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تراوٍ یًسفیوژادی
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 ،عفت محمدی

 .1دوتشای تخػػی سیاستگزاسی سالهت ،هشوض تحمیمات استمای ایوٌی ٍ پیطگیشی اص هػذٍهیتّا ،داًطگاُ ػلَم پضضىی ضْیذ تْطتی ،تْشاى،
ایشاىًَ( .یسٌذُ هسؤٍل)
 .2دوتشای تخػػی سیاستگزاسی سالهت ،هشوض تحمیمات ػذالت دس سالهت ،داًطگاُ ػلَم پضضىی تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.
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تواهی حمَق اًتطاس ایي اثش ،هتؼلك تِ هشوض تحمیمات اخالق ٍ حمَق پضضىی داًطگاُ ػلَم پضضىی ضْیذ تْطتی هیتاضذ.

یَسفیًظادی ٍ ّوىاساى

هجلِ اخالق پضضىی ،دٍسُ دٍاصدّن ،ضواسُ چْلٍسَم1331 ،

تا افضایص جوؼیت سالوٌذاى دس جاهؼِ ،هذیشیت ٍ هحافظت اص

سٍاًطٌاختی یا ػػثی ًیض تشسسی هیضًَذ .ایي هَاسد هیتَاًٌذ

آىّا تِ هَضَع لاتل اّویتی تثذیل ضذُ است .تاالسفتي سي

ضاهل تشسسی تَجِ ،تَاًاییّای ادساوی ،سشػت پشداصش ٍ

تاػث ایجاد تغییشات صیادی دس تذى هیضَد .ایي هسألِ دس

صهاى ٍاوٌصٍ ،ضؼیت حافظِ ٍ ٍضؼیت سٍاًی افشاد تاضٌذ .اص

همَلِ ساًٌذگی وِ ًیاص تِ دلت تاالیی داسد ،اص اّویت صیادی

ایي اتضاسّا دس ضٌاسایی تیواسیّایی اص جولِ صٍال ػمل ،غشع،

تشخَسداس است .هْنتشیي هسائلی وِ دس دٍساى سالوٌذی،

اختالالت سٍاًی هاًٌذ افسشدگی ٍ اسىیضٍفشًی استفادُ هیضَد

ساًٌذگی سا دضَاس ٍ خطشًان هیوٌذ ،واّص تَاى تذًی ٍ تشٍص

( .)2دس ایشاى ًیض طثك اجشایی ضَاتط احشاص سالهت جسواًی ٍ

هطىالتی دس تیٌایی ٍ ػولىشد ضٌاختی افشاد است .تا تاالسفتي

سٍاًی ،اختالالت سٍحی ٍ سٍاًیًَ ،سٍلَطیىی ،اختالالت خَاب ٍ

سي ػالٍُ تش واّص لذست تیٌایی ٍ ضٌَایی ،ػولىشد ضٌاختی

اختالالت الىل ،داسٍ ٍ هَاد هخذس ػالٍُ تش اختالالت جسواًی

ًیض واّص هییاتذ .تغییشاتی وِ تش اثش افضایص سي تِ ٍجَد

تایذ هَسد تشسسی لشاس گیشًذ.

هیآیٌذ ،هاًٌذ وٌذضذى ػىسالؼولّا ،ضؼف توشوض ٍ

تِ طَس ولی ،ضَاّذ ًطاى هیدّذ وِ استثاط هؼٌاداسی تیي

جْتیاتی ٍ واّص لذست تیٌایی ٍ ضٌَایی ،هْاست ساًٌذگی سا

اسصیاتی ٍ تشسسی اجثاسی ٍضؼیت پضضىی دس ایي گشٍُ سٌی دس

پاییي هیآٍسًذ ( .)1دس تشخَسد تا ایي واّص ػولىشد جسواًی

واّص خطشات ٍ افضایص ایوٌی گضاسش ًطذُ است .ایي

ٍ ضٌاختی ،دس ًظشگشفتي هالحظات اخاللی همَلِ تسیاس

هؼایٌات دس وطَسّای هختلفی ّضیٌِ صیادی سا ًیض تِ افشاد

هْوی هیتاضذ ،چشاوِ هطالؼات ًطاى دادُاًذ ،تَلف ساًٌذگی

سالوٌذ تحویل هیوٌٌذ ،اها حتی دس ّضیٌِ اثشتخطی آىّا ّن

دس سالوٌذاى تا طیف ٍسیؼی اص پیاهذّای هٌفی سٍاًی ٍ

تشدیذ ٍجَد داسد (ّ .)3وچٌیي ًتایج هطالؼِای هشٍسی ًطاى

اجتواػی ،اص جولِ اص دستدادى استمالل ّوشاُ است ٍ

دادُ است وِ سالوٌذاى جضء گشٍّی ایوي اص ساًٌذگاى ّستٌذ

هطىالت سالهتی هاًٌذ تیواسی للثی ،سىتِ هغضی ٍ افسشدگی

ٍ خطشی تشای دیگشاى ایجاد ًویوٌٌذ .سالوٌذاى تیطتش اص

سا افضایص هیدّذ ( .)2تٌاتشایي ویفیت هؼایٌات پضضىی ٍ

سایش گشٍُّای سٌی تِ ٍسیلِ ًملیِ خَد ٍاتستِ ّستٌذ (.)2

ًحَُ تشخَسد تا سالوٌذاًی وِ ًیاص تِ تَلف ساًٌذگی دس آىّا

تٌاتشایي دس اًجام ایي هؼایٌات ٍ تِ واسگیشی آصهَىّای

ٍجَد داسد ،اص اّویت تاالیی تشخَسداس است.

غشتالگشی تایذ دلت صیادی غشف ضَد ٍ سٍشّای هٌاسة

وطَسّای هختلف سیاستّای هتفاٍتی دس ًَع ٍ ًحَُ اجشای

استفادُ ضًَذ .پضضىاى تِ ػٌَاى تػوینگیشًذگاى ایي اهش اص

ایي هؼایٌات ٍ تَلف ساًٌذگی داسًذ .هؼایٌات دس اوثش وطَسّا

یىسَ ًویخَاٌّذ سالوٌذاى سا هحذٍد وٌٌذ ٍ اص طشف دیگش

تَسط پضضه ػوَهی اًجام هیضَد ،اها دس تشخی وطَسّا ًیاص

ًگشاى ّستٌذ وِ ساًٌذگی تشای آىّا هطىل ایجاد وٌذ .داًص

تِ اسصیاتی تَسط هتخػػیي پضضىی (هاًٌذ هتخػع للة ٍ

هثتٌی تش ضَاّذ دس ایي صهیٌِ هحذٍد است ٍ ایي اهش ًیض

ػشٍق) داسد .دس تشخی وطَسّا ًیض هاًٌذ اًگلستاى سًٍذ اجثاسی

تػوینگیشی ًْایی سا سخت هیوٌذ ،اها تشخی سٍشّا تشای

دس هؼایٌات پضضىی ٍجَد ًذاسد ٍ خَد سالوٌذاى اص طشیك

تِ حذاللسساًذى اثشات سَء ایي اهش ٍجَد داسد.

خاًَادُ ٍ پضضىطاىّ ،ش ًَع تغییش یا تیواسی وِ هیتَاًذ تش

آهَصش ٍ تشًاهِسیضیّای لثلی تشای سّاوشدى ساًٌذگی دس

ضشایط جسوی ٍ ػولىشدی آىّا تأثیش تگزاسد سا تِ غَست

سالوٌذاى هیتَاًذ اص اثشات هخشب آى تىاّذ .جْت حفظ

خَد گضاسضی اطالع هیدٌّذ .دس سٍشّای هَسد استفادُ تشای

استمالل سالوٌذ دس هَسد سٍشّای جایگضیي جاتجایی غحثت

اسصیاتی ٍضؼیت سالهتی ساًٌذگاى تٌَع صیادی دس وطَسّای

ضَد ٍ تَضیحات الصم جْت ّوىاسی تیطتش تا اٍ تِ خاًَادُ

هختلف ٍجَد داسد ،اها اسصیاتی دس اوثش هَاسد تشسسی ػولىشد

ٍی ًیض اسائِ ضَد .دٍلتّا تایذ دس هَسد تْتشیي سٍشّای

فیضیىی اٍلیِ ضاهل 4تیٌایی ،ضٌَایی ٍ ٍضؼیت سالهتی

حول ٍ ًمل تشای سالوٌذاى هطالؼِ ٍ سشهایِگزاسی وٌٌذ.

ػوَهی است .دس تشخی اص وطَسّا ،ػَاهل ضٌاختی،
2
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 حس،استفادُ اص سٍش خَدگضاسضی دس هؼایٌِ سالوٌذاى
هثثتی دس آىّا ایجاد هیوٌذ ٍ تشخَسد حوایتی پضضىاى
هیتَاًذ ضٌاسایی هطىالت ٍ تیواسیّای آىّا سا تسْیل
 ٌّگام غشتالگشی تشخی تیواسیّا اص جولِ دهاًس.ساصد
 تٌاتشایي تْتش است.احتوال ٍجَد ًتایج هثثت وارب صیاد است
اص تستّای غشتالگشی تا حساسیت ٍ ٍیظگی تاال استفادُ ضَد
 آهَصش پضضىاى ٍ توشوض.)4( ٍ دس غَست ًیاص تىشاس ضًَذ
ِ تَاىتخطی ٍ الذاهات ووىی ت،آىّا دس دسهاىّای پضضىی
جای غشفاً اًتخاب ساًٌذگاى هجاص تِ ساًٌذگی هیتَاًذ دس
 دس غَست.افضایص ویفیت صًذگی سالوٌذاى هؤثش ٍالغ ضَد
 دس غَست،تطخیع لاطغ پضضه تِ تَلف ساًٌذگی سالوٌذ
 هطلَبتشیي ساُ لاًغ،پافطاسی ٍی ٍ تشٍص ًاساحتی ٍ اضطشاب
 تْتش است تا غثش ٍ تا لحٌی غویواًِ دس.وشدى ٍی هیتاضذ
ِخػَظ خطشات جاًی ٍ هالی احتوالی دس غَست اداه
.ساًٌذگی تَضیحاتی دادُ ضَد
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