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  مقاله علمی

نحوه بررسی خطاهای پزشکی

گرداورنده :

سارا حسینی تودشکی- کارشناس حقوق دانشگاه تهران،

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه و تاریخچه
با  است.  کاربردی  گذشته  از  بیش  پزشکی  علم  امروزه 
جراحی  عمل های  شدن  پیچیده  و  تکنولوژی  پیشرفت های 
نیز  پزشکی  خطاهای  قصور  بروز  گوناگون،  مداخالت  و 
بیشتر شده و رسیدگی به آن ها نیز مشکل تر شده است. لذا 
امروزه در کشورها مسوولیت مدنی پزشکان اهمیت زیادی 
در  پزشکی  جرائم  جهت  قانون  تصویب  است.  کرده  پیدا 
را  پزشکی  درمان های  در  سال 1390 شمسی هرگونه خطا 
پزشکی  نظام  قانون   3 ماده  به طوری که  دانست  قابل تعقیب 

مصوب 83/8/16 چنین اظهار می دارد:
بایستی طبق  وابسته  پزشکی و حرف  شاغالن حرفه های 
نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای  موازین علمی، شرعی و 
انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف 

قانونی بپرهیزند.
قانون مجازات اسالمی )بخش دیات( مصوب سال 1375، 
قانون اصالح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 74 
قانون تعزیرات حکومتی  در مورد دادسرای جرائم پزشکی، 
 86 سال  مصوب  اختالف  اصل  شورای   67 سال  مصوب 
در واقع قوانین خاصی هستند که مبنای رسیدگی به جرائم 
پزشکی و قصور پزشکی می باشند که در مطالب پیشرو به طور 
مفصل به آن ها می پردازیم. در این تحقیق ما ضمن شرح کامل 
و مراحل رسیدگی به خطاهای پزشکی به ذکر برخی اشکاالت 

و چالش های موجه نیز خواهیم پرداخت.

تعاریف
الف: دیه ـ بر اساس ماده 294 قانون مجازات اسالمی دیه 
عبارت از مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به 

مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.
گفته  ناخواسته ای  عمل  به  پزشکی  در  خطا  خطا:  ب: 

می شود که به نتیجه نامطلوب در درمان منیجر نمی شود.
ج: قصور: قصور از نظر حقوقی به آن دسته از خطاهایی 
اطالق می شود که اوالً موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد 
ثانیاً این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه پزشک باشد.
پزشک  فعل(  )ترک  اقدام  عدم  یا  اقدام  قصور  واقع  در 
معنوی  یا  مالی  تحمیل خسارت جسمی،  موجب  که  است 
به بیمار باشد که بسیار متنوع هم می باشد. خطاهای پزشکی 
ساالنه بیش از حوادث سرطان ها و ایدز موجب مرگ بیماران 

می شود )آمار آمریکا(.
بی احتیاطی،  شاید  معمول  خطاهای  خطاها:  انواع  د: 
و  مناسب  اقدامات  رعایت  عدم  و  مهارت  عدم  بی مباالتی، 

نظامات دولتی است. 

رضایت نامه، برائت نامه و اباحه عمل
بر اساس تبصره 2 ماده 59 قانون مجازات اسالمی )مصوب 
با رضایت  که  یا طبی مشروع  نوع عمل جراحی  »هر   )75
شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها با 
رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در 
موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.
ماده 60 قانون فوق اشاره می کند که: چنانچه طبیب قبل 
از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریضی یا ولی او برائت 
یا نقص  مالی  یا  باشد ضامن خسارت جانی  حاصل نموده 
عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است 
طبیب ضامن نمی باشد. ماده 319 می گوید: »چنانچه طبیب 
ولو حاذق و حتی با اذن مریضی باعث تلف جان یا نقص 
قانون   489 ماده  است.  مالی شود ضامن  یا خسارت  عضو 
مقررات  مطابق  او  عمل  آنکه  مگر  است  دیه  ضامن  مزبور 
پزشکی و موازین فنی باشد یا این که از معالجه برائت گرفته 
باشد و مرتکب تقصیر هم نشود و چنانچه برائت از مریض 
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گرداورنده :

سارا حسینی تودشکی- کارشناس حقوق دانشگاه تهران،

کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی

پیگیری  ندارد.  زمانی  محدودیت  و  بوده  قابل پیگیری 
پزشکی  و  قضایی  سیستم  و  پزشکی  نظام  در  هم زمان 

قانونی نیز بالمانع می باشد.
 67/12/23 مصوب  حکومتی:  تعزیرات  سازمان  د( 
آن  مسئولیت  حوزه  که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
شاید مسئله ایجاد موسسات پزشکی غیر مجازـ  موسسات 
یا متخصصین بدون پروانه مسئله خودرای کادر پزشکی 
از تعرفه و  اورژانس ـ دریافت خارج  انجام خدمات  از 

موارد مشابه است.

سیر رسیدگی به شکایات پزشکی و مجازات های 
مربوطه در نظام پزشکی

الف( ساختار کلی هیئت های انتظامی:
بر اساس ماده 28 قانون نظام پزشکی )بخش هیئت های 
به  رسیدگی  به منظور  پزشکی  نظام  سازمان  انتظامی( 
و  پزشکی  حرف  شاغلین  حرفه ای  و  صنفی  تخلفات 
انتظامی پزشکی  دارای هیئت های عالی  وابسته در مرکز 
و در مراکز استان ها دارای هیئت های بدوی و تجدیدنظر 
و در شهرستان ها دارای هیئت های بدوی انتظامی پزشکی 
بدوی  هیئت  معیت  در   29 ماده  اساس  بر  بود.  خواهد 
تعداد  و  دادستان  از  مرکب  دادسرا  اعضای  انتظامی، 
مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضا 
می شوند.  انتخاب  سازمان  ریاست  حکم  و  هیئت مدیره 
و  پزشکی  حرفه  به  اشتغال  پنج سابقه  باید  دادیاران 
دادستان حداقل باید هفت سال سابقه داشته باشد و مدت 

مأموریت آن ها تا پایان دوره هیئت مدیره است.

ب( نحوه رسیدگی به شکایات در نظام پزشکی و 
ترکیب هیئت های انتظامی:

براساس ماده 30 دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف 
به شروع رسیدگی است:

»اعالم تخلف از مراجع قضایی ـ اداری«ـ اعالم تخلف 
از طرف هیئت مدیره، شورای عالی یا ریاست سازمان ـ 

نباشد و یا تحصیل  نابالغ یا مجنون بودن او معتبر  به دلیل 
از  برائت  مانند آن ممکن نگردد  بیهوشی و  دلیل  به  برائت 

ولی مریض حاصل می شود.
را  امامیه  های  فقه  تفسیر  اگر  اسالمی  مجازات  درقانون 
بپذیریم )الیضح الحق به تواتر الزمان( که انتقاد به آن وارد 
است زیرا تعهد پزشک باید تعمد به فعل باشد نه تعهد به 
نتیجه زیرا بعضی عوارض برای عمل خاص قابل پیش بینی 
است و قصور تلقی نمی شود لذا اگر نظریه فقهای امامیه در 
را  قصور  عدم  علی رغم  پیش آمده  عوارض  گیرد  قرار  نظر 
بایستی بیمه ها یا دولت جبران خسارت کنند که این موضوع 
و  است  بحث  درمان  پزشکی  و  فقهی  حقوقی،  محافل  در 

مسئله بسیار چالش برانگیز می باشد.

مراجع ذیصالح در امر خطاها و جرائم پزشکی
حسب رسیدگی به تخلفات، خطاها و جرائم پزشکی و 

بهداشتی چهار مرجع مسئول رسیدگی است:
حقوقی  و  جزائی  جنبه  از  که  عمومی  دادگاه های  الف( 
به  رسیدگی  تخصصی  دادسرای  و  می نمایند  رسیدگی 
پرونده های  منحصراً  است(  دایر  تهران  )در  پزشکی  جرائم 
پزشکی، دارویی و بهداشتی را رسیدگی می نماید و بر اساس 
مسئولیت مدنی پزشکان که در قانون مجازات اسالمی آمده 
در  رسیدگی  نحوه  و  ساختار  می نماید.  انجام وظیفه  است 

ادامه بحث خواهد آمد.
ب( شوراهای حل اختالف )ماده 134 قانون برنامه چهارم 
خسارت  یا  دیه  عمدتًا  که  پرونده هایی  مورد  در  توسعه( 
و  با حضور شاکی  باشد  تومان مطرح  میلیون  پنج  از  کمتر 
پرونده  طرف  دو  رضایت  با  و  کرده  اظهارنظر  مشتکی عنه 
از خود  را  شکایت  یا  ادعا  هرگونه  شاکی  و  شود  مختومه 
سلب می نماید. این ابتکار ؟؟ پرونده ها به پروسه کارشناسی 

و اطاله دادرسی را کاهش داده است.
ج( سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی بر اساس 
قانون نظام پزشکی مصوب )83/8/16( و مفاد فصل ششم 
آن که مربوط به هیئت های انتظامی می باشد خطاهای پزشکان 
و صرف مشمول قانون را از نظر تخلف انتظامی رسیدگی 
در  مطروحه  شکایات  می کند  صادر  انتظامی  رای  و  کرده 
دارد و شاکی حداکثر  زمانی  فوق الذکر محدودیت  سازمان 
یک سال پس از ؟؟ خطایا قصور می تواند به سازمان مزبور 
شکایت نماید ولی در مراجع قضایی همواره شکایت شاکی 
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حرفه  از  بزه،  اتمام  به  رسیدگی  خاطر 
مسئله را به نظام پزشکی محل اطالع دهند.

 انواع مجازات های انتظامی بر اساس 
قانون نظام پزشکی

قانونی  و  شرعی  موازین  رعایت  عدم 
و  شغلی  و  حرفه ای  و  صنفی  مقررات  و 
به  قانونی  وظایف  انجام  در  سهل انگاری 
رسید شاغالن حرف پزشکی و وابسته به 
پزشکی تخلف محسوب و متخلفان با توجه 
به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و 
تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام 
پزشکی محل

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی 
محل

ج: توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه 
نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعالنات نظام 

پزشکی محل
د: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته 

از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
هـ: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته 

از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
و: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از 

یک سال تا پنج سال در تمام کشور
و  پزشکی  حرفه های  به  اشتغال  از  دائم  محرومیت  ز: 

وابسته در تمام کشور
د: سیر رسیدگی به شکایات پزشکی در دادسرای جرائم 

پزشکی و پزشکی قانونی:
رسیدگی به شکایات پزشکی مشابه شکایت های دیگر 
کیفری می باشد و سازوکار آن نیز مشابه می باشد به این 
معنی که ابتدا بیمار یا شاکی شکایت خود را در دادسرای 
از  پس  مزبور  دادسرای  می کند.  مطرح  پزشکی  جرائم 
و  شاکی  از  توضیح  اخذ  و  دادیاری  مرحله  در  بررسی 
مشتکی عنه پرونده را به کارشناس ارجاع می کند. بازوی 
کارشناسی دادگاه ها در مورد مسائل پزشکی کمیسیون های 
تخصصی سازمان پزشکی قانونی می باشد. پس از اعالم 
می نماید.  صادر  را  نهایی  رأی  دادگاه  کارشناسی  نظریه 
در صورت اعتراض هر ی از طرفین به رأی ظرف مدت 

ازنظر  مشهود  تخلفات  بهداشت،  وزارت  طرف  از  شکایت 
اعضاء دادسرا و هیئت هاـ ارجاع از طرف هیئت های بدوی 
انتظامی ـ بر اساس ماده 31 دادسرا پس از وصول شکایت، 
تحقیق از شاکی و آزمایشات موردنیاز و کارشناسی و پرونده 

در صورت نیاز به تعقیب به هیئت بدوی ارجاع می شود.
پس از صدور حکم مقتضی در صورت اعتراض به رأی 
توسط هر یک از طرفین پرونده به هیئت تجدیدنظر استان 

ارجاع می شود.
نفر  سیزده  از  مرکب  انتظامی  بدوی  هیئت های  ترکیب  ـ 

بوده و شامل افراد ذیل است:
پزشکی  مسئول  ـ  قضائیه  قوه  معرفی  به  قاضی  نفر  یک 
قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی ـ پنج نفر از پزشکان 
شهرستان مربوطه ـ یک نفر دندان پزشک ـ یک نفر داروساز 
ـ یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی ـ یک نفر کارشناسی 

پروانه دار ـ یک نفر لیسانسیه مامائی از شهرستان مربوطه.
درصورت اعتراض به رأی بدوی انتظامی هیئت تجدیدنظر 
نفر  یک  است.  رسیدگی  مسئول  ذیل  افراد  از  مرکب  استان 
به معرفی رئیس قوه  از قضات دادگاه های تجدیدنظر استان 
قضائیهـ  مدیرکل پزشکی قانونی استانـ  یک نفر دندان پزشک 
ـ یک نفر لیسانس مامایی ـ پنج پزشک ـ یک نفر متخصص 
نفر  یک  ـ  پروانه دار  لیسانس  نفر  یک  ـ  آزمایشگاهی  علوم 

لیسانس مامایی ـ یک نفر پرستار همگی از استان مربوطه.
آراء هیئت های تجدیدنظر استان در مورد بندهای الف، ب، 
ج و تبصره 1 ماده 28 قطعی است. هیئت عالی انتظامی باالترین 

مرجع رسیدگی به تخلفات در سازمان نظام پزشکی است.
بر اساس تبصره 2 ماده 41 قانون نظام پزشکی دادگاه و 
دادسراهای جمهوری اسالمی ایران در هر یک از شهرستان 
باید حداقل چهل وهشت ساعت قبل از امضاء و جلب هر 
به  دادسرا  یا  و  دادگاه  به  پزشکی  مشاغل  صاحبان  از  یک 
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در نتیجه می توان گفت حداقل 60% شکایات مطرح شده 
بی اساس است و قانون هم ضمانت اجرایی برای احقاق 
حق وحقوق پزشک تبرئه شده قائل نیست )این مکانیسم 
جلسات  تکرار  دارد(.  وجود  کشورها  از  بسیاری  در 
متعدد کارشناسی و اتالف وقت نیز از دیگر موارد است. 
کارشناسان کمیسیون های تخصصی چه در پزشکی قانونی 
و چه در نظام پزشکی دوره تعریف شده ای را جهت آشنایی 
به مقررات مربوطه نگذرانده اند و امتیاز خاصی هم برای 
آنان وجود ندارد که این هم مزید بر علت است. مشکل 
عمده دیگر، این است که حداقل دو مرجع به طور موازی 
رسیدگی می نمایند )پزشکی قانونی از نظر کیفری و نظام 
پزشکی از نظر انتظامی( و گاهی در مورد یک پرونده دو 
نظریه کاماًل متناقض ابراز می شود. از دیگر مشکالت تعداد 
پزشکی  امور  برای  تخصصی  دادگاه های  و  دادسراها  کم 
اصالح  در حال  و  توجه شده  مهم  این  به  البته  که  است 
می باشد  پیچیده تر  که  مواردی  در  مشکل  این  هستند.  آن 
و عارضه ایجاد شده شامل ارش )دیه غیر مقدر( می باشد 

بیشتر است.
شکایات  پرونده های  به  رسیدگی  که  کشورهایی  در 
معموالً  است  آسان تر  و  انجام شده  سریع تر  پزشکی 
این  وکالی  و  هستند  فعال  بسیار  بیمه  شرکت های 
شرکت ها که تخصصی مربوطه را هم دارند پیگیر موضوع 
شده و اتالف وقت کمتری ایجاد می شود. دفاتر حقوقی 
بیمارستان ها فعال تر هستند و سیستم دادیاری کاماًل مورد 
از  مانع  که  دارد  پزشکی وجود  امور  به  مسلط  و  اعتماد 

جریان افتادن شکایات بی مورد می شود.
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وزارت دادگستری

مقرر قاضی پرونده مجدداً پرونده را جهت کارشناسی توسط 
اول هستند  کمیسیون  از  متفاوت  آن  در  افراد  که  کمیسیون 
می فرستد و این کار می تواند برای بار سوم نیز تکرار شود. 
سایر  سیر  مشابه  نیز  تجدیدنظر  و  رسیدگی  مراحل  درواقع 

شکایات در سیستم قضایی است.

نقش شوراهای حل اختالف در سازمان نظام پزشکی
برنامه  قانون  ماده 134  اساس  بر  گفته شد  که  همان طور 
چهارم توسعه طرح پرونده ها قبل از ورود به سیستم دادیاری 
انتظامی و کمیسیون های کارشناس که متضمن صرف وقت 
و هزینه زیاد است تحت شرایطی در کمیسیون حل اختالف 
یا شورا حل اختالف که مرکب از نمایندگان نظام پزشکی 
مطرح  مشتکی عنه  و  شاکی  حضور  در  است  قضایی  و 
مشتکی عنه  توسط  وجه  پرداخت  مرحله  این  در  می شود. 
همراه باشد. در چنین مواردی در صورت قانع شدن طرفین 
پرونده مختومه شده و مشتکی عنه حق هرگونه شکایت را در 
مورد مذکور از خود سلب می نماید و در محاکم دیگر هم 
نمی تواند شکایت نماید. در صورت عدم توافق و قانع نشدن 
کمیسیون های  و  انتظامی  دادیاری  به سیستم  پرونده  طرفین 
کارشناس تخصصی ارجاع شده و رأی انتظامی حسب میزان 

قصور صادر می شود.

چالش ها و مشکالت رسیدگی به پرونده های 
قصور و جرائم پزشکی

عمده ترین مشکل رسیدگی به پرونده های پزشکی در حال 
حاضر تعداد زیاد ورودی پرونده هاست. بدین معنا که سهولت 
پاسخگو  نظام پزشکی و  وصول یک شکایت در محاکم و 
نبودن فردی که بدون جهت اقدام به شکایت می کند و نیز 
عدم حذف شکایت های بال موضوع و بی جهت در مراحل 
دادیاری و اولیه باعث شده تعداد پرونده ها به نسبت تعداد 
پزشکان و حجم خدمات درمانی بیش ازاندازه باشد. به گفته 
ریاست پزشکی قانونی که اخیراً مصاحبه داشته اند در ظرف 
چهار سال اخیر بیش از یازده هزار شکایت از قصور پزشکی 
مطرح شده که حدود پنج هزار نفر محکومیت گرفته اند )در 
پزشکی قانونی( یا بر اساس نوشته مجله پزشکی قانونی فقط 
در سال 92 تعداد 1927 شکایت شده که 818 محکومیت 
به دنبال داشته است و سیر شکایت ها هم سال به سال رو به 
افزایش می باشد. از نظر آماری هم تعداد شکایات به ترتیب 
جراحی  ـ  زایمان  و  زنان  است:  بوده  ذیل  شرح  به  تعداد 
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