اصول اساسي بيانيه هلسينكي
(اصول اخالقي در پژوهش هاي پزشكي بر روي انسان)
 - 1اًجبم تحقیق پضضکی ثش سٍی اًسبى ثبیستی ثب هَاصیي پزیشفتِ ضذُ ػلوی تغجیق داضتِ ثبضذ ٍ ثش اسبس تجشثیبت
آصهبیطگبّی ٍ حیَاًی کبفی ٍ ضٌبخت کبهل اص اعالػبت ػلوی هَجَد تذٍیي ضَد.
 - 2عشاحی ٍ اجشا ی ّش سٍش آصهبیطگبّی سٍی اًسبى ثبیذ ثِ سٍضٌی دس یک ثشًبهِ تحقیقبتی تذٍیي ضذُ تَسظ یک کویتِ
هستقل  ،ثشسسی ٍ تصَیت ضَد.
 - 3تحقیقبت پضضکی ثش سٍی اًسبى ثبیذ هٌحصشا تَسظ افشادی کِ اص ًظش ػلوی صالحیت داسًذ ٍ صیش ًظش پضضکی کِ اص ًظش
ثبلیٌی کبسآهذ ثبضذ ،اًجبم گیشد.
هسئَلیت افشاد هَسد آصهبیص ّویطِ ثب پضضک است ٍ ،ایي هسئَلیت ّیچگبُ ًجبیذ ثِ خَد آًبى ٍاگزاس ضَدٍ ،لَ آى کِ
خَد ثِ ایي اهش سضبیت دادُ ثبضٌذ.
حقیق ثش خغشات اًجبم آى ثشتشی داضتِ
 -4تحقیق پضضکی ثش سٍی اًسبى تٌْب دس صَستی هَجِ است کِ اّویت ّذف ت
ثبضذ.
ّ -5ش تحقیق پضضکی ثش سٍی اًسبى ثبیذ قجال ثِ دقت اسصیبثی ضذُ ثبضذ ثِ گًَِ ای کِ خغشات قبثل پیص ثیٌی ثب هٌبفغ
احتوبلی آى ثشای افشاد هَسد آصهبیص ثب دیگشاى هقبیسِ ٍ سٌجیذُ ضَد .سػبیت هٌبفغ ایي افشاد ثبیذ ّویطِ ثش هٌبفغ جبهؼِ
ایػلن اٍلَیت داضتِ ثبضذ .
 -6حق فشد هَسد آصهبیص ثشای حفؼ حیثیت اٍ ثبیذ هحفَػ ثبضذ .توبم توْیذات الصم سا ثبیذ دس جْت حفؼ اسشاس ٍی ثکبس
ثشد تب آسیت کوتشی ثش سالهت جسوی ٍ فکشی ٍ ضخصیت اٍ ٍاسد ضَد.
 -7پضضک ثبیذ صهبًی پژٍّص سٍی اًسبى سا آغبص کٌذ کِ ثبٍس داضتِ ثبضذ کِ خغشات احتوبلی قبثل پیص ثیٌی است .پضضک
ّش صهبى احسبس کٌذ کِ خغشات تحقیق ثش هٌبفغ ثبلقَُ فضًٍی داسد ،ثبیذ تحقیق خَد سا هتَقف کٌذ.
 -8دس اًتطبس ًتبیج ،پضضک ثبید صحت اعالػبت سا سػبیت کٌذ ٍ ًتبیج تحقیقبتی کِ ثش عجق ضَاثظ ایي ثیبًیِ ثبضذ ،ثشای
اًتطبس پزیشفتِ ضَد.
 - 9دس ّش تحقیق سٍی اًسبى ،افشاد ثبیذ ثِ سٍضٌی ًسجت ثِ اّذاف ،سٍضْب ،فَایذ احتوبلی

 ٍ ،خغشات ثبلقَٓ تحقیق ٍ

ًبساحتی ّبیی کِ هوکي است دس پی داضتِ ثبضذ ،آگبُ گسدًذ ٍ ثِ آًبى گَضضد ضَد کِ ّش صهبى هبیل ثبضٌذ هی تَاًٌذ
تحقیق سا تشک کٌٌذ .پضضک سپس ثبیذ سضبیت آگبّبًِ ٍ آصاداًِ آًبى سا ،تشجیحب ثِ صَست کتجی ،دسیبفت کٌذ.
اضٌذ  .اگش هحقق سوت سیبست ًسجت ثِ
ٌّ – 10گبم اخز هَافقتٌبهِ ،پضضک ثبیذ دقت کٌذ کِ افشاد دس هحظَس قشاس ًگشفتِ ة
افشاد هَسد آصهبیص داسد ،ثْتش است هَافقت تَسظ هحقق دیگشی کِ چٌیي استجبعی ثب آى افشاد ًذاسد ،گشفتِ ضَد .
 -11دس هَسد هحجَساى ،هَافقت آگبّبًِ ثبیذ اص قین آًبى ثش عجق قَاًیي کطَسی اخز ضَد .اگش ضشایظ جسوی ٍ فکشی فشد
هبًغ کست هَافقت اص اٍ هی ضَد ٍ یب دس هَسد افشاد صغیش ،سضبیت ثبیذ اص سشپشست آًبى گشفتِ ضَد.
 -12عشح تحقیقبتی ثبیذ ّویطِ ضبهل رکش هالحظبت اخالقی ثبضذ ٍ هطخص کٌذ کِ هَاصیي رکش ضذُ دس ایي ثیبًیِ دس آى
سػبیت ضذُ است.

 -13هٌبفغ ،خغشات ،هطکالت ٍ اثشثخطی یک سٍش جذیذ ثبیذ دس هقبیسِ ثب ثْتشیي سٍش پیطگیشی ،تطخیصی یب دسهبًی
سایج سٌجیذُ ضَد .استفبدُ اص داسًٍوب یب ػذم دسهبى ،فقظ دس هَاسدی کِ سٍش پیطگیشی ،تطخیصی یب دسهبًی ثبثت
ضذُ ای ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ ّیچگًَِ خغش هضب ػفی سا هتَجِ ثیوبساًی کِ داسًٍوب دسیبفت هی کٌٌذ ًٌوبیذ ،هجبص
است.

تحقیقات بالینی توأم با مراقبت های طبی تخصصی
 -1دس دسهبى ثیوبس ،پضضک ثبیذ ثتَاًذ آصاداًِ سٍش تطخیص یب دسهبًی جذیذی سا ثکبس گیشد ،هطشٍط ثش آى کِ ثِ ًظش اٍ
اّص آالم ٍ ثْجَد سالهت ثیوبس سا دس ثش داضتِ ثبضذ.
ایي کبس ،اهیذ ثِ حفؼ جبى ،ک
 -2فَایذ ،خغشات ٍ ًبساحتیْبی ثبلقَٓ سٍش جذیذ سا ثبیذ ًسجت ثِ هضایبی ثْتشیي سٍش دسهبًی ٍ تطخیصی هَجَد اسصیبثی
کشد.
 -3دس تحقیقبت پضضکی،ثیوبساى تحت هغبلؼِ ٍ اص جولِ افشاد گشٍُ ضبّذ ،ثبیستی اص ثْتشیي سٍضْبی تطخیصی ٍ دسهبًی
هَجَد ثْشُ هٌذ ضًَذ.
 -4اهتٌبع ثیوبس اص ضشکت دس سًٍذ اجشایی پژٍّص ّیچگبُ ًجبیستی ثش ساثغِ ثیي ثیوبس ثب پضضک تأثیش ثگزاسد.
 -5اگش ثٌب ثِ تطخیص پضضکی ،اخز هَافقت آگبّبًِ ثیوبس ضشٍسی ًیست ،دلیل آى ثبیذ هطخصبً دس عشح تحقیقبتی رکش ضذُ
ٍ ثِ ًظش کویتِ هستقل ثشسذ.
 -6پضضکبى تٌْب دس صَستی هجبصًذ تحقیق سا ثب عجبثت خَد تَأم ًوبیٌذ کِ ایي اهش اص ًظش تطخیصی ٍ دسهبًی ثِ ًفغ ثیوبس
ثبضذ.

تحقیقات بالینی غیر درمانی
صضک ثبیذ حبفؼ جبى ٍ سالهت افشادی ثبضذ کِ هَسد
 -1دس اًجبم یک تحقیق پضضکی کِ صشفبً جٌجِ ػلوی داضتِ ثبضذ ح
آصهبیص قشاس هی گیشًذ.
 -2افشاد هَسد آصهبیص ثبیذ داٍعلجبًِ ٍاسد تحقیق ضًَذ؛ یؼٌی افشاد سبلن یب ثیوبسی ثبضٌذ ،کِ عشح آصهبیطی ،استجبعی ثِ
ثیوبسی آًبى ًذاضتِ ثبضذ.
 -3هحقق یب هحققبى ثِ هحض آى کِ احساس ًوبیٌذ کِ اًجبم تحقیق یب اداهِ آى هَجت صذهِ ثِ افشاد هی ضَد،ثبیذ آى سا
هتَقف ًوبیٌذ.
 -4دس تحقیق سٍی اًسبى ،هٌبفغ اجتوبع یب ػلن ّیچگبُ ًجبیذ ثش هٌبفغ ثیوبس ٍ سفبُ اٍ غلجِ کٌذ.

