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اخالق پزشکی در پژوهش های بالینی
رعایــت اصــول  اخالقــی در تحقیــق بیشــتر در مــواردی مصادیــق پیــدا میکنــد کــه 
پژوهــش روی انســان انجــام شــود و یــا بــه نحــوه ای بــا آزادی فــردی ، شــخصیت و 
موجودیــت انســان در ارتبــاط باشــد ، مــع هــذا در تحقیقــات آزمایشــگاهی در پژوهش 
هایــی کــه مســتقیماً روی انســان هــا انجــام نمــی شــود نیزتوجــه نــکات اخالقــی در 
هــر مرحلــه از پژوهــش ، ضــروری اســت . رعایــت صداقــت و امانــت علمــی ،در نظــر 
گرفتــن بــاور هــا ، رفتــار و نظــام هــای اجتماعــی ، صداقــت هنــگام بررســی نتایــج 
پژوهــش ، دقــت در حســن اســتفاده از بودجــه و وســایل ، توجــه بــه رفــاه اعضــا گــروه 
تحقیــق واجتنــاب از ایجــاد ناراحتــی  بــرای آنــان و بســیاری از مطالــب اخالقــی دیگــر 
بایــد در کلیــه تحقیــق هــا مــد نظــر پژوهشــگران قــرار گیرد.اهمیــت توجــه بــه اصول 

اخالقــی در پژوهــش بــه ویــژه در نیــم قــرن اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
      روش هــای جدیــد علمــی خالــی از خطر نیســتند و در بیشــتر مــوارد ،آزمایش روی 
حیوانهــا و اثبــات بــی خطــر بــودن انهــا ،نمــی توانــد تضمینــی باشــد کــه تجویــز ایــن 
آزمایــش بــرای انســان نیــز بــی خطــر اســت .لــذا اکثــر روش هــای جدیــد پیشــگیری، 
تشــخیص و درمــان در نهایــت بایــد بــروی انســان آزمایــش شــوند و ایــن امــر ایــن 
مســئله مهــم را پیــش مــی آورد  کــه بــه چــه نحــو مــی تــوان ایــن روش هــا را در 
افــراد انســانی آزمایــش کــرد . بــه همیــن منظــور تدویــن مقــررات و آییــن نامــه هایی 

بــرا رعایــت اخــالق در فرآینــد تحقیــق ضــروری بــه نظــر مــی رســد . 
 

دستور اجرای بیانیه و نیز چگونگی مفاد آن در شرایط خاص مطرح شد : 

ــی از پژوهــش هــای انســانی : در جوامــع اســالمی عــالوه بــر رعایــت  1- نگران
اصــول کافــی اخــالق ،پژوهشــگر مــی بایســت بــرای رعایــت حرمــت انســان هــا بــا 
تعلیمــات قرآنــی و یــا کتــب آســمانی دیگــر آشــنایی کافــی داشــته باشــد .بــه عنــوان 
مثــال اســالم بــرای جســد یــک فــرد حرمــت قائــل شــده اســت . بــه طوریکــه تشــریح 
آن را جــزء در مــوارد خــاص ، اجــازه نــداده اســت و بــی احترامــی بــه آن را بــه هــر 
صــورت جایــز نمــی دانــد . احتــرام بــه پژوهشــگر بــه تــک تــک افــراد جامعــه و رعایت 
کلیــه نــکات اخالقــی و انســانی در پیشــگیری، تشــخیص و درمــان و انجــام هــر گونــه 
پژوهشــی از بدیهــات اســت . در مکتــب اســالم ، هرفــرد بشــری ، جزئــی از یــک کل 
و پــاره ای از هســتی مــی باشــد .همــان انســانیتی از کــه در عــده زیــادی هســت ،در 
یــک نفــر هــم وجــود دارد و عکــس آن هــم صــادق اســت . مشــیت الهــی برایــن تعلق 
گرفتــه اســت کــه بــا آفرینــش و تکثیــر افــراد ، نســل انســان باقــی بمانــد و بقایــش 
ــد را در زمیــن پرســتش  ــدگان جانشــین رفتــگان شــوند و خداون ــد ، بازمان ــدام یاب ت
ــه ویــژه کار آزمایــی هــای بالینــی آشــنا  کننــد . کســانی کــه در امــور پژوهشــی ، ب
هســتند مــی داننــد کــه هیــچ آییــن نامــه و مقرراتــی )حتــی اگــر جزیــی تریــن نکات 
نیــز در آنهــا رعایــت شــده باشــد ( نمــی توانــد  حقــوق انســان هــا را بــه طــور کامــل 

حفــظ نمایــد و رعایــت اصــول و انســانی را تضمیــن کنــد .  

ــات  ــر چــه در بیشــتر مطالع ــا : اگ ــش ه ــی پژوه ــی در طراح ــول اخالق 2- اص
بالینــی مســئله انتخابــی تصادفــی و نیــز اســتفاده از دارو نمــا مــورد قبــول واقــع شــده 
اســت ، ولــی نــکات خاصــی در هــر یــک از مــوارد فــوق وجــود دارد کــه بایــد بــه آنهــا 

ــد . توجــه کــرد و برخــی شــایط بــه روش هــای دیگــر طراحــی دســت یاب

ــورد اســتفاده از دارو نمــا  ــد کــه درم ــا : اگرچــه برخــی پیشــنهاد کــرده ان دارونم
اغــراق شــده اســت ، ولــی دارونمــا دربســیاری از پژوهــش هــای بالینــی بــه کار بــرده 
مــی شــود بــه هــر صــورت اگــر درمــان مؤثــری موجــود باشــد ، اســتفاده از دارونمــا 
ــه ایــن امــر اشــاره  کامــاًل غیــر اخالقــی اســت .آخریــن اصالحیــه هلســینکی نیــز ب
دارد کــه )فوایــد ،خطــرات ،مشــکالت و اثربخشــی در هــر روش جدیــد بایــد در مقابــل 
بهتریــن روش هــای پیشــگیری ، تشــخیص و درمانــی موجــود مــورد پژوهــش قــرار 
گیــرد . ( بدیهــی اســت در صورتــی کــه روش پیشــگیری ، تشــخیص یــا درمانــی بــه 
اثبــات رســیده ای وجــود نداشــته باشــد میتــوان از دارونمــا اســتفاده کــرد و گروهــی 
را درمــان نکــرد . مــع هــذا در مــوارد دیگــری کــه عــدم درمــان ســبب بــروز مخاطــره 
ــه  ــد . ب ــه نمــوده ان ــا را توصی ــز ، برخــی اســتفاده از دارو نم ــار نشــود نی ــرای بیم ب
هــر صــورت بایــد افــرادی کــه دارونمــا دریافــت میکننــد ، ماننــد ســایر افــراد مــورد 

مطالعــه ، از نظــر بــروز هــر پیامــد ناخواســته ای مــورد مراقبــت شــدید باشــند .

محرمانــه بــودن پژوهــش : در تحقیقاتــی کــه اطالعــات حاصلــه ممکــن اســت 
از نظــر قانونــی یــا اجتماعــی مشــکالتی بــرای شــرکت کننــدگان ایجــاد کننــد ، بایــد 
دقــت بیشــتری شــود کــه حتمــا اطالعــات بــه دســت آمــده محرمانــه بمانــد . دادن 
ایــن اطمینــان بــه شــرکت کننــدگان ســبب ایجــاد انگیــزه بیشــتری بــرای شــرکت و 
ادامــه همــکاری آنــان و نیــز در اختیــار گذاشــتن واقعــی و مطمئــن مــی شــود و نیــز 

خطــرات روانــی و رفتــاری کمتــری را بــرای آنــان ســبب مــی شــود . 

ــراد مــورد مطالعــه : دقــت کافــی انجــام شــد کــه از افــرادی کــه  انتخــاب اف
در مؤسســات شــبانه روزی ) مثــال بهزیســتی ( ، بیمــاران پیــر و یــا گــروه هایــی کــه 
اســتفاده از آنهــا مــی توانــد ســؤاالت در زمینــه غیــر اخالقــی بــودن انتخــاب عمــدی 
ــان  ــژه در مــورد کــودکان ، زن ــه وی ــر ب ــن ام ــد ، اســتفاده نشــود. ای آنهــا ایجــاد کن

بــاردار وجنیــن ، بیمــاران روانــی و زندانیــان تأکیــد شــده اســت .

ــش  ــک پژوه ــان ی ــق : در جری ــرای تحقی ــی در اج ــول اخالق 3- اص
ــرای پژوهــش ،  ــه ب ــن موافقــت نام ــد ، گرفت ــادی مانن ــی زی پزشــکی مســائل اخالق
بررســی نتایــج در حیــن تحقیــق و مســئولیت اجرایــی پژوهــش، عنــوان شــده انــد .

 
موافقــت نامــه : مطالــب مهمــی کــه ســه گام در مــورد موافقــت نامــه در پژوهــش 
ــور از  ــه . منظ ــت نام ــات و موافق ــتانه ، اطالع ــد از : آس ــت عبارتن ــر اس ــورد نظ م
)آســتانه ( ایــن اســت کــه فــردی کــه از او درخواســت مــی شــود موافقــت نامــه را 
امضــا کنــد ، بایــد ظرفیــت کافــی بــرای تصمیــم گیــری را داشــته باشــد و نیــز بــه او 
اجــازه داده مــی شــود کــه از روی اختیــار ، تصمیــم گیــری کنــد . لــذا بایــد اطالعــات 
ــل فهــم باشــد ، در اختیــار وی قــرار گیــرد . پــس از اینکــه  ــرای او قاب کافــی کــه ب
دو گام آســتانه و اطالعــات انجــام شــد ، آنهــا کــه موافقــت کردنــد کــه در تحقیــق 

شــرکت کننــد ، بــا امضــای اجــازه نامــه تصمیــم خــود را ابــراز خواهنــد کــرد . 

نتایــج در حیــن تحقیــق : آگاهــی و تجربــه ای کــه در ضکــن اجــرای پژوهــش 
حاصــل مــی شــود ممکــن اســت ســؤاالت علمــی ، علمــی و اخالقــی چنــدی را مطرح 
کنــد . اطالعــات بــه دســت آمــده ممکــن اســت نمایانگــر ایــن باشــد کــه یــک گــروه 
پیامــد هــای بهتــری را از درمــان دارنــد و یــا یــک گــروه دچــار خطــرات و عــوارض 
پیــش بینــی  نشــده مــی باشــند . در برخــی تحقیقــات بــزرگ ، کمیتــه غیــر وابســته 
دیگــری را بررســی ایــن نــوع اطالعــات و اتخــاذ تصمیــم در مــورد متوقــف کردنــد و 
یــا انجــام تغییراتــی درطراحــی تحقیــق پیــش بینــی مــی نماینــد . در صــورت لــزوم 

پرداختــن بــه مســئله مهــم بــروز عــوارض در حیــن تحقیــق توصیــه مــی شــود .  

مســئولیت پذیــری در اجــرای تحقیــق : اهمیــت زیــادی دارد کــه در مــورد 
اجــرای مســئوالنه مــوارد مختلــف تحقیــق از روش انتخــاب نمونــه هــا تــا نحــوه ورود 
اطالعــات و تجزیــه و نحلیــل گــزارش آنهــا ، دقــت کافــی بــه کار رود . توجــه خــاص 
بــه مظالــب فــوق عــالوه بــر ایــن کــه از نظــر علمــی نتایــج تحقیــق را مطمئــن مــی 
ــد  ــق را تهدی ــورد تحقی ــراد م ــته ای اف ــر ناخواس ــه خط ــد ک ــد ش ــبب خواه کند،س
نکنــد برعهــده پژوهشــگر اصلــی اســت کــه افــرادی را کــه در تحقیــق بــه او کمــک 
مــی کننــد بــا کلیــه مطالــب فــوق آشــنا کنــد و رونــد کار اجرایــی و مســئولیت هــای 
مدیریتــی تحقیــق را بهآنهــا آمــوزش دهــد و بــر اجــرای صحیــح آنهــا نظــارت نمایــد .

••• ••

) برگرفته شده از کتاب اخالق پزشکی نوین (


