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ککه   ويژه به ،ستین دهیکس پوش چیبر هتعارض منافع  يها تیموقع تیاهم

که با جان افراد  يمیارتباط مستق لیبه دل ،در حوزه سالمت ها تیموقع نيا

 قيمصاد پیرامونرو توجه و مداقه  نياز ا. ابندي يدوچندان م يتیاهم ،دارد

  .برخوردار است يا ژهيو تیاز اهم ياستیس يراهكارها هئو اراتعارض منافع 

محک   اسکت ککه بکه     يمعن نيبه ا ،است تیوقعم کيتعارض منافع 

 تیک ناروا، موقع ايروا  میتصم کاحتمالي اتخاذ ي تیدر موقع گیري فردقرار

قبل از عبارت  ،تیکار بردن واژه موقع به رو، نياز ا. شود يم ليبه عمل تبد

 ارضتعک   تیک موقعافکزون بکر ايکن،    . رسد يبه نظر م يتعارض منافع ضرور

، ددار گي معنکادار وابست ،شود يآن گرفته مطي ر که د يمیبه تصم ،منافع

بیانجامد که خود مي تواند بهار به فساد مي تواند ناروا  ماتیاتخاذ تصم زيرا

 ي تعارض منافعها تیموقع ،گريد يسو از. را به خزان بنشاند نظام سالمت

احتمال قرار گرفتن  ي،طيدر هر شرا يقابل اجتناال هستند که هر فرد ریغ

قابکل   ي تعکارض منکافع،  هکا  تیک موقعناگفته پیداسکت ککه   . داردرا  آندر 

 .بود دواریها ام آن تيريبه مد توان يبلكه تنها م ؛ستندنی يریجلوگ

 

 منافع و تعارض منافع تضاد
دو  نیتضکاد منکافع در بک    ،در واقکع . هسکتند  جدا ازيكکديگر دو مقوله 

 ياریبس. افتد ياتفاق م تيموجود کيو تعارض منافع در درون  تيموجود

 ؛هستند ختاري و نهاديسا يها نهیزم يتعارض منافع دارا يها تیاز موقع

نادرسکت   ينکدها يفرآ ايکه در اهداف سازمان وجود دارد و  يمثل تداخالت

نادرست اتفاق  يساختار سازمان لیبه دل يي کهها تیموقع. ماتیصماتخاذ ت

نکد اسکت ککه    نیازمدر ساختار و اهداف نظام سالمت  يراتییافتد به تغ يم

 يتمامي متولي اصلي آن است، اما درمان و آموزش پزشك ،وزارت بهداشت

تعارض  يها تیدر موقع توانند يم ينظام سالمت در هر سطحمنابع انساني 

 . رندیمنافع قرار گ

هاي پکی،، حکین و    از جمله آموزش رانهیشگیپ يها استیس عالوه بر

لیت، الزم اسکت راهبردهکاي مکديريت    ئوپس از استخدام و واگکذاري مسک  

در صکورت سکوا اسکتفاده از    ي هک یتنب يها استیسموقعیت تعارض، اتخاذ 

توجه کافي به تهیکه   نیهمچن. بیني نمايد پی، را نیز ييها تیموقعچنین 

اظهکار   ریک نظ ي،شکنهاد یپ يهکا  اسکت یس زيرساخت هاي الزم در تکدوين 

به طور ويژه الزم است  .، ضرورتي بنیادين استتعارض منافع يها تیموقع

و  يزن سوت ، همچنینو آموزش سازي آگاهدر  يجامعه مدنبه نق، اصیل 

ي کارآمد سازوکار، به عنوان تعارض منافع يها تیموقع ياعالم موارد افشا

 .براي مديريت مطلوال تعارض منافع اشاره نمود

هکاي تعکارض منکافع در نظکام      نبايد فراموش کرد توجه بکه موقعیکت  

 .موضوعي تازه است که نیازمند مطالعات و شواهد بیشتري است سالمت،
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