


مالحظات اخالقی 
19در پاندمی کووید

دکتررحیم  رئوفی 

دانشیار بیماریهای عفونی

فوکال پوینت بیماری کووید

دانشگاه علوم پزشکی جهرم 



پاندمی

اقدامات اورژانسی
پرسنل کم تجربه یا بی تجربه 

عدم قطعیت علمی 
اشفته بازار علمی 

بهم ریختگی اجتمائی 
ترس 

بی اعتمادی



پاندمی

محدودیت منابع

یافتهساختار قانونی و نظارتی توسعه ن

سیستم مراقبتی شکننده



در اپیدمی ها whoهفت اصل اخالقی 

عدالت

سودرسانی

مطلوبیت 

احترام به افراد 

ازادی

همبستگی 

عمل متقابل 



Who 98اسفند ماه (2020درفوریه)

covid19مالحظات  اخالقی در رابطه با تحقیقات در امر 

همه گیرتوسعه روش های عملیاتی استاندارد اضطراری برای کمیته های تحقیقات جهت تسهیل بررسی سریع پروتکل ها در طی بیماری

19تهیه گاید الین در رابطه با  کاربرد ارزشهای اخالقی در تحقیقات کووید

COVID-19تبیین سیاست در مورد تخصیص منابع و تعیین اولویت در مراقبت از 

ارائه اصول اخالقی درموارد بالینی و گایدالین ها

ارائه بازخورد

ارائه مشاوره در رابطه با چالش های در پیش رو 

نظارت بر کلینیکال تلایر ها  

امکانات تشخیصی ,دارو , تولید و تخصیص عادالنه واکسن ها 



در اپیدمی ها whoهفت اصل اخالقی 

عدالت

سودرسانی

مطلوبیت 

احترام به افراد 

ازادی

همبستگی 

عمل متقابل 



ت یکی از اصول مهم اخالقی عمل متقابل اس



عمل متقابل 
پرسنل

بیمار
جامعه 
تمو سیس



عمل متقابل

ب مقابله مناسب و متناس
در ازای مشارکت 

سیاست های تشویق 
ابزار مهم عدالت



بیمار



)  د بیمار مبتال به کووی
... (  یک  تراژدی



رنج بیماری  انزوا 
افراد ناشناس
با پوشش 
عجیب 

ترس و دلهره 
محروم از 

دیدن خانواده 

محرومیت 
خانواده ها از 
دیدن عزیزان 

خود در 
اخرین دقایق

عمر 

نمشکل تدفی
مشکل 

همدردی 



(ترس فوق العاده از این بیماری) این تغییرات تا حد زیادی پذیرفته شده اند 

و پرسنل بهداشتی قهرمان ملی شده اند 

ولی ایا این امور حد ومرزی ندارد؟

(  انگلیس )ارسال سفارشات از طریق پست به خانه سالمندان •

•....

این حسن نیت بی پایان است ؟ خیر



ر بار سایر بیمارها تغیی
نکرده

بیمارها کجایند 

, اکو) پروسیجرها ؟
,  اندوسکوپی 

جراحی,کولونوسکوپی 
  ).....



محدود شدن جراحی 
ها 

ها جهت icuحفظ 
کرونا 

سرازیر شدن منابع
جهت وسایل 
حفاظت فردی 

نگهداشت منابع 
انسانی

نگهداشت بخش ها 

تعطیلی ویزیت 
حضوری 

ایجاد فضاهای 
نی دیجیتالی و تلف
جهت ویزیت

ه و به طور کلی نحو
مراقبت از بیمار 
تغییر کلی کرد  



پرسنل



پرستاران

خدمات

تاسیسات

اورژانس

رانندگان 

تیم دفن 

ازمایشگاه

رادیولوژی

کارمندان

.....

تیم مدیریت 



پرستار و کوید 

استرس و ناراحتی برای بیمار 

استرس و ناراحتی برای خانواده 

اضطراب در گیر شدن خود وخانواده 

مداوم شدن این استرس ها

نفس تنگی 

زخم صورت 

الرِژهای پوستی 

عفونت های داخلی 

کمبود امکانات 



توزیع ناعادالنه 

(عهدبدون داشتن هیچگونه ت)استفاده از پرسنل در موارد لزوم 

عدم تبیین روابط بین تیمی 

پروتکل های سختگیرانه 

بی توجهی مسئولین و مردم



کمبود نیروی
پیراپزشکی

در کل 

ابتال 

بوروکراسی اداری •

تعهد •

استخدام •



نا امیدی  افت کاری 



وظایف

ع تخصیص مناب
(  کمبود منابع) 

رازداری 
سودمندی و 

زیان 
خدمت به بیمار



رازداری 

افشای 
اطالعات 

بیماران جهت 

موجه جلوه دادن کار 
خودمان 

بیمار دیر مراجعه کرده •
ضعف ایمنی ,مواد مخدر ,

افکار عمومی 



نادرست,اجتناب از اخبار اغراق امیز



....و

نوشتن داروهای فراوان 

نوشتن ازمایشات زیاد 

هم بحث هزینه بری و هم عوارض 



دولت وجامعه 
و سیستم 



کم کردن خطر انتقال 

وسایل حفاظت
فردی

اموزش

غربالگری 
منظم

جهت 
فرد و 
خانواده



اولویت دسترسی به مراقب سالمت

رین دسترسی به باالت
سطح مراقبت 

خود 
وخانواده

واکسن  درمان



پاداش مناسب

حقوق

پاداش

تسهیالت 

پاداش مناسب



حمایت 

انگ 
اجتمائی 

ادغام 
دوباره در 

جامعه 



یمایا در مباحث اخالقی موفق بود



وظایف

ع تخصیص مناب
(  کمبود منابع) 

رازداری 
سودمندی و 

زیان 
خدمت به بیمار



وظایف دولت ها

کم کردن خطر 
انتقال

اولویت 
دسترسی به 
مراقب سالمت

پاداش مناسب حمایت



این به جرات میتوان گفت موفق ترین گروه در
تندپاندمی گروه  پرستاران وپیراپزشکان هس



ولی 



وظایف دیگران در قبال گروه درمانی؟



مردم و جامعه ؟  ؟دولت و مسئولین



وظایف دولت ها

کم کردن خطر 
انتقال

اولویت 
دسترسی به 
مراقب سالمت

پاداش مناسب حمایت



who

جهان در استانه یک شکست اخالقی



مقرر 
شد 

طرز ساخت در اختیار سایر کشورها •
قرار گیرد

صندوق کوواکس خالی است •

کشورهای فقیر فراموش شده اند •

بار واکسیاسیون برای5کانادا به اندازه  •
مردمش واکسن خریداری گرده

تبلیغ داروها •

عوارض داروها•



این پاندمی نشان داد

راهبری گیج کننده

کمبود لوازم پزشکی از جمله وسایل محافظت فردی  

کمبود بودجه 

کمبود ظرفیت سیستم بهداشت عمومی

تصادی اق–حتی اروپا و انگلیس هم علیرغم منابع کافی دچار اختالل اجتمائی 
شدند 



چاپ صدها مقاله 
در رابطه با 
اخالق و کووید

نشان از چالش 
جدی در این 

رابطه 

ولی غالبا چیز 
جدیدی را نشان 

نداده اند

)کمبود منابع 
از جمله نیاز به 

icu)

پیشنهاد جهت 
افراد سن باال

(ایتالیا )

برداشتن 
ر وینتیالتور د

صورت نیاز

تمرکز بربه 
ن حداکثر رساند
نتایج بالینی

چالش چالش 
چالش 



چالش

انجام درمان های 
تجربی در موارد 

اضطراری

سود

زیان 

هزینه



ایمبه نظر میرسد هنوز در حال کسب تجربه



چالش

رکود اقتصادی 

روانی ,روحی ,مشکالت اجتمائی 

سختگیریهای بهداشتی

اتمام موج سوم 

احتمال موج چهارم 



نکته مهم 

یماران با نگهداشتن ارتباط حیاتی بین مراقبین بهداشتی و ب
راقبت ها   توجه به  تغییرات بی سابقه در فرایند پزشکی و م



همه این 
موارد نیاز 
به هماهنگی

دولت •

بهداشت •

مردم •



ه کوید به هم
ما نشان داد 

که

پزشکی هم علم است و هم •
هنر

اهمیت مسائل اخالقی•

اهمیت کار کردن با هم و •
برای هم با روشی شفاف و 

منصفانه  



اگر 

اعتماد بیماران را جلب نکنیم 

حواسمان به  فرسودگی پرسنل نباشد

م ناهماهنگی های بهداشتی موجود را حل نکنی

...



نمی توانیم 

خالصی از این 
ویروس

تغییر ماهیت در 
جامعه بعد از پاندمی



However……
can sometimes be 

challenging


