
درمان بیهوده



د که به آیا تا به حال در موقعیت ارائه ی یک خدمت بالینی قرار گرفته ای

مار منتج بیبرای منافع کمی این نتیجه برسید که از آن درمان یا مراقبت 

باشد؟یا نتیجه مطلوبی برای بیمار در بر نداشته می شود 



دو حالت ممکن در یک موقعیت درمانی یا مراقبتی

زمانی است که درمان یا هر . وندارد هیچ اثری طبی دیگری قطعاً مداخله ی 1
.استبه معنای واقعی بیهوده 

حالت . را که مرزیبنابراین، ناچاریم موفقیت وجود دارد ولی بسیار کم است و که احتمال دیگری 2
.تلقی کنیممرز، بیهوده تعیین کنیم که درمان را در ورای آن 

؟؟؟
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هر خدمت بالینی که 
انتظار می رود منافع کمی

از آن برای بیمار منتج 
برای شود یا نتیجه مطلوبی
د و بیمار در بر نداشته باش
ن یا نتواند به هدف تعیی

.شده خود برسد



 راط يکي بق. چنين مواجه هاي داشته انددرمان بيهوده مسأله ي حکماي زمان باستان نيز با

ت اسبيماري ميداند که کامالً مغلوب بيماري شده از درمان از وظايف پزشک را پرهيز 

آيا اجتناب از درمان بيوده به راحتي امکان پذير است؟

 دربه ويژه ، درمانهاي باارزشنگراني وجود دارد که تحت عنوان بيهودگي، همواره اين

تصميم گيري ترک شودبيماران فاقد ظرفيت 

 ته محدود سالمت، به هدر رفو هزينه هاي از سوي ديگر، با انجام درمانهاي بيهوده، منابع

.بهداشتي به مخاطره ميافتدعادالنه ي خدمات و ارائهي 



:اصل اخالقیبيهوده از منظر چهار اقدام 

اتونومی. 1

سود رساندن. 2

ضرر نرساندن. 3

عدالت. 4



سودجوییها در تعیین بیهودگی درمان

تامين هزینه توسط سازمان بيمه

تامين هزینه توسط بيمار

قصد آموزش دانشجویان

ام و درگيرنشدن با بستگان بيمار یا ترس از اته
شکایت 



درمان بيهوده و دیدگاه هاي اسالمی

 ست اخالقی سکوالر، آزادی انسان را تنها با اجازه و خوابا مکاتب اسالم و بسیاری از ادیان دیگر، در تمایزی آشکار
مش،  جسجسم خویش نمی دانند، و مالکیت انسان بر مالك مطلق خداوند مشروع می دانند، بدین معنا که انسان را 
.استمالکیتی تعریف شده و در راستای تکامل انسانی 

 زیرا  ود، و اتالف منابع باشد، ملزم به رد آن خواهیم باقدام بیهوده این، درصورتی که خواسته ی بیمار، مستلزم انجام
تی حو  مثل بدن یا وقت، در اسالم مورد نکوهش است ارزشمند دیگری ، تبذیر و هرگونه اتالف مال یا هر چیز اسراف

.نداردفرد حق اتالف اموال شخصی خود را 

 ن  تا حد ممکنجات، باید منابع سخن گفت و درصورت وجود احتمال از اتالف درمورد حفظ جان، به سادگی نمی توان
اشد که اگر الزم بتا جایی و اعتقادات اسالمی حیات حرمت ویژه ای دارد، در اصول . برای حفظ حیات بیمار تالش کرد

.شود، ارتکاب آن عمل واجب می حرامی شویمبرای حفظ نفس، مرتکب عمل 

 ،در ، باید مصلحتی که بتوان برای آن اولویتی قائل شدو هرگونه رعایت عدالت، لزوم حفظ حیات سایر افراد نیازمند (
.گیردانجام درمان های نگه دارنده مد نظر قرار 



از مهم ترین چالش ها در تعيين بيهودگی درمان؟

تعیین هدف درمان

کیفیت مطلوب حیات

اختالف در ارزشهای پزشک و بیمار
تصمیم گیریحق 

تقدس حیاتمالحظه ی قطع درمان و 


