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مسئولیت پزشکی
کادر درمــان از نظــر قانونــی مســئول خطــای خــود بــوده و اگــر 
خطــای آنهــا ســبب ایجــاد عارضــه یــا خســارتی بــه بیمــار گــردد 
و رابطــه علیــت بیــن خطــا و آســیب و همچنیــن مســئولیت آنهــا 

اثبــات شــود، مســئول جبــران آن می باشــند. 
ــات  ــوارد تخلف ــد شــامل یکــی از م ــات پزشــکی می توانن تخلف
ــئولیت  ــر آن مس ــاوه ب ــند. ع ــی باش ــی و انتظام ــری، مدن کیف
اخاقــی و مســائل اخــاق حرفــه ای و همچنیــن جرایــم مغایــر با 

شــئون حرفــه پزشــکی نیــز دارای اهمیــت مــی باشــد.
ــِر  ــای ّس ــع و افش ــاف واق ــی خ ــد گواه ــوارد، مانن ــی از م بعض
ــوان تخلــف  ــف انتظامــی و هــم به عن ــوان تخل بیمــار، هــم به عن

ــل پیگیــری اســت. کیفــری، قاب
ــای  ــا خط ــرد ی ــغل ف ــا ش ــط ب ــای مرتب ــه ای )خط ــای حرف خط
انتظامــی( و خطاهــای دیگر)جرایــم( بــا همدیگــر تفــاوت هایــی 
ــوده  ــه ای ب ــررات حرف ــف از مق ــه ای تخل ــای حرف ــد. خط دارن
ولــی جــرم تخلــف از اصــول و قواعــدی اســت کــه ارتباطــی بــا 
حرفــه فــرد نــدارد. مجازاتهــای ایــن دو خطــا نیــز بــا هــم متفاوت 
ــدی،  ــزای نق ــد، ج ــدان، تبعی ــامل: زن ــرم ش ــازات ج ــوده، مج ب
شــاق و حتــی اعــدام مــی باشــد. امــا مجــازات خطــای حرفــه ای 
)انتظامــی( در حیطــه شــغل بــوده، حداکثــر می تواننــد اخــراج یــا 
ــر ایــن خطاهــای عمومــی  انفصــال از آن شــغل باشــد. عــاوه ب
یــا جــرم در قانــون تعریــف شــده و مجــازات هــای آن مشــخص 
ــی کــه مجــازات خطاهــای انتظامــی در  ــده اســت در حال گردی
دســتورالعمل هــای مربــوط بــه آن شــغل آمــده اســت. خطاهــای 
ــی  ــیدگی م ــی رس ــا حقوق ــری ی ــای کیف ــی در دادگاهه عموم
شــوند در حالــی کــه خطاهــای انتظامــی در دادگاههــای انتظامی 

مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد. خطاهــای عمومــی توســط 
عــرف عــام یــا عمــوم مــردم مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد، در 
حالــی کــه خطاهــای انتظامــی توســط متخصصیــن آن حرفــه ای 

ــا عــرف خــاص ســنجیده می شــوند. ی

جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی 
پزشــکان همــواره از موقعیــت اجتماعــی بســیار باالیــی برخوردار 
بــوده انــد. هــر چیــزی کــه باعــث مخــدوش شــدن ایــن رابطــه 
دو جانبــه شــود و باعــث کاهــش اســتحکام آن گــردد، پســندیده 
ــی  ــن وضعیت ــروز چنی ــگیری از ب ــرای پیش ــذار ب ــت. قانونگ نیس
قوانینــی را وضــع کــرده اســت کــه بــه موجــب آن هــا هرگونــه 
اقــدام مغایــر بــا شــئونات حرفــه پزشــکی تخلــف انتظامــی و در 

برخــی مــوارد جــرم محســوب میگــردد .

مسئولیت مدنی پزشک
ــه  ــد، ک ــر عم ــد و غی ــبه عم ــم ش ــد جرائ ــی، مانن ــات مدن تخلف
مــوارد قصــور پزشــکی را نیــز در برمی گیــرد، قابــل بیمــه شــدن 
بــوده و درمانگــر قصــد آســیب یــا صدمــه بــه فــردی را نداشــته 
ولــی ســبب ایجــاد آن شــده اســت. قصــور و تقصیــر پزشــکی بــه 

صــورت مفصــل تــر در ادامــه خواهــد آمــد.

مسئولیت کیفری پزشک
ــد.  ــی باش ــد م ــت ب ــد و نی ــر قص ــی ب ــری، مبتن ــئولیت کیف مس
ــار، مجــازات مــی گــردد کــه:  در صورتــی فاعــل فعــل زیــان ب
فعــل او جــرم تلقــی گــردد. هنگامــی یــک عمــل جــرم اســت 
کــه دارای عنصــر معنوی)ســوءنیت عــام و ســوءنیت خــاص( و 
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ــد آن عمــل را جــرم و  ــز بای ــون نی ــادی باشــد. بعــاوه قان عنصــر م
مســتوجب مجــازات بدانــد. در مســئولیت کیفــری، عــاوه بــر مجنی 
علیــه، جامعــه نیــز از وقــوع جــرم متضــرر مــی شــود در حالــی که در 

مســئولیت مدنــی، متضــرر فقــط شــخص خصوصــی اســت.
هنگامــی پزشــک از لحــاظ کیفــری مســئول اســت کــه عمــل 
ارتکابــی او، تــوأم بــا ســوءنیت باشــد و قانــون نیــز آن را مســتوجب 

ــد.  ــازات بدان مج
از جملــه تخلفــات کیفــری، صــدور گواهــی خــاف واقــع، ســقط 
جنیــن غیــر قانونــی، افشــای راز بیمــار و ســوء رفتــار حرفــه ای 
می باشــد. تخلفــات کیفــری از مــواردی اســت کــه قابــل بیمــه شــدن 
ــون  ــه قان ــی ک ــق مقررات ــازات آن را طب ــد مج ــرم بای ــوده و مج نب

ــد. ــل نمای ــت، تحم ــرده اس تعیین ک

مسئولیت انتظامی پزشک
تخلفــات انتظامــی کــه در نظــام پزشــکی بررســی می شــوند، عبارتند 
ــی  ــده ول ــه ی پزشــک آســیب ندی ــار از مداخل ــواردی کــه بیم از م
پزشــک در کار خــود تخلــف کــرده اســت. ماننــد تأخیــر در ویزیت 
بیمــار یــا غیبــت در محــل کار کــه بــا صدمــه به فــردی همراه نیســت 
ــه  ــن گون ــه ای ــت ک ــده اس ــل کار ش ــی در مح ــبب بی نظم ــی س ول

مــوارد نیــز قابــل بیمــه شــدن نیســتند.
پزشــکان و کادر درمــان ملــزم بــه رعایــت آئیــن نامــه هــا و 
دســتورالعمل های  پزشــکی و پرهیــز از امــور خــاف شــأن و حیثیت 
پزشــکی مــی باشــند. در صــورت وقــوع تخلــف از ایــن نــوع، ایــن 
ــر  ــه دیگ ــازمانهای مربوط ــا س ــکی ی ــام پزش ــازمان نظ ــوارد در س م
ــرد.  ــرار می گی ــد ســازمان نظــام پرســتاری( مــورد رســیدگی ق )مانن

مسئولیت اخالقی پزشک
مســئولیت اخاقــی، عبــارت اســت از اینکــه انســان در مقابــل 
وجــدان خویــش پاســخگوی خطــای ارتکابــی خــود باشــد. بنابرایــن 
ــرای  مســئولیت اخاقــی، کامــًا جنبــه درونــی و شــخصی دارد و ب
ــدان وی  ــه و وج ــه اندیش ــت ک ــل، الزم اس ــناختن فاع ــئول ش مس

بازرســی شــود. بــه عبــارت دیگــر مســئولیت اخاقــی، الزامــی اســت 
ــار  ــار و رفت ــدار، گفت ــر پن کــه شــخص در وجــدان خویــش در براب
خــود دارد. مهمتریــن آداب پزشــکی، راســتگویی، رازداری، احترام 

ــا بیمــار اســت. و برخــورد مناســب ب
مســئولیت اخاقــی بــا مســئولیت مدنــی، خطــای انتظامــی و گاهــی 
بــا مســئولیت کیفــری تداخــل پیــدا مــی کنــد کــه نمونــه آن، افشــای 
ــه  ــورها از جمل ــی کش ــن برخ ــه در قوانی ــت ک ــکی اس ــرار پزش اس

ایــران جــرم تلقــی شــده اســت.

 Malpractices قصور و تقصیر پزشکی
تقصیــر پزشــکی کلمــه رایجــی نبــوده و اگــر چــه صحیــح تــر مــی 
ــه عنــوان قصــور پزشــکی یــاد  باشــد و بیشــتر مــواردی کــه از آن ب
مــی شــود تقصیــر پزشــکی اســت، ولــی بــا توجــه بــه رایــج تــر بودن 
قصــور پزشــکی مــا نیــز در اینجــا از ایــن کلمــه اســتفاده کــرده ایــم. 
ــی  ــئولیت  دارد، کوتاه ــاً مس ــه قانون ــوری ک ــردی در ام ــه ف چنانچ
کنــد و ســبب آســیب دیــدن فــرد دیگــری شــود، فــرد مســئول در 
ــج  ــک معال ــر او، پزش ــده و اگ ــور ش ــار قص ــر، دچ ــرد دیگ ــال ف قب

بیمــار باشــد، قصــور پزشــکی صــورت گرفتــه اســت.
قصــور و تقصیــر پزشــکی بــه دو دســته ی بی مباالتــی و بی احتیاطــی 
تقســیم می شــوند. پیش تــر در کتــاب قانــون مجــازات، انــواع دیگــر 
تقصیــر، شــامل عــدم مهــارت و عــدم رعایــت نظامــات دولتــی نیــز 
آمــده بــود کــه آن مطالــب، در کتاب جدیــد، در بخــش “بی مباالتی 

ــت. ــده اس ــی” گنجانده ش و بی احتیاط
ــت را  ــام می گرف ــد انج ــه بای ــدادن کاری ک ــام ن ــی: انج ـ بی مباالت
ــرح  ــن ش ــق، نگرفت ــه ی دقی ــدم معاین ــد ع ــد؛ مانن ــی گوین بی مباالت
حــال، انجــام نــدادن مقّدمــات عمــل جراحــی، ماننــد تأییــد بیهوشــی 

ــا قلــب و مــوارد مشــابه. ی
ــت را  ــام می گرف ــد انج ــه نبای ــام دادن کاری ک ــی: انج ـ بی احتیاط
ــا  بی احتیاطــی گوینــد؛ ماننــد تزریــق خــون اشــتباه، قطــع عصــب ی

ــورد. ــق داروی بی م ــی و تزری ــریان در جراح ش
بعضــی از خطاهــای پزشــکی، ترکیبــی از بی احتیاطــی و بی مباالتــی 
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ــب،  ــع حال ــی. قط ــه رحم ــای لول ــب به ج ــع حال ــد قط ــت؛ مانن اس
ــۀ رحمــی، بی مباالتــی اســت، یــا کشــیدن  بی احتیاطــی و نبســتن لول
ــی(! ــراب )بی مباالت ــدان خ ــای دن ــی( به ج ــالم )بی احتیاط ــدان س دن
بــرای تحقــق قصــور پزشــکی بایــد همــه شــرایط زیــر وجــود داشــته 

باشــد:
الــف ـ پزشــک یــا کادر درمــان می بایســت مســئولیتی در خصــوص 

بیمــار داشــته باشــد.
بـ  پزشــک یــا کادر درمــان در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی کــرده 

باشــد. )فعــل مجرمانــه یــا خطای پزشــکی(
جـ  در نتیجــه ی ایــن کوتاهــی، بــه فــرد آســیب رســیده باشــد. )نتیجه 

مجرمانه(
دـ  رابطــه ی علیــت بیــن آســیب ایجادشــده و رفتار مرتکب )پزشــک 

یــا کادر درمــان( وجود داشــته باشــد.
برای روشن تر شدن موضوع، چند مثال بیان می کنیم:

ــان متوجــه آســیب دیدگــی  ــال 1: پزشــکی هنــگام عبــور از خیاب مث
ــا  ــد ام ــدام می کن ــه وی اق ــرای کمــک ب جــدی فــردی می شــود و ب
ــه دلیــل عــدم تبحــر، در نتیجــه اقــدام او، فــرد مــورد نظــر آســیب  ب
ــک  ــه پزش ــوری متوج ــف قص ــرط ال ــود ش ــل نب ــه دلی ــد، ب می بین

نیســت.
مثــال 2: در یــک مرکــز درمانــی، پزشــکی موظــف اســت در ســاعت 
8 صبــح در مرکــز حضــور داشــته باشــد ولــی بــه دالیلــی در ســاعت 
مقــرر در مرکــز حاضــر نشــده و در همــان ســاعت، بیمــار بدحالــی بــه 
ــل غیبــت پزشــک دچــار آســیب  ــه دلی ــد و ب مرکــز مراجعــه می کن
می شــود، در ایــن مــورد پزشــک هــم مرتکــب قصــور شــده اســت 
کــه مســئول جبــران خســارت وارده بــه بیمــار )پرداخــت دیــه( اســت 
و هــم بــه دلیــل بــی انضباطــی در محــل کار، مرتکب تخلــف انتظامی 
ــر پزشــک آســیبی متوجــه  ــاال اگــر از تأخی ــال ب شــده اســت. در مث
بیمــار نمی شــد، بیمــار نمی توانســت ادعــای جبــران خســارت کنــد 
ــی کمــاکان تخلــف انتظامــی  ــود. ول و قصــوری متوجــه پزشــک نب

مــد نظــر وجــود داشــت.
مثــال 3: در یــک مطــب پزشــکی، بیمــار پــس از تزریــق پنی ســیلین 

دچــار شــوک آنافاکســی شــده و علی رغــم اقدامــات مناســب 
پزشــک مرکــز و همــکاران، فــوت می کنــد، مطــب پزشــک مجهــز 
ــای  ــاس آیین نامه ه ــر اس ــوی ب ــی – ری ــای قلب ــای احی ــه حداقل ه ب
بیمــار  بــرای  نیــز  بــوده و تزریــق پنی ســیلین  وزارت بهداشــت 
اندیکاســیون داشــته اســت. در مثــال فــوق بــه دلیــل عــدم کوتاهــی 
پزشــک، قصــوری متوجــه او نیســت، چــون تمــام اقدامــات صــورت 
گرفتــه از ســوی وی متناســب و بــر اســاس موازیــن علمــی و عملــی 
بــوده اســت. در ایــن مثــال اگــر اندیکاســیون تزریــق وجــود نداشــت 
ــر  ــز از نظ ــا مرک ــت ی ــور نداش ــق حض ــگام تزری ــک در هن ــا پزش ی
تجهیــزات، بــر اســاس آئیــن نامه هــای وزارت بهداشــت دارای 
ــرای پزشــک قصــور  ــذا ب ــت نشــده و ل ــن رعای ــود، موازی نقصــی ب

تعییــن می گردیــد.
ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــاد جراح ــکم ح ــت ش ــه عل ــاری ب ــال 4: بیم  مث
شــماره1 مراجعــه می کنــد. پزشــک اورژانــس بیمارســتان از پذیــرش 
وی خــودداری می کنــد )بــی مباالتــی( و بــدون هرگونــه اقــدام 
ــاع  ــماره 2 ارج ــتان ش ــه بیمارس ــه ب ــه متفرق ــایل نقلی ــا وس ــی ب خاص
می دهــد و در آنجــا بافاصلــه تحــت درمان هــای مقتضــی قرارگرفتــه 
و بهبــود می یابــد. در ایــن مثــال تخلــف بیمارســتان شــماره 1، یــک 
ــی در نظــام  ــت انتظام ــه محکومی ــی اســت و منجــر ب ــف انتظام تخل
پزشــکی خواهــد شــد ولی قصــوری صــورت نگرفتــه اســت. چنانچه 
همــان بیمــار امــکان دسترســی بــه موقــع بــه بیمارســتان دیگــر را پیــدا 
ــوارض  ــار ع ــی دچ ــان مقتض ــر در درم ــت تأخی ــه عل ــرد و ب نمی ک
ــر محکومیــت انتظامــی، قصــور  ــاً مــرگ می شــد، عــاوه ب ــا احیان ی
ــازات  ــون مج ــاس قان ــر اس ــن ب ــه و همچنی ــورت گرفت ــکی ص پزش
خــودداری از کمــک بــه مصدومــان و رفــع مخاطــرات جانــی، 
ــتان  ــس بیمارس ــک اورژان ــار پزش ــز در انتظ ــری نی ــت کیف محکومی

ــود. شــماره 1 ب
ــرف  ــب و مص ــه ی قل ــاری دریچ ــابقه بیم ــا س ــردی ب ــال 5: پیرم مث
داروهــای ضــد انعقــادی جهــت عمــل فتــق اینگوینــال بــه بیمارســتان 
آمــده اســت. جــراح بــدون گرفتــن شــرح حــال کامــل و توجــه بــه 
ــه ای و داروهــای مصرفــی و مشــکل انعقــادی بیمــار و  بیمــاری زمین
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بــدون انجــام آزمایش هــا الزم، اقــدام بــه جراحــی کــرده و بیمــار بــه 
دلیــل خونریــزی شــدید و شــوک هیپوولمیــک ناشــی از آن فــوت 
می کنــد. در ایــن مــورد پزشــک دچــار قصــور از نــوع بــی مباالتــی 

شــده اســت.
 مثــال 6: بیمــاری بــا درد ناحیــه اپــی گاســتر بــه اورژانــس بیمارســتانی 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــده، ب ــه کنن ــک معاین ــرده، پزش ــه ک مراجع
ــز  ــا تجوی ــار را ب ــب، بیم ــوار قل ــن ن ــدون گرفت ــار و ب ــرایط بیم ش
داروهــای گواَرشــی، مرخــص کــرده و بیمــار چنــد ســاعت پــس از 
ــن مــورد هــم  ــد. در ای ــوت می کن ــی ف ــال ســکته قلب ترخیــص به دنب
پزشــک بــه دلیــل عــدم گرفتــن شــرح حــال کامــل و معاینــه دقیــق، 

ــی شــده اســت. ــی مباالت ــوع ب دچــار قصــور از ن
ــز  ــوب، تجوی ــدان معی ــای دن ــالم به ج ــدان س ــیدن دن ــال 7: کش مث
دارو بــا دوز اشــتباهی بیــش از میــزان دوز درمانــی، تزریــق وریــدی 
دارویــی کــه منــع مصــرف وریــدی دارد، تخلیــه چشــم ســالم به جای 
چشــم معیــوب و یــا جــا گذاشــتن ابــزار جراحــی، گاز و امثــال آن در 
داخــل شــکم بیمــاری کــه تحــت عمــل جراحــی قرارگرفتــه اســت، 

نمونه هایــی از قصــور از نــوع بــی احتیاطــی اســت.
 مجــازات قصــور پزشــکی، جبــران خســارت وارده به صــورت 

ــت. ــا اَرش( اس ــه ی ــارت )دی ــغ خس ــت مبل پرداخ


