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فى الماضى، حينما كانت التخصصات الفرعية محدودة لم تكن عممية اإلعالن عن المؤىالت  
واعتاد األطباء حينئذ اإلعالن عن مؤىالتيم . والخبرات المينية لألطباء تثير الكثير من الجدل األخالقى

وفى أغمب . البطاقات المينيةوعمى الممصقات أو اليافطات عمى مدخل عيادتيم، وعمى التذكرة الطبية 
 ةضافإ. الدول، تضع نقابات األطباء أو المجالس الطبية قواعد منظمة لحجم تمك اليافطات وشكميا

ذا .  تقع مباشرة عمى األطباء فيما يتصل بالمعمومات المدونة عمى تمك اليافطاتمسئوليةلذلك، كانت ال وا 
ذا . التزم الطبيب بتمك القواعد اإلرشادية وسجل المؤىالت الصحيحة فمن يتعرض لممساءلة حينئذ وا 

تجاوز تمك القواعد وثبت عدم صحة المؤىالت المقدمة فعميو التعرض لمعقاب والذى يختمف من دولة 
ولكن مع التوسع السريع فى المجال . ألخرى وقد يصل فى بعض الدول إلى الشطب من نقابة األطباء

الطبى ومع بروز كثير من التخصصات الدقيقة فى كل فرع من فروع الطب فقد أصبح من المألوف 
ولقد . نشر معمومات طبية بما فى ذلك مؤىالت الطبيب فى وسائل اإلعالم أو من خالل قنوات أخرى

نتج عن ذلك بعض الجدل األخالقى فيما يتصل بالنزاىة المينية، وسالمة المرضى وتأثير ذلك عمى 
.  عممية تقديم حوافز لمحصول عمى بيانات ومعمومات تنافسية مقبولة

إن تبادل المعمومات الطبية ألمر حيوى لمتأكيد عمى االرتقاء بالجوانب الصحية وحماية صحة 
ومن . التوسع فى المعارف الطبية لعموم الجميور باإلضافة إلى المينة ذاتيانتائج ىذا وتتضمن . الفرد

شأن اإلعالن عن المنتجات والخدمات واألجيزة الطبية مع السعى لممكاسب المادية أن يؤدى إلى 
اإلضرار بعالقة إلى مثل ىذا اإلعالن ويؤدى . تعارض المصالح التى تنطوى عمى خداع بل وتدعمو

الثقة األصمية بين الطبيب والمريض كما قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
ويسعى المؤتمر الدولى إلى تعظيم االستفادة من تبادل المعمومات مع بعض المالحظات . بالمريض

. والخطوط اإلرشادية

ومن أىم تمك المكونات والتى تحتاج لتنظيم اإلعالن . وىناك عدة مكونات لإلعالم الطبى
ومثل ىذا اإلعالن قد يكون نوعًا من . الذاتى عن المؤىالت العممية لمفريق الطبى وبخاصة األطباء

اإلعالن الذاتى المستقل المباشر من خالل المعمومات المقدمة عن مشروعات، برامج أو معاىد طبية أو 
وأحد النقاط التى تثير االىتمام فى ىذا الجانب ىو أن اإلعالن الطبى عادة ما . غير ذلك من األنشطة

وفى ىذه الحالة يتجاوز اإلعالن . يكون إعالنًا مدفوعًا وقد يتضمن معمومات كاذبة لصالح المعمن
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وتمعب وسائل اإلعالم دورًا ميمًا . الجوانب األخالقية لالستقاللية وتقديم المكاسب وتجنب إلحاق الضرر
ومن شأن اإلعالن . فى صنع القرار لقطاع عريض من المجتمع عمى المستويين الوطنى والدولى
.  المضمل أن يجعل المرضى يتخذون القرار الخاطئ الذى ال يخدم مصالحيم

وأحد ىذه األمثمة ىو اإلعالن عن الذات . ىناك أمثمة عديدة لمثل ىذه اإلعالنات المضممة
أو أى تدريب معترف بو فى ىذا التخصص شيادة كأخصائى فى أحد التخصصات دون الحصول عمى 

ومع التطور السريع فى مجال المعارف الطبية، أصبح من المستحيل لألخصائيين المتوسطين . الدقيق
ولقد برزت عدة تخصصات فرعية فى كل . مواكبة التطورات المتالحقة فى كافة جوانب ىذا المجال

الغدد الصماء، تخصص عمى سبيل المثال، فى مجال النساء والتوليد ىناك . مجال من مجاالت الطب
 مستقمة فى ىذا تخصصات أورام النساء وكميا برزت كتخصصطب األمومة واألجنة، المناظير، و

ويعمل بتمك المراكز أخصائيون . ولقد تأسست عدة معاىد ومراكز متميزة رائدة فى دول عدة. المجال
وبالطبع فإن . حاصمون عمى التدريب المؤىل وكذلك درجة الزمالة ويقدمون خدمات طبية عالية المستوى

مثل ىذه المراكز إذا كانت غير معروفة لعموم الجميور والممارسين العامين واألخصائى العام فإن ىذا 
.  ونفس األمر ينسحب عمى فروع الطب والجراحة األخرى. لن يكون فى صالح المرضى

من المتطمبات األخالقية بالنسبة لمبحوث الطبية عرض النتائج عمى بعض الزمالء كما أنو 
وتستكمل الدوريات الطبية الميام األخالقية لمباحثين بمراجعة البحوث المقدمة . لمراجعتيا قبل النشر

ويحق لمرعاة التجاريين لتمك الدراسات حماية . ونشر النتائج الخاصة بالدراسات جيدة التصميم والتنفيذ
مصالح الممكية الفكرية فى البيانات المقدمة من خالل الدراسات إال أن الباحثين عمييم حماية حقوقيم 

ويتعين أن يمارسوا الحرية بحساسية بالنسبة . كباحثين وعمماء مستقمين من أجل تقديم نتائج البحث لمنشر
. لمقيم الدينية والثقافية الخاصة بالجميور المحتمل المتمقى لتمك المعمومات

وتكمن المتطمبات األخالقية خمف كافة األنشطة الضرورية والمفيدة السابقة الذكر والتى يتعين أن تتم بأمانة 
ومن ثم، فعمى الممارسين الطبيين، ومراكز الرعاية الصحية، . وسالمة عمى مستوى الفرد والمؤسسات

والمؤسسات البحثية، والدوريات الطبية، والصحافة من خالل دورىا الصحفى واإلعالنى، يتعين عمييا تقديم 
المرضى - والغرض من ذلك إطالع عموم الجميور. المعمومات دون تضميل متعمد أو عرضى لمحقائق

عمى الحقائق بصورة أمينة دون أى تضميل - الفعميين والمحتممين وغيرىم من متمقى خدمات الرعاية الصحية
 .  ويتناول مؤتمرنا ىذا جميع ىذه المحاور نظرا ألىميتيا فى عصرنا الحالى.أو خداع
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   أوجو النظر المختمفة لفمسفة اإلعالم و اإلعالن الطبى أوجو النظر المختمفة لفمسفة اإلعالم و اإلعالن الطبى
ديكنز. برنارد م  ..  أأ   ديكنز. برنارد م

  دكتوراه فى الفمسفة، و دكتوراه فى القانون
 أستاذ بكمية قانون الصحة وسياستها  

كندا - جامعة تورونتو
 

: مقدمة
إن التحديات األخالقية فى مجال اإلعالن واإلعالم الطبى تتراوح ما بين االىتمام باإلعالنات التى 

تحسن الحالة الصحية لألفراد، مرورا بضمان الحرية الالزمة لمحوار العممى ولممناخ التجارى، و تحقيقا 
ووصوال إلى االلتزام األخالقى الداخمى وتطبيق الموائح  لمصدق و األمانة فى اإلعالن الموجو لمجميور،

ففى عصر المعمومات تأتينا اإلعالنات  . والقوانين عمى اإلعالنات الضارة التى تنشر معمومات مغموطة
ويتعايش معيا طواعية ومنيا التى  والمعمومات من مصادر عدة، فمنيا تمك التى يسعى إلييا المتمقى

وال تزال الحكمة القائمة بأن المعمومات ىى القوة حكمة لم يجانبيا الصواب؛ فاألفراد الذين   .يعارضيا
و قد تصبح . يتسمحون بالمعرفة الطبية و الصحية ىم األقدر عمى تحسين الحالة الصحية ليم و لغيرىم

الشخصية، و ذلك عندما تتاح لألفراد معرفة ظروفيم الوراثية مما  لممنفعة المعرفة طريقا لالستغالل وتحقيقا
. يعرضيم لمسقوط فى دائرة المرض أو يدفعيم إلى شراء أدوية مجيولة المصدر أو ما شابو ذلك

وتوضح أوجو النظر المختمفة . وتتباين فمسفة اإلعالن واإلعالم تبعا لتباين المقصد واليدف منيما
ويمكن طرح تقسيما واسعا لمتميز بين المعمومات التى تقدم . تباين التقنيات المستخدمة فى نشر المعمومات

المصالح الصناعية والتجارية لمعاممين فى مجال  فى المجالت العممية، وفى اإلعالنات التى تحركيا
ىذه  وتظير.   الصحة، وأخيرا فى التقارير اإلعالمية التى تتناول أخر التطورات فى مجال الرعاية الصحية
" المعجزات الطبية"المعمومات بدافع الرغبة فى تحقيق الشيرة، أو إحداث ضجة صحفية بتسميط الضوء عمى 

وتكون نتيجة ذلك إما اإلعالن عن إنجازات فى مجال الصحة و الطب الوقائى أو ". الفضائح الطبية"أو 
.   الكشف عن الدجالين من األطباء أو إثارة المخاوف التى تثنى المرضى عن تناول المستحضرات العالجية

 

: الصحافة الطبية
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فقد يصبح البحث العممى بال طائل أو قد . إن التقدم فى العموم الطبية قوامو التشارك فى المعمومات
مراجعة  فعادة ما تتم. يشوبو الضالل إذا لم تنتشر نتائجو أو لم يخضع لدراسات تؤكد صالحيتو من عدميا

الدراسات العممية مراجعة دقيقة قبل نشرىا لمتفرقة بين عن الغث والسمين منيا، ولمعرفة الحدود العممية 
قد ال تخمو عممية المراجعة فى بعض األحيان .لالستنتاج العممى من المعمومات التى تطرحيا ىذه الدراسات

و مع ذلك، تتوافر الثقة دائما فى أن . من اليفوات التى تعزى إلى تأثر المراجع بالجوانب الثقافية وغيرىا
تصحح األخطاء الناتجة عن عمميات المراجعة ذاتيا، إذ يمكن تصحيح المعمومات التى تفتقر إلى الصحة، 

.  أن نتائج األبحاث التى لم تحظى بالنشر فى إحدى المصادر تنال ىذه الفرصة فى مصدر أخر كما

تقضى أخالقيات الصحافة الطبية بالتزام النزاىة و األمانة فى إجراء المراجعات؛ فيتعين عمى 
وىكذا .  المراجع أن يعتذر إذا كانت لو مصمحة من التصديق عمى ىذه الدراسات التى يطمب منو مراجعتيا

، البد لو أن يعمن عن مصمحتو حتى تتمكن  المجمة من تقييم مالحظاتو فى ضوء المصالح التى أعمن 
ففى مساحات التخصص الضيقة يصبح من المستحيل العثور عمى مراجعين ال ناقة ليم و ال جمل . عنيا

فيما يراجعونو من دراسات، حيث أن جميع من يمتمكون الخبرة والمعرفة التى تمكنيم من التقييم السميم 
لمدراسات يشاركون فى أعمال تسيم فى أو تتعارض مع أنشطة الباحثين الرئيسيين فى الدراسات التى تقدم 

. لمنشر

ومؤخرا، تخضع أخالقيات كبار الباحثين لممراقبة واإلشراف؛  وتبدى الشركات التجارية تحيزا 
واضحا لنتائج الدراسات التى تجرييا لتعكس كفاءة وسالمة المنتجات التى استحدثتيا مما تنتفى معو صفة 

وىكذا، إن المؤسسات الحكومية المسئولة عن الموافقة عمى تسويق . المصداقية عن نتائج ىذه الدراسات
وبالتالى .  المنتجات الجديدة ال ترتضى االستناد إلى نتائج مثل ىذه الدراسات المتحيزة فى إصدار حكميا

تتحول الشركات إلى مؤسسات عممية تجرى بيا الدراسات  وتقيم عمى يد باحثين ال مصمحة شخصية ليم 
نما يعنييم التزام الدقة واألمانة فى أداء واجبيم العممى . فى نتائج ىذه الدراسات، وا 

وقد نضر بحيادية المراجع ضررا بالغا عندما نجزل لو العطاء أو نمنحو مكافأة أيا كان نوعيا 
بتصديقو عمى النتائج المفضمة و اإليجابية؛ وقد تتمثل ىذه المكافأة فى تجديد عرض اإلشراف عمى        

الدراسات، أو فى منحو نسبة فى الرباح التى تجنييا الشركات المنظمة لمدراسات من التسويق الناجح 
و حيث إن الييئات األكاديمية و المستشفيات التى تجرى أبحاثا عممية ال تمقى دعما حكوميا . لممنتجات

يكفى لتشغيميا، فإنيا تسعى إلى اإلبقاء عمى الشركات التى ترعى أبحاثيا، أو قد تمجأ إلى استقطاب شركات 
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أخرى تحقق من خالليا الدعم المادى لدفع رواتب المحققين و طاقم العمل المساعد ليم وتوفير المعدات 
. الالزمة لعممية البحث

أو لمييئات العممية / تتعاظم المخاوف ويستشرى القمق عندما تثبت المنفعة الشخصية لممحققين و
أو مؤسساتيم الحصول عمى براءات / فعندما يقترح الباحثون و. التى يتبعونيا من وراء نتائج الدراسات

لإلجراءات أو المنتجات التى يقررون صالحيتيا من خالل دراساتيم، فإن احتمال التحيز يظل قائما تماما 
التجارية بإجراء ىذه الدراسات / كما فى حالة قيام العاممين التابعين لمشركات المنتجة ليذه السمع أو الوسائل

. أنفسيم

ويتمثل أحد المخاوف فى االبتعاد عن رعاية المؤسسات التجارية لمدراسات التى تجرى فى 
المؤسسات العممية، حيث يتمكن الباحثون فى ىذه الحالة من التزام األمانة العممية والتمتع بكل الحرية فى 

؛  وحيث تطمب لجان مراجعة األخالق المؤسسية  إعالن النتائج واآلراء التى قد ال تروق لمراعى التجارى
عمى سبيل المثال إخضاع األفراد لمبحث وتوفير - تقديم اإلجابات المناسبة لألسئمة التى تتعمق باألخالقيات

و قد يجد الرعاة التجاريين فائدة أعظم وتكمفة أقل فى رعاية . الحماية المناسبة ليم ومكافأتيم عمى المشاركة
الدراسات التى تتم فى الكيانات البحثية الخاصة وغير العممية والتى عادة ما يطمق عمييا منظمات البحث 
التعاقدية؛ تتميز مثل ىذه المنظمات بالسرعة والتوفير مقارنة بالجامعات العامة والمستشفيات؛ تستخدم مثل 

لمراجعة الجوانب األخالقية لمدراسات إذ تعتمد عمى لجان يتمقى أعضائيا أجرا نظير  ىذه المنظمات نظاما
. خدماتيم، بخالف النظام المعمول بو فى الجامعات و المستشفيات

ذ تقضى الضرورة األخالقية تجاوبا فعاال مع مثل ىذه التطورات الجديدة، أجمعت المجالت  وا 
الدولية العممية الكبرى عمى اشتراط النزاىة واألمانة العممية فيما يتعمق بالرعاية التجارية والمسئولية وكتابة 

وقد تم مراجعة القسم الخاص بالجانب األخالقى لتطور . الدراسات البحثية المقدمة لمنشر فى ىذه المجالت
المتطمبات األساسية :"البحث الذى وضتعو المجنة الدولية لمحررى المجالت الطبية؛ ويحمل ىذا القسم عنوان

الكتابة والتحرير فى دوريات الطب  :فى األوراق البحثية المقدمة لمنشر فى مجالت الطب الحيوى
وسيطمب من مؤلفى األوراق البحثية المقدمة لمنشر تحديد أدوارىم ومصالحيم فى الدراسات ".الحيوى
. كما تطمب الييئات الممولة إلى أصحاب األبحاث اإلفصاح عن ىذه األدوار والمصالح (1).المقدمة

إن ىذه الدعائم المتينة إلرساء مبادىء الحق ودعم الخمق القويم فى الصحافة الطبية إنما ىى جد 
فإن رواية واقعة ما                                      . ضرورية، ولكنيا ال تحل محل االلتزام األخالقى الداخمى
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. تعد من أىم عناصر اإلعالم الطبى ("إلى المحرر"أو باب )عمى سبيل المثال فى باب المراسالت الطبية 
فقد وردت أولى اإلشارات إلى إمكانية انتقال مرض نقص المناعة عن طريق الحيوانات المنوية فى إحدى 
المراسالت الطبية من سيدة أصابتيا العدوى بعد أن تم تمقيحيا صناعيا من متبرع ثبت فيما بعد إصابتو 

 إن المكاتبات التى تروى وقائع من ىذا النوع ال تنشر باعتبارىا مراجعة دقيقة لموقف عممى ما،. بالمرض
تيم العممية قد تكسبيم ثقال انتمائافيى عادة ال تكشف عن المصالح الشخصية لمكتاب، عمى الرغم من أن 

ومع ذلك فإنو يتم حذف كل ما من شأنو أن يميط المثام عن ىذه المصالح أو التحيزات، ولتى قد .ممحوظا
. و تتعاظم المخاوف من تمك المعمومات المتاحة عمى شبكات االنترنت. تؤثر فى مدى أىمية المعمومات

 

: اإلعالنات التجارية
إن احتراف الدعاية واإلعالن ينطوى فى أحد جوانبو عمى بعد تجارى، ولكن عادة ما تحكمو قواعد 

وتتحقق الفائدة لممرضى واألطباء عمى حد سواء من الممارسين لمينة الدعاية الذين . المينة و مبادئيا
وقد يستفد الخبراء اآلخرون من اإلعالن . يعممون كيف يوجيون المرضى إلى المتخصصين فى حاالتيم

مثال ذلك المحامون والمحكمون الذين يحتاجون إلى  فى عمميم، الخبرات الطبية التى قد يحتاجونيا بمعرفة
إن الخبراء الذين يعمنون عن مياراتيم و معارفيم إنما يؤدون .االستماع إلى شيادة خبير طبى فى المحكمة

خدمة جميمة لممجتمع، شريطة أن يقومون بيذه الميمة فى إطار ضوابط المينة وقواعدىا، وأال يسعون إلى 
. التشكيك فى مصادر بديمة لمخبرة ذاتيا

وبالمثل، يمكن لشركات األدوية ومصنعى األجيزة الطبية الذين يروجون منتجاتيم لألطباء أن 
إن اإلعالنات الموجية لألطباء تتم . يساىموا فى نشر الوعى بالتطورات الطبية التى تحقق النفع لممرضى

فى جو من التنافس والمباراة  فال تحتاج إلى إقامة الدليل، حيث تشتد رغبة كل مصنع فى إبراز مزايا سمعتو 
وقد تساىم السمطات المانحة لمتراخيص الطبية والمؤسسات العممية فى تنظيم طرق . عمى سمع منافسيو

استقبال األطباء لممعمومات عمى أسس أخالقية، فيمكنيا عمى سبيل المثال منع األطباء من تمقى أمواال لقاء 
كما يجوز لألنظمة . حضورىم المؤتمرات  والندوات التى تعرض نتائج لدراسات تدعميا شركات خاصة

القانونية أن تقر بالدور األخالقى لممنتجين الذين يطمعون األطباء عمى مزايا منتجاتيم وعيوبيا حتى يتسنى 
إن مثل ىذه الخطوة من شانيا أن تحمى المصنع من ". الوسيط الواع"ليم مساعدة المرضى فى قياميم بدور 
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المسئولية القانونية تجاه أى مريض متضرر، فى حالة معرفة الطبيب الذى وصف المنتج بالمسئولية عن 
. الضرر

ولعل ما يثير جدال ممحوظا ىو ما يسمى باإلعالن المباشر لممستيمك؛ وينسحب ىذا األمر عمى 
ترويج المنتجات التى تصرف دون استشارة الطبيب، و لكن المعمومات تقدم األطباء عن األدوية التى ال 

التى تظير فى  ويمكن إدراج المادة اإلعالنية. تصرف إال باستشارتيم من خالل وسائل متاحة لمجميور
فتقوم بعض . المجالت العممية ضمن مواد المجالت المرتبطة بالصحة و المتاحة لعدد كبير من القراء

فالمعمومات التى تقدم . المؤسسات الطبية بإتاحة مجالتيم الخاصة التى يدعميا اإلعالن لإلعالم اإلخبارى
فالقانون فى بعض الدول األوروبية . اآلن لألطباء عمى االنترنت يمكن  لمجميور االطالع عمييا بحرية تامة

مثل كندا يحرم اإلعالن المباشر لممستيمك عن العقاقير التى ال تصرف إال تحت إشراف الطبيب، إال أن 
ىذا القانون يصبح بال طائل عندما يصل مثل ىذا النوع من اإلعالنات من دولة تصرح بو كالواليات 

. المتحدة عمى سبيل المثال فى اإلصدارات المستوردة أو من خالل شبكة االنترنت

إن التحديات األخالقية لإلعالن الطبى ال تتمثل فى الدعاية لمعقاقير التى ال تصرف إال تحت 
نما فى الدعاية لوسائل اختبار الصفات الوراثية؛ وقد تتاح وسائل ىذه االختبارات  إشراف الطبيب فحسب، وا 
عن طريق إرسال عينة من الدم أو أية عينة أخرى لغرض التحميل أو عن طريق بيع أدوات االختبار التى 

إن قوانين حماية . يستطيع المشترى استخداميا بمفرده لمتأكد من وجود أو غياب صفات وراثية بعينيا
ن وجدت فقد ال تفى بالغرض الذى وضعت من أجمو و تكون فى  المستيمك ال تتوافر فى كل البمدان، وا 

. حاجة دائمة إلى المراقبة والتطوير حتى توفر الحماية الالزمة

وقد ال تتوافر الثقة فى نتائج ىذه االختبارات، وخاصة تمك التى يجرييا األفراد بأنفسيم إذ تزداد 
نسبة وقوع األخطاء أثناء عممية االختبار؛ وحتى نتائج االختبارات السميمة تحتاج إلى تفسير المتخصصين 

إن التأثير النفسى المحتمل لمنتائج السمبية ليذه االختبارات يمفت االنتباه إلى ضرورة . و شرح لمضمونيا
 فعمى سبيل المثال فإن اإلفصاح عن وجود احتمال إصابة شخص ما. الرجوع إلى المتخصصين فى المجال

بمرض خطير قد يحدث أثرا نفسيا مدمرا، وقد يدعو ىذا الشخص إلى االنتحار، فى حين أن الرجوع إلى 
فقد أصدر األتحاد األوروبى توجييا فى عام . الخبير قد يبشر بإمكانية عالج ىذا المرض بالطرق المتاحة

 يقضى بتوفير األجيزة الطبية لمتشخيص األنبوبى لمتقميص من حجم المخاطر عمى صحة المرضى 1998
. وقد أثيرت مخاوف مماثمة بشأن إجراء األفراد اختبار مرض نقص المناعة عمى أنفسيم. وسالمتيم
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تقسيما فرعيا - بما فييا الوسائل التى يستخدميا األفراد بانفسيم- وربما تعد الدعاية ألدوات االختبار
لإلعالن عن األدوية التى تصرف دون استشارة الطبيب، حيث أن مثل ىذا اإلعالن يدعو المتمقى إلى 

فعادة مايكثر استخدام معظم تمك األدوية التى تصرف دون استشارة الطبيب مما . التشخيص والعالج ذاتيا
يؤدى إلى وقوع ضرر طفيف فى معظم األحيان، و إن كان االفراط فى استخدام أى دواء يؤدى إلى 

إن اتاحة الدواء الذى ال يعرض صحة الفرد لمخطر بل ويحميو من خطر االصابة . اإلضرار بالمريض
باالمراض مثل ادوية منع الحمل قد يصبح مطمبا شرعيا بحيث يمكن تناول مثل ىذه األدوية دون أمر 

فالبد من وضع ىذه المنتجات تحت المراقبة العامة بموجب . الطبيب، كما يمكن االعالن عنيا بانتظام
،عمى ان تتولى عممية الرقابة وكاالت يتوافر ليا "االمانة فى االعالن"قوانين حماية المستيمك التى تتطمب 

فاذا أحجمت الحكومات عن تطبيق مثل ىذه القوانين أو دعم ىذه الوكاالت، يتعين . الدعم المادى المناسب 
عمى المصنعين وضع قواعدىم الخاصة وتوفير الدعم المالئم ليا إسوة بما تفعمو الجمعيات الوطنية التابعو 

وينشأالتحدى االكبر أمام أخالقيات المينة عندما يعمن األطباء عن تأيدىم لمدواء . لشركات انتاج الدواء
يدفع لالطباء حتى يدلون بيذه التصريحات ٌُ ُُ ٌُ ُُ إن مصنعى . ولالجيزة الطبية غير الموصوفة؛ وغالبا ماُ 

وموردى المنتجات التى تؤثر عمى الصحة مثل التبغ ال يسعون الى حماية حقوقيم الدعائية واالعالنية 
 .فحسب وانما يشنون حمالت شراسة عمى المحققين الذين يكشفون ما لمنتجاتيم من أضرار عمى الصحة

وبالفعل ظيرت الخصومات فى العديد من الدول ، وقد مثل الباحثون فى مجال معوقات التقدم المينى  (4)
ويوضح ىؤالء الباحثون لألطباء التوجية االخالقى . وارتفاع معدالت االنفاق طرفا فى ىذه الخصومات

فعندما يكون التدخين أحد المتع . السميم لتمكينيم من مواجة اإلعالن التجارى عن الرعاية الصحية لممرضى 
الشخصية لممريض، فان الكشف عن اخطاره عمى صحة المريض وصحة افراد عائمتو ال يعد كافيا لمواجية 

 .خطر ىذه اإلعالنات 

إن االنحرافات غير المقصودة فى مجال الخدمات الصحية قد يعزى الى النوايا الحسنة لخدمة 
ففى مجال اإلخصاب الطبى المساعد عمى سبيل المثال . المستيمك وحمايتو وضمان الشفافيو لمقدم الخدمة

قامت الوكاالت الحكومية فى بريطانيا والواليات المتحدة بنشر بيانات عن نتائج العمميات التى تجرييا 
وقد أشارت . العيادات الخاصة والعامة ، كما أوردت نتائج العيادات التى تستيدف الربح بصورة أساسية

المنشورات الحكومية الى عدم تجانس البيانات نظرًا لتباين طرق العالج فى العيادات المختمفة واختالف 
درجات الخصوبة فى المرضى الخاضعين لمعالج؛ ومع ذلك فقد عرضت وسائل اإلعالم ىذه البيانات فى 
صورة جداول تماثل جداول الفرق فى المسابقات الرياضية، وبينت من خالليا العيادات الرائدة ومتوسطة 
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الكفاءة واالقل كفاءة؛ وتطفوا انحرافات الممارسة الطبية عمى السطح  عندما تحجم العيادات التى تحرص 
 عن قبول الحاالت المستعصية وحاالت تقدم العمر وحاالت العقم التام، –عمى موقع الصدارة فى الجداول 

بينما تقبل االزواج الذين يتمتعون بنسبة خصوبة؛ كما تقدم ىذه العيادات عمى استخدام التكنولوجيا المتطورة 
وىكذا فإن الوصول . فى العالج فى حين أن الطرق االقل تكمفة قد تزيد من فرص حدوث الحمل الطبيعى

ىدار سافر لمموارد اليامة وال تستطع . الى مستوى الصدارة قد يتحقق عمى حساب مبدأ العدالة االجتماعية وا 
الحكومات حجب المعمومات التى يسعى الييا المستيمك وكذا ال تستطع السيطرة عمى طرق تناول اإلعالم 

. ليذه المعمومات 

وتتفوق . ظير إعالم األخبار من خالل وسائل االعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية وااللكترونية
شبكة المعمومات االلكترونية عمى سائر الوسائل األخرى فى إتاحة اكبر قدر من المعمومات لمن تتوافر لو 
ىذه التكنولوجيا وكذا القدرة عمى استخداميا؛ كما تكاد تنعدم مسئولية الشبكة عن المعمومات التى تعرضيا، 
ومع ذلك تتمتع كافة وسائل االعالم االخبارية باالستقاللية فى طرق استخدام المعمومات المتاحة لدييا عن 
الرعاية الصحية والتى قد يستغميا الباحثون عن الشيرة لصالحيم ، وقد تتعرض وسائل اإلعالم اإلخبارية 

المرئية والمسموعة لفقدان القدرة عمى التمييز بين الخبر وقصص التسمية ، كما تنجذب ىذه القنوات 
 0اإلعالمية إلى أخبار الصراع والفضائح 

تمثل حرية الصحافة قيمة ديمقراطية بالغة األىمية ، لكن اإلعالم اإلخبارى يستطيع فرض رقابة 
وال تسمم . ذاتية عمى أجيزتو استنادًا الى قواعد الذوق وتحقق المصمحة االجتماعية أو المصمحة الشخصية

ن تعذر فى معظم االحوال توجيو النقد  أخالقيات الصحافة من النقد الذى تتعرض لو كافة المين األخرى وا 
ن بدا اإلعالم اإلخبارى معارضًا لمصالح العام    0الييا حتى وا 

وقد تحجم وسائل اإلعالم المكتوبة ـ التى تمقى رسومًا مقابل إعالنات التبغ ـ عن نشر الدراسات 
المتخصصة فى مجال الصحة أو ترفض نشر البيانات الرسمية عن األضرار التى تمحق بالمدخن وبمن 

 0المواطن فى المعرفة " بحق"فثمة تعارض فى المصالح ينشأ حينذاك ويؤدى إلى اإلخالل . حولو

وال يعد القرار بعدم نشر الدراسات ىو الشاغل االخالقى الوحيد، إذ تظير مشكمة أخرى تتعمق بنشر 
بين عيادات اإلخصاب الطبى المساعد، أو " جداول المباريات " المعمومات بالطرق الخاطئة ؛ مثال ذلك 

إعالنات المؤسسات واالطباء غير المعترف بيم عن قدرتيم عمى استنساخ اإلنسان أو إطالة عمره لعقود 
 0كاممة أو إحياء الموتى 
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الذى تثيره مثل ىذه اإلعالنات يجعل منيا خبرًا يستحق اإلىتمام ، ولكنو فى " الصدمة " إن شعور 
الوقت ذاتو يثير رد فعل مضاد من شأنو عرقمة سبيل الباحثين الجادين إلى الحصول عمى تمويل لدراساتيم 

.  أو وقف تقدم األطباء الذين يقدمون لمرضاىم عالجات مثبتة عمميا

 قصة تحت عنوان 2002نشرت جريدة إنجميزية لمممارسين العمومين فى عددىا الصادر فى مارس 
، وقد عاود ىذا "أقراص منع الحمل تضاعف خطر اإلصابة بسرطان الرحم : منظمة الصحة العالمية " 

إستخدام األقراص لفترات طويمة يعرض " الخبر الظيور فى اثنين من الصحف واسعة اإلنتشار تحت عنوان 
إن قصة ما  (5) 0"أقراص منع الحمل تضاعف اإلصابة بالسرطان " و " لخطر اإلصابة بسرطان الرحم 

إن شاعت فى األوساط العامة مقترنًة بتطورات طفيفة فى مجال عمم األوبئة وتصميم الدراسات وحجم 
، ومتناولة لممخاوف بشأن خطر اإلصابة (بدياًل عن مسببات األمراض  )العينات وفى الجوانب اإلحصائية 

ولعل إساءة إعالم . باألمراض ، بدت  مشوىًة فى ضوء تمك العناوين الرئيسية التى تنبىء بمخاطر جسيمة
األخبار لفيم الجوانب العممية كان لو اثره السيئ عمى صحة المرأة، إذ تسرب القمق إلى السيدات الالئى كن 

يستخدمن أقراص منع الحمل؛ كما تأثرت الكثيرات فى إحجامين مستقبال عن تناول األقراص ومواجية 
. مشكمة الحمل المفاجىء دون المجوء لوسيمة ما

إن الرغبة فى نشر الفضائح قد يجذب اإلعالم اإلخبارى الى ما يعتقد أنو إثمًا أخالقيًا، غير أن 
انتقاد مثل ىذه االمور البد أن يحكمو إلماما بالظروف التى تجعل من الشئ المطروح إثماً حقيقيًا وفضيحة 

 وقد يتضمن ىذا أمورًا مثل سوء إدارة األبحاث ، واستغالل المرضى وتدىور الميارات الطبية التى 0محققة
  (6) 0تفوق أى معنى لمخطأ الذى ال يستحق الموم

وثمة منياج معاكس قد يستحق األىتمام ذاتو؛ ويتمثل ىذا المنياج فى حرص اإلعالم اإلخبارى 
لذا فقد تتعرض . عمى تحقيق موقفًا متزنًا فى سعيو وراء رأى أو استنتاج يعارض نتيجة أو وجية نظر رسمية

الوكاالت المسئولة، التي عكفت عمى دراسات المسائل الطبية بدقة وعناية مثل تفسير بيانات األبحاث، 
لضحد نتائجيا باإلجابات السطحية واإلرتجالية التي يقدميا أفراد من غير المتخصصين في المجال 

 وال يعنى ىذا بالضرورة القطع بصواب اآلراء أو النتائج الرسمية أو 0المطروح من قبل القنوات اإلخبارية
ثارة الجدل العممي حول تمك 0بخطأ اآلراء المعارضة  نما يعنى تشويو أفضل اآلراء المسئولة المتاحة وا   وا 

 0اآلراء المدروسة إذ تنجح في توجيو مسيرة الرعاية الصحية بما يتفق والمبادئ األخالقية السميمة 
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ويتمثل التحدي األخالقي األكبر فى موقف األطباء من المعمومات التى يحصل عمييا المرضى من 
 ، فقد تتسم ىذه المعمومات بالدقة إذ تمبى احتياجات المرضى ؛ كما قد تسيم فى تصحيح تشبكات االنترني

 وقد 0الخمل فى المعمومات الطبية وكذا في تصحيح شكل العالقة التي جعمت من المرضى أتباعًا لألطباء 
 0يشوب ىذه المعمومات الخطأ وعدم الدقة ، ولكنيا قد تشكل طوق النجاة لمريض ميئوس من حالتو 
 إن 0ويصبح تجاىل األطباء لمثل ىذه المعمومات نوعًا من الغطرسة ومحاولة لحماية سطوتيم المينية

التحدي األخالقي الكامن فى توضيح موقف األطباء من ىذه المعمومات بأنو ال يمثل أى تجاىل لممريض 
بل يعكس احترامًا لحرية المريض ورغبتو الشخصية يعد أمرًا صعبًا عندما ال يتسع الوقت ليتمكن الطبيب 

 0من شرح وجية نظره فى ىذه المعمومات وكونيا معمومات خاطئة أو غير ذات صمة بحالة المريض 
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أخالقيات اإلعالن عن نسب نجاح الطرق العالجية أخالقيات اإلعالن عن نسب نجاح الطرق العالجية 
محمد فياض . د.أ

 التوليد وأمراض النساءأستاذ 
 عبد المجيد رمزى. د.أ

 التوليد وأمراض النساءأستاذ 
 

ىى دراسة لممسائل ذات الصمة " األخالقيات الحيوية"إن األخالقيات فى الممارسة الطبية 
وتتضمن كذلك دراسة العوامل االجتماعية، القانونية، . (البيولوجية)بالرعاية الصحية والعموم الحيوية 

وتشتمل تمك األخالقيات عمى مجموعة من الضوابط . االقتصادية والدينية المرتبطة بتمك المسائل
ويمكن لمثل ىذه المبادئ أن . األخالقية التى تنطوى عمى مبادئ أساسية فى األخالقيات الطبية الحيوية

.  تصبح خطوطًا إرشادية ألخالقيات المينة
 

 : الخطوط اإلرشادية
: تتضمن تمك الخطوط اإلرشادية ما يمى

 . احترام استقاللية المريض .1

 . تجنب إلحاق الضرر .2

 . اإلحسان .3

 . العدالة .4

وتتضمن المبادئ العامة احترام المريض، واستقالليتو، توفير معمومات وافية، ضمان السرية 
الدينية - وتعتمد األخالقيات الطبية عمى المثل والمبادئ األخالقية. واإلحسان وتقديم بعض المكاسب

ودائمًا ما ييتم الطبيب المعالج بالجوانب الصحية والقانونية فى ضوء . داخل المجتمع- والفمسفية
.  المفاىيم األخالقية

 
: اإلعالن الطبى

ويمكننا تحديد طريقتين فى ىذا . يقصد باإلعالن الطبى اإلعالن وجذب انتباه عموم الجميور
: الصدد
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 اإلعالم الطبى 
وبالطبع نحتاج لتمك الوسائل لكونيا . أى من خالل وسائل اإلعالم من إذاعة، وتميفزيون ومجالت

.  مفيدة
 اإلعالن الطبى: 

وعادة ما يكون اإلعالن مدفوعًا وعادة ما يكون غير أخالقى وقد ينطوى عمى معمومات مضممة 
وقد تمثل تجاوزًا صارخًا لممسائل األخالقية الخاصة باالستقاللية واإلحسان . تخدم مصالح المعمن

إن اإلعالنات المضممة ستشجع المرضى عمى اتخاذ القرار الخاطئ بما ال . وتجنب إلحاق الضرر
.  يخدم مصالحيم

 
 : اإلعالنات المضممة

 اإلعالنات المضممة عن الذات .1
يقصد بذلك أن يروج الشخص لنفسو كأخصائى معروف رغم عدم حصولو عمى أى زمالة 

وقد يأخذ ىذا اإلعالن أشكااًل عدة مثل الطبع عمى الشيادات . معترف بيا أو أى تدريب فى ىذا المجال
ومثل ىؤالء قد يتصمون باإلعالم لعرض معمومات . العيادة/ أو البطاقة المينية أو اليافطة عمى المكتب

وقد يروج ىؤالء األطباء ألنفسيم من خالل المقاالت المنشورة فى الصحف والمجالت . خاطئة لمجميور
وبالطبع يتحمل مسئولية تمك اإلعالنات المضممة غير األخالقية . كأخصائيين بارزين فى مجال جديد

ويتعين عمى المجتمع التعامل بحذر مع تمك اإلعالنات المضممة . كل من المعمن ووسائل اإلعالم
.  ودحضيا ومنعيا من الوصول لعموم الجميور

 اإلعالنات المضممة عن معدالت نجاح العالج .2
.  ويظير ىذا جميًا فى اإلعالن عن معدالت النجاح بالنسبة لمحمل فى مراكز رعاية الخصوبة

. اإلعالنات المضممة عن نماذج جديدة أو أجهزة طبية حديثة فى مجال العالج .3
 

: لجنة األخالقيات
من األىمية بمكان تشكيل لجنة أخالقيات لكل تخصص فى الطب لمتعامل مع اإلعالن الكاذب 

وتتولى تمك المجنة تمقى المعمومات من األخصائيين . عن طرق العالج واإلجراءات األخرى ذات الصمة
. فيما يتصل باإلجراءات العالجية
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ويمكن أن تخضع ىذه المجنة لنقابة األطباء، وزارة الصحة وكذلك مجمس إدارة أى جمعية 
. متخصصة
 

: الخطوط اإلرشادية
فى ضوء االعتبارات السابقة، نقترح الخطوط اإلرشادية التالية فيما يتصل بالعالجات 

:- فى مجال النساء والتوليد واإلخصاب المساعد
تقديم المعمومات الصحيحة من خالل وسائل اإلعالم ألمر مفيد حيث تمعب دورًا ميمًا فى  .1

. التثقيف الصحى لمجميور
تقديم اإلعالنات الطبية المضممة ألمر ضار حيث يؤثر عمى قرار المريض الذى يبحث عن  .2

 .عالج لمرضو

يتعين عمى المجالس الطبية العامة بالبالد إعداد سجل لمتخصصات واالقتصار عمى تسجيل  .3
 .األطباء المؤىمين فقط

يتعين إيجاد آلية لمتحقيق فى حاالت اإلعالن الكاذب مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد  .4
. األطراف المسئولة سواء كانت من األطباء أو وسائل اإلعالم

 .احترام المرضى مع توفير معمومات وافية عن كل أجراء طبى يتبع وضمان السرية .5

يجب أن تكون معدالت النجاح صحيحة وبالنسبة لإلخصاب الطبى المساعد فيتعين تحديد  .6
ومن شأن اإلعالنات . نوع العالج وكذلك العوامل التى تؤثر بصورة ممحوظة عمى تمك المعدالت

. المضممة بالنسبة لمعدالت الحمل أن تخدع المرضى الذين يسعون لمقضاء عمى مشكمة العقم
: ويمكن تقييم نجاح اإلخصاب الطبى المساعد من خالل إجراءات عدة لإلعالن

 .الحمل فى كل دورة .1

 .المواليد فى كل دورة .2

 .معدالت المواليد عند استعادة البيضة .3

 .(1996اإلخصاب الطبى المساعد، )معدالت المواليد عند نقل األجنة  .4

 
 

 : أخالقيات نتائج اإلعالن عن اإلخصاب المساعد فى مراكز الخصوبة والعقم
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رغم أن التقديرات الخاصة بمعدالت العقم غير دقيقة وتختمف من منطقة ألخرى فإن المعدالت 
ويحق لكل فرد أن يطرح أسئمة حول بل ويختار وسائل . بين المتزوجين% 15- 10تتراوح بين 

. اإلخصاب لمتغمب عمى مشكمة العقم
ولقد شيد عالج العقم تقدمًا ممحوظًا فى السنوات األخيرة حيث تم تطوير نماذج عدة لكافة أنواع 

ولقد زاد عدد المراكز من مركزين فى العقدين الماضيين إلى أكثر من . العقم فى المراكز المتخصصة
.  مركز حالياً 35

وقد تفتقر بعض من المراكز الجديدة لمخطوط اإلرشادية المالئمة لإلدارة وأخالقيات العالج ولذا 
. تتحول من كونيا مراكز عممية إلى مراكز تجارية

: من الشائع لجوء بعض ىذه المراكز إلى اإلعالنات المضممة الكاذبة فيما يتصل بالنقاط التالية
 .العاممون ودرجاتيم العممية والخبرة العممية .1

 .المعدات واألجيزة الطبية المطموبة .2

 .نتائج أنماط العالج المختمفة .3

 .بروتوكوالت العالج المتبعة .4

ويجب إحكام الرقابة عمى ىذه المراكز وعمى اإلعالنات . حاالت الحمل واإلنجاب .5
. الموجية لمجميور

 
 : اإلعالن عن أنماط عالج مختمفة، األخالقيات ذات الصمة واإلسالم

أن اإلسالم يسمح بعالج العقم بل ويشجعو طالما كان بوسائل مشروعة غير 
والمفيوم األساسى . ويتضمن ذلك الحفاظ عمى النسل وعالج العقم لدى الزوجين. محظورة

ىو عدم خمط األنساب حيث يؤكد اإلسالم عمى ضرورة انتساب كل طفل ألب وأم 
. معروفين

؟  هل اإلخصاب الطبى المساعد وسيمة عالج أخالقية
فيما يتصل باألديان الرئيسية، فإن اإلخصاب األنبوبى مقبول داخل إطار العالقة الزوجية إال أن تمك 

األديان تعارض تمامًا وجود طرف ثالث وال يسمح بالتبرع بحيوان منوى أو خمية البيضة أو الجنين كما 
 .ال يسمح بالرحم البديل
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 ضوابط إعالنات المنتجات الدوائية والخدمات الطبيةضوابط إعالنات المنتجات الدوائية والخدمات الطبية
منى الحديدى ./ د.أ

 
: مقدمـة 

زحف اإلعالن عمى القنوات التميفزيونية بشكل ممحوظ فى السنوات األخيرة مما أصاب خريطة 
اإلرسال بالقطع عمى الموارد تارة أو باحتالل وشغل اإلعالنات لمساحات ممتدة تارة أخرى مما افقد 
الخريطة االنضباط والدقة فى حاالت كثيرة وىى من األمور األساسية الحترام حقوق المتمقى وتمبية 

رغباتو وكسب ثقتو خاصة فى ظل التعددية غير المحدودة وغير المسبوقة عمى مستوى القنوات أرضية 
وأخرى فضائية، قنوات وطنية محمية وأخرى وافدة، قنوات مفتوحة وأخرى مشفرة لمن يستطيع الدفع،قنوات 

عامة وأخرى متخصصة،وأسفرت الدراسات الخاصة برصد الممارسات اإلعالنية عن كثير من القضايا 
التى أفرزىا االستخدام اإلعالني غير المرشد لمتميفزيون ومنيا عمى سبيل المثال الصورة السمبية لممرأة 

فى تمك اإلعالنات، استغالل األطفال، سيطرت االستماالت الجنسية الفاضحة والتى ال تتناسب مع كون 
التمفزيون وسيمة بينية تتسم مشاىدتو فى الغالب بالمشاىدة األسرية الجماعية ،تنمية السموك االستيالكى 
 0خاصة فى الدول التى تسعى إلى التنمية بما ال يتفق مع السياسة الوطنية إلى غير ذلك من المشكالت
وعمى مدى السنوات األخيرة انتشرت نوعية من اإلعالنات تتعدى أثارىا تنمية سموكيات غير 

مطموبة وغرس روح المقامرة ، والتواكل والكسب السريع او تشويو دور المرآة وصورتيا ونقصد أو نعنى 
إعالنات الخدمات العالجية ومستحضرات التجميل األعشاب أو غير ذلك باإلضافة إلى بعض البرامج 

التى تناولت مكون الصحة بطريقة غير عممية كالتشخيص عبر المكالمات التميفونية وتحديد أساليب 
العالج أو االستعانة بغير المتخصصين فى مناقشة موضوعات الصحة عمى مستوى الوقاية أو العالج 
مما يترك أثاره عمى صحة الفرد والمجتمع وييدد سالمة العنصر البشرى الذى ىو الثروة الحقيقية ألى 

 0 عصر المعمومات عصر العمم عصر التخصص هتسم بأنامجتمع وييدد بنشر الخرافات فى عصر 
وىو ما سنعرض لو من خالل ورقة العمل التالية بيدف إلقاء الضوء عمى إحدى المشكالت الخاصة 
واإلعالم واإلعالن الطبى ثم طرح بعض المقترحات المنبثقة من تجارب اآلخرين والذين سبقونا فى 

  0استشعار المشكمة والسعى لمواجيتيا انطالقا من المسئولية االجتماعية لوسائل االتصال 
 
 

: اإلعالم واإلعالن الطبى
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 المجتمعات العربية يتضح أن الكثير منيا لم يبمغ مراحل أكثرفى ظل الواقع الذى تعيشو 
استراتيجيات اإلعالن وعمى الرغم من وجود بعض التشريعات والقواعد  متطورة فى أبحاث السوق وفى

فى المؤسسات اإلذاعية والتمفزيونية العربية حول عالقة الوسيمة باإلعالن إال أن الواقع يبرز عدم االلتزام 
بيا عمى مستوى التطبيق والممارسة والتنفيذ إما لغياب الوعى بخطورة اإلعالن عمى  الجميور المتمقى 

  أو سعيا لتحقيق أعمى التعاقدات ا .K.A.Pبما فى ذلك نموذج المعرفة واالتجاىات والسموكيات نموذج 
لمالية من قبل المعمن بغض النظر عن مراعاة القيم والصالح العام أو لغياب إدراك المسئولية 
االجتماعية لوسائل االتصال تجاه جماىيرىا  التى ترتبط بيا وتعتمد عمييا كما تظير نظرية 

. االستخدامات واإلشباعات واالعتماد عمى وسائل االتصال 
مما يبرز أىمية الحاجة إلى أنظمة دفاعية ذات طابع مؤسسى وتشريعى يفوق حاجة الدول 

المتقدمة حيث أن مجتمعاتنا العربية تعانى من تبعات التغيرات المتالحقة دون أن تكون مييأة الستيعابيا 
 .

كما يمر اإلعالن التمفزيونى العربى فى السنوات األخيرة بصفة خاصة بطور من االندفاع الكمى 
العشوائى نتيجة متغيرات اقتصادية وثقافية وفكرية واجتماعية ىبطت عميو دون أن يكون مييأة ليا 

موضوعيا وذاتيا لمحاربة ىذا الزحف من النشاط اإلعالني غير المرشد كميا وكيفيا شكال ومضمونا 
. المضمون والشكل واليدف  المكثف والفوضوى

روبا أيقنت خطورة الزحف اإلعالني وومن المفيد أن كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأ
 بالواليات المتحدة لجان غير حكومية 1911عمى الشاشة الصغيرة الحجم القوية التأثير حيث أنشأت منذ 

وأسست الفعاليات اإلعالنية فى المممكة المتحدة . ىدفيا التصدى لإلساءة الستخدام النشاط اإلعالني 
 نشر أول قانون أىمى لمممارسة اإلعالنية وعمى مستوى السوق األوربية 1974 وفى 1928منذ 

 فى جدول أعمالو موضوع حماية المستيمك 68-67المشتركة أدخل مجمس السوق ألول مرة عام 
 . 1984وتوصل إلى إصدار أول قرار لحماية المستيمك فى مواجية اإلعالن التضميمى سنو 

وفيما يمى نشير إلى تجربة إيطاليا فى مواجية مخاطر اإلعالن عن األدوية أو بعض 
. المستحضرات ذات الصمة بصحة الفرد كنموذج يمكن االسترشاد بو فى مجتمعاتنا العربية 

من أىم الشروط والقيود التى يفرضيا التشريع اإليطالي عمى اإلعالن ألدوية ال تحتاج إلى 
وصفو طبية أو لمنتجات متعمقة بنظام غذائى خاص أو لمستحضرات التجميل ، أنو يحرم التوجو فييا 

. إلى األطفال لدى الترويج لتمك األدوية والمنتجات الغذائية والتجميمية 
 التى ال تحتاج ةكما يوجد قيود عامة فرضيا القانون اإليطالي عمى اإلعالن لمعالجات واألدوي

: ،أىميا طبيةإلى وصفة 
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يجب أن تتضمن  (روشتة  )أن كل المنتجات الطيبة التى يمكن شراؤىا بدون وصفة طيبة  .1
وفى التميفزيون يجب أن تبقى ىذه " اتبع بعناية التحذيرات الواردة فى النشرة المرافقة بالدواء " عبارة 

ثوان عمى األقل لمفت انتباه المشاىد والتأكيد عمى أىمية اتباع  (8)الجممة عمى الشاشة لمدة 
. اإلرشادات الصحية 

أن مروجى جميع المنتجات الطبية غير المتطمبة وصفة طبيب يجب أن يحصموا عمى أذن  .2
لزامى إضافة عبارات تحذيرية أخرى إذا وجدت أن إمسبق من وزارة الصحة ، التى قد تفرض بشكل 

. نوع الدواء أو العالج يتطمب ذلك 
: ينص القانون عمى تحريم المضامين التالية فى النص اإلعالنى  .3
  يجب أال يظير فى اإلعالن كل ما من شأنو أن يوحى بأن استشارة الطبيب ىى من قبيل

. تحصيل الحاصل 
  يجب أال يعمد اإلعالن إلى إقناع المستيمك بأن الدواء يمكن أن يحسن حالة الشخص الذى

. يتمتع بصحة جيدة ، أو أن عدم استعمال ىذا الدواء قد يؤثر سمبيا فى  صحة اإلنسان السميم
  يمنع القانون أن يورد اإلعالن نصائح لعمماء أو عاممين فى الحقل الطبى أو لشخصيات

. معروفة لدى الجميور تشجع عمى استخدام الدواء 
  موضوعا لإلقناع بفاعميتيا ، " الطبيعية " يجب عمى مروج المنتج الطبى أال يجعل من تركيبتو

. أو موضوعا لطمأنة الجميور 
  ال يجوز تشبيو الدواء بمنتج غذائى ، أو منتج تجميمى .
  يجب الحصول عمى إذن مسبق من وزارة الصحة أيضا فيما يتعمق بالمنتجات ، التى وأن كانت

. غير مصنفة كأدوية ، فإنيا تقدم ويروج ليا كوسائل وقاية أو شفاء من أمراض 
: فيما يتعمق باإلعالن عن منتجات مرتبطة بنظام غذائي خاص ومنتجات مساحيق تجميل 

  يحظر إضفاء خواص وقائية أو عالجية أو شفائية لتمك المنتجات .
  يحرم تضميل المستيمك ودفعو إلى االعتقاد ولو عن طريق التمميح أو اإليماء بأن المنتج

الغذائى ىو عبارة عن عالج أو دواء لو خواص شافية ويمنع ارتداء الشخصيات اإلعالنية 
. المالبس التى توحى بأنيم أطباء إلى غير ذلك من الضوابط 

 
: الخالصة 
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إن اإلعالم واإلعالن الطبى وأن كان ضرورة لممصدر والمتمقى إال أنو يجب أن يخضع لضوابط 
. مينية وأخالقية وأال يترك إال لممتخصصين 

 
: المراجع 

. 1998القاىرة  - الدار المصرية المبنانية - اإلعالن : منى سعيد الحديدى  -
سوريا - جامعة دمشق - اإلعالن التمفزى والتشريعات فى المجتمعات الراىنة : فلاير مينا  -

1998 .
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  الجوانب األخالقية فى اإلعالن عن المؤهالتالجوانب األخالقية فى اإلعالن عن المؤهالت
   والخبرات المهنية لمقدمى الخدمات الطبية والخبرات المهنية لمقدمى الخدمات الطبية

 جمال أبو السرور. د.أ
 النساء  وأمراضأستاذ التوليد

 جامعة األزهر  -والبحوث السكانية تمدير المركز الدولى اإلسالمى لمدراسا
 المعادى- لممركز المصرى ألطفال األنابيب المدير اإلكمينيكى 

 
فى الماضى، حينما كانت التخصصات الفرعية محدودة لم تكن عممية اإلعالن عن المؤىالت 

واعتاد األطباء حينئذ اإلعالن عن مؤىالتيم . والخبرات المينية لألطباء تثير الكثير من الجدل األخالقى
، البطاقات (الروشتة)أو عمى التذكرة الطبية / عمى الممصقات أو اليافطات عمى مدخل عيادتيم، و

وفى أغمب الدول، تضع نقابات األطباء أو المجالس الطبية قواعد منظمة . المينية واألدوات المكتبية
أضافو لذلك، كانت الالئمة تقع مباشرة عمى األطباء فيما يتصل . لحجم تمك اليافطات وشكميا

ذا التزم الطبيب بتمك القواعد اإلرشادية وسجل المؤىالت . بالمعمومات المدونة عمى تمك اليافطات وا 
ذا تجاوز تمك القواعد وثبت عدم صحة المؤىالت المقدمة . الصحيحة فمن يتعرض لممساءلة حينئذ وا 

فعميو التعرض لمعقاب والذى يختمف من دولة ألخرى وقد يصل فى بعض الدول إلى الشطب من نقابة 
ولكن مع التوسع السريع فى المجال الطبى ومع بروز كثير من التخصصات الدقيقة فى كل . األطباء

فرع من فروع الطب فمقد أصبح من المألوف نشر معمومات طبية بما فى ذلك مؤىالت الطبيب فى 
ولقد نتج عن ذلك بعض الجدل األخالقى فيما يتصل بالنزاىة . وسائل اإلعالم أو من خالل قنوات أخرى

المينية، وسالمة المرضى وتأثير ذلك عمى عممية تقديم حوافز لمحصول عمى بيانات ومعمومات تنافسية 
.  مقبولة

 
 : اإلعالم الطبى فى وسائل اإلعالم واإلعالن الطبى

 (اإلعالم الطبى)يجب أن نميز بوضوح بين نشر المعمومات الطبية من خالل وسائل اإلعالم 
إن المعمومات المقدمة من خالل وسائل اإلعالم . واإلعالن الطبى وىو نشر مدفوع لممعمومات الطبية

سواء فى الصحف والمجالت، اإلذاعة أو التميفزيون لمفيدة فى جانب من حياتنا سريع التطور أال وىو 
وييدف اإلعالم الطبى إلى تقديم التطورات العممية فى الطب بأسموب مبسط وميسر وبمغة سيمة . الطب

. تفيد الجميور وبخاصة فيما يتصل بالجانب الوقائى من الطب كجزء من برنامج التثقيف الصحى
ويؤدى ذلك لزيادة الوعى بمخاطر االكتشافات الحديثة لألمراض وسبل تجنبيا عمى مستوى األفراد وعمى 
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ويوفر اإلعالم الطبى معمومات عن مراكز التميز . المستوى الوطنى مثل اإليدز والتياب الكبد الوبائى ج
. فيما يتصل باإلجراءات التشخيصية والعالجية وبخاصة إذا كانت تمك المراكز حكومية أوال تيدف لمربح
ويدعم اإلعالم الطبى حمالت الصحة القومية لموقاية من أمراض خطيرة مثل حممة التطعيم ضد شمل 

األطفال والتياب النخاع الشوكى والبميارسيا ويدعم كذلك المشروعات القومية لعالج أمراض مثل 
ويعمل اإلعالم الطبى عمى زيادة مشاركة المجتمع فى إنشاء . الجفاف واإلسيال الحاد فى األطفال

مراكز صحية لمتعامل مع المشاكل الصحية فى القطر مثل المعيد القومى لألورام أو المراكز القومية 
إضافة لذلك يحدد اإلعالم األطباء ذوى المؤىالت الخاصة والخبرة العممية والتعميم فى . لمكمى

.  تخصصات فرعية مختمفة
وعمى الرغم من أن اإلعالم الطبى مجٍد من الناحية النظرية فإن التطبيق العممى قد يثبت 

وينبع ىذا الخمط من عدم قدرة المتمقين . خطورتو بسبب الخمط بين اإلعالم الطبى واإلعالن الطبى
لممعمومات الطبية فى كثير من األحيان، سواء القراء، المشاىدين أو المتفرجين، عمى التمييز بين 

.  اإلعالم الطبى واإلعالن الطبى
ومن أىم تمك المكونات والتى تحتاج لتنظيم اإلعالن . وىناك عدة مكونات لإلعالم الطبى

ومثل ىذا اإلعالن قد يكون نوعًا من . الذاتى عن المؤىالت العممية لمفريق الطبى وبخاصة األطباء
اإلعالن الذاتى المستقل المباشر من خالل المعمومات المقدمة عن مشروعات، برامج أو معاىد طبية أو 

وأحد النقاط التى تثير االىتمام فى ىذا الجانب ىو أن اإلعالن الطبى عادة ما . غير ذلك من األنشطة
وفى ىذه الحالة يتجاوز اإلعالن . يكون إعالنًا مدفوعًا وقد يتضمن معمومات كاذبة لصالح المعمن

وتمعب وسائل اإلعالم دورًا ميمًا . الجوانب األخالقية لالستقاللية وتقديم المكاسب وتجنب إلحاق الضرر
ومن شأن اإلعالن . ىفى صنع القرار لقطاع عريض من المجتمع عمى المستويين الوطنى والدول
.  المضمل أن يجعل المرضى يتخذون القرار الخاطئ الذى ال يخدم مصالحيم

وىناك أخالقيات الخطاب التجارى التى تتجاوز المجال الطبى ذاتو بما فى ذلك الحقوق 
وحينما ال توفر . وقوانين حماية المستيمك" الحقيقة فى اإلعالن" "قوانين"القانونية لإلعالن التجارى، 

الحكومة خدمات حماية المستيمك فإن مينة الطب تمعب دورًا لضمان نزاىة األطباء فيما يتصل بدعم 
وحيث أن األطباء الممارسين من غير المتخصصين فى مجاالت معينة لدييم واجبات . تمك الخدمات

أخالقية وقانونية بالنسبة إلحالة المرضى الذين يحتاجون لخدمات معينة لممتخصصين ولذا فإن اإلعالن 
فى ىذه الحالة يعد خدمة ليم ولممرضى أى أن الممارسين حينما يحتاجون إلحالة المرضى لألخصائيين 

ومن ثم فإن مينة الطب تشجع توفير . يجب أن يكونوا عمى دراية بأسماء المتخصصين فى ىذا المجال
وأحد أوجو القصور أن المعمنين يمكن أن . المعمومات المناسبة لمممارسين خارج نطاق تخصصاتيم

. يعمنوا عن الخدمات المقدمة ولكنيم ال يمكنيم إدعاء التفوق عن أخصائيين آخرين فى المجال ذاتو
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عالوة عمى ذلك، قد يعمن األخصائيون لمن يحتاجون لتقييم خبير وشيود خبراء مثل المحامين 
ويطمق عمييم حاليًا ممارسون . والممارسين فى مجال الوساطة والتحكيم والتوفيق فى النزاعات الطبية

وىناك مصدر قمق آخر حينما يشارك األطباء الممارسون . لبدائل فض المنازعات وأغمبيم من المحامين
بما فى ذلك األخصائيين والباحثين فى اإلعالم األخبارى مثل أجراء مقابالت مع الصحفيين والتعاون مع 

أو " كمعجزات طبية"لعرض إنجازاتيم  (الصحف، الدوريات، البرامج التميفزيونية الخ)وسائل اإلعالم 
.  تقديم أنفسيم كرواد أو خبراء

إن )وعمى أجيزة الرصد المينى المستقمة أو أجيزة مراجعة البيانات أن تمعب دورًا مع الحكومة 
فى حماية المستيمك من االستغالل وعمى وسائل اإلعالم المختمفة تحمل  (كان ليا دور عمى اإلطالق

ولألسف فبالنسبة لإلنجازات . مسئولية فحص وغربمة البيانات التى يتمقونيا ودعم اإلنجازات الطبية فقط
 ةالطبية ففى بعض األحيان تكون ىناك مبالغة فى دعم اإلنجازات اليزيمة مع إغفال اإلنجازات الحقيقي

حيث نجد أن الصحافة الصفراء تركز عمى الفضائح والصراعات ويمكنيا أن تعمل عمى إيجاد مثل ىذه 
.  الجوانب السمبية فى الممارسة الطبية

 
 : اإلعالنات الكاذبة المضممة

وأحد ىذه األمثمة ىو اإلعالن عن الذات . ىناك أمثمة عديدة لمثل ىذه اإلعالنات المضممة
كأخصائى فى أحد التخصصات دون الحصول عمى زمالة أو أى تدريب معترف بو فى ىذا التخصص 

ومع التطور السريع فى مجال المعارف الطبية، أصبح من المستحيل لألخصائيين المتوسطين . الدقيق
ولقد برزت عدة تخصصات فرعية فى كل . مواكبة التطورات المتالحقة فى كافة جوانب ىذا المجال

عمى سبيل المثال، فى مجال النساء والتوليد ىناك مبحث الغدد الصماء، . مجال من مجاالت الطب
. طب األمومة واألجنة، المناظير، ومبحث أورام النساء وكميا برزت كمباحث مستقمة فى ىذا المجال

ويعمل بتمك المراكز أخصائيون حاصمون . ولقد تأسست عدة معاىد ومراكز متميزة رائدة فى دول عدة
وبالطبع فإن مثل ىذه . عمى التدريب المؤىل وكذلك درجة الزمالة ويقدمون خدمات طبية عالية المستوى

المراكز إذا كانت غير معروفة لعموم الجميور والممارسين العامين واألخصائى العام فإن ىذا لن يكون 
.  ونفس األمر ينسحب عمى فروع الطب والجراحة األخرى. فى صالح المرضى

ومثل ىذه المراكز تصبح معروفة من خالل الفريق الطبى العامل بيا عن طريق برامج اإلذاعة 
وعادة ال يكون اإلعالن مدفوعًا إذا كانت ىذه . والتميفزيون أو المقاالت فى الصحف أو مواقع اإلنترنت

وبالنسبة لممراكز الخاصة فعادة ما تدفع ثمن ىذه . المراكز حكومية أو تدار بواسطة جمعية خيرية
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وأيسر وسيمة لألخصائيين الذين ال يعممون بأحد ىذه المراكز ليصبحوا معروفين لمجميور ىى . األنشطة
.  اإلعالن المدفوع فى وسائل اإلعالم

ومن المشكالت التى تواجو اإلعالن سواء كان مدفوعًا أو غير مدفوع فى وسائل اإلعالم 
وعادة ما نجد أن عموم الجميور وبخاصة فى . مصداقية المعمومات التى تبث من خالل تمك الوسائل

.  الدول النامية يثق بدرجة كبيرة فى ىذه المعمومات بل ويصدقيا
وتقع مسئولية المؤىالت العممية والدراسية المسجمة عمى البطاقات المينية أو يافطات العيادات 

ومن . مباشرة عمى الطبيب وىو الشخص الوحيد الذى يسأل عمى تمك المعمومات إذا ثبت عدم صحتيا
ولذا فيتعين وجود آلية لمراجعة دقة . ثم فإن اإلعالن الطبى مسئولية الطبيب ومحرر المقال أو البرنامج
.  المعمومات المقدمة من خالل وسائل اإلعالم قبل وصوليا لمجميور

ليس من المستغرب أن نجد أطباء يعمنون عن أنفسيم كأخصائيين فى مجاالت دقيقة دون أن 
ويأخذ ىذا . يحصموا عمى تدريب منظم، درجات عممية أو درجة الزمالة فى ىذا التخصص الدقيق

/ اإلعالن أشكااًل مختمفة مثل طبع ىذه المعمومات عمى البطاقات المينية أو اليافطات عمى المكاتب
وىناك مثال آخر . العيادات أو تقديم أنفسيم كأخصائيين عند المشاركة فى برنامج باإلذاعة أو التميفزيون

لإلعالن عن أنفسيم كأخصائيين فى مجاالت دقيقة من خالل المقاالت المنشورة فى الصحف 
.  والمجالت

وتقع مسئولية تمك اإلعالنات المضممة عمى كل من المعمن ووسائل اإلعالم سواء من خالل 
.  مقدمى البرامج، المعمقين أو المحررين

ويتعين عمى المجتمع الحذر عند التعامل مع مثل ىذه اإلعالنات بل ويعمل عمى دحضيا 
ويتعين كذلك اإلشارة بوضوح إلى أن اإلعالن الطبى ىو إعالن . والحيمولة دون وصوليا لعموم الجميور

عالوة عمى تقديم المؤىالت العممية والدراسية كعنصر . مدفوع وليس فقط معمومات طبية تقدم لمجميور
رئيسى فى إعالن األطباء عن أنفسيم فإن ىناك وسيمة أخرى آال وىى اإلعالن عن معدالت نجاح 

 . وستتناول ورقة أخرى بالمؤتمر ىذا الموضوع. مزعومة ألنماط عدة من العالج
 

من المسئول عن تمك اإلعالنات المضممة؟ 
  الطبيب الذى قد ينشر معمومات كاذبة عمى بطاقاتو المينية واليافطات أو من خالل

اإلعالن المدفوع فى القنوات اإلعالمية المختمفة أو قد يزعم الحصول عمى خبرة 
.  عممية أو مؤىالت عممية ودراسية
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  المعاىد الطبية التى يعمل بيا األطباء ويتعين عمى تمك المعاىد أن تدحض مباشرة
 .أى بيانات كاذبة يروجيا األطباء من خالل وسائل اإلعالم

  المحررون ومقدمو البرامج والمعمقون باإلعالم الطبى الذين قد يقدمون أطباء غير
ومن الشائع وجود . مؤىمين من خالل المقاالت أو البرامج دون التأكد من مؤىالتيم

 . عالقة بين األطباء واإلعالمى الذى يقدميم من خالل وسائل اإلعالم

  المعاىد اإلعالمية والتى يتعين أن تعمل عمى إيجاد آلية لمراجعة مضامين البرامج
.  الطبية لمتأكد من أنيا ال تنطوى عمى معمومات غير صحيحة

  المجمس الطبى العام فى البالد والذى يتعين أن يتأكد من وجود مثل ىذه
التخصصات الفرعية وما إذا كان ىؤالء الذين يزعمون تخصصيم فى ىذه المجاالت 

 . مسجمين ومؤىمين بالفعل فى تمك التخصصات من عدمو

 
فى عممية اإلعالن عن المؤهالت العممية  الخطوط اإلرشادية الخاصة بالجوانب األخالقية

 : والدراسية
: الخمفية

 إن البطاقات المينية لألطباء ويافطات العيادات التى تحمل المؤىالت العممية  .1
.  والدراسية الصحيحة توجو المرضى بصورة مفيدة لمطبيب المالئم من أجل العالج

 . التمييز الواضح بين نشر معمومات طبية مفيدة واإلعالن الطبى فى وسائل اإلعالم .2

المعمومات الطبية الصحيحة فى وسائل اإلعالم ألمر مفيد حيث تمعب دورًا فى التثقيف  .3
الصحى لمجميور، والوقاية من األمراض وعالجيا، ومشاركة المجتمع فى المشروعات 

.  الصحية الوطنية، وتحديد مراكز التميز لعموم الجميور واألطباء الممارسين بالبالد
إن اإلعالنات الطبية فى وسائل اإلعالم عادة ما تكون مدفوعة وتخدم مصمحة معينة  .4

 . وتختمف أىدافيا عن برامج أو مقاالت اإلعالم الطبى

إن اإلعالن الطبى المضمل سواء عمى البطاقات المينية لألطباء، يافطات المكتب أو  .5
من خالل وسائل اإلعالم لممارسة ضارة حيث تؤثر عمى استقاللية قرار المرضى وتعد 

 . مضممة بالنسبة لممرضى الذين يسعون لعالج أمراضيم-ممارسة 
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اإلعالن عن معدالت النجاح لنماذج تشخيصية أو عالجية مختمفة من خالل وسائل  .6
اإلعالم قبل إقرارىا ونشرىا فى الدوريات والمؤتمرات ألمر ضار ومجحف بالنسبة لممرضى 

.  بل ويتعارض مع مصالحيم
 

 : اتـالتوصي
االلتزام بالخطوط اإلرشادية المنظمة إن وجدت والمحددة من قبل أى من المجالس  .1

الطبية العامة أو نقابات األطباء فى الدول المختمفة وذلك عند تصميم اليافطات والبطاقات 
ويتعين أن تحمل تمك البطاقات واليافطات المؤىالت العممية والدراسية والخبرة . المينية

.  العممية الصحيحة والمعترف بيا فقط
يتعين عمى المجالس الطبية العامة فى الدول المختمفة إيجاد سجل لمتخصصات  .2

 . الفرعية مع تسجيل األطباء المؤىمين فقط

يتعين إيجاد آلية لمتحقيق فى حاالت اإلعالنات المضممة مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة  .3
 . ضد األطباء الذين يتيمون بذلك والذين يثبت تقديميم لمعمومات غير صحيحة

عند تقديم اإلعالن المضمل من خالل وسائل اإلعالم، فيتعين أن يشمل التحقيق كذلك  .4
األطراف المسئولة عن نشر تمك المعمومات مثل المحررين، المنتجين والمعمقين بالبرامج أو 

 . المقاالت

يتعين إقامة مجمس متخصص لممراجعة بالييئات اإلعالمية المختمفة وذلك لمراجعة  .5
 . مضامين المقاالت والبرامج أو المقابالت الطبية قبل النشر أو اإلذاعة عبر وسائل اإلعالم

لتجنب تضارب المصالح ولتنوير عموم الجميور فيتعين عمى مجالس المراجعة أن  .6
.  تحدد بوضوح ما إذا كان المقال، التعميق أو المقابمة بإعالن مدفوع أم إعالم طبى

يتعين نشر النماذج التشخيصية والعالجية الجديدة ومعدالت النجاح فى الدوريات  .7
 . المتخصصة واالجتماعات أواًل بعد مراجعة األطباء ليا قبل نشرىا فى وسائل اإلعالم

يتعين تحديد نتائج تقويم ومراجعة األطباء األقران لإلجراءات واألساليب الطبية الجديدة  .8
.  وذلك عند اإلعالن عنيا من خالل وسائل اإلعالم

حينما يعمن المتخصصون عن معدالت نجاح أنماط العالج المختمفة، فيتعين توضيح  .9
 . العوامل التى تؤثر بصورة ممحوظة فى تمك المعدالت

 .إنفاذ قانون حماية المستيمك فى مينة الطب فى الدول المختمفة .10
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لسمع الطبية والمعاهد الطبية لسمع الطبية والمعاهد الطبية للتسويق تسويق الالوو  أخالقيات اإلعالنأخالقيات اإلعالن  
كين  جوانا. د.أ

مدير مركز صحة المرأة 

 
: مقدمـة

يمعب اإلعالن والتسويق دورًا متناميًا فى كل المجتمعات وبخاصة فيما يتصل بالطب، حيث 
. كان الُمدخل التقميدى لجذب المرضى ىو اتباع منياج جامد يناىض اإلعالن كوسيمة لعرض الخدمات

وكان ليذا المنياج الغمبة حينما يكون الطمب عمى األطباء يفوق العرض ولكن الوضع تغير مع اختالف 
. رغبات المرضى مع تغير أساليب اإلنفاق وتزايد عدد األطباء بوجو عام

وىناك أسباب جذرية ورئيسية لبروز المزيد من الخطط التسويقية مثل الرغبة فى جذب نوعية 
وحيث . معينة من المرضى وبخاصة من يممكون القدرة المالية وكذلك من لدييم احتياجات طبية معينة

يندر وجود إعالن حول األطباء ذوى الخبرات الخاصة فى المراكز الطبية ال يعود بالكسب المادى عمى 
فمن المنطقى افتراض أن  (فى واقع األمر، قد تثير ىذه المسألة بعض الجدل األخالقى)تمك األماكن 

ذا . العائد المالى لجذب نوعية معينة من المرضى جزء ال يتجزأ من الرغبة فى اإلعالن عن الخدمات وا 
كان من المرجح أن يحصل مستشفى خاص عمى ىامش أكبر من الربح من خدمة معينة فإن تمك 

وتعتمد نوعية الخدمات المعمن عنيا عمى الدولة . الخدمة تحصل عمى نصيب األسد من اإلعالنات
عمى سبيل المثال، فى بعض الدول نجد أن الخدمات المرتبطة بأمراض . وربحية الخدمات المختمفة

وفى بعض الدول، . القمب مربحة لمغاية ويعمن عنيا دائمًا أبدًا، فى حين ال ينسحب ىذا عمى دول أخرى
تكون خدمات العقم مربحة لمغاية وفى دول أخرى تخضع تمك الخدمات لمقوانين والتنظيمات وال تكون 

. مربحة بنفس الدرجة ومن ثم يختمف الدافع لإلعالن تأسيسًا عمى ذلك
ويعمن عن السمع الطبية والتقنيات الجديدة حتى قبل التأكيد عمى االستخدام المناسب ليا أو تحديد 
وضعيا بالنسبة لمرعاية الطبية لممرضى حيث يؤثر ذلك عمى اختيار المرضى والتمييز بين ىذه 

وخير مثال عمى ذلك أجيزة األشعة عالية التقنية التى تمسح . الخدمات وتمك المقدمة من قبل المنافسين
. الجسم كمو إشعاعيا حيث ال توجد أى بيانات إلقرار صالحية استخدام تمك األجيزة

تعطى انطباعًا بدرجة عالية من التخصص " معيد"أو " مركز"إضافة لذلك فإن مصطمحات مثل 
الطبى والتنسيق والبحث العممى المستمر وعادة ما يضفى ذلك عالمة مميزة لمنجاح والتمييز الخاص 

وعادة ما يختمف ذلك عن المعايير المطموبة داخل الجامعات أو الييئات . بالخدمات المعمن عنيا
ًً من المرضى الذين يخضعون  لمعالج وصواًل المنظمة حيث تقتضى مثل ىذه المسميات عددًا معينًا
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 وبعض الجوائز البحثية المالية أو نلنتائج محددة أو التكامل والتفاعل بين الباحثين واألطباء اإلكمينيكيي
" برامج"، و"معاىد"، "مراكز"وخالصة القول، إن تنوع المسميات من . اإلكمينيكية المحددةبعض األبحاث 

حتى فى األماكن المنظمة يخمق حالة عدم وضوح رؤية حول طبيعة تمك الجيات وىو األمر الذى يمكن 
ضفاء شعور خاطئ عن  استثماره من خالل اإلعالن حتى عن طبيب واحد فى عيادتو الخاصة وا 

. الخدمات المقدمة مما يشكل األساس لإلعالن المخادع
ما ىى الجوانب األخالقية المرتبطة باإلعالن فى مثل ىذه الظروف، ويوجينا ىذا لممعايير 

ىل ىناك دور فعال لإلعالن عن التطورات الجديدة فى التكنولوجيا . المينية الخاصة بتمك الجوانب
 وتطور خبرات خاصة فى جوانب محددة تتسق مع المسميات التى تميز مثل ىذه الخبرة؟

 
: خدمة الصالح العام لممرضى

فى كافة أنواع االتصال بما فى ذلك اإلعالن، يجب إعطاء األولوية لاللتزام األخالقى بتحقيق 
ويرتبط بذلك الحدود األخالقية الخاصة باإلفصاح عن حقيقة المرض وطبيعتو، . صالح المرضى

وفى واقع . والخيارات المتاحة لمعالج والتأكيد عمى حصول المرضى عمى أفضل رعاية صحية ممكنة
األمر فإن ىذا االلتزام يمنع إعطاء وعود كاذبة حول العالج أو معدالت النجاح ويتطمب تحمياًل متينًا 

. لمحصمة تمك الرعاية وااللتزام التام بطب قائم عمى أدلة عممية
ويتجو اإلعالن الذى يسعى لمربح بداًل من دقة المعمومات يتجو بطبيعتو إلى المبالغة فى النتائج 

وعمى سبيل المثال، نجد أن األدبيات الخاصة . وتجنب تقديم األدلة بل ويمجأ إلى القصص والحكى
بالموافقة عمى البحوث تعج بكثير من التحذيرات لمحيمولة دون المغاالة فى النتائج ولمتأكيد عمى تحديد 

وفى الواقع، يستطيع المرضى فى بعض األمراض تحديد المخاطر أكثر من )المخاطر بدرجة كافية 
غالبًا ما تستخدم لوصف " األفضل"إن كممة . (فوائد العالج مثل العالج الكيميائى لسرطان المبيض

ىل يرتبط ىذا ". األفضل"الخدمات دون اإلشارة إلى المقاييس المستخدمة لتحديد أن تمك الخدمة ىى 
 أى نتيجة؟ ىل يحدد ذلك من خالل – ما ىى المعايير؟ ىل ىى نتيجة العالج –بجودة الرعاية المقدمة 

 – ما ىى النقطة المرجعية؟ عالوة عمى ذلك، قد تؤدى التقنيات غير المؤكدة –المحاوالت غير المنظمة 
 إلى مزيد من الفحص، والقمق والتكاليف التى تضر بالمرضى ماديًا ونفسيًا –فى سياق فائدة المريض 

. (1)كذلك 
ىناك كثير من المآسى التى تنجم عن إعطاء أولوية لمربح عمى حساب دقة المعمومات عند 

عالج وغالبًا ال يؤدى " أفضل"ويسعى المرضى لمعالج فى أقرب مكان من المنزل يوفر . اإلعالن
ألفضل نتيجة بل يفقدون كل ما يممكون من أجل عالج سرطان المبيض أو سرطان الصدر بصورة 
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كاستجابة لإلعالنات التى تنمى الخوف من الدواء مع الوعد " الطبيعى"ويختارون العالج . مرضية
ويختارون طبيبًا يعد ! بعالج دون آثار جانبية، وىذه المعمومات تنطوى عمى مخاطر غير معمن عنيا

التقنيات ولكنيم ال يسألون عن جدوى ذلك بالنسبة لمرضيم وينتيى األمر بتعقيدات " أحدث"باستخدام 
ترتبط بمنحنى التعمم الخاص بالتكنولوجيا أو قد يثبت عدم فاعمية التكنولوجيا فى سياق كيذا بل واألسوأ 

. عدم جدوى معايير الرعاية القائمة
وعمى الجانب اآلخر، فإن تحديد األفراد ذوى التأىيل الرفيع فى المجال الذى يحتاجو المريض 

إن اإلعالن يخدم ىذا الغرض كذلك ويكون ىذا استخدام سميم لإلعالن . يخدم مصمحة المريض
ومثل ىذا التحديد باإلضافة إلى تأىل المجمس أو ىيئات أخرى . والتسويق من أجل صالح المريض

يسمح لممرضى بالتأكد من الشخص الذى يحصمون عمى المعمومات من خاللو وأنو أفضل من يقدم 
 (3 )(2)إن العالقة بين اإلعالن والطب عالقة قديمة . النصح واإلرشاد بالنسبة لمرعاية الطبية المطموبة

. ومثار جدل من قبل الييئات الطبية التى تخمص إلى منع الخداع مع الحق فى اإلعالن
وبالنسبة لمجموعات مقدمى الرعاية الصحية التى ال تمتمك فقط المؤىالت المطموبة ولكنيا 
تصدر أبحاثًا سميمة  عمى مستوى عاٍل من الجودة وتتولى كذلك مراجعة النتائج فإن المسميات مثل 

مركز أو معيد يمكن أن تسمح لألفراد بتحديد المزايا الخاصة بتمك المجموعات والتى تتواءم مع 
ويمكن حينئذ خدمة مصالح المرضى من خالل اإلعالنات الخاصة بتمك األماكن التى . احتياجاتيم 

. توضح الخطوط اإلرشادية والسياسات المؤىمة ليا محميًا أو دوليًا 
 

: استقاللية المرضى
إن كافة المرضى، بغض النظر عن المستوى التعميمى أو الخبرة،  يضعفون أمام مزاعم 

ويرتبط ىذا بنقطتين " . الخبرات الخاصة" العالجات الميسرة ، التقنيات أو السمع الجديدة ، ومزاعم 
: رئيسيتين 

وبصفة خاصة، .  الضعف المصاحب لممرض حيث يتحكم المرض والدواء فى صحة اإلنسان :أولهما 
 (بيع الفيتامينات فى عيادة طبيب ، أو بيع جياز ألغراض التجميل )تمارس اإلعالنات عن السمع 

. ضغوطًا قيرية عمى المرضى من خالل ضعفيم 
عمى سبيل المثال، ىل  )لذى سيمم بيم ؟  اىل يتوقع الطبيب أن يشترى المرضى تمك السمع؟ ما

افة لذلك ، فإن توفر تمك السمع بعيادة الطبيب ضفى حالة عدم المشاركة ؟ إ ( سيتخمى الطبيب عنيم؟
. يضفى عمييا مسحة من السالمة الطبية التى قد ال ينسحب بالفعل عمى تمك السمع
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ويؤدى اإلعالن إلى نوع من .  يرتبط بالحاجة الممحة لبناء جسور الثقة بين الطبيب والمريض:وثانيهما
وال ينطبق ىذا عمى - الطبيب رغم أىميتيا بالنسبة لمعالج/ الخداع بل ويدمر رابطة الثقة بين المريض 

ياة المريض ولكن خالل حياتو ككل ، حيث قد يؤثر فقدان الثقة عمى القرارات التى حمرحمة محددة فى 
يتخذىا المرضى مستقباًل بالنسبة لمحصول عمى الرعاية الصحية من عدمو أو الثقة أو الشك فى 

. مقدم الرعاية الصحية" كممة " ويجب أن يتمكن المرضى من االعتماد عمى . النصيحة المقدمة 
ومن شأن اإلعالن الخاطئ المضمل أن يعصف تمامًا برابطة الثقة ألنو يستغل مخاوف وضعف 

إضافة لذلك، . المرضى حينئذ فى الوقت الذى يحق لممرضى توقع الحماية من مثل ىذا االستغالل
يعتمد المرضى عمى ما نحى الرعاية لسد الفجوة فى المعرفة والتعميم بين مستوى المعارف المرتبطة 

ويمكن استغالل تمك الفجوة .  حصيفربالرعاية الصحية وما يحتاجون لفيمو واستيعابو وصواًل لقرا
المعرفية بواسطة شركات األدوية ، األطباء وغيرىم ، ويتعين أن يتعامل أى حل أخالقى يتصل بتسويق 

. السمع أو عممية التسويق الطبية بوجو عام مع اختالف القاعدة المعرفية لممرضى
ويتأثر فقدان الثقة كذلك باإلعالن المباشر لممستيمك من قبل شركات األدوية والذى عادة ما 

ويظير اى تحميل لإلعالن فى .  الحياة أو صالح اإلنسان دون تقديم ما يدعم ذلكةيؤكد عمى نوعي
 وبخمص التحميل إلى االفتقار FDAالسوق األمريكية انتياكات متكررة لموائح إدارة الغذاء والدواء 

وتمك مشكمة تظير  - (5)لخطوط إرشادية رسمية تحدد تمك المخالفات الخاصة باإلعالن والترويج 
. جميًا فى مجالى اإلعالن والتسويق

 
: المؤسسة الصحية/ مسائل متعمقة بالطبيب

مع تصارع الحكومات والنظم الصحية لتقديم خدمات طبية مكمفة لعموم الجميور الذى يطمب 
الحصول عمى الرعاية الطبية وكذلك التقنيات الجديدة، فإن االستجابة لذلك ىى الحد من تمك التكاليف 

وال تعتمد منيجية . من خالل تقميل النفقات ذات الصمة أو حصر عممية الحصول عمى تمك الخدمات
الفاعمية، وىو ما يعقد أكثر / اختيار تمك الخطط  فقط وبالضرورة عمى الصحة العامة أو تحميل التكمفة 

وقد يستجيب . الوضع ويجعل األطراف المشاركة تشعر بخيبة األمل واالبتعاد عن مضمار الممعب
األطباء وأجيزة الرعاية الصحية األخرى من خالل توجيو االىتمام لمجاالت تسمح بزيادة ىامش الربح 

وغالبًا من أجل إتاحة الفرصة لدعم الرعاية الصحية بالنسبة لمرعاية التى ال تغطى نفقات التكمفة الفعمية 
وفى ىذه الحالة قد تبرز دوافع عامة لترويج خدمات وتقنيات معينة تفيد جمعًا أكبر وليس فقط . ليا

وبالتأكيد فإن مثل ىذا . األطباء ، شركات األدوية أو النظام الصحى الذى يروج لتمك الخدمات والتقنيات
ولألسف ، عادة ما يكون الدافع ىو العائد المادى . النوع من الجدل يثار فيما يتصل باألساليب المتبعة



 -29 -

وليس عممية اإليثار لتوصيل الرعاية الصحية لقطاعات عريضة من المواطنين ال تممك القدرات المالية 
. لمحصول عمى ىذه الرعاية 

الطبية " الخدمات"وىناك مشكمة أخرى أال وىى تواتر األدلة عمى أن التغطية اإلعالمية لمطب و 
فعادة ما تستقى التقارير الصحفية من مصادر مثل وجيات نظر الصناعة  (4). ذات طبيعة ترويجية

ذاتيا أو جية التصنيع بل ىناك مزاعم أن تمك التقارير ال تمجأ لمبحث قبل النشر مما يؤدى لتقديم 
بما فى ذلك  )وقد يكون النزاع بين دقة التقارير الطبية المقدمة . معمومات مضممة وغير صحيحة

" الحرة" ، والتصريحات  (الذى يصدر التقرير" بالمركز أو المعيد"االنطباع العام حول صحة ما يسمى 
ويختمف دور الحكومة فى . ، واالستقاللية فى عممية اتخاذ القرار، بأمر محير فى أغمب النظم القانونية 

نقل الرسائل اإلعالمية ذات الصمة من خالل قنوات تجارية أو الصحافة ؛ التوصية برسالة إعالمية 
رسالة إعالمية عن المياه  )أو توصيل رسالة صحية محددة > مثل ترويج الرعاية الصحية )معينة 

ن كانت الحاجة  (النظيفة والرسائل األخرى الخاصة بالصحة العامة يختمف من دولة ألخرى  وا 
 (6). األخالقية لمتأكيد عمى صدق الرسالة ال تختمف 

 
اقتراح؟ : اإلعالن ، وماهى الخطوط اإلرشادية لذلك / ماهى المعايير الصحيحة لمتسويق

عمى سبيل المثال . يجب وضع اإلرشادية األخالقية بواسطة ىيئات وطنية أو دولية متخصصة
ال يجب أن تعرض اإلعالنات صور أشخاص تعطى توقعات : ، ميثاق شرف أطباء التجميل 

كذلك ال يجب أن . وانطباعات غير حقيقية ومضممة وخداعو حول النتائج اإليجابية لتمك الجراحات 
تقدم اإلعالنات تصريحات غير مدعمة بالدليل تشير إلى القدرات اليائمة لمطبيب والتى تفوق غيره من 

األطباء  الذين حصموا عمى تدريب مماثل أو أن التكنولوجيا توفر مزايا أفضل من معايير الرعاية 
يجب توضيح مصدر البيانات والتأكيد عمى جودة البيانات حتى يستطيع القارئ التحقق من . الحالية

وال يجب أن تخاطب اإلعالنات مخاوف الشخص العادى أو تؤكد عمى . مصداقية المزاعم ذات الصمة
ال تغالى فى توقع النجاح مستقبال لمعالج الناتج أكما أن اإلعالنات ينبغى . قمقو أو ضعف المشاعر 

وىناك مثال آخر ليذا النوع من الخطوط  (3) …المركز / التكنولوجيا / الطبيب / عن ىذا األسموب 
ميثاق شرف الصحة عمى اإلنترنت فيما يتصل بالمواقع الطبية والصحية عمى اإلنترنت ، - اإلرشادية 

مع تزايد استخدام اإلنترنت  (7)فيما يتصل بالمواقع الطبية والصحية عمى اإلنترنت ، جنيف ، سويسرا 
فى عممية اإلعالن عن الخدمات ، فقد نشر ميثاق شرف يحدد ما إذا األطراف التى تتيح تمك المواقع 
مؤىمة أم ال ، ويحدد ما إذا كانت البيانات المقدمة من خالل تمك المواقع يعول عمييا أم ال وذلك من 
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تاريخ تحديث البيانات ، مصدر البيانات ، التمويل ، وسياسات / خالل تحديد مؤىالت صاحب الموقع 
. اإلعالن

/ أجيزة اعتماد / ويجب دعم اإلعالنات الخاصة بأى طبيب عن طريق معايير اعتماد وطنية 
ويثير ىذا التساؤل " . بالمركز أو المعيد" تدريب الزمالة وينبغى أن تكون خاصة بالطبيب وليس 

. من يتولى اإلشراف فى ىذه الحالة المنظمات الحكومية ، الييئات المتخصصة أم اإلعالم: التالى
. بغض النظر عن ذلك ، يجب تضمين ذلك فى الخطوط اإلرشادية المعدة

فيتامينات أو منتجات  )ويتعين مراجعة المطالبات الخاصة بأية جياز، تكنولوجيا جديدة ، سمع 
أو أى إجراء جديد وكذلك إقرار الصالحية من خالل أى ىيئة مستقمة  (العناية بالجمد عمى سبيل المثال

. جامعة أو حتى ىيئة حكومية/ وقد تكون معيدًا مستقاًل 
وعمى أى مركز أو معيد تقديم المعايير المحددة لعمميا أو تبرر وتقر الشق اإلعالنى الخاص 

. فإن كممة مركز أو معيد ال تنسحب عمى شخص يعمل بمفرده. المعاىد / بطبيعة عمل تمك المراكز 
وينبغى عمى اإلعالم قبول دور أخالقى عند اإلشراف عمى اإلعالنات من أجل تقديم معمومات 

ولإلعالم مسئولية واضحة قائمة عمى األمانة فيما يتصل بخدمة .  بأسموب عادل مالئم وطبية صحية
.  الصحة العامة لضمان دقة المعمومات المنشورة فى صورة مقاالت أو عن طريق اإلعالن

. إن إغفال ىذه المسئولية من شأنو تغميب الربح عمى المصمحة العامة
 
: المراجع

التسويق المباشر لممستيمك لمفحوص اإلشعاعية عالية .  التسويق . ت ىـ لي ، ت أ برانن -1
. 531 - 529. ، ص NEJM  2000 ، 346. التقنية

ىل يقبل من الناحية : الجدل المثار فى جراحات الصدر والقمب. م ف ماك كنيمى -2
األخالقية اإلعالن عن النتائج الجراحية لزيادة الحاالت التى تحول لمجراحة؟ نشرة جراحة 

. 841 - 839. ، ص 123 ، 2002الصدر والقمب 
ىل تمتزم إعالنات جراحات التجميل : والترز . جرينفيمد ، م. كانج ، م. سبمسون ، ك . س -3

، 2002بالمعايير األخالقية لمجمعية األمريكية ألطباء التجميل؟ نشرة جراحات التجميل 
. 1186-1181، ص 109

الحاجة إلى الشفافية والتميز : سويت، الطب ، اإلعالم والمكاسب المالية. رز موينيات ، م -4
. 634 - 631.  ، ص173 ، 2000النشرة الطبية االسترالية . المينى
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ة الغذاء والدواء ضد الحمالت اإلعالنية ارإجراءات إد- نيومان . ستيوارت، ب. ك -5
، 5، 2002القيمة فى الصحة . تحميل لخطابات اإلنذار واإلخطار بالمخالفة : المضممة

. 396-389. ص
سيطرة الحكومة عمى البيئة : اإلعالن الطبى والتعديل األول. جافت. جوستن، ج . ل -6

. 578-547. ، ص79 ، 2001دورية ميمنبك ربع السنوية . المعموماتية
ميثاق شرف الصحة عمى اإلنترنت بالنسبة . آبا. ر. سمبى، شيرر اإلبن . بوير، م. س -7

، 28، 1998الكمبيوتر فى عمم اإلحياء والطب . لممواقع الطبية والصحية عمى اإلنترنت
. 610-602. ص
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أخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي  أخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي  
  دراسة حالة إلعالنات مراكز وأدوية ومستحضرات التجميلدراسة حالة إلعالنات مراكز وأدوية ومستحضرات التجميل

السيد عبد الرءوف / أ
مستشار التحرير بجريدة الجميورية 

  م2002 – ىـ 1423
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوالصروال تقف ما ليس لك بو عمم إن السمع والب    

 (36 اآلية ،سورة اإلسراء)

 
 نشرت صحيفة الوفد المصرية خبرا في 2002 نوفمبر عاـ 7في عددىا الصادر بتاريخ الخميس 

 نقابة الصيادلة حذرت المواطنيف مف إعالنات بعض أدوية الرشاقة إفصفحتيا األولي قالت فيو 
ف النقابة أشارت إلي أف ىذه األدوية لـ يثبت ليا أي تأثير .. الخاصة بالتخسيس وزيادة الوزف . وا 

وطالبت النقابة وزارة الصحة بضرورة مراجعة اإلعالنات التي تنشرىا الشركات حوؿ األدوية وتوضيح 
. نوعيتيا

ىذا التحذير الصادر مف نقابة الصيادلة وىي النقابة المينية المعترؼ بيا مف الدولة والمختصة 
بشئوف مينة الصيدلة والعامميف بيا وما تضمنو مف مطالبة موجية لوزارة الصحة يشير إلي حجـ 
المشكمة أو القضية التي نحف بصددىا وىي قضية اإلعالـ واإلعالف الطبي وخاصة فيما يتعمؽ 

 .تجميؿاؿبمستحضرات وأجيزة ومراكز 
 

: مالمح المشكمة 
 : أىم مالمح ىذه المشكمة فيما يميىوتتجل

 زيادة عدد المراكز والمستشفيات العاممة في مجاؿ العناية بالصحة العامة إجماال وبصحة المرأة :أوال
زيادة الوزف أو إنقاصو، إزالة :  ىي– وأحيانا الرجؿ –ة مف صحة المرأة يفبصفة خاصة وبجوانب مع

الشعر الزائد وزرع الشعر لمف يعانوف مف الصمع وتقوية الشعر لمف يعانوف مف تساقط أو تقصؼ 
الشعر، تكبير حجـ الصدر وتصغيره، شد الترىالت مف الوجو والبطف واألرداؼ، شد تجاعيد الوجو 

والرقبة والجفوف، تجميؿ وتصحيح عيوب الوجو مثؿ الشفة األرنبية واألذف الوطواطية، معالجة الضعؼ 
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الجنسي واستعادة الحيوية والمقدرة، وغير ىذا وذاؾ مف الجوانب التي تحقؽ السعادة الزوجية مف خالؿ 
. الصحة العامة، الجماؿ العاـ والخاص، المقدرة الجنسية: ثالثة مجاالت أساسية ىي

تجربة الكثير مف ىذه المراكز ألساليب في العالج وألنواع مف األدوية المحمية والمستوردة وأنواع  :ثانيا
مف األعشاب الطبية يغمب عمييا االجتياد الشخصي ولـ تخضع لتجربة أو فحص وترخيص مف أجيزة 

.  الصيادلة واألطباءتامختصة في الجيات الرسمية المعنية وفي مقدمتيا وزارة الصحة ونقاب
 أف إعالنات المستشفيات والمراكز واألطباء العامميف في ىذا النوع مف العالج قد تزايدت في الفترة :ثالثا

 في تحقيؽ – وخاصة النساء – لسمع أخري كثيرة استغالال لرغبة الناس ةالماضية بحيث أصبحت منافس
السعادة الزوجية لمنفس ولشريؾ الحياة مف خالؿ ما أشرنا إليو مف الحرص عمي الصحة العامة والجماؿ 

. والمقدرة أو المتعة الجنسية
:  أنو يالحظ عمي ىذه اإلعالنات ما يمي:رابعا

أنيا أصبحت تمثؿ مساحات متزايدة في الصحؼ والمجالت بصفة عامة وفي الصفحات  -1
كما أف بعض الصحؼ أصبحت تخصص مساحات . والمجالت الخاصة بالمرأة بصفة خاصة

.  إعالنية ثابتة تتكرر دوريا لنشر إعالنات مراكز وأجيزة وأدوية التجميؿ
 ألف الجيات المعمنة أنيا تبعا لذلؾ أصبحت تمثؿ مصدر دخؿ متزايد لمصحؼ والمجالت -2

ربما ألف الرقابة عمي محتويات ىذه اإلعالنات في .. تتجو ليذه الصحؼ والمجالت أكثر
الصحؼ والمجالت أقؿ تشددا مف رقابة التميفزيوف، وألف ىذه اإلعالنات تعتمد عمي الصورة 

إلي جانب الكممة فإف نصيب الصحؼ والمجالت منيا أكبر بكثير مف نصيب الخدمات 
. اإلذاعية المختمفة

 تنشر دوف الحصوؿ عمي – إف لـ تكف كميا – الغالبية العظمي مف ىذه اإلعالنات إف -3
ومف ثـ فيي مع غياب الرقابة .. تصريح مف وزارة الصحة أو نقابة األطباء أو نقابة الصيادلة

الرسمية وضعؼ وعدـ تخصص الرقابة في وسائؿ اإلعالـ واإلعالف تتـ تقريبا بال أي رقابة 
. وتخضع فقط لمرقابة الذاتية مف أصحاب ىذه المراكز أو منتجي ىذه األجيزة والمواد

إف الشركات المنتجة ألدوية ومستحضرات التجميؿ والمراكز الطبية والمستشفيات العاممة في  -4
ىذا المجاؿ ال تكتفي باإلعالف في التميفزيوف والصحؼ والمجالت فقط ولكنيا تستخدـ 

إعالنات الطرؽ والنشرات التي توزع مجانا في الصيدليات والعينات المجانية التي توزع عمي 
. األطباء

 إف وجو الخطر في ىذه األنواع مف العالج واألدوية واألجيزة أنيا تحدث تفاعالت كيماوية :خامسا
وأي خطأ فييا أو مبالغة في . وحرارية وتدخؿ عمي الجسـ موجات ضوئية وأجزاء معدنية تؤثر فيو
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وقد نشرت الصحؼ والمجالت .  لمجسـمرةاستخداميا أو إسراؼ في تعاطييا يمكف أف يحدث آثارا مد
 عف أبحاث ودراسات عممية أجريت في العديد مف  متواترةعمي مدي السنوات العشر الماضية تقارير

رب أشارت إلي أف بعض مواد الحفظ ومكسبات الموف والطعـ والرائحة في المواد غالمراكز البحثية في اؿ
فما بالنا بالمواد الكيماوية التي تدخؿ الجسـ عف ..  الطويؿ لإلصابة بالسرطافىالغذائية تؤدي في المد

طريؽ الحقف والمواد الكيماوية التي يتعرض ليا الجمد والتي أشارت بعض األبحاث العممية إلي أف 
كما أشارت األبحاث إلي األخطار الشديدة التي . اإلسراؼ في بعضيا يؤدي إلي اإلصابة بسرطاف الجمد

تتعرض ليا المرأة بسبب بعض العمميات التي تجري بيدؼ التجميؿ مثؿ اإلنقاص السريع لموزف وشفط 
. الحصرال الدىوف وتكبير الصدر عف طريؽ الحقف بمادة السميكوف وغيرىا وذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ 

وبعض األضرار الصحية الناتجة عف استخداـ مواد وأجيزة التجميؿ يمكف أف تظير بسرعة مما قد 
 البعيد ىوبعض ىذه األضرار ال يظير إال في المد. يمكف مف تداركيا والتصدي ليا بالعالج المناسب

. مما يستوجب مواجية الخطر منذ البداية بالفحص المسبؽ والرقابة والمحاسبة
 

: مبالغة وتدليس
وقد أدت المبالغة في ذكر المزايا التي يمكف أف يحصؿ عمييا الراغبوف في الصحة العامة 

ف شعور بأف يوالجماؿ والمياقة الجنسية مف خالؿ مراكز وأجيزة وأدوية ومستحضرات التجميؿ إلي تكو
ف إعالنات مستشفيات ومراكز وأجيزة وأدوية ومستحضرات التجميؿ أورغـ . األمر ال يخمو مف تدليس

أصبحت تشكؿ دخال متزايدا لمصحؼ والمجالت فإف ىذا لـ يمنع مف مناقشة ىذه الظاىرة عمي صفحات 
.   وفيما يمي بعض نماذج ليذه الكتاباتالصحؼ والمجالت

 صحيفة األخبار بالعدد  مف في يوميات األخبار بالصفحة األخيرةىكتبت األستاذة ابتساـ اليوار
فوضي )): تقوؿ ((البوتيكات الطبية)) تحت عنواف 23/10/2002 الصادر بتاريخ 15754رقـ 

زالة الشعر وزرع الشعر   (الطبيعي والصناعي)اإلعالنات عف جراحات التجميؿ والتخسيس والتسميف وا 
وتصغير حجـ الصدر وتكبيره وشد الترىالت مف الوجو والجسـ وحقف البياؽ النفسي والوراثي وشد 

ىذا إعالف لمستشفي جراحات اليـو . ف واألرداؼلبطتجاعيد الرقبة والجفوف وشد ترىالت الذراعيف وا
 أي المشار –الواحد وتعمف عف أنيا قررت إدخاؿ البيجة والسرور عمي جميع أصحاب العمميات السابقة 

.  إعالف مقزز.. يا بالش.. بمناسبة قدـو شير رمضاف المبارؾ% 50 بخصـ –إلييا في المقاؿ 
إعالف آخر عف مستشفي لميـو الواحد يضيؼ إلي العمميات السابقة تجميؿ : ومضت الكاتبة تقوؿ

وجميع العمميات بػ .. الشفة األرنبية واألذف الوطواطية وعمميات عالج الضعؼ الجنسي واستعادة الكفاءة
.  اآلف داللة إقحاـ اسـ الشير الكريـ في ىذه الميزلةحتى لـ أفيـ ..  جنيو حتى أوؿ رمضاف1200
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 نموذجاف مما ينشر في الصحؼ والمجالت عف ىذه البوتيكات والتي ال – تقوؿ الكاتبة –ىذاف 
كما تمتد فوضي اإلعالنات التي ال يعمـ خطورتيا عمي القراء . تستحؽ أف يطمؽ عمييا اسـ المستشفيات

: ىذه األعشاب في مجموعات. إال اهلل إلي اإلعالف عف أعشاب توصؼ بأنيا مرخصة عالية الجودة
 كيمو جراما في الشير، ومجموعة لشد ترىالت الجسـ، وأخري 20 إلي 10مجموعة لتخسيس الجسـ مف 

لزيادة الوزف، وثالثة لتصغير حجـ الصدر، ورابعة لتكبيره، وخامسة متكاممة لتطويؿ الشعر طبيا، 
 تقصؼ وخشونة الشعر، وسابعة إلزالة شعر الجسـ نيائيا، وثامنة لغزارة الشعر الخفيؼ، منعوسادسة ؿ

وسعر .  جدا.الكمية محدودة جدا جدا: وتاسعة لفرد ولمعاف الشعر طبيا، وفي نياية اإلعالف عبارة
 وبما أنو مفيش حد أحسف مف حد معمف يعرض . جنييا وخصـ عمي تعدد المجموعات50المجموعة 

 استخداـو ال مانع مف .  نوعا مف عسؿ النحؿ تغطي كميا و تتناسب مع كؿ األغراض المذكورة  17
ىؿ ىذه المستشفيات أو : السؤاؿ المطروح ىو.. في مقدمة اإلعالف ((فيو شفاء لمناس)): اآلية الكريمة

حقيقي أف الناس تذىب إلييا بإرادتيا ولكف البد أف تكوف ىناؾ . البوتيكات خاضعة لرقابة وزارة الصحة
.  وسيمة لحمايتيا

وعادت الكاتبة ابتساـ اليواري لمكتابة في ذات الموضوع في الصفحة األخيرة مف صحيفة األخبار 
في يوميات سابقة لي : تقوؿ (مسئولية اإلعالـ):  تحت عنواف2002 ديسمبر 1العدد الصادر بتاريخ 

أشرت فييا إلي فوضي اإلعالنات  ((بوتيكات طبية)) كتبت فقرة بعنواف 23/10/2002نشرت بتاريخ 
لغائو وشد الترىالت  طالة الشعر وا  عف جراحات التجميؿ والتخسيس والتسميف وتصغير وتكبير الصدر وا 

.. باإلضافة إلي اإلعالف عف أعشاب تؤدي إلي نفس التغيرات وأنواع عسؿ تعالج جميع األمراض
استفزتني صيغ اإلعالنات فيي مسفة وال تتناسب إطالقا مع كرامة مينة تمثؿ الطب وكذلؾ تكشؼ عف 

 تتبعو ىذه الجيات المعمنة مع ضحايا ىذه اإلعالنات والتي تقدـ أفنتفاء أي أسموب عممي يمكف ا
وتساءلت في آخر الفقرة عف الرقابة عمي .. بمناسبة حموؿ شير رمضاف الكريـ% 50خصما يصؿ إلي 

ىذه المراكز والموزعيف لممواد الغذائية مثؿ العسؿ المعدؿ واألعشاب حماية لممواطف الذي يتعامؿ معيا 
 تمقيت ردا مف األستاذ الدكتور محمد عوض تاج الديف حتى ولـ يمضي أسبوع .نتيجة ليذه اإلعالنات

وزير الصحة والسكاف أنشره نصا ألىميتو في طمأنة المواطنيف أف ىناؾ عينا تحرسيـ ومتابعة جادة 
وىذا نص خطاب وزير  .أدت إلي اتخاذ إجراءات عممية مع بعض الجيات المعمنة قبؿ النشر بأياـ

: الصحة والسكاف
 
 ((ابتسام اليواري/ السيدة ))

.. قدير وبعدتتحية إعزاز و
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 تحت 23/10/2002 الصادر في تاريخ 15754تفضمتـ سيادتكـ بالكتابة في يوميات األخبار العدد 
باإلشارة إلي فوضي اإلعالنات عف جراحات التجميؿ والتخسيس والتسميف  ((البوتيكات الطبية))عنواف 

وغيرىا عالوة عمي اإلعالف عف أعشاب توصؼ بأنيا عالية الجودة وىي عبارة عف مجموعات 
طالة الشعر وخالفو وكذا  لمتخسيس وشد الترىالت وتكبير وتصغير حجـ الصدر وزيادة الوزف وا 

أرجو التكـر باإلحاطة أف الوزارة تتابع .. اإلعالنات عف عالج جميع األمراض بواسطة عسؿ النحؿ
بصفة مستمرة ىذه اإلعالنات المنافية لمزاولة وآداب مينة الطب مما أدي إلي إصدار قرار غمؽ إداري 

 جنيو والتي صدر ليا قرار غمؽ 1200لممستشفي وكذلؾ لممستشفي الذي يعمف أف جميع العمميات بػ 
 والتي تمثؿ الوىـ  عنياأما عف األعشاب وعسؿ النحؿ المعمف.. 15/9/2002 بتاريخ 2667إداري رقـ 

والدجؿ لممواطنيف فتتـ المتابعة والتعاوف مع اإلدارة العامة لشرطة التمويف مما أدي إلي ضبط كميات 
، محضر 2002 جنح جزئية قسـ شرطة شبرا لسنة 5940مف المعمف عنيا وتحرر المحضر رقـ 

.  ة قسـ شرطة حمواف والعرض عمي النيابة العاـ2002 لسنة 20980
وسبؽ أف قامت الوزارة بمخاطبة السيد األستاذ الدكتور أميف عاـ المجمس )): ومضي الوزير يقوؿ

األعمى لمصحافة بعدـ نشر أي إعالنات عف أي نشاط طبي أو منتجات طبية أو مستحضرات غير 
ذ نشكر . مسجمة بالصيدلة بجميع وسائؿ اإلعالـ إال بعد الرجوع وأخذ موافقة وزارة الصحة والسكاف وا 

سيادتكـ عمي اىتمامكـ بآداب مينة الطب وصحة المواطف نرجو مزيدا مف التعاوف في عدـ نشر أي 
. إعالف دوف الرجوع إلي الوزارة

لموزير الحؽ كؿ الحؽ فيما ذكره حوؿ : وبعد إيراد نص كتاب وزير الصحة والسكاف كامال قالت الكاتبة
وىو بطمبو عدـ نشر أية .. مسئولية اإلعالـ بكؿ وسائمو عف ىذه اإلعالنات المضممة لممواطنيف

إعالنات عف أي نشاط طبي أو منتجات طبية أو مستحضرات غير مسجمة بالصيدلة دوف الرجوع إلي 
..  فماذا تحف فاعموف؟. وزارة الصحة قد ألقي بالكرة في ممعب أجيزة اإلعالـ كميا

 
: وقد كشف كتاب وزير الصحة والسكان عن الحقائق التالية

أف ثمة غشا وتدليسا قد وقعا في أكثر مف حالة ومف جانب أكثر مف مستشفي سواء في الممارسة  :أوال
. غير المرخص بيا أـ في اإلعالف عف ىذا النشاط الذي يخالؼ الممارسة وآداب المينة

 أنو كانت ثمة متابعة ليذا النشاط غير المجاز رسميا سواء مف خالؿ متابعة اإلعالنات التي :ثانيا
. نشرت أـ مف خالؿ تقارير أو بالغات تمقتيا الوزارة أو مقاالت وتحقيقات نشرتيا الصحؼ والمجالت

 أنو عندما تيقنت وزارة الصحة والسكاف مف المخالفات قامت بما يجب عمييا مف إلغاء تراخيص :ثالثا
. الممارسة ومف إبالغ الجيات األمنية لكي تقـو بواجبيا
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 أف اإلعالف عف المراكز والمستشفيات والعالجات قد مر دوف رقابة سواء مف وزارة الصحة أو :رابعا
. وزارة التمويف أو أي جية أخري

 أف أجيزة اإلعالـ التي نشرت ىذه اإلعالنات ليس لدييا معرفة بما يوجب مراقبة مثؿ ىذه :خامسا
اإلعالنات كشرط لقبوؿ نشرىا رغـ وجود قانوف ينظـ ذلؾ، كما أنو ليس لدييا قواعد وال أجيزة مختصة 

جازة ىذه اإلعالنات . بفحص وا 
 

: قانون ال يطبق
أما المفاجأة التي كشفت عنيا صحيفة الجميورية عمي صفحتيا الثالثة في العدد الصادر بتاريخ 

 فقد جاءت عمي لساف الدكتور مصطفي إبراىيـ رئيس اإلدارة المركزية لمصيدلة 2002 ديسمبر 1األحد 
بوزارة الصحة الذي أكد أف القانوف يمنع اإلعالف عف دواء معيف إال إذا وافقت المجنة الفنية عمي صيغة 

 الذي ينص عمي أف اإلعالف عف أدوية البد أف يتـ بمعرفة اإلدارة 127اإلعالف وفقا لقانوف الصيدلة 
وقد تـ . وأف جميع اإلعالنات عف أدوية الرشاقة والتخسيس لـ تحصؿ عمي ىذه الموافقة.. المركزية

وأنو إذا لـ تتوقؼ ىذه الحمالت اإلعالنية سوؼ يتـ اتخاذ . إبالغ الشركات لوقؼ اإلعالنات فورا
اإلجراءات القانونية لمنع تداوؿ ىذه العقاقير ألنيا مسجمة عمي أنيا مكمالت غذائية ويتـ الترويج ليا 

ذا لـ يتـ وقؼ . عمي أنيا لمتخسيس وىذا تضميؿ لممواطنيف وابتزاز واإلدارة ال تقبؿ أي تجاوز أو تياوف وا 
. الحمالت اإلعالنية سوؼ يمغي ترخيص األدوية المعمف عنيا

 
 
 

: مسئولية وسائل اإلعالم
الدكتور عاصـ عبد الناصر فضؿ وكيؿ وزارة الصحة لمعالج الحر والتراخيص يؤكد مف جانبو 
.. أف الوزارة بصدد تنفيذ حمالت مكثفة لتتبع اإلعالنات والدعاية التي تقـو بيا الشركات لترويج العقاقير
وكؿ ىذه اإلعالنات مزيفة وليس ليا أي أساس مف الصحة وتتعمؽ بمنتجات وىمية مف شأنيا إيياـ 

  .لذلؾ يتـ إبالغ النيابة العامة بالمخالفات لحماية المواطنيف. المواطنيف وممارسة نوع مف الدجؿ عمييـ 
ويركز وكيؿ وزارة الصحة لمعالج الحر والتراخيص عمي مسئولية اإلعالـ فيطالب كؿ وسائؿ 
اإلعالـ بعدـ نشر ىذه اإلعالنات إال بعد الحصوؿ عمي موافقة وزارة الصحة لمتأكد مف صحة ىذه 

وىؿ المنتج المعمف عنو قد حصؿ عمي . اإلعالنات وىؿ مف يعمف لو حؽ ممارسة مينة الطب مف عدمو
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ترخيص مف الجيات المختصة أـ ال حتي نحافظ عمي صحة المواطنيف وال نعرضيـ لمتدىور الشديد 
 البد مف تضافر – كما يقوؿ وكيؿ الوزارة –ولذلؾ .. الذي ينتج عف أخذ األدوية دوف استشارة الطبيب

  .كؿ الجيود لمساعدة المواطنيف لمعرفة الحقيقة حتي ال يقعوا فريسة لموىـ والنصب
ويتفؽ مع ىذا الرأي الدكتور سامح عبد الشكور مدير معيد السكر الذي يري أف أي دواء يطمؽ 

عميو عالج أو عقار ال ينبغي اإلعالف عنو في وسائؿ اإلعالـ إال بعد موافقة المجاف المتخصصة لمتأكد 
مف صحة اإلعالنات ألنيا يمكف أف تثير مشكالت لممواطنيف خاصة إعالنات التميفزيوف فيي تخاطب 

لذلؾ البد مف التأكد مف . كؿ فئات الشعب عمي اختالؼ مستوياتيـ وتؤثر عمييـ بشكؿ سمبي 
  .المعمومات الطبية وعرضيا بصورة مبسطة وصادقة وواضحة حتى ال يتعرض المواطنوف لمنصب

مجمة روز اليوسؼ أدلت بدلوىا في ىذه القضية فنشرت في عددىا الصادر بتاريخ 
 –استعرضت فيو جوانب القضية  ((النصب بأقراص التخسيس)) تحقيقا صحفيا بعنواف 15/11/2002
ومف ىؤالء الدكتور مصطفي إبراىيـ وقد .  ونقمت آراء عدد مف المسئوليف في قطاع الصحة41،43ص

والدكتور عاطؼ بسيوني استشاري األمراض الباطنة والسكر بالمعيد القومي لمسكر . ذكرنا رأيو مف قبؿ
والغدد الصماء الذي وصؼ بعض أدوية التخسيس بأنيا عقاقير تصيب بمضاعفات في القمب وتستمر 

والدكتور محمد أبو الغيط أستاذ الغدد والتخسيس الذي وصؼ . آثارىا حتى بعد التوقؼ عف استخداميا
. بأنيا كبسوالت مجيولة اليوية لـ يرد ذكرىا في أي مؤتمر طبي ((الحبة الذكية))ما يسمي بدواء 

والدكتور رياض جيد استشاري السكر والسمنة والغدد الصماء الذي وصؼ اإلعالف عف ىذا النوع مف 
  .العالج بأنو نوع مف الدجؿ والنصب التجاري

.. ويجد القارئ ليذا البحث عدة نماذج إعالنية أوردناىا في الممحؽ منيا إعالنات موضوعية
ومنيا إعالنات اتخذت بشأنيا إجراءات رسمية غير أنيا كميا ال تشير صراحة لوجود تصريح بنشرىا مف 

.  وزارة الصحة
 

: مواثيق الشرف
إذ يقوؿ الدكتور صفوت . ويؤيد موقؼ مسئولي وزارة الصحة الرأي اإلعالمي المتخصص 

العالـ أستاذ اإلعالف بكمية اإلعالـ جامعة القاىرة إف اإلعالف عف أدوية التخسيس بالشكؿ والطريقة 
فيذه اإلعالنات عف مراكز .. المذيف تـ بيما خالؿ الفترة الماضية مخالفة لميثاؽ الشرؼ اإلعالمي

التجميؿ وأدوية الرشاقة والترويج ليا أصبحت تنتشر بصورة واضحة ويتـ توظيؼ اإلعالف لترويج 
الخدمات الطبية في حيف أف الخدمات الطبية ىي عالقة مباشرة بيف الطبيب والمريض وال يصح 

. ولكننا لألسؼ نجد اإلعالنات تنتشر في جميع وسائؿ اإلعالـ بشكؿ دوري ومستمر.. اإلعالف عنيا
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واليدؼ منيا ىو التركيز عمي استمالة المرأة بإبراز إمكانية الوصوؿ إلي الرشاقة والمبالغة في إبراز 
  .الجوانب اإليجابية وتعميقيا لكؿ قطاعات الجميور المستيدؼ دوف إبراز لمجوانب السمبية لمدواء

وكما أف اإلعالف عمي ىذا النحو مخالؼ لميثاؽ الشرؼ اإلعالمي فيو كذلؾ مخالؼ لميثاؽ الشرؼ 
فكما يقوؿ الدكتور صفوت العالـ أيضا فأف اإلعالف عف ىذه األدوية ومراكز التجميؿ . اإلعالني

محظور في كؿ دوؿ العالـ ألنو مخالؼ لميثاؽ الشرؼ اإلعالني الذي ينص عمي أنو ال يصح اإلعالف 
والخروج عف ذلؾ يعتبر تضميال . عف أي دواء في وسائؿ اإلعالـ ألف الدواء ال يروج إال بمعرفة الطبيب

. لممواطف ويجعمو عرضة لعمميات النصب واالحتياؿ
 

: تفعيل دور الرقابة
تفعيؿ دور التقارير الخاصة بالممارسة المينية : والحؿ مف وجية نظر الدكتور صفوت العالـ ىو

وتعظيـ دور .. والصحفية وبخاصة الجزء الخاص باإلعالف الصادر مف المجمس األعمى لمصحافة
القوانيف الخاصة بحماية المستيمؾ، وتحصينو أماـ جشع المعمنيف، وتشدد الحكومات المختمفة بشأف 

العالـ ))وحسبما نشرت صحيفة . تطبيؽ إجراءات حماية المستيمؾ خصوصا في مجاؿ الدواء والعالج
 فإف الحكومة األمريكية قد حذرت شركات األدوية مف 18/11/2002في عددىا الصادر بتاريخ ( (اليـو

تقديـ أية حوافز مالية لألطباء والصيادلة أو أي مف مسئولي الرعاية الصحية في البالد لوصؼ أو 
وجاء ىذا التحذير بعد أف . كما حذرتيـ مف تحويؿ المرضي مف دواء آلخر. لمتوصية بأدوية بعينيا

أبمغت الحكومة مسئولي صناعة األدوية بأف الكثير مف الممارسات المستخدمة كؿ عاـ في تسويؽ وبيع 
  .األدوية يمكف أف تقع تحت طائمة القوانيف الفيدرالية لالحتياؿ والتجاوزات

يثور الجدؿ بشأف اإلعالنات التي تنشرىا شركات -  فة ي كما تقوؿ الصح–وفي نفس الوقت 
األدوية بعد أف أصبح مسموحا لشركات األدوية األمريكية بأف تدير محطات تميفزيونية تجارية لمدعاية 

وأصبح المشاىد األمريكي يشاىد في المتوسط تسعة إعالنات عف األدوية . 1997لمنتجاتيا منذ عاـ 
  .في اليـو

ونتيجة لمحممة الصحفية واىتماـ وزارة الصحة بدأت الصحؼ والمجالت تدقؽ مؤخرا في نشر مثؿ 
. ((بتصريح مف وزارة الصحة))ىذا النوع مف اإلعالنات وأصبحنا نقرأ 

 
: ةــالخالص

: خالصة القول من خالل دراسة ىذه الحالة المحددة وتداعياتيا ومالبساتيا ما يمي
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إف اإلعالف عف الخدمات العالجية واألدوية  بصفة عامة محكـو بقوانيف ومواثيؽ شرؼ  -1
عالنية تحدد ما ىو مباح وما ىو محظور، كما تحدد قواعد اإلعالف في وسائؿ  إعالمية وا 

. اإلعالـ المختمفة
لموزعة أو المروجة لممنتجات الدوائية أو الخدمات العالجية أف اإف واجب الجيات المنتجة أو  -2

 :تمتـز بعدة أشياء

. قواعد ممارسة المينة كما تحددىا القوانيف- أ
 .آداب ممارسة المينة كما ىي واردة في القوانيف واألعراؼ المعموؿ بيا-ب

قواعد وآداب اإلعالف كما ىي منصوص عمييا في مواثيؽ الشرؼ اإلعالمية -ج
 .واإلعالنية

منظومة األخالؽ التي تحكـ المجتمع والتي تنطمؽ في المجتمعات اإلسالمية مف القيـ -د
 .والتعاليـ الدينية بشكؿ أساسي

إف واجب وزارة الصحة أف تطبؽ بشدة نصوص القوانيف سواء فيما يتعمؽ بالممارسة الطبية  -3
ذاتيا أو ما يتعمؽ باإلعالف عنيا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وتعقب أي مخالفة ليذه 

. القوانيف
يتعيف عمي جيات اإلشراؼ والرقابة في وسائؿ اإلعالـ أف تمتـز بتطبيؽ القانوف الذي يمـز  -4

باعتماد إعالنات الخدمات الطبية واألدوية مف الجية المختصة في وزارة الصحة والسكاف 
 .وعدـ قبوؿ أي إعالنات ما لـ يكف موافقا عمييا رسميا مف ىذه الجية

يتعيف عمي وسائؿ اإلعالـ أف تتحرى تطبيؽ قوانيف ومواثيؽ شرؼ اإلعالـ واإلعالف فيما  -5
يخص محتويات ما تبثو أو تنشره مف إعالنات األدوية أو األجيزة الطبية أو المؤسسات 

وأف تتأكد مف التزاـ المعمنيف بالقواعد المنصوص . العالجية مف مستشفيات ومراكز وغيرىا
 .عمييا في مواثيؽ الشرؼ اإلعالنية

مف الميـ قياـ جمعيات لحماية المستيمؾ يكوف مف ضمف مياميا توعية الجميور بحقوقو  -6
وواجباتو، والتأكد مف مصداقية اإلعالنات خاصة فيما يتعمؽ منيا بالعالج  والدواء، ومعاونة 

الجيات الرسمية في متابعة ما ينشر مف إعالنات والتأكد مف مطابقتيا لمشروط وتطبيقيا 
 .لمقوانيف، واإلبالغ عف أي مخالفات مف أي نوع

ويبقي في النياية العنصر الحاسـ في األمر وىو الجميور المتعامؿ مع ىذا النوع مف  -7
والواجب األساسي ليذا الجميور ىو عدـ االندفاع وراء اإلعالنات الخادعة، . الخدمات
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والتأني في سعيو لمحصوؿ عمي ىذه الخدمات، والتأكد مف صحة ما بيا مف معمومات، 
والتأكد مف أف المراكز الطبية التي تمارس ىذا النوع مف العالج تعمؿ بترخيص رسمي يشمؿ 

كؿ الخدمات المنصوص عمييا وأنو مشيود ليا بالكفاءة والنزاىة، وكذلؾ التأكد مف أف 
 .األدوية واألجيزة قد اختبرت واعتمدت رسميا وأنو ليست ليا آثار جانبية

 

،  ،واهلل ولي التوفيؽ
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قـــالممح  

 نماذج إعالنية
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ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي من المنظور الديني ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي من المنظور الديني 
(الدعوة والدعاية)  (الدعوة والدعاية)

أحمـد فـراج 
الخبير اإلعالمي ومستشار رئيس مجلس الشعب للشئون العربية 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كمفني األخ الصديق العالم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي اإلسالمي 
ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن "لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزىر، بإعداد بحث يتناول 

 بين العديد من –، وىو موضوع ىام، أعتقد أنو يتناول (الدعوة والدعاية)" الطبي من المنظور الديني
.  عدًدا من المحاور الرئيسية–الجوانب 

.  اإلعالم ودوره المتعاظم في عالم اليوم:أولها  
.  اإلنسان محوًرا لممقاصد والحقوق التي قررتيا الشريعة اإلسالمية:وثانيها  
.  حقوق الرعاية الصحية من خالل الطب الوقائي:والثالث  
.  حقوق الرعاية الصحية من خالل الطب العالجي:والمحور الرابع  
 ما يمكن أن يكون ميثاق شرف لضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن :والمحور الخامس  

. الطبي من المنظور اإلسالمي
 
: اإلعالم ودوره المتعاظم في عالم اليوم- 1
ن لم يكن اإلعالم ظاىرة جديدة في تاريخ البشر، فقد كان اإلعالم -1/1  نحن نعيش عصر اإلعالم، وا 

موجوًدا عمى امتداد التاريخ اإلنساني، منذ ابسط صور االتصال المباشر في أقدم العصور، 
إلى أعقد أشكالو وآلياتو العصرية وأكثرىا تطوًرا وأبمغيا تأثيًرا، حتى أصبح العالم قرية صغيرة 

 في مستويات التقـدم – داخل ذلك المجتمع –يسمونيا مجتمع اإلعالم، مع التسميم بالتباين 
بين قاراتو وأقطـاره، سواء في الغنى والفقر، في المعرفة والجيل، في التحـضر والتخمف، وفي 

. المنظومـة األخالقيـة السائدة ىنا أو ىناك
 أنيى – أو باألحرى االتصال –وأصبحنا ندرك بوضوح ال لبس فيو أن اإلعالم 

احتكار العديد من الجيات المختصة، لكثير من مجاالت العمل الوطني والقومي، بل صار 
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 أنو أنيى – عمى سبيل المثال –شريًكا فعااًل في مجمل النشاطات المجتمعية، من ذلك 
احتكار العممية التعميمية والثقافية، بل وأصبح مادة رئيسية في موضوعاتيا ووسيمة ىامة في 

. نشرىا
ومن ناحية أخرى تأكد عمى الصعيد العالمي دوره الخطير الذي لم يعد يقتصر عمى 

نما يمتد إلى التحضير لبعض تمك  النقل السريع والفوري لألحداث والوقائع وتفسيرىا، وا 
. األحداث وتحشيد الرأي العام وراءىا، والتعتيم عمى بعضيا اآلخر

 وسواء عندنا أتعمق األمر بالداخل أم بالخارج، فقد أصبحت وسائل االتصال الحديثة تمارس -1/2
دورىا وتأثيراتيا في تكوين األفكار وتشكيل تصورات المتمقين، وتنميط السموكيات، وبث ما 
يرغب فيو المسيطرون عمى أجيزة اإلعالم واالتصال لصياغة المواقف، ولتعميق الشعور 

 القيم الثقافية واألخالقية، واألنساق االجتماعية – أو إعادة تشكيل –باالنتماء، وتشكيل 
والعادات، تثبيًتا أو تعدياًل، فضاًل عن القدرة عمى حفز المواطنين خمف مجمل األىداف 
والسياسات المرغوبة، وبناء مواقف وانحيازات وسموكيات في مختمف القضايا، ثقافية أو 

. اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرىا
كذلك تحرص مختمف األجيزة المختصة في مجال اإلعالم الدولي عمى التأثير عمى 

مواقف الغير وفي صياغة الرأي العام العالمي إزاء المشكالت الدولية بما يتفق مع 
. استراتيجياتيا وسياساتيا، فضاًل عن أطماعيا ومصالحيا

ذا كان تأثير االتصال يمتد إلى كثير من المجاالت فإنو ينصب بصفة خاصة عمى الثقافة -1/3  وا 
بمعناىا العام؛ القيم والمواقف واالتجاىات، وأنماط السموك والمرجعية، وأصبح قادًرا عمى 

المساىمة في بنـاء اإلنسان وربما ىدمـو، وعمى ترسيخ القيـم األخالقية أو إفسادىا، وعمى تعزيز 
التفاىم واالحترام بين الشعوب، بقدر ما يستطيع العمل عمى تشويو صورة اآلخرين وتزييف 

. الوقائع، وعرضيا بطرق مغرضة ومغايرة لمحقائق
وقد أدت ثورة التكنولوجيا في عالم االتصال إلى تعميق تأثير تمك الوسائل عمى 

فإذا تمتعت الرسالة االتصالية والخدمات . الصعيدين الفردي والجماعي والداخمي والخارجي
اإلعالمية التي تقدميا وسائل االتصال لجميور المتمقين بالمصداقية والكفاءة، تحدد مقدار 

ال كان البديل المجوء إلى مصادر أخرى لممعرفة أو لفيم األحداث أو تمبية  اعتمادىم عمييا، وا 
االحتياجات، ويصدق ذلك بالنسبة لمجمل نوعيات البرامج إقبااًل عمييا أو عزوًفا عنيا، إلى 

بياًرا متاًعا وا  . األكثر فائدة واحتراًما، واألروع إبداًعا وا 
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 في مواجية كل التحديات استطاعت أمتنا عبر تاريخيا الطويل أن تستعصي عمى الذوبان -1/4
بثقافتيا ومرجعيتيا وتمسكيا باإلسالم عقيدة وشريعة وأخالًقا ومنيج حياة، وحين يتأكد لنا الدور 
: الخطير الذي يؤديو اإلعالم واالتصال في رفد مسيرة بناءة لحياتنا المعاصرة، يتبين لنا أمران 

حاجتنا إلى مزيد من تعميق وعينا بالدين ومبادئو وتأكيد انتمائنا إلى منظومتو : األول 
أننا : ، والثاني واإلنسان ىو ىدفيا وأداتيااألخالقية سبياًل إلى تحقيق التنمية الشاممة والمتوازنة، 

أشد ما نكون حاجة إلى حسن توظيف آليات اإلعالم واالتصال في تأكيد المبادئ والمثل 
 عمى الخصوص –والضوابط األخالقية التي تمثل ىاديًّا ومرشًدا لمعمل اإلعالمي عامة ونبراًسا 

 في واحد من أىم المجاالت وىو مجال العموم الطبية ونشر الثقافة الصحية بين الشعوب –
لمصمحة المواطن؛ معافى أو مريًضا، ولمصمحة مينة الطب، إذ أن انتياك ضوابط وأخالقيات 

اإلعالم واإلعالن يعود بالسمب عمى مينة الطب ذاتيا، ويضر بمصمحة المريض، وىو ما 
. نعتبره انتياًكا لحقوق اإلنسان

 
  اإلنسان محوًرا للمقاصد والحقوق التي قررتها الشريعة– 2
، ىو الذي خمقو اهلل فسواه وعدلو، ونفخ فيو من روحو وعممو األسماء كميا، وأسجد لو واإلنسان -2/1

 وكمفو بعمارتيا، وبعث من إني جاعل في األرض خميفةمالئكتو وجعمو خميفة في األرض 
أجمو األنبياء وأرسل الرسل بالبينات وأنزل معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل 

ن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوىاويخرجيم من الظممات إلى النور، وأكـرم اإلنسان بالنعم  . وا 
 عظيمة، ودالئل تكريمو كثيرة وجميمة، فيو مخموق مكرم منذ المحظة وعناية اإلسالم باإلنسان

اهلل الذي سخـر لكم البحـر :  وسخر لو ما في الكون وقال ولقد كرمنا بني آدماألولى 
وسخر لكم ما في السموات وما  ،لتجـري الفمك فيو بأمـره ولتبتغوا مـن فضـمو ولعمكم تشكـرون

. في األرض جميًعا
وجاءت تشريعات اإلسـالم كميا التي تتجو إلى التحميل أو التحريم أو تتجو  : المقاصد الخمسة -2/2

إلى اإلباحة أو الحظر، دلياًل عمى عناية اإلسالم وتكريمو ليذا المخموق، فيذه التشريعات 
وىي . جاءت لتحفظ عمى اإلنسان ضرورياتو، وترفع عنو الحرج، وتضمن لو حياة سعيدة ىانئة

تقوم عمى ما اصطمح الفقياء عمى تسميتو بالحفاظ عمى المقاصد الخمسة التي عمييا قوام 
. حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال: الحياة، وىي 

 وال يستطيع اإلنسان المحافظة عمى ىذه الحقوق إال بحفظ الصحة وىي من أىم األمور التي -2/3
حاطيا اإلسالم بعنايتو، وطمب الرسول عميو الصالة والسالم من أمتو أن يسألوا اهلل إياىا فقال 
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وجعميا مسئوليـة كبرى أمام " سموا اهلل المعافاة، فإنو لم يؤت أحد بعد اليقين خيًرا من المعافاة: "
ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء : إن أول ما يحاسب بو العبد يوم القيمة أن يقال لو "اهلل 

". البارد؟
.  وأوضح لنا القرآن والسنة الوسائل التي نحافظ بيا عمى الصحة وما يبقييا وما يحسنيا

:  ومنيا 
 النظافة والطيارة .
 التداوي إذا أصيب بالمرض .
 التغذية الحسنة .
 االبتعاد عن الفواحش .

: وسوف نكتفي ببعض أمثمة عن تمك الدالالت العممية التي أمرنا بيا الدين 
  ثبت طبيًّا أنيا تمنع حدوث – وىي االستنجاء –فنظافة السبيمين مثاًل 

االلتيابات أو ترسب األمالح وتحمي من اإلصابة بالطفيميات والديدان 
وخاصة ديدان األكسيورس، وتحمي من أمراض خطيرة مثل التيفود ووباء 

. الكوليرا ووباء الكبد الفيروسي
  وفي تقميم األظافر ثبت أن بويضات الديدان تعمق باألظافر الطويمة وتنتقل

. إلى فم اإلنسان وتتوالد وتتكاثر بعد ذلك في الجسم وتسبب أمراًضا مزمنة
  والذين لم يكتفوا بمجرد االلتزام بسنة التسوك وأخضعوا السواك واستعمالو

لمدراسة أثبتوا طبيًّا، أنو يقي الفم من االلتيابات ويحفظ األسنان طبيعية 
المعة ويقوييا ويحمييا بمادة فيو مضادة لمجراثيم، كما أن بو كميات من 
بمورات السيميس الصمبة التي تعـتبر مادة منظفة تزيل اصفرار األسنان، 

كما أشارت مجمة أطبـاء األسنان األمريكيـة  (%4نحو )ونسبتيـا فيو عالية 
، والسواك يعتبر منظفًّا (طبًقا لحديث تميفزيوني لمدكتور محمد ىيثم الخياط)

كيماويًّا مستمًرا خالًفا لمفرشاة التي تعود الجراثيم إلى الفم بعد وقت قميل من 
استعماليا مع معجون األسنان، وال يكتفي اإلسـالم بتنظيف الفم بالسواك 

فحسب، بل يأمر بالمضمضة عند الوضوء، وتكرار استخدام السواك توقيًّا 
. من أمراض كثيرة يمكن أن يتسبب فييا الفم واألسنان
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  ولنأخذ مثااًل آخر من استنشاق الماء واستنثاره في الوضوء، فنجد أن غسل
األنف يخمصيا من أتربة وجراثيم ونفايات عالقة، ويحمي اإلنسان من 

أمراض مثل األنفموانزا وشمل األطفال والدفتيريا والتيابات الجيوب األنفيـة 
وأمراض الجياز التنفـسي والحمى الروماتيزمية، بل وثبت عمميًّا أن األنف 

يبقى نظـيًفا من ثالث إلى خمس ساعات، ثم يعود إلى التموث الذي ُيقضى 
 .عميو بالوضوء

وىناك عشرات األمثمة التي يمكن أن نسوقيا تشير إلى اليدي القرآني والنبوي لحفظ 
. الصحة ورعايتيا دون عقاقير أو تكاليف مادية وبيسر ال عسر معو

والنصوص القرآنية ونصوص السنة تدل في مجموعيا عمى صرامة التشريعات 
. وحياطتيا لممقاصد الخمسة

 وبغية الحفاظ عمى ىذه المقاصد والقيام بمسئولية التكريم، فقد سمح اهلل اإلنسان بالمعرفة فقال -2/4
 كرم اإلنسان صحيًحا ومريًضا الرحمن، عمم القرآن، خمق اإلنسان عممو البيان: تعالى 

وميًتا، وشرع لو من األحكام ما يصمح بو حالو في الدنيا واآلخرة، ويدفع عنو المفاسد والشرور 
واألوجاع واألوبئة؛ فأحل لو الطيبات، وحرم عميو الخبائث والفواحش والرجس والنجاسات التي 
تيدم نفسو وتيمك الحرث والنسل، وتفسد حياتو اإلنسانية واالجتماعية، وجاءت األحكام التي 

تتناول بالتفصيل الدقيق كل ما يتعمق بخيره ومصمحتو ومنفعتو، غذاءه وقوام حياتو وبقائو، ما 
ُحرمت عميكم الميتُة والدَم ولحُم الخنزير وما أىل لغير اهلل بو، والمنخنقة أحمو وما حرمو 

...والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح عمى النصب 
المائدة ] (1)

3] .
 فتحريم الخمر الذي نزل بو القرآن، ىو حماية لعقل اإلنسان وصحتو؛ ليحمي المجتمع كذلك من -2/5

. األمراض ومن عواقب غياب العقل

                                                           
(1)

 الميتة والدم مخرجهما في الظاىر مخرج عموم والمراد منهما الخصوص، فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال وما كان  
. في اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام

 : ( وما بعدىا67 ص 3 ط5ج) ويقول تفسير الطبري 
. التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة وتختنق فتموت، أو توثق فيقتلها بالخناق وثاقها، أو تخنق:  المنخنقة 
. التي تموت وقيذا، أي تضرب حتى يقذوىا ثم يأكلوىا، أو حتى تموت:  الموقوذة 

. التي تتردى من مكان عال، من جبل أو في بئر: المتردية 
. الشاة تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية: النطيحة 

. ما أخذ: وما أكل السبع 
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وتحريم الزنا، وكل ما يوصل إليو يستيدف حماية الفرد رجاًل أو امرأة وكرامتيما 
. وحماية األسرة والمجتمع من التفكك واختالط األنساب وانتشار األمراض

وتحريـم الفواحش، يتغيا الحفاظ عمى سالمة المجتمع وقيمو وتماسكو، وقد شـدد 
، وقـال وال تقربوا الفواحش ما ظير منيا وما بطن: اإلسالم في ىـذا المجال فقال اهلل تعالى 

لم تظير الفاحشة في قوم حتى يعمنوا بيا، إال فشا فييم الطاعون : "صمى اهلل عميو وسمم 
وىا ىو العالم يعاني من مرض ". واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفيم الذين مضوا

. اإليدز وغيره
وباختصار فإن فمسفة اإلسالم في المحرمات ىي منع الضرر عن اإلنسان وعن 

. اآلخرين
 صحة اإلنسان  من وجية نظر اإلسالم تشتمل عمى كل جوانب الحياة اإلنسانية، البدنية -2/6

. والروحية والنفسية واالجتماعية
   ولمحفاظ عمى الصحة البد من وجود وسيمة إلى ذلك، والوسيمة ىي عمم الطب الذي 

ال أعمم عممًّا بعد : "اعتبره الفقيـاء فرض كفاية، وما أجمـل وأدق ما قالو عنو اإلمـام الشافعي 
". الحالل والحرام أنبل من الطب

العالقة إذن بين الدين والطب ىي عالقة وثيقة؛ فاإلسالم جاء لمدنيا والدين مًعا، 
. وشريعة اهلل وتعاليمو تتناول شئون الحياة كميا

 ويعتبر اإلسالم أن المدخل الحقيقي لسالمة صحة اإلنسان، ىو سكينة النفس سواء النفسية أو -2/6/1
البدنية، والسكينة مدخميا الحقيقي ىو اإليمان القوي باهلل، وبأنو المعبود بحق، وىو الـرب 

المدبر الخالق الرازق المقـدر، واإليمان بأن ما أصاب اإلنسان لم يكن ليخطئو، وما أخطأه 
. لم يكن ليصيبو

كذلك فإن أداء العبادات ىو المدخل اآلخر؛ فالصالة صمة بين العبد وربو، ومناجاة 
شعار ليا برقابة اهلل ومعيتو واستصحاب قيم  هلل، وتطيير لمنفس، والصوم تزكية ليا، وا 

الخير، والزكاة تزكية لممال، ونماء وتطيير لمنفس من الشح، والحج ىجرة إلى اهلل ورسولو 
. وتربية عممية عمى كل فضائل الدين

 ويعتبر الضمير المؤمن ىو الوازع المييمن عمى سموك الفرد والتزامو بمنيج اهلل وشريعتو -2/6/2
. انطالًقا من اإليمان باهلل وليس خوًفا من سطوة السمطان أو القانون

  واالنتماء إلى منيج اهلل وشرعتو الحاكمة ىو أعظم الركائز التي تشكل القاعدة 
األخالقية المتينة، التي تضبط إيقاع السموك اإلنساني عمى قيم الخير والحق والعدل 
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واإلحسان، يصدق ذلك في شئون السياسة واالقتصاد واالجتماع، ويصدق في مجال الصحة 
 لممنيج من خالل الشريعة التي يصدر عنيا، الوالءوالثقافة والتعميم واإلعالم، بحيث يكون 

ولمبادئيـا وقواعدىا العامة والتفصيميـة، ولمعطياتيا لمحياة، يكون ذلك كمو، ىو المعادل 
لمضوابط األخالقية التي تحكم سموك الكافة في سائر العالقات السائـدة في المجتمع وعمى 

. مستوى الفرد واألسرة والمجتمع والدولة وعمى كل الصعد
قامة الحضارة وحمايتيا ىي مطموب أمانة -2/7  فإذا كان اإلنسان خميفة، كانت عمارة األرض وا 

الخالفة، وكان الجسد والمال والعموم والمعارف والوقت، ىي أىم وسائمو لعمارتيا وحمايتيا من 
. وال تفسدوا في األرض بعد إصالحيا: اإلفساد، يقول اهلل تعالى 

 وال نريد أن نطرح في األلفية الثالثة، المنظور الديني المقابل لمتعامل مع البيئة كما جاء في 
اإلسالم منذ خمسة عشر قرًنا إال عمى سبيل المقارنة في التوجو العام، فقد تكررت نحو خمسين 

نييًّا واستنكاًرا وتحذيًرا من عواقب اإلفساد في األرض، يقول اهلل " فسد"مرة اإلشارة إلى مادة 
 ويشـدد القـرآن النكـير عمى وال تفسدوا في األرض بعد إصالحيا: تعالى في كتابو الكريم 

الذين يفسدون في األرض وال يصمحون ويقـول ، :وال تبغ الفساد في األرض ويقول ، :
وال تعثوا في األرض مفسدين .

ومن ناحية أخرى اعتبر اإلسالم زراعة نبتة تخّضر األرض في آخر لحظة من 
إذا قامت القيامة : "لحظات الدنيـا من أعظم األعمـال، حيث قال الرسول عميو الصالة والسالم 

". فميفعل (أي يغرسيا في األرض)وفي يـد أحدكم فسيـمة فاستطـاع أن يـزرعيا 
وىذه النظرة لمبيئة ىي جزء من منظومة أخالقية، تنبثق من توجيو رباني بحماية 

األرض من اإلفساد، والحرص الدائم عمى إصالحيا باعتبارىا بيئة الخالفة عن اهلل، ومجال 
. االرتقاء بنوعية الحياة عمييا، الذي ىو من أىداف الدين

 ولقد عقدت مؤتمرات دولية حول البيئة كشفت وعيًّا عالميًّا متزايًدا بأىميتيا، وبالتأثيرات المتبادلة -2/8
بين تدىور البيئة وأنماط اإلنتاج والتنمية، ومنذ مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية في ريو عام 

م، عقدت عدة اجتماعات أبرزىا الدورة االستثنائية لمجمعية العامة لألمم المتحدة في 1992
. م1997يونيو عام 

وألزم بروتوكول كيوتو الدول . وعقدت اتفاقات عالمية لم تطبق عمى أرض الواقع
المتقدمة بالحد من األنشطة االقتصادية التي تنتج عنيا انبعاثات لمغازات المسببة لزيادة درجة 

؛ لمنع أضرارىا البيئية Green House Gasesحرارة الغالف الجوي، وىي الغازات الدفيئة 
. الجسيمة، بما في ذلك الصحة
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ذا بالواليـات المتحدة األمريكية تنسحب من بروتوكول كيوتو نيائيًّا في إبريل  وا 
م، رغم أنيا من أكثر الدول إسياًما في 1998م، بعد أن كانت وقعت عميو في نوفمبر 2001

. االنبعاثات الدفيئة، ومن ثم إفساًدا لمبيئة
 

 : حقوق الرعاية الصحية من خالل الطب الوقائي والعالجي
 ال يستطيع اإلنسان أن يقوم بأمانة الخالفة واالرتقاء بنوعية الحياة إال بالعقل واإلرادة وقوة 

. الجسم
.  العقل السميم في الجسم السميم، واإلرادة الحرة ىي الوجو اآلخر لمعقيدة

لى عالج حتى يتسنى لو القيام بمسئولياتو، ونظرة اإلسالم   ويحتاج اإلنسان إلى رعاية ووقاية وا 
: لمصحة في ضوء نظرية االستخالف تتطمب ثالثة أمور 

 بناء الجسم وتحسين مستوى الصحة. 

 حماية الجسم مما يعتريو من ضعف أو أمراض، وىذا ىو الطب الوقائي. 

 عالج الجسم من األمراض والعجز وىذا ىو الطب العالجي. 

. وذلك ىو مجمل العممية الطبية
وال ننسى أن إنسان الغرب يتمتع بمستويات متقدمة من ثمار ىذه العممية، ومع ذلك نالحظ أن 

دث االنتحار أكثر ارتفاًعا في الدول األكثر تمتًعا بمستويات عالية من الرفاىية، كما أن ىناك انسبة حو
مالحظات سمبية عمى مستوى استقرار العالقات األسرية والروابط االجتماعية، كذلك لوحظ انتشار معاقرة 

. المخدرات والمسكرات مع إباحة تداوليا، مما أزعج بعض الدول األوروبية من بعض جيرانيا
وينتشر مـرض اإليدز بشكل مخيف، ويحصد ضحاياه في أماكن كثيرة، ورغم ذلك ال حديث 

عن العفة والفضيمة واألخالق، ولكن الجيود تبذل في توزيع العوازل الذكرية واألنثوية، كأنما يقال لمناس 
. افعموا ما شئتم ولكن استعمموا وسائل العزل لموقاية من اإليدز

دور الدين أن يصحح الممارسات المنحرفة، وىنا يأتي دور اإلعالم الذي يتعين أن يقدم 
المنظور الديني، ويوضح نظرة اإلسالم إلى الحالل والحرام المذين يحفظان عمى اإلنسان حياتو وصحتو 

. واستقراره النفسي والعاطفي والجنسي
 خالصة قواعد – في رأينا –والضوابط واألخالقيات التي تحكم اإلعالم واإلعالن الطبي ىي 

الحالل والحرام، ومنظومة القيم األخالقية التي تشكل سياًجا حول األحكام والتشريعات، صيانة وحماية 
. ليا
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إذن من الضروري قيام اإلعالم واإلعالن الطبي بنقل ونشر وترسيخ الرؤية اإلسالمية الطبية؛ 
. إذ من المفيد جدًّا أن يعرف العامة والخاصة منظور اإلسالم في مجال الطب

3 
 (1) الطب الوقائي– 

 يسعى الطب اليوم جاىًدا إلى تفعيل دور الطب الوقائي الذي جاء بو اإلسالم قبل أربعة عشر 
قرًنا، وأعطاه مكاًنا متميًزا حيث شمل حيًزا واسًعا من النصوص النبوية الشريفة، ونستطيع تصنيف ما 

: يتعمق بالطب الوقائي في السنة النبوية عمى النحو اآلتي 
: ، ونشر الوعي بطرقيا، ومن أىم األحاديث في ذلك التحذير من العدوى -3/1

 "وقد ثبت أن المجـذوم يشبو وجيـو وجو األسد أو المبؤة "فـر من المجذوم فرارك من األسد ،
Lioneen Face وىكذا نجد أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم تنبأ أو نبو إلى أن الجذام ،

 .يشبو وجو األسد، ثم جاءت التسمية العممية مطابقة لوصف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

  إنا قد بايعناك: "وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليو النبي صمى اهلل عميو وسمم "
 ".أرجع فقد بايعناك: "وفي رواية 

  كل : "وثبت عن جابر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أكل مع مجـذوم في قصعة واحدة، وقال
، وقد ثبت عمميًّا أن ىناك نوًعا آخر غير معدي ينحصر في "ثقة باهلل وتوكل عميو ال عدوى

األعصاب، وىكذا نجد إعجاًزا عمميًّا عظيًما في حديثي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حين 
فرق بين نوعي الجذام، المعدي الذي يشبو األسد وىو نوع ُعقدي، والنوع اآلخر درني غير 

 .معدي

 "ال يورد ممرض عمى مصح." 

 
 :  الوقاية من األمراض المعدية -3/2
:  الحجر الصحي -3/2/1

                                                           

ضمن كتاب الطب اإلسالمي، )، للدكتور محمود الحاج قاسم محمد، "الطب الوقائي النبوي" أفدت فيما يتعلق بالطب الوقائي ببحث  (1)
.  156 – 109، ص 1، ج(الوقاية في اإلسالم (3)دولة الكويت، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 

، للدكتور أحمد شوقي الفنجري "السلوك اإلسالمي والصحة، أثر اإلسالم وتعاليمو في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع"وبحث 
. 86 – 71، ص 1، ج(المرجع السابق)

. 173 – 159، ص 1، ج(المرجع نفسو)، للدكتور محمد كامل أحمد، "اإلسـالم والوقـايـة مـن األمـراض"وبحـث 
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وضع الرسول صمى اهلل عميو وسمم أساس الحجر الصحي، وذلك بنييو أىل مكان 
. وقع فيو مرض وبائي من الخروج منو، ومنع من ىم خارجو من الدخول إليو

ذا وقع بأرض وأنتم فييا ال : "فقـال  إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخموىا، وا 
". تخرجوا منيا

ومفيوم الحجر الصحي مفيوم حديث لم تعرفو البشرية إال في أواخر القرن التاسع 
عشر؛ وىو يعمل عمى عدم انتشار الوباء، فمثاًل الشخص السميم في أرض الوباء أثبت 

. الطب أنو قد يكون حاماًل لمميكروب، فخروجو يسبب انتشار المرض
المقيم : "، وقال "الفار من الطاعون كالفار من الزحف: "قال صمى اهلل عميو وسمم 

". فيو كالشييد
 : النظافة الشخصية والعناية بالبدن -3/2/2

نظافة الجمد واألظافر والممبس، وقد حرص : من بديييات الطب الوقائي اليوم 
: اإلسالم عمى ىذه األمور وأكثر منيا قبل أربعة عشر قرًنا، فدعا إلى 

: الطيارة بأشكاليا المتنوعة، عن طريق - 
  الوضوء الذي ىو فرض ال تصح الصالة إال

بو، وىو سبيل إلى نظافة وتطيير أعضاء 
 .اإلنسان الظاىرة التي تتعرض لما يموثيا

  إن "الغسل، سواء غسل الفرض أو غسل العادة
هلل عمى كل مسمم أن يغتسل في كل سبعة 

 ".أيام

  النظافة الموضوعية، وىي متعددة: 

" كان صمى اهلل عميو وسمم إذا أراد أن يأكل غسل يديو"
" إذا توضأ كان يدلك أصابع رجميو بخنصره"و 

مضمضوا من المبن فإن لو : "، ويقول "إذا توضأت فمضمض: "وكان يقول 
". دسًما

السواك "، "لوال أن أشق عمى أمتي ألمرتيم بالسواك عند كل صالة: "ويقول 
". مطيرة لمفم، مرضاة لمرب
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أي " مسح أذنيو وكان يمسح المآقين"وصح أن النبي صمى اهلل عميو وسمم 
إذا توضأ أحدكم فميستنشق بمنخريو من الماء ثم : "العينين، وكان يقول 

 ".من كان لو شعر فميكرمو: "، وكان يقول "لينتثر

: ومن العناية بالبدن، التغذية الحسنة، وتكون - 
  ،بتحري الغذاء الطيب، واجتناب الغذاء الخبيثكموا من الطيبات. 

  وعدم االمتناع عن الغذاءال تحرموا طيبات ما أحل اهلل لكم. 

  عـدم اإلسـرافوكموا واشربوا وال تسرفوا إن اهلل ال يحب المسرفين ويقول ،
ما مأل ابن آدم وعاء شًرا من بطنو، بحسب : "الرسول عميو الصالة والسالم 
". ابن آدم أكالت يقمن صمبو

: إعطاء كل عضو حقو - 
 "ن لعينيك عميك حًقا عميكم بما "، وعدم تكميف اإلنسان نفسو ما ال تطيق "وا 

". تطيقون
: البعد عن الخبائب والمحرمات - 

 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظير منيا وما بطن واإلثم .
: عدم اإلضرار بالنفس - 

وال تقتموا أنفسكم ،وال تمقوا بأيديكم إلى التيمكة وعدم اإلضرار ،
: بالنفس يكون 

  ،احرص عمى ما ينفعك"بحرص اإلنسان عمى ما ينفعو." 

  ،والتوقي يكون بالبعد عن "ومن يتوق الشر يوقو"التوقي من األمراض ،
 .الزنا، العدوى: مصادر المرض 

 
 : صحة البيئة ومنع التموث -3/2/3

اإلسالم أمرنا بالمحافظة عمى البيئة واستغالل ما فييا من أرزاق، ولذلك جاء في 
إن اهلل طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يجب : "الحديث 

". (ساحاتكم)الجود، فنظفوا أفنيتكم 
ومعروف عمميًّا ما لمقمامة وتراكميا في البيوت والطرقات من أضرار عمى الصحة، 

ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي : "وفي الحديث أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال 
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، وفي رواية نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن أن يبال في الماء "ال يجري ثم يغتسل فيو
يستظل بيا المارة وابن السبيل صوب  (أي شجرة)من قطع سدرة "الراكد، وفي الحديث أيًضا 

". اهلل رأسو في النار
فاإلسالم يسعى من خالل المحافظة عمى البيئة وعدم تمويثيا إلى حفظ حياة اإلنسان 

. وصحتو، وكم من إناس اآلن يعانون من أمرض مزمنة بسبب البيئة المموثة
 : الزواج إعفاف ووقاية من األمراض الجنسية -3/2/4

الزواج إعفاف وحماية لمبدن بترشيده الغريزة الجنسية، وسكن لمنفس بتوفيره عناصر 
ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواًجا المودة واألنس والرحمة، إضافة إلى فوائده األخرى 

. لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة
واإلسالم شرع في شأن العالقة بين الرجل والمرأة القوانين السميمة التي تجعل الفرد 
يتمتع بحقو الطبيعي دون أن يسبب أذى لممجتمع، ففي الوقت الذي بارك فيو الزواج الشرعي 

، لما فيو من االنحالل والتسيب (الزنا)السميم وضع العقوبات الصارمة عمى مرتكبي الفاحشة 
. واألوبئة واألمراض

السيالن، الزىري، : أثبتت الدراسات أن االنحالل الجنسي يتسبب في أخطر األمراض 
. الخ... اإليدز، اليربس، الورم الحبيبي 

والمجتمعات اإلسالمية لم تظير فييا مشكمة األمراض الجنسية الخبيثة إال في العيود 
التي أنحرف فييا المسممون عن دينيم وزاغوا عن شريعتيم، وابتعدوا عن الطريق المشروع في 

 .اتصال الرجل بالمرأة جنسيًّا الذي ىو الزواج
 
 
 

  الوقاية من األمراض غير المعدية -3/3
:  الصالة والرياضة -3/3/1

الصالة إلى جانب كونيا عبادة فيي نوع من أنواع الرياضة الجسدية لمفرد، وشجع 
. اإلسالم عمى الرياضة لما ليا من تأثير كبير في صحة اإلنسان

: فقد أقـر صمى اهلل عميو وسمم المسابقة بالجري؛ حيث جاء عن عائشة أنيا قالت 
". ىذه بتمك: "سابقني رسول اهلل فسبقتو، ثم سابقني فسبقني، فقال "
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عمموا أبناءكم الرماية، : "وقد أمر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم المسممين فقال 
". حق الولد عمى الوالد أن يعممو الكتابة والسباحة والرمي: "، وقال "ومروىم أن يثبوا عمى الخيل

ويسمح صمى اهلل عميو وسمـم لوفد من الحبشة أن يمعبوا بالحراب وبالسالح وال يتعرض 
. ليم

:  الصيام وعدم اإلفراط في األكل -3/3/2
جاءت الدراسات الطبية الحديثة مؤكدة حاجة اإلنسان إلى فترات من الصيام؛ ألن 

الصيام يقوم بما يشبو غسل أنسجة الجسم من أدرانيا بإذابة السموم المخزونة، فمثاًل يفقد الكبد 
. من المواد الفائضة المخزونة فييا% 60% - 3والطحال والعضالت ما يتراوح بين 

أي وقاية، " الصوم جنة: "ولذلك تتجمى الحكمة من قول النبي صمى اهلل عميو وسمم 
". صوموا تصحوا: "وقولو صمى اهلل عميو وسمم 

والصوم ينبغي أن يكون مصحوًبا عند المسمم بعدم اإلسراف، لما في اإلسراف من 
، وقـال وكموا واشربوا وال تسرفوا إن اهلل ال يحب المسرفين: إضرار بالصحة، قال اهلل تعالى 

مـا مـأل ابم آدم وعاء شرًّا من بطنو، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن : "صمى اهلل عميو وسمم 
". صمبو، فإن كان ال محالة فثمث لطعامو، وثمث لشرابو، وثمث لنفسو

إياكم والبطنة فـإنيا مفسدة لمجسم، مجمبة لمسقـم، : "وكان عمـر رضي اهلل عنو يقـول 
". فإنو أصمح لمجسد، وأبعد عن السرف (االعتدال)مكسمة عن الصـالة، وعميكم بالقصد 

:  الوقاية من األمراض الوراثية -3/3/3
:  وضع اإلسالم المبنات األساسية لعمم الوراثة، والوقاية من األمراض الوراثية، بما يمي 

  ،أقر مبدأ التكافؤ بين الزوجين، وحذر من االنزالق في زواج ليس فيو تكافؤ
 ".تخيروا لنطفكم فأنكحوا األكفاء وأنكحوا إلييم: "فقال صمى اهلل عميو وسمم 

  تخيروا : "ونبو صمى اهلل عميو وسمم عمى انتقال الصفات الوراثية فقال
". لنطفكم فإن العرق دساس

إذن اإلسالم وضح أىمية العوامل الوراثية وضرورة مراعاتيا عند الزواج، فإذا كان 
ال تسبب في إصابة  ىناك مرض وراثي فواجب عمى الرجل أو المرأة االبتعاد عن ىذا الزواج، وا 

. األوالد باألمراض
:   تحريم الخمر والمخدرات -3/3/4
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يعتبر اإلسالم حفظ العقل من مقاصده األولى اليقينية التي بني عمييا التشريعات 
 فيما يتعمق بمسألة المسكرات والمخدرات إلى حماية – أواًل –ورعاىا حق رعايتيا، ولذلك سعى 

. اإلنسان من االنزالق فييا
ومن تمكنت إحدى الموبقـات من نفسو، فإن اإلسـالم ال يقطعو عن الجماعة أو ينبذه، 

أخزاك : "روي أن أحدىـم تكرر منو شرب الخمر، وكمما ُأدب عاد، ففي الرابعة قال لو أحدىم
". ال تقولوا ىكذا، ال تعينوا عميو الشيطان: "، فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم "اهلل

: وىنا يوجب اإلسالم عمى المجتمع واجًبا تجاه ىؤالء 
فعمى الدولة بما توفره من مصحات وبحث عممي أن تعمل عمى تخميص المدمنين من 

عمماء الدين ووسائل : براثن اإلدمان، أما إيقاظ ضمائر المؤمنين فتتوزعيا قوى التأثير من 
. اإلعالم وعمماء النفس واألطباء والجمعيات اإلنسانية

 : سبل الوقاية من األمراض النفسية -3/4
   لقد كان اإلسالم سابًقا إلى مراعاة الحالة النفسية لإلنسان، فقال صمى اهلل عميو وسمم 

إذا دخمتم عمى المريض فنفسوا لو في األجل، فإن ذلك ال يرد شيًئا، وىو يطيب نفس : "
". المريض

   ووسائل الوقاية من األمراض النفسية في اإلسالم متنوعة، وقد سبق أن ألمحنا إلى 
 :بعضيا، وأىميا 

 
 

 .اإليمان باهلل- 

الذين آمنوا وتطمئن قموبيم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن : قال اهلل تعالى 
 .القموب

. الدعاء والصالة- 
 والدعاء سالح المؤمن، يمجأ بو إلى اهلل فيرد إليو اطمئنانو. 

  والصالة في اإلسالم صمة باهلل عز وجل وىي تشعر اإلنسان
 .بالراحة واألنس وأنو ليس وحيًدا في ىذا الكون

  وصالة الجماعة تقرب المسمم من إخوانو، وتوثق أواصر المحبة
 .واأللفة، وتمنح األمان والسكينة
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الصوم، وىو تربية عمى الصبر والشعور بمراقبة اهلل في السر والعمن، - 
. ويربي العزيمة، ويدرب عمى االلتزام

لى بيت اهلل الحرام، وبذل وتجرد -  الحج، ارتحال إلى المشاعر المقدسة وا 
. وتضحية ومعايشة لكل معاني التوحيد

عالء لمتكافل االجتماعي والتراحم بين -  والزكاة، بـذل لممال وتزكية وا 
. المسممين

روحوا عن قموبكم ساعة بعد ساعة، إن : "ترويح القموب، في الحديث - 
". القموب إذا كمت عميت

 ولقد كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يرشد أصحابو إلى الترويح 
. عن أنفسيم

 
 (1)الطب العالجي في اإلسالم - 4
 : نشر الوعي بضرورة التداوي -4/1

تداووا، فإن اهلل لم يضع داء إال وضع لو دواء غير داء واحد ىو : "  قال صمى اهلل عميو وسمم 
 ".اليرم

 
 : تقرير المنيج العممي في ممارسة الطب -4/2
:   قصر مينة الطب عمى ذوي الخبرة -4/2/1

من تطبب ولم يكن معروًفا بالطب فأصاب نفًسا فما دونيا فيو : "فـي الحـديث 
". ضامن

، فقال لو "أرسموا إلى الطبيب: "ودخل صمى اهلل عميو وسمم عمى مريض يعوده فقال 
". نعم: "، قال "وأنت تقول ذلك يا رسول اهلل؟: "قائل 

:  احترام التخصص في مينة الطب -4/2/2
أن رجاًل أصابو جرح : فقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسمم رضي اهلل عنيما 

أيكما : "فاحتقن الدم، وأن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم دعا برجمين من بني أنمار، فقال 
                                                           

ضمن )، للدكتور إبراىيم الصياد، "النظرية الطبية اإلسالمية في الوقاية والعالج: " أفدت فيما يتعلق بالطب العالجي في اإلسالم من بحث  (1)
. 67 – 65، ص 1، ج(موسوعة الطب اإلسالمي، مرجع سابق
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الذي أنزل الداء : "، فقال عميو الصالة والسالم "أو في الطب خير؟: "، فقال رجل "أطب؟
". أنزل الدواء

:   العالج يخضع لمنطق األسباب والنتائج -4/2/3
لكل داء دواء فإذا : "، وفي الحديث "ال تداووا أحًدا حتى تعرفوا دائو: "في الحديث 

". أصاب دواء الداء برأ بإذن اهلل عز وجل
:   دعوة العمماء إلى البحث عن أسباب األمراض واكتشاف وسائل العالج ليا -4/2/4

إن اهلل لم ينزل داء إال أنزل لو شفاء عممو من عممو، وجيمو من : "ففي الحديث 
". جيمو

:   تقبل النافع أيًّا كان مصدره -4/2/5
إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم كان يسقم عند : "ففي الحديث عن عائشة قالت 

آخر عمره، فكانت تقدم عميو وفود العرب من كل وجو، فينعتون لو األنعات، وكنت أعالجيا 
". لو

: ومنيا  : االلتزام بالقواعد الشرعية في العالج -4/3
:   تجنب المحرمات في العالج -4/3/1

 ".إن اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عميكم: "لقولو عميو الصالة والسالم 
 
 

:  االىتداء بالتوجيات الشرعية لإلجراءات الطبية -4/3/2
األصل في المنافع اإلباحة، : "وتطبيق القواعد الشرعية الضابطة، قواعد المصمحة 

، وبالمفاضمة "ال ضرر وال ضرار: "، وقواعد تجنب الضرر "واألصل في المضار التحريم
. بين المنفعة والضرر يمكن استنباط رأي الشرع في اإلجراءات العالجية

  ميثاق شرف لضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي من المنظور اإلسالمي– 5
:  لإلسالم أخالقياتو الحاكمة في المجال الطبي 

 فاإلسالم يدعو الطبيب ألن ينطمق في ممارسة الطب باألمانة المطمقة ومراعاة الضمير المؤمن -5/1
والكفاءة العممية والتواضع واالحترام لمنفس واحترام التخصص والخمق العممي الذي يتطمب 

من قال ال أدري فقد : "التثبت أو الرجوع إلى من ىو أعمم فالقاعدة الشرعية تنص عمى أن 
". أفتى
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 : (1)وىناك قواعد ثالث
:  دفع الضرر عن الفرد والمجتمع -5/1/1

فالطبيب في مجال تخصصو مطالب بأن يقدم عممو وخبرتو لصالح المريض، فإذا 
فما بالنا بمساعدة المريض وعالجو سبياًل إلى شفاء " إماطة األذى عن الطريق صدقة"كانت 
. اهلل لو

:  أداء واجب األخوة في اهلل -5/1/2
من كان في حاجة أخيو كان اهلل في حاجتو، ومن فرج عن مسمم : "ففي الحديث 

كربة فرج اهلل عنو بيا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسمًما ستره اهلل في الدنيا 
". واآلخرة

فيدف الطبيب األسمى ىو تخفيف آالم المريض، وىو أسمى من الرغبة في األجر 
 .والجزاء الدنيوي، ويحقق رضى النفس عند الطبيب، وسعادتو بالمساعدة في شفاء المريض

 
 
 

:  الرحمة اإلنسانية لكل البشر مسممين وغير مسممين -5/1/3
، وموقف "والراحمون يرحميم الرحمن"، "من ال يرحم ال ُيرحم: "ففي الحديث 

الطبيب في العممية العالجية ىو أنو أداة الرحمة اإلليية والوسيمة التي يخفف اهلل بيا آالم 
. الناس

 :  (1)آداب اإلسالم في ممارسة مينة الطب -5/2
 ال يجوز فصل آداب المينة عن األخالقيات العامة التي يجب أن يتحمى بيا المسمم في -5/2/1

سموكو، فاإلسالم ييدف إلى أن يمتزج الخمق اإلسالمي مع تكوين الفرد وطباعو، وقد يقوم 
 في توفير البيئة الصالحة التي ينشأ فييا – فضاًل عن األسرة والمدرسة –اإلعالم بدور كبير 

طبيب مسمم، يحمل أمانة اإلسالم أواًل، وأمانة المحافظة عمى صحة الناس ثانًيا، فأولى 
الناس بأن تكون تربيتو تربية إسالمية، وسموكو سموًكا إسالميًّا ىو الطبيب، لماذا؟ ألن 

                                                           
(

، 1، ج(مفاىيم ودراسات (1)موسوعة الطب اإلسالمي السابقة، )، للدكتور إبراىيم الصياد، "نظرة اإلسالم للطب: "ينظر في ىذه القواعد  (1
. 103 – 102ص 

(
. 120 – 113، ص 1السابق ج: ينظر  (2
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عن اليمين وعن الشمال الطبيب الذي يشعر أن تعاممو مع اهلل، وأن عميو رقابة دائمة 
ورعاية المريض تحمل التزامات أخالقية، .  البد أن يتقي اهلل في التعامل مع خمق اهللقعيد

والمواقف التي تواجو الطبيب في ممارستو اليومية تستمزم منو األمانة الموصولة واستفتاء 
. الضمير

:  واألخالقيات التي أوصى بيا اهلل تعالى ورسولو الكريم صمى اهلل عميو وسمم، منيا -5/2/2
  الصبرواصبر فإن اهلل ال ُيضيع أجر المحسنين. 

  اإلحسان في العملوأحسنوا فإن اهلل يحب المحسنين. 

إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان . 

  الكممة الطيبة صدقة"الكالم الطيب." 

  تبسمك في وجو أخيك صدقة"االبتسام." 

  إن لكل دين خمًقا، وخمق اإلسالم الحياء"الحياء." 

  ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء"الرحمة." 

  ال يحل لمسمم أن ُيروع مسمًما"الرفق." 

  من أحب أن يمثل لو الرجال قياًما فميتبوأ مقعده من النار"التواضع ."
 

:  وىناك بعض الجوانب األخالقية تمس عمل الطبيب أكثر من غيره، منيا 
  غض البصرقل لممؤمنين يغضوا من أبصارىم ويحفظوا فروجيم. 

فال يجوز أن يكون الترخيص باالطالع عمى عورات الناس عند الضرورة 
مبرًرا لمتخمي عن الحياء الواجب عمى كل مسمم، وعمى الطبيب أال يطمع إال 

 .عمى ما ىو ضروري

  إذا "ال يجوز إخبار المريض بخطورة مرضو ولو كان ميئوًسا من شفائو
، "دخمتم عمى مريض فنفسوا لو في أجره، فإن ذلك ال يرد شيًئا ويطيب نفسو

 .إال إذا رأى أن يبصره أو يبصر أىمو لمصمحة متعينة

  فإن عمى الطبيب إخبار "ال ضرر وال ضرار"تطبيًقا لمقاعدة الشرعية ،
مريضو المصاب بمرض معٍد، ويدعوه إلى االعتزال لمنع الضرر، فعندما 
عمم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن مريًضا بالجذام قادم ليبايعو مع 

 ".ارجع فقد بايعناك: "المسممين أرسل إليو ليرجع قائاًل 
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  من ستر مسمًما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة"ستر أسرار المريض." 

  المستشار مؤتمن"إذا استـشاره المريض فميمـتزم باألمانـة في إبداء المشورة." 

  فحص الطبيب لممريضة يجب أن تحضره ممرضة أو أحد محارم المريضة
، وقد رأيت فـي ىولنـدا أن "ال يخمون رجل بامرأة إال ومعيا ذو محرم"

الطبيب ال يسمـح لو نظاًما بالكشف عمى مريض رجاًل أو امرأة إال في 
. حضور ممرض أو مساعد

 : إسالميات ممارسة المينة -5/3
  كل عمل ذي بال ال يبدأ باسم اهلل فيو أبتر"بـدء الفحص والعالج بذكـر اسم اهلل." 

  لقنوا موتاكم ال إلو إال "إذا حـضرت المريض الـوفـاة فعمى الطبيب أن يمقنو الشيادة
 ".اهلل

  ما جعل اهلل "تجنب ما حرم اهلل في العالج تنفيـًذا لقول الرسـول صمى اهلل عميـو وسمم
 ".شفاءكم فيما حرم عميكم

 تجنب بعض الممارسات كاإلجياض. 

  من تطبب ولم يعمم منو طب فيو ضامن"يحترم التخصص الميني." 

  الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدىا "أن يحافظ عمى كفاءتو العممية بالتعميم المستمر
 ".فيو أحق بيا

  ،أن يتعامل مع زمالئو األطباء عمى أسس تعاليم اإلسالم، فيتجنب الغيبة والتجريـح
ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا "ويحرص عمى احـترام أساتذتـو واألكبر منو سنًّا 

 ".وكونوا عباد اهلل إخواًنا

  من كتم عممًّا ألجمو "، "الميم أني أعوذ بك من عمم ال ينفع"أن يفيد بعممو كل مريض
 ".اهلل بمجام من نار يوم القيامة

  ال يحتكر إال خاطئ"أن يذيع ما يكتشفو من عمم." 

  والمؤمن أعظم حرمة عند اهلل من "أن يراعي حرمة الميت كما يراعي حرمة الحي
وال يحضر أحد عند غسل الميت إال من تدعو الحاجة إلى حضوره، وينبغي ". الكعبة

أن يكون الغاسل ثقة أميًنا صالًحا، لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظير لو من 
 .الشر
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لقد حرصت في ىذه الورقة عمى اإلبحار مع ىذه الصفوة من العمماء والحكماء في سياحة 
 كغير –فكرية عمى شطآن موضوع حيوي ىام، وفي ضوء معطيات إسالمية ورؤية إعالمية، وتناولت 

.  بعض األطراف في مسائل الطب الوقائي والطب العالجي–متخصص 
ثم عرضت ألىم الضوابط واألخالقيات التي تمثل العمود الفقري لميدي اإلسالمي في كل 

مجاالت الحياة، والبد أن تكون ىي بذاتيا حاكمة لإلعالم واإلعالن الطبي، تعزيًزا لنشر الثقافة الصحية 
وتحقيًقا لمصمحتين في آن واحد، مصمحة المريض من ناحية، ومصمحة الطبيب ومينة الطب من ناحية 

أخرى، وقد انطمقت ىذه الدراسة أواًل من وحي نصوص قرآنية توضح القواعد الراسخة والتوجييات 
. الربانية فيما جاءت بو تمك النصوص

 أسمى التوجيات – في موضوعاتيا –وانطمقت ثانًيا من وحي األحاديث الشريفة التي تضمنت 
النبوية لرسولنا صمى اهلل عميو وسمم، والتي كانت وستبقى ىي النبراس وىي اليدف النبوي األسوة، لمن 

. كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيًرا
وكانت بعد ذلك محاولة لالستفادة من بعض الجيود العظيمة الشأن، التي قدمتيا المنظمة 

، "اإلسالم والمشكالت الطبية المعاصرة"اإلسالمية لمعموم الطبية في الكويت في مؤتمراتيا وندواتيا عن 
والتي أصدرت أعماليا في سمسمة من المطبوعات القيمة تحت إشراف وتقديم الدكتور عبد الرحمن 

. العوضي رئيس المنظمة، وتحرير الدكتور أحمد رجائي الجندي األمين العام المساعد لممنظمة
وفي خضم األحداث المتالطمة من حولنا، وتبدل كثير من القيم، واختالل كثير من المعايير 

 لتبرز دور اإلعالم الذي يتبمور فيما تقدمو وسائل االتصال من ترسيخ – كما أتصور –تأتي ىذه الورقة 
لمقيم وبث لمضوابط التي يمكن القيام عمييا والعمل بيا في ىذا المجال الحيوي الذي يؤثر في حياة 

. اإلنسان
وما من شك في أن القيم والضوابط واألخالقيات التي جاء بيا الدين وقررىا اإلسالم عمى وجو 
الخصوص قبل أربعة عشر قرًنا من الزمان ىي أفضل القيم والضوابط واألخالقيات وأرشدىا وأصمحيا 
لمنشر عبر وسائل اإلعالم حتى تجد طريقيا لمتفعيل في معترك الحياة الطبية، سواء من المرضى أو 

. األطباء أو حتى األصحاء
ونكرر التأكيد في النياية عمى أىمية نشر الثقافة الصحية بين الشعوب والحظر من انتياك 

ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي حتى لو أخذ ما عرضناه شكل ميثاق شرف ولو كان ميثاًقا 
غير مكتوب يضاف إلى ما يمتزم بو األطباء من قسم وأخالقيات مينية، ونعتقد فيما يتعمق باإلعالن 

 أنو ال يبعد كثيًرا عما يرتضيو األطباء من أعراف وتقاليد تقوم عمى احترام – بصفة خاصة –الطبي 
  .المينة وتجنب ما ال يميق بيا إعالمًّا أو إعالًنا
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ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي ضوابط وأخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبي 
فى وسائل اإلعالم وقنوات البث المختمفة فى وسائل اإلعالم وقنوات البث المختمفة 

محيى الدين عبد الحميم / د . أ
أستاذ الصحافة واإلعالم بجامعة األزهر 

 
: مقدمـة 

أحرزت البحوث العممية فى مجاؿ العمـو الطبية طفرة ىائمة فى العقد األخير مف القرف العشريف، 
وقد تطورت تقنيات البحث العممي تطورًا كبيرًا ، وواكبت فى ذلؾ الثورة اليائمة التي يشيدىا العالـ فى 
الكـ المعرفي الذي أصبح متاحًا فى مختمؼ المجاالت الطبية ، وقد تركت نتائج ىذه البحوث تداعيات 
كبيرة أفزعت عمماء الديف وأساتذة العمـو االجتماعية والسموكية نظرًا لما خمفتو ىذه البحوث مف نتائج قد 

. تغير شكؿ الحياة عمى ظير ىذا الكوكب الذي نعيش فيو 
ولـ تقؼ البحوث العممية عند ىذا الحد ولكف اتسعت دائرة االىتماـ بإقامة بنوؾ لألعضاء 

واألنسجة البشرية والحػيوانية مثؿ بنوؾ الدـ ومشتقاتو وبنوؾ العظاـ وبنوؾ العيوف وبنوؾ الجمد وبنوؾ 
. األلباف البشرية واألمشاج التناسمية والجينات الوراثية واألجنة 

ذا كانت مصر والعالـ العربي قد حفؿ مؤخرًا بيذه التقنية ، فإف األمر يستوجب المسارعة بوضع  وا 
التشريعات الالزمة والمواكبة ليػذا التطػور بما يالئـ منظومة القواعػد العقػدية واألخالقية والفكرية التي 

عدـ التخمؼ عف المحاؽ بركب - فى  نفس الوقت- تحكـ مسيرة الحياة فى ىذا المجتمع ، وبما يضمف 
ذا  التقدـ العممي والثورة التكنولوجية ومواكبة المستجدات التي أفرزتيا البحوث العممية فى ىذا الصدد ، وا 
جراء التجارب العممية  كانت منظمات حقوؽ اإلنساف تعترض عمى عمميات التشريح لمحيوانات الحية، وا 

المؤلمة عمييا مثؿ اختبارات تأثير السمـو والعقاقير واإلشعاع والميكروبات والصػدمات الكيربائية 
والمغناطيسية ، وتقـو بحث العمماء لمبحث عف بدائؿ رحيمة إلجراء ىذه االختبارات ، فإنو مف باب أولى 

أف يتـ االتفاؽ عمى وضع الضوابط الالزمة لمحد مف التجاوزات والمخالفات الشرعية منعًا لمبمبمة 
واالضطراب ، وعدـ ترؾ الحبؿ عمى الغارب لكؿ مف ىب ودب ليدلي بدلوه فى ىذه المسألة الدقيقة 

والحساسة ، وكذلؾ وضع الضوابػط الصارمة إلجراء التجارب العممية عمى اإلنساف الذي رفع اهلل قدره 
. فوؽ سائر المخموقات 

ذا كانت الشريعة اإلسالمية قد كرمت اإلنساف روحًا وجسدًا سواًء كاف حيًا أو ميتًا، واعتػبرت  وا 
جسده أمانة ال يجوز التصرؼ فييا إال بالحؽ ، حتى لو كاف ىذا التصرؼ صادرًا مف صاحب الجسد 
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نفسو ، فإنو يصبح مف األىمية بمكاف االتفاؽ عمى كممة سػواء بيف العمػماء والفقياء عمى أىمية توظيؼ 
كؿ وسائؿ العالج التي تكفؿ لو الحياة الكريمة الخالية مف األمراض وذلؾ اتساقًا مع القاعدة الفقيية التي 
تقرر بأف الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ ، انطالقًا مف أف الشريعة اإلسالمية قد كرمت اإلنساف بعد 

. موتو ، ونيت عف االعتداء جسده أو تشويو ىذا الجسد 
ذا كنا نعمؿ جاىديف الستكشاؼ أعماؿ المفكريف المحدثيف في العمـو الطبية والتقنيات الحديثة  وا 

وتكنولوجيا العصر ، فإنو يجب أف نشحذ اليمـ لدراسة الضوابط األخالقية التي تحكـ النشاط اإلعالمي 
فى ىذا الصدد وذلؾ بيدؼ االتفاؽ عمى تحديد مرجعية سميمة ينبني عمييا ىذا النشاط تغنينا عف 

البحث عف األسموب الذي يحكـ  المعالجة اإلعالمية لنتائج ىذه البحوث فى الفمسفات واأليديولوجيات 
. األخػرى 

وفى الحقيقة أف اإلعالـ الطبي ، وىو يقؼ عمي أعتاب القرف الحادي والعشريف ال بد لو مف إعادة 
تقييـ نشاطو ، وتنسيؽ جيوده ، لمواجية واقع مرير يفرض نفسو عمى الساحة الدولية فى عصر العولمة 

. واالنفتاح اإلعالمي عمى الثقافات األخرى 
وىذه الورقة البحثية التي نحف بصددىا اآلف ما ىي إال محاولة متواضعة لوضع ثوابت ينطمؽ منيا 

العمؿ اإلعالمي فى حقؿ العمـو الطبية، بيدؼ تحديد شكؿ العالقة التي يجب أف تربط بيف الجانب 
األخالقي والجانب التقني مف خالؿ خطة عممية محكمة تنطمؽ مف الثوابت العقائدية ، وتوظؼ وسائؿ 

وفنوف اإلعالـ الحديثة ، وتمتـز بأخالقيات المجتمع حتى ال يظؿ الرأي العاـ جاىاًل بيذه الحقائؽ ، فيقع 
وذلك من خـالل ، فريسة لما تقدمو لو أجيزة الترويج الدعائية مف معمومات مغموطة وأفكار خػاطئة 

   :النقاط اآلتية
. إشكالية العالقة بيف النشاط اإلعالمي والعمـو الطبية   - 1
اإلعالف الطبي بيف الضوابط األخالقية والممارسات المينية   -  2
. معطيات العولمة فى حقؿ البحوث الطبية   -  3
. النتائج والتوصيات   -  4

 
: إشكالية العالقة بين وسائل االتصال واإلعالم الطبي 

لـ يعد المرء يستطيع الحيػاة دوف مواكبة ما يدور حولو عمى الساحتيف المحمية أو العالمية بعد أف 
أصبح يعيش أسيرًا لوسائؿ االتصاؿ المعاصرة ، فال يستطيع الفكاؾ منيا أو الحيػاة بدونيا ألنيا تحاصره 

تحاوؿ أف ترسـ لو طريقًا جديدًا لحياتو ، … مف مختمؼ الجيات ، وبمختمؼ المغات ، لياًل ونيارًا 
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وأسموبًا معاصرًا لنشاطو وعالقاتو ال سيما بعد أف حممت لنا االكتشافات الحديثة والبحوث المعاصرة 
مكانات إعالمية ، لـ تتح لألجياؿ التي سبقتنا  . معطيات تقنية ؛ ووسائؿ إلكترونية ؛ وا 

 وىػذه الفنوف والطرؽ الحديثة إذا أحسف توظيفيا فى حقؿ اإلعالـ الطبي فإنيا سوؼ تضع 
اإلنساف عمى الطريؽ الصحيح وتحقؽ لو السالمة واألماف ، فمـ يعد الحديث عف وجود مردود ليذه 
الوسائؿ عمى الفرد أو المجتمع موضع جدؿ أو نقاش ، ولكف الجدؿ والنقاش يدور حوؿ كمية ىذا 

 . (1)التأثير ونوعو ، وىؿ ىو تأثير إلى األحسف أو إلى األسوأ  
وفي الوقت الذي كشفت فيو البحوث والدراسات العممية المختمفة عف أف ىذه الوسائؿ أصبحت مف  

أقوى أسمحة العصر ، تتفوؽ عمى كؿ روافد الفكر ومصادر المعرفة ، فإننا نسمع  أصواتًا تياجميا ، 
وتطالب بعدـ التعامؿ معيا سواًء بجيؿ أو بسوء فيـ ألف ىذه الوسائؿ قد أصبحت تؤدى وظائؼ عمى 
درجػة كبيرة مف األىمية فى المجتمع المعاصر مف خالؿ تزويد أفراده بالمعمػومات الطبية والمستجدات 

العصرية ، وتقديـ التحميؿ والتفسير ليذه المعمومات ، ولما تتمتع بو مف التنوع والتعدد وسعة االنتشار ، 
والقدرة عمى الوصوؿ إلى المتمقي فى أي وقت وفى أي وضػع وفى أي مكاف بعد أف أصبحت ىذه 
شاعة المعمومات الحػديثة المتصمة بنيضة  الوسائؿ تؤدي دورًا رئػيسيًا في نشر األفكار العصرية ، وا 

األمػة وخمؽ الشخصية الجديدة ، األمر الذي ييسر لمجماىػير أحسف فرص العالج والتعميـ والمعرفة ، 
ويساعػد عمى نشر المعمومات الطبية والحياتية لمسػافات بعيدة ، ولمجموعات كبيرة مف الناس ، ويقدـ 

خبرات وتجارب واسعػة ، وىو ما ال يمكف تحقيقو بأية طريقة أخػرى ، كما يساعد عمى تقديـ المعمػومات 
والتجارب بصورة فورية ، وذلؾ بما يتوافر ليا مف إمكانات فنية تساعػدىا عمى التعبير الصحيح عف 

.  المضموف الفكري الذي تتناولو 
وتؤكد األبحاث اإلعالمية أف لكؿ واحدة مف وسائؿ االتصاؿ مقدرة خاصة عمى اإلقناع ، تزيد أو 
تقؿ عف غيرىا مف الوسائؿ األخرى ، بحسب الظروؼ والمالبسات التي تحكـ نشاط كؿ واحدة مف ىذه 
الوسائؿ، أي أف القدرات اإلقناعية لمختمؼ الوسائؿ تختمؼ بشكؿ واضح مف وسيمة إلى أخرى ، وفقًا 
لمموضوع الذي تعالجو ، والجميور الذي تتوجو إليو ، والبيئة االجتماعية والثقافية ، إال أف الجمع بيف 

أكثر مف وسيمة يحقؽ تأثيرًا فاعاًل ، ويضاعؼ عدد المزايا ، ويمكف عممية االتصاؿ مف تحقيؽ أىدافيا 
. ال سيما أف كؿ واحدة مف ىذه الوسائؿ تتميز بقدرات خاصة وسمات تميزىا عف غيرىا  . (2)

وىذا يعني أف نجاح اإلعالـ الطبي يتوقؼ عمى حسف اختيار الوسيمة المناسبة فى الوقت المناسب 
فالراديو وسيمة اتصاؿ عالمية يستطيع تقديـ الخدمة اإلخبارية السريعة ، .. والظرؼ االتصالي المناسب 

                                                           

 1975. مكتبة األنجمو المصرية . القاىرة . اإلعالـ واالتصاؿ بالجماىير : إبراىيـ إماـ  (1)
(2) Barnouw, Erik: Mass Communication, New-York, Rinhart and Company, 1950. P.6 
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ومخاطبة كؿ الفئات والطوائؼ ميما اختمفت درجات تعميميا أو مستوياتيا الثقافية ، كما أنو أقدر عمى 
التوجو إلى الناس فى أي وقت وفى أي مكاف ، إضافة إلى تفوقو فى خدمة جميور نشط يؤدي عماًل 

يدويًا فى نفس الوقت ، ويتميز الراديو بقدرتو عمى جذب المستمع واالستحواذ عمى اىتمامو ، مف خالؿ 
المؤثرات الصوتية والموسيقي والحوار ، إضافة إلى قدرتو عمى تحقيؽ المشاركة الجماعية فى االستماع 

 .  (1)لبرامجو 
أما التميفزيوف فيو إذ يجمع بيف الصوت والصورة والحركة والموف ، فإنو يستطيع أف يسيطر عؿ 

حاستيف مف أىـ حواس اإلنساف ، وأشدىا اتصااًل بما يجرى فى نفسو مف أفكار ومشاعر ، وىما حاستا 
السمع والبصر، وىو إذ يربط بينو وبينيا ، وىو إذ يقدـ لممشاىديف مف معمومات جديدة سواء فى 

محيطيـ أو خارج ىذا المحيط، فإنو يوسع نظرتيـ لمحياة بأسموب سيؿ وبطريقة مشوقة ، وىو إذ يعرض 
القضايا االجتماعية القائمة فى المجتمع ، فإنو يثير الوعي واإلحساس بيذه القضايا ، ويوجد دافعًا 

وحماسًا ورغبة فى حميا ، وتدؿ األبحاث العممية عمى أف تأثير التميفزيوف فى حالة توافره ، يفوؽ تأثير 
 .   (2)وسائؿ االتصاؿ األخرى 

والصحافة تمكف المتمقي مف قراءتيا وقت ما يشاء وفى أي وضع يريد ، وتسمح بحرية أكبر فى 
التخيؿ والتحميؿ والتفسير ، كما أنيا أقدر عمى مخاطبة الجماىير النوعية ، مف خالؿ اإلصدارات 

. المتخصصة التي تتوجو إلى مختمؼ الفئات واألعمار 
والسينما تمتمؾ قوة استيواء مباشرة لمجماىير ، وغني عف البياف أف عادات الممثميف عمى الشاشة 
سرعاف ما تنتشر بيف الصبية والمراىقيف وغيرىـ مف شديدي الحساسية لالستيواء ، وقد أثبتت البحوث 
ف كانت ال تستطيع تغيير اآلراء  العممية أف السينما أقدر عمى تغيير المعمومات فى حالة توافرىا ، وا 

. واألفكار 
وقد أضافت القنوات الفضائية بعدًا آخر فى حقؿ االتصاؿ الجماىيري ، وذلؾ مف خالؿ الشبكات 
الدولية التي تتميز بسعة االنتشار ، والقدرة عمى الجذب ، والسرعة فى توصيؿ الرسالة ، لتسيـ بدورىا 

لغاء عنصري الزماف والمكاف  . فى تحقيؽ عالمية المعرفة ، وا 
وتشكؿ األقمار الصناعية الثورة الخامسة فى عالـ االتصاؿ اإلنساني بعد الثورة األولى التي 
تمثمت فى اكتشاؼ الكممة المنطوقة ، والثانية التي بدأت باختراع الكتابة ، والثالثة التي تمت اختراع 
الطباعة ، والرابعة التي نتجت عف اكتشاؼ وتطور اإللكترونات ، والتي ولدت معيا الياتؼ والبرؽ 

والراديو ، والتي أعقبيا نقؿ الصور بخطوط المواصالت السمكية ، وبعد ذلؾ تحركت الصورة عمى شاشة 
                                                           

. 2ص . ـ 1992. مكتبة األنجمو المصرية. القاىرة. االتصاؿ بالجماىير والرأي العاـ: محيى الديف عبد الحميـ  (1)
. 21ص . ـ 1965. دار الفكر العربي .  القاىرة – تاريخو ومذاىبو –اإلعالـ . عبد المطيؼ حمزة  (2)
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بعدئذ وعرض صورًا متحركة ناطقة لألحداث فى وقت " التميفزيوف " السينما ثـ صاحبيا الصوت ، وجاء 
 .  (1)وقوعيا  

ثـ جاء اإلنترنت ليشكؿ الثورة الحديثة فى عالـ االتصاؿ ، ويعتبر اإلنترنت أحدث التقنيات التي 
شيدىا العقد األخير مف القرف العشريف ، فيو يعمؿ عمى بث واستقباؿ المعمومات فى شتى صنوؼ 
لى كؿ أنحاء العالـ ، وأصبحت شبكة اإلنترنت وسيمة االتصاؿ العالمية المفتوحة التي  المعرفة مف وا 

تربط العديد مف الشبكات الفرعية برباط محكـ ووثيؽ ، فيي تسمى شبكة الشبكات، وىو عبارة عف غرفة 
العمميات الرئيسية لمربط بيف كؿ كمبيوتر وآخر فى جميع دوؿ العالـ لتحقيؽ التراسؿ اإللكتروني وخدمة 

. التخاطب الجماعي ، واسترجاع الممفات ، وخدمة الشبكة العنقودية 
ومف ثـ فإف شبكة اإلنترنت ىي بمثابة موسوعة عممية تقدـ خدماتيا لكافة المستفيديف فى جميع 

المجاالت، وقد حولت ىذه الشبكة األحداث العالمية إلى سوؽ واحدة فى شكؿ جديد ومتطور ، 
واإلنترنت سالح ذو حديف شأنو فى ذلؾ شأف وسائؿ االتصاؿ األخرى ، لو مزايا كما أف لو مساوئ عمى 
عقوؿ الجماىير ونفوسيـ ، ألنو ينقؿ إلييـ ما يدور مف المعمومات والمفاىيـ والمعارؼ ما يحقؽ الخير 

أو ييدـ القيـ، كما أنو ينقؿ ما يدور عمى الساحة الدولية مف جرائـ وأحداث تحدث آثارًا عميقة عمى 
. اتجاىات المتمقي العربي سواًء بالسمب أو باإليجاب ، كما قد يترؾ تداعيات خطيرة عمى سموكياتو 

وىكذا أضحى استخداـ شبكة اإلنترنت فى اإلعالـ الطبي ، وازداد انسياب التدفؽ المعموماتي فى 
العالـ وبيف أقطاره بصورة غير مسبوقة وعف طريؽ طرؽ جديدة مختمؼ تذكر منيا البريد اإللكتروني 

. وقبائؿ المعمومات ومجموعات المناقشة وجماعات األخبار والنشرات الخاصة 
واتسع نشاط طمبة العمـ والمعرفة الطبية ليشمؿ اإلبحار فى شبكة اإلنترنت والتحميؽ فى وديانيا 

العممية ومرتفعاتيا وىضابيا الثقافية والمقاء إلكترونيًا فى مواقع عممية معرفية ودينية وقد يكوف مف توفيؽ 
ية الكونية تاهلل سبحانو وتعالى أف يمتد نشاط اإلعالـ الطبي بعد أف دخؿ كؿ الوسائؿ إلى الشبكة العنكبو

(W.W.W) – إف ىذا اإلبيار االتصالي وتمؾ القفزات المعموماتية فاقت كؿ توقعات عمماء الغرب 
وأصبحت سعة المعمومات وصحتيا ودقتيا وداللتيا سمة أساسية مف سمات مصداقية اإلعالـ 

. اإللكتروني الذي إذا صدؽ سوؼ يكوف أساس التقدـ والتطور لمدوؿ فى المستقبؿ 
وىكذا أصبحت وسائؿ اإلعالـ فى حقؿ اإلعالـ الطبي تؤدي وظائؼ عمى درجة كبيرة مف 

األىمية ، كتزويد أفراده باألخبار والمعمومات ، وتقديـ التحميؿ والتفسير ليذه المعمومات ، كما تقـو 
بميمة التعميـ واإلعالف ، وىذا التفاعؿ بيف ىذه الوسائؿ والمجتمع يسيـ إسيامًا فعااًل فى تطوير ىذا 

المجتمع ، ويبشر بميالد الدولة العصرية ، أي أف ىذه الوسائؿ تستطيع تقديـ أفضؿ الخدمات ، األمر 
                                                           

. 176ص . ـ 1989. مكتبة مصباح . جدة . مقدمة فى وسائؿ االتصاؿ : عمى عجوة وآخروف  (1)
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الذي ييسر لمجماىير أحسف فرص التعميـ والمعرفة ، وتساعد عمى نشر المعمومات الطبية لمسافات 
بعيدة ، ولمجموعات كبيرة مف الناس ، وتقدـ خبرات وتجارب واسعة ، األمر الذي ال يمكف تحقيقو بأية 
طريقة أخرى ، كما تساعد عؿ تقديـ المعمومات والتجارب بصورة فردية ، وتؤدي إلى اإلحساس باأللفة 

بيف المادة المعروضة والجميور الذي يتمقي عنيا ، وذلؾ بما يتوافر ليا مف إمكانات فنية تساعدىا عمى 
 .  (1)التعبير الصحيح عف المضموف الفكري الذي تتناولو  

الميـ ىنا ىو كيفية استثمار معطيات ىذه الوسائؿ ، وتالفي السمبيات التي تنجـ عنيا لتتحمؿ 
مسئولياتيا فى تعميـ المعرفة ونشر الثقافة الطبية وتناوؿ البحػوث والمعطيات العصرية مع الحفاظ عمى 

. الميراث الثقافي واألخالقي والديني لممجتمع 
إف وسائؿ اإلعالـ يمكف أف تصبح المظمة التي تتحمؿ مسئولية تحقيؽ األمف والسالـ االجتماعي 
باعتبارىا أداة مسئولة يجب أف تعمؿ بوعي مف أجؿ دفع عجمة البحث العممي ومعالجة تداعياتو بصورة 

 .  (2)سميمة  
 

: اإلعالن الطبي بين الضوابط األخالقية والممارسات المهنية 
أصبح  اإلعالف يحتؿ مساحة كبيرة عمى صفحات الصحؼ وعمى شاشة التميفزيوف وعبر موجات 

مف دخؿ ىذه األجيزة ال سيما فى عصر % 75األثير، كما أصبح يشكؿ بصفة عامة حوالي 
الخصخصة وانتشار القنوات الفضائية والصحؼ التي يصدرىا أفراد وجماعات وىيئات ال تحصؿ عمى 

دعـ مف الحكومات أو المصادر األخرى ، إال أف ىذا ال يعني أف يتحػوؿ اإلعالف إلى أدوات لبث 
السمـو ونشر الرذيمة واالنحطاط بالغريزة البشرية ، وانييار السموؾ اإلنساني ، والتباس الحؽ بالباطؿ، 
واليػدى بالضالؿ ، والخير بالشر ، وتكمف خطورة اإلعالف فى أف المعمنيف أصبحوا فى كثير مف دوؿ 

. العالـ يتحكموف فى صناع القرار أنفسيـ 
ذا كاف اإلعالف الطبي قد أصبح يتبوأ مكانة ىامة فى اإلذاعة والتميفزيوف  والصحؼ والقنوات  وا 

الفضائية إال أف كثيرًا مف ىذه الوسائؿ قد درجت عمى الحصوؿ عمى اإلعالف بأي شكؿ وبأية صورة ، 
ثـ تقـو ببثو إلى الجماىير التي ترتفع فييا نسبة الجيؿ واألمية والتخمؼ ، فإف عددًا مف األطباء 

والمراكز الطبية تعمؿ عمى االنتشار وتسويؽ نشاطيا وإلعالـ عف األجيزة المستحدثة التي حصمت 

                                                           

ماذا يريد : مف وقائع ندوة ) دور االتصاؿ الجماىيري فى تنمية المجتمع العربي : عبد الجبار ولي الديف  (1)
 . 151ص . مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج : الرياض  . 2. ج  . 2ط . (التربويوف مف اإلعالمييف

 .  151ص . مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج . الرياض  . 3ج . 2ط. نفس المرجع  (2)
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عمييا مف خالؿ اإلعالف عنيا بطرؽ مبالغ فييا أو منافية لمحقائؽ وطبائع األمور مخالفة بذلؾ لألعراؼ 
. الطبية ومواثيؽ الشرؼ وأخالقيات المينة 

وتكمف المشكمة ىنا فى أف المعمف يتعامؿ مع المساحة الزمنية التي اشتراىا مف التميفزيوف أو 
الراديو ، وكذلؾ مع المساحة المكانية التي اشتراىا مف الصحيفة باعتبػارىا جزءًا مف ممتمكاتو الخاصة 
يتصرؼ فييا كيفما يشاء حتى لو أدى ذلؾ إلى تضميؿ القارئ و المستمع والمشاىد وتدمير فكره السميـ 
حداث البمبمة  ، ودفعو دفعًا إلى سموؾ غير سوي ، وزرع القيـ الشاذة والمفاىيـ الغريبة عمى المجتمع ، وا 

والفتنة بيف  
. أفراده وجماعاتو 

وقد ظيرت فى الفترة األخيرة إعػالنات غاية فى الغرابة تسيـ فى ىدـ البنية األساسية لإلنساف، 
وتجاوزت ىذه اإلعالنات كؿ الحدود حتى طالت العقيدة الدينية وتراث األمة وحقائؽ التاريخ فأصبحنا 
نرى إعالنًا طبيًا يزعـ صاحبو القدرة عمى القضاء عمى األمراض المستعصية حتى لو خالؼ ثوابت 
ال  )العقيدة وأخالقيات المينة مثؿ  مرض العقـ عمى سبيؿ المثاؿ ، فيحمؿ اإلعالف العبارة التي تقوؿ  

واليػدؼ مف وراء ذلؾ الترويج لممركز الطبي الذي افتتحػو ، أو الجياز الذي حصؿ عميو  (عقـ بعد اليـو
مف ألمانيا أو الياباف أو الواليات المتحػدة متجاىاًل النص القرآني الذي حسـ فيو الحؽ جؿ وعال ىذا 

:  الموضوع فى قولو عز مف قائؿ وذلؾ فى سورة الشورى
  هلل ممك  السموات واألرض ، يخمق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثًا ، ويهب لمن يشاء

ناثًا ، ويجعل من يشاء عقيمًا ، إنه عميم قدير   .   (1)الذكور ، أو يزوجهم ذكرانًا وا 
ذا أضفنا إلى ذلؾ اإلعالنات التي تروج ألجيزة وأدوية فاسدة أو بضاعة راكدة بيدؼ توزيعيا  وا 

ولػو عمى حساب صحة اإلنساف وحياتو ومستقبمو ، إلى جانب اإلعالنات التي تعمؿ عمى تسػويؽ 
الخمور ، وتعمؿ عمى بث الرذيمة والفساد فى المجتمع ، واإلعالنات التي تروج لمعالقات المحرمة 

. بدعوى التحضر والحب
وأخطر أنواع اإلعالنات تمؾ التي تستيدؼ الطفؿ الذي ال يكاد يبيف ، وال يستطيع  أف يميز بيف 

الخطأ والصػواب أو بيف اليدى والضالؿ ، ولكنو ينساؽ بحكـ تكوينو الغريزي نحو المضموف الذي 
يقدمو لو اإلعالف ، وكذلؾ اإلعالنات الموجية إلى األمييف والذيف لـ ينالوا حظًا كافيًا مف الثقافة والتعميـ 

، وقد كشفت الدراسات العممية عف التأثير الخطير الذي يتركو اإلعالف عمى عقمية األطفاؿ والجيالء 
. وعمى وجدانيـ بفعؿ غريزة التقميد والمحاكاة التي تؤثر تأثيرًا فاعاًل عمى سموكيـ ونفوسيـ

                                                           

 . ( 50)،  (49)آية . سورة الشورى  (1)
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وفى الحقيقة أف كثيرًا مف ىذه اإلعالنات تقـو عمى الوىـ ، وتستيدؼ زيادة المبيعات والترويج  
لألجيزة والمراكز الطبية المستحدثة ، وتضخيـ الحقائؽ أو بترىا ، بغض النظر عف األصوؿ والقيـ 

واألخالؽ التي تؤثر عمى المنظػومة القيمية لإلنساف المصري ، وأخطر أنواع اإلعالف ىو الذي يؤثر 
عمى صحة اإلنساف ومستقبمو، والذي يمتبس فيو  األمر لدى المشاىػد أو المستمػع أو القارئ فال يعرؼ 
إذا كاف ىػذا إعالنًا أو مقااًل أو قصة خبرية ، فيخمط بيف المادة اإلعالمية والمادة اإلعػالنية ، وىنا يتـ 

وضػع السـ فى العسؿ فيمتيمو المتمقي دوف أف يشعر ، وما أكثر الضحايا الذيف سقطوا ضحية إعالنات 
. وىمية ، ودفعوا الثمف غاليًا مف حياتيـ وماليـ

وىذا يعني أنو ال بد مف وضع ميثاؽ شرؼ لإلعالنات الطبية والعممية فى وسائؿ اإلعالـ لمحد 
مف اإلعالنات التي تؤثر عمى سيكولوجية الجماىير وتدفعيـ إلى السموؾ الخاطئ دوف النظر إلى مضرة 

. ىذا السموؾ ، وتثير فييـ الغرائز الدنيا بداًل مف أف تغرس فييـ الفضيمة واألخالؽ والمثؿ العميا
 

: معطيات العولمة وأخالقيات البحوث الطبية 
كشفت نتائج البحوث العممية فى مختمؼ مياديف العمـو الطبية عف معطيات كبيرة فى العقد األخير 

مف القرف العشريف ، وقد تركت نتائج ىذه البحوث تداعيات كبيرة أفزعت عمماء الديف وأساتذة العمـو 
االجتماعية والسموكية نظرًا لما قد تحدثو مف نتائج قد تغير شكؿ الحياة فى المجتمع بفعؿ عولمة ىذه 

. البحوث وانتشارىا فى بمداف العالـ الثالث 
ف كانت تستيدؼ خدمة اإلنساف فى مختمؼ مجاالت الحياة ، كما تستيػدؼ تعميؽ  وىذه البحوث وا 

المعرفة العممية ، والكشؼ عف األمراض ، وعالج العقـ الجنسي ،  إال أنيا قد تجاوزت الحدود 
األخالقية فى أحياف كثيرة ، مما قد يسيـ فى تدمير اإلنساف ، ويشكؿ اعتداًء صارخًا عمى حقو فى حياة 
كريمة وصحة جيدة ومقدرات وراثية آمنة ، كما أف معطيات ىذه البحوث تشكؿ تيديدًا خطيرًا لمبيئة التي 

. خمقيا اهلل بكؿ ما فييا مف جماؿ وتنوع وتوازف واتساؽ 
وتشيد الساحة العالمية المعاصرة اىتمامًا عمميًا بالمستجدات العصرية فى حقؿ البحوث البيولوجية 
، بيػدؼ وضع ضوابط لتداعيات ىذه البحوث وآثارىا السمبية عمى اإلنساف ، ىذا فى الوقت الذي لـ تنؿ 

الدراسات المتعمقة بأسمػوب المعالجة اإلعالمية ليذه البحوث حظيا مف االىتماـ ، مما أدى إلى عدـ 
. وضوح الرؤية واالنفالت اإلعالمي فى تناوؿ معطيات ىذه البحوث وذلؾ فى كثير مف األحياف 

وفى الحقيقة أنو إذا لـ يتـ وضع الضوابط األخالقية لممعالجة اإلعالمية لمقضايا الحيوية فإف مغبة 
ىذا االنفالت الذي سوؼ ييدـ الكثير مف القيـ ، قد يتسبب فى العديد مف األزمات والمشكالت التي 

. تنعكس عمى سموؾ الجماىير
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وفى ىذا اإلطار فإف التعامؿ مع مخموقات اهلل يجب أف يتـ فى إطار منظػومة قيمية وأخالقية 
نابعة مف األعراؼ اإلنسانية والشرائع السماوية بيدؼ احتراـ حرمة الحياة ، وعػدـ تعريض مخموقات اهلل 

.  لألذى أو الموت مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية قد تسيـ فى تدمير الحياة 
وقد استمفتت ىذه الظاىرة اىتماـ عمماء الديف وأساتذة العمـو االجتماعية ، وأصابتيـ بحالة مف 

اليمع ، وعكفوا عمى إجراء الدراسات بيدؼ إصدار التشريعات التي تنظـ التجارب عمى الكائنات الحية 
بصفة عامة وعمى اإلنساف بصفة خاصة ، وتضع الضوابط التي تكفؿ حمايتو وكفالة حقو فى الحياة 
اآلمنة ، وتحدد العقوبات الالزمة لمزاولة ىذا النشاط سواًء بالبيع أو الشراء حرصًا عمى كرامة اإلنساف 

وعدـ تعريضيا لمتشيير أو التشويو أو االمتياف أو االعتداء عمييا ، وىذا يتطمب بالضرورة وضع 
التشريعات المالئمة لممجتمع الذي تحكمو العقيػدة اإلسالمية ، كما تحكمو منظومة مف القواعد العقائدية 

. والفكرية واألخالقية التي يختص بيا
وفى الحقيقة أف عولمة أخالقيات البحث العممي فى العمـو الطبية قد تيدد الكياف العقدي لألمة فى 
ظؿ االكتشافات العممية والتكنولوجية اليائمة ، ومف ثـ فإنو  مف األىمية بمكاف وضع ضوابط أخػالقية 
تحكـ ىذا النشاط ، حتى ال تنفمت أجيزة اإلعػالـ لمترويح لممفاىيـ الخاطئة بغض النظر عف توافقيا أو 
تنافرىا مع المنظومة األخالقية  لممجتمع ألف الفيـ العصري لتداعيات ىذه البحوث يجب أف ينبني عمى 
أخالقيات األمة ويتػوافؽ مع نسيجيا الحضاري ، فال تؤخذ منيا إال ما يتوافؽ مع  قيمنا ومثمنا العميا ، 
وىذا يتطمب آليات جػديدة لممعالجة اإلعالمية لمتعامؿ مع المستجدات العممية التي تفرض نفسيا عمى 

عالـ اليـو ، وعدـ ترؾ الساحة خالية لوسائؿ البث الوافد درءًا لألخطار التي يمكف أف تنجـ عف ذلؾ  ، 
فالبث المباشر عبر األقمار الصناعية يمكف أف يكوف مفيدًا إذا ما أعرض المشاىد بإرادتو عما ال يتفؽ 

.  مع أخالقياتو وعقيدتو ومثمو العميا 
وقد تجاوزت ىذه البحوث الحدود األخالقية فى أحياف كثيرة مما قد يسيـ فى تدمير اإلنساف 

ويشكؿ تيديدًا خطيرًا لحاضره ومستقبمو ، وىذا يتطمب وقفة لمتعامؿ اإلعالمي مع نتائج ىذه البحوث 
لكي تتـ فى إطار منظومة قيمية نابعة مف األعراؼ اإلنسانية والشرائع السماوية لحماية اإلنساف مف 

األذى أو المرض أو الموت ، وذلؾ مف خالؿ تشريعات ممزمة لمحد مف الجموح البشري الذي قد ييدـ 
. بداًل مف أف يبني ويضمؿ بداًل مف أف ييدي 

 إال أنو إذا أطمؽ ليا العناف دوف ضوابط صارمة وقوانيف ممزمة فإنيا يمكف أف تشكؿ تيديدًا 
خطيرًا لمحياة، إال أنو إذا لـ يحسف اإلنساف التعامؿ مع ىذه المعطيات فإنو قد يخرب مقومات حياتو ال 

سيما أف النيضة التكنولوجية قد واكبتيا زيادة مطردة في تركيز المموثات اإلشعاعية والبيولوجية في 
محيطو الحيوي ، وىذه المموثات تختزف بصفة مستمرة في أجػزاء الجسـ الحساسة عمى فترات زمنية 
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طويمة بما يجعميا قادرة عمى اإلخالؿ باالتزاف الطبيعي داخؿ اإلنساف ، واإلضرار بالمادة الوراثية التي 
تتحكـ في األنشطة الحيوية ، وتتحكـ بدورىا في تكويف األجياؿ المتعاقبة بما ينجـ عنيا مف أمراض 

. وراثية متنوعة مثؿ التشوىات الخمقية واألمراض الخبيثة 
ومما يستمفت االنتباه أنو في الوقت الذي سبقت الحػضارة المصرية العالـ كمو فى الحفػاظ عمى 

البيئة وفى وضع مواثيؽ وضوابط لحمػاية اإلنساف ، فإننا نجد أف مصر اليـو مطالبة بالتعامؿ الصحيح 
مع ىذه المستجدات مع الحفاظ عمى قيميا الفكرية وأصوليا العقدية ، وىنا يبرز الدور الحيوي الذي 

يجب أف تضطمع بو وسائؿ اإلعالـ فى ىذا الصدد مف خالؿ فمسفة تحكميا أخالقيات العقيدة اإلسالمية 
وتوجياتيا ، وقد فتح اإلسػالـ الباب عمى مصراعيػو ليجرؼ كؿ عقبة تقؼ أماـ التطور في مسيرة حياة 

األمـ والشػعوب ، فحارب الجمود عمى المػألوؼ ، والتقميد األعمى الذي يعمي أصػحابو عف رؤية الحقيقة 
ألف ىذه العقيدة تجمع بيف الديف والدنيا كما تقؼ فى مواجية كؿ الدعوات التي تقيد ممكات اإلنسػاف ، 

. وتقؼ عقبة كئودا فى طريؽ تطوره وتقدمو  
وتؤكد الحقائؽ العقدية أف الفمسفة اإلسالمية في اإلعالـ ال تقيد حركة الباحثيف  ، وال تطمؽ 

سراحيـ بشكؿ جامػح دوف ضابط أو رابط ، فميس ألحد أف يفرض ما ييواه مف لوائػح ، ويسف ما يشاء 
مف قوانيف ، أو يبيح ما يعتقده مف أمور تحكميا رغباتو وغرائزه، ويأتي ذلؾ انطالقًا مف أف إرادة اهلل 

القاىر فوؽ عباده ىي التي تصوغ شكؿ الحياة في المجتمع المسمـ ، و تفرض عمى الجميع االلتزاـ بما 
 .  (ص )أورده في كتابو وسنة نبيو 

وىذا يعني أنو ال يجوز ألجيزة اإلعالـ أف تجتيد فى الثوابت العقائدية وتحوليا إلى موضوعات 
لمجدؿ والنقاش ، ألنيا أحكاـ اهلل عمى الجميع طاعتيا ، وعدـ الخروج عنيا ، فال تسف قوانيف ال تتفؽ 
مع ما جػاء في كتاب اهلل أو سنة نبيو ، ومف ثـ فإنو ال يجػوز لمنابر الفكر وقنػوات االتصاؿ ووسائؿ 

. اإلعالـ أف يعمو صوتيا صوت الحؽ الذي أنزلو اهلل لػعباده 
وتأسيسًا عمى ذلؾ فإنو لو التزمت األجيزة اإلعالمية بالثوابت واألصوؿ ، وانػطمقت منيا إلى آفاؽ الحياة 
العممية الرحبة ، تعمؿ وتجتيد وتبحث وتبدع وتضيؼ لكاف لنا شأف آخر ال سيما أف الشعب المصري 

. مرتبط بعقيدتو وأف الديف عنده مختمط بفكره متغمغؿ في كيانو 
وىذا يعني أف اإلسالـ يرفض الحرية التي ال ضوابط ليا ، والتي تؤدي إلى الفوضى  والالمباالة 

ىي عيف اليمجية ، وىي التي تسوؽ المجتمع إلي - بيذا المفيػـو  - وقمة االكتراث ، ألف الحرية  
الدمار ، وتعرِّض مؤسساتو لمخراب ، ومف أجؿ ذلؾ وضع اإلسالـ لمحرية مفيػومًا يمنع االنفالتات 
األخالقية والتجاوزات المينية ، وىو مفيـو يتوافؽ مع منيجو وينسجـ مع مبادئو ذلؾ أف الفمسفة 
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اإلسالمية في اإلعالـ ترفض ىذا الموف مف المذاىب واأليديولوجيات التي تمارس القير الفكري ، وتحوؿ 
. دوف انطالؽ األدمغة البشرية لمبحث واإلبداع 

: وفى ىذا يقوؿ الحؽ تبارؾ وتعالى 
 وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضي اهلل ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اهلل 

 .   (1) ورسوله فقد ضل ضالاًل بعيداً 
وبيذا وضع اإلسالـ إطارًا لإلعالـ الطبي يتسؽ مع أسسػو ومبادئو ، فال يجنػح إلى ىذا الموف مف 
الحريات المطمقة والمنفمتة ، دوف النػظر إلى ما يمكف أف يؤدي إليو الجموح البشري مف عواقب، كما ال 
يجنح إلى كبت الحػريات اإلنسانية ، وتكميـ األفواه ، وخنؽ األنفاس ، ألف ما يميز النظاـ اإلسالمي في 

اإلعالـ الطبي أنو نظاـ متكامؿ مادياًّ وروحياًّ ، في حيف أف القوانيف التي يضعيا البشر غير كافية  
إلقرار العدؿ بيف الناس ، ألنيا نتيجة تفكير عقوؿ بشرية ، واإلنساف في تفكيره يخطئ ويصيب ، وقد 

. يمارس الظمـ ، ويتجاوز عف الحقيقة 
وىكذا نرى أف النظاـ اإلسالمي فى اإلعالـ يتيح لمباحثيف إعماؿ عقوليـ ولإلعالمييف ممارسة 
حقوقيـ في القوؿ والتعبير وذلؾ في الحدود التي كفمتيا الشريعػة ، والتي تقػـو عمى األخذ بكؿ أسباب 
التقدـ لتطوير عمؿ المؤسسات البحثية ، وتجديد نشاطيا وفؽ أحدث المعطيات العممية والتكنولوجية ، 

مع االلتزاـ بقواعد الشريعة اإلسالمية في األىداؼ والغايات والوسائؿ الموصمة ليا، وأسموب العمؿ 
بصفة عامة ألف النشاط الطبي الذي ال تحكمو منظومة أخالقية واضحة لف يكتب لو النجاح في مجتمع  

. مرتبط بأصولو وثوابتو
وتأسيسًا عمى ذلؾ فإننا نؤكد ىنا أف المؤسسات اإلعالمية ليست مشروعًا تجاريًا تسد االحتياجات 

وال بأس مف التنوع في .. البيولوجية األساسية لإلنساف ولكنيا تسمو بو إلى غايات أنبؿ ، وأىداؼ أسمي
األساليب ، والتعدد في القوالب ، شريطة أف يحػكميا منظومة أخالقية واضحة ومحددة ، والسؤاؿ الذي 

لماذا ال يتعامؿ القائمػوف عمى أجيزة اإلعالـ مع ىذه الحقيقة ، ويدرجػوف : يفرض نفسو فى ىذا الصدد 
ضمف مواثيؽ الشرؼ ودساتير العمؿ بيا ضرورة االلتزاـ بالمرجعية العقدية لممجتمع في مختمؼ الوسائؿ 

وقنوات البث اإلعالمية ؟ 
 

                                                           

 (  36)  آية رقـ  :  سورة األحزاب  (1)
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: النتائـج والتوصيـات 
: وقد يكون من المفيد هنا أن نقدم مجموعة من المقترحات فى هذا الصدد نجممها فيما يمي

  درءًا لسمبيات العولمة فإنو البد مف تحصيف الجماىير بالحقائؽ والمعمومات التي تمكنيا مف :أواًل 
التعامؿ مع ما تقدمو قنوات البث المباشر ووسائؿ اإلعالـ الدولية مف معمومات ومفاىيـ وأخالقيات 

بحذر وحيطة ، حتى ال يتأثر المتمقي بيذه السمبيات بفعؿ عمميات اإلبيار واالستمالة وأساليب الجػذب 
اإلعالمية فى قنوات البث والصحافة العالمية ، ومف ثـ فإنو ال يجوز أف تكوف العولمة نقيضًا لمرجعية 

األمة وتراثيا الثقافي والحضاري، كما أنو ال يجػوز الترويج لألخالقيات األجنبية التي ال تتوافؽ مع  
. أحكاـ الديف ، سواًء عف طريؽ األعماؿ الدرامية أو التحقيقات الصحفية أو القصص اإلخبارية 

 تستند المدرسة اإلسالمية في اإلعالـ عمى قواعد معينة في العقيدة ال يجوز التغيير والتبديؿ فييا :ثانيًا  
ألنيا تقـو عمى فمسفة غير جامدة تقبؿ التطور والتجديد بما يتالءـ مع مقتضيات العصر وحاجاتو ، 

وحسبما تمميو الحوادث وترسمو األياـ ، مع  االستفادة بتكنولوجيا األقمار الصناعية ، والتطورات الكبيرة 
.  في وسائؿ اإلعالـ الدولية لكي تواكب الثورة اليائمة في مياديف البحث العممي وتكنولوجيا المعمومات 

  تؤكد الدراسة عمى أىمية تفعيؿ ميثاؽ العمؿ الصحفي واإلعالني ، وقوانيف النشر وذلؾ مف :ثالثًا 
خالؿ وضع عقوبات رادعة لكؿ مسئوؿ عف نشر أو إذاعة بيانات أو معمومات طبية غير صحيحة أو 
تفتقر إلى الدقة واألمانة العممية ، وىذا يعني أنو البد مف وضع ضوابط ومواثيؽ لمشرؼ وقوانيف ممزمة 

لمنشاط اإلعالني ، يقـو عمى االلتزاـ باألمانة والصدؽ والتجرد والموضوعية ، والبعد عف اإلثارة 
. والمبالغة وتضميؿ الرأي العاـ عف طريؽ اإلعالف أو الدعاية والتسويؽ 

  تؤكد الدراسة أف حرية وسائؿ االتصاؿ فى المعالجة اإلعالمية لنتائج البحوث الطبية ال يجب :رابعًا  
أف تتـ عمى حساب معطيات العقيدة اإلسالمية ، ذلؾ أف حرية وسائؿ اإلعالـ يجب أف تحكميا  

. الثوابت العقدية وأركاف اإلسالـ الرئيسية حرصًا عمى ىوية المجتمع العربي المسمـ 
  توصي الدراسة بوضع ميثاؽ أخالقي ممـز لمعامميف والباحثيف فى حقؿ اإلعالـ الطبي يأخذ :خامسًا  

: عمى عاتقو ما يمي 
. إعالف وتبادؿ كافة المعمومات المتصمة بالصحة واألماف وسالمة اإلنساف  .1
. االلتزاـ باألمانة ودقة المعمومات الطبية التي يتـ بثيا فى مختمؼ قنوات االتصاؿ .2
. االلتزاـ بالقواعد األخالقية فى مختمؼ القضايا التي تحفؿ بصحة اإلنساف وسالمتو  .3
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: مصادر البحث ومراجعه 
. القرآن الكريم :  أواًل     

: المراجع العربية :  ثانيًا 
 . 1975. مكتبة األنجمو المصرية . القاىرة . اإلعالـ واالتصاؿ بالجماىير : إبراىيـ إماـ  (1)
: مف وقائع ندوة ) دور االتصاؿ الجماىيري فى تنمية المجتمع العربي : عبد الجبار ولي الديف   (2)

.  مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج: الرياض  . 2. ج  . 2ط . (ماذا يريد التربويوف مف اإلعالمييف
.  ـ 1965. دار الفكر العربي .  القاىرة – تاريخو ومذاىبو –اإلعالـ . عبد المطيؼ حمزة  (3)
.  ـ 1989. مكتبة مصباح . جدة . مقدمة فى وسائؿ االتصاؿ : عمى عجوة وآخروف  (4)
. مكتبة األنجمو المصرية . القاىرة . االتصاؿ بالجماىير والرأي العاـ : محيى الديف عبد الحميـ  (5)

.   ـ 1992
: المراجع األجنبية :  ثالثًًا   

(1) Barnouw, Erik: Mass Communication, New-York, Rinhart and 

Company, 1950.  
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بين النظرية والتطبيقبين النظرية والتطبيق  أخالقيات اإلعالم الطبىأخالقيات اإلعالم الطبى   
سونيا دبوس  . د

نائب رئيس تحرير أخبار اليوم  
 عادل عبد الغفار. د

  جامعة القاهرة–كمية اإلعالم 
 

:  مقـدمة
ييتم اإلعبلم الطبى بموضوعات الطب والصحة واألدوية واألمراض والعبلج واالكتشافات 

الطبية الحديثة، كما ييتم بشئون األطباء وممارساتيم عمى المستوى المينى واألخبلقى، وكل ما يتصل 
.  بشئون الطب وصحة اإلنسان

وغنى عن القول مدى األىمية التى يحظى بيا اإلعبلم الطبى لدى الجماىير، حيث يتصل 
.  مباشرة بصحة اإلنسان، والتى تحظى باىتمام الفرد األول فى حياتو

ويتصل موضوع ىذه الورقة بأخبلقيات اإلعبلم الطبى فى مصر فى مجال الممارسة العممية، 
بيدف الوقوف عمى طبيعة الممارسات اإلعبلمية فى المجال الطبى من حيث اإليجابيات والسمبيات، 

. وسبل االرتقاء بالممارسة اإلعبلمية فى المجال الطبى مستقببل
وقبل تناول الممارسة اإلعبلمية فى المجال الطبى، فإن األمر يستمزم توضيح النظرية 

براز الحقوق األساسية التى يتمتع بيا  اإلعبلمية التى تعمل فى ظميا وسائل اإلعبلم المصرية اآلن، وا 
اإلعبلمى فى ممارسة مينة الصحافة، والضوابط األخبلقية القانونية التى تحكم العمل الصحفى، إضافة 

.  إلى ضوابط حق النقد الصحفى
يعقب ذلك االىتمام برصد أىم تجاوزات الصحافة الصفراء بصفة عامو فى مصر فى إطار 
ىامش الحرية المتاح ليا حاليا، تمييدًا لعرض أىم تجاوزات اإلعبلم فيما يتصل بالمجال الطبى عمى 

ومعرفة أىم األسباب والدوافع . مستوى الموضوعات والمضامين الطبية، وكذلك عمى مستوى األطباء
التى تدفع بالصحافة إلى الوقـوع فى مثل ىذه التجاوزات والسمبيات، وتوضيح اآلثار السمبية التى تترتب 

.  عمى ىذه التجاوزات
وتنتيى ىذه الورقة بتوضيح سبل االرتقاء بأداء اإلعبلم الطبى من واقع طبيعة األداء الصحفى 

 . فى ىذا المجال
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 : التطور التاريخى لحرية الصحافة فى العالم وانعكاساته عمى مصر والوطن العربى
الحق فى نقل األفكار والمعمومات واآلراء بدون قيود، بيدف " تعرف حرية الصحافة بأنيا 

 وأصبحت الحاجة إلى حرية (1)"تسييل اتخاذ القرارات الدقيقة حول الشئون العامة ومصالح المجتمع
الصحافة ماسو بعد اكتشاف جوتنبرج لمطباعة فى منتصف القرن الخامس عشر وظيور الصحف 

ًً تخوف أنظمو الحكم من الصحافة وطبيعة الدور الذى بدأت تقوم بو،  ًً المطبوعة، حيث بدأ واضحَا
ومنذ ذلك الوقت وتوالت التشريعات القانونية التى تحد من حرية الصحافة وتفرض القيود المختمفة عمييا 

بشكل يضمن والئيا الكامل ألنظمة الحكم، وعدم الخروج عن األطر العامة التى وضعيا السياسيون 
لمحكم، إال أن ىذا الوضع لم يستمر بيذه الصورة، فقد تطور مع تطور أنظمة الحكم واألفكار السياسية 

.  التى طرحت نفسيا مع تطور العصر
ففى القرنين السادس عشر والسابع عشر سيطر النظام السمطوى عمى الصحافة، وظمت سيطرة 

، حيث سيطرت عمى أوربا خبلل 1789ىذا النظام عمى الصحافة مستمرة حتى قيام الثورة الفرنسية عام 
ىذه الفترة أنظمة حكم تقوم عمى االستبداد وحكم الفرد، وسادت نظرة معادية من جانب أنظمة الحكم 

. (2)لمصحافة، وتجمى ذلك فى العديد من القيود التى فرضتيا الحكومة عمى الصحف المختمفة
وفى ظل النظام السمطوى التزمت الصحف بتأييد كل ما يصدر عن الحكومات ومؤسساتيا 

والدفاع عن سياساتيا المختمفة، كما أن العمل بالصحافة، وممكية الصحف ارتبط برغبة السمطة، 
وارتبطت درجة الحرية التى نعمت بيا الصحافة بالحالة السياسية التى يمر بيا المجتمع، وىذا الشىء 

.  (3)كانت تحدده وتقره السمطة الحاكمة
وميدت أفكار العديد من المفكرين لبروز نظرية الحرية والفكر اليبرالى الذى بدأ يحكم العمل 
الصحفى عقب قيام الثورة الفرنسية، حيث تضمن ميثاق الثورة الفرنسية حق كل مواطن فى أن يكتب 

ويطبع ما يشاء فى حرية تامة، كما أعقبت ثورة التحرير فى الواليات المتحدة صدور الدستور الذى نص 
عمى عدم حق الكونجرس فى إصدار أى تشريع من شأنو أن يحد من حرية الفرد فى التعبير عن رأيو 

. (4)شفاىة أو طباعة أو بأى طريق
ويتبمور فكر النظام المبرالى فى الصحافة فى عدة مبادئ أساسية تشمل حق الفرد فى المعرفة 
باعتباره حق طبيعى كالماء واليواء، ووجود صحافة حرة تتمتع بحرية كاممة دون أية قيود من خارجيا، 

وحق األفراد فى إصدار الصحف طالما كان ذلك فى إمكانيم، وعدم فرض أية رقابة سابقو أو الحقو من 
.  جانب الحكومة عمى الصحف

واكتسبت الصحافة فى ظل نظرية الحرية خبلل القرنين الثامن والتاسع عشر أىمية كبيرة عمى 
مستوى الرأى العام وأنظمة الحكم، كما ظير احتياج النظام السياسى إلى وسائل جديدة تضمن تدفق 
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تاحة المشاركة السياسية، وأسيمت الصحافة فى زيادة قدرة الجماىيـر عمى اتخاذ القرارات  المعمومات وا 
.  (5)السميمة تجاه القضايا والمشكبلت المختمفة

إال أن سوء استخدام الحرية المتاحة لمصحافة خبلل النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين قد أدى بالتدريج إلى نمو نظرية المسئولية االجتماعية لمصحافة، والتى تقوم عمى 

حيث أضافت ىذه النظرية إلى مبادئ النظام الصحفى الميبرالى . فكرة التوازن بين الحرية والمسئولية
مبدأين جديدين يتمثبل فى ضرورة وجود التزام ذاتى من جانب الصحفيين بمجموعة المواثيق األخبلقية 

التى تستيدف تحقيق التوازن بين حرية الصحف ومصمحة المجتمع، كما أن عمى الصحافة واجب 
.  (6)اجتماعى يتمثل فى تقديم األحداث الجارية وتفسيرىا فى إطار لو معنى

وانعكس تطور مفيوم حرية الصحافة فى الدول األوربية والواليات المتحدة عمى مفيوم حرية 
االتصال والصحافة فى الوطن العربى، حيث تنص الدساتير العربية فى مجمميا عمى حق الفرد فى 

إال أن . التعبير، وحقو فى حماية خصوصيتو وحركتو، وحقو فى االنتفاع بمصادر المعمومات المختمفة
المبلحظ عمى المستوى العربى ىو وجود فجوة حقيقية بين منطوق الدساتير الخاصة بحرية التعبير 

والصحافة ومعطيات الواقع الفعمى، فالمبادئ المتضمنة فى الدساتير العربية شئ، والممارسات العممية 
شئ آخر، ومن ثم يبدو واضحًا أن ىذه المبادئ الدستورية ليست بالضرورة ذات قيمة فعمية، فالعبرة 

.  (7)بمعطيات الواقع، وليس فى المبادئ التى ال تخضع لمتطبيق والممارسة
وعمى مستوى مصر، شيد مفيوم حرية الصحافة تطورات تاريخية بارزه ارتبطت بالظروف 

ففى عيود محمد . السياسية التى عاشتيا الببلد منذ دخول الطباعة عمى يد الحممة الفرنسية وحتى اآلن
عمى وأسرتو الحاكمة عرفت مصر نظم الرقابة الواقية عمى جميع المطبوعات والتى قيدت حرية النشر 

 ، 1930 و 1923وفق دستورى " حرة فى حدود القانون"وأصبحت الصحافة . والصحافة بشكل واضح
إال أن ىذه الحرية ظمت رىنًا بمبدأ ضرورات وقاية النظام االجتماعى، وىو مبدأ مطاط استطاعت 

وعقب ثورة يوليو . األنظمة الحاكمة المختمفة من خبللو أن تقيد حرية الصحافة فى فترات متعددة
، والذى بمقتضاه تم تأميم الصحافة وآلت ممكيتيا إلى االتحاد 1960 لسنة 156صدر قانون 1952

 لسنة 148وأوكل القانون . االشتراكى، واتسمت الصحافة فى ىذه الفترة بالتبعية الكاممة لمنظام السياسى
 ميمة اإلشراف عمى الصحافة إلى المجمس األعمى لمصحافة لضمان استقبلل الصحافة فى 1980

حدود المقومات األساسية لممجتمع، وبمقتضى ىذا القانون أصبحت الصحف القومية ممموكو لمدولة، 
 أصبح متاحا 1996 لعام 96وبمقتضى القانون رقم . ويمارس حقوق الممكية عمييا مجمس الشورى

.  حق اصدار صحف (شركات مساىمة/ جمعيات تعاونية )لمشخصيات االعتبارية الخاصة 
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وتعد مصر من أقدم الدول العربية التى عرفت الصحافة، ومارست صحافتيا فى فترات 
تاريخية مختمفة حرية التعبير، وارتبطت حرية التعبير التى نعمت بيا الصحافة المصرية دائمًا بنوع 
.  (8)النظام السياسى الحاكم وطبيعة العبلقة بو ، إضافة إلى سمسمة طويمة من القيود القانونية والتشريعية

 
:  حقوق اإلعالمى فى ممارسة العمل الصحفى

نص القانون المصرى عمى عدد من الحقوق التى يتمتع بيا اإلعبلميون العاممون فى مجال 
الصحافة، وتتصل ىذه الحقوق بالحرية التى كفميا القانون لمصحافة وفق االعتبارات التى حددىا 

وتؤكد ىذه الحقوق عمى استقبلل الصحفيين فى مباشرة عمميم وممارسة حريتيم فى التعبير . الدستور
عن الرأى والفكر أيا كانت اتجاىاتيم أو انتماءاتيم السياسية أو الحزبية أو الفكرية، بدافع من ارادتيم فى 

نطاق المقومات األساسية لممجتمع والحفاظ عمى الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة 
كما أكد القانون عمى حق الصحفى فى الحصول عمى . الحياة الخاصة وفقًا لمدستور والقانون 

المعمومات واألنباء المباح نشرىا طبقا لمقانون وحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعمومات أو 
تحول دون تكافؤ الفرص بين مختمف الصحف فى الحصول عمى المعمومات، أو يكون من شأنيا 

تعطيل حق المواطن فى اإلعبلم والمعرفة، شريطة عدم اإلخبلل بمقتضيات األمن القومى والدفاع عن 
.  الوطن ومصالحة العميا

ومن حق الصحفى وفقًا لنصوص القانون أن يحتفظ بمصادر معموماتو ، وال يجوز قانونا 
إجباره عمى إنشاء ىذه المصادر، ألن ذلك من شأنو أن يحرم الصحفى من مصادر المعمومات، التى 

كما تقر نصوص القانون . تفضل عدم التعاون معو حيث يسبب ليا ذلك المشكبلت مع األجيزة المختمفة
عدم جواز المساس بأمن الصحفى، فبل يجب أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعمومات 

كما ال يجوز قانونًا إىانة الصحفى أو التعدى عميو بسبب . الصحيحة التى ينشرىا سببًا لممساس بأمنو
. (9)عممو

 
:  الضوابط األخالقية والقانونية فى ممارسة العمل اإلعالمى

تتعدد الضوابط األخبلقية والقانونية التى تحكم ممارسة العمل اإلعبلمى فى إطار من 
المسئولية االجتماعية التى تحتم عمى اإلعبلم أن يقوم بواجبو تجاه المجتمع كما ينعم بحقو فى التمتع 

ولعل الضابط األخبلقى والقانونى األول الذى يوجو عمل وسائل اإلعبلم يتمثل فى ضرورة . بالحرية
تقديميا لتغطية إخبارية ومعالجة إعبلمية لمموضوعات واألنشطة والقضايا المختمفة فى إطار من 

الموضوعية وااللتزام والتوازن فى عرض الحقائق والمعمومات واألفكار واآلراء، والتى من شأنيا أن تدعم 
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كما أن عمى وسائل اإلعبلم وفق نظرية . الديمقراطية، وتضمن مشاركة الرأى العام فى األحداث الجارية
المسئولية االجتماعية أن تقدم تفسيرًا لؤلحداث الجارية فى إطار لو معنى، فبل تقدم األحداث مجردة ، 
ولكن ينبغى أن تقدم ىذه األحداث مصحوبة بتفسيرات منطقية، تراعى اعتبارات الدقة والموضوعية 
والتوازن ، وعمى وسائل اإلعبلم مراعاة التوازن فى عرض وجيات النظر خاصة فى الموضوعات 

الخبلفية والجدلية، فتقديم وسائل اإلعبلم لوجية نظر واحده عمى حساب وجيات نظر أخرى من شأنو 
أن يخمق تحريفًا وتشوييًا فى المعالجة اإلعبلمية المقدمة لمجماىير، ويترتب عمى ذلك تحيزًا فى 

اتجاىات الرأى العام نحو القضايا المختمفة اعتمادًا عمى التحيز الذى اتسمت بو المعالجة اإلعبلمية فى 
.  (10) معالجة ىذه القضايا

وتقوم الضوابط األخبلقية والقانونية فى العمل الصحفى فى أحد أبعادىا األساسية عمى احترام 
الحق "خصوصية الغير، حيث تنص العديد من التشريعات اإلعبلمية وقرارات المحاكم عمى حماية مبدأ 

، حيث لكل شخصى الحق فى حماية أسرار أسرتو وحياتو الخاصة من النشر والتداول "فى الخصوصية
ويشتمل مفيوم . والتشيير، فقد تمحق باألفراد أضرار عديدة نتيجة اقتحام وسائل اإلعبلم لحياتيم الخاصة

حماية الخصوصية عمى عدة عناصر تتمثل فى االقتحام أو التطفل عمى الشئون الخاصة أو السرية 
لؤلفراد ، أو الكشف العام ألسرار خاصة من شأنيا أن تربك حياة الشخص المتضرر، أو االستيبلء عمى 

 معينة لشخص آخر، أو وضع أحد األفراد تحت ضوء زائف بدون منفعةاسم شخص أو صوره لتحقيق 
.  (11)مبرر أو قيمة إخبارية

ويتصل بالضوابط السابقة ضرورة حرص الصحافة عمى حق المتيم فى محاكمة عادلة، فنشر 
الجرائم والتحقيقات وتطورات ما يجرى فى ساحات المحاكم حق مشروع لوسائل اإلعبلم، ومادة صحفية 
يقبل عمييا القراء باعتبارىا تطمئن الرأى العام عمى سير العدالة وتطورات الحكم فى قضايا وجرائم تتسم 
باألىمية ، إال أن التغطية الصحفية غير الرشيدة قد تتسبب فى بعض األحيان فى حرمان المتيم من 

المحاكمة العادلة، فقد تنطوى التغطية الصحفية عمى إساءة لممتيم وتعبئة الرأى العام ضده قبل صدور 
فيذا من شأنو أن يسئ إلى المسئولية . حكم القضاء، والسيما فى جرائم القتل واالغتصاب والفساد

االجتماعية لمصحافة، وكثيرًا ما تصدر أحكام القضاء التى تبرئ المتيم بعد أن أدانتو الصحافة وعبئت 
.  (12) الرأى العام ضده

وتؤكد قوانين الصحافة فى مصر عمى حق المتيم فى محاكمة عادلة ، كما تحظر ىذه 
 القضاء، ونشر أى مواد ترى السمطات القضائية حظر إجراءاتالقوانين عمى الصحف التدخل فى 

.  نشرىا، وينبغى عمى الصحافة مراعاة ذلك حتى تنتيى أحكام القضاء
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إضافة إلى ما تقدم من ضوابط أخبلقية وقانونية تنظم العمل الصحفى، فإن وسائل اإلعبلم 
مطالبة بعدم الخروج عمى قيم المجتمع وأخبلقياتو فيما يتصل بنشر المواد والمضامين الجنسية، فنشر 
المواد الجنسية من شأنو أن يساعد عمى الخروج عمى القيم االجتماعية، ويمحق الضرر بالقيم الدينية، 

ولذلك تعددت القوانين التى تحول دون خوض الصحافة فى مثل ىذه . ويشجع عمى الرذيمة
وقبل أن يرتبط ىذا الموضوع . الموضوعات، والتى استيدفت حماية اآلداب العامة ضد األعمال الفاحشة

حساسو  بالقوانين الموضوعية فيو يرتبط بشكل أساسى بضمير الصحفى، وحدود مسئوليتو االجتماعية، وا 
.  المينى بمدى ما يمثمو ذلك من خطر حقيقى عمى المجتمع

 
:  ضوابط النقد الصحفى

تباشر الصحافة رسالتيا من أجل خدمة المجتمع عن طريق ممارسة النقد البناء الذى ييدف 
والنقد المشروع ىو الذى ينصرف . إلى إظيار الفساد واالنحراف ثم تصويب األخطاء بغية تقدم المجتمع

بالنعى عمى التصرفات واألعمال واآلراء التى تصدر عن األشخاص ولو صيغ فى عبارات قاسية أو 
تيكمية، ويظل النقد مشروعا ما دام الناقد لم يستيدف أصبل المساس بالشخص نفسو بقصد اإلساءة إليو 

سواء فى اعتباره أو مكانتو االجتماعية أو شرفو ، أو بمعنى آخر أال يكون الغرض من النقد وسيمة 
.  لمتشيير بالشخص وتمويث سمعتو والنيل من مكانتو داخل المجتمع

وحدد القانون مجموعة من الضوابط ىدفيا التوفيق بين حق المجتمع فى معرفة أخبار الجرائم 
والتحقيقات والمحاكمات مع عدم تأثير النشر عمى إجراءات الخصومة الجنائية وضمان حق األفراد فى 
الحفاظ عمى اعتبارىم وسمعتيم إزاء النشر، فإذا ما تجاوز النشر الضوابط التى حددىا القانون خرج عن 

.  (13)نطاق المشروعية، وأصبح جريمة من جرائم النشر التى يعاقب عمييا القانون
ويشترط قانونًا فى النقد أن يكون موضوعو ثابتًا ومسممًا بو ، فإذا كانت الوقائع من اختراع 
الشخص أو ال أساس ليا من الصحة فإنو ال يقوم حق النقد، وبذلك فإن الصحفى إذا تعرض بالنقد 

ألمور غير ثابتة أو محظور نشرىا وقع تحت طائمة القانون ووجب عقابو طبقا ألحكام قانون العقوبات 
.  بجريمة القذف أو السب أو غيرىا

كما يشترط قانونا فى النقد أن يتصل بموضوعات تيم الجماىير وتتصل بالمصمحة العامة، 
وبذلك فإن حق النقد يشمل مختمف مجاالت الحياة التى تتصل باىتمامات الجماىير عمى نحو مباشر أو 

.  غير مباشر فى مجاالت السياسة واآلداب والفنون والعموم والتاريخ والرياضة واالقتصاد
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ويجب أن ينصب النقد وفقًا لمقانون عمى الموضوعات ذاتيا، وال ينصب عمى األشخاص، 
فالنقد المنصف ينبغى أن ينصب عمى الوقائع ذاتيا، وال يستيدف األشخاص دون أعماليم أو 

.  تصرفاتيم
إضافة إلى ما تقدم، فإن مبلئمة النقد لمموضوع، وحدود الميجة االنتقادية المستخدمة ومدى 

مواءمتيا لموضوع النقد، وتوافر حسن النية لدى الناقد كميا ضوابط ينبغى مراعاتيا ، وىى أمور متروكة 
.  لسمطة القاضى فى مثل ىذه الموضوعات

 
:  تجاوزات الصحافة الصفراء فى مصر

 ذلك النوع من الصحافة الذى يعتمد عمى Yellow Journalismيقصد بالصحافة الصفراء 
الفضائح ونشر أخبار الجريمة والصور غير البلئقة والقصص اإلخبارية الممفقة ، وىى صحافة رخيصة 

.  الثمن تبذل كل إمكانياتيا من أجل جذب الجميور وزيارة التوزيع
ويبلحظ رواج ىذا النمط من الصحف فى دول العالم الثالث خبلل العقد األخير بشكل ممموس 

ولعل انييار النظام اإلعبلمى . فى ضوء مجموعة من المتغيرات األساسية التى ساعدت عمى ذلك
الدولى الذى ساد العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والترويج لمنمط الغربى فى اإلعبلم، والذى يركز 

كما أدت الطفرة . عمى النزعات االستيبلكية لمجميور بغض النظر عن اعتبارات المسئولية االجتماعية 
التكنولوجية اليائمة والمتمثمة فى ثورتى المعمومات واالتصال وما نتج عنيما من ظيور وسائل إعبلمية 

جديدة كالفضائيات واالنترنت، والتى تقدم فيضًا من المواد اإلباحية وتطيح بالقيم النبيمة وتطعن فى 
المقدسات وتشوه صور الشعوب، وفرض ذلك بطبيعة الحال منافسة إعبلمية حادة وشرسة من أجل 

إضافة إلى ما تقدم فإن التحول الديمقراطى الذى لحق بعدد غير قميل من الدول . إشباع رغبات الجميور
.  (14)النامية قد أفرز بعض الممارسات اإلعبلمية التى تنطوى عمى تجاوزات عديدة فى حق المينة

وعمى مستوى مصر، تعددت المتغيرات المحمية التى ساىمت فى عممية نشأة وتكوين ما يعرف 
بتيار الصحافة الصفراء ، ويأتى فى مقدمة ىذه العوامل االتساع المستمر فى مساحات حرية التعبير 

لمصحافة المصرية خبلل العقدين الماضيين، حيث أتاح مناخ حرية التعبير وعدم وجود آليات لمتصحيح 
الحاسم داخل النظام الصحفى المصرى أن تتسع الممارسات السمبية خاصة فى ظل تعدد النماذج 

الصحفية وتنافسيا، وال يعنى ذلك بالضرورة تقييد الحرية بقدر ما يعنى تصحيح الممارسات السمبية فى 
ضوء ميثاق الشرف الصحفى وقانون نقابة الصحفيين وقانون الصحافة، بيدف الحفاظ عمى مساحة 

وساعد . الحرية المتاحة التى ىى أساس وجود صحافة حرة مسئولة قادرة عمى ممارسة دورىا االجتماعى
أيضا عمى انتشار الصحافة الصفراء خبلل الفترة األخيرة فى مصر ظيور نوع جديد من القراء الطارئين 
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كما أن .  من قراءة الصحف والترفيوأو العابرين لمصحف، وىم نوع من الجميور الذى يستيدف التسمية 
السمبية فى مواجية الممارسات السمبية لمصحافة خوفا من االتيام باالعتداء عمى حرية الصحافة قد 

وسعت بعض األحزاب إلى تأجير تراخيص بعض الصحف . ساعد عمى نمو ظاىرة الصحافة الصفراء 
كما أن . الحزبية، وىو األمر الذى ساعد عمى ظيور صحف صفراء فى إطار منظومة الصحف الحزبية

دخول أعداد كبيرة من الشباب غير المؤىل أو المتخصص سوق العمل الصحفى دون الحصول عمى 
تدريب كاف أو إلمام بالقواعد والتقاليد المينية أفرز طائفة من الصحفيين الجدد الذين يمثمون الكادر 

وأغرى الرواج الطارئ الذى حققتو الصحف الصفراء عددًا من . األساسى لمصحافة الصفراء فى مصر
الصحف القومية والحزبية الجادة عمى استعارة بعض ممارسات الصحافة الصفراء، والسيما ما يتعمق 

منيا بالجنس، وىى أمور من شأنيا أن تؤدى إلى التوسع فى نشر الجرائم وكذلك الصور غير البلئقة، 
.  (15) وىذا من شأنو أن يمحق الضرر بالمسئولية االجتماعية لمصحافة المصرية

وأدى نمو ظاىرة الصحافة الصفراء فى مصر خبلل السنوات األخيرة إلى ظيور تجاوزات 
واضحة فى الممارسة الصحفية ليذه الصحف، ووصول ىذه التجاوزات إلى بعض ممارسات الصحف 

:  (16) القومية، ويمكن تمخيص أىم تجاوزات الصحف الصفراء فى مجموعة النقاط اآلتية
التشيير المجيل بالشخصيات العامة فى المجاالت السياسية والفنية والرياضية واالقتصادية، حيث : أوال

تتضمن نشر أحداث ذات طابع جنسى تثير البمبمة وتمقى الشبيات من خبلل عدم التحديد المتعمد 
.  لمشخصيات المتضمنة فى الموضوعات والنصوص الصحفية المنشورة

التوسع فى نشر تفاصيل الجرائم ذات الطابع الجنسى والشاذ، حيث لوحظ توسع الصحف الصفراء : ثانيا
فى نشر المواد الصحفية المثيرة والمحركة لمغرائز، والمبالغة فى نشر تفاصيل جرائم الدعارة والزنا 

.  واالغتصاب منتيكة بذلك ميثاق الشرف الصحفى
نشر الصور غير البلئقة والمنافية لآلداب ، حيث لوحظ استخدام الصور الفاضحة عمى نطاق : ثالثا

واسع فى الصحف الصفراء، وبشكل محدود فى الصحف القومية والحزبية، كما لوحظ استخدام 
ىذه الصور مع العناوين المثيرة فى الصفحات األولى فى الصحف الصفراء لتصبح أداة جذب 

ثارة .  وا 
استخدام العناوين المضممة والمثيرة التى ال عبلقة ليا بالمتن، وذلك فى إطار سعى الصحف : رابعا

.  الصفراء إلى المبالغة أو اإلثارة وجذب القارئ بأى ثمن
الترويج لمدجل والشعوذة والخرافة، حيث تتجو بعض الصحف الصفراء إلى االىتمام بنشر : خامسا

موضوعات تتصل بقراءة الكف والفنجان والعبلج بواسطة الدجالين فى وقت ينبغى أن يحترم فيو 
.  العمم وقيمة العمماء
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 ويتضح فى ضوء ما تقدم ، أن االستغبلل الخاطئ ليامش الحرية المتاح لمصحافة واإلعبلم، 
واتجاه بعض الصحف إلثارة وجذب الجماىير من خبلل المضامين اليابطة التى تستيدف تحريك 
الغرائز ال العقول، وانتماء فئة من الشباب غير الدارس لئلعبلم وغير المتمرس عمى تقاليد مينة 
الصحافة، تسببت جميعيا فى خمق نوع من الصحافة غير المسئولة والمسماه بالصحف الصفراء، 

وأفرزت ىذه الصحف عددًا من اآلثار السمبية، والتى من شأنيا أن تمحق الضرر بالمسئولية االجتماعية 
.  لمصحافة، وتقمل من فاعميتيا كوسيمة لمتنوير والتثقيف وتشكيل الرأى العام

 
:  تجاوزات اإلعالم الطبى فى الممارسة الصحفية

قبل الخوض فى توضيح المآخذ التى يراىا البعض عمى أداء اإلعبلم بوجو عام والصحافة 
بوجو خاص فى مجال اإلعبلم الطبي ، ينبغي التنويو إلى أىمية وسائل اإلعبلم  فى نشر المعارف 

حيث تشير معظم الدراسات السابقة إلى أىمية اإلعبلم بصفة عامة فى التثقيف . الصحية بين الجماىير 
الصحي لمجميور عمى اختبلف مستوياتو التعميمية والثقافية واالقتصادية، وعمى اختبلف مستوياتو 

. العمرية والمينية 
وتؤكد بعض الدراسات والبحوث العممية أن وسائل اإلعبلم إزاء الموضوعات والقضايا ذات 

الطابع الصحي تستطيع أن تقوم بثبلثة أدوار رئيسية ، يتمثل الدول األول فى إمداد الجميور 
ويتمثل . بالمعمومات الصحية حول كافة الموضوعات والقضايا الصحية وال سيما الضروري والممح منيا

الدور الثاني فى بناء اتجاىات إيجابية حول موضوعات صحية ميمة ، أو تغيير اتجاىات حول عادات 
ويتمثل الدور الثالث فى تحفيز . سمبية لدى الجماىير قد تكون السبب المباشر النتشار بعض األمراض 

  .الجماىير لمقيام بسموكيات صحية معينة ، أو التوقف عن سموكيات خاطئة
إال أن المبلحظ من خبلل االطبلع عمى أداء الصحف ووسائل اإلعبلم بصفة عامة فيما 

يتصل بالجوانب المختمفة فى المجال الطبي وجود بعض المبلحظات أو المآخذ التي تؤخذ عمى دور 
. اإلعبلم فى ىذا المجال الميم 

ويمكن رصد أىم المآخذ التي نراىا عمى أداء اإلعبلم الطبي فى  مصر فى عدد من النقاط 
: نوجزىا فى التالي

المبالغة والتضخيم فى إبراز األخطاء المينية لبعض األطباء سواء فيما يتصل بإجراء العمميات : أوال
الجراحية أو توصيف العبلج أو خبلف ذلك ، وتأخذ المبالغة فى ىذا الشأن عدة أشكال سواء من 
خبلل العناوين المثيرة ، أو استخدام األبناط الغميظة، أو استخدام المون األحمر فى العناوين، أو 

ولعل . فرد مساحات كبيرة لتوصيف الخطأ، أو نشر األخطاء فى صفحات مقروءة لدى الجماىير 
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الخطورة التى تترتب عمى ذلك تتمثل فى  االنطباعات التي تتكون لدى الجماىير نتيجة لذلك، 
فالصورة الذىنية التي يكونيا األفراد تتسم عادة بالتعميم ، ويسقط األفراد ما يقرأونو عمى باقى 

العاممين فى ىذا المجال، وال سيما بين أنصاف المتعممين والمثقفين، ومن شأن ذلك أن يسئ إلى 
. صورة األطباء بصفة عامة 

التركيز عمى التجاوزات األخبلقية لبعض األطباء مع مرضاىم ، ورغم اإلقرار بأن ىذه أخطاء ال : ثانيا
ينبغي التعامل معيا بالتسامح ، إال أن النشر الصحفي المبالغ فيو فى مثل ىذه الموضوعات أمر 

من شأنو أن يسئ إلى المينة بصفة عامة ، وتستدعى المعالجة الصحفية التي تتصدى 
لموضوعات من ىذه النوعية أن تراعي أبعاد المسئولية االجتماعية فى معالجة ذلك ، فالمعالجة 
الواعية الموضوعية التي ال تمجأ إلى اإلثارة وتستخدم المساحات المعتدلة ، وتوضح حجم انتشار 
مثل ىذه األخطاء فى المجتمع مقابل السموك القويم لمنسبة العظمى من األطباء من شأنو أن يبني 

. صورة موضوعية لدى فئات الرأى العام المختمفة 
التركيز فى المعالجات المرتبطة بموضوعات طبية وصحية عمى أسماء طبية بعينيا ، فاإلعبلم : ثالثا

ىو أحد الوسائل األساسية التي تضع األسماء البلمعة ، وفى تركيز اإلعبلم عمى أسماء بعينيا 
حرمان ألسماء أخرى من حقيا فى أن يعرفيا الجميور ويستمع إلى آرائيا ، ولذلك ينسب لوسائل 

اإلعبلم بصفة عامة أنيا تسمط األضواء عمى أطباء بعينيم دون توزيع االىتمام عمى القاعدة 
.  العريضة منيم 

يؤخذ أيضا عمى األداء الصحفي فى المجال الطبي اىتمام بعض الصحف الصفراء بالدجل : رابعا
والشعوذة والخرافات عمى حساب قيمة الطب والعمم فى حياتنا المعاصرة ، فاىتمام بعض ىذه 

الصحف بالسحر والوصفات الشعبية من شأنو أن يحدث تأثيرا لدى بعض النفوس الضعيفة من 
. أنصاف المتعممين وأنصاف المثقفين

عدم تقديم التوصيف الدقيق ألعراض بعض األمراض فى المعالجة الصحفية، وتقديم أعراض : خامسا
عامة ربما يشعر بيا األغمبية من جميور القراء ، وتقديم وصفات عبلجية ليا ، أو نصائح طبية 

لمواجيتيا ، عمما بأن ما يقدم من نصائح طبية قد ال يتفق مع حالة بعض المرضى، وىو أمر من 
. شأنو أن يدفع بعض المرضى لتعاطى نوعية من العبلج قد ال تتفق وحاالتيم الصحية

المبالغة فى  تقديم المزايا التى تتمتع بيا بعض العقاقير، والتي تعتبر دعاية غير مباشرة ليذه : سادسا
األدوية، من شأنو أن يدفع الجميور إلى استخدام ىذه العقاقير دون استشارة األطباء فى بعض 

. األحيان، وىو أمر ينطوى عمى مخاطر عديدة 
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المبالغة فى تقديم الروشتات الجاىزة لبعض أمراض العصر المنتشرة عمى نطاق واسع بين : سابعا
الجميور، أو تقديم نصائح بتناول  بعض األغذية التي من شأنيا أن تخفف المرض أو تقضي 

عميو ، وتكمن مخاطر ذلك فى إضعاف العبلقة بين الطبيب والمريض ، فبداًل من استشارة 
. الطبيب يمكن االستعاضة عنو بما يقدم فى وسائل اإلعبلم

المبالغة فى تبسيط المعمومة الصحية المقدمة لجميور وسائل اإلعبلم حول العقاقير الجديدة : ثامنا
واالكتشافات الطبية الجديدة ، وربما يصل ذلك فى بعض األحيان إلى فقدان المعمومة الجديدة 

لمعناىا الحقيقي ، فالتبسيط الزائد قد يخمق تشوييا وتحريفا فى المعمومات المقدمة لمجميور خاصة 
. إذا كان المحرر لمخبر غير متخصص فى ىذا الموضوع 

بث الرعب فى نفوس الجماىير من خبلل التقديم المبالغ فيو لآلثار السمبية الجانبية المترتبة عمى : تاسعا
اإلصابة ببعض األمراض، وىذا األمر من شأنو أن يعوق ميمة األطباء فى أداء وظائفيم مع 

. المرضى 
لؤلطباء ، ولكنيا   (المينية واألخبلقية) تتعرض الصحافة فى كثير من الحاالت لمجوانب السمبية :عاشرا

ال تعطي اىتماما حقيقيا لمشكبلت األطباء المينية والمادية ، فكيف نطمب من الطبيب أداء متميز 
. عمى المستوى الميني واألخبلقي فى ظل مشكبلت مينية ومادية عديدة يواجييا الطبيب 

إال أن التجاوزات السابقة من جانب وسائل اإلعبلم فى تناوليا لمموضوعات والقضايا الطبية 
وكذلك ممارسات األطباء المينية ال تعني أن وسائل اإلعبلم وحدىا ىى الطرف المخطئ، فيناك العديد 

من الممارسات واألخطاء التي تؤخذ عمى بعض األطباء وبعض شركات األدوية فى عبلقتيا بوسائل 
اإلعبلم والبرامج الطبية المقدمة بيا فى تحقيق دعاية شخصية تعود بالنفع المادي عمييم ، كما يستغل 
بعض األطباء عبلقتيم باإلعبلميين فى تحقيق دعاية شخصية ليم من خبلل اإلعبلم ، كما يبلحظ أن 
بعض األطباء قد خرج عن قواعد وأخبلقيات المينة حينما ابتعد عن األمانة العممية والموضوعية عند 

. استضافتيم فى برامج صحية بالتمفزيون بغرض تحقيق دعاية شخصية تعود عمييم بالنفع 
كما يبلحظ أن بعض شركات  األدوية تمجأ إلى نشر دعاية عن منتجاتيا فى شكل مادة 

تحريرية يدركيا القارئ عمى أنيا مادة خبرية وليس عمى أنيا دعاية تستيدف الترويج ليذه األدوية ، وىذه 
الممارسة غير األخبلقية لنشر الدعاية فى شكل مادة تحريرية تعد مسئولية مشتركة بين الصحفيين 

فأدبيات وأخبلقيات الصحافة تشترط دائما ضرورة التفرقة بين المادة . والمسئولين بشركات األدوية
. الخبرية واإلعبلنات 

كما يبلحظ وجود اتفاق بين بعض شركات األدوية  وبعض األطباء ممن يظيرون عمى 
شاشات التميفزيون والبرامج اإلذاعية والمضامين الصحفية المختمفة لمدعاية لمنتجاتيم الدوائية مقابل فوائد 
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كثيرة يحصل عمييا الطبيب من ىذه الشركات ، وىذه مسألة أيضا تمحق الضرر بالمسئولية االجتماعية 
واألخبلقية لوسائل اإلعبلم كما تحتاج إلى إعادة نظر ، ألن من شأن ذلك أن يفقد الثقة فى مصداقية 

. اإلعبلم بشأن أحد المجاالت الميمة التي تتصل بصحة اإلنسان 
 

: االرتقاء بأداء األعالم الطبي 
تبنى المقترحات التي يمكن تقديميا لمنيوض بأداء اإلعبلم الطبي فى مصر اعتمادا عمى 

. معرفة األسباب والدوافع األساسية التي تقف وراء سمبيات األداء اإلعبلمي فى ىذا المجال 
ورغم تعدد األسباب التي يمكن طرحيا فى ىذا الشأن إال أنو يمكن تمخيصيا فى عدة نقاط 

عدم التأىيل الميني الجيد لمعديد من العاممين فى الحقل الصحي، والتحاق أعداد كبيرة : أساسية تشمل 
لمعمل بالصحافة دون توافر الميارات الصحفية البلزمة، ودون المعرفة الجيدة بتقاليد وقواعد المينة، 

واالعتبارات االجتماعية المختمفة التى تحكم العمل بيا، وال سيما فى الصحف الصفراء التى باتت تفرض 
إضافة إلى ما تقدم، فإن عدم توافر الخمفية المعرفية . نفسيا مؤخرًا عمى الساحة الصحفية فى مصر

والثقافية الجيدة فى المجال الطبى لدى الصحفيين واإلعبلميين الذين يتصدوا لمكتابة فى ىذا المجال من 
األمور التى تؤدى إلى نتائج سمبية عديدة، حيث ال يستطيع اإلعبلمى فى حاالت كثيرة تحديد 

المعمومات الجوىرية وتمك غير الميمة، وما ينبغى كتابتو وما ينبغى تجاىمو، وكيف تعالج الموضوعات 
ذات الحساسية لدى الجماىير، ويترتب عمى ذلك بطبيعة الحال عدم اإللمام باألسس العممية الواجب 

كما أن عدم فيم بعض الصحفيين لمضوابط القانونية التى تحكم حق النقد . توافرىا فى النشر الصحفى
الصحفى، واعتبارات المسئولية االجتماعية فى معالجة قضايا المجتمع وفقًا لمقانون، إضافة إلى وجود 

موقف لمجماعات المينية تجاه ما يقدم بشأنيا فى الصحف، كميا أمور من شأنيا أن تساعد عمى 
استمرار المفيوم الخاطئ لمحرية، كما تساعد عمى تجاىل مبادئ المسئولية االجتماعية فى ممارسة 

.  العمل الصحفى
وترتيبًا عمى ما تقدم، فإن سبل االرتقاء بأداء اإلعبلم فيما يتصل بالطب واألطباء ينبغى أن 
تسير فى ثبلثة اتجاىات أساسية ، يتمثل االتجاه األول فى عقد الدورات المستمرة لمصحفيين الجدد 

بيدف تأىيميم جيدًا لمعمل الصحفى وتنمية مفاىيم المسئولية االجتماعية لدييم، وتدريبيم عمى الممارسة 
اإلعبلمية وفق أخبلقيات المينة التى تقوم عمى مفاىيم الدقة والموضوعية والتوازن ومراعاة المصالح 

.  العميا لممجتمع، وتقع مسئولية إعداد ىذه الدورات واإلشراف عمييا عمى المؤسسات الصحفية ذاتيا
ويتمثل االتجاه الثانى فى عقد دورات تدريبية لمصحفيين حول كيفية معالجة الموضوعات 

والقضايا والشئون الطبية، وتستيدف ىذه الدورات إمداد الصحفيين واإلعبلميين بالمعمومات األساسية فى 
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أعمال الطب، وتنمية وعييم بأخطاء الممارسة الصحفية فى ىذا المجال، واألىداف المنشوذ تحقيقيا من 
وسائل اإلعبلم فى المجال الطبى، وينبغى عقد مثل ىذه الدورات بالتعاون بين المؤسسات اإلعبلمية 

.  ونقابة األطباء
أما االتجاه الثالث فينبغى أن يركز عمى قيام نقابة األطباء بالرصد اإلعبلمى لكل ما ينشر فى 

وسائل اإلعبلم حول شئون الطب واألطباء والصحة فى وسائل اإلعبلم بصفة عامة والصحافة بصفة 
حصائى مبلئم، واستخراج  خاصة، وتحميل المضامين اإلعبلمية الطبية المختمفة وفق أسموب عممى وا 
النتائج التى توضح إيجابيات وسمبيات الممارسة اإلعبلمية فى المجال الطبى، وبناءًا عمى التقارير 

العممية التى تخمص إلييا نتائج التحميل تستطيع نقابة األطباء أن تناقشو مع رؤساء المؤسسات الصحفية 
واإلعبلمية، وأن تطمب منيا النظر بعين االعتبار لمقترحات من شأنيا أن ترتقى باألداء اإلعبلمى فى 

.  المجال الطبى
وفى النياية ينبغى التأكيد عمى أن الحرية بالنسبة لمصحافة واإلعبلم تماثل أىمية اليواء 

بالنسبة لئلنسان، فبدون الحرية لمعمل الصحفى واإلعبلمى، ال ننتظر إعبلما حقيقيًا يستطيع مواجية 
إال أن الحرية دائمًا ما يصاحبيا بعض األخطاء فى الممارسة، واألخطاء . الفساد والعمل لمصالح العام

الناتجة عن حرية الصحافة واإلعبلم أفضل بكثير من األخطاء الناتجة عن كبت الحرية وقمع 
ولذلك فعمينا أن نتوقع دائما بعض األخطاء فى الممارسة الصحفية نتيجة الحرية الممنوحة . الصحفيين

ليا، والميم أن نتناول من خبلل الرصد اإلعبلمى لما ينشر فى الصحف ووسائل اإلعبلم تحديد حجم 
األخطاء ونوعيتيا، ومن خبلل التحميل العممى يمكن معرفة نقاط الضعف فى األداء الصحفى 

واإلعبلمى فى المجال الطبى، وبناء عميو يمكن أن نبنى أسسًا واضحة لمحوار بين ممثمى األطباء 
.  وممثمى الصحفيين، بحيث يمكن مناقشة األخطاء وسبل التقميل منيا أو القضاء عمييا
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تسويق المنتجات الصحية مع اإلشارة إلى اختبارات تسويق المنتجات الصحية مع اإلشارة إلى اختبارات 
"جرب بنفسك" (التى تجرى ذاتيا) "جرب بنفسك"   (التى تجرى ذاتيا) 

فرز ي جسجيف
أستاذ قانون الصحة 

 المركز الطبى األكاديمى، جامعة أمستردام
 

  :مقدمة

يغطى مجموعة كبيرة من المنتجات التى تتراوح بين المنتجات " المنتجات الصحية"إن مفيوم
الطبية التقميدية مثل األدوية واألجيزة الطبية، والمجموعة الجديدة نسبيًا والمتنامية سريعًا مما يطمق عمييا 

وتشترك .  أى المنتجات الغذائية التى تؤثر عمى الحالة الصحية لممستيمك(التكميمية) األغذية الوظيفية
 عمى صحة األفراد الذين يستخدمون – بصورة مباشرة أو غير مباشرة –تمك المنتجات فى كونيا تؤثر 

وتثير المنتجات الصحية أمورًا مماثمة فيما يتصل بالصحة . المنتج أو من ينطبق عمييم استخداميا
؟ (وكذلك عمى المدى الطويل)ىل المنتج آمن بدرجة كافية : العامة وبخاصة حماية الصحة والمستيمك

ىل لممنتج األثر الذى يعد بو؟ ىل المعمومات التى يوفرىا الُمصنع حول االستخدام واألثر واآلثار 
الجانبية المحتممة كافية ومنصفة؟ ومن الناحية التقميدية، خضعت بعض المنتجات الصحية لكثير من 

وفى بعض األحيان )وينسحب ذلك بوجو خاص عمى األدوية، ففى ظل القوانين الوطنية . التنظيم
يجب أن تقدم كافة األدوية  (القوانين الدولية، أنظر عمى سبيل المثال الموائح الخاصة باالتحاد األوروبى

 الييئات التى تقرر طرح المنتج فى األسواق من عدمو، مع أخذ التوازن بين تأثير المنتج إلحدىالجديدة 
 لذلك، فإن التشريعات الخاصة باألدوية تتعامل مع جوانب عدة من إضافة. واآلثار الجانبية فى االعتبار

تسويق األدوية بما فى ذلك عممية اإلعالن، ودور الصيادلة واألطباء فى توفير األدوية، والمعمومات 
. وال يعنى ذلك أن تسويق األدوية ال يثير أى مشاكل جديدة. المقدمة لممستيمك، ومتابعة ما بعد التسويق

ومثال ذلك إمكانية اإلعالن عن األدوية وبيعيا عن طريق اإلنترنت، حيث يصعب فى ىذا السياق إنفاذ 
.  التشريع الوطنى حينما تقدم المنتجات عن طريق موردين فى دولة أخرى

يبدو أن الموائح  - (التكميمية) األغذية الوظيفية-  وحينما ننظر لمجانب اآلخر من العممة
ومن وجية النظر القانونية، إن مثل ىذه المنتجات الصحية من المرجح أن . المنظمة محدودة نسبياً 

 اإلنتاج والتسويق المدرجة فى ىذا الجزء من القانون اشتراطاتوعادة، فإن . تندرج تحت قانون الغذاء
وفى الوقت الحالى، فالسؤال الذى يفرض نفسو ىو . أقل تفصياًل وصرامة عن القوانين المنظمة لألدوية

ألى مدى تتطمب الفوائد الصحية المرتبطة باألغذية الوظيفية مزيدًا من التنظيم والموائح، من منظور 
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حماية الصحة وسالمة عموم الجميور وكذلك من منظور توفير ضمانات ضد المعمومات غير الكافية 
.  والمضممة التى تقدم لممستيمك

فتمك الفئة تتألف من منتجات كثيرة متباينة، وتتراوح . والوضع يختمف بالنسبة لألجيزة الطبية
مثل األجيزة التى تزرع فى الجسم مثل )لممنتجات الخطرة نسبيًا  (مثل الترمومتر)من منتجات عادية 

 األوروبى، أصبحت التنظيمات والموائح الخاصة بيذا النوع االتحادوفى . (جياز قياس ضربات القمب
وبالنسبة لبعض الدول األعضاء القميمة التى كانت تفتقر لتشريع وطنى أو . من المنتجات أكثر تفصيالً 
فقد أدى وضع لوائح داخل االتحاد إلى مراجعات جذرية ‘ (بما فى ذلك ىولندا)كان التشريع القائم قاصرًا 

.  وتحديث لمتشريعات الوطنية مع التأكيد عمى األىداف العامة ذاتيا آال وىى الصحة وحماية المستيمك
إلى أى مدى وتحت : ويمكن أن يؤدى تسويق المنتجات الصحية كذلك إلى سؤال أكثر تحديداً 

 ولن يثير ىذا أى جدل ،لعموم الجميور- عند طرحو فى األسواق- أى ضوابط يجب توفير منتج معين
حيث تنتج تمك األغذية لجميور عريض دون أى ضوابط بخالف تمك " باألغذية الوظيفية"فيما يتصل 

وبالنسبة لممنتجات ذات اليدف الطبى المباشر فيما يتصل بالتشخيص أو . المعمومات المصاحبة لممنتج
وقد يقتصر توريد . عالج المرض فإن الضوابط الخاصة بالحصول عمى المنتج أو توفره غير واضحة

قد تخضع المبيعات - إذا كانت المنتجات متاحة لمعامة- تمك المنتجات عمى الموردين الخبراء أو
 الحر لممستيمك االختياروفى تمك الحالة، فإن . لشروط معينة، مثل الوصفة الطبية فى حالة األدوية

وعند التفكير فى ضوابط الحصول عمى األدوية، فإنو يتعين عمى . يتوقف عمى ىدف السياسة العامة
.  القائمين عمى وضع السياسات والمنظمين أن يحققوا التوازن بين القيم والمصالح المختمفة

وتتناول بوجو خاص توفر مجموعات فحوص . وتتناول ىذه المقالة الجانب األخير من التسويق
وفى حالة الفحص الذاتى، يبرز التضارب بين التقرير الذاتى لذلك وأىداف السياسة .  المنزلىلالستخدام

ىل تكون الغمبة دائمًا لحق الفرد فى المعرفة أم يمكن إفساح المجال . األخرى مثل حماية عموم الجميور
ما ىى المخاطر المتصمة . الىتمامات أخرى؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤال، يتعين التعامل مع مسائل عدة

بالفحص الذاتى دون دعم متخصص؟ وأى حماية يكفميا القانون؟ ىل يجب أن تتدخل السمطات 
لى أى مدى يمكن الحماية مع أخذ  الحكومية لحماية  عموم الجميور والمجتمع من تمك األخطار؟ وا 

 تدويل األسواق فى اإلعتبار وبخاصة مع ظيور اإلنترنت؟ 

 
: الحاجة لمحماية

 يستخدم اإلكمينيكيوعمى سبيل المثال، فإن الترمومتر . إن إمكانية الفحص الذاتى ليست بجديدة
وبعض . وىناك مثال أحدث آال وىو اختبارات الحمل. عمى نطاق واسع بالمنازل منذ فترة طويمة
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الفحوص واالختبارات الذاتية تفتقر إلى غرض تشخيصى بحت ولكن يقصد منيا متابعة العالج كما ىو 
حاليًا نجد أن مجال الفحص الذاتى يتسع بسرعة متزايدة، مع . الحال عمى سبيل المثال مع داء السكر

. يمكن أن يجرييا الشخص بنفسوتوفر المزيد من مجموعات الفحص واالختبار فى شكل اختبارات 
وخالل العقد الماضى، كان ىناك تطوير ىائل فى مجال األجيزة الطبية األنبوبية أى مجموعات 

الفحص واالختبار لفحص مواد جسم اإلنسان مثل الدم أو البول ويستمر ىذا التطوير مع بروز 
ويوجد بالفعل االختبارات ذات النتيجة السريعة بالنسبة لبعض األمراض . باستمراراالحتماالت الجينية 

وقد تكشف بعض االختبارات عن . الشائعة مثل التياب الكبد الوبائى، ومرض فيفر، ونقص المناعة
أو قد تعطى بعض  (عن طريق قياس مستويات الكمورستوول) بأمراض القمب لإلصابةالمخاطر المتزايدة 

وقد تعطى تمك االختبارات معمومات عن وضع . المؤشرات عن احتمال وجود أشكال عدة من السرطان
 ومن المتوقع أن يزداد عدد االختبارات البسيطة (1).حامل الظروف الجينية العكسية، مثل تميف المثانة

. (2)باطراد نسبيًا الخاصة بالظروف الجينية العكسية 
والتباع تمك االختبارات لممستشفيات ومراكز الرعاية الصحية فقط ولكن بعضيا يباع مباشرة 

وفى بعض األحيان يمكن إجراء الفحوص الذاتية بواسطة المرضى . لعموم الجميور لالستخدام بالمنزل
 المواطن ما يمنعلن يوجد حينئذ " جرب بنفسك"أنفسيم تحت إشراف األطباء ولكن بمجرد توفر اختبارات 

ويمكن لمفحص أو االختبار الذاتى أن .  الفحص بنفسو دون دعم وتوجيو من الطبيبإجراءالعادى من 
 (عناصر خطر لـ)يحمل بعض أوجو القصور اليائمة وبخاصة حينما يستخدم االختبار لمكشف عن 

أمراض أو أعراض مستعصية مثل االضطرابات الوراثية الظاىرة أو أشكال من السرطان غير قابمة 
لتقييم حالة نقص المناعة " جرب بنفسك"وليذا السبب، فقد واجيت أول مجموعة من اختبارات . لمعالج

 (3).معارضة شرسة
: ومن المرجح حدوث آثار جانبية فى الحاالت التالية

 تفسير نائج االختبار مما يتطمب خبرة محددة. 

 الخيارات المرتبطة بنتائج االختبار مما يتطمب رأى خبير. 

                                                           

دفعة تجارية أم احتياج بشرى؟ : ىاربر، التسويق المباشر ألجيزة فحص حامل التميف المثانى. س. ب  (1
 .250 – 249.، ص1992النشرة الطبية لعمم الوراثة، 

 مركزبراساد، إعالن مباشر لممستيمك عن أجيزة فحص العوامل الوراثية، تقرير . تشاندروز ىال، وك. س   ( 2
 .35 – 33يونيو، ص /، مايو2001هاستنجز، 

اختبار نقص المناعة بالمنزل والتعارض مع لوائح الدولة المنظمة الختبار نقص المناعة، . فابرى. ع. و   (1
 .444 – 419. ، ص1995النشرة األمريكية لمقانون والطب 
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  ًاألثر النفسى المحتمل والذى يستمزم دعمًا متخصصا. 

 

ومن الواضح أن تمك اآلثار تكون بالغة الضرر قياسًا عمى خطورة المرض الذى يخضع 
 .لمفحص واالختبار كما تصبح عواقب القرارات الخاطئة التى تفتقر إلى مساعدة متخصصة وخيمة لمغاية

:  اآلثار السمبية عمى مشترى االختبار فقط فقد تتأثر بذلك مصالح اآلخرينال تقتصروقد 
قد يعطى االختبار معمومات حول المخاطر الصحية التى تواجو قريب المستخدم من الدرجة  -

 .(كما ىو الحال بالنسبة لفحص األعراض الجينية)األولى 

مثل األطفال بواسطة )األفراد الذين يعوليم الغير قد يخضعون لالختبار والفحص من قبل الغير  -
 .ولكن ألسباب غير وجيية (اآلباء

قد يتعرض األفراد لضغوط لفحص أنفسيم أو اإلفصاح عن النتائج بما يخالف مصالحيم  -
. الشخصية

ورغم أن الفحوص واالختبارات الذاتية قد تبدو ممارسة طيبة لموىمة األولى أى اتخاذ القرار 
وتقرير المصير وبخاصة الحق فى المعرفة بما فى ذلك الرغبة فى تحمل مزيد من المسئولية فيما يتصل 

بصحة الفرد، فإن االختبار الذاتى قد يكون لو مثالب ىائمة فيما يتصل بصحة وسالمة الفرد موضع 
الفحص واالختبار من جانب وكذلك عنصر الخصوصية والحق فى عدم معرفة وضع اآلخرين عمى 

وكما ىو الحال مع األدوية واألجيزة الطبية بوجو عام، فيجب أن تخضع األجيزة الطبية . الجانب اآلخر
، ومعمومات واألداءالتشخيصية ومجموعات الفحص األخرى الشتراطات قانونية فيما يتصل بالسالمة 

وتأسيسًا عمى . المنتج ووضع بطاقة بيانات المنتج، وأنشطة الدعاية والترويج ومتابعة ما بعد التسويق
 ىذا االختبار لعموم الجميور، عمى إتاحةطبيعة االختبار، فقد تكون ىناك مسببات قوية لفحص عممية 

وقبل اتخاذ ىذا القرار، يتعين أخذ . سبيل المثال، من خالل طمب تذكرة طبية لضمان مشاركة الطبيب
 .وكذلك مواطن القوة فى االعتبار" جرب بنفسك"أوجو القصور المحتممة الختبارات 

 
: الوضع القانونى فى هولندا، بما فى ذلك قانون االتحاد األوروبى

وتوفيرىا لعموم الجميور مسألة ترتبط بالصناعة فى المقام " جرب بنفسك"إن نوعية اختبارات 
ولقد أقر مصنعو األجيزة الطبية التشخيصية بمسئولياتيم فى ىذا المجال، عمى األقل لحد ما، . األول

 جياز استخدام والتوصيات، عمى سبيل المثال بطاقات البيانات وتعميمات اإلرشاديةمع إصدار الخطوط 
ولقد أصدرت الصناعة التشخيصية اليولندية وثيقة سياسة تنسحب أيضا عمى األجيزة . الفحص بالمنزل

وبناء عميو، يتم تسويق الجياز الطبى مباشرة لعموم . الطبية التشخيصية الخاصة بالفحص الذاتى
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الجميور إذا كان ال يمثل أى خطر عمى صحة وسالمة المواطن، كما يتعين أن يتم التوزيع من خالل 
الكثيرون يعتقدون أنو ! والسؤال الذى يطرح نفسو ىو ىل يكفى نظام التنظيم الطوعى ىذا. الصيدليات
 (1).ليس بكاف

ومنذ عدة أعوام، فى تقرير عن تشخيص الحمض النووى، أعرب المجمس الطبى اليولندى عن 
ووفقًا . الخاصة باألعراض الجينية مباشرة لعموم الجميور" جرب بنفسك" توفير اختبارات إمكانيةقمقو من 

لممجمس، فإن المساعدة المتخصصة ضرورية لضمان االستخدام الصحيح الختبار الحمض النووى ولذا 
وفى الوقت ذاتو، فإن الحكومة . فال يمقى استخدام تمك االختبارات دون توجيو متخصص أى تشجيع

التى تعزم عمى حصر تمك االختبارات الجينية يتعين عمييا تبرير موقفيا لممواطن العادى الذى ينوى 
 (2).اتخاذ القرار بنفسو بعد أن سأم من كافة أشكال فرض الرعاية

 مناقشة أثناءولقد صرح وزير الصحة اليواندى .  الحكومة اليولندية موقفًا مماثالً اتخذتولقد 
مستفيضة لوثيقة سياسة حول الرعاية الصحية وعمم الوراثة والمجتمع صرح أن األمراض الوراثية الخطيرة 

ولسوف يتم تضيق نطاق تسويق االختبار الذاتى  (3).ليست بالمجال المالئم لمفحص واالختبار الذاتى
ومن أجل تحقيق ىذا اليدف، كان لزامًا عمى الوزير أن يظل فى نطاق . بالنسبة ألمراض أخرى خطيرة

الحدود الموضوعة من قبل توجييات االتحاد األوروبى بالنسبة لألجيزة الطبية التشخيصية األنبوبية 
(IVDMDS) (4). 1998 والصادرة فى  

ويتطمب ىذا التوجيو فى المقام األول أن تصمم تمك األجيزة وتصنع بأسموب ال يعرض سالمة 
وصحة المرضى والمستخدمين أو أفراد آخرين لمخطر وذلك عند استخداميا فى الظروف واألغراض 

ويجب قبول أى مخاطر ترتبط باستخدام تمك األجيزة حينما توزن مقابل المنافع التى تعود . المحددة ليا
. عمى المرضى ويجب أن تتواءم مع مستوى مرتفع من حماية الصحة والسالمة

                                                           

كيف يمكن السيطرة عميو؟ نشرة : كينج، الفحص الجينى عن طريق البريد.  عمى سبيل المثال، دانظر (1
االضطرابات العقمية وعمم )اقترح مجمس نافيمد . 7-6. ، ص1996ديسمبر /األخالقيات الجينية، نوفمبر

عة نتائج الفحوص واالختبارات التى تسوق مباشرة ولذلك بمتا (1998السياق األخالقى، لندن : الوراثة
عواقب االستخدام، إذا ظيرت العواقب الوخيمة ليذا االستخدام، فيتعين عمى الحكومة االستعانة بموائح 

. وطنية أو دولية لتنظيم التسويق المباشر لتمك الفحوص واالختبارات
 .104-103.  ص1998المجمس الصحى اليولندى، تشخيص الحمض النووى، الىاى  ( 2
 .56و18، 2001وزير الصحة والرفاىية والرياضة، تطبيق عمم الوراثة فى قطاع الرعاية الصحية، الىاى  ( 3
. 37- 1. ، ص1998 ديسمبر 7، 331، النشرة الرسمية EC/98/79توجييات  ( 2
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 تقييم المطابقة والجيات المكمفة بذلك إجراءات أخرى أشياءوتتضمن أحكام التوجيو ضمن 
 متابعة وقاعدة بيانات أوروبية إجراءات، وتسجيل األجيزة والمصنعين، ووجود ("أجيزة أو ىيئات وطنية")

. حول األجيزة الطبية التشخيصية
 محددة بالنسبة ألجيزة الفحص الذاتى فيجب أن تصمم وتصنع بأسموب يسمح اشتراطاتوىناك 

ويجب أن تتسم أجيزة الفحص الذاتى بسيولة االستخدام من قبل . بأن تؤدى الغرض منيا عند االستخدام
وفى الوقت نفسو، يجب الحد من المخاطر المرتبطة بالخطأ فى . المواطن العادى فى كافة المراحل

ويجب أن تتسم المعمومات والتعميمات .  وتفسير النتائج إلى أقصى حد ممكناألجيزةالتعامل مع تمك 
ويتعين تقديم . المحددة بواسطة جية التصنيع بالسيولة بحيث يمكن فيميا وتطبيقيا بواسطة المستخدم

ويجب أن تشتمل المعمومات عمى إرشادات لممستخدم حول . النتائج بأسموب مفيوم لمشخص العادى
مكانية الحصول عمى إ سمبية أو غير محددة و أو الذى يتبع عند الوصول إلى نتيجة إيجابيةاإلجراء

ويجب التأكيد عمى المستخدم آال يتخذ أى قرارات طبية دون . نتائج إيجابية أو سمبية خاطئة ومضممة
. الرجوع إلى الطبيب المعالج

وحيث أن التوجييات الخاصة باالتحاد األوروبى تتعامل أساسًا مع سالمة وجودة األجيزة الطبية 
 تحرير السوقوتيدف بصورة أساسية إلى  (بما فى ذلك الفحص واالختبار المنزلى)التشخيصية 

 باالتحاد األعضاء المشتركة، فإن  السؤال الذى يطرح ما إذا كان ذلك يعطى الفرصة لمدول األوروبية
وفى واقع األمر، . فى تحديد نطاق توفير تمك األجيزة والفحوص الذاتية لعموم الجميور (مثل ىولندا)

ووفقًا لمفقرة السادسة من .  ولكن لمدى محدداألعضاءتتوقف ىذه المسألة عمى السمطة التقديرية لمدول 
تذكرة  من التوجييات، فإن ىذا يؤثر عمى القوانين الوطنية التى تسمح بتوفير األجيزة من خالل 1المادة 
:  والتى تنص عمى13وىناك مادة أخرى ترتبط بتوفير األجيزة المادة . (روشتة) طبية

 من أجل حماية الصحة العامة منع أو حظر توفير جياز ما األعضاء الدول إحدىحينما تقرر 
تقوم .  تدابير انتقالية فى ظل الظروف المتاحةاتخاذأو تخضع الجياز لشروط معينة، يجوز ليا 

 وحال قبول التدابير األخرى األعضاءالمفوضية األوروبية حينئذ باستشارة األطراف المعنية والدول 
 التى تحل واإلجراءاتتمك التدابير - الوطنية، تتخذ تمك الدولة التدابير الالزمة من خالل المفوضية

. محل التدابير الوطنية
. األوروبيإن الموائح التى صدرت مؤخرًا عن الحكومة اليولندية تقع لحد كبير فى ىذا اإلطار 

 باألجيزة التشخيصية ذات المخاطر المرتفعة أى األجيزة التى إذا ما يسمىوتنص بصورة رئيسية عمى 
ىائاًل عمى المستيمك  استخدمت بأسموب يفتقر إلى الخبرة ودون توجيو طبى من شأنيا أن تشكل خطراً 

تنص عمى بيعيا فقط من خالل الصيدليات كما يتعين عمى الصيدلى أن  (مثل أجيزة الفحص الجينى)
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يقوم بالبيع بعد أخطار المشترى بأىمية المساعدة الطبية وكذلك اإلرشاد الطبى فى ىذه الحالة ولقد كان 
. المشاركة الطبية وحماية العامة بدرجة كافية" تضمن"من رأى وزير الصحة اليولندى أن ىذه الطريقة 

 
: اشـالنق

سواء ذات )إن إعداد سياسة عامة كاستجابة لتوفير أجيزة الفحص الذاتى لألمراض الخطرة 
بأعداد متزايدة يتطمب تحقيق التوازن بين الحق فى المعرفة والضرر المحتمل لتمك  (طبيعة جينية أم ال

 حيث تباع األجيزة –وىل يمكن أن يحقق االتجاه المنصوص عميو فى الموائح اليولندية . األجيزة
 أن تحقق ىذا التوازن بدرجة كافية؟ –التشخيصية ذات المخاطر العالية من خالل الصيدليات فقط 

قد : وفيما يتصل بالخطر الذى يتعرض لو المستيمك نفسو فقد يقنع الفرد بالمنافع المتضمنة
تكون الغمبة فى النياية لحرية شراء الجياز إال أن المشترى يصغى عمى األقل لتحذير واضح لمجوء إلى 

ذا لم يصِغ المشترى فعمى األقل يكفى شرف المحاولة. استشارة طبية عند استخدام الجياز . وا 
وبخاصة الفئات المستضعفة مثل األطفال الذين )وعمى الرغم من تعرض مصالح الغير لمخطر 

فإن الموائح ال تمنح ضمانات كافية ضد  (قد يخضعون الختبارات جينية دون أى مشاركة متخصصة
ومن وجية نظرى، كان يتعين عمى المشرع أن يدرك تمك المخاطر ويتبع .  االستخدام والضررإساءة

نظامًا يوفر حماية أفضل عن طريق طمب تذكرة طبية عمى سبيل المثال عند بيع جياز فحص ذاتى 
 كان سيظل فى نطاق الحدود الموضوعة من خالل اآلراءوعمى أية حال، فإن ىذا ". ذى مخاطر عالية"

. توجييات االتحاد األوروبى والواردة فى قوانين الدول األعضاء
 ألن يواجو التشريع الوطنى عممية طمب جياز فحص ذاتى إمكانية؟ آال توجد اإلنترنتماذا عن 

 اإلنترنتعن طريق االنترنت؟ ومن الصعوبة بمكان تنظيم السوق الدولية المفتوحة المتاحة عن طريق 
 حول التجارة األوروبيمثل توجييات االتحاد )عمى الرغم من محاوالت توفير الحد األدنى من التنظيم 

 اإلنترنتالمتخصصين الذين يقدمون الخدمات عبر  اإللكترونية والتى تنص عمى خضوع الشركات أو
ورغم  عدم قانونية توصيل األدوية أو األجيزة المحددة فى التذكرة . ((1) ىمـلمتشريعات الخاصة ببمدان

 فإن منع – حتى إذا تم شراؤىا بالخارج –الطبية عن طريق البريد وذلك بموجب القانون الوطنى 
. المواطنين من ذلك لضرب من المستحيل
                                                           

كالنز، الطب عن بعد وتوجييات التجارة اإللكترونية، النشرة األوروبية لقانون . انظر عمى سبيل المثال س ( 1
 مثل نظام توكيد الجودة بالنسبة لممواقع اإلضافية؛ يناقش كالنزالضمانات 109-93، 2002الصحة 

والقواعد األخالقية  (عمى سبيل المثال من خالل نظام اعتماد عبر طريق ثالث) اإلنترنتالصحية عمى 
 .الخاصة باالتصاالت التجارية فى المجال الطبى
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 تعرض القانون الوطنى لمعوقات ال يعنى تجنب أو عدم تطبيق فإمكانية حال، أيةوعمى 
بادئ ذى بدء، عمى الرغم من محدودية األثر، فإن مثل ىذه التشريعات ستستمر . التشريعات الوطنية

.  أجيزة فحص ذاتى ضارة لحد ما– فى ىذه الحالة –فى إحداث أثر عمى األقل فيما يتصل بتوفر 
تحديد بيع األجيزة الخاصة باألمراض : وثانيًا، يجب أال ننسى أن ليذا القانون وظيفة رمزية ميمة

الخطرة بحيث ال تتم دون وجود رأى متخصص ليعطى إشارة واضحة عمى عدم استخدام تمك األجيزة 
. من قبل األشخاص العاديين فقط

إن وجود سوق إلكترونية ال يبرر عدم كفالة الضمانات المطموبة قانونيًا وأخالقيًا وبخاصة حينما 
.  تتعرض حقوق ومصالح الفئات المستضعفة لمخطر
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 معايير خاصة بنوعية المعمومات الطبية التى تنشرها وسائل األعالممعايير خاصة بنوعية المعمومات الطبية التى تنشرها وسائل األعالم
 نبيل عبد الحكيم. د.أ

أستاذ أمراض النساء والتوليد 
 رئيس جمعية أمراض النساء والتوليد

 
 : ممخص

من المالحظ أن المعمومات الطبية الواردة  فى مقاالت  تتناول األمور الصحية تفتقر إلى الدقة 
ففى معظم . بصورة عامة، وىو ما يجعميا تحقق نتائج متواضعو إذا ما تم تقييميا بالقياسات العممية لمجودة

 األدلة التى يتم ذكرىا اتساق والحقائق الثابتة كما يصعب التيقن من صحة اآلراءالحاالت يصعب الفصل بين 
لتأييد المعمومات المقدمة؛ ومن ىنا يجب عمى كل الضالعين فى مجال تقديم المعمومات الطبية وكذلك 
 المحددةالعاممين فى حقل اإلعالم تقييم قدراتيم عمى القيام بيذا العمل بصورة نقدية مع اتباع بعض المعايير 

فيجب عمى الباحثين . بيدف تحسين جودة المعمومات الواردة فى المقاالت التى تعالج أمور خاصة بالصحة
والعمماء فى مجال الطب تقديم البيانات إذا كان ىناك ما يؤيدىا من قرائن بصورة قاطعة فى حين يجب عمى 
العاممين فى حقل اإلعالم أن تكون لدييم القدرة عمى فحص المعمومات المقدمة إلييم وتقييم الفوائد والمخاطر 

. المتعمقة بيا
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 معايير خاصة بنوعية المعمومات الطبية التى تنشرها وسائل األعالممعايير خاصة بنوعية المعمومات الطبية التى تنشرها وسائل األعالم
 نبيل عبد الحكيم. د.أ

أستاذ أمراض النساء والتوليد 
 رئيس جمعية أمراض النساء والتوليد

 

. ومحتواىا مع ظيور الطب القائم عمى األدلة  العمميةاألبحاثلقد طرأت تغيرات جذرية فى نوعية 
عمى قمة قائمة الجودة  ( اختيار عشوائىإطارالتى تتم فى )ومن ثمة أتت دراسات االحتماالت المحكومة 

فى حين أتى أسموب رأى الخبير  (دراسات تجرى لمتأكد من نتائج دراسات أخرى)تمييا دراسات الحالة الحاكمة 
. فى ذيل القائمة

: ولقد وضعت مجموعة عمل الطب القائم عمى األدلة أربعة جوانب أساسية لمتحميل الكيفى

معايير االختيار و التضمين . 1

أساليب جمع البيانات . 2

عممية جمع البيانات . 3

يوليو - جاما ) تحميل البيانات باستخدام مصادرة متعددة لممعمومات وأكثر من شخص لمبحث والتدقيق. 4
2000) 

 C Lتصنيف أثر العالج بناء عمى براهين 

  مفيد 

  قد يكون مفيدا 

  ىناك توازن بين الفوائد واألضرار 

  ال يعتقد أن يكون ذو فائده 

  قد يكون غير فعال أو مضر 

. ال شك أن تغطية األمور الطبية فى الصحافة بصورة عامة ال تقدم لمقارئ معمومات ذات قيمة محققة
ويرجع األطباء الموم فى ذلك إلي الصحفيين متيمين إياىم باإلىمال فى التغطية واإلندفاع المحموم وراء 

فى الوقت نفسو ينحى الصحفيين بالالئمة عمى األطباء . المنافسة عمى أسبقية النشر والجيل بالمعايير العممية
والواقع أنو . مؤكدين أنيم يقفون حائال دون نشر معمومات طبية كافية أو نشر البحوث الطبية لعامة الناس
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فى معظم حاالت التغطية األخبارية لمشؤون الطبية تكمن المشكمة فى آليو التعاون بين الطرفين خاصة أن 
. لدى االثنين مسؤولية مشتركة لتوصيل معمومات دقيقة لمقارىء العادى

 (82 - 976: (12) 126 - 1997 يونيو 15 ميد نن أنتيرآ)س إم إشومان أم، ويمكس 
بالرغم من أن المقاوالت الصحفية التى تحتوى عمى معمومات ونصائح طبيو قد يكون ليا أثر محمود "

فى تحسين صحة القراء من كبار السن إال أن نسبو كبيرة من تمك المقاالت تحتوى عمى معمومات غير دقيقة 
." وقد تكون ذات خطورة

 (5-393: (4) 161 - 1999 أغسطس 24- ى جى إم إسى )مولنار إف جى وأخرين 
مع التطور الكبير فى وسائل اإلعالم فى القرن العشرين صار لزاما عمى األطباء تطوير عالقاتيم بالناس 

لمساعدتيم عمى اتخاذ قرارات حاسمة فيما يختص بحالتيم الصحية كما تقع عمييم مسؤولية التعاون مع غير 
. المختصين فى األمور الطبية لموفاء باحتياجات المرضى

  وبعيدا عن تضارب المصالح، يمكن لمشخص العادى الحفاظ عمى صحتو بصورة معقولة إذ 
أضف إلى ىذا أن توافر المعمومات ربما يكون العمود الفقرى ألية . توافرت لديو المعمومات الطبية السميمة

. استراتيجيات صحية يفترض توصيميا من خالل المعمومات الطبية

  من المؤكد أن العديد من المقاالت الطبية التى تظير فى الصحف ال تحتوى عمى أدلة طبية 
قاطعة؛ وليذا  فإن قيام أى باحث طبى بعرض عالج ما فى الصحافة قبل بحثو بحثا وافيا من جانب المجتمع 

وفى الوقت نفسو يجب عمى الصحافة التحقق من المعمومات الطبية التى . الطبى يعد أمرا غير أخالقيا بالمرة
ن كان مصدرىا جيات بحثية ذات ثقل وسمعو عالية . ترد إلييا حتى وا 

إن الفرق الرئيسى بين الطب الشائع و الشعوذة الطبية ىو أن األول يعتمد عمى نتائج بحوث حاكمة و   "
أما قيام األطباء بنشر نتائج لم يتم التيقن منيا فى الصحف فيدخل . دقيقة تم نشرىا بعد التاكد من صدقيا

". فى إطار الدجل الطبى

 ("هولندى "146 - 2002 مارس 16ند تيدشر جنسكيد )ن إرينكنز سى -سإف إفان دام 
  لقد بدأ ظيور إعالنات األدوية وغيرىا من المستحضرات المتراصة عمى أرفف الصيدليات فى 

والواقع أن ىذا األسموب من اإلعالن المباشر لممستيمك بو . وسائل اإلعالم منذ ما يقرب من عشرين عاما
العديد من أوجو النقص أىميا تضارب المعمومات وعدم وجود إجماع طبى عمى االستخدامات اإلكمينيكية 

. لألدوية المعمن عنيا
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  وىناك العديد من الممارسات غير المقبولة فى ىذا النوع من اإلعالن مثل المبالغة فى قيمة منتج 
ما وتقديم معمومات مغموطة لمقارىء والتضخيم من مخاطر بعض األمراض وخمق عالقات غير واقعية بين 

. بعض األمراض والمجموعات العرقية المختمفة

  ومن الطبيعي أن يؤدى اإلعالن عن المستحضرات دون الرجوع إلى قواعد البراىين الطبية 
. المتعارف عمييا إلى استغالل المستيمك وذلك عن طريق المعب عمى وتر المخاوف والوساس التى تؤرقو

. ومن ىنا يجب وضع قواعد صارمو لإلعالن عن المستحضرات الطبية

لقد وضعت صناعو الدواء بعض معايير الجودة الخاصة بالمعمومات الطبية وتؤكد تمك المعايير 
عمى أن مناخ المعمومات الطبية يتطمب عمل وخدمة ذوى جودة عالية فى إطار معايير صارمة تيدف إلى 

. االلتزام بالتشريعات السائدة وقواعد الممارسات المينية والمعايير واألخالقيات السائدة فى كل شركة

:-  تمتزم بمعايير الجودة من خالل ما يمىالموثقة  ىذا ومن المعروف أن المعمومات 

  مراجعة المعمومات الطبية

  عمل استبيانات بين المستيمكين

  إقرار مواد الدعاية

 برامج تعريف تركز بصورة أساسية عمى معايير الجودة .

لقد أدى ظيور االنترنت إلى إحداث ثورة معموماتية أثرت بصورة مباشرة عمى كل جوانب الصحة 
وما الصراع المحتدم فى الوقت الحالى لمتمكن من أدوات شبكة اإلنترنت إال بداية لتحوالت أكثر . والطب
 يمكنو ةوقد رأت الييئات الحكومية والمنظمات والشركات الخاصة أن اإلعالم الخاص باألمور الصحي. عمقا

: أن يؤدى إلى

 تغيير التوجييات والتصرفات المرتبطة بالصحة .

 تشكيل النظم واألعراف االجتماعية .

 تغيير األمور الصحية التى يقدميا اإلعالم  .

 التأثير فى القرارات المرتبطة بالتشريعات والسياسات .

 تحديد المستيمكين .

 تقديم المشورة العممية لممستيمكين .
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. بالرغم من ذلك فإن الحصول عمى معمومات طبية ذات قيمو من شبكة االنترنت عممية غاية فى الصعوبة

لقد تزامن النمو المتزايد فى عدد مواقع االنترنت التى تعالج المسائل الصحية فى فترة التسعينات  "
وقد . مع ظيور عدد من المبادرات التى تيدف إلى تقييم جوده ومصداقية المعمومات التى تقدميا تمك المواقع

 حول مصداقية ودقو آليات التقييم إلى أنيا جميعا ال تخمو من أوجو القصور 1998أوضح بحثا دقيقا نشر فى 
ومن ىنا فقد دأب الباحثون والمنظمات المختمفة ومصممى مواقع االنترنت فى البحث عن طرق بديمة 

"  لمساعدة مستخدمي اإلنترنت عمى البحث عن معمومات طبية دقيقة عمى تمك الشبكة

 (اليجاندرو أر جاداد- جاجمياردى  انا ( مارس9) 573 - 569: 324 - 2002م جى إبى )
إن شعبيو مواقع اإلنترنت ترتبط بالشكل أكثر من المحتوى أما مقاييس الجودة فترتبط فى األساس "

"  بدقة المعمومات الطبية المقدمة

. ( مارس9) 2002م جى إخرين بى أفوندا ميرك  
ويجب . يجب أن تكون جودة المعمومات أساس أى عممية تيدف لنشر لمعمومات الطبية بين الناس"

عند القيام بأى نشاط فى ىذا االتجاه تحديد مبادىء تأكيد ومراقبة الجودة مع توفير األدوات والتدريب الالزمين 
" لكل القائمين عمى عممية تقديم وتوصيل المعمومات الطبية

. ( سبتمبر1) 2002هيمث أكسبكت - تى هين 
مع توافر الميارات المطموبة يمكن لممرء توفير الوقت والجيد المذان يبذالن لجعل شبكة اإلنترنت "

فاإلنترنت يتيح العديد من فرص التعمم التفاعمى كما يوجد بو الكثير . أداة فعالة لمعاممين فى المجال الطبى
من المعمومات عن العالج الطبى القائم عمى األدلة والبراىين؛ إال أن مستخدمى االنترنت يجب أن يكونوا 

." عمى دراية كافيو بأخطار المعمومات الطبية المضممة وغير الدقيقة التى قد توجد عمى االنترنت

 . (2002 يناير 1)أر بولوسا  تش توم وإدى 

ال تعد شبكة اإلنترنت مصدرا موثوقا فيو لممعمومات الطبية الخاصة بمناظير البطن ال : الخالصة"
لممرضى و ال األطباء خاصة وأن عممية التحقق من المعمومات المنشورة عمى مواقع شبكة االنترنت أمر غاية 

وحتى اآلن لم تقم أى حكومة أو جمعية طبية بأخذ زمام المبادرة لتنظيم عممية نشر المعمومات . فى الصعوبة
" المقدمة عمى شبكة االنترنت
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. (2002 يناير 1- المناظير الجراحية– جى دبميو االن ) 
قامت المجنة القيدرالية لمتجارة بإصدار تحذير لممستيمكين من استخدام االنترنت - 1999 يناير 26"

وقد ركزت تحذيرات المجنة الفيدرالية لمتجارة عمى اإلعالنات المضممة التى تروج . كمصدر لممعمومات الطبية
. بعض األدوية تحت زعم أن ليا القدرة عمى شفاء العديد من األمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القمب

وكما أشار جودى بيرنستان مدير مكتب حماية المستيمك بالمجنة الفيدرالية لمتجارة بعد البحث فى االنترنت 
. الى أن العديد من المواقع تحتوى عمى معمومات قد تكون ذات خطورة بالغة عمى المستيمك

عمى سبيل المثال قامت شركة بادى سيستمز . المؤكد أن بعض تمك المخاطر قد ال يمكن تداركو
تكنولوجى بتسويق كبسوالت مصنوعة من غضروف سمك القرش وسائل يحتوى عمى أحد مشتقات نبات من 

. بيرو مصحوبا بدراسات طبية تؤكد قدرة تمك المستحضرات عمى عالج السرطان واإليدز والتياب المفاصل
إال أن الشركة امتنعت بعد ذلك عن القيام بترويج تمك االدعاءات غير الموثقة وقامت برد المبالغ التىحصمت 

. عمييا من المستيمكين الذين وقعوا ضحية تمك الدعاية الكاذبة

إلى دراسة  (ذى جورنال أوف أمريكان ميديكال اسوسييشن)أشارت النشرة الطبية  – 1999 يونيو 2"
تؤكد أن تناول االندروستينيديون ال يساعد عمى بناء العضالت بل يمكن أن يؤدى إلى اإلصابة بأمراض 

". القمب وتضخم الثدى وسرطان البنكرياس

:  وقد وضع برنستاين المعايير التالية التى تساعد المستيمك عمى التعرف عمى ما يقع فى نطاق الدجل

 يتم عرض المنتج عمى أنو طريقة سريعة وفعالو لمعالج من عدد ال حصر لو من األمراض .

  عالج "و" مكونات سرية"و " الدواء السحرى"و " ثورة عممية"يقوم المعمن باستخدام كممات رنانة مثل
". استخدمو القدماء

  عادة ما يدعى المعمن أن الحكومة أو المؤسسة الطبية والييئات البحثية تأمرت حتى ال يظير ىذا
. المنتج

  يحتوى اإلعالن عمى وصف لبعض الحاالت مدعيا أن استخدام المنتج أدى إلى نتائج مذىمة فى
. الحاالت المذكورة

 يتم التأكيد عمى أن المنتج ال يمكن الحصول عميو إال من جية واحدة فقط .

تتخذ إدارة األغذية والمستحضرات الطبية نيجا حذرا فى تنظيم تدفق المعمومات الخاصة باألدوية 
وىى بيذا تضمن توافر المعمومات الالزمة عن كل دواء قبل . التى يتم استخداميا دون استشارة الطبيب

. استخدامو
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بالرغم من ىذا يجب عمى األطباء والمرضى معا االعتماد بصورة أكبر عمى المعمومات العممية "
مع تفادى االعتماد عمى دعاية شركات األدوية ومندوبييم  (وأنماط العالج البديل)الخاصة بالعالج الدوائى 

. ممن يرغبون فى بيع منتجات تمك الشركات بأى صورة من الصور

من المؤكد أن العديد من النشاطات التى ترعاىا صناعة الدواء تتضمن وجود بعض الخبرات النادرة 
. ممن لدييم اىتمام جدى بتطوير عمميات البحث والتعمم وتطوير مينو الطب بصورة عامة

وىو ما  (الراعية)إال أن تمك النشاطات قد يتم استخداميا بيدف ترويج منتجات الشركات المنظمة
ينسف فكرة التبادل الموضوعى لمخبرات من أساسيا ويتيح الفرصة لترويج أنماط عالج غير مؤكدة قد تشكل 

بالطبع ىناك خط رفيع جدا يفصل .  المينة بالشبياتأخالقياتخطرا عمى المرضى، وفى الوقت نفسو يحيط 
بين الجيود التعميمية المقبولة والبرامج التى تيدف فى األساس إلى الترويج أو إلى نشر معمومات مغموطة 

. ومضممة

فى الوقت نفسو تساور إدارة األدوية العديد من المخاوف من جراء قيام بعض المصنعين بنشر  
. بعض النتائج المبدئية لتجاربيم دون االنتظار حتى تتأكد تمك النتائج بصورة ال تقبل الشك

فعاده ما تكون المعمومات الطبية المنشورة فى وسائل اإلعالم والتى تيدف إلى زيادة الطمب عمى 
دواء ما معمومات دعائية بصفة عامة عمى عكس المعمومات التى توجد فى الصحافة المتخصصة أو 

ونظرا لوجود عدد كبيرا من النشاطات الدعائية والتعميمية يجب عمى الدوائر الطبية أن تتأكد . الدوريات الطبية
وقد قامت العديد . من أن الحوار العممى حول استخدامات أى دواء يمتزم بأقصى معايير الموضوعية المينية

من الجمعيات المينية وكذلك منظمة الصحة العالمية بوضع القواعد الخاصة التى تحكم نشاطات ترويج 
. األدوية بما فى ذلك التفاعل بين األطباء ومصنعى المستحضرات الطبية

وقد قامت إدارة األغذية والدواء أيضا بوضع المعايير واإلرشادات التى تساعد صناعة الدواء والدوائر 
وتشمل تمك المعايير . الطبية عمى التفرقة بين النشاطات ذات الصبغة العممية واألخرى ذات اليدف الدعائى
. االستقاللية والموضوعية والتوازن والحزم العممى المتواجدين فى كل من تمك األنشطة

دارة األغذية والدواء وصناعة الدواء نفسيا ضروريا لضمان نشر  يعد التحالف بين الدوائر الطبية وا 
وعمى الرغم من أن كل جية من تمك الجيات . "معمومات ذات مصداقية عن األدوية التى يصفيا األطباء

الثالث قد ترى فى نفسيا أنيا اكبر المدافعين عن مصالح المرضى إال أن الواقع يؤكد أن لكل منيم دوافعو 
مما الشك فيو أنو من حق المريض أن يحصل عمى األدوية التى قد تنقذ حياتو إال أنو . ومصالحة الخاصة

فى . يجب أيضا حمايتو من األدوية التى قد تكون ليا أضرار جسيمة رغم اإلدعاء بقراراتيا ونتائجيا المذىمة
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الوقت نفسو ال يمكن النظر إلى األطباء عمى أنيم أليو معصومون من الخطأ فيم فى حاجة إلى دعم إدارة 
. األغذية والدواء وصناعة الدواء نفسيا حتى يقوموا بمياميم

: بعض النقاط الواجب أخذىا فى الحسبان عند تقييم المعمومات

  عن ىذا الموقع معروفة ويمكن االتصال بيا؟ المسئولةىل الشخص أو المؤسسة 

  فقطااللكترونيحذار من المواقع التى يمكن االتصال بيا عن طريق البريد  .

  ىل مصادر تمويل الموقع ظاىرة أم خافية؟

  ىل توجد نبذة عن خبرات ومؤىالت من يقومون بتقديم النصح فى تمك المواقع وىل ىناك وسيمة
ليقوم القارىء بالتعبير عن رأيو؟ 

  ىل المعمومات مؤرخة بشكل واضح؟ نظرا لمتطور السريع فى مجال الطب يمكن لممعمومات أن
. تكون قديمة وغير ذات قيمة

 ال يجب . إذا كانت المعمومات منقولة من مصدر ما فيل ىناك إسناد واضح يحدد ىذا المصدر
. إال إذا تم تحديد تمك الدراسات بصورة واضحة" تؤكد الدراسات"الثقة فى التعبيرات العامة مثل 

  ىل يدعى الموقع أنو المصدر الوحيد لممعمومات الموثقة حول موضوع ما؟ وىل يدعى أنو أفضل
. مصدر لممعمومات؟ إذا كان ىذا ىو األمر فال شك أنو موقع تجارى

  ىل المعمومات المذكورة ليا عالقة بظروف القارئ؟ حيث أن الممارسة الطبية تختمف بصورة كبيرة
. من مكان آلخر فى العالم

  ىل يقوم الموقع أو المنظمة التى أنشأتو يبيع منتجات أو خدمات؟ إذا كان ىذا ىو األمر فال شك
. أن أية معمومات سيقدميا الموقع ستنحاز لممنتجات التى يرغب فى ترويجيا

  إذا كان الموقع يتطمب من القارىء تسجيل بيانات شخصية أو طبية فيل ينص عمى سياسة محدده
لحماية الخصوصية؟ 

: ىناك العديد أيضا من المواقع المفيدة عمى االنترنت
Quality and the Internet: evaluating information – health promotion. England. 

Hi Quality Centre for Health Information Quality. 

Finding Quality Health Information on the Internet. 

Code of conduct for medical and health websites – Health on the Net Foundation 

(Switzerland). 
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Quality criteria for health-related websites (European Union). 

- Quality Standards for medical publishing on the web (British Health Care 

Internet Association). 
أود فى النياية أن اختتم ببعض المعايير 

: بالنسبة لمعاممين فى المجال الطبى والباحثين

. الطب القائم عمى الدليل- 1

. يجب مناقشة وبحث المستحضرات العالجية الجديدة بصورة مستفيضة قبل إعالنيا فى الصحافة- 2

: بالنسبة لمصحفيين

. يجب نشر المعمومات بعد التأكد بصورة قاطعة من صدقيا- 1

.   إذا كانت المعمومات موجودة عمى اإلنترنت، أشر إلى الموقع المأخوذ منو المعمومات- 2

. وجب اإلشارة إلى أى تضارب فى المصالح- 3

 . المصادر غير الموثقة أو المنحازة بصورة محددةإلى اإلشارةيجب - 4

 



 -113 -

طرق الصناعة فى التأثير عمى الجماعة طرق الصناعة فى التأثير عمى الجماعة 
  من خالل اإلعالن الطبيمن خالل اإلعالن الطبي

 ديكنز. برنارد م. أ

 دكتوراه فى الفمسفة، و دكتوراه فى القانون 
أستاذ بكمية قانون الصحة وسياستها 

 كندا- جامعة تورونتو
 

: تقديم 
إنو من الشئ الالفت لمنظر أن تنفق شركات األدوية أموااًل عمى الدعاية لمنتجاتيا تفوق 

وقد أسفرت الدراسات عن نتيجة . المخصصات التي تضعيا إلجراء األبحاث وتطوير ىذه المنتجات 
كما أن اإلنفاق السخى عمى الدعاية " . اإلعالن قد يمثل قيمة لممشترى والمريض"ىامة أال و ىى أن 

واإلعالن بصورة تفوق اإلنفاق عمى األبحاث والدراسات تعد من السمات األساسية لعمل شركات 
 (1). األدوية

 تقريرًا عن General Accounting office وخالفا لذلك ، فقد نشر مكتبة المحاسبة العامة 
تحقيق أجراه الكونجرس األمريكي يراجع فيو التقارير األخيرة الواردة من قطاع الصناعة الدوائية 

: بالواليات المتحدة ومن غيره من المنظمات وقد خمص التقرير إلى ما يمى 

 يزيد إنفاق شركات الدواء عمى جيود البحث والتطوير مقارنة بإنفاقيا عمى الجيود الترويجية 
وفقًا لتقديرات قطاع صناعة الدواء، أنفقت شركات . بما فييا اإلعالن الذي يستيدف المستيمك مباشرة

 مميار  دوالر عمى الدعاية 19.1 مميار دوالر عمى البحث والتطوير ، بينما أنفقت 30.3الدواء 
وأيًا  . (2) 2002 مميار دوالر عمى اإلعالن المباشر لممستيمك وذلك في عام 2.7 منيا –واإلعالن 

كانت نسبة اإلنفاق في مجال البحث إلى اإلنفاق في مجال اإلعالن في مختمف الدول والقارات ، فإن 
. اإلعالن يمثل عنصرًا رئيسيًا في أنشطة شركات الدواء والصناعات المثيمة 

 وبدراسة االستراتيجيات التي تتبعيا صناعة الدواء لمتأثير عمى المجتمع بشكل يدفعيم إلى 
اإلقبال عمى المستحضرات الطبية المعمن عنيا، فإنو يمكننا التمييز بين األغراض المختمفة لإلعالن 

سواء كان لتمبية االحتياجات الصحية المعروفة أو تحديد االحتياجات الصحية الطارئة، أو خمق 
. احتياجات جديدة 
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 وال يعتبر ىذا تصنيفًا جامدًا ، إذ يمكن ألى البنود التي تندرج تحت تصنيف ما أن تتداخل 
عالوة عمى ذلك ، فإن التركيز ال ينصب عمى . مع تصنيف آخر ، مثال ذلك موضوع العناية الوقائية 

. استخدام المنتجات الطبية فحسب ، و إنما ينسحب عمى األغراض الصحية األخرى 

تعنى الصحة البدنية و العقمية واالجتماعية، "  الصحة"  وترى منظمة الصحة العالمية أن 
وبالتالي ، فإنو يمكن إنتاج السمع الدوائية واستخداميا .فالصحة ال تقتصر عمى غياب المرض أو الوىن 

واإلعالن عنيا بقصد تحسين الحالة النفسية والمعيشية لألفراد ، مثال ذلك مستحضرات التجميل 
. وعقاقير منع الحمل وغيرىا من المستحضرات التي تستخدم في عالج األمراض العضوية 

 

: تمبية االحتياجات الصحية 
 تمبى االحتياجات الصحية لألفراد بصورة أساسية من خالل إحاطة الطبيب بالمعمومات 

نسبة ترويج "فقد أورد التحقيق الذي أجراه الكونجرس األمريكي أن . الالزمة عن المستحضرات الطبية 
من إجمالي نفقات شركات الدواء في الدعاية % 80الدواء و بيان مزاياه لألطباء مثمت ما يزيد عن 

من مبيعات الدواء في الواليات % 12ويوازي إجمالي اإلنفاق في اإلعالن . 2001واإلعالن في عام 
 . (2)" 2001المتحدة في عام 

 إنو من السموك القويم أن توجو النفقات بصورة رئيسية لألطباء وأنو من الضروري أن يكون 
ن كان تقديم المعمومات  (الدواء الموصوف)المنتج محل الدعاية ىو الدواء الذي يصفو الطبيب  ؛ ىذا وا 

وال تزال طريقة اإلعالن المباشر لممستيمك لترويج أحد العقاقير التى ال . لمصيادلة يعد أمرا ضروريا 
فقد حظرت بعض الدول ىذا النوع من اإلعالن، بينما . تصرف إال باستشارة الطبيب مثار جدل واسع 
: وقد الحظ التقرير الصادر عن الكونجرس األمريكي أن . تقره الواليات المتحدة وبعض الدول األخرى 

شركات الدواء ضاعفت اإلنفاق في اإلعالن المباشر لممستيمك بسرعة تفوق 
فقد زادت نفقات اإلعالن المباشر . الزيادة في الصرف عمى البحث والتطوير 

، بينما زادت نفقات البحث 2001و1997ما بين عامي % 145لممستيمك بنسبة 
 (4)%. 59والدراسة بنسبة 

 وىكذا ، فإن اإلعالن المباشر لممستيمك يعد وسيمة مقبولة لدى صناع المستحضرات الطبية 
. إذ يعمدون إلييا عندما يسمح القانون بيا وأحيانًا عندما ال يجيزىا 
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 وقد يشتد تأثر المجتمعات في استخداميم لمدواء بفعل ممارسات األطباء وتوصياتيم خاصة 
فعل سبيل المثال يعزى ".  ألوامر الطبيب"في الثقافات التي الزالت تتمسك بفكرة التزام المريض وتمبيتو 

االرتفاع النسبي في الحوادث الناجمة عن الخطأ في تناول الدواء بين كبار السن في الدول المتقدمة إلى 
ومع ذلك فإن بعض المرضى . خطأ أو سيو من المريض وليس إلى تعمده مخالفة أوامر الطبيب 

ينتابيم إحساس بعدم االرتياح بعد تناول الجرعة التي حددىا الطبيب  فيعمدون أنفسيم إلى تقميل 
الجرعة ، فيأخذ المريض قرصا واحدًا بداًل من قرصين أو يقمل عدد مرات تعاطيو الدواء عمى سبيل 

ىكذا فإن اإلعالنات التي تدعو المرضى إلى المواظبة عمى تناول الجرعات الموصوفة مستندة . المثال 
في ذلك إلى نماذج من المرضى كبار السن قد تدفع المرضى إلى االلتزام بجرعة الدواء الموصوفة ليم 

 .

 وثمة جوانب قانونية تدفع الشركات المصنعة لمعقارات الموصوفة النتياج سياسة الوضوح في 
وينتيج اإلعالن سموكًا قويمًا عندما يقمل من احتماالت وقوع األخطار التى . تقديم المعمومات لألطباء 

تنجم عادة عن تناول عقاقير أو جرعات خاطئة؛ ولكن شركات صناعة الدواء تتمكن من توفير الحماية 
وىكذا فإن وجود طبيب يعى جيدًا فوائد وأضرار الدواء " .الوسيط الواع"القانونية لنفسيا من خالل مبدأ 

ويمثل حمقة الوصل بين الجية المصنعة لمدواء والمستيمك، الذي قد يمحق بو ضرر ما من جراء تناولو 
ىذا الدواء، يعنى انتفاء المسئولية القانونية عن المصنع الذي قام بإخبار الطبيب بمخاطر استخدام 
الدواء ؛ لذلك  فإن المسئولية القانونية عن وصف خاطئ لمدواء تقع عمى كاىل الطبيب وليس عمى 

وقد تحجم بعض المحاكم عن تطبيق ىذه القاعدة عمى المنتجات كافة وخاصة تمك التي . المصنع 
ن كانت بعض ىذه المحاكم تميل إلى تطبيق ىذه  تمس نمط حياة األفراد مثل وسائل منع الحمل ، وا 

. القاعدة عمى المستحضرات العالجية 

 فاإلعالن المباشر لممستيمك عن الدواء الموصوف قد يمارس بعض الضغوط عمى الطبيب إذ 
أما المريض الذي ال يعبر عن . يضطر لمسايرة توقعات المرضى وطمباتيم بوصف الدواء المعمن عنو 

رغبتو صراحة ، فقد يشعر بخيبة األمل عندما ال يصف الطبيب لو ذلك الدواء المعمن عنو ، وينتابو 
وعادة ماُ تختتم . القمق من احتمال وقوع خطأ في التشخيص أو تعرضو إلىمال في وصف الدواء 

، وبالفعل يمجأ الكثير من المرضى إلى استشارة "استشر طبيبك"اإلعالنات المباشرة لممستيمك بعبارة 
ن لم يكن اختيار الطبيب –وىكذا ، فإذا كان الدواء مناسبًا . أطبائيم   أو كان مناسبًا إلى حد ما أو – وا 

وصف ىذا - إرضاءا المريض-حتى غير مناسب عمى اإلطالق ولكنو ال يضر ، يصبح من األصمح 
. الدواء لو 
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 – مثل إدارة الغذاء و الدواء األمريكية – ففي بعض الدول تقوم الوكاالت الحكومية التنظيمية 
بالتحقيق في المعمومات التي يروج بيا المصنعون األدوية الموصوفة بما في ذلك محتوى اإلعالنات 
المباشرة لممستيمك ؛ وقد ال توفر ىذه الوكاالت الحماية الكاممة من فيم المستيمك الخاطئ لمنتائج 

ومما الشك فيو أنو يمكن التعرف عمى فوائد اإلعالن المباشر لممستيمك في الدوائر . المرجوة من الدواء 
ن كانت فوائد ىذا اإلعالن أكثر وضوحًا بالنسبة لمنتجي الدواء  . الطبية ومجاالت الصحة العامة ، وا 

: فقد ذكر التقرير الصادر عن الكونجرس األمريكي أن 

ن اإلعالن المباشر لممستيمك يزيد من اإلنفاق في الدواء الموصوف وكذا إ
إن األدوية التي تروج مباشرة لممستيمك تعد من أكثر األدوية . اإلقبال عميو 

مبيعًا ، فقد زادت مبيعات األدوية التي تستخدم طريقة اإلعالن المباشر 
لممستيمك بصورة تفوق الزيادة في مبيعات األدوية التي ال تتبع الطريقة ذاتيا في 

وترجع معظم الزيادة في اإلنفاق إلى تزايد استيالك تمك األدوية التي . اإلعالن 
ففي الفترة ما بين . تخضع لجرعات إعالنية مكثفة وليس إلى الزيادة في أسعارىا

 زادت الوصفات العالجية ألكثر األدوية ظيورًا في 2000 و 1999عامى 
فقط في حالة الدواء الذي ال % 4، بينما زادت بنسبة % 25اإلعالنات بنسبة 

 . (5)يمقى دعمًا إعالنيًا مماثاًل 

 وفي الحاالت التي ال تستخدم اإلعالن المباشر لممستيمك نجد أن اإلعالن قد يصل عمدًا أو 
عن طريق الصدفة بطريقة مشروعة ولكن غير مباشرة إلى المستيمك ؛ فإن المجالت الطبية التي تحمل 

لألطباء تقارير األبحاث واإلعالنات تصبح في متناول وسائل اإلعالم مثل الصحف واإلذاعة 
إلى استغالل منتجًا لو مزاياه ومآثره فتعمن - أو قد تدفع-فقد تسارع وسائل اإلعالم . والتميفزيون 

دواء سحريًا ، قد تم اكتشافو فيدفعون المرضى لإلقبال عميو ؛ غير " أو " معجزة طبية " لمجميور أن 
إن . أن الرسالة التنبييية بأن الدواء لم يطرح في األسواق بعد قد يدفع المرضى إلى اإلحجام عن طمبو 

 وربما –فطنة المصنعين إلى اآلثار المضادة لإلعالنات التي تسئ إلى منتجاتيم تمفت انتباىيم 
 إلى التخطيط لحمالت إعالنية لصالح –بمساعدة وكاالت التثقيف الطبي وبفضل عالقاتيم العامة 

. منتجاتيم 
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: تحديد االحتياجات الصحية 
 يميم األفراد بالتفكير – سواء األدوية أو األجيزة – إن اإلعالن عن منتجات العناية بالصحة 

في إحساسيم بوظائف أجسادىم ، فيمجأون لموسائل المتاحة لتعينيم عمى تحديد حالتيم الصحية 
وحيث إن مفيوم الصحة ال يقتصر عمى العوامل الطبية فحسب ، فقد يساىم . والعوامل التي تؤثر فييا 

اإلعالن في توعية األفراد ومساعدتيم عمى تحديد مشكالتيم الصحية غير الطبية عالوة عمى عالج 
وخالفًا لذلك ، قد يقدم اإلعالن نموذجًا مثاليًا لمصحة،  فيشعر األفراد بالعجز أمام . ىذه المشكالت 

 بناء عمى إرشادات –ذلك المستوى الذي يتعذر عمييم الوصول إليو حتى أنيم قد يميثون وراء منتجات 
.  تضر بحالتيم الصحية وتكمفيم نفقات باىظة –الطبيب أو غير ذلك 

ن كانت اإلعالنات تستيدف في المقام األول بيع منتج ما ، فإنيا قد تؤدي دورُا ىامًا في   وا 
فإن اإلعالن عن الواقى الذكرى عمى سبيل المثال ال ينشر . توعية المستيمك والحفاظ عمى صحتو 

نما بفوائد الوقاية من األمراض الجنسية المعدية  . الوعى بوسائل العزل وبفوائد تحديد النسل فحسب ، وا 
ويساىم مثل ىذا النوع من اإلعالن بدور أكبر في الحياة العامة إذ يستحث الذكور عمى تحمل مسئولية 

وبناء عميو ، فإن النصوص التي صيغت من وحى الموقف . منع اإلنجاب غير المنظم ونقل العدوى 
المحافظ لتعارض ىذا النوع من اإلعالن بدعوى قواعد األخالق والذوق قد تضر بالمنفعة الصحية التي 

. يجنييا المستيمك 

لى إمكانية العالج يبدو   إن اإلعالن الذي يوجو انتباه األفراد إلى األمراض التي يعانون منيا وا 
لذا ، يصعب انتقاء . أمرًا مشروعًا يبرر التكاليف التي يتحمميا المصنع لتطوير منتجات لتسويقيا 

اإلعالن عن منتجات صممت ألغراض صحية غير طبية تتفق مع الوصف الذي وضعتو منظمة 
: وقد لوحظ في تفسير عناصر الحممة اإلعالنية ما يمي . الصحة العالمية

 تتمثل الخطوة األولى في اإلعالن في زيادة وعى المتمقى بوجود مشكمة ما وفي تسميط الضوء 
فقد أورد أحد اإلعالنات تعميقًا يؤكد فيو األطباء النفسيين . عمى اإلخفاقات اآلنية في محاوالت عالجيا 

أن فردًا في كل خمسة عشر فرد يعاني من ضعف حاد في الميارات االجتماعية ، و قد اقترن ىذا 
" . ظيور دواء جديد لمقضاء عمى الشعور بالخجل ، ويطرح في األسواق خالل عام " التعميق بنبأ 

 ىكذا ، بعد إقناع الناس بالحاجة إلى العالج ينتقل اإلعالن إلى الخطوة الثانية وىي تقديم 
ويصبح اليدف الرئيسي من ىذه العممية ىو دفع األطباء إلى . الدواء الجديد مع وصف لمزاياه الفريدة 

وفي نياية األمر تتمكن . وصف ىذا المنتج الجديد وتشجيع األفراد المستنيرين عمى طمب ىذا الدواء 
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 وىي أىداف تقترب –الحممة اإلعالنية الناجحة من استمالة المستيمك نحو المنتج وتعزيز اإلقبال عميو 
 (7 ). من أىداف الحمالت الترويجية لممنتجات

 وبخالف المستحضرات العالجية التي قد تعالج المشكالت الصحية ، فإن المستحضرات التي 
. تستيدف الحفاظ عمى الصفات الشخصية المرغوبة قد تخضع المريض الستعماليا مدى حياتو

 

: خمق احتياجات صحية 
 قد تتخطى اإلعالنات الترويجية مرحمة تمبية االحتياجات الصحية والوقوف عمى طبيعتيا إلى 

إقناع األفراد األصحاء بأنيم عرضة لبعض المشكالت التي يمكن عالجيا بنجاح بواسطة استخدام 
وقد يسيل إقناع بعض األشخاص من غير المصابين بوسواس المرض أكثر . المنتجات المعمن عنيا 

. من غيرىم بأن ما يشعرون بو أحيانًا دليل عمى إصابتيم بمرض ما 

أنو خمص إلى نتيجة  (1927 – 1859 )جيروم .  فقد ذكر الروائي البريطاني جيروم ك 
ىامة عقب قراءتو ألحد الكتب الطبية وىي أنو يمكن تكوين ثروات ضخمة من مجرد قيام طمبة الطب 

بتوقيع الشكف عميو حيث إنو مصاب بكل األمراض التي عرفتيا البشرية ، وتحاول المطبوعات الحديثة 
تناول موضوعًا مختمف فتشير إلى ىؤالء األصحاء الذين يشتد قمقيم عند بذل أي مجيود والذين 

يفرطون في تناول المستحضرات التي تحفظ عمييم صحتيم وتجنبيم خطر اإلصابة بالعدوى واألمراض 
" . األصحاء القمقون " ، وىؤالء يعرفون باسم 

 وفي ضوء النجاحات التجارية التي حققتيا صناعة الدواء وساىمت فييا الدعاية واإلعالن إلى 
حد بعيد، نجد أن ىذه الصناعة ال تخشى االنتقادات وخاصة ممن يشككون فى العروض التي تقدميا 

لمصحة والعالج ، وكذلك ىؤالء الذين ال يستعينون بالمستحضرات الطبية ويمجأون إلى العالج 
ذ تحاول صناعة الدواء أن تؤكد عمى اىتمام مطبوعاتيا بتقديم . باألعشاب أو العالج الروحاني  وا 

النصيحة الطبية ، وعمى وقوع المسئولية في حاالت الضرر عمى المستيمك الذي يحصل عمى المعمومة 
الطبية من منشوراتيم ويطبقيا دون استشارة الجيات الطبية المختصة ، نجد أنصار العالج غير 

. التقميدي يرفضون بل يدينون االدعاءات التي تبثيا صناعة الدواء من خالل إعالناتيا 

 ويرى ىؤالء أن ثمة محاوالت قد ظيرت إلعادة تعريف األمراض حتى تشمل الكثيرين من 
الذين قد يتعرضون لإلصابة بالمرض ؛ فصناعة الدواء ال تألو جيدا في اختراع مشكالت صحية جديدة 
لتقنع الناس بأنيم يعانون ىذه المشكالت بالفعل، كما أنيا تستخدم االختبارات التشخيصية لدفع الناس 
وراء عالج ليسوا بحاجة إليو ، وتستغل ىذه الصناعة خوف األباء عمى أبنائيم إذ تصور حاالت مثل 
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عمى أنيا - ( و ىى الخصال الطبيعية فى األطفال–تشتت االنتباه التي تجعل الطفل طائشًا ومتيورًا 
وىكذا تستخدم صناعة الدواء شعور األبناء البالغين بالمسئولية تجاه . مشكالت فعمية تحتاج إلى عالج

صحة آبائيم فتصور السمات الطبيعية لمشيخوخة عمى أنيا أمراض عصبية يسيم الدواء في عالجيا 
. والقضاء عمييا تمامًا 

 إن الدواء البديل أو العالج باألعشاب الذي تركز عميو مطبوعات صناعة الدواء يستند إلى 
ولكن جيات االختصاص الواعية تستطيع أن تفرق بين الغث . اآلمال التي تبنييا األبحاث والدراسات 

والسمين من الدراسات التي تعتمد عمييا شركات الدواء لنشرىا في المجالت والحصول بيا عمى 
وبينما يحاول محممو السياسة تفسير ما تكتسبو تمك . تراخيص التسويق من وكاالت الدواء الحكومية

أن قد يرجع إلى تصميم " الدراسات اإليجابية التي ترعاىا الشركات من أىمية ، نجدىم يالحظون 
االختيار بصورة ترجح كفة ىذه الدراسات ، مثال ذلك استخدام أدوية مقارنة أو جرعات من الدواء أو 

: كما الحظوا أيضا أن  (8)". طرق لتقييم النتائج ال تتناسب وظروف ىذا االختيار 

  مصالح الصناعة وأنشطتيا تييمن عمى نتائج األبحاث بصورة قوية ، فنجد أن التجارب التي 
تجرى الختبار قيمة عقاقير التياب المفاصل قد فاقت عدد ىؤالء المصابين بالمرض، حتى أن مجرد 

 قد يؤدى إلى إحداث تغييرات خاطئة في سير الممارسات – بغض النظر عن جودتو –دواء جديد 
العالجية بحيث تبعد عن الطرق المجربة والرخيصة وتتوجو إلى طرق جديدة تثقل كاىل المريض 

 (9). بتكمفتيا العالية دون أن تقدم لو أية مزايا عالجية 

 إن ىذا النوع من األبحاث يفتح الطريق أمام المطبوعات التي تساند نوعًا معينًا من اإلعالن 
يتمكن من التأثير عمى كل من األطباء والمرضى ، فيشعر الطبيب بالرغبة في وصف ىذا الدواء 

وال يشترط أن يعمل ىذا اإلعالن عمى حث األفراد لمعالج من . ويشعر المريض بالحاجة إلى استخدامو 
مشكالت ال يشعرون بيا بالفعل ، إنما يقوم بتييئة الفرد الستخدام ىذا المنتج المعمن عنو دون المجوء 

وتستند ىذه السياسة إلى ما يعرفو . إلى البدائل األخرى في حالة وقوع المشكمة التي تحتاج لعالج فعمى 
" األفضل " ىو دائمًا " الجديد" العاممون في مجال التسويق الواسع عن ميل المستيمك إلى االعتقاد بأن 

 .

 وبدارسة قواعد وأصول إجراء األبحاث نجد أن المجالس المستقمة لدراسة البعد األخالقي ليذه 
الدراسات والتي تعكف عمى حماية األفراد محل الدراسة تعنى بأمور تتعمق بسالمة ىؤالء الذين 

يخضعون لمبحث والتأكد من الحصول عمى موافقتيم بعد إطالعيم عمى ظروف الدراسة؛ ومع ذلك ال 
تيتم ىذه المجالس بدراسة أمور مثل الحاجة الفعمية إلى ىذا المنتج المرتقب؛ حتى أن تقيميم لنسبة 
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فعادة ما تؤخذ ىذه األمور باعتبارىا تحديًا . الفوائد إلى المخاطر ال تجيب عمى مثل ىذه التساؤالت 
. يواجو الرعاة عقب حصوليم عمى رخصة التسويق وشروعيم في طرق الدعاية واإلعالن عن المنتج

 من إعالن ىمسينكى الصادر عن جمعية الصحة العالمية بشأن 19 وقد ورد في الفقرة 
:  أخالقيات البحث الطبي الذي يستعين بأفراد أنو 

المبرر من إجراء بحث طبي إال إذا توافر احتمال أن يجنى األفراد محل الدراسة 
. ثمرة ىذا البحث 

 وال يحد ىذا الشرط من توسع شركات الدواء في إجراء األبحاث التي تستيدف تطوير منتجًا 
صممتو خصيصًا لتجد بو مكانًا لنفسيا في سوق لألدوية العالجية سبقتيا إليو شركة منافسة بمنتج 

في تطوير الوسائل العالجية وليس من " أنا أيضًا " وال تسيم األدوية التي تعرف عادة باسم . جديد 
بناء عمى المنفعة الطبية المباشرة  " األفراد محل الدراسة" الضروري تقدير الفائدة التي يحصل عمييا 

نما بالنفع الذي يعود عمى مفيوم الصحة األشمل إذ يمارس ىؤالء حقيم في  التي يجنييا ىؤالء ، وا 
االختيار ، وفي إشباع رغبة لدييم في المشاركة في مجال يحكمو السوق والمنافسة وينطوي عمى بعد 

. ترويحي منظم ومسئول يتيح ليم حرية االختيار لمتجاوب معو أو اإلحجام عنو 
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الجوانب األخالقية لمنشر الطبى الجوانب األخالقية لمنشر الطبى 
 د مختار طبوزاده.أ

جامعة اإلسكندرية 
 

ويعد النشر . إف النشر الطبى ىو النافذة العممية والمنفذ لكافة األنشطة البحثية واآلراء الطبية
وقد ينطوى النشر الطبى عمى كثير مف . الطبى حجر الزاوية لمتعميـ المستمر وأداة ميمة لزيادة معارفنا

ويتحمؿ النشر والتحرير الطبى مسئولية مزدوجة فيما يتصؿ . الثغرات واألخطاء وأوجو القصور
. أخالقيات تحريرية وعممية (ب)أخالقيات طبية عامة  (أ)باألخالقيات 

ويتعيف عمى مجالس التحرير وضع سياسات صارمة يمتزموف بيا تقـو عمى معايير أخالقية 
ويتعيف عمييـ كذلؾ الحرص بشأف السموكيات الثقافية واالجتماعية السائدة . تحددىا الييئات الدولية

فيناؾ قضايا معينة قد تكوف مقبولة فى أحد البمداف ومرفوضة أو محؿ . والمعتقدات الدينية المتأصمة
جدؿ فى بمداف أخرى كثيرة مثؿ اإلجياض المتعمد، األـ البديمة، التمقيح الصناعى عف طريؽ متبرعيف، 

. إنياء الحياة رحمة بالمريض، وزرع األعضاء إلخ
إف المعمومات الخاصة بالصحة والمرض ليا أثر اجتماعى بالغ ومف ثـ يجب أف تخضع 

وتختار الدوريات الطبية مف خالؿ مراجعة األطباء معمومات عممية عالية . لمجموعة مف القواعد والموائح
وتشتمؿ ىذه العممية عمى الجودة العممية، تصميـ الدراسة، حماية المرضى ومبادئ وقرارات . الجودة

. (2003كاالىاـ، الدورة الطبية السنوية )أخالقية رئيسة 
وبالنسبة لحماية المرضى فى الدراسات البحثية فإف ىذا يتضمف التأكيد عمى الموافقة مبدئيًا 

 ومجالس أخالقية، مع الموافقة المطمعة مف (IRB)عمى الدراسة مف خالؿ مجالس مراجعة مؤسسية 
إف أجراء البحث عمى . قبؿ األشخاص محؿ التجربة، وغياب أى تضارب فى المصالح ذات الصمة

يتطمب ما يسمى " حقؿ تجارب"العناصر البشرية التى تحتاج لحماية خاصة مف نطمؽ عمييـ حرفيًا 
وتتضمف ىذه الحاالت المعاقيف ذىنيًا، األطفاؿ، الممرضات، . لرعايتيـ" رصد أخالقى"بجماعات 

إف الموافقة المطمعة ليست بنياية . الطالب، السجناء، العامميف بالجيش والمتطوعيف مدفوعى األجر
وفى كثير مف األحياف، . المطاؼ فى االعتبارات األخالقية بؿ يجب أف تكوف البداية ألى تحميؿ أخالقى

تكوف عممية الدفع لمتطوعيف عممية غير أخالقية حيث تدفع الفرد لمنح الموافقة وىو ما كاف سيرفض 
وبالنسبة لمعقاقير أو اإلجراءات المستخدمة فيجب أف تكوف آمنة وتحقؽ أغراضيا بأدنى . فى سياؽ آخر

ويتعيف أف تصبح الموافقة المبدئية عمى دواء جديد فى دولة المنشأ واألجيزة . حد ممكف مف األخطار
. التنظيمية الوطنية شروطًا ميمة يجب استيفاؤىا قبؿ الموافقة عمى الدراسة البحثية
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ويوصى بأتباع سياسة تحرير عند تغطية مسائؿ أخالقية ذات صمة وذلؾ لتعزيز حماية 
ويتطمب تحسيف . (2002ميمر وروزنسيشف، النست، )المرضى ودعـ المساءلة العامة لمبحث األكمنيكى 

ونطالب المحرريف . األخالقيات البحثية تحديث عممية تعميـ وتدريب الباحثيف ومجالس المراجعة
وفى مناسبات معينة، قد . والمراجعيف االلتزاـ بالخطوط اإلرشادية لمدورية فيما يتصؿ بالمسائؿ األخالقية

ويجب أف . ييتـ العمماء والباحثوف بتحقيؽ مجد شخصى عمى حساب إغفاؿ بعض الجوانب األخالقية
ويتولى التقويـ مجمس المراجعة المؤسسية . يتخمؿ ىذا تقويـ أخالقى لتصميـ الدراسة قبؿ بداية التجربة

واألجيزة األخالقية بجيات التمويؿ بداًل مف االعتماد عمى المعايير األخالقية لمحررى ومراجعى 
. الدوريات الطبية بعد استكماؿ العمؿ مع المخاطر أو الضرر الذى يمحؽ باألطراؼ المعنية

وفى مسح أجرى عف طريؽ البريد الثنتى عشر رئيس تحرير حوؿ الجوانب المختمفة مف عممية 
: النشر ثبت ما يمى

 عممية إفصاح مطموبة عف 9 أحصائييف و10ال يوجد محمؿ أخالقى بيف المحرريف فى حيف يوجد 
وخمصت الدراسة المسحية إلى الحاجة لدعـ عممية المراجعة . العالقات المالية بيف الباحثيف والرعاة

وعالوة عمى ذلؾ، فإف التقويـ الالحؽ . داخؿ نطاؽ األخالقيات وذلؾ لتحسيف جودة األدبيات الطبية
ألربعة مف أكبر الدوريات األمريكية والبريطانية اظير عدـ ذكر موافقة حقوؿ التجارب ولجنة األخالقيات 

% 18 فى حيف لـ تذكر فى 1997عمى التوالى مف األوراؽ البحثية المنشورة قبؿ % 31و% 26فى 
ويظير ىذا أف الدوريات الرئيسية . (JAMA ،2001يانؾ ورينى، ) 1997مف المطبوعات بعد 

وبالنسبة إلحكاـ السيطرة عمى المسائؿ األخالقية مف قبؿ لجاف التحرير . تتحسف تدريجيًا فى ىذا السياؽ
: فنقترح
جواز استخداـ الخطوط اإلرشادية األخالقية كأداة فحص لممطبوعات وقد يشجع ىذا عمى  .1

. التطبيؽ األولى لممبادئ األخالقية
. وجوب أجراء التقييـ األخالقى لألبحاث المقدمة لمنشر بنفس أسموب تقييـ القيمة المنيجية .2

ويجب وضع خطة أخالقية لمتحقؽ مف البحث العممى مستقباًل وقد يرفض نشر الورقة البحثية 
. تأسيسًا عمى ذلؾ

كامبرز، الخصوبة، ): وتتحمؿ مجالس التحرير مسئولية تقييـ أربع نقاط أخالقية أساسية
2001). 

 
 
 : التأليف .1
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يضاح األسئمة الخاصة بكثرة عدد المعديف لمبحث  ، ترتيب (تضخـ فى العدد)يتعيف تنظيـ بؿ وا 
عطاء الحؽ ألصحابو  وىناؾ مشكمة . (أى المؤلفيف الفعمييف)الباحثيف، إدراج باحثيف شرفييف وا 

أخرى تتطمب إدارة حريصة وضمانات معينة آال وىى التصرؼ الخاطئ مف قبؿ المؤلفيف 
. (1995جيرفيز وىيمر، )المشاركيف 

 :مراجعة الزمالء .2
ىناؾ مسائؿ معينة تحتاج لمرقابة مثؿ سرية البحث واسـ المراجع، والتحيز المحتمؿ مف قبؿ 

. المحرر أو المراجع وتضارب المصالح مف جانب المراجعيف
 :النشر المتكرر أو نشر طبق األصل .3

. قد يضر ىذا بسمعة الدورية كمصدر لمعمومات وبيانات أصمية بؿ وييدر موارد الدورية
 :تعارض المصالح .4

مثؿ الضغوط التجارية مف قبؿ الصناعة وقد يؤثر ىذا عمى الحكـ الشخصى لمباحثيف تأسيسًا 
وقد يمحؽ ىذا الضرر بالباحث والدورية كذلؾ ويمثؿ تيديدًا لنزاىة البحث . عمى التحفيز المالى

. العممى
وعمى المحرريف والمراجعيف تقع مسئولية الكشؼ عف أى خطأ عممى، سرقة عممية أو تصرؼ 
خاطئ معيب والغش الصارخ رغـ عدـ توفر تفاصيؿ عف البيانات والمعمومات طواؿ الوقت كما أنيـ 

وعمييـ حينئذ إحالة األمر برمتو إلى المؤسسة . غير مجيزيف ألجراء التحقيقات الالزمة لتوضيح الموقؼ
. التى ينتمى إلييا الباحثوف والرعاة أو الجية الممولة لمدراسة

إف منع النشر أو تصحيح معمومات مضممة كاذبة أو مفبركة منشورة بالفعؿ ىو المسئولية 
مف المسئوؿ عف التصرؼ العممى المعيب؟ ىؿ ىذا مجرد زعـ أـ . العممية لكثير مف األطراؼ المعنية

أمر مثبت؟ مف الذى أثبتو؟ كيؼ يتعيف إبالغ المجتمع العممى؟ متى وأيف يتـ التصحيح أو سحب 
الدورية وما ىى الصياغة المتبعة فى ىذه الحالة إلبالغ القارئ؟ ما ىو األساس الذى يقـو عميو ىذا 

: األجراء؟ ىؿ يتعيف إشراؾ مجمس التحرير فى أى أجراء آخر؟ عمى سبيؿ المثاؿ
 ...إبالغ الييئات الرسمية أو الرعاة مثؿ النقابات، الوزارات أو الييئات الفيدرالية  .1

 .التعبير عف األسؼ واإليضاح والشرح بالنسبة لممسائؿ المستقبمية .2

المشاركة فى إجراءات العقاب مثؿ وضع األطراؼ المخطئة فى القائمة السوداء بالنسبة لمنشر  .3
. فى ىذه الدورية أو دوريات أخرى كذلؾ
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وحتى اليـو فإف مجالس التحرير بمعزؿ عف التصرفات العممية المعيبة ويرجع ذلؾ إلى عدـ 
التواصؿ وغياب االلتزامات مف جانب الجيات المسئولة إلبالغ محررى الدوريات عند وجود تصرؼ 

يتعيف التعامؿ معو مف أجؿ الحفاظ عمى نزاىة األدبيات الطبية " مستوطف"وىذا سموؾ . عممى خاطئ
. الحيوية

ويشكؿ ىذا مصدرًا رئيسيًا . وتتطمب مسألة اإلعالف فى دوريات طبية اىتمامًا أخالقيًا لصيقاً 
ويتعيف إخضاع مضموف اإلعالف . لمدخؿ بالنسبة لمدورية وفى بعض األحياف عنصرًا حيويًا لوجودىا

كما يجب اتباع قواعد ولوائح صارمة بالنسبة لإلعالف فى . لممراجعة مثمما يحدث فى األبحاث العممية
عالوة عمى ذلؾ، فإف . الدوريات الطبية وذلؾ لتجنب دعاية غير أخالقية، غير عممية أو كاذبة

المعمومات والبيانات المقدمة فى اإلعالف قد تشير عف غير حؽ إلى أف مجمس التحرير يوافؽ عمى تمؾ 
فى الدوريات )وفى بعض األحياف، ىناؾ دعاية مستترة تتـ مف خالؿ المطبوعات البحثية . المعمومات

تدعميا شركات األدوية أو شركات األجيزة الطبية  (الطبية أو الصناعة أو الشركة التى ترعى الندوة
ويجب . (1993لوبر، ) (الروشتة)لمتأثير عمى قرارات الطبيب المينية أو تمؾ الخاصة بالتذكرة الطبية 

. التمييز بصورة قاطعة بيف العمـ والدعاية وذلؾ لتجنب الدور الشرس لمنقود فى المجاؿ الطبى
بعد ) Ingelfingerوأخيرًا، يتعيف مناقشة النتائج العممية مع الصحافة وفؽ قاعدة إينجمفنجر 

إضافة لذلؾ، عند ظيور صورة لممريض فى أحد المطبوعات فيتعيف احتراـ . (نشر الورقة البحثية
خصوصيتو عف طريؽ تغطية األجزاء الميمة مف الصورة وذلؾ إلخفاء شخصية المريض مع الحصوؿ 

 .عمى موافقة منفصمة ليذا الغرض
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  التأليف والرعاية العممية والمساءلة التأليف والرعاية العممية والمساءلة 
بالنسبة لمبحوث الطبية المنشورة فى وسائل اإلعالم بالنسبة لمبحوث الطبية المنشورة فى وسائل اإلعالم 

الدين عثمان حسن  عز. د.أ
أستاذ أمراض النساء والتوليد 

السكرتير العام لمجمعية المصرية ألمراض النساء والتوليد 
المدير التنفيذى لمجمعية المصرية لرعاية الخصوبة 

 
  :ممخص

لممصمحة العامة لمعرفة نتائج البحوث الطبية فيدفعيا  قد يغمب الحماس وسائل اإلعالم استجابة
و مع تزايد .  ذات الصمة أو قبل مراجعة األقران ليااالختبارات استكمالذلك إلى نشر نتائج البحث قبل 

عمى  من كونيا موجية لمقارئ ألن تصبح موجية لممؤلف، فإنو يتعين األبحاثاالتجاه ألن تتحول 
ويجب أن .  اإلعالميين أن يكونوا عمى دراية بالجوانب التى قد تؤثر فى نتائج البحثالمتخصصين

ن كان ىناك الكثير من إسيامايعكس التأليف   حقيقيًا فى البحث حيث ال يقبل التأليف الشرفى، وا 
. المسببات التى جعمت التأليف يفشل فى استيفاء المعايير المحددة

ويمكن لالنحياز وعدم الحيدة من قبل الرعاة المشاركين فى البحث بصورة مباشرة أن يكون ليما 
ويجب عمى الباحثين السيطرة التامة عمى تصميم البحث، وعممية .  المنيجىاالنحيازاألثر نفسو مثل 

ويجب استبعاد أى . الحصول عمى البيانات األولية، وتحميل البيانات وتفسيرىا وكذلك نشر نتائج البحث
 .تضارب لممصالح وكل من لو صمة بذلك من عممية صنع القرار فيما يتصل بنشر نتائج البحث
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لقد دفعت المصمحة العامة فيما يتصل بأخبار البحوث الطبية وسائل اإلعالم لمتنافس بشراسة 
وفى ىذا المجال،تمجأ وسائل . لمحصول عمى معمومات حول نتائج تمك األبحاث فى أقرب وقت ممكن

 كل ما ىو مثير وشيق وقد تمجأ قى بعض األحيان لتناول البحث العممى قبل نشره كمية النتقاءاإلعالم 
ولذا تيتم وسائل اإلعالم أحيانًا بَإضفاء تأكيد غير مبرر عمى . أو قبل مراجعتو من قبل األقران والزمالء

نتائج جديدة مشكوك فييا ويوجو النقد لوسائل اإلعالم الستخدام تمك النتائج لمتأكيد عمى السبق 
.  اإلعالمى فى حين يعانى البعض اآلخر من تضخيم المخاطر الصحية

 دائما إلجراء المقابالت أوعقد المؤتمرات الصحفية حول نتائج يمجئونوبالنسبة لمباحثين الذين 
األبحاث فأنيم يتيمون اإلعالم بالتغطية الفاترة لتمك النتائج ويعزون ذلك لالفتقار لممعارف الطبية 

 باالفتقار واألطباءومن ناحية أخرى، يتيم اإلعالم البحاثة . والعرض غير الدقيق من قبل اإلعالميين
لمقدرة لمتعبير عن أنفسيم بمغة مبسطة وكذلك وضع قيود عمى عممية الحصول عمى نتائج البحث 

. ومن الواضح أن الطرفين ال يتحدثان لغة مشتركة ولذا فإن الالئمة تقع عمى الطرفين. ونشرىا
ن كان األثر كبيرا،  ولم يتم حتى اآلن تقييم أثر نشر نتائج األبحاث الطبية فى وسائل اإلعالم وا 

 بل اإلكمينيكيةفاإلعالم أحد المصادر الميمة لممعمومات والتى من شأنيا أحداث تغيرات فى الممارسة 
وتشكيل قرارات العالج التى يتخذىا االطباء، وتوجيو سياسة الرعاية الصحية العامة والخاصة وكذلك 

.  ممارسة ضغوط لتسجيل األدوية واألجيزة الطبية وتسويقيا
وخالل العقدين السابقين، حدثت طفرة فى طبيعة وأسموب نشر المعمومات الطبية من خالل 
وسائل اإلعالم فمقد أصبحت وسيمة لتأىيل الباحثين لمحصول عمى مزايا بداًل من كونيا قناة لتقديم 

ذا ما أضفنا االتجاه نحو المبالغة من قبل المؤلف والتأليف الشرفى، فنستطيع . معمومات متخصصة وا 
ونتج عن ذلك . أن نصف العممية كتحول من كونيا موجية لمقارئ ألن تصبح منصبة عمى المؤلف

 بمعايير ومواصفات الجودة فى النشرات الطبية، وقواعد البيانات تفي بعض األبحاث التى ال إدماج
وليذه األسباب، يتعين عمى رجال اإلعالم أن يكونوا عمى دراية .  ووسائل اإلعالم العاماإللكترونية

ببعض الجوانب التى قد تؤثر عمى مصداقية األبحاث من أجل تحقيق انتقائية مناسبة لنتائج األبحاث 
وىذه النقطة عمى قدر من األىمية بسبب االىتمام المتزايد بصحة األبحاث من الناحية . التى تنقل لمعامة

 اإلرشاديةالعممية بعد تبنى مفيوم الممارسة الطبية القائمة عمى الدليل مما يقتضى تأسيس الخطوط 
وسأتناول فى حديثى التأليف والرعاية العممية والمساءلة وكيف .  فقط عمى معمومات أكيدةاإلكمينيكية

.  يؤثر ذلك عمى جودة البحث ومصداقيتو
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قرار فضل العمل  ويقصد بالتأليف كل من المساءلة واالستقاللية مما يضمن تحديد المسئولية وا 
 ويتعين الحكم عميو بمقدار األكاديميويعد التأليف أمر ميم بالنسبة لسمعة العمماء والترقى . ىمالعل

.   الفعمى لمبحث العممىاإلسياماألمانة فى 
ولقد أدت الكثير من المسببات إلى فشل عممية التأليف فى استيفاء المعايير والضوابط المحددة 

ويعتقد صغار الباحثين أن . من قبل كثير من المؤسسات والنشرات العممية التى يراجعيا األقران والزمالء
 من شأنو أن يزيد من مصداقية عمميم وبخاصة ألغراض الترقى األكاديمى، األطباءإضافة أسماء كبار 

 قد تؤثر مواقع إلى رضا رؤسائيم الذين قد يتبوءون باإلضافةويزيد من فرصة قبول األبحاث ونشرىا، 
 أخرى قد يرغب كبار األطباء فى إدراج أسمائيم فى ناحيةومن . عمى المستقبل المينى لصغار الباحثين

. التأليف حتى ينظر إلييم كباحثين منتجين عمى الرغم من أن مسؤلياتيم تحول دون اإلسيام فى البحث
إن معايير وضوابط التأليف أساسًا متماثمة عمى الرغم من الجدل الذى قد يثار حول من يضمن 

ويجب تغيير تمك المعايير لتتعامل مع األعداد . األسماءفى قائمة المؤلفين البحاثة، وحول ترتيب وضع 
 التى يشارك فييا فرق عمل عمى درجة عالية من االختصاصاتالمتزايدة من األبحاث متعددة 

ومن ثم، من األفضل بالنسبة لكل فريق بحثى، مؤسسة أو نشرة طبية، أن تحدد السياسة . التخصص
وعمى أية حال، فميحظى بمقب . المتبعة فى عممية البحث والتأليف ومراجعة تمك السياسة بصورة دورية

البحاثة المؤلفين ىؤالء الذين كانت ليم مساىمة فكرية مباشرة جمية فيما يتصل بالمفيوم والتصميم 
 األخرى مثل التمويل، وجمع األموال، وتقديم المساعدة الفنية، اإلسياماتأما . وتحميل أو تفسير البيانات

 عمى بحث االسموالخدمات المالية، وتوفير المرضى أو الدعم العام، فإن ىذه النقاط ال تبرر وضع 
وبالطبع يتعين توجيو كممة تقدير لكل من أسيم بيذا األسموب مع تحديد الجوانب المحددة التى . عممى

وعمى أية . وال يمكن قبول التأليف أو المشاركة الشرفية. ساىم فييا ذوى التخصصات فى فريق البحث
د ري كل مؤلف باحث فى النص لمساعدة لجان الترقى واألطراف األخرى التى تإسيامحال، يجب وصف 

.  الوقوف عمى األسموب المتبع
ويتعين عمى مؤلف باحث واحد تحمل مسئولية العمل مع ضمان استيفاء بقية الباحثين 

ويجب أن يشارك كافة الباحثين فى كتابة النص ومراجعة . لممتطمبات األساسية لعمل البحث والتأليف
. المسودة واعتماد النسخة األخيرة

.  عمى ذلكاالتفاقالبحاثة / وال يوجد نظام محدد يتبع فى وضع األسماء إذ يتعين عمى المؤلفين
، أو وضع (أى الشخص الذى قاد البحث أوالً )وىناك عدة طرق لتحديد الترتيب مثل الترتيب التنازلى 

.  أسم أكثر البحاثة خبرة فى  خر القائمة أو ترتيب األسماء أبجدياً 
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ومن المسائل الحساسة التى يمكن أن تؤثر بشدة عمى مصداقية البحث الرعاية العممية 
 التى تتم لتسييل الموافقة التنظيمية عمى عقار ما أو اإلكمينيكيةوىناك كثير من المحاوالت . والمساءلة

وحتى مؤخرًا، كان لمبحاثة األكاديميين المستقمين دور رئيسى . جياز ما وليس إلثبات فرض عممى جديد
دارة وتفسير البيانات الخاصة بالمحاوالت واالستعانةفى عممية تصميم البحث،  . اإلكمينيكية بالمرضى، وا 

فى السنوات األخيرة، خمصت صناعة الدواء إلى أن الجماعات والييئات البحثية الخاصة غير 
وعالوة عمى ذلك . األكاديمية يمكنيا القيام بتمك الميمة نظير مقابل مادى أقل من الباحثين األكاديميين

فإن تمك الييئات توافق عمى  ال يكون ليا دور يذكر فى عممية تصميم البحث، وتوافق عمى عدم 
وتقبل تمك . الحصول عمى البيانات األولية وتكون ليا مشاركة محدودة فى تحميل البيانات وتفسيرىا

وفى . نيم يدركون أن الرفض يعنى لجوء الرعاة إلى طرف  خر يمكنو القيام بذلكألالييئات ىذه الشروط 
ىذه الحالة، حتى إذا كان لمباحث دور ميم فى تصميم الدراسة وتفسير البيانات، فمن المحتمل عدم نشر 

ورغم أننا نربط ىذا التصرف كثيرًا بالرعاة فى مجال . النتائج النيائية إذا لم تكن فى صالح منتج الراعى
.  صناعة الدواء، فإن نفس األمر قد ينسحب عمى األبحاث التى تجرى تحت رعاية ىيئات أخرى

ويجب إيضاح التفاصيل الخاصة بالتأليف والرعاية العممية والدور المحدد لكل منيا فى الدراسة 
 بحق دراسة البيانات بصورة مستقمة عن الجية الراعية وتقديم الورقة البحثية احثينوذلك لضمان تمتع الب

 تقديم بيان احثينالب/ ويتعين عمى المؤلفين. لمنشر دون الحصول عمى موافقة مسبقة من قبل الراعى
ًً فى الدراسة ويقصد بذلك أنو ال . موقع يوضح جميًا تحمميم المسئولية كاممة وأنيم لعبوا دورًا مستقاًل

يسمح بنشر نتائج البحث الذى يجرى فى ظل ظروف تسمح لمرعاة بالسيطرة التامة عمى البيانات أو 
 وعدم الحيدة من خالل المشاركة المباشرة لمرعاة فى البحث أن لالنحيازويمكن . بإيقاف عممية النشر

.   المنيجىاالنحيازيحدثا األثر الذى يحدثو 
ومن األىمية بمكان ضمان عدم تضارب المصالح بين البحاثة والرعاة والمراجعين والناشرين 

وتعتمد الثقة العامة ومصداقية المقاالت المنشورة . وكافة األطراف المسئولة عن نشر نتائج األبحاث
ويمكن أن تؤدى العالقات مثل عالقات . جزئيًا عمى سبل التعامل مع تعارض وتضارب المصالح

، والعالقات األسرية، يمكن أن تؤدى ألحداث استشاريةالعمل، والعالقات مع الجيات التى تقدم خدمات 
ومن الميم اإلفصاح عن ىذا . حالة بمبمة وعدم توازن مما يؤثر سمبًا عمى الحكم عمى تمك النتائج

وفى . التضارب وبخاصة فيما يتصل بالشئون المالية لضمان عدم التسبب فى نوع من التحيز فى الحكم
 المزدوج، والمصالح المتنافسة أو الوالءات االلتزام مثل ىذه العالقات كنوع من اعتبارىذه الحالة، يمكن 

وأخيرًا ىؤالء الذين يتخذون قرار النشر أى نشر . المتنافسة وليس بتعارض أو تضارب فى المصالح
نتائج البحث يجب  ال تكون ليم أى مصالح شخصية، مينية أو مالية فى أى من المسائل التى تؤثر 

.  من عممية صنع القرار حال ثبوت تضارب المصالحاستبعادىمعمى القرار ويتعين 
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  أخالقيات وضوابط اإلعالم واإلعالن الطبىأخالقيات وضوابط اإلعالم واإلعالن الطبى
عبد العزيز صالح. د.أ  عبد العزيز صالح. د.أ

 (األدوية)مستشار خاص 
  المتوسطشرقة منطق مكتب/ منظمة الصحة العالمية

 
 : مقدمة

إن المسائل األخالقية محور نقاش كثير من المحافل التى تتعامل مع توصيل الرعاية الصحية 
فى البمدان النامية والمتقدمة  

ولقد أكد تحميل السياسة الصحية الدولية واإلقميمية من خالل وثائق سياسة القرن الحادى 
ولقد أشارت الوثائق اإلقميمية بوضوح . والعشرين عمى األخالقيات كأحد القيم األساسية لتمك السياسة

ألىمية دعم األخالقيات عند تحميل السياسة الصحية ووضعيا وكذلك عند إجراء األبحاث وتقديم الخدمة 
ولقد ناقشت . مع االلتزام بالمعتقدات الدينية والقيم األخالقية التى تحفظ عمى اإلنسان كرامتو وسالمتو

. منظمة الصحة العالمية داخل ىذا النطاق البعد األخالقى لإلعالم واإلعالن الطبى
ولقد نظم ميثاق الشرف المينى فى مجال الطب وكذلك الصيدلة والتمريض األنشطة اإلعالنية 

وتبرز أىمية ميثاق الشرف الخاص بترويج األدوية والتكنولوجيات الطبية واالكتشافات . والترويجية
.  ومن األىمية بمكان وضع نظام وطنى يرعى تمك األخالقيات ويطبقيا. الصحية

ومؤخرًا تم مناقشة المساواة بين المؤسسات العممية والطبية فى الحصول عمى المعمومات 
ولقد أيدت منظمة الصحة العالمية بشدة الجيود المبذولة لتحسين عممية الحصول عمى أحدث . الطبية

ومؤخرًا دعمت المنظمة إيجاد مكتبة طبية فعمية والحصول عمى معمومات . المعمومات الطبية والعممية
. طبية قائمة عمى دليل
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 :سرية المعمومات الطبية
إن السرية ىى أحد المبادئ الرئيسية فى مينة الطب إال أن األطباء يواجيون يوميًا تحديات فى 

ويتعرض االلتزام بالسرية لمخرق حينما يزيد الضرر المرتبط . العالقات القائمة المتأصمة مع المرضى
. باإلبقاء عمى السرية عن ذلك الناجم عن اإلفصاح عن تمك المعمومات

وتمثل الدالالت . ولقد جذب مشروع الجينوم مؤخرًا انتباه األخالقيين فى سائر أنحاء البسيطة
األخالقية ليذا المشروع أىمية قصوى ولذا فعمى القائمين عمى وضع السياسات أخذ ذلك فى االعتبار 

. عند وضع السياسات وتنفيذىا
وربما نجد أن أىم المسائل االجتماعية فى المشروعات البشرية تتصل بالخصوصية واالستخدام 

ويجمع أغمب المراقبين عمى أن المعرفة الشخصية لمحساسية الوراثية قد تخدم . العادل لممعمومات الوراثية
ىذا المجال بصورة أفضل حيث تفتح الباب أمام تشخيص أكثر دقة، والتدخل الوقائى، والمتابعة المكثفة، 

خطر القمق، التغييرات : ولكن ىناك جانبًا آخر لتمك المعرفة. وتغيير نمط الحياة والعالج المبكر الفعال
ضافة إلى ذلك فإن . غير المطموبة وغير المقبولة فى العالقات الشخصية وكذلك خطر تشويو السمعة وا 

إن لم نتعامل معيا بعناية فقد تيدد بالتمييز بين أرباب العمل وجيات  (الجينية)المعمومات الوراثية 
.  التأمين

وىناك بعض المسائل األخالقية والقانونية واالجتماعية التى تثار من خالل توفر المعمومات 
: الوراثية بصورة متزايدة

  ،العدالة فى استخدام المعمومات الوراثية من قبل جيات التأمين، أرباب العمل
. المحاكم، المدارس، جيات التبنى، أجيزة تطبيق القانون والقوات المسمحة وغيرىا

من الذى يحق لو الحصول عمى تمك المعمومات وكيف سيستفيد منيا؟ 
 الخصوصية والسرية .

من الذى يمتمك تمك المعمومات ويتحكم فييا؟ 
 كيف يمكن . التأثير النفسى وتشويو السمعة بسبب االختالفات الجينية بين األفراد

لممعمومات أن تؤثر عمى رؤية الفرد والمجتمع لفرد آخر؟ 
ووفق ىذه المبادرة، . ولقد أعدت منظمة الصحة العالمية بالفعل مبادرة عالمية فى ىذا الشأن

يتعين تطبيق المعارف الجينية عمى المجتمعات من خالل احترام المبادئ العامة لألخالقيات الحيوية 
ويتعين أن يصبح تقدير المبادئ األخالقية فيما يتصل بالجينات . رغم الفروق االجتماعية والثقافية

البشرية جزءًا من التدريب المينى لكافة العاممين بالمجال الصحى عالوة عمى رجال التربية وصناع 
. القرار الميتمين بالسياسة الصحية
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 :معايير ترويج العقاقير الطبية
فى أعقاب مؤتمر الخبراء فى مجال االستخدام المرشد لألدوية الذى عقدتو المنظمة فى نوفمبر 

 بنيروبى، أعدت منظمة الصحة العالمية استراتيجية دواء معدلة والتى اعتمدت فى مؤتمر 1985
وتتضمن ىذه االستراتيجية، ضمن . WHA 39.27الصحة العالمية الثالث والثالثين تحت رقم قرار 

أشياء أخرى، وضع معايير أخالقية لترويج العقاقير تأسيسًا عمى تحديث المعايير والضوابط األخالقية 
 من خالل مؤتمر الصحة العالمية الواحد والعشرين فى القرار رقم 1968والعممية التى حددت فى 

21.41 WHA وأعدت المعايير والضوابط بما يتمشى مع ما سبق عمى . وتوسيع نطاق العمل بيا
. أساس مشروع أعد بواسطة مجموعة دولية من الخبراء

واليدف األساسى من المعايير والضوابط األخالقية عند ترويج العقاقير الطبية ىو دعم وتشجيع 
. عممية تحسين الرعاية الصحية من خالل االستخدام المرشد لمعقاقير

وتناقش وثيقة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمعايير والضوابط األخالقية لترويج العقاقير 
: الطبية بإيجاز النقاط الميمة التالية

 المعايير والضوابط األخالقية. 

 نفاذ تمك المعايير  .إمكانية تطبيق وا 

 الدعاية والترويج. 

  اإلعالن
اإلعالن فى كافة أشكالو لألطباء والمتخصصين فى مجاالت ترتبط  -

 .بالصحة

 .اإلعالن فى كافة أشكالو لعموم الجميور -

 مندوبو المبيعات .
 عينات مجانية من العقاقير التى تستمزم تذكرة طبية ألغراض الدعاية. 

  عينات مجانية من العقاقير التى ال تستمزم تذكرة طبية لعموم الجميور وذلك ألغراض
 .الدعاية

 الندوات واالجتماعات العممية األخرى. 

 دراسات عممية خاصة بما بعد التسويق مع متابعة ونشر المعمومات. 

 التعبئة وبطاقات البيانات. 
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 محتويات العبوة، المطويات والكتيبات: معمومات لممرضى. 

 الدعاية لمعقاقير المصدرة .
  وتنص المعايير والضوابط األخالقية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية عمى أن الدعاية

: لمعقاقير التى تستمزم تذكرة طبية والتى تباع عالنية
 يجب أن تتسق مع السياسات الصحية الوطنية .
 يجب أن تعتمد عمى معمومات صحيحة دون أى تضميل أو خداع. 

 يجب آال تتضمن أى حذف يمكن أن يؤدى لمخاطر صحية. 

 ةيجب آال تصمم بأسموب يخفى طبيعتيا الحقيقية، عمى سبيل المثال، األنشطة التعميمي 
. أو العممية

وتتضمن المعايير والضوابط األخالقية كذلك خطوط إرشادية عامة لإلعالنات الموجية لألطباء 
وعموم الجميور، وسموكيات مندوبى المبيعات، والعينات المجانية، الندوات واالجتماعات العممية، 

. ودراسات ما بعد التسويق، التعبئة وبطاقات البيانات، ومعمومات المرضى، والدعاية لمعقاقير المصدرة
ورغم عدم تغطية المعايير والضوابط األخالقية بصورة كافية لبعض جوانب الدعاية لمعقاقير فإن 

مازال " بدعم وتشجيع عممية تحسين الرعاية الصحية من خالل االستخدام المرشد لمعقاقير"المبدأ الخاص 
ولألسف فإن المعايير والضوابط األخالقية غير معروفة أو غير مستخدمة . أحد المعايير المطبقة عالمياً 

. بصورة فعالة من قبل الجيات التنظيمية
 
 

. ولقد أجريت عدة دراسات لمراجعة إنفاذ المعايير والضوابط األخالقية لمترويج لمعقاقير الطبية
. Health Action International ، نشر مينتزس من منظمة العمل الصحى العالمية1998فى 

ولقد استعرضت ". اتجاىات جديدة فى اإلعالن والدعاية عن الدواء- تشويش الحدود"وثيقة تحت عنوان 
ىذه الوثيقة األنشطة الدعائية الترويجية المختمفة التى تستيدف المستيمكين واألطباء والحوافز وصواًل 

. وناقشت ىذه الوثيقة كذلك نفقات بحوث جرعات الدواء مقابل ترويج العقاقير. إلى جيات البيع
 أن شركات األدوية تنفق حوالى Scripبمجمة  (1997)ولقد أظيرت مقالة لديفمن وىيمسمى 

. من إيرادات البيع عمى التسويق وىو ما يماثل ضعف ما ينفق عمى البحث والتطوير% 35
ويشير ىذا بوضوح إلى خمل كبير فى الموارد المالية المتاحة إليجاد معمومات تجارية إعالنية 

وعمى سبيل . عن األدوية مقابل الموارد المالية المحدودة الخاصة بالمعمومات والتقييم المستقل والمقارنات
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، والتى تقوم بعمل أفضل فيما يتصل بتوفير معمومات مستقمة عن العقاقير لألطباء UIKالمثال، ففى 
والصيادلة مقارنة بأغمب الدول،وقدرت نسبة األنفاق عمى الدعاية لمعقاقير مقابل المعمومات المنفصمة 

. 1997 فى 1:50عن العقاقير الممولة من الدولة 
وتستمر عممية اإلعالن عن األدوية حتى حينما تقل الحاجة إلييا أو يظير نفعيا وجدتيا، 

ن لم تكن ليا ميزة واضحة وبالنسبة لممستيمك، فإن . فالمنتجات األغمى تتمتع بالدعاية واإلعالن وا 
فشل العالج الستخدام العالج الخاطئ؛ معاناة المرضى من : العواقب الصحية المحتممة ليست محمودة

ىدار الموارد  آثار جانبية غير الزمة؛ زيادة فى الكائنات العضوية الدقيقة التى تقوم المضاد الحيوى؛ وا 
. المالية لممرضى وكذلك شح الموارد الصحية الوطنية

وتتجمى أبشع صور الدعاية المضممة وغير األخالقية فى مجال األدوية فى الدول النامية حيث 
ولقد نفذت صناعة األدوية متعددة الجنسيات بسرعة إلى . نجد أن تنظيم سوق األدوية أضعف ما يكون

االقتصاديات االنتقالية بأوروبا الشرقية ووسط آسيا مع صور دنيا من التحكم فى عممية الدعاية ومع 
. مصادر محدودة من المعمومات غير التجارية المتاحة لألطباء أو الجميور

إن الدعاية كتعريف ىى معمومات تيدف إلظيار منتج ما مع انحياز ظاىر لعرض المنتج فى 
وعالميًا، فيناك خمل ظاىر فى الموارد المالية المتاحة لمدعاية مقابل المعمومات . أفضل صورة ممكنة

وكنتيجة لذلك، فإن المستيمكين واألطباء بوجو عام يتعرضون لتحيز معموماتى . المنفصمة المتوفرة بالفعل
. ىناك مبالغة فى إظيار فوائد استخدام الدواء مع عدم التركيز عمى المخاطر: إيجابى

ويحتاج كل من األطباء والمرضى والجمعيات والنقابات الطبية، والجيات المانحة لمرعاية 
. الصحية، والباحثين، لمتأكيد عمى وجود خطوط إرشادية أخالقية كافية تحكم العالقات مع صناعة الدواء

وىناك سؤال يطرح . ويتعين وضع خطوط إرشادية نموذجية ونشرىا عمى نطاق واسع لتقديم دعم إضافى
وبالنسبة لميثاق شرف المينة فغالبًا ما . نفسو آال وىو سبل تضمين إجراءات لمرصد والتطبيق الفعالين

وعمى أية حال فإن ليذا الميثاق ثقمو األخالقى حيث يحدد الممارسات غير . يكون تطوعًا وقمما ما يتبع
. األخالقية أو غير المطموبة فى مينة الطب

ويمكن لجمعيات حماية المستيمك والمرضى وضع معايير جودة صارمة لممعمومات الصحيحة 
جراءات المراجعة العممية وذلك لتجنب رسائل إعالنية تنشر بأسموب غير فطن وقد ترغب شبكات . وا 

جماعات المرضى فى التفكير فى العمل مع الجماعات المماثمة إلعداد ميثاق مشترك لممارسة المينة 
. بأسموب مشابو لمميثاق الخاص بالييئات المتخصصة

ولقد اقترح مينتزس فى مقالو الخاص بمنظمة العمل الصحى العالمية التوصيات التالية من أجل 
التطبيق الفعال لممعايير والضوابط األخالقية  
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  تنظيم عممية الدعاية لمعقاقير يجب أن يكون ليا أساس فى التشريع ويتعين أن تتم مباشرة من
خالل الحكومات الوطنية أو أجيزة تشريعية مستقمة وذلك لمتابعة عممية اإلذعان لتمك التشريعات 

نفاذىا بما فى ذلك العقوبات واإلجراءات التصحيحية إن االعتماد عمى التنظيمات الداخمية . وا 
 .لمصناعة ألمر غير فعال

 المتابعة واإلنفاذ والنطاق المتسارع لمعقوبات مفتاح لتنظيم وطنى فعال .
 وقد . المبدأ الرئيسى لمحكم عمى الرسائل اإلعالنية ىو التأثير المحتمل عمى الصحة

 والتنظيمات لمنع أو تقويض عممية الدعاية واإلعالن عن حيتطمب ذلك مزيد من الموائ
. أو اإلعالن الذى يستيدف مجموعات بعينيا/ أنواع معينة من العقاقير و

 نفاذ المعايير والضوابط  .مشاركة المستيمكين والمتخصصين فى إعداد وا 

  الحاجة إلى الشفافية والمساءلة العامة عمى أساس القرارات التنظيمية عمى سبيل
وكذلك عمى أساس نشر - ما إذا كان ىناك اشتباه فى خرق الموائح أم ال- المثال

 .معمومات مفصمة عن تمك االنتياكات

 الحاجة لتوفير مصادر مستقمة لممعمومات لممتخصصين واألطباء وتمويميا .
  يمعب المستيمكون والمتخصصون دورًا رئيسيًا فى دعم الوعى والتقييم النقدى لممعمومات

. الصحية والدوائية فى المقررات الدراسية الطبية والصيدالنية وكذلك بالمدارس الثانوية
، أجرى روالند واتسون تقويمًا تشاركيًا لمعايير منظمة الصحة العالمية 1996وفى عام 

ولقد أشارت النتائج لتوافق الضوابط . األخالقية الخاصة باإلعالن والدعاية عن األدوية فى دول عدة
األسترالية لحد كبير مع المعايير والضوابط األخالقية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية عمى الرغم من 

كما أظير تحميل اإلعالنات درجة عالية من مراعاة تمك المعايير . وجود بعض جوانب االختالف
وأظيرت عينات . ولقد تنامى القمق حول الممارسات المتصمة بتصميم اإلعالنات وعرضيا. والضوابط

اإلعالن لعموم الجميور مستوى منخفض من التوافق مع تمك المعايير والضوابط بما أوضح االختالف 
. مع المتطمبات األسترالية فى ىذا الصدد

 
 

 :اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات الطبية عبر الحدود باستخدام االنترنيت
لقد ناقشت منظمة الصحة العالمية المبيعات المتزايدة لمدواء باستخدام الوسائل اإللكترونية ومن 

عن قمق من أن  WHA (1998) 51.9 من جدول أعمال 20ولقد أعرب البند . خالل االنترنيت
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اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات الطبية من خالل الوسائل اإللكترونية قد يشكل خطرًا عمى الصحة 
العامة وكذلك عمى صحة المريض وبخاصة فيما يتعمق بالمعمومات المضممة أو المخادعة عن المنتج 

. ومع االفتقار إلرشاد ونصح مناسبين
ولقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قمقيا من أن اإلعالن والدعاية والبيع عن طريق 

االنترنيت من شأنو أن يؤدى إلى تجارة غير محكمة عبر الحدود لممنتجات الطبية التى قد تكون غير 
معتمدة، غير مقيمة، غير آمنة أو غير فعالة أو قد تستخدم بأسموب غير مالئم أو قد تكون المنتجات 

. نوعًا من الغش التجارى
: تستحث قرارات منظمة الصحة العالمية كافة الدول األعضاء .1
  لمراجعة التشريعات والموائح القائمة لضمان قابميتيا لإلنفاذ وقدرتيا عمى التعامل مع

األسئمة المثارة حول اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات الطبية عن طريق االنترنيت 
 .مع إعداد وتقييم وتطبيق استراتيجيات لمرصد واإلنفاذ والمتابعة

  نشر المعمومات  (أ)لمتعاون فى المسائل المتعمقة باستخدام االنترنيت وبخاصة
اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات الطبية  (ب)الخاصة بالحاالت المتعثرة الصعبة، 
تدابير وطنية خاصة لإلنفاذ وتحديد نقاط  (ج)عبر الحدود باستخدام االنترنيت و

اتصال مثل ىذا النوع من التعاون ونشر المعمومات عن طريق منظمة الصحة 
. العالمية

  دعم استخدام االنترنيت لمحصول عمى معمومات عممية عن المنتجات الطبية مع
 .تصديق الجيات الطبية المتخصصة لضمان جودة المعمومات

تناشد المنظمة الصناعة والييئات الصحية المتخصصة وأجيزة حماية المستيمك واألطراف  .2
 :المعنية األخرى

 لدعم عممية استخدام واتباع ممارسات محمودة لجمع - إن أمكن- تشجيع أعضائيا
المعمومات بأسموب يتوافق مع المبادئ المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية فى 

. المعايير والضوابط األخالقية لمدعاية واإلعالن عن العقاقير الطبية
  رصد واإلبالغ عن الحاالت والجوانب المشكمة المتصمة باإلعالن والدعاية وبيع

. المنتجات الطبية عبر الحدود عن طريق استخدام االنترنيت
  الحفاظ عمى الضوابط القانونية واألخالقية عند اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات

 .الطبية عبر الحدود باستخدام االنترنيت
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الحكومات، صناعة الدواء، الجمعيات - يتعين متابعة الجيود مع كافة األطراف المعنية
المتخصصة، جمعيات حماية المستيمك، وذلك لتنفيذ القرار واإلذعان لمواثيق الشرف الوطنية واإلقميمية 

 .والدولية التى تحكم اإلعالن الطبى واإلعالم الطبى
 

 :عالمراج
 

 اتجاىات جديدة فى - تشويش الحدود. أوروبا- منظمة العمل الصحى العالمية- باربرة مينتزس
 .    الدعاية واإلعالن فى مجال الدواء

www.haiweb.org 

 تقويم تشاركى لممعايير والضوابط األخالقية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية . روالند واتسون
 .لمدعاية واإلعالن عن الدواء فى بمدان عدة

http: //org.au/VPHTS/abstracts 

 50.4، 1997- قرار مجمس الصحة العالمى WHA اإلعالن والدعاية وبيع المنتجات الطبية 
 .عبر الحدود باستخدام االنترنيت

http: //www.who.int 

 51.10، 1998- قرار مجمس الصحة العالمى WHA دالالت أخالقية وعممية واجتماعية 
 .حول االستنساخ وصحة اإلنسان

http: //www.who.int 

 الشبكة الدولية لالستخدام المرشد . براويتاسارى، سرى سوريواتى. دانو، جوىانا أ- سمطانو صالح
.  إندونيسيا(INRUD)لمدواء 

تقويم تطبيق المعايير والضوابط األخالقية لمنظمة الصحة العالمية بشأن اإلعالن والدعاية عن 
 .العقاقير الطبية فى إندونيسيا

http: //www.who.int/dap.icium/posters/4a4fin.html 

 المعايير والضوابط األخالقية لإلعالن والدعاية عن العقاقير الطبية. 

 جينيف- منظمة الصحة العالمية
http: //www.who.int 

http://www.haiweb.org/
http://www.who.int/


 

 -140- 

  دور المؤسسات والمنظمات في متابعة أخالقيات اإلعالن الطبي دور المؤسسات والمنظمات في متابعة أخالقيات اإلعالن الطبي 
 بدران 0ج0أستاذ دكتور أ

بكالوريوس طب وجراحة ، ماجستير ودكتوراه في الطب  
رئيس لجنة األخالقيات المصرية التابعة لميونسكو  

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم  

: مقدمة
المحتوي   .1

   مقدمة وتعريف
  داللة مينة الطب والمبادئ ذات الصمة ـ عالقة ثالثية األطراف
   تعريف األخالقيات، واألخالقيات الطبية ـ خمس مسئوليات معنوية لثالثة شركاء

 القيم الثالث السائدة     (1)
 الخصائص التي يتعين التمتع بيا  (2)
 تعميم األخالقيات، وقيم التدريب والبحث  (3)

النص  
التحديات األخالقية التي تواجو مينة الطب    .2

   0تطورات سريعة في مجاالت العمم والتكنولوجيا والتصنيع وتسويق الرعاية الصحية -
  0اآلمال العريضة لعموم الجميور -
  0تكييف القدرات بما يتناسب مع تمك اآلمال -

دور اإلعالم في الرعاية الصحية    .3
بالنسبة لمعاممين في المجال الطبي   -
بالنسبة لجميور المحتاجين   -

مخاطر إساءة االستخدام فيما يتعمق بالشركاء الثالثة   .4
أجيزة الرقابة لحماية المجتمع   .5

النظم الرقابية الحكومية أي التشريع والنقابات الطبية، والمجتمع المدني والمنظمات غير  -
    0الحكومية ونقابات األطباء
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  0"لميثاق شرف " التوصيات والحاجة الممحة   .6
:  ممحوظة 

اضطررت في ىذا العرض أن أتوسع في المقدمة من أجل تقرير الوضع الصحي العالمي 
 ولقد نوقش ىذا باستفاضة قبل التعميق عمى دور اإلعالم 0حاليًا واليوة الواسعة بين األغنياء والفقراء

     0بوجو عام واإلعالم واإلعالن الطبي
مينة نبيمة تحظى بمكانة رفيعة ، وذات داللة أخالقية، " الطب"ودائمًا أبدأ ما أعمم طالبي أن 

مينة تعتمد عمى المعرفة وتخضع لتغيير مستمر فيما يتعمق بالميارات والتقنيات والمبادئ األخالقية 
  0السائدة ونماذج التواصل

وفي ىذه المعركة ومن أجميا تخضع المعرفة لمتطوير وتنتشر المنتجات المبتكرة ، ويتم التحقق 
 وتنتقل تمك االبتكارات 0من فاعمية تمك المنتجات ويعمن عنيا من خالل مجموعة من النظم الرقابية

لى األطباء لموصول إلى المرضي المحتاجين المستيدفين  الجديدة من خالل المنتجين إلى الصيادلة وا 
  0مع ضمان افتراضا مصدر عالج بأسموب أخالقي

ويقال إن األخالقيات ىي محصمة لردود الفعل واألفعال البشرية التي تتأثر بالشخصية ، 
 ويسمح كل ذلك 0ونوعيتيا ، والمعرفة ، والثقافة ، وعالوة عمى ذلك الخمفية الدينية والتأثيرات البيئية

  0بالتمييز بين الصالح والطالح ، بين السموك القويم والسموك الخاطئ
ويتوقف األمر ىنا عمى عالقة ثالثية بين رجل الصناعة والصيدلي ، والطبيب والمريض 

 ويتعين أن تتسم ىذه العالقة باالحترام التام لمبادئ اإلعالم الطبي العممي 0كمستيمك مستفيد
  0واألخالقيات ذات الصمة

 أما 0 ويقوم األول بضمان السالمة والكفاءة وتوفر المنتج0وتوزع المسئولية بين الثالثة شركاء
الثاني فيتعين أن يتمتع بالمعرفة الالزمة والكفاءة مع عدم التحيز لمنتجات معينة من خالل التسويق 

 أما بالنسبة لممريض ، 0(عمى سبيل المثال ، تخفيض سعر منتج بعينو  )غير المشروع لبعض العقاقير 
ويتجنب استخدام  (مع عدم المجوء إلى الشعوذة والدجل  )فيجب أن يثق في طبيبو ويتبع التعميمات 

  0األدوية التي انتيت صالحيتيا وكذلك عميو تجنب جرعات زائدة أو ناقصة عن الوصفة الطبية
:  وهنا عمينا أن نركز عمى بعض األساسيات 

 ويجب 0يتعين أن ُتعني الفمسفة األخالقية لمفريق الصحي في المقام األول بحياة اإلنسان وسالمتو ( أ)
 ومن المعروف أن الخدمة الصحية 0أن َتُجـْب وتمغي كافة الحسابات الخاصة بالمكسب أو التكمفة

األنصاف ، المواءمة ، والقبول ، والفاعمية ، والقدرة عمى : يجب أن تفي بخمسة عناصر أساسية 
  0تحمل التكمفة
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ويعني ىذا أن تمك الخدمات يجب أن تممي بأمانة المعايير السائدة فيما يتعمق بالخمفية الثقافية، 
  0ونمط الحياة ، والعادات والتقاليد االجتماعية

:  مصداقية القيم التي تحكم مينة الطب ويعتمد ذلك عمى ثالثة محاور  ( ب)
الخمفية الثقافية   (1)
األساس الديني واألخالقي   (2)
المجموعة الرحبة من المعتقدات األيدولوجية والمواقف السياسية   (3)

:  تمخيص السمات التي تحكم األخالقيات الطبية وذلك من أجل  (ج)
ضمان الجود واإلحسان   (1)
تجنب اإلثم والشر   (2)
احترام كرامة اإلنسان   (3)
االىتمام باستقاللية اإلنسان   (4)

 :     وتمك األساسيات ضرورية كأساس لمشخصية التي تنمي من خالل 
 0دراسة الطب ، والصيدلة ، وبالنسبة ليؤالء الذين يعممون في مجال اإلعالم  
 0إرضاء تمك الشخصية عن طريق البحوث المستمرة  
 0تدريب األطباء لتحقيق ممارسات آمنة  

ويمكن تمخيص التحديات األخالقية التي تواجو ممارسة الطب في القرن الحادي والعشرين عمى النحو 
:  التالي 

  0التطورات العممية والتقنية السريعة (1)
  0األسواق المفتوحة والرأسمالية (2)
  0التوقعات المتزايدة حول صحة أفضل وحياة أطول (3)
  0تجاوز الحدود والمغات واليوية (4)
 0تزايد الفجوات التنموية واتساع نطاقيا (5)
  0األخطار المتصمة بالثراء والفقر (6)
  0تزايد أسعار السمع الصحية باستمرار (7)

:  ويتعين التعقيب عمى كل بند عمى حدة 



 

 -143- 

نجم عن التقدم العممي والتقني المستمر ثورة أدت لزيادة ثروة األغنياء بمعدالت غير مسبوقة في  .1
 وفتحت مجاالت وآفاق جديدة لضمان صحة أفضل ، ومستوي معيشي مرتفع ، وحياة 0التاريخ
 ولقد استمزم ذلك بطبيعة الحال نظم جديدة لمرعاية الصحية ، وأجيزة ومعدات جديدة ، 0أطول

 وأدي ذلك لتحقيق ثروة أدت إلى إحداث بعض التغيير في الجانب اإلنساني 0وكذلك عقاقير جديدة
 0لممينة حيث أصبح يتحكم فييا الرأسماليون ورجال الصناعة والمشروعات الموجية لمسوق

 وليذا تحولت األخالقيات الطبية 0وتحولت العالقات الصحية لخدمة تجارية تعتمد عمى الصناعة
من كونيا مساعدة إنسانية إلى استثمار يجمب أموااًل وفيرة وذلك في ضوء عناصر الجذب المتعمقة 

بالثروة والجشع الكامن وراء الرغبة في كسب المزيد والمزيد من األموال، فرضًا من وراء تخفيف 
    0معاناة الغير

ولقد أدت األسواق المفتوحة لزيادة ثروات رجال الصناعة الذين أغفموا مسئوليتيم األساسية في تقديم  .2
 وأدي ذلك إلى نسيان أو تناسي 0الرعاية الصحية الواجبة لألغنياء والفقراء عمى حد سواء

 وأمتمك عدد قميل من المستثمرين الشجاعة 0االحتياجات والعقاقير وتوفير وسائل العالج لمفقراء
  0الكتشاف احتياجات الفئات الفقيرة في المجتمع أو البحث عن احتياجات قطاع المحتاجين ككل

 ويتعايش األفراد وبخاصة 0تنامت توقعات األغنياء والفقراء عمى حد سواء لدرجة غير مسبوقة .3
 وحتى إن لم 0الفقراء مع قصص الرعاية الصحية الباىظة المتقدمة التي تروج ليا وسائل اإلعالم

تعرض الدول الفقيرة الصور واألفالم التي تظير التقدم فإن السماوات المفتوحة والفضائيات تنقل 
بيسر وتعرض سبل إنقاذ الحياة ، وعالج األمراض ، والتدخالت والتحقيقات الجديدة التي ال يمكن 

 وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى استثارة موجات من القمق والضعف االجتماعيين 0لمفقراء تحمميا
  0وىو أمر قد يدعم الصراعات االجتماعية والكراىية

ومن ثم فإن التوقعات المتزايدة حول صحة أفضل ، وحياة أطول ، ومواصفات عالجية أفضل ال  .4
  0يمغي اليوية ويشوىيا" قرية كونية " يمكن تطويعيا لممحتاجين وخاصة في عالم يوصف بأنو 

ولقد تحققت معالم التقدم ىذه من خالل الثروات اليائمة التي حققتيا الدول المستعمرة من خالل  .5
 ومن خالل ذلك أصبح األغنياء أكثر غني والفقراء أكثر 0استنزاف موارد الدول الفقيرة المستعمرة

 وتتضح القصة من خالل 0 والمحصمة النيائية ىي اليوة الدائمة االتساع بين الفقراء واألغنياء0فقراً 
فقط من اإلنفاق عمى الرعاية % 10 حيث تصل 10/90الفصل الخاص بعدم التوازن  بنسبة 

% 90 ويمكن حساب النسبة الباقية حيث نجد أن 0من فقراء العالم% 90الصحية والبحوث إلى 
 600 )من سكان العالم % 10من الستين بميون دوالر التي تتفق عمى البحوث والرعاية توجو إلى 

  0(مميون فقط 
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ولقد دعت أعباء األمراض في العالم إلجراء دراسة تيدف لتصنيف جديد لممرض وكان ذلك في  .6
 0الثمانينات بواسطة منظمة الصحة العالمية وأجري الدراسة مجموعة من العمماء من دول محتمفة

 وأوضح ىذا التقرير وجود فئتين 0ولقد شاركت في ىذه الدراسة وقمت بتحرير التقرير ذي الصمة
 وترتبط أمراض المجتمعات الغنية 0من األمراض ـ فئة خاصة باألغنياء وفئة أخرى خاصة بالفقراء

في األغمب األعم باالضطرابات السموكية ، والحوادث ، والمغاالة في األكل ، والسمنة واألعراض 
ساءة استخدام األدوية ، والشذوذ الجنسي  أما بالنسبة لمفقراء فإن 0المصاحبة إلدمان الكحوليات ، وا 

نقص الموارد المائية ونظم الصرف  )األمراض ترتبط بسوء التغذية ، والصرف الصحي السيئ  
  0عالوة عمى أمراض الفئة الغنية في المجتمع الفقير (الصحي 

وأخيرًا وليس آخرًا ، األخطار التي تؤثر عمى الرعاية الصحية حاليًا والمتمثمة في النفقات الصحية  .7
 ويؤدي ذلك لزيادة األعباء 0المتزايدة في الدول النامية لمجابية أعباء المرض المتنامية بين الفقراء

 ويزداد العبء الثقيل من خالل األسعار المرتفعة لما 0المالية عمى كل من الحكومات والمحتاجين
:  يمي 

  0أجيزة المستشفيات ، واألدوات الحديثة المستخدمة في التقصي والتدخل (1)
  0الرائحة الطيبة في مباني المستشفي والخدمة الصحية المقدمة من خالل الوحدات المتنقمة (2)
          0ويضاف لذلك األخطار الناجمة عن األسعار المتزايدة لمعقاقير واألدوات المطموبة (3)

ولقد أوضح تقرير نشرتو مجمة فورتشن األرباح اليائمة في مجال سوق العقاقير التي حققتيا 
 وأشار 0 شركة أمريكية500وذلك من خالل مسح ألكبر  (الواليات المتحدة  )أقوي اقتصاد في العالم 

يرادات تفوق متوسط الخمسمائة صناعة ثمانية مرات   0التقرير إلى أن شركات األدوية قد حققت عائدًا وا 
:  وبعد هذه المقدمة الطويمة ، سأركز عمى الموضوع 

  0 دور المؤسسات والمنظمات في عممية متابعة أخالقيات اإلعالن الطبي
:  ويمكن التركيز عمى اإلعالم الطبي الذي يقدم عمى مستويين 

: المعرفة الطبية العممية لمعاممين في ىذا المجال بوجو عام والمتخصصين عمى وجو الخصوص  .1
وال تندرج ىذه المجموعة تحت موضوع اإلعالن حيث تركز عمى الطب ، والنظام الصحي والبحوث 

دارة الخدمات ، ومراقبة الجودة ، ونشر المعمومات ، 0ذات الصمة  ويتضمن ذلك التعميم ، وا 
  0والبحوث الطبية الحيوية عالوة عمى االقتصاد الصحي واإلنفاق عمى الرعاية الصحية
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 ويخضع ذلك لتأثير وسائل اإلعالم واإلعالنات 0أما المستوي الثاني فيوجو إلى المعمومات العامة .2
 ويتم ذلك من خالل الصحف والمجالت ، واإلذاعة 0الموجية لمجميور المستيدف من غير األطباء

  0والتميفزيون ، ونظم المعمومات اإللكترونية الحديثة ، واإلقراض المدمجة واألنترنت
 وبالنسبة 0وتمثل المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام النماذج السابقة الذكر لب موضوع اليوم

لإلعالم الطبي الذي يبث من خالل وسائل اإلعالم المختمفة والموجو لعموم الجميور فيجب أن يقوم 
عمى أساس عممي أمين ، وأن يتسم بالسيولة والوضوح حتى يتسنى فيمو بما يتفق مع المعايير العامة 

 ويجب بث ىذه المادة أو صياغتيا بواسطة أطباء ، أو صحفيين ، أو محررين بمغة واضحة 0لممعرفة
 وفي حالة توزيع ىذه المعرفة بأسموب مقبول فيمكن اعتبارىا بمثابة 0مبسطة دون أي تعقيد أو استعراض

تدريب تثقيفي عام يبمغ المريض بالبيانات األساسية الالزمة لمساعدتو في التمتع بحياة آمنة وقد يضيف 
 ويمكن حينئذ اعتبار ذلك حالة من التعميم العام وفصول 0بعض المعرفة حول الرعاية والحماية الذاتيتين

  0جماعية لرفع المعرفة العامة
ويمكن ضخ ىذه المعرفة في المجتمع مباشرة عن طريق معمقين مثقفين أو بصورة غير مباشرة 

 ويمكن استخدام تمك المعرفة في 0من خالل مجموعة من القصص ، والحكايات ، واألفالم والمسرحيات
  0نشر المبادئ األخالقية المتصمة بالرعاية الصحية والتأىيل االجتماعي

:              مخاطر إساءة االستخدام 
مع الموجة المتزايدة لمتصنيع في مجال الرعاية الصحية ، تحولت المينة إلى مشروع تجاري 

 وال يمكن لعالم الصناعة والتجارة في العصر الحديث أن يزدىر في غياب 0بداًل من مساعدة إنسانية
   0التسويق الذي يستفيد من وسائل اإلعالم كقناة لنشر المعرفة أي االستعانة باإلعالنات لزيادة المبيعات

 ومن ثم تؤثر سمبًا عمى 0وفي بعض األحيان ، تتخطى قوي التسويق حواجز السالمة واألمانة
المجتمع وبخاصة في الدول النامية حيث تنتشر األمية العممية والمفظية مما يحرم العامة من التمتع 

 ولقد دعت تمك الحقائق إلى تطوير نماذج جديدة لحماية 0بممكات تمكنيم من التمييز بين الغث والسمين
 عمى سبيل المثال ، إعطاء انطباعات 0العامة من إساءة استخدام وسائل اإلعالم في مواقف مختمفة

خاطئة عن الممارسات الطبية والممارسين بأسموب يخل بمعايير الثقة أو اإلعالن عن استخدام وسائل 
  0 ويؤدي ىذا بدوره إلى إساءة استخدام تمك المواد0غير مقبولة واستخدام مواد غير معتمدة

وفي أحيان أخرى ، تتعرض وسائل اإلعالم لكفاءة أحد المشعوذين الدجالين الذي يرمز 
   0لمممارسات الخاطئة
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 ولكن األسوأ 0وهناك أمثمة أخرى مثل اإلعالن عن نتائج بحثية مضممة ووسائل عالج معيبة
:  يظهر في مواقف مثل 

 0استخدام اإلعالم من أجل منافسة شخصية قذرة  
  مناقشة النجاحات في عالج الحاالت الميئوس منيا بواسطة األعشاب أو مواد ال تثبت

  0صالحيتيا
 ويعود المكسب في 0المجوء إلى وسائل لمد العمر عن طريق عقاقير مكمفة أو ابتكارات باىظة 

ىذه الحالة لمدجال المشعوذ أو وسائل اإلعالم مع إغفال القيمة والداللة األخالقية لممقولة التالية 
  0"إضافة سنوات مفيدة لمحياة وليس إضافة حياة بائسة من خالل سنوات ممتدة " 

:  أما األسوأ عمى اإلطالق 
  إعالن وسائل اإلعالم عن أسرار المرضي المسجمة في سجالت المستشفي أو في البطاقات

  0الصحية التي تقرأ فقط عن طريق موافقة شخصية من المريض
  أو الترويج لعقاقير خطرة يحظرىا القانون مثل المخدرات التي تؤدي لعادات خطرة تتصل

   0بإساءة استخدام المواد الكيماوئية
 

:  النظم الرقابية في المجتمع وحماية المستهمك 
بعد ظيور الممارسات الخاطئة الناجمة عن إساءة استخدام وسائل اإلعالم واإلعالنات ، بدأت حركات 

معينة في البروز ومارست الجماعات الضغط عمى الحكومات إلقناعيا بتمرير قوانين ومشروعات قوانين 
 وبدأت النقابات المينية واألجيزة المتخصصة المرتبطة بالصحة في 0لحماية المجتمع في الدول الغنية

:  لعب دور رائد في مجال حماية المستيمك مثل 
نقابة الصحفيين     - نقابة األطباء   - 
وزارة الصحة     - وزارة اإلعالم - 
وزارة الداخمية     - وزارة التموين - 

 

 

:  إضافة إلى بعض الجمعيات مثل 
  0الجمعيات الطبية والصيدالنية وطب األسنان -
  0جمعيات حماية المستيمك -
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  0شركات التأمين عمى الحياة والجمعيات الصحية -
المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني الذين يمارسون ضغوطًا ىائمة لتحفيز مجمس  -

  0الشعب والمراكز البحثية لالىتمام بالمراكز التنظيمية الدوائية العممية
  0المجنة الوطنية لألخالقيات الطبية التابعة لميونسكو -

 :  التوصيات
  تنظيم دورات خاصة حول أخالقيات المينة وتشكيل لجان في كميات الطب والصيدلة وطب

  0األسنان واإلعالم ومعاىد التمريض
 0زيادة الوعي العام لدي الطالب والعمال بوجو خاص  
 0الرقابة عمى البرامج الصحية التي تبث عن طريق وسائل اإلعالم  
 0مكافحة استخدام المخدرات  

بين العامة واألطباء المتخصصين " ميثاق شرف " عالوة عمى ذلك ، ىناك دعوة عامة لوضع 
    0الذين ييتمون ويعنون بمشكمة إساءة استخدام اإلعالن
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  أخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبى من وجية نظر إسالمية أخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبى من وجية نظر إسالمية 
محمد رأفت عثمان / الدكتور

أستاذ الفقو المقارن بكمية الشريعة والقانون 
 عضو مجمع البحوث اإلسالمية –بجامعة األزىر بالقاىرة 

عضو مجمع فقياء الشريعة بأمريكا 

 
: تميـيد

تقصد تشريعات اإلسالم إلى حماية المجتمع اإلنسانى، وتحقيق مصمحة الفرد والجماعة فيو، 
ومن يتأمل فى التكاليف الشرعية يجد أنيا تيدف إلى حفظ أمور خمسة، البد من وجودىا مصونة فى 

أى مجتمع بشرى يمكن أن نصفو بالكمال، ولو اختل أحد ىذه األمور الخمسة اختل المجتمع، واضطرب 
نظام حياتو، ولم تجر أمور الناس عمى استقامة، بل تظير فيو بصورة واضحة مفاسد األخالق وسوء 
العادات، ولو كانت ىذه األمور الخمسة غير مصونة وال يوجد اىتمام الفرد والجماعة بحفظيا، بل 

أىممت كميا، فإن المجتمع اإلنسانى فى ىذه الحالة يصبح مجتمعا بعيدًا عن السمو اإلنسانى الذى  
يجب أن تتسم بو كل الجماعات البشرية، وىذه األمور الخمسة يسمييا العمماء بالضروريات الخمس، 

. وىى حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال
 فإذا تحققت األسباب التى تؤدى إلى حفظ ىذه الضروريات الخمس، بحمايتيا من أى لون من 

ألوان التعدى، تحقق لمفرد ولمجماعة الحياة السعيدة اليانئة اآلمنة، البعيدة عن الخمل والفساد الذى ييز 
. المجتمعات، ويؤثر التأثير البميغ فى استقرارىا، وتحضرىا

األمور : "ويعبر عن ىذه األمور الخمسة أحد كبار عمماء اإلسالم، وىو اإلمام الشاطبى، فيقول
التى البد منيا فى قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بل 

  (1)" عمى فساد، وتيارج، وفوت حياة، وفى األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين
فحق الحياة، وحماية ىذه الحياة من أى نوع من أنواع األذى حق كفمو ورسخو اإلسالم، 

.  والتداوى الزم لمحفاظ عمى ىذا الحق
وعمى الرغم من وضوح ىذا الحق فى اإلسالم، ووجود النصوص الشرعية المتعددة التى تبين 
حمايتو من التعدى عميو، والنصوص التى تحث عمى أن يكون اإلنسان بعيدا عن كل ما يضر جسمو، 

عمى الرغم من ىذا فإننا نجد بعض المفكرين الغربيين : وأن يقبل عمى التداوى إذا أصابو مرض، نقول
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يحاول التشكيك فى أن اإلسالم قرر حق الحياة لكل إنسان، وحمايتو من التعدى عميو بأى لون من ألوان 
حقوق اإلنسان العالمية بين النظرية " فى كتابو –وىو مؤلف أمريكى " جاك دونممى"التعدى، فيقول 

فى مجال رده عمى أحد المؤلفين عندما ذكر قائمة تحتوى عمى أربعة عشر حقا من حقوق " والتطبيق
ولكن حقوق اإلنسان المزعومة ىذه ثبت أنيا مجرد ": "جاك دونممى"اإلنسان أقرىا ورسخيا اإلسالم، قال 

واجبات تقع عمى عاتق الحكام واألفراد ال أكثر، وليست حقوقا تئول ألى فرد، وفى الحقيقة فإن المقاطع 
القرآنية التى استشيد بيا عمى أنيا تنشىء الحق فى حماية الحياة ما ىى إال وصايا إلييو تحرم القتل 

 (1)" وتعتبر الحياة محرم انتياكيا
أليس كل الحقوق ىى فى الواقع واجبات عمى اآلخرين أن ال يعتدوا عمى ىذه : ونحن نقول

الحقوق لدى الغير، وأن يتكاتفوا عمى حمايتيا لكل منيم، سواء كانوا حكاما أو محكومين، فحق الحياة 
. لمفرد ىو فى المقابل واجب عمى اآلخرين أن ال يتعدوا عمى ىذا الحق

عمى أن النصوص القرآنية التى يستشيد بيا عمى أنيا تنشئ الحق فى " جاك دونممى"واعتراض 
حماية الحياة، بأنيا ليست إال وصايا إليية تحرم القتل وتعتبر الحياة محرم انتياكيا، اعتراض ال محل 

لو؛ ألن ىذا االعتراض يغفل جانبا أساسيا فى عقيدة المسممين، ىذا الجانب ىو أن كل التشريعات 
المنظمة لحياة اإلنسان ما ىى إال أوامر إليية يجب أن تفعل فى الواقع، ونواٍه عن أمور يجب أن ال 

. تفعل
 

 :الصحة والتداوى مطمب شرعى
إذا كان حفظ النفس اإلنسانية أحد الضروريات الخمس التى بيناىا، فإن من الطبيعى أن تكون 
صحة اإلنسان وعيشو عيشة بعيدة عن الضعف، واألمراض، أمرا مما يوليو اإلسالم اىتمامو، ككل أمر 
فيو مصمحة اإلنسان الدنيوية واألخروية، فورد فى األحاديث الشريفة ما يحث عمى تحقيق القوة البدنية 

المؤمن القوى خير وأحب الى اهلل من المؤمن الضعيف، وفى كل ": لإلنسان، كما قال رسول اهلل 
  (2) "خير، احرص عمى ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز

:   كل من يتعرض لممرض أن يتداوى، قال – أمر إرشاد واستحباب وقد أمر الرسول 
 ؛ بل إذا "تداووا عباد اهلل، فإن اهلل لم يخمق داء إال خمق لو دواء، عممو من عممو وجيمو من جيمو"

                                                           
محمد نور . حقوق اإلنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، تأليف جاك دونممى، ترجمة مبارك عمى عثمان، مراجعة د ( 1
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وصمت الحال باإلنسان إلى الدرجة التى لو لم يعالج نفسو، وكان ذلك باستطاعتو، تعرض لمضرر 
بنفسو، أو لمموت، فإن العالج يكون فى ىذه الحال واجبا إلنقاذ حياتو أو إلبعاد جسمو عن الضرر،  

". ال ضرر وال ضرار":  قال عميو الصالة والسالم
 

: اإلنسان يجب أن يعيش معاَفى
الصحة والسالمة من األمراض من أىم العوامل التى تؤدى الى سعادة اإلنسان، ومن نعم اهلل 
تعالى عمى مخموقاتو، وليذا كان الدواء مطمبا لإلنسان إذا نزل بو ما يستدعى ىذا الدواء، وكان عمل 
األطباء من أجل األعمال وأنبميا، وىو داخل فى مجال التعاون عمى البر ومساعدة الضعيف فى وقت 
يحتاج فيو إلي ىذه المساعدة لعالجو أو تخفيف آالمو، فكل إنسان ال يحب المرض وال يحب التعرض 

. لمضعف
 

 :الجيد العممى المؤدى الى اكتشاف الدواء داخل فى الصدقة الجارية
الصدقة عمل يقوم بو اإلنسان لنفع غيره قاصدا ثواب اهلل عز وجل، سواء أكان ىذا العمل 

ما أن تكون ثمرتو مستمرة  ماليا أم غير مالى ، والمتصدق بو إما أن يكون عمال ينتيى بمجرد أدائو ، وا 
فيمتد عطاؤه ، وىذا ما يطمق عميو الصدقة الجارية ، وصاحب الصدقة الجارية ال ينتيى فضمو بوفاتو ؛ 

إذا مات اإلنسان انقطع : " بل ىو مستمر ال ينقطع بموتو ، فيثاب كمما استفاد من عممو إنسان ، قال
 ".صدقة جارية ، أو عمم ينتفع بو ، أو ولد صالح يدعو لو: عممو إال من ثالث

والدواء باعتباره عمما ُينتفع بو داخل فى ىذه الثالث التى ال ينقطع ثوابيا بوفاة صاحبيا ، وىو 
  تفريج لكربة يتعرض ليا إنسان ، وتفريج كربة إنسان من أجلِّ األعمال ، كما بين ذلك رسول اهلل 

من نفَّس عن مسمم كربة من كرب الدنيا نفَّس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة ، ومن " : فى قولو
 . (1) "يسَّر عمى معسر يسَّر اهلل عميو فى الدنيا واآلخرة
فيو فضيمة من فرَّج عن المسمم كربة من كرب الدنيا : " يقول الصنعانى عند شرحو ليذا  الحديث

، وتفريجيا إما بإعطائو من مالو إن كانت كربتو من حاجة ، أو بذل جاىو فى طمبو لو من غيره أو 
ن كانت كربة مرض   ن كانت كربتو من ظمم ظالم لو فرَّجيا بالسعى فى رفعيا أو تخفيفيا ، وا  قرضو ، وا 
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أصابو أعانو عمى الدواء إن كان لديو ، أو عمى طبيب ينفعو ، وبالجممة تفريج الكرب باب واسع ، فإنو 
    (1)" يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفو

وقد بينت نصوص الشريعة أن اإلنسان مثاب من اهلل عز وجل حتى عمى العمل الصغير ، قال 
ال تحقرن من : "  وقال (2) "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره": تعالى

. (3) "أى بوجو سيل منبسط" المعروف شيئا ولو أن تمقى أخاك بوجو طْمق
فإذا كان مجرد لقاء اإلنسان آلخر بوجو مريح غير عابس يعد فى نظر الشرع معروفا يأمل عميو 
الثواب من اهلل عز وجل ، فما بالنا إذا كان ما يقدمو اإلنسان لآلخرين دواء نافعا شافيا بإذن اهلل ليم من 

!.  األمراض ، أو مخففا من آالميم ؟
 

: أىمية اإلعالم واإلعالن
أعممتو الخبر : تشترك كممتا اإلعالم واإلعالن فى إفادة معنى اإلخبار والظيور واالنتشار ، فنقول

أى ظير األمر - عمى وزن قعد قعودا - عُمن األمر ُعمونا : واستعممو الخبر فأعممو إياه ، ونقول
 (4)وانتشر 

وقد دخل اإلعالم واإلعالن فى حياة األفراد والمجتمعات عن شتى السمع والخدمات ، كبيرىا 
وصغيرىا، الضرورى منيا والكمالى ، وتحول فى العصر الذى نعيش فيو إلى زاد يومى، وعمل مستمر 
عمى مساحة اليوم كمو، نياره وليمو، وأضحى اإلنسان المطمع عمى وسيمة من وسائل اإلعالم كأنو يقتات 

عميو فى حياتو المعاصرة، مع أكمو وشربو، وتنوعت وتعددت صوره تبعا لتنوع صور وسائمو من 
نترنت، وبعد أن كان يتم قديما فى صورة بدائية  ذاعة، وقنوات تميفزيونية محمية وفضائية، وا  صحافة، وا 
عمى ىيئة رجل ينادى بأعمى صوتو فى الشوارع عمى ما يريد إيصال معناه الى الناس، تحول أخيرا الى 

ما نراه فى ىذه الصور الجميمة المبيرة فى كثير من حاالتو، التى تأخذ شكل الكممات الموحية البراقة 
تنشر فى صحيفة أو مجمة، أو يأتى عمى صورة امرأة جميمة فى الصحيفة أو المجمة أو القناة التميفزيونية 
تحاول إقناع المتمقى بأىمية ما تعمن عنو، مع أن فى كثير من حاالت اإلعالن ال يدرك المتمقى ما ىى 
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الصمة بين الشيء المعمن عنو وىذه الجميمة التى تقدمو، وأصبحنا ال نعجب عندما نرى امرأة حسناء 
داخل إعالن عن البطاطس، أو المكرونة، أو الزيوت، أو السمن، أو الشوكوالتو، وال يستبق وجود 

. الجميالت داخل إعالن عن األسمنت، وطوب البناء، وماكينات مياه رى المزروعات
كل ىذا وغيره يبين الى أى مدى أصبح لإلعالم واإلعالن تأثير كبير جدا فى أنماط سموك األفراد 

ال ما دخمتو ىذه المبالغات التى نراىا . والجماعات، وا 
 

: اإلعالم واإلعالن الطبى يجب أن يكون مختمفا
إذا كان اإلعالم واإلعالن متعمقا بسمعة من السمع التى ذكرناىا وأمثاليا، أو خدمة من الخدمات 

التى ال دخل ليا فى صحة الناس وسالمة أجساميم، فيذا شئ محتمل مع ما فيو من شغل الناس 
باألمور غير ذات األىمية فى حياتيم، فاإلنسان ال يتأثر نظام حياتو إذا أكل نوعا من المكرونة وأغفل 

. نوعا آخر، مادام ذلك ال يسبب ضررا صحيا
أو استعمل فالحونا ماكينة رى لمزروعاتيم من ماركة كذا، وتركوا ماركات أخرى، أما الشئ الذى 
ال يحتممو الناس وتتأثر صحتيم بو بل حياتيم أحيانا فيو اإلعالن أو اإلعالم الطبى، ولذا كان البد من 
أن يخضع لضوابط أخالقية وقيود صارمة تحمى األفراد والجماعات من التمبيس عمييم بدواء أو عالج 
أو جراحة، أو خدمة طبية ، ال ينتفع من يمجا الى شئ من ىذا بأى نفع، بل أحيانا يتعرض لإلصابة 

. بالضرر، أو الخطر عمى حياتو
 

: أخالقيات اإلعالم واإلعالن الطبى
أى دينية ؛ ألن كل أخالقى ىو دينى البد من االلتزام بيا فى ىذا : ىناك ضوابط أخالقية 

. المجال ، ويجب أن تقنن بحيث تكون العقوبة شديدة لمن لم يمتزم بيا 
  :الضابط األول

ال يجوز اإلعالن عن دواء أو عالج أو أى عمل طبى  إال إذا ثبت نجاحو بصورة مؤكدة فى 
. تجربتو أواًل عمى الحيوان ، ثم نجاحو بصورة مؤكدة أيضا فى عالم اإلنسان 

وكثير من الناس  يسمعون عن أدوية لبعض األمراض ، ثم يسعون فى الحصول عمى ىذه 
األدوية ، ويستعممونيا ،وتكون النتيجة عدم شفائيم لما يشكون منو ، بل أحيانا يتعرضون النتكاسات 

صحية تزيد من آالميم بدال من عالجيا أو تخفيفيا ، خاصة أم ىناك الكثير من الناس يستيوييم 
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أحد كبار الصحفيين األمريكيين أن ىناك من يصدقون " فميب ماير"اإلعالن الطبى بالذات ، وكما يبين 
. (1)أى شئ ، مثل أن ىناك حبوبا تجعمك تنقص وزنك وأنت نائم 

واإلعالن عن خدمة طبية أو دواء أو غيرىما مما يقصد لعالج مرض أو تخفيف آالم مريض 
، إذا تم قبل التأكد من جدوى ذلك يدخل فى مجال تعريض الناس لمضرر فى صحتيم وحياتيم ، 

ال ضرر ": والضرر ال يجوز شرعا ، كما تدل عمى ىذا نصوص الشريعة ، قال عميو الصالة والسالم  
  (2) "وال ضرار

أن تضره من : الضرر ما تضر بو غيرك وتنتفع أنت بو ، والضرار : قيل فى شرح الحديث
 (3). ىما بمعنى واحد وتكرارىما لتأكيد النيى:  غير أن تنتفع ، وقال بعض العمماء

: الضابط الثانى
عدم السماح باإلعالم أو اإلعالن عن خدمة طبية أو دواء أو غير ذلك مما يدخل فى مجال 

عالج األمراض أو تخفيف آالميا إال بعد السماح لذلك من ىيئة طبية خاصة ، إن لم تكن موجودة فإنو 
.   يجب إيجادىا

ويجب وضع القوانين المشددة عمى أجيزة اإلعالم فى نشرىا اإلعالن الطبى ، بحيث تكون 
ىذه القوانين زاجرة رادعة عن ما يخالف ذلك ؛ ألن اإلعالنات فى أجيزة  اإلعالم المختمفة تعد من أىم 
العمد التى تعتمد عمييا الصحيفة أو القناة التميفزيونية أو غيرىما فى الوقت الذى ينساق فيو الكثير من 

الناس وراء ما ينشر من إعالنات ، فيجب أن يكون فى إحساس القائمين عمى جيات اإلعالن أنيم 
شيئا نافعا ، ال يصح أن يربحوا منو عمى حساب صحة  الناس - عن طريق اإلعالن - يقدمون لمناس 

وآالميم ميما كان اإلعالن مغريا ، ففى مجال الصحة يجب أن يكون الجانب األخالقى مراَعى ، ال 
تغرى األرباح من أجور اإلعالنات عمى التخمى عن الجوانب األخالقية واإلنسانية ، والتزام الصحيفة أو 

الجية التى يمجأ إلييا المعمنون بالجانب الخمقى ىو شيادة ليا بأنيا ناجحة فى ميمتيا ، يقول أحد 
كمما كانت الصحيفة ناجحة من الناحية " : "جوزيف بوليتزر"أباطرة الصحف األمريكية الكبار ، وىو 

التجارية ، كان ذلك أفضل لمجانب األخالقى منيا ، وكمما كانت أكثر ازدىارا كانت قدرتيا عمى 
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  وكانت أقل خضوعا لإلغراء ، وكانت أكثر تحمال لمخسائر فى سبيل المبدأ …االستقالل أكبر 
. (1)" والتقاليد

: صراحة اإلعالن الطبى: الضابط الثالث
يجب أن يبين اإلعالن الطبى ما لمدواء ، أو العمل الطبى المعمن عنو ، من إيجابيات حقيقية 

ذا كان لو بعض السمبيات فالبد أن تبين أيضًا ، وتوضح درجتيا  دون أدنى شىء من المبالغة ، وا 
وتأثيرىا عمى المريض؛  ألن إخفاء أى ناحية سمبية فى دواء معمن عنو ، أو أى سمعة أخرى ، أو خدمة 

، يدخل فى مجال أكل أموال الناس بالباطل ، عن طريق التغرير والتدليس عمى الناس، وأكل أموال 
الناس بالباطل من أشد الجرائم التى حذرت نصوص الشريعة منيا ، سواء أكانت فى القرآن الكريم ، أم 

وال تأكموا أموالكم بينكم : "  ، فمن القرآن الكريم نجد قول اهلل تبارك وتعالى  أحاديث رسول اهلل 
كما قال القرطبى أحد - والخطاب فى ىذا النص الكريم متوجو إلى جميع األمة، والمعنى (2).." بالباطل

ال يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل فى ىذا القمار، والخداع، والغصوب، : " –كبار المفسرين 
ن طابت بو نفس مالكو، كمير البغي  وجحد الحقوق، وما ال تطيب بو نفس مالكو، أو حرمتو الشريعة وا 

  (3). ، وحموان الكاىن، وأثمان الخمور والخنازير ، وغير ذلك
 يحذرنا من أخذ شىء ليس لنا حق فيو، حتى لو حكم بو ومن السنة الشريفة نجد رسول اهلل 

القاضى، روى البخارى بسنده عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبى سممة أخبرتو أن أم سممة زوج 
إنما أنا بشر، :" أنو سمع خصومة بباب حجرتو، فخرج إلييم، فقال   أخبرتيا عن رسول اهلل النبى 

نو يأتينى الخصم فمعل بعضكم أن يكون ابمغ من بعض ، فأحسب  أنو صادق ، فأقضى لو بذلك،  وا 
 (4) "فمن قضيت لو بحق مسمم، فإنما ىى قطعة من النار ، فميأخذىا أو ليتركيا

 كما أن إخفاء أى ناحية سمبية فى الدواء أو العمل الطبى المعمن عنو ىو نوع من الكذب، 
أربع من كن فيو كان منافقًا :"  فى قولووالكذب ىو إحدى صفات المنافقين، كما بّين ذلك رسول اهلل 

                                                           
كريمسكى ترجمة أحمد محمود .صناعة الخبر فى كواليس الصحف األمريكية ، تأليف جون ماكسويل ىاممتون ، وجورج أ (1

.  دار الشروق 43ص
 .188سورة البقرة اآلية  (2

 .338 ص 2الجامع ألحكام القرآن، لمقرطبى جـ (3
 

األمر فيو " فميأخذىا او ليتركيا"  ، ومعنى 186 ص 13فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، البن حجر العسقالنى جـ (4
ىو : قال بعض العمماء – " فمن شاء فميؤمن ومن شاء فميكفر: " لمتيديد، وليس لحقيقة التخيير ، فيو كقول اهلل تعالى

ى لو ، ومعناه ن كان مبطاًل فميترك ، "  إنو أعمم من نفسو، ىل ىو محق أو مبطل: خطاب لممقضِّ فإن كان محقًا فميأخذ ،  وا 
 .فتح البارى: فإن الحكم ال ينقل األصل عما كان عميو 
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ذا وعد  خالصًا، ومن كان فيو خصمة منين كان فيو َخصمة من النفاق حتى يدعيا، إذا حدث كذب، وا 
ذا خاصم فجر ذا أؤتمن خان، وا  " أخمف، وا 

 قال العمماء إن ىذه الخصال ىى خصال المنافقين، فإذا اتصف بيا أحد من المصدقين أشبو 
المنافق، فيطمق عميو اسم النفاق مجازًا، فإن النفاق ىو إظيار ما يبطن خالفو، وىو موجود فى صاحب 

 (1).ىذه الخصال، ويكون نفاقو فى حق من حدثو ووعده وائتمنو
 وبعد ، فإن ىناك نوعًا من اإلعالنات الطبية، ليست عن طريق وسائل اإلعالم العادية 

نما ىذه اإلعالنات الطبية تحدث عمى ىيئة  المألوفة، من صحافة، أو إذاعة، أو قنوات تميفزيونية، وا 
لمجموعة من األعشاب الطبية، عمى أرصفة الشوارع، ويدعى عارضوىا أنيا تعالج أمراضا شتى  (فرشة)

، ويكاد بائعو ىذه األعشاب أن يدعوا أنو ما من مرض إال وعندىم لو الدواء، والخطر فى ىذه 
اإلعالنات األرضية الرصيفية ، أنيا تغر كثيرًا من بسطاء الناس واألميين ، الذين يقبمون عمى شراء ما 

.  يقول البائع عنو إنو يعالج المرض الذى يشكون منو
إن ىذه األعشاب عمى الرغم من أنيا قد تكون فعاًل أعشابًا طبية فإنيا لم تخضع لمتجارب 
العممية، ال عمى الحيوان وال عمى اإلنسان، بل يقوم بوصفيا لممرضى بائعوىا، وىم عادة أميون، ال 

عنيا إال ما قالو ليم أصحاب محالت العطارة، من أن ىذه األعشاب تعالج مرض – غالبًا – يعرفون 
كذا، وىذه تعالج مرض كذا، وىو أمر خطير جدًا يجب أن تمتفت الدولة إليو، وان تتدخل بما يحقق 
األمان لممرضى الذين قد يندفعون إلى تعاطى ىذه األعشاب غير عابئين بما يمكن أن يترتب عمى 

. تعاطييا من مضاعفات لم تكتشف ؛ ألنيا لم تخضع لمبحث العممى
 إن اإلعالن عنيا بيذه الصورة الساذجة البدائية عمى أرصفة الشوارع يجعميا فى متناول كل يد 

نما الذى يقدم الدواء لكل مرض من األمراض  ، وال تحتاج إلى وصفة طبية من طبيب متخصص ، وا 
. أمى ، أو شبو أمى– فى العادة – التى عنده أدويتيا ، شخص 

 والمطموب أن تتحرك الجيات التى يعنييا أمر الطب وصحة الناس فى ىذا البمد ؛ إليقاف ىذا 
.  النوع من األدوية التى لم يجر عمييا العمماء بحوثيم وتجاربيم الطبية

محمد رأفت عثمان 
 

 

 

                                                           
 .187 ص 4سبل السالم ، لمصنعانى جـ  (4
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: :  الختامى الختامىانانــــالبيالبي
إن تبادل المعمومات الطبية ألمر حيوى لمتأكيد عمى االرتقاء بالجوانب الصحية وحماية صحة 

وتتضمن المكاسب المحصمة التوسع فى المعارف الطبية لعموم الجميور باإلضافة إلى المينة . الفرد
ومن شأن اإلعالن عن المنتجات والخدمات واألجيزة الطبية مع السعى لممكاسب المادية أن . ذاتيا

ويتمتع مثل ىذا اإلعالن بالقدرة عمى . يؤدى إلى تعارض المصالح التى تنطوى عمى خداع بل وتدعمو
األضرار بعالقة الثقة األصمية بين الطبيب والمريض كما قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو 

ويسعى المؤتمر الدولى إلى تعظيم االستفادة من تبادل المعمومات مع بعض . غير مباشرة بالمريض
. المالحظات والخطوط اإلرشادية

ويتطمب تقدم الطب القائم عمى الدليل تحديد نتائج الرعاية الطبية بأسموب مالئم ويتضمن ذلك 
ويحتاج الجميور لمعمومات عن . البحث عن أساليب ومنتجات جديدة ونشر الدليل بطرق مفيدة

السموكيات والمنتجات التى ستحافظ عمى، تحسن أو تيدد صحة الفرد بل وصحة ورفاىية األسرة 
ويحتاج ممارسو الرعاية الصحية لتوفير معمومات حول الخدمات المقدمة ودرجة توفرىا . والمجتمع

بالنسبة لعموم الجميور ولبعضيم البعض حيث يصبح الممارسون الذين يحتاجون إلحالة المرضى 
. لزمالئيم فى تخصصات معينة عمى بينة تسمح ليم بإحالة المرضى لمتخصص الصحيح

ومن المتطمبات األخالقية بالنسبة لمبحوث الطبية عرض النتائج عمى بعض الزمالء لمراجعتيا 
 جوتستكمل الدوريات الطبية الميام األخالقية لمباحثين بمراجعة البحوث المقدمة ونشر النتائ. قبل النشر

ويحق لمرعاة التجاريين لتمك الدراسات حماية مصالح الممكية . الخاصة بالدراسات جيدة التصميم والتنفيذ
الفكرية فى البيانات المقدمة من خالل الدراسات إال أن الباحثين عمييم حماية حقوقيم كباحثين وعمماء 

ويتعين أن يمارسوا الحرية بحساسية بالنسبة لمقيم الدينية . مستقمين من أجل تقديم نتائج البحث لمنشر
. والثقافية الخاصة بالجميور المحتمل المتمقى لتمك المعمومات

ويحق لمجيات المصنعة لألجيزة الدوائية والطبية إطالع ممارسي الرعاية الصحية عمى 
منتجاتيا بما فى ذلك المزايا والمخاطر واالستخدام المناسب ليا ويتم ذلك من خالل ممثمى تمك الشركات 

كما يحق ليم إطالع عموم الجميور عمى المنتجات . واإلعالن فى الدوريات العامة والطبية المتخصصة
التى تباع دون تذكرة طبية وكذلك حال سماح القوانين الوطنية بالمنتجات التى قد تعود بالنفع عمى 

ن كانت تباع فقط من خالل تذكرة طبية . الجوانب الصحية وا 
وفيما يتعمق بالوسائل اإلعالمية العامة فى أشكاليا المختمفة فيحق ليا من خالل تقديرىا 

المستقل لألمور الحصول عمى أخبار من خالل اإلعالم الطبى عن البحوث والممارسة من أجل إطالع 
كما يحق . عموم الجميور عمى المستقبل، اإلنجازات، القدرات، المخاطر، األخفاقات والخالفات الطبية
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لتمك الوسائل بيع اإلعالنات لشركات بما فى ذلك شركات األدوية وشركات تصنيع األجيزة الطبية 
وعموم - إذا لزم األمر- وبالمثل من حق تمك الشركات استخدام وسائل إعالنية الطالع الممارسين

. الجميور بخدمات الرعاية الصحية المقدمة
وتكمن المتطمبات األخالقية خمف كافة األنشطة الضرورية والمفيدة السابقة الذكر والتى يتعين 

ومن ثم، فعمى الممارسين الطبيين، ومراكز الرعاية . أن تتم بأمانة وسالمة عمى مستوى الفرد والمؤسسات
الصحية، والمؤسسات البحثية، والدوريات الطبية، والصحافة من خالل دورىا الصحفى واإلعالنى، يتعين 

والغرض من ذلك إطالع عموم . عمييا تقديم المعمومات دون تضميل متعمد أو عرضى لمحقائق
عمى الحقائق - المرضى الفعميين والمحتممين وغيرىم من متمقى خدمات الرعاية الصحية- الجميور

ولقد أكد المؤتمر عمى حماية بل ودعم المطبوعات العممية . بصورة أمينة دون أى تضميل أو خداع
. األخالقية المفيدة األخالقية وكذلك اإلعالن التجارى
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: ات: اتــالتوصيالتوصي
 ومديرى نبدءًا بالممارسين الطبيين كاإلكمينيكيي- وجو المؤتمر الدولى توصيات لجيات عدة

مراكز الرعاية الصحية مرورًا بمجالس ومؤسسات الترخيص بممارسة مينة الطب، والدوريات الطبية، 
 .والصحافة العامة، والشركات التجارية لألدوية ولتصنيع األجيزة الطبية واألجيزة الحكومية

 
الممارسون الطبيون - أ

عند تصميم يافطات المكتب، البطاقات المينية وأشكال اإلعالن المماثمة، يجب آال يدعى  .1
الممارسون مؤىالت مينية أو أكاديمية ال يحممونيا أو يدعون مؤىالت متخصصة ال يعترف بيا 

. نقابة األطباء التى ينتمون إلييا
" معيد"، "عيادة"عند وصف التبعية المينية، ال يجوز لمممارسين الطبيين استخدام كممات مثل  .2
 .والتى تمثل مغاالة فى تحديد الدعم التأسيسى واألىمية المينية" برنامج"أو 

حينما يخمص ىؤالء الممارسين إلى نتائج من خالل البحث، ال يجوز إبالغ الصحف بالنتائج  .3
الناجعة قبل تقديم تقارير إلى دوريات طبية أو عممية أخرى تقر صالحية البحوث لمنشر بعد 

. مراجعة الزمالء ليا
عند إتمام البحث، يجب آال يسمح الممارسون بإدراج أسماء من لم يساىموا مساىمة فعالة فى  .4

ويتعين توجيو كممات الشكر . حأو عممية التفسير واإليضا/ عممية تصميم البحث واجرائو و
والتقدير لغير المشاركين مثل رؤساء األقسام أو اإلكمينيكيين الذين يسروا عممية البحث ولكن ال 

. تدرج أسماؤىم كمشاركين فى البحث
عند مشاركة ىؤالء الممارسين فى البحث، يتعين عمييم نشر الجزء المحدد من الدراسة الذى  .5

 .اضطمعوا بمسئوليتو ودرجة المساىمة مقارنة باآلخرين

 
المؤسسات الطبية - ب

عمى المؤسسات الطبية أن ترصد بفاعمية سبل تقديم الفريق الطبى التابع ليا لممرضى،  .1
والصحف، وعمى سبيل المثال، لييئات التمويل وكيف يمثمون وضع الوحدات المؤسسية التى 

ويجب نشر المعايير المحددة لموحدات التى تحمل مسميات . يشاركون فييا فى المقام األول
". مؤسسات"و" برامج"، "عيادات"مثل 
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عمى المؤسسات الطبية التى تجرى أبحاثًا عمى البشر ضمان الحصول عمى موافقة من  .2
المجمس المؤسسي لممراجعة األخالقية قبل المضى قدمًا مع التعيد بتقديم النتائج لمنشر مع 

 .توضيح كاٍف إلسيامات المشاركين فى البحث

 
النقابات الطبية  - جـ

يجب عمى النقابات الطبية وىيئات وأجيزة الترخيص ضمان حصول األعضاء بالفعل عمى  .1
المؤىالت التى يحددونيا مع تحديد وتسجيل أنواع الممارسة والخبرات الطبية التى تبرر اعتراف 

 .النقابات بمؤىالت وتخصص الممارسين

يتعين عمى النقابات الطبية إيجاد موارد مالية تمكنيا من أجراء عممية متابعة مستقمة لدقة  .2
. عممية تصنيع العقاقير واألجيزة الطبية واإلعالن والمواد ذات الصمة أو رعاية تمك العممية بأسرىا

يتعين عمى النقابات الطبية متابعة إعالنات األعضاء وتأسيس أجيزة تأديبية لمراجعة  .3
. اإلعالنات ومعاقبة األعضاء حال تقديميم إعالنات مضممة

حصول األطباء عمى - كجزء من التدريب- يتعين عمى النقابات والجمعيات الطبية ضمان .4
نوع من التثقيف حول أخالقيات اإلعالن المينى المتخصص فيما يتعمق بعرض سبل تواجدىم 

بالنسبة لممرضى، واالستشارة مع زمالئيم وكذلك عمى سبيل المثال، اإلعالن فى الدوريات الطبية 
وعمى النقابات والجمعيات التفكير فى األخذ بزمام المبادرة والمشاركة . ومن خالل وسائل اإلعالم

. فى برامج تدريبية لطمبة الطب والممارسين
يتعين عمى النقابات إعداد قوائم أو سجالت بأسماء المتخصصين المعروفين واألساتذة  .5

المتخصصين الذين يبدون االستعداد لإلجابة عمى استفسارات وسائل اإلعالم لمحصول عمى 
. معمومات وآراء حول مسائل عممية ومينية ىامة

 
 الدوريات الطبية - ء

يتعين عمى الدوريات الطبية مطالبة الباحثين األصميين لمتقارير المقدمة بتحديد أدوارىم الفعمية  .1
 .ونسبة مساىمة كل باحث عمى حدة مع استبعاد المشاركة الشرفية فى البحث

يتعين عمى المحررين ومجالس التحرير احترام الموضوعات الدينية والثقافية الحساسة عند  .2
 .العرض عمى القراء من خالل ممارسة الحق فى نشر معمومات طبية ميمة



 

 -161 -

يتعين عمى الدوريات مطالبة الباحثين األصميين لمبحوث المقدمة إثبات الموافقة من قبل  .3
المجالس المؤسسية لمراجعة األخالقيات فيما يتعمق بأجراء البحوث عمى اإلنسان أو الحيوان والتأكد 

. من عممية مراجعة األخالقيات بالمقارنة بعمميات المراجعة العممية
يتعين عمى الدوريات مطالبة الباحثين بتحديد الجية الراعية لمدراسة وما إذا كانت بنود  .4

ولنقل أن مثل ىذا )وشروط العقد مع الرعاة تؤدى لتعارض شخصى أو مؤسسى لممصالح 
. (التعارض ال يؤدى بالضرورة لمنع النشر ولكنو يتطمب اإلفصاح عن المعمومات بالنسبة لمقراء

 الخاصة بالنصوص المقدمة لمدوريات 2001وعمى الدوريات االنصياع لبنود المتطمبات الموحدة 
. الطبية الحيوية تأسيسًا عمى توصيات المجنة الدولية لمحررى الدوريات الطبية

يتعين  عمى الدوريات متابعة ورصد تفاصيل اإلعالنات التجارية لضمان دقة المعمومات  .5
المقدمة وتحديد ما إذا كانت أى من المعمومات المحذوفة ذات صمة بالمعمومات المتضمنة فى 

 .اإلعالن

يتعين عمى الدوريات تحديد المواد العممية بوضوح والفصل فيما بينيا وبين المواد اإلعالنية  .6
ن كانت اإلعالنات ذات محتوى وشكل عممى  .حتى وا 

بالنسبة لمصور المستخدمة فى المواد العممية، فيتعين صيانة حقوق المرضى المتصمة  .7
بالخصوصية والسرية، وحال استخدام تمك الصور وظيور المرضى فى المواد اإلعالنية فيجب 

. إثبات الحصول عمى موافقة مسبقة من قبميم
بالنسبة لصور غير المرضى التى تمثل المرضى،ِ من من يعانون من ىذا العرض حاليًا أو  .8

 .سابقًا فيجب اإلفصاح عن ىذا النوع من الخدمات المقدمة من قبل ممثمين وليس مرضى حقيقيين

 
وسائل اإلعالم  - هـ

يتعين عمى وسائل اإلعالم أن تكون عمى دراية بنقاط الضعف من خالل االفتقار إلى  .1
/ المستمعين/ معمومات طبية وعممية والمعمومات ذات الصمة مما قد يؤدى إلى تضميل القراء

. المشاىدين ومن ثم فإن ىذا يقتضى الحاجة لمحد من المخاطر ذات الصمة
يتعين عمى العاممين بتمك الوسائل ضمان الحصول عمى مصادر مستنيرة، ثقة، محايدة  .2

لممعمومات الطبية من أجل توضيح التقدم الطبى والتعميق عميو بحيث يظير فى أخبار تستحق 
. القراء والمشاىدة
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يتعين عمى وسائل اإلعالم والصحف االىتمام بتقديم أخبار عن الظروف والخصائص  .3
الطبية، عمى سبيل المثال، الخصائص الوراثية، بأسموب ال يؤدى إلى إلحاق الضرر أو تيميش 

 .المصابة/ األطراف المتضررة

يتعين عمى وسائل اإلعالم إظيار االعتدال فى تقديم الخبر، عمى سبيل المثال، الترحيب  .4
، أو الشجب غير الواعى لمعمومات جديدة عن "اختراع"أو " عالج"غير الواعى بكشف جديد عن 

حدود العالجات الطبية من خالل إظيار أنيا تؤدى فقط إلى اإلصابة أو أن مفعوليا أقل من 
. البدائل المتاحة

حال إثبات أن اإلعالنات أو األخبار المنشورة فى وسائل اإلعالم كاذبة أو مضممة، يجب  .5
إجراء تحقيقات داخل الجياز أو الوسيمة المسئولة ويتضمن ىذا التحقيق مع المحررين، المنتجين، 

 .المعمقين ومديرى اإلعالنات عمى سبيل المثال

يتعين عمى وسائل اإلعالم الفصل بوضوح بين بل وتحديد التعميقات التحريرية، واألخبار  .6
 .فاألخبار المدفوعة يجب أن تقدم كمواد إعالنية. والمواد اإلعالنية

حينما تقدم وسائل اإلعالم أخبارًا حول معدالت نجاح عالجات معينة وبخاصة فى مجال  .7
اإلخصاب الطبى المساعد، فيتعين االىتمام باستشارة الخبراء لضمان تقديم مقارنات سديدة مع 

 .( أسفلiiانظر ز  )إدراك االختالفات التى قد تجعل تمك المقارنات مضممة وغير صحيحة 

يتعين عمى وسائل اإلعالم المتعددة التى تعمل بصورة جماعية أو من خالل أجيزة مستقمة  .8
إيجاد وسائل مثل مجالس متخصصة لمراجعة .لمطباعة، الراديو، التمفزيون والوسائل األخرى،

األخالقيات لمراجعة محتوى المقاالت والبرامج والمقابالت الطبية ويفضل أن يتم ذلك قبل النشر 
ن لم يتيسر ذلك فالحقًا لتحديد مصادر األخطاء العممية من أجل استبعادىا أو تصحيحيا . وا 

.  عممييننوتتألف تمك المجالس أو تستعين باستشاريي
 

شركات األدوية واألجهزة الطبية والشركات المماثمة  - و
يتعين عمى شركات األدوية واألجيزة الطبية والشركات المماثمة التى تسوق النماذج العالجية  .1

يتعين عمييا الفصل بوضوح بين المواد الترويجية والمساىمات فى المجال العممى والتى ترعاىا 
 .وتقدميا لممارسى الرعاية الصحية والدوريات الطبية ووسائل اإلعالم

 المديرينبالنسبة لممواد اإلعالنية الخاصة بالشركات التجارية، فيجب الحصول عمى موافقة  .2
. العمميين قبل نشرىا وكذلك موافقة مديرى المبيعات من أجل استبعاد أى مزاعم وادعاءات عممية
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يتعين عمى الشركات الراعية لتمك الدراسات إطالع المطبوعات الطبية ووسائل اإلعالم ما إذا  .3
. كانت الدراسات نظمت وأجريت بواسطة موظفى تمك الشركات أو من خالل باحثين مستقمين

ويجب أن نأخذ فى االعتبار أن أسموب مكافأة الباحثين المستقمين قد تجعميم موظفين مثل إعطاء 
. أسيم فى الشركة الراعية أو فى صورة أرباح من مبيعات المنتج

بالنسبة لمدراسات المقدمة لمنشر فى دوريات عممية أو طبية أو من خالل وسائل اإلعالم  .4
وقد يكون . فيجب اإلفصاح عن الجية الراعية ومدى تأثير الجية الراعية عمى استقاللية الباحثين

ىذا التأثير فى صورة تصميم الدراسة، تحديد معايير قبول أو استبعاد موضوع البحث، جمع 
إعداد، تنقيح أو اإلضافة إلى تقرير الدراسة - عمى سبيل المثال- المعمومات، تفسير البيانات أو

. المقدم لمنشر
حينما تتولى الشركات اإلعالن مباشرة لممستيمك عن منتجات طبية، فيتعين تحديد اسم  .5

األطباء حتى يمكن التعامل مع جيات الترخيص ونقابات األطباء التى ينتمون إلييا من / الطبيب
 .أجل دعم تمك المنتجات ومالءمتيا لمجميور المستيدف من ىذا اإلعالن

حينما تقدم الشركات لعموم الجميور أجيزة الفحص الذاتى لتشخيص أو متابعة الحالة  .6
، يجب تحديد مصادر الدعم واإلشراف الطبى (بما فى ذلك الخصائص الوراثية والحمل)الصحية 

المتخصص، وحدود موافقة الجيات الطبية والوزارات المعنية عمى تمك المعدات واألجيزة التى 
ويتعين إطالع األطراف المستفيدة عمى نسب الخطأ سواء فى النتائج . تستخدم دون إشراف طبى

اإليجابية أو السمبية وكذلك الجيات التى يتعين االستعانة بيا واستشارتيا لفيم نتائج الفحص الذاتى 
. بأسموب صحيح

شركات التصنيع ووسائل - ويتعين عمى الجيات المعمنة عن أجيزة ووسائل الفحص الذاتى .7
قصر عممية اإلعالن عمى سبل استخدام تمك األجيزة والوسائل بواسطة الوالدين - اإلعالن المختمفة

وال يتعين اإلعالن عن تمك الوسائل كوسائل تسمح . ومن يتولون رعاية الكبار (بالنسبة لألطفال)
لذوى النفوذ مثل أرباب العمل ومدراء التعميم بأجراء تمك الفحوص عمى مرءوسييم مثل الموظفين 

. والطالب
 

األجهزة الحكومية  - ز
عمى سبيل - أو/ نوصى األجيزة الحكومية، من خالل وزارات الصحة، واإلعالم، والتعميم، و .1

أجيزة حماية المستيمك، بمراجعة قوانين حماية المستيمك والجيات القائمة عمى ذلك من - المثال
أجل تعظيم عممية حماية المستيمكين من اإلعالنات الطبية المضممة غير األمينة وضمان إنفاذ أو 
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ويجب أن تشتمل عممية المراجعة عمى وضع ضوابط مالئمة لتسويق . سن أو تعديل تمك القوانين
ولضمان حرية وسائل اإلعالم واإلعالن المسئولة، فيتعين ضمان التحقيق . وسائل الفحص الذاتى

فى حاالت اإلعالن المضمل عن الخدمات والمؤسسات والمنتجات الطبية مع تحديد عقوبات نافذة 
لمتضميل المتعمد والتقصير فى عرض الحقائق بما فى ذلك نشر نتائج تمك الممارسات اإلعالنية 

. المعنية
عند نشر الجيات الحكومية لمعمومات وبيانات حول نتائج الخدمات والممارسات الطبية  .2

لممؤسسات فيما يتصل بمسئوليتيم عن المعمومات المقدمة لممستيمكين واختياراتيم وحمايتيم فيتعين 
عمى سبيل المثال، ترتفع . الحرص عمى عدم تقديم أو اإليحاء بمعمومات خاطئة أو مضممة

معدالت الوفيات فى المراكز الطبية الرائدة مقارنة بالمستشفيات العامة والعيادات حيث تحال 
فى مراكز اإلخصاب " النجاح"الحاالت الصعبة لممراكز الرائدة وبالمثل، يمكن التقميل من معدالت 

وتتضمن المقاييس المختمفة ". النجاح"الطبى المساعد من خالل معايير قبول المرضى ومعايير 
الخاصة بنجاح اإلعالن الحمل فى كل دورة، المواليد فى كل دورة، المواليد فى عممية استرجاع 

. البيضة، المواليد فى عممية نقل األجنة
من خالل تنظيم التشريعات لحقوق ممارسة الطب، فيتعين ربط تمك الحقوق بصيانة  .3

األخالقيات والنزاىة الشخصية والمينية عند اإلعالن عن الميارات المتخصصة، ومراكز الرعاية 
ويجب إخضاع أى انتياك لمشروط . الصحية، وسالمة وفاعمية اإلجراءات أو المنتجات الطبية

. األخالقية والنزاىة لمتحقيق بموجب القانون ولمعقوبات التأديبية التى تتناسب مع ىذا الخرق
يتعين عمى األجيزة الحكومية التى تمنح الموافقة عمى بيع المنتجات الدوائية واألجيزة الطبية  .4

فرض شروط عمى جيات التصنيع بحيث يقتصر اإلعالن عمى االستخدامات المؤكدة عمميًا 
ويتعين كذلك رصد عممية االنصياع لتمك . والحاصمة عمى موافقة الجيات الحكومية المعنية

الشروط مع تقديم التعويضات الالزمة فى حالة خرق تمك الشروط مثل نشر تصحيح لإلعالن 
وبالنسبة لمدول التى . الخاطئ وسحب المنتجات التى تحمل معمومات خاطئة، ناقصة أو معيبة

تسمح بالتسويق المحمى لمنتجات دول أخرى شريطة موافقة دولة المنشأ عمى تسويق تمك 
المنتجات، فيتعين حينئذ مراجعة شروط اإلعالن والحدود القانونية فى دولة المنشأ والمطالبة 

. بأحداث تعديالت أو إدراج تمك البنود بما يخدم اإلعالن المحمى
يتعين عمى األجيزة الحكومية مراجعة تنظيم عممية تسويق واإلعالن عن العالج باألعشاب  .5

األخرى وذلك لضمان سالمة وجودة تمك المنتجات والثقة فى المعمومات " الطبيعية"أو المكونات 
. المقدمة لممستيمك، عمى سبيل المثال، الجرعات المحددة واآلثار الجانبية لالستخدام
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وبالنسبة لوسائل الفحص الذاتى المعمن عنيا لالستخدام المباشر فيجب أن تفى بالمعايير  .6
وفى ىذا النوع من اإلعالن، فيتعين عمى الشركات أن توضح جميًا فى لغة . الوطنية لمترخيص

مفيومة درجات الخطاء فى النتائج سواء كانت إيجابية أم سمبية وحدود االستخدام دون إشراف 
وبالنسبة لوسائل الفحص الذاتى التى تتطمب استشارة طبية قبل االستخدام فيجب إثبات . طبى

. عممية االستشارة من خالل تذكرة طبية تسمح بالحصول عمى الوسيمة المعنية
ويتعين توجيو اىتمام خاص لألمراض الوراثية عند تحديد المعايير الوطنية الحكومية لمترخيص 

نقص )إن ضمان اإلرشاد الطبى المالئم قبل فحص األمراض الخطرة . ومراقبة وسائل الفحص الذاتى
وقبل الحصول عمى وسائل الفحص ىذه لواجب يتعين عمى الحكومات  (المناعة، األمراض الوراثية

 .االضطالع بو وىو ما يقتضى عممية مراجعة متواصمة
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