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  دهيچک
از آنجا كه اخالق پزشكي كه در علوم جديد به آن پرداخته مي  :و هدف زمينه

نشات گرفته از اصول حاكم بر فرهنگ و تمدن غرب مي باشد ممكن  شود غالباً
الزم را به مباني فرهنگي جامعه ما نداشته  است بعضي از مفاهيم آن همخواني

ران بر روي اين موضوعات بازنگري يباشد و ضرورت دارد انديشمندان در ا
در اين راستا در گام نخست بايد به فلسفه اخالق پزشكي پرداخت . داشته باشند
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  مقدمه
در عصر حاضر و در دنياي علوم جديد، اخالق 

ه اي ـرفـردي حـاربـالق كـه اي از اخـاخـكي شـزشـپ
)professional applied ethics( و اخالق زيستي 
)Bioethics (ود كه سعي دارد اخالقيات محسوب مي ش

را بصورت كاربردي در حيطه عمل پزشكان و كادر 
هاي اخالقي در طب  پزشكي و نيز در حوزه تصميم گيري

  . )۱(وارد نمايد
تبع آن ه از آنجا كه موضوع اخالق حرفه اي و ب

 ،اخالق پزشكي كه در علوم جديد به آن پرداخته مي شود
ر فرهنگ و تمدن نشات گرفته از اصول حاكم ب غالباً
ت ـمكن اسـيم آن مـفاهـعضي از مـد، بـاشـي بـرب مـغ

همخواني الزم را با مباني فرهنگي جامعه اسالمي ما بطور 
زيرا سير تحول تاريخ علم در اروپا در . كامل نداشته باشد

جريان رنسانس سيري خاص را طي نمود كه منجر به 
وان بروز و حاكميت مفاهيمي همچون سكوالريسم بعن

بعد از انقالب  .اصول مورد پذيرش تمدن جديد گرديد
اسالمي ايران كه به تعبير بعضي از انديشمندان بزرگ دنيا، 

، شاهد )۲(هاي عصر حاضر نام گرفت انقالب در ارزش
بهمين دليل . يمـي باشـهان مـني در جـديشه ديـياء انـاح

لوم ـع ختلفـاي مـته هـضرورت دارد انديشمندان رش
برخي موضوعاتي كه به نوعي با  يدر ايران بر رو تجربي

، د تامل و بازنگري داشته باشندنارزشها ارتباط پيدا مي كن
ضمن اينكه تبيين ابعاد نظري اخالق پزشكي، مي تواند 
  .موجبات ارتقاء كيفيت طبابت پزشكان را نيز فراهم آورد

  
  يروش بررس
و از  ( يفيق کين مقاله، روش تحقيق ايروش تحق

است  شده ين مقاله، سعيدر ا .است ينييتب ينوع کاربرد
 ،يديدگاه توحياز د ين فلسفه اخالق پزشکييعالوه بر تب

 يهوشيب انيدر جر يهوشين بيرا که متخصص يدموار
ت يرعا ياز نظر اخالق پزشک، الزم است يماران قلبيب

نه اخالق ياز کتب و مقاالت مختلف در زم و ندينما

 يدئولوژيو ا ياسالم ينيجهان ب ،قلب يهوشي، بيپزشک
 ،ده استيکه نام آنها در قسمت منابع ذکر گرد ياسالم

   .ودشن يياستخراج و تب
  
  افته ها ي
توان در دو  ين مقاله را ميا ينييتب يافته هاي 
و مالحظات اخالق  يفلسفه اخالق پزشک يمقوله اصل

  .نمود يم بنديقلب تقس يهوشيدر ب يپزشک
توان به  ي، مياخالق پزشک در مقوله فلسفه 

بر اساس  يهوشبردر رشته  ينو از اخالق پزشک يفيتعر
بر اساس  :"افتير دست يبه صورت ز ياسالم يارهايمع

 يهوشبرژي اسالمي، متخصص  جهان بيني الهي و ايدئولو
بايد روابط خود را با بيماران، اطرافيان بيمار، همكاران، 

ونه اي تنظيم كند دانشجويان و صاحبان حرفه پزشكي بگ
ها در نظر گرفته  كه رضاي خدا تامين شده و حقوق انسان

  ."شود
 يهوشيدر ب يدر مقوله مالحظات اخالق پزشک

ضمن و بعد از  در مراحل قبل، ي، به موارديماران قلبيب
را در امور   يبعالوه مالحظات. د توجه نموديعمل با
نظر  ز در رابطه با همکاران مديو ن يو پژوهش يآموزش
  .داشت

  
  بحث
و مالحظات  يزشکـالق پـه اخـلسفـه فـقولـدو م

هستند که  يقلب از جمله امور يدر عمل جراح يهوشيب
  .الزم است بطور جداگانه به آنها پرداخته شود

  فلسفه اخالق پزشكي: الف 
از آنجا كه اخالق پزشكي شاخه اي از مقوله 

گاهي را اخالق بطور عام محسوب مي شود، به تبع هر ديد
كه در فلسفه اخالق بپذيريم، مسلما آن ديدگاه كلي در 

. ر خواهد گذاشتياجزاء خود از جمله اخالق پزشكي تاث
الزم است  ين قبل از پرداختن به مسئله اخالق پزشکيبنابر

http://journals.tums.ac.ir/abs.aspx?org_id=59&culture_var=en&journal_id=27&issue_id=1343&manuscript_id=11708&segment=en
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پرداخته  يبه موضوع فلسفه اخالق پزشک يبطور اساس
در حقيقت فلسفه اخالق پزشكي قسمت بنيادي . شود

پزشكي است كه كوشش مي كند بر اساس اصول و اخالق 
و نبايدها را در حيطه حرفه پزشكي  هامباني فلسفي، بايد

هاي مختلف، نوع  مسلماً در پيدايش ديدگاه. تبيين نمايد
نگرش پديدآورندگان آنها به هستي و انسان موثر بوده 

در كشور هاي غربي در حال حاضر چهار اصل . است
در تصميم گيري هاي اخالقي مورد كليدي براي راهنمايي 
 )Autonomy( فردي اختيار-١.)٣(استفاده قرار مي گيرند

 Non(عدم زيانباري -٣)Beneficence(سودمندي  -٢

malefficiency(۴- عدالت)justice(.   

كار ـبيت افـالـا غـي بـضايـوق در فـول فـاص
سكوالريستي مطرح مي شوند كه اين افكار از زيربناي 

در نتيجه  .و فلسفي محكمي برخوردار نيستند اعتقادي
  خود ـيفري دنيايي بـك -قوقيـزامات حـشتر جنبه الـبي

البته چهار . مي گيرند تا رعايت اخالق به معناي حقيقي آن
اصل مذكور در صورت قرار گرفتن در چهارچوب نظام 
فكري فلسفي اسالم و پيدا كردن تعاريف نو مي توانند به 

كنار ساير اصول اسالمي مورد استفاده  طور جامع تر در
  .رنديقرار گ

زيربناي اخالق در اسالم كه اخالق پزشكي نيز 
. شود، جهان بيني توحيدي است جزيي از آن محسوب مي

در جهان بيني توحيدي، جهان بر اساس يك مشيت 
حكيمانه پديد آمده و نظام هستي بر اساس رسانيدن 

در ). ۴(ستوار استموجودات به كماالت شايسته آنها ا
اسالمي انسان در ميان مخلوقات از شرافت و  يايدئولوژ

و لقد كرمنا بني آدم  « . كرامت مخصوص برخوردار است
  . )۵(» علي كثير ممن خلقنا تفضيال و فضلناهم ... 

كمال حقيقي انسان كه هدف آفرينش اوست در 
سايه ارتباط با خداي متعال حاصل مي شود و آثار آن 

هاي ابدي و رضوان الهي است كه در عالم آخرت نعمت 
 ژي بر اساس جهان بيني الهي و ايدئولو).۶(ظاهر مي گردد

اسالمي، پزشك بايد روابط خود را با بيماران، اطرافيان 

بيمار، همكاران، دانشجويان و صاحبان حرفه پزشكي 
بگونه اي تنظيم كند كه رضاي خدا تامين شده و حقوق 

بهمين دليل بعنوان يك . )۷(رفته شودانسانها در نظر گ
اصل اساسي، در حل مشكالت پيچيده روز پزشكي كه 
بنوعي با اخالق پزشكي ارتباط پيدا مي كند، مي بايست 

يك  تعامل تنگاتنگ بين پزشكان آشنا به آن موضوعات از
طرف و علما، فالسفه و فقهاي اسالمي از سوي ديگر 

تعامل، موضوعات  وجود داشته باشد تا در سايه ي اين
  .مورد ابتالء بر اساس مباني فرهنگ اسالمي تبيين گردد

 يهوشبرمالحظات اخالق پزشكي در رشته : ب 
   .قلب

ص بيهوشي با زواياي ـتخصـمله مـك از جـزشـپ
خاص از جسم، روح و فكر بيماران سر و كار دارد كه 

كه  بطوري. معموال ساير مردم كمتر به آن دسترسي دارند
بهمين دليل . بدون تزكيه مي تواند خطرناك باشد طبابت

در تعليم و تربيت اسالمي، تزكيه قبل از تعليم مطرح شده 
عالوه بر . )۸(»  هم و يعلمهم الكتاب والحكمهيزكي« . است

تزكيه، پزشك در امر درمان بيماران بخصوص در مراحل 
پيچيده و دشوار بايد به خدا توكل نمايد و براي شفاي 

البته الزم به يادآوري . از خداوند ياري بخواهد بيمارش
رگز ـاست دعا كردن جايگاه خاص خودش را دارد و ه

راي اقدامات پزشكي و درماني ـني بـايگزيـواند جـمي تـن
د بعد از اينكه تمامي توان علمي و يباشد؛ بلكه پزشك با

عملي خويش را بكار بست براي شفاي بيمار خويش دعا 
ز عناصري همچون دعا، توكل، تزكيه و استفاده ا. كند

از و ـخلوص نيت در كنار اقدامات درماني، افق هاي ب
اسالمي بر روي اخالق  يژدئولوـه ايـستند كـدي هـديـج

كه اين عوامل عالوه بر تاثير  طوريه پزشكي مي گشايد؛ ب
مثبت بر رشد شخصيت پزشك، مي توانند بازده كار 

ك ـمالحظات اخالقي را كه ي .درماني وي را نيز باال ببرند
ت در جريان اعمال ـي بايسـم يوشبرـهتخصص ـم

توان بصورت زير تقسيم  جراحي قلب در نظر بگيرد مي
  :بندي نمود
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در جريان  -۲مرحله قبل از عمل جراحي -۱  
 -۴مرحله بعد از عمل جراحي  -۳بيهوشي و عمل جراحي

  وهشي  امور آموزشي و پژ
   .ل از عملمالحظات اخالقي قب ۱-ب 

بيمار انساني است دلشكسته كه گاهي ترس از 
بيهوشي و عمل جراحي بزرگي همچون جراحي قلب، 

برقراري ارتباط . سرتاپاي وجود او را فرا گرفته است
صميمانه و چهره باز با بيمار و اطرافيان او قبل از عمل 
جراحي و دادن توضيحات الزم در مورد بيهوشي و مراحل 

ه وي، مي تواند تا حدود زيادي از ترس و بعد از عمل ب
د مالقات قبل از نبررسي ها نشان مي ده. دلهره او بكاهد

پره عمل و برخورد صميمانه با بيمار، نياز به داروهاي 
بعالوه با كاهش . )۹(ون را كاهش مي دهديکاسيمد

استرس بيمار، مي توان ميزان تضعيف سيستم ايمني بدن 
ها  قلبي ريوي و استرس هورمون بيمار را كه در اثر پمپ

تحقيقات نشان مي . )۱۰،۱۱(جاد مي شود كمتر نموداي
كه بين شخص بيهوشي دهنده و بيمار  د در مواردينده

قبل از عمل جراحي ارتباط برقرار شده است، نسبت به 
بيماراني كه بين آنها و بيهوشي دهنده ارتباطي قبل از عمل 

بيهوشي، ضربان قلب و  در موقع القاء ،وجود نداشته است
اين نكته . )۱۲(وي كمتر افزايش يافته است فشار خون

بخصوص در مورد بيماران قلبي كه الزم است در جريان 
القاء بيهوشي و نيز در جريان نگهداري بيهوشي از ثبات 
قلبي عروقي بيشتري نسبت به ساير بيماران برخوردار 

د مي شود بهمين دليل پيشنها. باشند، حائز اهميت است
بگونه اي برنامه ريزي شود تا بيهوشي دهنده بيمار در روز 
عمل جراحي، همان متخصص بيهوشي باشد كه بيمار را 

بمنظور حفظ قلمرو . روز قبل از عمل مالقات كرده است
شخصيت انساني و اجتماعي بيمار الزم است دريافت 

در .ر مبناي رعايت اصل رازداري باشداطالعات از وي ب
راستا اسرار بيمار از قبيل مصرف مشروبات الكلي،  همين

مواد مخدر، ارتباط غير اخالقي نبايد افشاء شود و ثبت 
اطالعات فوق بخصوص در پرونده هاي الكترونيكي و نيز 

نحوه گزارش موارد ضروري به كادر درماني همراه با بكار 
البته اين . بردن تمهيداتي جهت رعايت اصل رازداري باشد

مكن است در مواردي كه خطر براي بيمار يا اصل م
حريم شرعي . ديگران و يا دستور دادگاه باشد، نقض گردد

بيمار نيز بايد محترم شمرده شود و حق خلوت بيماران 
براي . جهت اداي فرائض ديني از جمله نماز رعايت گردد

انجام معاينه بيماران الزم است از آنها اجازه گرفت و در 
انوان الزم است يك پرستار يا بهيار و يا يك مورد معاينه ب

اين عمل از . نفر از همراهان بيمار حضور داشته باشد
بيمار و  لحاظ شرعي و احساس آرامش و امنيت، هم براي

بعالوه پوشش بدن ). ۱۳(هم براي پزشك خوب است
  . بيمار در موقع جابجايي از بخش به اطاق عمل حفظ شود

ق پزشكي نظير انگيزه اير اخالل مغبعضي از عوام
مورد  هاي سود جويانه، مرعوب جو يا خواهش هاي بي

مانند نشان دادن ( سايرين و نيز انگيزه هاي شخصي كاذب
توانمندي خود به ديگران در بيهوش نمودن بيماري كه 
) ساير متخصصين بيهوشي از انجام آن امتناع ورزيده اند

دون در ممكن است باعث تعجيل در زمان عمل جراحي ب
نظر گرفتن بررسي هاي الزم و آماده بودن شرايط بيمار 
براي عمل جراحي شود كه بايد از انجام اينگونه امور 

  .اجتناب نمود
در مورد كودكان خردسال بايد شرايط را در بخش 
بگونه اي فراهم آورد، تا كودكان از آغوش پر مهر مادر 

در كنار جدا نشوند و تا آخرين لحظه قبل از عمل جراحي 
  .فرزندشان باشند

مالحظات اخالقي در جريان بيهوشي و  ۲-ب
  .عمل جراحي

يكي ازاصول اساسي در اطاق عمل و بخصوص 
بي نظمي در . براي حرفه بيهوشي، نظم و انضباط مي باشد

براي . جريان بيهوشي مي تواند منجر به مرگ بيمار شود
رگ مثال در موقع القاء بيهوشي، وجود لحظه هاست كه م

 در صورتي. يا زندگي يك بيمار قلبي را رقم خواهد زد
د، در مواقع ـشده باشـايت نـعنا رعـمام مـه تـظم بـه نـك



  ۲۳۵       و همکار منصور سلطانزاده

 ۱۳۹۰۱۳۹۰  ،،  ۳۳ه ه ، شمار، شمار۱۰۱۰مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره 

 

الزم است قبل . اضطراري مي تواند جان بيمار به خطر افتد
تورينگ به بيمار و نيز موقع ياز نصب وسايل مان

كانوالسيون وريدي و شرياني توضيحات الزم به وي داده 
در موقع جابجايي بيماران در اطاق عمل و قرار دادن  .شود

آنها بر روي تخت اطاق عمل، بخصوص در مورد خانم 
الزم است دقت شود . ها، پوشش بدن آنها رعايت شود

ي تخت اطاق پوشش بدن بيماران موقع خوابيدن بر رو
بايد به بيمار  .عمل توسط جنس همگن باز شود

توضيحات الزم را در رابطه با مرحله بعد از عمل و هنگام 
براي مثال . بيدار شدن وي در بخش مراقبت هاي ويژه داد
بعد از عمل، « :مي توان اينگونه براي بيمار توضيح داد كه

وله كه بيدار مي شويد، ممكن است احساس كنيد ل هنگامي
از وجود آنها نگران . هايي در دهان و گلوي شما قرار دارد

باشد و  يکمک به درمانتان م يوجود آنها برا. نشويد
  .»رون آورده خواهند شد يب يبزود

قرار گرفته است، از خود  يهوشيکه تحت ب يماريب
 يتواند داشته باشد و حت ينم يار و واکنشيچگونه اختيه

قت يدر حق. د نفس بکشدتوان ينم يعضالن يبعلت شل
به ما  يهوشيمار در هنگام بيت حفظ جسم و جان بيمسئول

. )٧(ميباش يد امانت دار خوبيمحول شده است و ما با
اهللا و ان آمنوا ال تخونويها الذيا اي« : ديفرما يم ميقرآن کر
  .)١۴( تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون الرسول و

ظب بود تا د موايبا يحفظ امانت دار يدر راستا
مسئله . محافظت شود يمار بدرستيب ياتيح يها ارگان

 يماران جراحيمار در مورد بيب ياتيح يها حفظ ارگان
، رنديگ يقرار م يوير يدستگاه پمپ قلب يقلب که بر رو

شن دادن و يد مواظب بود موقع پوزيبا. ت استيحائز اهم
ماران مسن، صدمه به يبخصوص ب ،مارانيب ييجابجا

 يمار وارد نشده و شبکه عصبيب يها استخوان مفاصل و
د دقت يبا. ا کشش واقع نشونديها، تحت فشار و  اندام

بدن  ينمود صفحه کوتر، درست قرار داده شود تا سوختگ
نامطلوب و  يالزم است از صحبت ها. ديايمار بوجود نيب
 يمل جراحـن عيـمار در حيـن بـيالـب رـب يرورـر ضيـغ

 يکه درصد اند قات نشان دادهيتحق رايد، زشو يخوددار
 Fast-track cardiac ماران که به روشياز ب

anesthesia  رنديگ يقلب قرار م يتحت عمل جراح، 
، شود يرا که رد و بدل م ييممکن است صحبت ها

نگونه سخنان در صورت نامطلوب يا. )١۵،١۶( بشنوند
 زيمار داشته و نيب يبرا يتواند اثرات سوء روح يبودن م

متخصص  يبرا يممکن است موجب بروز مشکالت
. ا خانواده او گردد يمار و يب يو جراح، از سو يهوشيب

، ين عمل جراحيد به جراح در حينبا يهوشيمتخصص ب
مارانش که در ير بيت ساينگران کننده از وضع يخبرها

 يرا ممکن است تمرکزفکريز. هستند، بدهد يبخش بستر
که  يعمل جراح يبر رومختل شده و اثر نامطلوب  يو

ت کوتاه يبا توجه به اهم. در حال انجام آن است بگذارد
 - يپمپ قلب يمار بر رويبودن مدت زمان قرار گرفتن ب

و خودخواهانه  ير ضروري،از انجام هر گونه اقدام غيوير
اجتناب  گرددمی  يم جراحيکه منجر به معطل نمودن ت

  . شود
ميزان ي، هوشيان بيد دقت شود که در جريبا

را در صورت درد با توجه به ي، زبيدردي بيمار کافي باشد
باشند و قادر به انجام  يمار شل ميب ينکه عضالت اراديا
ک يبه منزله  يعمل جراح باشد، ينم يچگونه واکنشيه

نامطلوب بر  يمار خواهد بود و اثرات روانيب يشکنجه برا
  . خواهد گذاشت ياو به جا

  ياز عمل جراحبعد  يمالحظات اخالق ٣-ب
ل جراحي مضطرب بوده و که قبل از عم يمارانيب

حات يبخصوص اگر توض ،افته استيکاهش ن استرس آنها
الزم، دررابطه با مرحله بعد از عمل به آنها داده نشده 

دار شدن تقال کنند و فشار خون يباشد، ممکن است موقع ب
 ل الزم است همانطورين دليبهم. و ضربان قلبشان باال رود
ن يحات الزم در اي، توضيهوشيکه قبال اشاره شد، قبل از ب
بعالوه بهتر است بعد از عمل . خصوص به آنها داده شود

که  يمارانيژه، با بيو يقلب، در بخش مراقبت ها يجراح
 يالتور را ميجدا شدن از دستگاه ونت ييمراحل انتها
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حات يرقرار کرد و مجددا توضـب يـباط کالمـگذرانند، ارت
د بخش به يان جمالت اميب. نمود يادآوريزم را به آنها ال
نکه موجب يحات الزم به او ضمن ايمار و دادن توضيب

از دستگاه  يشتر او در موقع جدا کردن ويب يهمکار
کنترل بهتر ضربان قلب شود، موجب  يم يتنفس مصنوع
مار يب يع در بهبودي، کاهش استرس و تسرو فشار خون

ات، خواسته ها و آالم يه شکاالزم است ب .گردد يم
را در  يبعد از عمل جراح يکه مراحل بهبود يماريب

گذراند توجه شود و با توجه  يژه ميو يبخش مراقبت ها
جهت  يداتيژه، تمهيو يط خاص بخش مراقبت هايبه شرا

  . ماران در نظر گرفته شوديب ينيانجام فرائض د
و  يدر امور آموزش يمالحظات اخالق ۴-ب
   يپژوهش

انسان ها،  يتـيخصـار شـاختـس يريـکل گـدر ش
ک متخصص ي. از جمله معلم نقش دارد يعوامل مختلف

اران را يان و دستيفه آموزش دانشجويکه وظ يهوشبر
 يواند بر روـت يـختلف مـم ياـنبه هـده دارد از جـعهـب

ح، يارائه کار صح. گذار باشد ريرندگان تاثيآموزش گ
مار و همکاران توسط يب با بت نظم، برخورد مناسيرعا

رندگان داشته يدر آموزش گ يتواند اثرات مثبت ياستاد، م
  .شه ملکه ذهن آنها شوديهم يباشد که برا
ت يد ضمن رعاياـب يشـژوهـو پ يـوزشـور آمـام
مار از يرا بيز ،رديصورت گ يت ويمار با رضايحقوق ب

 يطيد تحت هر شرايبرخوردار است و نبا يکرامت انسان
د به آموزش يبا. رديف آموزش و پژوهش قرار گهد
ن يادآور شد که در امر آموزش و پژوهش بيرندگان يگ
کا نشان يدر آمر يدر مطالعه ا. ض قائل نشونديماران تبعيب

ل دارند تا يشتر تمايان بيداده شده است که دانشجو
ر يماران فقيب يرا بر رو يو اعمال مداخله ا ينينات باليمعا

که در سطوح  يمارانيرا بيانجام دهند ز اه پوستيو س
ت خود را يتوانند عدم رضا ينم ،ن تر هستنديپائ ياجتماع

  ). ١٧(نديند آموزش ابراز نماينسبت به شرکت در فرآ
اعث ـد بيباـاران نيتـان و دسـيشجوـوزش دانـآم

را طول مدت يز. شود يوير يشدن زمان پمپ قلب يطوالن
از پمپ  يوز عوارض ناشبابر يميزمان پمپ رابطه مستق

  .)١٨(دارد
دن ي، رسانيماران قلبيـه در بـنکيه اـه بـوجـا تـب

ژن يوکارد و کاهش مصرف اکسيبه عضله م يژن کافياکس
ر در يتاخ ،ژه برخوردار استيت ويوکارد از اهميتوسط م
ش ضربان قلب و فشار يداخل تراشه که با افزا يلوله گذار

تواند  يم ،ه استهمرا يژن رسانيخون و کاهش اکس
شود که آموزش  يشنهاد ميل پين دليبهم. خطرناک باشد

ان رشته يشجوـه دانـه بـل تراشـداخ يذارـوله گـل يلـعم
 يعمل جراح يدر اطاق ها يهوشبر يو کاردان يپزشک

 ينه به اطاق هاين زميقلب ممنوع باشد و آموزش در ا
از  يبعالوه در آموزش موارد. عمل جنرال محول شود

د ي، گذاشتن کاتتر وريدي، وريانيون شريل کانوالسيبق
از  ييت هايز محدودياران نيو سوان گانز به دست يمرکز

  .نظر تعداد دفعات اقدام نا موفق در نظر گرفته شود
  
  يريجه گينت
 يته هاـزون رشـرش روز افـستـه گـه بـوجـا تـب
در  ياخالق پزشک ين ابعاد نظريي، تبيپزشک يتخصص
الزم  يجاد هماهنگيهم جهت ا يمختلف پزشک يرشته ها

ت خدمات يفيجامعه و هم ارتقاء ک يبا فرهنگ اسالم
  .رسد يبنظر م يضرور يتوسط کادر درمان يپزشک
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Abstract  

  
Medical Ethics in Cardiac Anesthesia 

 
Soltanzadeh M1*, Ebadi A1 

 

 
 

Back ground and Objective:  the source of the medical ethics in 
new sciences is from the principle of modernism. For this reason 
some of the subjects my not accepted with our Islamic culture. 
It is necessary that Iranian scientists review the western medical 
ethics, especially philosophy of medical ethics.  
Subjects and Methods: Method in this article is qualitative 
research type. in this article we studied text books and articles 
about medical ethics, cardiac anesthesia and Islamic ideology.  
Conclude: It is necessary to determined theoretical options of 
medical ethics in the different medical flieds with Iranian Islamic 
culture for increase quality of medical Treatment.        
Sci Med J 2011; 10(3):231-238 
 
Kaywords: Anesthesiologist, cardiac surgery, Anesthesiology,  
medical Ethics. 
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