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بر این است كه همه از آن آگاه شده پس از انتشار قانون فرض 

 اند و قانون نيز قابل اجراء است.

 جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند.

 و حرف وابسته  خطای پزشکی

Medical Malpractice        

 به دو بخش تقسيم ميشود :

  Professional Misconductسوء رفتار حرفه ایی  -1

 Medical Negligenceقصور پزشکی   -2

نمونه هایی از سوء رفتار حرفه ای درپرستاران ) 

 تخلفات انتظامی ( : 

ارتباطات ناپسند با بيمارستان ها و سایر پزشکان و 

آزمایشگاه ها و رادیولوژی و نظایر آن برای اخذ پورسانت و 

تحميل ،  همکاری با افرادفاقد صالحيت ،  یا سود جویی مالی 

و اداعا های واهی و غير تبليغات نابجا ،  مخارج غير ضروری

واقعی درباره تبحر و تخصص خود ویا بی تجربه وانمود کردن و 

سوء استفاده ازروابط با ،  تبحر نداشتن سایر همکاران 

بيماران مانند هتک عفت و یا هتک ناموس و یا گرفتن حق 

افشای راز ،  السکوت برای جلوگيری از افشای راز آنان 

و سوء استفاده از اعتماد  بيمار در موارد غير ضروری

اعتياد و ،  بيماران و کسان آنان و کاله برداری و سند سازی 

اعمال ،  فساد اخالقی و بکاربردن رفتار و گفتارناشایست 

تبعيض بر اساس مليت نژاد  مذهب  موقعيت اجتماعي  سياسي 

عدم رعایت موازین علمي شرعي و ،  اقتصادي  ميان بيماران

سهل انگاري در ،  دولتي صنفي و حرفه ايقانوني نظامات 

عدم رعایت تعرفه هاي مصوب مراجع ،  انجام وظائف قانوني

عدم همكاري با ،  قانوني در خصوص خدمات پزشكي و پيراپزشكي

جذب ،  مراجع قانوني در مواقع بروز بحران و سوانح طبيعي 

هدایت بيمار از موسسات بهداشتي درماني دولتي به بخش خصوصي 

انجام هر گونه تبليغات گمراه كننده در جذب ،  بالعكس یا

،  عدم كمك به مصدومين و مجروحين در مواقع اورژانس،  بيمار
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بكارگيري و استفاده از افراد فاقد صالحيت در امور پزشكي و 

عدم رعایت آئين نامه ها و مصوبات وزارت ،  حرف وابسته

  بهداشت درمان آموزش پزشكي و...

  به تخلفات انتظامیمحل رسيدگی  

  سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی 

موارد تخلف ومجازاتهای آن مطابق با قانون تشکيل  -22ماده  

 1732/11/21سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

وتوسط هياتهای بدوی وعالی انتظامی سازمان نظام پزشکی 

 تعيين خواهد شد .

جمهوری اسالمی مجازند درهریک  دادگاههای -22ماده 

ساعت قبل ازاحضاروجلب هریک از  22ازشهرستانها،حداقل 

شاغلين پرستاری به دادگاه به خاطررسيدگی به اتهام ناشی از 

قصورحرفه ای، به غيرازمواردی که با تشخيص قاضی بيم تبانی 

یافرار ویا امحاء آثارجرم ميرود ، مراتب را به اطالع هيات 

 می نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند .بدوی انتظا

    قصور پزشکی 

به تخلف از الزامات خاص که حرفه و شغل پزشکی و حرف 

وابسته)پرستار و ...(  برعهده آنان گذاشته ، قصور  

 ميگویند.

به عبارتی فرض بر این است که پزشک و پرستار ، احاطه  

وتسلط کافی برموازین و قواعد رشته خود را داشته و درصورت 

نقض آنها مقصر شناخته ميشود و عذر عدم آگاهی از این 

 موازین پذیرفته نميشود.

   شرایط اطالق قصور 

 مسئوليت درمان بيمار با او باشد.  -1

يمار موازین علمی و پزشکی یا در تشخيص یا درمان ب -2

 پرستاری رعایت نشده باشد. 
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به دنبال این سهل انگاری ضرر و زیان مادی یا  -7

    معنوی،جسمی یا روانی به بيمار رسيده باشد .

 اقسام قصور :   

 ”بی احتياطی   -الف     

 ”  بی مباالتی   -ب     

 عدم مهارت   -ج     

 عدم رعایت نظامات دولتی  .  -د     

  بی مباالتی 

بی فکری ” بی قيدی ” بی مباالتی در لغت به معنی بی تدبيری 

 بی توجه ای و غفلت امده است .  ” 

 در تعریف آن ميتوان گفت :

ترک فعلی است که از نظر علمی و اصول پزشکی انتظار انجام   

د  و در واقع نقض ان ميرود ولی در اثر غفلت انجام نمی گير

امری قانونی است به شکلی که شخص باید کاری را انجام دهد 

 ونميدهد 

 ) فعل منفی (    

ی البوتامول به بيمار آسماتيكسندادن اكسيژن یا اسپري  .1

  .مراجعه كرده استبه مرکز درمانی  ه  بطور اورژانسک

سين به یترومایعدم تزریق پني سيلين یا عدم تجویز ار .2

دچار حساسيت به پني سيلين مبتال به فارنژیت چركي بيمار 

 که بعدا به تب روماتيسمی مبتال گردد.  استرپتوككي

 مراجعه کرده و pain Chestی که با بيماردر   EKGنگرفتن   .3

 است . IHD مشكوك به 

  عدم حضور بربالين بيمار در موقع ضروري . .4

 بی احتياطی    •
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مآل اندیش  نباشد ” دیش از نظر لغوی یعنی کسی که عاقبت ان 

 و کار خود را استوار نسازد .

بی احتياطی فعلی است  که  نباید انجام گيرد ولی انجام  

ميشود )فعل مثبت ( . خطایی است که قابل پيش بينی بوده و 

 شخص عاقبت اندیش  و محتاط مرتکب آن نمی شود . 

 مثال : جا ماندن گاز یا وسيله در شکم  .1

 ين کورتاژ پاره کردن رحم ح  .2

 پارگی روده حين جراحی شکم   .3

 تجویز بيش از اندازه دارو در درمان  .4

 تجویز بيش از اندازه داروی بيهوشی    .5

 به جاي اكسيژن اشتباهًا گاز دیگري به بيمار داده شود .6

ل فني داروخانه اشتباهًا به جاي آمپول پروژسترون ومسئ .7

)  آمپول پروستا گالندین ،خانم باردار با لكه بيني به

 تحویل داده و منجر به سقط جنين شده است.  روستادین(پ

شریان رحمي،  به جاي اشتباهاً در جریان هيسترکتومی   .8

  .حالب بسته شود

 عدم مهارت  •

یعنی اقدام به امری که درآن مهارت نداشته ونقطه مقابل 

 عالم بودن وزیرکی واستادی وحذاقت است .

از نظر حقوقی عبارت است ازعدم آشنایی متعارف به اصول   

 ودقایق علمی و فنی کاری معين و بی اطالعی ازآن حرفه  .  

 در دو معنی کاربرد دارد  :   

مادی یا عملی : نداشتن چابکی وتردستی و ورزیدگی  -1   

وتمرین کافی دراموری که حسن انجام آن مستلزم داشتن 

 دتوانایی خاصی ميباش
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معنوی یا علمی : بدون داشتن معلومات واطالعات الزم  -2   

 اقدام به عملی نمودن که موجب صدمه وآ سيب دیگران شود 

  عدم اطالع نسبت به روش تجویز یک دارو یا تجویز داروی

 نامتناسب با بيماری ، از مصادیق عدم مهارت علمی است. 

   آتل گيری غلط که منجر به نکروز عضوی شود 

 ن شریان به جای ورید از مصادیق عدم مهارت عملی بست

 است. 

 

 عدم رعایت نظامات دولتی 

انجام ندادن و عمل نکردن به قوانين دولت ) وزارت بهداشت 

ودرمان ویا سازمان نظام پزشکی ( وعدم توجه و عدم رعایت 

آئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ضمانت 

اجرایی داشته باشند خواه به صورت قانون باشد خواه نظام 

 نامه .   

غلب ازنوع بی مباالتی و قصور در پرسنل با تجربه تر و مسن ا

 عدم رعایت نظامات دولتی است.

قصور در پرسنل جوانتر و تازه کار اغلب از نوع بی احتياطی 

 و عدم مهارت است. 

با استناد به قانون مجازات اسالمی که درادامه مفاد آن 

ارایه ميشود جرایم و تخلفات مربوط به قصور پزشکی مشمول 

 جرم غير عمد ميباشد .

یم غير عمد تنها ارتکاب عمل مادی کافی نيست تا در جرا

بتوان کسی را در معرض مسئوليت و مجازات قرارداد و باید در 

این عمل مرتکب خطایی اعم از بی احتياطی ، بی مباالتی و 

  سایر موارد مستند درقانون انجام داده باشد .

تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير  -141ماده 

عمدي وخطاي محض  ست. در جنایات غيرعمدي اعم از شبهمرتكب ا

 مقررات كتاب قصاص و دیات اعمال ميشود.

 

تقصير اعم از بي احتياطي و بي مباالتي است. مسامحه،  -تبصره
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غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي و مانند آنها، 

حسب مورد، از مصادیق بي احتياطي یا بي مباالتي محسوب 

  ميشود.

هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب  -491ماده 

تلف یا صدمه بدني گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او 

مطابق مقررات پزشكي و موازین فني باشد یا این كه قبل از 

معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه 

ن بودن او، أخذ برائت از مریض به دليل نابالغ یا مجنو

معتبر نباشد و یا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و 

 مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مریض تحصيل ميشود.

در صورت عدم قصور یا تقصير پزشك در علم و عمل  –1تبصره 

 براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.

 بيمار اعم از ولي خاص  -2تبصره 
ّ
است مانند پدر و ولي ولي

عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان یا عدم دسترسي به 

ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و 

تفویض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به 

 طبيب اقدام مينماید.

پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مریض  -494ماده 

ا پرستار و مانند آن صادر مينماید، درصورت تلف یا صدمه ی

( این قانون عمل 491بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده)

 نماید.

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند كه  - 1تبصره

دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ميشود و با وجود این 

بلكه صدمه و خسارت به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست 

 مستند به خود مریض یا پرستار است.

در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات  - 2تبصره

 ( این قانون عمل ميشود.491پزشكي طبق ماده)

در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و  -493ماده 

پزشك براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، 

 امن تلف یا صدمات وارده نيست.كسي ض

کتاب پنجم تعزیرات:  در صورتی که قتل غيرعمد به  212ماده  

بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب ” واسطه بی احتياطی 
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درآن مهارت نداشته ویا به سبب عد م رعایت نظامات واقع شود 

مسبب به حبس ازیک تا سه سال و نيز پرداخت دیه درصورت 

زناحيه اولياء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای مطالبه ا

 محض باشد .

 

  است  بي مباالتياز نوع  ر پزشکی شایعترین قصور در امو

  شرائط عدم قصور در امور پزشكي

 اقدامات پزشك یا تيم درماني قانوني باشد.

 قصد درمان داشته باشد )عدم سوءنيت(.

 اقدامات اخالقي و مشروع باشد.

 علمي پزشكي در انجام اقدامات رعایت شده باشد.موازین 

 اخذ رضایت از بيمار یا اولياء یا سرپرستان وي

  برائت نامه گرفته باشد.

  براي آنكه بتوان گفت فردي مرتكب قصور شده باید:

 فرد وظيفه یا مسئوليتي در قبال بيمار داشته باشد. .1

 د.باید در اجراي وظيفه یا مسئوليت فوق كوتاهي شده باش .2

در نتيجه كوتاهي نمودن در مسئوليت ، بيمار دچار آسيب  .3

 و ضرر شده باشد.

  نمونه هایی از قصور پرستاري

 انجام فعاليت خارج از حيطه كاري

 عدم ثبت كارهاي انجام شده

 استعمال اشتباه داروها

 عدم گزارش دهي بي درنگ وضعيت بحراني بيمار به پزشك مسئول

 خطاهاي داروئي
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 افراد غير حرفه اي براي انجام كارهاي تخصصيبكارگيري 

  نمونه هایی ازقصور پرستاري

 عدم ثبت تماس ها با پزشك)ساعت ، تاریخ، .....(

 عدم اطمينان از صحت دستور پزشك

 پذیرفتن مسئوليت هائي كه تبحر ندارد

 امضاي موارد مشكوك

 عدم گزارش دهي هر گونه دستور مشكوك

 درد جدي نگرفتن شكایت بيمار از

 عدم استفاده از محدودیت هاي فيزیكي

  عدم گزارش وسائل معيوب

  موارد رایج غفلت : 

 اشتباهات داروئی که منجر به صدمه بيمار می شود.

اشتباهات تزریق داخل وریدی که موجب انتشار یا فلبيت می 

 شود.

سوختگی مددجو ناشی از تجهيزات ،استحمام یا ریختن مایعات 

 یا غذای داغ.

 ط که منجر به آسيب مددجو می شود.سقو

 کوتاهی در استفاده از روشهای آسپتيک در هنگام لزوم

 اشتباه در شمارش گازها،وسائل یا نيدل ها در هنگام جراحی

 کوتاهی در ارائه گزارش یا تحویل گزارش ناقص به شيفت بعدی

 کوتاهی در کنترل کامل وضعيت بيمار

 کوتاهی در گزارش تغييرات مهم وضعيت مددجو به پزشک 

 در هنگام تعویض شيفت ها ایجاد ميگردد.  بيشترین خطاي پزشكي
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  اقدامات صحيح براي پيشگيري از خطا

ثبت و مستند سازي كليه اقدامات انجام شده ، گزارش دهي به 

 موقع و صحيح

 بيمه مسئوليت مدني براي تمام افراد تيم درماني

 ي از قوانين و مقررات موجود و رعایت آن در تمام مواردآگاه

 ارائه خدمات استاندارد و ایمن

به روز بودن دانش و قبول كارها در حد وظائف با رعایت نكات 

  الزم

عدم اجرای دستورات مبهم توسط پرستار )دستور اشتباه یا  

 صدمه زننده به بيمار(

  علل انجام خطاهاي پرستاري

 نامناسبساعات كار 

 ساعات كار طوالني و مسئوليت بيش از حد پرستار

 تجربه كاري كم

عدم بكارگيري نيروي انساني كافي در روزهاي تعطيل و شيفت 

 شب

 اتخاذ تصميماتي بدون دانش كافي

 افزایش انتظارات بيماران از پرستاران

  سيستم مراقبتي بيش از حد متكي به پرستاران

 

  سه اصل مهم

 محدوده شرح وظائفكار در 

 رعایت استاندارد در انجام كار

  حداكثر كوشش در انجام وظائف
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چند راهنمایي براي پرستاراني كه تعقيب قانوني 

  شوندمي

هاي با دفتر حقوقي محل كار خود تماس گرفته، و راهنمایي -1

 آنها را دنبال كند.

 اي پزشكي خود تلفن كند،به نمایندة بيمه مسئوليت حرفه -2

شود هایي كه به وي ميتاریخ، زمان، نام نماینده و راهنمایي

را ثبت كند. احضاریه دادگاه را از طریق پست سفارشي براي 

شركت بيمه بفرستد یا حضوري بدهد و رسيد آن را دریافت كند، 

تواند از پوشش دادن به پرستار خودداري زیرا شركت بيمه مي

ده، نماینده بيمه در كند، مگر آنكه در مدت زمان تعيين ش

  جریان امر قرار گيرد.

گاه نباید از خود دفاع كند، زیرا پرستاراني كه هيچ -7

 شوند.تجربه كافي در امر قانوني ندارند، معموال موفق نمي

در بيمارستان هرگز با هيچ كس در مورد دعوي مطرح شده،  -2

ن صحبت نكنيد، فقط آن را با مدیر بحران بيمارستان، در ميا

  بگذارید.

دعوي مطرح شده با شاكي صحبت نكنيد؛ چون  گاه دربارةهيچ -5

هاي شما به عنوان دليلي بر عليه شما، ممكن است از حرف

 استفاده كنند.

گاه دربارة دعوي مطرح شده با فردي كه براي شاكي هيچ -2

 دهد، صحبت نكنيد.شهادت مي

ران صحبت نكنيد. دعوي مطرح شده با خبرنگا گاه دربارةهيچ -3

  چون هر نوع اظهار نظري ممكن است تحریف شده، انتشار یابد.

هيچگونه تغييري در پروندة بيمار ندهيد، زیرا اینكار  -8

غيرقانوني است. بزرگترین اشتباه پرستار دست بردن در 

پرونده است. زیرا دیگر جایي براي دفاع از خود باقي 

كند، كه پرونده فراموش نميگذارد؛ و هيئت منصفه، هيچگاه نمي

 بيمار دستكاري شده است.
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گاه اطالعات را از وكيل مدافع خود مخفي نكنيد؛ وكيل هيچ -9

اهميت مدافع نياز دارد همه چيز را بداند؛ مهم نيست چقدر بي

  باشد، یا به نظر گناهكار بيائيد.

گاه بدون آمادگي قبلي، به جایگاه ویژه شهود در هيچ -11

 نروید.دادگاه 

ادبانه و تند رفتار نكنيد، گاه در جایگاه شهود بيهيچ -11

مؤدب و مسلط بر خود باشيد، حتي اگر وكيل شاكي به طور تند 

 و خشن صحبت كند.

داوطلبانه اطالعات ندهيد. فقط به سؤاالت پاسخ دهيد و  -12

« خير»یا « بله»پاسخ شما كوتاه، تا حد امكان جواب شما 

بلند فقط بهانه به دست وكيل مدافع شاكي هاي باشد. پاسخ

  دهد.مي

  چند سوال رایج :

نامه از بيمار یا آیا اخذ رضایت،  در موارد اورژانس(   1

نمایندگان قانوني او در اقدامات درماني و تشخيصي كه توسط 

  شود ضرورت دارد یا خير؟كادر درمان براي او انجام مي

در موارد اورژانس كه نياز به اقدامات پزشكي فوري دارد اخذ 

نامه ضرورتي ندارد و كادر درماني مجاز نامه یا برائترضایت

هستند هر گونه اقدام الزم درماني جهت نجات جان بيمار را 

 انجام دهند. 

الزم به ذكر است حتي در این خصوص ماده واحده قانون مجازات 

هاي دومين و رفع مخاطرات جاني، مجازاتخودداري از كمك به مص

شدیدي براي مسئوالن و كادر درماني اعم از دولتي یا خصوصي 

دیده و اقدام به درمان او یا كه از پذیرفتن شخص آسيب

 .هاي اوليه امتناع نماید تعيين نموده استكمك

چنانچه پرستاري بر اثر اشتباه و خطاء آمپول دیگري به (  2 

تجویز نموده است به بيمار بزند و منجر به جز آنچه پزشك 

عوارض و در نهایت فوت بيمارگردد چه مجازاتي در قانون 

  بيني شده است؟پيش



 

13 
 

مباالتي احتياطي یا بياگر هر یك از كادر درماني بر اثر بي

یا عدم مهارت شغلي و یا عدم رعایت نظامات دولتي یا در 

ا اشتباه شوند مثل اقدمات درماني بر روي بيمار دچار خطا ی

تزریق اشتباهي آمپول و یا دادن داروي اشتباهي و موارد 

مشابه كه منجر به آسيب بيمار و فوت او شود براساس ماده 

قانون مجازات اسالمي مرتكب قتل غير عمد گردیده و شخص  414

یا اشخاص مرتكب جرم به پرداخت دیه به اوليای دم متوفي و 

شوند. همچنين پرونده ال محكوم مينيز به حبس از یك تا سه س

آنان در مراجع انتظامي سازمان نظام پزشكي قابل رسيدگي 

  .باشدمي

  آیا ميتوان مانع ترخيص بيمار شد؟

یک مرکز  PICUدربخش  Head Traumaماهه ای با  11شيرخوار 

درمانی بستری می باشد و انتوبه است و وابستگی کامل به 

ر بيمار تقاضای ترخيص بيمار را دستگاه رسپيراتور دارد پد

از مرکز درمانی دارد و عليرغم تمامی توصيه های کادر 

درمانی ،حاضر به پذیرش ادامه حضور فرزندش در بيمارستان 

نيست و مکررًا درخواست خود را تکرار می نماید مشکل اصلی 

این است که ترخيص چنين بيماری مساوی با مرگ وی می باشد. 

اجازه دارند مانع خروج چنين بيماری  آیا کادر درمانی

 گردند؟

به طور کلی می توان این مشکل را چنين جمع بندی نمود که 

اگر بيمار قابل ترخيص باشد به گونه ای که حيات وی با 

ترخيص تحدید نگردد می توان با رضایت خود وی یا بستگانی که 

ام شرعًا و قانونًا والیت و قيوميت وی را بر عهده دارند،اقد

به این امر نمود اما اگر ترخيص بيمار باعث ایجاد عوارض 

جدی برای وی گردد و یا باعث مرگ وی شود، کادر درمانی این 

و حق را دارند در برابر درخواست ترخيص بيمار مقاومت نماید 

در صورتی که بيمار یا همراهان وی قانع نشدند و بر درخواست 

ن مرکز درمانی، مراجع خود اصرار ورزیدند الزم است مسئولي

قانونی )کالنتری( را در جریان امر قرار دهد تا از آن طریق 

اقدامات قانونی الزم صورت گيرد از جمله این موارد می توان 

 به تمامی اورژانسهای پزشکی اشاره نمود.
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بيمارستان در آخر باید به این نکته مهم اشاره کرد که" 

موجه مانع ترخيص بيمار و نمی توان بدون دليل  زندان نيست"

شد مگر اینکه ترخيص وی باعث فوت وی یا ایجاد عوارض جدی 

گردد همينطور اگر ترخيص بيمار با خطر آسيب رساندن  برای وی 

بيمار به اطرافيان وی همراه باشد نيز کادر درمانی می 

توانند در برابر ترخيص وی مقاومت نمایند مانند یک بيمار 

اد بيماری خود می باشد و با نظر ح مرحلهروانی که در 

 روانپزشک امکان دارد که به خود یا دیگران آسيب برساند. 

  آیا ميتوان مانع انتقال بيمار شد؟

یک بيمارستان خصوصی چند   ICUبيماری دربخش مراقبتهای ویژه  

روزی است که بستری می باشد به دليل هزینه زیاد این 

نایی مالی پرداخت این بيمارستان خانواده وی ، دیگر توا

هزینه ها را ندارند و تقاضای ترخيص بيمار با رضایت شخصی 

جهت انتقال وی به یک مرکز درمانی دولتی را دارند با توجه 

به وابستگی بيمار به رسپيراتور و احتمال زیاد ایجاد عوارض 

و حتی فوت وی در زمان انتقال، وظيفه کادر درمانی چيست؟ و 

مانی می تواند مانع ترخيص بيمار گردد ؟ و آیا این مرکز در

اگر بيمار ترخيص گردد و دچار عارضه شود آیا مرکز درمانی 

 مسئول شناخته می شود یا خير؟

مسلمًا این حق بيمار و همراهان وی می باشد که محل و فرد یا 

اما افراد ارائه دهنده خدمات پزشکی را خود انتخاب نمایند 

این حق بيمار به معنی در خطر قرار دادن وی نيست در چنين 

در مرکز ICUمواردی مسئولين بيمارستان باید از رزرو تخت 

درمانی دیگر اطمينان حاصل نموده و نيز الزم است که آمبوالنس 

جهت انتقال بيمار فراهم گردد در این حالت  ICUواجد امکانات 

به یک مرکز درمانی دیگر  ترخيص بيمار به منظور انتقال وی

بالمانع است اما اگر شرایط یاد شده فراهم نباشد و بيمار 

دیگر ویا با آمبوالنس   بدون هماهنگی قبلی با مرکز درمانی

فاقد امکانات الزم جابجا شود مسلمًا مرکز درمانی اول در 

بروز هرگونه عارضه ای در بيمار مذکوردر زمان انتقال، مقصر 

 خواهد بود.
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يار دیده شده که همراهان بيمار جهت انتقال بيمار بدحال بس

خود از یک بيمارستان یا درمانگاه به مرکز درمانی دولتی 

و وی را به اورژانس مرکز   بدون هماهنگی اقدام نموده اند

درمانی دولتی آورده اند و آن مرکز به دليل نداشتن امکانات 

در نهایت بيمار و   کافی از پذیرش چنين بيماری معذور بوده

در اورژانس آن مرکز درمانی فوت نموده است دادگاه مسئولين 

مرکز درمانی اول را علی رغم اخذ رضایت و برائت در ترخيص 

 بيمار در فوت وی مقصر شناخته است .

  انتقال بيمار از مرکز درمانی به مرکز دیگر

ازدیگر مشکالتی که مکررًا در امر ترخيص بيمار از مراکز 

پيش می آید، این است که اگر بيماری  انی، برای همکاران درم

به درمانگاه مراجعه نماید و بستری شدن وی در یک مرکز 

درمانی مجهز ضرورت داشته باشد ، وظيفه کادر درمانی چيست؟ 

ومسئوليت کادر درمانی در مورد این بيمار تا چه حد می 

وی عارضه  باشد؟ و اگر به دليل عدم بستری شدن بيمار ، برای

 ای ایجاد گردد آیا کادر درمانی مقصر است یا خير؟ 

اگر وضعيت بيمار اورژانس نباشد و خطرقریب الوقوع جان   .1

وی را تهدید نکند پزشک درمانگاه می تواند ضمن مکتوب نمودن 

شرایط بيمار در پرونده وی )اگر پرونده ای در درمانگاه 

نامه جهت بيمار و تهيه شده باشد( ونيز با نوشتن معرفی 

تشریح وضعيت وی، اقدام به ترخيص بيمار به منظور مراجعه به 

مرکز درمانی مجهزتر نماید مثاًل بيماری که به دليل تروما 

دچار شکستگی استخوانهای ساعد شده است و در حال حاضر اختالل 

عصبی و عروقی در اندام مذکور ندارد و پزشک این اندام را 

ده و اطالعات الزم را به بيمار و همراهان توسط آتل فيکس نمو

وی داده است و وی را به همراه معرفی نامه به مرکز درمانی 

  مجهز ارجاع می نماید 

اگر وضعيت بيمار اورژانس باشد و خطرقریب الوقوع جان    .2

کرده است یا  MIوی را تهدید نماید مانند بيماری که 

  نجهای مکرر شده استشيرخواری که به دليل تب باال دچار تش

پزشک درمانگاه نمی تواند مانند وضعيت باال بيمار را ترخيص 

نماید در این موارد پزشک درمانگاه موظف است ضمن ارائه 
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نمودن وضعيت بيمار، قبل از ارجاع وی  Stableخدمات اوليه و 

به مرکز درمانی مجهزتری که از آنجا پذیرش گرفته شده است 

شکی الزم جهت انتقال وی اطمينان حاصل از وجود امکانات پز

نماید )آمبوالنس واجد وسایل الزم( و اگر این امکان وجود 

نداشته و انتقال فوری بيمار ضرورت داشته باشد باید خود 

واجد تبحر الزم به همراه   پزشک یا یکی از کادر درمانی

امکانات متناسب با وضعيت بيمار، وی را به مرکز درمانی 

به عبارت دیگر چنين بيماری را نباید  ل نماید.مجهز منتق

  رها نمود

این تراژدی که بيمار بد حالی بدون امکانات درمانی الزم از 

یک درمانگاه یا بيمارستان به مرکز دیگری انتقال یافته است 

و در حين جابجایی دچار عوارض شده ،مکررًا در مراجع قانونی 

اری ازاین موارد پزشک مورد بررسی قرار گرفته است و در بسي

معالج به دليل عدم فراهم نمودن امکانات الزم جهت ارجاع 

بيماربدحال به مرکز درمانی مجهزتر و نيز ندادن اطالعات الزم 

به بيمار و همراهان وی و همچنين عدم همراهی با وی و رها 

 نمودن بيمار، محکوم شده است 

)صبح و عصر( در  longیکی از همکاران پرستار، در یک شيفت ( 1

مرکز درمانی مشغول به کار است در ساعات آخر شيفِت خود، 

سوپروایزر به وی اطالع می دهد که همکاِر شيفت بعدی به دليلی 

نمی تواند در شيف شب حاضر گردد و پرستار مذکور علی رغم 

 12تمایل خود مجبور به ادامه حضور خود در سر کار برای 

ردد در ساعات ابتدایی بامداد ساعت دیگر در شيفت شب می گ

قرار است که یک ویال بی کربنات به   پرستار به دستور پزشک

به بيماری که اختالل اسيد و باز دارد تزریق نماید   IVصورت 

پرستار به دليل خستگی زیاد دچار اشتباه بزرگی شده و به 

جای ویال بی کربنات ، یک ویال پتاسيم به بيمار تزریق می 

 ......کند و ...

حال سوال این است که آیا در چنين حالتی تنها پرستار مقصر 

است و یا فرد یا افراد دیگری نيز باید به دليل عدم برنامه 

ریزی صحيح در شيفتهای پرستاری مورد مؤاخذه و بازخواست 

  قرار گيرند؟
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صد البته مقصر اصلی شخص پرستار است چه این شيفت اضافی را 

خود پذیرفته باشد و چه به اجباروعلی  با تمایل و درخواست

که برنامه ریز   رغم خواست خود؛اما مسلمًا سوپروایزر، و فردی

و نيز مسئول فنی مرکز درمانی نيز باید به   شيفتها می باشد

  مراجع قانونی و انتظامی پاسخگو باشند.

یادمان باشد که کادر درمانی نباید بيش از توان خود کار 

چراکه اگر در اثر خستگی ، عوارضی برای بيمارایجاد  د ، کن

  گردد ، قانون جدی و قاطع با ما برخورد خواهد نمود

 

 بيمار خود را بشناسيم!

پاره ای از همکاران معتقدند که احراز هویت بيمار، وظيفه 

نيست و ما تنها وظيفه درمان بيماران و کادر درمانی پزشک 

یت یک امر حقوقی و بعضًا پليسی را بر عهده داریم و احراز هو

است که ربطی به ما ندارد. اما در مواردی احراز هویت بيمار 

ضروری است از جمله در زمان صدور گواهی که لزومًا باید از 

هویت فردی که برای وی گواهی صادر می گردد آگاه باشيم. 

همچنين در امر درمان بيماران نيز باید پزشک و کادردرمانی 

د را دقيقًا بشناسند و بر اساس هویت فرد و بيماری بيمار خو

وی اقدامات درمانی را برای وی انجام دهند. این امر 

درمواردی بسيار مهم و حياتی است به گونه ای که گاه بی 

توجهی های سهوی و کوچک ،می تواند باعث بروز فجایع بزرگ 

  گردد .

 به دو مثال زیر توجه نمایيد:

. دو بيمار با فاميل یکسان )هر دو حسينی( در یک مرکز طب 1 

هسته ای پذیرش می شوند و قرار است که آقای حسينیِ اول تحت 

درمان با "ید رادیواکتيو" و آقای حسينیِ دوم تحت اسکن قلبی 

قرار گيرد که به اشتباه ید رادیواکتيو بيمار اول توسط 

اثر این اشتباه تکنسين به بيمار دوم داده ميشود و بر 

بيمار دچار هيپوتيروئيدی می گردد و بيماربعد از آگاهی از 

علت ایجاد هيپوتيروئيدی اقدام به طرح شکایت از پزشک و 

تکنسين می نماید که در نهایت پزشک به عنوان مسئول فنی آن 

 مرکز درمانی به همراه تکنسين مربوطه محکوم می گردند. 
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، برای دو بيمار در یک اتاق   ی. در بخش خون یک مرکز درمان2

خون تجویز شده است وپرستار مسئول بدون توجه دقيق به شماره 

تخت و هویت بيماران و نوع بيماری آنها به اشتباه کيسه های 

  خون را جابجا وصل می کند و یک فاجعه رخ می دهد...

 !بنویسيد و بنویسيد، بنویسيد

شک جوانی در یک در یکی از مناطق دور افتاده کشورمان پز

مرکز درمانی مشغول به گذراندن خدمات قانونی خود می باشد. 

در ساعات آخر شب کودکی توسط والدینش به این مرکز درمانی 

آورده می شود ، پدر ذکر می کند که چند ساعت قبل کودک وی 

توسط عقرب گزیده شده است در معاینه به عمل آمده عالیم 

مشاهده می گردد و بر اساس نظر موضعی واضحی در محل گزیدگی 

پزشک معالج ، اندیکاسيون تجویز سرم ضد عقرب وجود دارد . 

سرم ضد عقرب وجود ندارد لذا   اما متأسفانه در آن شهر کوچک

پزشک تصميم به انتقال کودک به صورت اورژانس به مرکز استان 

که در حدود یک صد کيلومتری آن شهر است می گيرد و ضمن 

ی الزم جهت اعزام کودک با آمبوالنس به مرکز هماهنگی ها

   استان، برای وی فرم اعزام نيز تکميل می نماید اما 

شده و پدر مدعی می شود که   با مخالفت پدر کودک مواجهاما 

کودک را با اتومبيل خود در اسرع وقت به بيمارستان مجهز 

مرکز استان خواهد برد و علی رغم اصرار و مخالفت پزشک به 

دليل احتمال وخامت حال کودک، باز پدر کودک بر تصميم خود 

پافشاری می کند.در نهایت کودک توسط پدرش به مرکز استان 

ک تمامی موارد یاد شده را در پرونده برده می شود. پزش

بالينی بيمار ثبت می نماید و دقيقًا به عدم توجه پدر طفل 

  به دستورات نيز اشاره می کند.

در زمان انتقال کودک توسط پدرش به مرکز استان ،و در ميانه 

های راه، اتومبيل وی خراب شده وایشان تا نزدیکيهای صبح در 

  سفانه در این زمان کودک به علتو متأ  ميان راه می مانند

  وخامت حال و عدم دسترسی به کمکهای پزشکی می ميرد.

بعد از چند ماه پدرکودک به تحریک دیگران از پزشک مربوطه و 

بيمارستان مذکور طرح شکایت می کند. اما پزشک با استفاده 

از مدارک موجود )مندرجات پرونده بالينی، ارائه فرم اعزام 
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وط به آن و اظهارات سایر کادر درمانی به عنوان و مدارک مرب

 شاهد ( تبرئه می گردد. 

 هرکسی را بهر کاری ساختند!

در یکی از شهرستانهای کشور پزشک محترمی مطب دارد که 

سالهاست در این شهر مشغول به طبابت است و آقای بهياری نيز 

مدتهاست که در کنار این طبيب مشغول به کار است و هم به 

ان منشی مطب کار می کند و تزریقات و پانسمان مطب را عنو

 انجام می دهد.

با توجه به اینکه مراجعين مطب این همکار بسيار زیاد می 

باشند و با عنایت به تجربه طوالنی بهيار مذکور ، پزشک پاره 

ای از کارهای مطب مانند سچورهای ابتدایی و نيز ختنه را به 

هترین نحو این امور را انجام بهيار می دهد و او نيز به ب

می دهد. و در تمامی این سالها نيز هيچ مشکلی پيش نيامده 

 است. 

روزی پدری فرزند خود را جهت ختنه به نزد پزشک مذکور می 

آورد و طبق معمول بهيار این عمل را انجام می دهد اما دست 

بر قضا عمل جراحی مذکور منجر به ایجاد عارضه در کودک می 

چون این عارضه با مراجعات مکرر بيمار به پزشک رفع  گردد و

نمی شود، در انتها پدر کودک از آقای دکتر و بهيار مذکور 

 شکایت می کند. 

حال سوال این است که آیا پزشک و بهيار برای دفاع از خود 

ساله بهيار در انجام چنين اعمال  71می توانند به تجربه 

ه ای در طی این مدت جراحی ونيز عدم بروز هرگونه عارض

استناد نمایند. و آیا پزشک می تواند مدعی شود که این عمل 

زیر نظر وی وتحت نظارت او انجام گرفته است یا خير؟ در 

  : اینجا این امر را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهيم

. فردی دراثر تصادف دچار تروما به ستون فقرات گردنی می 1

ک مرکز درمانی ارجاع می شود اقدامات گردد و توسط مردم به ی

اوليه انجام می گيرد و مقرر می شود که بيماربه یک مرکز 

مجهزجراحی اعصاب منتقل شود در این زمان پزشک معالج بدون 

انجام اقدامات پيشگيرانه جهت ایجاد حمایت الزم از گردن 

آسيب دیده بيمار، وی را توسط افراد فاقد تجربه ) همراهان 
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و راننده آژانس( منتقل می نماید واین جابجا نمودن بيمار 

غير علمی بيمار باعث وارد شدن آسيب جدی به نخاع گردنی وی 

شده و وی را برای تمامی عمر اسير صندلی چرخدارمی نمایداین 

امر منجر به شکایت از کادر درمانی می شود و پزشک معالج به 

فراهم آوردن مناسب به بيمار و عدم  careدليل عدم ارائه 

  وضعيت انتقال مناسب جهت بيمار،محکوم می شود

. فردی به علت تصادف اتومبيل دچارشکستگی فمور راست می 2

گردد و توسط مردم به بيمارستان آورده شده و در این مرکز 

شکستگی مذکور می  close reductionرزیدنت ارتوپدی اقدام به 

ل بيمارنيز دچار نماید؟! که در طی این اقدام شریان فمورا

آسيب می شود و بيمار دچار خونریزی داخلی شده و اندام 

تحتانی راست وی شدیدًامتورم می گردد که به این تورم توجه 

 نمی شود و آن را ناشی از شکستگی فمور می دانند ، 

بيمار به علت افت فشار و افت هموگلوبين تحت درمان با 

رنهایت بعد ازگذشت مایعات و خون ایزوگوپ قرار گرفته و د

مدت نسبتًا طوالنی و دریافت چندین واحد خون پزشک معالج 

متوجه خونریزی ناشی از آسيب شریان فمورال شده و از جراح 

عروق جهت درمان وی درخواست مشاوره می نماید ولی متأسفانه 

 زمانی جراح عروق می آید که بيمار فوت شده است! 

.   بيندیشيمانجام كارهایمان شاید الزم باشد دوباره به نحوه 

 پایان 

 


