
  احلاالت غري القابلة للشفاء من وجهة نظر العناية املركزة
  الدكتور ياسني حممد سعيد عرايب

  استشاري و نائب رئيس قسم العناية املركزة
  مستشفى امللك فهد للحرس الوطين 

  الرياض
  
   تصنيف احلاالت الغري قابلة للشفاء -أ

) هـ١٤١٢( يف مدينة جدة حبث هذا املوضوع يف جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابقة        
  :و صدر عنه القرار التايل

مما تقتضيه عقيدة املسلم أن املرض و الشفاء بيد اهللا عز وجـل ، و أن التـداوي و               ) أ" (
العالج  آخذٌ باألسباب اليت أودعها اهللا تعاىل يف الكون ، و أنه ال جيوز اليأس من روح اهللا       

 املرضى تقوية معنويات املريض ، و الـدأب         و على األطباء و ذوي    . أو القنوط من رمحته   
  .يف رعايته و ختفيف آالمه النفسية و البدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه

إن ما يعترب حالة ميؤوساً من عالجها هو حبسب تقدير األطباء و إمكانات الطـب               ) ب(
  "املتاحة يف كل زمان و مكان و تبعاً لظروف املرض

  
مع الفقه اإلسالمي ترك تقدير هذه احلاالت لألطباء و إلمكانات الطب           و على هذا فإن جم    

  . املتاحة
  :و تشمل احلاالت غري القابلة للشفاء حاالت عديدة يدخل ضمنها 

املرضى املصابون بأمراض عضال و ال عالج هلا و يعرف عنها تفاقمها التـدرجيي              : اوالً  
و مثال ذلك الـسرطان املنتـشر     . الذي ينتهي بالوفاة خالل فترة تقرب أو تبعد         

الذي ال عالج له و الذي يعرف طبياً من احلاالت املشاة أنه سـينتهي بالوفـاة                
  . خالل مدة أشهر

املرضى املنومون يف قسم العناية املركزة و الذين فشلت معهم كل الوسائل العالجية            : ثانياً
و هؤالء  . الة شبه ائية  املتوفرة يف حتسني حالتهم الصحية فانتهى م احلال إىل ح         



و مثال ذلـك املـريض      . هم أقرب للموت منهم للحياة و هم يف حالة احتضار         
املصاب بتسمم شديد يف الدم و الذي مل تفد معه أجهزة التنفس اإلصـطناعي و               

و هذا ما يسمى طبيـاً      (الغسيل الكلوي و األدوية املختلفة يف وقف تطور املرض          
  .)حالة فشل األعضاء املتعددة

املصابون بأمراض عصبية شديدة أدت إىل عجزهم التام فكرياً على حنو ال             املرضى: ثالثاً  
و مثال ذلك الشيخ اهلرم املصاب باخلرف الشديد على حنو          . أمل طبياً يف حتسنهم   

  .ال يعرف فيه من حوله و ال يقدر على أداء حاجاته و ال يتحكم بالبول و الغائط
باحلاالت النباتية املستمرة و يقصد بذلك إصابة قشرة املخ إصابة          املرضى املصابون   : رابعاً  

فمثل هذا املـريض يف     . بالغة دائمة مع بقاء بعض وظائف جذع الدماغ سليمة          
حالة غياب تام عن الوعي و اإلدراك إال أنه يتنفس و يهضم الطعام و يفتح عينيه                

. منها إىل حياة اإلنسان   و يغلقهما و لذلك فإنه يعيش حياة اقرب إىل حياة النبات            
    . و تشاهد مثل هذه احلاالت يف بعض ضحايا احلوادث

  
و يعرف املوت . و ال يدخل يف مفهوم احلاالت غري القابلة للشفاء حاالت املوت الدماغي           

 –فحكم هذا املريض    . الدماغي بأنه تعطل مجيع وظائف الدماغ تعطالً ائياً ال رجعه فيه          
و مناقشة هذه احلالة من خارج نطاق هذا        .  حكم امليت  –إلسالمي  كما قرر جممع الفقه ا    

  .البحث
  

    الدالئل املستخدمة لتقرير أن املريض مصاب حبالة غري قابلة للشفاء-ب 
. يعتمد األطباء يف تقرير أن احلالة غري قابلة للشفاء على ما يعرف طبياً من احلاالت املشاة      

فعلى سبيل املثال فإن بعض     . شخصية يف هذا اال   كما يعتمدون يف ذلك على خربام ال      
و بنـاء   . أنواع سرطان الدم املقاومة للعالج تنتهي بالوفاة خالل مدة أربعة إىل ستة أشهر            

  .على ذلك يقرر الطبيب أن حالة مريضه يتوقع هلا مصري مشابه



 فيـه  ومن الواضح أن مثل هذا الرأي إجتهادي مبين على غلبة الظن و يستحيل أن جيـزم      
وبناء على ذلك فإن مثل . على حنو يقيين، فإن حتديد حدوث الوفاة أو عدمها هو أمر غييب           

  . هذه التقديرات قد حتتمل اخلطأ
  

و للتقليل من احتماالت هذا اخلطأ فإن الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمـة للبحـوث                
 احلالـة غـري     هـ اشترطت أن يتحقق من    ٣/٦/١٤٠٩العلمية و اإلفتاء الصادرة بتاريخ      

و اعتمد هذا الشرط من قبل عدد مـن         .  القابلة للشفاء ثالثة من األطباء املختصني الثقاة      
املستشفيات الكربى مبا يف ذلك السياسة اإلدارية الداخلية ملستشفى امللك فهد للحـرس             

هـ و كذلك الدليل اإلرشادي للممارسني الصحيني حـول         ٥/٩/١٤٢٠الوطين بتاريخ   
  .الطب الصادرة عن اهليئة السعودية للتخصصات الصحيةأخالقية مهنة 

  
ورغم أن اشتراط اتفاق ثالثة من اإلستشاريني يقلل من فرص حصول خطأ يف التوقعـات     

  .بشأن احلاالت غري القابلة للشفاء إال أنه ال ينفيه نفياً مطلقاً
  

   ما هي العناية املركزة و ما هي قدراا ؟–ج 
ا جزء من املستشفى يتوفر فيه العدد الكايف من الطاقم التمريضي           تعرف العناية املركزة بأ   

و الطيب و أجهزة املراقبة الدقيقة حبيث ميكن مراقبة املريض على حنو دقيـق و مـستمر و              
ميكن فيه تقدمي العالجات احليوية الدقيقة كالتنفس االصطناعي و األدوية اخلاصة بـوط             

  .ضغط الدم و غريها
  : ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية بعني االعتبار و يف هذا اخلصوص

. تتفاوت الفائدة املتوقعة من التنومي يف العناية املركزة تفاوتاً كبرياً حسب حالة املريض             . ١
فمريض شاب مصاب بنوبة ربو شديدة يتوقع أن يستفيد فائدة كبرية مـن العنايـة               

 العناية املركزة يغلب أن ينتهي      و املقصود بذلك أن تنومي مثل هذا املريض يف        . املركزة
على حني  . بالشفاء و عودته إىل حالته الطبيعية و أن حرمانه من ذلك قد ينتهي مبوته             

يتوقع أن تكون استفادة مريض شيخ كبري مصاب بورم خبيث و فـشل كلـوي و                



و املقصود بذلك على األغلـب     . تقرحات جلدية و تسمم دموي أقل من ذلك بكثري        
ريض سيموت رغم كافة العالجات املقدمة و أنه يف حال حتسنه فـإن             أن مثل هذا امل   

مثل هذا التحسن يغلب عليه أن يكون مؤقتاً فقط و ال يؤدي إىل عودتـه إىل حالتـه    
  .الطبيعية

ففـي  . العناية املركزة مكلفة للغاية نظراً للتجهيزات و املعدات و كلفة العاملني عليها  . ٢
 حيث تقـوم    –ك فهد للحرس الوطين يف الرياض       بعض املستشفيات كمستشفى املل   

ممرضة أو ممرض باإلشراف على مريض واحد حيتاج فتح غرفة يف العناية املركـزة إىل               
و تقدر بعض الدراسات أن أقـسام العنايـة املركـزة يف            . توظيف مخسة ممرضات    

  .من ميزانية املستشفيات% ٣٠املستشفيات تستهلك ما يصل إىل 
طاقم املتخصص و الرتفاع الكلفة فإن عدد أسرة العناية املركـزة يف أي             نظراً لندرة ال  . ٣

 و يف أغلب األحيان يكون عدد املرضـى الـذين حيتـاجون             .مستشفى عدد حمدود  
فكم من مريض يف أمـس احلاجـة        . خلدمات العناية املركزة أكرب من الطاقة املتوفرة      

يض حبالـة خطـرة يعـاجل يف    للعناية املركزة ينتظر يف قسم الطوارئ ، و كم من مر         
مستشفى قليل اإلمكانات بطرق ال تتناسب مع خطورة حالته ينتظر أن يتوفرله سرير             
يف املستشفى املناسب و لكن من دون جدوى، و كم من مريض أُجلـت عمليتـه                
اجلراحية أياماً أو أسابيع لعدم توفر سرير يف قسم العناية املركزة مما يترتب على ذلك               

  .من خطر جسيم
و مما يزيد األمر تعقيداً أن عدداً يقل أو يكثر من أسرة العنايات املركزة يشغلها مرضى            . ٤

من ذوي احلاالت غري القابلة للشفاء، مما يؤدي إىل حرمان غريهم ممن يرجى شفاؤهم              
و لقد رأيت يف أحدى املستشفيات أكثر من ثلـث أسـرة            . من هذه اخلدمة املهمة     

لة مبرضى مصابني إصابات دماغية شديدة ال يرجى شـفاؤها، و           العناية املركزة مشغو  
و ال خيفى ما يف     .  قد مر على وجود أحدهم يف العناية املركزة أكثر من عشر سنوات           

  .ذلك من تبذير ألموال املسلمني العامة
فمريض العنايـة   . العالج يف العناية املركزة فيه إرهاق و مشقة شديدان على املريض          . ٥

كمـا أن   . تاج لوضع أنابيب التنفس و التغذية و البول و التغذية الوريدية            املركزة حي 



التنفس االصطناعي ترافقه مشقة كبرية بسبب ضغط اهلواء من جهاز التنفس داخـل             
الصدر، ناهيك عن أن املريض يف أكثر األحيان يبتعد عن أهله و خيتلط عليه الليـل و        

سبان يف حالة املريض املـصاب حبالـة ال   و جيب أن توضع هذه األمور يف احل      . النهار
يرجى شفاؤها و أن يقرر إذا ما كانت الفائدة القليلة املتوقعة من العناية املركـزة يف                

  . مثل هؤالء املرضى تربر مثل هذه املشقة على املريض يف مرض موته
  
   دور طبيب العناية املركزة -د

  :ضان يف بعض األحيانتقع على طبيب العناية املركزة مسئوليتان قد تتعار
  . الطبيب مؤمتن على تقدمي العون الطيب للمريض بعينه كفرد:  أوالً 
   الطبيب مؤمتن على استخدام موارد العناية املركزة و أموال املسلمني العامة على :  ثانياً 

  .  النحو األمثل حبيث يقدم أفضل اخلدمات موع املرضى
و يكمن وجه التعارض بني هاتني املسؤوليتني عندما يسرف الطبيب يف تقدمي اخلـدمات              
على حنو غري حمدود ملريض غري قابل للشفاء مما يؤدي إىل إستنضاب هـذه اخلـدمات و                 

و مثال ذلك مريض تليف الكبد الشديد غري القابـل للـشفاء و             . حرمان اآلخرين منها  
 نقل دم بكميات كبرية جداً قد تستهلك جل مـا           املصاب بنـزف شديد حيتاج معه إىل     

حيتويه بنك الدم مما حيرم غريه ممن قد حيتاجون كمية بسيطة إلنقـاذ حيـام كمرضـى       
  .احلوادث

  
و األمر ذاته ينطبق على تنومي مريض ال يرجى شفاؤه إىل السرير الوحيد املتبقي يف قـسم                 

رصته يف الشفاء كبرية إذا قدم لـه        العناية املركزة و حرمان ذلك ملريض آخر قد تكون ف         
  .العالج املناسب

أن املرضى املصابني بـأمراض ايتـها ال   " و قد قررت عدد من مجعيات العناية املركزة    
يرجى شفاؤها و ال يرجح معها استفادم من العناية املركزة جيـب أن ال يقبلـوا إىل                 

    ."أقسام العناية املركزة
  



    اإلنعاش القليب الرئوي-هـ
.         يلجأ األطباء يف حاالت توقف القلب إىل القيام مبا يـسمى اإلنعـاش القلـيب الرئـوي        

و يتضمن ذلك يف العادة استدعاء فريق طيب كامل على وجه السرعة مث القيام مبـساعدة                
التنفس عن طريق وضع أنبوب تنفسي عن طريق الفم إىل الرئتني و مساعدة القلب عـن                

 و قـد تـستعمل      .ر بشكل متكرر مع إعطاء األدوية املختلفـة       طريق الضغط على الصد   
  .الصدمة الكهربائية أو أجهزة تنظيم ضربات القلب

و إجراء هذا اإلنعاش أمر بالغ األمهية يف املرضى الذين كانت حالتهم الصحية قبل توقف               
 و مثال ذلك رجل بعمر مخسني عامـاً  .القلب جيدة مث حدث طارئ فأدى لتوقف القلب 

قلبية أدت لتوقف قلبه، فمثل هذا املريض يتوقع أن يـستجيب لإلنعـاش          " جبلطة "أصيب
  .القليب الرئوي

أما يف حاالت أخرى ، عندما يكون املريض مصاباً بفشل يف أعضاء عدة فقد تكون فائدة                
اإلنعاش أقل بكثري ،حىت أنه يف بعض احلاالت تكون فائدة اإلنعاش تكون قريبة من الصفر               

ك مريض العناية املركزة املوضوع على أجهزة التنفس و الغسيل الكلـوي و             و مثال ذل  . 
املصاب بوط ضغط الدم شديد رغم األدوية املتعددة الرافعة لضغط الدم ، فإن اسـتجابة     

  .مثل هذا املريض لإلنعاش تكاد تكون معدومة 
  

 مـربرة إذا    و ال خيفى أن اإلنعاش فيه مشقة كبرية على جسد املريض و مثل هذه املشقة              
أما إذا كان اإلنعاش ال طائل منه  و سـينتهي مبـوت             . كانت ستؤدي إىل إنقاذ حياته      

املريض فهل يربر اإلنعاش عندئذ مع ما يؤدي إىل مشقة على املريض احملتـضر كتكـرار                
  الصدمات الكهربائية ؟ 

  
   السياسات اإلدارية يف املستشفيات جتاه احلاالت غري القابلة للشفاء –و 
ن املؤسف أن أكثر املستشفيات مل تضع سياسات إدارية يف هذا املوضوع، مما ترك األمر               م

 يف كثري من األحيان إىل إعطاء عالجات ال مربر هلا ملرضى ال يتوقع هلـم                ىغامضاً و أد  
إال أن عدداً من    . مبا يترتب على ذلك من سوء استخدام ألموال املسلمني العامة          الشفاء ، 



و أعرض هنا ما أقرته جلنة خاصة     . ى وضعت سياسات إدارية خاصة ا     املستشفيات الكرب 
  .ذا املوضوع يف مستشفى امللك فهد للحرس الوطين يف الرياض 

  
  :يصنف املرضى عموماً من ناحية درجة العالجات إىل ثالثة فئات" 

 و تعطى هذه الفئة مجيع العالجـات  )  Code I أو  ١و تسمى الرمز : (  الفئة األوىل
  بال  استثناء مبا يف ذلك اإلنعاش القليب الرئوي

و تعطى هذه الفئة مجيع العالجات  ) Code II أو  ٢و تسمى الرمز : (  الفئة الثانية
الطبية باستثناء اإلنعاش القليب الرئـوي ، و وضـع األنبـوب التنفـسي،                       

  . ناية املركزةو التنفس االصطناعي، و األدوية الرافعة للضغط و التنومي يف الع
الذين مل  . كما تشمل هذه الفئة بعض املرضى املنومني يف العناية املركزة أصالً            
)    ٢الرمـز (يستجيبوا للعالجات املكثفة و يعطى هؤالء املرضى هذه التسمية          

و يعين بذلك أن يستمر هؤالء على نفس العالجات اليت يأخذوا يف الوقـت        
لى أنه جيب أن يعلم أنه ال فرق بني إيقـاف  ع. احلاضر بدون أية زيادة أخرى   

  .العالجات و بني اإلحجام عن البدء ا
  

و تنطبق هذه احلالة على     )  العالجات املسكنة فقط   – ٣و تسمى الرمز    : (    الفئة الثالثة
وجيب أن يعطى مثـل هـذا       . املريض احملتضر الذي لن تنفع معه العالجات      

 إعطاؤه العالجات املخففة لألمل و العطش       املريض العناية املالئمة مبا يف ذلك     
، و أن يـسمح   و جيب أن تتبع يف ذلك التعاليم اإلسالمية. و ضيق التنفس  

، و أن يتم التعامل معهم بكثري مـن          ألهل املريض بزيارته على حنو مطول     
  .و جيب أن يشارك يف مثل هذه األمور كافة عناصر الفريق الطيب. املواساة

  
  ملريض و أهله التعامل مع ا-ي

و أن حيتسب األجر    .من واجب الطبيب احترام املريض مهما كانت درجة مرضه         .١
  .يف التخفيف عنه، فإن مريض العناية املركزة يف كربة عظيمة



من واجب الطبيب أن يعطي املعلومات الطبية املناسبة للمريض و أهله على قـدر               .٢
  .ةاستيعام و أن يراعي التدرج يف إعطاء األخبار السيئ

قد خيتلف الرأي بني األطباء و األهل بشأن احلاالت غري القابلة للـشفاء و يـصر      .٣
و هـذه   . األهل على تقدمي كافة العالجات رغم رأي األطباء بعدم جدوى ذلك          

أما رأي األطبـاء يف  . مسألة شائكة حتتاج للنظر فيها من علماء الشريعة اإلسالمية    
رر فيها أهل االختصاص ، و إذا قرر أهل     ذلك فهو أن تقدمي العالج مسألة طبية يق       

االختصاص الثقاة بعدم جدواها فيجب أن ال تعطى بغض النظر عن رأي أقـارب         
  .املريض

  
 تساؤالت حيملها أهل الطب لعلماء الشريعة اإلسالمية حول احلاالت غري القابلة -ك 

  للشفاء 
للمريض املـصاب  ما هو احلكم الشرعي يف تقدمي اإلنعاش القليب الرئوي أو عدمه          .١

حبالة غري قابلة للشفاء كمريض السرطان املنتشر الذي ال عالج له عنـد توقـف            
  .القلب و التنفس

مريض هرم مصاب خبرف شديد يعجز عن التعرف على من حولهُ أصيب بالتهاب            .٢
و قد قرر األطباء معاجلته باملضادات احليوية و السوائل الوريدية          . شديد يف الرئتني  
كما قرروا أنه   .  غريها من العالجات املمكنة يف أجنحة املستشفى       و األكسجني و  

إذا تدهورت حالته الصحية أكثر إىل درجة حيتاج معها إىل العناية املركزة فإنه لن              
كما لـن يـتم القيـام       . يتم نقله إىل هناك مع االستمرار يف العالجات األخرى          

كم الشرع يف مثـل هـذه       ما هو ح  . باإلنعاش القليب الرئوي يف حالة توقف قلبه      
 احلالة؟

مريض أُدخل العناية املركزة بسبب تسمم يف الدم و مت إعطاؤه عالجات مكثفـة               .٣
مشلت املضادات احليوية و التنفس االصطناعي و غريها ، مث اكتـشف أن لديـه               
سرطاناً منتشراً يف الرئتني و استمرت حالته بالتدهور و وصلت حداً قرر األطبـاء        



ما هو احلكم يف إيقـاف      . تجابته للعالج تكاد تكون معدومة      معها أن فرصة اس   
 العالج يف مثل هذه احلالة ؟

األول امرأة  :  يف حالة إذا ما نودي طبيب العناية املركزة إىل مريضني يف آن واحد             .٤
أم لستة أوالد أصيبت برتف حاد بعد الوالدة حتتاج معه إىل دخول العناية املركزة              

منذ سنتني نتيجة شلل يف جانبه األمين و ال يقوى معـه            و الثاين رجل مسن مقعد      
املشكلة أنه  . على الكالم أصيب بالتهاب رئوي حاد حيتاج معه إىل العناية املركزة          

يوجد سرير واحد متوفر يف العناية املركزة وال توجد أية فرصة لفتح أي سـرير                
ين الطبيب على أي أساس جيب أن يب    . آخر أو لنقل أي مريض إىل أي مكان آخر          

 قراره؟ 
مريض مسن مقعد منذ أربع سنوات نتيجة جلطة دماغية كبرية خلفت لديه شلالً              .٥

كما أنه غري قادر على خدمة      . دائماً و عجزاً عن الكالم و التعرف على من حوله         
أُدخل املستـشفى نتيجـة   . نفسه بتناول الطعام وال على التحكم بالبول و الغائط       

باء أن حالته غري قابلة للشفاء و انه لن يقدم له اإلنعاش         جلطة يف القلب و قرر األط     
القليب الرئوي يف حال توقف القلب و لن يدخل العناية املركزة يف حال تـدهور               

إال أن عائلة املريض رفضت هذا القرار رفضاً قاطعاً و أصرت على إدخاله             . حالته  
نظر عـن أي شـيء   قسم العناية املركزة و إعطائه كل العالجات املمكنة بعض ال   

 ما هو احلكم الشرعي يف مثل هذه احلالة؟. آخر
 أن  األطبـاء مريض مصاب بسرطان متقدم و يعاين آالماً مربحة يف العظام و قرر              .٦

ومن املعلوم أن مثل هذه . تسكني أمله حيتاج إىل إعطاء جرعات كبرية من املورفني          
 هو حكم الـشرع يف     ما. اجلرعات قد تؤدي إىل بطء التنفس و قد تسرع الوفاة           

 مثل هذا العالج؟ 
 


