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قصور پزشکی

دکتر محمد رضا فارسی نژاد
اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان





افزایش شکایت از پزشکان

سال میزان شکایت ازسه تا 20درآمریکا در طی •

افزایش یافته% 27چهاردرصد شکایت به 

شکایت در سال مطرح میباشد5000در سوئد •

سال میزان شکایت دو برابر شده5در ایران در طی•



مقایسه آمار پرونده هاي ارجاعي به 

سازمان پزشكي قانوني كشور



انواع مسئولیت پزشکان

مسئولیت اخالقی-1•

مسئولیت قانونی-2•

مدنی:الف•

جزائی یا کیفری:ب •

مسئولیت انتظامی-3•



(ق م ا289ماده ()جنایت)جرم انواع 

عمد•

شبه عمد•

خطای محض•



"قصور پزشكي و علل شایع آن"

قصور چیست؟•

چه موقع میگوئیم فردي مرتكب قصور شده است؟•

ده چه موقع گفته میشود طبیب مرتكب قصور پزشكي ش•

است؟

انواع قصور پزشكي كدام است؟•

نحوه رسیدگي به قصور پزشكي چگونه است؟•

مراجع ذیصالح رسیدگي به قصور پزشكي كدامند؟•



براي آنكه بتوان گفت فردي مرتكب قصور شده 

:باید

یتي در فردي كه مرتكب قصور میشود باید وظیفه یا مسئول•

.قبال فرد دیگر داشته باشد

.اشدكوتاهي كرده ب, باید در اجراي وظیفه یا مسئولیت فوق•

رد در نتیجه كوتاهي نمودن در مسئولیتي كه نسبت به ف•

.وي دچار آسیب و زیان شده باشد, داشته 



":قصور پزشكي"براي اطالق لفظ 

پزشكي فرد باید بیمار پزشك باشد و در واقع پزشك مراقبت•

.و درمان وي را پذیرفته باشد

پزشك باید اعمالي انجام داده باشد كه از نظر معیارهاي •

اعمالي را پزشكي قابل پذیرفتن نمیباشد و یا بطور شایعتر

, یدادكه به عنوان اقدامات پذیرفته شده پزشكي باید انجام م

.انجام نداده باشد

ادن در نتیجه انجام عملي كه نباید انجام میشد و یا انجام ند•

.باشدبیمار متحمل اسیب شده, كاري كه باید انجام میگرفت



(ق م ا145تبصره ماده:)انواع قصور پزشكي

بي مباالتي

بي احتیاطي

عدم رعایت نظامات ،عدم مهارت

،مسامحه وغفلت از مصادیق دولتي

آنهاست



“بي مباالتي”

و پزشك از انجام اعمالي كه در مواجهه با بیمار و بیماري ا•

جزو اعمال پذیرفته شده ضروري بوده اند غفلت نموده 

.است یعني اموري كه الزم بوده انجام دهد انجام نداده است

ترک فعل الزم•



:1مثال 

شود فردي دچار حادثه شده و توسط پزشك مسئول اورژانس ویزیت می•
ر مصدوم در اث(. با این كار وي مسئولیت بیمار را پذیرفته است)

پزشك با معاینه . افتادن روي دستش از درد مچ دست شاكي است
یي وي را بالیني تشخیص ضربدیدگي جزیي گذاشته و با دستور دارو

یه مصدوم بعد از مدتي بعلت استمرار درد و تورم ناح. مرخص میكند
مچ دست به طبیب دیگري مراجعه و در رادیوگرافي تشخیص 

شكستگي داده میشود و علیرغم درمان مقتضي دچار عوارضي 
ر بعبارت دیگ)میشود ( ارتریت و از كار افتادگي, بدجوش خوردن)

(بیمار دچار آسیب میشود

(تيبي مباال..... )پزشك اورژانس از انجام رادیوگرافي غفلت كرده و •



:2مثال 

یك پزشك جراح روز بعد از عمل جراحي توسط پرستار كش•
تلفني از وخیم شدن حال بیمار مطلع شده و به صدور 

یمار دستورات تلفني اكتفا كرده و از حضور بر بالین ب
ا در نتیجه بیمار دچار عوارضي گردیده ی. خودداري نمود

(بي مباالتي)فوت نموده  

پزشك در مواجهه با بیمار مسموم یا مارگزیده از انجام •
ري برخي اقدامات روتین مثل تجویز آنتي سرم الزم خوددا

بي)در نتیجه بیمار دچار عوارضي گردیده است , نموده
(مباالتي



“بي احتیاطي”

وجهي جراح یا سایرین با انجام اقداماتي در اثر بي ت, طبیب•

آسیب و بیدقتي دچار اشتباه شده اند و در نتیجه بیمار دچار

(.كارهایي انجام داده اند كه نباید انجام میشد)شده است 



:1مثال 

به جا گذاشتن وسایل جراحي یا گاز و امثال آن در داخل •

.شكم بیماري كه تحت عمل جراحي قرار گرفته است



"عدم مهارت" 

ي ناتواني در انجام اموري تخصصي كه توانایي یا كارای•

عدم مهارت ممكن است ناشي از تازه . خاصي الزم دارند

كاري و كم تجربگي باشد و یا ناشي از عدم بهره وري 

د كافي از دانش پزشكي ، عدم مهارت ممكن است عملي باش

:به بیان دیگر عدم مهارت یعني. و یا علمي 

عدم آشنایي متعارف به اصول و دقیق علمي و فني كار•

معین



:1مثال 

زن جواني در اولین بارداري خود به دنبال سقط جنین ناقص•
دچار خونریزي شده به جراح متخصص زنان مراجعه تحت 

بي)درمان كورتاژ قرار گرفته در حین عمل رحم سوراخ شده 
و قوسي از روده از سوراخ وسیع رحم وارد ان شده ( احتیاطي

یده و جراح به تصور آنكه بقایاي جفت است روي آن كورت كش
در ادامه با(. عدم مهارت)و منجر به پارگي متعدد روده گردید 

د و بیرون زدن بیشتر روده جراح زنان متوجه خطاي خود گردی
مت از با كمك گرفتن از جراح عمومي نسبت به برداشتن آن قس

متعاقبا بیمار جوان به دنبال . روده و ترمیم رحم اقدام شد
عفونت ناحیه عمل و ادامه خونریزي تحت عمل هیستركتومي

قرار گرفت و براي همیشه از نعمت بچه دار شدن محروم 
.گردید



(: نمونه هاي دیگري از عدم مهارت: )2مثال 

عدم بكارگیري تكنیك صحیح در جراحي ارتوپدي

یش عدم توانایي مقابله صحیح با برخي عوارض احتمالي قابل پ

بیني

انجام اقداماتي خارج از حیطه تخصصي كه منجر به عارضه و 

آسیب بیمار گردد

انجام جراحیهاي تخصصي قلب و عروق توسط جراح عمومي در 

صورتیكه به علت عدم تبحر كافي منجر به عارضه گردد



"عدم رعایت نظامات دولتي"

منظور نظامات خاص مربوط به صاحبان حرفه هاي •

امل این نظامات خاص ش. پزشكي و رشته هاي وابسته است

قوانین و آئین نامه هاي نظام پزشكي و دستورالعملهاي

درمان و آموزش پزشكي و بخشنامه هاي , وزارت بهداشت

آئین , مصوبه, مراكز علمي و درماني و هرگونه قانون

یا بخشنامه و دستورالعملهایي كه از طرف قانونگذار, نامه

.  شدمقامات صالحیتدار در امور پزشكي وضع گردیده میبا

عمل نكردن به هر كدام را عدم رعایت نظامات دولتي 

.میگویند



:مثالهایي از  عدم رعایت نظامات دولتي

عدم پذیرش بیماران اورژانسي•

تجویز داروهاي ممنوعه•

(به جز به موجب قانون)افشاي اسرار بیماران •

تحمیل مخارج غیر ضروري به بیمار•

ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعي وخامت بیماري•

...تبلیغات گمراه كننده و •

ان عدم رعایت نظامات دولتي ممكن است عالوه بر محكومیت كیفري و جبر•
.خسارت وارده منجر به محكومیت انتظامي پزشكان نیز بشود

مواردي از عدم رعایت نظامات دولتي كه صرفا به صورت خطا اتفاق •
افتاده و موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر نشده باشد موجب مسئولیت

.كیفري نخواهد شد



:یك مثال كلي

.  مراحعه میكند1بیماري به علت شكم حاد جراحي به بیمارستان شماره •
عدم رعایت )پزشك اورژانس بیمارستان از پذیرش وي خوداري میكند 

ه و بدون هرگونه اقدام خاصي با وسایل نقلیه متفرقه ب( نظامات دولتي
مراجعه كرده و در آنجا بالفاصله تحت درمانهاي 2بیمارستان شماره 

.مقتضي قرار گرفته و بهبود یافته است

، یك تخلف انتظامي است و منجر 1در این حالت تخلف بیمارستان شماره •
ي به محكومیت انتطامي در نظام پزشكي خواهد شد ولي مسئولیت كیفر

.بدنبال نخواهد داشت

یدا چنانچه همان مریض امكان دسترسي به موقع به بیمارستان دیگر را پ•
نمیكرد و به علت تاخیر در درمان مقتضي دچار عوارضي یا احیانا مرگ

یز در میگردید عالوه بر محكومیت انتظامي مسئولیت و محكومیت كیفري ن
.انتظار پزشك اورژانس بیمارستان شماره یك بود



:كيمراجع ذیصالح جهت رسیدگي به قصور پزش

(محاكم دادگستري)مراجع قضایي ( الف•

(سازمان نظام پزشكي)مراجع انتظامي صنفي ( ب•

جرائم غیرقصور ممكن است در صالحیت دادگاههاي •

انقالب قرار گیرد ولي قصور پزشكي در صالحیت 

دادگاههاي عمومي است كه در برخي شهرستانها شعب 

ویژه اي از دادگاههاي عمومي تحت عنوان شعبه رسیدگي

.به جرائم پزشكي و دارویي تاسیس شده است





بیمار

پزشكي قانوني صدور حكم قضایي

نظام پزشكي

محاكم دادگستري

(دادگاه عمومي)

صدور راي انتظامي

طرح شكایت بر اساس قانون تشكیل نظام پزشكي



:شرایط عدم قصور در امور پزشكي



بطور خالصه

ر غیر د. قانوني و اخالقی باشند, اقدامات پزشكي باید علمي•

ته اینصورت ولو از بیمار رضایت یا برائت نامه هم گرف

.باشد باز هم مسئول خواهد بود

تمامی بیماران حق دارند از پزشکان انتظار درمان طبی•

استاندارد داشته باشند

ی را پزشکان موظف نیستند نتیجه درمانی رضایت بخش•

برای بیماران تضمین کنند



عوامل موثر در طرح شكایت بیماران از "

"پزشكان

بررسي آماري نشان از افزایش تعداد شكایات دارد و در •

ربوط بررسیهاي تحلیلي مشاهده میشود غالب این شكایات م

د با به مسائل قابل اجتناب است و همكاران پزشك میتوانن

دقت در انجام وظایف خود و حفظ خونسردي و توجه به 

ها و وضع روحي بیمار و اطرافیان او و شرایط اقتصادي آن

امكانات درماني خود و در نظر گرفتن اوضاع و احوال 

.ندكلي از بروز بسیاري از این شكایات پیشگیري نمای



عوامل موثر در طرح شكایت بیماران از "

":پزشكان
عوامل رفتاري•

نيآگاهي ندادن به بیمار و اطرافیان او درباره عوارض احتمالي و خطرات غیرقابل پیش بی•

مسائل مالي و موضوع هزینه درمان•

عامل رشته تخصصي•

(تحریك سایر پزشكان)عامل دخالت سایر همكاران •

نگرفتن شرح حال كامل و عدم تكمیل دقیق پرونده قبل از اقدامات درماني•

قصور در مراقبتهاي بعد از عمل جراحي•

انتخاب بیمار•

عدم مطالعه كافي و نداشتن اطالعات كافي از تازه هاي پزشكي•

درمانگاه و كلینیك به وسایل درماني و لوازم پزشكي ضروري, مجهز نبودن بیمارستان•

ستان و بیمار, نقص مدیریت در بكارگماردن افراد فاقد صالحیت در درمانگاه, مدیریت نادرست•
اتاق عمل و نقص در سیستم سانترال گازها و اكسیژن بیمارستانها

نایلي و خانوادگي و اعتقادات بیمارا, سنن و آداب قبیله اي, بي توجهي به سطح فرهنگ•



:تخلف به دو دسته تقسیم می شود 

تخلف انتظامی-•

تخلف کیفری-2•



خصوصیات تخلفات انتظامي 

.جزء جرایم عمومي نیستند-1•

موضوع آن ها مربوط به رعایت شئون شغلي و رعایت-2•
.  شرح وظایف صنفي و حرفه اي است

و مرجع صالحیت دار به رسیدگي سازمان نظام پزشكي-3•
.  هیئت هاي انتظامي مربوطه هستند

مجازات ها انتظامي بوده و از طرف هیئت هاي انتظامي -4•
.تعیین مي شوند

.قابل بیمه شدن نیستند-5•



مجازات های تخلفات انتظامی

ام تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظ( الف•
پزشكی محل 

كی اخطار یا توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزش( ب•
محل 

ریه توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی و نش( ج•
نظام پزشكی محل یا الصاق رای در تابلو اعالنات نظام

پزشكی محل 

از محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته( د•
سه ماه تا یك سال در محل ارتكاب تخلف 



ازوابستهوپزشكیهایحرفهبهاشتغالازمحرومیت(هـ

كشورتمامدریكسالتاماهسه

ازبیشازپزشكیهایحرفهبهاشتغالازمحرومیت(و

كشورتمامدرسالپنجتایكسال

تهوابسوپزشكیهایحرفهبهاشتغالازدائممحرومیت(ز

(1)كشورتمامدر




