
تصمیم گیری اخالقی 



سقط جنین
سقط جنین عبارتست از خارج نموده محصول باروری قبل از موعد طبیعی از رحم مادر، در •

. حالیکه موجود تکوین یافته قادر به زندگی خارج از رحم نباشد

قانون مجازات اسالمی اقدام به سقط جنین جرم است و دیه 623و 624،  622مستفاد از مواد •
بسته به مراحل گوناگون رشد جنین فرق می کند و هر چه جنین بزرگتر باشد مقدار آن

.  افزایش می یابد تا به اندازه دیه انسان بالغ برسد



چرا سقط جنین جنایی است؟
:قداست، حرمت و کرامت انسانی•

و لقد کرمنا بنی آدم•
انسان . زندگی و حق حیات، مقدس و کرامت انسانی مورد توجه و احترام خدا و خلق خداست•

.  خلیفه و جانشین خدا روی زمین است، پس حیات او محترم است

کشتن انسان جرمی است بر علیه صاحب او: در مسیحیت•

من زنده هستم و می خواهم زنده بمانم؛ همه موجودات دور و بر من میخواهند : در فلسفه•
رام پس اخالق ایجاب می کند به حیات موجوداتی که می خواهند زنده بمانند  احت.... زنده بمانند

.  بگذاریم
:  مفهوم تقدس حیات•

(35سوره مائده، آیه )است ( ناس)کشتن بی مورد یک فرد برابر با کشتن تمام مردم: در اسالم
.  پس کیفیت حیات انسان هر چه باشد و هر گونه قابل حفظ است



آیا سقط جنین کشتن یک انسان است؟
از لحظه انعقاد نطفه یک : از نظر علمی با مطالعه کروموزومها در یک سلول موجود زنده •

.  انسان در حال تکوین و رشد است؛ پس سقط عمدی جنین کشتن انسان است



موضوعات سقط جنین

مخالفان سقط جنین

(صغری)کشتن موجود انسانی بی گناه نادرست است•
(کبری)جنین موجود انسانی بی گناه است•
(نتیجه)پس کشتن جنین انسانی نادرست و گناه است•

موافقان•
:مساله کبری را قبول ندارند•
.  دجنین موجودی انسانی نیست و لفظ کشتن وقتی به کار می رود که حیات آغاز شده باش•

قط از زمان ایجاد زایگوت تا تولد نوزاد حد فاصلی وجود ندارد که بتوان گفت پیش از آن س•
.  بالمانع است



مراحل برجسته رشد جنین
حد فاصل قابل دیدن نوزاد: تولد•
.  بچه خواه در درون رحم و خواه بیرون رحم انسان است: مخالفان•

. بر حسب فن آوری  و روز فرق می کند: قابلیت ماندگاری و زنده ماندن•
آیا وابستگی دلیل بر اجازه کشتن است؟: تصمیم گیری بر عهده مادر

روح انسان را از دیگر موجودات متمایز : در برخی ادیان مصادف با حلول روح: حرکت جنین•
.  افراد زمین گیر هم که حرکت نمی کنند انسان هستند. می کند



دالیل طرفداران سقط جنین 
پیامدهای محدودیت قانونی سقط جنین•
سقط جنین از امور شخصی است و ربطی به قانون ندارد•
. زنان حق دارند نسبت به بدن خود تصمیم بگیرند: دیدگاه فمینیستی•



موادی از قانون مجازات اسالمی
هر کس عامدا و عالما به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی : 622•

شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد 
.  شد

ل هر کس بواسطه دادن ادویه یا وسایلی موجب سقط جنین گردد به شش ماه تا یکسا: 623•
حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله را وادار نماید به حبس از سه تا شش 

رات مگر اینکه برای حفظ حیات مادر باشد که حکم پرداخت دیه طبق مقر. ماه محکوم می گردد
. داده خواهد شد

فراهم سازی وسایل و داروهای سقط جنین حبس از دو تا پنج سال و حکم پرداخت دیه :624•
.  دارد... برای طبیب، مام، داروفروش و 



ان آیا در مجازات سقط جنین تفاوتی می»ممکن است در این میان این پرسش ایجاد شود که •
بایدبدانید که سقط جنین ناشی از ارتباط «مشروع یا نامشروع بودن جنین وجود دارد؟

نامشروع مانند سقط جنین مشروع دارای کیفر و مجازات است و قانون گذاردر این باره 
.تفاوتی قائل نشده است

دو کنند تا فاصله هفتاد ودختر هایی که پس از تجاوز جنسی به مراکز پزشکی مراجعه می•
. شود ساعت قرص های ضد بارداری مصرف می کنند نه پس از آن که دیگر دیر می



:شرایط اساسی سقط درمانی 

.ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد -1

.سقط قبل از حلول روح صورت پذیرد -2

.خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد -3



:تئوری های موجود درخصوص سقط جنین 

.تثوری آزادی مطلق سقط -1•
.تئوری ممنوعیت مطلق سقط -2•
.تئوری آزادی نسبی سقط جنین -3•

.  دارد تئوری آزادی نسبی سقط جنین بیشترین طرفداری را در میان کشورهای مختلف جهان•
.حقوق ایران نیز بیشتر متمایل به نظریه آزادی نسبی سقط جنین است 



:تئوری های موجود درخصوص سقط جنین 

:مبانی و تحوالت تئوری آزادی نسبی سقط جنین •
.عدم تاثیر قوانین و سقوط ارزش ها -1•
.سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی -2•
.حفظ سالمتی و جان مادر که مبنایی عقالنی دارد و موارد خاصی را در بر می گیرد -3•
مثالً زنی که از تجاوز به عنف حملی برداشته ) اضطرار اخالقی، اقتصادی و اجتماعی-4•

.(چاره ای ندارد جز این که خود را از شر این ننگ رها سازد و یا خودکشی نماید 
ناهنجاری های جنینی و سقط به دالیل پزشکی از جمله سستی و ضعف مادر باردار، -5•

، خطر سرایت بیماری های ( که در کشور آلمان به چشم می خورد )اصالح نژادی خاص
اختالالت روحی و امراض جسمی و جدی -وراثتی مثل ، جنون



چه نوع جنینی به صورت قانونی سقط می شود

ا در یکسری از ناهنجاری های جنینی که باعث مشکالت زیادی از نظر سالمت برای جنین ی•
مادر می شود باید سقط جنین صورت بگیرد 

از اساسی ترین و 21-18-13مشکالت کروموزومی که معموال سه تایی شدن کروموزوم های )•
.شایع ترین مشکالت است

ر جنین، یکسری دیگر از مشکالت ممکن است غیر کروموزومی باشد از قبیل تشکیل نشدن س•
نین تشکیل نشدن کلیه ها، بیرون بودن تمام روده ها از جداره شکم، کاهش رشد بسیار زیاد ج
تی و ناهنجاری های بسیار شدید تمام دستگاه ها مثل تشکیل نشدن اندام ها یا ریه ها و مشکال
ابل که منجر به مرگ جنین یا عدم توانایی در رشد و تکامل نرمال جنین بعد از تولد و غیر ق

(  درمان باشد و با زندگی طبیعی او مغایرت داشته باشد
در این موارد معموال تا هفته هجدهم بارداری اجازه قانونی برای ختم بارداری صادر شده •

.است



برای انجام سقط جنین چه مراحلی باید طی شود ؟
ابتدا باید ناهنجاری به صورت تخصصی تشخیص داده شود•
.  بعد از تشخیص شخص به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود•
متخصص حاضر در پزشکی 3یا 2در آنجا پزشک قانونی نظریه پزشک متخصص را با •

قانونی مورد مشورت قرار می دهد و تاییدیه آنها را می خواهد که اگر آنها هم این نظریه را 
ها نوشته تایید کنند دوباره نظریه به پزشکی قانونی برمی گردد و یک نامه قانونی از طرف آن

ل می شود و شخص مجدد به پزشک معالج همراه با نامه ای با این مضمون که این خانم به دلی
هفته بارداری اجازه سقط جنین را دارند، ارجاع داده 18مشخص ذکر شده تا تاریخ زیر 

.می شود
او با وجود آن نامه بیمار در بیمارستان بستری می شود و به صورت قانونی کورتاژ روی•

.انجام می گیرد که همین امر باعث جلوگیری از بیماری های زیادی در آینده می شود



جدی گرفتن تست های  غربالگری 

ی سه اساسی ترین دلیل سقط های قانونی به خاطر انجام تست غربالگری در اوایل بارداری یعن•
21روز تا هفته 5هفته و 15)ماهه دوم 3و غربالگری ( روز6هفته و 13هفته تا 11)ماهه اول 

جام است که معموال تالش متخصصان بر این است که این تست ها در هفته های کمتر ان( 23و 
شود تا اگر با مشکلی مواجه شدند بیمار آزمایش آمینوسنتز انجام دهد و اگر از نظر 

متخصصان ژنتیک خطر جنین را تهدید می کند و جنین دچار ناهنجاری های عظیم جسمی 
یل سقط می توان گفت اولین دل. باشد پزشکی قانونی دستور سقط قانونی را صادر خواهد کرد

.جنین قانونی تست های غربالگری است



وقتی مادر در خطر باشد
.بیماری دریچه ای قلب که به نارسایی قلبی همراه با تنگی نفس شدید منجر می شود-1

وکاردیت از قبیل می. هر نوع بیماری حاد قلبی غیر از کرونر که همراه با تنگی نفس شدید باشد-2
(  التهاب عضله قلب و پرده اطراف قلب) و پریکاردیت 

شرفته یک نوع نارسایی قلبی پی) سابقه کاردیو میویایوپاتی دیالته در حاملگی های قبلی -3

سانتی 5افراد مبتال به سندروم مارفان در صورتی که قطر آئورت صعودی این افراد بیش از -4
.متر باشد

.تنفسی شدید است–افردا مبتال به سندرم آیزن منگر که یک سندروم قلبی -5

، سابقه خونریزی از واریس مری و هپاتیت اتوایمون (3درجه )کبد چرب حاملگی، واریس مری -6
.  غیرقابل کنترل

7



وقتی مادر در خطر باشد
نارسایی کلیه و فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی-7

(یک ناهنجاری ستون مهره ها) هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، فیروز، کایفواسکولیوز -8

اچ آی وی ابتال به ویروس که وارد مرحله ایدز شده باشد -9

اژور لوپوس غیرقابل کنترل با درگیری یک ارگان ماژور و اسکولیت ها زمانی که ارگان های م-10
.درگیر باشند

پسوریازیس شدید و عمومی بدن و مالنوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدی جانی برای-11
.مادر شود و همچنین پمفیگوس ولگاریس

تشنج هایی که به رغم درمان چند دارویی، مقاوم به درمان باشد -12



وقتی مادر در خطر باشد
ام اس هایی که بیمارناتوان شده باشد -13

میاستنی گرا و در مراحل پیشرفته به شرط این که خطر جانی برای مادر داشته باشد-14

ه انواعی از بیماری های مغزی مثل که با حاملگی تشدید یافته و برای مادر خطر جدی داشت-15
.باشد



ی بر سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تأییدپزشکی قانونی مبن•
الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص

با رضایت زن مجاز ( چهارماه)مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح 
.باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بودمی



اتانازیا
(خوب+مرگ) Eu+ Thanatosدر لغت به معنی مرگ خوب مشتق از کلمه یونانی •
می تواند  اکتیو باشد یا پسیو•



دستور عدم احیا
Do Not Resuscitation order (DNR)

سادگیدلیلبهابتدادرکرد،پیداتوسعه1960یدههاوایلازکهریوی-قلبیاحیایفرآیند•
ایهمعجزصورتبهتنفسی،-قلبیایستبهمبتالبیمارانجاننجاتدرآنبخشیاثرو

بعضیبروزبهمنجرآنروتینکاربردامارسید،مینظربهCPRبیمارانییهمهبرای
یادامهوموقتطوربهفیزیولوژیکیثباتحفظبهمنجرCPRانجامواقع،در.شدمشکالت

.شدمیمرگطبیعیفرآیندانداختنتعویقبهوبیماررنج

یدشدزجرتوصیفبهکهشدندپدیدارپزشکیمطالعاتدرمقاالتی،1960یدههاواخردر•
میتاخیربههاآندررامرگتنهاکهاحیافرایندمکررانجامازانتهاییمراحلدربیماران
CPRبودنفایدهبیبهاعتقادنیزدرمانیپرسنلها،موقعیتبرخیدر.پرداختندانداخت
کردندنمیبیماراحیایبرایراخودتالشتماملذاداشتند

پزشکییپروندهدرDNRثبتبار،نخستینبرایآمریکاپزشکیانجمن1974سالدر•
عدمخصوصدربیمارستانیهایسیاستنخستین1976سالدروکردمطرحرابیماران

شدندمنتشررسمیطوربهپزشکیمطالعاتدراحیاانجام



دستور عدم احیا
Do Not Resuscitation order (DNR)

بهامااستوجودیامری»کهاستشاخصه هاییدارایقرآنیواسالمیرویکردازمرگ•
مرگآستانهدرفردکهاستزمانیاحتضارو«استشدهتأکیدنیزمرگروندبودنتدریجی

.داردقرار

دهشمعنویتوصیه هایوشدهنهیفردسینهرویبرسنگینجسمقراردادنشرایطایندر•
مچنینهبخوانند،بیماربالینبرسردورهاینشدنکوتاهبرایراقرآنآیاتشرایطایندرتا

تفاقاکممابیمارستان هایدرمسئلهاینامااستواجبماشرعدربیمارگذاشتنقبلهبهرو
.می افتد

وبرائتقاعدهفقهیقواعدطبقونیستواجبحالتیهردرحیاتحفظاسالمدینطبق•
.بگیرندتصمیم آناستنادبهمی توانندپزشکیتیمکهداردوجودمصلحت

داردرارقاحتضارشرایطدرکهبیماریکهمی کنندکمکفتاویاینمعاصرفقهایفتوایطبق•
.نکندمداخله ایپزشکیتیمونشودانجاماوبرایدرمانیاقدام



دستور عدم احیا
Do Not Resuscitation order (DNR)

.تنیسمعجزهیکتنفسی-قلبیاحیایواستشدهشناختهرسمیتبهاحتضارشرایط•

،بودموجهنیزایرانحقوقینظامدرواستموجهشرایطیدراحیاقطعشیعه،فقهنظراز•
نخواهدپزشکعهدهبرنیزتقصیریوخسارتونمی شودپزشکیتیممتوجهکیفریمجازات

.بود

وودشروشنفتواصدورشوند،تبییناحیاعدماخالقیکدهایبایدپزشکیاخالقحوزهدر•
.شودتعیینمجزاقانونیپزشکی،تیم هایپیگردعدمازاطمینانبرای


