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 در اصلی دغدغههاي از یکی به تبدیل و گرفته قرار توجه مورد، دارد پزشکی اخالق در ندیری سابقه که رازداري از بیش خصوصی حریم امروزه
 از عبارتست، باشد می خصوصی حریم پنجگانه ابعاد از یکی که تصمیماتی خصوصی حریم. است شده سالمت عرصه در پژوهش و مراقبت
 دلیل همین به. ناخواسته دخالتهاي سایر و دولت دخالت زا فارغ تصمیمات آن براساس عمل و خود تصمیمات اخذ در فرد یک توانایی
 این. دارد یکسانی و پوشانی هم خود سالمتی به مربوط تصمیمات در فرد اختیار و اتونومی با خصوصی حریم از نوع این که میرسد بنظر
   .است...  و درمان ختم، درمان ،زندگی شیوه درباره مهم تصمیمات اخذ براي مسؤولیتپذیري به مربوط سالمت حوزه در حریم نوع
 چگونه باید، اندازند می خطر به پرچرب و قندي مواد زیاد مصرف مانند ناسالم هاي روش از استفاده با را خود زندگی مردم که مواردي در

؟ گذاشت احترام باید اه آن انتخاب حق به کجا تا که این یا و کرد ممنوع را اعمال این و ایجاد جامعه در قوانینی باید آیا؟ شود عمل
 این که شود می مشخص دقت باکمی اما. است مضر  خودشان براي بیشتر آنان هاي انتخاب این میرسد بنظر امر بادي در اگرچه
 سالمت و تکامل روند بر تاثیر، جامعه بر درمان هاي هزینه تحمیل، مولد نیروي کاهش باعث مادران چاقی خصوصاً و زندگی هاي سبک
 بیمه از توان می آیا؟ کجاست مداخله مرز اما. نگذاشت آزاد زیستی ناسالم انتخابهاي در را افراد توان می لذا. شود می ودکانک و جنین

 و اساس این بر؟ تکلیف یا است حق، سالمتی آیا که شود داده پاسخ نیز سؤال این به باید اینجا در البته؟ کرد امتناع چاق افراد سالمت
 شده این به منجر »دارد انتخاب حق کسی چه« و »دارد تصمیمگیري حق کسی چه« اینکه مورد  در قانونی و قیاخال توافقات عدم
 دعوا طرفین و همدیگر رقباي به تبدیل قانونگذاران و محققین، خانوادهها، بیمارستانها، پرستاران، پزشکان، بیماران گاهی که است
 پزشکی مراقبتهاي و آموزش، تربیت  نحوه خصوص در آزاد تصمیمگیري مورد در والدین درخواست اگرچه مثال بعنوان. شوند

 با مغایر و کودکان سالمت از غفلت یا اهمال نوعی به که کودکان چاقی مانند مواردي در لیکن گیرد قرار احترام مورد باید فرزندشان
    .نماید می بایسته  پزشکی پدرساالري یا کپترنالستی دیدگاه اساس بر پزشکی مداخله، است کودکان حقوق کنوانسیون مفاد


