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چكيده
مقدمه
امروزه با رشد خيرهکننده علوم پزشکي و ظهور گرايشهاي تخصص ي و ف وق تخصص ي؛ همچن ين تع امال
وسيع ،مهم و به لحاظ اقتصادي سنگين با عرصههاي مختلف صنعت تعامال پيچيده و گس تردهاي در درون
حرفه مندان و نيز ميان حرفه مندان و ذينفعان بيروني ازجمله صنايع دارويي و تجهيزا پزشکي شکل گرفته
است .تعامال درون حرفهاي و بين حرفهاي که براي پزشکان منفعت مالي به همراه داشته باش د آنه ا را در
موقعيت تعارض منافع قرار ميدهد .اين موقعيت اگر بهدرستي مديريت نشود ميتواند هدف حرف ه پزش کي را
مخدوش ساخته و بهتبع آن اعتبار حرفه مندان علوم پزشکي را به مخاطره بيندازد .نظ ر ب ه اهمي ت مو و
تعارض منافع در علوم پزشکي و مديريت آن در اين نوشتار موردبررسي قرار گرفت.
روششناسي
ابتدا مطالعه نظري درباره تعارض منافع و نحوه برخورد با آن در کشورهاي دنيا به عمل آمد .سپس مو و
تعارض منافع در متون سنتي و منابع مذهبي بررسي شد و با برگزاري جلسا راهکارهاي م ديريت تع ارض
منافع ارائه گرديد .با اجما نظرا گزارش نهايي طرح تدوين و ارائه شد.
يافتهها
تعارض منافع و عيتي است که در آن هدف اوليه حرفه که کمک به بيمار است درخطر مخدوش شدن توسط
هدف ثانويه که منافع خود فرد است قرار بگيرد .هرچند اين و عيت اختصاصي به حرفه پزشکي ندارد ام ا در
اين مقاله بحث معطوف به تعار ا منافع در طب خواهد بود .اين و عيت در ذا خ ود غيراخالق ي نيس ت
چراکه در بسياري از موارد براي پزشک اجتنابناپذير است اما تعيين وابطي ب راي جل وگيري و ب ه ح داقل
رساندن عوارض و آسيبهايي احتمالي اين موقعيت روري است.
صنعت و تجار با پزشکي متفاو است و تعارض منافع به اين معني در آنجا مو وعيت ن دارد .در تج ار و
بيع مبنا کسب منفعت است و اين مو و نکوهيده نيست ،ولي در پزشکي سالمت بيم ار ب ر من افع پزش ک
اولويت دارد؛ و اين به علت قداست و ارزشي است که براي سالمت و حيا انسان قائل هستيم .به همين دليل
ورود به حرفه پزشکي الزاما خاصي دارد .دستمزد پزشکي غير از اجر هاي ديگر است گرچه در جنبه شکلي
مشابه ساير خدما ماهيت اجاره و عقود دارد و حق معالجه مزدي به ازاي يک عم ل اس ت ول ي س ط اي ن
قرارداد متفاو است .لذا يک سري مؤلفهها مانند احتمال خطر و تأثير منفعت ثانويه بر من افع بيم ار را باي د
اينجا در نظر گرفت.
اين نوشتار مروري است بر جنبههاي فقهي مو و تعارض منافع در عرصه پزشکي که در آن سوابق مشابه در
منابع و مباني فقهي موردبررسي قرار گرفته و در خصوص سطوح مختلف تعارض من افع مو ع فق ه تبي ين

ميشود .در فصول اين گزارش بهطور خاص به مو و تعارض منافع در ارائه خدما سالمت ،آموزش پزشکي
و پژوهش پزشکي پرداخته شده است.
بحث و نتيجهگيري
اين نوشتار نقطه شروعي براي پرداختن علمي و کارشناسي به مقوله تعارض منافع است که از پرچ الشت رين
مقوال اخالقي در نظام سالمت است .اميد است که موردتوجه عالقهمندان و ناقدان قرار گرفت ه و ب هعن وان
متني آموزشي مورداستفاده قرار گيرد .چراکه مهمترين اصل در برخورد با مو و تعارض منافع آموزش افراد
در اين حوزه است .هرگونه تالش براي ارتقاء مباني تعهد و رفتار حرفهاي در گروه پزشکي بدون ترديد باع ث
ارتقاء جايگاه حرفه مندان در نزد مردم و افزايش اعتماد آنان خواهد بود و اميد است که مورد ر ايت خداون د
نيز قرار گيرد.
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