
 
 

 

 
مة للمشرفين على الموت "الطب والقانونندوة "  في وايل كورنيل تناقش أخالقيات الرعاية المقدَّ

 
القانونية  المسائل "الطب والقانون"ناقشت أحدث ندوة ضمن سلسلة : 2017أكتوبر  25 –الدوحة 

أكثر من  قد اجتمعو رفين على الموت والمترتبة عليها.مة للمشالمحيطة بالرعاية المقد   لخقاقيةواأل
التي تنعقد للمرة  هذه الندوة فيفي مجال الرعاية الصحية  طبيب ولخبير وممرض ومهني مئتي

لإلصغاء إلى لخبراء من حول العالم لخاضوا في قضايا  ،قطر –السادسة في وايل كورنيل للطب 
مة للمشرفين على الموت والمحتضرين. أساسية وجوه  رية وثيقة الصلة بالرعاية المقد 

 
كيفية تحسين نوعية حياة المريض إلى أبعد حد  ممكن في أوالخر أيامه، الندوة  شملت محاور

ما  وطبيعة الرعاية التلطيفية وعناصرها وأسسها حول العالم، والسبل التي تكفل التواصل الفعال في
بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم وأُسر مرضاهم، والمسائل القانونية واأللخقاقية 
المتأصلة في توفير الرعاية التلطيفية في مجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات والديانات، إلى 

 جانب عدد آلخر من المسائل ذات الصلة. 
 

 -ند، أستاذ الطب المساعد في وايل كورنيل للطب ووفي هذا السياق، قالت الدكتورة راندي دايم
ة أعراض داء عض نيويورك: "تنصب  الرعاية التلطيفية على ة وحد  ال واأللم الناجم عنه تلخفيف شد 

م الرعاية التلطيفية، في أغلب  والقلق المترتب عليه، بغض النظر عن تشلخيص المرض. وُتقد 
م أيضاً للمصاب بمرٍض مستعٍص ومن غ ، للمشرفين على الموت والمحتضريناألحيان ير أنها ُتقد 

ح أن يعيش لفترة طويلة. وفي المجمل، تهدف الرعاية التلطيفية إلى أن يعيش المريض  المرج 
 وأسرته أفضل حياة ممكنة مهما قصرت أو طالت األيام أو األعوام المتبقية له".

 
عملية عن مسائل قانونية وألخقاقية تؤثر السلسلة للمهنيين الصحيين والقانونيين معلومات هذه توفر 

أندريا تيثيكوت، الشريك السيدة وناقشت  في توفير الرعاية الطبية في قطر وبلدان المنطقة عامة.
المسائل القانونية المتصلة برعاية المشرفين على الموت، ومسؤوليات  "التميمي ومشاركوه"في 

الرعاية، وتحديد األهلية القانونية للمريض ما يتعلق برفض  المؤسسات، وحقوق المريض في
واألفراد الذين ُتجرى عليهم بحوث طبية وعلمية. واستعرض الدكتور ستيفان روهريغ، استشاري 
أول التلخدير في وحدة العناية المركزة للجراحة في مستشفى حمد العام، منظور األطباء بشأن تحديد 

م تحليقاً مقارناً لرعاية المشرفين على الموت في  أهلية المريض التلخاذ قرارات مستنيرة، وقد 
 واليات قضائية ملختلفة.

 
أستاذ الدراسات اإلسقامية وألخقاقيات الطب الحيوي في مركز  ث الدكتور محمد غالي،تحدكما 

دراسات التشريع اإلسقامي بجامعة حمد بن لخليفة، عن األهلية القانونية للمصابين بإعاقات عقلية، 
ألخصائية علم  هبة سالم أما السيدةالقانونية من منظور القيم األلخقاقية اإلسقامية. وناقش األهلية 

دور المؤسسات غير الربحية وأسر فقد ناقشت للرعاية التلطيفية في لبنان  "سند"النفس في جمعية 
 المتلقين لرعاية تلطيفية وعموم مجتمعهم في تحسين نوعية حياتهم.



 

ث وفي السياق ذاته،  المعهد العالمي للفكر ساشادينا، أستاذ كرسي  عبد العزيز رالدكتوتحد 
في الدراسات اإلسقامية في قسم الدراسات الدينية بجامعة جورج ميسون في والية  اإلسقامي

مة للبحوث البيولوجية المعروفة باسم يفرجينيا األم ركية، عن رؤية اإلسقام لأللخقاقيات المنظِّ
ق في حديثه لمسائل "األلخقاقيات البيولوجية" والرعاي مة للمريض في أوالخر أيامه، وتطر  ة المقد 

ما يتعلق برعاية المشرفين على الموت، وحل ل مسائل فلسفية ودينية وثيقة الصلة،  ألخقاقية ُتثار في
 وأوجز اآلراء األلخقاقية والدينية المتداولة بشأن رعاية المشرفين على الموت في تراث المسلمين.

 
ساشادينا أثناء زيارته إلى قطر ضمن سلسلة المحاضرات المتلخصصة التي تعقدها ث الدكتور وتحد  

قطر وكانت محاضرته بعنوان "رعاية المريض واأللخقاقيات اإلسقامية".  -وايل كورنيل للطب 
وقال في محاضرته: "نحن كمهنيين طبي ين نتعامل مع اإلنسان، ذلك الكائن المعقد الذي ال تشي بنيته 

فين كل  شيء عنه. وقد ألخذنا على عاتقنا كعلماء وعلماء ألخقاقيات وكمتدينين وكعارالجسمانية ب
أن تألخذ القرارات المتلخذة بشأن رعاية  بد   ن كرامته. والباإلنسانية مهمة صون هذا الكائن وصو

 هذا المريض وأحبائه كل تلك االعتبارات في الحسبان".
 

إدارة اَدين القازمين، قطرياً وعالمياً، فقد اعتمدتهما والندوة والمحاضرة المذكورتان نالتا االعتم
ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر  لقطري للتلخصصات الصحية في قطراالعتماد في المجلس ا

(ACCME) .في الواليات المتحدة 
 

هت الدكتورة   للشؤون القانونية مستشار مشاركو المدير اإلداري التنفيذينائب  ،سوناندا هولمزونو 
بأهمية الندوة  قطر، –وأستاذ مساعد في سياسات الصحة العامة والبحوث في وايل كورنيل للطب 

لطروحاتهم ومناقشاتهم الثرية، وقد  المرموقينقائلة: "نحن ممتنون للدكتور ساشادينا وللمتحدثين 
م الرعاية القازمة للمشرفين على الموت  ين الحساسية عرفنا منهم أننا عندما نقد  والمحتضرين متولخ 

والنزاهة واإلنسانية يمكننا حينئذ أن نوفر لهم، ومعهم أسرهم، الشعور بالطمأنينة والراحة الدالخلية 
واالعتبارات القانونية  سه االحتياجات الثقافية والدينيةفي أوالخر أيامهم، مراعين في الوقت نف

 واأللخقاقية".
 

  –انتهى  -
 

 المرفقة:التعليق على الصورة 
 ندوالدكتورة راندي دايم: 1صورة
 أندريا تيثيكوتالسيدة : 2صورة
 ساشادينا عبد العزيز دكتورال: 3صورة

 
 

 
 



 

 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 
قطر من لخقال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 

وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامقاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من 
جامعة كورنيل. يتم  التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين 
من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، 

قطر  -السدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب ومؤسسة الرعاية الصحية، مركز األم والجنين 
إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من لخقال البحوث التي تقوم بها 

ى صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم عل
الطبي لطقابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم أرقى لخدمات 

 الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حد  سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 حنان اللقيس
 المدير األول لإلعقام
 قطر -وايل كورنيل للطب 

 +974 55536564جوال: 
 +974 44928661مباشر: 

hyl2004@qatar-med.cornell.edu 
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