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چكيده
مقدمه
بهموازات پيشرفت دانش پزشکي ،ارتباطات و شيوههاي کسب درآمد حرفههمنهدا پزشهکي نيهز شهک ههاي
جدیدتر و پيچيدهتري به خود گرفته است که بهتبع آ این نگراني را در جامعه ایجاد کرده است که مبنهاي
رابطه سنتي بين پزشک و بيمار که بر اساس اعتماد و در جهت منافع و مصالح بيمارا بوده است به سهمت
تجارت و دادوستد سوق پيدا کند؛ که قطعاً از این حيث پایههاي اعتمهاد بيمهارا و عمهوم مهردم بهه حرفهه
پزشکي و سالمت آنا به مخاطره خواهد افتاد .روششناسي
این پژوهش از دو نوع مطالعه نظري و کيفي بهره برده است که درنهایت منجر به تهدوین راهنمهاي اخالقهي
مربوطه شده است .در مطالعه نظري با استفاده از یک سري کليدواژهها با استفاده از جسهتجوي اینترنتهي از
مقاالت مربوطه استفاده شده است .همچنهين از برخهي کتها ههاي اخالقهي و فقههي و حقهوقي و برخهي از
سایتهاي اینترنتي در زمينه آیات و روایات نيز استفاده شده است .در مطالعه کيفي با  39نفر از افراد شام
 3پزشک عمومي و  11پزشک متخصص در رشهتهههاي بهاليني پزشهکي 11 ،نفهر از افهراد صهاحبنظهر در
زمينههاي فقه ،حقوق ،اخالق ،اقتصاد سالمت و روانشناس اجتماعي 1 ،نفر از دسهتانهدرکارا اصهلي نظهام
سالمت و  9نفر از مدیرا شرکتهاي دارویي و بيمهها مصاحبه به عم آمده اسهت .همچنهين از  11نفهر از
مراجع عظام تقليد به دلي مقدور نبود مصاحبه حضوري استفتاء کتبي به عم آمهده اسهت .درنهایهت بها
استفاده از یافتههاي مطالعه نظري و کيفي پيشنویس راهنماي اخالقي ،طهي  9مرحلهه و بها نظرخهواهي از
صاحبنظرا تدوین شده است.
يافتهها
 -1مطالعه نظري ،خود ارجاعي و سهم خواري :در کدهاي اخالقي موجود در برخي کشورها بهعنوا اعمالي
غيراخالقي تلقي ميشوند که به علت عوارض نامطلو آ ها نهایتاً موجب تخریب رابطه بين پزشک و بيمهار
که پایه اصلي آ بر اعتماد استوار است ميشوند .پرداختهاي غيررسمي ( :)Informal paymentsاین پرداختها
ميتوانند بهصورت نقدي و یا غير نقدي (بهصورت هدیه) باشند .اگرچه پرداخهتههاي غيررسهمي بيشهتر در
کشورهایي که به لحاظ وضعيت اقتصادي در زمره کشورهاي با درآمهد پهایين ( )Low incomeقهرار دارنهد و
کمتر توسعهیافته هستند دیده ميشود ،ولي حتي در کشورهاي با درآمد باال هم مشاهده شده است .هدایاي
بيمارا به پزشکا  :در مورد هدایاي بيمارا در کدهاي اخالقي کشورها مطلب زیادي وجهود نهدارد و البتهه
عمده مطالبي هم که در دسترس است در آ اتفاقنظر وجود ندارد .هدایاي شرکتهاي صنعتي :هرچند این

شرکتها در روند ارتقاء دانش پزشکي از طریق حمایت از پژوهش ،آموزش و درما نقش بهسزایي دارند امها
با استفاده از مشوقهایي که به کادر پزشکي ميدهند مداخالت نابجایي را در ایهن رونهد مهيتواننهد داشهته
باشند.
-2مطالعه کيفي :در سهم خواري ،جبرا مالي پزشک ،عالوه بر دریافت وجه نقد بهه طهرق دیگهري ماننهد
داد هدایا ،تبادل متقاب بيمار ،انجام کاري براي پزشک ارجاع دهنده ،داد پول اجاره مطب و یا اگر ملکي
باشد داد هزینههاي مطب انجام ميشود .در مورد خود ارجاعي هم عالوه بر داشتن مالکيت و یها سههام در
مراکزي که بيمار به آ ها ارجاع شده است و نيز استفاده از یک سري تجهيزات در مطب بهه طهرق دیگهري
مانند ارجاع از بيمارستا دولتي به مطب و یا بيمارستا خصوصي ،ارجاع متقاب بيمار و انجام ویزیهتههاي
مکرر هم قاب انجام است .در مورد پرداختهاي غيررسمي هم که در ایرا به زیرميزي معروف است معلهوم
شد که این عنوا به پرداخت اضافه بر تعرفه رسمي اطالق ميشود .همچنين معلوم شد که رواج پدیدههایي
مانند سهم خواري ،خود ارجاعي و زیرميزي در زمينه یک سري معضالت در نظام سالمت مانند واقعي نبود
تعرفهها ،رابطه مالي مستقيم بين پزشک و بيمار ،عدم وجود یک سيستم ارجاع مناسب ،سرمایهگهااري کهم
دولت در بخش سالمت ،مشکالت مربوط به سيستم پرداخت کارانه ( ،)Fee for serviceمشهکالت نظهارتي و
قانوني و نيز یک سري عوام دیگر مانند مشکالت اعتقادي و اخالقي برخي پزشهکا و مشهکالت اقتصهادي
جامعه به وجود آمده است.
 -3پيشنويس راهنماي اخالقي :تدوین این پيشنویس در دو بخش راهنماي عمومي و اختصاصي انجهام
گرفته است.
بحث و نتيجهگيري
عمده دالی بروز این اعمال غيراخالقي را ميتوا در دو بعد فردي و سيستميک تقسيمبندي نمود .بهه نظهر
ميرسد اصالحات الزم در این ابعاد هم باید بهموازات هم پيش برود .بهعبارتدیگر ههم بایهد نظهام سهالمت
ایرا کارآمدي الزم را پيدا کند و هم اینکه نيروي انساني که خدمات سالمت را ارائه ميکنند به طرز مناسب
و در جهت اهداف نظام سالمت تربيت شوند .بدو شک بدو کارآمد کرد نظام سالمت و صرفاً اتکهاي بهه
اخالق منشي و ویژگيهاي شخصيتي افراد نميتوا انتظار داشت کهه چنهين پدیهدههها و معضهالتي وجهود
نداشته باشد.
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