
 تاریخچه اخالق پزشکی

ثز اسبس تصٛر رایج، تبریخ اخالق پشضىی ثب  .در سزاسز جٟبٖ دارد (سبَ 2500ثیص اس ) ای ثسیبر عٛال٘یاخالق پشضىی تبریخچٝ

ٞبی ثذٖٚ ضه اس دیزثبس فزًٞٙ. داضتٝ ثبضذتزی سبثمٝ وٟٗاخالق پشضىی وٝ ثٝ ٘ظز ٔیزسذ، در حبِی ضٛدثمزاط ضزٚع ٔی

-حزفٝ عت در چٟبرچٛة لب٘ٛ٘ی تالشحفظ حمٛق ثیٕبراٖ ٚ لزار دادٖ ٔختّفی ٔب٘ٙذ ٔصز ثبستبٖ، ثبثّی، یٛ٘ب٘ی ٚ ایزا٘ی ثٝ ٔٙظٛر 

ثبضذ، ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس اِٚیٗ دست لجُ اس ٔیالد ٔی 1750وٝ لذٔت آٖ ٔزثٛط ثٝ سبَ  لبٖ٘ٛ حٕٛراثی. ا٘ذای وزدٜٞبی ٌستزدٜ

ِف ٞبی ٔختسبسٔبٖ. {ثبلز الریجب٘ی -تبریخچٝ اخالق پشضىی در ایزاٖ} ضٛد ٞبی ثطزی در ایٗ ٔٛضٛع در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی٘ٛضتٝ

تٛاٖ ثٝ تزیٗ آٟ٘ب ٔیضذٜ تزیٗ ٚ ضٙبختٝاس ٟٔٓ. ا٘ذاصَٛ ٚ ٔٛاسیٗ اخاللی ٔتفبٚتی را ٔٛرد استفبدٜ لزار دارٜ 1945د٘یب اس سبَ 

ٔیالدی، رإٞٙبی صبدر ضذٜ تٛسظ سبسٔبٖ  1975ٚ  1964ٞبی ٔیالدی، اػالٔیٝ ّٞسیٙىی در سبَ 1947ثیب٘یٝ ٘ٛر٘جزي در سبَ 

اصَٛ ٚ ٔٛاسیٗ اخالق پشضىی ٚ ٔیشاٖ سبسٌبری آٖ ثب ٔجب٘ی اخالق }اضبرٜ وزد  1974آٔزیىب در سبَ ثٟذاضت ٚ رفبٜ دِٚت 

عٛری وٝ در ثؼضی ٔٙبثغ ثیبٖ ای دیزیٙٝ ثزخٛردار است ثٝاخالق پشضىی در ایزاٖ اس سبثمٝ. {حجت االسالْ اسٓ حسیٙی -اسالٔی

ای اخالق پشضىی استفبدٜ ضذٜ است ثز"ٔذرٖ"در آٖ سٔبٖ اس اصغالح رسذ ٚ سبثمٝ آٖ ثٝ دٚراٖ لجُ اس ثمزاط ٔیضذٜ است وٝ 

ثب تؼّیٕبت اٚستب ٚ  در ایزاٖ ثب ٚجٛد پیٛ٘ذ ػٕیك ػّٓ پشضىی اس دٚراٖ لجُ اس اسالْ . {2ٚ  1پشضه ٚ ٔالحضبت اخاللی جّذ }

پشضىی ٚ ٘یش تىٕیُ ٔىبرْ اخالق در لطز ای ثز تٛسؼٝ ػّٓ ثبیذ ٌفت وٝ پیذایص اسالْ تبثیز ثسیبر ثزجستٝآییٗ ٔذٞجی سرتطت 

اخالق در پشضىی ٔٛرد تٛجٝ ٌستزدٜ ثسیبری اس دا٘طٕٙذاٖ ٚ ٞبی اخیز، أزٚسٜ ٘یش ثٝ ٚیژٜ در دٞٝ. پشضىبٖ داضتٝ است

ٖ ٞبی جٟب٘ی ثٝ ٔٙظٛر لبٕ٘ٛ٘ٙذ وزدٖ اصَٛ اخاللی در دا٘ص پشضىی ٚ تذٚیوٝ تالش سبسٔبٖا٘ذیطٕٙذاٖ جٟبٖ لزار ٌزفتٝ است 

اخالق پشضىی ثٝ اس آ٘جب وٝ  .ثبضٙذتٛجٝ ٔیثیب٘یٝ جٟب٘ی اخالق سیستی ثٝ ٚسیّٝ سبسٔبٖ یٛ٘سىٛ اس جّٕٝ ثٕزات ارسضٕٙذ ایٗ 

ثب ٚجٛد ٔطىالت ثسیبری وٝ ثب آٖ  ثٙبثزایٗ ثسیبر ضزٚری است وٝ دثبشجذا ٕ٘یٞیچ ٚجٝ اس تٛسؼٝ ٚ پیطزفت دا٘ص پشضىی 

ٞبی ٔختّف، تٛجٝ ثٝ ٔٛاجٝ ٞستیٓ تٕبٔی اسبتیذ، ٔحممیٗ، دا٘طجٛیبٖ ٚ ٔسئٛالٖ وطٛر در وٙبر اٞتٕبْ ثٝ تٛسؼٝ ػّٓ در سٔیٙٝ

 . {ثبلز الریجب٘ی -تبریخچٝ اخالق پشضىی در ایزاٖ} لی را اس یبد ٘جز٘ذٔجب٘ی ٚ اصَٛ اخال

س ٔغبِؼبت ٚ تحمیمبت اخالق پشضىی در حٛسٜ ٔؼبٚ٘ت دا٘طجٛیی، فزٍٞٙی، حمٛلی ٚ ٔجّس ٚسارت ٘یش اِٚیٗ ٔزن 1372در سبَ 

-ٞبی آٔٛسضی اخالق پشضىی در ثسیبری اس دا٘طىذٜثب تؼییٗ اٞذاف ٟٕٔی ٕٞچٖٛ تطىیُ ٌزٜٚ آٔٛسش پشضىیٚ ثٟذاضت، درٔبٖ 

ٞبی ػّْٛ پشضىی ٚ جٟت ثز٘بٔٝ درسی دا٘طىذٜ ٞبی ػّْٛ پشضىی وطٛر، آٔٛسش ٔتخصصیٗ اخالق پشضىی، ا٘تطبر وتت درسی

 . تطىیُ ضذ ،تبسیس ضٛرای ٘ظبرت ثز ٔسبئُ اخاللی در پشضىی

 


