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مقدمة عن األخالقيات الطبية:
إن التعليم الصحي يعتمد بشكل كبير على الممارسة الصحية المھني$ة االحترافي$ة ،مم$ا يتطل$ب تحقي$ق
شروط نابع$ة م$ن تطبي$ق المن$اھج العلمي$ة ف$ي جمي$ع الب$رامج الخاص$ة بكلي$ة اب$ن س$ينا األھلي$ة للعل$وم
الطبية ،وتشمل ھذه الشروط ما يلي:
 .1المعرفة.
 .2المھارة.
 .3السلوك واألخالقيات الطبية.
وقد تأثرت األخالقيات الطبية في الفترة األخيرة بعدة عوامل ،مما زاد من أھمية توجيه االھتم$ام إل$ى
األخالقيات الطبية ،من أھمھا:
 .1الثورة المعلوماتية البيولوجية التي نشھدھا والتقنيات المستحدثة في التشخيص والع$الج ,وم$ا
صاحب ذلك من إثارة لبعض القضايا الحساسة.
 .2االزدي$$اد المف$$رط ف$$ي تك$$اليف الع$$الج ودخ$$ول تقني$$ات عالي$$ة الكلف$$ة ف$$ي ظ$$ل انحس$$ار متزاي$$د
لإلنفاق الحكومي ،مما يعرض الممارس الصحي لخيارات عملية وأحيانا ً خلقية صعبة.
 .3التن$$افس الح$$اد ب$$ين الع$$دد المتزاي$$د م$$ن الممارس$$ين الص$$حيين ومح$$اوالت "تس$$ويق الخ$$دمات
الطبية" ،واالھتمام المتزايد بالكسب المادي بغض النظر عن القيم المعنوية.
 .4ازدياد الوعي في المجتمع حول حقوق المرضى ،حيث بدا ذلك ملحوظا ً في تعدد رفع دعاوى
المسئولية الطبية ضد الممارسين الصحيين لمطالبتھم بالتعويض عما يصدر منھم من أخطاء
في مزاولة المھنة.

األخالقيات والتعليم الصحي:
إن قضية أخالقيات المھن الصحية كانت وال تزال من أھم القضايا ذات األولوية ،خاصة بعد أن
طرأت عليھا تغييرات جذرية خالل الفترة الماضية ،نتيجة التقدم في التكنولوجيا والتحوالت الوبائية
واالجتماعية والجغرافية ،كما أن التسويق لحماية المستھلك أدى إلى ظھور كثير من المشكالت
األخالقية .فالعالقة التي تنشأ بين الممارس الصحي والمريض تستوجب أن يلتزم الممارس الصحي
ببذل أقصى ما يمكن لخدمة المريض ،وتوجب على المريض تقبل عمل الممارس الصحي.
ومن ھنا فإن كلية ابن سينا األھلية للعلوم الطبية تفتخر بأبنائھا الطالب والطالبات ،وتطلب من الجميع
االلتزام بالضوابط والسلوك اإليجابية المنبثقة من قيمنا اإلسالمية النبيلة ومن الضوابط العالمية
األخالقية للممارسة الصحية التالية:
3

ق واألَ َمــــاﻧَـــة(
)الـصـّــد ُ
 .1الصدق مع المرضى والحرص على حقوقھم.
 .2الحفاظ على المبادئ والقيم األكاديمية واحترام أنظمة الكلية.
 .3عدم تقديم مساعدة غير قانوني ٍة أو تلقيھا من أح ٍد مالم يكن ھذا التعاون مسموحا ً به نظاماً.
 .4تسجيل التاريخ المرضي للمريض بدق$ة والح$رص عل$ى متابع$ة وتس$جيل العالم$ات الجس$دية
واالختبارات المعملية والمعلومات ذات الصلة برعاية المريض والمحافظة على ِسرّيتھا.
الص$دق واألمانِ $ة ف$ي
وغير ُمتحيزة ،والح$رص عل$ى
 .5إجراء البحوث العلمية بطريق ٍة أخالقي ٍة
ِ
ِ
كتاب ِة التقارير.
 .6االلتزام بمبادئ السرية في جميع العالقات مع المرضى واآلخرين.
 .7الحفاظ على ِس ّرية االمتحانات وااللتزام باألنظمة األكاديمية.

)احتِرا ُم ا َ
آلخ ِرين(
 .1احترام األساتذة وجميع العاملين في الكلية والحفاظ على ك$رامتھم وش$عورھم ،والحف$اظ عل$ى
البيئة التعليمية الباعثة على التعلم.
 .2احترام قرارات المرضى في جميع األحوال.
احترام المرضى وذويھم والحفاظ على كرامتھم.
.3
ِ
 .4التعام$$ل م$$ع المرض$$ى عل$$ى أس$$اس االحت$$رام والمس$$اواة ،وع$$دم التميي$$ز بي$$نھم م$$ن منطل$$ق
ُعنصري أو ِعرقي أو اجتماعي أو غيره.

)ال َمســؤُولِيــــ ّة(
ّوابط الرسمي ِة والنظامية.
 .1الحفاظ على السلوك القويم وااللتزام بالض ِ
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 .2االلتزام بزي الكلية الموحد ،وااللتزام بالشروط الصحية في اللبس )لبس القفازات ،الب$الطو(
واتباع أسس ومعايير التعقيم.
ون ال$الزم ِلخدمِ $ة
 .3بذل ال ُجھ ٍد لتكوين المعرفة والمھ$ارة والس$لوك ،م$ن أج$ل تق$ديم ال$دعم وال َعِ $
المرضى.
عدم التَ َم ﱡكن من عالج المرضى.
 .4طلب المساعدة ِم ّمن ھُم أكث َر ِخبرةً ِعن َد االح ِتيَاج وعند ِ
مكاس$ب شخص$ي ٍة
تحقي$ق ِ◌
أو الزمالء أو ذويھم م$ن أج$ل
َ
 .5عدم السعي إلى اس ِت ِ
ِ
غالل المرضى ِ
وغير نظامية.
ِ
 .6وضع رعاية المرضى أولويةً في الحياة العملية.
 .7عدم القيام ِبأ ّ
ك يَتعارضُ مع ِق ِيم ديننا اإلسالم ّي َوأخال ِقنا األصيل ِة أو يُؤثر على
ي َعم ٍل أو ُسلو ٍ
ي والمھن ّي والمسؤوليات السريرية.
الوضع األكاديم ّ
إبالغ الجھات المختصة عن أي إساء ٍة للتّ
الغي$ر م$اھرة
صرف المھن ّي والممارس ِة
 .8السعي إلى
ِ
ِ
ِ
المساس ِب ُسمع ِة اآلخرينَ من فريق الرعاي ِة الصحي ِة أو
حسب ما ھو متعارف عليه ،من دون
ِ
ث العلمي.
البح ِ
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األخالقيات والممارسة الصحية السريرية:
كما ھو معلوم ،فإن جزءاً م$ن برن$امج ت$دريب طلب$ة الكلي$ات الص$حية يك$ون ف$ي المستش$فيات ،حي$ث
يستوجب التواصل مع فئات مختلفة من الناس .عليه فإننا في ھذا الجزء نستعرض بإيجاز دور طلبة
كلي$$ة اب$$ن س$$ينا األھلي$$ة للعل$$وم الطبي$$ة ف$$ي تطبي$$ق الممارس$$ة األخالقي$$ة الس$$ريرية بالمع$$ايير العالمي$$ة،
ويشمل ذلك ما يلي:

أوالً :العالقة بين الطالب/الممارس الصحي والمجتمع:
ال تنحصر مھنة الطالب/الممارس الصحي على عالقتھم بالمرضى والزمالء أو غيرھم من الع$املين
في المجال الصحي ،بل تتعدى ھذه العالقة إلى المجتمع المحيط بھم.
فقد أصبح المريض يرى في الطالب/الممارس الصحي مالذا وأمالً بعد ﷲ ،وكم من مريض يستشير
الطالب/الممارس الصحي بمش$كالته الخاص$ة ويرت$اح كثي$راً لھ$ذا ،ث$م يس$تمع لنص$حه وكأن$ه يتع$اطى
دوا ًء شافيا ً .وكثيراً ما يكون الطالب/الممارس الصحي صديقاً للمريض وعائلته ،وبھذا يك$ون ال$دور
االجتماعي الذي يؤديه ق$د تخط$ى ح$اجز الص$حة إل$ى مج$االت مّ $د ي$د الع$ون بالمش$اركة ف$ي األف$راح
واألتراح وبالنصح والتوجيه.
وعليه فإن ھناك متطلبات على الطالب/الممارس الصحي نحو المجتمع  ،منھا:
 .1الدراية والمھارة في ال ّشّ $
ق العلم$ي وف$ي الجان$ب العمل$ي  ،فالممارس$ة الص$حية ليس$ت مج$رد
علم ،ولكنھا فن ومھارة.
 .2اإلنسانية :فإحدى مميزات الطالب/الممارس الصحي المھمة ھي االھتم$ام بإنس$انية الم$ريض
ورعايته قاصداً عالجه.
 .3السلوك :أو األسلوب الذي ينطوي على الطيبة والبشاشة.
 .4اتسام الطالب/الممارس الصحي باإليمان با والتشبث بالقيم ،والصدق ،واالخالص.
 .5زرع الثقة في نفس المريض.
 .6االطالع على آخر العلوم والمعارف ومواكبة المستجدات.
 .7االلتزام بمبادئ وأخالقيات الممارسة الصحية.
 .8الطالب/الممارس الصحي يمثل للمريض القدوة والمث$ل ال$ذي يحت$ذى ويعم$ق ف$ي نفس$ه الثق$ة
والطمأنينة.
 .9الحص$افة والكياس$ة :الطال$ب/المم$ارس الص$حي المث$الي متح$دث جي$د ،ينتق$ي كلمات$ه ويع$ي
مدلوالتھا ويعرف كيف والى اين يطلقھا في نفس المريض.
العناية بصحة المجتمع بالتوعي$ة الص$حية المناس$بة والمش$اركة ف$ي الب$رامج الوقائي$ة
.10
وحماية البيئة.
على الطال$ب/المم$ارس الص$حي أن يس$ھم ف$ي دراس$ة س$بل ح$ل المش$كالت الص$حية
.11
للمجتم$$ع وأن ي$$دعم دور الجھ$$ات الص$$حية ف$$ي االرتق$$اء بالخ$$دمات للص$$الح الع$$ام وأن يك$$ون
متعاونا ً مع أجھ$زة الدول$ة المعني$ة فيم$ا يُطل$ب م$ن بيان$ات الزم$ة لوض$ع السياس$ات والخط$ط
الصحية.
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يلتزم الطالب/الممارس الصحي في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمل$ه
.12
ً
خالصا لمرضاة ﷲ وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظ$روف الس$لم
والحرب وفى جميع األحوال .
اإلبالغ عن$د االش$تباه ف$ي م$رض وب$ائي حت$ى ي$تم اتخ$اذ اإلج$راءات الوقائي$ة لحماي$ة
.13
المجتمع.

ثاﻧيا ً :العالقة بين الطالب/الممارس الصحي والمرضى:

عالقة الطالب/الممارس الصحي بالمريض مھمة جداً ،ومنھا:
 .1أن يتّسم بالشفقة التي ھي من أھ ّم القيم األساسيّة في الممارسة الصحية وھي ضرورية لتقوية
الصالت والعالقات األخالقيّة المھنيّة .وھي من شأنھا أن يرتاح المريض ويتيقن أنه سوف
يبذل نحوه قصارى جھده وھذا الشعور يساعد على شفائه.
 .2وضع صحة المريض فوق أي اعتبار ،واحترامه ومساواته بغيره.
 .3تعريف المرضى من قبل الطالب/الممارس الصحي بنفسه ومرتبته ومكانته.
 .4استئذان المريض قبل الشروع في الكشف عليه والرفق به عند إجراء الفحص.
 .5مراعاة الضوابط الشرعية عند الكشف على المرضى من الجنس اآلخر.
 .6الحرص على عدم الخلوة بالمريض من الجنس اآلخر.
 .7مراع$اة الض$وابط الش$$رعية عن$د الكش$ف عل$$ى ع$ورة الم$ريض ،والكش$$ف بق$در الحاج$ة ق$$در
المستطاع.
ّ
 .8أخ$$ذ الم$$ريض للق$$رار المتعل$$ق بم$$ا يناس$$ب وس$$ائل عالج$$ه والت$$ي كفلت$$ه ل$$ه الس$$لطة القانونيّ$$ة
واألخالقيّة ،فللمريض الح ّ
ق في أخذ القرار الخاص به بكامل حريته ،وله الح$ق ف$ي موافق$ة
أو رفض م$ا ي$تم عرض$ه علي$ه م$ن وس$ائل تش$خيص لع$الج مرض$ه ،كم$ا أن ل$ه ح$ق معرف$ة
أس$باب الفح$$ص أو الع$$الج وآثارھ$$ا واآلث$$ار المترتب$ة عل$$ى رفض$$ه للع$$الج المع$$روض علي$$ه،
وعلى الطالب/الممارس الصحي إعالم$ه بالنت$ائج .أم$ا المرض$ى ال$ذين ليس$ت ل$ديھم األھلي$ة
التخاذ القرارات ،فال ب ّد وجود ممثل شرعي لھم وقد يكون في ھذه الحالة الطالب/الممارس
الصحي أو طرف ثالث.

ثالثJJJا ً :العالقJJJة بJJJين الطالJJJب/الممJJJارس الصJJJحي والJJJزمالء والممارسJJJين الصJJJحيين فJJJي
القطاعات الصحية:
ال يقل ھذا المحور أھمية ع$ن المح$اور الس$ابقة الت$ي ت$دور حولھ$ا آداب المھن$ة وواجباتھ$ا ،فيج$ب أن
تقوم العالقات بين الطالب/الممارس الصحي وزمالئه والممارسين الصحيين على أساس من التعاون
والثقة المتبادلة .وھناك عدد من النقاط الواجب التنبه لھا في ھذه العالقة ،نوجزھا فيما يلي:
 .1الحقوق والواجبات:
على الطالب/الممارس الصحي حسن التصرف مع زمالئه ومعاملتھم بود واحترام كما يحب
أن يعاملوه ،وأن يبني عالقاته معھم على أُسُس األخوة ،والمحبة ،واالحترام ،والثقة المتبادلة،
وعليه أن يتجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى مھما كانت مبرراته كما عليه أن يراعي
الضوابط الشرعية عند التعامل مع زمالء المھنة.
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 .2االستشارة وتقبل التوجيھات الطبية:
ً
الطالب/الممارس الصحي الجيد ال يجد حرجا في طلب استشارة من زمالئه في أي مشكلة قد
تؤثر سلبا ً على المرضى ،وفي المقابل عليه أن يستجيب في حالة طلب أح$دھم استش$ارة من$ه
أو مساعدة.
 .3االستجابة لالمتحاﻧات السريرية وااللتزام بمعاييرھا:
فعل$$ى الطال$$ب االس$$تجابة لالمتحان$$ات الس$$ريرية الت$$ي تق$$يس قدرات$$ه وإمكانات$$ه وتع ّرف$$ه عل$$ى
مكامن الضعف ،وعليه أن يلتزم بمعايير االمتحانات وأن ال يخالفھا.
 .4الزمالء وسالمة المرضى:
ق$$د يق$$ع م$$ن ال$زمالء ش$$يء م$$ن ش$$أنه الت$$أثير عل$$ى س$$المة ممارس$$ته وعل$$ى س$$المة المرض$$ى
كإصابة الزميل بمرض مع ٍد أو خالفه ،فعند ذل$ك يلزم$ه إب$داء رأي$ه للزمي$ل ،وف$ي حال$ة ع$دم
االتﱢفاق يلزمه الرفع بذلك للجھة المختصﱠة للنظر في األمر واتخاذ القرار المناسب.

األخالقيات والبحث العلمي:
تحرص كلية ابن سينا األھلية للعلوم الطبية على تطوير مھارات البحث العلم$ي ل$دى أبنائھ$ا الط$الب
والطالبات ،كما تحرص على توفير البنية التحتية المالئمة لخدمة أعضاء ھيئة التدريس .
وقد حرصت الكلية على االلت$زام بالض$وابط التالي$ة عن$د إج$راء البح$وث العلمي$ة ف$ي الكلي$ة ومرافقھ$ا
المختلفة:
ً
 .1طل$$ب الموافق$$ة التطوعي$$ة الواعي$$ة م$$ن المرض$$ى قب$$ل إخض$$اعھم للبح$$وث ،حفظ $ا لحق$$وقھم
واطمئنانا ً إلى أن ھذه البحوث ال تتم دون التماس موافقتھم.
 .2كل بحث طبي يتم إجراؤه على أش$خاص ال ب$د م$ن عرض$ه للنظ$ر والموافق$ة مس$بقا ً م$ن قب$ل
لجنة أخالقية مستقلة ،حي$ث يتع$ين عل$ى الب$احثين توض$يح أھ$داف البح$ث واآللي$ات والط$رق
المتوقع اتباعھا وشرحھا ،والطرق التي تم$ت للحص$ول عل$ى موافق$ات المتط$وعين وم$ا ھ$ي
الضمانات لحمايتھم ،كما يجب توضيح مصادر تمويل البحث وما قد يحصل من تضارب في
المصالح.
 .3ال بد من توضيح القيمة العلمية للبحث الذي يتم إجراؤه على األشخاص.
 .4كما يجب توضيح القيمة االجتماعية التي سيضيفھا البحث على المجتمع.
 .5ال ب$د م$$ن تحدي$$د المخ$$اطر والمن$افع ،حي$$ث يتع$$ين عل$$ى الب$احثين إثب$$ات أن األخط$$ار الت$$ي ق$$د
يتع$$رض لھ$$ا المتطوع$$ون ف$$ي البح$$ث ليس$$ت كبي$$رة وأنھ$$ا ف$$ي نط$$اق الج$$ائز مقارن$$ة بالفائ$$دة
المرجوة.
 .6ال ب$$د م$$ن الت$$زام الس$$رية ،حي$$ث يج$$ب التأك$$د م$$ن أن األش$$خاص الخاض$$عين لتج$$ارب طبي$$ة
يتمتعون بنفس السرية التي يتمتع بھا بقية المرضى فيما يخص معلوماتھم الصحية.
 .7يجب على كل من بلغه وجود خرق في أخالقيات البحث العلمي أن يقوم فوراً بإعالم الجھات
ذات العالقة ،للنظر في ذلك.
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ختاما ً ..فإن الكلية وضعت ضوابط منظمة لسلوكيات الطلبة وتم اعتمادھا في االجتماع الرابع لمجلس
األمن$$اء بالكلي$$ة للع$$ام الدراس$$ي 1436/1435ھ$$ـ ،وبن$$ا ًء علي$$ه ي$$تم العم$$ل بم$$ا ج$$اء فيھ$$ا م$$ن ض$$وابط
وعقوبات على طالب وطالبات الكلية.
وبا التوفيق،،،
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