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 دهيچك

کنند که ترمززی   «مدیریت»کنند تا آن را چنان  اران تالش میذگ از این رو سياست. تعارض ميان منافع افراد در تعامالت اجتماعی امری ناگزیر است

رعایت موارد اخالقی در ارتباط پزشك با بيمزار  پزشزك بزا     با در این نوشتار مواردی در رابطه. نباشدکننده اعتماد در جامعه  برای خدمت و مخدوش

  .است شدهه ئهای پزشكی ارا های دارویی و پژوهش شرکت

 

از این رو . تعارض ميان منافع افراد در تعامالت اجتماعی امری ناگزیر است

عارض منافع باشند تزالش  بيش از آنكه در پی نفی و رفع ت گذاران سياست

کننزد کزه ترمززی بزرای خزدمت و       «مزدیریت »تا آن را چنزان   کنند یم

این راهنمای خالصه اصول برخورد . اعتماد در جامعه نباشد کننده مخدوش

 .با موارد تعارض منافع است

ایزن اعتمزاد در     شهیر. اعتبار حرف پزشكی به اعتماد مردم وابسته است .1

المت است چزرا کزه پزشزكان بایزد هميشزه      مندی اهالی حوزه س حرفه

در چنزين   شزدن  واقزع . منافع مردم را بزر منزافع فزردی م زدم بدارنزد     

محل اشكال نيست بلكه نحوه برخورد با آن مهم  خود یخود بهموقعيتی 

آشكارسازی تعارض برای مردم و همكزاران بهتزرین شزيوه بزرای     . است

هزم حضزور    در بعضزی مزوارد  . حفظ شأن و حرمت حرفه پزشكی است

 .برای رفع موقعيت تعارض ضروری است طرف یبیك ناظر سوم و 

ارجاع بيمار برای امور تشخيصی درمانی نباید در قبال پاداش یا امتياز  .2

ی مطب  ارجاع ها نهیهزاعم از وجه ن دی  هدیه  تخفيف در اجاره یا )

ضای ارجاع اگر بر مبنایی غير از ضرورت و اقت. باشد...( مت ابل بيمار و 

ی از همكاران یا مراکزز  ا بهرهعلمی صورت گيرد و پزشك در قبال آن 

که از منظر اخالق  شود یمخواری ناميده  تشخيصی درمانی ببرد  سهم

 . ی ممنوع استا حرفهو تعهد 

ی اقزدامات تشخيصزی درمزانی هم زون     رعلمز يغتجویز نا بزه جزا و    .3

نزوار عصزب و   ی  اکوکاردیوگرافی  نوارمغزی  آندوسكوپتصویربرداری  

انتفاع مزالی از مزریب بزا هزي       منظور بهعضله و مواردی از این قبيل 

رضایت بيمزار یزا افززایش خزاطرجمعی او پذیرفتزه       ازجملهتوجيهی 

 .رود یمخواری به شمار  نيست و سهم

 ريتزأ  ی پزشزك  رسزان  خزدمت پذیرش هدیه از بيمار اگر در قضاوت و  .4

در ارتباط طبيزب بزا بيمزار    هدایا حتی اگر خللی . بگذارد جایز نيست

ی و ا حرفزه ی و پرهيزز از مخزاطرات   ا حرفزه ایجاد نكند به دليل شأن 

باشد  نباید تكرار شود و نيز نباید منجر بزه   متيق گراننباید   اخالقی

پزذیرفتن   نيچنز  هزم . ی شخصی شود رابطهی به ا حرفه رابطهتبدیل 

هنگام رد . تی اسا حرفهن دی هم ون پول و سكه مغایر اخالق   هیهد

 .هدیه نيز باید کرامت بيمار را لحاظ کرد و نباید موجب رنجش او شد

ی داروسزازی و تجهيزاتزی   ها شرکتپذیرش هدیه از صنعت هم ون  .5

بگزذارد   ريتأ اگر در تجویز و سایر اقدامات درمانی و تشخيصی طبيب 

هزدایای  . یا پزشك را مدیون شرکت یا کارخانزه سزازد مجزاز نيسزت    

هستند که در جهت منافع بيمزاران   قبول قابلدر صورتی  صنعت تنها

رایگان  نام  بتهم ون کتاب  گوشی پزشكی  خط کش  وزنه و )باشد 

ی صززنعتی  دارویززی و هززا شزرکت ارتبززاط پزشززكان و (. هززا کنگزره در 

ی باشزد تزا در صزورت آشزكار شزدن      ا گونه بهتجهيزات پزشكی نباید 

 .موجب شرمساری ایشان شود

نمایندگان علمی یا فروش صنایع نباید مست يم با بيمزاران در تمزا     .6

حضزور  . تما  با دانشجویان نيز از منظر اخالقی جایز نيسزت . باشند

ی درمزانی و آموزشزی تنهزا بزا نظزارت      هزا  طيمحز این نمایندگان در 

 . مسئوالن و رعایت ضوابط سازمان مجاز است

خارجی پزشزكان تنهزا در    و صنایع از سفرهای داخلی و ها شرکتحمایت  .7

ی ا جلسزه سخنران  شرکت در  عنوان بهصورتی پذیرفته است که پزشكان 

ی علمی برای خرید و ارت ای سزط  علمزی صزنعت    ا لهيوسعلمی  ارزیابی 

انتخاب پزشكان برای سفر باید با مشزورت انجمزن   . یا دانشگاه حضور یابند

ينی یزا مراکزز   ی بزال هزا  بخزش ی آموزشی و یا مزدیران  ها گروهتخصصی  

ی  خزانواده   نهیهز نيتأمهم نين . تح ي اتی صورت گيرد نه حاميان مالی

 .پذیرفته نيست وجه  يه بهپزشكان برای همراهی در سفر 

 
 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

مرکز تح ي ات اخالق و تاریخ پزشكی  دانشگاه علوم پزشزكی تهزران    استادیار  * 
 نتهران  ایرا
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و صزنایع برگززار    هزا  شزرکت ی آموزشزی کزه   ها برنامهمحتوای علمی  .8

 صرفاًسخنرانان . ها تهيه و ویرایش شود نباید توسط خود آن کنند یم

 .محصول برای بيماران را بيان کنند دهیفاباید مالحظات علمی و 

بزه دانشزجویان و    نهیهز کمكی صنعت از دانشگاه چه در قالب ها تیحما  .9

هم ون ساخت و تجهيز  باید متمرکز باشد و به شخصيت چه در مواردی 

کمزك بزه افزراد یزا     . یا بيمارسزتان ارائزه شزود    دانشكده  دانشگاهح وقی 

 .اشخاص به دليل مخاطرات اخالقی و موقعيت تعارض منافع جایز نيست

 هزا  طرحی پزشكی  ها پژوهشبرای مدیریت تعارض منافع در  .11

پژوهشزگران نبایزد در   . اخزالق برسزد    تزه يکمباید به تصویب 

یی کزه در آن مشزارکت   هزا  پزژوهش ی و تصزویب  ريز گ ميتصم

بزرای   صزرفاً پرداخت هزینزه بزه پزشزك    . دارند  دخيل باشند

هم نين ارتبزاط مزالی   . ارجاع و معرفی آزمودنی مجاز نيست

پزژوهش   جزه ينت درگروو  ريتأ پژوهشگر و صنایع نباید تحت 

 .باشد

 
Conflict of Interest in Clinical Environments 

 
Alireza Parsapour* 

 
Abstract 
Conflict of interests in social interactions is inevitable. Policymakers try to manage it in a way that it does not serve 

as a breach of trust. This article presents some of the ethical implications of the physician-patient relationship, 

conflict of physicians with drug companies, and conflicts in medical research. 
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