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n ص(قال رسول اهللا:(
 انِّی بعثْت لاُتَمم مکارِم اْالَخْالق 

nسقراط حکیم:
اخالق برترین و عالی ترین سرمایه بشري است
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:معرفی بیمار
n بیماري مبتال به سرطان خون جهت شروع درمان به درمانگاه خون یکی

. از مراکز دولتی مراجعه می نماید

nا  در حال حاضر تخت خالی در بخش خون وجود ندارد، لذا پزشک ب
ه اورژانس بودن بیماري قصد معرفی او را به یکی از  توجه ب

بیمارستان هاي خصوصی دارد ولی نگران است که همراهان بیمار این کار  
.  را ناشی از تمایالت مالی او بدانند

nچه تفسیري در مورد این شرایط دارید؟
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دکتر فرهاد شاهی
91خرداد 
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ات اخالقیظکتاب پزشک و مالح
دکتر باقر الریجانی:مولف

1383- اول :نوبت و تاریخ چاپ
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، رابطۀ  بین  اعضاي  جامعه  بر خوش بینی   در جامعه  اسالمی
.نسبت  به  یکدیگر و عدم  سوءظن  استوار است

، بدگمانی  و بدبینی  نسبت  به  هم  به    در بین  افرادجامعه  تجسس 
.  جایز نیستوجه  هیچ

n  بر این  مطلب  تاکید دارند کهروایات زیادي  :

ی  « ت     ّ ل      م ود را باید   ن    و  وکار ی   ا   
ردازی   ی   روا    » .       روی        ز 
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اجتناب  و پرهیز ازقرارگرفتن  در موضع  تهمت 

 نباید به  رفتار شما بدگمان  شوند درست  است  که  دیگران
شما هم وظیفه  و شما را مورد تهمت  قرار دهند، ولی  

دارید که  براي  کمک  به  حفظ  سالمت  معنوي  جامعه  از 
کارهایی  که  زمینۀ بدبینی  و بدگمانی  دیگران  را فراهم  

.می سازد، خودداري  کنید
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توجه به  مالحظات  جانبی  
  :که نگوئیم  

n»ما براي  نظر دیگران  کار نمی کنیم  و داوري دیگران  براي  ما مهم  نیست  «

n  بی توجهی  و بی اعتنایی  فضاي  سالم جامعه  را آلوده  می سازد و  این
.  بازتاب ِ منفی ِ آن  فقط  متوجه  ما نمی شود

n بدبینی  و بدگمانی  در جامعههر این   کسی براي  پیشگیري  از وقوع  جو ،
.وظیفه  را بایدبراي  خود الزم  بداند
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توجه به  مالحظات  جانبی  
،   حفظ  حرمت  و احترام ِ هرفردي  در جامعۀ  اسالمی!  آري

، ولی    براي  دیگران  یک  وظیفۀ  مهم  اخالقی  است
برعهدة  هر کسی  است  که  از قبل  از دیگران   این وظیفه 

رفتار و گفتاري  که  به  حرمت  و احترام ِ خود خدشه اي  
وارد می سازد، اجتناب  کند و واقعیات ِ جامعه  و 

را مورد  برداشت هاي  دیگران  از رفتار و گفتار خود 
.توجه  و مالحظه  قرار دهد
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توجه به  مالحظات  جانبی  
اگر کسی  در رفتار خود، به مالحظات  جانبی  توجه  نداشته  
باشد و بدون  رعایت  و مالحظۀ  برداشت هاي عرفی  ـ که  
معموالً از رفتار انسان ها منتزع  می شود ـ رفتار کند، خود 

را فراهم  زمینۀ  بدبینی  و گمانه زنی هاي  دیگران  به خود 
می کند 

سزاوار ، قبل  ازهر چیز خود شخص   و در این صورت
!   است  سرزنش
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امیر مؤمنان علیه السالم 

ش  و  ن  مال ت و  ود  ی   ی را     او  د  ن   ت   ار د د،  باید    ود را      ض     ی       
. ند

اء بِه الظَّنَّ ن أَس نَّ م لُوم ۀِ فَال یالتُّهم عواض ه منَفس ضَع ن و م
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):ع(امام صادق

مال ت  ند ودش را  ود  باید      م   ت  ود و     ع     وا  ی از   و   ی         .
 »ه ا نَفْس نَّ إِلَّ وم لُ فَلَا ی هِم ۀِ فَاتُّ مه عِ التُّ اض و نْ معاً مض و خَلَ منْ د م«
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یک مثال
қƹңқỸƧ ƟƱỷ ңƳỷқ ƩƳƤҳңỸǎ ƟƱỷ ңƳỷқ
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تعریف تعارض منافع در قانون
  1988دادگاه انتاریو در سال 

n"نگرانیاي مرتبط باشد که منافع شخصی چنان به وظیفه حرفه 
اي به طور معقول واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه

. "وجود داشته باشد
n منافع شخصی اثبات تأثیر حقیقی وجود تعارض منافع نیاز به

اي ندارد بلکه وجود یک منفعت ثانویه به تنهائی روي کار حرفه
.کندکفایت می
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تعریف تعارض منافع  
n نظریه تامسون:

اي در مورد یک هدف اولیه تحت تاثیر یک منفعت ثانویه تصمیم حرفه "
."قرار گیرد

:هدف اولیه
 در مسائل بالینی: تعهد به بیمار 

در فعالیت هاي پژوهشی: کسب اطالعات 
علمی

:منفعت ثانویه
مالی 

اعتبار فردي، 
شهرت

ارتقاء دانشگاهی
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قوانین تعارض منافع عمدتاً به کسب منافع مالی 
.شوندمعطوف می
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همیت اخالقی موضوع تعارض منافعا
n اي به جز سالمت آنان بیماران انتظار دارند پزشک هیچ انگیزه

. دهد، در نظر نگیردرا در اقداماتی که انجام می

n صرف نظر از آنکه پزشک واقعاً تحت تأثیر (تعارض منافع
 ودر حفظ اعتماد بیمار به پزشک) منفعت ثانویه باشد یا خیر

.اعتماد جامعه به حرفه پزشکی اهمیت تعیین کننده دارد
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خودارجاعی و تعارض منافع
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خود ارجاعی

nپزشک بیمار خود را به یکی از مراکز پزشکی ارجاع دهد
 :به نحوي که   

تمایالت مالی دخیل باشند ممکن باشد 
یا 

ها وجود داشته باشددخالت آن احتمال
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ابعاد خود ارجاعی
nاین تمایالت ممکن است به یکی از صور زیر رخ دهد:

nمالکیت یا داشتن سهام در آن مرکز
n وجود قراردادهاي مالی مابین دو طرف در راستا ارجاع

بیماران
n وجود منافع مالی براي یکی از اعضاي نزدیک خانواده

پزشک
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منظور از تسهیم درآمد چیست ؟

تفاوت جایگاه تسهیم درآمد با 
خودارجاعی چیست ؟
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معرفی نمونه بالینی
n  موسسه تصویربرداريX  دالر در ازاي ارجاع  بیماران  51500در طی دو ماه اخیر

. به پزشکان پرداخت کرده است

n ج یکی از این پزشکان که متهم به دریافت . طبق مستندات این پرونده خانم دکتر م
بیمار بوده است به ویزیتور موسسه تصویر برداري گفته  دالر در ازاي ارجاع  2385
.کاري خواهم کرد که همیشه سرتان شلوغ باشد : بود

n را شروع  پورسانتدادن  2010ادعا می شود این موسسه تصویربرداري از سال
.  کرده است

nشما چه نظري در این مورد دارید؟
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Fee Splitting
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یک مثال دیگر
n یک پژوهشگر به شما پیشنهاد می دهد تا جهت بررسی اثر یک

.به وي  بیمار معرفی کنید) کارآزمایی بالینی(دارو 

nچه تحلیلی دارید.او روش هاي زیر را به شما پیشنهاد می دهد:
nبر اجراي پروتوکل و ورود بیمار به طرحمشتمل(مبلغ دو میلیون تومان بابت همکاري در طرح مربوطه براي شش ماه(
n مبلغ صد هزار تومان بابت ارجاع هر بیمار
nمبلغ دویست هزار تومان بابت معرفی هر تعداد  بیمار به مرکز طی هر ماه
nهزینه سفر کنگره بین المللی در ازاي معرفی بیشترین بیمار نسبت به سایر مراکز
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Finder fee

Case for 
my 

research
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Finder fee
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Finder fee
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صحیح افراد را ضامن اجرایی اخالق معرفی       آموزشبرخی «
و  ضوابطرا و عده اي هم فرهنگ جامعه می کنند و بعضی هم 

».را پشتوانه اجراي اصول اخالقی می دانندقوانین کیفري 

 197برتراند راسل ، اخالق و سیاست ، ص

چگونه با خودارجاعی برخورد کنیم؟
11/24/2014 10:54:01 AM 

Page 28 of 101 



نحوه برخورد با موضوع تعارض منافع 
n تعارض منافعآگاهی از
nامتناع
n آشکار سازي
nهاهاي بررسی و تأیید رسمی ، ممنوعیتسیستم
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یک مثال از تعارض منافع در پژوهش 
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In December 2006, the commission released a table, showing fees to 
Wakefield - never before publicly disclosed 

£435,643
[approximately $780,000 US] 
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.از بابت ارجاع بیمار مستقالً منفعتی عاید وي نگردد
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The council on Ethical and Judicial 
Affairs(CEJA)
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The council on Ethical and 
Judicial Affairs(CEJA)
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آشکار سازي یا شفاف سازي

تشکیل گروه هاي نظارتی مثل کمیته هاي اخالقی
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معرفی نمونه بالینی
n  موسسه تصویربرداريX  در ازاي ارجاع  بیماران دالر  51500در طی دو ماه اخیر

. به پزشکان پرداخت کرده است

n ج یکی از این پزشکان که متهم به دریافت . طبق مستندات این پرونده خانم دکتر م
دالر در ازاي ارجاع بیمار بوده است به ویزیتور موسسه تصویر برداري گفته   2385
«.کاري خواهم کرد که همیشه سرتان شلوغ باشد ": بود

n دادن پورسانت را شروع  2010ادعا می شود این موسسه تصویربرداري از سال
.  کرده است

nشما چه نظري در این مورد دارید؟
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 نیز و درگیر پزشکان از یک هر
 OCM برداري تصویر موسسه

 ممنوعیت فدرال قانون نقض به
 خدمات در درآمد تسهیم

 اشد مشمول و محکوم سالمت،
 و حبس سال 5 شامل مجازات
 جریمه دالر 250000 پرداخت

 که پولی تمام برابر دو حداقل یا
  یا دریافت ارجاع ازاي در

.می شوند کرده اند پرداخت
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تعارض منافعآگاهی از 

؟آیا تعارض منافع به خودي خود غیر اخالقی است 
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The challenge for academic medicine is not 
to eradicate them, which is fanciful and 

would be inimical to public policy goals, but 
to recognize and manage them sensibly 

and effectively.”

David Korn JAMA 284, 2234-2236, 2000
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“Conflicts of interest are ubiquitous and 
inevitable in academic life, indeed, in all 

professional life.  

The challenge for academic medicine is not 
to eradicate them, which is fanciful and 

would be inimical to public policy goals, but 
to recognize and manage them sensibly 

and effectively.”

David Korn JAMA 284, 2234-2236, 2000
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آشکار سازي
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نحوه برخورد با خود ارجاعی
nارجاع بر اساس موارد زیر باشد:

nنیاز بیمار
nهاي پزشک یا مرکز ارجاع شوندهتخصص و توانایی
n شفاف سازي انجام گیرد.
n ارایه خدمات مستقیماً  توسط خود پزشک صورت گیرد.
n از بابت ارجاع بیمار مستقالً منفعتی عاید وي نگردد.
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آشکار سازي
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به نظر شما آشکار سازي  به چه میزان اعتماد بیمار به 
پزشک را مختل می نماید؟
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Assessing Effects of Disclosure
n Online survey of 3,520 participants

n Financial interests disclosed
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جهت کاهش تسهیم درآمد یا جایزه بگیري در 
مطالعات چه اقدامی را توصیه می کنید؟

11/24/2014 10:54:02 AM 

Page 54 of 101 



Anti-kickback law

A violation of the anti-kickback law is a felony 
offense that carries 
1. criminal fines of up to $25,000 per violation, 
2. imprisonment for up to five years and 
3. exclusion from government health care programs. 
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هاي بررسی و تأیید رسمی سیستم
هاممنوعیت
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  رابطه بین اخالق و قانون
n شود می تدوین اخالق براساس معموالً قانون. 
nمی کند لحاظ را اخالقی حداقل هاي تنها قانون.  
nاست خاموش مسائل از بسیاري در قانون. 
nدهد می کلی حکم قانون.
nداشته تعارض یکدیگر با است ممکن اخالق و قانون 

 .باشند
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آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي 
شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته

n فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان مگر با  -22ماده
مجوز رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ممنوع 

. است
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آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي 
شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته 

n جذب بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی -12ماده, 
پلی , به مطب شخصی یا بیمارستان وابسته به دولت و خیریه

داروخانه و پاراکلینیک خصوصی به منظور استفاده مادي , کلینیک
.ممنوع است
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آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي 
شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته

n در مواردي که مشاوره پزشکی الزم باشد انتخاب  -20ماده
پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به 

. آید- عمل می

11/24/2014 10:54:03 AM 

Page 63 of 101 



آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي 
شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته 

n شاغالن حرفه پزشکی حق دریافت و پرداخت هر  -17ماده
گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و 

.موسسات پزشکی را ندارند
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آیا در کشور ما کمیته اخالق پزشکی و قوانین مربوط به تعارض منافع 
وجود دارد؟
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) مثل تولیدکننده داروي مشابه(در صورت شکایت مدعی
چه جرایمی از سوي کمیته هاي اخالق در پژوهش در  

.نظر گرفته می شود؟
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امتناع
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متخصص بیماري هاي ریه پس از معاینه، از بیمار می خواهد تا  
این پیشنهاد . در مطب ایشان تحت اسپیرومتري قرار گیرد

چگونه درقالب تعارض منافع قرار می گیرد؟

مثال
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تفسیر بر اساس تعریف تعارض منافع

هدف اولیه

هدف ثانویه

تاثیر

نیاز بیمار بھ اسپیرومتری

حق الزحمھ اسپیرومتری

نیت پزشک بھ تنھایی
برداشت بیمار از این امر
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مثال دوم
n  گروهی از متخصصان گوارش بیمارستان دولتی یک مرکز خصوصی

. اندوسکوپی ر در نزدیکی بیمارستان راه اندازي نموده اند

n بیمارانی که تمایل به انجام اندوسکوپی توسط اعضاي هیأت علمی ،نه
فلوشیپ، را دارند و یا وقت اندوسکوپی زودتري را می خواهند از طرف 

.منشی بخش اندوسکوپی به  این مرکز معرفی می شوند

nچه تفسیري از این روند دارید؟
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مثال سوم
n  در اورژانس یکی از بیمارستان هاي دانشگاه خودتان آگهی

تبلیغاتی به همراه آدرس مطب یکی از متخصصین رادیولوژِي به 
.دیوار الصاق شده است

nچه تفسیري از این روند دارید؟
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مثال چهارم
n یکی از متخصصین خون در مرکز شما پس از راه اندازي مطب

خصوصی به بیماران اعالم می دارد که از این پس به جاي     
بیمار را در بیمارستان ویزیت خواهد  20بیمار در روز تنها  40

کرد و بقیه بیماران در صورت تمایل می توانند به مطب وي 
.مراجعه نمایند

nچه تفسیري از این روند دارید؟
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مثال پنجم
n بیماري با تشخیص کانسر معده توسط یکی از اساتید در مطب خصوصی تحت شیمی

.درمانی می باشد

n  بیمار به علت تب و نوتروپنی توسط همراهان به درمانگاه صبح همان استاد در بیمارستان
.دولتی مراجعه و درخواست ویزیت  می نماید

n استاد به همراهان می گوید که بیماران بخش خصوصی را فقط در مطب ویزیت می نماید و
.در صورت نیاز به بستري باید در بیمارستان دیگر این کار صورت پذیرد

nچه تفسیري از این روند دارید؟
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مقدمه
n هاي آموزشی و هاي  برنامهبسیاري از هدایا با تأمین هزینه

.آورندتحقیقی زمینه  رشد پزشکی را فراهم می

nتواند به علت عدم تناسب با فعالیتگاهی قبول این هدایا می
هاي مربوطه موجب اختالل در عملکرد پزشکان و ارایه خدمات 

.به بیماران گردد
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Nexium
(AstraZeneca)

$224 Million (2005)

Source:  Donohue JM.  NEJM.  2007;357:673-81;  *WSJ Oct 7, 2005; 
**WSJ Apr 16, 2004

Lunesta (Sepracor)
$214 Million (2005)

Coke  Classic 
$146 Million 

(2004)*
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رایج ترین هدیه شرکت هاي داروئی به پزشکان 
؟کدام است

11/24/2014 10:54:03 AM 

Page 82 of 101 



94 %

78 %

83 %

7 %

26 %

15 %

18 %

16 %

9 %

3 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Any above relationship

Drug Samples

Food or beverage in workplace

Tickets to cultural or sporting events

Reimbursements for admission to CME meeting

Reimbursements for meeting expenses (travel, 
food, lodging)

Payments for consulting

Payments for speakers' bureau

Payments for advisory board

Payments for enrolling patients in a clinical trial

Campbell EG.  NEJM.  2007;  356:1742-50

؟رایج ترین هدیه شرکت هاي داروئی به پزشکان کدام است
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رایج ترین هدیه شرکت هاي داروئی به پزشکان 
؟کدام است
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قبول هدایا به چه میزان در شما 
تاثیر می گذارد؟

قبول هدایا به چه میزان در همکاران  شما 
تاثیر می گذارد؟
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Perceived influence of pharmaceutical reps
on prescribing

(Am J Med 2001;110:551)

None
61%

A little
38%

A lot
1%

None
16%A little

51%

A lot
33%

P<.0001

“You”
“Other 
physicians”
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Influence on Physician Behavior
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n آیا ارزش و بهاي هدیه بر میزان تاثیر گذاري بر نحوه
طبابت پزشکان  دخیل است؟
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اهمیت اخالقی قبول هدایا
:تظاهر ناشایست در دیدگاه بیماران و یا همکاران

n   در چنین شرایطی اعتماد عمومی به پزشکان ممکن است خدشه
.دار گردد
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اهمیت اخالقی قبول هدایا
اثر قبول هدایا بر طبابت پزشک

nجبران و نشان دادن قدرشناسی  
nهاي مربوطه تمایل و بیشتر جهت مصاحبه با نمایندگان شرکت
nهاتصمیم اجراي مطالعات تجربی برروي داروهاي این شرکت
nهاتجویز بیشتر داروهاي ساخت این شرکت

n حس مثبت نسبت به آن فراورده یا شرکت مربوطه
nتغییر اطالعات و دانش فرد
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A comparison of physicians’ and patients’ attitudes 
toward pharmaceutical industry gifts

31 31 29

48
56

8 8
12

24

42

0

10

20

30

40

50

60

Pen Mug Lunch Dinner Trip

Percentage that considered gift influential

Patients
Physicians
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Perception of Influence

Am J Med.  2001;110:551–557
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آیا پزشک اجازه دارد که یک استتوسکوپ را به عنوان هدیه از  
شرکت دارویی بپذیرد؟

مثال
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راهکارهاي مرسوم در ارزیابی هدایا
nپزشکان در قبول هدایا باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

nها  براي بیماران یا مراقبت از آنفایده
n ارزش قابل توجه مادي عدم
nدریافت مستقیم پولعدم
n سازي و عدم ایجاد تعهد در پزشکشفاف

11/24/2014 10:54:06 AM 

Page 95 of 101 



توانند براي بیمار مفید باشندبعضی از هدایا می
nها، قلم، چراغ قوه،  کتاب
n ،دفتر یادداشت
n،خط کش، وزنه
nگوشی پزشکی

nهاي علمی براي پزشکانکنفرانس

nهاي صرف غذا جهت تبادل اطالعات بین برنامه
پزشکان
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n Released in 2002
n (revised in 2008)

n Food
n Modest
n In the workplace

n Educational Gifts
n limit <$100

n Prohibition:
n Entertainment
n Non-educational practice-

related (pads, mugs, etc)

n No enforcement
http://www.phrma.org/files/PhRMA%20Code.pdf
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آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي 
  شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته

n تبلیغ تجاري کاالهاي پزشکی و دارویی از سوي شاغالن حرفه
هاي پزشکی همچنین نصب اعالنات تبلیغی که جنبه تجاري 

. دارند در محل کار مجاز نیست
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