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مهارت اساسی  :6توانایی تعریف

معیارهفای اخالقفی

مرتبط با تریاژ ،تخصیص منابع و اسفااناارد مراقبفت در
واکنش اضطراری
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 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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مهارت اساسی  :6توانایی تعریف معیارهای اخالقی مرتبط با تریاا ،،تخیایم منااب و اساتاندارد
مراقبت در واکنش اضطراری
تریا ،و جیرهبندی اغلب در نقطه تمرکز پاسخگویی به بحرآنهای اضطراری قرار دارند .معیارهای خاص و چارچوبهای کلای بارای
این فعالیتها تدوین شده ،که دربارهی آنها در هدف آموزشی  6.1بحث شده است .بحث با بررسی سه موضاو مارتبط باا عادالت
دنبال میشود .اول ،موردی است که می تواند برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان مراقبت ،دردسر ساز باشد ،یعنی ایان واقعیات
که استانداردهای مراقبت میتواند در شرایط اضطراری مختلف قابل تغییر باشند(هدف آموزشی .)6.2
موضو دوم ،که در چند سال گذشته بحث و جدل زیادی ایجاد کرده ،موضو اشتراک مناف در اجتماعاتی است کاه ییال نظاارت
سالمت عمومی قرار دارند ،مانند وقتی که جوام نمونه ارسال میکنند تا جامعاه بینالمللای بتواناد بارای واکسان بعادی آنفلاوانزا
برنامهریزی کند(.هدف آموزشی .)6.3
سوم ،تامین دسترسی به درمانهای درحال ایجاد توسط پرو،ههای تحقیقاتی انجام شده ،حین اپیدمی یا بالیا نیز مورد بحث اسات.
در مورد این موضو در هدف آموزشی  6.4مجددا تأمالتی ارائه شده است.

اهداف آموزشی
 6.1در مورد چارچوبهای اخالقی و معیارهای تریا ،و جیرهبندی در موارد اضطراری بحث کنید.
 6.2درک کنید که چگونه معیارهای استانداردهای مراقبت و درمان در مواق اضطراری میتواند تغییر کند.
 6.3مسائل مرتبط با اشتراک مناف جوام تحت نظارت بهداشت عمومی را مشخم کنید.
 6.4مسائل مربوط به عدالت در دسترسی به روشهای درمانی اثبات نشده را طی دوره واکنشهای اضطراری مشخم کنید.
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هدف آموزشی  :6.1چارچوبهای اخالقی و معیارهای تریا ،و جیرهبندی در موارد اضطراری را بحث
کنید.
زمان بندی جلسه( 90دقیقه)

استراتژی آموزش
 .1تسهیلگر واحد را معرفی میکند و اطالعات پیشزمینه در مورد تریاا ،و جیرهبنادی را ارائاه میدهاد ،از جملاه معیارهاایی کاه
میتوانند در موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.
 -2تسهیلگر شرکتکنندگان را در گروههای مختلف دستهبندی میکند و به هر گروه کوچک یک (یا چند مورد) از ساااتت زیار را
ارائه میدهد .قبل از شرو مجدد به گروهها  5دقیقه برای بحث مهلت داده میشود؛
• برخی از مناب حیاتی که ممکن است نیاز باشد در شرایط اضطراری تخییم داده شوند کدامند؟
• چه کسی باید در مواق اضطراری تیمیمات مربوط به تریا ،را بگیرد؟ اگر چنین تیمیماتی در سطوح مختلف یا توسط
گروههای مختلف مردم اتخای شود ،آیا باید از ضوابط یکسانی استفاده کنند؟
• آیا مالحظاتی (مثال مالحظات دموگرافیک) وجود دارد که نباید هرگز هنگام تخییم منااب و مراقبتهاای بهداشاتی
مورد توجه قرار گیرند؟
• در موارد اور،انسی ،ممکن است بیماران با جراحات جدی و با احتمال پایین نجات ،درمان نشوند ،زیرا مراقبت از آنهاا
به مناب و پرسنل زیادی احتیاج دارد .این نشان از تعارض بین مناف مشترک جمعی و منااف فاردی بیمااران دارد .چاه
تعارضات دیگری ممکن است در تریا ،در موارد اور،انسی ایجاد شود؟
• معموتً تریا ،برای افزایش حداکثری تعداد افراد نجات یافته استفاده میشود ،اماا ماا بایاد هادف خاود را باه حاداکثر
رساندن تعداد افراد نجات یافته بگذاریم یا مقدار طولعمری که حفظ میشود؟ اگر این مورد به اناواعی از تبعایم مانناد
«سنگرایی» منجر شود ،چه باید کرد؟
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• سااتت در مورد کیفیت زندگی و سالهای زیسته نیز میتوانند در الگوهای تریا ،مورد مالحظه قرار گیرند .آیا تیمیم به
ارائه خدمات براساس کیفیت زندگی یا سالهای حیات شایسته است؟
• ما اغلب به دنبال تخییم مناب مراقبتهای بهداشتی به شکلی عادتنه و منیفانه هستیم .آیا باید تعاریف ما از انیااف
و عدالت در مواق اور،انسی تغییر کند یا این که اصول اخالقی باید همانند شرایط عادی ثابت بمانند؟
 .3تسهیلگر نسخههای ( Smith & Viensدر دست تهیه) را بین شرکتکنندگان توزی میکنند و سااتت زیر را میپرسد:
• فکر میکنید در این مورد از چه معیارهای تریا،ی باید استفاده شود؟
• با توجه به معیار تریا،ی که انتخاب کردید ،کدام اصول اخالقی اساسی و(یا) وابسته به رویه باه بهتارین شاکل تیامیم
شما را توجیه میکنند؟ پاسخ خود را با دتیل یا مثال تایید کنید.

 -4تسهیلگر نسخههایی از  )2006( Melnychuk & Kennyو  Persadرا توزی میکنند ،)2009( .و زمان خوانادن را فاراهم
میکند.
 -5تسهیلگر زمینه را برای بحث و گفتگو باز میکند.
 -6تسهیلگر اطالعات زمینه ای را در مورد اصول اخالقی مختلف و نحوه استفاده از آنها برای تدوین چارچوب اخالقی برای توجیاه
تیمیمات مربوط به تریا ،بیماران بالینی در مواق اور،انسی ارائه میدهد.
برای تسهیلگران :برای سااتت و بحثها زمان اختیاص دهید ،برای حیول اطمینان از اینکاه شارکتکنندگان درک میکنناد کاه
اصول اخالقی چیست ،چگونه در انتخاب فرآیند تریا ،استفاده میشوند و چگونه استفاده از اصول اخالقی مختلف میتواند منجر باه
تیمیمگیریهای متفاوت در تریا ،شود.
 .7تسهیلگر صفحات  8-3و  16-15از "( "stand on guard for theeمنتشرهی مرکز مشترک دانشگاه تورنتاو بارای کاارگروه
علمی-اخالقی آنفلوانزای پاندمیک )2005 ،پخش میکند و برای مطالعه آن به خوانندگان زمان میدهد 15(.دقیقه)
 -8تسهیلگر از شرکتکنندگان میخواهد که مطالعه کیس 1را بر اساس سااتت زیر مرور کنند:
برای تسهیلگران :در هر زمان که ممکن است ،تالش کنید شرکتکنندگان را به سمتی هدایت کنید که به اصول اخالقی مورد بحث
رجو کنند و از آن ها درباره دتیل یا استدتلی را که برای استفاده از این اصول به منظور توجیه چگونگی واکنش پیشنهادی خود
استفاده کردند ،سوال کنید.
● به هنگام اولویتگذاری و تخییم مناب  ،کدامیک سازندهتر است؟ شرو با ضوابط تخییم یاا اصاولی کاه دربرگیرناده ایان
ضوابط هستند؟
● چنانچه یک یا چند اصول اخالقی در تضاد باشند ،چه باید کرد؟ به عنوان مثال ،اگر اصل عدالت نیازمند این باشد که بیمااران
باید به گونه ای تریا ،شوند که اجازه دسترسی مساوی به یک منب را داشته باشند ،و در اصل محافظات از آسایب ،نیااز باشاد
Case study
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بیماران به گونهای تریا ،شوند تا جان تعداد بیشتری نجات داده شود ،چگونه میتوان این تضاد را برطرف کرد؟ از چاه طریقای
باید در نهایت بیماران را تریا ،کنیم؟
● ممکن است مردم در این که کدام اصول اخالقی اساسی برای انتخاب الگوی تریا ،بیماران در مواقا اور،انسای ماورد اساتفاده
قرار گیرد ،توافق نداشته باشند .آیا صرفا اطمینان ازاینکه روند انتخاب روش تریا ،اخالقی بوده ،کاافی خواهاد باود؟ یعنای آیاا
میتوانیم با روشی که اصول اخالقی وابسته به رویه را رعایت میکند ،بیماران را تریا ،کنیم؟(مثالً روندی شفاف ،پاسخگو و )...
● آیا باید همیشه از اصول یکسانی برای تقسیم مناب یا تریا ،بیماران استفاده کنیم؟ آیا میتوانید به منب یا موقعیتی فکر کنیاد
که در آن بتوانیم با بهرهگیری از اصول اخالقی مختلف ،از ضوابط یا استراتژیهای تقسیمبندی متفاوتی استفاده کنیم؟
● اصول اخالقی بیان شده در این هدف تا چه اندازه با اصولی که در طبابت حرفهای خود اساتفاده میکنیاد مطابقات دارد؟ آیاا
اصولی هست که یکر نشده باشد؟
 -9تسهیلگر جلسه را جم بندی میکند و زمینه را برای بحث و گفتگو باز میکند.

الف .پیش زمینه
در مواق اور،انسی ،یکی از اهداف اصلی کادر درمان و بهداشت عمومی ،به حداقل رساندن میزان مورتاالیتی و موربیادیتی بیمااری
است .با این حال ،به دلیل محدودیت زمانی و مناب  ،توانایی آنها در انجام ایان کاار محادودیت دارد و بایاد راهای پیادا شاود کاه
مشخم گردد برای هرکسی باید چه درمانی انجام شود .برنامهریزی و مدیریت ماثر مناب و پرسنل باه طاور قابال مالحظاه ای بار
مدت زمان و شدت شرایط اضطراری تأثیر می گذارد ،اما همچنین سااتت اخالقی مهمی را در مورد تعیین اولویت هاا و تخیایم
مناب به طور عادتنه ایجاد میکنند.
مناب را میتوان به روشهای مختلفی مدیریت کرد .یک روش ،تریا ،است که اولویتبندی اساتفاده از منااب پزشاکی کمیااب بارای
افراد خاص را در شرایطی که مناب کافی برای درمان فوری یا مداخالت تشخییی برای همه وجود نداشاته باشاد ،شاامل میشاود.
تریا ،ماثر باید به تعیین اینکه چه کسانی و به چه شکلی ابتدا درمان شود ،کمک کند.
به عبارت دیگر ،تریا ،شامل ارزیابی ماهیت و شدت بیماری یا آسیب دیدگی افراد خااص بارای تعیاین وضاعیت ساالمتی آنهاا و
همچنین امکان نجات آنها و استفاده از اطالعات برای تیمیمگیری درمورد اولویت و نو مراقبت است .تریاا ،همچناین میتواناد
مبتنی بر عوامل غیر پزشکی ،مانند وضعیت اقتیادی-اجتماعی و منفعترسانی اجتماعی باشد ،تاا در تیامیمگیری باه چاه کسای
اولویت داده شود .فراتر از تیمیمگیری در مورد مراقبت ،تریا ،میتواند شامل تیمیماتی درباره اولویت حمل و نقل و امکاناتی باشاد
که افراد پیش از خدمات درمانی دریافت می نمایند .تریا ،نه تنها در مواردی که مناب و یا پرسنل پزشاکی بارای ارائاه مراقبتهاای
فوری تزم به همه در آن زمان کافی نیستند ،بلکه به عنوان مثال در بخشهای سوانح و فوریتهای پزشکی نیز مورد اساتفاده قارار
میگیرند.
دومین روش برای مدیریت ماثر مناب  ،تخییم یا جیره بندی است که شامل جلوگیری یا تأخیر در معالجه فاوری بارای افاراد باه
دتیل اقتیادی است .جیرهبندی ،مانند تریا ،،نه تنها در مواق اضاطراری اساتفاده میشاود ،بلکاه اکثار سیساتمهای مراقبتهاای
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بهداشتی تعداد افرادی را که ساتنه میتوانند پیوند به عنوان مثال جایگزینی لگن انجام دهند ،جیرهبندی میکنند ،زیرا مناب کافی
برای درمان همه وجود ندارد.
تریا ،و جیرهبندی را میتوان با هم استفاده کرد .به عنوان مثال ،تعداد عملهای جایگزینی لگن در یک سیستم مراقبت بهداشاتی در
 1سال ممکن است به  4500عدد جیرهبندی شود .پس از تعیین این حد ،هنوز باید تیمیمی اتخاای شاود کاه کادام  4500نفار،
جایگزینی را دریافت میکنند .اتخای این تیمیم مستلزم تریا ،متقاضیان جایگزینی اسات ،کاه بار اسااس برخای از معیارهاا انجاام
میشود .هر دوی این فرآیندها ناشی از کمبود مناب هستند اما نباید به عنوان اعمالی یکسان تلقی شوند.
مرکز توجه این هدف آموزشی ،تریا ،و به ویژه ضوابطی است که میتوانند برای غلبه بر کمبود منااب در مواقا اور،انسای اساتفاده
شوند .این ما،ول ه مچنین شامل بررسی برخی از اصول اخالقی است که این ضوابط بر آن اساس بناا شاده و ابزارهاای مساتقلی را
برای توجیه چگونگی تریا ،قربانیان فراهم میکنند .ترکیاب ضاوابط و اصاول میتواناد یاک چاارچوب تیامیمگیری بارای تعیاین
اولویتها و تخییم مناب کمیاب در مواق اور،انسی فراهم کند.
از ضوابط مختلفی میتوان برای تعیین اولویتها و تخییم مناب استفاده کرد .به عنوان مثال ،مناب باید به گونهای تقسایم شاوند
که هرکسی فرصت برابری برای بدست آوردن آنها داشته باشد .حتی اگر در مورد ضوابط مورد استفاده توافق وجاود داشاته باشاد،
بیش از یک استراتژ ی ممکن است آن معیار را برآورده سازد( به عنوان مثال یک سیستم قرعه کشی ،که در آن یک منبا باه طاور
تیادفی تقسیم میشود و به هر فرد فرصت عادتنه و مساوی برای انتخاب میدهد) .انتخاب بین هر ضاابطه و اساتراتژی را کاه هار
یک در شرایطی خاص میتوانند مناسب باشند ،میتوان با اصول اخالقی توجیه کرد .به عناوان مثاال ،میتاوان اساتدتل کارد کاه
استفاده از قرعه کشی به عنوان یک استراتژی تخییم ،برای دسترسی هر فرد به مناب با شانس برابر با سایرین ،با توجه به عادالت
و برابری فرصت قابل توجیه است.

ب .عناوین
سطوح تریا،
سه سطح برای تریا ،وجود دارد :اولیه (برای مثال در صحنه) ،ثانویه (برای مثال در اور،انس) و ثالثیه (بارای مثاال در اتااق عمال).
ضوابط مختلف یا اختیاصی تری ممکن است در هر سطح مورد استفاده قرار گیرد ،پرسنل پزشکی مختلف بسته به عملکرد و سطح
مداخالتشان ممکن است از پروتکلهای مختلف تریا ،استفاده کنند .به عنوان مثال ،ضوابط تعریف شاده بارای یاک پیراپزشاک در
صحنه زلزله ممکن است با پزشک معالج بیماران در بیمارستان یا معیارهای یک مدیر بهداشت عمومی که در اولویتبندی خادمات
در جامعه تیمیم میگیرد ،تفاوت داشته باشند.
در هر سطح ،مالحظاتی مانند ایمنی بیماران و پرسنل ،درجه نیازهای پزشکی ،محدودیت مناب انسانی و گزینههای درمان متفااوت
است که به نوبه خود ماهیت تیمیم اخالقی را که باید گرفته شود تغییر میدهند.
معیارهای تریا،
انوا مختلفی از پروتکل ها برای تریا ،وجود دارد که هرکدام دارای توجیه اخالقی خاصی هستند.
• نجات بیشترین تعداد افراد
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این معیار ما را به سمتی هدایت میکند تا در تیمیمگیریهای مربوط به تخییم ،به گروه یا گروههایی از افراد اولویت دهایم کاه
منجر به نجات بیشترین تعداد خواهد شد .این امر معموتً شامل تخییم مناب بر اساس پروگنوز(پیشآگهی) بیمار و میزان منااب
و /یا پرسنلی است که برای تامین ادامه زندگی افراد تزم خواهد بود.
• مراجعهی زودتر ،اولویت در خدمات
این معیار ما را به سمتی هدایت میکند که در تیمیمگیری مربوط به تخییم مناب  ،به هر کسی که زودتار باه منااب و خادمات
دسترسی پیدا کند ،مستقل از شدت نیاز درمانی یا نیازهای دیگران ،اولویت دهیم .این معیار بر اساس این فارض اساتوار اسات کاه
همه توانایی دسترسی برابر به مناب مذکور را دارند – فرضیهای که در مواق اور،انسی زیر سوال می رود.
• حفاظت از آسیب پذیرترین افراد
این معیار ما را راهنمایی میکند تا در مدیریت تخییم ،به آسیب پذیرترین گروه یا دساته از افاراد در شارایط اور،انسای اولویات
بدهیم .بسته به ماهیت وضعیت اور،انسی ،آسیب پذیرترین گروهها میتوانند شامل نوزادان ،افراد ساالخورده ،زناان بااردار یاا افاراد
دارای شرایط پزشکی خاص (به عنوان مثال چاقی) باشند .اگر این مالک انتخاب شود ،ما باید اولویت را در مداخالت نجاات دهناده
به اعضای گروههای آسیب پذیر بدهیم.
• دسترسی برابر
این معیار ما را به سمتی هدایت می کند که به همه (یا حداقل دستههای مشابه افراد) دسترسی یکسان به مزایاای یاک منبا و یاا
حداقل یک فرصت برابر برای دسترسی به مزایا د اده شود .اگر این مالک انتخاب شود ،هیچ کس نبایاد نسابت باه دیگاری اولویات
داشته باشد؛ هر شخم به اندازه سایر افراد مهم است و همه یک حاق برابار بارای دسترسای باه منااب دارناد .ایان امار باا معیاار
«مراجعهی زودتر ،اولویت در خدمات» متفاوت است زیرا هدف آن فراهم کردن دسترسی مساوی بارای تعاداد هرچاه بیشاتر افاراد
است ،نه فقط کسانی که در ابتدا به آن دسترسی پیدا میکنند.
نسخه دیگر این معیار این است که اگر امکان دسترسی برابر برای همه فراهم نباشد ،حداقل باید شانس برابر برای دستیابی به مزایاا
فراهم شود .به عنوان مثال ،از طریق یک روند قرعه کشی که در آن افرادی که منب دریافات میکنناد باه طاور تیاادفی انتخااب
میشوند.
• اولویت برای مهمترین ها
این معیار ما را راهنمایی میکند تا مناب را به گونهای تخییم دهیم که اطمینان حاصل شود کاه باه افاراد مهمتار بارای جامعاه
اولویت دسترسی داده میشود .اهمیت افراد معموتً از نظر اینکه چه کسای بیشاتر باه ثباات و حمایات از جامعاه کماک میکنناد
سنجیده میشود( به عنوان مثال اولین پاسخ دهندگان،کادر بهداشتی درمانی) .اگر این مالک انتخاب شود ،به افرادی کاه تشاخیم
داده میشود واجد چنین شاخیهی اجتماعی باشند ،بر کسانی که اهمیت چندانی ندارند ،اولویت داده میشود.

جایگزینهایی برای تریا،
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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برای کاهش اثرات کمبود مناب یا پرسنل میتوان از تعدادی استراتژیهایی که مبتنی بر مناب نیستند استفاده کارد .ایان خادمات
شامل ترخیم سری بیماران ،هدایت بیماران غیر فوری به سایر مراکز درماانی و لغاو جراحیهاای الکتیو(غیراور،انسای) ،روشهاای
تشخییی یا تستهای آزمایشگاهی است .با این وجود ،چنین راهبردهایی گزینههای اخالقی خنثای بارای تریاا ،نیساتند بلکاه در
عوض ،خود سااتت اخالقی مهمی را مطرح میکنند.
اصول اخالقی
اصول اخالقی را میتوان به صورت اساسی یا روندی(وابسته به رویه) طبقهبندی کرد .اصول اخالقی اساسی شامل مالحظااتی اسات
که توضیح می دهد چرا یک سیاست و یا اقدام خاص از نظر اخالقی توجیه پذیر است .اصول اخالقی روندی شایوه تیامیمگیری یاا
انجام اقدامات را به صورتی که از نظر اخالقی توجیه پذیر باشند ،تشریح میکنند .هر دو نو اصول اخالقای بارای تیامیمگیری در
مورد چگونگی تریا ،افراد در مواق اور،انسی مناسب است .اصول مورد بحث در اینجاا از مطالعاه اختیااص یافتاه اسات (کاارگروه
آنفلوانزای همه گیر زیست-اخالقی دانشگاه تورنتو ،2005 ،صم :)8-6
ده ارزش اخالقی اساسی
• آزادی فردی :2در مواق اور،انسی ،ممکن است اعمال محدودیتهایی بر آزادی فاردی بارای محافظات از عماوم ماردم در برابار
آسیبهای جدی ضروری باشد .محدودیتهای مربوط به آزادی فردی باید متناسب ،ضاروری ،مارتبط باشاد ،حاداقل محدودکننادگی
ممکن را داشته باشد و به طور عادتنه اعمال شود.
• محافظت از مردم در برابر صدمات :3برای محافظت از ماردم در برابار صادمه ،ممکان اسات از ساازمانهای بهداشات و درماان و
مسئوتن سالمت عمومی خواسته شود که اقداماتی را انجام دهند که به آزادی فردی تجااوز کناد .تیامیمگیرندگان بایاد الزاماات
پذیرش قوانین را بسنجند ،دتیلی برای اقدامات سالمت عمومی ارائه دهند تا بدان وسیله پذیرش را افازایش دهناد و ساازوکارهایی
برای بررسی تیمیمات بنا کنند.
• تناسب :4متناسب بودن مستلزم این است که محدودیتهای اعمال شده برای آزادی فردی و اقدامات انجام شده برای حفاظات از
عموم مردم در برابر آسیب ،نباید بیش از حد لزوم برای رف سطح واقعی خطر یا نیازهای حیاتی جامعه باشد.
• حریم خیوصی :5افراد در مراقبتهای بهداشتی درمانی از حق حفظ حریم خیوصی برخوردار هستند .در مواق اضطراری ممکان
است تزم باشد که این حق زیر پا گذاشته شود تا عموم مردم از آسیب جدی در امان بمانند.
• وظیفه تأمین مراقبت :6چکیدهی کلیه ملزومات اخالقی برای متخییان مراقبتهای بهداشاتی-درماانی ،وظیفاه ارائاه مراقبات و
پاسخگویی به صدمات است .ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی درمانی باید تقاضاهای مربوط به وظایف حرفهای خود را در مقایسه
با سایر تعهدات نسبت به سالمتی خود و خانواده و دوستانشان بسنجند .عالوه بار ایان ،کارکناان مراقبتهاای بهداشاتی در زمیناه
تخییم مناب  ،دامنه عملکرد ،تعهد حرفه ای و شرایط محیط کار با چالشهای اساسی روبرو خواهند بود.
Individual liberty
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• رابطه متقابل :7نیاز است که جامعه از کسانی که با بار کاری و مسئولیت نامتوازنی برای پشتیبانی از مناف عمومی روبرو هستند،
حمایت کند و برای به حداقل رساندن آن مسئولیت تا حد ممکن اقدام کند .اقدامات برای حمایت از مناف عمومی احتماتً بار غیار
متناسبی را به کارکنان مراقبتهای بهداشتی درمانی ،بیماران و خانوادههای آنها تحمیل میکنند.
• عدالت :8همه بیماران دعوی مساوی برای دریافت مراقبتهای درمانی مورد نیازشاان تحات شارایط عاادی دارناد .در طای یاک
پاندمی ،نیاز است تیمیمات دشواری اتخای گردد که کدام خدمات بهداشتی و درمانی باید به تعویق بیفتد و کدام برقرار بماند .بسته
به شدت واقعه ،این میتواند نه تنها جراحیهای انتخابی(الکتیو) را محدود کند بلکاه میتواناد تاامین خادمات اور،انسای یاا ساایر
خدمات ضروری را نیز دچار محدودیت سازد.
• اعتماد :9اعتماد یک مالفه اساسای در رواباط باین پزشاکان و بیمااران ،کارکناان و ساازمانهای آنهاا ،ماردم و ارائهدهنادگان
مراقبتهای بهداشتی و یا سازمانها و در بین سازمانهای یک نظام بهداشتی-درمانی است .تیمیمگیرندگان هنگام اجرای همزمان
اقدامات مختلف کنترلی در شرایط اضطراری در حال تحول ،با چالش حفظ اعتماد یینفعان روبرو خواهناد شاد .اعتمااد باا حفاظ
شفافیت چنین فرایندهایی افزایش مییابد.
• همبستگی :10همانطور که جهانیان هنگام شیو  SARSآموختهاند ،طغیان یک آنفوتنزای عالمگیر ،ما را به یاک دیاد جدیاد از
همبستگی در بین ملل نیازمند میسازد .همهگیریهای جهانی میتوانند باورهای متعارف از حاکمیت ملی ،امنیت یاا حاد مرزهاا را
به چالش بکشند .همچنین به همبستگی در داخل و در بین ماسسات بهداشتی و درمانی احتیاج پیدا خواهد شد .این شرایط طالب
دستیابی به رویکردهایی مشترک است تا ارزشهای منقضی مناف شخیای یاا باومی در باین متخییاان مراقبتهاای بهداشاتی
درمانی ،خدمات یا موسسات مراقبتهای بهداشتی کنار گذاشته شوند.
• مباشرت :11افرادی که عهدهدار قوانین حکومتی هستند ،باید توسط مفهوم مباشرت راهنمایی شوند .مفاهیم اعتماد ،رفتار اخالقای
و تیمیمگیری صحیح ،خود در درونمایه ی مباشرت وجود دارند .این بدان معناست که تیمیمات راج به منااب در دساترس ،باه
هدف دستیابی به بهترین نتایج در سالمتی بیماران و سطح سالمت عمومی در شرایط خاص مانند شیو هماهگیر آنفلاوانزا ،گرفتاه
میشوند.
پنج ارزش روندی
• معقول :12تیمیمگیری باید براساس دتیلای باشاد (باه عناوان مثاال شاواهد ،اصاول و ارزشهاا) کاه یینفعاان موافقناد بارای
برآورده سازی نیازهای بهداشتی در مواق اور،انسی آنفلوانزای همهگیر متناسباند .تیمیمات بایاد توساط افاراد معتبار و پاساخگو
گرفته شود.
• باز و شفاف :13فرایندی که منجر به تیمیمگیری میشود باید جهت بازبینی و موشکافی در دسترس باشد و مباانی تیامیمگیری
باید برای عموم قابل دسترسی باشد.
7
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• فراگیر :14تیمیمگیری باید صریحا با نظر یینفعاان در نظار گرفتاه شاود ،و هماهی یینفعاان بایاد فرصات شارکت در فرایناد
تیمیمگیری را در اختیار داشته باشند.
• پذیرا :15باید فرصتهایی برای تجدیدنظر در تیمیمگیریها با پیدایش و دریافت اطالعات جدیاد در طاول رویاداد وجاود داشاته
باشد .همچنین باید سازوکارهایی برای رسیدگی به اختالفات و شکایات اندیشیده شود.
• پاسخگو :16باید سازوکارهایی ایجاد گردد تا اطمینان حاصل شود که تیمیمگیرندگان در قبال اقدامات و انفعاتت پاسخگو باشاند.
دفا از اقدامات و انفعاتت باید در هر  14ارزش اخالقی دیگر مورد بحث قرار گیرد.

ج .مطالعه موردی
اسمیت و وینز (آمادهی ارائه شدن)

د .خالصه
تریا ،روند استفاده از اطالعات مربوط به ماهیت و شادت آسایبدیدگی افاراد خااص بارای تیامیمگیری در ماورد ناو و اولویات
مراقبتهای تزم برای آنها است .تیمیمگیری در مورد تخییم مناب درماانی توساط تریاا ،میتواناد توساط تعادادی از اصاول
اخالقی هدایت شود اما باید میزان مناب  ،سهولت به دست آوردن یک منب جدید ،تقاضا برای منااب و پرسانل در دساترس بارای
توزی و(یا) مدیریت مناب را نیز در نظر گرفت؛ این موارد میزان موفقیات اولیاه تریاا ،را مشاخم میکنناد .اگرچاه ممکان اسات
راهکارهایی برای کاهش نیاز به تریا ،وجود داشته باشد ،اما استفاده از آنها چالشهایی اخالقی نیز ایجااد میکنناد .صارف نظار از
اینکه کدام پروتکل تریا ،انتخاب شده است ،ضروری است که توجیهات اخالقی صریح باشد.
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هدف آموزشی  : 6.2درک کنید که چگونه معیارهاای اساتانداردهای مراقبات و درماان در مواقا
اضطراری میتوانند تغییر کنند.
Philippe Calain and Renaud F. Boulanger

زمان بندی جلسه ( 90دقیقه)

استراتژی آموزش
برای تسهیلگران :قبل از شرو جلسه اطمینان حاصل کنید که با مطالعات کایس آشانا هساتید (باه بخاش  Cو بااکس 7مراجعاه
کنید).
 .1تسهیلگر ،واحد را با ترسیم تمایز بین تریا ،و تخییم مناب (ر.ک .هدف آموزشای  )6.1و اساتانداردهای تغییار یافتاه مراقبات
( 10دقیقه) معرفی میکند.
 .2تسهیلگر دو صفحه اول مقاله فینک ( )2009را توزی میکند و از شرکتکنندگان میخواهد که داستان را به صورت انفرادی (5
دقیقه) بخوانند.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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 .3تسهیلگر «چشم در چشم :دکتر آنا پو  )2006 ،CBS News( »Eye to Eye: Dr. Anna Pouرا برای تکمیل مطالعاه (4
دقیقه و  30ثانیه) نمایش میدهد.
 .4تسهیلگر از شرکتکنندگان میخواهد به سااتت زیر پاسخ دهند( 10دقیقه):
• دوراهی اخالقی دکتر پو چه چیزی بود؟
• چه کسی در میان شما با دکتر پو همدردی میکنند ،و چه کسانی فکر میکنند که وی «گناهکار» است؟ موضا خاود
را توضیح دهید.
• منظور شما از «گناهکار» در این مورد چیست؟ آیا بین مسئولیتهای اخالقی و قانونی تفاوت وجود دارد؟
 .5تسهیلگر سناریوهای  2و  5را از لوین و همکاران( )2009توزی میکنند و شارکتکنندگان را باه نوشاتن بازتابهاای مختیار
انفرادی دعوت میکند( 15دقیقه).
 .6تسهیلگر شرکتکنندگان را به گروههای سه یا چهار نفری تقسیم میکنند و از هار گاروه میخواهاد کاه یاک گزارشدهناده را
تعیین کند.
 .7تسهیلگر از هر گروه می خواهد تا کیس را مورد بحث قرار دهند و مشخم کنند که دکتر اسامیت چاه کااری بایاد انجاام دهاد
(یعنی عمل جراحی را با نقم قوانین بیمارستان انجام دهد یا خیر) و چرا ( 10دقیقه).
 .8تسهیلگر از هر گزارشدهنده میخواهد نتیجهگیریهای گروه ( 15دقیقه) را ارائه دهد.
برای تسهیلگران :در این مرحله انتظار نمیرود که توافقی بین گروهها حاصل شود.
 . 9تسهیلگر به طور خالصه شرایطی را که سناریوها در ابتدا توسط لوین و همکارانش طراحی و آزمایش شدهاند ،توضیح میدهاد .و
نظر «یینفعان» را در نظرسنجی آشکار میسازد(باکس  5( )7دقیقه).
 .10تسهیلگر جلسه را به پایان میرساند و به گروهها اجازه میدهد تا سوالهایشان را بپرسند( 15دقیقه).

الف .پیشزمینه
مفاهیم تریا ،و تخییم مناب در هدف آموزشی  6.1معرفی شدند .این مفاهیم با موضو استانداردهای جاایگزین مراقبات ،کاه در
این واحد پوشش داده شده ،متفاوت هستند .اساتاندارد مراقبات باه درماانی اشااره دارد کاه تاا حاد ممکان ماورد توافاق عاماهی
متخییین برای یک شرایط معین مناسب باشد .در مراقبت بهداشتی ،این مفهوم دارای مالحظات اخالقای و قاانونی اسات .از نظار
قانونی ،ممکن است نیاز باشد ارائه دهندگان مراقبت ،استاندارد مراقبت را رعایت کنند و یا خطر پیگرد قانونی به علت قیور درماانی
را بپذیرند .از دیدگاه اخالقی ،این که استاندارد مراقبت با توجه به شرایط ،مثال در دسترس بودن مناب درمانی و ماالی سیساتمهای
مراقبت بهداشتی ،می تواند متفاوت باشد ،محل بحث است .در مواق اضطراری ،پزشکان ممکان اسات مجباور شاوند بیمااران را باا
استفاده از تریا ،یا جیره بندی انتخاب کنند و یا استانداردهای مراقبت برای همه را در تالش برای باه اشاتراک گذاشاتن منااب باه
صورتی عادتنهتر کاهش دهند .نیازی به گفتن نیست که این میتواند منجر به تعارض ،تضاد اخالقی یا قانونی شود .مفاهیم تریا ،و
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استاندارد مراقبت لزوماً اختیاصی نیستند؛ از تریا ،میتوان برای تعیین اینکه چه کسی باید یک استاندارد تغییریافتاهی مراقبات را
دریافت کند ،استفاده کرد و تغییر استاندارد مراقبت ،خود ممکن است راهحلی برای تخییم مناب محدود باشد.
به خطر انداختن استاندارد طالیی مراقبت ،در شرایطی که مناب و ظرفیتها در شرایط اضطراری قرار گرفتهاند ،میتواند پیامادهای
جدی برای تحقیقات با بودجه خارجی داشته باشد .با یک تغییر ناراحت کننده در شرایط ،هنگامی که استاندارد مراقبت پایین آمده
است ،ممکن است انجام کارآزماییهای بالینی ارزانتر شوند ،زیرا وقتی مراقبت ارائه شده به گروه کنترل ساادهتر باشاد ،یی نفعاان
خارجی ممکن است ارائه مناب ضروری برای کارآزمایی را راحتتر بیابند .بدیهی است که تحقیقات نباید با هزینه استاندارد مراقبت
انجام شوند .به طور کلی توافق شده است هنگامی که مناب به گونهای محدود شده باشند که استاندارد مراقبات پاایین بیایاد ،غیار
اخالقی خواهد بود که منابعی از مناب انسانی را که از قبل کمیاب بودهاند به عنوان منبعی برای تحقیقات اختیاص دهایم و از ایان
رو کاهش بیشتر در سطح استاندارد مراقبت را توجیه کنیم .عالوه بر این ،به طور گستردهای مورد توافق است که از تحقیقات صارفاً
«فرصت طلبانه» یا تحقیقاتی که مستقیما به قربانیان وضاعیت اضاطراری کناونی ساود نمیرسااند ،بایاد اجتنااب شاود (کاالین و
همکاران .)2009 ،آنچه در تحقیقات پزشکی بین المللی باید استاندارد مراقبت باشد ،موضوعی بسیار بحث برانگیز است ،خیوصاً باا
توجه به انتخاب گروه کنترل در کارآزماییهای درمانی مقایسهای (سلگلید .)2005 ،با این وجود روشن است که تیامیم باه پاایین
آوردن استاندارد مراقبت باید به دور از تأثیر افراد دارای مناف رقیبانه  competing interestsدر نتایج تحقیق باشد.
دو موقعیت مورد بحث در این واحد ،نشانگر معضالت اخالقی است که پزشکان ممکن است هنگاام اجباار باه تغییار اساتانداردهای
مراقبت به دلیل فشارهای اضطراری با آنها روبرو شوند .به طریقی ،این دو مورد جنبههای مختلفی از یک معضل اخالقای را نشاان
می دهند .دکتر پو با میل خودش ،تیمیم به تغییر استاندارد مراقبت گرفت و بعداً از وی شکایت شد ،در حالی که دکتر اسامیت باا
مدیران بیمارستان روبرو شد و از رعایت استاندارد جدید مراقبت تحمیل شده در هنگام پاندمی خودداری کرد .قبال از مراجعاه باه
این موارد ،درک برخی از عواملی که در تعریف استانداردهای مراقبت تأثیر میگذارد میتواند مفید باشد.

ب .عناوین
در ادامه یک لیست غیر جام از عواملی وجود دارد که ممکن است باعث شود که یک اساتاندارد درماانی تعیاین شاده ،در هنگاام
شرایط اضطراری تغییر یابد.
بازدارندههای

لجستیکی17

عوامل لجستیکی ممکن است صریح ترین دلیل ارائه یک استاندارد مراقبت تغییر یافته به فرد باشد .هنگامی که تقاضا بارای داروهاا
زیاد است ،ممکن است از ظرفیت تولید فراتر رود و از استاندارد مراقبت مورد توافق اولیه عدول کند .در چنین شرایطی ممکن است
جایگزینی ایجاد شود .سایر محدودیتهای لجستیکی با نتایج مشابه شامل دشواری در واردات یا صادرات محیول ماورد نیااز بارای
تأمین استاندارد مراقبت یا کمبود نیروی انسانی با توانایی ارائه درمان کامل ،به دلیل عدم آموزش یا تعداد محدود پرسنل است.
افزایش دسترسی به درمان هایاثبات نشده
در مواق اضطراری ،درمانهای آزمایشی که یا هنوز برای کارآزماییهای بالینی در انسان آماده نیستند و یا اثربخشی آنها باه طاور
قطعی مشخم نشده است ،ممکن است همراه با راهحلهای محدود دیگر به بیماران پیشنهاد شود .هنگامی کاه اساتاندارد مراقبات
Logistical constraints
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نتایج ضعیفی داشته باشد(به عنوان مثال فقدان درمان ماثر) ،مقامات پزشکی و عموم مردم ممکن است موافقت کنند که انتظاارات
از یک استاندارد درمانی پیشتعیین شده را تقلیل داده و در عوض گزینههای دیگری را که در دساترس هساتند بررسای کنناد .در
صورت به طول ا نجامیدن شرایط اضطراری ،هرچقدر که عوامال بیشاتری بارای یاافتن درماان وارد رقابات میشاوند ایان راههاای
جایگزین میتواند به سرعت افزایش یابند.
تنو در ریسک گریزیVariation in risk aversion 18
ریسکگریزی در تعیین استاندارد مراقبتی ،عاملی اثرگذار است؛ زیرا با به حداقل رساندن آسیب و به حداکثر رساندن مزایا تالش در
برقراری توازن میکند .در شرایط عادی ،یک استاندارد مراقبت رضایتبخش ،درمانی است که بیمار را در معرض خطر زیاادی قارار
نمی دهد .با این حال ،در شرایط اضطراری ،مفهوم خطر ممکن است تغییر کند .افراد بیمار و مراقبان آنها ممکن است متمایال باه
پذیرش خطرات بیشتری باشند ،از این رو در حقیقت بایستی استاندارد مراقبت از آنها (محدودهی انعطاف آن) تغییر داده شود.
پژوهش با کمک گروههای کنترل
در بسیاری از مواق اضطراری ،بدهبستانهایی در رابطه با استاندارد مراقبت صورت میگیرد تا مناب محدود انسانی بتوانناد باا حجام
مراجعات مقابله کنند .در تحقیقات اضطراری ،در مورد فراهم کاردن بااتترین و همچناین حاداقل اساتانداردهای مراقبات درقباال
شرکتکنندگان در گروه کنترل ،استدتلهایی قابل ارائه است .این بحث در اخالق پژوهش سابقهای طوتنی دارد و تعدادی از موارد
مشهور ،در مقاتت و رسانهها گزارش شده است .نگرانی در مورد استفاده از استانداردهای تغییریافتهی مراقبات در تحقیقاات کاامالً
بی راه نیست :اگر یک درمان آزمایشی با کمتر از استاندارد طالیی مقایسه شود ،اثبات اثربخشی درماان در خاارج از محایط بحاران
ممکن است دشوار باشد .با این وجود ،فراهم کردن حداقل استاندارد مراقبت از گروه کنترل ممکن است تحقیقاات را آساانتر کناد
چراکه احتماتً از نظر لجستیکی و مالی نیز بار کمتری خواهد داشت.
تغییر در پشتیبانی توسط بخش

دولتی19

با ادامه یافتن وضعیت اضطراری ،دولتها ممکن است سعی کنند تهدیاد را مهاار و یاا ضاررهای ناشای از آن را محادود کنناد .در
نتیجه ،درمانی که توسط بخش بهداشت عمومی تضمین شده بود ممکن است وارد بازار شود .ایان تغییار در انگیازه ،میتواناد روی
استاندارد مراقبت بالقوه یا بالفعل تأثیر بگذارد؛ اگر دولتی تیمیم بگیرد که اکنون روی داروی گران قیمتی که قبالً در کشور موجود
نبوده سرمایه گذاری کند ،استاندارد مراقبت برای این شرایط نیز تغییر خواهد کرد.

ج .مطالعه موردی
مطالعه موردی  1؛ دکتر پو و طوفان کاترینا در نیواورلئان ،ایاتت متحده آمریکا
مطالب زمینهای از مقالهی نوشته شده توسط فینک  )2009( Finkو یک فیلم ( )2009 ،CBS Newsتشکیل شده است.
مطالعه موردی  2؛ دکتر اسمیت و پاندمی آنفوتنزا (لوین و همکاران)2009 ،
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متن به این شرح است؛ پاندمی آنفوتنزا به مدت  6هفته در حال پیشرفت بوده و سیستم مراقبت بهداشتی بیش از حد ظرفیت زیار
بار فشار قرار داشتند ،به صورتی که همهی تختهای بیمارستان ،همچنین همهی ونتیالتورها نیز در حاال اساتفاده بودناد ،و کلیاه
کادر بهداشتی درمانی با اضافهکاری و شیفتهای طوتنی کار میکردند .به منظور افزایش تعداد تختها برای جا دادن موج بیمااران
مبتال به آنفلوانزا ،کلیه عملهای جراحی غیر اور،انسی مقرر شده طی  2هفته گذشته به تعویق افتااد .عملهاای باه تعویاق افتااده
جراحی های تشخییی و تسکینی برای بیماران مبتال به سرطان پانکراس ،سارطان تخمادان و تومورهاای بادخیم مغازی را شاامل
می شد .مدت زمان زنده ماندن مورد انتظار بسیاری از این بیماران کمتر از  6ماه است ،اما بدون انجام عمل فاوری ،احتمااتً طای 2
هفته خواهند مرد .در نتیجهی پاندمی ،مناب پزشکی کمیاب هستند ،و مراقبتهای حیااتی معماول کاه باه دنباال ایان عملهاای
جراحی انجام می شوند ،قابل فراهم شدن برای همه افراد نیازمند نیستند .بیمارستانهای سراسر کشور به طور مستقل بارای تغییار
استانداردهای مراقبتهای حیاتی به منظور ارائه ی مداخالت درمانی و فرآیندهای محدود برای بسیاری از بیمااران اضاافی ،تیامیم
می گیرند.
بیمارستان الف تیمیم دارد مراقبتهای حیاتی را طبق استانداردهای معمول و ضابطهی «مراجعاهی زودتار ،اولویات در خادمات»
انجام دهد.
بیمارستان ب تیمیم دارد تا فقط برای بیمارانی که انتظار می رود بیش از  6ماه زنده بمانند ،مراقبتهای ویژه را ارائه دهد.
جراحی به نام دکتر اسمیت ،عمیقا با تیمیم بیمارستان ب مخالف است .این قانون جدید مستلزم آن است که دکتار اسامیت یاک
جراحی انسداد روده را که برای هفته آینده برنامهریزی شده ،لغو کند .بدون جراحی ،بیمار وی که یک مادر  36سالهی صاحب ساه
فرزند و مبتال به سرطان تخمدان است ،طی  2هفته میمیرد .دکتر اسمیت در نظار دارد کاه اگار ایان عمال را بار خاالف ضاوابط
بیمارستان انجام دهد ،بالقوه شغل خود را به خطر انداخت ه است .با توجه به این اختالف نظر با سیاستهای اخیار بیمارساتان ،دکتار
اسمیت بین دوراهی ماموریت حرفهای خود برای استفاده از مهارتها و تخییش در جهت کمک به بیمارانی که به او نیااز دارناد و
تعهد وی برای رعایت قوانین بیمارستان مردد است.
باکس  .7اطالعات تکمیلی برای مطالعه موردی ( 2لوین و همکاران)2009 ،
برای به دست آوردن بازخورد از مخاطبان متنو  ،نویسندگان از شهروندان ماساچوست استفاده کردند تاا ساناریوهای ارائاه شاده و
مسائل مطرح شده را بررسی کنند .دو جلسه ،یکی برای دریافتکنندگان مراقبتهاای بهداشاتی درماانی و دیگاری بارای پزشاکان
مراقبتهای بهداشتی ،در ،وئیه سال  2006برگزار شد ،که در هر جلسه حدود  15نفر از شهروندان شرکت داشاتند .هار جلساه 4
ساعت به طول انجامید و در طی آن زمان دریافت کنندگان خدمات در بحثهای تخییی آسان شده  5سناریو مشاارکت داشاتند.
نتایج در یک جدول در مقاله ،خالصه شدهاند.
اگرچه هر دو گروه تشخیم دادند که مهم است ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی به عنوان یک مداف برای بیمااران خاود عمال
کنند ،اما به طور کلی ارائهدهندگان ،مخالف نقم سیاستهای بیمارستان هستند زیرا تیمیم جراح برای نقم قاوانین بیمارساتان
روی دیگران نیز اثر میگذارد .آنها گفتند ،اگر مقررات مربوط به تخییم مراقبتهای ویژه از جمله محافظات در برابار تعهادات و
حمایت از سالمت روانی توصیه شد ،ممکن است سیستمهای پشتیبانی بهتری از پزشکان در بیمارستانها تزم باشد.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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این مقاله نشان میدهد که ممکن است فقط یک اقدام درست وجود نداشته باشد و یینفعان مختلف ممکن است درباره تیمیماتی
که باید گرفته شود ،دیدگاههای متفاوتی داشته باشند.

د .خالصه
تعیین استاندارد مراقبت ،حتی در موارد غیراضطراری نیز همیشه یک چالش است .طبعا انتظار میرود که در مواق اضطراری ،منشأ
مباحثی جدی باشد .وضعیت در این شرایط به گونه ای است که تعیین یک استاندارد مناسب مراقبت که در آن شأن بیماران رعایت
شود ،دشوار است(حداقل ارزشی که مورد توافق همه است) ضمن اینکه محدودیت در مناب نیز باید در نظر گرفته شود .در مواجهه
با مناب کمیاب در مواق اضطراری ،پزشکان ممکن است مجبور به استفاده از تریا ،یا پایین آوردن سطح مراقبت شوند.
وقتی استاندارد مراقبت تنزل پیدا کند ،ممکن است انجام تحقیقاتی که مناب را از مراقبتهای بهداشتی درمانی دور کند ،ناشایست
باشد.
دستیابی به توافق در مورد تغییرات قابل قبول در استاندارد مراقبت هنگام شرایط اضطراری ،الزامات اخالقی جدی دارد :این الزامات
نه تنها به محافظت از بیماران کمک میکنند ،بلکه در مورد نو گروه کنترل که قرار است در پژوهشهای حوزه سالمت کاه در آن
دوره انجام میشود ،انتظارات را نیز تعریف کند.
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یادگیری هدف :6.3شناسایی مسائل اشتراک مناف در جوامعی که تحت نظارت بهداشت ساالمت
اند.
Donal O'Mathuna

زمان بندی جلسه( 105دقیقه)

استراتژی آموزش
.1تسهیلگر واحد را معرفی میکند و پیش زمینه مختیری از مفهوم اشتراک مناف و سیر تحول تاریخی آن را ارائه میدهد.
.2تسهیلگر سوال زیر را از شرکتکنندگان میپرسد و به آنها  5دقیقه فرصت میدهد تا یک پاسخ کوتاه بنویسند:
در ماده  15بیانیه ی یونسکو در مورد اخالق زیستی و حقوق بشر (یونسکو )2005،آمده است که مناف مشترک نباید باه گوناهای
باشد که انگیزهی غیراخالقی محسوب شود فکر میکنید نظارت ساالمت عماومی از کجاا بایاد باین منااف مناساب و انگیزههاای
نامناسب برای مشارکت ،مرز ایجاد کند؟
.3تسهیلگر از هر شرکت کننده میخواهد تا نظرات خود را با گروه در میان بگذارد.
.4تسهیلگر نسخهای از مقالهی ) Simm(2007توزی میکند و  5دقیقه فرصت میدهد تا آن را بخوانند.
.5تسهیلگر از شرکتکنندگان میخواهد تا در گروههای  3تا  4نفره بحث کنند که چگونه میتوانند مفاهیم اشاتراک منااف را کاه
توسط ) Simm(2007شرح داده شده برای نظارت بر سالمت عمومی اعمال کنند.
.6تسهیلگر از گروهها میخواهد بحثهای خود را خالصه کرده و نتایج را به گروه ارائه دهند.
برای تسهیلگران :از گروههایی که دیرتر ارائه میدهند بخواهید فقط مواردی را که قبال توسط گروههای دیگر یکر نشده است اضاافه
کنند.
.7تسهیلگر مطالعه-مورد ) (case studyرا ارائه میدهد و از گروه میخواهد سواتت زیر را مورد بحث قرار دهند:
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چگونه میتوان موض دکتر سوپار ،مبنی بر اینکه اندونزی باید نمونههای آنفلوانزای پرندگان را در کشور نگاهدارد ،از نظار
اخالقی توجیه کرد؟



از نظر اخالقی ،چگونه این موض را توجیه میکنید که در آن کشورها تعهد دارناد کاه در نظاارت جهاانی بار ویاروس ،و
بالتب اشتراک نمونههای ویروسی به طور کامل مشارکت کنند؟



از نظر اخالقی ،چگونه میتوانید این موض را توجیاه کنیاد؟ تولیدکننادگان واکسان ،ملازم باه اشاتراکگذاری مزایاای
محیوتت خود با کسانی که در توسعه آن سهم دارند ،هستند.

.8تسهیلگر سوال زیر را از شرکتکنندگان میپرسد و به آنها  5دقیقه فرصت میدهد تا یک پاسخ کوتاه بنویسند:
به نظر شما دو موض فوقالذکر چگونه میتوانند از نظر اخالقی موازنه شوند؟
.9تسهیلگر از هر شرکتکننده میخواهد که افکارش را با گروه در میان بگذارد.
.10تسهیلگر جلسه را پایان میدهد و زمینه را برای بحث و گفتگو باز میکند.

الف .پیش زمینه
اصل اشتراک مناف در دهه  1970در پاسخ به عواملی مانند میراث مشترک بشاریت ،اساتفاده از منااب ،نتیکای و جهاانی ساازی
تحقیقات بالینی توسعه یافت .اگرچه هنوز بحث و اختالف نظر زیادی دربارهی تعریف دقیق ایان اصال و الزاماات عملای آن وجاود
دارد(داودا و دیریکسس .)2013،اشتر اک مناف تا همین اواخر موضو اصلی در اخالق پژوهش نبود ،حتی به رغم توجه اخیار هام،
اشتراک مناف به اندازه بسیاری از مباحث دیگر در اخالق پژوهش ،برجسته نیست.
مفهوم میراث مشترک در توجیه الزام به اشتراک مناف نقش اساسی داشته است .در هسته اصلی مفهوم میراث مشترک ،اعتقاد بار
این است که برخی مناب چنان گسترده توزی شدهاند که قبول انحیار یا مالکیت یک فرد ،سازمان یا کشور بر آنهاا باه هیچوجاه
شایسته نیست؛ منابعی از قبیل اقیانوسها و دریاها ،ماه ،نمونههای بیولو،یکی و ،نوم انسان .به دلیل همین تغییار در حاق مالکیات،
در ابتدا مفهوم میراث مشترک بشریت به عنوان دستآویزی برای غلبه بر کشمکش بین کشورهای فقیر و غنی تلقی میشد .با ایان
وجود شکاف در توزی قدرت و ثروت ،به سرعت باعث نگرانی شد که مفهوم میراث مشاترک در عمال میتواناد اساتعمار و سارقت
زیستی را ترغیب کند (داودا و دیریکس .)2013،به عنوان مثال گیاهانی که دارای کاربرد دارویای هساتند میتوانناد از کشاورهای
کمدرآمد توسط توسعه دهندگان کشورهای ثروتمند استخراج شود .اگر این گیاهان باه عناوان بخشای از میاراث مشاترک بشاریت
حساب میشد ،شاید توسعهدهندگان نیازی به اخذ مجوز برای استفاده از آنها یا دادن غرامت به جوام محلای نمای داشاتند .باه
سرعت مشخم شد که ایده میراث مشترک باید به شکل صریح تری با الزام به اشتراکگذاری مناب مشترک به طور عادتنه هماراه
شود.
قرارداد تنو زیستی که درسال  1992تیویب شد و مفهوم اشتراک مناف را با وضوح بیشتری توصیف کرد(برناماه محایط زیسات
سازمان ملل .)1992،در زمینه مناب ،نتیکی(گیاهی ،میکروبها ،حیوانات و انسآنها) اشتراک مناف به معنای آن است که افارادی
که این مناب به آنها اعطا شده است ،حق دارند از افرادی که از آنها استفاده میکنند یا آن را توساعه میدهناد مناافعی دریافات
کنند .به عبارت دیگر ،اشتراک مناف با عدالت پیوند خورده است ،به این معنا کاه مزایاای حاصال ازبهاره گیاری از منااب میاراث
مشترک باید برای همه و به ویژه برای گروههای کمتر برخوردار در دسترس قرار گیرد (شرودر .)2007،مدتی طول کشید تا مبناای
حقوقی قرارداد ،شفاف سازی و تقویت شود .نقطه عطف در این فرآیند تیاویب پروتکال  Nagoyaباه قارارداد ساال  2010باود،
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رویدادی که باعث ایجاد اطمینان و شفافیت قانونی در جهت اشتراک مناف برای مناب ،نتیکی شاد(برنامه محایط زیسات ساازمان
ملل .) 2010 ،در پروتکل آمده است که مزایای ناشی از استفاده از مناب ،نتیکی باید به شکل منیفانه و عادتنه به اشتراک گذاشته
شود.
اشتراک مناف

همچنین به طور گستردهتری در تحقیقات سالمت پذیرفته شده است .روند رو به رشد پژوهش بین الملل ،چگونگی

نحوه اشتراک مناف تحقیقات سالمت را چه با شرکتکنندگان در تحقیق و چه با ساایر افاراد بشار ،ماورد توجاه قارار داده اسات.
تعدادی از آزمایشات بالینی پرمخاطب در دهه  1990به بحث و اختالف نظر درباره ی مسائل اخالقی مرباوط شارکتهای دارویای
ثروتمند که اقدام به آزمایشات دارویی در کشورهای کم درآمد میکنند ،منجر شد(شورای نوفیلد درماورد اخاالق زیساتی.)2002،
یکی از مباحث اخالقی مطرح شده در این آزمایشات این بود که آیا برخی از مناف به دست آمده از مشارکت در پژوهش باید شامل
خود شرکتکنندگان (برای مثال در قالب خدمات پزشکی مداوم) یا جوام آنها (مانند محیوتت جدیدی که در دسترس هساتند
با قیمت کمتر) شود.
بیانیه جهانی زیستشناسی و حقوق بشر(یونسکو )2005،به طور قابل توجهی اشتراک مناف را با یکر آن به عناوان یکای از اصاول
اساسی خود در زیست شناسی تایید کرد .در ماده ی  15آمده است:
"مزایای حاصل از هر تحقیق علمی و کاربردی آن باید به کل جامعه و در جامعه بینالمللی به ویژه با کشورهای درحاال توساعه باه
اشتراک گذاشته شود ".مناف حاصل را می توان به طرق مختلفی از جمله ارائه کمک ویژه به کسانی که در این تحقیق شرکت کرده
اند ،پشتیبانی از خدمات درمانی و ایجاد ظرفیت تحقیق در کشورهای درحال توسعه به اشتراک گذاشت .در عین حال ،بیانیه اظهاار
داشت که «مناف مذکور نباید به عنوان محرکهای ناشایست ،جهت مشارکت در تحقیقات اعمال شوند».
درحالیکه که مشارکتکنندگان حق دارند تا بر مبنای اشتراک مناف از تحقیقات بهرهمند شوند ،میزان و ماهیت مناافعی کاه بایاد
به اشتراک گذاشته شود شدیدا مورد بحث و مجادله است( .شورای عالی نوفیلد در مورد اخالق زیستی.)2005،

ب .موضوعات
تعریف
تعریف اشتراک مناف بسیار مورد توجاه قارار گرفتاه اسات .یاک تعریاف کاه در زمیناه ماواد ،نتیکای انساان ایجااد شاده اسات
(شرودر )2007،بسیاری از جنبههای اصلی را شامل میشود ،به شرح زیر است:
« اشتراک مناف عبارت است از دادن بخشی از مناف /سود حاصل از استفادهی مناب ،نتیکی انساانی باه تامینکننادگان منااب باه
منظور دستیابی دستیابی به عدالت ،با تاکید ویژه بر تامین واضح مناف آنهایی که ممکن است فاقد دسترسی معقول به محیوتت
و خدمات بهداشتی و درمانی حاصله از تحقیق بدون ارائه انگیزه غیراخالقی ،باشند».
این تعریف مسیری را نشان میدهد که اشتراک مناف  ،آنقدر هم ایدهی فلسفی به عنوان ابزاری برای عدالت توزیعی نیست.
توجیه اخالقی
اشتراک مناف از نظر اخالقی در بسیاری از زمینهها قابل توجیه است( .)2007،Simmهر رویکردی متاثر از بافتااری اسات کاه در
آن استفاده شده است؛ و ممکن است یک رویکرد در بافتارهای دیگر به راحتی قابل اجرا نباشد .این مسئله تا حدی دلیل این است
که چرا تا به حال هیچ تعریف واحدی مقبولیت گستردهای کسب نکرده است.
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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در بافتار ،نتیک گیاهان و حیوانات ،اشتراک مناف برای اولین بار با استناد به حقوق مالکیت توجیه شاد .اگار داناش باومی معتقاد
باشد که گونههای به خیوصی از گیاهان ارزش دارویی دارند و افاراد باومی ایان گیااه را پارورش داده و از آن برداشات میکنناد،
مفاهیم حقوق مالکیت این حق را حفظ میکنند که آن افراد شایستهی اشتراک در هر گونه مناف حاصل از توسعه گیاهان دارویای
به یک محیول داروسازی تجاری باشند.
در زمینه تحقیقات بالینی ،مالکیت معموت استدتل مرتبطی نیست .در عوض ،اشتراک مناف میتواند از این نظار توجیاه شاود کاه
شرکتکنندگان در تحقیق با مواجههی خودشان با مداخله آزمایشی ،خود را در معرض خطر قرار میدهند .از آنجایی که ایان افاراد
این خطرات را بر خود می پذیرند ،استدتل میشود که باید برخی از مناف را به دست آورناد .بناابراین در آخارین تجدیاد نظار در
بیانیهی هلسینکی آمده است که باید برای شرکتکنندگان در کارآزماییهای بالینی بعاد از اتماام آزماایش ،ماداخالت ساودمندی
صورت بگیرد (انجمن پزشکی جهانی.)2013،
یکی دیگر از توجیهات مبتنی بر مفاهیم همبستگی با دیگر افراد بشر و عدالت جهاانی اسات کاه نشاان میدهاد بایاد کساانی کاه
بیشترین نیاز را دارند از پژوهش ،سود ببرند حتی اگر هزینههای آن توسط افراد ثروتمندتری پرداخت شده باشد.
اشتراک مناف و نظارت بر سالمت عمومی
روز به روز کاربرد اصل اشتراک مناف همچنان بحثبرانگیز است ،خیوصا در نظارت بر سالمت عمومی .مطالعه موردی کاه در ایان
واحد مورد استفاده قرار گرفته در چارچوب همین مجادله درحال گسترش است.
برای بیش از  50سال ،نمونههای ویروسی از بسیاری کشورها جم آوری شده و توسط آزمایشگاههای همکار  WHOمورد تجزیاه
و تحلیل قرار گرفتهاند .از سال  ،2005آییننامهی بینالمللی سالمت ،کشورهای عضو  WHOرا ملزم کرده که با بررسای و اجارای
استراتژیهای نظارتی دقیق که موجب افزایش اطالعات از شیو همهگیریها در جهان میشاود ،در شابکههای نظاارت بینالمللای
مشارکت کنند( .)2008،Sedyaningsih , et alآ،انسهای بینالمللی بودجه تزم برای ایجاد شبکههای نظارتی در کشورهای باا
درآمد پایین اهدا کردهاند و از این طریق کشورها نمونههای بیولو،یکی (از جمله ویروس ها) را به  WHOارائه میدهند تاا بتوانناد
در تشخیم بیماری و کمک به ارزیابی خطر جهانی سهیم باشند.
نظارت به عنوان مرکزی برای پایش تکامل ویروس و ایجاد واکسنهای ویروسی در آینده مشاهده میشود (گارت و فیادلر.)2007،
بر اساس پیشبینیهایی که کدام سویه احتمال بیشتری برای انتشار دارد ،این صنعت هرساله واکسنهای متناسب تولیاد میکنناد.
با این حال بیشتر دوزهای تولید واکسن ساخته شده توسط مردم کشورهای با درآمد باتتر استفاده میشاود ،کاه بخشای از آن باه
دلیل تقبل هزینه واکسنها و همچنین به دلیل میزان واکسن تولید شده و نحاوهی توزیا آن اسات .باا افازایش تارس از طغیاان
انفلوانزای همهگیر احتمالی ،بسیاری از کشورها نگران دسترسی واکسن به انفلوانزا برای جامعه خود هستند .برخی از کشورها به این
دلیل که نمونههای ویروسی خود را به اشتراک میگذارند ،پیشنهاد کردهاند که حق سهم بیشتری از واکسن تولید شاده باه عناوان
«مناف » پیشگام بودن در نظارت داشته

باشند20.

20یک نمونه ی تقریبا مشابه که مسائل اخالقی را نیز بیان میکند ،تحقیق درمورد سیاه پوستان افریقایی که به ایاتت متحده مهاجرت کارده اناد مای باشاد کاه
شامل جم آوری و یخیره اطالعات ،نتیکی است (بوزه و همکارانش .)2013،این تحقیق میتواند منجر به اطالعات و محیوتتی شود که میتواند به نف بشریت
و جوام آینده ی افریقا باشد ،اما این نگرانی وجود دارد که این مناف با این جوام به اشتراک گذاشته نشود.
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در سوی دیگر این بحث ،یک شرکت تولید واکسن ممکن است استدتل کند که این واکسن را با کمترین هزیناه در دساترس قارار
می دهد :نمیتواند این واکسن را به صورت رایگان ارائه دهد ،حتی برای کشورهایی که تعداد کمی از افراد با هزیناه فعلای میتوانناد
آن را تهیه کنند .اساس استدتل آنها این است که شرکت با این هزینهای که جامعاه متحمال میشاود ،بیشاترین نفا را باه آن
میرساند.
 Sedyaningsihو همکارانش در سال  2008وضعیت بغرنج را به صورت زیر خالصه کردند:
« کشورهایی که به شدت در معرض یک بیماری قرار دارند ،باید بار هزینههای واکسان ،درماان و ساایر محیاوتت را نیاز متحمال
شوند ،درحالیکه مناف مالی و غیرمالی این محیوتت به تولیدکنندگانی میرسد که بیشتر آنها در کشورهای صنعتی هساتند.....
اشتراک ویروس یک بخش مهم در عرصهی جهانی برای آمادگی همهگیری و امنیت سالمت جهانی است .از این رو ،جامعاه جهاانی
باید تالش خود را برای ایجاد مکانیزمی برای دسترسی به ویروس و اشتراک مناف که توسط همهی کشورها پذیرفتاه شاده ،اداماه
دهد».
در سال « WHO ،2011چارچوب آمادگی انفلوانزای پاندمیک» را به تیویب رساند (سازمان بهداشت جهانی .)2011،هدف اصلی
این بود که به اشتراک گذاری مواد بیولو،یکی ،.نوم انفلوانزا با پتانسیل پانادمی (ناه فقاط ویاروس انفلاوانزای فیالی) مسااوی باا
دسترسی به واکسنها ،داروهای ضدویروسی و سایر برنامههای اشتراک مناف باشد.

ج .مطالعه موردی
اندونزی بیشترین تعداد موارد انفلوانزا ) (H5N1در جهان را بین ساالهای  2005و  2007گازارش داد .از  116ماورد 94 ،ماورد
( )%81جااان خااود را از دساات دادنااد .شاایو ویروساای در طیااور در  31اسااتان از  33اسااتان اناادونزی گاازارش شااده بااود
( )2008،Sedyaningsih , et alکه در آن  %80مرغها در حیاطهای کوچک نگهداری میشدند و ماابقی در تجهیازات صانعتی
پرورش یافته بودند .به دلیل وجود عفونت بسیار بیماریزا(مسری) در جمعیت حیوانات کشور ،تولیدات مرغ و ماکیاان طباق توافاق
سازمان تجارت جهانی قابل صادرات نیست.
در سااال  2007اناادونزی اعااالم کاارد کااه دیگاار نمونااههای انفلااوانزای مرغاای را بااه مراکااز همکاااری  WHOارسااال نمیکننااد
(فیدلر .) 2010،شماری از کشورها شکایت کردند که کشورهای فقیرتر اگرچه در ایجاد واکسانهای ویروسای پانادمیک باا ارائاهی
نمونه همکاری دارند ،ولی هیچگونه منفعتی کسب نمیکنند ،زیرا واکسنهای حاصل از آن در دسترس نبوده یا فراتر از قدرت خرید
آنها بودند .آنها قائلند که کشورهای با درآمد باتتر از چنین تمهیداتی سود میبرند و از ویروس اهدا شده جهت توسعه ساالحهای
بیولو،یکی استفاده میکنند(هولبورک و گرت.)2008،
اگرچه این استدتل مطرح شد که ویروسها متعلق به میراث مشترک بشریت هستند و باید از جهاات منافعشاان باا بقیاه بشاریت
مشترک باشند ،اما وزیر بهداشت آن زمان اندونزی دکتر سیتی فاضله سوپاری ،از مفهوم "مالکیت ویروسی" جهت توجیه ایان کاار
خود استفاده کرد(هولبورک و گرت .) 2008،قرارداد تنو زیستی از حقوق کشورها در مالکیت و ثبات اختراعاات گیاهاان باومی و
گیاهشناسی حمایت میکنند و دکتر سوپاری ادعا کرد که ویروسها در این دسته قرار میگیرند و اندونزی طبق مقررات بینالمللای
بهداشت ( )2005فقط ملزم به اشتراکگذاری اطالعات و حقایق است ،و نه نمونههای بیولو،یکی .برخای دیگار ادعاا میکنناد کاه

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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ویروسها از آنجا که به طور طبیعی فراتر از مرزهای ملی گسترش مییابند از مناب بیولو،یکی دیگر متمایز هستند .عاالوه بار ایان،
خطر احتمالی آسیب از یک بیماری همهگیر جهانی بر ایده ی «مالکیت ویروسی» غلبه میکنند.
هنگامی که گفته می شد اندونزی نسبت به بقیه بشریت تعهد دارد ،صاحب منیبان اندونزی اعتراض کردند که ایان جامعاه جهاانی
است که نسبت به مردم اندونزی تعهد دارد ،زیرا احتمات این کشور به شدت تحت تاثیر هرگونه پاندمی قرار خواهد گرفت.

د.خالصه
اشتراک مناف یک اصل درحال تکامل در اخالق پژوهش میباشد .بخشی از آن به دلیل نوظهور بودن ،همچنان مورد بحث و تحلیل
مفهومی قرار دارد .برخالف فرمولهای قبلی ،این اصل اکنون به صراحت به عدالت و برابری پیوند خورده است.
به طور کلی ،اشتراک مناف را می توان اینگونه توصیف کرد :بازگشت بخشی از مناف ناشی از استفاده از منااب باه افرادیسات کاه
دسترسی به این مناب را ممکن ساختند اما ،دسترسی معقول به محیاوتت و خادمات حاصال از آن را ندارناد؛ باه عناوان مثاال،
درمانهای سنتی بر پایه ی محیوتت طبیعی ممکن است منجر به تولید داروهای موثر و سودآور شود .اصل اشتراک مناف پیشانهاد
میکند افرادی که که مدعی مالکیت محیوتت طبیعی هستند باید به طور منیفانه از این استفاده ساود ببرناد .در بعضای ماوارد،
این مالکیت ممکن است به همهی بشریت نیز اطالق شود.
با این حال در اینکه دقیقا چه منافعی باید به اشتراک گذاشته شود ،اختالف نظرهای زیادی وجود دارد .این مسئله به ویژه هنگاامی
که منب مورد نظر ماده بیولو،یکی است که برای تولید واکسن مورد استفاده قرار میگیرد ،چالش برانگیز خواهد باود .درحاالی کاه
اصل اشتراک مناف از نظر اخالقی قابل قبول است ،وجود تعادل قدرت و فشارهای تجاری همچنان کارکرد آن را بسیار مورد بحاث
قرار داده است .با این حال ،به دلیل مطرح شدن اشتراک مناف با صراحت بیشتر و به وضوح در اسناد و قراردادهاای قاانونی مانناد
قرارداد تنو زیستی ،میتوان امیدوار بود که مناف حاصل از استفاده مناب مشترک به طور عادتنهتری توزی شود.
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هدف آموزشی  :6.4شناسایی مسائل مربوط به عدالت در دسترسی به درمانهای اثباات نشاده در
حین تحقیقات در دوره واکنش اضطراری.
Philippe Calain and Renaud F. Boulanger

زمان بندی جلسه (  60دقیقه ):

استراتژی آموزش:
.1تسهیلگر محتوای واحد را توضیح دهد.
.2تسهیلگر نسخه هایی از مطالعه مورد را بین شرکتکنندگان توزی کند.
برای تسهیلگران :مورد مطالعه دربارهی دسترسی به داروهای پیشگیری پسامواجهه 21در زمان شیو تب خونریزی دهندهی ابوت در
آفریقای مرکزی است .این مورد تعارض بین تولید نتایج قابل استناد درمورد مداخالت تحقیقاتی و حس نیاز سری باه نجاات جاان
انسانها در اثر «دلسوزی و ترحم» را ترسیم میکند .این مورد قرار است ،معضل اخالقی ایجاد شده به وسیله مداخالت تحقیقاتی را
نشان دهد که می توانند به صورت بالقوه شانس زنده ماندن افراد مواجه با مواد کشنده را افزایش دهند .از سوی دیگر ،بارای ارزیاابی
هم کارآمدی و هم ایمنی درمانهای اثبات نشده ،آزمایشی نیاز است که به خوبی طراحای و کنتارل شاده باشاد .در ماورد حاضار،
اشخاص نف برندهی احتمالی از درمان ،خیوصا در کارآزماییهای کنترل شده با پالسبو (دارونما) قربانیاان نسال بعاد هساتند ،ناه
قربانیان فعلی .از سوی دیگر ،نیاز به نجات سری جان افراد مواجه با شرایط تهدیدکننده و مرگآور ،نیازمند اتخاای طارح آزمایشای
منعطفتری است .
در سال  ،2014بحث پیشرفت و دسترسی به درمانهای آزمایشی ،در زمانی که بزرگترین طغیان ویروس بیماری ابوت بروز کرد ،باه
کانون توجه رسانههای و پژوهشی تبدیل شد .در آگوست  ،2014سازمان بهداشات جهاانی اجالسای پیراماون موضاو مالحظاات
اخال قی استفاده از مداخالت ثابت نشده برای ویروس ابوت برگزار کرد( سازمان بهداشت جهانی .)2014 ،در این جلسه موافقت شاد
که در شرایط استثنایی اپیدمی حاضر-برای درمان و یا پیشگیری بالقوه ،استفاده از مداخالت اثباات نشاده باا اثربخشای ناامعلوم و
عوارض جانبی ناشناخته ،امری اخالقی است.
 .3تسهیلگر گروههای  7نفره ایجاد کند و از هرکدام بخواهد که به سواتت زیر بپردازند.

Post-exposure prophylaxis
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در چه زمینه های اخالقی ،به دانشمند هامبورگی درمان تحقیقااتی پیشانهاد شاده باود؟ آیاا ایان ماوردی از اساتفادهی
ترحمآمیز 22است؟



آیا ارسال واکسن از کانادا میتواند با دتیل «انساندوستانه »23توجیه شود؟ اگر بله ،رابطاه متقابال 24میتواناد ضاابطهی
اخالقی آن باشد؟(«دانشمند جان خود را با انتخاب مطالعه یک عامل شدیدا مرگآور باه خطار انداختاه اسات .در مقابال
جامعه باید تمام تالش خود را به کار گیرد تا جان او را در صورت مواجهات تیادفی با عامل نجات دهد)».



اگر کارکنان بهداشت محلی بر اثر آسیب نیدل-استیک آلوده شوند ،در زمان طغیان ابوت ویروسی در آفریقا ،آیا باید مانناد
بقیه افراد فرصت درمان آزمایشی و بالقوه نجاتبخش را داشته باشند؟ آیا طبق زمینههای اخالقی مشابهی باید تحت ایان
درمان قرار بگیرند؟(آیا آنها به هیچ اندازهای بیشتر یا کمتر ،شایستگی رابطه دوجانبه دارند؟)



اگر درمان تحقیقاتی در زمان طغیان یک بیماری در دسترس باشد ،آیا کاربرد آن باید در چارچوب یک کارآزمایی باالینی
تعریف شده محدود شود؟ یا مانند مورد دانشمند هامبورگی بر پایه ترحم و دلسوزی در دسترس قرار گیرد؟

برای تسهیلگران :وقتی که مواجههی تیادفی صورت گرفته باشد ،رویکرد دلسوزانه مناسبتر است ،درحالی که اگر جمعیت بزرگای
در ریسک مواجههی مداوم باشند ،کارآزمایی بالینی برخورد مناسبتری بنظر میرسد.


اگر یک پژوهش تنها راه حل قابل قبول است ،از چه طرح و روشی باید استفاده شود؟ بارای مثاال ساریهای متاوالی باا
مقایسه تاریخی یا یک کارآزمایی با کنترل پالسبو؟



در پایان ،چه کسانی منتفعین عمدهی درمانهای پژوهشی برای عفونت فیلوویروسی هستند؟

 .4تسهیلگر از هر گروه میپرسد که یک گزارش دهنده مشخم کنند تا خالصه بحثهای خود را اعالم کند.
 .5تسهیلگر جلسه را به پایان میرساند و زمینه را برای بحث باز میکند.

الف.پیشزمینه
توزی مناب هنگام واکنش اضطراری ،یک موضو بسایار بحاثبرانگیز اسات(هدف آموزشای  6.1را ببینیاد) .در زمیناهی طراحای
درمانهای جدید برای واکنش به شرایط اضطراری ،این موضو حتی بسیار پیچیدهتر هم میشود .همان طور که در هدف اموزشای
 6.3بحث شد ،اصل اشتراک مناف مستلزم بخشایدن ساهمی از منااف حاصال از جما آوری دادههاا ،باه هماان کسانیسات کاه
اطالعاتشان مورد استفاده قرار گرفته(برای مثال ،افزایش و تسهیل دسترسی به درمان درحال ساخت) .با این حال ،در پاسخ به یاک
مورد اضطراری که شامل تولید درمانهای جدید میشود ،به کارگیری اصل اشتراک منفاف ممکن است به دو دلیل اصلی ،واضاح و
روشن نباشد؛ اول ،مناف به دست آمده ،ممکن است ارتباط بیشتری با به حداقل رساندن آسیبی که متوجه جمعیات خواهاد شاد،
(مخیوصا زمانی که چنین اقداماتی به صورت عمومی اجرا میشوند)نسبت به جم آوری اطالعات داشته باشند(چراکه ممکن اسات
مورد ساخت داروهای با حساسیت کمتر به زمان باشاد) .دوم ،ممکان اسات ماهیات اضاطراری اپیادمی هاا و بالیپاا ،مبناای ایان
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استدتل(به درست یا غلط) واق شود که اگر جمعیت زیادی درگیار باشاند و هناوز ظرفیات تولیاد محادود باشاد ،افازایش ابعااد
مداخالتی که سودمندی آنها اثبات شده ،ممکن است واق بینانه نباشد.
دسترسی به درمانهای تحقیقاتی برای بیماریهای سریعا کشنده یا ناتوانکننده برای چندین دهاه محال تضاارب آرا باوده اسات.
کشمکشها بر سر دسترسی به درمان ضد رتروویروسی در دهه  1980یک مثاال مشاهور است(شاوکلنک  .)2013،در زمیناههای
خاصی ،مانند آنکولو،ی ،این باور وجود دارد که پژوهشهای «یکپارچه»25ای وجود دارد ،که در آنهاا ایمنای و اثربخشای باه طاور
همزمان سنجیده میشوند ( .)2014،Wages & Taitبحث اخیر پیرامون تیحهی ناوآوری پزشاکی در انگلساتان(بین عماوم باه
تیحهی ساچی معروف است) نیز مورد توجه واق شده است .این تیحه قانون را تغییر میدهاد تاا پزشاکان بتوانناد از درمانهاای
تحقیقاتی برای معالجه افراد بیماری که از بیماریهای تعالج رنج میبرناد اساتفاده کنناد ،باه جاای اینکاه منتظار فرصات بارای
مشارکت در یک کارآزمایی بالینی رسمی بمانند .با این حال ،بحثهای سنتی در مورد دسترسی به درمانهای تحقیقاتی ،به مطارح
کردن اهمیت این ساال مهم نپرداخته است که وقتی جان جمعیت زیادی به علت طغیان یک بیماری در خطر است ،چه کاری باید
انجام شود.
در بحث عدالت دسترسی به درمانهای تحقیقاتی در مرحلهی پژوهش ،طی فرآیند پاسخ به وضاعیت اضاطراری،حداقل چهاار ناو
وضعیت قابل پیشبینی است.
اوت ،مسائل مربوط به عدالت دسترسی میتواند زمانی بوجود بیایند که یک پزشک از امتیااز حرفاهای اعطاا شاده توساط
بسیاری از حوزه های قضایی استفاده کند و دارویی را که برای یک بیماری خااص اثباات نشاده ،باه بیماار تجاویز کناد .در چناین
شرایطی ،بیماران ممکن است به خودی خود شرکتکننده در پژوهش محسوب نشوند ،و در نتیجه ،از حمایت مخیوص افرادی کاه
به طور رسمی در یک پرو،ه تحقیقاتی ثبتنام کردهاند ،مانند بررسی پروتکل درماان توساط هیئتهاای اخاالق علمای و پژوهشای
برخوردار نباشند .دغدغهی دسترسی عادتنه این است که پزشکان به عنوان دروازهبان عمل کرده ،به طوری که احتمال دارد چندی
از افرادی که ممکن است کاندیداهای خوبی برای دریافت درمان اثبات نشده باشند ،نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
وضعیت دوم هنگامیست که تحقیقات در راستای گایدتین بینالمللی اخاالق پاژوهش مقارر شاده باشاد ،اماا برخای از
بیماران با اینکه میدانند که شایستگی قانونی را برای دریافت مداخلهی مورد پژوهش دارند ،قادر(و یا راضی) به ثبتنام در مطالعات
نباشند(.ادواردز.)2006 ،
سوماً ،مسائل دسترسی میتواند نشأت گرفته از تنگناهای فیزیکی باشد ،مانند ظرفیت تولید محدود .در این حالت ،مسائل
و معضالت عدالت ممکن است ناشی از تخییم مناب محدود باشند(به هدف آموزشی  6.1مراجعه کنید).
در آخر ،علت برخی معضالت دسترسی عادتنه ،مربوط است باه درمانهاای نوآوراناهای کاه هناوز باه طاور گساترده در
دسترس نیستند ،ولی باور بر این است که حداقلی از کارآمدی را دارند .مطالعه موردی بیماری ابوت ویروسی که در این واحاد ماورد
بحث قرار گرفته است ،این وضعیت را نشان میدهد.
از این رو ،قبل از ارزیابی عدالت دسترسی ،ابتدا باید دسترسی به ترکیبات تحقیقاتی تأمین شود .این واحاد پایش از بحاث عادالت،
مکانیسمهای ممکن برای گسترش سطح دسترسی در شرایط پاسخ اضطراری را بررسی میکند .محاسبه خطر قابال قباول؛ نسابت
سود در مورد مداخالت آزمایشی ،برای کنترل بیماریهای بسیار کشنده خارج از سرفیل این واحد است.
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ب .عناوین
راههای افزایش دسترسی
محدودیتهای نظارتی را کاهش دهید.
دسترسی به ترکیبیات تحقیقاتی معموتً توسط سازمانهای نظارتی ملی فقط زمانی مجاز میشود که نشاان داده شاود کاه ماوثر و
ایمن هستند .همانطور که ادواردز ( )2006متذکر شد ،انگیزه هایی این وضعیت را توجیه میکنناد« :محادودیتهای پاژوهش در
مورد دسترسی در درجه اول به سمت حمایت و بهره مندی بیماران آینده است و از هزینه فرصتهای مرتبط باا روشاهای درماانی
سرمایه گذاری شده که کار نمیکنند جلوگیری میکند ».مهمترین این انگیزهها ،رعایت اصل احتیاط است که ماهیتا ،تیامیمات
را در شرایطی که در آنها ترس وقو عوارض جانبی شدید است پیش میبرد(گونزالوو -سیراک و همکاران .)2013 ،در این شرایط،
این اصل حاکی از آن است که معرفی یک فناوری جدید باید به تاخیر بیفتد تا اطمینان بیشتری در مورد ایمنی آن باه دسات آیاد
(ادواردز.)2013 ،
برخی معتقدند «ریسک گریزی» با شرایط اضطراری ناسازگار است .چنین بدبینیهایی پیشنهاد میکنند محدودیتهای نظارتی که بر
روی موضوعات تحقیقاتی قرار میگیرند ،در مواق اضطراری کاهش یابد ،به گونهای که چنین دسترسایهایی (حاداقل تاا حادی)
قانونزدایی شوند(ادواردز .)2013 ،با این حال منتقدان استدتل میکنند که این حذف مقررات ممکن است تالشهای تحقیقاتی را
از پایه خراب کند (گونزالوو  -سیراک و همکاران )2013 ،چرا که حذف مقررات برای افزایش دسترسی به درمان در کوتااه مادت،
ممکن است تهدیدی برای دسترسی بلند مدت باشد و در صورت ناموثر بودن یا داشتن اثرات مخرب بدون هایچ لزومای ،باه تعاداد
زیادی از افراد تحت درمان تحقیقاتی ،آسیب برساند.
از طراحیهای تحقیقاتی جایگزین استفاده کنید
یکی دیگر از سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش دسترسی به درمانهای نوآورانه در برنامههای تحقیقاتی ،اساتفاده از طراحیهاای
تحقیقاتی جایگزین یا غیر معمول است .متاسفانه ،پیدا کردن یک طرح تحقیقاتی غیر معمول مناسب دشوار است .از جایگزینها باا
ویژگیهای نویدبخشی یاد میشود ،مانند کارآزمایی بالینی مرحلهای دستهبندی شدهی تیادفی ،26که در آن یک ترکیب تحقیقااتی
به تدریج به گروههای کوچک افراد ارائه میشود (ادواردز .)2013 ،ممکن است اساتفاده از آن از نظار روششاناختی و اخالقای در
طول یک پاندمی دشوار باشد ( .)2013 ،van der Tweel & van der Graafبه عنوان مثال ،اگر ترکیاب تحقیقااتی در واقا
سطح باتتری نسبت به مراقبتهای اساتاندارد را دارا نباشاند ،تعاداد بیشاتری از افاراد در مقایساه باا رویکردهاای دیگاری مانناد
کارآزماییهای متوالی ،27در نهایت ممکن است در معرض آسیب قرار بگیرند( .وان در توول و ون در گراف .)2013 ،بسته به شرایط
اضطراری ،ممکن است فقط در زمان کوتاهی مثال تا زمان تیویب مقررات طراحیهای آزمایشی کارآمدتر ،باعث کاهش دسترسی به
داروهای تحقیقاتی شوند.

«درمان»های مورد تحقیق را چند برابر کنید
Stepped wedged cluster randomized clinical trials
Sequential trials
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اگرچه پیگیری چندین ترکیب تحقیقاتی به طور همزمان به مسألهی دسترسی به یک درمان نمیپردازد ،با ایان کاار ممکان اسات
دسترسی به طور کلی افزایش یابد .در هر زمان معین ،شماری از گروههای تحقیقاتی ممکن است دارای مولکول هایی باشند که باه
آزمایش نیاز دارند .در اپیدمیهای گسترده ممکن است فرصت آزمایش چندین ترکیب به صورت همزمان وجود داشته باشد .به طاور
مشابه ،مولکول هایی با مکانیسم عملکردی مشابه ،میتواند در طی پاسخ به شرایط اضطراری تست شاوند .باا توجاه باه محادودیت
زمان در شرایط اضطراری ،آزمایش همزمان ممکن است مزیت مضاعف افزایش دسترسای باه اناوا امیادوار کنناده مولکاول هاا و
انتخاب بهترین را به همراه داشته باشد.
درخواست استفاده

دلسوزانه28

مکانیسم دیگری که میتواند برای افزایش دسترسی به درمان تحقیقاتی استفاده شود ،برنامههای «اساتفاده دلساوزانه» اسات ،کاه
هماکنون تحت نظارت سازمان غذا و داروی ایاتت متحده اجرا میشود .در چنین برنامههایی ،بیمار که با یاک بحاران تهدیدکنناده
زندگی روبروست و هیچ جایگزین درمانی مطلوبی ندارد ،میتواند باه یاک دارو از طریاق یاک قارارداد ویاژه باین پزشاک معاالج و
تولیدکننده دسترسی پیدا کند .با این حال ابراز تردید شده است که چنین تمهیداتی باعث افزایش دسترسای خواهاد شاد(ادواردز،
 .)2013سولمون ( )2013خوش بین است «:این تعجب آور است که کسی بحث کند که رویکرد استفاده دلسوزانه برای دسترسای
به داروهای تحقیقاتی در مواق اضطراری ،در همه گیری امکان پذیر نیست .در حالی که در هر دو حالت میتواند استفاده شود و در
وضعیت همهگیر استفاده نیز شده است».
تنگناهای فیزیکی را از بین ببرید
تنگناهای فیزیکی ممکن است از عواملی مانند تولید محدود (عدم ظرفیت کافی یا بی تمایلی) یا سازوکار ضعیف توزی ناشی شاود.
اینها میتوانند به ویژه در زمینه پاسخهای اضطراری ،مشکالت یزرگی باشند؛ همان طور کاه برخای از منااطق جغرافیاایی ممکان
است به دتیلی مثل اقدامات قرنطینه یا تخریب زیرساختهای حملونقل غیرقابل دسترسی باشند .در مورد تولید محدود ،در بعضی
موارد از طریق سازوکارهایی مانند اشتغال اجباری بازدهها نیز میتواند افزایش یابد .هنگامی کاه زیرسااختها دسترسای را محادود
میکنند ،بازسازی میتواند به رف مشکل کمک کند.
حداقل دوزها را تعیین کنید
برای جلوگیری از تنگناهایی مانند تولید محدود ،یک راه ممکن پیدا کردن حداقل دوز موثر خواهد بود .در شرایط عاادی ،الگوهاای
نسخه نویسی برای به حداقل رساندن دوره درمان ،بهبود حداکثر و به حداقل رساندن اثرات جانبی بهینه میشاوند .وقتای نیااز باه
گونهای باشد که دسترسی آن تهدید می شود ،تحقیقات باید انجام شود تا حداقل دوز مورد نیاز برای اثربخشی شناسایی شاود تاا از
این طریق نیاز به تولید کاهش یابد.
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درخواست "قانون نجات"
قانون نجات نشان دهنده غریزه ما برای «نجات افراد قابل شناسایی در خطر فوری ،صرف نظر از هزینه» است (کوکسون و همکاران،
 .) 2008در نتیجه ،این قانون به دلیل ایجاد مالحظات متناقم در مورد کارآیی هزینه اثربخشی در سطح سیستمهای مراقبتهاای
بهداشتی و همچنین در مورد زندگی افراد قابل شناسایی در دوره ارائهی مراقبت ،خوشاننام نیسات .در شارایط اضاطراری ،قاانون
نجات به رغم نگرانی در مورد مقرون به صرفه بودن درمانهایی که هنوز اثبات نشده است که موثرند یا خیر ،میتواند به طور باالقوه
مورد درخواست قرار گیرد .با این حال مشخم نیست که چنین درخواستهایی باعث موافقت عمومی میشود .کوکسون و همکاران
به عنوان مثال ،گفتهاند که سیاستگذاران لزوماً نباید «به عنوان یک سیاستگذاری عمومی ،هر گروه از افراد ناشناس را در جامعاه
از قوانین فرصت هزینه ،به زیان تمام افراد دیگر ،معاف کنند».
مالحظات انیاف
دسترسی محدود به شرکتکنندگان در پژوهش
در طول بررسی روش های درمانی جدید ،دسترسی به ترکیبات ،تا حد زیادی برای افرادی که به طور رسمی در یک مطالعه ثبت نام
می کنند ،محدود شده است و بسیاری از بیماران خود را ناتوان از دسترسی به محیول مییابند .اگر شخیی مایل باه انجاام چناین
کاری باشد و میتواند در یک مطالعه ثبت نام کناد ،نگرانای دربااره انیااف بارایش قان کنناده نخواهاد باود .باا ایان حاال ،اغلاب
کارآزماییها از نظر جغرافیایی محدود هستند و معیارهای ورود و خروج دقیق دارناد .اگرچاه برخای از ایان معیارهاا بارای امنیات
شرکتکنندگان توجیه میشوند ،برخی دیگر برای راحتی جم آوری و یا تجزیه و تحلیل داده ها اضافه میشوند.
نگرانی در مورد انیاف ممکن است در بعضی موارد به شکل خاصی قوی باشد .در کارآزمایی خوشهای که قبلتر به عنوان وسایلهای
برای افزایش دسترسی از آن یاد شد ،خوشهها باید در مواق اضطراری از نظر جغرافیایی تعریف شوند .در این حالت ،رد کردن شاک
و تردید مبنی بر اینکه قدرت سیاسی در تعیین اینکه محیول تحقیق در اختیار چه کسی قرار خواهاد گرفات دخالات میکناد یاا
خیر ،دشوار خواهد بود .بنابراین" ،بسته به نحوه شکل گیری جوام محلی ،فراهم کردن دسترسی باه روشاهای درماانی نویادبخش
پیوسته با توجه به خوشههای جغرافیایی تعریف شده ممکن اسات هرگوناه ناابرابری اجتمااعی موجاود را تشادید کناد( ".ادواردز،
.)2013
عالوه بر این " ،حتی اگر یک بیمار واجد شرایط برای مطالعه در مقیاس بزرگتر باشد ،ممکن است در زمان مناسب در مکان مناسبی
نباشد .تحقیقات هرگز بر روی جمعیت بیمارانی که ممکن است بخواهند در آن شرکت کنند ،باه طاور مسااوی پخاش نمیشاود".
(ادواردز.)2006 ،
تحمل ریسک
همچنین ،نگرانی در مورد انیاف در ارتباط نزدیکی با این است که کدام افراد یا جوام در معرض خطر ناشای از تحقیاق در مواقا
اضطراری قرار دارند .اگر درمانی که مورد بررسی قرار می گیرد ،فقط به افرادی که داده هایشان به عنوان بخشی از پرو،ه تحقیقااتی
جم آوری میشود ،ارائه شود؛ میتوان گفت مبادله ای عادتنه حاصل میشود :گروهی که در معارض خطار پروتکال تحقیاق قارار
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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دارد ،گروهی خواهد بود که از منفعت تحقیق برخودار میشود (به ویژه اگر یک استاندارد مراقبت جایگزین ضعیف جاری باشد) .اگر
افراد ،خارج از تحقیقات به محیول تحقیقاتی دسترسی پیدا کنند ،با این کار ،هزینههای مارتبط باا دسترسای را باه طاور عادتناه
تقسیم نمیکنند.
عالوه بر این ،همانطور که ادواردز ( )2013نشان میدهد« ،به احتمال زیاد ،در همه گیری ،به نظر میرسد خطرات عدم دریافت هر
چیزی مشکل ساز باشد ،به ویژه هنگامی که اثرات هر نابرابری طوتنی مدت بوده و یا پرداختن باه آن پاس از وقاو آن غیارممکن
باشد ».این موضو به ویژه در یک کارآزمایی خوشهای پله پله روشن خواهد شد .افراد در معرض شرایط اضطراری ممکان اسات در
نظر بگیرند که عدم دریافت درمان تحت بررسی ،آنها را با خطر مشابه با دریافت آن در معرض خطر قرار میدهاد ،و ایان خطار را
سود بالقوه جبران نمیکند(یعنی دسترسی به یک محیول تحقیقاتی).
تضاد مناف
وقتی مناب به شدت محدود هستند ،احتمال تعارض مناف در هنگام تخییم زیاد است .به عنوان مثال ،اگر اپیادمی شاای باشاد،
سازمان هایی که دسترسی محدودی به معالجه تحت مطالعه دارند ،ممکن است اعضای خاود را در اولویات قارار دهناد ،حتای اگار
مکانیسمهای توافق شده به منظور تخییم  ،انجام این کار را توجیه نکنند .این موضوعی است که در مطالعاه ماوردی ایان ماا،ول
مورد بحث قرار گرفته است .این اختالف می تواند در سطوح باتتر نیز نهادینه شود .شیو بیماری ویروس اباوت در غارب آفریقاا در
سال  2014نگرانی در مورد به اشتراک گذاشتن دوز محدود برخی از درمانهای تجربی را ایجاد کرد (کاس.)2014 ،

ج .مطالعه موردی
شیو تبهای خونریزی دهندهی فیلوویروس (ابوت و ماربورگ) در مرکز و از سال  2014در غرب آفریقا رخ داده است .مورد :نسبت
تلفات در محدوده  ٪90-،20است .انتقال بیمارستانی ،اختالل در سیساتم مراقبتهاای بهداشاتی و تحاول جامعاه از ویژگیهاای
شناخته شده این شیو در آفریقا است .هیچ درمانی تأیید شده برای استفاده در انسان وجود ندارد .در ماوارد بسایار ناادر ،پرسانل
آزمایشگاهی که در آزمایشگاههای ایمنی کشورهای صنعتی کار میکنند باه طاور اتفااقی باا فیلاوویروس تلقایح شادهاند .در ساال
 ،2009در آلمان ،یک دانشمند دچار آسیب نیدلاستیک شد و احتماتً خود را به ویروس ابوت آلوده کارد( 2009،Tuffs 8؛ See
 )Boxدر مدت  48ساعت ،وی پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ،با واکسن نوترکیب تجربی باه دسات آماده در کاناادا ،تحات
درمان قرار گرفت و این اولین باری بود که این واکسن روی انسان امتحان می شد .مطابق مطبوعات (مولین ،)2009 ،ایان تیامیم
پس از مشورت متخییان در کانادا و آلمان گرفته شده است .در سال  2007به صورت تجربی نشان داده شده است که (فلادمن و
همکاران )2007 ،واکسن برای محافظت پس از مواجهه در پریماتها بسیار ماثر است .این دانشمند بدون هیچ آسیبی نجات یافت،
اگرچه هنوز مشخم نیست که آیا درمان ماثر بوده یا اینکه بیمار هرگز به این بیماری آلوده نشده است (گونتر و همکاران.)2011 ،
تالش برای این که دانشمند بهترین فرصت را برای زنده ماندن از یک عفونت احتمالی با یک عامل بسیار کشنده داشته باشاد قابال
ستایش است .شکی نیست که در صورت پاسخ به شیو فیلوویروسی در آفریقا ،دسترسی به درمان پس از مواجهاه بسایار مفیاد و
عملی خواهد بود ،خیوصاً برای کارکنان بهداشت محلی که برای مراقبتهای اور،انس از بیماران آلوده ،و گاهاً با حاداقل محافظات،
بسیج شدهاند .از منظر اخالقی ،این ساال مشرو است که از سال  2007چه تالشهایی برای تهیه پروتکلهای تزم بارای کنتارل
بالینی ،ارزیابی اثربخشی محیول و اطمینان از انبارها و روشهای نظارتی و برای تهیه همان واکسن تجربی پس از مواجه ،باه طاور
مساوی در آفریقا همانند آلمان ،و با همان دقت صورت گرفته است؛ البته اگر اثبات شود که چنین مداخله ی موثر است.
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کادر  .8مطالعه ی موردی  :عفونت احتمالی ویروس ابوت توسط آسیب نیدل-استیک
دانشمندی از موسسه داروهای گرمسیری برنارد نوچ در هامبورگ که به دلیل عفونت احتمالی ویروس تب ابوت به مدت یاک هفتاه
قرنطینه شده بود ،از بخش جداسازی بیمارستان دانشگاه هامبورگ خارج شده است .وی به بخش عادی منتقل شده است ،زیرا هیچ
عالئم بالینی عفونت را نداشته است ،و نه ویروس و نه آنتیبادیهای ضد ویروس در خون وی یافت نشد.
این پیشرفت مثبت ممکن است به دلیل استفاده از واکسن تجربیای باشد که به دانشمند داده شده و قبالً در انسان ماورد اساتفاده
قرار نگرفته بود .مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون ،ویروس واکسن در خون وی یافت شد ،اما طی دو روز از بین رفات ،ایان نشاان
میدهد که سیستم ایمنی بدن آن را از بین برده است.
استفان گونتر ،رئیس ویروس شناسی در انستیتوی برنارد نوچت ،گفت«:او در حال پیشرفت است .با این وجود ،ویروس ابوت میتواند
دورهی کمون بین  4روز تا  21روز داشته باشد ،به این معنی که وی هنوز میتواند بیمار شود».
این ویروس خطرناک به نام رودخانه ابوت در جمهوری کنگو نامگذاری شده است ،در نزدیکی جایی که اولین شیو شناخته شده در
سال  1976رخ داده است .از آن زمان تاکنون چندین شیو  ،به طور عمده در مرکز آفریقا رخ داده است.
در تاریخ  12مارس ،دانشمند هامبورگ ،که در یک آزمایشگاه با امنیت بات مشغول کار در ساختن تولید آنتیبادی بر علیه ویاروس
ابوت بود ،در حالیکه از سه تیه از دستکشهای ایمنی استفاده میکرد ،یک سوزن حاوی ویروس در پوستش فارو رفات .ناو ویاژه
ویروس در  ٪90عفونتها کشنده است.
نتیجه خوش خیم ممکن است با واکنش سری جامعه بین المللی تحقیقات ابوت ،که اعضای آن با همکااران دانشامند هاامبورگ در
تماس بودند ،یاری شده باشد .در طی  48ساعت به این دانشمند واکسن تجربی زنده رقیق شده علیه ویروس داده شد ،کاه باا ایان
که نشان داده شده بود در میمون ها ماثر است اما هنوز در انسان آزمایش نشده بود.
این واکسن توسط  Heinz Feldmanو همکاران ساابق در آزمایشاگاه ملای میکروبیولاو،ی آ،اناس بهداشات عماومی کاناادا ،در
وینیپگ ،مانیتوبا ،به همراه ویروس شناس دانشگاه بوستون ،توماس گیزبرت تهیه شده است ،که آن را در میماونهاای ماکاائوک در
انستیتوی تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا آزمایش کردند( .بیماریهای عفونی ،فردریک ،مریلند).
حدود  12ساعت پس از واکسیناسیون ،دانشمند هامبورگ تب و سردرد و سایر عالئم بالینی تیپیک از واکنش باه واکسان را نشاان
میداد اما پس از آن این عالئم فروکش کردند.
منب )2009( Tuffs :

د .خالصه
هنگامی که پاسخ به شرایط اضطراری منجر به دستیابی به اقدامات درمانی جدید میشود ،موضوعات مرتبط با انیاف در دسترسای
سری ظاهر می شوند .از سویی ،مطالعات تحقیقاتی رسمی ممکن است دسترسی را به نحوی محدود کند که افرادی که باه صاورت
داوطلبانه یا غیر از آن از پرو،ه حذف شدهاند ،ناراضی باقی بمانند .از طرف دیگر ،دسترسی محادود از طریاق پرو،ههاای تحقیقااتی
میتواند توزی عادتنه مناب و مزایا را تسهیل کند و در عین حال خطر مناب تلف شده در معرض قرار گرفتنهای غیرضروری را باه
حداقل برساند .استفاده از طرح های تحقیقاتی جایگزین ممکن است در پاسخ به وضعیت اضطراری ،برای مقابله با مشاکل دشاواری
تساوی دسترسی به ترکیبات تحقیقاتی کمک کند .در واق  ،سولمون ( )2013پیشنهاد میکند که ما باید «با طرحهاای تحقیقااتی
خود خالق شویم تا هم تحقیقات خوبی انجام شود و هم با واقعیتهای عملی که مردم با آن روبرو میشوند ،به خیوص واقعیتهای
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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 اساتفاده از طرحهاای تحقیقااتی،) اظهاار داشات2013(  هماانطور کاه ادواردز، آشنا شویم» با این حال،بد یک بیماری همه گیر
 نگرانی در مورد احتمال به دست آوردن، به عنوان مثال.جایگزین ممکن است محدودیت های فنی و اخالقی را به همراه داشته باشد
 بسایار نااقم، هنگامی که اطالعات سم شناسی که به طور معمول در فرم ثبت نام بیماران موجاود اسات،رضایت آگاهانهی درست
 ابعااد، مطالعه ماوردی. گزینههای دیگر شامل مقرراتزدایی و از بین بردن تنگناهای مناب است. باعث ابراز نگرانی شده است،است
 ایان پروناده همچناین، باه طاور گساتردهتر.جهانی دسترسی نابرابر به درمانهای تحقیقاتی و بالقوه نجات بخش را نشان میدهاد
مسائل مربوط به نابرابری دسترسی به درمانهای تحقیقاتی را نشان میدهد و در عین حال این ساال را مطارح میکناد کاه افاراد
، به عباارت دیگار.یینف تحقیق (دانشمندان «غربی» در مقابل کارمندان بهداشت آفریقایی در مطالعه موردی) چه کسانی هستند
 در حالی که بر خاالف پایبنادی باه، معالجات جدید بعضاً به دتیل امنیت ملی توسعه مییابند،ما نباید از انتقاداتی که بعضی اوقات
.تعهد و همبستگی جهانی است میون بمانیم
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مزیت رقابتی  : ۷توانایی بحث دربارهی وظایف حرفهای مراقبین سالمت در جریان نظام مراقبت
سالمت عمومی یا پژوهش در موارد اضطراری
موارد اور،انسی منجر به انوا متعددی از تعارضهای اخالقی برای مراقبین سالمت میشوند .یک مثال کالسیک آن ،وظیفهی
مراقبت از قربانیان بیماران واگیردار است .وقتی در یک مورد اور،انسی ،ارائه دهندگان مراقبت سالمت ،به عنوان پژوهشگر ایفای
نقش میکنند ،تعارضات بیشتری میتوانند ظاهر شوند .پیروی آنان از اصول اخالقی متفاوت (برای مثال مراقبت در مقابل تحقیق)
ممکن است منجر به تعارض شود (اهداف یادگیری  .)8.1وقتی ارائهدهندگان مراقبت سالمت همزمان نقش پژوهشگران را نیز ایفا
میکنند ،بیماران ممکن است در خطرِ تیور درمانی غلط باشند (اهداف یادگیری  .)7.2همچنین فعالیتهای پژوهشی میتواند

پزشکان را با تعارض مناف بیشتری روبهرو کند که ممکن است بُعد منحیر به فردی را در دورهی موارد اور،انسی ایجاد کند
(اهداف یادگیری .)۷.۳

اهداف آموزشی
 7.1سه چارچوب اخالقی را از هم تشخیم دهید :اخالق مراقبت پزشکی ،اخالق سالمت عمومی و اخالق در پژوهش ،و جستو
جوی روشهایی را که در آن ارزشها و اصولی که این چارچوبها را هدایت میکند ،واگرایی یا همپوشانی داشته باشند.
 7.2توضیح دهید که منظور از "تیور غلطدرمانی" چیست و این موضو چگونه میتواند بر وظایف مراقبین سالمت در

موقعیتهای اور،انسی اثر بگذارد.
 ۷.۳تعارض مناف بالقوهی مراقبین سالمتی که در فعالیتهای پژوهشیِ موارد اور،انسی شرکت کرده اند را توضیح دهید.
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هدف یادگیری  :7.1سه چارچوب اخالقی را از هم تشخیم دهید :اخالق مراقبت پزشکی ،اخالق
سالمت عمومی و اخالق در پژوهش ،و جستوجوی روشهایی را که در آن ارزشها و اصولی که این
چارچوبها را هدایت میکند ،واگرایی یا همپوشانی داشته باشند.
Leigh-Anne Gillespie and Lisa Schwarts

زمان بندی جلسه ( 100دقیقه)

استراتژی آموزش
 .1تسهیلگر ،اهداف مختلف مراقبتهای پزشکی ،بهداشت عمومی و تحقیقات را معرفی میکند و درباره ی
چارچوبهای اخالقی مربوطه بحث میکند.
 .2تسهیلگر ،گروه را به دستههای کوچکتر تقسیم میکند ،یک نسخه از الگوی زیر را به هر دسته ی کوچک می
دهد و از کارآموزان میخواهد تمایزها و همگراییهای بین این سه چارچوب اخالقی را مشخم کنند.
برای تسهیلگر :هنگامی که کارآموزان بعد از استراحت دوباره جم شدند ،از آنها بخواهید که آیا این الگو تیویری کامل از
سه دیدگاه نشان میدهد یا آیا آنها شکافهایی پیدا کرده اند؟
 .3تسهیلگر فیلم " اخالق در بالیا :برخورد بین اخالق بهداشت عمومی و اخالق بالینی" را نشان میدهد
) (https://www.youtube.com/watch?v=JYYAGJB5t4Eو از کارآموزان دعوت میکند که
نظرشان را بگویند.
برای تسهیلگر :برای گرم کردن بحث ،میتوانید سواتت زیر را مطرح کنید.


آیا ممکن است که ارزشهای اخالق پزشکی بالینی در مداخالت بهداشت عمومی و پرو،ههای تحقیقاتی را
ارتقا دهیم؟



چه ارزشهایی باید در زمینههای بالینی ،بهداشت عمومی و زمینههای تحقیقاتی ارتقا یابد؟ آیا زمانی که
بیش از یک نو مداخله میخواهد در یک زمان انجام شود ،میتوان این موارد را با هم هماهنگ کرد؟

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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کدام یک از چارچوبها دارای صالحیت اخالقی است تا اقدامات اخالقی را در زمینههایی که بیش از یک
چارچوب در آن اعمال میشود آگاه کند؟



کدام یک باید در مواق اضطراری بر دیگری غلبه کند یا آیا میتوان آنها را "تنه دار" کرد یا اینکه کدام
یک برای جنبهها یا ابعاد مختلف موضوعات یا مشکالت کاربرد دارد؟



در صورت وجود ،چه آزادیهایی باید در زمینهی بهداشت عمومی نقم شود؟

 .4تسهیلگر مطالعهای موردی ( )case studyرا معرفی میکند و سواتت زیر را از کارآموزان میپرسد.


این سناریو چه مباحث اخالقیای را مطرح میکند؟ فکر میکنید کدام یک از نکات یا استدتلهای
مختلف از همه قان کنندهتر است؟



یکی از شرکت کنندگان پیشنهاد کرد که دادهها باید اکنون جم آوری شود و تیویب هیئت اخالق
در پژوهش را در مرحله بعد جستجو کرد .نظرتان درمورد این گزینه چیست؟



پیشنهاد دیگر این است که به افرادی که در طول طغیان( )outbreakمورد سوال قرار میگیرند،
مشوقهایی (به عنوان مثال پول نقد) داده شود که تشویق شوند که تا زمان تیویب هیئت اخالقی در
پژوهش با تیم تحقیق در تماس بمانند  .پرداخت ،پس از اتمام تحقیقات انجام میشود .چه مسائل
اخالقیای با چنین موردی مطرح میشود؟



در این مورد چه کاری باید انجام شود؟ دتیل پاسخ خود را بیان کنید.

 .5تسهیلگر ،فعالیت نقش آفرینی را معرفی کرده و داوطلبانی را برای انجام این سه سناریو انتخاب میکند.
 .6تسهیلگر ،جلسه را با نتیجه گیری پایان میدهد و باب بحث و گفتوگو را باز میکند.
الگو :مناطق واگرایی و همپوشانی بین سه چهارچوب اخالق مجزا
مسئولیتپذیری ،اصل و عمل
وظیفهی "مراقبت" به چه
کسی تعلق میگیرد
اهداف مداخالت
نقش رضایت آگاهانه

اخالق مراقبت پزشکی

اخالق خدمات بهداشت
عمومی

اخالق در پژوهش
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مسائل مربوط به محرمانه
بودن و حفظ حریم خیوصی
معنی انیاف و عدالت

الف .پیش زمینه
مدلهای مختلف مداخالت بهداشتی یک هدف مشترک دارند :برای اطمینان از احترام و ترویج سالمت افراد و جوام  .بیانیهها (و
مباحثات) در مورد عمل اخالقی ،با توجه به مراقبتهای پزشکی (انجمن جهانی پزشکی ،)2013b ،بهداشت عمومی (انجمن
رهبری بهداشت عمومی  )2002و تحقیقات (انجمن پزشکی جهانی  ،)2013aو با عناصر مشترک صادر شده است( .برای بحث
جزئیتر در مورد ابزارهای هنجاری که تحقیق را هدایت میکنند ،به هدف یادگیری 1.3مراجعه کنید ).چارچوبهای اخالقی مجزا،
اهداف خاص هر یک را منعکس میکند:


در مراقبتهای پزشکی ،متخییان سالمت با در نظر گرفتن مناف جامعه در استفاده از مناب و خطرات
مرتبط با بیماریهای مسری ،دانش موجود را برای بهره مندی از بیماران خاص به کار میگیرند.



در فعالیتهای سالمت عمومی ،دانش به نف جوام استفاده یا جم آوری میشود ،حتی گاهی اوقات با غلبه
بر مناف و آزادیهای افراد (یک استثناء در قانون کلی حمایت از مردم و حقوق آنها).



در اخالق در پژوهش ،از آنجایی که هدف تحقیق ،تولید دانش جدید و قابل تعمیم برای ارتقای مناف بیشتر در
افرادی که ممکن است تحت تأثیر یک وضعیت یا مسئله قرار نگیرند است ،انتظار میرود دانشی که توسط
محقق به دست آمده است ،برای مراقبتهای بالینی و اقدامات بهداشت عمومی استفاده شود.

اصول پیروی از این فعالیتهای مختلف بهداشتی میتوانند در شرایط ،موقعیتها و نقشهای خاص با هم دچار تعارض شوند.

ب .عناوین
سه چارچوب اخالقی


اخالق مراقبت پزشکی
اخالق مراقبتهای پزشکی بر فرد تأکید دارد ،با تمرکز بر استقالل و بهترین مناف بیمار و همچنین شامل
عدالت و وظیفهی فرد در قبال دیگران پیرامون مناف عمومی است .بدین ترتیب این چارچوب تحت سلطهی
ارزشهای بیمارمحور و مسائل اخالقی در درمان بالینی است .این چارچوب تمایل دارد که روی درمان و بهبود
شرایط سالمتی تمرکز کند.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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اخالق بهداشت عمومی
اخالق بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی هر دو به سالمتی مرتبط هستند و به مناف مشترکی کمک می
کنند .با این وجود ،اخالق بهداشت عمومی شامل حمایت و تقویت سالمت عمومی و جلوگیری از بیماری است
(به عنوان مثال ،در مدیریت برنامهها و سیاستها ی کالن) ،که با تشخیم و درمان بیماری متفاوت است
) .(Thomas, 2004چارچوب اخال ق بهداشت عمومی بر مناف بیشتر یک جمعیت یا اجتما و پیگیری
جمعی تأکید دارد؛ این فعالیتها به منظور بهبود سالمت جمعیت انجام میشود .همانطور که بناتار ()2006
خاطرنشان کرده است ،این هدف ممکن است با وظیفه ی قرار دادن حقوق و نیازهای افراد باتتر از جامعه
مغایرت داشته باشد .با این حال ،از آنجا که مردم از افراد تشکیل شده اند ،بهداشت عمومی میتواند منجر به
مزایای سالمتی افراد شود (Williams, 2009) .عالوه بر این ،اگر مداخالت بهداشت عمومی به عنوان ایجاد
شرایط مثبت برای تحقق برخی از حقوق تیور شود ،برخی از درگیریها و تعارضات از بین میرود.
برای تسهیلگر :مناب اضافی (ارائههای صوتی و اسالید ،متون ،وب سایتها ،تمرینها) دربارهی اخالق بهداشت
عمومی را میتوان در ) Thomas (2004یافت.



اخالق در پژوهش
هدف تحقیق ،تولید شواهد برای پیشبرد مناف بیشتر ،حتی مناف افراد غیرمتأثر از یک وضعیت یا مسئله است.
در عین حال " ،اخالق تحقیق سنتی به ارزش اصلی انسان اشاره دارد ،و بیشتر بر محدود کردن استفاده از
افراد به عنوان وسیلهای برای دستیابی به اهداف علمی یا فناوری جمعی ،متمرکز است (چه بدن آنها ،چه
قسمتها ،داستان یا اطالعات))Kenny &Giacomini, 2005, p. 252) " .

انتخاب چارچوب صحیح
موقعیت مشخم میکند که کدام یک از سه چارچوب باید حاکم باشد .پس از برقراری این امر ،نباید فرض بر این باشد که تعهدات
اخالقی سایر چارچوبها دیگر اعمال نمیشود .در حقیقت ،یک چارچوب یکپارچه باید در زمینههای مختلف اعمال ،یا شاید
اقدامات دیگری برای محافظت از همهی ابعاد تحت تأثیر انجام شود .به عنوان مثال ،وقتی مداخالت بهداشت عمومی بهطور
گسترده اعمال میشود ،ممکن است به دست آوردن رضایت آگاهانه فردی غیرعملی یا غیرممکن باشد و سایر ضمانتها ممکن است
برای محافظت از مناف فردی و اطمینان از احترام افراد و حریم خیوصی آنها ایجاد شود ،از جمله آزادی امتنا یا بازپسگیری
رضایت.
یک "معضل اخالقی" وضعیتی است که روند عمل مشخم نیست؛ برای مثال ،به این دلیل که اخالقیترین پاسخ روشن نیست؛ یا
واضح است اما قابل استفاده نیست ،باید یک مورد از بین پاسخهای به یک اندازه قابل قبول یا به یک اندازه غیرقابل قبول انتخاب
شود .مثال خوبی از این موضو  ،شیو بیماری سارس ( )SARSاست که کمیتههای اخالق تحقیقاتی را از واکنش سری مورد نیاز
در مواق اضطراری آگاه ساخت ) .(Naylor et al., 2003برای مداخالت خاص تحقیقاتی ،آنها مایل بودند از شرط رضایت
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آگاهانه خودداری کنند ،مانند جم آوری دادهها در مورد مراقبتهای بهداشتی از بیماران ،زیرا یافتن درمانی برای ویروس کشنده
سودمندتر از حفاظت از دادههای فردی محسوب میشد .با این وجود ،از حریم خیوصی بیماران به طرق مختلف محافظت میشد،
از جمله محدود کردن عناصری که دسترسی به آنها وجود داشته و افرادی که به اطالعات دسترسی داشتند .بنابراین ،نادیده
گرفتن چارچوب اخالقی مشخم ،لزوماً به معنای محافظت ضعیف نیست .در واق  ،در برخی موارد ممکن است دتلت بر ایجاد
محافظت دقیق تر از نو دیگری داشته باشد.
مسئله پیرویهای متعدد
هنگامی که پزشکان آموزش دیده یا آماده میشوند تا در یک شرایط خاص نقش ایفا کنند ،اهداف و تعهدات اخالقی آن نقش باید
تا حد امکان مشخم شود تا بدین ترتیب از سردرگمی در مورد وظایف و پیرویها جلوگیری شود .یک چالش بالقوه برای آشتی
دادن اخالق مراقبتهای پزشکی ،تحقیقات و بهداشت عمومی در پاسخ به این سوال است" :وظیفهی مراقبت به چه کسی تعلق می
گیرد؟" ،زیرا بسیاری از تیمیمات بهداشتی بر یک فرد ،جامعه و احتماتً نسلهای آینده تأثیر میگذارد.
احتمال سردرگمی نسبت به وظایف ،به ویژه هنگامی که ممکن است اهداف یک مداخله تیه برداری می شوند و احتماتً مداخله ی
مذکور با بیش از یک هدف در نظر گرفته شده است ،بیشتر میشود؛ مثال وقتی که متخییان بهداشت مشغول انجام تحقیقات
پیرامون یک مداخلهی بهداشت عمومی هستند .موضو ادعاهای متعدد در مناب مورد بحث قرار گرفته است ،از جمله برای
متخییانی که در شرایط فاجعه یا درگیری مسلحانه مشغول به کار هستند ) .(Schwartz et al., 2012مشخم کردن وظایف
اصلی توسط متخییان بهداشت میتواند به آنها در جهتیابی یا مدیریت پیرویهای مختلف کمک کند.

زمینههای واگرایی و همپوشانی در بین سه چارچوب اخالق با توجه به مسئولیتها ،اصول و عمل عبارتند از :وظیفهی "مراقبت" به
چه کسی تعلق میگیرد ،اهداف مداخله ،نقش آگاهانه رضایت ،مسائل مربوط به محرمانه بودن و حفظ حریم خیوصی و معنای
انیاف و عدالت.

ج .نمایش
برای تسهیلگرها :در این تمرین موضوعات مربوط به دریافت رضایت آگاهانه در هنگام شیو سل بررسی میشود .از شش داوطلب
بخواهید که شرایط زیر را انجام دهند.
 .1شرکت کننده  Aیک پزشک است؛ شرکت کننده  Bیک بیمار است که عالئم سل را نشان میدهد .چگونه
شرکت کنندهی  Aاز شرکت کنندهی  Bبرای معالجه رضایت آگاهانه میگیرد؟
 .2شرکت کنندهی  ،Cپزشکی است که در تیم بهداشت عمومی ،مسئول مدیریت شیو شدید سل است .شرکت
کنندهی  Dیک بیمار است که عالئم سل را نشان میدهد .رضایت آگاهانه در درمان شرکت کننده  Dچه
نقشی دارد؟
 .3شرکت کنندهی  Eیک پزشک متخیم در یک تیم بهداشت عمومی است که یک کارآزمایی کنترل شده
تیادفی را انجام میدهد .شرکت کنندهی  Fبیماری است که عالئم سل را نشان میدهد .شرکت کنندهی A
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 برای اجرای مداخله آزمایشی به جای مداخله کالسیکF مسئول گرفتن رضایت آگاهانه از شرکت کنندهی
 چه نقشی دارد؟F  رضایت آگاهانه در درمان شرکت کنندهی.است

 خالصه.د
 پزشکان باید از این اختالفات آگاه.ول تفاوت زیادی دارد،تمرین مبتنی بر اهداف هر یک از سه چهارچوب مورد بحث در این ما
باشند تا روشهایی را بر روی شرکت کنندگان و جمعیتها مداخله پیاده کنند که با وظایف مرتبط با نقش تعیین شدهی آنها
. شرکت کنندگان و جوام نیز باید از این تفاوتها مطل شوند، به منظور به حداقل رساندن سردرگمی.مطابقت داشته باشد
 به طور کلی میتوان به نف افراد و،در حالی که اختالف تمرکز و ارزشدهی به اصول مشترک میتواند تعارض اخالقی ایجاد کند

 بهترین مداخالت ممکن است آنهایی باشند که برای ارتقاء هر دو نو سالمزیستی.مناف جوام به طور هماهنگ خدمت کرد
. کاهش دهند، محققان باید تهدیداتی را که مداخالت ممکن است برای برخی از یینفعان ایجاد کند، حداقل.طراحی شدهاند
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هدف یادگیری  : 7.2منظور از تیور غلط درمانی چیست؟ و این مسئله چطور میتواند وظایف کارکنان عرصه
سالمت را در مواق اضطراری تحت تأثیر قرار دهد.
ٍElysee Nouvet, Lisa Schwartz and Michael Baxter

برنامه زمانی جلسه(  75دقیقه)

استراتژی آموزشی:
-1تسهیلگر ،اصطالح "تیور غلط درمانی" را معرفی میکند و علت اینکه این مسئله میتواند یک مشکل اخالقی باشد را مرور می

کند.
-2پس از معرفی مسئله خطرناک و سه راهبرد کاهش آنها ،تسهیلگر از شرکت کنندگان میخواهد که در مورد ساالها تأمل
کنند:


سه راهبرد مورد بحث برای بهبود درک افراد از تفاوتهای موجود بین تحقیقات بالینی و مراقبتهای پزشکی را در نظر
بگیرید.آیا اینها در هر شرایطی واق بینانه هستند.



چگونه ممکن است موان زبانی ،تروما و مناب کمیاب بر کارآیی هر یک از این استراتژیها تأثیر بگذارد؟

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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آیا یک یا چند استراتژی در تعیین مکانی که شما کار کرده اید یا زندگی کرده اید کمک کننده است؟ چرا؟

-3تسهیلگر از شرکت کنندهها میخواهد که اندیشههای خود را با دیگر اعضای گروه به اشتراک بگذارند.
-4تسهیلگر ،مطالعهی موردی را ارائه میدهد و از شرکت کنندگان سااتت زیر را میپرسد:


چگونه این مورد تیور غلط درمانی ایجاد میکند؟



در صورتی که قابل اجتناب باشد پزشک از چه استراتژیهایی میتواند برای کاهش احتمال تیور غلط درمانی استفاده
کند ،؟



اگر جاستین نتواند بین مشارکت وی در تحقیق و معالجه خود تمایز قائل شود ،آیا اخال قی ترین عمل پزشکان این است
که دسترسی وی به تحقیق را قط کنند؟ چرا؟



آیا شرایطی وجود دارد که تیور غلط درمانی از نظر اخالقی قابل تحمل باشد؟

 -5تسهیلگر نمایش تب استخوان شکن (دانگ) را در برزیل مدیریت میکند.
توضیحی برای تسهیلگران:
اهداف این فعالیت:
 )1افزایش آگاهی شرکت کنندگان در مورد عوامل مختلف اجتماعی ،اقتیادی و شخیی است که میتوانند فرد را به سمتی سوق
دهند که از طریق مشارکت در تحقیق در جست و جوی مراقبتهای بهداشتی باشند.
 )2افزایش اعتماد به نقس شرکت کنندگان در پاسخ به باورهای غلط درمانی در شرایط اضطراری
 )3پیامدهای احتمالی برای بیمارانی که تیور غلط درمانی برای ثبت نام یا امتنا از ثبت نام در تحقیقات بهداشت عمومی دارند.


از  ۲داوطلب بخواهید که نقش یک پرستار محقق که به کودکان برزیلی واکسن علیه تب دانگ یا دارونما را تزریق می
کند و پدر یا مادر نگران برزیلی را بازی کنند.



به هر داوطلب اطالعاتی (کادرهای 8و )9در مورد نقششان دهید.

توضیحی برای تسهیلگران :نه پرستار و نه پدر یا مادر نباید توضیحات نقش دیگر را ببیند.


به داوطلبان  5دقیقه فرصت دهید تا برای نقش خود آماده شوند.

توضیحی برای تسهیلگران :درصورتی که داوطلبان این فعالیت را مناسب ببینند ممکن است شرکتکنندگان دیگر را درگیر کنند.


در حالی که  2داوطلب در حال آماده شدن برای نقشهایشان هستند ،از شرکت کنندگان دیگر بخواهید که اگر آنها
جای متخیم مراقبتهای بهداشتی واکسن بودند ،آنچه را که باید به والدین و بچهها بگویند بنویسند.



نمایش را شرو کنید.
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توضیحی برای تسهیلگران :نمایش اساس باورهای غلط درمانی والدین را به دست خواهد آورد و ممکن است که به راه حل منجر
شده یا نشود.
اگر احساس کردید که نمایش به نوعی وقت تلف کردن است ،دست بزنید تا آن را متوقف کنید .به عنوان راهنما با استفاده از
سااتت زیر یک بحث را بین همه گروه آغاز کنید.


آیا شما با توجه به مشارکت فرزند این پدر یا مادر در این مطالعه آنها را قادر به تیمیم گیری میدانید؟



آیا استراتژیهای بیشتری وجود دارد که پرستار تحقیقات بتواند برای پاسخ به باورهای غلط درمانی والدین از آنها
استفاده کند؟



به دلیل عدم اطمینان از قدرت تیمیم گیری والدین این کودک ،آیا در مورد امتنا از شرکت فرزندشان در مطالعه
نگرانی اخالقی وجود دارد؟



در صورتی که والدین متوجه نشوند که این یک مطالعه کار آزمایی است ،خطرات تزریق واکسن به کودک چیست؟

برای مثال ،والدین ممکن است برای جلسه اطال رسانی بعدی شرکت نکنند؛ ممکن است خطرات بیشتری را پذیرا شوند و مثال به
فرزندشان اجازه دهند که بدون پشه بند بخوابد؛ ممکن است آنها اطمینان داشته باشند که فرزندشان محافظت میشودو اگر
کودک به تب دانگ مبتال شو ،والدین عالئم مربوط را به تب دانگ نسبت ندهند ،زیرا آنها باور دارند که او محافظت شده است.
 -6تسهیلگر ،جلسه را با نتیجهگیری پایان میدهد و باب بحث و گفتوگو را باز میکند.

الف .پیش زمینه
باور غلط درمانی زمانی رخ میدهد که موضو تحقیقات نتواند تمایز بین ضرورت تحقیقات بالینی و درمان عادی را بیان کند و
بنابراین اشتباها هدف درمانی را به روشهای تحقیق نسبت دهد( .)Lids & Appelbaum 2002
متخییین پزشکی و زمینههای بالینی معموت با مراقبتهای درمانی همراه هستند .در نتیجه افرادی که قید دارند در یک مطالعه
که شامل روشهای بالینی ،زمینهی بالینی و پزشکان است شرکت کنند؛ ممکن است تیور کنند که مداخله در واق مراقبت
پزشکی است .بیماری که در مطالعهی بالینی شرکت میکند تا درک خود از شرایطش را افزایش دهد یا درمانی را تجربه کند که
ممکن است نسبت به درمان کنونی بهتر عمل کند؛ ممکن است بیش از حد خوشبین شود و حسن تعریف شده ای نسبت به فواید

درمانی حاصل از این مشارکت داشته باشد .از سوی دیگر ،در صورتی که رابطهی پزشک با فرد ،هم در زمینه تحقیقی و هم در
زمینه درمانی ،باشد؛ همانند آنچه به طور معمول در تحقیقات جراحی اتفاق میافتد ،هم پزشک و هم بیمار ممکن است مطمئن
نباشند که چه زمانی مراقبت فردی پایان مییابد و تحقیق آغاز میشود.
اگر چه مسئلهی باور غلط درمانی در ابتدا به طور رسمی برای جامعهی اخالق زیستی در سال  1982تعریف شد (Appelbaum
و همکاران ،) 1982 ،این ایده که از نظر اخالقی برای شرکت کنندههای تحقیقات ضروری است تا تفاوت بین تحقیقات و
مراقبتهای پزشکی را درک کنند ،در حقیقت در قوانین اخالقی پس از جنگ جهانی دوم برای تحقیقات پزشکی به خوبی تثبیت
شده است.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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مخیوصا ،این مسئله که هیچ پژوهشی بر روی انسآنها "بدون رضایت آگاهانه و داوطلبانه افراد مورد پژوهش و تعهد محققان مبنی
بر تقویت و احترام به خودمختاری آنها به نتیجه نمیرسد" در قانون نورنبرگ سال  ۱۹۴۷و اعالمیه هلسینکی مورد تایید است.
مفهوم باور غلط درمانی در اخالق زیستی برجستگی حائز توجهی به دست آورده است؛ زیرا به نظر میرسد که این مسئله میتواند
یکپارچگی اخالقی پرو،ه تحقیقی را به خطر بیاندازد .این مسئله ،رضایت آگاهانه و داوطلبانه شرکتکنندگان تحقیقات را زیر سوال
میبرد که سنگ بنای اعتماد شرکت کنندگان و جامعه به تحقیقات سالمت است .اکثر تحقیقات سالمت به رضایت آگاهانه و
داوطلبانه شرکت کنندگان در تحقیق نیاز دارند و در مواقعی که تزم باشد ،محققان وظیفه دارند مطابق با اصول اخالقی تعیین
شده ،از مزایای شفافیت برای شرکتکنندگان بالقوه استفاده کنند .اگر شرکتکنندگان تفاوت بین تحقیقات سالمت و مراقبتهای
معمول پزشکی را درک نکنند ،بعید است که آنها عواقب مشارکت در تحقیق را به طور کامل درک کنند و بنابراین نمیتوانند

تیمیم آگاهانه ای برای مشارکت یا امتنا از شرکت در یک مطالعه بگیرند .اگر شرکت کنندگان اهداف مطالعه را درک نکنند،
نمیتوان آنها را به عنوان یک مرج اعمال و خودمختار در تیمیم گیری در نظر گرفت .اگر افراد ،به این دلیل که آنها تحقیق را
به عنوان یک درمان میدانند ،داوطلب تحقیق شوند ،بعدا ممکن است بی میل شده یا زمانی که سوءتفاهم از بین میرود از مطالعه
خارج شوند .اگر شرکتکنندگان در مطالعه ،انتظار مزایای درمانیای را داشته باشند که هرگز تحقق نیابد ،ممکن است در مقابل
تیم تحقیقاتی و به طور کلی شرکت تحقیقاتی واکنش جدی نشان دهند.
کارکنان بهداشت و درمان باید نقش مهمی در کاهش خطر باورهای غلط درمانی در شرایط اضطراری داشته باشند .برخی از
استراتژیهایی که میتوانند اتخای کنند ،در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

ب .عناوین
چرا ممکن است باورهای غلط درمانی در مواق اضطراری بیشتر باشد؟
در شرایط اضطراری و پس از آن ،افراد به دلیل از بین رفتن اموال و داراییها ،ناامنی ،فشار روانی ،تروما ،قرار گرفتن در معرض
خطرات بیشتر و وابستگی به کمکهای خارجی برای زنده ماندن ،ممکن است به شدت آسیب پذیر باشند و در نتیجه ،ممکن است
آنها کمتر در موقعیتی قرار گیرند که تفاوتهای موجود بین تحقیقات و مراقبتهای اضطراری را به طور کامل تشخیم دهند؛ یا
ممکن است آنقدر احساس خستگی کرده یا درگیر باشند که دربارهی جوانب مثبت و منفی مشارکت ،بحث و گفتوگو نکنند .اقتدار
متخییان مراقبتهای سالمت به ویژه پزشکان در شرایط عادی در اکثر زمینههای فرهنگی قابل توجه است :در مواق اضطراری،
اختیارات آنها ممکن است به دتیل زیادی افزایش یابد؛ از جمله آگاهی بسیار از اهمیت آنها در بهزیستی فردی و اجتماعی یا
حتی زنده ماندن ،نیاز شدید و دسترسی محدود این متخییان ،شناخت یا احترام به فشارهای وارده ،خطرات و مسئولیتهای
منحیر به فرد آنها در موارد اضطراری؛ قدردانی فردی و اجتماعی از مشارکت در مدیریت شرایط اضطراری ،و اصلیت
خارجی(غربی) آنها  -در صورتی که داوطلبان خارجی باشند  -ممکن است افراد محلی به طور ویژه آنها را آگاه بدانند یا مطابق با
هنجارهای فرهنگی با آنها برخورد شود و به عنوان میهمان خارجی مورد استقبال و تقدیر قرار گیرند .افزایش اقتدار متخییان
مراقبتهای سالمت در مواق اضطراری میتواند به نوبهی خود باعث افزایش این تمایل شود که شرکت کنندگان در تحقیقات،
بالقوه از سوء برداشتهای درمانی خودداری کنند.
اقتدار ،شهرت یا مناب قابل مشاهده یک تیم تحقیقاتی بین المللی یا مراکز تحقیقات خیوصی ممکن است احتمال باورهای غلط
درمانی را در حین اضطرارهایی با بودجه ی تنظیمی کم یا متوسط افزایش دهد .حتی در کشورهای غنی از مناب  ،شرکت کنندگان
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بالقوه و حتی ارائه دهندگان مراقبتهای سالمت ممکن است در شرایط اضطراری نتوانند بین تحقیق و درمان به خوبی تمایز قائل
شوند.
در طی غربالگری آلودگی اشعه توسط وزارت بهداشت ،اپن پس از فوریت هسته ای مربوط به سونامی در سال  ۲۰۱۱تیمهای
پزشکی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند تا میزان اشعه ساکنان را اندازهگیری کنند و به سواتت پاسخ دهند( & kunimitsu
 .) saito 2011درحالی که ارائهی معالجه پزشکی برای آلودگی از اهداف آنها نبود ،تیمها به گونه ای با اندازهگیری میزان
تشعشعات ،از جمعیت مراقبت میکردند .به راحتی میتوان درک کرد که چگونه در چنین زمینهای ،این موارد ممکن است به
عنوان فعالیت درمانی در عوض تحقیق تلقی شود.

آیا امید داوطلبها برای به دست آوردن مزایای درمانی از مشارکت در تحقیق زمینهای برای محرومیت آنها از شرکت در تحقیق
است؟
همه انسانها متفاوت اند و نگرشها و حاتت یهنی ما در طول دوره زندگی و بسته به شرایط تغییر میکند .برخی داوطلبان
تحقیق در مقایسه با دیگران بیشتر ابراز خوشبینی میکنند و ممکن است امیدوار باشند که مشارکت آنها به طور مستقیم به نف
آنها باشد .امید و خوش بینی ،زمینهای برای محرومیت یک شرکت کننده از تحقیق نیست؛ با این حال ،محقق وظیفه دارد تا
امیدهای غیر واقعی از مزایای درمانی را برطرف کند .عالوه بر این ،همانطور که در بات یکر شد ،وظیفهی محقق است که اطمینان

حاصل کند که تیمیم شرکت یا عدم شرکت تا حد امکان آگاهانه و داوطلبانه باشد .این به معنای صرف زمان برای حیول اطمینان
از اینکه داوطلبان تفاوت بین هر گونه مراقبت پزشکی دریافت شده به عنوان یک شرکت کننده در مطالعه و مراقبت معمول
پزشکی که در آن نتیجهی درمانی در اولویت است را درک میکنند ،است .محقق باید اطمینان حاصل کند که داوطلبان میزان
شانس به دست آوردن مزایای درمانی از تحقیقات را میدانند .اگر داوطلبان یقین داشته باشند که نسبت به دیگر شرکت کنندگان
در تحقیقات بهتر خواهند بود و اگر بر اساس آن باور غلط مشارکت داشته باشند ،توجیه یا محرومیت آنها مناسب تر است .حتی
در مواق اضطراری ،وظیفهی محقق است که اطمینان حاصل کند که هر یک از شرکت کنندگان تأثیر درمانی محدود ،یا اثربخشی
غیر قابل اثبات یا اهداف درمانی از مراقبتها را متوجه شده اند .هرگز نباید اینگونه باشد که تنها انتخاب بیمار شرکت در تحقیقات
باشد و در غیر این صورت هیچ مراقبتی صورت نگیرد( به اهداف یادگیری مراجعه کنید  .)۴.۴افرادی که از شرکت در مطالعات
امتنا میکنند ،حداقل باید به مراقبتهای معمول دسترسی داشته باشند.
استراتژیهای کاهش خطر باورهای غلط درمانی در مطالعه


اطالعات بهتر با یک افشاگر بیطرف

در این استراتژی ،فردی آگاه که به این دلیل بی طرف است که در مطالعه شرکت نمیکند و به صورت ایدهآل جزئی از افراد
شرکت کننده در دایرهی مراقبتکنندگان نیست ،به شرکتکنندگان بالقوه ،ابعاد اصلی روششناختی پرو،ههای تحقیقاتی را توضیح
میدهد ،به ویژه روشهایی را که ممکن است با مراقبتهای اصلی یا شخیی مغایرت داشته باشند ( Appelbaumو همکاران
.)p.23 ۱۹۸۷
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.

49
همانطور که میلر و وندلر ( ) p.39 2006در بررسی باورهای غلط درمانی اظهار داشتند "افراد در معرض این افشاگر خنثی و
تقویت کننده ،درک بهتری از جنبههای مهم طراحی تحقیق از جمله؛ تیادفی سازی ،استفاده از دارونما و پروتکل محدودیت
تعریف شده در درمان داشتند".


مشاوره جامعه

به طور فزایندهای محققان سالمت تشخیم میدهند که همکاری با جوام مورد مطالعه یک اصل کلیدی اخالقی در تحقیقات
پزشکی خوب است .هنگامی که تحقیقات سالمت عمومی شامل کار با یک جمعیت یا در زمینهای باشد که برای محققان ناآشنا
است ،رایزنی در جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است .کار با افراد جامعه میتواند به محققان کمک کند تا اطمینان حاصل کنند
که با در نظر گرفتن تفاوتهای آموزشی ،فرهنگی و زبانی؛ توضیح دادن اهداف مطالعه ،پروسه و خطرات و مزایای احتمالی برای
شرکت کنندگان بالقوه از اهمیت باتیی برخوردار است .فرمهای رضایتنامه و جلسات اطال رسانی برای مطالعه باید قبل از شرو
تحقیق ،به منظور شفاف سازی توسط نمایندگان جامعه آزمایش شوند .پیش از آزمایش ،روند رضایت آگاهانه میتواند به یک تیم
تحقیقاتی کمک کند تا مناب احتمالی و دتیل باورهای غلط درمانی را میان شرکتکنندگان در یک زمینهی خاص شناسایی کنند.
رایزنی با جامعه به هیچ وجه نمیتواند جایگزین بحثهای فردی دربارهی مشارکت در تحقیق و در صورت لزوم ،رضایت فردی باشد.
رایزنی با جامعه ضروری است اما برای شرکت کنندگان در تحقیقات و مداخالت درمانی منحیر به فرد و کافی نیست.
در حالی که ممکن است در مواق اضطراری زمان محدود باشد ،با برگزاری جلسات اطال رسانی در جامعه قبل از انجام مطالعه
میتوان باورهای غلط درمانی شرکتکنندگان را کاهش داد .اینها میتوانند باعث افزایش درک جامعه نسبت به تحقیقات

پیشنهادی ،اهداف آن و اهمیت و روند رضایت آگاهانه شوند و از این طریق اطمینان حاصل شود که شرکتکنندگان بالقوه از سوء
برداشت نادرست برخوردار نیستند و تیمیمات آگاهانه و داوطلبانه میگیرند .چنین جلسات اطال رسانی همچنین میتواند میان
اعضای جامعه و تیم تحقیق اعتماد ایجاد کند و این امکان را برای اعضای جامعه فراهم میکند که قبل از تیمیم گیری برای
شرکت در تحقیق ،سواتت یا نگرانیهای خود را مطرح کنند.

ج .مطالعه موردی
بیماری ایدز در اثر عفونت با لنتی ویروس  HIVایجاد میشود .اگرچه این بیماری برای اولین بار در سال  ۱۹۸۱در ایالت متحده
از نظر بالینی تشخیم داده شد اما بافتهای آزمایش شده در آفریقای مرکزی در سال  ۱۹۵۹نشان داده از حمل ویروس داشتند.
( )۱۹۹۸ Zhuویروس HIVاز طریق تبادل مایعات به راحتی پخش میشود و افراد در معرض این مایعات بیشتر نسبت به ایدز

آسیبپذیر هستند .این ویروس در دهه  ۱۹۸۰و اوایل دهه  ۱۹۹۰و عمدتاً با جمعیت خاص حاشیه ای مانند میرف کنندگان مواد
مخدر تزریقی ،کارکنان جنسی و مردان همجنس باز شناسایی شد .این مسئله دیگر اتفاق نمیافتد :زنان و کودکان به ویژه در
کشورهای با درآمد کم و متوسط ،به دلیل تعیین کنندههای اجتماعی و اقدامات بهداشتی و فرهنگی ،نسبت فزاینده ای از بار
جهانی ایدز را شامل می شوند.
از آن جایی که بیماران  HIVدچار نقم ایمنی هستند ،آنها اغلب با تعدادی از عفونتهای فرصت طلب یا عفونتهایی مواجه می
شوند که برای ایجاد بیماری در فرد سالم کافی نخواهد بود .یکی از این بیماریها ،پنومونی پنوموسیستیس ( )PCPو عفونت ناشی
از قارچ است که معموتً در افراد دارای سیستم ایمنی موثر ایجاد عالئم نمیکند(موریس و همکاران  .)۲۰۰۴اگرچه این یک

50
مسئلهی جدی در حوزهی سالمت عمومی است ،تالش برای تولید واکسن به دلیل بات بودن میزان تکثیر ویروسی نسبتاً ناموفق
بوده است .بنابراین ،علیرغم وجود داروهای ضد رتروویروسی( )ARTبرای مدیریت عالئم ،بسیاری از بیماران در نهایت به دارو
مقاوم میشوند و از عوارض ناشی از ایدز میمیرند.
جاستین یک بار من  ۳۸ساله است که در مرکز شهر لوس آنجلس آمریکا زندگی میکند .او مدت زیادی است که میرف کنندهی
مزمن مواد مخدر تزریقی است .جاستین همیشه تمام تالش خود را برای استفاده از سوزنهای تمیز انجام داده است ،اما نزدیک به
 ۱۵سال پیش از طریق تزریق هروئین توسط سوزن غیر استریل به  HIVمبتال شد .عالئم جاستین تا به امروز با انوا مختلف
 ARTترکیبی درمانی ،کنترل شده است ،اما ویروس اچ آی وی در بدن وی با گذشت سالها به آرامی در برابر بسیاری از داروهای
مورد استفاده در  ARTترکیبی مقاوم شده است .جاستین اخیراً به یک بیماری جدی مشابه به آنفوتنزا مبتال شده و در طی

مالقات با پزشک خود ،عفونت پنومونی پنوموسیستیس  PCPتشخیم داده شده است .این بدان معنی است که ویروس  HIVدر
بدن وی نسبت به جدیدترین داروی ترکیبی  ARTمقاوم شده و این ویروس سیستم ایمنی جاستین را به سطح خطرناکی تضعیف
کرده است .متاسفانه هم اکنون آخرین ترکیب موثر درمان  ARTهم روی جاستین موثر نیست.
جاستین ناامید از گزینههای درمانی بیشتر ،فقط از پزشک خود میخواهد راه حل دیگری برای مدیریت بیماری خود بیابد .پزشک
جاستین پیشنهاد میکند که در کارآزمایی بالینی فاز  ۳بیمارستانی یک ترکیب ضد رتروویروسی جدید ،که پزشک او محقق اصلی
آن است ،ثبت نام کند.

د .نمایش
تب دانگ یک عفونت ویروسی ناشی از پشه است که ساتنه  ۵۰تا  ۱۰۰میلیون نفر را در سطح جهان آلوده میکند( سازمان
بهداشت جهانی  4 .) ۲۰۱۲سویه ویروس توسط پشههای جنس  Aedesمنتقل میشود که در آب و هوای گرمسیری و نیمه
گرمسیری شای هستند .تشخیم دانگ بدون تستهای آزمایشگاهی آنتیبادی دشوار است ،زیرا عالئم( تب بات ،درد عضالنی،
سردرد ،استفراغ ،گلودرد) ،اغلب با مشکالت دیگری مانند اسهال یا بیماریهایی مانند ماتریا ،تب زرد ،سرخک و آنفوتنزا اشتباه
گرفته میشوند .تب همورا،یک دانگ و دانگ شدید ،خطرناک ترین شکل آن ،میتواند منجر به تب بسیار بات همراه با دیسترس
تنفسی ،استفراغ شدید و خونریزی شود و منجر به مرگ شود.
بارش غیر معمول باران به مدت بیش از  ۳هفته در برزیل شرقی ،درحال ایجاد یک فاجعه است؛ ازجمله در بسیاری از مناطق
شلوغ شهری که در پنج سال گذشته در آنها ،دانگ به صورتهایپراندمیک (به طور مداوم در گردش) بوده است .اکنون دولت
برزیل در شرایطی که نرخ بستری در بیمارستان به دلیل تب دانگ حال گسترش است ،همه گیری دانگ و وضعیت اضطراری را
اعالم کرد .اعالم شده است که در ایالت ریودو،انیرو تنها  ۹۰هزار مورد تب دانگ و  ۱۱۲مرگ تایید شده وجود دارد که  ۵۰درصد
از مرگ و میر در کودکان  ۵تا  ۹ساله است .پیشبینی میشود که این همه گیری در هفتههای آینده از مراکز شهری به مناطق
روستایی گسترش یابد.
یک شرکت ،اپنی چندین سال است که با همکاری یک دانشگاه برزیلی در زمینه واکسن علیه دانگ کار میکند .این دانشگاه در
زمان شرو همهگیری در برزیل ،مرحله  ۱و  ۲این پرو،ه را به اتمام رسانده بود .آزمایشات اولیه نشان داد که واکسن  90درصد
موثر است و در  ۵درصد از گیرندگان عوارض جانبی حداقلِ خفیف دارد( خارش ،قرمزی ،درد در محل تزریق ،تهو خفیف ،سردرد
و خواب آلودگی) .این شرکت از طرف کمیته ی اخالق تحقیق فدرال و همین طور شهرداری ،برای آزمایش واکسن در یک شهر
این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
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 ۱۵۰هزار نفری که انتظار میرود اپیدمی در آن در همین ماه رخ دهد ،تأییدیه را دریافت میکند .مقرر شده است واکسن به
کودکان در سنین مدرسه همراه با والدینشان که قادر به دادن رضایت آگاهانه به شرکت در کارآزمایی دوسو کور هستند ،تزریق
شود .کودکانی که واکسن آزمایشی دریافت نمیکنند ،دارونما دریافت میکنند .این تیم تحقیقاتی در سال آینده ضمن نظارت بر
میزان آلودگی ،مناب مراقبتهای بهداشتی اضافی ( ۱۰پرستار ۵ ،پزشک و  ۱۲تخت خواب اضافی) را برای جامعه تأمین خواهد
کرد.
در نمایش ،پرستاری که باید واکسن را در کارآزمایی تزریق کند ،با والدینی بسیار نگران (آقا یا خانوم برچنو) روبرو میشود .حین
آمادگی برای نمایش ،یک نسخه از هر یک از کادرهای زیر را چاپ کنید و برش دهید.

کادر  .9اطالعاتی برای پرستار تزریق کننده واکسن کارآزمایی دانگ
"پرستار"  :جزئیات زیر را در ایفای نقش در نمایش (دانگ در برزیل) استفاده کنید.
شما کارمند دانشگاهی هستید که این کارآزمایی بالینی را اجرا میکند؛ بنابراین شما با آقا یا خانم بریچنو ،زمانی که آنها همراه
دو فرزندشان حاضر میشوند ،آشنا نیستید.
اولین هدف شما اطمینان از این است که کلیه والدین و کودکانی که شما در کلینیک با آنها مالقات میکنید ،خطرات و مزایای
شرکت در این آزمایش واکسیناسیون را درک می کنند .در نتیجه ،بعضی کودکان ممکن است واکسن آزمایشی را دریافت نکنند،
زیرا این یک کارآزمایی دوسوکور کنترل شده با دارونما است :نیمی از شرکت کنندگان دارونما دریافت میکنند و شما نمیدانید
کدام دوزها دارونما هستند.
یک هدف به همان اندازه مهم ،ایجاد و حفظ اعتماد بین شما و اعضای جامعه است .این امر نه تنها مشارکت گسترده در کارآزمایی
را تضمین میکند ،بلکه ضامن مشارکتی مبتنی بر یک درک واضح و روشن نیز است ،زیرا صداقت شرایطی را ایجاد میکند که
والدین و کودکان شرکت کننده به راحتی سواتت خود را در طول کارآزمایی بپرسند.
هیچ خانواده و کودکی موظف به شرکت در مطالعه نیست .رضایت ،شفاهی است و باید داوطلبانه باشد.

کادر  .۱0اطالعاتی برای آقا یا خانوم بریچنو ،والد کودک واکسینه شده
"والد"  :از جزئیات زیر جهت ایفای نقش خود در نمایش (دانگ در برزیل) استفاده کنید.
شما با والدینی بسیار فقیر در مزار شکر در شمال شرقی کشور بزرگ شده اید .این روزها ،شما  ۶روز در هفته در یک کارخانه کار
میکنید و بلیتهای قرعه کشی می فروشید .شما والدی بسیار متعهد نسبت به دو فرزندتان هستید و امیدوار هستید که آنها
مدرسه را تمام کنند و حتی شاید به دانشگاه بروند.
شما از فیل بارندگی متنفرید .زمانی که باران به پشت بام برخورد میکند ،شما در به خواب رفتن مشکل دارید .این زمانی را به
شما یادآوری میکند که تیاگو  ۵ساله به تب دانگ مبتال شد .او بسیار رنگ پریده بود و کبود به نظر میرسید .سپس ،بینی و گوش
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های او شرو به خونریزی کردند .در بیمارستان ،آنها لولهها یی داشتند که از همه جای او بیرون آمده بود ،اما تیاگو آن شب در
گذشت .امروز شما برای کودکان  ۴و  ۸ساله واجد شرایط واکسن دانگ خود ،در کلینیک هستید .شما میدانید که برخی از
کودکان دارونما دریافت میک نند .شما میمم هستید که هر دو فرزندتان واکسن دریافت کنند و متقاعد شده اید که واکسن می
تواند آنها را از تب دانگ و درنتیجه از مرگ در امان بدارد.

ه .خالصه
باور غلط درمانی زمانی رخ میدهد که یک شرکتکننده در یک مطالعه نتواند تفاوت بین تحقیقات بالینی و مراقبتهای بالینی را
درک کند .باور غلط درمانی ،مسائل اخالقی را مطرح میکند ،زیرا مان رضایت آگاهانه و داوطلبانه شده و استقالل درونی و آزادی
در تیمیمات درمانی را محدود میکند .در موارد اضطراری ،شرکت کنندگان در مطالعه ،به دلیل عواملی مانند فشار عاطفی ،تروما،
گزینهها ی محدود مراقبتی یا نیاز گسترده به مراقبت ،جبران خسارت یا امید ،در مقایسه با سایر موارد بیشتر در معرض این باور
قرار میگیرند .خطر باور غلط درمانی ممکن است در معیت کمبود مراقبتهای بهداشتی ایمن و مقرون به صرفه قرار گیرد ،فلذا
ممکن است برخی از افراد به عنوان یک گزینه درمانی در تحقیقات شرکت کنند .محققانی که در شرایط اضطراری کار میکنند باید
طی مراحل رضایت آگاهانه احتیاط بیشتری کنند تا از ثبت نام داوطلبانی که احتمات ظرفیت تیمیم گیری آنها در معرض
امیدهای غیر واقعی یا انتظارات درمانی است ،جلوگیری کنند .محقق وظیفه اخالقی دارد تا اطمینان حاصل کند که
شرکتکنندگان ،محدودیتهای درمانی شناخته شده و ناشناختهی مطالعه را ،همانند اهداف غیر درمانی کلیه اقدامات مربوط به
مطالعه میداند.
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هدف یادگیری :7.3درگیریهای احتمالی بین مناف کارکنان مراقبتهای بهداشتی شرکت کننده
درفعالیتهای تحقیقاتی اضطراری را توضیح

دهید.

Marie-Josée Potvin and Bryn Williams-Jones

زمان بندی جلسه (  90دقیقه )

استراتژی آموزش
برای تسهیلگران :این جلسه بسیارتعاملی است؛ تزم است وقت خود را صرف آشنایی با محتوا و قالب جلسه کنید.
 .1تسهیلگر ،جلسه را با ارائه ی تعاریف و مفاهیم شرو میکند (اسالید 1تا.)4
 .2تسهیلگر ،ابزارهای حل مسئله را ارائه میدهد (اسالید 5تا)7؛که برجسته ترین رویکردهای اصلی برای شناسایی ،ارزیابی و
مدیریت تضاد مناف را شامل میشود.
 .3تسهیلگر ،الگوی مدیریت اخالقی تضاد مناف را خالصه میکند.
 .4تسهیلگر ،قسمت اول مطالعه ی موردی (اسالید  )8را ارائه میدهد.
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برای تسهیلگران :کلیات مربوط به این پرونده را ارائه داده و در مورد ویژگیهای اساسی آن بحث کنید.
 .5تسهیلگر با استفاده از "راهنمای بحث وگفتگوی تسهیلگران" که در ییل به آن پرداخته شده است ،مرحله  1تحلیل را تعدیل
میکند.
 .6تسهیلگر به تدریج با استفاده از "راهنمای بحث و گفت و گوی تسهیلگران" قسمتهای  2aو  2bمطالعه موردی (اسالید )8را
ارائه میدهد وفازهای  2و  3تحلیل را تعدیل میکند.
برای تسهیلگر ان :محتوای مطالعه ی موردی را به تدریج ارائه دهید .سناریوهای مختلفی را معرفی کنید تا نشان دهید درک
زمینههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ضروری است .همچنین ،عوامل زمینهای را مشخم کنید و سواتتی را مطرح کنیدکه به
دانشجویان کمک میکند تا تعارضات احتمالی مناف را تشخیم دهند.
هنگام پیشرفت به مرحله  ،3به شرکت کنندگان کمک کنید پیرامون نکاتی که میتوان از تجزیه و تحلیل اخالقی در مورد این
پرونده ،به منظور مدیریت گوناگون امور و دوری از مشکالت مطرح شده در پرونده آموخت ،تفکر کنند.
 .7تسهیلگر جلسه را پایان میدهد و زمینه را برای بحث وگفتگو باز میکند.

الف .پیش زمینه
تحقیقات بهداشت عمومی شامل طیف گسترده ای از یی نفعان (به عنوان مثال محققان ،مردم ،سیاستمداران ،سیاست گذاران) با
عالیق مختلف ،غالباً متناقم و بعضاً غیرقابل مقایسه در سطوح مختلف (به عنوان مثال مداخله ،تحقیق ،سیاستها) است .این
شرایط زمینه را برای تضاد مناف فراهم میکند.
در موارد اضطراری سالمت عمومی که با تأثیر چشمگیر انسانی و عدم اطمینان قابل توجه همراه هستند ،غیرممکن و غیرمنطقی
است که انتظار داشته باشیم محققان یا کارکنان مراقبتهای بهداشتی هنگام انجام مسئولیتهای فشرده ی دیگر ،تعارضات مناف
را شناسایی ،تحلیل و مدیریت کنند.
عالوه بر این ،هنگامی که یی نفعان قدرتمند با مناف تجاری یا سیاسی وارد بازی شوند ،سیاستهای ماثر برای جلوگیری از
درگیری مناف ممکن است هم برای تدوین و هم برای اجرا با مشکالتی رو به رو باشند( .ائتالف تعارض مناف  2012 ،؛ لندن و
همکاران .)2012 ،از آنجا که تعریف واضح و مشخیی از "تضاد مناف " ب ه صراحت در رابطه با تحقیقات در موارد اضطراری وجود
ندارد و احتماتً فشار برای تدوین و بکارگیری سیاستهای تضاد مناف توسط آکادمیها و جامعه ی مدنی اعمال میشود ،محققانی
که در زمینه موارد اضطراری با بهداشت عمومی کار میکنند؛ باید خود را با پیامدهای این مفهوم آشنا کنند .سیاستهای مستحکم
راج به سیستم آموزشی و تحقیقاتی بهداشت عمومی باید در هر سطحی تدوین شود تا هم رفتار قابل قبول و غیرقابل قبول را
تعریف کند و هم روشها و راهنماییها ی روشنی را ارائه دهد .این سیاستها باید توسط اهرم سیاسی کافی پشتیبانی شود تا از
کاربرد آنها در تحقیقات در مواق اضطراری اطمینان یابد.
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ب .عناوین
تعریف تضاد مناف :
اصطالح "تضاد مناف " غالباً با کالهبرداری یا رفتار غیر اخالقی یکسان تلقی میشود (استل .)2011 ،برای بسیاری از افراد ،این
اصطالح اهانت آمیز است (ویلیامز-جونز .)2011 ،این برداشت ،در دنیای تحقیقات بهداشتی و کار حرفه ای؛ به احتمال زیاد به
دلیل پوشش قوی رسانه از رسوائیهای است که عموما در مدیریت ضعیف تضاد در مناف مالی صورت میگیرد؛ مانند پرونده ای که
در آن صنعت ،در مطالعات مننژیت در نیجریه دخیل شده بود (.)2010 ،Ezeome & Simon
نتایج به دست آمده از پوشش رسانه ای ،تضعیف اعتماد عمومی نسبت به صداقت محققان ،ماسسات دانشگاهی ومتخییان
بهداشت را شدت می بخشد ( .استفن  ،2000وینفرت و همکاران  ،2006اسمیث )2011
متأسفانه ،این د یدگاه خاطرآزار باعث شده است تا مفهوم تضاد در مناف به طور وسیعی بدون استفاده باقی بماند :اگر این مفهوم در
یهن مردم ،با کالهبرداری یا رفتارهای غیر اخالقی برابر باشد ،از این رو نتیجه گرفته میشود که فقط "افراد بد" دچار تضاد مناف
هستند .بنابراین بر حسب این تفکر ،یک فرد با حسن نیت نمیتواند تضاد مناف داشته باشد؛ درحالی که حقیقت این است که تضاد
مناف در تحقیقات و تمرینها ی حرفه ای به طور مکرر وجود دارد و هیچ چیز بد و منفوری درمورد چنین درگیریها و تضادهایی
نیست .در حقیقت اگر نگوییم اجتناب ناپذیر است باید گفت که ساماندهی اداری گاهی اوقات باعث به وجود آمدن این تضاد می
شود ( مک دونالد و همکاران .)2002 ،اگر تضاد در منافعی ،بالفعل بوده یا بر حسب ظاهر وجود داشته باشد اما مدیریت نشود و یا
حتی بدتر؛ به آن اشاره نشده و پوشش داده نشود ،میتواند به طور جدی به اعتماد همکاران ،بیماران و عموم مردم نسبت به
متخییان وموسسات آنها ،آسیب بزند .بنابراین ضروری است از استراتژیهای ماثر و شفاف برای شناسایی ،ارزیابی و مدیریت آن
دسته از تعارضات که غیر قابل گریزند استفاده کنید که از این جمله میتوان به شفاف سازی برای یی نفعان ،محروم کردن افراد از
تیمیم گیریهای خاص و دخالت شخم ثالث بی طرف اشاره کرد.
تعاریف نشان می دهد که تضاد مناف لزوم ًا با یک فرایند قضاوت یا تیمیم گیری همراه است و اغلب در موقعیتهایی اتفاق میافتد
که فرد یا گروه مجبور به ایجاد یک تیمیم عینی یا بی طرف میشوند .بنابراین تضاد مناف ممکن است برای یک محقق شخیی،
کارمند مراقبتهای بهداشتی یا رهبر جامعه ،داخلی باشد و یا به صورت خارجی بوده و در دل تیمیمات گروهی قرار گیرد.
اگر تعاریف تضاد مناف قابل درک باشد ،حداقل از نظر مفهومی ،ممکن است ایجاد تمایز بین آنچه تضاد منفعت هست و آنچه
نیست دشوار باشد؛ به طور مثال ،غالبا این مفهوم با تضاد بین نقش و وظیفه شناسی اشتباه گرفته میشود ،اگرچه که اینها نیز می
توانند تضاد مناف باشند ولی لزوما اینطور نیست .در مورد پزشک محقق شاغل در یک شرکت داروسازی ،وابستگیهای دوسویه
ممکن است شخم را در معرض درگیریهای ناخوشایند داخلی به خیوص در زمینه ی تحقیقات در شرایط اضطراری قرار دهد .به
عنوان مثال کدام نقش باید مقدم باشد؟ از نظر اولویت یا تعهد زمانی؟ این پزشک وظیفه دارد که پاسخگوی نیازهای پزشکی یک
جمعیت باشد یا محققی است که تمرکز وی بر روی انجام یک مطالعه ی خوب است؟ این تضاد نمونه ای از تضاد نقش و وظیفه
شناسی است که موقعیتها را به همان اندازه ی تضاد بین مناف مشکل ساز میکند اما فقط مربوط به آن است و مترادف با آن
نیست .در موقعیت مذکور ،اگر مناف یا وظایف یک نقش (مثال محققی که در تالش برای پیشرفت علمی خاص است) باعث به امحا
رفتن وظایف سایر نقشها شود ( مثال پزشکی که تمرکزش را روی بهترین مناف برای بیمارش گذاشته است) ،ممکن است یک
تضاد چالشی بین مناف به وجود آید.
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به منظور حرفه ای تر شدن در تشخیم و مدیریت تضاد مناف در تحقیقات بهداشت عمومی و نظام مراقبت؛ محققان ،کارکنان
مراقبتها ی بهداشتی و دیگران باید دارای آمادگی فردی و همچنین بازخوردپذیر باشند و تجزیه و تحلیل فردی و جمعی را سر
لوحه ی کار قرار دهند.
یک استراتژی برای تشخیم تضاد مناف  ،تعیین شرایط یا ویژگیهای مربوط به آن وضعیت است .انوا عامالن و یینفعان غالباً
دخیل هستند و مهم است که آنها و منافعشان را بشناسید (به عنوان مثال حقیقی و نه مالی ،مالی ،حقوقی) ،تا بتوانید
درگیریهایی که ممکن است بوجود بیاید ،خطراتی که این افراد میتوانند به وجود بیاورند و مخاطب این خطرات را بهتر بشناسید.
فقط در این صورت است که که ارزیابی شدت خطرات حاصل از تضاد ممکن شده و میتوان به بهترین نحو آن را مدیریت کرد.
انوا تضاد مناف :
مالی
در زمینه ی تحقیقات بهداشت عمومی ،تضادهای مناف اقتیادی آشکاری میتواند در رابطه ی بین دانشمندان بالینی و بخش
خیوصی رخ دهد (پوتوین .)2012 ،اگر محققان مناف شخیی (مانند پول ،ارتقاء) را نسبت به وظایف حرفه ای خود ،مانند
محافظت رفاه شرکت کنندگان یا اطمینان از یکپارچگی روند علمی ،در اولویت قراردهند؛ آنها نیز نیز ممکن است دچار تضاد
مناف شوند .به همین ترتیب ،رهبران انجمنانی که با محققان بهداشت عمومی همکاری میکنند نیز ممکن است دارای مناف
اقتیادی ای باشند که با مسئولیت آنها نسبت به انجمن خود و محققان منافات دارد.
غیرمالی
تضاد مناف همیشه مالی نیست و همچنین همیشه از سوی کسانی که در نگاه اول ممکن است به نظر برسد بیشترین قدرت یا
تأثیر را دارند صورت نمیگیرد .تضاد مناف مرتبط با پژوهش ممکن است با سیاستهای محلی مرتبط باشد و تشخیم آن دشوارتر
شود .همچنین ممکن است در جامعه ای که تحقیق در آن انجام میشود ،این تضاد به وجود آید .بعنوان مثال ،برخی از رهبران
جامعه می خواهند از یک پرو،ه تحقیقاتی بهره وری کنند و مثال شهرت خود را به واسطه ی آن در جامعه ارتقا داده و بنابراین سعی
میکنند تا به جای ارائه خدمات و حمایت از تحقیق ،در جهت خشنود ساختن محققین رفتار کنند( .کش و همکاران)2009 ،
توجه به خطراتی که در معیت تضاد مناف قرار میگیرند ،چه در مورد مردمی که آسیب پذیرند و چه در مورد عاملین قدرتمندتر،
حائز اهمیت است .برخی از گروهها مانند بیماران و جمعیتهای آسیب پذیر ممکن است ظرفیتهای تزم برای قضاوت کردن در
مورد مناف کسانی که با آنها تعامل میکنند را نداشته باشند و یا حتی گاهی نمیتوانند در برابر آن مناف مقاومت کنند .به عنوان
مثال ،برخی از شرکت کنندگان در تحقیقات ،بالقوه ممکن است هیچ راه دیگری برای دستیابی به مراقبتهای بهداشتی تزم را به
غیر از "رضایت" دادن به یک پرو،ه نداشته باشند که در این صورت ،محقق اصلی ممکن است سه نقش و منفعت متفاوت داشته
باشد :محقق ،ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی و سهامدار شرکتی که دارویش در حال آزمایش است( .کش و همکاران)2009 ،
حتی برای افراد در موقعیتهای قدرتمندتر ،مانند محققان و کارمندان مراقبتهای بهداشتی ،ممکن است خطر درگیری یا همراه
شدن با تضاد مناف وجود داشته باشد .این خطرات معموتً از دست دادن اعتماد به فرد و حرفه و حتی یافتههای تحقیق و پژوهش
است .چنین زوال اعتمادی میتواند روابط کاری ایجاد شده (در داخل و خارج از تیم تحقیق) و همچنین همکاریهای بین المللی را
به خطر بیندازد ،از این رو بر امنیت بیمار یا شرکت کننده و در نهایت سالمت عمومی تأثیر منفی میگذارد.
زمینههایی که در آن تضاد مناف اتفاق میافتد:
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زمینه ی تضاد مناف برای شناسایی و مدیریت آن امری مهم است .با این حال ،زمینه ی مفیل به ندرت در نگاه اول مشهود است
و حتی در موارد اضطراری این آشکاری کمتر هم میشود .به عالوه در مورد موضوعات پیچیده تر ،اگرچه میتوان با پیش بینی نو
زمینه ،بینشی نسبی را به دست آورد اما عوامل و موقعیتها اغلب تکامل یافته و میتوانند به طرزی چشمگیر و سری تغییر کنند.
بنابراین ،برای مدیریت ماثر تضاد مناف  ،آماده بودن برای سناریوهای متعدد حائز اهمیت است .تفکر پیشگیرانه و آمادگی کافی می
تواند به بهبود درک از تضاد مناف و تشخیم و رسیدگی سری به آن کمک کرده و همچنین استفادهی بهینه از مناب (زمان،
انر،ی) برای پردازش بینشهای جدید و مقابله با درگیریهای حل نشده ای که احتماتً عواقب منفی دارند را باعث شود.

ج .مطالعهی موردی
منب  :کش و همکاران2009 ،

قسمت اول
گروه مزایای کارکنان یک شرکت معدن آفریقای غربی از یک تیم تحقیقاتی مستقر در یک دانشگاه اروپایی میخواهد تا در تعیین
تأثیر اقتیادی اپیدمی ایدز بر نیروی کارشان کمک کنند .این گروه میخواهد مدیریت ارشد را متقاعد کند که هزینه ،بسیار باتتر
از حد انتظار است .آنها گمان میکنند غیبت به دلیل ایدز ،گردش سری کارکنان بسیار ماهر و نیمه ماهر (منجر به هزینههای
آموزش مجدد) ،هزینههای درمانی این بیماری ،و هزینههای تشیی جنازه برای خانوادههای کارگران آسیب دیده ،دست کم گرفته
شده است.
این مرکز تحقیقاتی تیمی متشکل از یک پزشک ،یک اقتیاددان ،یک متخیم بهداشت عمومی و یک معاون تحقیق را تشکیل
میدهد و برای  3هفته کار و انجام تحقیقات فشرده به این کشور سفر میکند .بنا به درخواست آنها ،این تیم به سوابق کلیه
کارمندانی که به دلیل بیماری ایدز یا بیماری مرتبط با ایدز مجبور به ترک شرکت بودند ،دسترسی پیدا میکند .هر داده ای که می
تواند باعث شناسای کارمندان میشود از پروندهها حذف میشود .هیچ اطالعاتی از شیو عفونت در این شرکت وجود ندارد اما
بررسیهای نمونه برداری برای آزمایش کردن میزان عفونت ویروس ایدز درگروههای سنی مشابه در سایر مناطق کشور انجام شده
است.
قسمت 2a
گروه مزایای کارکنان امیدوار است در صورت اثبات هزینههای بیماری همه گیر ،این شرکت برنامههای پیشگیرانه تری از قبیل
توزی جزوه ،سخنرانی در محل کار و قائل شدن فعالیتهای تفریحی برای مردان مجردی که در خوابگاههای این شرکت زندگی می
کنند و بعضی از آنها با منطقهی نزدیکی که تمرکز باتیی از نظر فعالیتهای جنسی دارد در رفت و آمد هستند ،ارائه دهد.
خدمات پیشگیری و آموزشی همچنین میتواند به خانوادههای کارگران متاهل ارائه شود .سایر مداخالت ممکن است شامل ایجاد
کلینیک برای درمان جدی تر عفونتهای واگیردار مقاربتی و یا تدارک واحدهای مسکن خانواده باشد .این گروه مزایای کارکنان
معتقد است که گزارشی از یک گروه تحقیقاتی معتبر دانشگاه راهی موثر برای تأثیرگذاری بر سیاست شرکت و ترویج برنامههای
پیشگیری خواهد بود.
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قسمت 2b
این تیم تحقیقاتی کامالً توسط شرکت تأمین مالی میشود و این تأمین شامل پرداخت اضافه کار متناسب با دستورالعملهای
دانشگاه نیز میباشد .این شرکت اظهار داشته است که محققان را برای انتشار یافتههای مطالعه محدود نخواهد کرد ،اما باید نام
شرکت و کارکنان در کلیه ی گزارشات و انتشارات ناشناس باقی بماند.
هنگامی که جم آوری دادهها به اتمام رسیده و تیم تحقیق آماده میشود که به خانه برگردد تا دادهها را تجزیه و تحلیل کرده و
گزارش را تهیه کند ،یک عضو ارشد اتحادیه صنفی درخواست یک نشست خیوصی را میدهد .وی ابراز نگرانی میکند که این
شرکت از نتایج مطالعه برای بهبود برنامههای بهداشت عمومی استفاده نخواهد کرد بلکه درعوض نتیجه خواهد گرفت که تالش
برای بهبود هرکسی که به ویروس ایدز مبتال باشد بسیار هزینه بر است و بنابراین حتی افراد سالمی که مبتال به ویروس اند با
بهانههای واهی اخراج خواهند شد .اگرچه این شرکت از آزمایش کارمندان جدید من شده است ،اما این امکان وجود دارد که
کارکنان ملزم به کسب بیمهی درمانی خیوصی شوند که اغلب به آزمایش اچ.ای.وی نیاز دارد .سرانجام ،وی اظهار داشت که
شرکت احتماتً با کاهش تولید و جذب نیروی جدید ،نیروی کار خود را کاهش میدهد (و بنابراین مسئولیت خود را کاهش می
دهد).
اعضای این تیم درخواست مالقات با حامیان مالی تحقیق را دارند و بدون آنکه منب خود را فاش کنند ،نگرانی خود را مبنی بر این
که این گزارش می تواند برای اهدافی مغایر با اهداف آنها استفاده شود ،ابراز می کنند .این شرکت اصرار دارد که هرگونه شایعه ای
که ممکن است درباره سوء استفاده از گزارش شنیده باشند ،صحت ندارد .با این حال ،معاون تحقیق از توضیحات شرکت راضی
نیست و اظهار میدارد که اگر شرکت ضمانت نامه ی کتبی تهیه نکند ،او بالفاصله پرو،ه را ترک میکند .این شرکت میگوید که
نمی تواند چنین بیانیه ای را امضا کند ،زیرا انجام این کار بازتاب بدی بر تمامیت سازمان خواهد داشت.
تیم تحقیق دادهها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گیریهای زیر را قبل از انتشار به مدیریت شرکت ارائه میدهد:


شیو عفونت ویروس  HIVدرجمعیتهای عمومی احتمات به معنی نرخ حداقل ده درصدی گردش کارمندان در سال
برای شرکت خواهد بود.



هزینههای مراقبتهای بهداشتی برای شرکت طی  5سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش مییابد و میتواند  ٪15از
کل هزینههای عملیاتی آن را تشکیل دهد .براساس قانون ،اگر بیماری کارمند در حالی که در یک شرکت کار میکند
تشخیم داده شود ،تمام هزینههای مراقبتهای بهداشتی مرتبط با آن بیماری باید توسط شرکت پرداخت شود ،خواه
این بیماری مربوط به کار باشد یا خیر.




برای کاهش هزینهها ،شرکت باید یک برنامه درمانی خانگی را برای کارمندان مبتال به ایدز آغاز کند.
برنامه پیشگیری تقریبا به طور قط شیو عفونت  HIVدر بین کارمندان را کاهش میدهد ،اگرچه مقرون به صرفه
بودن این برنامهها مشخم نیست.

قسمت 2c
مدیران این شرکت از این گزارش و از هزینههای پیش بینی شدهی مراقبت از کارکنان  HIVمثبت نگران هستند .مدیر ارشد
اجرایی میگوید که اگر این شرکت مجبور شود هزینههای مراقبتهای بهداشتی را برای کلیه کارمندانی که در طول کار خود به
 HIVمثبت می شوند بپردازد ،قادر به رقابت در بازار بین المللی نخواهد بود و مجبور به اعالم ورشکستگی یا جابجایی به یک کشور
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کم هزینه که تقاضای کمتری دارند میشویم .در هر صورت ،همهی افراد در این شرکت شغل خود را از دست داده و بسیاری از
خانوادهها دیگر درآمدی نخواهند داشت.
وی از تیم تحقیق میخواهد که این موضو را در نوشتن نتیجه گیریهای خود لحاظ کنند .در حقیقت ،وی از تیم میخواهد که به
کارفرمایان پیشنهاد کنند که برنامههای بیمه درمانی یارانه ای را مجاز اعالم کنند تا در مقایسه با هزینهی درمان مورد نیاز ،حق
المزایای قائل شده برای ابتال به ویروس بسیار کم هزینه تر واق شوند .کارمندان مبتال به عفونت میتوانند هزینههای درمانی خود
را بپردازند ،معالجه خود را ترک کرده و یا به خدمات اجتماعی متکی باشند .خانوارها و خانوادههای بزرگ احتماتً هزینههای
سنگینی را متحمل میشوند ،زیرا امکانات مراقبتهای بهداشتی سازمآنهای دولتی و غیردولتی توسط انبوهی از بیماران HIV /
 AIDSاشبا شده است .مدیر ارشد اجرایی استدتل میکند که واگذاری هزینهها به دولت ،خانوارها و سایر شرکتها ،پاسخ
منطقی برای به حداکثر رسادن سود این تجارت است .وی با توجه به شهرت بین المللی تیم تحقیق ،ابراز اطمینان میکند که
گزارشی که به منزله افزایش حق المزایای کارمندان است ،قانونگذاران دولت را ترغیب به تغییر سیاست خود میکند.
راهنمای بحث و گفتگوی تسهیلگران:

قسمت یک
از شرکت کنندگان بخواهید عامالن اصلی این وضعیت و درگیریهای احتمالی مناف را که ممکن است ظهور پیدا کند ،شناسایی
کنند.
برای تسهیلگران :عامالن ممکن است شامل افرادی شوند که به صراحت در پرونده مشخم نشده اند ،مانند سیاستمداران و
سهامداران شرکت .پیش بینی حضور این عامالن ممکن است تضادهای احتمالی مناف را به حداقل برساند .از جدول زیر برای
راهنمایی بحث در مورد عامالن اصلی درگیر و عالیق آنها استفاده کنید .از شرکت کنندگان بخواهید که عالیق آشکار اصلی
(واقعی یا بالقوه) هر ناقل را یکر کنند.
دانش آموزان را تشویق کنید تا با شناسایی سناریوهای احتمالی در مورد تعارض مناف که با آنها مقابله میشود ،فعاتنه فکر کنند.
این امر باعث میشود که آنها از ابتدا ،نسبت به مناف در معرض خطر آگاه شوند و از این طریق به آنها در شناسایی و تجسم
مناف خود در نقشهایشان و وظایف خود به عنوان محقق یا کارمندان مراقبتهای بهداشتی کمک میشود .از جدول زیر برای
راهنمایی بحث در مورد عالیق عامالن استفاده کنید.

عامالن اصلی را شناسایی کنید

عالیق واقعی یا بالقوه هر عامل

تیم تحقیقاتی در یک دانشگاه اروپایی

تهیهی اطالعات تحقیق معتبر در بهداشت عمومی برای مشارکت
در توسعهی دانش
سالمت جمعیت؛ مناف عموم
دانشگاه؛گروه تحقیقاتی و به رسمیت شناختن یا اعتبار محققان
دانشگاه و بودجه گروه تحقیق
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گروه مزایای کارگران شرکت معدن غرب آفریقا

مزایای کارگران (سالمتی ،مالی)
رفاه عموم
حل کردن مشکالت قدیمی کارگران با کارفرما

شرکت معدنهای غرب افریقا

سالمت مالی تجارت
مناف سیاسی
پاسخ به فشار سهامداران

کارگران بسیار ماهر و کارمندان نیمه ماهر

مزایای شخیی (شغل خوب ،مالی ،شرایط مسکن)

اتحادیههای کارگری

مناف کارگران
مناف اتحادیهها

سازمان اجتماعی

مناف اجتماعی
مناف کارگران

سازمان غیردولتی

پایداری عملیات ،شهرت ،نفوی در جامعه
مناف جهانی

سهامداران

مناف مالی (سود)

عامالن سیاسی (محلی ،ملی ،بین المللی)

توسعه اقتیادی
مناف سیاسی (قدرت ،نفوی)

از شرکت کنندگان بخواهید تعارضات احتمالی منافعشان را شناسایی کرده و در مورد خطرات مرتبط با آنها به طور خالصه بحث
کنند و از جدول زیر برای هدایت بحث استفاده کنید.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.

61
 -1شرکت معدن ممکن است مناف مالی و یا سیاسی داشته باشد ،و ممکن است نتایج ما به عنوان ابزاری برای نیل آنها به هدفشان به نظر
برسد.
• تضاد بالقوهی مناف برای محققان :اگر نتایج مطابق با دستورالعمل شرکت معدن ( تحقیق معتبر و صداقت در ازای تأمین وجوه برای گروه
تحقیق (قرارداد) ) نباشد چه میشود؟
• عواقب احتمالی:
 تنش زیاد بین فردی عدم امکان چاپ نتایج تحقیق معتبری که میتواند به بهبود شرایط کارگران و بهزیستی جامعه کمک کند.خطر :زیاد ،زیرا مستقیماً با عالقه اصلی پژوهشگران ارتباط دارد.
 -2ما شک داریم که سرانجام اتحادیهها درگیر خواهند شد و درگیریهایی پایدار بین کارگران و شرکت ایجاد میکنند (مثالً حقوق ،قرارداد).
• تضاد بالقوهی مناف  :فشارهای احتمالی اتحادیه اگر نتایج خالف مناف کارگران باشد.
• عواقب احتمالی:
 اغراق در نتیجهی تحقیق به منظور کمک به کارگران  -که قربانی تلقی می شوند  -و برای به دست آوردن شرایط کاری بهتر و از سوی دیگر ،تجزیه و تحلیل بیش از حد محتاطانه تنش شدید سیاسی در شرکت معدنی• خطر :زیاد ،زیرا مستقیماً با عالقهی اصلی پژوهشگران ارتباط دارد ،ممکن است به عنوان یک دخالت در مسائل سیاسی کشور دیگر تلقی
شود.
 .3ممکن است ساال کنیم که آیا عامالن سیاسی محلی نیز عالقه سیاسی یا مالی به بقای شرکت معدن دارند؟ این میتواند یک فشار اضافی
باشد که ممکن است در روند تحقیق تداخل داشته باشد.
• تضاد بالقوهی مناف
 احتماتً فشاری برای اینکه این روند به نف آنها باشد ،به فشارهای شرکت افزوده میشود. فشار خفیف (به عنوان مثال دعوت نامه برای وعدههای غذایی ،هدیه یا مشوقهای دیگر)• عواقب احتمالی :تنگنایی که در آن گروه تحقیق ممکن است به فساد در نتایج (هرچه که تجزیه و تحلیل میشود) مظنون شود و مورد بی
اعتمادی کارگران و جمعیت عمومی قرار گیرد.
• خطر :زیاد ،زیرا به طور مستقیم با مناف اصلی پژوهشگران در ارتباط است ،ممکن است اعتماد جمعیت را تضعیف کرده و سایر پرو،ههای
پژوهشی آینده در جمعیت را به خطر اندازد.
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 -4ممکن است تعجب کنیم که سیاستمداران محلی نیز مناف سیاسی یا مالی دارند و ممکن است مناف خود ما را برای اجرای این پرو،ه،
ورای از پاسخ ساده ای مثل "جستوجوی دانش" مورد پرسش قرار دهند.
• تضاد بالقوهی مناف  :فشار برای یافتن یافتههای "مثبت" که بتوان منتشر کرد ،برای حفظ محیطهای تحقیق خوب و موفقیت در پیشرفت
تحییلی.
• عواقب احتمالی :موقعیتی که شما را به تحمل بیشتری نسبت به اعمال مشکوک وا میدارد زیرا نمیخواهید پرو،ه به خطر بیفتد .این یک
افزودنی عالی برای برنامههای درسی شما خواهد بود ،بنابراین فرصتهای شما را بهبود میبخشد.
• خطر :زیاد و کم ،زیرا این امر به طور مستقیم با عالقه اصلی محققان مرتبط است ،اما شما بر آن کنترل دارید.

قسمت ۲
بعد از افزودن اطالعات زمینهای (قسمتهای  ،)2a-2cاز شرکت کنندگان سواتت زیر را بپرسید:


چگونه عناصر زمینهای جدید بر تحلیل شما در مورد قسمت  1تأثیر میگذارند؟



آیا تضادهای مناف (واقعی ویا بالقوه) در حال ظهور هستند؟



آیا می توانید به طور خالصه در مورد خطرات مرتبط با این منازعات در حال ظهور مناف بحث کنید؟

در پایان ،از مشارکت کنندگان بپرسید که آنها براساس بحثها ی صورت گرفته و خیوصیت تحقیق در زمینه اضطراری؛ در کنترل
تضاد مناف چه چیزی را مهم میدانند .برای غنی سازی بحث و نتیجه گیری از نکات زیر استفاده کنید.
پیامهای مخیوص مطالعه موردی


در این شرایط ،با استفاده از یک رویکرد پیشگیرانه ،میتوانستیم اجبار به مدیریت یک تضاد مناف حساس را که
شاید اجتناب ناپذیر اما احتماتً قابل کنترل بود ،کاهش دهیم.



ال در مورد مناف  ،زمینه سیاسی و نهادی) و راه حلهایی را ارائه دهیم
ما می توانستیم سااتت بهتری بپرسیم (مث ً
ال حدود شخیی و حرفه ای ،ارجحیتی که به نف شخم یا تحقیق
که کل گروه از ابتدا بتواند به توافق برسد (مث ً
باشد و یا مناف عمومی).

پیامهای عمومی:


آمادهتر باشید ،کمتر استرس داشته باشید و در نتیجه تیمیمات کارآمدتر بگیرید.



دامنهی مسئولیت پذیری و قوانین اخالقی اساسی را برای کلیه ی عامالن درگیر بهتر درک کنید.




در صورت لزوم ،برای درک بهتر کل زمینه پرو،ه تحقیق؛ کارشناسان را درگیرکنید (به عنوان مثال در سیاست ،علوم
سیاسی ،مردم شناسی).
با کمیتهی اخالق تحقیقات در مورد منازعات ،بحث و گفتگوی پیشینی و خلفی انجام دهید و تجربه خود را برای
اطال گروههای دیگر در میان بگذارید.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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گفتگو در مورد تضاد مناف را در طول پرو،ه تحقیق تشویق کنید.



تا آنجا که می توانید افراد درگیر در این پرو،ه را آگاه و آموزش دهید .در نظر بگیرید که همه ،بخشی از مشکل و راه
حل هستند.



تجربهی خود را در صورت امکان به تیم ،محققان و سیاستگذاران ابالغ کنید (به عنوان مثال در نشریات
تحقیقاتی) و با افزودن نمونههایی از وضعیت خود و سایر موقعیتهای تضاد مناف  ،این مبحث آموزشی را غنی
سازی کنید.

د .خالصه
برای خبرهتر شدن در تشخیم و مدیریت تعارض مناف در زمینهی تحقیقات بهداشت عمومی یا زمینههای نظارت؛ محققان،
کارمندان مراقبتهای بهداشتی و سایر عامالن باید انعطاف پذیری فردی ،آمادگی فردی و جمعی خود و تجزیه و تحلیل مداوم را
افزایش دهند .هدف این ما،ول ،بهبود شناسایی و مدیریت عملی تضاد مناف  ،ممکن است ایده آل به نظر برسد؛ زیرا واقعیتهایی
که محققان و کارمندان مراقبتهای بهداشتی پیش از این با آن روبرو بوده اند ،طیف گسترده ای از چالشها را مطرح میکند .با
این وجود ،این ما،ول دارای یک هدف قابل دستیابی است و آن ارائه ی یک وسیله و فرصتی برای بحث در مورد یک موضو
حساس  -موضوعی که غالب ًا تابو است  -که میتواند تأثیر منفی قابل توجهی نه تنها بر صحت تحقیقات بلکه بر افراد (مثالً بی
عدالتی ،استرس) و کل جوام (به عنوان مثال توزی مناب  ،سیاست گذاری) داشته باشد .زمینه شرایط اضطراری بسیار غیرقابل
پیش بینی است و به بهره وری از تجارب اهمیت میبخشد .این ما،ول یک رویکرد عملی واق گرا را برای جم آوری ،سازماندهی و
برقراری اطالعات در مورد تجارب پیرامون منازعات مناف به منظور جلوگیری یا مدیریت مواردی که پیش بینی میشود و مقابله با
برخوردهای غیرقابل پیشبینی یا اجتنابناپذیر که در چارچوب بهداشت عمومی ایجاد میشود ،ارائه میدهد.
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این فهرست لغات ،تعاریفی از مفاهیم متداول ،اصول و ارزشها در زمینه ی اخالق پزشکی را در اختیارتان قرار میدهد .برای
بسیاری از این اصطالحات و لغات بیش از یک تعریف ارائه شده است .این فهرست لغات ،یک فهرست کامل ،قطعی و بی نقم
نیست بلکه به شما در فهم اصطالحات و وا،گان متداول؛ مخیوصا آنهایی که در این متن استفاده شده ،کمک میکند.
مفاهیم ،اصول یا ارزشها

تعریف

پاسخ گویی در برابر
معقولیت

چهارچوبی که نیاز دارد تا منطق یا استدتل پایه و اساس مراقبتهای بهداشتی و محدود کننده؛
تیمیماتی باشد که در اختیار عموم قرار میگیرد .به عالوه ،افراد منیف و عادل  -همآنهایی که
به دنبال همکاری متقابال توجیه پذیر با دیگرانند  -بایستی موافق عملی بودن این استدتلها ،به
منظور تحقق مراقبتهای بهداشتی در قالب پرو،ههای با مناب محدود باشند.

خودمختاری (استقالل
درونی)

اغلب به این مسئله اشاره دارد که هر فرد این توانایی را دارد که خودش باشد تا بتواند بدون
دخالت هرگونه نیروی خارجی ،بر پایه ی انگیزهها و محرکهای خود تیمیم گیری کند .با این
حال ،طرفداران عقاید فلسفهی کانت ،خودمختاری را در ارتباط تنگاتنگ با پذیرش وظایف و
فعالیت کردن بر اساس آن میدانند؛ مثال اخالقی عمل کردن دقیقا مخالف این است که فرد هر
کاری میخواهد انجام دهد.

سودرسانی

اصولی که دولت ،ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و محققان را به انجام فعل خوب و کمک
کردن در راستای سالمت و آسایش مردم ،بیماران و محیالن ملزم میکند.

اخالق زیستی

رشته ای تحقیقاتی که به بررسی موضوعات اخالقی مرتبط با خلقت و حفظ سالمت موجودات
زنده میپردازد .اخالق زیستی بسیار گستردهتر از اخالق پزشکی است و همه ی موضوعات و
مسائل اخالقی در پزشکی ،علوم زیستی و تحقیقات زیست پزشکی را در بر میگیرد.

محرم بودن

وظیفهی محرمانه نگهداشتن اطالعات به جز در شرایطی که از آن فرد اجازه گرفته باشیم و یا
افشای آن در شرایط استثنایی و تحت اجازه ی متیدیان امر.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.
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کرامت انسانی

این اصطالح به ارزش انسانی اشاره دارد و اغلب عقیدهی ارزشمند بودن همه ی انسآنها را
مجسم میکند .این مفهوم برای مشخم کردن آستآنهای از احترام و مراقبت به کار میرود که
مطابق آن ،نباید از درمان هیچ انسانی فروگذاری کرد.

عدالت توزیعی

گروهی از اصول که یک راهنمای اخالقی برای جریانات سیاسی و ساختارهای موثر در توزی
مناف اقتیادی و تحمیل بار مسئولیت بین جوام را فراهم میکند .توزی سالمت ،دشوار و
حتی غیر ممکن به نظر میرسد .با این حال ،این مسئله وابسته به فاکتورهایی مثل توزی
عادتنه سالمتی (درآمد ،ثروت و امکانات) ،تعداد افراد درگیر (افراد یا گروهها) و تفاوتهایی که
باید در این توزی لحاظ شوند (کیفیت ،بیشینه سازی و  )...است.
مکتب مساوات بشری مثالی از یکی از اصول عدالت توزیعی است.

مکتب مساوات بشر

اعتقاد به برابری و عدالت .با این حال ،پیروان این مکتب دربارهی اینکه چه چیز باید برابر باشد
اختالف نظر دارند؛ به عنوان مثال آیا همه ی افراد حق داشتن فرصتهای برابر را دارند یا سهمی
یکسان از مناب ؟ یا اینکه برای حیول نتایج یکسان به چه سطحی از مناب و فرصتها نیاز
است؟

انیاف

بیشتر روی نتیجه و پیامد برابر تمرکز دارد و این مسئله ممکن است نیاز به توزی نابرابر مناف
برای رسیدن به پیامد برابر داشته باشد .تزم است عدالت در زمینه ی سالمتی به تفاوتهای
موجود در زمینه ی سالمت که نه تنها غیر ضروری و قابل اجتنابند بلکه غیر منیفانه و ظالمانه
نیز هستند ،پاسخ دهد.

اخالق

شاخه ای از علم که با سواتتی درباره ی رفتارهای درست در مقابل غلط و آنچه یک زندگی
خوب یا بد را میسازد؛ آن هم بر اساس توجیه این سواتت ،مرتبط است.

حقوق بشر

آزادیها و حقوق اساسی و بنیادیای که ضمیمهی اظهارات قانونی جهانی شده است .بعضی از
مهم ترین ویژگیهای حقوق بشر عبارت است از :در بیانیههای بین المللی به آنها اعتراف شده؛
دولت و دولتمردان موظف شدند تا به آنها احترام بگذارند؛ این بیانیهها قابل چشم پوشی
نیستند (با اینکه در شرایط خاصی بهرهمندی از یک سری از این حقوق محدود شده است)؛
آنها به هم وابسته ،مرتبط و جهانیاند.

رضایت آگاهانه

موافقت با انجام یک فعالیت خاص مثل رفتار یا مشارکت در یک کار تحقیقاتی ،بر پایهی ارائه ی
اطالعات مرتبط و کامل به شخم ،توسط یک فرد کاردان و شایسته و به دور از هرگونه تهدید و
اجبار.

عدالت

یک مفهوم چالش برانگیز که تقریبا معنای مشابهی با «خالیق هر چه تیق » دارد.

آزادی

یک مفهوم چالش برانگیز و پیچیده که اغلب بیانگر آزادی از دخالت دیگران و تأثیر یا کنترل
آنهاست .با این حال ،تعاریف دیگر آزادی بر اصالت ،درک از خود یا حتی ارتباط مناسب با
دیگران تمرکز کرده است.

عدم ضررسانی

اصلی که تزم میداند که ارائه دهندگان مراقبتهای سالمت و محققان از وارد کردن آسیب بی
مورد ،چه عمدا و چه سهوا اجتناب کنند.

اصل

هنجاری گسترده اما اساسی که میتواند قواعد یا استانداردهای ویژهتر را توجیه کند .به عنوان
مثال ،اغلب ادعا میشود که رضایت آگاهانه (استاندارد) به این دلیل تزم است که بتوان به
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کمک آن استقالل درونی و خودمختاری (اصل) را ارج نهاد.
حریم خیوصی و رازداری

این اصل سعی دارد که افراد را در برابر موشکافیهای دیگران محافظت کند .محترم شمردن
حریم خیوصی اشاره به این دارد که نباید از هر فرد انتظار داشته باشیم که اطالعات شخیی
خود را با دیگران به اشتراک بگذارد مگر آنکه خودش اینگونه خواسته باشد .هر گونه تجاوز و
تخلف در این امر نیازمند دلیل و توجیه اخالقی است ،با این حال ممکن است برخی مواق ،
مالحظات خاص باعث چشم پوشی از این اصل شوند (مثال برای حفاظت از مناف عمومی).

عدالت رویکردگرایانه

بحث درباره ی ارزشها و فرآیندها برای حیول نتیجه ی عادتنه ،تزم و ضروری است .به عنوان
مثال ،جایی که مناب محدودند و سهمیه بندی تزم است ،یک نتیجه ی رویکردگرای عادتنه،
دتیل روشن و قابل توجیهی دربارهی تیمیم گرفته شده ،ارائه میکند.

تناسب

سبک سنگین کردن همه ی جوانب و ویژگیهای مثبت و سود حاصل از یک مداخله ی خاص،
سیاست یا مطالعهی تحقیقاتی در برابر ویژگیها و اثرات منفی آن ،آن هم در شرایطی که
تیمیم گیری برای عملی کردن آن ،دشوار است.

مناف عمومی

کات یا خدماتی که با دو معیار زیر عملی میشوند :عمال محروم نشدنیاند (هیچ کس را نمیتوان
از میرف آنها محروم کرد ،بدون در نظر گرفتن سهم افراد در آماده سازی آن) و غیر رقابتیاند
(میرف یک نفر از مزایای میرف و سهمی که بر دیگری تعلق دارد ،کم نمیکند ).به عنوان
مثال ،ریشه کنی آبله به عنوان منفعت عمومی در نظر گرفته میشود زیرا منطبق با دو معیار
گفته شده است.

اخالق سالمت عمومی

رشتهای تحقیقاتی که به بررسی مسائل اخالقی و معضالت مرتبط با حفاظت و ارتقاء سطح
بهداشت عمومی و اقدامات همگانی مورد نیاز برای حیول آن اهداف میپردازد.

تعامل متقابل

اصلی که روی فراهم کردن سهمی برای مردم در قبال کاری که انجام دادهاند ،تمرکز دارد .این
اصل گاهی میتواند تطابق دقیقی بین یک فعالیت (مثل مشارکت در یک تحقیق) و پرداخت
غرامت برای آسیب ایجاد شده حین پژوهش باشد .در موارد دیگر ،این تعامل ممکن است غیر
مستقیم تر بوده و کمکی عمومی برای مناف دیگران یا به طور کلی جامعه باشد.

عدالت اجتماعی

مفهومی که روی علل ریشه ای و وجود نابرابری در جامعه و عنوان کردن صریح این مسائل
تمرکز دارد.گاهی این امر نیاز به توزی مجدد مناب به منظور جبران نابرابریهای موجود و
اقدامات متعاقب به منظور جلوگیری از ادامه یافتن آن دارد.

هم بستگی و اتحاد

ارتباط اجتماعی که در آن یک گروه ،جامعه یا کشور با هم متفقاند .این مسئله اغلب یک
تقاضای جدی و ضروری در بحثهای مرتبط با توجیه موضو سالمت و آسایش یا به اشتراک
گذاشتن مخاطرات توسط ائتالف بیمه گران و در نظر گرفتن اینکه چگونه میتوان از گروههای
آسیب پذیر جامعه حمایت کرد ،است.

کاربردگرایی ،سودمندباوری

گروهی از نظریات که بر اساس اصل کاربردگرایی متمرکز شده اند و اغلب به این منظور به کار
گرفته میشوند تا هر فعالیتی بیشترین سود را برای حداکثر افراد ممکن فراهم کند.

این فایل پیش نویس اولیه می باشد که پیش از ویرایش نهایی منتشر میگردد ،لطفا هرگونه پیشنهاد و انتقاد در رابطه با ترجمه را از طریق ایمیل
 imsa.iran.scorp@gmail.comبا ما درمیان بگذارید.

67
ارزش

مفهومی که برای توضیح چگونگی و چرایی اهمیت مسائل به کار میرود .ارزشها در هر جایی
که نیاز به تمیز دادن مسائل خوب از بد یا بهتر از بدتر باشد ،مورد بحث قرار میگیرند .ارزشها
هسته ی قضاوتهای اخالقیاند .اغلب به منظور شرو یک بحث درباره ی بایست یا نبایست
انجام یک کار باید ابتدا به شفاف سازی ارزشهایی مرتبط تر با آن و میزان توجه به هر یک از
آنها پرداخت.

