اختتام ندوة وايل كورنيل حول المعضالت األخالقية والقانونية في الطب
اإلثنين نوفمبر 2016 ,14

الدوحة في  14نوفمبر/قنا /اختتمت وايل كورنيل للطب –قطر ندوة بحثية بالتعاون مع برنامج سليم الحص
لألخالقيات األحيائية واالحتراف في كلية الطب في الجامعة األمريكية في بيروت .
ناقشت الندوة التي استمرت يومين أبرز القضايا األخالقية والقانونية المترتبة على ممارسة مهنة الطب
وإجراء بحوث الطب الحيوي وشارك فيها أكثر من  250خبيراً طبيا ً وقانونيا ً من عدد من بلدان الشرق
األوسط وشمال أفريقيا والواليات المتحدة األميركية .
عُقدت الندوة ضمن سلسلة من الحلقات البحثية والندوات حول العالقة المتداخلة بين القانون والطب .وشملت
عروضا ً تقديمية تناولت أبرز القضايا المثارة في الطب الحديث ،منها األبعاد األخالقية للحصول على موافقة
مستنيرة من المرضى واألشخاص المشاركين في تجارب بحثية ،واألبعاد األخالقية للتبرع باألعضاء وزرع
األعضاء ،واألبعاد األخالقية والقانونية لبحوث الخاليا الجذعية ،والسرية ،واألخالقيات الطبية من منظور
اإلسالم.
وركزت الندوة على األخالقيات الطبية ومهنة الطب من منظور اإلسالم على ضوء بحوث النصوص الدينية
وكذلك النصوص الطبية اإلسالمية واليونانية في بداية العصر الحديث وما قبله واألُطر القانونية واألخالقية
الالزمة لحماية حقوق ومصلحة المرضى واألطباء والممرضين وجميع المهنيين الصحيين المعنيين .

وفي هذا اإلطار ،قالت الدكتورة سوناندا هولمز ،مستشار شؤون الكلية المشارك واألستاذ المساعد لسياسات
وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب –قطر" :شهد الطب الحديث إنجازات هائلة خالل العقد
المنصرم في مجاالت زرع األعضاء وبحوث الخاليا الجذعية ،وأتاحت تلك اإلنجازات المتالحقة فرصا ً
عالجية غير مسبوقة ،غير أنها في الوقت نفسه فرضت معضالت أخالقية جديدة تستلزم إرساء أُطر قانونية
راسخة لحماية المرضى والممارسين الطبيين والمجتمعات البشرية عامة .
وأوضحت أن الهدف من هذه الحلقة البحثية تعميق الفهم لمثل هذه القضايا بالغة التعقيد ودور الطواقم متعددة
التخصصات التي تشمل األطباء والممرضين والمتخصصين في األخالقيات الحيوية والمحامين وغيرهم في
النهوض بمصلحة المريض مع األخذ في الحسبان تأثير االبتكارات الطبية في اإلنسانية بح ّد ذاتها في األمد
البعيد .
يذكر أن هذه الندوة العلمية صنفت كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة (الفئة األولى) وفق متطلبات إدارة االعتماد
في المجلس القطري للتخصصات الصحية ،وحصل المشاركون على  7ساعات معتمدة كحد أقصى .
المصدرhttp://www.faceiraq.net/inews.php?id=5230532 :

