


متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتھامتخصص پزشکی قانونی و مسمومیتھا
    عضو ھِیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تھرانعضو ھِیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران



vv مسئولیت مسئولیتResponsibilityResponsibility
vv  انواع مسئولیتانواع مسئولیت
vvرابطھ پزشك با مراجع قضایيرابطھ پزشك با مراجع قضایي
vv قصور پزشكي قصور پزشكيMalpracticeMalpractice
vvانواع قصور پزشكي از نظر حقوقيانواع قصور پزشكي از نظر حقوقي
vvوظیفھ پزشك در موارد وقوع خطاي پزشكيوظیفھ پزشك در موارد وقوع خطاي پزشكي



))ادامه ادامه ( ( خطاي پزشکیخطاي پزشکی

vv برخورد پزشك در موارد اطالع از قصور پزشكي برخورد پزشك در موارد اطالع از قصور پزشكي
توسط سایر ھمكارانتوسط سایر ھمكاران

vvعوامل موثر در شكایت از پزشكانعوامل موثر در شكایت از پزشكان
vv مواد قانوني از قانون مجازات اسالمي در مواد قانوني از قانون مجازات اسالمي در

ارتباط با قصور پزشكيارتباط با قصور پزشكي
vv  شرائط عدم مسئولیت پزشكشرائط عدم مسئولیت پزشك  

vvمشكالت بیمھ اي در خصوص  قصور پزشكيمشكالت بیمھ اي در خصوص  قصور پزشكي



ResponsibilityResponsibilityمسئولیت مسئولیت 
ØØضمانت، موظف بودن بھ ضمانت، موظف بودن بھ : : مفھوم لغوي مسئولیتمفھوم لغوي مسئولیت

..انجام كاري ، مواخذه و بازخواستانجام كاري ، مواخذه و بازخواست
ØØ عبارتست از وضعیت عبارتست از وضعیت : : مفھوم حقوقي مسئولیت مفھوم حقوقي مسئولیت

و شرایطي كھ شخص را مطابق قانون در مقابل و شرایطي كھ شخص را مطابق قانون در مقابل 
تعھد تعھد . ( . ( فعل یا ترك فعل پاسخگو قرار مي دھدفعل یا ترك فعل پاسخگو قرار مي دھد

شخص بر رفع ضرري كھ بھ دیگري وارد كرده شخص بر رفع ضرري كھ بھ دیگري وارد كرده 
. ). )استاست



ØØمسئولیت اخالقيمسئولیت اخالقي
ØØمسئولیت انتظامي یا حرفھ ايمسئولیت انتظامي یا حرفھ اي
ØØ قانوني قانوني ((مسئولیت حقوقي مسئولیت حقوقي((



مسئولیت اخالقيمسئولیت اخالقي

ØØوجدانوجدان  برابربرابر  دردر  وو  خداوندخداوند  پیشگاهپیشگاه  دردر  مسئولیتمسئولیت  
..باشدباشد  ميمي  فردفرد
ØØجنبھجنبھ  بیشتربیشتر  اخالقياخالقي  مسئولیتمسئولیت  اجراياجراي  ضمانتضمانت  

..دارددارد  درونيدروني  وو  اخروياخروي
ØØوليولي  نباشدنباشد  ))  جرمجرم  ((  غیرقانونيغیرقانوني  استاست  ممكنممكن  عمليعملي  

..باشدباشد  اخالقياخالقي  غیرغیر



مسئولیت انتظامي یا حرفھ ايمسئولیت انتظامي یا حرفھ اي
ØØآئینآئین  ،،  مقرراتمقررات  مجموعھمجموعھ  استاست  موظفموظف  پزشكپزشك  

  بوسیلھبوسیلھ  شدهشده  وضعوضع  ھايھاي  دستورالعملدستورالعمل  وو  ھاھا  نامھنامھ
  ،،  بھداشتبھداشت  وزارتوزارت  وو  پزشكيپزشكي  نظامنظام  سازمانسازمان
..نمایدنماید  رعایترعایت    رارا  پزشكيپزشكي  آموزشآموزش  وو  درماندرمان

ØØمسئولیتمسئولیت  رارا  انضباطيانضباطي  تقصیرتقصیر  ازاز  ناشيناشي  مسئولیتمسئولیت  
..گویندگویند  اياي  حرفھحرفھ



))قانوني قانوني ( ( مسئولیتي حقوقي مسئولیتي حقوقي 
ØØوو  خارجيخارجي  معیارھايمعیارھاي  ،،  پاسخگویيپاسخگویي  بھبھ  شسخصشسخص  الزامالزام  منشاءمنشاء  ھرگاهھرگاه    

  باشدباشد  موضوعھموضوعھ  حقوقحقوق  برابربرابر  دردر  وو  جامعھجامعھ  افرادافراد  متداولمتداول  رفتاررفتار  برپایھبرپایھ
..گویندگویند  قانونيقانوني  یایا  حقوقيحقوقي  رارا  مسئولیتمسئولیت  ،،
ØØبربر  فعليفعلي  تركترك  یایا  فعلفعل  فردفرد  طرفطرف  ازاز  بایدباید  قانونيقانوني  مسئولیتمسئولیت  ایجادایجاد  برايبراي  

..باشدباشد  شدهشده  انجامانجام  موضوعھموضوعھ  قانونقانون  خالفخالف
ØØاستاست  قانونيقانوني  یایا  حقوقيحقوقي  مسئولیتمسئولیت  تحققتحقق  شرطشرط  ضررضرر  ورودورود  ..
ØØھمانھمان  قانونيقانوني  یایا  حقوقيحقوقي  مسئولیتمسئولیت  كھكھ  معتقدندمعتقدند  داناندانان  حقوقحقوق  ازاز  بعضيبعضي    

  شكلشكل  بھبھ  وو  یافتھیافتھ  دولتيدولتي  اجراياجراي  ضمانتضمانت  كھكھ  استاست  اخالقياخالقي  مسئولیتيمسئولیتي
..  استاست  درآمدهدرآمده  قانونقانون



))قانونيقانوني((انواع مسئولیت حقوقي انواع مسئولیت حقوقي 

ØØ

ØØ



ØØ ضرر متوجھ شخص خصوصي است ضرر متوجھ شخص خصوصي است..
ØØ قابل تبدیل بھ پول است قابل تبدیل بھ پول است..
ØØ قابل بیمھ شدن است قابل بیمھ شدن است..
ØØجنبھ خصوصي دارد و با رضایت شخص خاتمھ پیدا مي كندجنبھ خصوصي دارد و با رضایت شخص خاتمھ پیدا مي كند..
ØØ ھدف از مسئولیت مدني جبران ضرر و زیان وارده است ھدف از مسئولیت مدني جبران ضرر و زیان وارده است..
ØØ ضمان ناشي از ضمان ناشي از ( ( مسئولیت مدني بھ مسئولیت قراردادي ومسئولیت قھري مسئولیت مدني بھ مسئولیت قراردادي ومسئولیت قھري

..تقسیم مي شودتقسیم مي شود) ) قانون قانون 
ØØانواع قصور پزشكي كھ منجر بھ ضرر و زیان بیمار مي شودانواع قصور پزشكي كھ منجر بھ ضرر و زیان بیمار مي شود..



ØØضرر متوجھ جامعھ مي باشد و جنبھ عمومي داردضرر متوجھ جامعھ مي باشد و جنبھ عمومي دارد..
ØØ قابل تبدیل بھ پول نیست قابل تبدیل بھ پول نیست..
ØØ قابل بیمھ شدن نیست قابل بیمھ شدن نیست..
ØØ ھدف از مسئولیت كیفري مجازات مجرم است ھدف از مسئولیت كیفري مجازات مجرم است..
ØØ دعوي كیفري بوسیلھ مدعي العموم بھ اعتبار نمایندگي جامعھ اقامھ مي دعوي كیفري بوسیلھ مدعي العموم بھ اعتبار نمایندگي جامعھ اقامھ مي

..شودشود
ØØ مواردي از مواردي از . . . . . . صدور گواھي خالف واقع ، سقط جنین جنایي و صدور گواھي خالف واقع ، سقط جنین جنایي و

..مسئولیت كیفري است مسئولیت كیفري است 



رابطھ پزشك با مراجع قضایيرابطھ پزشك با مراجع قضایي

ØØ

ØØ

ØØ



MalpracticeMalpracticeقصور پزشكي قصور پزشكي 
ØØازاز  عبارتستعبارتست  پزشكيپزشكي  قصورقصور  حقوقيحقوقي  اصطالحاصطالح  دردر  ::  

  ازاز  یكيیكي  یایا  پزشكپزشك  توسطتوسط  آورآور  الزامالزام  قانونقانون  یكیك  تركترك
  درمانيدرماني  اقداماتاقدامات  نتیجھنتیجھ  دردر  كھكھ  پزشكيپزشكي  حرفحرف  صاحبانصاحبان

  فراھمفراھم  بیماربیمار  ماليمالي  یایا  جانيجاني  خسارتخسارت  موجباتموجبات  آنانآنان
..گرددگردد

ØØموجبموجب  كھكھ  پزشكپزشك  اقداماقدام  عدمعدم  یایا  اقداماقدام  دیگردیگر  بعبارتبعبارت  
  بیماربیمار  معنويمعنوي  یایا  جانيجاني  ،،  جسميجسمي  ،،  ماليمالي  خسارتخسارت  تحمیلتحمیل
..گرددگردد



انواع قصور پزشكي از نظر حقوقيانواع قصور پزشكي از نظر حقوقي
بي احتیاطيبي احتیاطي1)1)
بي مباالتيبي مباالتي2)2)
عدم مھارتعدم مھارت3)3)

ماديمادي  --
معنويمعنوي  --

عدم رعایت نظامات دولتيعدم رعایت نظامات دولتي4)4)



ØØانجامانجام  وليولي  شودشود  انجامانجام  نبایدنباید  كھكھ  عمليعملي  ازاز  عبارتستعبارتست  
..شودشود  ميمي

ØØشكمشكم  داخلداخل  دردر  گازگاز  یایا  جراحيجراحي  ابزارابزار  ماندنماندن  جاجا  
  پارگيپارگي  ،،  كورتاژكورتاژ  حینحین  دردر  رحمرحم  كردنكردن  پارهپاره  بیمار،بیمار،
  بيبي  ازاز  موارديمواردي  ،،  جراحيجراحي  عملعمل  حینحین  دردر  رودهروده

..  استاست  احتیاطياحتیاطي



ØØعبارتست از عملي كھ باید انجام شود ولي انجام نمي شودعبارتست از عملي كھ باید انجام شود ولي انجام نمي شود..

ØØ  عدم انجام مشاورات الزم ، عدم رزرو خون قبل از عمل ، انجام  عدم انجام مشاورات الزم ، عدم رزرو خون قبل از عمل ، انجام
..ندادن تست در مورد دارویي كھ احتیاج بھ تست داردندادن تست در مورد دارویي كھ احتیاج بھ تست دارد

ØØازاز  مھمترمھمتر  وو  استاست  موجودموجود  قبلقبل  ازاز  عقليعقلي  كاربردكاربرد  نوعنوع  یكیك  مباالتيمباالتي  بيبي  
    آنكھآنكھ  حالحال  ،،  استاست  جزایيجزایي  خطايخطاي  نوعنوع  شدیدترینشدیدترین  وو  استاست  احتیاطياحتیاطي  بيبي
..  استاست  آنيآني  عملعمل  یكیك  احتیاطياحتیاطي  بيبي



عدم مھارتعدم مھارت
ØØوو  اصولاصول  بھبھ  متعارفمتعارف  آشنایيآشنایي  عدمعدم  ازاز  عبارتستعبارتست  حقوقيحقوقي  اصطالحاصطالح  دردر    

..معینمعین  حرفھحرفھ  ازاز  كافيكافي  اطالعاطالع  عدمعدم  یایا  وو  معینمعین  كاركار  فنيفني  وو  علميعلمي  دقایقدقایق

ØØنداردندارد  رارا  الزمالزم  تخصصتخصص  وو  علمعلم  ،،  دانشدانش  پزشكپزشك  ::  معنويمعنوي..
ØØنداردندارد  رارا  الزمالزم  تردستيتردستي  وو  چابكيچابكي  ،،  جسميجسمي  توانایيتوانایي  پزشكپزشك  ::  ماديمادي..

ØØكھكھ  عمليعملي  بھبھ  زدنزدن  دستدست  ::  ازاز  عبارتستعبارتست  مھارتمھارت  عدمعدم  كليكلي  بطوربطور  
..نداردندارد  تسلطتسلط  آنآن  بربر  معنويمعنوي  یایا  ماديمادي  نظرنظر  ازاز  مرتكبمرتكب



عدم رعایت نظامات دولتيعدم رعایت نظامات دولتي
ØØ عدم رعایت آئین نامھ ھا ، بخشنامھ ھا ، دستورالعمل ھا و عدم رعایت آئین نامھ ھا ، بخشنامھ ھا ، دستورالعمل ھا و

مصوبھ ھاي سازمان نظام پزشكي و وزارت بھداشت ، مصوبھ ھاي سازمان نظام پزشكي و وزارت بھداشت ، 
..درمان و آموزش پزشكي مي باشددرمان و آموزش پزشكي مي باشد

ØØ بر خالف بي احتیاطي ، بي مباالتي و عدم تبحر نیازي بھ بر خالف بي احتیاطي ، بي مباالتي و عدم تبحر نیازي بھ
..نظر كارشناس نیست نظر كارشناس نیست 

ØØ عدم رعایت نظامات دولتي ھمیشھ موجب مسئولیت مدني و عدم رعایت نظامات دولتي ھمیشھ موجب مسئولیت مدني و
..كیفري نمي گرددكیفري نمي گردد







در یك مطالعھدر یك مطالعھ
  دلیلدلیل  بھبھ  امریكاامریكا  دردر  نفرنفر  4400044000  ––9800098000ساالنھساالنھ--

..كنندكنند  ميمي  فوتفوت  پزشكيپزشكي  خطايخطاي

  ازاز  ناشيناشي  جديجدي  عارضھعارضھ  دچاردچار  میلیونمیلیون  یكیك  ازاز  بیشبیش--
..شوندشوند  ميمي  پزشكيپزشكي  خطايخطاي

..امریكاستامریكاست  دردر  مرگمرگ  علتعلت  پنجمینپنجمین  پزشكيپزشكي  خطايخطاي--



در مقابل هر شكايت شفاهي چهار بيمار ناراضي وجود دارد «
»و در مقابل هر شكايت كتبي يكصد شكايت شفاهي

:گفت بايد حقيقت در

 ناراضي بيمار )400( چهارصد كتبي شكايت يك مقابل در
.دارد وجود احتماالً



اگر شما مرتكب قصور پزشكي اگر شما مرتكب قصور پزشكي 
شوید موضوع را بھ بیمار خود شوید موضوع را بھ بیمار خود 
اطالع مي دھید یا خیر ؟اطالع مي دھید یا خیر ؟



وظیفھ اخالقي پزشك در برابر بیمار در زمان وقوع خطاي پزشكيوظیفھ اخالقي پزشك در برابر بیمار در زمان وقوع خطاي پزشكي

    شودشود  نمينمي  بیماربیمار  برايبراي  اياي  عارضھعارضھ  ھیچگونھھیچگونھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي1)1)
    آنآن  متوجھمتوجھ  بیماربیمار  معالجمعالج  پزشكپزشك  توسطتوسط  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  وو

..شدشد  نخواھدنخواھد
    شودشود  نمينمي  بیماربیمار  برايبراي  اياي  عارضھعارضھ  ھیچگونھھیچگونھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي2)2)

  ””احتماالاحتماال  بیماربیمار  ،،  معالجمعالج  پزشكپزشك  توسطتوسط  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  وو
..شدشد  خواھدخواھد  آنآن  متوجھمتوجھ

  بیماربیمار  برايبراي  درماندرمان  قابلقابل  یایا  جزیيجزیي  عارضھعارضھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي3)3)
  بیماربیمار  معالج،معالج،  پزشكپزشك  توسطتوسط  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  وو  شودشود  ميمي

..شدشد  نخواھدنخواھد  خطاخطا  بابا  حاصلھحاصلھ  عوارضعوارض  رابطھرابطھ  متوجھمتوجھ



))ادامھ ادامھ ....( ....( وظیفھ اخالقي پزشكوظیفھ اخالقي پزشك
    وو  شودشود  ميمي  درماندرمان  قابلقابل  وو  جزیيجزیي  عارضھعارضھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ))44

  ””احتماالاحتماال  بیماربیمار  معالجمعالج  پزشكپزشك  توسطتوسط  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر
..شدشد  خواھدخواھد  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  بابا  عوارضعوارض  رابطھرابطھ  متوجھمتوجھ

  بیماربیمار  فوتفوت    یایا  وو  درماندرمان  غیرقابلغیرقابل  عارضھعارضھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ))55
  ،،  پزشكپزشك  جانبجانب  ازاز  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  وو  شودشود  ميمي

    خطايخطاي  بابا  فوتفوت  یایا  وو  حاصلھحاصلھ  عارضھعارضھ  رابطھرابطھ  متوجھمتوجھ  بستگانبستگان  یایا  بیماربیمار
..شوندشوند  نمينمي  پزشكيپزشكي

  بیماربیمار  فوتفوت  یایا  وو  درماندرمان  غیرقابلغیرقابل  عارضھعارضھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ))66
    یایا  بیماربیمار  ،،  پزشكپزشك  توسطتوسط  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  وو  شودشود  ميمي

  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  بابا  فوتفوت  یایا  وو  حاصلھحاصلھ  عارضھعارضھ  رابطھرابطھ  متوجھمتوجھ  بستگانبستگان
..شوندشوند  ميمي



vv در مطالعات مختلف روي بیماران و پزشكان در مطالعات مختلف روي بیماران و پزشكان
اكثر بیماران موافق بودند كھ ھمھ چیز در اكثر بیماران موافق بودند كھ ھمھ چیز در 

ارتباط با خطاي رخ داده باید بھ بیمار گفتھ شود ارتباط با خطاي رخ داده باید بھ بیمار گفتھ شود 
در حالیكھ در مقایسھ ، درصد بسیار كمتري از در حالیكھ در مقایسھ ، درصد بسیار كمتري از . . 

..پزشكان مایل بھ اظھار نمودن خطا بودندپزشكان مایل بھ اظھار نمودن خطا بودند



vvميمي  نگاهنگاه  اعتماداعتماد  دیددید  بابا  پزشكانپزشكان  بھبھ  جامعھجامعھ  وو  بیماربیمار  
  خودخود  سالمتيسالمتي  آوردنآوردن  بدستبدست  وو  حفظحفظ  برايبراي  وو  كنندكنند

  كھكھ  گذارندگذارند  ميمي  میانمیان  دردر  پزشكپزشك  بابا  رارا  اسرارياسراري
  نزدیكتریننزدیكترین  حتيحتي  دیگردیگر  فردفرد  ھیچھیچ  بابا  نیستندنیستند  حاضرحاضر
  جامعھجامعھ  ..بگذارندبگذارند  درمیاندرمیان  خودخود  دوستاندوستان  یایا  بستگانبستگان
  وو  بیانبیان  وو  گفتارگفتار  دردر  صداقتصداقت  طریقطریق  ازاز  پزشكيپزشكي

  ایناین  ارتقاءارتقاء  وو  حفظحفظ  بھبھ  متعھدمتعھد  وو  مسئولمسئول  عملعمل
..باشدباشد  ميمي  اعتماداعتماد



اثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشكاثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشك

  بھبھ  بیماربیمار  اعتماداعتماد  افزایشافزایش  موجبموجب  پزشكپزشك  توسطتوسط  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  اظھاراظھار1)1)
..شودشود  ميمي  پزشكيپزشكي  جامعھجامعھ  وو  معالجمعالج  پزشكپزشك

    مطلعمطلع  خودخود  رويروي  بربر  شدهشده  انجامانجام  درماندرمان  نتیجھنتیجھ  ازاز  دارددارد  حقحق  بیماربیمار2)2)
..كندكند  درماندرمان  وو  پیگیريپیگیري  رارا  آنآن  عارضھعارضھ  وو  آسیبآسیب  صورتصورت  ودرودر..شودشود

    یكیك  وو  انگاريانگاري  سھلسھل  وو  قصورقصور  معنيمعني  بھبھ  ””حتماحتما  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  وقوعوقوع3)3)
    غیراخالقيغیراخالقي  عملعمل  یكیك  آنآن  ابرازابراز  عدمعدم  وليولي  نیستنیست  غیراخالقيغیراخالقي  عملعمل
..  استاست

    بھبھ  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ابرازابراز  عدمعدم  وو  بیماربیمار  ازاز  اطالعاتاطالعات  كردنكردن  پنھانپنھان4)4)
    بھبھ  جامعھجامعھ  اعتماداعتماد  كاھشكاھش  بھبھ  منجرمنجر  وو  محسوبمحسوب  فریبكاريفریبكاري  نوعينوعي  بیماربیمار

..شودشود  ميمي  پزشكانپزشكان



))ادامھ ادامھ ((اثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشك اثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشك 

    وو  تت  صدماصدما  درماندرمان  جھتجھت  دردر  بیماربیمار  استاست  ممكنممكن  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  ))55
..گرددگردد  عارضھعارضھ  پیشرفتپیشرفت  بھبھ  منجرمنجر  امرامر  ایناین  وو  برنیایدبرنیاید  حاصلھحاصلھ  عوارضعوارض

  قبالقبال  دردر  بیماربیمار  بھبھ  منطقيمنطقي  غرامتغرامت  پرداختپرداخت  امكانامكان  خطاخطا  ابرازابراز  عدمعدم  صورتصورت  دردر  ))66
..باشدباشد  نمينمي  میسرمیسر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ازاز  ناشيناشي  خسارتخسارت

  توجیھتوجیھ  بایدباید  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  اظھاراظھار  ازاز  امتناعامتناع  برايبراي  گیريگیري  تصمیمتصمیم  نوعنوع  ھرھر  ))77
  صورتصورت  دردر  یایا  طرفطرف  بيبي  پزشكپزشك  یكیك  برايبراي  توجیھتوجیھ  ایناین  كھكھ  باشدباشد  داشتھداشتھ  منطقيمنطقي
..باشدباشد  قبولقبول  قابلقابل  اخالقياخالقي  كمیتھكمیتھ  یكیك  امكانامكان

  وو  اضطراباضطراب  بھبھ  منجرمنجر  بیماربیمار  بھبھ  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ابرازابراز  صورتصورت  دردر  اینكھاینكھ  توجیھتوجیھ  ))88
    توجھتوجھ  بابا  ..  نیستنیست  خطاخطا  اظھاراظھار  عدمعدم  برايبراي  منطقيمنطقي  دلیلدلیل  ..شدشد  خواھدخواھد  ويوي  نگرانينگراني

  كھكھ  شودشود  ابرازابراز  شكليشكلي  بھبھ  تواندتواند  ميمي  بیماربیمار  فكرفكر  سطحسطح  وو  تحصیالتتحصیالت  ،،  وضعیتوضعیت  بھبھ
    ..باشدباشد  آنآن  عوارضعوارض  ازاز  بیشبیش  آنآن  سودمنديسودمندي



))ادامھ ادامھ ((اثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشك اثرات احتمالي ابراز و یا عدم ابراز خطا توسط پزشك 

    وو  افتادهافتاده  اتفاقاتفاق  خطايخطاي  ازاز  آموزشآموزش  بھبھ  منجرمنجر  تواندتواند  ميمي  خطاخطا  ابرازابراز  ))99
..شودشود  مشابھمشابھ  خطاھايخطاھاي  ازاز  جلوگیريجلوگیري

  دردر  بیماربیمار  بیموردبیمورد  شدنشدن  نگراننگران  ازاز  پیشگیريپیشگیري  بھبھ  منجرمنجر  خطاخطا  ابرازابراز  ))1010
..شودشود  ميمي  موجودموجود  مشكلمشكل  موردمورد

    وو  روحيروحي  آرامشآرامش  بھبھ  منجرمنجر  پزشكپزشك  جانبجانب  ازاز  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ابرازابراز  ))1111
..گرددگردد  ميمي  پزشكپزشك  روانيرواني

  منجرمنجر  وو  شدهشده  پزشكپزشك  بھبھ  بیماربیمار  اعتماداعتماد  باعثباعث  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  اظھاراظھار  ))1212
..شودشود  ميمي    معالجمعالج  پزشكپزشك  ازاز  شكایتشكایت  احتمالاحتمال  كاھشكاھش  بھبھ



vvخطايخطاي  اظھاراظھار  عدمعدم  عالرغمعالرغم  كھكھ  موارديمواردي  دردر  
  بیماربیمار  ””احتماالاحتماال  ،،  معالجمعالج  پزشكپزشك  جانبجانب  ازاز  پزشكيپزشكي
  اقراراقرار  وو  اظھاراظھار  ..گرددگردد  ميمي  پزشكيپزشكي  قصورقصور  متوجھمتوجھ

  نفعنفع  بھبھ  ھاھا  جنبھجنبھ  اكثراكثر  دردر  پزشكپزشك  جانبجانب  ازاز  خطاخطا  بھبھ
..  استاست  پزشكپزشك  وو  بیماربیمار



vخطاي اظھار عدم صورت در كھ مواردي در  
 متوجھ بیمار ”احتماال ، پزشك جانب از پزشكي
 ، خطا ابراز اگرچھ گردد، نمي پزشكي قصور

 مسائلي احتمال ولي است بزرگي اخالقي كار
 نامناسب برخورد ، معالج پزشك از شكایت چون
 ، پزشك اعتبار دارشدن خدشھ ، پزشك با بیمار
 وجود ... و اي حرفھ پرونده در تخلف ثبت
 .دارد



رویكرد عملي بھ اظھار خطاي پزشكيرویكرد عملي بھ اظھار خطاي پزشكي
    وو  روحي،روانيروحي،رواني  وضعیتوضعیت  ،،  تحصیالتتحصیالت  ،،  فرھنگفرھنگ  سطحسطح  بھبھ  توجھتوجھ  بابا1)1)

  بیماربیمار  كھكھ  گرددگردد  اظھاراظھار  شكليشكلي  بھبھ  پزشكيپزشكي  خطايخطاي  ،،  بیماربیمار  جسميجسمي
..ببیندببیند  رارا  آسیبآسیب  كمترینكمترین  وو  سودسود  بیشترینبیشترین

  كنیدكنید  آمادهآماده  بیماربیمار  بھبھ  خطاخطا  ازاز  ناشيناشي  واردهوارده  آسیبآسیب  جبرانجبران  برايبراي  رارا  خودخود2)2)
  برطرفبرطرف  جھتجھت  دردر  رارا  خودخود  تالشتالش  تمامتمام  كھكھ  بدھیدبدھید  اطمیناناطمینان  ويوي  بھبھ  وو

..دادداد  خواھیدخواھید  انجامانجام  عارضھعارضھ  كردنكردن
    عذرخواھيعذرخواھي  بیماربیمار  ازاز  وو  ابرازابراز  افتادهافتاده  اتفاقاتفاق  خطايخطاي  ازاز  رارا  خودخود  تاسفتاسف3)3)

..كنیدكنید



))ادامھ ادامھ ( ( رویكرد عملي بھ اظھار خطاي پزشكي رویكرد عملي بھ اظھار خطاي پزشكي 

  ازاز  نامناسبنامناسب  برخوردبرخورد  وو  واكنشواكنش  ھرگونھھرگونھ  آمادگيآمادگي  ))44
..نشویدنشوید  عصبانيعصباني  ھرگزھرگز  وو  باشیدباشید  داشتھداشتھ  رارا  بیماربیمار  جانبجانب

  طریقطریق  ازاز  موضوعموضوع  پیگیريپیگیري  جھتجھت  رارا  خودخود  آمادگيآمادگي  ))55
  حقحق  رارا  آنآن  وو  كنیدكنید  اعالماعالم  بیماربیمار  بھبھ  صالحصالح  ذيذي  مراجعمراجع

..بدانیدبدانید  بیماربیمار
  ھايھاي  زمینھزمینھ  دردر  وو  كنیدكنید  مشاورهمشاوره  تجربھتجربھ  بابا  اساتیداساتید  بابا  ))66

..بخواھیدبخواھید  كمككمك  آنانآنان  ازاز  مختلفمختلف



nnاستاست  سیستميسیستمي  خطايخطاي  پزشكيپزشكي  خطاھايخطاھاي  اكثراكثر  
      بایدباید  پزشكيپزشكي  خطاھايخطاھاي  بررسيبررسي  دردر  وو  فرديفردي  تاتا
  كردكرد  برخوردبرخورد  موضوعموضوع  بابا  سیستميسیستمي  رویكردرویكرد  بابا
  درمانيدرماني  خدماتخدمات  دھندهدھنده  ارائھارائھ  سیستمسیستم  كلكل  وو

..بپذیردبپذیرد  رارا  خطاخطا  مسئولیتمسئولیت



وظیفھ اخالقي پزشك در مواجھھ با وظیفھ اخالقي پزشك در مواجھھ با 
خطاي پزشكي ھمكارانخطاي پزشكي ھمكاران

..  استاست  نشدهنشده  بیماربیمار  نزدنزد  عارضھعارضھ  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي1)1)

  بیماربیمار  نزدنزد  عارضھعارضھ  وو  آسیبآسیب  بھبھ  منجرمنجر  پزشكيپزشكي  خطايخطاي2)2)
..استاست  شدهشده

    ایجادایجاد  حالحال  دردر  كماكانكماكان  گرفتھگرفتھ  صورتصورت  پزشكيپزشكي  خطايخطاي3)3)
))دارددارد  ادامھادامھ  ((  استاست  بیماربیمار  برايبراي  مشكلمشكل  وو  عارضھعارضھ



vv باید زمینھ فرھنگي ، اجتماعي ، قانوني باید زمینھ فرھنگي ، اجتماعي ، قانوني
و اخالقي ابراز خطا توسط پزشكان و اخالقي ابراز خطا توسط پزشكان 
فراھم گردد بھ شكلي كھ پزشكان فراھم گردد بھ شكلي كھ پزشكان 

ترغیب بھ ابراز خطا ھاي پزشكي خود  ترغیب بھ ابراز خطا ھاي پزشكي خود  
گردند واز این بابت حداقل آسیب را گردند واز این بابت حداقل آسیب را 

.  .  ببینندببینند





":":عوامل موثر در طرح شكايت بيماران از پزشكانعوامل موثر در طرح شكايت بيماران از پزشكان""
عوامل رفتاريعوامل رفتاري1.1.
آگاهي ندادن به بيمار و اطرافيان او درباره عوارض  آگاهي ندادن به بيمار و اطرافيان او درباره عوارض  2.2.

احتمالي و خطرات غيرقابل پيش بينياحتمالي و خطرات غيرقابل پيش بيني
مسائل مالي و موضوع هزينه درمانمسائل مالي و موضوع هزينه درمان3.3.
عامل رشته تخصصيعامل رشته تخصصي4.4.
))تحريك ساير پزشكانتحريك ساير پزشكان((عامل دخالت ساير همكاران عامل دخالت ساير همكاران 5.5.
نگرفتن شرح حال كامل و عدم تكميل دقيق پرونده نگرفتن شرح حال كامل و عدم تكميل دقيق پرونده 6.6.

قبل از اقدامات درمانيقبل از اقدامات درماني
قصور در مراقبتهاي بعد از عمل جراحيقصور در مراقبتهاي بعد از عمل جراحي7.7.



بيماربيمار  انتخابانتخاب  --88
  ازاز  كافيكافي  اطالعاتاطالعات  نداشتننداشتن  وو  كافيكافي  مطالعهمطالعه  عدمعدم  --99

پزشكيپزشكي    تازه هايتازه هاي
  وسايلوسايل  بهبه  كلينيككلينيك  وو  درمانگاهدرمانگاه  ،،  بيمارستانبيمارستان  نبودننبودن  مجهزمجهز  ..1010

    ضروريضروري  پزشكيپزشكي  لوازملوازم  وو  درمانيدرماني
    بكارگماردنبكارگماردن  دردر  مديريتمديريت   نقص نقص  ،،  نادرستنادرست  مديريتمديريت  ..1111

    اتاقاتاق  وو  بيمارستانبيمارستان  ،،  درمانگاهدرمانگاه  دردر  صالحيتصالحيت  فاقدفاقد  افرادافراد
    اكسيژناكسيژن  وو  گازهاگازها  سانترالسانترال  سيستمسيستم  دردر  نقصنقص  وو  عملعمل

    بيمارستانهابيمارستانها
    ،،  قبيله ايقبيله اي  آدابآداب  وو  سننسنن  ،،  فرهنگفرهنگ  سطحسطح  بهبه  بي توجهيبي توجهي  ..1212

بيمارانبيماران  اعتقاداتاعتقادات  وو  خانوادگيخانوادگي  وو  ايليايلي



در مقابل هر شكايت شفاهي چهار بيمار ناراضي وجود دارد «
»و در مقابل هر شكايت كتبي يكصد شكايت شفاهي

:گفت بايد حقيقت در

 ناراضي بيمار )400( چهارصد كتبي شكايت يك مقابل در
.دارد وجود احتماالً



  - - از قانون مجازات اسالمیاز قانون مجازات اسالمی  295295ماده ماده   33تبصره تبصره 
عدم عدم یا یا   بی مباالتیبی مباالتییا یا   بی احتیاطیبی احتیاطیھر گاه بر اثر ھر گاه بر اثر 

مربوط بھ امری، مربوط بھ امری،   عدم رعایت مقرراتعدم رعایت مقرراتو و   مھارتمھارت
قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی کھ اگر آن قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی کھ اگر آن 

مقررات رعایت می شد حادثھ ای اتفاق نمی  مقررات رعایت می شد حادثھ ای اتفاق نمی  
افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبھ  افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبھ  

  ..عمد خواھد بودعمد خواھد بود



ھرگاه  طبیبي  گرچھ  حاذق  و ھرگاه  طبیبي  گرچھ  حاذق  و   - -   319319ماده  ماده  
متخصص  باشد در معالجھ ھائي  كھ  شخصآ انجام  متخصص  باشد در معالجھ ھائي  كھ  شخصآ انجام  
مي دھد یا دستور آنرا صادرمي كند ھرچند با اذن  مي دھد یا دستور آنرا صادرمي كند ھرچند با اذن  
مریض  یا ولي  او باشد باعث  تلف  شدن  جان  یا مریض  یا ولي  او باشد باعث  تلف  شدن  جان  یا 
نقص  عضو یا خسارت  مالي  شود ضامن  است  نقص  عضو یا خسارت  مالي  شود ضامن  است  
مگراینكھ  قبل  از شروع  بھ  درمان  از مریض  یا مگراینكھ  قبل  از شروع  بھ  درمان  از مریض  یا 

..ولي  او برائت  حاصل  نمایدولي  او برائت  حاصل  نماید



ھرگاه  طبیب  یا بیطار و مانند آن  قبل   ھرگاه  طبیب  یا بیطار و مانند آن  قبل     - -   322322ماده  ماده  
از شروع  بھ  درمان  از مریض  یا ولي  او یا از از شروع  بھ  درمان  از مریض  یا ولي  او یا از 

صاحب  حیوان  برائت  حاصل نماید عھده دار صاحب  حیوان  برائت  حاصل نماید عھده دار 
..خسارت  پدید آمده  نخواھد بودخسارت  پدید آمده  نخواھد بود




