
  أحكام بعض القرارات العالجية املصريية
   حامد أبو عائشةةاألستاذ الدكتور حسن أبو عائش

  استشاري أمراض كلى
  مدير جامعة الرباط الوطين السودان

  
قد يرفضها املريض بسبب آثارها ) كيماوية(استعمال عقاقري خمدرة أو سامة  .١

 اجلانبية
هل هو :  وفضل املوت عليها إذا رفض املريض التداخالت املستمرة مثل الديلزة .٢

 قاتل نفسه ؟
 إذا مل تكن األجهزة متاحة إال لعدد حمدود ، ملن تعطى األولوية ؟ .٣
هل يستجاب لطلبه ؟ وإذا رفض ويل : إذا رفض املريض اإلنعاش القليب الرئوي  .٤

 هل يستجاب لطلبه ؟: املريض الشرعي اإلنعاش القليب الرئوي للمريض 
ما " : ري اإلنعاش القليب الرئوي على املريض إذا توقف قلبهال جي: "القرار الطيب  .٥

 حكمه؟
  
  استعمال عقاقري خمدرة أو كيماوية ذات آثار جانبية تدعو للقلق  -١

مثال . كثريا ما يتردد املرضى عن قبول عالج بعقاقري هلا آثار جانبية تدعو للقلق 
بعض األمراض اليت تتسم ذلك العقاقري الكيماوية اليت تستعمل لتـثبيط املناعة يف 

مثل هذه األدوية تؤدي يف الغالب إىل تساقط . يجان النظام املناعي لدى املريض 
  .الشعر ، وقد تؤدي إىل اخنفاض نسبة اخلصوبة لدى املرأة والرجل 

يف مثل هذه احلاالت جيب تبصري املريض أو وليه الشرعي إذا كان املريض فاقدا 
 بني الفائدة املرجوة والضرر املتوقع إيها أكرب ، وخيرب لألهلية ، فيبصر باملوازنة

برأي الطبيب يف اخليارات ، وإذا ما وافق على إجـراء التداخل الطيب فإن ذلك 
  .يسجل على تفويض اإلذن ، ويشهد على ذلك شاهدا عدل 

  



هل حيـق للمريض رفض التداخل الطيب رغم ظهور فائدته يف : والسؤال هو 
  رأي الطبيب ؟

ـُصر متاما باملخاطر : جابة السائدة اآلن اإل للمريض احلق يف رفض العالج إذا ب
اليت تنتظره بسبب رفض العالج ، شريطة أن يكون كامل األهلية ومدركا للمعاين 

  .املطروحة 
   

: إذا رفض املريض التداخالت املستمرة مثل الديلزة وفضل املوت عليها   - ٢
  هل هو قاتل نفسه ؟

  
ة بن شريك رضي اهللا عنه أن األعراب جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه حدث أسام[ 

تداووا فإن اهللا تعاىل مل : يا رسول اهللا ، أنتداوى ؟ فقال : وسلم من ههنا وههنا فقالوا 
رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، ]اهلرم : يضع داء إى وضع له دواء ، غري داء واحد 

  وابن ماجة 
ماء إىل أن هذا األمر للندب واالستحباب ، لوجود أحاديث أخرى وذهب العل

  .صحيحة تدل على عدم وجوب األمر بالتداوي 
إذا امتنع املريض عن التداوي بعد أن بني له الطبيب الثقة احلاذق أن ترك التداوي 

  أو االمتناع عنه قد يؤدي إىل تلف عضو منه ، أو وفاته ، فما حكم ذلك ؟
ء إىل أنه إن فعل ذلك يعترب آمثا وعاصياً ، فإن مات بسبب ذلك ذهب بعض الفقها

ال يعترب قاتال لنفسه ، ألن الشفاء بالتداخل الطيب ليس مقطوعا بنجاحه ، خبالف 
  .من ترك الطعام والشراب حىت هلك ، فإن هذا األخري يعترب قاتالً لنفسه 

  إذا مل تكن األجهزة متاحة إال لعدد حمدود ، ملن تعطى األولولية ؟  - ٣

كثريا ما تكون األجهزة املعقدة ، كأجهزة التنفس الصناعي ، يف وحدات العناية 
املكثفة حمدودة العدد ، وقد يؤتى مبريضني اثنني يف نفس الوقت الذي ال يوجد فيه 

  وابط لقبول أحدمها ورفض اآلخر ؟إال جهاز واحد متاح ألحدمها ، فما هي الض



هذه معضلة كبرية تواجه األطباء العاملني يف الوحدات املكثفة ، خاصة عند 
والذي أرجـحه . حدوث كوارث تصيب عددا كبريا من الناس يف نفس الوقت 

هو أن ينظر الطبيب يف أمور املرضى املستحقني للعالج احملدود الكمية ، وخيتار 
  :منهم 
 رجح أن يستفيد من العالج من كانت إصابته الطبية أشد من سواه ، وي

 املقصود أكثر من غريه
  رجى أن تتحسن حالتهقدم عليه من يرئه ، ويرجأ من كان ميئوسا من بي

 .باستعمال املعاجلة املقصودة 
  عطى للسابق منهما يف الوصول إىلأن تساوى املريضان يف كل املعطيات ت

سن ، خالفا لفعل بعض أهل امللل األخرى اليت تقدم املكان وال يعتد بال
 .الشباب على الشيب حبجة أم أنفع لذويهم ولبالدهم 

  
  هل يستجاب لطلبه ؟: إذا رفض املريض اإلنعاش القليب الرئوي   - ٤

نعم يستجاب لطلبه بعد تبصريه اعتمادا على حديث أسامة بن شريك السابق 
وقد .  بالتداوي الوارد فيه للندب ال للوجوب ذكره ، والذي فُسر على أن األمر

رفض بعض احلجاح اإلنعاش القليب الرئوي بعد إصابته بذحبة صدرية ، وقال غنه 
  .إمنا جاء ليموت يف األراضي املقدسة 

  
" ال جيري اإلنعاش القليب الرئوي على املريض إذا توقف قلبه : " القرار الطيب   - ٥
  ماحكمه؟: 

. ذا القرار املسبق يف كثري من املستشفيات اليت يزدحم فيها املرضى جيري العمل مبثل ه
وخالصته أنه إذا كان هناك مريض مصاب بداء عضال ال يرجى برؤه ، وتتوقع وفاته يف 
وقت قريب مهما بذل معه من جهود طبـية ، فإن مثل هذا املريض ال يوضع يف جهاز 

واحلجة يف ذلك أن . نعاشه تنفسا صناعيا التنفس الصناعي إذا ما توقف قلبه واستدعى إ
عدد مثل تلك األجهزة املعقدة قليلة يف أي مركز من مراكز العناية الطبية املكثفة واخلدمة 



الطبية املطلوبة تتطلب جهودا عظيمة لكل مريض على حده ، فإن حجز جهاز من تلك 
رجى برؤه مث احتاج إليه مريض آخر يرجى برؤه ويعتمد عالجه على األجهزة ملريض ال ي

  .ذلك اجلهاز تعذر عالجه باجلهاز الشغاله مع املريض األول 
 وضوابط قرار حجب اإلنعاش القليب الرئوي عن بعض املرضى من النوع املذكور هي 

:-  
  ـُتيـقنا منه  أن يكون تشخيص املرض الذي ال يرجى برؤه تشخيصا م
 ما أن يوقع على القرار باحلجب طبيبان متخصصان وموثوق  
  ر مع املريض إذا كان ذلك ممكنا أو مع وليه الشرعي بقدرأن يناقش األم

 اإلمكان
 أن يكون الفريق املعاجل للمريض على علم بالقرار  
  

 


