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تاريخ انتشار۳۱/۳/۳۶ :

مقالهي مروري
چكيده
تزاحم منافع عبارت است از موقعيتهايي که قضاوت يا عملكرد حرفهاي در خصوص منفعت اوليه تمايل دارد که بهصورت بييجهيت و
ناروا تحت تأثير منفعتي ثانويه قرار گيرد .داروسازي يكي از حلقههاي اصلي در فرايند ارائه ي خدمات سالمت محسوب ميشيود .در ايي
فرايند ممك است در بسياري از موارد ،موقعيتهاي تزاحم منافع رخ دهد که گاهي اوقات بر وظايف حرفهاي و اخالقي داروسيازا اثير
گذاشته و منافع بيمارا را به خطر مياندازد .اولي تكليف داروساز ،مراقبت از بيمار است و هميشه بايد تالش کند از هرگونه رفتاري کيه
منافع (مادي و غيرمادي) بيمار را در معرض خطر قرار ميدهد پرهيز نمايد و منافع بيمار را بر منيافع خيود تيرجي دهيد .داروسياز باييد
چالشهاي موجود در داروخانه را که مسئوليت حرفهاي و اخالقي داروساز را تحت تأثير قرار ميدهند ،بشناسد و با تدبير علمي و مهيارت
منطقي آ ها را مديريت نمايد .اي چالشها ميتوانند در پيوند با داروساز ،با بيمار يا با ديگر افراد و سازما ها رخ دهند که ازجمله ي آ ها
ميتوا به ارتباط بي پزشک و داروساز ،ارتباط غيرمنطقي داروساز با بيمار ،ارتباط داروساز با شرکتهاي دارويي و غيردارويي و ارتبياط
داروساز با سازما هاي بيمهگر اشاره نمود .براي مديريت تزاحم منافع ،دستورالعملهايي متنوع تيدوي شيده اسيت؛ اميا بيه آ دسيته از
چالشهاي تزاحم منافع که به داروخانه اختصاص دارند کمتر توجه شده است که جا دارد بهصورت کامل و جامع به اي موضوع پرداخته
شود .همچنا که در سند جامع اخالقي نظام دارويي کشور ،در اصلهاي متعدد ،بارها به مسئوليتهاي حرفهاي و ميديريت تيزاحم منيافع
اشاره شده است .در اي مطالعه ،موقعيت هاي تزاحم منافع و چگونگي تاثير آ بر روابط حرفه اي داروساز با ديگرا بررسي و مورد توجه
قرار گرفت و اي نتيجه بدست آمد که داروخانه بايد محلي مناسب و با کيفيت براي ارائه خدمات دارويي به بيمارا باشيد و اولوييت او
داروسازا نيز بايد منافع و مصلحت هاي درماني بيمارا قرار بگيرد.

واژگا کليدي :اخالق پزشکی ،اخالق داروسازي ،تزاحم منافع ،داروخانه
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داروسازي يکی از حلقههاي اصلی در فرايند مراقبت

کسبوکار نيز به شمار میرود و آنان ناچار هستند اين

سالمت محسوب میشود و اگر اين حلقه بهدرستی عمل

محيط را به يک مرکز اقتصادي سودآور تبديل کنند؛ زيرا

نکند فرايند مذکور عالوه بر آنکه به هدف نهايی خود که

چرخش صحيح اقتصادي داروخانه ،بهنوعی در تأمين

تأمين سالمت جسمی و روانی بيمار و جامعه است،

داروهاي مورد نياز بيمار نقش کليدي دارد و در نهايت،

نخواهد رسيد ،دچار آسيبهاي جدي نيز خواهد شد.

به سود بيمار منجر خواهد شد.

روزانه بسياري بيماران با انواع نسخ دارويی به

داروسازان میتوانند داراي نقشهاي متعددي مانند

داروخانه مراجعه میکنند .ارتباطات در داروخانه بسيار

تدريس در دانشگاه ،پژوهش در مراکز پژوهشی ،مسئول

متنوع و گسترده است و حضور داروساز در داروخانه

فنی در کارخانههاي توليد دارو ،مسئول فنی در

میتواند در رفتارهاي بيماران بسيار اثرگذار باشد .يک

شرکتهاي دارويی و مسئول فنی در داروخانه باشند؛ اما

مطالعهي سيستماتيکی در کشور ترکيه نشان میدهد که

در اين ميان ،نقش آنان بهعنوان ارائهدهندهي خدمات و

نقش داروساز در بيشتر کشورها تا حدي در رفتارهاي

مراقبتهاي دارويی از اهميت و جايگاهی ويژه برخوردار

بيماران اثرگذار است؛ حتی داروساز میتواند باعث

است ( .)1توجه بيشتر به بيماران و ارائهي خدمات

توقف مصرف سيگار در بيشتر بيماران شود؛ در همين

بيمارمحور ،به قصد بهبود کيفيت زندگی آنان ضمن اينکه

مطالعه آمده است که ۳۵درصد از مشارکتکنندگان بر

مسئوليتهاي داروسازان را افزايش میدهد ،بر مواجههي

اين باورند که بهتر است داروسازان مضرات مصرف

آنها با چالشهاي اخالقی نيز میافزايد ( .)2تعهد

سيگار را به بيماران تذکر دهند ( .)1داروخانه ،عالوه بر

داروسازان به نوعدوستی ،در اولويت قراردادن منفعت

اينکه ،محيط ارائهي خدمات به بيماران محسوب میشود،

بيماران ،علمی عملکردن و نداشتن سوگيري در

محيطی اقتصادي و محلی براي کسبوکار نيز به شمار

تصميمات حرفهاي ،مرتب آنها را در موقعيتهاي تزاحم
1

میرود؛ البته داروخانهها گاهی با مشکالت مالی زيادي

منافع قرار میدهد .چالشهاي مالی از مهمترين داليل

مواجه میشوند و اين سيستم اقتصادي ناپايدار و بیثبات،

ايجاد تزاحم منافع هستند (.)۲

چالشهاي اساسی را در حرفهي داروسازي ايجاد کرده

در متون غربی واژهي « »Conflictکاربردي عام دارد

است؛ اما داروسازان بايد با رويکرد «اولويت بيمار و

و به ناسازگاري بين دو يا چند چيز اطالق میشود و

رعايت مصالح او» ،اين سيستم را مديريت کنند.

معموالً براي ترجمهي آن به فارسی از واژهي «تعارض»

داروسازان در برابر بيماران مسئوليت قانونی و اخالقی

استفاده میشود؛ اما در اصول فقه شيعه ،کاربرد کلمهي

دارند و بايد بهگونهاي رفتار کنند که هيچگونه آسيبی بر

تعارض ،خاص و محدودتر است و از اين واژه بيشتر

بيمار و منافع منطقی او وارد نشود؛ باوجوداين ،محيط
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بسياري ديگر از ناسازگاريها ،از واژهاي ديگر به نام

هستند؛ بنابراين آنچه که در متون غربی تحت عنوان

«تزاحم» استفاده میشود .در اصول فقه ،کاربرد اين دو

تعارض ناميده میشود ،در اصول فقه ،در بسياري از

واژه با هم متفاوت است .ازجمله اينکه تعارض ،وضعيت

مواقع ،تزاحم به شمار میرود .ازآنجايیکه در بيشتر

دو دليل است نسبت به يکديگر؛ اما تزاحم ،حالت و

موارد ناسازگاريها در پزشکی ،تکاليف پزشک يا کادر

وضعيت دو حکم است در برابر هم .ازاينرو میگويند:

پزشکی مطرح است ،به نظر میرسد واژهي «تزاحم

«تعارض دليلين و تزاحم حکمين» .به عبارت ديگر،

منافع» ،واژهي درستتري باشد ( .)۴به همين منظور ،در

تعارض ميان دو دليل ،در مرحلهي قانونگذاري (تشريع)

اين مقاله از اين واژه استفاده شده است.

است ،اما تزاحم دو حکم ،در مرحلهي اجراي قانون

تزاحم منافع در حرفهي سالمت غالباً وقتی رخ

است؛ براي مثال در متون فقهی ممکن است رواياتی که

میدهد که منفعت شخصی مالی يا ساير بهرههاي

دليل يک حکم شرعی هستند با يکديگر ناسازگاري و

شخصی يا مسئوليتهاي حرفهاي شخص در تزاحم

تعارض داشته باشند؛ اما در تزاحم ،حکمها (آن چيزي که

باشند .به بيان ديگر ،تزاحم منافع نشاندهندهي موقعيتی

مکلف ،تکليف به انجام آن دارد) با هم ناسازگاري دارند.

است که فرد ،انگيزهي کار را در حيطهي حرفهي خود

اما با تعريف تعارض منافع در متون غربی اخالق پزشکی

پيدا میکند ،بهگونهاي که با وظايف بديهی شغلی او

مشخص میشود که جنس تعارض منافع از جنس دو

مغايرت دارد ()۲؛ اما براساس تعريف تامسون ،تزاحم

حکم میباشد؛ درواقع ،تعارض آنجا روي میدهد که فرد

منافع عبارت از موقعيتی است که قضاوت يا عملکرد

در موقعيتی قرار میگيرد که بايد بين انجامدادن دو امر

حرفهاي در خصوص منفعت اوليه تمايل دارد بهصورت

ناسازگار دست به انتخاب بزند؛ براي مثال در متون

بیجهت و ناروا تحت تأثير منفعتی ثانويه قرار گيرد (.)2

غربی ،ارجاع بيمار توسط پزشک به آزمايشگاه و دريافت

در اين تعريف ،منافع اوليه شامل منافعی هستند که در

پول از آزمايشگاه براي ارجاعی که به او داده شده است،

تصميمگيريهاي حرفهاي در درجهي اول اهميت قرار

به اين دليل که ممکن است منافع بيمار ،به دليل نفع مادي

دارند؛ براي مثال ،درستکاري در انجام يک پژوهش

پزشک ،در معرض خطر قرار بگيرد (براي نمونه،

معتبر ،منفعت اوليهي يک پژوهشگر است يا اولويتدادن

ارجاعات بیمورد انجام شود) و منافع پزشک با منافع

به مصالح و رفاه بيمار ،منفعت اوليهي يک درمانگر است.

بيمار با هم ناسازگار شوند ،تعارض منافع محسوب

منافع ثانويه ،منافعی هستند که در درجهي دوم اهميت

میشود؛ اما در فقه شيعه چون تکاليفی که مکلف بايد

قرار دارند که در اکثر مواقع ،منافع مالی هستند؛ اما

انجام دهد با هم ناسازگاري دارند و فعلی در مقام امتثال

میتوانند منافع غيرمالی مانند ميل به ارتقاء علمی و

و عمل است ،بنابراين تزاحم محسوب میشوند .در اين

حرفهاي ،توجه به خانواده و دوستان يا ساير خواستههاي

مثال ،منافع پزشک (منفعت مالی بيشتر) با منافع بيمار ،جا

شخصی را نيز دربرگيرند (.)۳
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دارد :نخست ،احتمال تأثير آن بر تصميمگيري حرفهاي و

کدها و راهنماهاي اخالقی موجود در اين زمينه اشاره

سپس ،به شدتِ خطر يا ضرري که میتواند از آن ناشی

میشود.

گردد ()۱؛ البته در بسياري از موارد نمیتوان از تزاحم

روش کار

منافع در حوزههاي پزشکی دوري کرد؛ اما با مديريت

اين مطالعه بهصورت مروري و کتابخانهاي انجام شده و

صحيح و تدوين راهکارها و دستورالعملهاي حرفهاي

نگارندگان براي نگارش آن ،بخشهايی از چندين کتاب

میتوان از تأثير و شدت آن کاست .تمام حرفهمندان

را مطالعه و بررسی کردهاند .همچنين کليدواژگان فارسی

پزشکی بايد تالش کنند تا در مواقعی که در موقعيت

تزاحم منافع ،داروخانه و داروساز و کليدواژگان انگليسی

تزاحم منافع قرار میگيرند ،به مسئوليتهاي حرفهاي

 Pharmacy Practiceو Drugstorو Conflict of

خود عمل کنند؛ زيرا رفتار حرفهاي در هر شغلی ،يک

 interestبهصورت تنها يا ترکيبی در سايتهاي رسمی

اصل و مسئوليت اخالقی است ( .)۵تزاحم منافع میتواند

ايرانی

در بخشهاي گوناگون حوزهي پزشکی ايجاد شود؛ اما

 Googlescholareو  Pubmedجستوجو شدند .با

يکی از گستردهترين و آشکارترين آنها در ارائهي

مطالعهي خالصهي مقاالت ،مقالههايی که با موضوع

خدمات سالمت اتفاق میافتد .داروخانه اگرچه محلی

مقالهي حاضر مرتبط بودند ،انتخاب شدند و از جمالت

براي فعاليتهاي اقتصادي (بهصورت خريد و فروش

و مباحث مهم آنها يادداشت برداشته شد .همچنين با

دارو) است ،به طيفی گسترده از بيماران و مراجعان

مراجعه به سايتهاي رسمی برخی انجمنهاي داروسازي

خدمات سالمت ،بهويژه خدمات دارويی ،خدمت ارائه

تعدادي از کشورها ،کدها و دستورالعملها مطالعه شد.

میدهد؛ بنابراين داروسازان هميشه با موقعيتهاي تزاحم

طرح بحث و جمعبندي

منافع مواجه هستند و اين امر میتواند آنان را در اتخاذ
تصميمها و انجام مسئوليتهاي حرفهاي با چالشهاي
اخالقی جدي مواجه کند.
چالشهاي بسياري دربارهي تزاحم منافع در محيط
داروخانه وجود دارد که برخی از آنها جنبهي فردي و
برخی جنبهي سازمانی دارند .در جنبههاي فردي ،افراد
وضعيتهاي مؤثر بر تزاحم منافع را به وجود میآورند؛
اما در جنبههاي سازمانی ،مراکز و دستگاههاي بزرگ و
دولتی هستند که به دليل سوء مديريت ،باعث ايجاد اين
موقعيتهاي اثرگذار بر منافع و مصالح بيمار میشوند .در
اين مقاله ،به برخی از چالشهايی که داروساز را در

Irandoc

و

Magiran

و

سايتهاي

در ارتباطات ميان داروساز با افراد يا سازمانها ،ممکن
است چالشهاي بسياري رخ دهد تا او در معرض
موقعيت تزاحم منافع قرار بگيرد؛ براي نمونه میتوان به
ارتباطات پزشک و داروساز ،ارتباطات غيرمنطقی
داروساز با بيمار ،ارتباطات داروساز با شرکتهاي دارويی
و غيردارويی ،ارتباطات داروساز با سازمانهاي بيمهگر و
تأثير تبليغات در ايجاد تزاحم منافع اشاره نمود .تزاحم
منافع را میتوان در دو بخش کلی فردي و سازمانی
تقسيمبندي کرد.
تزاحم منافع فردي
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سبب میشود داروسازان با پزشکان ارتباطی تنگاتنگ

بنابراين تصميم دربارهي تجويز دارو بايد براساس

داشته باشند و در سايهي اين ارتباط است که میتوان به

نيازهاي فردي بيمار صورت گيرد و پزشکان نبايد در

اهداف حرفهاي دست يافت .ارتباط ميان داروسازان و

تجويز داروها از مسائل مالی يا ساير انگيزهها اثر پذيرند

پزشکان ،ارتباطی حرفهاي ،صميمی و برگرفته از

()۹؛ براي مثال ،در يک نمونهي مشاهدهشده صاحب

مصلحتها و منافع بيمار است .اين ارتباط بر پايهي

داروخانه ،همسر پزشک متخصص بوده و از محل طبابت

اطمينان ،اعتماد و ارتباطات موثر ميانفردي شکل میگيرد

پزشک تا محل داروخانه ،فاصلهي بسيار زياد و پرپيچ و

و تأثير اعتماد بر اين ارتباط ،بيش از ساير عوامل است.

خمی هم وجود داشته؛ بهطوريکه پيداکردن آن داروخانه

اين اعتماد زمانی خود را نشان میدهد که طرفين در کار

حتی با ماشين شخصی نيز مشکل بوده است .اين پزشک

حرفهاي خود از استقاللی پذيرفتنی برخوردار باشند و

در بيشتر مواقع ،بيماران را به داروخانهي همسر خود

تقسيم وظايف نمايند .همچنين اعتماد زمانی ايجاد

راهنمايی میکرده است .عالوهبر توجيهات پزشک،

میشود که افراد متوجه شوند طرف مقابل قصد

داروساز نيز در توجيه اين عمل میگفته« :اينگونه نسخ

فرصتطلبی ندارد و نمیخواهد از افراد آسيبپذير يا

را من بهتر میتوانم بخوانم» يا «در ساختن داروهاي

يک موقعيت خاص ،سوءاستفاده کند ( .)2ازجمله

ترکيبی من تبحر فراوان دارم» و نيز «بخش آرايشی و

مواردي که میتوانند در ارتباط ميان داروسازان و پزشکان

بهداشتی داروخانهي من کامل است ،لذا اين به نفع بيمار

تزاحم منافع ايجاد کنند و احتماالً به بيمار هم ضرر

است که تمام اقالم نسخه را از محل مورد اطمينان

میرسانند ،میتوان به نمونههاي زير اشاره کرد:

پزشک تهيه کند» .بيماران در چنين مواردي ،با مشکالت

 .1ارتباط فاميلی داروساز با پزشک :برخی مواقع ممکن

زيادي مواجه میشوند و هزينههاي فراوانی براي

است پزشک با داروسازِ صاحب داروخانه نسبت فاميلی

رفتوآمد صرف میکنند؛ مسألهي مهمتر اينکه پس از

(همسر ،شوهر ،فرزند و )...داشته باشد؛ بهويژه اينکه

پیبردن بيماران به ارتباط پزشک و داروساز ،به سرمايهي

گاهی نسبت فاميلی ممکن است مستقيم و از نوع درجه

ارزشمند گروههاي پزشکی يعنی اعتماد ،آسيب جدي

يک باشد .در اين مواقع ممکن است پزشک از درآمد

وارد میشود و تجارتانگاري از درمان و دارو در ذهن

داروخانه بهصورت مستقيم سود ببرد؛ در چنين حالتی

بيماران شکل میگيرد .اين ارتباط را میتوان يک نمونهي

احتمال وسوسهشدن پزشک و سوقدادن بيمار به

بارز «خودارجاعی» 1ناميد .در خودارجاعی ،کسب درآمد

داروخانهي مذکور وجود خواهد داشت .اين احتمال نيز

مالی بر منفعت بيمار تقدم دارد و سودجويی پزشک

وجود دارد که نسخ گران قيمت با سودآوري باال را

موجب کاهش اعتماد و اطمينان به پزشک و همچنين

تجويز کند .در اين موقعيتها ممکن است منافع بيمار

باعث افزايش هزينههاي مراقبت سالمت میشود (.)۸

تحتالشعاع منافع پزشک (و به دليل ارتباط خويشاوندي،
1. Self-referal
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برخی کشورها نيز عملی غيرقانونی محسوب میشود؛

بدهيد .داروساز اين پيشنهاد را رد میکند .بعد از آن،

براي مثال ،قانون استارک 1در سال  1۸۹۹در آمريکا براي

پزشک با داروخانهاي ديگر هماهنگ میکند و بيماران را

مقابله با سوءرفتار حرفهاي وضع شد که پزشکان را از

به آنجا ارجاع میدهد؛ درحالیکه اين داروخانه با کلينيک

ارجاع به جايی که براي آنها يا اعضاي خانوادهي آنها

فاصلهي فراوانی داشته و براي بيماران مراجعهنمودن به

منفعت دارد منع میکند .در مواردي که خدمات تحت

آن داروخانه سخت و هزينهساز بوده است .در نهايت،

 Medicaidباشد،

بعد از مدتی ،داروخانهي مستقر در کلينيک به دليل

مجازاتهاي مالی نيز براي آنان در نظر گرفتهاند .با

مراجعهنکردن بيماران ،داروخانه را به محلی ديگر انتقال

اصالحيهي سال  ،2۰۰۹پزشکان موظف شدند دربارهي

میدهد.

پوشش

2

 Medicareيا

۲

سهام خود در بيمارستان نيز ،به بيمار اطالعات دهند و در

در برخی مواقع نيز داروساز از پزشک درخواست

اين باره شفافسازي کنند (.)۴

میکند که بيماران را با وجود دوري راه ،به داروخانهي او

 .2ارتباط مالی داروساز با پزشک :در اين نوع ارتباط،

ارجاع دهد و نيز نسخههاي گرانقيمت و سودآور تجويز

ممکن است پزشک بر حسب نسخ ارجاعشده به

کند .اين امر میتواند به درمان و تجويز داروهاي بيهوده

داروخانه ،سهمی از صاحب داروخانه بخواهد که اين کار

منجر شود و با تحميل هزينههاي گزاف ،بيماران را با

«سهمخواري» ۴نام دارد .سهمخواري ،جبران مالی مؤسسه

آسيبهاي جدي مواجه کند؛ همچنين ممکن است به

يا داروخانه به پزشک است که در ازاي ارجاع بيمار به

علت گرانقيمتبودن نسخهها ،به افزايش استرس و

آنها صورت میگيرد و مؤسسه يا داروخانه بخشی از

تنشهاي روانی بيماران منتهی شود .نمونهاي که میتوان

هزينهي دريافتی از بيمار را به پزشک اختصاص میدهد

براي اينگونه تزاحم منافع مثال آورد ،داروخانهي يکی از

( .)1۰براي سهمخواري میتوان نمونهاي را که چند سال

شهرهاي کشور است که توسط ويزيتورهايی که استخدام

پيش در يکی از کلينيکهاي کشور اتفاق افتاد ،مثال آورد:

کرده بود ،پزشکان گوناگون را ويزيت میکرد و در

پزشک فوق تخصص به داروساز داروخانهي مستقر در

مناسبتهاي مختلف به آنان هدايايی مانند سکهي بهار

کلينيک اعالم میکند هر نسخهاي که از طرف من به شما

آزادي ،آب سردکن براي مطب ،بليط رفت و برگشت
هواپيما و پول نقد میداد؛ البته اينگونه ويزيتکردنها

1. Stark low
 .2برنامهي بيمهي سالمت فدرال براي افراد  ۱۳سال و باالتر ،برخی افراد
جوانتر داراي معلوليت و افراد مبتال به بيماري نارسايی دائمی کليوي
وضع شده است.

نهتنها پزشکان اطراف داروخانه ،بلکه پزشکان دوردست
را نيز شامل میشد .بيشتر بيماران از چنين برخوردها و
ارتباطهاي غيراخالقی ،هميشه شاکی هستند و نسبت به

 . ۲برنامهاي که توسط دولت فدرال براي شهروندان مهاجر قانونی ايجاد

قشر پزشکی و داروسازي اظهار بیاعتمادي میکنند.

شده است؛ اما تأمين هزينهها براي خدمات پزشکی توسط ايالت مديريت

چنين اموري ،شائبهي تزاحم منافع و تأثير منفعت مالی

میشود.

پزشک بر تصميمگيري حرفهاي را دربارهي بيمار ايجاد

4. Fee Splitting
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ارجاع داده میشود ،بايد سهمی از آن را به من اختصاص
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غيراخالقی در ميان گروههاي پزشکی اندک است و

بگذارد .در پژوهشی با عنوان «چالشهاي اخالقی در

ناچيز؛ اما همانند يک غدهي چرکين و زشت در يک

داروخانه از ديدگاه اساتيد دانشکدهي داروسازي و

چهرهي زيبا به چشم میخورد .موفقيت جامعهي پزشکی

داروسازان شاغل در داروخانههاي شهر شيراز» ،به اين

در گرو رابطهي خوب با ديگران است و در ايجاد اين

موضوع اشاره و بر اهميت رفتار مبتنی بر عدالت تأکيد

رابطه ،جامعهي پزشکی بايد پيشقدم باشد و

شده است ( .)12گاهی سيستم دارويی با کمبودهاي

اعتمادآفرينی کند و انگارههاي خوب را در ذهن بيماران

دارويی مواجه میشود؛ اما اين کمبود بايد به طريقی

شکل دهد (.)11

مديريت شود که همهي افراد نيازمند تا حد امکان بتوانند

ب .ارتباط با بيمار .يکی از گستردهترين ارتباطات

به داروهاي مورد نيازشان دسترسی آسان و سريع داشته

بينشخصی در داروسازي ،ارتباط با بيمار است .اين

باشند .چنين موقعيتهايی میتوانند در تصميمگيري

ارتباط مبتنی بر احترام ،1اعتماد ،2ارتباط صادقانه ۲و

داروسازان و رفتار عادالنهي آنان براي تحويل دارو به

دلسوزي ۴است ( .)۱داروساز در برابر بيمار ،مسئول است

بيماران اثرگذار باشند؛ براي مثال ممکن است برخی

و بايد صادقانه ،مؤدبانه و محترمانه با او برخورد کند (.)۹

داروهاي کمياب به مقدار کافی در اختيار تعدادي از

برخی مواقع ،اين ارتباطات به دليل درخواستهاي

بيماران خاص (بيماران داراي ارتباطهاي فاميلی و جايگاه

غيرمنطقی و ماديگرايانه ،آسيب میبيند و به يک ارتباط

اجتماعی باال و )...قرار گيرد و به نياز بيماران ديگر پاسخ

ناسالم تبديل میشود؛ بنابراين برخی مصلحتهاي مالی

داده نشود .بنابراين اگر در برخورد با بيماران عدالت

و غيرمالی بر رفتار حرفهاي داروسازان در برابر بيماران

رعايت نشود ،به مسئوليت حرفهاي داروساز آسيب

تأثير میگذارند .در ادامه به تعدادي از نمونههايی که

میزند و سبب ايجاد بیاعتمادي در ميان بيماران میشود.

میتوانند به اين ارتباط آسيب وارد کنند ،اشاره میشود:

خوشبختانه در اصل چهارم سند جامع اخالقی نظام

 .1رعايت عدالت در ارتباط با بيمار :رعايت عدالت از

دارويی کشور ،که اصل «عدالت» ناميده میشود ،در بند

اصول بنيادين در رفتار حرفهاي پزشکان و داروسازان

 ۴-2آمده است« :داروساز بايد در توزيع منابع سالمت

است .داروسازان در ارائهي خدمات دارويیدرمانی ،نبايد

منصف و عادل باشد و ميان جامعه و بيمار تعادل برقرار

ميان بيماران خود تفاوتی قائل شوند و در صورت

کرده ،محدوديتهاي منابع موجود را بشناسد و نسبت به

ضرورت ،بايد داروها را يکسان در اختيار بيماران قرار

مواردي که مسئوليتهاي اخالقی او را خدشهدار میکنند،

دهند؛ به بيان ديگر ،موقعيت و جايگاه افراد نبايد در

آگاه باشد» (.)2
بهعنوان نمونه ،چند سال قبل ،زمانی که قرص

1. Respect
2. Trust
3. Honest Communication
4. Compassion

«گلیبنکالميد» کمياب و حتی ناياب بود ،پدر رئيس
يکی از دانشگاهها با مراجعه به داروخانهي دانشکدهي
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قرص را بهصورت کامل به من ارائه بدهيد .اين در حالی

تمام و کمال (در صورت امکان) و مطابق ضوابط علمی،

بود که به ساير بيماران ،به دليل کمبود دارويی ،بيش از

قانونی و با استانداردهاي تعريفشده به بيمار تحويل

 ۲۰عدد قرص داده نمیشد و راهنمايی میشدند که

دهد و راهنمايیهاي الزم را بکند.

چطور اين مقدار کم را مصرف کنند .پدر اين مسئول،

 .۲درخواستهاي متفاوت افراد سودجود :گاهی نيز

داروساز را تهديد میکرد که اگر تمام و کمال دارويش را

ممکن است برخی افراد سودجو و فرصتطلب ،از

ندهند ،به فرزندش میگويد .در اين باره نيز بيم غلبهي

داروسازان داروخانهها ،درخواستهاي متنوع و متفاوت

منفعت ثانويه که همانا حفظ جايگاه اجتماعی يا اقتصادي

ديگري داشته باشند؛ ازجمله مهرکردن نسخهها بدون

داروساز است بر منفعت اوليه ،که رعايت مصالح بيماران

دريافت دارو ،گواهی خريد دارو بر خالف واقع ،تحويل

ديگر است ،وجود داشت؛ البته در اين نمونه سرانجام

لوازم و وسايل غيردارويی به جاي داروهاي تجويزشده

داروساز به دليل تعداد بسيار بيماران و احساس مسئوليت

در نسخ ،دريافت پول نقد و معاوضهي نسخه با پول و. ...

در قبال همهي آنان ،در برابر اين فرد نيز به رفتار حرفهاي

در همهي اين نمونهها شايد از نظر مالی به سود داروساز

و اخالقی خود عمل کرد و به او بيش از  ۲۰عدد قرص

باشد ،اما به حيثيت و اعتبار او لطمهاي جبرانناپذير وارد

تحويل نداد.

میکند؛ زيرا اين کار ،يک نوع صدور گواهی خالف واقع

 .2درخواستهاي مغاير با مسئوليتهاي حرفهاي و

محسوب میشود و پزشکان و ساير گروههاي پزشکی از

اخالقی :گاهی رخ میدهد که بيمار با دردستداشتن

آن منع شدهاند .درخواست دارو بدون ارائهي نسخه

نسخه به داروساز مراجعه میکند و با درخواستهاي

پزشک ،يکی از درخواستهايی است که بيشتر اوقات

غيرمنطقی و منفعتطلبانه ،داروساز را بهسوي يک تزاحم

مغاير با مسئوليت حرفهاي و اخالقی داروساز بوده و

سوق میدهد؛ يعنی درخواستی میکند که بر خالف

يکی از مشکالت مهم در عرصهي سالمت است و حتی

تعهدات فیمابين داروخانه و بيمهها و همچنين خالف

میتواند در صورت بیدقتی ،خطر مرگ و مير و همچنين

رفتار حرفهاي و اخالقی است؛ براي مثال ،ممکن است

افزايش هزينههاي مراقبتهاي بهداشتی را به دنبال داشته

بيمار پيشنهاد کند که تعدادي از داروها را بدهيد و بقيه را

باشد ( .)1۲براساس مطالعهاي که دربارهي خوددرمانی در

براي خود برداريد و از من هم پول کمتري بگيريد .اگر

ميان  12۳۱۵مراجعهکننده به داروخانه و با کمک 1۰۸

داروساز فقط به خاطر منفعت مالی خود ،جلب رضايت

کميتهي داروسازي در کشور آلمان صورت گرفت،

غيرمنطقی بيمار و ترس از اينکه بيمار را از دست بدهد،

۵۲2۸درصد از افراد ،از خوددرمانی استفادهي نامناسب

به اين کار اقدام کند آنگاه جايگاه و اعتبار حرفهاي خود

داشتهاند و بيشترين درخواستها براي داروهاي ضددرد

را در معرض خطر قرار خواهد داد و به مسئوليتهاي

بوده است (.)1۲

اخالقی و حرفهاي خود بهدرستی عمل نخواهد کرد .اين

خطر تأثير تزاحم منافع در خوددرمانی نيز شايان

موضوع میتواند به درستکاري داروساز آسيب بزند.

توجه است .وظيفهي اوليهي داروساز ،مراقبت سالمت و

Website: http://ijme.tums.ac.ir

Downloaded from ijme.tums.ac.ir at 16:50 IRST on Thursday November 15th 2018
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داروساز موظف است داروهاي نسخ دارويی بيماران را
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حرفهاي است و به اين موضوع در اصل چهارم (عدالت)

مرتبط با آن در ميان مراجعهکنندگان به داروخانههاي شهر

و بند  ۴-1سند جامع اخالقی کشور اشاره شده است که

بيرجند طی سالهاي ۸۲و ۸۴صورت گرفته است،

داروساز بايد در ارائهي خدمات دارويی بيمارمحور،

۳۲۴۴درصد از مراجعهکنندگان ،دسترسی سريع و راحت

باالترين استاندارد خدمات دارويی را فراهم کند (.)2

به دارو در داروخانه را بهعنوان داليل خوددرمانی مطرح

فروش دارو و کسب درآمد بيشتر ،میتواند بهعنوان

کردند ( .)1۱بیدقتی در دسترسی بيماران به داروهاي

منفعت ثانويه بر مسئوليت و وظيفهي حرفهاي داروساز

بهويژه غيرنسخهاي میتواند آسيبهاي جسمانی زيادي

اثر بگذارد و فرهنگ خوددرمانی را نيز در جامعه ترويج

به بيماران وارد کند .خوددرمانی ،به خودي خود ،تزاحم

دهد و خطر وابستگی يا سوءمصرف برخی داروها را

منافع ايجاد نمیکند؛ اما هنگامی که افراد هر دارويی

افزايش دهد .در اين باره میتوان به مثال «فاجعهي

(کورتونها ،داروهاي هورمونی ،آنتیبيوتيکها و )...را که

ترامادول» اشاره کرد .ترامادول 1يک داروي صرفاً ضددرد

بخواهند بدون نسخه از داروساز طلب کنند و او نيز آنها

با اثر مرکزي است که مکانيسم عمل آن بهطور عمده

را در اختيار مردم قرار بدهد ،خوددرمانی زمينهساز تزاحم

مبتنی بر افزايش انتقال عصبی سروتونرژيک است.

منافع میشود .داروساز به خاطر فروش بهتر و کسب

همچنين عملکرد ناقل «نوراپی نفرين» را مهار میکند.

درآمد بيشتر ،مصلحت بيمار را در نظر نمیگيرد و او را

سمیبودن آن نيز گاهی سبب بروز تشنج نيز میشود

در خطر قرار میدهد .در برخی نمونهها مشاهده شده

(1۴و .)1۳وقتی نخسين بار ترامادول وارد بازار دارويی

است که افراد حتی براي خودکشی سعی میکنند که

شد کارخانههاي توليدکنندهي دارو نيز به شکل گسترده

داروهاي کشنده را از داروخانه تهيه کنند .اينگونه

شروع به توليد آن کردند و بهصورت فراوان با جايزههاي

مسائل ،بايد بر مسئوليت و توجه داروسازان بيفزايد .دادن

چشمگير ،به داروخانهها فروختند و متأسفانه وزارت

دارو بهصورت دستی و غيرنسخهاي ،منع قانونی دارد و

بهداشت هم تا مدتها ،هيچگونه واکنشی نشان نداد و

داروخانه مکلف است همهي اقالم دارويی را صرفاً با

اين قرص خطرناک و اعتيادآور سريع به يک داروي

نسخهي پزشک معتبر ارائه دهد؛ مگر اقالمی که فهرست

بدون نسخه تبديل شد .مصرف اين داروي خطرناک به

آنها بهعنوان داروهاي بدون نسخه از جانب وزارت

حدي شيوع پيدا کرد که نوجوانان آن را بهعنوان يک

بهداشت اعالم میشود .بنابراين مسئول فنی داروخانه

داروي ضددرد در دسترس به يکديگر توصيه میکردند.

(داروساز) نمیتواند به اعتبار اينکه نمیدانسته است

پس از مدتی ،بخشنامهاي به داروخانهها ابالغ شد که

فروش دارويی خاص بدون نسخه ممنوع است ،خود را

قرص ترامادول نبايد بهصورت دستی داده شود و حتی

مقصر نداند ()1۵؛ البته مطابق نامههاي معاونت دارو و

بايد بر نسخههاي حاوي ترامادول نيز با دقت نظارت

غذاي وزارت بهداشت ،داروساز میتواند در برخی
شرايط ازجمله دسترسینداشتن بيمار به پزشک معالج،
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ارائهي خدمات دارويی مبتنی بر ضوابط و مقررات

کرد .بنابر مطالعهاي که دربارهي خوددرمانی و عوامل
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روانگردانها و داروهاي تحت کنترل معاونتهاي غذا و

مراکز و شرکتهاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت

دارو ،به مدت محدود و براي مصرف چند روز ،در

بهداشت است و داروهايی که خارج از اين سيستم تهيه

اختيار بيماران قرار دهد.

شوند ،فروش آنها در داروخانه ممنوع است ( .)1۵در

 .۴عدم راهنمايی بيماران :بيماران معموالً از ضوابط و

سند جامع اخالقی نظام دارويی کشور ،در اصل سوم

مقررات دارويی اطالعاتی ندارند و راهنمايی نادرست و

(ضرر نرساندن) و بند  ۲-۳آمده است که «داروساز بايد

ناقص بيماران ،میتواند هزينهي بسياري را بر بيمار

فقط داروهايی را تهيه کند که از کيفيت آن مطمئن است»

تحميل کند؛ درحالیکه ،اگر داروساز بيمار را بهدرستی

( .)2فروش داروهايی که وزارت بهداشت مجوز توليد و

راهنمايی کند بيمار میتواند همه يا بخشی از داروهاي

پخش آنها را صادر کرده ،در داروخانه بالمانع است؛ اما

خود را به کمک بيمه دريافت کند و هزينهي کمی

داروساز در ميان اين داروها نيز بايد تالش کند داروهايی

بپردازد؛ اما ممکن است بيمار به داليلی ازجمله طمع زياد

را که نسبت به ساير محصوالت کيفيت بهتري دارند تهيه

و بیحوصلگی داروسازان ،ناآگاهی از مقررات ،وجود

کند.

رفتارهاي غيرمنطقی و زورمدارانهي بيمه ،بهدرستی

داروهايی نيز وجود دارند که بهصورت قاچاق و

راهنمايی نشود و داروهاي خود را به شکل آزاد و قيمت

غيرمجاز از مرزهاي کشور وارد شده و توسط افراد

باال تهيه کند .اين فرايند از نظر مالی به نفع داروساز و به

سودجو و بیمسئوليت در ميان داروخانهها توزيع

ضرر بيمار است و میتواند باعث ايجاد تزاحم در منافع

میشوند .برخی عوامل تمايل برخی داروسازان به اين

داروساز شود؛ به بيان ديگر ،ممکن است داروساز منفعت

نوع داروها عبارتاند از:

خود را بر منفعت بيمار ترجيح دهد و بگويد که

 .1حرص و طمع براي بهدستآوردن درآمد بيشتر؛ چه از

«نمیخواهم سرمايهام در بيمه بخوابد».

راه مشروع و چه از راه نامشروع .برخی انسانها در هر

براي نمونه بيماري که قرص «پالويکس» در نسخه

حرفه يا شغلی ،امکان داشتن چنين منش و خصلتی را

دارد و در عروق قلبی يا مغزياش ،استنتگذاري شده

دارند و هرگز با درآمدهاي منطقی و مشروع اقناع

است میتواند به شرط تشکيل پرونده در بيمه ،نوع ايرانی

نمیشوند.

دارو را با بيمه تهيه کند؛ اما به دليل راهنمايینکردن

 .2تجويز اينگونه داروها توسط برخی پزشکان و تأکيد

داروساز و ناآگاهی بيمار ،مجبور خواهد شد که دارو را

آنان بر نوع و برند آن دارو ،موجب میشود تا داروساز

با قيمت آزاد و هزينهي بيشتر فراهم نمايد .اين تزاحم

براي ازدستندادن اين دسته از نسخهها و بيماران ،به

منافع که براي داروساز سود مالی دارد ،ممکن است

خريد چنين داروهايی اقدام نمايد.

قضاوت و رفتار حرفهاي داروساز را تحت تأثير قرار

 .۲کمبود دارويی باعث رقابت ناسالم در ميان داروخانهها

دهد.

میشود و تعدادي از داروسازها سعی میکنند کمبودهاي

ج .تأمي و تهيهي داروهاي غيرمجاز .يکی از وظايف

دارويی را از طريق همين داروهاي قاچاقی جبران کنند.
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برخی داروهاي ضروري و اساسی بيماران را به جز

مهم قانونی و اخالقی داروسازان ،تهيه و تأمين دارو از
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مجوزدار 1و برچسبدار 2آنان است و اين قيمت ارزان

هستند به مسئوليت حرفهاي خود به شايستگی عمل کنند

داروسازها را وسوسه میکند تا به تهيهکردن چنين

و منافع و مصالح بيماران را به منافع شرکتهاي دارويی

داروهايی رو بياورند.

و غيردارويی ترجيح دهند .در بسياري از موارد شرکتها،

 .۳رواج اين باور غلط که فروش داروهاي خارجی شايد

داروسازان را از طريق هداياي مالی و غيرمالی در

از نظر قانونی منع داشته باشد ،اما کيفيت و اثرشان بيشتر

موقعيت تزاحم منافع قرار میدهند و اين تزاحم منافع

از داروهاي ايرانی است.

میتواند در رفتار حرفهاي داروساز اثرگذار باشد؛

 .۱نبود برخوردهاي شديد ،قانونی و پيگيريهاي مستمر

بهطوريکه برخی اوقات ،داروساز داروهاي کمکيفيت يا

و مداوم از طرف وزارت بهداشت با افراد خاطی و عدم

بیکيفيت هديهدار را به داروهاي باکيفيت بدون هديه

همکاريهاي الزم و جدي ساير نهادهاي مربوط از ديگر

ترجيح میدهد و منافع بيمار را در مصرف دارو لحاظ

عوامل تمايل داروسازها به خريد داروهاي قاچاق و

نمیکند .اين اقدامات ،اولويتهاي کامالً اقتصادي

غيرقانونی است.

شرکتها را در مقايسه با اولويتهاي بيماران پررنگتر

همهي اين تزاحمها میتوانند در رفتارهاي اخالقی و

کرده و نقش و مسئوليت حرفهاي داروسازان را در فرايند

حرفهاي اثر بگذارند و به ضرر بيمار منتهی شوند و حتی

دارويیدرمانی دچار آسيب و تزاحم میکند .چنين

برخی اوقات نيز آسيبهاي جدي مالی و جانی به

وضعيتی میتواند به مرور زمان عرصه را بر حرفهمندان

بيماران وارد نمايند؛ بنابراين داروساز نبايد به تهيه و

سالمت تنگ کند.

فروش داروهايی اقدام نمايد که جايگاه حرفهاي او را

شرکتها در برخی موارد ،داروهاي تاريخ نزديک با

مخدوش کند .او بايد تابع قوانين سازمان غذا و داروي

جايزههاي چشمگير به داروخانهها پيشنهاد میکنند .در

وزارت بهداشت باشد (.)2

چنين موقعيتی داروساز بايد دقت نمايد که خريد را

تزاحم منافع سازماني

متناسب با نياز واقعی داروخانه انجام دهد و در زمان

الف .ارتباط با شرکتهاي دارويي يا غيردارويي.

تحويل دارو به بيماران ،مديريت الزم را براي مصرف

شرکتها ،فعاليت اقتصادي دارند و تالش میکنند

داروها توسط بيمار (حتی مدتی قبل از انقضاي تاريخ)

بيشترين سهم فروش را در بازار دارويی کشور داشته

اعمال کند و منافع و سالمتی بيمار را هدف اول خود

باشند .اگر چه اين شرکتها در فرايند مراقبت سالمت

قرار دهد و اجازه ندهد که منفعت ثانويه (سود مالی) ،بر

نقش دارند ،در برابر بيماران ،مسئوليت مستقيم ندارند؛ اما

منفعت اوليه که همان مصالح بيماران است ،غلبه پيدا کند.

داروسازان در فرآيند درمان و ارائهي خدمات دارويی ،در

ب .ارتباط با بيمه .در ابتدا توضيح داده شد که تزاحم
منافع میتواند علت فردي يا سيستمی داشته باشد و

1. Justification
2. Labeling

برخی اوقات اين سيستمها ،دستگاهها و نهادهاي دولتی
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 .۴قيمت داروهاي غيرمجاز عموماً بسيار ارزانتر از نوع

برابر بيماران ،مسئوليتی خطير و مستقيم دارند و موظف
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میشوند .يکی از ايجادکنندههاي موقعيت تزاحم منافع،

«پالويکس» 2اشاره کرد .تعهد بيمه براي مصرف اين دارو

بيمهها هستند که به تعهدات خود در برابر طرفين قرارداد

که مهارکنندهي «آدنوزين دي فسفات» است و سبب مهار

عمل نمیکنند .بيمهها داراي پوششهاي متنوعی بوده و

تجمع پالکتی میشود ( ،)1۳به شرط استنتگذاري،

عامترين و گستردهترين آنها ،بيمهي درمانی است که

يکسال است؛ درحالیکه پزشکان مطابق با رفرنسهاي

امروزه بيشتر افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده است.

خود ،مصرف اين دارو را براي مدت بيش از يک سال به

در ميان گروههاي پزشکی ،ارتباط و قرارداد با بيمهها

بيمارانشان توصيه میکنند .بنابراين ،بعد از يک سال بايد

براي داروساز نقش حياتی دارد .بيشتر افراد جامعه داراي

بيماران اين دارو را بهصورت آزاد تهيه کنند که باعث

دفترچهي بيمه درمانی بوده و تالش میکنند داروهاي

افزايش هزينههاي بيمار میشود؛ البته بيمه ادعا میکند که

تجويزشده توسط پزشک را از طريق اين دفترچهها تهيه

کارشناسان بيمه اين موضوع را تشخيص دادهاند.

کنند و هزينهي کمتري پرداخت نمايند .داروسازان نيز

ارتباط ناسالم و غيرمنطقی بيمهها که از موضع قدرت

براي ارائهي خدمات دارويی بهتر و مطابق با استانداردها

و باالدستی با داروسازان برخورد میکنند و با بلوکهکردن

به بيماران ،با بيمهها قرارداد میبندند و هر کدام از

سرمايهي داروخانهها ،آنان را با مشکالت اقتصادي مواجه

طرفين ،حقوق و مسئوليتهايی دارند و موظف هستند به

میسازند ،باعث میشود تا داروسازان در تزاحم منافع

تمام بندها و عناوين موجود در قرارداد ،پايبند باشند.

شديد قرار بگيرند؛ ازاينرو داروسازان بايد تصميم

متأسفانه در بيشتر اوقات ،بيمهها به تعهدات خود عمل

بگيرند که داروهاي بيماران را به دليل مشکالت مالی ،با

نمیکنند و داروساز را با مشکالت مالی و اقتصادي

بيمه احتساب کنند يا آنها را بدون اطالع بيمار،

مواجه میسازند.

بهصورت آزاد و غيربيمهاي محاسبه نمايند .اين مشکل

بيمهها به دليل مديريت مالی منابع خود ،بايد با تزاحم

میتواند به ضرر بيمار باشد و بر تصميمگيري داروساز

منافع مقابله کنند؛ اما متأسفانه برخی بيمهها ،موقعيتهاي

اثر بگذارد و نتيجهي اين ارتباط ناسالم ،دسترسی دشوار

تزاحم منافع ايجاد میکنند؛ براي مثال ،در مواردي خود

و نادرست بيماران به داروهاي مورد نياز خواهد بود.

شرکت بيمه ،صاحب بزرگترين گروههاي دارويی

همچنين داروسازان ديگر رغبتی به دفترچههاي درمانی

منطقهي خاورميانه است و تالش میکند بيشترين نقش

نشان نمیدهند؛ ازاينرو يا نسخ بيمههاي درمانی را

کليدي را در فروش دارو داشته باشد (.)1۹

نمیپذيرند يا بيماران را درست راهنمايی نمیکنند يا

از طرف ديگر ،به افراد تحت تکفل و گروههاي

داروها را با قيمت غيربيمهاي و آزاد به بيماران تحويل

پزشکی توصيه میشود در مصرف دارو و تجويز آن،

میدهند .اينگونه رفتارها باعث ايجاد سوءتفاهمهايی

اصول منطقی و علمی مصرف و تجويز دارو را مراعات

ميان بيماران و داروسازان میشود؛ البته بيشتر داروسازان

کنند که اين تزاحم منافع بسيار بزرگی ايجاد میکند .در
1. Clopidogrel
2. Plavix
Website: http://ijme.tums.ac.ir

Downloaded from ijme.tums.ac.ir at 16:50 IRST on Thursday November 15th 2018

هستند که باعث ايجاد موقعيتهاي تزاحم منافع

اين باره میتوان به داروي «کلوپيدوگرل» 1با نام تجارتی

اخالق و تاريخ پزشكي ،سا  ،۶۹۳۱دورهي ۶۱

03

ناسالم بيمه را به بيماران انتقال نمیدهند و منافع و

دربارهي تزاحم منافع براي داروسازان شاغل در

مصالح بيمار را اولويت اول خود قرار میدهند.

داروخانهها ،در کشورهاي مختلف و نيز در کشور ما

ج .تبليغات محصوالت دارويي و غير دارويي.

آنقدر چشمگير نيستند تا داروسازان را با موقعيتها و

شرکتهاي توليد و پخش ،به شکلی بسيار گسترده براي

پيامدهاي تزاحم منافع آشنا کنند .در اينجا به تعدادي از

محصوالت دارويی و غيردارويی تبليغ میکنند و در اين

آنها بهعنوان نمونه اشاره میشود:

زمينه میتوان مطالب فراوانی را مطرح کرد؛ اما براي

الف .دستورالعملهاي بي المللي .شوراي اخالق و امور

جلوگيري از اطالهي کالم ،تنها به چند نمونه از

قضايی 1انجمن پزشکی آمريکا که سياستهاي اخالقی

موقعيتهايی که بر مسئوليت حرفهاي داروسازان اثر

 AMAرا تدوين میکند ،کدهاي اخالق پزشکی 2را در

میگذارد ،اشاره میشود:

حدود  1۱۰سال گذشته بازنگري کرده است .اين کدها

تبليغات و چسباندن بنرهاي تبليغاتی بهصورت گسترده

در حقيقت قانون نيستند ،بلکه اصول اوليهي رفتار

در محيط داروخانه ،آنجا را صرفاً به شکل يک مرکز

شرافتمندانهي يک پزشک را بيان میکنند .در بخش ششم

تجاري در اذهان بيماران تبديل میکند و احساس محيطی

اين کدها ،به موضوع «تسهيم حق ويزيت» اشاره شده

ايمن از نظر سالمتی را از آنها راکاهش میگيرد و

است .در اين بخش آمده است« :پيمان مالی که توسط

میتواند بر ارتباط ميان داروساز با بيمار تأثير منفی

پزشک و يا با پزشک صرفاً براي ارجاع يک بيمار منعقد

بگذارد.

گردد ،سهمخواري بوده و غيراخالقی است .پزشک نبايد

افزونبراين ،تبليغات میتواند باعث افزايش فروش

هيچگونه پرداختی را ،در هر شکل و از هر منبعی مانند

محصوالت بیکيفيت شود و داروساز را به تهيهي آن

شرکت دارويی ،براي تجويز يا ارجاع بيمار بپذيرد» (.)1۸

محصوالت دارويی و غيردارويی طوري ترغيب کند که با

انجمن داروسازان آمريکا ،۲با تشويق و ترغيب

بیتوجهی به کيفيت آنها ،به وظيفهي حرفهاي خود که

داروسازان به مديريت تزاحم منافع ،به آنان توصيه

تهيهي محصوالت باکيفيت است عمل نکند؛ بنابراين

میکند:

بيماران نيز از دستيابی به محصوالت باکيفيت محروم

 .1اين انتظار از داروسازان وجود دارد که بهعنوان

میشوند و تزاحم منافع شکلگرفته به ضرر بيمار منجر

حرفهمندان مراقبتهاي بهداشتی در جهت منافع بيماران

میشود.

عمل کنند.

دستورالعملها و راهنماها دربارهي تزاحم منافع

 .2انجمن از داروسازانی که تصميمگيريها را مبتنی بر

دربارهي تزاحم منافع ،در کشورهاي مختلف بهويژه

ارائهي مراقبت بهينه از بيمار قرار میدهند ،حمايت

آمريکا ،دستورالعملهاي اخالقی و قانونی فراوانی تدوين
شده است و گروههاي پزشکی را ملزم به رعايت آنها

)1. The council on Ethical and Judicial Affairs(CEJA
2. AMA codes of Medical Ethics
)3. American Pharmacists Association (APhP
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 .۲انجمن از توسعه ،روزآمدي و استفاده از سياستها و

نرساندن» نيز آمده است« :شرايط کاري داروساز از قبيل

روشهاي مديريت تزاحم منافع حمايت میکند.

(سختی کار ،دريافتنکردن حقوق مکفی ،خواستههاي

 .۴اصول اساسی که راهنماي داروسازان براي توسعه،

صاحب داروخانه يا کارفرما و )...نبايد کيفيت ارائهي

استفاده از سياستها و روشهاي مديريت تزاحمات

خدمات دارويی را تحت تأثير قرار دهد ».در اصل

منافع است ،بايد توسط داروساز توسعه يابند (.)2۰

«عدالت» نيز میگويد« :داروساز بايد با کارکردي منصفانه

مطابق کدهاي اخالقی انجمن داروسازان آمريکا،

و عادالنه به ارتقاي سالمت جامعه کمک کند ».سرانجام

اولويت با کرامت ،سعادت و رفاه بيماران است .مطابق

در اصل «همکاري» ،داروسازان را به تعامل سازنده با

اين کدها يک داروساز نخست بايد به عهد و پيمان ميان

همکارانشان تشويق کرده و میافزايد« :داروساز بايد در

خود و بيمار احترام بگذارد؛ سپس براي سالمتی بيمار ،در

برقراري ،حفظ و توسعهي روابط حرفهاي خود با

ارتقاي مراقبت و حفظ رازداري ،تالش و آنها را ترويج

همکاران و ساير ارائهکنندگان خدمات سالمت به منظور

کند؛ و درنهايت اتونومی و کرامت بيمار را محترم بدارد

ارتقاي سطح سالمت جامعه بکوشد» ( .)2۲همچنين در

(.)21

اصل چهارم ،بندهاي  ۴-۴و  ۴-۳به اين نکته اشاره

در کدهاي اخالقی شوراي پزشکان عمومی انگلستان،

میشود که «منافع مالی نبايد بر بیطرفی در قضاوت يا

پزشکان از قبول هرگونه وسيلهي اثرگذار و القاکننده،

استاندارهاي مراقبت دارويی تأثير بگذارد و همکاري را

هديه يا هر چيزي که ممکن است بر تجويز آنان اثر

با ساير اعضاي تيم درمان مخدوش کند .مسئوليت

بگذارد منع شدهاند (.)22

اخالقی داروساز نبايد قربانی منافع مادي صاحب

ب .دستورالعملهاي تدوي شده در ايرا « .سند جامع

داروخانه شود ».افزونبراين در اصل هشتم ،بند  ۹-۳به

نظام دارويی کشور» که براساس هشت اصل طراحی شده

اين پرداخته میشود که «علیرغم اهميت ارتباط تنگاتنگ

است ،اصول اخالق حرفهاي داروسازي را بيان میکند و

حرفهاي ميان داروساز و ساير اعضاي گروه درمانی،

اولين تکليف داروساز را مراقبت از بيمار میداند .در

داروساز بايد فقط در فعاليتهاي غيرمؤثر بر قضاوت يا

بخشهاي متعدد اين سند بر منافع بيمار و نقش کليدي

استقالل حرفهاي او ،مشروط بر آنکه روابط مالی خاصی

داروساز تأکيد شده که به برخی از آنها در متن اشاره

ايجاد نشود ،مشارکت کند .اين روابط نبايد به گونهاي

شده است؛ براي مثال ،در اصل «سودرسانی» بيان میکند:

باشد که در انتخاب بيمار براي داروساز يا ساير اعضاي

«داروساز بايد در داروخانه يا مرکزي که در حيطهي

تيم محدوديت ايجاد کند» (.)2

مسئ وليت او قرار دارد در فروش هر نوع دارو اعم از

در «منشور حقوق بيمار در ايران» ،با هدف حفظ و

مکمل ،فرآوردههاي گياهی ،داروهاي بدون نسخه يا ساير

ارتقا و تحکيم رابطهي انسانی ميان ارائهکنندگان و

اقالم موجود در داروخانه مداخله کند .به اين منظور بايد

گيرندگان خدمات سالمت ،به حق دريافت مطلوب

از بيمار اطالعات کافی بگيرد تا بتواند از درستی فروش

خدمات سالمت توسط بيماران اشاره شده است؛ همچنين
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در اين منشور بر توزيع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و

داروسازان در تزاحم منافع ،با رويکرد اصالحی و

اولويتهاي درمانی بيماران ،ارائهي خدمات مبتنی بر

بهبودي.

احترام به حريم خصوصی بيمار و رعايت اصل رازداري
و دسترسی در سريعترين زمان ممکن و با احترام به وقت
بيمار تأکيد شده است ( .)2۴متأسفانه در اين منشور،
بهصورت صريح و واضح به موقعيتهاي ايجادکنندهي
تزاحم منافع و تأثير آن بر منافع و مصلحت بيمار پرداخته
نمیشود و جا دارد که در اصالحيههاي بعدي آن ،به اين
موضوعات نيز توجه شود.

نتيجهگيري
داروخانه بايد محلی مناسب و باکيفيت براي ارائهي
خدمات دارويی به بيماران باشد و منافع و مصلحتهاي
درمانی بيماران نيز ،بايد اولويت اول داروسازان قرار
بگيرد .شايسته است داروسازها موقعيتهايی را که تزاحم
منافع ايجاد میکنند و میتوانند بر مسئوليت اخالقی و
حرفهاي آنان تأثير بگذارند و به ضرر بيمار منتهی شوند،
بشناسند و آنها را مديريت نمايند.

پيشنهادات
 .1آموزش مداوم و پيوستهي موقعيتهاي ايجادکنندهي
تزاحم منافع و چگونگی اثرگذاري آنها بر وظايف و
مسئوليتهاي حرفهاي با ذکر نمونه ،به دانشجويان
داروسازي؛
 .2برگزاري بازآموزيها و آشناکردن داروسازان با تزاحم
منافع مبتنی بر نمونههاي مشاهدهشده در داروخانهها؛
 .۲طراحی و تدوين اختصاصی دستورالعمل تزاحم منافع
و ابالغ آن براي تمام داروسازان؛
 .۴کنترل و نظارت علمی دانشگاهها بر عملکرد
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Abstract
The conflict of interest is a situation in which professional judgment and performance in the primary interest
and obligation tend to be unduly influenced by a secondary interest. Pharmacy is one of the main rings in the
process of providing healthcare services. In this process conflict of interest may occur frequentlywhich
occasionally has influence on the professional and moral duties of pharmacists that as a result may put the
interst of the patients at risk. Taking care of patients is the first duty of pharmacist and they always must
make evry effort to avoid any situations that puts the interests of the patientincluding their health, financial
or non-financialposition at risk. The pharmacist must be aware of conflict of interest that exist in the
drugstore as well as its effects on their professional and moral responsibilities. They also need to be able to
manage them through scientific policy and logical skills. These issues and challenges may happen in terms of
the relationship between the pharmacist and patients, other people or organizations, such as the relationship
between doctors and pharmacists, pharmacists and pharmaceutical or non pharmaceutical companies,
irrational relationship between pharmacists and patients. Although various guidelines for managing conflict
of interest have been developed, there is a lack of policy on how to manage conflict of interest in pharmacy.
In this study, the situations of conflict of interest and how it affects the professional relations of pharmacist
with others was considered and this result was achived that the pharmacy have to be asuitable and
appropriate place to give services for patients and the first priority of pharmacists must be the patients’
treatment benefits and interest
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