کلیه اسناد راهنمایی موجود مربوط به 
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)ضمیمه  واگیرداربیماری های  طغیانمالحظات اخالقی در 

ه های آموخت . شرکت کنندگان با تأکید بر درسانجام شد (1

به ویژه تجربیات اخیر با ابوال، بر نیاز به  ی،قبل طغیانشده از 

ینه های مختلف راهنمایی هایی که متناسب با زم

نها آ تأکید کردند.، اجتماعی و اقتصادی باشد، اپیدمیولوژیکی

 همچنین در مورد اهمیت تمرکز بر روی سؤاالت گسترده تر

 و تولید دانش، تعامل جامعه، جهانی سالمت درباره نحوه اداره

وم شرکت کنندگان بر لز، سرانجام تنظیم اولویت بحث کردند.

ابزارهای عملیاتی مشخص برای کمک به افراد  فوری توسعه

گنجاندن  ، به منظوراپیدمی به گوپاسخدرگیر در اقدامات 

راهنمایی اخالقی در تصمیم گیری عملی تأکید کردند. این 

ایتالیا برای بررسی  دوباره در پاتو 2015گروه در نوامبر سال 

 متخصصان و ذی مشورت باپیش نویس اولیه راهنمایی و 

دار دوباره دی، اخیر ابوال طغیاناز جمله بازماندگان ، دیگر نفعان

پیش نویس جدیدی برای بررسی ، کردند. در پی این جلسه

تهیه این  برایبین المللی ارائه شد. کارشناسانی که 

 2در ضمیمه  ،دستورالعمل در این جلسات شرکت کرده اند

 ذکر شده اند.

سازماندهی شده  ،دستورالعمل خاص 14این سند در حدود 

است که هر یک از آنها جنبه های اصلی برنامه ریزی و پاسخ 

به همه گیری را نشان می دهد. هر دستورالعمل توسط یک 

مباحث اخالقی را نشان  هدف سری سؤال ارائه می شود که

که حقوق و  شدهو در ادامه بحث مفصلی ارائه  می دهد

مید است که این فعان مربوط را بیان می کند. ان تعهدات ذی

 ارائه، عمومی سالمتمتخصصان ، ارانذسند برای سیاست گ

پاسخ دهندگان خط ، درمانی دهندگان مراقبت های بهداشتی

شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی و ، محققان، مقدم

 هب پاسخربط که در برنامه ریزی و اقدامات  سایر نهادهای ذی

بخش های همچنین  بیماری های عفونی نقش دارند و طغیان

 مفید واقع شود. ، خصوصی
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 ها و جامعه جهانی تعهدات دولت .1

 

 
 

 سؤاالت مطرح شده: 

 
 تعهدات دولت ها برای جلوگیری و پاسخ به طغیان بیماری های عفونی چیست؟ 

  فراتر از مرزهای خودشان است؟چرا تعهدات کشورها برای جلوگیری و پاسخ به طغیان بیماری های عفونی 

 کشورها چه وظایفی برای شرکت در مراقبت و اقدامات آماده سازی جهانی دارند؟ 

 دولت ها چه تعهداتی برای ارائه کمک های مالی، فنی و علمی به کشورهای نیازمند دارند؟ 

 

  
 

به وسیله ی بهبود شرایط محیطی و  دنتوان دولت ها می

اجتماعی، اطمینان از دسترسی و کارکرد صحیح سیستم 

بهداشتی و درگیر شدن در فعالیت های مراقبتی و پیشگیرانه 

در پیشگیری و پاسخ به  را اساسی ینقش ی سالمت عمومی،

 ،. این اقدامات با همبیماری های عفونی داشته باشند طغیان

هایی با  بیماری طغیانابل مالحظه ای به طور ق می توانند

به این اقدامات ، به عالوه د.نکاهش ده را پتانسیل اپیدمی

 سالمت موثر در دسترس بودن پاسخ راجع بهاطمینان  حصول

. دولت ها کمک می نمایند اپیدمیصورت بروز  عمومی در

ای ه مدت سیستم اخالقی دارند تا از ظرفیت بلندی وظیفه 

، دمیاپی و پاسخ به پیشگیری موثر در اقدامات الزم برای انجام

 اطمینان حاصل کنند.

 

 کشورها نه تنها نسبت به افراد درون مرزهای خود بلکه به

 تعهد دارند. نیز جامعه بین المللی به ،صورت گسترده تر

در حقوق اقتصادی،  سازمان ملل متحد ی کمیته همانطور که

ی از آنجای" است: به رسمیت شناخته نیز اجتماعی و فرهنگی

به راحتی از مرزهای یک کشور قابل  که برخی از بیماری ها

جمعی برای حل این  یجهانی مسئولیتی جامعه ، ندانتقال

 و مسئولیت ،اقتصادی ی مشکل دارد. کشورهای توسعه یافته

خاصی برای کمک به کشورهای فقیرتر در حال  ی وظیفه

 ."توسعه در این زمینه دارند

 

 طغیانواقعیت عملی است که  حاکی از ایناین تعهدات 

و طغیان در یک  نمی شنبیماری های عفونی مرزهای ملی را 

 می تواند سایر جهان را در معرض خطر قرار دهد. کشور

 

بین ی تعهدات کشورها برای رسیدگی به نیازهای جامعه 

وظف مآنها بلکه  فقط در مواقع اضطراری پدید نمی آید یالملل

ر ل اجتماعی موثبرای بهبود بخشیدن به عوامه توجه مستمر ب

دسترسی محدود به آموزش ، از جمله فقر ؛در بهداشت ضعیف

ه منجر بهای نامناسب آب و فاضالب و بهداشت که  و سیستم

 هستند. می شوند،واگیردار ای ه بیماری طغیان

 

 ها و جامعه جهانی است: موارد زیر عناصر اصلی تعهدات دولت
 

  عمومی سالمتحصول اطمینان از کفایت قوانین ملی - 

همانطور که بعداً در این سند بحث می شود، برخی 

 عمومی که ممکن است در هنگام سالمتمداخالت 

ضروری باشد )به عنوان مثال  واگیرداربیماری  طغیان

محدودیت در آزادی جابجایی( به داشتن یک مبنای 

و همچنین سیستمی برای  قانونی روشن برای اقدام دولت

برای بستگی دارد. همه کشورها نظارت و بازنگری، 

اختیار کافی می  خود که به دولتحصول اطمینان از این

و  داده دهند تا به طور مؤثر به یک بیماری واکنش نشان

 طور مناسبه را ب حقوق انسانیحفاظت از در عین حال 
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عمومی خود ، باید قوانین سالمت کند تأمینبرای افراد 

 را بررسی کنند.

 ی همه – آمادگی جهانی و مراقبتاقدامات  در مشارکت 

)قوانین  IHR کشورها باید مسئولیت های خود را تحت 

 نظارتاقدامات انجام دهند تا در سالمت بین المللی( 

 به شیوه ای درست و شفاف شرکت کنند. این جهانی

بدون توجه به  و شامل اطالع رسانی فوری مسئولیت ها

عواقب منفی که ممکن است با این اطالع رسانی همراه 

ر دباشند، از جمله کاهش احتمالی تجارت یا گردشگری، 

یک  باعث بروز هایی است که می تواند مورد رویداد

عهد ت شوند.عمومی با نگرانی بین المللی  سالمتاورژانس 

ز ابه اطالع رسانی سریع به جامعه بین المللی نه تنها 

متقابل  عمل و اتحادبلکه از اصول اخالقی  IHRمتن 

کشورها باید برنامه های ، ناشی می شود. عالوه بر این

بیماری های عفونی و سایر طغیان آمادگی الزم را برای 

، و برای اجرای برنامه ها کسب کنندبالیای احتمالی 

 مراکز درمانی ارائه دهند.به راهنمایی هایی را 

 

 کشورهایی که منابع  - فنی و علمی، مالی کمک های ارائه

های خارجی را دارند باید از آمادگی  الزم برای ارائه کمک

از جمله ، اقدامات پاسخ به اپیدمی جهانیجهانی و 

 دتولی درمان و، تحقیق و توسعه در زمینه های تشخیص

پتانسیل اپیدمی  ی دارایواکسن برای عوامل بیماری زا

برای  ستمرم با تالشحمایت کنند. این پشتیبانی باید 

عمومی محلی و تقویت  سالمتهای  ایجاد ظرفیت

اولیه در  درمانی های بهداشتی های مراقبت سیستم

 طغیانکشورهایی که بیشترین خطر آسیب در اثر 

 شود.تکمیل  ،را دارندواگیردار های  بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 آنفوالنزای مرغی در اندونزی

Gary Hampton, WHO 

mailto:imsa.iran.scorp@gmail.com


 

 

9 

ی 
ی ها

ن بیمار
ی در طغیا

الق
ل اخ

ت مسائ
ی مدیری

راهنما
واگیردار

 

 

 جامعه محلی مشارکت .2

 

 

 سؤاالت مطرح شده:

 چرا مشارکت جامعه یک جزء مهم از اقدامات برای پاسخ به طغیان بیماری های عفونی است؟ 

 مشخصه های رویکرد جامعه محور در پاسخ به طغیان بیماری های عفونی چیست؟ 

  که در طول فعالیت های مشارکت اجتماعی در جامعه دریافت می کنند، چه باید تصمیم گیرندگان با ورودی هایی

 کنند؟

 نقش رسانه در اقدامات برای پاسخ به طغیان بیماری های عفونی چیست؟ 

 

بیماری های  طغیان به گوپاسخ اقداماتتمام جنبه های 

 جوامع از سویو مداوم هنگام  زودعفونی باید با مشارکت 

نوع  عالوه بر اهمیت اخالقی در .پشتیبانی شوند پذیرفته تأثیر

مشارکت جامعه برای ایجاد و حفظ اعتماد و نظم جامعه ، خود

 نیز ضروری است.

 اقداماتبه طور کامل در برنامه ریزی و  وامعکردن ج دخیل

ارد توجه به مو مندنیاز ،واگیرداربیماری  طغیانبرای پاسخ به 

 :استزیر 

 تأثیر همه افرادی که بالقوه ممکن است – فراگیری 

ر د را خود باید فرصت داشته باشند تا صدای بپذیرند

بیماری  طغیانمراحل برنامه ریزی و پاسخ به  ی کلیه

، به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان واگیردارهای 

یل . برای تسهتصمیم گیرندگان برسانند گوش به، قانونی

باید بسترها و ابزار ، سالمتارتباط عمومی با مسئولین 

 های ارتباطی کافی ایجاد شود.

 در جلوتر،  همانطور که – شرایط آسیب پذیری خاص

ب کسبه باید ، است مورد بحث قرار گرفته 3دستورالعمل 

ی بیمار طغیانافرادی که هنگام  نقش داشتن اطمینان از

 در ،آسیب یا بی عدالتی هستند در معرض های عفونی

 نطغیابرنامه ریزی و پاسخ به  پیرامونتصمیم گیری 

. مسئوالن ، توجه ویژه ای شودبیماری های عفونی

بهداشت عمومی باید بدانند که چنین افرادی ممکن 

های دیگر بی اعتماد باشند نهاد است نسبت به دولت و 

امعه ج با تعاملتالش کنند تا آنها را در برنامه های  و باید

 .سهیم کنند

  ارتباطی های برنامه – دیدگاه های گوناگونپذیرا بودن 

دو طرفه  صحیحباید به منظور تسهیل گفت و گوی 

م برای اعال باشند صرفا وسیله ای اینکه نه، طراحی شود

تصمیماتی که قبال گرفته شده اند. تصمیم گیرندگان باید 

شناخته، پیرامون های جایگزین را  آماده باشند تا رویکرد

و در تصمیمات خود بر اساس اطالعاتی  کردهبحث  آنها

تجدید نظر کنند. دسترسی سریع  ،که دریافت می کنند

به جامعه و در نظر گرفتن منافع همه ی افرادی که به 

می تواند نقش مهمی دارند، قرار  تأثیرطور بالقوه تحت 

جوامع برای مشارکت  در ایجاد اعتماد و توانمند سازی

 ایفا کند. صحیحدر یک گفت و گوی 
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 اصل اخالقی شفافیت مستلزم آن است که  – شفافیت

که  انیبیتصمیم گیرندگان مبنای تصمیم گیری ها را با 

ح توضی برای عموم ،از نظر زبانی و فرهنگی مناسب است

دهند. هنگامی که تصمیمات باید در مواجهه با اطالعات 

ابهامات باید به صراحت اذعان ، اتخاذ شوند غیر مطمئن

 و به مردم منتقل شوند.

 

 عموم مردم باید بدانند چه کسی  – مسئولیت پذیری

پاسخ به با  مرتبطو اجرای تصمیمات  اتخاذول ئمس

ه ک را چگونه می توانند تصمیماتیآن ها است و  طغیان

 به چالش بکشند.  ،معتقدند مناسب نیستند

 

 

 طغیانرسانه نقش مهمی در هرگونه تالش برای پاسخ به 

بیماری های عفونی بازی می کند. بنابراین اطمینان از 

دسترسی رسانه ها به اطالعات دقیق و به موقع در مورد 

سازمان های غیر ، بیماری و مدیریت آن مهم است. دولت ها

دولتی و موسسات دانشگاهی باید تالش کنند تا از آموزش 

برای اطالع رسانی در ، مفاهیم و فنون علمی مربوطهرسانه ای 

حمایت  - غیر ضروری نا امنی یجادبدون ا - خطرات مورد

عمومی  سالمتبرای کارمندان بخش  ای . آموزش رسانهکنند

 سالمتی که موضوعات رسانه های در تعامل با که ممکن است

خود، ی مهم است. به نوبه ، باشند ش می دهندعمومی را پوش

واقعی و متعادل ارائه ، دقیق شاترسانه ها وظیفه دارند گزار

 دهند. این یک وظیفه ی مهم اخالق رسانه ای است.

 

  

در سریالنکاطغیان وبا   

Fid Thompson 
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 خاص آسیب پذیریط شرای .3

 

 

 سواالت مطرح شده:

 
  ها هنگام طغیان بیماری های عفونی به صورت ویژه آسیب پذیر تلقی می شوند؟چرا برخی افراد و گروه 

  چگونه آسیب پذیری می تواند بر توانایی های شخص در دسترسی به خدمات هنگام طغیان بیماری عفونی تأثیر

 بگذارد؟

 ات هنگام طغیان چگونه آسیب پذیری می تواند بر تمایل و توانایی یک فرد برای اشتراک گذاری و دریافت اطالع

 بیماری عفونی تأثیر بگذارد؟

 چرا نگرش منفی و تبعیض هنگام طغیان بیماری عفونی خطرات ویژه ای دارند؟ 

 به بیماری های عفونی رنج  راز چه طریقی ممکن است افراد آسیب پذیر، از فشارهای نامتناسب در اقدامات پاسخگ

 ببرند یا نیاز به منابع بیشتری داشته باشند؟

 

 

 واگیرداربیماری های طغیان برخی افراد و گروه ها هنگام 

اران و ذیا بی عدالتی هستند. سیاست گ بیشتر مستعد آسیب

باید برنامه هایی را  ک،اپیدمیپاسخ دهندگان بیماری های 

 بیماری طغیانبرای رفع نیازهای این افراد و گروه ها پیش از 

اقدامات منطقی را ، بیماری طغیان تهیه کنند و در صورت

برای اطمینان از برآورده ساختن این نیازها انجام دهند. انجام 

این کارها مستلزم توجه مستمر به تعامل جامعه و ایجاد شبکه 

 های اجتماعی فعال بین نمایندگان جامعه و دولت است.

ر ی آسیب پذیافراد و گروه هابه  برای رسیدگی ی کهتالش ها

 :دنداشته باش باید موارد زیر را در نظر د،نگیر صورت می

 بسیاری از  – به خدمات و منابع شواری در دسترسید

 ،مشخصه هایی که در آسیب پذیری اجتماعی نقش دارند

دشوار  را می توانند دسترسی افراد را به خدمات ضروری

 به عنوان مثال: افراد دارای ناتوانی جسمی  ؛کنند

 

که حتی باشند  داشتهی ممکن است اختالالت حرکت

 .را دشوار یا غیر ممکن می کند وتاهک در فواصل مسافرت

سایر افراد آسیب پذیر اجتماعی ممکن است به حمل و 

ه باشند و یا نیاز بدسترسی نداشته نقل ایمن و مطمئن 

که ترک خانه را برای آنها  شته باشنددا مراقبت هایی

 افراد آسیب پذیر ممکن ،دشوار می کند. عالوه بر این

شه پ دسترسی به منابع الزم مانند آب تمیز یااست فاقد 

-برای کاهش خطر بیماری ناشی از گزش پشه  - بند

 باشند.

 

 برخی از انواع – نیاز به راهکارهای ارتباطی جایگزین موثر 

آسیب پذیری می تواند مانع توانایی فرد در انتقال یا 

دریافت اطالعات شود. موانع ارتباطی می توانند ناشی از 

طیف گسترده ای از عوامل از جمله بی سوادی، نا آشنایی 

اختالالت شنوایی ، با زبان )یا زبان های( محلی یا رسمی

ت سترسی به اینترنیا عدم د و انزوای اجتماعی، یا بینایی
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 .ی باشند اما محدود به آنها نیستندو سایر خدمات ارتباط

عمومی یا  سالمتدریافت پیام های ضروری  ،این موانع

مشارکت کامل در فعالیت های تعاملی با جامعه را برای 

یام پ ، انتقالافراد دشوار می کنند. برای غلبه بر این موانع

 ،پیام متنی، رادیو ها باید در شکل های مختلف )مانند

کارتون ها و ...( و همچنین ارتباط مستقیم ، بیلبورد ها

. مسئوالن صورت پذیرد، نفع اصلی شفاهی با افراد ذی

نباید فرض کنند که عموم مردم در جست و  سالمت

 ادر عوض باید فعاالنه ب ،جوی اطالعات خواهند بود

 ارتباط برقرار - در هرکجا که هستند - ثرأمتجمعیت 

 کنند.

 

 اجتماعی حروماعضای گروه های م – نگ و تبعیضا تأثیر 

و تبعیض قابل توجهی رو به رو  نگرش منفی غالبا با

که  – عمومی سالمتهای در اضطراراین امر  هستند که

 تشدیدمی تواند  -همراه است ترس و و بی اعتمادی  با

بیماری های عفونی  طغیانافراد مسئول پاسخ به  گردد.

باید اطمینان حاصل کنند که با همه افراد به صورت 

و بدون در نظر گرفتن وضعیت عادالنه منصفانه و 

رفتار می شود.  جامعه، هنجار درارزش  اجتماعی یا

د ایجا همچنین آنها باید اقدامات الزم را برای جلوگیری از

 و خشونت اجتماعی انجام دهند. نگرش منفی

 

 حتی  – طغیاناقدامات در پاسخ به  بار نامناسب توزیع

 ،انجام شوند قصد عمومی با بهترین سالمتاگر اقدامات 

می توانند سهوا بار نامتناسبی را بر روی جمعیت های 

دستورات قرنطینه ای ، به عنوان مثال؛ خاص قرار دهند

که افراد را به ماندن در خانه مجبور می کنند می توانند 

برای افرادی که برای به دست آوردن  را عواقب مخربی

باید از خانه  - مانند آب تمیز یا غذا - نیازهای اساسی

، داشته باشند. به همین ترتیببه همراه  ،خارج شوند

اجتماعی مانند تعطیلی مدارس  فاصله گذاریاقدامات 

می تواند هزینه های نامتناسبی را برای کودکانی که برای 

وابسته به رفتن به مدرسه  ،اییغذ ی دسترسی به وعده

که ممکن است کسی  یهستند و همچنین والدین شاغل

 .دایجاد کن ،نداشته باشند فرزندشانرا برای نگهداری از 

 

  رفع نیازهای افرادی که وضعیت  – بیشتر به منابعنیاز

آنها باعث آسیب پذیری ویژه آنها می شود گاهی نیاز به 

 مازاددارد. در برخی موارد منابع  مازاد استفاده از منابع

مانند زمانی که یک مترجم استخدام ، نسبتا کم هستند

در جهت براقراری  - می شود تا یک انجمن مشارکتی را

ایجاد کند. در  برای اعضای یک اقلیت زبانی -ارتباط 

از اهمیت بیشتری موضوع موارد دیگر ممکن است 

  ارسیی بهداشتی مانند زمانی که تیم ها ؛برخوردار باشد

صعب برای ارسال واکسن و درمان در مناطق روستایی 

 رایبهزینه  تخصیصبا مشکل رو به رو هستند.  ،الوصول

 حقیقت،است. در ضروری  اصالح منابعتعیین ضمانت 

به چنین ارزیابی  ،مطلوبیترساندن به حداکثر هدف 

هایی نیاز دارد. به هر حال علی رغم اهمیت حفظ منابع 

اصل اخالقی عدالت گاهی اوقات ممکن است ، محدود

منابع بیشتر به افرادی که بیشتر نیاز دارند را اختصاص 

 .نماید توجیه

 

 بیماری های عفونی می طغیان – افزایش خطر خشونت 

جنایت را ، اجتماعی را تشدید کندتواند ناآرامی های 

مخصوصا در  افزایش داده و رفتار های خشونت آمیز را

ا ی های جمعیت برابر گروه های آسیب پذیر مانند اقلیت

عمومی سالمت برانگیزد. عالوه بر این اقدامات  مهاجران،

 مشاغل مانند انزوا در خانه، قرنطینه، تعطیلی مدارس و

صوص علیه زنان و کودکان می تواند موجب خشونت به خ

به  شود. مقاماتی که در برنامه ریزی  و اقدامات پاسخ

که  حتمالشرکت می کنند باید برای این ا طغیان

 طغیان املبه عنوان ع ممکن است جمعیت های خاص
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 .، آماده شوندخشونت قرار گیرندمورد ، انتقال افزایشیا 

تا از رویکردها باید به گونه ای فعاالنه طراحی شوند 

اعضای چنین گروه هایی در برابر خطر افزایش خشونت 

.گردد محافظت

 

پزشکی که در بیمارستان های تحت حمایت 

MFS.مشغول بررسی بیماران است ، 

 2011اویل، بحر الغزال شمالی، سودان جنوبی، 

Siegfried Modola / IRIN  
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 :محدودمنابع  خصیصت .4

 

 

 سواالت مطرح شده:

 
 چه نوعی از تصمیمات تخصیص منابع، در طی طغیان یک بیماری عفونی ممکن است الزم شود؟ 

  اصول اخالقی مطلوبیت و عدالت چگونه در تصمیمات مربوط به توزیع منابع محدود در طی طغیان بیماری عفونی 

 به کار برده می شود؟

 تصمیمات مربوط به طغیان یک بیماری عفونی به کار برده می شود؟ اصول اخالقی عمل متقابل چگونه در 

 ظر در ن - در طی طغیان یک بیماری عفونی - به تصمیمات مربوط به تخصیص منابع ای نسبت چه مالحظات عملی

 گرفته می شود؟

 ارند، چه ونی ندکادر سالمت نسبت به اشخاصی که توانایی دسترسی به منابع حیاتی را در طی طغیان بیماری های عف

 وظایفی دارد؟  

 

عفونی می تواند به سرعت ظرفیت دولت  های بیماری طغیان

کند و آنها تکمیل را  های بهداشتی درمانیمراقبت  نظامها و 

را وادار به گرفتن تصمیمات دشوار درباره توزیع منابع محدود 

 اختصاص دادن برخی از این تصمیمات ممکن است در .نماید

تخت های بیمارستان،  مداخالت پزشکی ظهور یابند، مانند:

برخی دیگر با مسائل گسترده تری . داروها و تجهیزات پزشکی

 مرتبط ،در مورد چگونگی به کارگیری منابع سالمت عمومی

مثال، منابع محدود چگونه باید بین فعالیت هایی  طورب ؛است

توزیع  مشارکت اجتماعی، ارتقای سالمت، و نظارتهمچون 

ای ه پیگری و ردیابی تماس آیا باید منابع انسانی به شوند؟

 بیمار اختصاص یابد؟ درمان احتمالی ی یا هزینه بیمار فرد

محدود باید صرف ارتقای آب و امکانات بهسازی  ی بودجه

 فاضالب شود یا ساختن امکانات قرنطینه؟

بیماری های عفونی با سایر مشکالت مهم  طغیانهمچنین 

 برای ت عمومی، بر سر منابع و اهمیت رقابت می کنند.سالم

 تخدماابوال، کاهش دسترسی به  طغیانمثال، یکی از عواقب 

و  شدن بیمار سالمت عمومی به علت شمار زیاد بیماران و

، مرگ های ناشی در نتیجه بود. در بهداشتی درمانیکا مرگ

ر (، و ماالریا به طوHIVویروس نقص ایمنی انسان ) از سل،

 چشمگیری در این دوره افزایش یافت.

 ماتاقدا که با  افرادی و سایر بهداشتی مراقبت مراکز دولت ها،

برای  یدستورالعمل دویندرگیرند، باید با ت به طغیان گرپاسخ

برای چنین شرایطی  ،طغیاندر زمان  محدودتوزیع منابع 

باید از طریق پروسه ای  دستورالعمل هاییچنین  آماده باشند.

. دوین شودت - ذی نفعانحداکثری نظرات  شامل - شفاف

اسناد نوشتاری رسمی که اعمال و  صورت به باید همچنین

افراد  شود. ثبت اولویت ها را به طور واضح مشخص می کند،

مالحظات زیر را در ، باید دوین این دستورالعمل هادرگیر در ت

 :نظر بگیرند

 عدالتو  مطلوبیتمالحظات  ینایجاد تعادل ب- 

تصمیمات توزیع منابع باید با اصول اخالقی 

mailto:imsa.iran.scorp@gmail.com
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 اصلمنظور از  شود. مطلوبیت و عدالت تطبیق داده

توزیع منابع برای بیشترین منفعت و  ،مطلوبیت

، عدالتاصل در حالی که  ؛می باشد کمترین زیان

در  .استتوجه پراکندگی منصفانه سود و زیان م

ممکن است توزیع مساوی سود و موارد از  رخیب

گر ا دیگر، برخیدر حالی که در  ؛ضرر منصفانه باشد

مانند فقیران،  بدتر دارای شرایطارجحیت با گروه 

 بیماران و آسیب پذیران باشد، منصفانه است.

همیشه این امکان وجود ندارد که بتوان به طور 

 دست یافت. عدالتو  مطلوبیت دو اصل کامل به هر

برای مثال، ایجاد مراکز درمانی در مناطق شهری 

را افزایش میدهد زیرا گروه بزرگی  مطلوبیتبزرگ، 

اما  ؛درمان می شونداندک از مردم با منابع نسبتا 

اگر باعث شود منابع ناچیزی برای  چنین رویکردی

با اصول جوامع روستایی دوردست باقی بماند، 

رای حل راه حل منفردی ب است.ر تضاد د عدالت

 د؛وجود ندار عدالتو  مطلوبیتتضاد های بالقوه بین 

مهم این است که تصمیمات از طریق پروسه ای 

اتخاذ شرایط جامع و با در نظر گرفتن شفاف و 

 شوند.

 

  بر اساس مالحظات مرتبط با  مطلوبیتتعریف

 ،مطلوبیتاخالقی  لاص به کاربردنبرای  - سالمتی

 تحتی که هایابتدا ضروری است که نوع پیامد

ه شناخت ،اند شدهعنوان بهبود آسایش و رفاه شمرده 

 مرکزت تخصیص منابع، فرآینددر  به طور کلی، شود.

ع به این مناف باشد. سالمتی منافع مرتبط باباید بر 

، شمار کلی نجات یافتهل زندگی های کشمار صورت

سال های زندگی حفظ شده، شمار کل سالهای 

 می ، تعریفت شدهتنظیم کیفی وزندگی حفظ شده 

در حالی که ممکن است  . به همین دلیل،گردد

 طغیانافرادی که برای مدیریت به اولویت دادن 

ضروری هستند، اخالقی باشد؛ نباید افراد را بر 

 ااجتماعی غیر مرتبط ب ارزش اساس مالحظات

 ضروری برای جامعه، اولویت دهیم. خدمات اجرای

 

  جمعیت های آسیب پذیرتوجه به نیاز های -  

 به کار بردندر  ،بررسی شد 3 بخشهمانطور که در 

باید توجه خاصی به گروه ها و  عدالت اخالقی لاص

عیض، تب اثر افرادی که بیشترین آسیب پذیری را در

 معطوف شود. و منزوی سازی دارند، نگرش منفی

مالحظات باید به طور خاصی معطوف به افرادی 

مکانی که آنها  ،که در مراکز محدود شده اند باشد

به طور وسیعی به دیگران وابسته هستند و نسبت 

به افراد حاضر در جامعه، در معرض ریسک بسیار 

 باالتری از عفونت قرار دارند.

 

 بر اساس عمل متقابل برای کسانی  تعهدات اجرای

ییماری عفونی  طغیانبه  اقدامات پاسخ که در 

ول اخالقی عمل متقابل به اص - شرکت می کنند

این مطلب اشاره می کند که جامعه باید افرادی را 

که برای حفظ منافع جامعه با خطر رو در رو می 

 دادن حق اولویت ،این اصول شوند، حمایت کند.

دسترسی به منابع محدود به افرادی که خطر را 

د، تقبل می کنن طغیانبرای شرکت در پاسخ به یک 

 کند.می وجیه ت

 

 ی برای افراد نیفراهم کردن مراقبت حمایتی و تسکی

 حیات هستند فظکه ناتوان از دسترسی به منابع ح

 نجات حتی زمانی که فراهم کردن منابع پزشکی -

برای تمام افراد ممکن نیست، باید  حیاتی دهنده 

 اطمینان حاصل شود که هیچ بیماری رها نمی شود.

این است که  مهم،یک راه برای عملی کردن این 

منابع کافی برای فراهم  که شودحاصل اطمینان 

اختصاص  کردن مراقبت حمایتی و تسکین دهنده

 یافته اند.
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 اصول توزیع باید با مالحظاتی که در ادامه می آید،

 :به کار برده شوند

 اصول توزیع باید با یک روش  - ثبات در به کارگیری

و هم تا گستره   اتسسوم درون تک تکثابت، هم 

ه به کار گرفتی ممکن در سرتاسر نواحی جغرافیایی 

تضمین  به منظورابزار های تصمیم گیری  .شوند

هیچ فردی به  اینکه موارد مشابه و یکساندرمان 

 به که یا سایر مالحظاتی دلیل وضعیت اجتماعی

 ،ه استدبیان نش خصیصطور واضح در برنامه ی ت

، باید دریافت نمی کنددرمان بهتر یا بدتری را 

باید تالش شود تا از تبعیض ناخواسته  .تدوین شوند

روش های  به کار گیرییا  انتخابسیستمیک در 

 دوری شود. خصیصت

 یی اتخاذ باید ساز و کارها - اختالف نظرها حل کردن

 خصیصتا اختالف نظر ها درباره کاربرد اصول ت شود

به گونه ای این ساز و کار ها باید  را حل کنند؛

طراحی شوند تا تضمین کنند که هر کس باور دارد 

ته گرفبی به کار به طور نامناس خصیصکه اصول ت

بی طرف و قابل داوری  به پروسه های ،شده اند

پاسخگویی دسترسی و فرصت شنیده شدن را 

 داشته باشد.

 

 بزرگ برای  های رقابت جمعیت - پرهیز از فساد

یک  طغیاندسترسی به منابع محدود در طی 

 نظارتبیماری عفونی، ممکن است فساد در بخش 

ه کاطمینان از اینباید جهت  سالمتی را تشدید کند.

، رشوه قبول یافراد درگیر در سیستم های توزیع

یا رشوه نمی دهند یا در دیگر فعالیت های  کردهن

 .دیرگ رتصو اقداماتی ،نمی شوند درگیرفاسد 

 

 د تا ح ،خصیصاجرای اصل ت - تفکیک مسئولیت ها

ی اممکن نباید به پزشکانی که سابقه روابط حرفه 

برای دفاع از  - باعث می شود تعهد اخالقیآنها 

 ،داشته باشند - بیماران یا گروه های خاص منفعت

سپرده شود. در عوض تصمیمات باید توسط 

مناسبی اتخاذ شود که دالیل  و پزشکان شایسته

یک بیمار یا گروه  ترجیحشخصی یا حرفه ای برای 

ندارند.
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 سالمت عمومی نظام مراقبت .5

 

 

 سواالت مطرح شده:

 
 بیماری های عفونی چه نقشی را بازی می کند؟طغیان به  گودر اقدامات پاسخ مراقبت 

  از نظر اخالقی باید تحت بررسی قرار گیرند؟ مراقبتیآیا فعالیت های 

  برای حفاظت از محرمانه بودن اطالعات جمع آوری شده چه  ،را انجام می دهند مراقبتیاشخاصی که فعالیت های

 وظایفی دارند؟

 د؟داده شو به آنها مراقبتییا فرصتی برای انصراف از فعالیت های و رضایت افراد گرفته  آیا شرایطی وجود دارد که 

 آسیب دیده جمع کرده اند  و جوامع افشای اطالعاتی که از افراددر انجام می دهند  مراقبتیهای  ی که فعالیتنکسا

 چه وظایفی دارند؟

 

 

مولفه های ضروری  ،جمع آوری و بررسی نظام مند داده ها

 طغیانهستند که هم برای مدیریت  اضطراری اقدامات پاسخ

 غیانطبیماری فعلی و هم برای کمک به پیشگیری و پاسخ به 

ند. حتی اگر این فعالیت ها نبیماری در آینده کمک می ک

، شناخته نشوند نظارتیبه عنوان تحقیق برای اهداف مشخصا 

اطالعات شخصی در برابر از اینکه اطمینان برای حصول 

می خطرات جسمی، قانونی، روانی و سایر آسیب ها محافظت 

تم . کشورها باید سیس، باید یک تحلیل اخالقی انجام شودشود

را برای نظارت اخالقی بر اقدامات سالمت  های سازماندهی

متناسب با اهداف، روش ها، سود و زیان و همچنین  عمومی

تأثیر اقدامات افراد و گروه هایی که وضعیت آنها ممکن است 

صرف نظر از درنظر بگیرند. ، باعث آسیب پذیری آنها شود

 اقدامات سالمتچنین سیستم هایی، تحلیل اخالقی  ایجاد

 سالمتاخالق  ی عمومی باید مطابق هنجارهای پذیرفته شده

عمومی باشد و توسط افراد و گروه هایی انجام شود که بتوانند 

 در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.

 یوهه شببا کیفیت باال و سالمت  به وقوع پیوستن مراقبت از 

 حداقل با دو عامل پیچیده متناسب است. اول ،اخالقی ی

حوزه های در  مراقبت مرتبط با نظام های قانون اینکه

ممکن است غیر ضروری، پیچیده و یا  ،مختلف اختیاراتی

حوزه های در مراقبتیفعالیت های  آنکه متناقض باشد. دوم

با سطوح مختلف منابع انجام می شود و  اختیاراتی مختلف

 أثیرتداده ها بودن بر کیفیت و قابل اطمینان  بدین ترتیب

 طغیان. این مسائل به احتمال زیاد در حین گذاشته می شود

 فوری به برنامه ریزی یو نیاز شدهبیماری های عفونی تشدید 

دقیق و همکاری بین المللی ایجاد می کند. موضوعات خاصی 

 د مورد توجه قرار گیرند شامل موارد زیر است:که بای

 افشای  – محافظت از محرمانه بودن اطالعات شخصی

 طغیانغیرمجاز اطالعات شخصی جمع آوری شده هنگام 

بیماری عفونی ) ازجمله نام، آدرس، تشخیص، سابقه ی 

خانوادگی و غیره( می تواند افراد را در معرض خطر قابل 

توجهی قرار دهد. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که 
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 جمله از؛ محافظت کافی در برابر این خطرات وجود دارد

به دست قوانینی که از محرمانه بودن اطالعات  تدوین

 دنمحافظت می کن مراقبتیاز طریق فعالیت های  آمده

و قوانینی که استفاده یا افشای چنین اطالعاتی را در 

جهت اهدافی غیر از آنچه برای آن جمع شده اند به شدت 

. استفاده و به اشتراک گذاری داده های سازندمحدود می 

جمع آوری شده برای اهداف تحقیقاتی  ای که مراقبتی

 ناسبماخالق تحقیقاتی کامال  ی کمیته ییدتأباید به اند، 

 .باشدرسیده  و آموزش دیده

 

  بهداشت مراقبت از  –ارزیابی اهمیت مشارکت جهانی

امتناع  امکان و بدون اجباری یبه شکلعمومی معموال 

فردی انجام می شود. اگر یک مسئول پاسخگوی دولت 

ی عموم تسالممشخص کند که برای دستیابی به اهداف 

 مراقبتیجمع آوری اطالعات  ؛مشارکت جهانی الزم است

از نظر اخالقی  ه دلیل مصالح عمومب، بر مبنای اجبار

 بتیمراقمناسب است. اما نباید تصور کرد که فعالیت های 

همیشه باید به صورت اجباری انجام شوند. نهادهای 

 باید مجاز مراقبتیمسئول طراحی و تصویب برنامه های 

ی را بررس مراقبتیافراد از فعالیت های خاص  امتناعبودن 

 نظر گرفتن ماهیت و درجه با در  کنند و این بررسی باید

اهداف  خدشه دار شدن میزان فرد درگیر و ریسکی 

 ، صورت بگیرد.بر اثر این امتناع یسالمت عموم

 

  صرف نظر از اینکه آیا  –افشای اطالعات به افراد و جوامع

شده یا داده  مراقبتیمتناع ار اقدامات به افراد قدرت ا

 در باید به صورت شفاف انجام شود. مراقبتروند  خیر،

افراد و جوامع باید از نوع اطالعات جمع  حالت، کمترین

آوری شده در مورد آنها، اهداف استفاده از این اطالعات 

عات جمع آوری شده این اطال در آن، و هر شرایطی که

ممکن است با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شود آگاه 

فعالیت های ی اطالعات در مورد نتیجه ، باشند. به عالوه

باید در اسرع وقت در دسترس باشند. باید به  مراقبتی

ابالغ این اطالعات توجه زیادی شود تا اینکه  ی شیوه

 د.رو نشون نگ و تبعیض رو بهاخطر افراد تحت نظارت با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imsa.iran.scorp@gmail.com


 

 

19 

ی 
ی ها

ن بیمار
ی در طغیا

الق
ل اخ

ت مسائ
ی مدیری

راهنما
واگیردار

 

 محدودیت آزادی حرکت .6

 

 

 سواالت مطرح شده:

 

 تحت چه شرایطی در طی طغیان یک بیماری عفونی، محدود کردن آزادی حرکت شخص قانونی است؟ 

 چه شرایطی باید برای افرادی که آزادی حرکت آنان محدود شده است در نظر گرفته شود؟ 

  در حق افرادی که آزادی حرکت آنان محدود شده است، باید صورت گیرد؟چه تعهدات دیگری 

  برای حصول اطمینان از اجرای مناسب محدودیت های آزادی حرکت باید از چه فرآیندهای محافظتی ای استفاده

 کرد؟

 ی تعهدات قانون گذاران و مسئوالن سالمت عمومی برای اطالع رسانی به عموم مردم در مورد محدودیت آزاد

 حرکت، چه هستند؟

 

محدودیت آزادی حرکت شامل منزوی سازی، قرنطینه، 

برای کاهش  جامعاقدامات و  نظارت یا محدود سازی سفر

تماس بین مردم )مانند تعطیلی مدارس یا ممنوع کردن 

اغلب می توانند  اقدامات این .می باشدگردهمایی های بزرگ( 

داشته یک بیماری عفونی طغیان نقش مهمی را در کنترل 

ه کنندتوجیه ارزش اخالقی حفاظت از سالمت جامعه، و  باشند

 اثرگذاری ایننباید اما  است. برد آنها در این شرایطرکای 

شرایط  برخیواقع، تحت  در شود؛فراموش  اقدامات

ممکن است نقش کمکی کمی  این اقداماتاپیدمیولوژیکی، 

شته باشند و حتی ممکن است ی نداتأثیرو یا اصال  داشته

باعث  و با تولید یک عکس العمل، اثرات معکوس داشته

 ن،عالوه بر ای کنترلی دیگر شود. اقدامات پیشبرد مقاومت به

همه ی این محدود سازی ها بار چشمگیری را بر افراد و جوامع 

تحمیل می کنند که شامل محدود سازی مستقیم حقوق 

وق آزادی حرکت و تشکیل ، به خصوص حقن انسانیبنیادی

 گردهمایی های مسالمت آمیز می شود.

حرکتی نباید  برهیچ محدودیت  با توجه به این مالحظات،

 به مسائلی که در ادامه می آید، اجرا شود: توجهبدون 

 مبنای قابل توجیه برای تحمیل محدودیت ها- 

؛ تصمیمات تحمیل محدودیت آزادی حرکت

مقامات سالمت عمومی همانطور که در مشورت با 

باید بر مبنای  و بین المللی مشخص شده است،

عامل بیماری  ی بهترین شواهد در دسترس درباره

چنین مداخالتی فقط  بنا گردد. یافته، طغیانزای 

در صورتی باید انجام شود که شواهد منطقی نشان 

انتقال  دهند این محدودیت ها به طور چشمگیری،

اجرای این منطق بیماری را کاهش می دهد. 

با توجه به دستیابی  و باشد شفافباید محدودیت 

مناسب  به اطالعات علمی جدید درباره ی طغیان، 

مورد ارزیابی قرار  مرتبا بایدبودن هر محدودیتی 

اجرای یک محدودیت دیگر  دلیل و منطقاگر  .گیرد
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و بدون محدودیت باید به سرعت  شت،وجود ندا

 برداشته شود. تأخیر

 

 تمام محدودیت ها بر - محدودیت عمالکم ترین ا 

آزادی حرکت باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند 

که کمترین فشار قابل قبول ممکن را تحمیل کنند. 

فقط زمانی باید تحمیل  بیشترمحدودیت های 

وجود داشته باشد که نشان  ویق یشوند که دالیل

سازی کمتر ما را به اهداف سالمت  ددهد محدو

برای مثال، به طور کلی  عمومی نمی رساند.

اجرای  دربانه مشارکت داوطلی درخواست ها

دخالت یا  و قانوناجبار  ازسالمت عمومی دستورات 

. به طور مشابه، یت داردارجح نیروهای نظامی،

 خانگی افراد باید قبل از محدود سازی ی قرنطینه

 در نظر گرفته شود.ی که در مرکز بیماری اند افراد

که به طور  یسالمتمکان مراقبت  ایزوله سازی

معموال برای افرادی که در  مناسبی تجهیز شده،

به خصوص در  - حال حاضر عالمت دار هستند

 - به شدت واگیردار هستندمورد بیماری هایی که 

ایزوله سازی خانگی ممکن است  .توصیه می شود

حمایت کافی  با فراهم کردناسب باشد و گاهی من

 هخانواد اعضای. ساماندهی شود پزشکی و تدارکاتی

و می توانند تحت نظر کارکنان  هستند مشتاق

 این مسئله سالمت عمومی تعلیم دیده، عمل کنند.

به خصوص در زمانی که تعداد موارد بسیار بیشتر 

 کابردی است. از ظرفیت امکانات باشد،

 ی با انتخاب های در بعضی موارد، - هزینه ها

ممکن است باعث هزینه های  رکمت محدودیت

این مسئله به تنهایی مجوز رویکرد  بیشتری شود.

هر چند هزینه  را نمی دهد. شدیدهای محدودیتی 

، تدارکاتها و دیگر محدودیت های عملی )مانند 

فاصله، نیروی کار در دسترس( ممکن است به طور 

 تا مشخص شود که اده قرار گیرندمورد استفقانونی 

کمتر امکان  های محدودیت با آیا یک جایگزین

این مهم به خصوص در محیط  پذیر هست یا خیر.

می  مطرح هایی که محدودیت شدید منابع دارند،

 .باشد

 هر محدودیت بر آزادی  - تضمین شرایط انسانی

حرکت، به خصوص آنها که داوطلبی نیستند، باید 

کافی پشتیبانی شود تا تضمین کند که با منابع 

فشار بی مورد را تجربه نمی  ،افراد تحت محدودیت

افرادی که تحرک آنها محدود  برای مثال، کنند.

چه  ،شده است )چه از طریق بستری شدن در خانه

( باید دسترسی آنها به غذا، نهاد هابستری شدن در 

آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی، سرپناه، لباس و 

 همچنین مهم است مراقبت پزشکی تضمین شود.

مکان ا تضمین شود افراد فضای فیزیکی کافی، که

و ابزار برقراری ارتباط با  شرکت درفعالیت ها

فراهم کردن این  عزیزان و دنیای بیرون را دارند.

بار  ابراز توجه به ن وأنیاز ها برای احترام به ش

بر افراد  اعمال شده اجتماعی چشمگیر-روانی

ساز و کار  .استو عزیزانشان ضروری  محدود شده

 ها باید به گونه ای باشد که خطر خشونت )شامل

جنسی( و انتقال بیماری های محلی کاهش  تعرض

نهادهای به خصوص زمانی که افراد در  یابد،

بستری شده اند یا وقتی که جوامع تحت  بهداشتی

که  افرادی قرنطینه توده ای )وسیع( هستند.

قرنطینه هستند، چون در معرض عامل بیماری زای 

 روشی ی بوده اند، نباید به واسطه طغیانمسبب 

که بستری شده اند در معرض خطر باالتری از 

 3همانطور که در راهنمای عفونت قرار بگیرند )

تصمیمات شرایط و وضعیت بستری بررسی شد 

باید نیازهای جمعیت های آسیب پذیر را در نظر 

 رد(.بگی

 حتی  - مالی و اجتماعی عواقب مشخص کردن

محدودیت های کوتاه مدت بر آزادی حرکت می 
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و احتماال ویرانگر  تواند پیامد های چشمگیر

اجتماعی و مالی برای افراد، خانواده ها، و 

کمک هایی  جوامعشان داشته باشد. کشور ها باید

برای خانواده هایی که از ضرر مالی در نتیجه  را

ناتوانی در هدایت کسب و کار، از دست دادن شغل، 

یا دیگر عواقب و  آسیب به محصوالت زراعتی

محدودیت آزادی بر حرکت رنج می برند؛ فراهم 

در بعضی موارد ممکن است نیاز باشد که این  کنند.

 پایان زمان محدودیت بعد ازبرای مدتی  ها کمک

یی به به عالوه، تالش ها .دادامه داشته باشنیز 

از ادغام و استقرار مجدد  منظور پشتیبانی اجتماعی

باید  افرادی که دیگر نیازی به محدودیت ندارند

کاهش  از جمله یاقداماتکه شامل صورت بگیرد 

 .می باشدو تبعیض  انگ

  باید ساز و کار هایی  - مراحل قانونیمحافظت از

که به افراد تحت محدودیت اجازه دهد  یجاد شودا

تا مناسب بودن محدودیت ها، چگونگی وادار شدن 

را  موجب اعمال محدودیت می شودو شرایطی که 

به علت شرایط امر  به چالش بکشند. اگر این

ون باید بد اورژانسی، قبل از اجرا امکان پذیر نیست؛

مطالبات برای  ییساز و کار ها تأخیر بیش از حد،

همه ی افراد دخیل در  در دسترس باشد.اد افر

 ءتصمیمات محدود سازی آزادی، باید برای هر سو

 استفاده ای از قدرت پاسخگو باشند.

 محدودیت ها بر آزادی حرکت باید  - برنامه عادالنه

ارای خطر تمام افرادی که د برای به روش یکسان

در نظر  هستند، مشابهی برای سالمت عمومی

ی ارتباط ب دالیلافراد نباید به  بنابراین،گرفته شود. 

عضویت  از جمله، ی که برای دیگران دارندخطر اب

 محبوب یا غیر محبوب  ی دستهدر هر گروه یا 

 )برای مثال گروه هایی که با جنسیت،اجتماعی 

قومیت یا مذهب تعریف می شوند( تحت محدودیت 

ان به عالوه، قانون گذار بیشتر یا کمتر قرار بگیرند.

باید تضمین کنند که محدودیت ها به گونه ای 

تناسبی را به بخش نام افزوده نمی شود که بار

 آسیب پذیر جامعه تحمیل کند.

 مسئوالن قانون گذاران و  - و شفافیت اتارتباط

 ییگفتگو برایسالمت عمومی باید جوامع را 

 بر آزادی حرکت به کار که هر محدودیتی پیرامون

با کمترین  ها گیرند و اینکه چگونه محدودیت می

همچنین باید به  .فرا خوانند بار ممکن اجرا شود،

 محدودیت هاییطور مرتب برای پیاده سازی چنین 

چه برای جامعه در مقیاس بزرگ و چه برای آنها  -

به روزرسانی  - که تحرکشان محدود شده است

 یاستراتژی های ارتباط های منظمی فراهم کنند.

 نگرش منفی نسبت بهباید طراحی شوند تا از 

افرادی که آزادی آنها محدود شده است دوری شود 

و از حریم شخصی آنها به خصوص در رسانه ها 

 .به عمل آیدحفاظت 
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محدودیت های مربوط به مداخالت پزشکی برای تشخیص، درمان و پیشگیری  .7

 داراز بیماری واگیر

 

 

 سواالت مطرح شده:

 

 گیری مداخالت پزشکی  کدام ویژگی ها و معیار های ایمنی باید در به کار داربیماری های واگیر هنگام طغیان

 مد نظر واقع شوند؟

 آنها چه حق و حقوقی در دریافت اطالعات  قانونی، بیماران یا سرپرستان دارهنگام طغیان بیماری های واگیر

 راه های جایگزین مداخالت و اقدامات پزشکی دارند؟فواید و ، مربوط به خطرات

 تحت چه شرایطی زیرپا گذاشتن امتناع یک فرد از اقدامات تشخیصی، دارهنگام طغیان بیماری های واگیر ،

 تواند قابل قبول باشد؟ درمانی یا پیشگیرانه می

 ماری رانه به هنگام طغیان یک بیقبل از زیرپا گذاشتن حق امتناع یک فرد از اقدامات تشخیصی، درمانی یا پیشگی

 ، کدام تدابیر حفاظتی باید اتخاذ شود؟دارواگیر

 

 

هرگونه اقدامات پزشکی برای تشخیص، درمان یا پیشگیری از 

باید طبق معیار های پزشکی حرفه ای  داربیماری های واگیر

برای دستیابی به باالترین سطح امنیت  ی کهو تحت شرایط

انجام شود. کشورها، تحت حمایت طراحی شده،  9بیمار

بین المللی، بایستی حداقل استاندارد ها را به  انمتخصص

منظور مراقبت و درمان بیماران ناشی از طغیان برقرار کنند. 

این استاندارد ها نه تنها در مراکز بهداشتی درمانی بلکه در 

نظیر جلسات  - مراقبت های خانگی، فعالیت های اجتماعی

و اقدامات پاکسازی محیط یا  - سالمت و بهداشت آموزش

 .مدیریت اجساد به کار گرفته شوند

                                                           
9 Patient safety  

افرادی که این اقدامات پزشکی به منظور تشخیص، درمان یا 

ود ش به آنها ارائه می واگیردارپیشگیری از عامل بیماری زای 

 .بایستی از خطرات، فواید و راه های جایگزین مطلع شوند

پزشکی قابل توجه ی مداخله  رست همانطور که  در هرد

فرض باید بر . دیگری، به آن ها اطالعات کافی ارائه می شود

این اساس گذاشته شود که تصمیم گیری نهایی برای انتخاب 

باید توسط بیمار انجام گیرد.  ،و دریافت مداخله ی درمانی

م گیری صمیبرای بیمارانی که فاقد توانایی قانونی الزم برای ت

های حوزه ی سالمتی هستند، این تصمیم گیری ها به طور 
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معمول باید توسط نماینده یا وکالی مورد تصدیق و معتبر و 

 درصورت امکان با کسب رضایت بیمار انجام شود.

کادر درمانی باید این نکته را مد نظر قرار دهند که در برخی 

مانی یا شرایط، امتناع از دریافت اقدامات تشخیصی، در

پیشگیرانه ممکن است از دید یک فرد داری سالمت ذهنی 

انتخاب عاقالنه ای باشد. اگر فردی از دریافت این  اقدامات 

 باید طی یک گفتگوی محترمانه با بیمار امتناع کند، درمانگران

وی، او را به به نگرانی ها و احساسات و نیاز های  و با توجه

 سمت انتخاب اصلح سوق دهند.

ا پ ر شرایط خاص، ممکن است دالیل قانونی مبنی بر زیرد

گذاشتن این حق امتناع از دریافت مداخالت پزشکی برای 

در ین ا البته؛ تشخیص، درمان یا پیشگیری وجود داشته باشد

ی آن روش اثبات شده باشد کارآمدکه امنیت و است صورتی 

ران به و  جزئی از استاندارد های درمانی برای مراقبت از بیما

رود. در تصمیم گیری برای باطل کردن این حق امتناع  شمار 

 باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:

  لزوم برقراری سالمت عمومی توسط اقدام

امتناع یک فرد دارای سالمت  - پیشنهاد شده

ذهنی از اقدامات تشخیصی، درمانی یا 

ته پا گذاش تواند زیر پیشگیرانه تنها زمانی می

یک تهدید جدی برای سالمت جامعه شود که 

البته در صورتی که این اقدامات  ؛تلقی شود

پزشکی  منجر به بهبود شرایط و کاهش 

و هیچ اقدام حفاظتی برای   دهخطرات ش

سالمت عمومی شامل قرنطینه سازی بیمار، 

 تحت شرایط موجود امکان پذیر نباشد.

 

  پزشکی در مورد اقدام  10منع مصرفوجود

برخی اقدامات و مداخالت  - پیشنهاد شده

پزشکی که خطر اندکی برای اکثر مردم دارند، 

جدی برای افرادی با  یممکن است تهدید

                                                           
10 Contraindication  

شرایط پزشکی خاص محسوب شوند. نباید 

افراد را مجبور به پذیرش مداخالتی کرد که  با 

 ،توجه به وضعیت و سوابق پزشکی خاصشان

معرض خطری قابل توجه قرار می  آن ها در

 دهد.

 

  امکان فراهم سازی اقدامات برای بیماری که

در برخی موارد،  - میلی به قبول آن ندارد

ممکن است انجام مداخالت برای فردی که 

اجرای آن  فرآیندتمایل به شرکت فعال در 

ندارد، امکان پذیر نباشد. به عنوان مثال؛ درمان 

استاندارد برای بیماری سل نیازمند استفاده ی 

 منظم از دارو توسط بیمار به مدت چند ماه می

باشد. بدون همکاری بیمار، انتظار اجرای 

موفقیت آمیز این رژیم درمانی بلند مدت، واقع 

ایطی رسد. در چنین شر گرایانه به نظر نمی

ممکن است تنها راه منطقی برای حفاظت از 

تا  -سالمت عمومی، قرنطینه کردن بیمار 

زمانی که فرد دیگر قابلیت انتقال بیماری را 

. البته باید در نظر داشت است -نداشته نباشد 

قرنطینه کردن به صورت انسانی و اخالقی که 

 قابل انجام باشد. 

 

 پا گذاشتن  زیر – بر اعتماد عمومی جامعه تأثیر

از دریافت اقدامات و خدمات  امتناعحق 

پزشکی به منظور تشخیص، درمان یا 

پیشگیری، درصورت بروز عدم اعتماد نسبت به 

یا نظام بهداشت و  کادر بهداشتی درمانی

تواند نتیجه ی معکوس به  سالمت کشور می

دنبال داشته باشد. فواید تحمیل مداخالت و 

تی در برابر آسیب های اقدامات ناخواسته بایس
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اعتماد عمومی نسبت به  زوالاحتمالی ناشی از 

 نظام بهداشت و سالمت کشور سنجیده شود.

اعتراضات نسبت به اقدامات تشخیصی، درمانی یا پیشگیرانه 

 آن هابرای مطرح کردن  ینباید بدون هشدار یا دادن فرصت

طرف مثل دادگاه، هیئت ی بی گیرندهبرابر یک تصمیم  در

بازبینی میان رشته ای یا هرگونه نهاد دیگری که در تصمیم 

 گذاشته شود. مسئولیت اصلی دخالتی نداشته باشد، زیر پا

برعهده ی پیشنهاد کننده ی اقدام و مداخله ی مورد  اقدامات

 اپ منافع سالمت عمومی، زیرکه نشان دهد  تاباشد  نظر می

رفع  فرآیندکند.  ب فردی را توجیه میگذاشتن حق انتخا

کردن اعتراضات باید همراه با شفاف سازی و طبق اصول عنوان 

 .صورت پذیرد دوم بخششده در 
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 واگیردارتحقیقات حین طغیان بیماری های   .8

 

 

  سوال های مطرح شده:

 

  چیست؟ داربیماری واگیرنقش مقتضی و مناسب تحقیقات حین طغیان یک 

  گذار  یرتأث، بر بازبینی های اخالقی از طرح های تحقیقاتی واگیردارچگونه ممکن است شرایط پیرامون طغیان بیماری

 باشد؟

  گذار باشد؟ تأثیرکسب رضایت آگاهانه  فرآیندبر  واگیردارچگونه ممکن است شرایط پیرامون طغیان بیماری 

  برای انجام تحقیقات حین طغیان یک بیماری واگیر مناسب اند؟ ها روشکدام 

 ادغام ،چگونه تحقیقات و پژهش ها باید با تالشهای گسترده تری که در مواجه با طغیان  بیماری صورت می گیرد 

 شوند؟

 

   

اطالع رسانی اقدامات در حال انجام هنگام طغیان یک بیماری، 

و ارزیابی علمی مناسب از  پاسخ به طغیانسالمت عمومی در 

اقدامات مورد آزمایش جدید، وظیفه ی اخالقی حداکثر 

کند. عالوه بر این،  یادگیری در حداقل زمان را ایجاب می

آمادگی برای  بروز طغیان های مشابه در  ،چنین رویکردی

بخشد. عمل به این وظیفه نیازمند تحقیقات  آینده را بهبود می

با نهایت دقت و مطابق با اصول اخالقی  ی باشد کهای م علمی

. عالوه بر آزمایش های بالینی ارزیابی باشند طراحی شده

ن همچو ای پیشگیرانهاقدامات یا  ها اقدامات تشخیصی، درمان

واکسن ها یا هرگونه پژوهش های دیگر در زمینه های 

ش د نقنتوان اپیدمیوژی، علوم اجتماعی و مطالعات اجرایی، می

قابل توجهی در کاهش آمار ابتال و مرگ و میر و عواقب 

 .دناجتماعی و اقتصادی ناشی از طغیان بیماری داشته باش

 پژوهش هایی که هنگام طغیان بیماری های واگیر انجام می

د باید در ارتباط با سایر مداخالت حوزه ی سالمت عمومی رگی

طراحی و اجرا شود. تحت هیچ شرایطی پژوهش ها نباید 

راقبت م تأمینمقابله سالمت عمومی در برابر طغیان بیماری یا 

بیماران را به خطر بیاندازد. تمام کارآزمایی های بالینی باید 

 به طور هدفمند در سامانه مربوطه ثبت شوند.

 باید از اعتبار علمی و ارزش، همانند  شرایط غیر طغیان

، خطرات در مقابل شدهاجتماعی مطالعات اطمینان حاصل 

فواید مورد انتظار معقول بوده و شرکت کنندگان به طور 

عادالنه انتخاب شوند و داوطلبانه در تحقیق شرکت کنند 

منجر به یک روند صریح کسب  در بسیاری از مواقعمورد آخر، )

به طوری که حقوق شرکت  ؛گردد( رضایت آگاهانه می

گان و سالمت آنها به قدر کافی محافظت و مطالعات طی کنند

این هنجارها و معیارها  مراحلی، به طور مستقل بازبینی شود.

که در سطح بین المللی پذیرفته شده اند، ریشه در اصول پایه 

و عدالت شخاص ، احترام نسبت به اسود رسانیای اخالقیِ 

دارد. این هنجارها در تمام زمینه های تحقیقاتی مربوط به 
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ت چه  سالم اپیدمیولوژیکی، چه انسان ها، چه زیست پزشکی،

 .شوندعمومی و چه مطالعات علوم اجتماعی به کار گرفته می

شماری با جزئیات دقیق  اخالقی بی راهنما هایهمچنین در 

گام شرایط طغیان شرح داده شده اند که تمام آنها به هن

بیماری با تمام قوا به کار گرفته خواهند شد. تمام افراد یا نهاد 

های شرکت کننده در انجام تحقیقات از جمله محققان، مراکز 

تحقیقات، کمیته های اخالق تحقیقات, نهاد های تنظیم 

کننده ی ملی، سازمان های بین المللی و حامیان تبلیغاتی 

این اصول هنگام طغیان یک  یت شدنرعاوظیفه دارند تا از  

بیماری اطمینان حاصل کنند. انجام چنین وظیفه ای نیازمند 

 در نظر گرفتن موارد زیر است:

 

 هنگامی که محققان محلی  - نقش مراکز تحقیقات محلی

در صحنه حضور داشته باشند، می توانند در طراحی، 

اجرا، تجزیه و تحلیل، گزارش دهی و انتشار تحقیقات 

 ربوط به طغیان بیماری دخیل شوند. محققان محلی میم

توانند در اطمینان حاصل کردن از اینکه که آیا مطالعات 

به حد کافی پاسخگوی نیاز ها و واقعیات موجود در 

 ،صورتاین یا خیر کمک کنند. که در  منطقه هستند

مطالعات می توانند بدون به خطر انداختن خدمات 

به کار  ،اورژانسی و اضطراری اجرا شوند. عالوه بر این

گرفتن محققان محلی در همکاری های مطالعاتی بین 

در ایجاد ظرفیت تحقیقاتی بلند مدت در کشور  المللی،

و ارتقای ارزش برابری بین المللی در  تأثیرهای تحت 

 خواهد بود.زمینه ی علم موثر 

 

  پرداختن به محدودیت ها در بازبینی اخالقی تحقیقات

ظرفیت کشور ها برای شرکت  - محلی و ظرفیت علمی

تواند هنگام در بازبینی اخالقی تحقیقات محلی می

تواند به طغیان بیماری ها محدود باشد که این امر می

علت محدودیت زمانی، کمبود تخصص، تقسیم منابع بین 

لف، فشار وارد شده از سوی مقامات و مراجع خدمات مخت

استقالل محققان مسئول بازبینی  وسالمت عمومی باشد 

سازمان های غیر دولتی و  دهد. قرار می تأثیررا تحت 

بین المللی بایستی کمیته های اخالقی تحقیقات محلی 

را در مواجهه با چنین چالش هایی یاری کنند؛ برای 

 نمایندگانی از حضورامکان بازبینی با  تأمینبا  ،مثال

 متخصصین خارجی. وچندین کشور 

 

  فراهم کردن بازبینی های اخالقی در مواقع دارای

نیاز به اقدام فوری برای مهار شرایط  - حساسیت زمانی

تواند پیروی از چهارچوب مشخص طغیان بیماری می

زمانی برای بازبینی اخالقی تحقیقات را غیرممکن سازد. 

سیستم های حکومتی تحقیقات ملی و نهاد های بین 

با  و کردهالمللی بایستی این مشکالت را پیش بینی 

تحقیقات را در طراحی شیوه های خاص، بازبینی اخالقی 

به گونه ای که از هیچ  ؛شرایط اضطراری سرعت بخشند

که هدف این بازبینی ای  یک از مالحظات محافظتی

باشد چشم پوشی نشود. یک راه این است که بازبینی می

زود هنگام از پروتکل های انجام تحقیقات در شرایط 

تا در ادامه به سرعت تطبیق  صورت پذیردطغیان بیماری 

شده و موارد مشخصی از آن بازبینی شود. بحث ها داده 

و همکاری های زود هنگام با کمیته های اخالقی 

تواند به تضمین دوام پروژه کمک  تحقیقات محلی می

کمیته های محلی از  کارآمدکند و مالحظات موثر و 

هنگام وقوع واقعی طغیان بیماری را پروتکل های نهایی 

 تسهیل کند.

 ا اقدامات گسترده تر برای واکنش در ادغام پژوهش ها ب

مراجع ملی و سازمان های بین  - برابر طغیان بیماری

المللی بایستی در پی هماهنگ ساختن پروژه های 

ا موارد متناسب ب ،تحقیقاتی باشند تا بر حسب اولویت

اقدامات گسترده تر در شرایط طغیان بیماری را شناسایی 

کنند و در نتیجه از اقدام به تحقیقات دوباره و غیرضروری 

که یدر صورتیا رقابت بین مراکز مختلف جلوگیری کنند. 

اطالعات جمع آوری شده طی یک پروژه ی مطالعاتی 

 ،باشد  برای اقدامات جاری علیه بحران حائز اهمیت

اطالعاتی  گذاری آن هستند؛ اشتراک محققان موظف به
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همچون موارد پنهان و زنجیره های ارتباطی یا بروز 

. افرادی اجرامقاومت نسبت به اقدامات درمانی درحال 

که اطالعات را به اشتراک میگذارند و همچنین افرادی 

کنند بایستی اصول که این اطالعات را دریافت می

دن اطالعات شخصی افراد را تا حد ممکن محرمانه مان

طی روند رضایت آگاهانه، محققان باید  رعایت کنند.

شرکت کنندگان احتمالی را درباره ی شرایطی که ممکن 

است طی آن اطالعات شخصی آنها با مقامات سالمت 

 عمومی به اشتراک گذاشته شود مطلع کنند.

 

  منابع مربوط به شرایط  عدم تحلیلحصول اطمینان از

تحقیقات در -حین تحقیقات بحرانی سالمت جامعه را 

د مانن یمنابع از صورتی که منجر به استفاده زیاد از حد

منابع انسانی، تجهیزات و امکانات مراقبت های بهداشتی 

درمانی مربوط به سایر شرایط بحرانی و اقدامات سالمت 

 پروتکل، حد امکاندر  عمومی میگردند نباید اجرا شوند.

های تحقیقاتی باید مقرراتی را برای ظرفیت سازی محلی 

مانند مشارکت و آموزش مشارکت کنندگان محلی یا در 

استفاده نکردن از  ابزارها یا منابع بالقوه ، صورت امکان

 مفید پیش بینی کنند. 

 

 جو ترس و  ناامیدی که هنگام  - امیدی مقابله با ترس و نا

امری طبیعی به شمار می  دارهای واگیر طغیان بیماری

تواند اوضاع را برای کمیته های اخالقی و  می، رود

مشارکت کنندگان احتمالی آینده در ارزیابی بی طرفانه 

ی خطرات و فواید همکاری در تحقیقات و پژوهش ها 

سخت کند. در محیطی که تعداد قابل توجهی از افراد 

، هر گونه مداخالت شوندبیمار شده و به مرگ دچار می

پزشکی بدون در نظر گرفتن خطرات یا فواید احتمالی 

شود. افرادی که پروتکل های این غنیمت شمرده می

کنند باید اطمینان حاصل کنند که می تأییدتحقیقات را 

علمی و  یلآزمایش های بالینی تنها در صورت وجود دال

ت الگذاری مداخ تأثیرقانع کننده ای مبنی بر امنیت و 

با کاهش میزان خطرات به پایین ترین حد و آزمایشی 

گیرند. به عالوه پژوهشگران و انجمن  ممکن انجام می

های اخالقی باید آگاه باشند که هنگام طغیان یک 

بیماری، مشارکت کنندگان آینده ممکن است مستعد 

تشخیص اشتباه باشند. به عبارتی، این باور غلط که 

ز ابتدا برای سودرسانی مستقیم مداخالت پزشکی اصوال ا

به فرد شرکت کننده طراحی شده اند در مقابل هدِف 

توسعه ی دانشی قابل تعمیم برای ایجاد فواید بالقوه برای 

گیرد. در واقع گاهی محققان و  قرار می، آیندگان

مددکاران ممکن است در انتخاب میان پرداختن به 

روتین با مشکل اقدامات درمانی و مراقبتی  تحقیقات یا

رو به رو شوند. به منظور برطرف کردن خطاهای 

ی ، نباید از تالشتشخیصی درمانی تا کمترین حد ممکن

عده ای از  ،. با وجود چنین کوشش هاییفروگذار شود

شرکت کنندگان ممکن است نتوانند به طور کامل تفاوت 

میان پژوهش ها و مراقبت های روتین را درک کنند که 

 نباید مانع ورود آنها به پژوهش شود. این مسئله

 

 ناشی از اثرات  عالوه بر- سایر موانع روند رضایت آگاهانه

امیدی، عوامل دیگری ممکن است پژهشگران  ترس و نا

را در دستیابی به رضایت آگاهانه برای تحقیقات به چالش 

بکشد؛ از اختالفات فرهنگی و زبانی بین محققان خارجی 

تا وجود این مسئله که  گرفته؛ لیو شرکت کنندگان مح

شرکت کنندگان قرنطینه شده ممکن است در نتیجه ی 

قطع رابطه با خانواده یا حامیان خود احساس کنند در 

 را رد کردن دعوت به شرکت در تحقیقات قدرت کافی

که با  دریافت رضایت فرآیندندارند. تا حد ممکن 

ید است باراهنمای بین المللی اخالقی تحقیقات سازگار 

با مذاکره و همفکری با جوامع محلی و کادر استخدامی 

محلی انجام شود. به عالوه محققین باید به طور کامل از 

شناختی و اجتماعی سیستم های حمایتی پزشکی، روان

افراد را به  ،موجود در محل مطلع شوند تا در صورت نیاز

این مراکز ارجاع دهند. برخی شرایط ممکن است ایجاب 

کند تا مکانیسم های فوری برای انتصاب وکال یا 

 برای مثال در د؛تعیین شو هنمایندگان تصمیم گیرند



 

 

ی
ها

ی 
ار

یم
ن ب

غیا
 ط

در
ی 

الق
اخ

ل 
سائ

ت م
ری

دی
ی م

ما
هن

را
 

ار
رد

گی
وا

 

28 

یمیل ا نتقاد در رابطه با ترجمه را از طریقاین فایل پیش نویس اولیه می باشید که پیش از ویرایش نهایی منتشر می گردد، لطفا هرگونه پیشنهاد و ا

imsa.iran.scorp@gmail.com .با ما درمیان بگذارید 

که توانایی شناخت و تصمیم گیری  ییطغیان بیماری ها

یا در نتیجه ی مرگ  می دهد وقرار  تأثیرتحت  را افراد

و میر ناشی از طغیان که شمار زیادی از کودکان، 

 دهند.ست میسرپرستان خود را از د

 

 ناتوانی در ایجاد و حفظ  - به دست آوردن و حفظ اعتماد

طراحی و اجرای تحقیقات  فرآینداعتماد اجتماعی طی 

نه تنها مانع استخدام  ؛یا هنگام رونمایی از نتایج اولیه

نیرو و تکمیل مطالعات خواهد شد بلکه ممکن است درک 

ل اند با مشکی اثبات شده کارآمداقداماتی را که به لحاظ 

 ی کهارتباط با جوامع حین و بعد از مطالعات، مواجه کند.

برای ایجاد و حفظ  مشابه مواجه بوده اند مشکلقبال با 

اعتماد ضروری است. در جوامعی که اعتماد عمومی 

نسبت به دولت شکننده و ضعیف است، محققان باید تا 

حد امکان بی طرف و مستقل از اقدامات رسمی سالمت 

که خود کارکنان دولتی عمومی باقی بمانند. در صورتی

بایستی شرکت  ،در انجام تحقیقات شرکت دارند

د مطالعه و آزمایش را از این حقیقت مطلع کنندگان مور

اعمال مغایر با اصول اخالقی را که تحت  ی د. مشاهدهکر

گیرد،  نام اقدامات سالمت عمومی یا اورژانسی انجام می

باید به سرعت به انجمن های اخالقی یا سایر نهاد های 

 مستقل گزارش داده شود.

 

 ه ک درصورتی- انتخاب یک متدولوژی تحقیقاتی مناسب

 یابیطراحی مطالعات به شیوه ای باشد که امکان دست

به نتایج معتبر را نداشته باشد، در معرض خطر قرار دادن 

افراد شرکت کننده در چنین پژوهشی از نظر اخالقی غیر 

بنابراین طراحی و اجرای تمام تحقیقات . قابل قبول است

امری ضروری به شمار  ،با متدولوژی منظم و دقیق

رود. در مورد کارآزمایی های بالینی، مناسب بودن می

کنترل با دارونما و ، خصوصیاتی همچون تصادفی سازی

باید با در نظر گرفتن اعتبار  پنهان سازیکورسازی یا 

علمی داده ها و قابل قبول بودن متدولوژی آن در جامعه 

مورد به  ،شوندای که شرکت کنندگان از آن انتخاب می

مورد تعیین گردد. در مطالعات متکی به متدهای کیفی، 

فواید احتمالی استفاده از روش هایی همچون 

مرکزی )که در آن محرمانه ماندن اطالعات شخص _گروه

شود( یا مصاحبه از اشخاص آسیب دیده باید تضمین نمی

نسبت به خطرات و بار تحمیل شده به  افراد شرکت 

 د.کننده سنجیده شون

 

 همانطور که سازمان  - اشتراک گذاری سریع داده ها

( پیش از این تشخیص داده WHOبهداشت جهانی )

بود، هر پژوهشگری که در تولید اطالعات مربوط به 

فوریت های سالمت عمومی یا وقایع حاد سالمت عمومی 

شرکت داشته باشد، وظیفه ای اساسی و اخالقی دارد تا 

اطالعات اولیه را به محض اینکه از نظر کیفی در حد قابل 

نین بگذارد. چ قبولی برای انتشار کنترل شد، به اشتراک

اطالعاتی باید باید با مقامات رسمی سالمت عمومی، 

ه و گرو تأثیرشرکت کنندگان در مطالعات، جوامع تحت 

های درگیر در کنش های  بین المللی در میان گذاشته 

تا زمان نشر مطلب در مجالت علمی بدون اینکه ؛ شود

 . مجالت علمی میتوسط ناشرین، صبری صورت گیرد

ن روند را با اجازه دادن به پژوهشگران جهت توانند ای

انتشار فوری اطالعات ضروری برای سالمت عمومی بدون 

توسط مجله از دست دهند،   را آن اینکه فرصت انتشار

 .تسهیل کنند

 

 حصول اطمینان از وجود دسترسی برابر به فواید تحقیقات 

همانطور که در راهنمای بین المللی اخالقی موجود  -

شده است، افراد و جوامع شرکت کننده در پژوهش  تأیید

ها، در صورت ارتباط، باید به تمام فوایدی که از همکاری 

آن ها حاصل شده دسترسی داشته باشند. حامیان این 

ه درمورد شیو، تحقیقات و کشور های میزبان باید از قبل

تا هر گونه اقدامی که  رسیدهبه توافق  ین امراها و اصول 

 د،شتوسط نتایج حاصل از تحقیقات امن و موثر شناخته 

mailto:imsa.iran.scorp@gmail.com


 

 

29 

ی 
ی ها

ن بیمار
ی در طغیا

الق
ل اخ

ت مسائ
ی مدیری

راهنما
واگیردار

 

یعنی در همان  -مورد  بی تأخیربه صورت قطعی و بدون 

به صورت دلسوزانه  - زمانی که در دسترس قرار میگیرد

یه تنظیمی نهایی شود در اختیار تأییدو پیش از آنکه 

یرد.جوامع محلی قرار گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده اضطراری از مداخالت تایید  نشده در خارج از پروژه های تحقیقاتی .9

 

 

 آماده شدن کارکنان برای سر زدن به واحد قرنطینه

 بیمارستان پارساهابتان، جاکارتای شرقی

Jonathan Perugia 
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  :سواالت مطرح شده

 

  است که در هنگام طغیان بیماری واگیر مداخالت تایید نشده را خارج از تحت چه شرایطی از نظر اخالقی مناسب

 های بالینی به بیمار ارائه دهیم؟کارآزمایی

 چگونه باید چنین مداخالتی مشخص شوند؟ 

  چه نوع بینش اخالقی، وقتی که مداخالت تایید نشده در خارج از کارآزمایی بالینی در هنگام طغیان بیماری واگیر

 باید به کار گرفته شود؟ ارائه شده،

 اگر چنین مداخالتی ارائه شود، در مورد آن ها چه چیزی باید به افراد گفته شود؟ 

 افراد اجرا کننده مداخالت تأیید نشده خارج کارآزمایی بالینی، چه تعهداتی در ارتباط با جامعه دارند؟ 

  اخالقی برای اشتراک گذاری نتایج دارند؟ اته تعهدچ اجرا کننده  مداخالت تأیید نشده خارج کارآزمایی بالینی،افراد 

 

مل بیماری مداخله عوا که هیچ  ند،  یاری وجود دار زای بسییی

ی اثربخشییی برایشییان وجود ندارد. برای برخی از شییدهاثبات

شد که ایمنی و آن شته با ست مداخالتی وجود دا ها ممکن ا

های در مدلای در آزمایشیییگاه و اثربخشیییی امیدوارکننده

اند اما هنوز در انسییان ایمنی و اثر حیوانی مرتبط نشییان داده

در شییرایط نرمال، چنین  بخشییی آن ارزیابی نشییده اسییت.

های بالینی مورد آزمایش قرار مداخالتی توسیییط کارآزمایی

تواند شواهد قابل اعتمادی در مورد ایمنی و گیرند  که میمی

در طغیان بیماری هایی با کارآیی آن تولید کند. با این حال 

ومیر باال، ارائه مداخالت آزمایشییی به فرد بیمار خارج از مرگ

 تواند بهچارچوب کارآزمایی بالینی، به دلیل ضیییرورت آن می

 لحاظ اخالقی مناسب باشد، در شرایطی که؛

 درمان کارآمد و مؤثری وجود نداشته باشد. .1

 .شروع مطالعات بالینی فورا امکان پذیر نیست .2

هایی که به صیییورت  اولیه از ایمنی و کارآیی داده .3

کند)حداقل از طریق مطالعات مداخالت حمایت می

استفاده آزمایشگاهی وحیوانی( در دسترس باشد و 

های بالینی از مداخالت در خارج از قالب کارآزمایی

                                                           
11 Risk-benefit analysis 

ای واجد شیرایط و بر توسیط کمیته علمی مشیاوره

ساس تحلیل فایده شده  11خطر-ا شنهاد  مطلوب پی

 باشد.

ته  .4 یک کمی طه و همچنین  مات کشیییور مربو قا م

فاده از چنین  جد شیییرایط، اسیییت کامال وا اخالق 

  مداخالتی را تصویب کرده باشند.

منابع کافی برای کسیییب اطمینان از حداقلی بودنِ  .5

 خطرات در دسترس باشد.

 رضایت آگاهانه بیمار بدست آمده باشد. .6

شده و نتایج خالت، کنترلاستفاده اضطراری از مدا .7

سب با کمیته شده و در زمان منا های علمی و ثبت 

 تر به اشتراک گذاشتهپزشکی دست باال و گسترده

 شوند.

های سابقِ سازمان بهداشت جهانی طور که در راهنماییهمان

شی در چنین  ستفاده از مداخالت آزمای شده، ا ضیح داده  تو

شییده از ی کنترل) اسییتفاده اضییطرار  MEURIمواقعی به 

 شوند؛نشده( ارجاع داده میمداخالت آزمایشی و ثبت
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نای اخالقی  با اصیییل اخالقی  MEURI - MEURIمب

 بعبارتی دیگر –شود. احترام به خودمختاری بیمار توجیه می

اف ها، اهدحق افراد برای اینکه بتوانند با در نظر گرفتن ارزش

صی خود در ارتباط با  شخ سالمت  شرایط  فواید و خطرات و 

صی انجام دهند. مداخله ارزیابی ساله با هم شخ چنین این م

 MEURIشییود. رعایت اصییل سییودرسییانی پشییتیبانی می

های منطقی و در دسیییترس را )نظیر اقداماتی که فرصیییت

شدید را کاهش داده و بقا را افزایش دهد( برای می تواند رنج 

ماران فراهم می یت خود بی ند وضیییع تا بتوان ند  را بهبود ک

 .بخشند

کشییورها نباید اجازه اسییتفاده از  - MEURIمبنای علمی  

MEURI که در ابتدا یک کمیته را صیییادر کنند؛ مگر این

ای واجد شییرایط، که بطور اختصییاصییی برای علمی مشییاوره

چنین مقاصدی تاسیس شده، آن را پیشنهاد کرده باشد. این 

بازن نای  هادات خود را بر مب ید پیشییین با ته  گری دقیق کمی

تمامی اطالعات در دسترس از بررسی مطالعات آزمایشگاهی، 

خطر اسییتفاده از _حیوانی و انسییانی قرار دهد تا بتواند فایده

MEURI  در بسیییتر خطرات موجود برای بیمییارانی کییه

MEURI کنند، ارزیابی کند.را دریافت نمی 

MEURI  شود که صول اخالقی هدایت  شابه همان ا باید م

نشیییده در کارآزمایی های برای اسیییتفاده از ترکیبات اثبات

 بالینی وجود دارد و خود شامل موارد زیر است:

 اهمیت نظارت اخالقی - MUERI  در واقع ابزاری

برای دور زدنِ نظارت اخالقی صورت گرفته بر 

نیست، بلکه نشده روی استفاده از مداخالت اثبات

یک اقدام مستثنی برای شرایطی است که انجام 

کارآزمایی بالینی ممکن نیست. بنابراین باید 

 MUERIهایی ایجاد شود تا از اینکه  مکانیسم

در  مشمول نظارت اخالقی می گردد، اطمینان 

 حاصل شود.

 

  صیص موثر منابع نباید با ممانعت  MUERI –تخ

بال قات  جام تحقی تاخیر دران نه را برای یا  ینی، زمی

ی محصییوالت جایگزین شییدن آنها توسییط عرضییه

آزمایشی فراهم کند. به عالوه، نباید تمرکز منابع را 

بت مات از اجرای مراق قدا یا( ا بالینی و) های موثر 

سالمت عمومی که می تواند برای کنترل مربوط به 

 طغیان بیماری حیاتی باشد منحرف کند.

 

 بکییارگیری مییداخالت  – تقلیییل حییداکثری خطر

سلما خطراتی بهمراه دارد، که برخی اثبات شده م ن

یش نی کییه آزمییا طرات تییا زمییا خ ین  هییای از ا

تری صییورت نگیرد بطور کامل شییناخته گسییترده

شناخته  شد. با این حال هر گونه خطرات  نخواهند 

ای که در ارتباط با یک مداخله وجود دارد، شیییده

ست باید تا حدی که به لحاظ منطقی ام کان پذیر ا

کاهش یابد. )مانند بکارگیری اقدامات تحت شرایط 

به  هداشیییتی؛ رعایت احتیاط های ایمنی مشیییا ب

هایی که طی یک کارآزمایی بالینی صییورت احتیاط

گیرد، همراه با کنترل دقیق و دسیییترسیییی به می

مکییانییات اورژانسیییی و فراهم کردن  داروهییا و ا

ا تنه MUERIهای حمایتی ضیییروری(. در درمان

صوالت تحقیقاتی  هایای که مطابق رویهباید از مح

 اند، استفاده شود.تولیدی مناسب تهیه شده

 

 نادارآوری و اشیییتراکجمع عات مع  – گذاری اطال

در گردآوری تمامی  MUERIپزشیییکان ناظر بر 

های علمی مرتبط  در زمینه ایمنی و اثربخشی داده

با  ظایف اخالقی مشییییابهی  له مورد نظر و مداخ

ند.  بالینی دار مایی  کارآز یک  ناظر بر  قان  محق

که از  عاتی  ید  MUERIاطال به دسییییت می آ

االمکان باید از همه بیماران تجمیع شیییود و حتی

ته علمی  با کمی مل و سیییریع  کا فاف،  بطور شییی

شاوره سالمت عمومی، MUERIای م سئوالن  ، م
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شور و کمیته بین شکان و محققان ک م المللی علپز

و طب به اشییتراک گذاشییته شییود. اطالعات باید 

متناسییب با شییرایط و بدون افراط در بیان فواید یا 

 تفریط در بیان خطرات و ابهامات توصیف شوند.

 

 افرادی که  - اهمیت رضییایت آگاهانهMUERI  را

یددریافت می با از این امر آگاه شیییوند که  کنند 

ی صورت گرفته ممکن است نه تنها به آنها مداخله

شته  سیب به همراه دا ساند، بلکه حتی آ منفعتی نر

ی کسیییب رضیییایت آگاهانه در پروسیییهباشییید. 

MUERI  باید ضمن رعایت حساسیت فرهنگی و

عات  ید بر محتوا و میزان درک اطال تاک با  بانی،  ز

نقل شیییده و داوطلبانه بودن تصیییمیم بیمار انجام 

سبی برای شود.  ضعیت منا صورتیکه بیمار در و در 

گیری باشیید، تصییمیم نهایی برای دریافت تصییمیم

نشییده باید با خود بیمار باشیید. اگر ی اثباتمداخله

ما چار بی ناختی د حاظ قوه شییی یا از ل ری بیهوش 

شدید توانایی درک  شد یا بدلیل بیماری  شکل با م

اطالعات را نداشیییته باشییید، باید یک ولی از میان 

گیرنده قانونی او یکی از اعضییای خانواده یا تصییمیم

 انتخاب شود.

 

 شارکت جامعه سبت  MUERI – ضرورت م باید ن

باشد.  به هنجارها و عادات محلی حساسیت داشته

نان از وجود چنین  یک راه برای کسییییب اطمی

ستفاده از   "های مشارکتی جامعهتیم"حساسیتی ا

ید و خطرات  جاد گفتگو حول فوا اسییییت برای ای

احتمالی ناشیییی از دریافت مداخالتی که هنوز در 

 اند.کارآزمایی های بالینی آزمایش نشده

 

  نه علیرغم کمبود عادال جد  –توزیع  بات وا ترکی

ست به مقدار زیاد  MUERIشرایط برای  ممکن ا

شرایطی، در رابطه با  شد. در چنین  سترس نبا در د

ای را دریافت کند اینکه چه کسییی چه نوع مداخله

باید تصمیماتی گرفته شود. کشورها ضمن در نظر 

ای و اصییول داشییتن ارزیابی کمیته علمی مشییاوره

هایی برای کانیسم، باید م4مورد بحث در گایدالین 

گرفتن از این دسییت تصییمیمات تخصیییص منابع 

 مقرر نمایند.
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 هابه اشتراک گذاشتن سریع داده .10

 

 

 شده:سواالت مطرح

 

 گذاری سریع اطالعات حین طغیان یک بیماری واگیر ضروری است؟چرا اشتراک 

 نکات کلیدی اخالقی وجود دارند؟ها چه گذاری سریع دادهدر ارتباط با اشتراک 

 

ها بخش مهمی از اقدامات گذاری دادهگردآوری و اشیییتراک

در پی طغیان شییود. را شییامل می معمول سییالمت عمومی

شتراک شتری پیدا گذاری دادهبیماری واگیر، ا ضرورت بی ها 

نامطمئن و می با آن  عات علمی مرتبط  که اطال ند، چرا  ک

سیار  ط با های مرتبدهی نظامتغییرپذیر است؛ ظرفیت پاسخب

تر نیز پررنگ12سالمت متاثر شده و نقش همکاری بین مرزی 

در جریان بروز یک »بنا به دالیل ذکر شیییده،  شیییده اسیییت.

شتراک سالمت، ا ضع  ضطراری در و سریع شرایط ا گذاری 

گذاری فوری و اشیییتراک 19« ها بسییییار حیاتی اسیییت.داده

سب با مو سایی فاکتورهای ازین اخالقی میمتنا شنا تواند در 

ستردگی بیماری، ارزیابی شناختی، پیشسبب بینی میزان گ

های قدیمی و جدید، اقدامات پیشیییگیرانه و درمانی، و درمان

 هدایت در نحوه توزیع منابعِ محدود، مفید واقع شود.

شوند شامل نظارت هایی که سبب کسب اطالعات میفعالیت 

بالینی، مواجهات بر سیییالمت  قاتی  عات تحقی طال عمومی، م

(، و مطالعات اپیدمیولوژیک و MUERIانفرادی بیمار)نظیر 

تمامی افراد و نهادهای درگیر در  شییوند.کیفی و محیطی می

های گذاریِ بموقعِ دادهی اشییتراکاین اقدامات باید در زمینه

همانطور که در  مرتبط و مناسیییب، با یکدیگر همکاری کنند.

های صییورت گرفته در این باره بحث شیید، تالش 8ایدالین گ

گذاری سییریع برای این اسییت که مطمئن شییویم اشییتراک

اطالعات دارای کاربرد فوری برای سیییالمت عمومی سیییبب 

شد.  شارهای بعدی در یک مجله علمی نخواهد  ممانعت از انت

با  کاری مرتبط  ید در قوانین، حقوق و روال  با ها  کشیییور

شتراک شی از تالشدادهگذاری ا های در جریان ها، بعنوان بخ

برای کسیییب آمادگی پیش از وقوع اپیدمی بازنگری داشیییته 

باشییند تا مطمئن شییوند به حد کافی از محرمانگی اطالعات 

شییود و به سییایر مسییائل اخالقی نظیر شییخصییی حفاظت می

های اتفاقی، و رسییییدگی به اختالفات درباره مدیریت یافته

 شود.اطالعات رسیدگی می مالکیت یا کنترل

 

                                                           
 )خارج از مرزهای محدوده محلی( مترجم 12
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آوری شده در هنگام طغیان های بیولوژیکی جمعذخیره طوالنی مدت نمونه .11

 یک بیماری واگیر

 

 

 : شده مطرح سواالت

 دارد؟ فوایدی و خطرها چه واگیر، بیماری طغیان هنگام در شده، آوریجمع بیولوژیکی هاینمونه مدت طوالنی ذخیره 

  آوری شده، در هنگام طغیان بیماری واگیر چه تعهداتی های بیولوژیکی جمعاندرکاران ذخیره طوالنی مدت نمونهدست

 نسبت به جامعه دارند؟

 صتاینکه آیا فر یا ها نیز رضایت آگاهانه داشته باشند،آیا شرایط به خصوصی وجود دارد که افراد باید نسبت به آن 

 دارند؟ را دادن انصراف

 در اندکرده آوریجمع را هاآن که موٌسساتی از خارج به هانمونه انتقال در باید المللی،بین و ملی از اعم مالحظاتی چه 

 شود؟ گرفته نظر

 

 

 واگیردار، بیماری طغیان طول در بیولوژیکی هاینمونه

 المث شوند)برایمی آوریجمع تشخیصی روند برای غالبا

 بتالم عفونی بیماری این به کسی چه کهاین تعیین برای

 چنینهم. است( گرفته پاتوژن قرار آن معرض در یا شده

 وممقا هایباکتری بروز شناسایی برای مثال) نظارت برای

 یبالین برای مثال کارآزمایی های) تحقیقات یا ،(دارو به

( مداخالت جدید تشخیصی، واکسن یا یک روش برای

 به بررسی، برای هایینمونه چنین. شوندمی استفاده

 همان منطقه یا آزمایشگاه به المللی،بین یا ملی صورت

-جمع هاینمونه. شودمی فرستاده دیگر هایآزمایشگاه

ه ب یک بیماری واگیر، طغیان مدیریت طول در شدهآوری

-دهد تا عامل بیماریپژوهشگران این فرصت مهم را می

 ی،تشخیص اقدامات و کنندیافته را بهتر درک  طغیان زای

 ستا ممکن ایجاد کنند که ایکننده پیشگیری و درمانی

در  .دهند کاهش آینده در را های مشابهطغیان آسیب

 بیولوژیکی، هاینمونه مدتطوالنی یعین حال ذخیره

 افراد برای خطرات. دارد جامعه و افراد برای ایبالقوه خطر

 شخصی اطالعات یناخواسته افشای به اول، یدرجه در

 هویت حفظ محرمانگی با شدن افشا این. شودمی مربوط

 میک تعداد فقط وقتی اما برسد، حداقل به تواندافراد می

 این ماندن گیرند محرمانهمی قرار آزمایش مورد افراد از

 که زمانی حتی این، بر عالوه. است دشوار اطالعات
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 شود، حفظ مناسب صورت به فرد هر اطالعات محرمانگی

 از آینده در اینکه همچنان از یا جوامع افراد برخی از

 هستند، ناراضی و ناراحت شود استفاده هایشاننمونه

 جامعه لکنتر تحت ایاستفاده چنین اگر مخصوصأ

 هب هانمونه که زمانی تواندمی خاص، نگرانی این. نباشد

 وافقت بدون)یابد  افزایش شوندمی منتقل دیگر کشورهای

 مطرح هاینگرانی رسیدگی به این(. مبدأ کشور قبلی

 مشاوره، ارتباط، است الزم اما دارد احتیاج زمان به شده،

 های عملکردی و ها، شیوهسیاست همچنین و آموزش

 اعتماد و رضایت کسب به قادر که شوند فراهم نهادهایی

 .باشند عمومی

 مالحظات بحث، مورد کلی اصول بر عالوه همچنین

-جمع بیولوژیکی هاینمونه یذخیره به مربوط خاص

 را زیر موارد واگیر بیماری طغیان حین در آوری شده

 شود:می شامل

 گرفتن برای افراد از اینکه از قبل -اطالعات  یارائه •

 سری یک باید کنیم سوال بیولوژیکی هاینمونه

 در آوری راجمع این هدف از جمله اطالعات از

 نای آیا که بدانند باید همچنین دهیم. قرار اختیارشان

 شوند، ذخیره اگر و شوند یا خیرمی ذخیره هانمونه

 در. شوندمی استفاده آینده در منظوری چه برای

 از عمومی، سالمت اهداف با مطابقت و امکان صورت

 ای دهند ارائه آگاهانه رضایت که شودمی خواسته افراد

 مدت طوالنی یذخیره از انصراف برای فرصتی

-نمونه از استفاده احتمال اگر. شود فراهم هایشاننمونه

 درخواست داشته باشد، وجود تحقیقی اهداف برای ها

 .شودمی برخوردار ایویژه اهمیت از آگاهانه رضایت

 یذخیره در هایی کهسازمان و افراد -جوامع  مشارکت •

بیماری  طغیان در بیولوژیکی هاینمونه مدتطوالنی

 یجامعه ینماینده باید کردند، شرکت واگیر های

را از طریق تبادل نظر و گفتگو در این فرایند   محلی

 سیاستگذاری در باید نماینده جامعه. دخیل کنند

 اقدامات شامل آینده  در هانمونه یاستفاده به مربوط

 هک هر نوع مزیتی به عادالنه دسترسی از اطمینان برای

 تهداش مشارکت آید،می دست به تحقیق از با استفاده

 .باشد

 به  -های بیولوژیکی نمونه المللیبین گذاریاشتراک  •

ممکن است بعضی اوقات  المللیبین گذاریاشتراک

ست نیاز ا اگر. ضروری باشد برای انجام تحقیقات حیاتی

 مالز شوند، منتقل المللیبین صورت به هاکه نمونه

 سازمانی و مناسب حکومتی سازوکار یک که است

 که شود حاصل اطمینان تا باشد داشته وجود منظم

 در فرستاده، را هانمونه که کشوری از نماینده یک

 هگرفت هانمونه از استفاده برای که تصمیماتی جریان

 تا کند تالش باید جهانی جامعه. قرار گیرد شود،می

 مرزهای در هانمونه نگهداری برای را کشورها ظرفیت

 .کند تقویت خود

نامه انتقال مواد بدون توافق –مواد  انتقال ینامهتوافق •

های بیولوژیکی از کشوری که رسمی نباید نمونه

آوری شده است، به کشور دیگری منتقل شود. جمع

انتقال را مشخص  هایی باید هدف از نامهچنین توافق

 داشته نمونه یاهداکننده از  رضایت کنند، گواهی

 حفاظت از محرمانگی را به حد کافی تضمین وباشند، 

 باید همچنین کنند، فراهم را نمونه فیزیکی امنیت

 صورت آینده در که تحقیقاتی گزارش در مبدأ کشور

 که سودی هر که شود ضمانت و شود ثبت گیرد،می

 بدأم کشور با آیدمی دست به نمونه از استفاده متعاقب

 تمشارک با باید مواد انتقال ینامهتوافق. شود تقسیم

 و نمونه، گرفتن و بیمار از مراقبت مسئول افراد

دولت رسمی مربوطه  بیمار، مبتال و یجامعه ینماینده

 .شود تهیه ی اخالقو کمیته
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 های جنسی و جنسیتیپرداختن به تفاوت -12

 

 

  سؤاالت مطرح شده:

  طغیان یک بیماری واگیردار دارد؟جنس و جنسیت چگونه ارتباطی با 

 توان جنس و جنسیت را در سالمت عمومی و نظارت دخیل کرد؟چگونه می 

 های واگیر تأثیر بگذارد؟تواند بر طغیان بیماریهای جنسیتی میچگونه اقدامات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نقش 

  طغیان بیماری های واگیر ارائه شود؟چگونه باید خدمات بهداشت باروری مناسب به صورت ایمن، در حین 

 رسانی در حین طغیان چگونه است؟های اطالعارتباط بین جنس و جنسیت، با استراتژی 

 

 

 

)مشخصات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی( و جنسیت  جنس

های ها و ویژگیهای برساخته از اجتماع، رفتارها، فعالیت)نقش

گسترش، مهار، دوره و پیامدهای توانند در شخصیتی( می

های های واگیر تأثیر بگذارند. جنس و تفاوتطغیان بیماری

های جنسیتی با استعداد ابتال به عفونت، سطح مراقبت

بهداشتی دریافتی، دوره و نتیجه بیماری در ارتباط است. 

ریزی های جنسی و جنسیتی در برنامهپرداختن به تفاوت

و اقدامات واکنشی، نیازمند توجه به  های واگیرطغیان بیماری

 مالحظات زیر است:

 نظارت  -های نظارت مشتمل بر جنس و جنسیت برنامه

اطالعاتی یافته، عمومی سالمت باید به صورت سازمان

ی جنس، جنسیت و وضعیت بارداری را دربارهمجزا 

خطر متفاوت و  وسیله  هم میزان، تا بدانآوری کندجمع

را شناسایی کند و هم بر تاثیرات  حاالت انتقال بیماری 

شود و متفاوتی که از طغیان بیماری واگیر ناشی می

شود، نظارت مداخالتی که برای کنترل آن استفاده می

کند. این اطالعات به خصوص برای زنان باردار و 

 اهمیت دارد. شانفرزند

 

  اطمینان از دسترس بودن خدمات با کیفیت بهداشت

زنان چه باردار باشند چه نباشند، در سنین  -باروری 

باروری باید به طور کامل به خدمات بهداشت باروری با 

کیفیت باال، در طول طغیان بیماری های واگیردار 

-ای سازماندسترسی داشته باشند. خدمات باید به گونه

موجب انگ افرادی که از آنها استفاده دهی و ارائه شود تا 
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ها را در معرض خطر بیشتر برای کنند، نشود و آنمی

یافته قرار ندهد. اگر شواهدی وجود ابتال به پاتوژن طغیان

داشته باشد مبنی بر این که یک بیماری مسری برای 

شان خطرات به خصوصی را ایجاد زنان باردار و جنین

زنان باید از این خطرات مطلع کند، هم مردان و هم می

های مطمئن برای به حداقل رساندن شوند و باید به روش

این خطرات دسترسی داشته باشند. همچنین خدمات 

 مشاوره بارداری نیز باید همراه آن انجام شود.

 های تحقیقاتی مربوط به جنس و جنسیت استراتژی

محققان باید تالش کنند تا اطمینان حاصل شود  -

طالعات تحقیقاتی به صورت نامتناسب، به نفع که م

نباشند. همچنین زنان جنس یا جنسیت خاصی 

رود باردار شوند، نباید باردار یا زنانی که احتمال می

بدون دلیل مناسب از مشارکت در تحقیقات کنار 

گذاشته شوند. در طول یک طغیان، تحقیقات بر روی 

پیشگیری، باید های آزمایشی درمان و  ابزارهای روش

به دنبال شناسایی هرگونه تفاوت جنسی و جنسیتی 

 در نتایج باشد.

  ها و شیوهنقش -توجه به عادات اجتماعی و فرهنگی-

های تواند بر همه جنبههای مربوط به جنسیت می

های مسری از جمله خطر ابتالی بیماریطغیان 

هرفرد به عفونت، عواقب ناشی از عفونت، استفاده 

از خدمات درمانی و سایر اقدامات در راستای ها آن

-ها در برابر خشونت بینپذیری آنو آسیب 13سالمت

گذاران و مسئوالن پاسخ  فردی تأثیر بگذارد. سیاست

به طغیان باید این عوامل را شناسایی کرده و به آن

-ها پاسخ دهند و در صورت امکان تحقیقات انسان

 ه اجرا در بیاورند.شناسی مربوطه را بشناسی و جامعه

  راهبردهای ارتباطی حسییاس به جنس و جنسیییت- 

ساخت و اجرای راهبردهای اطالع سئول  نهادهای م

های جنسی و جنسیتی رسانی  باید نسبت به تفاوت

ی دسیییترسیییی و پاسیییخ افراد به اطالعات در نحوه

ها و مرتبط با سیییالمتی و حسیییاس باشیییند. پیام

جداگانه، ممکن است برای راهبردهای اطالع رسانی 

به زیرگروه ئه اطالعات مربوط  ند ارا مان خاص  های 

 زنان باردار یا مادران شیرده الزم باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Health-seeking behaviors 

 آنفوالنزا در هند

Tom Pietrasik, WHO 
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 مقدم خط پاسخحقوق و تعهدات کارکنان  .13

 

 

  سواالت مطرح شده:

  نند، کسالمت کارکنان خط مقدم که در واکنش علیه طغیان یک بیماری واگیر فعالیت میچه تعهداتی درقبال حفظ

 وجود دارد؟

 نند، کبرای ارائه پشیییتیبانی مادی به کارکنان خط مقدم که در واکنش علیه طغیان یک بیماری واگیردار فعالیت می

 چه تعهداتی وجود دارد؟

 شود؟یز شامل میاین تعهدات تا چه اندازه خانواده کارکنان را ن 

 هایی برای تعیین اینکه چه کسیییانی وظیفه دارند به عنوان کارکنان خط مقدم در واکنش علیه طغیان چه ویژگی

 بیماری واگیر خدمت کنند، باید مورد توجه قرار بگیرد؟

 دارند؟ یاژهیو تعهداتچه  ،ریواگ یهایماریب انیطغ هیعل واکنشدر  یدرمان یبهداشت کادر 

 

 به یبسییتگ واگیر، یماریب کی طغیان علیه موثر پاسییخ کی

س فیط یهمکار ض که دارد مقدم خط کارکنان از یعیو  یبع

نه طور به اسیییت ممکن هاآن از با عال داوطل  نی.ابکنند تیف

 یبرا را یا مالحظه قابل یشییخصیی سییکیر معموال کارکنان

ی بهداشت یها مراقبت.دربخش کنندیم تقبل خود شغل انجام

 متخصییصییان ازای طیف گسییترده مقدم خط ،کارکناندرمانی

 ات ماریب از مراقبت میمسییتق تیمسییئول با سییالمت مراقبت

 و اهشگیآزما کارکنان آمبوالنس، رانندگان ،یسنت درمانگران

 شود.را شامل می مارستانیب کارمندان

سالمت،افراد در  میت ،نظافتیمانند کارکنان  یخارج از بخش 

شوری کارکنان ن،یتدف سان یهاکمک ک ستانه و ان  یافراددو

 یازب یمهم نقش کنند،یم یابیردارتباطات مبتالیان را  که

ض .کنندیم ست ممکن کارکنان نیاز ا یبع فیضع نیب در ا

 هب که یفیوظا بر یکم کنترل و باشیییند جامعه اقشیییار نیتر

ست شده محول هاآن شته ا شند دا ست یضرور نیا .با  که ا

                                                           
14 supererogatory 

 قبل یزیربرنامه دوره در مقدم خط کارکنان تعهدات و حقوق

 چه آن از عوامل همه نکهیا از نانیاطم منظور به ،طغیان از

انتظار داشییت منطقا می توان از آنان   طغیانبروز صییورتدر 

 مقرر شود. یآگاه هستند، به روشن

 پزشییکان، مانندمشییخص  یتخصییصیی فیوظا  با یکارکنان

 اسییت ممکن ع،ییتشیی مراسییم برگزارکنندگان و پرسییتاران

شته فهیوظ شند دا  هب را یشخص خطر از مشخصیسطوح  با

 .شییوند متقبل خدمتشییان، تعهد ای و حرفه از یبخشیی عنوان

 یتعهدات نیچن مشیییمول مقدم خط کارکنان از یاریبسییی

 یزیچ دیبا [هاآن یبرا خطر شدنمتحمل ] نیبنابرا ستند،ین

 به بیان دیگر:.)شیییود گرفته نظر در شیییانفهیوظ از شیییتریب

 ،نظافت کارکنان درباره خصوص به موضوع نیا (.14فزونکاری

که  کسانی از یاریبسو  جامعه بهداشت کارمندان ن،یتدف میت

هادقرار اسیییت ممکن باتیب یکار یاد ما بدونو  ث  تیح
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ق ، صییادندنک تیفعال داوطلبانه ای و باشییند داشییته یاجتماع

 است.

 نیتع شیپ از ایفهیوظ ی،خاصیی شییخص نکهیا از نظر صییرف

 طغیان بیماری طول در خطر نیباالتر شدن متقبل یبرا شده

 ار خطرات نیا کارمند کی نکهیا محضبه  ،ریخ ای داردواگیر 

هده عه ،گرفت برع  را الزم یهاتیحما که دارد فهیوظ جام

جام بل  تعهداتاجرای . دهد ان بال جامعهمتقا  کارکنان درق

 :است ریز اقدامات ازمندینحداقل  مقدم، خط

 انتظار افراد از - به حداقل رسییاندن خطر ابتال به عفونت 

 وظایف واگیر، هایبیماری طغیان هنگام در که رودنمی

جام را پرخطر کاری  و ابزار آموزش، اینکه مگر دهند، ان

حد  تا را خطرات تا شیییود فراهم هاآن برای الزم منابع

 اطالعات شیییامل موارداین . برسیییانند حداقل ممکن به

مل باره دقیق و کا یت موجود در ماری ماه  و زاییبی

مات قدا  مورد در شیییده بروز اطالعات عفونت، کنترل ا

 تجهیزات تهیه و محلی سطح در اپیدمیولوژیک وضعیت

صی محافظت ست شده شناخته شخ  منظم غربالگری. ا

 سییریعتر هرچه تا شییود انجام باید مقدم خط کارکنان از

 بتواننیید تییا شیییود، داده تشیییخیص عفونتی هرگونییه

بت جام را فوری هایمراق ند ان قال خطر و ده  به انت

ماران، همکاران، عه اعضیییای و هاخانواده بی  به را جام

 .برسانند حداقل

 سترسی اولیه به مراقبت شتی د کارکنان  -های بهدا

ی درجه شیییوند و خانوادهخط مقدمی که بیمار می

با آنها بودند و بیمار  یک آنها که در تماس نزدیک

سطح از  سی مطمئن به باالترین  ستر شدند، باید د

امکانات را داشته باشند. عالوه بر این، کشورها باید 

هایشییان دسییترسییی برای این کارکنان و خانواده

 مناسبی به واکسن و دارو قرار بدهند.

  کارکنان خط مقدم، باید  -پاداش دهی مناسیییب

شان پاداش  صفانبرای کار دریافت کنند، دولت ه من

ها باید اطمینان حاصیییل کنند که کارکنان بخش 

بازه فت دولتی در  یا مانی منظم حقوق در های ز

کنند تا اطمینان حاصل کنند. بعالوه باید تالش می

صی و غیردولتی مدیران بخششود که  صو های خ

به تعهدات خود درقبال پرداخت )حقوق( کارکنان 

مل می کاران خود ع مان پاداش کو پی تامین  ند.   ن

شتیبانی  شامل پ صفانه برای کارکنان خط مقدم  من

یل مالی در دوره به دل نان  کارک که  هایی اسیییت 

شییان قادر به انجام بیماری عفونی ناشییی از شییغل

 های خود نیستند.مسئولیت

 کارکنان  -ها در جامعه حمایت از ادغام مجدد آن

ست در جامعه ننگ و تبعیض را  خط مقدم ممکن ا

تجربه کنند؛ به ویژه افرادی که در اقداماتی مانند 

ای خالف رسییوم کنترل عفونت  یا تدفین به شیییوه

ها باید تالش کنند تا اند. دولتسییینتی دخیل بوده

خطر وقوع این ننگ و تبعیض را کاهش دهند و به 

ضوی  این کارکنان کمک کنند تا دوباره به عنوان ع

ز جمله کارهایی سییو شییوند. ااز جامعه با جامعه هم

که به این مسیییئله کمک میکند تامین کمک برای 

موقعیت شییغلی و یا در صییورت لزوم عوض کردن 

 باشد.محل خدمت فرد می

  برای خانواده کارکنانی  –کمک به اعضییای خانواده

ماری از  یا بی کارشیییان و  خاطر  به  ند  که مجبور

هایی در نظر شیییان دور باشیییند، باید کمکخانواده

. مزایای فوت هم برای خانواده افرادی گرفته شییود

دهند که در راه وظیفه جان خود را از دسیییت می

حتی افراد داوطلب یا کارکنان غیر رسییمی باید در 

 نظر گرفته شود.

شاره شد بعضی کارکنان  وظیفه دارند در طول  همانطور که ا

طغیان یک بیماری واگیر کار کنند. اما حتی برای این افراد 

فه حدود نیسییییت. درتعیین هم  وظی نام پذیرش خطر،  ی 

ید  با مل زیر  پذیرش خطر، عوا کارکنان در  محدوده وظایف 

 مورد توجه قرار بگیرد:
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  ای یا شیییغلی هرگونه تعهد حرفه -تعهدات متقابل

در ارتباط با پذیرش خطر، منوط به تحقق تعهدات 

متقابل جامعه در قبال کارکنان اسیت. همانطور که 

شییید، اگر تعهدات متقابل برآورده در باال اشیییاره 

توان انتظار داشیییت نشیییوند، به لحاظ قانونی نمی

ظه بل مالح قا قدم خطر  نان خط م ای برای کارک

 شان را بپذیرند.خود و خانواده

  از کارکنان خط مقدم نباید انتظار  -خطرات و مزایا

داشییت که خود را در معرض خطرهایی قرار بدهند 

شییود، که حاصییل می که با منافع سییالمت عمومی

 متناسب نباشد.

 نهادهای مسییئول برای به  -سازی برابری و شیفاف

کارگیری کارکنان خط مقدم برای وظایف خاص به 

که کار می ند  حاصیییل کن نان  ید اطمی با ند،  گیر

های شیییغلی بصیییورت خطرات بین افراد و گروه

شیییود و روند به کار گماشیییتن  عادالنه توزیع می

 شفاف است. کارکنان تا جای ممکن

  باید به کارکنان خط  –پیامدهای عدم مشیییارکت

که از آن باره خطراتی  قدم در ظار می رود م ها انت

شود. انتظارات تا حد  سانی  شوند، اطالع ر متقبل 

شن نامهامکان باید در توافق ضح و رو های کتبی وا

شیییود. کارکنانی که تمایلی به پذیرش خطرات و 

ممکن اسیییت با تعهدات شیییغلی منطقی ندارند، 

ی خود)به عنوان عواقب سییوء آن متناسییب با حرفه

مثال از دسییت دادن شییغلشییان( مواجه شییوند، اما 

سایر مجازات مانند پرداخت جریمه یا حبس عموما 

جا اسییت. مسییئولینی که ارزیابی پیامدهای عدم بی

ند که  بدان باید  مشیییارکت افراد را برعهده دارند، 

ست گاهی اوقا ت نیاز به برقراری کارمندان ممکن ا

توازن میان سایر تعهداتشان، مانند تعهدات درقبال 

 های مربوط به شغلشان هستند.خانواده و مسئولیت

های بهداشییتی سیییایر تعهدات کسیییانی که در بخش مراقبت

 کنند؛فعالیت می

عالوه بر موارد ذکر شییییده در بییاال، افرادی کییه در بخش 

کار هسیییتند در  های بهداشیییتی درمانی مشیییغول بهمراقبت

هنگام طغیان یک بیماری واگیر در موارد زیر هم به جامعه 

 تعهد دارند:

  سالمت شارکت در اقدامات نظارت وگزارش دهی  م

غل در بخش -عمومی  به افراد شیییا های مربوط 

سازمان یافته ای سالمت، وظیفه دارند در اقدامات 

ماری یان بی به طغ پاسیییخ  های واگیر، ازجمله در 

دهی شیییرکت برسیییالمت عمومی و گزارشنظارت 

شتی درمانی باید از محرمانه بودن  بکنند. کادر بهدا

اطالعات بیمار تا بیشیییترین حد سیییازگار با منافع 

 قانونی سالمت عمومی، محافظت کنند.

  در حین طغیان یک  -ارائه اطالعات دقیق به مردم

فه  مت عمومی وظی مات سیییال قا ماری واگیر، م بی

رسییانی مطالب مربوط به عامل اصییلی را در اطالع

طغیییان، از جملییه چگونگی انتقییال آن، چگونگی 

پیشگیری از بروز عفونت، و انواع اقدامات درمانی یا 

پیشییگیرانه موثر، دارند. کسییانی که وظیفه طراحی 

رسییانی را بر عهده دارند، باید های اطالعاسییتراتژی

نادرسیییت، اغراق ها را اعتمادیآمیز و بیاطالعات 

باید در شپی ها پاسیییخ دهند و  به آن بینی کرده و 

جسییتجوی راهی باشییند)ضییمن عدم خودداری از 

ساندن خطر  سائل کلیدی( برای به حداقل ر بیان م

اینکه اطالعات در مورد عوامل خطر منجر به ننگ 

و تبعیض شود. اگر از افراد شاغل در بخش بهداشت 

و درمان سییواالتی در مورد طغیان توسییط بیمار یا 

موم مردم پرسیییده شییود، آنها نباید به شییایعات ع

یا سیییوءظن بات  بل اث ید غیرقا با ند و  ها دامن بزن

دهند اطمینان حاصیییل کنند اطالعاتی که ارائه می

 از منابع معتبر تهیه شده باشد.

  در شییرایط گسییترش سییریع  -اجتناب از اسییتثمار

ماری ها بی که برای آن یات  نده ح ید کن هد های ت

ندارد، افراد و قطعی هشیییددرمان اثبات  ای وجود 
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ناامید ممکن اسییت مشییتاق باشییند تا هر مداخله 

شده ای را بدون در نظر گرفتن خطرات یا پیشنهاد 

اش امتحان کنند. کادر بهداشیییتی منافع احتمالی

های ی درمان یا راهدرمانی وظیفه دارند تا با ارائه

پیشگیری که هیچگونه پایه و اساس منطقی مبنی 

سبت به خطراتش وجود بر  شتربودن منافع آن ن بی

سیب سودجویی نکنند. این ندارد، از آ پذیری افراد 

وظیفه شییامل اسییتفاده مناسییب از مداخالت اثبات 

های های مطابق با راهنماییی آزمایشنشده بر پایه

 باشد.، نمی9 بخشمندرج در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امدادی بشردوستانه خارجی ی روهاین استقرارخالقی در ا مسائل .14

 

 

2010زمین لرزه ی هایتی،   

Victor Airscain, PAHO/WHO 
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 :مطرح شدهسواالت 

 وجود دارد؟واگیر یک بیماری  طغیان طی در گماشتن نیروهای خارجی برای استقرار درای چه مباحث اخالقی 

 چه وظایفی  شان،رای ماموریتامداد خارجی ب نیروهای کافیِ سازی آماده یدر زمینه کنندههای حمایتسازمان

 دارند؟

 ؟در قبال شرایط استقرار نیروها چه وظایفی دارند کنندههای حمایتسازمان 

 وظایفی دارند؟برای هماهنگی با مدیران محلی چه  کنندههای حمایتناسازم 

 دارند؟چه وظایفی هنگام و بعد از ماموریتشان  امداد خارجی قبل، نیروهای 

  

 

 

دوستانه که در  امداد بشرهای های خارجی و سازماندولت

هم  کنند،را ارسال می نیروهایی واگیرداریک بیماری  طغیان

 وظایفی متاثر،جوامع در قبال و هم نیروها در قبال خود 

 شامل موارد زیر هستند: وظایفاین  دارند. اخالقی

 خارجی و  هایدولت – محلی ولینمسئ هماهنگی با

از  باید بعد ،خارجی امداد بشردوستانههای سازمان

نیروها را مستقر  ،محلی مسئولینمذاکرات و توافقات با 

ای هباید با سازمان ،یا اگر این موضوع ممکن نبود دکنن

هایی که در سازمان مذاکره کنند. WHOجهانی مانند 

ا باید فعالیتشان ر کنند،یک منطقه مشخص فعالیت می

در دولت  (EMT)خارجی فوریت پزشکیتحت عنوان تیم 

آن منطقه به ثبت برسانند و باید مذاکراتی را در بین 

های محلی انجام بدهند تا قوانین و خودشان و دولت

. سازی کنندو شفاف هماهنگهایشان را باهم سئولیتم

 کادر درمانسرپرستان محلی  بینها باید فعالیت

 خارجی آژانس شود حاصل تا اطمینان شودنگ هماه

 دور اساسی خدمات سایر از را خود منابع حد، از بیش

 .کندنمی

                                                           
15 Disaster tourism 

  عدالت در گماشتن نیروهای خارجی برای استقرار- 

 مستقرشوندخارجی فقط در صورتی باید  امداد نیروهای

الزم را که در دستگاه محلی  خدمات ،باشند که قادر

 ارائه دهند. غیرقابل انجام است،

باید با در نظر گرفتن  خارجی به کارگیری کادر درمان

های زبانی و توانایی و همچنین، دانش مربوطها و مهارت

تقسیم شوند تا به اهداف ماموریت  های فرهنگیصالحیت

متاثر را درک کرده و با آنان دست یابند و بتوانند جوامع 

 کنند. رارتباط برقرا

غیرضروری تنها به  صالحیت یا فاقد استقرار نیروهای

 برای کمک هاآن حرفه ای یا شخصی تمایل کهاینعلت 

، صحیح نیست)به بیان دیگر توریسم رده شودوبرآ

 (15فاجعه

 به - استقرار طیدرباره شرا یسازشفاف 

 اطالعات دیبا یخارج رسان امداد نیروهای

 داده پروژه خطرات و انتظارات مورد در یکامل

 به قادر ایآ نکهیا مورد در بتوانند تا ،شود
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 ماتیتصم نه، ای هستند مناسب مشارکت

 .رندیبگ آگاهانه

به عالوه امدادگران خارجی باید به وضوح از شرایط 

استقرار شان آگاه باشند از جمله سطح مراقبت بهداشتی 

توانند انتظار داشته درمانی که در صورت بیمار شدن می

به کشورشان بازگردانده میباشند. شرایطی که تحت آن 

شوند، بیمه موجود و مثال اینکه آیا در صورت بیماری یا 

های آنان قرار میگیرد یا مرگ، مزایایی در اختیار خانواده

 خیر.

  فراهم سازی آموزش و منابع ضروری- 

 مناسب، هایآموزشباید با  امدادگران

تجهیز بشوند تا  ،جهیزات الزمتو  تمهیدات

توانند ماموریتشان شود که می اطمینان حاصل

 مرا به طور مناسب و با کمترین خطر به انجا

سازی افراد باید شامل آمادهها آموزش برسانند.

و  اجتماعی-ارتباطی و روانیهای از نظر مهارت

و آداب  فرهنگ محترم شمردنفهم  همچنین

ها . مدیران و سازمانباشد محلی و رسوم

های الزم را راهنماییها و موظفند تا حمایت

هم در طول فعالیت و هم تا پایان ماموریتشان 

به کارکنان ارائه بدهند. این موارد شامل 

های ها و منابعی برای مدیریت چالشآموزش

گیری برای تخصیص اخالقی مانند تصمیم

ها میعدالتیمنابع، تریاژ و  و مواجهه با بی

 باشد.

 گران اطمینان از امنیت و ایمنی امداد- 

هایی استقرار امدادگران خارجی وظیفه سازمان

دارند تمام اقدامات الزم را انجام بدهند تا از 

های امنیت کارکنان به خصوص در موقعیت

بحرانی مطمئن شوند. این تعهد شامل فراهم 

کردن تمهیداتی است که  خطر قرار گرفتن در 

معرض عوامل عفونی، آلودگی خشونت را 

له مراتب مشخصی  از کاهش دهد. سلس

سرپرستان باید حضور داشته باشند تا نظارت 

کلی انجام دهند و پیشنهادات مورد نیاز در 

جریان اقدامات را ارائه دهند. افرادی که 

مسئولند تا وظایف را انجام دهند باید فرصت 

ها برای مرور کردن اطالعات و انطباق آن

 شند.کنند، داشته باسازمانی که در آن کار می

 

امدادگران همچنین در برابر بیماران، جوامع متأثر، سازمان  

های اخالقی دارند. عالوه ها و خودشان مسئولیتحمایتگر آن

های دیگر این فایل آمده است، برآن وظایفی که در بخش

 شود:وظایف امدادگران خارجی موارد زیر را نیز شامل می

 

  امدادگران باید در آموزش -آماده سازی کافی

شود، شرکت ها توصیه میهایی که به آن

ها مطمئن باشند که آموزشبکنند. اگر آن

هایی که به آنها ارائه شده ناکافی بوده است، 

بایست مشکالتشان را به اطالع مدیران می

سازمان برسانند. امدادگران خارجی که در 

دارد ها و مناطقی که کمبود منابع وجود بحران

شوند، باید به دقت در نظر بگیرند مستقر می

که آمادگی الزم برای مواجهه با مسائل اخالقی 

که ممکن است منجر به فجایع اخالقی و روان

 شناختی شود، داشته باشند.

 شده نییتع یها تیو مسئول نقش هابه  تعهد 

هایی را که امدادگران باید نقش و مسئولیت -

به خوبی بشناسند و به ها واگذار شده، به آن

های حساس نباید مسئولیتجز در موقعیت

اند، بر عهده هایی که برای آن مامور نشده

ها باید اطالعات را بگیرند. عالوه بر این، آن

های حمایتگر واضح و به موقع، هم به سازمان

و هم به مسئوالن محلی ارائه بدهند و باید این 
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یمیل ا نتقاد در رابطه با ترجمه را از طریقاین فایل پیش نویس اولیه می باشید که پیش از ویرایش نهایی منتشر می گردد، لطفا هرگونه پیشنهاد و ا

imsa.iran.scorp@gmail.com .با ما درمیان بگذارید 

اجازه انجام آن را  را بدانند که اگر فراتر از آنچه

دارند اقدام کنند، نه تنها در برابر سازمان بلکه 

 در برابر آن جامعه هم مسئولند.

 

  توجه به اقدامات مناسب کنترل عفونت- 

امدادگران باید در انجام اقدامات کنترل 

عفونت، هم برای محافظت از خود و هم برای 

جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری، هشیار 

نها باید قبل از ماموریت، بعد از باشند. آ

های پیشنهادی ماموریت و حین آن پروتکل

برای بررسی عالئم و گزارش وضعیت سالمت 

 خود )ازجمله امکان بارداری( را رعایت کنند.

 

 بیمار آنفوالنزایی، نپال

Tom Pietrasik, WHO 
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