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Background: Euthanasia or good death refers to the practice of intentionally ending 
a life in order to relieve patient’s pain and suffering. There are different euthanasia 
rules in each country. Attitudes toward euthanasia differ between individuals and 
populations, and in many studies the medical profession is more reluctant than the 
general public. Our goal was to explore academic staff attitude toward euthanasia in 
Tabriz University of Medical Sciences.

Methods: This is a cross sectional study that an anonymous questionnaire was 
sent to  132 randomly selected physicians in Tabriz Uni. of Med. Sci. between 2009-
2010, consisting of 15 multiple choice questions on definition and classification of 
euthanasia, legal status and attitude toward euthanasia among Islamic populations. 
Data were analyzed with SPSS16.

Results: Analyzing 132 completed questions showed that only 10.2% and 6.2% 
endorsed the view that a physician should be permitted, under some circumstances, 
to allow a patient to end his or her life in hospitals and non-hospital (such as home). 
59.1% and 80.6% endorsed the view that this practice should never be permitted in 
hospitals and non-hospital status such as her or his home. Of the groups surveyed, 
hematologists-oncologists and psychiatrists (100%) were most likely to oppose 
euthanasia and assisted suicide, and anesthesiologists (50%) were most likely to 
support these practices among hospitalized patients.

Conclusion: In sharp contrast to similar surveys conducted in other countries, only 
a minority of physicians supported the euthanasia in Tabriz University of Medical 
Sciences. It seems that palliative care needs to be stronger established and promoted 
within the Iranian health care system in order to improve the quality of end-of-life 
situations among terminally ill patients.
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دورة 24 شماره 1 - بهار 1397مجلة پزشكی قانونی ایران

زمينه و هدف: یوتانازي، به فرآیند پایان دادن به زندگي با هدف رهایي بیمار از درد و رنج اطالق مي گردد. قوانین 
متفاوتي براي یوتانازي در کشورهاي مختلف وجود دارد و نگرش به یوتانازي در بین افراد و جوامع مختلف متفاوت 
است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابي نگرش اعضاي هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبریز نسبت به یوتانازي بود.
روش بررسي: این مطالعه یك پژوهش مقطعي و توصیفي پرسش نامه اي است که در بین سال هاي 1392 لغایت 
1393 در دانشگاه علوم پزشكي تبریز، با جمع بندي نظرات 132 نفر از اعضا هیئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه 

علوم پزشكي تبریز انجام یافت.
یافته ها: بررس��ي پاسخ هاي 132 پرسش نامه نش��ان داد که فقط 10/2% و 6/2% پزشكان معتقدند؛ تحت شرایط 
خاصي به ترتیب در محیط بیمارستاني و غیر بیمارستاني )مانند منزل(، یوتانازي قابل قبول است. 59/1% و %80/6 
پاس��خ گویان معتقد بودند که تحت هیچ ش��رایطي، نباید به پزش��كان اجازه یوتانازي داده شود و بقیه پاسخ گویان 
نظري نداش��تند. متخصصین خون، انكولوژي و اعصاب و روان، بیش  از س��ایر گروه ها )100%( مخالف با یوتانازي 
و پزش��كان متخصص بیهوش��ي بیش از سایر گروه ها )50%(، در ش��رایط خاص موافق با انجام یوتانازي در بیماران 

بستري العالج در بیمارستان بودند.
نتيجه گيري: ضمن تأکید بر تفاوت آش��كار نتایج این مطالعه با مطالعات مش��ابه در س��ایر کش��ورها، تنها تعداد 
محدودي از پزشكان دانشگاه علوم پرشكي تبریز موافق با انجام یوتانازي بودند. به نظر مي رسد جهت بهبود کیفیت 
زندگي بیماراني که در مراحل پایاني زندگي خود قرار دارند، باید Palliative Care  به صورت مناسب تري در نظام 

سالمت کشور رواج یابد.
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مقدمه
به س��بب تغییرات به وج��ود آمده در نح��وه زندگي مردم 
و پیش��رفت دانش پزشكي، مس��ائلي از قبیل "چطور و چگونه 
مردن" در سال هاي اخیر از اهمیت به خصوصي برخوردار بوده 
اس��ت. در این زمینه یكي از مباحث مهم و مورد بحث موضوع 

"یوتانازي1" بوده است.
یوتانازي یا قتل ترحمي، کش��تن انسان یا حیوان با کمینه 
درد و از روي ش��فقت است )3-1(. قتل ترحمي به طور خاص 
به عمل فعاالنه براي کش��تن بیمار اش��اره مي کن��د و با عملي 
انفعال��ي، مثل رخصت دادن به بیمار براي خودداري از دریافت 

درمان با آگاهي از مرگ حتمي2، تفاوت دارد )6،4(. 
یوتان��ازي موض��وع جنجال��ي م��ورد بحث در بس��یاري از 
کش��ورهاي جهان در طي دهه هاي اخیر بوده است و جنبه هاي 
مختل��ف حقوقي، اخالقي، پزش��كي و اجتماع��ي آن، هنوز هم 
موضوع تحقیق و مجادله است. هلند و بلژیك و سوئیس، کانادا 
و بعض��ي از ای��االت آمریكا در مواردي، قتل ترحمي انس��ان را 
قانوني مي دانند ولي کم و بیش در بسیاري از نظام هاي حقوقي 
منجمله ایران؛ چنین عملي هنوز قتل محس��وب مي گردد، اگر 
چ��ه ن��وع و میزان مج��ازات آن معموالً خفیف ت��ر از قتل هاي 

معمولي است )8،7(. 
ب��ا توجه به اهمیت قابل توج��ه یوتانازي یا قتل ترحم آمیز 
از نظر حقوقي و اخالق پزش��كي، ل��زوم افزایش آگاهي جامعه 
پزش��كي در این خصوص و اتخاذ رویكرد تقنیني قانون گذاران 
کشور به این موضوع، مورد تاکید صاحب نظران اخالق و حقوق 

پزشكي است )10،9(.
ب��ا توج��ه به اهمی��ت اخالقي و ذات��ي یوتان��ازي در حوزه 
پزش��كي، مطالع��ه اي توصیفي- مقطع��ي در این م��ورد انجام 
گرف��ت که در آن پرس��ش نامه اي بي نام در م��ورد یوتانازي به 
ط��ور تصادفي و به تعداد 132عدد، بین پزش��كان هیأت علمي 
دانش��گاه علوم پزشكي تبریز در سال هاي 1393-1392 توزیع 
و پرسش نامه هاي تكمیل ش��ده، دریافت گردید. داده ها در نرم 

افزار Spss-16 مورد آنالیز قرار گرفت.

بررسي متون
قت��ل ترح��م آمیز ک��ه در نوش��تگان و ادبی��ات گفتاري و 
نوشتاري به صورت متعددي نظیر »به مرگي«، »خوش مرگي«، 
»مرگ آسان«، »مرگ شیرین«، »مرگ از روي ترحم«، »مرگ 
سفید«، »قتل از روي ترحم« و ...تعبیر شده است؛ دربرگیرنده 
افعال و ترک افعالي اس��ت که از سوي شخصي مسئول در قبال 
ی��ك بیمار العالج صورت مي گی��رد و در نهایت مرگ بیمار را 

به همراه دارد. 
ای��ن پدیده که غالباً وصف مجرمانه بدان داده مي ش��ود به 

1. euthanasia
2. letting to die

دو گون��ه »فعال3« و »انفعالي4« صورت مي گیرد. در صورتي که 
این پدیده در قالب »فعل مثبت« واقع ش��ود، در گس��تره قتل 
ترحم آمیز فعال جاي مي گیرد و زماني که در چارچوب »عملي 
منفي« یا در واقع »ترک فعل« انجام شود، به شكل قتل ترحم 

آمیز انفعالي تبلور مي  یابد. 
به دیگر س��خن، قتل ترح��م آمیز به صورت فعال ش��امل 
اقداماتي صریح و مش��خصي است که به منظور قتل بیمار انجام 
مي شود؛ نظیر تزریق آمپول مهلك کلرید پتاسیم، در حالي که 
قتل ترحم آمیز انفعالي، خودداري از انجام هر گونه عملي است 

که سبب زنده ماندن بیمار مي  شود.
در واقع در حال��ت انفعالي، دارو درماني یا هر گونه معالجه 
دیگري که به حفظ حیات بیمار یاري مي رس��اند، قطع مي شود 
و یا پزش��ك از انجام عمل جراحي الزم و اقدامات مشابه امتناع 
مي ورزد و منتظ��ر مي ماند که بیمار به واس��طه بیماري صعب 

العالجي که بدان مبتالست؛ جان سپارد )12،11(. 
 Ralph ب��ا ویراس��تاري Ethics at The End of Life  کت��اب
Baergen تعریف��ي از یوتان��ازي و اصطالحات مربوط به آن ارائه 

کرده است که تا حد قابل مالحظه اي جامعیت تعاریف مختلف 
ارائه شده براي یوتانازي را شامل مي شود )1(.

1- یوتانازي فعال داوطلبانه5 
تزریق عامدانه دارو و یا هر اقدام دیگري که منجر به مرگ 
بیمار گردد. این عمل بر اساس تقاضاي صریح بیمار و با رضایت 
کامال آگاهانه وي انج��ام مي گیرد. نكته مهم در این حالت این 
اس��ت که قصد و تمایل پزشك و بیمار، هر دو در جهت خاتمه 
دادن به زندگي بیمار است. در یوتانازي فعاالنه سه شرط بسیار 
مهم اس��ت: اول این که، تصمیم خود بیمار باشد و دوم آن که، 
بیمار درد و رنجي غیر قابل تحمل داش��ته باشد و سوم این که، 

امیدي به بهبودي وي نباشد.
2- یوتانازي فعال غيرداوطلبانه6 

تزریق عامدانه دارو و یا هر اقدام دیگري که منجر به مرگ 
بیمار گردد. با این تف��اوت که در این وضعیت، بیمار صالحیت 
تصمیم گیري ندارد و از لحاظ رواني قادر به درخواس��ت صریح 
براي این عمل نیست، مثاًل بیمار در حالت ُکماست. البته مرگ 
مغ��زي و زندگي نباتي تنها مواردي نیس��تند که بیمار قادر به 
تصمیم گیري نیس��ت. در این نوع یوتانازي معموالً پزشك و یا 
تیم پزش��كي، کمیته اخالق پزش��كي و خانواده بیمار به همراه 

قاضي تصمیم مي گیرند.
3- یوتانازي غيرفعال داوطلبانه7 

عدم ش��روع درمان و یا درمان هایي ک��ه براي حفظ حیات 
بیمار الزم اس��ت. این عدم پذیرش بر اس��اس درخواست بیمار 
3. Active
4. Passive 
5. Active voluntary euthanasia
6. Active non-voluntary euthanasia
7. voluntary  euthanasia  Passive 

دکتر عبدالحسن کاظمي و همكاران
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اس��ت. بیمار درمان خ��ود را رد مي کند تا در مرگش تس��ریع 
ایجاد گردد. این نوع از یوتانازي در چهارچوب »ترک درمان« و 

»امتناع از درمان« هم قرار مي گیرد.
4- یوتانازي غيرفعال غيرداوطلبانه8

معموالً در مورد بیماراني به کار گرفته مي ش��ود که شرایط 
بس��یار وخیمي دارند و البته پزش��كان هم، مطمئن هستند که 
درمان امكان پذیر نیست. در این حالت یا درمان را قطع و بیمار 
را از دارو مح��روم می نمایند؛ یا اگر مثاًل بیمار در س��یر بیماري 
اش دچار عفونتي شود، درماني براي عفونت وي آغاز نمي شود.

بدیهي اس��ت که در دهه هاي اخیر علت اصلي مرگ و میر 
از ام��راض حاد عفوني ب��ه بیماري ه��اي قلبي-عروقي، حوادث 
و بدخیمي ه��ا، س��وانح و حوادث )در ایران( تغییر یافته اس��ت. 
اگرچه درمان هاي جدید مي توانند، به طور نسبي سبب افزایش 
ط��ول عمر این بیماران گردند، ول��ي ماهیت این امراض طوري 
اس��ت که همراه با ناتواني هاي بس��یاري ب��راي بیماران و باعث 
کاهش کیفیت زندگي آنان و به تبع آن طرح مس��ئله یوتانازي 

مي گردد.
در آموزه هاي تمام ادیان الهي به ممنوعیت قتل نفس تاکید 
شده است و با توجه به این مسئله، یوتانازي نوعي قتل به شمار 
مي رود و آنچه مورد تایید و تاکید تمامي ادیان اس��ت، مراقبت 
مطلوب و توجه به آرامش بیمار در مراحل انتهایي حیات است؛ 
اما در محیط پزش��كي، فش��ار فزاینده اي ب��راي حل این ابهام 
وج��ود دارد که آیا پزش��كان و س��ایر کادر درماني مي توانند؛ با 
انجام یوتانازي در شرایط خاص، در ایجاد آرامش براي بیماران 
س��هیم گردند و یا این که باید به طور کلي از این مسئله دوري 

گزینند )14-11(.
نكته اي که در این خصوص قابل تامل اس��ت و قتل ترحم 
آمیز را با پدیده واقعي »قتل عمد« تا حدودي متمایز مي سازد، 
»انگیزه« مرتكب در این گونه خاص از قتل است. در قتل ترحم 
آمیز، فرد مرتكب به واسطه انگیزه اي مبتني بر ترحم دست به 
فعل یا ترک فعلي مي زند که در نتیجه بیمار العالج جان دهد، 
تا درد و رنج بیش��تري تحمل نكند و در حالي که در قتل عمد، 
نیت »مجرمان��ه« و یا به تعبیر دیگر حقوق��ي، »عنصر معنوي 
جرم« وجود دارد. از این رو، همواره استدالل مي شود که در این 
وضعیت، اقدام پزشك یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشكار با 
رسالت پزشكي نمي باشد. در این حالت، نه تنها مرتكب با عمل 
خود؛ کار غیر انس��اني انجام نداده اس��ت، بلك��ه اقدام وي عین 
انسانیت مي باشد. چراکه با فعل یا ترک فعل خویش باعث شده 
اس��ت، تا بیمار بیش از آن زجر نكش��یده و روح وي بدون درد 
و رنجي مضاعف، بیارامد و البته در مورد این گونه اس��تدالل ها 

جاي مناقشه فراوان وجود دارد )13-15(.
اما در مقابل این اس��تدالل ها، رویك��رد دیگري که رویكرد 
غالب را نیز شكل مي دهد، همواره بر این عقیده بوده که حیات 
8. euthanasia  Passivenon-voluntary 

و م��رگ را خداون��د اعطا مي کند و از این رو، انس��ان در آغاز و 
پایان دادن به آن نباید نقشي داشته باشد و نمي تواند، به واسطه 
انگیزه حتي به ظاهر انساني، دست به خاتمه حیات یك شخص 
بزند. بر این اس��اس، در روزگار ما، جامعه انس��اني در چارچوب 
موازین اخالقي و انساني و هم چنین حقوق بین الملل در قبال 

این پدیده، سیاست هاي گوناگوني اتخاذ نموده است. 
شماري از افراد درگیر با مباحث یوتانازي، که اکثریت را نیز 
ش��كل مي دهند؛ بر جرم انگاري یوتانازي تصریح نموده و دست 
ی��ازي بدان را واجد وصف کیفري، و در نتیجه مس��تحق کیفر 
انگاش��ته اند و پ��اره اي اندک نیز بر ج��رم زدایي و مباح بودن 
آن تكیه نموده اند. البته گروه س��ومي هم هس��تند که با تقریر 
ش��رایطي، بار جنایي و کیفري آن را تخفیف داده و در صورت 
تحقق آن، مرتكب را مس��تحق مجازات خفیف تري نس��بت به 

مرتكب قتل عمد پنداشته اند )17،16(. 
در نظام حقوقي اس��الم و ایران، قتل از روي ترحم به منزله 
قتل عمد محس��وب مي گردد که مرتك��ب را تا حد محكومیت 
به مرگ نزدی��ك مي کند. پیش بیني چنین سیاس��ت جنایي، 
برگرفته از آموزه هاي دین مبین اسالم است که بر حفظ حیات 
در همه حال تاکید داشته و با محترم شمردن »دم مسلمانان« 
هرگونه دس��ت یازي به جان آنها را غیر قابل بخش��ش دانسته 
اس��ت؛ حتي زماني که انگیزه ش��خص از چنی��ن اقدامي حس 

ترحم آمیز و توأم با انسان دوستي او باشد )18(. 
محترم ش��مردن جان انسان ها نه فقط در دین اسالم، بلكه 
در میان س��ایر ادیان نیز به شدت مورد تاکید بوده و هدر دادن 
جان انس��ان ها تحت هر عنواني من جمل��ه یوتانازي غیر مجاز 

شمرده شده است )19(. 
ه��م چنین بای��د توجه کرد که بررس��ي وضعی��ت کنوني 
بیماران بس��تري در بیمارستان ها، نشان دهنده موضوع افزایش 
تع��داد افراد داراي بیماري هاي مزم��ن و العالج در محیط هاي 
بیمارستاني است که تعداد و طول مدت بستري شدن این گروه 
از بیماران و نوع و ماهیت این بیماري ها، مشكالت عدیده اي را 
براي نظام س��المت و اطرافیان بیمار از نظر هزینه هاي درماني، 
اش��غال تخت هاي بیمارستاني، ارائه خدمات درماني و پرستاري 
هم��راه با کیفیت مناس��ب، ایجاد مي نماید و ب��ه مباحثي نظیر 
ایج��اد Hospice براي این گروه از بیماران مي انجامد که از نظر 

اخالقي بسیار مناقشه آمیز است )20-23(.
در کنار موض��وع فوق، مباحث مربوط به تخصیص امكانات 
resource allocation براي این گروه از بیماران به همراه توجه به:

الف: نیاز به همین امكانات در سایر بخش هاي نظام سالمت
ب: آگاهي از عدم ثمر بخشي خدمات براي بهبود این بیماران

ج: اولوی��ت انتخاب بیماران در بهره مندي از خدمات و امكانات 
درماني و پرس��تاري هم بر صعوبت تصمیم گیري براي این 
موارد مي افزاید که مجموعه این موارد لزوم بررسي دیدگاه 
پزشكان و شاغلین در محیط هاي درماني نسبت به موضوع 

بررسي نگرش اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبریز به یوتانازي )1392-1393(
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یوتانازي مسایل مرتبط را نشان مي دهد.
البت��ه ع��الوه بر مس��ایل فوق، ع��دم وجود یك سیس��تم 
هماهنگ و موثر تصمیم گیري در نظام س��المت براي وضعیت 
این گروه از بیماران، همراه با پیچیدگي هاي اجتماعي، عاطفي، 
خانوادگي، ش��رعي و قانوني موضوع یوتانازي، بر ضرورت انجام 
مطالع��ات متعدد جهت بررس��ي نگرش کادرهاي پزش��كي به 
موضوع یوتانازي و مسایل مرتبط به آن مي افزاید زیرا با عنایت 
ب��ه تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي و باورهاي فكري در جوامع 
مختل��ف و البته تغییر مداوم این مس��ایل در گذر زمان، نتایج 
حاصل از مطالعات در س��ایر جوامع و هم چنین نتایج مطالعات 
در خود کشور ما در سالیان گذشته، قابلیت تام تعمیم به جامعه 
ایراني و زمان حاضر را نخواهد داش��ت و بنابراین ضرورت انجام 
ای��ن نوع مطالعات در فواصل زماني متعدد و در جوامع مختلف 
و براي گروه هاي مختلف اجتماعي و پزش��كي به صورت مداوم، 
ضرورتي عقالیي و کاربردي اس��ت هم چنانكه این ضرورت در 
مطالعات محققین دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است )-28

.)23،13

روش بررسي
ای��ن مطالعه یك پژوهش مقطعي و توصیفي اس��ت که در 
بین س��ال هاي 1392 لغایت 1393 در دانش��گاه علوم پزشكي 
تبریز در بین اس��اتید هیئت علمي دانش��كده پزشكي دانشگاه 

علوم پزشكي تبریز به انجام رسید.
براي انجام این بررس��ي پس از مطالعه دقیق منابع مختلف 
مربوط به یوتانازي، پرسش نامه هایي با اقتباس از آن ها و منظور 
کردن ش��رایط فرهنگ��ي و اعتقادي و بومي طراحي ش��ده و از 
نظر روایي به تایید اساتید متخصص و مجرب )5 نفر از اعضاي 

هیأت علمي فعال در زمینه اخالق پزشكي( رسید.
در مرحل��ه بع��د جهت ارزیاب��ي پایایي، پرس��ش نامه ها به 
صورت Pilot در بین 30 نفر از اعضاء هیئت علمي توزیع ش��ده 
و مورد ارزیابي قرار گرفت. پس از اجراي تغییرات مورد لزوم در 
پرس��ش نامه ها، با توجه به کل تعداد اعضا هیات علمي بالیني 
دانشگاه علوم پزشكي تبریز )350 نفر(، مطابق نظر متخصصین 
آمار پزشكي حجم جامعه مورد مطالعه 120 نفر تعیین گردید. 
پرس��ش نامه در بین 132 نفر )با توجه به احتمال پاس��خ گویي 
و عدم برگش��ت 10% پرس��ش نامه ها( از اس��اتید هیئت علمي 
دانش��كده پزشكي دانش��گاه علوم پزش��كي تبریز جهت انجام 
مطالعه حاضر به صورت تصادفي توزیع و سپس پرسش نامه هاي 

تكمیل شده جمع آوري گردید. 
قابل ذکر اس��ت پرسش نامه حاوي س��ئواالتي در خصوص 

موارد زیر بود:
End Stage وظایف حرفه اي پزشك در قبال بیماران 	•

درک مفهوم یوتانازي 	•
نگرش به انجام یوتانازي در بیمارستان و یا منزل 	•

نگرش به یوتانازي از دیدگاه کشورهاي اسالمي 	•
نگرش کلي به یوتانازي در ایران 	•

پس از جمع آوري، داده ها وارد نرم افزار آماري SPSS شده 
و مورد تحلی��ل آماري توصیفي )میانگی��ن و...( و تحلیلي قرار 
گرف��ت. در این مطالع��ه عالوه بر تعیین نگرش اس��اتید هیئت 
علمي نسبت به یوتانازي به تفكیك گروه هاي آموزشي مختلف، 

تفاوت نگرش ها در گروه هاي مورد مطالعه مقایسه شده است.
موازی��ن اخالق��ي در انجام ای��ن پژوهش و جل��ب رضایت 
آگاهانه اعضا هیات علمي براي تكمیل پرسش نامه مد نظر بوده 
و پرسش نامه ها بدون ثبت نام و مشخصات هویتي افراد پاسخ گو 

تكمیل گردیده است.

یافته ها
در این مطالعه پرس��ش نامه هاي طراحي ش��ده در ارتباط با 
نگ��رش به موضوع یوتانازي در بین پزش��ك متخصص و هیئت 
علمي گروه ه��اي بالیني دانش��گاه علوم پزش��كي تبریز توزیع 
گردید و پاس��خ هاي 132 پرسش نامه تكمیل شده مورد بررسي 

و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میانگی��ن س��ني اس��اتید هیئ��ت علم��ي پاس��خ داده به 
پرس��ش نامه ها برابر با 6/ 4 ± 6/ 42 س��ال، کمترین س��ن 33 
س��ال و بیشترین سن استاد هیئت علمي پاسخ دهنده 56 سال 
بوده اس��ت که شامل 35 مورد پزش��ك زن و 87 مورد پزشك 

مرد بودند )نمودار یك(.
بیش��ترین میزان پاس��خ دهي به پرس��ش نامه ها، مربوط به 
گروه داخلي و اطفال بوده اس��ت که به ترتیب 14 و 11  مورد 

)4/ 14 % و 3/ 11 %( بوده است.
نمودار دو، میزان پاس��خ دهي به پرسش نامه ارزیابي نگرش 
اعضاي هیئت علمي به یوتانازي را در گروه هاي بالیني مختلف 

نشان مي دهد.

نمودار 1: توزیع ميانگين سنی اساتيد هيئت علمی 
پاسخ گو

دکتر عبدالحسن کاظمي و همكاران
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نتای��ج آزمون آماري کاي دو نش��ان داد که اختالف معني 
داري از لحاظ نگرش پزشكان نسبت به یوتانازي در بیمارستان 
در گروه ه��اي مختلف بالیني وجود دارد. ب��ه طوري که از بین 
 14 عض��و هیئ��ت علمي پاس��خ گو در گ��روه داخل��ي، 9 مورد

)2/ 64 %( معتقد بودند کادر پزش��كي در محیط بیمارس��تاني 
حق انجام یوتانازي ندارند. 2 مورد موافق )2/ 14 %( این مسئله 

بوده و سایر اعضا، نظر خاصي در این مورد نداشتند.
در گروه اطفال نیز بیشترین تعداد یعني 6 مورد )5/ 54 %( 
مخالف یوتانازي در بخش هاي بیمارس��تاني بوده و فقط 1 مورد 

)09/ 1 %( موافق آن بودند.
6 مورد از اعض��اي هیئت علمي گروه گوش و حلق و بیني 
)7/ 85 %(، 7 م��ورد از گ��روه اورول��وژي )5/ 87 %(، 5 مورد از 
گروه رادیولوژي )71/4  %(، 4 مورد از گروه نورولوژي )66/6 %( 

مخالف این عمل بودند. 
تمامي اعضاي هیئت علمي گروه خون و انكولوژي و اعصاب 
و روان )100%(، مخالف یوتانازي بوده در حالیكه 50% پزشكان 
گروه بیهوش��ي مخالف با این عمل بوده اند و 50% باقي، تحت 
ش��رایط خاص ب��ه لحاظ اخالق��ي و یا حرف��ه اي موافق با آن 

.)X2=65 ،P<  0/00( مي باشند
ب��ا این وجود تفاوت معني داري در نگرش پاس��خ گویان به 
یوتانازي در محیط غیر بیمارس��تاني )مثال منزل بیمار( در بین 
گروه هاي مختلف یافت نشد. درصد قابل توجهي از پزشكان در 
تمام��ي گروه ها )6/ 80 %( مخالف با این امر بودند. 71 )55 %( 
از پزش��كان در تمامي گروه ها معتقد بودند کادر پزش��كي حق 
انجام یوتانازي ندارد و فقط 7 مورد )4 /7 %( موافق با آن بودند 

و تفاوت معن��ي داري از این لحاظ در گروه هاي مختلف بالیني 
یافت نشد.

دو م��ورد )5/ 28 %( از پزش��كان گروه خون و انكولوژي، 3 
م��ورد از گروه نورولوژي )3/ 33 %(، 2 م��ورد از گروه ارتوپدي 
)25 %(، 3 م��ورد از گ��روه اعص��اب و روان )5/ 37 %( و 50 % 
از گروه پزش��كي اجتماعي معتقدند با توجه به ضوابط عمومي 
دین اسالم و جوامع اسالمي، به درخواست بیمار، اطرافیان وي 
و ب��ا توجه به مصالح جامعه و در ش��رایط خاص یوتانازي براي 
بیماران العالج امكان پذیراست. با این وجود، این تفاوت نگرش 

در گروه هاي مختلف معني دار نبوده است.
فقط یك مورد از پزش��كان گروه اطفال و یك مورد از گروه 
ارتوپ��دي معتقد بودند در ایران رد پاي مس��تندي از یوتانازي 
وجود دارد. 30 مورد )3/ 23 %( معتقد بودند این عمل به طور 
قط��ع در ایران انجام نمي گیرد و 61 مورد )3/ 47 %( اظهار بي 
اطالعي نمودند. تفاوت معني داري در پاسخ دهي در این مورد 

نیز در بین گروه ها یافت نشد.
44 مورد از پزش��كان در گروه هاي بالیني )34/1%( معتقد 
بودند در س��وگند نامه هاي پزش��كي یوتانازي با روح مسئولیت 
پزش��كي منافات دارد و 54 مورد )42/9%( در این راستا نظري 
نداش��تند. در پاسخ به این سوال نیز تفاوت معني داري در بین 

.)X2=52 ،P=0/139( گروه هاي مختلف مشاهده نشد
54 مورد )43/2%( از پزش��كان مخالف با عدم انجام مجدد 
احیا (DNR) به دنبال شكس��ت مرحل��ه اول آن با هدف انجام 
یوتان��ازي بودند و در این راس��تا اختالف معني داري در نگرش 
 ،P=0/290( پزش��كان در گروه هاي مختلف بالیني یافت نش��د

نمودار 2:  توزیع ميزان پاسخ دهي به پرسش نامه ارزیابي نگرش اعضاي هيئت علمي به یوتانازي در گروه هاي مختلف 
باليني 

بررسي نگرش اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبریز به یوتانازي )1392-1393(
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.)X2=52
55 م��ورد از پاس��خ گویان )7/ 44 %( حت��ي در حال��ت 
درخواس��ت مكرر و صریح بیمار به انجام یوتانازي، مخالف با آن 
بودن��د. اگرچه اختالف معني داري در بین پزش��كان گروه هاي 
مختلف بالیني وجود نداش��ت، با این وج��ود 3 مورد از اعضاي 
هیئت علمي گ��روه اعصاب و روان و رادیولوژي)8/ 42 %(، و 2 
مورد از پزشكان طب اورژانس )6/ 66 %( تا حّدي موافق با این 

امر بودند.
در صورت ضرورت اختصاص تجهیزات و امكانات بیمارستان 
به مریضي با احتمال زنده ماندن بیشتر نسبت به مریض بستري 
فعلي، 43 مورد )1/ 34 %( مخالف و 49 مورد )9/ 38 %( موافق 
با یوتان��ازي بودند. با این وجود تف��اوت معني داري در نگرش 

پزشكان در گروه هاي مختلف نسبت به این مورد یافت نشد.

بحث
یوتانازي ی��ا قتل ترحم آمیز به منزله پدیده اي اس��ت که 
جامعه انس��اني خواه ناخواه با آن دس��ت و پنجه نرم مي کند و 
یكي از مقوله هاي مهم مورد مطالعه در اخالق پزش��كي، حقوق 
پزشكي، فقه پزشكي، جامعه شناسي پزشكي، فلسفه پزشكي و 
مدیریت نظام سالمت است که از اهمیت قابل توجهي برخوردار 
بوده )10،9( و آگاهي بخشي به جامعه پزشكي در این خصوص 
و به ویژه اتخاذ رویكرد تقنیني قانون گذاران کش��ورمان در این 
ارتباط، در زمره اهداف نخس��تین این ش��اخه حقوقي-پزشكي 

است.
با توج��ه به اهمیت اخالقي و پزش��كي یوتانازي و ضرورت 
بسترس��ازي علم��ي و تخصصي ب��راي این موض��وع در جامعه 
پزش��كي و محیط ه��اي درماني و زمینه نس��بتاً بكر موضوع در 
جامعه پزش��كي ایران و هم چنین ارزیابي یوتانازي بر اس��اس 
چهارچوب ه��اي مدون اخالق پزش��كي این مطالعه پیش��نهاد 

گردیده و نتایج آن ارائه گردید.
همان گونه که در بخش یافته ها مالحظه ش��د، نگرش 75 
مورد )1/ 59 %( پزش��كان عض��و هیئت علمي دانش��گاه علوم 
پزش��كي تبریز نس��بت به یوتانازي در محیط بیمارستان منفي 
ب��وده و مخالف با این عمل بودند. این در حالي اس��ت که فقط 
2/10 % این پزش��كان با این فراین��د موافق بودند و بقیه نظري 

اظهار نكردند.
هم چنین 80/6 % این جامعه پزشكي با یوتانازي در محیط 
غیربیمارستاني )مثال در منزل( مخالف بوده و فقط 2/6 % موافق 
این امر بودند. 55 % این پزشكان حّتي بنا به ضرورت و مصلحت 

جامعه نیز این امر را منطقي ندانسته و مخالف آن بودند.
میزان موافقت و یا مخالف��ت با یوتانازي در مطالعات انجام 
ش��ده در جوامع مختلف، نش��ان دهنده ارقام و اعداد متفاوتي 
بوده اس��ت، مثاًل در مطالعه مشابهي در آمریكا در سال 2002،  
56/6% پزش��كان مواف��ق با یوتان��ازي بودن��د )23(. نتایج یك 

مطالعه در س��ال 2002 توس��ط Giannini و همكاران، بر روي 
پزشكان شاغل در بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان هاي شهر 
میالن ایتالیا نش��ان داد که 82% پزش��كان شاغل در این مرکز 
اعتقاد داش��تند، کمتر از 10% مرگ ه��اي اتفاق افتاده در محل 
کار آنان به علت جدا کردن عمدي دستگا ه هاي تهویه مصنوعي 
از بیماران است )24( و در مطالعه دیگري در انگلستان در سال 
2002، می��زان موافقت با یوتانازي میان پزش��كان در دو مرکز 
ج��دا از هم برابر ب��ا 80 و 52% بوده اس��ت )25( و در مطالعه 
Chong نی��ز در هنگ کنگ میزان موافقت ب��ا یوتانازي در بین 

پزش��كان 43% بوده است )26(. در مطالعه Rurup در هلند نیز 
56% پزش��كان با انجام یوتانازي موافق بودند )27(. در مقایسه 
ب��ا مطالعات فوق، میزان موافقت با یوتانازي در پزش��كان مورد 
بررسي در این مطالعه، بسیار کمتر از مطالعات پیشین در اقصي 

نقاط جهان بوده است)28(. 
این اختالف به لحاظ مس��ائل اعتقادي و برخي تفاوت هاي 
فرهنگ��ي قابل پیش بیني بوده اس��ت، چنانچه در مقایس��ه با 
کش��ورهاي اسالمي، ارقام به دست آمده در این مطالعه با نتایج 
مطالعات کش��ورهاي اس��المي دیگر نزدیكي بیشتري دارد، به 
ط��وري ک��ه در مطالعه Ahmed و همكاران وي 85% پزش��كان 
ب��ا یوتانازي مخالف بوده و فق��ط 15% موافق این امر بودند. در 
مطالعه Abbas در پاکس��تان نیز فقط 15/3% پزش��كان موافق 
ای��ن فرآیند بوده اند که به اعداد به دس��ت آمده در مطالعه ما 
نزدیك تر هس��تند که تاثیر تشابهات عقیدتي و فرهنگي در این 

مورد را نشان مي دهد )29،30(.
در ی��ك مطالعه انج��ام یافته در ای��ران در خصوص نگرش 
تعدادي از پزش��كان ایراني به یوتانازي از مجموع 307 پزشك  
ش��رکت کننده در مطالعه، 180 نفر )58/6%( مخالف یوتانازي 
بودند؛ 127 نفر )41/4%( حداقل با یكي از انواع یوتانازي موافق 
بودند. 53 نفر )17/3%( در طول دوره طبابت خود ش��اهد انجام 
یوتانازي توس��ط سایر همكاران و پزشكان بوده اند و فقط 7 نفر 

خود مرتكب یوتانازي شده بودند )20(.
در یك مطالعه که در دانش��گاه علوم پزش��كي قم توس��ط 
کچویي و همكاران از سال 1387 تا 1389 در بین دانشجویان 
پزشكي مرحله کارورزي و کارآموزي صورت گرفته بود 50 % از 
داشنجویان نظر مثبت نسبت به اتانازي داشته و نسبت موافقت 
ب��ه انواع اتانازي، اتانازي نوع غیرفع��ال و غیرداوطلبانه با میزان 
28 % بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. هم چنین 
در این مطالعه حداکثر 28/5 % دانش��جویان موافق حق انتخاب 

اتانازي توسط خود بیمار بودند )35(.
در مطالع��ه دیگري در دانش��گاه علوم پزش��كي گیالن که 
توس��ط مقدس و همكاران صورت گرفت 83/5 % از پرس��تاران 

بخش مراقبت هاي ویژه نسبت به اتانازي مخالف بودند. )36(
در یك مطالعه در دانشگاه هاي تهران و علوم پزشكي تهران 
که توسط آقابابایي در بین 437 دانشجو نسبت به اتانازي انجام 
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گرفت 55/6 % نسبت به اتانازي نگرش منفي و 27/9 % نگرش 
مثبت و %12.1 نگرش ممتنع داشتند. )37(

در مطالعه دیگري که توس��ط دکتر طاوس��یان و همكاران 
وي در راس��تاي ارزیابي نگرش انترن هاي دانشگاه علوم پزشكي 
ته��ران در ارتباط با اتانازي به انجام رس��یده اس��ت نیز، 54 % 
دانش��جویان مخال��ف این امر بوده اند که تقریبا عدد مش��ابه با 

ارقام به دست آمده در مطالعه ما مي  باشد. 
میزان پاسخ مخالف نسبت به اتانازي فعال داوطلبانه 88%، 
اتانازي فعال غیرداوطلبانه %47، اتانازي غیرفعال داوطلبانه 18% 
و اتان��ازي غیرفعال غیرداوطلبانه %95 بوده اس��ت. این نگرش 
ارتباطي به س��ن و جنس نداشته است. نكته قابل توجه در این 
مطالع��ه این ب��ود که هرچه میزان مواجهه و مش��اهده بیماران 
صع��ب الع��الج و در مراحل پایاني زندگي در بین دانش��جویان 
بیشتر بوده اس��ت، نگرش دانشجویان نسبت به یوتانازي مثبت 

تر بوده است )13(.
در این مطالعه هم چنین نگرش پزشكان نسبت به یوتانازي 

در گروه هاي مختلف مورد ارزیابي قرار گرفت.
تمامي پزش��كان گروه خ��ون و انكول��وژي و اعصاب وروان 
مخال��ف با یوتان��ازي بودند. قابل ذکر اس��ت از آن جایي که در 
 End Stage گ��روه خون و انكول��وژي میزان مواجهه با بیم��اران
مبتال به س��رطان بیشتر اس��ت، لذا جهت ارزیابي دقیق نگرش 
اعضاي هیئت علمي این گروه مجزا از سایر زیر گروه هاي داخلي 
بررس��ي گردید و نكته جالب، با وجود این که این پزش��كان با 
درص��د باالیي از بیماران End Stage مواجهه دارند، با این وجود 
100% با انجام یوتانازي مخالف بودند. در گروه بیهوشي چنانچه 
انتظار مي رفت نحوه پاس��خ دهي متفاوت از س��ایر گروه ها بود، 
به طوري که 50% پاس��خ گویان کام��ال مخالف یوتانازي و %50 
باقي، تحت شرایط خاصي این عمل را مجاز دانسته اند. در این 
 End Stage گروه از پزش��كان نیز به علت مواجهه باال با بیماران
در ICU این نحوه پاس��خ دهي قابل توجیه به نظر مي رسد و در 
س��ایر گروه هاي آموزش��ي نیز درصد باالیي از پاسخ دهندگان 

مخالف با انجام یوتانازي بودند.
اگرچه در برخي مطالعات پیشین ذکر شده است که پزشكان 
متخصص اعصاب و روان و یا بیهوش��ي و یا س��ایر پزشكاني که 
بیشتر با بیماران End Stage در ارتباط هستند نگرش مثبت تري 
به یوتانازي دارند با این وجود در مطالعه حاضر این تفاوت فقط 

در گروه بیهوشي رویت شد.
حال این سوال مطرح است که آیا واقعا انجام یوتانازي تحت 
شرایط خاصي که پزشك و خود بیمار و یا تواما” و با توافق هم 
آن را تعیی��ن مي کند، منطقي و یا تحت هر عنوان دیگري قابل 

قبول است؟
به نظر مي رسد عالوه بر فرهنگ جامعه، نوع بیماري، میزان 
 pain آشنایي با ،End Stage آگاهي پزش��ك از وضعیت بیماران
management و Palliative care از جمله مواردي اس��ت که باید 

در تعیین نگرش پزش��كان نس��بت به یوتانازي مورد توجه قرار 
گیرد )34،32(.

لذا با توجه به یافته هاي این مطالعه که با توجه به ش��رایط 
اجتماعي، فرهنگي، ارزش ها و باورهاي بومي جامعه ایران انجام 
گردی��د؛ چنین ارزیابي مي ش��ود که هم چنان نی��از به تدوین 
مطالع��ات بیش��تري در مورد یوتانازي و مس��ایل مرتبط به آن 
وج��ود دارد تا بر اس��اس یافته هاي آن ها و نتای��ج این مطالعه، 
برنام��ه ریزي مدون��ي در ارتباط با بیم��اران در مراحل انتهایي 

زندگي و نقش پزشكان مرتبط انجام گیرد.

نتيجه گيري
در ای��ن مطالعه، 1/ 59 % و 6/ 80 % پزش��كان عضو هیئت 
علمي دانش��گاه علوم پزشكي تبریز، نسبت به انجام یوتانازي به 
ترتیب در محیط بیمارس��تان و غیر بیمارس��تان نگرش منفي 

داشته و مخالف با این عمل بودند. 
همان طور که در بحث و مقایس��ه با مطالعات سایر جوامع 
مش��خص ش��د، نگرش نس��بت به یوتانازي در میان پزش��كان 

کشورهاي مختلف بسیار متفاوت است.
به نظر مي رسد عالوه بر فرهنگ جامعه، نوع بیماري، میزان 
 pain آشنایي با ،End Stage آگاهي پزش��ك از وضعیت بیماران
management و Palliative care از جمله مواردي اس��ت که باید 

در تعیین نگرش پزش��كان نس��بت به یوتانازي مورد توجه قرار 
گی��رد و در کن��ار مطالعه موضوع یوتانازي، این مس��ایل نیز به 
علت داش��تن ارتباط ماهوي با موضوع یوتانازي مورد بررس��ي 
قرار گیرند تا با دانستن نگرش دقیق پزشكان یك جامعه نسبت 
ب��ه مس��ئله یوتانازي و مس��ایل مرتبط به این موض��وع، برنامه 
ریزي مناسب و اصولي در جهت ارتقاي مراقبت از بیماراني که 

یوتانازي در مورد آنان مطرح است، امكان پذیر باشد.
با مقایس��ه نتایج این مطالعه با س��ایر مطالعات، پیش��نهاد  	•
مي گ��ردد مطالع��ات دقیق ت��ر ب��ا تأکید بر تف��اوت نگرش 
پزش��كان متخصص در فیلدهاي مختلف مانند متخصصین 
بیهوشي، طب اورژانس، اعصاب و روان، خون و انكولوژي و 
... که بیش��تر با بیماران End Stage برخورد دارند، طراحي و 

اجرا گردد.
هم چنین پیشنهاد مي شود مطالعه دیگري نه فقط با تاکید  	•
ب��ر نگرش، بلكه با ارزیابي دقی��ق آگاهي، نگرش و عملكرد 
پزش��كان )KAP( نس��بت به یوتانازي طراحي و اجرا گردد 
و در آن آگاهي پزش��كان در خص��وص مدیریت و مراقبت 
 Pain Management ،End Stage بیماران (manage and care)

و Palliative Care مدنظر قرار گیرد.

ع��الوه بر موارد ف��وق، یكي از موارد بح��ث انگیز در رابطه 
با یوتانازي در کشورهاي اس��المي، ارزیابي دیدگاه دانشمندان 
دیني به این مورد با تاکید بر اخالق پزشكي است. لذا پیشنهاد 
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مي گردد مطالعه دقیق و جامعي با هدف تعیین دیدگاه اسالم به 
یوتانازي و شقوق متفاوت آن طراحي و اجرا گردد و متناسب با 
نتایج این مطالعات، تصمیمات سنجیده و دوراندیشانه اي براي 
م��وارد مرتبط ب��ه موضوع یوتانازي بیم��اران End Stage و مثاًل 

بیماران دچار مرگ قلبي نیز اتخاذ گردد.
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