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من أجل فلسفة جديدة للرعاية الطبية
إريك فورنيري

سعيد بوكرامي *
ي�شرتك الطب مع الفل�سفة يف االهتمام بقيمة ومعنى الوجود الإن�ساين .وتتجلى هذه القيمة يف حاالت �إن�سانية قا�سية مثل :اخلط�أ الطبي �أو املوت ال�سريري �أو
معاناة العالج من مر�ض ع�ضال �أو تداعيات العالج املنهكة يف احلياة اليومية للمري�ض ولأ�سر املر�ضى الذين يدخلون يف �صراع فيزيقي ووجودي غري مفهوم� .إذا
كان الطب ي�سعى لو�ضع حلول ملع�ضالت التوقف عن احلياة ،ف�إنَّ الفل�سفة حتاول الإم�ساك مبعنى ما يجعل احلياة ت�ستحق �أن تعا�ش ويتم لها ذلك بوا�سطة املفاهيم
والنظريات .لكن رغم القوا�سم امل�شرتكة بينهما �إال �أن العالقة متيزت منذ البدء باحلما�س املفرط وت�ضارب امل�صالح وا�ستمرت كذلك حتى يومنا هذا.
الكثري من الأ�شخا�ص يخو�ضون جتربة العالج من مر�ض ما دون �أن ي�ستوعبوا طابع امل�ؤ�س�سة العالجية وقوانينها املنظمة و�أن يدركوا �أخالقياتها املهنية كما �أن
جهلهم ب�ألغاز �سبل العالج وقوانينه وم�صطلحاته الطبية املتعددة واملت�شعبة ذات الطابع التخ�ص�صي ،يجعلهم عر�ضة لال�ستغالل والت�ضليل ورمبا ال�سقوط �ضحية
الن�صب واالحتيال.

ول�ت�ح�ل�ي��ل ه ��ذه ال �ع�لاق��ة و�إزاح � ��ة ال�ت�ب��ا��س��ات�ه��ا وحت��دي��د
�أخطائها ي��أت��ي ك�ت��اب الفيل�سوف �إري ��ك ف��رن�يري( :من
�أج��ل فل�سفة ج��دي��دة للرعاية الطبية) ال���ص��ادر حديثاً
عن دار لوميو بفرن�سا ،ليك�شف عيوب و�أخطاء وكوالي�س
امل ��ؤ� �س �� �س��ة اال� �س �ت �� �ش �ف��ائ �ي��ة وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال ال �ع�لاق��ة
ب�ين الفل�سفة وال �ط��ب ب�صفة ع��ام��ة وال�ف�ك��ر ال�ق��ان��وين
والإن�ساين والعالج ال�صحي ب�صفة خا�صة .وق��د حتقق
لإريك فورنريي ذلك من خالل �إقامة طويلة وم�ضنية
دامت �سنوات داخل امل�ست�شفيات الفرن�سية �سابرا مبعرفة
وم�ن�ه�ج�ي��ة م �ع��ان��اة امل��ر� �ض��ى و�أ� �س ��ره ��م وب�ع����ض املكلفني
ب��ال��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة .وك� ��ان م ��ن ب�ي�ن �أه ��داف ��ه حت��دي��د
طبيعة العالقة بني فيل�سوف متخ�ص�ص بالأخالقيات
الطبية وامل�م��ار��س��ات العالجية وم��ن ث��م ت�شريح ح��االت
معينة من الرعاية الطبية التي تبدو معقدة من حيث
عي�شها وال�ت�ف�ك�ير ب �ه��ا .ويف خ���ض��م ذل ��ك ق ��ارب ال�ك��ات��ب
املفاهيم املختلفة للأخالق املهنية م�ستعر�ضاً الق�ضايا
الأخالقية واالجتماعية للحاالت املعقدة (�إنهاء احلياة/
املوت الرحيم ،ا�ستئ�صال الأع�ضاء والتربع بها ،التجارب
ال�سريرية امل�شبوهة ،اتخاذ القرارات ،مكانة الأق��ارب يف
الرعاية ال�صحية� ...إل��خ) لأج��ل توفري بع�ض الو�سائل
الالزمة للتفكري وت�شجيع التفكري النقدي لكل مواطن
يواجه هذه احلاالت.
الكتاب جتربة فريدة حول الفل�سفة والأبعاد الإن�سانية،
لأنه يجعل من �أهدافه الأ�سا�سية تقدمي �إجابات وا�ضحة
عن الو�ضع العالجي ،للم�ساعدة على التفكري يف جتربة
امل��ر���ض ،وع�لاق��ة امل��ري����ض م��ن ج�ه��ة مب��ر��ض��ه وحميطه
اال�ست�شفائي وعالقته ب�أ�سرته من جهة �أخرى.
ازدادت امل��ؤل�ف��ات الفل�سفية املهتمة بال�صحة والرعاية
ال�صحية يف ال�سنوات الأخ�يرة ،كما تزايد اهتمام عموم
النا�س بهذه الأ�سئلة التي يجعلها جمال فل�سفة الطب
�ضمن اخت�صا�صه .لكن ك�ت��اب �إري ��ك ف��ورن�يري يتناول
ب ��و� �ض ��وح ودق� ��ة و�إت� � � ��زان ،امل �� �ش��اك��ل ال�ف�ل���س�ف�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة



باملر�ض والرعاية الطبية .وب�لا �شك يعود ال�سبب �إىل
�أن ف��ورن�يري متخ�ص�ص يف املو�ضوع وم�ع��روف ب�أعماله
عن امل��وت ال�سريري والقتل الرحيم ،مبا يف ذل��ك كتابه
ال �� �ص��ادر ع ��ام  2012ب �ع �ن��وان «اخ �ت �ي��ار ال ��وف ��اة» .ي�ق�ترح
الفيل�سوف ،والأ��س�ت��اذ بجامعة غرينوبل �أل��ب ملناق�شات
مو�ضوع «القتل الرحيم» ،جتربة فل�سفية �أ�صيلة ،وهي
�أن يتواجد الفيل�سوف يف امل�ست�شفى ويتنقل بني العديد
من امل�ست�شفيات الفرن�سية ملواكبة احل��االت واملع�ضالت
وط ��رح ال �ت �� �س��ا�ؤالت وحم ��اول ��ة �إي �ج ��اد الأج ��وب ��ة .وك��ان��ت
النتيجة كتابا ع��ن التفكري الفل�سفي امل��رت�ب��ط مبجال
ال�صحة والعناية ال�صحية خا�صة ،بناء على العديد من
املقابالت مع مقدمي العناية ال�صحية وكذلك املر�ضى
و�أ�سرهم.
ويتمثل ه��دف الكتاب الثاين يف توفري �أدوات للو�صول
�إىل التفكري يف جتربة املر�ض التي تكون �أحياناً مدمرة
ن�ف���س�ي�اً واج �ت �م��اع �ي �اً ،ب��امل �ق��اب��ل مي �ك��ن �أن ي �ك��ون امل��ر���ض
و»حتديدا �شروط الرعاية ال�صحية من�سجمة ومماثلة
لتلك يف احلياة اجليدة» (�ص  .) 13وبعبارة �أخرى ،يتعلق
الأم��ر ب�أخالقيات العناية ال�صحية التي يجب احلر�ص
عليها .وهذا ما يتمثله الفيل�سوف و�أول ما يلتفت �إليه
�أثناء ت�أمله لهذه العالقات لأنه ينبهنا �إىل الأخالقيات
وخ�صو�صا لدى
التي يجب �أن تكون يف خدمة اجلميع،
ً
مقدمي ال��رع��اي��ة ال�صحية وامل��ر��ض��ى �أو امل��واط�ن�ين ،لأن
ال�صحة يف الأ��س��ا���س ،وال�ي��وم ب��الأخ����ص �أ�صبحت ق�ضية
اجتماعية كربى ،وم�شكلة اجلميع.
يبد�أ امل�ؤلف بتحديد املعنى اجلماعي ملفهوم ال�ضعف �أو
العجز اجل�سدي وقابلية املر�ض بني الأ�شخا�ص للت�أكيد
على �أهمية االعرتاف به�شا�شة البع�ض و�صالبة �آخرين
يف ع ��امل ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة .وم ��ن ث ��م ي�ف���ص��ل ال�ك��ات��ب
االختالفات املتواجدة بني املفاهيم القيا�سية للم�ساطر
وال�ق�ي��م ،فبالن�سبة �إل�ي��ه يجب ال��دف��اع ع��ن احل��اج��ة �إىل
الأخ �ل��اق ،ال �ت��ي ت �ت �ج��اوز الأخ �ل��اق ال�ط�ب�ي��ة �أو اح�ت�رام

القانون ،وتتج�سد مبا�شرة يف عالقة الثقة التي حترتم
فيها ال�ق�ي��م الإن���س��ان�ي��ة .لإي���ض��اح ذل��ك ا��س�ت�ع��ان الكاتب
بدرا�سة املفهوم الأر��س�ط��ي ع��ن احل��ذر ك��ي يعطي �شكال
لأخ�ل�اق �ي ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ي��رغ��ب يف تتبع
خطوطها العري�ضة .لكن ��ش��رط �أن ت��أخ��ذ يف االعتبار
متيز ال�ف��رد وال�سيما يف ج��زئ�ي��ات��ه ،على ال��رغ��م م��ن �أن
الفال�سفة ،مثل مارثا نو�سبوم وروين �أوغني اللذين مل
يتحقق بينهما دائ ًما اتفاق على �إمكانية بناء علم �أخالق
بناء على اخل�صو�صيات الفردية ،كما يزعم الكاتب .وهنا
يكمن � ً
أي�ضا اجلدل كله ،وبالتايل تعقيد هذه الأخالقيات
كلها التي ي�سعى فورنريي �إىل بنائها:
ك�ي��ف مي�ك��ن ال�ت�ف�ك�ير يف ع�ل��م �أخ �ل�اق ي���س�ع��ى للكونية،
ولكنه ال يحرتم حاالت معينة؟ خ�صو�صاً �أن �أخالقيات
الرعاية الطبية يف كثري من الأحيان هي حاالت طارئة،
وت�ستوجب ات�خ��اذ ق ��رارات �سريعة ،وغ��ال�ب�اً م��ا ت�ستبعد
الآراء امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ال�ت��ي ي�ت��م جت��اه�ل�ه��ا ل���ص��ال��ح الأخ�ل�اق
الواجبة التي ي�سهل ا�ستعمالها ،والتي تفيد �أحياناً �أنه
يجوز �إحل��اق ال�ضرر ب�شخ�ص م��ن �أج��ل �إن�ق��اذ �أ�شخا�ص
�آخرين� .أي الت�ضحية بحالة واحدة �إذا كان لهذا ال�ضرر
ت�أثري على ال�صالح العام .ويعطي الكاتب يف هذا ال�سياق
عددًا من الأمثلة ال�سريرية التي مت فيها جتريب �أدوية
�أو �أ� �ش �ع��ة �أو جت �ه �ي��زات م�ع�ي�ن��ة ل���ص��ال��ح ال �ت �ق��دم الطبي
وال�ع�ل�م��ي .اع�ت�م��ادًا على امل �ب��د�أ الو�سطي امل�ت�ع��ارف عليه
«م�ب��د�أ ال�ضرر امل�سموح ب��ه» �أي اخل ��روج ب��أق��ل اخل�سائر
يف تعار�ض �صارخ مع مبد�أ الرعاية ال�صحية و�إمكانية
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال �ع�لاج ب �ط��رق �أخ�لاق �ي��ة وم�ه�ن�ي��ة .ويف
ال���س�ي��اق نف�سه ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب ب ��أن الأخ �ل�اق املهنية هي
جزء ال يتجز�أ من الأخالق الإن�سانية الكلية وت�ستجيب
ملجموعة من قواعد «ح�سن ال�سلوك» .وت�ن��درج �ضمنها
الأخالقيات الطبية ،وت�شري �إىل قواعد املهنيني يف جمال
ال�صحة يخ�ضعون ل�ه��ا يف ُم��ار��س��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة داخ��ل
امل�ست�شفيات .وتنطوي على ق��واع��د �أخ�لاق�ي��ة م�شرتكة
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بني اجلميع ،وقواعد علمية ومعنوية خا�صة بكل فرد.
يجب �أن تتيح الأخالقيات الطبية للجميع احل�صول �إىل
الرعاية ال�صحية ،يف ظروف مثالية من الرعاية الطبية
دون متييز .وتعترب ال�سرية الطبية �أو حرية املري�ض
جزءًا ال يتجز�أ من قواعد و�آداب مهنة الطب .وهي من
جهة مقننة ومراقبة من اجلهات الو�صية ،التي يجب
�أن تفعل ديناميتها وت�ن��زل م��ن مكاتبها ملعاينة الواقع
اال�ست�شفائي وم�شاكله .ومن جهة �أخرى ،نحن نعلم �أن
�سلطة الطبيب مقننة وم�أطرة و�أحياناً حممية من طرف
جهات اقت�صادية ت�شرف على �صناعة الأدوية وهنا يورد
الكاتب بع�ض الأمثلة عن ق�ضايا مل ي�شرك فيها املر�ضى
�أو عائالتهم يف القرارات الطبية وكانت النتيجة خرقاً
للقوانني و�إ�ساءة �إن�سانية للمري�ض وذويه .يدعو الكاتب
يف ه��ذا الإط��ار �إىل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي والإن�ساين
ع �ل��ى ال �ط ��ب م ��رك� � ًزا ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة ال ��رع ��اي ��ة ال���ص�ح�ي��ة
الأخالقية للمري�ض .وهكذا ،لن ت�صبح الرعاية الطبية،
ريا عمل ًيا
الهدف احليوي ،فح�سب بل ميكن اعتبارها تعب ً
ومعيار ًيا عن البنية الرتابطية بني العالقة :طبيب /
م��ري����ض .ط�ب�ي��ب /جم�ت�م��ع ،لت�صبح ال��رع��اي��ة ال�صحية
تعبريا عن عالئقية علمية وحقوقية و�إن�سانية متميزة
يف ج�م�ي��ع امل �ه��ن ال�ط�ب�ي��ة ال���س��ري��ري��ة وال�ع�لاج�ي��ة و�شبه
الطبية.
ومع ذلك ،ف�إ َّن املبادئ الكربى التي تعتزم احرتام القانون
ال ينبغي �أن ت��ؤدي �إىل �صراعات قيمية لأن خالف ذلك
قد يف�ضي �إىل تدهور الرعاية ال�صحية نف�سها وانهيار
االن�سجام يف العالقة بني امل�ؤ�س�سة العالجية واملري�ض
وت�صدع �أخالقياتها  .ي�ؤكد ف��ورن�يري �»:إذا كانت املثل
خمتلفة ،فمن امل�ه��م ع��دم اال�ست�سالم ك�ث�يرا ل�صفارات
�إنذار الن�سبية تاركني لكل �شخ�ص و�ضع معايري لأخالقه
اخل��ا� �ص��ة ب ��ل ع�ل��ى ال�ع�ك����س ي�ج��ب �أن ت ��واج ��ه ال�ت�ع��ددي��ة
بالتعاون واملناق�شة ،ب��دال م��ن ال�تراج��ع» .لتف�ضي هذه
ال�ع�لاق��ة �إىل « ال�ت�ف��اع��ل ب�ين الطبيب وامل��ري ����ض» وهنا
احل��اج��ة ملناق�شة علم الأخ�ل�اق عند هابرما�س كنموذج
ع �ن��د ف ��ورن �ي�ري ،لأن� ��ه مي �ك��ن �أن ت ��أخ ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار
خ�صو�صيات وتوقعات وقيم الأف��راد املعنيني ،مع توفري
م�ساحات للحوار امل�شرتك .لهذا ال�سبب �ألف الفيل�سوف
عمله ،واهتم بتف�صيل معنى املعايري والقواعد واملفاهيم
وامل �ب ��ادئ وال�ق�ي��م ال�ت��ي تنظم ع ��امل ال��رع��اي��ة ال�صحية،
ولل�سبب نف�سه مي�ضي يف الف�صول الأخ �ي�رة لتو�ضيح
امل �� �ص��ادر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ل ل��أخ�ل�اق ق�ب��ل �أن ي��ذك��ر ب���ض��رورة
ال��زي��ادة من تكوين وت��دري��ب مقدمي الرعاية ال�صحية
ل�ل�إمل��ام ب��امل�ع��ارف يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية� ،أو
بتعبري �أدق لدمج هذه الطرق الأ�سا�سية �ضمن التدريبات
على التمري�ض .لأن هذا هو مو�ضوع الكتاب يف النهاية:
لي�س ت��وف�ير ل�ك��ل م�ع��ال��ج الأدوات ال���ض��روري��ة فح�سب،
ولكن �أي�ضا قواعد للفهم وامل�شاركة يف بناء رعاية �صحية
جيدة حا�ضرا وم�ستقبال .بيد �أنها ما ت��زال تعرت�ضها
عوائق لتكري�سها .لهذا يقرتح الكاتب ما يلي »:يجب
ف�سح املجال لرعاية �صحية ،بعيدة عن منطق الو�صاية
الذي ي�سود يف كثري من الأحيان يف امل�ست�شفيات ،ترتك
للمر�ضى وذوي �ه��م م�ك��ان ال �� �ص��دارة للمر�ضى وذوي �ه��م،
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وان �ط�لا ًق��ا م��ن ه ��ذا امل �ن �ظ��ور ،ي�لاح��ظ �أن ال�ك��ات��ب غري
م�ت�ح�ي��ز لأيّ ط ��رف وه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى رغ �ب �ت��ه يف �إق��ام��ة
ح ��وار حقيقي وع ��ادل ب�ين خمتلف اجل�ه��ات ال�ف��اع�ل��ة يف
الرعاية ال�صحية ،فهو يعامل مقدمي الرعاية ال�صحية
ب� ��االح �ت�رام ال � ��ذي ي �� �س �ت �ح �ق��ون��ه ،ك �م��ا ي �ع��ام��ل امل��ر� �ض��ى
بالتقدير ال�ل�ازم ،وب�ه��ذا ي�سعى الكاتب بطريقة عادلة
ومتوازنة �إىل معاجلة الإ�سهامات اجلليلة ،ف� ً
ضال عن
التجاوزات التي حتدث لدى هذا الطرف �أو ذاك .ومع
ذل ��ك ،فمن ال�شائع ج��دا يف ه��ذا ال�ن��وع م��ن التحليالت
�أن يكتفي ال�ك��ات��ب ب�ت�بري��ر امل �ق��ارب��ات امل �ح��ددة ��س�ل� ًف��ا �أو
وجهات النظر الأيديولوجية .ولكن يف كتاب فورنريي،
ال �شيء من هذا يوجد على الإطالق .وهنا تكمن القوة
احلقيقية للكتاب ،لأن املطلوب احلديث بو�ضوح وبدون
مناق�شة الق�ضايا املنا�صرة لتح�سني العالقة يف الرعاية
ال�صحية ،يتوجه فورنريي � ً
أي�ضا �إىل مقدمي الرعاية
واملر�ضى واملواطنني ،كي ي�سهم اجلميع يف االنخراط يف
هذه ال�صريورة اخلدماتية والإن�سانية.
ف��ر���ض ال�ك�ت��اب نف�سه ب��اع�ت�ب��اره �أداة ال غ�ن��ى عنها لأي
��ش�خ����ص م�ع�ن��ي ب��ال���ص�ح��ة ،خ���ص��و��ص��ا م ��درب ��ي م�ق��دم��ي
الرعاية الطبية يف امل�ستقبل .لكن للأ�سف ف�إ َّن تهمي�ش
ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة م�ث��ل الفل�سفة يف ك�ل�ي��ات ال�ط��ب �أو
التمري�ض �أو معاهد التدريب ال ي��زال م�ستمرا .وعلى
ه��ذا الأ��س��ا���س ف ��إ َّن الكتاب مرجع مهم لتقدمي امل�شورة
ع��ن م�ف�ه��وم ال��رع��اي��ة امل�ستقبلية ،بحيث مي ل��أ ف�ج��وات
ال�ت��دري�ب��ات ال�ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى امل�ع��رف��ة التقنية والطبية
احليوية .بحيث يتمنى على جميع املواطنني واملتطوعني
من جمعيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وكذلك املعاجلني
املعتمدين وال��ذي��ن �سيتكونون يف امل�ستقبل �أن يتعرفوا
على كل امل�شاكل التي ت�ؤثر على ال�صحة ،والتي هي يف
�صميم توطيد دميقراطية ال�ع�لاج ،انطالقا م��ن مبد�أ
احل ��وار امل�ستنري ال ��ذي ي���ش��ارك فيها اجل�م�ي��ع للتعبري
ع��ن �صوته و�إب ��راز مكانته .يف ال��واق��ع ال��رع��اي��ة الطبية
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن �ه��ا ق�ضية �صحية ب��ام�ت�ي��از ه��ي �أي�ضا
ق�ضية �سيا�سية واجتماعية ،وهذا ما يذكرنا به بو�ضوح

ودقة هذا البحث الفل�سفي يف عامل امل�ست�شفيات.
�إن م��ا ق��دم��ه �إري ��ك ف��ورن�يري ح��ول �أخ�لاق�ي��ات الرعاية
الطبية و�أهميتها يف عامل العالقات االجتماعية انطالقا
م��ن ال��واق��ع املعي�ش داخ ��ل امل�ست�شفيات مب��ا حتمله من
جروح و�آالم ومعاناة يبطل الإ�شاعة القائلة ب�أن الفل�سفة
يف معظمها فكر جم��رد!؟ لقد د�أب ع��دد من الفال�سفة
املعا�صرين على اختيار جم��االت بحث تزج بهم يف عمق
الواقع املادي وق�ضاياه االجتماعية .ونذكر منهم يف �أقوى
جتليات ذلك الفيل�سوف مي�شيل فوكو الذي انطلق من
جتربة ا�ست�شفائه من االنتحار و�إيداعه م�صحة نف�سية
كي ي�ؤلف لنا مدونة فل�سفية ثورية عن اجلنون والرعاية
ال�صحية .ون��ذك��ر � ً
أي�ضا م��ا تقوم ب��ه «�سل�سلة الفل�سفة»
التي ي�شرف عليها الفيل�سوف ال�شاب ثيبو دو�سانتموري�س
وت�صدر ف�صلياً عن دار �إليب�سي�س الفرن�سية .لأنها حتاول
�أن تنزل بالفل�سفة �إىل ال�شارع والواقع املعي�ش وق�ضاياه
االج�ت�م��اع�ي��ة والأخ�لاق �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة .ومي�ك��ن اعتبار
�إريك فورنريي �أحد الفال�سفة الواقعيني ،وهنا البد من
التذكري �أن الكاتب ح�صل على جوائز مهمة منها جائزة
علم الأخالق يف عام  2014التي متنحها م�ؤ�س�سة �أو�ستاد-
�إاله� ��ي امل��رت�ب�ط��ة ب�ج��ام�ع��ة ب��اري ����س اخل��ام �� �س��ة .وج��ائ��زة
لوموند للأبحاث اجلامعية .ويعد فورنريي اليوم �أحد
املتخ�ص�صني يف الأخالقيات الطبية والق�ضايا املتعلقة
بنهاية احل �ي��اة �أو م��ا ي�سمى بالقتل ال��رح�ي��م ،وال�ت�برع
بالأع�ضاء .بل هو �أي�ضاً من املتخ�ص�صني القالئل الذين
م��ازال��وا ي��داف�ع��ون ع��ن �أخ�لاق�ي��ات مهنة ال�ط��ب وحقوق
الأف��راد واجلماعات يف العالج ال�صحيح مهما كلف من
�أم ��وال باهظة وتقنيات دق�ي�ق��ة .ل�ه��ذا ي�ج��ري ف��ورن�يري
«حتقيقات فل�سفية» يف امل�ست�شفيات حيث يق�ضي �أوقا ًتا
طويلة �أكرث مما مي�ضيه يف مكتبه ،للتباحث مع الأطباء
واملمر�ضات واملر�ضى و�أ�سرهم .وقد ق�ضى ثالث �سنوات
يف جناح طب الأطفال ،ليغذي �أبحاثه عما قد يهدد حياة
ال�شباب البالغني �أو املُراهقني نتيجة عالجات م�شبوهة.
وهو � ً
أي�ضا ع�ضو يف جلان الأخالقيات يف امل�ست�شفيات ،يف
�شامبريي� ،سانت مار�سيلني �أو غرونوبل.
و�أخ�ي ً�را ميكن ال�ق��ول �إن كتاب ف��رن�يري جن��ح يف �إماطة
اللثام عن �إ�شكاالت �أخالقيات املهن الطبية وعالقتها
باملر�ضى ،التي تعرف ،للأ�سف ،جتاوزات يف حاالت تنتفي
فيها القيم الإن�سانية والأخالق املهنية .ويف حاالت �أخرى
التزاما ،حت�ضر فيها ،حل�سن احل��ظ ،امل�س�ؤولية املهنية
وال���ض�م�ير احل ��ي� .إج �م��اال ك�ت��اب �إري ��ك ف��ورن�يري دليل
�أخ�لاق��ي على ال��رع��اي��ة الطبية امل�ع��ا��ص��رة ،ي�صف واق� ًع��ا
طبياً م��أزوم�اً ويو�ضح مفاهيم ع��ن امل�شاكل الأخالقية
للرعاية الطبية باملر�ضى ت�ستلزم حلوال يجب �إيجادها
من داخل املنظومة ال�صحية ولي�س من خارجها.
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