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اخالقی در اختالالت هوشیاريهاي  چالش  
  فائزه طوافی، معصومه زمانلو ،زهرا اصلی آغمیونی ،*طاهره فخیمی هریس

  علوم پزشکی تبریزدانشگاه 
  

اخالقی هاي  بهتر، سؤاالت اساسی و چالشامروزي در زمینه ي علوم اعصاب، علی رغم فراهم نمودن تشخیص و درمان هاي  پیشرفت
هـاي   یکـی از چـالش   .پدید آمـده اسـت  ) Neuroethics(مهمی را به وجود آورده و به همین جهت بحثی به نام اخالق در علوم اعصاب 

قسـیم مـی   اختالالت هوشیاري به انواع زیر ت .است )Disorders Of Consciousness( اخالقی مهم در این زمینه اختالالت هوشیاري
  :شود
  .تعبیر می شود)(Wakeful Responsivenessکه از آن به بیداري بدون پاسخ )Vegetative State(حالت نباتی -1 
  .که به تازگی توصیف شده است)Minimally Conscious State(حداقل حالت هوشیاري -2 

هستند، این بیماران در واقع اخـتالل   Locked-in Syndromeداغی پیرامون بیمارانی وجود دارد که مبتال به هاي  هم چنین بحث
نمـی  ) Aphonia(هوشیاري ندارند، آن ها کامال هوشیار بوده و توانایی برقراري ارتباط نیز دارند، اما به خاطر دالیلی مثـل بـی صـدایی    

ورد اختالالت هوشیاري کـه در ایـن   آن دسته از مباحث اخالقی در م  .توانند ارتباط مؤثري داشته باشند و غیرهوشیار به نظر می رسند
  :مقاله بحث می شود، شامل موارد زیر است

علمی در خصوص این بیماران از نظر امکان بازگشت، تصمیم گیري در مورد بیمـاران جهـت بـه    هاي  تشخیص و تفسیر صحیح یافته
 FMRIتشخیص با تصویربرداري هایی مثـل  تفاوتها بین ). Life Sustaining Treatments(نگه دارنده ي حیات هاي  کارگیري درمان

و تشخیص بالینی؛ هم چنین تمایز صحیح بیماران از یکدیگر و طبقه بندي دقیق آن ها حتما تحت تأثیر خصوصـیات فـردي و    PETو 
کـان بازگشـت   ما را در مورد این بیماران و ام Terry Wall مثال هایی از قبیل به هوش آمدن معجزه آساي. تجربه پزشک نیز قرار دارند

چون این بیماران توانایی تصمیم گیري در مورد خود را ندارند، هرتصمیمی در مورد آن ها، در تقابـل  .آن ها دچار شک و تردید می کند
می خواهند زنده بمانند یا نـه؟ ایـن سـؤال وقتـی مهـم تـر شـد کـه         ها  آن آیا: سؤال اساسی این است.با حفظ اتونومی بیماران می باشد

داشتن یک وصیت نامه رویکرد نسبت به این بیماران را تا اندازه ي قابل تـوجهی آسـان تـر    .نگهدارنده ي حیات ظهور کردندي ها درمان
از آن جـایی کـه    .این نکته را باید خاطرنشان کرد که اعتقادات و فرهنگ جامعه تأثیر به سزایی در این چالش ها مـی گـذارد    .می کند

اخالقی اختالالت هوشیاري به خصوص در کشـور مـا محـدود بـوده     هاي  تقادي و فرهنگی مرتبط با چالشاعهاي  مطالعه در مورد زمینه
  .بهتري دست یابیمهاي  است، بر آن شدیم تا یک مرور اجمالی در این باب داشته باشیم، به این امید که به راه حل

در علـوم اعصـاب، اخـتالالت هوشـیاري، حالـت نبـاتی،        نگه دارنده ي حیات، اخالقهاي  اخالقی، درمانهاي  چالش: یديواژگان کل
  .حداقل حالت هوشیاري
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