
 
 
 

Copyright © 2022 The Author(s); Published by Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. This is an open access article, distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others 
to copy and redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Journal of North Khorasan 
University of Medical Sciences 

No 53, Volume 14, Issue 1 
 

 

The Study and Investigation of Law and Morality in Medical and Sanity Caring 

Marziyh Ramezani1 , Mojtaba Farahbakhsh2,* , Mohammad Ashouri3 , Seeyed 
Mansour Mirsaeidi4  
 

1Phd Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, 
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, faculty of Law, Shahed University 
of Tehran, Iran 
3Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Science 
and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
4Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, faculty of Law, Allameh Tabatabai 
University, Tehran, Iran 
 
*Corresponding author: Mojtaba Farahbakhsh, Assistant Professor, Department of Criminal Law and 
Criminology, faculty of Law, Shahed University of Tehran, Iran. E-mail: Mo.farahbakh@yahoo.com  

DOI: 10.52547/nkums.14.1.19 
How to Cite this Article: 
Ramezani M, Farahbakhsh M, Ashouri M, Mirsaeidi SM. The Study and Investigation of Law and Morality in 
Medical and Sanity Caring. J North Khorasan Univ Med Sci. 2022;14(1):19-28. DOI: 10.52547/nkums.14.1.19 

 

Received: 26 Jul 2021 
Accepted: 05 Apr 2022 

Abstract 
Introduction: Considering the importance of health and protection of patients' rights, it is clear 
that addressing the status and relationship of ethics in addition to the relevant laws in the 
direction of medical and health care has a unique value and quality; Therefore, the purpose of 
studying this study is to critique the status of medical ethics and its effects and its relationship 
with the development of laws in the field of medical and health care. 
Method: Pharmaceutical and health care are one of the most fundamental issues in the field of 
treatment and health rights; Now, to provide the necessary security in the area of health and 
pharmaceutical care, the society and governments have to formulate and regulate rules, 
security and guarantee rules based on ethics and values governing the community; therefore, 
in this research, using a descriptive approach- Analytical By examining the sources and library 
studies in the field of authorship and studies in the field of medical ethics, we have tried to 
critique, study and review the principles and rules in the field of medical ethics and 
pharmaceutical and health care. 
Results: Based on what has been stated, one of the most significant achievements and findings 
of this research can be the critique of the position of ethics in formulating laws and regulations 
in the pharmaceutical and health care field according to understanding the legal principles in 
the field of medical ethics. The topics discussed in this study were in the field of pharmaceutical 
and health care; As we mentioned in the progressive research, after reviewing and discussing 
each of them, we tried to critique the interactions and harms in the field of professional ethics 
to a clear and appropriate understanding of the needs in the field of medical ethics. And access 
to medical and health care. Finally, by understanding and reviewing the shortcomings and 
principles governing the theory of moral consequentialism in the field of health and 
pharmaceutical and health care with the executive and legal facts in the discussion to critique, 
study and review the principles and rules governing the field of health law and Medical ethics 
to conclude the discussion. 
Conclusion: In the present study, it was shown that the status of ethical and legal systems had 
not been sufficiently considered while formulating laws and regulations and drawing up 
executive and legal policies in the form of pharmaceutical and health care; Therefore, it seems 
that while trying to understand the ethical model of society, there is a place for laws and 
regulations in the field of medical and health care in accordance with the ethics of the necessary 
revisions. 

Keywords: 
Medical Ethics 
Medical Careers 
Health 
Medical Law 

 

Research Article 

mailto:Mo.farahbakh@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-2343-3330
https://orcid.org/0000-0002-2150-510X
https://orcid.org/0000-0003-2818-4203
https://orcid.org/0000-0001-7077-4974
http://dx.doi.org/10.52547/nkums.14.1.19


 
 

Copyright © 2022 The Author(s); Published by Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. This is an open access article, distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others 
to copy and redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

 یخراسان شمال یمجله دانشگاه علوم پزشک
 1401 بهار، 1، شماره 14دوره 

 

 

 بهداشتی و دارویی يهامراقبت در قوانین و اخالق جایگاه بررسی

 4يدیرسعیم منصور سید ،3يآشور محمد ،،*2بخش فرح مجتبی ،1یرمضان مرضیه
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 چکیده
 وعهموض قوانین ضمن در اخالق رابطه و جایگاه به پرداختن است روشن بیماران حقوق از حمایت و بهداشت اهمیت به توجه با: مقدمه

 و نقد پژوهش این مطالعه از هدف بنابراین ؛باشدیم برخوردار ياژهیو جایگاه و ارزش از بهداشتی و دارویی يهامراقبت راستایی در
 .باشدیم وبهداشتی دارویی يهامراقبت حوزه در قوانین تدوین با آن ارتباط و آثار و پزشکی اخالق جایگاه بررسی
 وحقوق درمان حوزه در موجود مسائل و مباحث نیتريدیکل و نیتریاساس از یکی عنوان به بهداشتی و دارویی يهامراقبت :کار روش

 به دارویی يهامراقبت و بهداشت حوزه در الزم امنیت نیتأم منظور به دارند وظیفه هادولت و جامعه حال ؛دیآیم شمار به سالمت
 استفاده اب تحقیق این در لذا بپردازند؛ جامعه بر حاکم يهاارزش و اخالق با مبتنی تضمینی و تامینی مقررات قواعد، تنظیم و تدوین

 پزشکی قاخال حوزه در گرفته صورت مطالعات و فیتأل حوزه در ياکتابخانه مطالعات و منابع بررسی با تحلیلی -توصیفی رویکردي از
 .بپردازیم بهداشتی و دارویی يهامراقبت و پزشکی اخالق حوزه در موجود قواعد و مبانی بررسی و مطالعه نقد، به است شده تالش
 مقررات و قوانین تدوین در اخالق جایگاه نقد به پژوهش این يهاافتهی و دستاوردها مهمترین از توانیم شد بیان آنچه بنابر :هایافته

 و مطالعات از یکی عنوان به پزشکی اخالق حوزه در حاکم و حقوقی مبانی درك به توجه با وبهداشتی دارویی يهامراقبت حوزه در
 هب پیشروي پژوهش ضمن در که همانگونه که کرد؛ اشاره بهداشتی و دارویی يهامراقبت حوزه در پژوهش این بحث مورد يهاافتهی

 حوزه در موجود يهابیآس و تعامالت نقد ضمن یک، هر با رابطه در بحث و بررسی از پس که شد تالش و سعی کردیم اشاره آن
. یابیم دست بهداشتی و دارویی يهامراقبت و پزشکی اخالق حوزه در موجود يهاضرورت از مقتضی و روشن درك به ياحرفه اخالق

 با و هده چند در قواعداخالقی و ضوابط رعایت بدون و کلی صورت به بهداشتی و دارویی يهامراقبت بحث در حاکم تقنینی سیاست
 تبیین ابب در تخصصی تالش گونه هیچ متاسفانه امروز به تا و گردید تنظیم و تدوین هاتیفعال و امور از برخی انگاري جرم به اصرار

 رفتهنگ صورت تخصصی و جدي صورت به بهداشتی و دارویی يهامراقبت حوزه در مسئولیت شرایط و حدود مسئولیت، شناسایی و
 دارویی يهامراقبت و سالمت حوزه در اخالقی گرایی نتیجه يهینظر بر حاکم مبانی و هایکاست بررسی و درك با پایان در و. است

 و سالمت حقوق حوزه در حاکم قواعد و مبانی بررسی و مطالعه نقد، به بحث در موجود قانونی و اجرایی يهاتیواقع با وبهداشتی
 .بپردازیم بحث گیري نتیجه به پزشکی اخالق
 قانونی و اجرایی سیاست ترسیم و مقررات و قوانین تدوین ضمن در کافی اندازه به که شد داده نشان حاضر مطالعه در :گیري نتیجه

 به روي این از است؛ نشده اي توجه قانونی و اخالقی نظامات جایگاه به ستیبایم که آنچنان بهداشتی و دارویی يهامراقبت قالب در
 و دارویی يهامراقبت حوزه در مقررات و قوانین دارد جاي برجامعه حاکم اخالقی الگوي شناخت براي تالش ضمن رسدیم نظر

 .آید عمل به الزم يهايبازنگر اخالق با متناسب بهداشتی

 :کلیدي واژگان
 پزشکی اخالق
 دارویی يهامراقب

 بهداشت
 پزشکی حقوق

ا

مقدمه
درمانی به  یبهداشت يهامراقبتو مسئوالن شاغل در حوزه  تخصصانم

ز سالمت و بهبود وضع شخص بیمار خصوصًا ا مراقبت فهیوظطور کلی 
هر  نیکاهش درد و به حداقل رساندن رنج را دارند. بنابرادر بحث 

و درمان اعم از پزشکان،  بهداشت يحوزهان که متخصص یاقدام
 يهامراقبتداروسازان، پرستاران و مسئوالن و شاغلین در حوزه 

 اخالقی و حقوقی ، دارایی دو جنبهدهندیمانجام  بهداشتی و درمانی
سیاست گذار در  يهاارگانروشن است درك دقیق نهادها و  .باشندیم

در بحث دارو و  خصوصاً درمانی و بهداشتی  يهامراقبتحوزه 
اخالقی و اجتماعی حاکم  يهاارزشو  هاتیواقعدارویی از  يهامراقبت

موجود را در حوزه درمان  يکمبودهاو  هابیآسبر جامعه تا اندازه زیادي 

 پژوهشیمقاله 
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 ؛ روشن است درك مناسب قانونگذار ازدهدیمو بهداشت کاهش 
هبود ب و تطبیق مبانی قانونی و حقوقی به منظور یمجموعه اصول اخالق

الش و ت لیو تحل هی، تجزییشناسا قیاز طر ماریمراقبت از ب تیفیک
 درمان تهدیدات در حوزه بهداشت و تعارضات و حل و فصل هرگونه يبرا

به عنوان یک الگو و قاعده در حوزه درمان یکی از مباحث و مسائل 
یمکلیدي در حوزه حقوق پزشکی و یا حقوق سالمت محور به شمار 

که در اینجا جاي دارد به طور مختصر مورد تاکید و توجه  يانکته ؛دیآ
 با دقت در مخاطبین ارجمند قرار گیرد تاکید و ذکر این مهم است که

درمانی و دارویی در حوزه  يهامراقبتات و منابع موجود در بحث مطالع
در بحث حمایت از حقوق بیماران  مؤثر ریتأثبهداشت علی رغم اهمیت و 

ارزشمند کمتر مورد  يحوزهاین  و پرسنل و کادر درمان تا به امروز
توجه دکترین و اندیشمندان قرار گرفته است؛ علی ایحال با توجه به 

ف گسترده در منابع و پژوهش در حوزه پیشرور در ضمن کمبود و ضع
تا به طور مناسب و مختصر به نقد و بررسی  شودیماین پژوهش تالش 

بحث درمان  در مبانی و قواعد حل و فصل تعارضات موجود بپردازیم.
 وتالش در باب حفظ سالمت و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه

 دکترین برخی از وهمچون بوچامپ  برخی از اندیشمندان همان گونه که
دو تن از اندیشمندان حوزه اخالق و  به عنوان )1(همچون چایلدرس 

در بحث درمان عالوه بر ضرورت درمان و سالمت نیز تکیه دارند که 
حمایت از حقوق بیماران، مباحثی همچون توجه به مبانی و قواعد 
اخالقی در کنار مبانی و الزامات قانونی و حقوقی در کنار اصل لزوم 

و تمامی  هانیتکنسحمایت از کادر درمان اعم از پزشکان، داروسازان، 
 باشندیمگاه ویژه برخوردار شاغلین در حوزه سالمت از اهمیت و جای

مورد توجه  ستیبایمخود هر یک از این اصول اساسی  ينوبهکه به 
ل اصو این از کی چیهقرارگیرد و مهمتر اینکه  حقوقدانان و کادر درمان

هر یک بسته به اقتضا زمان  ارجحیت و باشندینم گرید ولباالتر از اص
 یموجود بستگ طیبه شراو مکان و با توجه به مبانی اخالقی و حقوقی 

اصل لزوم حمایت از کادر درمان و متصدیان  چایلدرسو  بوچامپدارند. 
 دیبا یعنیدانند، یواجب الزام آور م یرا از لحاظامور دارویی و بهداشتی 

 ای ياصل مساو کیص با مناسبت خا کیدر  نکهیشوند، مگر ا تیرعا
 .)2( در تعارض باشند يقو

مباحث  نیتریاساسسالمت و حقوق سالمت همواره یکی از مهمترین و 
یمحقوقی در تمامی نظامات حقوقی و اجتماعی جوامع بشري به شمار 

؛ در این رابطه اهمیت توجه به مبانی و مباحث موجود در حوزه دیآ
و اخالق اجتماعی و توجه به جایگاه آن در تدوین قوانین و  هاارزش

همانگونه  ؛ چرا کهباشدیمبر خوردار  ياژهیومقررات از اهمیت و ارزش 
در اعمال حقوقی یکی از اخالق  و مبانی اصول تیظرفکه روشن است؛ 

مبانی اجتماعی و فرهنگی در حوزه تدوین قوانین و اتخاذ  نیتريادیبن
جنایی و حقوقی در باب مسائل و مباحث اجتماعی و  يهااستیس

 نیتریاساس؛ از طرفی مهمترین و دیآیمفرهنگی هر جامعه به شمار 
و تضمین حقوق اشخاص و افراد با توجه  نیتأمرسالت دانش علم حقوق 

 ؛ در این میانباشدیمو اخالقیات حاکم بر جوامع بشري  هاارزشبه 
مباحث و مسائل حائز اهمیت در باب  نیتریاتیحو  نیتریاساسیکی از 

حقوق بشر در حوزه سالمت به طور عام و حقوق سالمت به طور خاص 
موضوع  که باشدیمبحث در رابطه با امنیت در حوزه بهداشت و دارو 

دلیل مراد ما در  به همین دارویی و بهداشتی است. يهامراقبتفعالیت 
جایگاه اخالق در حوزه این پژوهش ضمن تالش براي نقد و بررسی 

 يهاشهیاندو مطالعه در آثار و  تأملدارویی و بهداشتی با  يهامراقبت
خصوصًا با تاکید بر مطالعه منابع  دکترین و متفکران دانش علم حقوق

مقدمه علم حقوق و مطالعه در مطالعاتی همچون فلسفه علم حقوق، 
م رویکرد اسال کاتوزیان و بررسی اخالق پزشکی با رانیا ینظام حقوق

 به نقد و یاخالق پزشک یقلمروشناستالش داریم ضمن  خاقانی زاده،
 هیآن با نظر قیـ در اخالق و تطب ییسودگرا نیـ بر هینظربررسی 
و دیگر منابع و مقاالت در دسترس به صورت  ، اسالمیجیرا ییسودگرا
 توصیفی، تحلیلی با تاکید و بررسی منابع و يامطالعهانجام  مطالعه

موجود به نقد و مطالعه جایگاه اخالق و قوانین  ياکتابخانه يهاپژوهش
 دارویی و بهداشتی بپردازیم. يهامراقبت بحث در

 ياحوزه، ياحرفهنوین اخالق  يهاشاخهاخالق پزشکی به عنوان یکی از 
که بر مبناي روابط میان پزشک  شودیماز موضوعات و مسائلی را شامل 

؛ با دقت در آوردیماساس و بنیان حقوق پزشکی را فراهم  و بیماران
از اهمیت حقوق و  توانیممنابع و مطالعات اسالمی موجود دراین باب 

اخالق در مباحث پزشکی و درمانی در نزد دین مبین اسالم و فرهنگ 
الق اخ اسالمی مطلع گردید. در این میان ما تالش داریم تا ضمن مطالعه

ی به نقد بررس ياحرفهنوین اخالق  يهاشاخهکی از پزشکی به عنوان ی
 ی به عنوانو بهداشت ییدارو يهامراقبتمبانی جایگاه اخالق در باب 

پزشکی بپردازیم.  ياحرفهیکی از مباحث و مسائل در حوزه اخالق 
اخالق در حوزه پزشکی با توجه به جایگاه علوم پزشکی که با شرافت 

انی در ارتباط است از اهمیت دو وجود و اهمیت حفظ سالمت انس
 يهامراقبت؛ در این میان لزوم دقت در بحث )3(چندان برخوردار است 

ز اهمیت و ارزش ا دارویی و نظارت و توجه بر محصوالت بهداشتی
اندیشمندان و دکترین  . در واقع در این حوزهباشدیمبرخوردار  يترژهیو

که مربوط به پزشک  پردازندیمعلوم اخالقی به نقد موضوعات و مسائلی 
همراهان و نزدیکان بیمار، تعامالت پزشکان با  و رابطه او با بیمار و

یکدیگر، روابط تیم پزشکی و پرسنل بیمارستانی با یکدیگر، شرایط و 
. در این میان اهمیت و ارزش انجام )4( شودیمبیمارستان  يهایژگیو

 يهامراقبتجایگاه اخالق و قوانین در حوزه « بابمستقل در  يامطالعه
ه با دقت در ک شودیم تریاساسو  تریهیبدزمانی » دارویی و بهداشتی

 يهامراقبتپیشینه مطالعات و تحقیقات موجود در زمینه بهداشت و 
دارویی مقاالت معدودي به رشته تحریر در آمده است. که این مهم در 
درجه نخست منجر به عدم وجود آگاهی و آشنایی فعاالن حوزه سالمت 

 ياهمراقبتبه حدود وظایف و مسئولیت اخالقی و قانونی خود در بحث 
خود در باب بیماران و مصرف کنندگان محصوالت  دارویی و بهداشتی

دارویی و بهداشتی گردیده از طرف دیگر موجبات تشدید  يهافرآوردهو 
و اختالفات حقوقی و اخالقی فی مابین مسئوالن و شاغلین در  هابیآس

دارویی و بهداشتی، بیماران و مصرف کنندگان  يهامراقبتحوزه 
محصوالت و خدمات دارویی و بهداشتی را فراهم آورده است؛ بنابراین 
روشن است، ضرورت و لزوم دقت به مباحث و مطالعات مستقل در باب 

دارویی و بهداشتی خصوصًا توجه اندیشمندان و دانش  يهامراقبت
تخصصی و کاربردي در  آموختگان علوم پزشکی و حقوق به مباحث

 .باشدیمبرخوردار  ياژهیوحوزه حقوق پزشکی از اهمیت و جایگاه 

 کارروش 
 پیرامون مباحث و مسائل یتجرب و مطالعات نظري و قاتیتحقبا دقت در 

جاري در حوزه سالمت باالخص در بحث خدمات دارویی و تولید و 
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 و همکاران رمضانی

 يهاشروکه  دریافت توانیمعرضه محصوالت بهداشتی و پزشکی 
به منظور تبیین جایگاه اخالق و قوانین در بحث  ییبه تنها یکم

چرا که همان گونه که  ستندین یکافدارویی و بهداشتی  يهامراقبت
، شوندیم یکه توسط محققان اخالق بررس ییهادهیپداست،  بدیهی

ا و ب اندگرفتهقرار  یانسان یو زندگ هاسازماندر بافت مشاغل،  قاًیعم
ابزار و مطالعات کمی و آماري به درستی قابل اندازه گیري و مطالعه 

 یدر مورد کاوش در بعد اخالق یتجربمطالعات . از طرفی باشندینم
 ینیو مشاهده اقدامات بال عینیعملکرد پزشکان عمدتًا به مصاحبه، 

هم م يابزار نهیزم نیدر ا تخصصی یبررساز این رو نقد و  است. یمتک
تا با  شودیملذا در این پژوهش تالش  باشدیمی پزشک وزه دانشدر ح

در حوزه اخالق و حقوق بر شواهد  یمبتن یو عمل ارائه رویکردي علمی
و قواعد حاکم بر نظام پزشکی و حقوق سالمت محور شهروندان تا حد 

علمی و عملی که به  يدستاوردهااستفاده از  امکان امکان فرصت و
تقل از مطالعات توصیفی و تحلیلی به دست آمده مس يامجموعهصورت 

 در حوزه اخالق قاتیکردن تحق کینزد است؛ امکان و فرصت استفاده و
ي و اتخاذ سیاست مقتضی را ریگ میتصم و حقوق پزشکی در بحث

دکترین و  که توسط ییهادهیپد. روشن است، )5(ایجاد نمود 
در بافت  قاًی، عمشوندیم یاخالق بررس اندیشمندان دانش علم حقوق و

بنا براین ما در ضمن  اندگرفتهقرار  یانسان یو زندگ هاسازمانمشاغل، 
تحلیلی و با  -ذ رویکردي توصیفیسعی داریم با اتخا این پژوهش

صرفٌا اقدام به نقد و بررسی جایگاه  ياکتابخانهاستفاده از روش مطالعه 
دارویی و بهداشتی با مطالعه منابع  يهامراقبتاخالق و قوانین در بحث 

کتابخانه و بحث و بررسی مباحث نظري موجود در حوزه علوم انسانی 
موجود در حوزه توجه  يهاتیاهمو  ازهاینو حقوق بهداشت با توجه بر 

به قواعد و مبانی اخالقی و فنی در زمان تدوین و تنظیم قوانین و 
اجرایی و جنایی در حوزه حقوق سالمت به طور عام و  يهااستیس

 بپردازیم.دارویی و بهداشتی به طور خاص  يهامراقبت

 هاافتهی
و جایگاه مبانی هدف از نگارش و تدوین این مقاله نقد و بررسی اخالق 

دارویی و بهداشتی  يهامراقبتدر حوزه تدوین قوانین دربحث  اخالقی
است. لذا با توجه به ذات پژوهش که مبتنی بر رویکردي توصیفی 

؛ در این پژوهش تالش شده است تا ضمن توجه به باشدیمتحلیلی 
و الزامات موجود در بحث مبانی و مباحث موجود در حوزه  هاضرورت
ق اخال گاهیجا دارویی و بهداشتی به نقد و بررسی يهامراقبتو  اخالق

ی وبهداشت ییدارو يهامراقبتو مقررات در حوزه  نیقوان نیدر تدو
و  هاضرورتبپردازیم؛ بنابراین در این پژوهش با در نظر گرفتن 

تالش جهت بررسی و تبیین جایگاه  مطالعاتی موجود ضمن يهاتیاهم
نقد و بررسی  دارویی و بهداشتی به يهاراقبتماخالق و قوانین در 

 مباحث ذیل بپردازیم:
بررسی مبانی و  در ضمن این پژوهش ضمن تالش در جهت اهمیت

لزوم توجه به مبانی و مباحث موجود در  مباحث موجود در باب اهمیت
دارویی و بهداشتی بپردازیم  يهامراقبتدر حوزه  خصوصاًحوزه اخالق 

و الزامات مبانی و مباحث  هاتیاهمو از این رو به جهت تبیین و بررسی 
 يهامراقبتاخالقی موجود دریافتیم در مبانی قانونی و حقوقی حاکم بر 

و مبانی اخالقی  هاارزشدارویی و بهداشتی آنچنان که باید به جایگاه 

 يهامراقبتو قواعد حاکم بر  جامعه در زمان تدوین و تنظیم مبانی
 بهداشتی و درمانی توجه نشده است.

جایگاه اخالق در «نقد  از دیگر مباحث مفتوح در ضمن این پژوهش 
بود؛ » دارویی وبهداشتی يهامراقبتتدوین قوانین و مقررات در حوزه 

عمده در باب تدوین  يهاتیخاصروشن است که یکی از مهمترین 
 دارویی هامراقبتو بررسی جایگاه اخالق در حوزه  مقررات و قوانین نقد

 اجتماعی و يهاارزشو بهداشتی و رویکرد تقنینی مقررات با توجه به 
 .باشدیماخالقی جامعه 

در طی پیشرفت روابط اجتماعی بشر به جهت ایجاد توازن و حمایت 
اجتماعی الزم در جهت اجرایی قوانین و مقررات هماهنگی فی ما بین 

 ياژهیوو مقررات موضوعه با مبانی اخالقی از اهمیت و جایگاه  قواعد
 يهاافتهییکی دیگر از کارکردها و  توانیمبنابریان  باشدیمبرخوردار 

نقد و فهم مبانی و قواعد حاکم بر مسئولیت «پژوهش پیش روي را 
 دانست.» حاکم با توجه به مبانی و نظریات حوزه اخالق

حاکم در نظام حقوقی ایران با توجه به در حوزه قوانین موضوعه 
تاکید کرد  توانیممطالعات و مباحث مفتوحه در ضمن این پژوهش 

که تناسب و هماهنگی الزم فی ما بین مبانی اخالقی و قانونی حاکم بر 
 دارویی و بهداشتی وجود ندارد. يهامراقبت

در ضمن  توانیماز دیگر نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش که 
به آن تاکید و اشاره کرد عدم کارایی و تناسب کافی در بحث  هاافتهی

نظارتی با مبانی  يهاستمیسو  هادستگاهاقدامات قانونی مورد اتخاذ 
اخالقی حاکم بر  يهاتیاهمو  هاضرورتعلمی و عملی با توجه به 

که بحث در باب آن در ضمن مباحث پیش رو صورت  باشدیمجامعه 
 گرفته است.

اخالق « الزم در حوزه يهاتالشو  هاپژوهشکادر بهداشت به تبع ضعف 
 از حقوق و تکالیف خود به حد الزم اطالع نداشته و ندارند.» و قوانین

 هاشاخهموجود در حوزه بهداشت و درمان و  يهایگستردگبا توجه به 
دارویی و بهداشتی ضرورت  يهامراقبتمختلف در بحث  يهاجنبهو 

اخالق و قوانین هر یک از فعاالن  بار مسئولیتی موجود در حوزهتوجه به 
دارویی و بهداشتی اعم از تولیدکنندگان، توزیع  يهامراقبتحوزه 

پزشکان، پرستاران و ....) از اهمیت و جایگاه ( درمانکنندگان، کادر 
برخوردار است که متاسفانه تا به امروز به طور جدي مورد دقت  ياژهیو

 اندیشمندان و فعاالن این حوزه واقع نشده است.و مطالعه 
و حتی  هاارزشضرورت و اهمیت تبعیت مبانی قانونی و حقوقی از 

اخالقی و اجتماعی ضمن ایجاد همبستگی در رابطه با اجرا  يهنجارها
قوانین و پیشگیري از تبعات و آثار سوء در حوزه قوانین به مانند قانون 

ارویی و بهداشتی پیشگیري نموده و د يهامراقبتگریزي در حوزه 
 امنیت الزم نیتأممهمتر اینکه حمایت فردي و اجتماعی الزم را در باب 

در حوزه حقوق سالمت باالخص حقوق مصرف کنندگان محصوالت 
 دارویی و بهداشتی را بیش از قبل بهبود خواهد داد.

قررات مبه علت عدم توسعه و به روز سازي قوانین و  تأسفالبته با کمال 
قوانین و مقررات در حوزه دارو و محصوالت  خصوصاً در کشور ما 

بهداشتی و درمانی در درجه نخست و همچنین عدم مراجعه و استفاده 
ه با توجه ب خصوصاًاز دانش تجربی و تخصصی در حوزه تدوین قوانین 

و ضرورت دانش تخصصی در حوزه دارو و محصوالت  هایکاست، هاچالش
دریافت که قوانین و مقررات موجود چه از نظر مبانی  توانیمبهداشتی 
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کاربردي و اخالقی و چه از لحاظ قواعد و مبانی قانونی و اجرایی از 
 .باشندینمکارکرد الزم برخوردار 

 بحث
 ياست برا یتالشدر حقیقت  یاخالق پزشکمطالعه و بحث در باب 

 بهداشتی يهامراقبتمعیارهاي اخالقی الزم در حوزه بهداشت و  نییتع
ن میان در ای فیزیکی شخص بیمارو  ینیبال دهیچیپ طیشرا با توجه به

دارویی و بهداشتی به عنوان یکی از منابع و اقدامات اساسی  يهامراقبت
در حوزه پزشکی به جهت اهمیت ویژه در بحث مبانی اخالقی و جایگاه 

از اهمیت و  مصرف کنندگان و فعاالن حوزه دارو ومحصوالت بهداشتی
. این در حالی است که با دقت در نظام باشدیمبرخوردار  ياژهیوارزش 

قانون نویسی و سیاست گذاري در بحث خرد و کالن در حوزه برخورد 
با رفتار غیر قانونی و غیر اخالقی در بحث تولید، توزیع و عرضه  سیستم

ه نقد دارو و محصوالت دارویی و بهداشتی کمتر از آنچه که باید ب
 ياهحرفپزشکی و اخالق  جنایی و اجرایی مبتنی بر اخالق يهااستیس

در  لذا پرداخته شده است؛ در حوزه دارو ومحصوالت بهداشتی و درمانی
این پژوهش سعی داریم تا ضمن نقد و بررسی جایگاه اخالق و قوانین 
در بحث مراقیت هاي دارویی و بهداشتی با دقت در بحث مطالعات 

حوزه اخالق و قوانین موجود به نقد و بررسی این دو عامل  حاصل در
 يهامراقبتالزم در بحث  يهاتیاهمو  هاضرورتاساسی در حوزه 

دارویی و بهداشتی از گستردگی و اهمیت خاصی برخوردار است؛ این 
و مطالعات به عمل آمده متاسفانه تا به  هایبررسدر حالی است که با 

و  هاضرورتدارویی و بهداشتی و  يهامراقبتامروز مباحث و مبانی 
مبانی قانونی آن در حوزه اخالق مورد دقت و بررسی پژوهشگران و 
اندیشمندان حوزه حقوق و اخالق پزشکی قرار نگرفته است. از این رو 
روشن و بدیهی است به جهت عدم مسیریابی درست و ارائه نقشه کلی 

اجتماعی جامعه از یک  يهاتیظرفاخالقی و  يهاضرورتبا توجه به 
طرف و از طرف دیگر با توجه به تدوین قوانین در حوزه دارو و محصوالت 

و اخالقی الزم  یعمل بهداشتی در چندین دهه گذشته تناسب علمی،
فی ما بین دستاوردهاي اجتماعی و قانونی هماهنگی و تناسب الزم 

وارد رویه و گفت در برخی از م توانیموجود ندارد و در نگاه کلی 
ی نظارتی از کارای يهادستگاهاقدامات قانونی اتخاذي توسط سیستم و 

. این در حالی است که در بسیاري از باشندینمو کاربرد الزم برخوردار 
با درك روشن از  شودیمسعی  کشورهاموارد در نظامات قانونی سایر 

 اجرایی، يهااستیساجتماعی و اخالقی بحث دارو و درمان  يهاتیواقع
زمانی و حتی مکانی جوامع  يهادورهو قانونی خود را متناسب با  ینظارت

حاکم در  يهاتیواقعخود به روزرسانی نموده و با در نظر گرفتن 
خرد و کالن دارو اقدامات و تدابیر الزم در جهت حفظ و  يهاحوزه

منافع عمومی و فردي در باب مصرف کنندگان دارو ومحصوالت  نیتأم
اشتی و درمانی اقدامات و تدابیر قانونی و فنی الزم را ایجاد نمایند. بهد

و در  شودینماما در ایران به روز رسانی قوانین به طور منظم انجام 
 .شودینممراحل اجرایی نیز به درستی پیاده 

علی ایحال به منظور نقد و مطالعه بهتر موضوع ضمن شش مبحث  
به نقد و مطالعه جایگاه اخالق و قوانین در  شودیممستقل تالش 

دارویی و بهداشتی بپردازیم. البته ذکر این مهم پیش از  يهامراقبت
طرح مباحث مفتوحه در ضمن این پژوهش الزم و ضروري است که با 

موجود در بحث تدوین قوانین و مقررات و توجه  يهاتیواقعدر  دقت

حوزه اخالق پزشکی و حقوق  به عدم توجه پژوهشگران و اندیشمندان
و مطالعات مستقل در باب موضوع  هاپژوهشسالمت در باب انجام 

 توانیممفتوحه یا موضوعات هم عرض صورت نگرفته است؛ بنابراین 
و مطالعات  هایبررسو با توجه به  تاکید داشت که به عقیده نگارنده

اجرایی  ياهاستیساخالقی و  يهاارزش موجود در زمان تدوین قوانین
آن گونه که باید مورد دقت و توجه واقع نشده است به طوري که در 

دارویی و بهداشتی و یا عرضه و مصرف دارو و  يهامراقبتحوزه 
به ارائه چندین لیست از اعمال  توانیممحصوالت درمانی و بهداشتی 

قانونی فاقد وجاهت اخالقی اقدام کرد؛ که جاي دارد پس از این مطالعه 
 يهامراقبتاخالقی در بحث  يهاارزشباب بررسی جایگاه مبانی و  در

دارویی و بهداشتی بیشتر مورد دقت و مطالعه پژوهشگران و 
اندیشمندان قرار گیرد تا ضمن ایجاد فرصت و احساس ضرورت مورد 
دقت و توجه سیاستگذاران حوزه اجرایی و قانونی در حوزه حقوق 

 سالمت نیز قرار گیرد.
به مبانی و مباحث مطروحه در ضمن پژوهش پیش روي همان  با توجه

، با اتخاذ رویکرد و روشی باشدیمگونه که از عنوان پژوهش نیز مشخص 
تحلیلی سعی داریم در حوزه نظام حقوقی جمهوري اسالمی  –توصیفی 

اه بررسی جایگ«به » اخالق پژشکی« گاهیجاضمن تمرکز بر نقد  ایران
بپردازیم؛ از این  »دارویی و بهداشتی يهاقبتمرااخالق و قوانین در 

توان تاکید کرد که هدف از این می با دقت در عنوان پژوهش پیش روي
موجود در حوزه مبانی اخالق  يهایکاستو  هاخلعپژوهش نقد و بررسی 

پزشکی و مسائل کاربردي حاکم در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران 
؛ باشدیمدارویی به صورت خاص و مشخص  يهامراقبتدر حوزه دارو و 

بنا بر رویکرد حاکم در  که باشدیمالزم  ذکر و تاکید این نکته از این رو
پژوهش اتخاذ روشی تطبیقی جهت نقد مبانی و جایگاه اخالقیات و 

 .باشدینمقواعد حقوقی در سایر نظامات حقوقی 

لزوم توجه به مبانی و مباحث موجود در حوزه اخالق و 
 دارویی و بهداشتی يهاراقبتم

پزشکی حقی  يهامراقبتبرخورداري از خدمات بهداشتی و درمانی و 
است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهاي 

مالی فوق را براي تک  يهاتیحماحاصل از مشارکت مردم، خدمات و 
 هاشاخهاز این روي با گسترش و توسعه  )6(کند  نیتأمتک افراد کشور 

و جرائم در حوزه  هابیآسمختلف دانش پزشکی و تنوع  يهاجنبهو 
دارویی و بهداشتی ضرورت توجه و دقت در باب راهکارها  يهامراقبت

در چهارچوب تعالیم حقوقی، اخالقی و  متناسب حقوقی يکردهایروو 
مباحث مشترك در  نیتريادیبناجتماعی جامعه یکی از مهمترین و 

نقد و بررسی جایگاه  حوزه دانش علم حقوق و دانش پزشکی و همچنین
دارویی و بهداشتی به  يهامراقبتمبانی و قواعد حقوقی و اخالقی در 

رتباط این دو دانش که در واقع ماحصل هم نشینی و ا دیآیمشمار 
 باشدیمحقوق و پزشکی تشکیل گرایشی تحت عنوان حقوق پزشکی 

)7(. 
دارویی و بهداشتی میان شاغلین در  يهامراقبتتا زمانی که در باب 

اختالف و قصوري که  دارویی و بهداشت يهامراقبتحوزه درمان و 
 نقص و یا تهدید سالمتی شخص بیمار حادث نگردد، عموماً  منجر به

دقتی در باب جایگاه اخالق و یا قوانین و وضعیت شاغلین در حوزه 
؛ حال اینکه در دیآینمدارویی و بهداشتی به عمل  يهامراقبتدرمان و 
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این پژوهش تالش داریم ضمن توجه به رابطه حقوقی میان کادر درمان 
و شاغلین در حوزه سالمت با توجه به آنچه که ماهیتاٌ تحت عنوان 

مان به صورت یک قرارداد خصوصی و حاصل از اصل آزادي قرارداد در
دارویی و  يهامراقبتاراده که میان کادر درمان و شاغلین در بحث 

که هر یک از اشخاص با  )8( شودیمبهداشتی با شخص بیمار منعقد 
دارویی و  يهامراقبتتوجه به حدود مسئولیت و نقش خود در بحث 

 .باشندیمبهداشتی داراي مسئولیت در باب سالمتی شخص بیمار 

جایگاه اخالق در تدوین قوانین و مقررات در حوزه 
 دارویی وبهداشتی يهامراقبت

بر تاکید شارع مقدس  توانیمبا دقت در تعالیم دین مبین اسالم همواره 
و  شودیمخالق متعال یاد  يهانشیآفربر برتري و رحجان بشر بر سایر 

یاساسبالشک همان گونه که مسلم است اخالق و مبانی اخالقی یکی از 
نسبت به سایر مخلوقات  هاانسانبرتري  يهاجنبه نیتريدیکلو  نیتر

؛ بنابراین جوامع بشري به منظور باشدیمو آفریدگان خداوند متعال 
حفظ اخالق و فضیلت اجتماعی و فردي خود با تالش در بحث تدوین 
و تقنین قوانین و مقررات اصولی و کاربردي در بحث روابط میان خود 

یت در تالش هستند ضمن حفظ نظم و امن هادهیآفرو حتی سایر 
اجتماعی خود از سقوط مقام و موهبت الهی که به امانت در اختیار 

به مبانی  توانیمدارندجلوگیري کنند. از جمله این قوانین و مقررات 
اخالقی به صورت عمومی و اختصاصی اشاره داشت که تالش دارند تا 

ظ امنیت و حف نیتأمضمن دقت در تمامی ابعاد و جوانب زندگی بشر به 
 هاالشتبنیادي و اخالقی بشر کمک نمایند؛ که تمامی این  يهالتیفض

منجر به پیدایش گرایش و دانشی به عمر بشر تحت عنوان علم اخالق 
 لیو تحل هیاز تجز شده است. علم اخالق دانشی است؛ منسجم و برآمده

مباحث اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ارتباط را با  نیشتریکه ب یاخالق
 يارهایمعو ضمن تبیین وتشخیص  دهدیمالعه قرار را مورد نقد و مط

 يهاکنش فیصحت اقدامات فرد را بر اساس انجام وظاالزم در بحث 
 .)9( کندیمبنا فردي و واکنش اجتماعی 

دارویی و بهداشتی  يهامراقبتدر حوزه تدوین قوانین و مقررات در باب 
ان و نظریه مورد نقد و توجه اندیشمند ستیبایمآنچه بیش از پیش 

پردازان حقوق پزشکی قرار گیرد؛ تعیین و تشخیص حدود قواعد و 
دارویی و بهداشتی است؛ مسلم است  يهامراقبتمبانی اخالقی در بحث 

تدوین قوانین و مقررات اجرایی در خصوص مراقبت از جان، مال و 
سالمت اشخاص بدون در نظر گرفتن مبانی و قواعد اخالقی حاکم بر 

؛ بلکه اسباب گرددیمها موجبات تضرر حقوق اشخاص و افراد بحث نه تن
اخالل در نظم و امنیت درحوزه بهداشت عمومی را نیز به همراه خواهد 

آنچه مسلم است؛ پیش از تدوین و تنظیم قوانین و  نیبنابرا داشت.
دارویی و بهداشتی آنچه از اهمیت و ضرورت  يهامراقبتمقررات در باب 

است؛ بحث تعیین معیار و تشخیص رفتار و اعمال  بیشتري برخوردار
نسبت به  دارویی و بهداشتی يهامراقبتکادر درمان و متصدیان امور 

و تبیین و تعریف حدود و چارچوب منطقی و فکري الزم در  گرانید
دارویی  يهامراقبتبحث تشخیص وظایف و حقوق متصدیان در بحث 

ناشی از  يهاتیمسئولمنجر به تعیین و تشخیص مالك و معیار 
 خواهد گردید. دارویی و بهداشتی يهامراقبت

در حقیقت ذکر این واقعیت در ضمن این پژوهش جز اهداف کلیدي  
این کوشش است که هم در بحث تدوین و تبیین قوانین و مقررات در 

 ستیبایمخصوص مسائل و مباحث علمی و اجتماعی آنچه در بدوامر 
قوانین و مقررات قرار گیرد و هم بحث تعیین مورد دقت و توجه شارع 

یمو تشخیص حدود اخالق و مبانی و مفاهیم اخالقی حاکم بر بحث 
تاکید شده است؛ حقوق رسوب  که همانگونه که همواره چرا ؛باشد

تاریخی اخالقیات است، به این معنا که اخالق و مبانی اخالقی به 
نظامات اجتماعی و سیاسی قدرت پیدا کرده است که توانسته  يااندازه

با خودش همراه نموده  داندیم(دولت) را به منظور تضمین آنچه الزم 
حقوقی را ایجاد نماید  يهاابداعو با خلق تاسیسات حقوقی، ابتکارات و 

در قالب حقوق  توانیمرا  هاتیخالقکه یکی از این ابتکارات و  )10(
دارویی و بهداشتی  يهامراقبتپزشکی و قوانین و مقررات حوزه 

 مشاهده نمود.

تمییز و تبیین مبانی حقوق و اخالق پزشکی در حوزه 
 دارویی و بهداشتی يهامراقبت

موضوع دیگري که در باب حقوق و مبانی حاکم بر حقوق سالمت 
 ستیبایمخصوصاً در مباحث مفتوحه در باب جرائم دارویی و بهداشتی 

بانی نظري قوانین و مقررات مورد دقت و توجه قرار گیرد؛ تبیین م
موضوعه جامعه با توجه به قواعد و مبانی اخالقی و مذهبی حاکم بر 

مبانی و بنیان  نیتریاساس . اخالق به عنوان یکی ازباشدیمجامعه 
همواره به شکل یک خط مشی  فکري و عملی هر انسان عاقل و بالغی

قی همواره به تعیین کننده در صحت امور و شالوده مبانی علمی و حقو
مبانی و قواعد تعیین کننده امورفردي و  نیتریاساسعنوان یکی از 

آنجا که روشن است، در  از و دیآیماجتماعی جوامع بشري به شمار 
دقت  مباحث علمی خصوصاً در بحث بهداشت و مباحث حقوق سالمت

ی موضوع مطالعه این پژوهش در حوزه اخالقو توجه به مباحث و مبانی 
 ياژهیودارویی و بهداشتی از اهمیت و ارزش  يهامراقبو  سالمت

. خصوصًا با توجه به این که پشتوانه شکل گیري باشدیمبرخوردار 
بیشتر قوانین به طور خاص در حوزه حقوق پزشکی، اخالق پزشکی 

و ارتباطاتی  هایهمبستگاست؛ در حقیقت حقوق و اخالق، با وجود تمام 
متعدد که منجر به ایجاد ارتباطی ناگستنی  ياهجنبهبا یکدیگر در  که

یمدر برخی از موارد و جهات  گردیده، مفاهیم واحدي نیستند بلکه
که  هاستتفاوتنیز دارند البته همین  ییهاتفاوتگفت که با هم  توان

. در این )11( دهدیملزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخالقی نشان 
 قواعد قوانین و مقررات موجود در حوزه که در باب يانکتهمیان 

یمدارویی و بهداشتی  يهامراقبتبهداشت عمومی و مبانی دارویی و 
 قانونگذار، مورد دقت و توجه قرار گیرد؛ لزوم دقت و توجه ستیبا

و فعاالن حوزه حقوق سالمت خصوصاً در بحث حقوق  شمندانیاند
مصرف کنندگان محصوالت دارویی و بهداشتی با توجه به مبانی و قواعد 

ست که در ضمن حقوق پزشکی مورد نقد و مطالعه مبتنی بر اخالق ا
 .اندیشمندان و دکترین حوزه سالمت قرار گرفته است

در  ياحرفهموجود در حوزه اخالق  يهابیآستعامالت و 
 دارویی و بهداشتی يهامراقبتبحث سالمت و 

در باب تمامی مسائل و مباحث موجود در حوزه اخالق مختص به 
، تعالیمی وجود دارد که بنیان و اساس هاارزشو  ياحرفهفعالیت 

اجتماعی و  يهاارزشپژوهش ما را تشکیل داده است؛ بدیهی است که 
دارویی و بهداشتی پایه و  يهامراقبتحاکم بر مباحث  ياحرفه
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چهارچوب اخالقی خود را فراهم آورده است؛ در این میان با توجه به 
پیشرفت و توسعه سریع دانش خصوصاً در بحث امور پزشکی و 

دارویی و بهداشتی مسلم است؛ اخالق و مبانی اخالق  يهامراقبت
دارویی و بهداشتی به عنوان معیار و مقام  يهامراقبتدر بحث  ياحرفه

بودن اقدامات و تصمیمات کادر درمان و  تشخیص ثواب و ناثواب
 .)12(متصدیان و فعاالن در حوزه دارو و بهداشت است 

ر و سازکار هاي بدون در اختیار داشتن ابزا ياحرفهبه طور حتم اخالق 
به تنهایی قادر به حل و فصل تعارضات و اختالقات فی  قانونی و عملی

دارویی و بهداشتی  يهامراقبتما بین کادر درمان و متصدیان امور 
 یو اخالق پزشک یرابطه قانون با اخالق به طور کل نیست؛ چرا که همواره

ونه که ناقص و غیر کاربردي است؛ به طوري که همانگبه طور خاص 
 کندیم فیاز رفتار را تعر یعیقانون حدود وسهمواره  میکنیممالحظه 

اعم از کادر درمان و متصدیان امور ( افرادآنها در مورد همه  شتریکه ب
، میاست که درك کن مهمحال،  نیبا ا شودیم اعمال دارو و بهداشت)

یم، کندیم نییرفتار قابل قبول را تع زانیاز آنجا که قانون حداقل م
عمل  یراخالقیغ زیحال ن نیدر چارچوب قانون عمل کرد و در ع توان
به وضعیتی اشاره کرد که قانونگذار با  توانیمبراي درك بهتر  .کرد

سازمانی و تشریح حدود وظایف پرسنل  يهاچارتو  هااستیستنظیم 
که براي مثال براي بیماران خاص تجویز  داردیمو کادر درمان تشریح 

و و محصوالت بهداشتی و درمانی از جمله وظایف پژشکان به شمار دار
حال اینکه پزشک با علم و آگاهی به عدم امکان دسترسی بیمار  دیآیم

به داروي خاص با علم به امکان تاثیرگذاري متناسب دارو و محصوالت 
درمانی و بهداشتی خاص با امکان دسترسی بیشتر اقدام به تجویز دارو 

دارویی درمانی  مؤسساتو  هاشرکتنایاب نموده است؛ یا  کمیاب و یا
با علم و آگاهی به تشدید تقاضا مصرف دارویی خاص در ظرف زمانی 
خاص بدون رعایت و دقت وضعیت ناشی از عرضه و تقاضا اقدام به عرضه 

؛ در هر دو وضعیت فوق الذکر ندینمایمغیر متناسب محصوالت خود 
دارویی علی رغم وجاهت  مؤسساتو  هاشرکتاعمال کادر درمان و 

 قانونی دارایی ارزش و وجهه اخالقی الزم نیست.
ضروري در بحث اعمال  نیغالبًا ب زین یدر اصول اخالق یعالوه، حته ب

حیاتی . عمل شوندیم لئقا زیتما ایده آل و فوق العادهو اعمال درمان 
مانند لزوم عمل  بهالزم باشد  یاست که از نظر اخالق یعمل در روند

است  یعملایده آل عمل  کیکه  ی، در حالجراحی براي شخص بیمار
و  اهبیآس؛ به مانند تالش به منظور حل باشد یکه فراتر از حد اخالق

نو و ایمن  يهايفناورمشکالت شخص بیمار از طریق دست آورد ها و 
کمتري را به شخص بیمار تحمیل  يهابیآسکه ممکن است ریسک و 

یم دییتأمورد مقبولیت و  یلکبه طور و تدابیر ضروري . اقدامات یدنما
اما این نکته در باب رابطه اخالق پزشکی و حقوق پزشکی در  .باشند

پزشکی وجود دارد؛  يهامراقبتتمامی امور درمانی خصوصاً در بحث 
عمل کند،  داردیماز آنچه قانون مقرر  تریاخالق تواندیمشخص 

یماز آنچه اخالق الزام  تریاخالق تواندیموجود دارد که  زین یطیشرا
باشد که  یموارد ممکن است هنگام نیاز ا يانمونه، عمل کند. کند

را  ماریب کیباشد که مراقبت از  یالقباشد که اخ يامرحلهپزشک در 
 ياهرابط ایپرونده و  یدگیچیپ لیاما به دل بسپاردهمکار خود  کیبه 

 ماریاز آن ب میتا به طور مستق ردیگیم میدارد، پزشک تصم يکه با و
 مراقبت کند.

 يهامراقبتمبانی و قواعد حاکم بر مسئولیت در بحث 
 دارویی و بهداشتی

دارویی و بهداشتی به عنوان ترکیبی از نبوغ و  يهافراوردهدارو و 
فرآیندي  يجهینتتکنولوژي که در سایه سیاست و فرهنگ و به دنبال 

که تعداد زیادي از افراد مسئول در  دیآیملمی و اجتماعی به شمار ع
داروسازي، خرید و فروش دارو  يهاتیفعالآن شرکت دارند؛ با تثبیت 

به مشتریان، داروسازان وارد این حوزه شدند و جزیی از یک مفهوم 
اصلی و کلی که توسط محققین، سازندگان، سیاست مداران و تاجران 

. مسئولیت پذیري که توسط دخالت رندیگیم، قرار طراحی شده است
دارویی و  يهامراقبتهر یک از فعالین در حوزه گسترده  ریتأثو 

و در واقع نتیجه همکاري و فعالیت عوامل  شودیمبهداشتی توسعه داده 
متفاوتی است که به طور حتم منجر به  يهابخشو افرادي متعدد در 

 دارویی و يهامراقبتی که در ارتباط با احتمال يهاسکیربروز فواید و 
 يلهیوس. این مسئولیت پذیري به دهدیمبهداشتی هستند را پوشش 

شخص تاجر و یا پزشک و دکتر داروساز تغییر نخواهد  يهاتیفعالترویج 
نمود، چرا که مسئولیت پذیري با اصول اساسی مزبور و با توجه به مبانی 

؛ گرچه بالشک با توجه به مبانی )13( گرددیممطالعه  و مباحث اخالقی
فعالین در حوزه درمان و بهداشت  ستیباینمو  توانینمحقوقی و فقهی 

دارویی و بهداشتی به یک اندازه در باب شخص  يهامراقبترا در بحث 
بیمار مسئول قلمداد نمود؛ که بحث در باب آن بالشک در حوصله این 

 مقاله نخواهد بود.
در باب قوانین و مقررات در حوزه سیاست جنایی و اجرایی  بنابر آنچه

دارویی و بهداشتی اشاره شد در حوزه  هامراقبتحاکم بر بحث 
 ستیبایمبهداشتی  يهامراقبتفعاالن حوزه دارو و  مسئولیت پذیري

 تقاضا و نیازجامعه در حقیقت توجه در باب مورد دقت و توجه قرار گیرد؛
و مبانی  هاارزشو مبانی قانونی متناسب با  به ایجاد قواعد حقوقی

 عموماً که  اجتماعی و قانونی يهاتیواقع هاضرورتاخالقی مبتنی بر 
از اهمیت و  باشدیممذهبی، اجتماعی حاکم در جامعه  عقاید از متأثر

؛ مبحث و موضوعی که در حوزه اخالق باشدیمبرخوردار  ياژهیواعتبار 
به طور عام مورد دقت و توجه  ستیبایمپزشکی و حقوق سالمت 

قرارگیرد؛ تبیین و بررسی ماهیت و اهمیت کسب رضایت و مقبولیت 
تدوین و تنظیم قوانین و مقررات به عنوان یکی از  اجتماعی در حوزه

حقوقی در بحث حقوق سالمت است؛  يهاانیبنمباحث اساسی در ایجاد 
 قاعد حاکم دردر حقیقت ضرورت توجه و بررسی تخصصی به مبانی و 

دارویی و  يهامراقبتبحث مسئولیت اشخاص و فعاالن شاغل در بحث 
مبانی اخالقی و حقوقی  يژهیو يهاارزشبهداشتی به عنوان یکی از 

برخودار است؛ چرا که به  ياژهیوحاکم بر بحث از اعتبار و جایگاه  )14(
جهت ایجاد همبستگی و درك عدالت از نظامات و ابتکارات حقوقی 

 ياژهیوضرورت تبعیت از احکام و مبانی اخالقی از اولویت و اعتبار 
؛ به طور حتم به لحاظ اجرایی تبعیت و پیروي باشدیمبرخوردار 

ی از دارویی و بهداشت يهامراقبتاشخاص و فعاالن شاغل در حوزه 
و هنجارهاي اجتماعی عالوه بر ایجاد  هاارزشقواعد و مبانی مبتنی بر 

احساس عدالت اجتماعی امکان توسعه و تبعیت از مبانی و قواعد موجود 
دارویی و  يهامراقبتدر باب احکام و قواعد حاکم بر بحث مسئولیت 

. در حقیقت در حوزه قواعد حاکم بر دهدیمبهداشتی را افزایش 
دارویی و بهداشتی جاي دارد تا ضمن  يهامراقبتیت ناشی از مسئول
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تبیین و تشریح دقیق مبانی مسئولیت و ضوابط و قواعد موجود در بحث 
تالش شود به جهت تضمین حقوق مصرف  بهداشتی يهامراقبتدارو و 

کنندگان خدمات دارویی و بهداشتی از امکان بروز تعارضات و اختالفات 
ی و اخالقی حاکم بر مصرف دارو و محصوالت در بحث مبانی حقوق

یی دارو يهامراقبتبهداشتی و درمانی جلوگیري شود؛ در این میان نقد 
 ت؛اس ياحرفهو بهداشتی همواره مستلزم توجه به دو فاکتور و دو بخش 

دارویی و بهداشتی  يهافرآوردهدر فاکتور نخست در بحث دارو و 
و فعاالن حوزه  هاشرکتات تجاري و اقدام هاتیفعالضرورت توجه به 

 ستیبایمدارو و بهداشت با توجه به مبانی قانونی و مقررات تجاري 
ابعاد اقتصادي و  ریتأثمورد دقت وتوجه قرار گیرد؛ در واقع با درك 

دارویی و بهداشتی در ایجاد تعارضات و  يهافراوردهتجاري دارو و 
و فعاالن حوزه دارو و  هاشرکتاختالفات درك وضعیت و اقدامات 

 از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است؛ بهداشت
فاکتور دومی که در باب مسئولیت و مبانی قواعد دارویی و بهداشتی 

مورد دقت و توجه قرار گیرد درك درست از فاکتورها و مبانی  ستیبایم
در بحث دارو و محصوالت درمانی و بهداشتی است در  ياحرفهاخالق 

رو و محصوالت درمانی و بهداشتی بدیهی است که عالوه بر بحث دا
 ستیبایم بهداشتی يهامراقبتتوجه بر قواعد و مقررات در حوزه دارو و 

در زمینه  ياحرفهو مبانی اخالقی و قانونی در حوزه اخالق  فاکتورها
 ياحرفهدرمانی با توجه به قواعد و کدهاي  يهاتیفعالداروسازي و 
و بررسی قرار گیرد که هر یک از این موارد در جایگاه خود مورد مطالعه 

اهمیت این موضوع زمانی  باشندیمبرخوردار  ياژهیواز ارزش و اعتبار 
 سریع و گسترده در يهاتوسعهکه با توجه به پیشرفت و  شودیمدرك 

بحث دارو و محصوالت درمانی و بهداشتی، مسئولیت پذیري و رقابت 
با توجه به مبانی اخالقی و قانونی از  رو و درماندر حوزه دا شاغلین

 .)15(برخوردار است  ياژهیواهمیت و ارزش 
دارویی و بهداشتی با در نظر گرفتن نفع اقتصادي  هامراقبتدر بحث 

در جمع گرایی، رقابت و ارتباطات اجتماعی و اخالقی که منجر به 
پیشرفت صفات و شخصیت انسان در نتیجه برقراري تعادل بین بازار 

و تداوم امنیت در حوزه  رقابتی در حوزه دارو و محصوالت بهداشتی
؛ گرددیماعی در سطح جامعه بهداشت عمومی و سالمت فردي و اجتم

استنتاج نمود، با توجه به اهمیت مبانی اخالقی خصوصًا  توانیمبنابراین 
دارویی و بهداشتی  يهامراقبتحاکم بر بحث توجه و  ياحرفهاخالق  در

مبانی موجود در حوزه شناسایی مسئولیت  نیتریاساسبه عنوان یکی از 
دارویی و بهداشتی به عنوان  يهامراقبتشاغلین و فعالین در حوزه 

 ياژهیواساس و مبناي فکري هر نظام قانونی و حقوقی از اعتبار و ارزش 
یم. اهمیت این موضوع زمانی قابل درك و فهم )16( باشدیمبرخوردار 

و اخالقیات  هاارزشکه حقوق و مبانی حقوقی به عنوان رسوب  باشد
قدرت و اعتبار اجتماعی کسب نموده است که  يااندازهاجتماعی به 

امکان ایجاد تاسیسات و ابتکارات را در پس قوانین و مقررات به عنوان 
مسئولیت در حوزه دارو و  خصوصاً ، هاتیمسئولمبانی و قواعد حاکم بر 

 محصوالت درمانی و بهداشتی را فراهم ساخته است.

ی اخالق ییگرا جهینت يهینظرو مبانی حاکم بر  هایکاست
 دارویی وبهداشتی يهامراقبتدر حوزه سالمت و 

یکی از نظریات و مبانی مطروحه در بحث نظام اخالقی حاکم بر حقوق 
پزشکی و یا همان حقوق سالمت نظریه نتیجه گرایی اخالقی است؛ به 

مبانی  لیو تحل هیتجزبا تاکید و دقت بر  طوري که بر اساس این نظریه
 نیشتریکه ب ییهاکوشششده از  متأثراجتماعی  رویکردهاي ی واخالق

یم، تشکیل کندیم دایپ مبانی کاربردي در حوزه سالمتارتباط را با 
اجتماعی و سیاسی  يهاارزشو  هانگرش؛ به این معنا که با توجه به دهد

ضمن نقد و بررسی آثار و نتایج حاصل از مصرف  شودیمبیشتر تالش 
دارویی و بهداشتی بر شخص بیمار مورد دقت و  يهامراقبتو پذیرش 

حاکم در باب ایجاد مسئولیت و پیگرد  توجه قرار گیرد؛ بر اساس رویکرد
؛ از این روي در ضمن مبانی و قواعد باشدیم مؤثراخالقی و اجتماعی 

 لکردعم ریتأثو  صحتموجود در حوزه نظریه نتیجه گرایی اخالقی بحث 
ي مصرف کنندگان فرد بهداشتی بر سالمتدارو و محصوالت درمانی و 

بنابر نظریه مذکور در بحث  .)17( ردیگیممطالعه و بحث قرار  مورد
دارویی و بهداشتی آنچه از باب نظریه نتیجه گرایی اخالقی  يهامراقبت

؛ بحث نحوه تجویز، اعمال ردیگیممورد توجه و در معرض قضاوت قرار 
 ریتأثدارویی و بهداشتی بر شخص بیمار و  يهامراقبتو اجرا عملیات 

و فرآیند درمان و آثار محصوالت دارویی و بهداشتی بر بهبود و تداوم 
 بیانرو، به  نیا از .ردیگیمسالمت شخص بیمار مورد نقد و بررسی قرار 

 ی در روند بهبود و یا حفظ سالمت شخصخوب راتیتأث یساده، اگر عمل
 و مخربیبد  راتیتأث یکه اگر عمل یاست، در حال یکند، اخالق جادیا
 نیساده چند لیتحل نیوجود، ا نیاست. با ا یراخالقیکند، غ جادیا

 :مشکل دارد
دارویی و  يهامراقبتو قابل تفسیر بودن تاثیرات ، نامشخص اوالً

به سادگی تشخیص  توانینماست و به طور حتم  بهداشتی بر شخص
داد که مصرف دارویی خاص و یا طی نمودن فرآیند مراقبتی و بهداشتی 

 ویژه چه اثري در بهبود و یا تداوم سالمت شخص مصرف کننده دارد.
غیر قابل تفکیک بودن آثار مثبت و منفی مصرف دارو و ، اًیثان

 از ياریبسبهداشتی است که همان گونه که روشن است  يهامراقبت
خوب و هم بد  راتیهم تأث دارویی و بهداشتی يهامراقبتو  اماتاقد

د به آنها وجو دنیتعادل بخش يبرا یراه دیبا نی، بنابراکنندیم جادیا
 داشته باشد.

اشد داشته ب یخوب راتیافراد تأث یبرخ يعمل برا کیثالثاً، ممکن است 
 يراب یراه دیبا نیداشته باشد، بنابرا يبد راتیتأث گرانید يو برا

مختلف وجود داشته  يهاگروه ایافراد  يبر رو راتیتأث يمتعادل ساز
 باشد.

یا مصرف دارو و محصوالت  ، اگرچه ممکن است بعد از عملرابعاٌ 
دارویی  يهامراقبتیا  مشخص شود که اثرات عمل بهداشتی و درمانی

 يهامراقبتو  اثرات عمل ینیب شیبد، اما پ ایخوب بوده و بهداشتی 
و  هیاز آنجا که تجز دشوار است. اریقبل از اقدام بس رویی و بهداشتیدا

 یاقدامات کنون يبرا ییاست که راهنما دتریمف یگامهن یاخالق لیتحل
 کی بودن یاخالق نییصرفًا به ما امکان تع نکهیما باشد، نه ا ندهیآ ای

 اثرات قبل از میکه بتوان می، ما دوست دارریخ ایعمل گذشته را بدهد 
 .میکن ینیب شیاقدام را پ

 يهامراقبتروشن است نتیجه تالش براي انجام پیش بینی در بحث 
دارویی و بهداشتی با توجه به تاثیرات عوامل فیزیولوژي هر شخص و 
تاثیرات ناشی از عوامل خارجی اعم از عمل و یا هر گونه مراقبت دارویی 

؛ که باشدیمد درمان امکان پذیر و بهداشتی پیش و پس از پایان فرآین
یم يادهیچیپتخصصی و  يهاشیآزماالبته مستلزم رعایت اقدامات و 

متناسب  مالی مستلزم صرف زمان يهانهیهزکه عالوه بر صرف  باشد
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؛ از این جهت به منظور جلوگیري از اتالف زمان و تشدید باشدیمخود 
یمبه نظر  تریمنطقدرمان  ریتأخناشی از پیچیدگی و یا  يهابیآس

پزشکی و دارویی در حوزه درمان و  يهامراقبتکه با دسته بندي  رسد
و ایجاد چارت  تریتخصصتفکیک وضعیت و ترتیب هر عمل به صورت 

و قواعد اخالقی که بر اساس آن متخصصان  هاارزشدرمانی متناسب با 
ف به دارویی و بهداشتی مکل يهامراقبتو شاغالن در حوزه درمان و 

؛ امکان و فرصت هرگونه باشندیم ياحرفهرعایت ضوابط اخالقی و 
 )18(کاهش داد.  توانیمتعارض و آسیب را در حوزه درمان را 

 نتیجه گیري
اخالق به عنوان یکی از مهمترین منابع موجود در حوزه تدوین و تنظیم 

برخوردار است؛ این  ياژهیوقواعد و قوانین همواره از اهمیت و جایگاه 
شدید در حوزه توجه به  يهایکاستکه متاسفانه ضمن در حالی است 

مبانی و قواعد اخالقی در ضمن تدوین قوانین و مقررات به صورت 
اخالق « حوزهصورت گرفته در  يهاپژوهشتخصصی و ویژه در بحث 

تا به امروز » دارویی و بهداشتی يهامراقبتاخالق در «و » دارویی
متاسفانه دچار فقر مطالعاتی و پژوهشی هستیم؛ روشن است که تدوین، 

ذي  يهادستگاهو مطالعات در این حوزه امکان توجه  هاپژوهشتنظیم 
در حوزه دارو و  کاربردي اخالق مدار يهايگذارربط را در بحث سیات 

در حالی است که  نیا ؛دییمانیمدارویی و بهداشتی تقویت  يهامراقبت
طوالنی قوانین و مقررات موجود در حوزه دارو،  نسبتاًبا دقت در عمر 

درك کرد؛ که قوانین  توانیمدرمانی و بهداشتی  يهامراقبتبهداشت و 
اخالقی، فرهنگی و اجتماعی از  يهاشهیرو مقررات موجود با وجود 

ینموز جامعه برخوردار تناسب الزم در حوزه اخالق و مقررات اخالقی ر
 نییتع ياست برا یتالش یاخالق پزشکدر حالی است که،  نیا .باشد

با  بهداشتی يهامراقبتمعیارهاي اخالقی الزم در حوزه بهداشت و 
ی از فیزیکی شخص بیمار؛ بنابراین یکو  ینیبال دهیچیپ طیشرا توجه به

موجود در حوزه اخالق و حقوق نقد و بررسی مرز  يهابحث نیتریاساس
 هاکمبوداولیه موجود در بحث شناسایی مسئولیت و نقد  يهاچارچوبو 
موجود در ضمن قوانین و مقررات با تکیه بر مبانی قانونی  يهایکاستو 

 يهایکاستروشن است فقر موجود در حوزه مطالعات و  و اخالقی است؛
حاکم در حوزه اخالق  يهاضرورتو  ازهاینموجود در باب همسوسازي 

در حوزه دارو و محصوالت بهداشی و عمر زیاد قوانین  خصوصاً پزشکی 
و عدم سعی و تالش در بحث به روز رسانی متناسب قوانین از یک طرف 

و  هاخللموجود در حوزه اجرایی  يهاضعفو  کمبودهاو از طرف دیگر 
رویی و بهداشتی به همراه دا يهامراقبتجدي را در بحث  يهابیآس

 خصوصاً و وضعیت خاص پژوهش  هایدگیچیپآورده است که به علت 
مستقل به هدف ایجاد  يهاپژوهشدر باب عدم وجود تالش در حوزه 

 تریصتخصسیاست متناسب پرداختن مفصل و تبیین و بررسی مبانی 
در بحث تدوین قوانین و مقررات از توان و حوصله این پژوهش خارج 

با تاکید  در آینده تریتخصصخاص و  يهاپژوهش؛ البته امکان باشدیم
و محوریت این مهم امکان پذیر است؛ از طرفی بحث اخالق با تاکید بر 

دارویی و بهداشتی جز مباحث و  يهامراقبتتوجه به قوانین در حوزه 
که علی  دیآیممسائل عمده و تخصصی حوزه حقوق پزشکی به شمار 

آن گونه که باید به آن پرداخته نشده  طول حیات بشر رغم عمري به
 يهابیآسبا دقت و توجه در موضوعاتی همچون تعامالت و  است؛

و مبانی نظري وآسیب شناسی  ياحرفهموجود در بحث اخالق 

عمده اخالقی همچون نظریه نتیجه گرایی اخالقی در حوزه  يهاهینظر
حوزه اخالق و حقوق پزشکی دارویی و بهداشتی خصوصاً در  يهامراقبت

قانونی و کیفی در حوزه تدوین  يهاخللدریافت که همواره  توانیم
 اخالقی يارهایمعو  هاتیواقعقوانین و مقررات پزشکی وجود دارد که با 

بسیاري دارند که به صورت عینی و ضمنی در ضمن مباحث  يفاصله
ردازیم؛ لذا مفتوحه در این پژوهش تالش شد در حد امکان به آن بپ
 يهامراقبتتوجه به مبانی اخالقی و تدوین قوانین و مقررات در حوزه 

دارویی و بهداشتی با توجه به حداقل و حداکثر مباحث موجود در حوزه 
 يهااستیسهمچون  يتریتخصصسیاست گذاري خصوصًا مباحث 

دارویی و بهداشتی به حد زیادي راهگشا و  يهامراقبتجنایی در باب 
مد خواهد بود. لذا در این میان با توجه به جایگاه ویژه اخالق در کارآ

تدوین مبانی قانونی و  دارویی و بهداشتی ضرورت يهامراقبتبحث 
برخوردار است که  ياژهیوحقوقی در راستایی قواعد اخالقی از جایگاه 

جاي دارد همواره مورد دقت و توجه اندیشمندان ومحققین حوزه درمان 
متناسب توسط وزارت بهداشت و  و بهداشت قرار گیرد تا با ایجاد رابطه

متبوع امکان استفاده از دستاوردها موجود با توجه به مبانی  يهادستگاه
 و قواعد حاکم در حوزه اخالق پزشکی تسهیل گردد.

 پیشنهادات
بنا براین با توجه به اهمیت و جایگاه مبانی موجود در حوزه اخالق در 

 يهاپژوهشضمن انجام مطالعات و  شودیمدرجه اول پیشنهاد 
تخصصی ضمن آموزش وظایف و حقوق کادر درمان در بحث 

دارویی و بهداشتی امکان تضمین و تعریف حقوق  يهامراقبت
ن حوزه تالش شود تا عالوه بر دقت در متخصصین و فعاالن شاغل در ای

موجود در بحث حقوق بیمار و حقوق کادر درمان  يهاخللو  هایکاست
و ایجاد بستر الزم جهت مطالبه و جهت دهی الزم در حوزه سیاست 

داشتی به يهاضرورتتقنینی قانونی مبتنی بر اخالق پزشکی و نیاز و 
نمود به منظور حذف  پیشنهاد توانیمجامعه بپردازیم؛ در ادامه 

موجود در بحث اجرایی تعامالت الزم در بحث  يهاخللو  هااسترس
و ارائه راهکارهاي علمی و تخصصی با توجه به مبانی  هابیآسشناخت 

دارویی و بهداشتی توسط  يهامراقبتاخالقی حاکم بر مباحث حوزه 
یح در و لوا هاطرح، هادستورالعملشناسایی و از طریق  متخصصان امر

موجود توسط وزارت علوم  يهایکاستو  هاخللسطوح متناسب به رفع 
 فنی و تخصصی شامل يهاتهیکمعلوم پزشکی در قالب  يهادانشکدهو 

فعاالن حوزه سالمت و اشخاص آشنا به مبانی قانونی و حقوقی در حوزه 
علمی و تخصصی با در  يهايگذارحقوق پزشکی ایجاد و سیاست 

 بیماران و حقوق کادر بهداشت صورت بگیرد. نظرگرفتن حقوق

 تقدیر و تشکر
است  بسی شایسته »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«به مصداق 

دکتر فرح بخش، آشوري و  انفرهیخته و فرزانه جناب آقای یدتااز اس
 روشنی را دل سرزمین خورشید، چون کرامتی با که میرسعیدي

 و ساز کار يهاییراهنما با را دانش و علم سراي گلشن و بخشیدند
اب و یزکیهم و یعلمهم الکت(تقدیر و تشکر نمایم.  ساختند بارور سازنده

 .)و الحکمه
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