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جهت است که در آن اهمیت تعارض منافع از این  واست ویژگی اصلی رابطه پزشک و بیمار اعتماد : مقدمه 
ي غیر ها پرداختدر موضوعاتی مانند سهم خواري ، خودارجاعی و  .اعتماد وجود دارد این خطر آسیب زدن به
این پژوهش در صدد . خطر آسیب رسیدن به این اعتماد وجود دارد) یا صنعتو از بیمار (رسمی و قبول هدایا

فقهی و حقوقی این موضوعات و در نهایت تدوین راهنماي  بعضاًمشخص نمودن ابعاد مختلف اخالقی و 
گذاران بخش سالمت  یاستسو  اندرکاران دستبراي ارائه به ذینفعان اعم از کادر پزشکی و  ها آناخالقی 

  . باشد یم

این پژوهش از سه نوع مطالعه نظري ، کیفی و کمی بهره برده است که در نهایت منجر به تدوین :  روش کار
با استفاده از جستجوي  ها واژهدر مطالعه نظري با استفاده از یک سري کلید . ي اخالقی مربوطه شده استراهنما

و نفر از پزشکان عمومی و متخصص  43در مطالعه کیفی با  .اینترنتی از مقاالت مربوطه استفاده شده است
مراجع عظام تقلید استفتاء  نفر از 11 از همچنین . نظران و مدیران بخش سالمت مصاحبه شده است  صاحب

  . نوع پرسشنامه معتبر به صورت جداگانه بهره گیري شده است 5در مطالعه کمی از . شده است 

نتایج مطالعه نظري نشان داد که بین مفاهیم تعارض و تزاحم در فقه شیعه اختالف وجود دارد و اغلب :  نتایج
همچنین معلوم . شود در واقع تزاحم هستند یمیاد  ها آنموضوعاتی که در متون غربی تحت عنوان تعارض از 

شود  یمیاد  ها آنشد که موضوعات مورد بحث در بسیاري از کدهاي اخالقی به عنوان اعمالی غیر اخالقی از 
ین آن سلب اعتماد بیماران از تر عمدهشود که  یمسالمت  و نظامکه منجر به عوارض ناگوار براي بیماران 

ین آن تر عمدهتایج مطالعه کیفی نشان داد که یک سري عوامل که به نظر شرکت کنندگان ن. باشد یمپزشکان 
شود و از طرف دیگر مشخص شد که این  یمها  یدهپدتعرفه غیر واقعی خدمات سالمت است موجب بروز این 

رابطه بین امور داراي تبعاتی از جمله تحمیل هزینه هاي غیرضروري به بیماران و نظام سالمت و نیز تخریب 
ها به عنوان  یدهپدنگرش پزشکان به این  عمدتاًکمی نشان داد که اگرچه  مطالعهنتایج . شود یمیمار و بپزشک 

که در بعضی از  اند کردهمبادرت به انجام این امور  ها آندرصدي از  هر حالاعمالی غیر اخالقی است اما به 
ین عامل انجام این تر عمدهدر این مطالعه معلوم شد . موارد مانند اخذ زیرمیزي این میزان قابل توجه است

همچنین معلوم شد تبعاتی مانند آسیب . ها از دیدگاه پزشکان تعرفه هاي غیرواقعی خدمات سالمت است یدهپد



ر ضروري به بیماران و نظام سالمت از تبعاتی هستند که و جایگاه جامعه پزشکی ، تحمیل هزینه هاي غی به شأن
  . به نظر پزشکان بیشترین اهمیت را دارند

ي سیستم سالمت ناکارآمدها که عمده دلیل آن  یدهپدباید سعی نمود عوامل ایجادکننده این :  نتیجه گیري نهایی
طرف دیگر با وضع راهنماي  و از. کشور از جمله تعرفه هاي غیرواقعی خدمات سالمت است را رفع نمود

ها که این رساله هم به این مهم دست یافته است با نشان دادن قبح اخالقی  ینهزماخالقی براي پزشکان در این 
  . ها جلوگیري نمود یدهپدها به کادر پزشکی از بروز بیشتر این  یدهپداین 

 


