راهنمای دهگاهنیتعارض منافع
چکیدهای از راهنمای جامع زپش کانربایمدرییتتعارض منافعرد اراهئیخدماتسالمت ،آموزش و ژپوهش
تعارض میان منافع افراد در تعامالت اجتماعی امری ناگزیر است .ازاینرو سیاستگزاران بیش از آنکه در پی نفی و رفع
تعارض منافع باشند تالش میکنند تا آن را چنان " مدیریت " کنند که مانعی برای خدمت و مخدوشکنندد اعتمداد در
جامعه نباشد .این راهنما اصول کلی برخورد با موارد تعارض منافع را بیان میکند .تخلف از این راهنما بهعنواا رفتوار
خالف شئا حرفهای ،شغلی واداری ماضاع ماده  6آیینناموه انتظوامی ریویی ی بوه تخل واف

ون ی و حرفوهای شواالال

حرفههای پزشکی و وابسته ،بنی  11ماده  7قانا مقورراف انتظوامی هیئو علموی دانشوااههوا و مؤیسواف آمواز

عوایی و

تحقیقاتی کشار و بنی  1ماده  8قانا رییی ی به تخل اف اداری ای .
یکم .اعتبار حرَف پزشکی به اعتماد مردم وابسته ای  .ریشهی این اعتماد در حرفه منیی اهایی حازه یالم ایو چراکوه
پزشکا بایی همیشه منافع مردم را بر منافع فردی مقیم بیارنی .واقعشی در چنین ماقعیتی بهخادیخاد محل اشکال نیس
بلکه نحاه برخارد با آ مهم ای  .آشکاریازی تعارض برای مردم و همکارا بهترین شویاه بورای ح وأ شو

و حرمو

حرفه پزشکی ای  .در بعضی ماارد هم حضار یک ناظر یام و بیطرف برای رفع ماقعی تعارض ضروری ای .
دوم .ارجاع بیمار برای امار تشخیصی درمانی نبایی در قبال پادا

یا امتیاز (اعم از وجه نقیی ،هییه ،تخ یوف در اجواره یوا

هزینههای مطب ،ارجاع متقابل بیمار و  )...باشی .ارجاع ا ر بور مبنوایی الیور از ضورورف و اقتضوای علموی

وارف یورد و

پزشک در قبال آ بهرها ی از همکارا یا مراکز تشخیصی درمانی ببرد ،یهم خااری نامییه میشواد کوه از منظور اخوال و
تعهی حرفهای ممناع ای .
سوم .تجایز نا بهجا و الیرعلمی اقیاماف تشخیصی درموانی همووا تصوایربرداری ،آنیویوکاپی ،اکاکواردیا رافی ،نواار
مغزی  ،ناار عصب و عضله و مااردی از این قبیل بهمنظار انت اع مایی از مریض با هیچ تاجیهی ازجملوه رضوای بیموار یوا
افزایش خاطرجمعی او پذیرفته نیس و یهم خااری به شمار میرود.
چهارم .پذیر

هییه از بیمار ا ر در قضاوف و خیم ریانی پزشک ت ثیر باوذارد جوایز نیسو  .هویایا حتوی ا ور خللوی در

ارتباط طبیب با بیمار ایجاد نکنی به دییل ش

حرفهای و پرهیز از مخاطراف حرفهای و اخالقی ،نبایی را قیمو باشوی ،نبایوی

تکرار شاد و نیز نبایی منجر به تبییل رابطهی حرفهای به رابطهی شخصی شاد .همچنین پذیرفتن هییهی نقیی هموا پال
و یکه مغایر اخال حرفهای ای  .هناام رد هییه نیز بایی کرام بیمار را یحاظ کرد و نبایی ماجب رنجش او شی.

پنجم .پذیر

هییه از

ونع همووا شورک هوا ی دارویوازی و تجهیزاتوی ا ور در تجوایز و یوایر اقویاماف درموانی و

تشخیصی طبیب ت ثیر باذارد یا پزشک را مییا شرک یا کارخانه یوازد مجواز نیسو  .هویایای

ونع تنهوا در

وارتی

قابلقبال هستنی که در جه منافع بیمارا باشی (همووا کتوا  ،اشوی پزشوکی ،خوش کوش ،وزنوه و ثبو نوام رایاوا در
کنارهها) .ارتباط پزشکا و شرک های

نعتی ،دارویی و تجهیزاف پزشکی نبایی به انهای باشی تا در

ارف آشکار شی

ماجب شرمساری ایشا شاد
ششم .نماینی ا علمی یا فرو

نایع نبایی مستقیم با بیمارا در تماس باشنی .تماس بوا دانشوجایا نیوز از منظور اخالقوی

جایز نیس  .حضار این نماینی ا در محیشها ی درمانی و آمازشی تنهوا بوا نظوارف مسوئا

و رعایو ضواابش یوازما

مجاز ای .
هفتم .حمای شرک ها و

نایع از ی رهای داخلی و خارجی پزشکا تنها در

ارتی پذیرفته ای که پزشوکا بوهعنواا

یخنرا  ،شرک در جلسهای علمی ،ارزیابی وییلها ی علمی برای خریی و ارتقای یوط علموی

ونع یوا دانشوااه حضوار

یابنی .انتخا پزشکا برای ی ر بایی با مشارف انجمن تخصصی ،روههوای آمازشوی و یوا موییرا بخوشهوای بوایینی یوا
مراکز تحقیقاتی

ارف یرد نه حامیا مایی .همونین ت مین هزینهی خاناادهی پزشکا برای همراهی در ی ر بههویچوجوه

پذیرفته نیس .
هشتم .محتاای علمی برنامههای آمازشی که شرک ها و

نایع بر زار میکننی نبایوی تایوش خواد آ هوا تهیوه و ویورایش

شاد .یخنرانا

رفاً بایی مالحظاف علمی و فاییهی محصال برای بیمارا را بیا کننی.

نهم .حمای های

نع از دانشااه چه در قایب کمکهزینه به دانشجایا و چه در مااردی همووا یواخ و تجهیوز ،بایوی

متمرکز باشی و به شخصی حقاقی دانشااه دانشکیه یا بیماریتا ارائه شاد .کمک به افراد یا اشخاص به دییول مخواطراف
اخالقی و ماقعی تعارض منافع جایز نیس .
دهم .برای مییری تعارض منافع در پژوهشهای پزشکی ،طرحها بایی به تصایب کمیتهی اخال بریوی .پژوهشوارا نبایوی
در تصمیم یری و تصایب پژوهشهایی که در آ مشارک دارنی ،دخیل باشنی .پرداخ هزینه به پزشک
و معرفی آزمادنی مجاز نیس  .همونین ارتباط مایی پژوهشار و

رفاً برای ارجواع

نایع نبایی تح ت ثیر و در رو نتیجهی پژوهش باشی.

