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 مقدمه

 موضوعبيان  -2

عدم توسعه و عدم  زا فساد يک نوع بيماري است که مانع
 .شود اعتماد به همديگر مي

سال پيش کتابي در هند به نام حکمراني و فساد نوشته  1888
 در کمدي الهي دانته در سفر خيالي به جهنم. شده است

 .جهنم قرار داده شده است ن طبقةتري گيرنده در پايين رشوه
مرداني و ديگران، ) .است يو چندوجه دهيچيپ ةديپد کيفساد، 
فساد سوءاستفاده از قدرت  (Vian, 2008:83؛ 211: 1820

فساد نه اختصاص به . مين منافع شخصي استتأ عمومي براي
گاهي . ل شخصي استئتنها براي مسا بخش عمومي دارد و نه

فساد به اعتماد  .شود براي منافع يک جناح سياسي انجام مي
 .زند عمومي لطمه مي

نفع  کيبه  دنيرس ينفر، برا کي دهد که يرخ م يفساد هنگام
 .دامانت داده شده سوء استفاده کن( ارياخت)از قدرت  يشخص

(Savedoff, 2006: 64) 
شده  رفتهيپذ يجهان يعموم يماريب کيعنوان  امروزه فساد به

 داريپا ةو توسع ستهيشا يحکمران يمانع عمده برا کياست و 
 . (931: 3199هولمبرگ، ) کشورها است

 شتريدرمان ب ستميدهد هر چه فساد در س ينشان م مطالعات
 . (29: 1820حبيبو، ) شود يم شتريب زيمردم ن يتيباشد نارضا

 جايي که  هاي قانوني وزارت بهداشت از آن اعضاي کميسيون
س سيمجوز تأ اعطايداروها،  واردات در  يمهم راتيثأت

 ياديز يها فرصت هاي پخش دارند رکتسسات پزشکي و شمؤ
 .ها و تعارض منافع دارند شدن در انحراف ريرا جهت درگ

 تعريف تعارض منافع -3

 که در آن شود يم ياز حاالت اي همنافع شامل مجموعتعارض 
به يک منفعت اصلي  ناروا تحت تأثير يک  اي راجع قضاوت حرفه

 (44: 1889برنارد و مارلين، ). گيرد منفعت فرعي قرار مي
انگاري نشده است و در  سفانه در کشور ما تعارض منافع جرممتأ

تعارض  :گونه معني شده است مربوطه اين حةنويس الي پيش
 نيمشموالن ا شخصي منافع تعارض از است عبارت منافع

 اراتيو اخت فيوظا ضيو بدون تبع طرفانه يقانون با انجام ب
قانون  نيمشموالن ا يکه منفعت شخص يتيموقع .ها آن يقانون

نان در تعارض آ يقانون اراتيبا اعمال اخت فهيدر مقام انجام وظ
طرفانه و بدون  يانجام ب تواند يقرار گرفته و م يبا منافع عموم

 .مذکور را شامل شود فيوظا ضيتبع
است اعم از بالفعل و بالقوه،  منافعي شخصي منافع  از منظور

 ميمستقريو غ ميطور مستق ئًا و بهجز ايکه تمامًا  يرماليو غ يمال
 اي .شود ياو م ندگانينما ايشخص، بستگان، شرکا  کي ديعا
 ايحق  ميمستقريغ دياز عوا منظور .کند يدفع م يرا از و يانيز

 ردياست که به بستگان شخص مشمول تعلق گ يمنافع اي ازيامت
خود شخص  اريدر اخت گريبستگان و اشخاص د قياز طر اي

 .رديگ مشمول قرار
از طبقات  ينسب اي يقرابت سبب يافراد داراهم شامل  بستگان

 يدارا ايقانون  نياول و دوم هر درجه با اشخاص مشمول ا
برادر و  ةاز طبقات اول و دوم تا درج يسبب اي يقرابت نسب

که در بسياري از  داماد اشخاص مشمول ايعروس  ايخواهر 
اد نزديک و تحت امر يا افر 1و  2مواقع از درجات باالتر از 

مديريت تعارض منافع  حةسف عنوان اليت تأو با نهاي باشند مي
ي تغيير تعارض منافع در خدمات عموم تيريمد ةنحو ةحيالبه 

 .يافته است

 روش کار -9

استفاده از  مرتبط که باها و مقاالت  از کتاب ،يمرور ةمطالع نيا
به  عتعارض مناف و 1، سالمت2فساد يديکلمات کل يوجو جست

در  يبيصورت جدا و ترک ها به آن انگليسيهمراه معادل 
و  Magiran, SID, IranMedex شامل يداخل يها هگايپا
 ,PubMed, Google schalerشامل يخارج يها گاهيپا

Scopus and WOS  وجو قرار گرفت مورد جست . 

 ها يافته

 يمنافع شخص نيمأت يبرا يفساد سوءاستفاده از قدرت عموم
 يتنها برا دارد و نه يساد نه اختصاص به بخش عمومف. است
 ياسيجناح س کيمنافع  يبرا يگاه ،است يشخص لئمسا

 .زند يلطمه م يفساد به اعتماد عموم .شود يانجام م
(Savedoff, 2006: 84) 

                                                           
1- Corruption 
2- Health 
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 يحساس برا يا از حقوق بشر بوده و حوزه يجزئ ماريحقوق ب
 .ديآ يمندان سالمت به حساب م حرفه

 ريثأتحت ت تواند ياست و م ريدارد که انکارناپذ يحقوق ماريب
 :رديگفساد قرار 

 يها خود و روش يماريبه اطالعات در مورد ب يحق دسترس -2
 .آن يها نهيو مضرات و هز ايکه وجود دارد با تمام مزا يدرمان

فاش نشدن  در تمام ابعاد آن و يخصوص ميحق داشتن حر -1
 .يندرما يها اسرار او در پروسه

آگاهانه و آزادانه به درمان و  تيحق دادن رضا -3
 .پژوهش الخصوص در يعل
 .حق امتناع از درمان -4
 ديهمواره با رکهيپذبيآس يها از گروه ژيو تيتوجه و حما -5

 .باشد يمارستانياخالق در پژوهش و اخالق ب يهاتهيمدنظر کم
 ياساس يو داروها يبه درمان، امکانات درمان يحق دسترس -0

 .ضيبدون تبع

 دهنده فساد عناصر تشکيل -2

فساد ممکن است  ةدهند عناصر تشکيل :اساس نظريه ساودفبر
& Kusuma ) .ديگر متفاوت باشد اي به جامعة از جامعه

Hermawan, 2020:96) 
مجمع  1885ملل مصوب سال مطابق با کنوانسيون سازمان 

 :کند نحو زير ذکر مي پنج عمل فاسد را به ؛عمومي
رشوه دادن به مقامات عمومي داخلي و خارجي و رشوه در  -2

 .(درخواست يا قبول يک سود ناروآ ةوعد)بخش خصوصي 
سوءاستفاده يا ساير انحرافات از اموال عمومي توسط  اختالس، -1

موارد ارزشمند که مقامات هرگونه مال يا ساير ) مقامات رسمي
 .(دشو اعطا مي ها ها بدان سبب خود يا موقعيت آن رسمي به

 .به يک مقام دولتي يا هر شخص ديگر امتياز ناروا وعده و يا ارائة -3
 .سوءاستفاده از منصب -4
در دارايي يک افزايش قابل توجه )شدن من غير حق  دارا -5

تواند آن را با درآمد  طور منطقي نمي مقام رسمي که وي به
: 9919، و استيوتافرد هرينگتون) .(قانوني خويش توضيح دهد

999) 

 هاي فساد در بخش سالمت ويژگي -1
 عدم توازن اطالعات -2
دهندگان خدمات سالمت نسبت  همندان و ارائ نحوي که حرفه به

 .ها دارند به بيماران اطالعات بيشتري درخصوص داروها و بيماري
کنندگان خدمات و کاالهاي پزشکي از علم بيشتري  مينتأ
 .ت به مقامات عمومي دارندشان نسب هاي وردهخصوص فرآدر
 نظارت، عدم قطعيت ذاتي در انتخاب، (:ابهام)عدم قطعيت  -1

شناسايي متخلف و تحميل خدمات درماني  گيري و ارائة اندازه
 .سازد وليت بر او را دشوار ميمسؤ

 .هاي زياد درگير طرف هاي نظام سالمت، پيچيدگي -3
چينسون و ديگران، ؛ هات999: 9919و استيوتافرد،  هرينگتون)

3191 :919) 
معامالت و  ها، تمامي سوءاستفاده مطابق نظر ساودف و هاسمن،

 .گيرد فعل و انفعاالت دو يا چند بازيگر را در بر مي
 گذاري، مجالس قانون وزارت بهداشت،)کنندگان  تنظيم -2

 .(نهادهاي رسمي داراي مجوز هاي نظارتي، کميسيون
هاي خصوصي  بيمه مين اجتماعي،هاي تأ سازمان)کنندگان  پرداخت -1

 .(اهداکنندگان عمومي و خصوصي هاي مالي، واسطه و عمومي،
 ،هاي پزشکي پزشکان و انجمن ها، بيمارستان)دهندگان  هارائ -3

 .(داروسازان
 .(هاي حمايتي از بيماران گروه بيماران،)کنندگان  مصرف -4
پزشکي و  ي،کنندگان تجاري کاالها و خدمات درمان مينتأ -5

 .دارويي و تجهيزات پزشکي
 يي که در زمينةها گروه)دهندگان  محققان و آموزش -0

ها تا  کنند از دانشکده تحقيقات دارويي و درماني فعاليت مي
 ,Vian؛ 961: 9919و استيوتافرد،  هرينگتون)(. نشريات

2008:83) 
و  اردگذ يم ريثأها تنهيهز تيسالمت و اولو استيفساد بر س

مراقبت  تيفيو ک يدسترس يرو ميمستق يمنف ريثأتواند ت يم
اد جامعه به که سالمت افر شود يداشته باشد و باعث م ماريب

 (961: 9919و استيوتافرد،  هرينگتون). فتدخطر بي
از  دياست که با ييها بخش نيتر از مهم يکي نظام سالمت نيز

است، از  ازين تيوضع بهبود يبرا نيبنابرا. کن شودشهيفساد ر
 . ميکن يريشگيفساد پ
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 عوامل ايجادکننده و مستعد توليد فساد -3
 :استبه شرح زير  فساد ةکنندجاديعوامل ا

هاي  وجود برخي افراد داراي امضاي طاليي در کميسيون -9-9
ارت بهداشت که تعارض هاي وز و ساير کميسيون 18 ةماد

 منافع دارند
و درمان وزارت بهداشت اختيارات دارو  اساس قوانين حوزةبر

ين و مقررات دارويي و پزشکي قوان 18ة قانوني کميسيون ماد
هاي سراسر کشور تفويض شده  به دانشگاه 2334مصوب سال 

کيد فراوان بر شفاف شدن روند و فرآيند رغم تأ علي .است
 ها؛ دانشگاه 18 ةهاي ماد گيري توسط کميسيون تصميم

فتاده و براي مثال در مورد دو اه اتفاق نيگ سفانه اين امر هيچمتأ
نتايج متفاوتي حاصل  ،مشابه مطروحه در يک کميسيون ةپروند

داشتن کسب و کارهاي  اي، هاي سليقه گيري تصميم .شده است
هاي سياسي و عدم  بندي جناح وجود رانت اطالعاتي، خصوصي،

هاي نظارتي سبب ايجاد  نظارت صحيح توسط دستگاه
بسا بر  چه .اي خالف قوانين مصروحه شده استه گيري تصميم

سسات پزشکي که واجد هاي نادرست به مؤ گيري اثر تصميم
امتياز الزم نبوده مجوز فعاليت داده شده و حق فرد ديگري که 

 فساد. در يک رقابت سالم واجد شرايط است را ضايع کرده است
 نهايت رد اما گذارد مي ثيرتأ رقابت اصل بر ابتدا اگرچه اقتصادي

 .کند مي مخدوش را ساالري مردم و عدالت
 رسيدگي به تخلفات انتظامي پزشکانهاي  هيأت -3-1

نظام قضائي هر فرد  براساس اصل دادرسي منصفانه در هر
بايد قادر باشد تا شکايت و خواستة خود را از اي  ديده زيان

نامه و  ينبا مراجعه به آئ. کندن و قانوني پيگيري طريقي مطمئ
الخصوص  وانين موجود در سازمان نظام پزشکي عليق

هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشکان متوجه اين  هيأت
ها مابقي  تي مدعو به اين هيأشويم که غير از قاض مطلب مي

که از نظر عددي نيز در  هستندپزشک و يا کادر درماني  ،اعضا
. ستمندان ا اين ترکيب برتري با پزشکان نسبت به ساير حرفه

 يکي آنکه چگونه بيماري :اساسي وجود داردپرسش حال چند 
که شکايت کرده است بايد اطمينان حاصل کند که حقوق از 

وي توسط همکاران فردي که دچار تخلف شده است  رفتة دست
 شود؟ احقاق مي

 ها براي اين که مجددًا تاعضاي اين هيأبسياري از  -دوم
ازمان نظام س ةمديرت نظر خود در هيأصنف مورد ةنمايند

اي که  لهأمس .ي همکاران خود دارندپزشکي شوند نياز به رأ
مطرح است وجود تنگنا و فشار براي راضي نگه داشتن 

خالف صنف خود صدور تواند بر چگونه مي. باشد همکاران مي
 .دکني رأ
  رانت سياسي در تعيين مديران -3-3
رشوه  رفتنيپذ اي ياخاذ :ها ها و پست تيفروش موقع -3-3-2

 ماتيو تصم ياستخدام ماتيگذاشتن بر تصم ريثأبه منظور ت
 نيتأم ستميس زمينه نيدر هم. مربوط به صدور مجوزها است

و اقدامات شفاف برخوردار باشد و نسبت به  ها هياز رو ديبا روين
اصل  نيچن گو باشد و هم اقدامات صورت گرفته، پاسخ

جذب، انتخاب و استخدام  را در يمحور و عدالت يساالر  ستهيشا
سفانه تعدادي از مديران ستادي متأ. قرار دهد تيرا در اولو

هاي سياسي تعيين شده و  بندي ها براساس جناح دانشگاه
 .تخصص و مهارت ايشان معيار انتخاب نبوده است

 نمايندگان مجلس در امور دانشگاه دخالت -3-4
کي سبب هاي علوم پزش ساي دانشگاهؤعدم استقالل برخي ر

اصرار براي استخدام افراد . ورود آسيب به آن دانشگاه شده است
واگذاري قراردادهاي  مجلس در دانشگاه، ةفاميل نمايند

خريد  سپاري دانشگاه به افراد مدنظر فالن نماينده، برون
ة نماينده و موارد زيادي که مايحتاج دانشگاه از افراد مورد اشار

 .اند هاي علوم پزشکي انجام داده ساي دانشگاهمتأسفانه برخي رؤ

 از فساد يريشگيپهاي  حل راه -4
 مستقيم /غيررسمي و رسمي) تبعيض عدم اصل به التزام -4-2
الخصوص در انتخاب  علي (غيره و سيستماتيک /غيرمستقيم و

 مديران

 :يارهاياساس معکالن بر رانيها و مد ارشد دانشگاه رانيانتخاب مد
 يستميس تيريو مد لياصول تحل -2
 نظام سالمت تيريمد ژهيو هکالن و ب تيرياصول مد -1
 يريگ مياز تصم تيکالن و نظام حما يريگميتصم -3
(System Support Decision) 
 ياتيو عمل يراهبرد يزير و برنامه تيريمد -4
 سالمت يگذاراستيس -5
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 له در نظام سالمتأاصول حل مس -0
 در نظام سالمت يبندتينظام اولو -1
 منابع سالمت نيو تأم يزير نظام بودجه -0
 يو اخالق سازمان يستياخالق ز ،ياخالق پزشک -9

 بحران تيريمد -28
 نظام سالمت يها پژوهش ژهيو هپژوهش، ب -22
 و مبارزه با فساد يساز اصول شفاف -21
 مرتبط با سالمت يالمللنيب يها با سازمان ييآشنا -23
مانند ) مرتبط با سالمت يالمللنيب هاي هبا معاهد ييآشنا -24

 (...هوا و  يو آلودگ اتيکنترل دخان ونيکنوانس
مانند اداره کردن جلسات، کار  يتيريمد يفرد يها مهارت -25

 ...فنون مذاکره و اقناع و  ،يميت

 (دموکراسي اصل به التزام) قانون حکومت -4-1
 بازدارنده نيقوانوجود  -4-1-2
بازدارنده  پاسخ به آن کاماًل ديباشد،  ييشناسا يفساد يوقت 

ادامه فساد نداشته  يبرا يازهيانگ گريکه د ينحو باشد، به

 ةکه هم جنب ينحو به (Faghihi et al, 2010: 215). باشند

 ,Mostert & Others) يريشگيداشته باشد و هم پ يريتحذ

2015:394; Taromsari & Others, 2018: 372) کشور در 

 3 ةماد ريوجود دارد نظ يبازدارنده در بخش عموم نيانقو ما

ارتشاء و اختالس و  نامجازات مرتکب ديقانون تشد

و  شود ينم يقانون شامل بخش خصوص نياما ا ،يکالهبردار

له مهم أسم .شود دهيشياند يداتيتمه زيخصوص ن نيدر ا ديبا

 زئحا ةنکت. است يدر بخش خصوص ساختال يانگار جرم

 مالوجه و  افتيدر رانيدر ا ءاست که ارتشا نيا گريد تياهم

و  يانگار جرم دينکته هم با نيکه ا ؛يمالريغ هايازياست نه امت

 .اصالح شود

 ها  دانشگاه يمدارک و اسناد مال رهيذخ -4-1-1
 مدارک ةريذخ در برخورد با فساد، لئمسا نيتر از مهم يکي

قابل  تيمدارک کوچک هم اهم ةپروند کي يدر بررس .است
 .داشته باشد تواند يم يتوجه

بدون تجربه و  مانکاريپ ايشرکت  کيکه  يطور مثال هنگام به
نکته که  نياول .شود يدر نظام سالمت م دهيمزا کي ةسوابق برند

به  ازياست که ن يعادريغ يرخ دادن امر کند يجلب توجه م
 .کند يفرد را دو چندان م نيو صحت اطالعات و مدارک ا يبررس

 امر  نيا يرسان و اطالع نيبرخورد با متخلف -4-1-3
 ةدانشگاه برند کيکه در  ييها از شرکت ياريموارد بس يبرخ در
 انيجر کيبوده و متعلق به  يمتعدد هستند صور يها دهيمزا

 .خاص هستند
 بياقدام به تصو 2331گذار در سال  که قانوننيرغم ا يعل
و  نيمجلس ندگانينما و وزرا ةبه منع مداخل راجع يقانون ةحيال

که  کرد بيرا تصو يکشور يکارمندان دولت در معامالت دولت
 اي يبراساس آن کارمندان دولت از شرکت در معامالت دولت

امر در  نيا سفانهأتم ندشددر معامالت مذکور ممنوع  يداور
 .شود ينم تيمعامالت انجام شده رعا

که  کي ةماد 2 ةگذار در  تبصر قانون حيصر ديکأتوجه به ت با
 اوالد بالفصل و شوهر و ايخواهر وزن  برادر و مادر و پدر و

 نيهمچن قانون و نيداماد اشخاص مندرج در ا عروس و
نحو مندرج در بند  الذکر به فوق يکه اقربا يسساتؤم ها و شرکت

توانند با  يسمت باشند نم يدارا اي ميدر آن سه 0 و 1
 اي ها و سازمان اي و ها يردارشه اي ها و بانک اي ها و وزارتخانه

اشخاص در آن  نيقانون که ا نيسسات مذکور در اؤم ريسا
 ايدارند وارد معامله  تيريمد اي معاونت و اي سمت وزارت و

 رياز موارد با استفاده از سا ياريباز هم در بس. شوند يداور
 .شود يقانون دور زده م نياقارب ا

المعامله در  فراد ممنوعکردن شمول ا شتريب يشنهاديحل پراه
 .آن است يقانون و بازنگر نيا

 /فرايندي/ موضوعي/ فردي /نهادي) شفافيت -4-3
 (عملکردي

  تيفرهنگ شفاف -4-3-2
الزم  يها يتجارب بشر نشان داده محروم کردن مردم از آگاه

 شيو پا ها انتشار گزارش قياز طر تيشفاف. شود يسبب فساد م
تواند  يم يو قواعد اخالق نيا قوانب يخصوص يها انطباق شرکت
با به اشتراک گذاشتن اطالعات،  تيدر واقع شفاف. اثربخش باشد

آورد و در  يوجود م به يريادگي يها ، فرصتندک يم جادياعتماد ا
 .شود يتر منجر مقيدق يها يريگ ميبه تصم تينها
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 (معنادار و مؤثر /آزاد /عمومي) مشارکت -4-4
 يباينظارت و ارز -4-4-2

و مشارکت دادن  يها و مراکز درمان سر زده از دانشگاه ديبازد
تواند در  يمردم در نظارت بر حضور پزشکان و کارکنان م

که با  ينحو به (40: 1821جودکي، ). ثر باشدؤکاهش فساد م
 .حاکم شود يشتريب تيشفاف يبازرس نديکردن فرآ زهيمکان

 استيخود ر ةوعجممريز ديدر دانشگاه نبا ينظارت ينهادها
نهاد مستقل  کياز  يا مجموعهريز ديبلکه با ،دانشگاه باشد

 .باشد هيئقضا ةمانند قو

  مردم يساز آگاه -4-4-1
 ديمردم را با فساد آگاه کرد و با ديمختلف با يابزارها قياز طر

ها است تا اگر  حق آن يبه آنان اطالع داده شود که چه خدمات
ز او درخواست رشوه کرد بتواند اش افهيانجام وظ يبرا يفرد

 (Vian, 2008:83). کند و از دادن رشوه امتناع کند يگريپ
الخصوص در  يخود عل ةياول حقوقآگاه کردن مردم از  اصواًل

 .از آموزش حقوق بشر است يريناپذ ييسالمت بخش جدا ةحوز

 از افشاگران تيحما -4-4-3
به اصطالح  ايد و گونه مراکز در صورت اعالم فسا نيکارکنان ا

 دي، با(Kesselheim & Studdert, 2008: 342)زن  سوت
از  تيو حما يزن سوت. رنديگ قرار تيتحت حما ق،يبر تشو عالوه
. مبارزه با فساد است يکارآمد برا يها حل از راه يکيآن 
 ياسيو س يگفرهن ،يحقوق ،يقانون يسازوکارها جاديا نيبنابرا

 .است ياتيها ح از آن تيو حما رانگيباز نيا يريگ شکل يبرا
(Givati, 2016:43) 

 گيري نتيجه
 نبود و شفافيت نبود تبعيض، وجود قانون، حاکميت نبود

 .هستند فساد و بشر حقوق نقض علل ترين مهم از پاسخگويي
اطالعات به مردم  ، ارائةهاي عصر اطالعات يکي از موهبت

ت را نيز بر حل مشکل مشکال عصر اطالعات عالوه .است
 ةم مالي در همجرائ بسا بسياري از تخلفات و چه. مطرح کرد

يت و رصد کردن شده الخصوص سالمت قابل رؤ ها علي حوزه
يکي ديگر از کارکردهاي عصر اطالعات اين است که . است

 .پنهان کردن اموال در کشورها بسيار مشکل شده است

بسياري از  ةسفانه هنوز اطالعات غيرمحرمانبا اين وجود متأ
در  .يت نيستبل رؤمراکز درماني و سالمت براي عموم قا

فرماست و  حکم يو محرمانگ يکار که اصل پنهان ييها سازمان
 ،يفکر تيمالک ،يخصوص ميحر رينظ يمحرمانگ ساتيسأاز ت

 ييهاامديشود، پ يم يابزار ةاستفاد يمل تيو امن ياراسرار تج
منافع به ارمغان  حکومت اشخاص و تعارض ،يچون فساد ادار

 قياز طر يبخش خصوص ،چرخان يها درب ةيدر نظر. آورد يم
به شکل  يمختلف در کارکنان بخش عموم يها زهيانگ جاديا

استفاده  شده، جادياز رانت ا« ياخالقريغ»،  اما «يقانون شبه»
کند و  يم ديکشورها را تهد ةاست که هم يفساد معضل. کند مي

و يکي از  ستيخاص ن ةطقمن کيکشور خاص و  کيمختص 
 .هاي آن از دست رفتن اعتماد در جامعه است ترين آسيب بزرگ

اي اعتماد وجود نداشته باشد رقابت منصفانه  اگر در جامعه
گيرد و بدون رقابت منصفانه جامعه به پيشرفت  صورت نمي

اصل رقابت اصلي مهم در تجارت است که با فساد و  .رسد نمي
 .رود يتعارض منافع از دست م

سياست مبارزه با و  شود فساد توسط يک کشور برطرف نمي
 .قوي کشورها دارد ةفساد نياز به اراد

ها و اصول مشترکي وجود دارد که مورد مخاطره قرار  ارزش
در صورت  .اول است در حقوق ارزش عدالت پاية. گيرد مي

 ،شود طور عمده حاصل مي رخورد نکردن با فساد دو نتيجه بهب
خوردگي افراد سالم در سيستم و احساس عجز و يکي سر

 .هاي فساد است افسردگي و ديگري جذب افراد مستعد در شبکه
دنيا پس از  .المللي است بين لةأة سالمت يک مسفساد در حوز

ها آسان شده  جايي انسان صنعتي شدن از لحاظ سياسي جابه
از بسياري  .کند اموال مردم به راحتي از مرزها عبور مي است،

اند به راحتي اموال خود را از  افراد که تحت تعقيب قرار گرفته
 .اند کشور خارج کرده و خود نيز گريخته

ري امور سپا مبارزه با فساد برون يکي از کارهاي انجام شده در زمينة
 .خوبي نيز نداده است ةسفانه نتيجدر نظام سالمت است که متأ

ا فساد قابل ترديد ها براي مبارزه ب تئوري کوچک کردن دولت
وقتي کشورهاي بزرگ مانند فنالند باالترين بخش دولتي . است

 .باشند ترين فساد را نيز دارا مي را دارند و کم
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مور بخش د در نظام سالمت ارتباط مستقيم مأاصلي فسا ةريش
 .عمومي و مردم است

تي قطع آن با فناوري حل کمرنگ کردن اين رابطه و ح راه
ناوري اطالعات سبب ايجاد شفافيت خواهد و ف اطالعات است

ي با فناوري مناسب ول .شفافيت پاسخگويي به همراه دارد .شد
 .بروز انواع جديدي از فساد است چون فناوري نامناسب منشأ

وزارت بهداشت براي وقتي يک نفر وارد يک نهاد عمومي مانند 
شود نبايد  پزشکي و يا موارد ديگري مي اخذ مجوز يک مؤسسة

راه . شود فتد که اگر پول ندهم کارم انجام نميه اين فکر بيب
 .مقابله تغيير نگرش مردم است

 تيو حما يزن مربوط به سوت نيها وضع قوانوهيش نياز ا يکي 
همچون قانون  ينيقوان ياجراهمچنين  .زنان است از سوت

حمايت از آمران معروف و  ،آزاد به اطالعات يانتشار و دسترس
 گويي پاسخ ،يمدکارآ توان يم ،تيقانون شفاف منکر وناهيان از 

در نظام سالمت و  يو مال ينظام ادار يساز يو چابک
چه دست داشتن در . را ارتقا داد هامارستانيالخصوص ب يعل

است که  يعوامل ،يچه چشم بستن بر فساد اقتصاد فساد و
  .دکن يکشور را ُکند م يحرکت عموم

 يابتدا آگاه دياز فساد با يوانمند و عارت يدرمان طيداشتن مح يبرا
 جاديداده شود و سپس با ا مارانيخدمت و ب رندگانيالزم به گ

 .مستمر است شيپا يدرمان ةخارج از بدن ينظارت يهاستميس

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  ني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رساندهاز تمام کسا

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

مشترکًا آوري منابع و نگارش  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است گانتوسط نويسند

 تضاد منافع

 .افع استاين پژوهش فاقد هرگونه تضاد من
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