
 

  گزارش بررسی اجمالی

  اخالقی مسائل :جهانی بهداشتاضطرای  هایوضعیت در پژوهش

  ۲۰۲۰ ژانویه ۲۸ انتشار:  تاریخ

 مربوط اخالقی مسائل درباره عمیق تحقیق یک نتایج «Nuffield Council on Bioethics» زیستی اخالق در نافیلد رایشو

 و داد انجام را تحقیق المللی بین کارگروه یک .است کرده منتشر را جهانیبهداشت اضطراری  هایوضعیت در پژوهش به

 .نمود آوری جمع جهان سراسر در کنندگانمشارکت از بسیاری از را تجربیات و مستندات

 اسخپ تا ،است الزم کند نمی کمک یا کندمی کمک یاضطرار تیوضع یک زمان در چیزی چه اینکه درباره بهتری مستندات 

 نقش خود ،شود می انجام یاضطرار تیوضع یک زمان در که پژوهشی .یابد ارتقا جهانی بهداشت یاضطرار یهاتیوضع به

  نماید. می کمک آینده برای گیری یاد و فوری پاسخ از حمایت به و کند می ایفا مستندات این آوردن دست به در حیاتی

 اخالقی صورت به یاضطرار هایتیوضع زمان در بتواند پژوهش آنها طریق از که است هایی راه کردن مشخص گزارش این فهد

 زمان در پاسخ و آمادگی ارتقای در توانندمی ،اخالقی صورت به شده انجام های پژوهش که نقشی ارتقای منظور به ،پذیرد انجام

 .باشند داشته آینده و حال

 هکرد آماده پژوهشگران و هادولت ،پژوهشی موسسات ،پژوهش گذارانسرمایه مانند «وظیفه حبانصا» برای توصیه تعدادیما 

 از استنک به کمک و برابر احترام ،انصاف هایارزش راستای در را عملکردها و هاسیاست که کنیممی پیشنهاد را تغییراتی و ایم

 .دهد قرار ،است شده تنظیم اخالقی نمای قطب در که همانطور ،هارنج

 طریق از دو هر که است شده منتشر اجرایی خالصه و بلند گزارش در ما هایتوصیه کامل فهرست 

www.nuffieldbioethics.org   است آمده ذیل در که اقدام به دعوت صورت به را این موارد ما .است دسترسی قابل، 

 .ایم کرده خالصه دیگران و ها دولت ،پژوهش گذارانسرمایه برای

 

  اقدام به دعوت یک

 دچار که مردمی سالمت ارتقای در توانند می ،مستحکم علمی لحاظ از و اخالقی های پژوهش که را نقشی خواهیمما می

 و هادولت ،پژوهش گذارانسرمایه برای را اقدام به دعوت یک ما برسانیم. حداکثر به ، دارند رااندشده یاضطرار تیوضع

 : تا ایم کرده مهیا دیگران

 ای از طریق نیروه پژوهش در کنندگانشرکت ایپایه درمانی نیازهای که زمانی تا را پژوهش که کنند حاصل اطمینان

 واهندخ پیدا نیاز موضوع این از اطمینان برای پژوهش گذارانسرمایه نکنند. حمایت ،است نشده برآورده پاسخ دهنده

  .کنند کار بهداشت وزارت و با موسسات بشردوستانه همکاری در که کرد

 واقعیت به را آنها تا ،کنند گذاریسرمایه یاضطرار هایتیوضع هایپژوهش در جامعه همکاری های در اجرای فرآیند 

 دگیآما و پایداری تا باشند محلی سالمت مراقبت هاینظام از مرکزی جزء یک باید همکاری مدت، دراز در .نمایند تبدیل

 شود. تضمین

 و خارجی پژوهشی موسسات بین خصوص به ،دهند ترویج را پژوهشی موسسات بین منصفانه و برابر های همکاری 

  .درآمدکم و پردرآمد هایمحیط در ،ایشان یمحل همکاران

  حمایت  -مستحکم سالمت های پژوهش و سالمت هاینظام از حفاظت شامل- یاضطرار تیوضع برای ریزیبرنامهاز

 .یاضطرار هایتیوضع بین زمان برای الزم منابع آمادگی حیاتی اهمیت گرفتن نظر در با کنند؛



 
  

 انصاف

 نکهیفکر کردن درباره ا

 ...صورتنیچگونه در بهتر

 منافع/بار پژوهش به طور•

 .شود یم عیعادالنه توز

 پژوهشگران نیهمکاری ب•

 .میرا برای همه منصافه کن 

 ... نکهیدر نظر داشتن ا

این  کسانی با چه نیازهای•

 شود؟ می پژوهش برآورده

 نیازها را این کسی چه•

 کرده است؟ تعیین

 ترین نیازها مهم اینها آیا•

 هستند؟

 

 ...یبه عنوان افراد برابر از لحاظ اخالق گرانینشان دادن احترام به د
خواهند کرد؟ مشارکت پژوهش ریزی برنامه در چگونه گروهها 

خواهد بود؟ حساس محلی ارزشهای به چگونه پژوهش طراحی 

چرخه زمانیدرطول که شود حاصل اطمینان تا شود انجام تواندمی کاری چه 

 کنندهبا افراد شرکت مطالعه، نتایج بازخورد پژوهش ازجمله 

 می شود؟ رفتار احترام با

 

 جامع و شفاف ندیکل فرا•

 .شود یم 

احترام 

 برابر

کمک کردن به 

 کاهش رنج

یریگ میکردن تصم تیهدا یبرا یاخالق یقطب نمایک   


