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   األخالقية التوجيهية  المبادئ
   المرض   رعاية ف 

الوباء حالة ف   

   دكتور إغناسيو سانشي   د

   الكاثوليكية البابوية الجامعة رئيس
تشيل   ف   

 

I. مقدمة: 

   العامة التوجيهية المبادئ بعض تلخيص هو المقدم العمل من الغرض
   للمرض   الشاملة اإلدارة ف 

 الوثيقة هذه طلب تم .الوباء حالة ف 

أعضاء قبل من  Social Table Covid 19 اء مساهمة بفضل صياغتها وتمت    الخير
 من الرسيرية واألخالقيات البيولوجيا أخالقيات ف 

   العلمية والجمعيات الجامعية المراكز مختلف
   بما ، البالد ف 

   الكاثوليكية البابوية الجامعة ذلك ف 
الطبية سانتياغو وجمعية ، .تشيل   ف   

   الطب لكلية القيمة والمساهمة ، البحري والمستشف   ، ديسارولو وديل ، سيباستيان وسان ، أنديز ولوس ، شيل   معاتوجا ،
 .شيل   ف 

ا تم ، المساهمات هذه جانب إىل
ً
   العمل يحظ   .الموضوع هذا حول المنشورة الدولية األدبيات استعراض أيض

 الناتج واالهتمام التعاون 

خاص بتقدير التوجيهية المبادئ ههذ ونطاق الموضوع. عن . 

 

II.  األخالقية الواجبات   
جائحة ف   

   ، المتاحة العلمية األدلة أفضل إىل تستند القرارات أهم أن هو للوباء الرئيسية الجوانب أحد
اء دور يلعب والت   .أولوية ذا دوًرا فيها الخير

  
  ) اءالخير  من لجنة إنشاء إىل الحاجة عل التشديد تم ، البلدان جميع ف 

 ، والعدوى ، الحيوية واإلحصاءات ، العامة الصحة مجاالت ف 

 .المتخصصي    هؤالء مع ومستمرة دائمة مشاورات وإجراء (أخرى أمور بي    من ، واالجتماعية النفسية والجوانب ، الرياضية والنمذجة

  
وري من ، العمل هذا ف  وموثوقة فريدة قيادة عل والحصول وشفافيتها المعلومات موثوقية ضمان الض  . 

   ودائًما سلًسا المجتمع مع التواصل يكون أن يجب
 أحد أن عل الضوء تسليط المهم من .ومنتظًما ومنفتًحا المناسب الوقت وف 

   بأكمله الفريق يكون أن يجب .الصحيي    العاملي    حماية هو األولوية ذات الجوانب
 المناسبة الرعاية ألن ، السلطة اهتمامات قلب ف 

وري من .عليه ستعتمد للسكان ا الض 
ً
   البيانات خصوصية حماية جد

   ، األشخاص عل تؤثر الت 
 السلطات تضمنها أن يجب والت 

 .الصحية

 دعم فإن ، المعت   وب  هذا ؛ للسكان واالجتماعية النفسية المتطلبات مع والتعاطف الحساسية من قدر أكير  تقديم بمكان األهمية من

   أمر اتللمجتمع االجتماعية المشاركة
  المرء يكون أن يجب .األهمية غاية ف 

ً
 والمساءلة الرسمية المعلومات صحة عن للغاية مسؤوال

وري من أنه حيث ، الوباء تطور عن عية بمصداقية خاص بشكل االهتمام  الض  أن إىل اإلشارة وتجدر .السلطات وشر  
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العام للصالح دائًما هذه تخضع أن يجب ولكن ، الشخصية الحريات عل الحفاظ يجب ، الوباء حالة ف  . 

   التشخيص
   يتم والذي ، حاسم أمر المناسب الوقت ف 

   االختبارات خالل من الحالة هذه ف 
 عدد إن .للخطر المعرضي    السكان ف 

   الفحوصات
ة أهمية له إجراؤها تم الت  وس المصابي    عل التعرف أجل من كبي   من ايتمكنو  حت   ، بهم الخاصة االتصال وجهات بالفي 

وري من .الصحية السلطة تعليمات لجميع واالمتثال ، بأمان عزلهم    العالجات إىل الوصول أن من التأكد الض 
 يخضع ال الجائحة ف 

   والتضامن اإلنصاف مبادئ تسود أن يجب ؛ للمريض واالقتصادي االجتماع   للعامل
ذلك ف  . 

III. ا
ً
الشخص  مركزية .ثالث  

وري من    جوالعال  التشخيص تحليل قبل الض 
وري من أنه بوضوح ُيذكر أن ، الجائحة ف  ام الض   اختالف دون ، مريض كل كرامة احي 

ا
ً
هم أو األساس   مرضه أو الشخصية خصائصه عل اعتماد  مع تتناسب الجودة عالية رعاية تقديم بمكان األهمية من ، لذلك .غي 

وري من أنه عل التأكيد يتم .مريض كل احتياجات كة مسؤولية هناك أن وفهم الصح   بالفريق خاص بشكل االهتمام الض     مشي 
 ف 

   الوباء أوقات
المرض   رعاية ف  . 

IV.  المستشف   إدارة  

   ، والتنسيق التخطيط يلزم
ة لالحتياجات ، المناسب الوقت ف   ، الطبية والمعدات التحتية البنية من لكل األجل والمتوسطة القصي 

   الرئيسية المدخالت وكذلك
   مطلوبة ستكون الت 

   والرسيرية اللوجستية القرارات هذه تأخذ أن يجب .وإدارته الوباء هذا عالج ف 
 ف 

   النمو  وتوقعات توقعات االعتبار
   الناتجة الزيادة مع الحاالت عدد ف 

 يجعل وهذا .للمرض أكير  شيرية شدة عرض مع السكان عدد ف 

وري من    االستثمار الض 
   والنمو ، الخاص القطاع مع واالتفاقيات ، األّشة تحويل وإعادة ، الجديدة المستشفيات مناطق ف 

 مناطق ف 

   ، الكاملة بمعداتها والمتوسطة الحرجة الرعاية وحدات
   .المركزة العناية ومعدات التهوية أجهزة  تشمل والت 

 يلعب ، التخطيط هذا ف 

 بالمعايي   المتعلقة المعلومات تعتير  ، هذه المستشف   إدارة من كجزء .األهمية من األول المستوى دور أخرى مرة الصح   الفريق

   العاملي    الصحيي    للعاملي    األخالقية
للغاية الصلة وثيقة السكان وعامة المستشفيات مراكز ف  . 

V. الصحة  فريق خامسا  

كي    يجب    .والصح   الرسيري الفريق عمل لحماية الكافية الشخصية الحماية عل الي 
 وه صلة ذو آخر مجال هناك ، الجانب هذا ف 

   النفس   الدعم
وري من ألنه ، للفريق والعاطف  ا الض 

ً
   ينشأ قد معروف وضع وهو ، والعقل   الجسدي اإلرهاق تجنب جد

 هذه تطور ف 

لهم أقارب لديهم المهنيي    هؤالء جميع أن نتذكر أن يجب .األوبئة  
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   العدوى من يخافون إنهم
   تكون الت 

وس الكتساب دائم خطر ف  ورة عل التأكيد وتم .الفي   الرعاية حيث من المسؤوليات تقاسم ض 

ا المهم من ، أخرى ناحية من .الصحيي    للمهنيي    الذاتية
ً
   الصحيي    العاملي    رعاية جد

   الطقوس ف 
ام وف     المواقف حدوث احي 

 الت 

ين مرض   عل تنطوي ا خطي 
ً
   أن يمكن أخرى وحاالت ومتوفي    جد

ا ألًما تعت 
ً
ين وحزن    كبي 

العائالت ف  . 

VI. المستشف   دخول .سادسا  

  .مهم "الشفاء" من الغرض وفوق قبل  "العناية " مفهوم إن
ً
 ويجب بالمرونة تتسم والتفري    غ القبول معايي   أن من التأكد يجب ، أوال

 تؤخذ أن ويجب ، المريض حالة مع متناسًبا الطتر   العالج يكون أن يجب .باستمرار تقييمها ويجب الوباء بوقت  يتعلق فيما تقييمها

ها الخطر وعوامل المزمنة األمراض) العدوى ظهور قبل األساسية وطالرسر     (وغي 
 فرص تقييم تحليل ضمن يقع ما وهو ، االعتبار ف 

  ليس وحده العمر أن إال ، للخطر عرضة األكي   السكان من هم السن كبار أن من الرغم عل .مريض لكل الشفاء
ً
 باتخاذ يسمح عامال

للمريض العامة الرسيرية الةالح عل سيعتمد ألنه ، السلوك . 

   ال المتاحة الوسائل جميع استخدام أن إىل اإلشارة وتجدر
 عالج أو عالج إىل المرض   يحتاج ال عندما "العالجية القسوة" أداء يعت 

وري من ، المعت   وب  هذا .الكامنة أمراضه أو المرض تشخيص بسبب غزوي  الذي ، المريض استقاللية مفهوم عل الضوء تسليط الض 

   الجوانب ، المريض مع والتواصل المعلومات عل يقوم
   االتصال هذا يتم أن يجب .عائلته ومع نفسه مع تقييمها  يجب الت 

 الوقت ف 

   المناسب
   المناسبة التدابي   اتخاذ أجل من ، المريض استقرار لحظة وف 

الرسيري التدهور حالة ف  . 

 وأفراد المريض مع مقدًما الحرجة والرعاية ، الغازية واإلجراءات والعالجات ، المركزة العناية وحدة قبول مثل القرارات مناقشة يجب

   التلطيفية الرعاية مثل األخرى والعالجر   الرسيري الدعم تدابي   أن الواضح من .األشة
 ، والتخدير ، األكسجي    إمدادات تشمل الت 

   والتحكم
طيب ، األلم ف  هاوغ ، محددة وأدوية ، والي  الكامنة الرسيرية ظروفهم عن النظر بغض المرض   لجميع تدار أن يجب ، ي  . 

VII. المرض   عالج .سابعا   
المركزة العناية وحدات ف   (ICU) 

   المرض   قبول يتطلب
 يجب أنه عل التأكيد يجب .مريض لكل الرسيرية للحالة ومستمًرا دورًيا شيرًيا تقييًما المركزة العناية وحدة ف 

 (أخرى أمور بي    من ، الحرج الدعم ، الميكانيكية التهوية) المناسبة التكنولوجيا باستخدام ، المريض لحالة العالجر   الدعم توفي  

   .مريض كل لمتطلبات
ثانية لديك يكون أن المهم من يكون األحيان بعض ف   
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   العالج باستمرارية المتعلقة ريةالرسي القرارات أهم دعم يجب ، وبالمثل .أفضل شيري حل أجل من المتخصصي    األطباء رأي
 مريض ف 

   ، المستشفيات داخل األخالقيات لجان رأي خالل من معي   
 .أكير  وموضوعية بمسافة المريض وضع تحليل عل قادرة ستكون والت 

   ، وبالتاىل  
ا مهًما هذه األخالقيات لجان تشكيل يعد ، التعقيد شديدة المراكز ف 

ً
صعبة يريةش  قرارات التخاذ لالستعداد جد . 

 الوضع عل يعتمدوا أال ويجب ، قراًرا وعائلته والمريض الطتر   الفريق يتخذ أن بعد للمرض   المقدمة الرسيرية الموارد تحديد يجب

   .للمرض   الماىل  
  الصحة إىل الوصول يكون أن يجب ، الوباء حالة ف 

ً
 المزمنة واألمراض ، للمريض الخطر عوامل .المرض   لجميع مماثال

   وتوقعاته وعمره ، نةالكام
   العوامل ه   للتعاف 

 لكل تقديمه سيتم الذي التكنولوجر   والدعم العالجية الجهود لتحديد مراعاتها يجب الت 

   أنه عل التأكيد يتم .مريض
ات فإن ، النهائيي    والمرض   شديدة كامنة وأمراض حاالت من يعانون الذين المرض   حاالت ف   مثل المؤشر

   رئيسية جوانب ه   والروحية النفسية والمرافقة الملطفة التدابي  
   الكريم الموت نحو التطور ف 

وأحبائهم أقارب  هم صحبة وف  . 

VIII. النهائية األفكار .ثامنا  

ات أن من الرغم عل ة بأمراض المصابي    للمرض   الرسيرية لإلدارة المحددة المؤشر    خطي 
   المتخصصي    دور ه   الوباء حالة ف 

 الطب ف 

االجتماع   الجدول ألعضاء همالم فمن ، المكثف  Covid 19 العامة األخالقية التوجيهية المبادئ وبعض التفكي   هذا يكون أن   
 إدارة ف 

 الالزمة للمعدات السليم التخطيط فإن ، المعت   وب  هذا .الموارد وندرة اليقي    عدم حاالت مع ، صعبة قرارات بتوقع يسمح ألنه ، الوباء

وري التحتية والبنية    وهو أولوية يمثل الصح   بالفريق الخاص االهتمام أن عل الضوء تسليط تم كما .ةللغاي ض 
 شامل نهج أساس ف 

الوباء تجاه . 

  
  يكون أن وعائلته المريض مع السلس التواصل يتطلب ، للمرض الرسيرية اإلدارة ف 

ً
ا كامال

ً
 يتم .المريض استقاللية مبدأ ويقدر ، وشفاف

 بغض ، المرض   لجميع التلطيفية الرعاية توفي   يجب وأنه للمريض األساسية الحاالت مع متناسًبا يكون أن يجب العالج أن عل التأكيد

 مبادئ دائًما وعائلته المريض مع الدائم والتواصل المرافقة ترافق أن يجب .األساسية الحالة أو الموجودة المزمنة األمراض عن النظر

   والرعاية والكرامة الخصوصية
مريض كل يحتاجها الت  . 


