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املقدمة ُ
ُ
امل ـحاكـاة الصحيـة من مختلف
إجتم ـع فري ـق من أخـتصـاصيـين في مجـال ُ
انحـاء العـالم فـي  ١٣ينـاير  ٢٠١٨فـي مدينـة لـوس انجلـس في كاليفورنيـا
للمحاكـاة الصحيةُ .
بهدف التعاون لوضع قواعد األخالقيات املهنية مُ
ُ
م
املحاكاة الصحية وشركاء
يتكونُ أعضاء املجموعة من قياديين في جمعيات ُ
م
املحاكـاة من جميع القاراتُ .ويمتلك هذا الفريق مجتمعا خبرات
في صناعة ُ
واسعة من مهن مختلفة وممارسة متعددة الجوانب م
للمحاكـاة الصحية.
ٍ
تمكنت املجموعة من خالل العمل املشترك مع اختصاصيين في علم
األخالقيات من وضع قواعد األخالقيات املهنية ملختلف أختصاصات
ُ
م
املحاكـاة الصحيةُ .
ُ
م
املحاكـاة الصحية إلى تطبيق
يسعى األفراد واملؤسسات العاملة في مجال ُ
املمارسات اآلمنة وتحسين األداء وجودة الرعاية الصحية .الغاية من قواعد
م
املحاكـاة الصحية
األخالقيات املهنية هذه إرشاد جميع العاملين في مجال ُ
م
املحاكـاة الصحية وهي :النزاهة ،الشفافية،
إلى القيم االساسية ملمارسة ُ
م
االحترام املتبادل ،املهنية ،املساءلة والتركيز على النتائج .تحدد هذه القواعد
م
خير جميع ممارس ي املحاكـاة الصحية ،كما تؤكد على
القيم املهمة ملا فيه ُ
م
الهوية ُوااللتزام بمهنة املحاكـاة الصحيةُ .
تتقدم مجموعة العمل من مختلف الجمعيات واملجتماعات املهنية
ُواملؤسسات من اعتماد قواعد األخالقيات املهنية م
للمحاكـاة الصحية مع
مراعاة املالحظات الخاصة ذات الصلة بتلك املجموعاتُ .
ُ
م

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
من يستفيد من هذه القواعد :صممت قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي
م
املحاكـاة الصحية للتأكيد على أعلى مستويات القيم لجميع العاملين في هذا
املجالُ .
ُ
إعتماد القواعد :كما هو معروف بالنسبة لألخالقيات والسل ُوكيات ،فإن
ونشر هذه
تطبيق هذه القواعد يكون بشكل ذاتي .لذلك يعود قرار تطبيق ُ
القواعد الى الجمعيات واملؤسسات بشكل تطوعيُ .
ُ
املالحظات على هذه القواعد :يمكن للمنظمات والجمعيات التوسع بقواعد
م
املحاكـاة قدر الحاجة .على سبيل املثال فإن
األخالقيات املهنية ملمارس ي ُ
الجمعية االميركية لألطباء النفسيين تبنت قواعد األخالقيات املهنية من
الجمعية الطبية االميركية العامة وزادت عليها تعليقات خاصة بالصحة
النفسيةُ .
ُ
ترجمة هذه القواعد :يحبذ ترجمة قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي
م
املحاكـاة الصحية لدعم تبني وتفهم اوسع وعالمي .ممكن الحصول على
ُ
معلومات عن الترجمة من خالل زيارة املوقعُ .
ُ
أين يمكن الحصول على هذه القواعد :قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي
م
املحاكـاة موجودة على موقعُ ssih.org/Code-of-Ethics :
ُ

مجموعة عمل األخالقيات املهنية
كريستين بارك ُ

ُ

تيموثي مورفي

ُ
ُ
ُ
جيفري ميلر ُ
ستيفان مونك ُ
ديبرا نيستل ُ
فاديكيمي أوجيني ُ
جين اوتش ي ُ
إدوين أوزاوا ُ
جينا بينا بافز ُ
ليونا روبرتسونُ ُ
إسماعيل سيبونُ ُ
باوال سانتالوسيا ُ
دون شوكين ُ
لورا شين ُ
إليزابيث سينز ُ
أوليفير سيفراكايا ُ
كاثي سميث ُ
أندرو سباين ُ
كاثرين سترايهورن ُ
ايلينا تراجني ُ
إيزابيل فان هيرزييل ُ
روبن ووتين ُ

زليم بلقيزوف ُ
توماسز بيتنكورت كوتو ُ
بينج تارنج شن ُ
جون دين ُ
شارون ديكر ُ
بارفاتي ديف ُ
دايانا داونينج ُ
كريس دريفيرست ُ
إليانا إسكوديرو زونيجا ُ
فاليري فوملر ُ
جريس جيبهاردت ُ
ليزلي جراهام ُ
ديفيد جرانت ُ
إدجار هيريرا باستيدا ُ
ليزلي هيرست ُ
سابرينا كوه ُ
هاني لبابيدي ُ
استير ليون كاستيالو ُ
ُوليام ليفاندوفسكي ُ
جينيفر مكارثي ُ
الين ماير ُ
ُ
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قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي ُ
م
املحاكـاة الصحية :تمهيد
م
املحاكـاة الصحية إلى تطبيق
ُيسعى األفراد واملؤسسات العاملة في مجال ُ
املمارسات اآلمنة وتحسين األداء وجودة الرعاية الصحية .الغاية من قواعد
م
املحاكـاة الصحيةُ .
األخالقيات املهنية هذه إرشاد جميع العاملين في مجال ُ
ُُ
أ
تتركه ممارسات
لألثر الذي ُ
إننا كمهنيين لل مُمحاكـاة ُالصحية ممدركون ُ
م
املحاكـاة على مجاالت ُمتعددة ُفي الرعاية الصحيةُ .وانطالقاُ من هذه
م
املسؤولية ،نحن نلزم أنفسنا بقواعدُاألخالقيات املهنيةُ ُ.
ُ
ُتهدف قواعد األخالقيات املهنية إلى تعزيز الثقافة السلوكية وتقويتها
م
املحاكـاة الصحية.
ودعمها بين جميع األفراد واملؤسسات العاملة في مجال ُ
م
املحاكـاة الصحية على
كما تؤكد هذه القواعد على حرص العاملين في قطاع ُ
ا ُلمتثال ألعلى معايير النزاهة.
ُ
ُكما تهدف هذه القواعد إلى ضمان أداء املمارسين لل مُمحاكـاة الصحية
لجميع األنشطة بأعلى املعايير األخالقية على مستوى العالم ،إذ تعتمد هذه
القواعد على القيم واملمارسات األساسية التي يتبناها برنامج األمم املتحدة
النمائي والجمعيات املهنية األخرى.

م

قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي املحاكـاة
الصحية :القيم
 -1النزاهة
املحاكـاة الصحية اللتزام بأعلى معايير النزاهة ،بما
يتعين على ممارس ي ُ
في ذلك التحلي باألمانة والصدق والنصاف والحكم في جميع األمور التي
تؤثر على واجباتهمُُ.لذا عليهم االمتثال بما يليُ:
م

ُ

 صقل وإحترامُبيئة أخالقية فيُاملؤسسةُ .
ُ

 الفصاح ،حسـب مُمـقتض ـ ى الحـال ،عـن فرضـيـات تـصمـيـم أنشـطـة
م
املحاكـاة وحدودها وبدائلها ومشاكلهاُ .
م
وطـرق ممحـاكـاة
 التح ـلي بالوضـوح بشـأن مـدى قـابليـة تنفيـذ أنشطة ُ
م
معينة وفقاُ لألدلة املتاحةُ .

ُ

 العمل على إزالة األذى غير الضروري الواقع على البشر والحيوانات
والبيئةُ .
ُ

 إحترام حقوق الخصوصية لألفراد واملؤسسات والحرص على سرية
البيانات واملعارفُ .
ُ

 إحـترام جميع حقوق امللكيـة الفكريـة وحقوق املمـتلكات والقـرار بها
ونسب الفضل ألهله ،حسب ممقتض ى الحال.

 -٢الشفافية
م
م
املحـاكـاة
املحـاكـاة الصـحية تأدي ـة جميـع أنشـط ـة ُ
يتع ـين على ممارس ي ُ
الصحية بالطريقة التي تعزز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بعمليات
التصميم والتواصل م
وصنع القراراتُ.لذا عليهم االمتثال بما يليُ :
م
م
 االمتثال للمعايير املقبولة املتعلقة بتوثيق أنشطة املحاكـاة وتحليلها
وتصميمها وتطويرها وتنفيذها وتقييمهاُ .
 الفصـاح عـن أي أنش ـطة قـد تتضمـن تعـارضُـا للمصـالـح تعـارضـاُ
واقعياُ أو ممتصورُاُُ .
م
 التحلي بالصراحة عن طبيعة أنشـطـة املحاكـاة والغرض منها ،بما
فـي ذلك األنشطة البحثيةُ .
 حظر أنشطة املمحاكـاة التي تتضمن الخداع ،باستثناء الضروري
منها ،والحد منها ألقص ى قدر مممكن ُوتجنب إخفاء املخاطر أو نية
اليذاء أو العقاب.

م

قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي املحاكـاة
الصحية :القيم
ُ
 -٣االحترام املتبادل
م
املحاكـاة الصحية إحترام حقوق الجميع وكرامتهم
يتعين على ممارس يُ ُ
وقيمتهمُ.كـما يتـعـين عليهم إب ـداء التعـاطـفُوالرحـمةُلدعـمُالحس ـان
م
وعـدم إي ـذاء اآلخ ـريـن فيـما يتعـلق بجـميع أنش ـطة املحاكـاةُ.لذا علـيهم
االمتثال بما يليُ :
ُ
 إحترام معرفة ومهارات وقيم وحساسية املتدربين والزمالءُ .
ُ

 ا ُلستماعُإلىُوجهاتُنظرُاآلخرينُوالحرصُعلىُاستيعابهاُ ُ.
 التحلي بالسلوكُالنسـاني وإحترامُالتنـوع وتعزيـزُالشمول
م
وتجنب الحكم املسبق أ ُو املعاملة بإجحافُ .
ُ

اطر الجسديةُ
 ممراعاةُالحدُاألقص ىُمنُالسالمةُوالحدُمنُاملخ ُ
والنفسية.

 -٤املهنية
املحاكـاة الصحية التصرف بطريقة تعزز املعايير
يتعين على ممارس ي ُ
املهنـيـة املتأصـلة في مجـال الـرعـايـة الصـحية و التـعليـمُ.لذا عليهم
االمتثال بما يليُ :
م

 التحلي بالكفاءة والسلوك املنهيُ .
 االلتزام املستمر بالتطور الشخص يُواملنهيُ .
م
املحاكـاة الصحيةُ .
 تشجيع وتطوير الزمالء واملستجدين بمهنة ُ
م
املحاكـاة الصحية.
 صقلُالفرصُالتي تؤدي إلى تقدم مهنة ُ

م

قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي املحاكـاة
الصحية :القيم
ُ
 -٥املس ـاءلة
املمحاكـاة الصـحية م
للمسـاءلة فيما يتعلق بقـرارات ـهم
يخضـع ممارس ي ُ
م
وتصرفاتهم املتخذة في سبيل أداء واجباتهم ومسؤولياتهم .لذا عليهم
االمتثـال بما يليُ :
 الطلبُالدائمُللتغذيةُالراجعةُوالستبصار بهاُ .
ُ

ُ

ُ

 االمتثال م
للمراجعة املهنية ،إن طلب منهم ذلكُ .
 أن يكونوا قدوة ميحتذى بها في السلوك األخالقيُ .
م
املحاكـاة
 التحلي بالسلوك املنهي الذي يصب في صالح مجتمع ُ
الصحية وصاحب العمل وصالحهمُ ُ.

ُ

األخالقية أو غير املهنية
 إكتشاف السلوكيات غير ا ُآلمنة أو غير ُ
وإخطار األطراف ذات الصلة بهاُ .
ُ

م
م
 ا ُلستخدام الحكيم للموارد املتاحة في تصميم أنشطة املحاكـاةُ .

ُ

 التحلي بالحذر ليس فقط بشأن النتائج املرجوة ولكن أيضا
م
العواقبُاملحتملةُغيرُاملقصودة ألنشطة املحاكـاةُ .
ُ
ُ
ُ

 -٦التركـيز على النتـائج
م
م
املحاكـاة الصحية دعم األنشطة التي تعزز الجودة
يتعين على ممارس ي ُ
م
املهنية ُوجودة أنظمة الرعاية الصحيةُ.وتشتمل املخرج ـات على جمي ـع
م
م
املـ ـحاكـاة الصحية وال تقتص ـر فق ـط على املنت ـج النهائيُ.لذا
أجـزاء عملية ُ
عليهم االمتثال بما يليُ :
م
املحاكـاة
 ضمانُاالستخدامُاملوثوقُُوذوُاملصداقية ألنشطة ُ
م
الصحية بما يتماش ى مع معايير املمارسة املعترف بهاُ .
ُ

م
 املشاركة في التحسين املستمر للجودةُ .

ُ

 وضع وقياس األثر عبرُنطـاقُالنتائ ـجُالقابل ـةُللتحقيق  ،بم ـا في
م
امل ـحاكاة واألداء البش ـري وتح ـسين األن ـظم ـة
ذلك ممارس ـة ُ
ُوالنتائج املباشرة على املريضُ .
ُ

 دمج قواعد األخالقيات املهنية وتضمينها في جميع أنشطة
م
املحاكـاة الصحية والثقافة املؤسساتيةُ .
ُ
ُ

 اسـتـخـدام قواع ـد األخالقيـات امله ـنية لنـشـر املمارس ـات
األخالقية في املجاالت ذات الصلةُ.
م
املحاكـاةُالصحيةُوذلك بتعزيزُ
 تحسينُاملعرفةُالعامةُبأنشطةُ ُ
الوصولُُ ُومشاركة املعرفة ُوالخبرات.

م
تؤكد قواعد األخالقيات املهنية ملمارس ي املحاكـاة
الصحية على القيم االساسية الهامة ملمارسة
م
:املحاكـاة وهي
ُ
 النزاهة.١
 الشفافية.٢
 االحترام املتبادل.٣
 املهنية.4
م
 املساءلة.5
 التركيز على النتائج.6
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