
Page 1

با هم بیاندیشیم
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ن علتت و  جهتت ستقط جنتی. هفته جهت سقط جنین اقدام نموده است10خانمی 

داشتن فرزند زیاد استت و  اههتار متی دارد چته  هتار فرزنتد دارد و قتادر  ته 

مامتتا و یتتد متخنتت  زنتتان  تتزرک چتتردن یتتد   تته دیوتتر نیستتت و   تته دو

خ ها مراجعه نموده است هر سه  ه دالئل مختلف  ه و  پاسخ منفی داده اند پاس

ا را در ادامتته متتی  ینیتتد فطفتتا  فرماییتتد مامتتا  اول و دوم و متخنتت  زنتتان  تت

.ستندتوجه  ه علت رد درخواست خانم احتماال  ه چدام مکتب اخالقی مرت ط ه
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ام من نمی توانم برای شما سقط جنین انج :مامای اول✓
دهم چون این کار جزو وظایف من نیست

من نمی توانم برای شما سقط انجام ده م : مامای دوم✓
چون جنین ی   انس ان اس ت و ک  کن ی   انس ان 

ن م . بی گناه قکل است و قکل نف   ی   گن اه اس ت
.  نمی خواهم آخرت خود را خراب کنم

من تا کنون جز مواردی ک   در ق انون: مکخصص زنان✓
ک وری نوشک  و سقط مجاز است مب ادرت ب   س قط
.  نکرده ام من خوش نامی خودم را ب  خطر نمی اندازم
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ستافه  تا شتکایت از ختونریز  والینتال همتراه  تا متادر و ختواهر   ته 14خانمی ✓

و  اههتتتار متتتی دارد دو روز هستتتت . اورلانتتتا مامتتتایی مراجعتتته نمتتتوده استتتت

. و  مجترد متی  اشتد. او دو ماه پی   وده استخونریز  دارد و آخرین قاعدگی

تستتت حتتاملوی درخواستتت متتی گتتردد چتته ختتانم ا تتتدا ق تتول نمتتی چنتتد وفتتی پتتا از

انم توضیحات ماما  شیفت اورلانا تست حتاملوی متی دهتد چته تستت حتاملوی خت

مث تتتت استتتت ط تتتز دستتتتور پزشتتتد ستتتونوگرافی درخواستتتت متتتی شتتتود چتتته در 

پزشتتد دستتتور معاینتته  تتا . هفتتته و دختتل رحمتتی استتت7ستتونوگرافی جنتتین حتتدود 

خانم حاضر  ه معاینه نیست و انترار دارد چته متی خواهتد. اسپکوفوم را می دهد

اورلانتتا را تتترد چنتتد و تقاضتتا دارد همراهتتان  هتتم در متتورد  تتاردار  تتودن و  

 یز  ندانند دو مورد اخالقی در اینجا قا ل  حث است فطفا نهر دهید

اتونومی و حز رازدار  در مورد این  یمار  یست-1✓

در مورد رضایت آگاهانه از  ه چسی رضایت گرفته شود؟-2✓
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درنتد در فی تر  ستتر  استت همکتار 70ستانت و افاستمان 4خانمی  ا دیالتاستیون 

ه و شتتما  تتا هتتدف تستتری  زایمتتان طتتی  نتتد  تتار معاینتته چتتردن  یمتتار را استتتری  چتترد

خالقتی شما  ه و  می گویید چته ایتن چتار از نهتر ا. دیالتاسیون  یمار چامل می شود

مشتتکل دارد امتتا او  تته شتتما متتی گویتتد چتته  تته اشتتکافی دارد؟  تتا ایتتن چتتار زمتتان درد 

ه  ته چشیدن  یمار چوتاه می شود  یمتاران خودشتان همیشته از متن تشتکر متی چننتد چت

ل آنتان چمتد چترده ام تتا زایمانشتتان ستری  تتر انجتام شتود شتتما  تا تکیته  تر چتدام انتت

ل اخالقی ادعا چرده اید چته چتار همکارتتان  یتر اخالقتی استت و در پاستخ  ته استتدال

و   ه توضیحی دارید؟
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سناریوی اخالقی

از . خانمی پ  از زایمان در بخ   پ   از زایم ان بس کری اس ت✓

مامای ش یفت درخواس ت میکن د ک   ب رای کم   در ش یردهی 

نک   مامای شیفت ب  او می گوید ب  دلی ل ای. مادرش کنارش باشد

در این بخ  ورود همراه ممنوع است نمی ود و او هم مانند بقی  

.خودش ب  نوزادش شیر بدهد

ی، ب  نظر شما طبق کدهای اخالقی تعریف شده برای حرف   مام ای✓

اقدام اخالقی در این مورد چیست؟
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سناریو
.ساعت است که  در لیبر به سر می  بیرد18ساله است و 24« ب»خانم •

عت رونید سیر. سانت  متر بیش تر نشده است3دیالتاسیون سرویکس از 
آید جنین ضربان قلب جنین نگران کننده بوده است اما اکنون به نظر م 

ضربان در دقیقه مشیادده 65تحت دیسترس است و افت شدیدی در حد 
معاینیه . این افت با اقدامات محافظه کارانه بهبود پیدا نم  کنید. م  شود

و .دای لگن  مکرر نشیانگر آننید کیه پیروبپس بنید نیا  وجیود نیدارد
  ددد کیه متخصص مامای  به خانم توضیح م. پرزنتاسیون ورتکس است

ود انجام عمل سزارین ضروری خوادد بود زیرا آشفتگ  قلیب جنیین وجی
عمیل جراحی  نمی  »مطلقاً سرباز م  زند و م  گویید « ب»خانم . دارد

.«خوادم

چگونه طبق اصول اخالق  به وی مشاوره ددییم  اگیر شیما متخصیص•
مربوطه باشید چه تصمیم  م  گیرید 
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سناریو

مادری علی رمم م  اوره، از تلق یا واکس ن ب رای •
فرزن  دش خ  ودداری م  ی کن  د و بررس  ی ه  ای 
مکابولی  را نیز رد می کن د و اج ازه انج ام آن را

. نمی دهد

اقدام اخالقی چیست؟•
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سناریو
سال  ک  دچار معلولیت ذهنی می35دخکر مجرد •

رد باشد، در پی تجاوز ب  عنف باردار شده است و ف
خاطی دس کییر ومااکم   ش ده اس ت و منکظ ر 

. دریافت مجازات می باشد

اقدام اخالقی در مورد بارداری این فرد چیست؟•
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سناریو

یکی از همکاران از ما درخواست م ی کن د ک   در •
راسکای ی  ک ار پووه  ی در هنی ام ادمی ت ه ر 

از وی clotمددجویی در زای یاه ی  نمون  خون 
. گرفک  شود

بر اساس کدهای اخالقی اقدام صایا چیست؟•

8



Page 11

ون لزوما به معنای پیروی از قاناخالقی بودن 
.  نیست

دارد اما مالک های اخالقی قانون یک سری 
القاخقوانین هم مانند احساسات می توانند از 

.  فاصله بگیرند
بر نه محدود به دیانت است و نه منطبقاخالق

.احساسات فرد



Page 12


