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 اخالق در جراحی

 *مصطفی جابرانصاري دکتر

 
چرا که بیمار جان خود را که ارزشمندترین گوهر هستی  ،ساز که اخالق در آن جایگاه مهمی داردایست سرنوشت جراحی حرفه

 نماید.اوست، چون امانتی بدست جراح سپرده و بازگشت سالمتی را طلب می
ها دارد و پذیر و هنرمند که نگاه عمیق به تاریخ تمدن و زندگی انسان سئولیتجراح انسانی است روشنفکر، علمی و متخصص، م

 در عین حال انسانی است نوع اندیش و معتقد به دستاوردهاي علمی.
 ها به این کار کشانده است.او را جاذبۀ عشق به هستی، علم، هنر، و باالتر از همه حیات و سالمتی انسان

ایست براي  گاهش به بیمار نگاهی از روي شناخت و عشق است و این عشق است که انگیزهتفاوتی نیست و ن او انسان بی
 اي انسانی و عالمانه است. پرداختن به حرفۀ سخت جراحی. رابطۀ او با بیمار رابطه

 جراحی بیش از آن که یک حرفه باشد، ترضیه روح و طلب رضاي انسانهاي دردمند است.
خواهد تا شهرت.  طلبد. وجدان و تـواضع می دوستی میآن که دانش فنی بخواهـد، انسان جراحی مأموریتی است که پیش از

 طلبد تا خودخواهی و غرور.خواهد تا تحصیل منفعت، بردباري و مدارا با بیمار میشرافت می
 باید خود را وقف کرد. کهدر این وادي نباید به دنبال کسب درآمد به عنوان محور فعالیت بود. بل

صورت انسانیت و بیمار  طلبد، جاه طلبی و شهرت جوئی براي این کار آفت است. زیرا در این ی تواضع و بزرگواري میجراح
هاي بیشتر خواهد بود. در این مسیر چه بسا که بدون ضرورت دست به دنبال جراحیه تدریجاً در ذهن جراح رنگ باخته و او تنها ب

 نج مواجه کند.جراحی زده و جانهائی را با مخاطره و ر
در نهایت  .هاي او و هر آنچه متعلق به بیمار است جراح بیش از هر چیز امانتداري پرهیزگار است، با جان بیمار، اعضاء بدن و بافت

هائی که در محک گذشت زمان مفید  کند. در آزمودن روشتر رفتار میاحترام، و بدور از وسوسه لذت بردن از جراحی بیشتر و وسیع
نماید و خود به عنوان صرفاً یک شدت پرهیزکار است. کارآزمائی بالینی را به مراکز علمی واگذار میه اند، ب بودن خود را اثبات ننموده

 برساند.هاي نسبتاً تائید شده را، البته با مهارت و ابتکار شخصی به بهترین وجهی به انجام  نماید روش جراح، سعی می
کران گیرد. او مفسر و منتقد علم جراحی و قادر است در دریاي بیاو متخصصی است که از تمام امکانات روز در کار خود بهره می

 هاي تشخیصی و درمانی را انتخاب نماید.علوم و اطالعات، بهترین روش
افی، قادرند عیوب اعضاء را برطرف نموده و هاي شفابخش وي با هماهنگی کامل مغز و دانش کاو هنرمندي خالق است و دست

 عوامل مزاحم سالمتی بیمار را بزدایند.
راح انسان حساسی است. ـود. زیرا جـار را احساس نمـهاي بیمق به انسانـتوان عش راح، میـاق قلب و روح بزرگ جـدر اعم

کند. با بهبودي هر بیمار روح او بزرگتر گشته و با  ی میبا آنان زندگ و غم و شادي او با وخامت و بهبودي بیمارانش پیوند خورده است
 میرد.فوت هر بیمار، بخشی از وجود او نیز می
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