


و اگر کسی بر تو بذی کنذ ، می توانی بذی او را از یاد  
ببری ،  

اما اگر تو به او بذ کنی ، کرده ی خویش را همواره  
. بخاطر خواهی داشت



لهٛضپعقىی ٚ $ذُبٞبی قغّی  
#پطؾتبضی

ضاظزاضی حطفٝ ای

دوتز علی سبهبًپَر
  

  



:چٙس ؾٛاَ 

ٔؿئِٛیت وبزض زضٔبٖ زض لجبَ ثیٕبض ؟•

لهٛض چیؿت؟•

چٝ ٔٛلغ وبزض زضٔبٖ ٔطتىت لهٛض قسٜ اؾت؟•

آیب ػسْ ٘تیدٝ ٌیطی ُّٔٛة زض زضٔبٖ ثیٕبض ثٝ ٔؼٙی لهٛض اؾت؟•

آیب ػسْ تكریم یه ثیٕبضی ثٝ ٔؼٙی لهٛض اؾت؟•

زض نٛضت ثطٚظ ػٛاضو خب٘جی، ٔؿئِٛیتی ٔتٛخٝ وبزض زضٔبٖ اؾت یب ذیط؟•

ٔؿئِٛیت ٔب زض ثطذٛضز ثب ثیٕبضاٖ پطذُط چٍٛ٘ٝ اؾت؟•

آیب ضاٞی ٚخٛز زاضز وٝ ٞٓ ثیٕبضاٖ پطذُط ضا تحت السأبت تكریهی ٚ زضٔب٘ی لطاض زاز  ٚ ٞٓ زض نٛضت •
ثطٚظ ٔربَطات خب٘ی ٔؿئِٛیتی ٔتٛخٝ وبزض زضٔبٖ ٘جبقس؟

ضيبیت ٚ ثطائت چیؿت؟•

آیب اٌط پعقىی ضيبیت ثٍیطز زیٍط يبٔٗ اػٕبَ ذٛز ٘یؿت ؟•



  هيليَى 8 تمطیجبً قسٜ ا٘س ایدبز پعقىی تساذالت ؾجت ثٝ وٝ  ٔطي ٞبئی زٞٝ، یه زض•

اؾت زاقتٝ ٞب خًٙ ٕٞٝ زض آٔطیىب وٝ اؾت ٞبئی هزي ول اس ثيشتز وٝ ٔی ثبقس

ٍ ٞبی ثؼّت ٞطؾبِٝ ثيوبر 7000• ٔی ٔیط٘س ٘بٔطتت زؾت ذ

قٛز ٔی ا٘دبْ ؾبَ زض غیطيطٚضی زضٔبٟ٘بی ٚ خطاحی ٔیّیٖٛ 5/7•

ٖ ٞبی آٔطیىب خٕؼیت اظ ٘یٕی اظ ثیف•  ثطاثط وٝ ٔی وٙٙس زضیبفت غیطيطٚضی پعقىی زضٔب

اؾت ضٚظ زض ٘فط  50/000

ٔی ٌیط٘س لطاض تبثیط تحت زاضٚئی یب پعقىی اقتجبٞبت تٛؾٍ ٔؿتمیٕبً ٔطزْ %42•

آٔبض ٚ اپیسٔیِٛٛغی



  یه ثیٕبض، زٜ ٞط اظای ثٝ یبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبی زض وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ثطآٚضزٞب•

  .اؾت زیسٜ نسٔٝ ثیٕبضؾتبٖ زض ٔطالجتی ذسٔبت زضیبفت ََٛ زض ثیٕبض

 ثجیٙٙس نسٔٝ ٞب ثیٕبضؾتبٖ زض ثیٕبضاٖ ایٙىٝ احتٕبَ تٛؾؼٝ، حبَ زض وكٛضٞبی زض•

 ٞبی ػفٛ٘ت احتٕبِی ذُط .اؾت نٙؼتی وكٛضٞبی زض آٖ احتٕبَ اظ ثیكتط ثؿیبض

 اظ ثیكتط ثطاثط 20 حسٚز تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبی ثطذی زض ثیٕبضؾتبٖ زض اوتؿبثی

.ثبقس ٔی یبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبی زض ٞب ػفٛ٘ت ایٗ آٔبض

ٚيؼیت وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼٝ



اشتباٌ در تشخیص

  خطاهای

پسشکی

خطای اوساوی

خطای سیستمی

ثبت

تجًیس

تشخیص

درمان

فقذان تشخیص

تاخیر در تشخیص

استفادٌ وامىاسب از فه 
آيری داري يتجهیسات  ريشها

مسیر اشتباٌ  بالیىی

داري یا تست یا ابسار 
بالیىی اشتباٌ

ديز وامىاسب 
بیش از حذ ، کمتر از 

حذ

ارزیابی ي پایش  
وامىاسب بیمار

ريابط ي هماهىگی

خطای مذیریتی سازماوی
فرآیىذ/ساختار

تکىیکی/ خطای  تکىًلًشی



:چنذ نکته

ثبقس ٔی پعقىی لهٛض ٚ قىبیبت اظ إٞیت وٓ ٔٛاضز خعء ٔبِی اذتالفبت

زض ٔمبثُ ٞط قىبیت قفبٞی چٟبض ثیٕبض ٘بضايی ٚخٛز زاضز ٚ زض ٔمبثُ ٞط قىبیت وتجی نس قىبیت قفبٞی

افعایف تدطثٝ ٚ ؾٙٛات وبضی ثب وبٞف ٔیعاٖ قىبیبت اظ پعقه ٕٞطاٜ اؾت

زض ثطضؾی اغّت قىبیبت لهٛضی ضخ ٘سازٜ اؾت

ویفیت زضٔبٖ زض پعقىب٘ی وٝ اظ آٟ٘ب قىبیت قسٜ ثب آٟ٘ب وٝ قىبیت ٘كسٜ تفبٚت ٔؼٙی زاضی ٘ساضز

افعایف قىبیت اظ پعقىبٖ َی ؾبِٟبی اذیط



قصور در اورشانس بررسی

98" پطؾتبضاٖ ٚ 86" پعقىبٖ ٞیؿتٛضی ٚ ٔؼبیٙٝ فیعیىی ٚ آظٔبیكبت ضاثجت ٘ىطزٜ اند

ٌطافی ٌطزٖ ٌطفتٝ ٘كسٜ اؾت" 81

98 "ABG ثجت ٘كسٜ اؾت

اؾت ٘كسٜ ثجت پبِؽ "96/5



پزشک و مراجع قضایی

پعقه ثؼٙٛاٖ وبضقٙبؼ -1  
پعقه ٚ وبزض زضٔبٖ ثؼٙٛاٖ ُّٔغ یب قبٞس -2 

پعقه ٚ وبزض زضٔبٖ ثؼٙٛاٖ ٔتٟٓ یب ٔكتىی ػٙٝ -3
پعقه لب٘ٛ٘ی -4

ثِ  شبویپششىبى ًيش هبًٌذ دیگز آحبد جبهعِ هوىي است ثِ عٌَاى فزد 
دادگستزی هزاجعِ ًوبیذ وِ ایي طَرت رثطی ثِ ثحث هب ًذارد



مسئولیت پزشکبن و پرستبران
:مسئولیت پزشکی در سه عرصه مطرح می گردد          

ٔؿئِٛیت اذاللی  
ٔؿئِٛیت لب٘ٛ٘ی)حمَلی(                            

#      ٔبِی$ٔؿئِٛیت ٔس٘ی -اِف                          
 -ة                                                                   

#ویفطی$ٔؿئِٛیت خعایی

ٔؿئِٛیت ا٘تظبٔی$حطفٝ ایی#  



اخالقی مسئولیت

. ٔؿئِٛیت زض پیف ٌبٜ ذساٚ٘س ٚ زضثطاثط ٚخساٖ ذٛیف اؾت   

تيٕب٘ت اخطایی آٖ زضٚ٘ی ٚ اذطٚی اؾ

.پبیٝ ٚ اؾبؼ ٔؿئِٛیت ذُبی ٔطتىت اؾت                      



:حقوقی مسئولیت

 ثط فؼّی تطن یب فؼُ فطز َطف اظ ثبیؿتی ٚ اؾت ٔٛيٛػٝ حمٛق ثطاثط زض ٔؿئِٛیت
.ثبقس قسٜ ا٘دبْ لب٘ٛ٘ی ذالف

:مدنی مسئولیت :الف

.قطٌ تحمك ٔؿئِٛیت ، ایطاز ذؿبضت ٚ ضاثُٝ ؾججیت اؾت

.قٛز ٕ٘ی تٛخٟی يطض فبػُ ٘یت ٚ سله ثٝ    

.يطض ٔتٛخٝ یه قرهی ذهٛنی اؾت

.ثٝ پَٛ اؾتجسیُ لبثُ ت

.ٞسف اظ ٔحىٛٔیت خجطاٖ يطض ٚ ظیبٖ ثٝ فطز اؾت

.اؾت پصیط أىبٖ آٖ زض ا٘هطاف ٚ ٔهبِحٝ



:کیفری مسئولیت : ب

.اؾت ٔطتىت ٘یت ٚ سله ٔؿئِٛیت تحمك قطٌ

.اؾت خبٔؼٝ ٔتٛخٝ ظیبٖ ٚ يطض

.ثٝ پَٛ ٘یؿتجسیُ لبثُ ت

اؾت یٞسف اظ ٔحىٛٔیت ثط لطاضی ٘ظٓ ٚ أٙیت ػٕٛٔ

.٘یؿت خبیع آٖ زض ا٘هطاف ٚ ؾبظـ



: انتظامی مسئولیت

 ٍ است طٌف آى افزاد اس فزد یه ٍسيلِ ثِ طٌفی همزرات ًمض هعٌبی ثِ 
.آیذ هی ثَجَد هعيي حزفِ ٍاسطِ ثِ وِ است هسئَليتی

.زاضز ویفطی ٔؿئِٛیت ثب ٘عزیىی ثؿیبض ضاثُٝ

.ثٝ پَٛ ٘یؿت جسیُلبثُ ت

.قبوی ٔتٛلف ٕ٘ی قٛز تؼمیت ا٘تظبٔی ثب ٌصقت

.ٞسف اظ ٔحىٛٔیت ثطلطاضی ٔمطضات نٙفی ٚ حطفٝ ای اؾت

در مسئولیتهای پزشکی گاهاً یک عمل خطا می تواند منجر به 

شده و واکنش نهادهای بروز مسئولیتهای مختلف پزشکی

را در پی( نظام پزشکی -دادگاهها)مختلف را

.داشته باشد



ٔی تٛا٘س پعقىی ٚپطؾتبضی ترّفبت 
قبُٔ یىی اظ ٔٛاضز ترّفبت ویفطی، 

.ٔس٘ی ٚ ا٘تظبٔی ثبقٙس



تخلفات کیفری

 قبُٔ نسٚض ٌٛاٞی ذالف ٚالغ

 ؾمٍ خٙیٗ غیط لب٘ٛ٘ی

  افكبء ضاظ ثیٕبض ٚ ؾٛء ضفتبض حطفٝ ای

اظ ٔٛاضزی اؾت وٝ لبثُ ثیٕٝ قسٖ ٘جٛزٜ ٚ ٔدطْ ثبیس ٔدبظات آٖ ضا َجك ٔمطاضتی وٝ لبٖ٘ٛ تؼییٗ وطزٜ اؾت، 
.تحُٕ ٕ٘بیس



تخلفات مدنی
 

زض ثط ٔی ٌیطز وٝ  ٚ پطؾتبضی ضا لهٛض پعقىی ٔٛاضز 
لبثُ ثیٕٝ قسٖ ثٛزٜ ٚ زضٔبٍ٘ط لهس آؾیت یب نسٔٝ  

ثٝ فطزی ضا ٘ساقتٝ ِٚی ؾجت ایدبز آٖ قسٜ اؾت؛ 
.ٔب٘ٙس خطائٓ قجٝ ػٕس ٚ غیط ػٕس



تخلفات انتظامی 

 قٛ٘سزض ٘ظبْ پعقىی ثطضؾی ٔی

   ٔٛاضزی وٝ ثیٕبض اظ ٔساذّٝ پعقه آؾیت ٘سیسٜ ِٚی پعقه زض وبض ذٛز ترّف
:ٔب٘ٙس. وطزٜ اؾت

تبذیط زض ٚیعیت ثیٕبض یب غیجت زض ٔحُ وبض وٝ ثب نسٔٝ ثٝ فطزی ٕٞطاٜ ٘یؿت ِٚی   -
.ؾجت ثی ٘ظٕی زض ٔحُ وبض قسٜ اؾت وٝ ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛاضز ٘یع لبثُ ثیٕٝ قسٖ ٘یؿتٙس



  ثٝ ٞٓ ثیٕبض، ؾط افكبی ٔب٘ٙس ٔٛاضز، اظ ثؼًی
 ویفطی ترّف ػٙٛاٖ ثٝ ٞٓ ٚ ا٘تظبٔی ترّف ػٙٛاٖ
.اؾت پیٍیطی لبثُ



پسشکی قصور و تخلف 
وپرستاری

تعريف:
وٛتبٞی زضا٘دبْ اؾتب٘ساضز ٔطالجتٟبی پعقىی 

َجك ٔٛاظیٗ ػّٕی ٚ فٙی ٚیب ثٝ ػجبضتی 
زیٍط تطن فؼُ الظْ یب ا٘دبْ فؼُ ٕٔٙٛػٝ.



#تمهیط$پطؾتبضیلهٛض 

    ثی ٔجبالتی
 ثی احتیبَی  
    ػسْ ٟٔبضت
  ضػبیت ٘ىطزٖ ٔمطضات زِٚتی

 



پرستاریقصور و تخلف 

پطؾتبضاٖ اظ ٘ظط لب٘ٛ٘ی ٔؿئَٛ ذُبٞبی ذٛز 
، یب ػسْ ٟٔبضت ، غفّتثٙبثط ایٗ اٌط . ٞؿتٙس

ضػبیت  ػسْآ٘بٖ زض زضٔبٖ ٚ ؾُٟ اٍ٘بضی 
ؾجت ذؿبضت ٚ ٔٛاظیٗ پعقىی  ٔمطضات زِٚتی

زیسٖ ٚ يطض ثیٕبضاٖ ٌطزز ثبیس ذؿبضت ضا 
خجطاٖ وٙس



بی مباالتی

:ا٘دبْ ٘سازٖ وبضی وٝ ثبیس ا٘دبْ ٔی ٌطفت ضا ثی ٔجبالتی ٌٛیٙس؛ ٔب٘ٙس 

ػسْ ٔؼبیٙٝ زلیك

 ٍَ٘طفتٗ قطح حب

 ٝا٘دبْ ٘سازٖ ٔمسٔبت ػُٕ خطاحی ،ٔب٘ٙس تبییس ثیٟٛقی یب لّت ٚ ٔٛاضز ٔكبث



:1هثبل 

  وبض ایٗ ثب$ ٔیكٛز ٚیعیت اٚضغا٘ؽ ٔؿئَٛ تٛؾٍ ٚ قسٜ حبزثٝ زچبض فطزی       
  اظ زؾتف ضٚی افتبزٖ اثط زض ٔهسْٚ .#اؾت پصیطفتٝ ضا ثیٕبض ٔؿئِٛیت ٚی
  زیسٌی يطة تكریم ثبِیٙی ٔؼبیٙٝ ثب پعقه .اؾت قبوی زؾت ٔچ زضز

  اظ ثؼس ٔهسْٚ .ٔیىٙس ٔطذم ضا ٚی زاضٚئی زؾتٛض ثب ٚ ٌصاقتٝ خعئی
  ٚ ٔطاخؼٝ زیٍطی َجیت ثٝ زؾت ٔچ ٘بحیٝ تٛضْ ٚ زضز اؾتٕطاض ثؼّت ٔستی

  ٔمتًی زضٔبٖ ػّیطغٓ ٚ ٔیكٛز زازٜ قىؿتٍی تكریم ضازیٌٛطافی زض
  # اظوبضافتبزٌی ٚ اؾتئٛاضتطیت ، ذٛضزٖ ثسخٛـ  ٘ظیط$ ػٛاضيی زچبض

  .ٔیكٛز



:2هثبل 

  قسٖ ٚذیٓ اظ تّفٙی وكیه، پطؾتبض تٛؾٍ خطاحی ػُٕ اظ ثؼس ضٚظ خطاح پعقه 
 ثط حًٛض اظ ٚ وطزٜ اوتفب تّفٙی زؾتٛضات نسٚض ثٝ ٚ قسٜ ُّٔغ ثیٕبض حبَ
  زچبض ثیٕبض ، پعقه غفّت ایٗ ثس٘جبَ زضنٛضتیىٝ .ٔیىٙس ذٛززاضی ثیٕبض ثبِیٗ

  .اؾت قسٜ ٔجبالتی ثی ٔطتىت پعقه وٙس، فٛت ٚیب قٛز ػٛاضو



:3هثبل 
  السأبت ثطذی ا٘دبْ اظ ٔبضٌعیسٜ ثیٕبض ثب ٔٛاخٟٝ زض پعقه زضنٛضتیىٝ  

  زچبض ثیٕبض آٖ ثس٘جبَ ٚ وٙس ذٛززاضی ؾطْ آ٘تی تدٛیع ٘ظیط ضٚتیٗ
.اؾت قسٜ ٔجبالتی ثی ٔطتىت پعقه ایٙهٛضت زض ٌطزز ػٛاضو



ثی احتيبطی

:ٔب٘ٙس ٌٛیٙس؛ احتیبَی ثی ضا ٌطفت ٔی ا٘دبْ ٘جبیس وٝ وبضی زازٖ ا٘دبْ

 اقتجبٜ ذٖٛ تعضیك  

 خطاحی زض قطیبٖ یب ػهت لُغ  

 ٔٛضز ثی زاضٚی تعضیك



:1هثبل

خبٌصاقتٗ ٚؾبیُ خطاحی یب ٌبظ ٚ أثبَ آٖ زض زاذُ   
.قىٓ ثیٕبضی وٝ تحت ػُٕ خطاحی لطاض ٌطفتٝ اؾت



:2هثبل 
 ٚ نفطا ویؿٝ خطاحی ٔثُ قىٓ خطاحی اػٕبَ ثطذی زض ضٚزٜ وطزٖ پبضٜ 

غیطٜ
وٛضتبغ حیٗ ضحٓ وطزٖ پبضٜ 
ظ٘بٖ خطاحی اػٕبَ اظ ثطذی ٍٞٙبْ زض حبِت ثؿتٗ 
 لطاض ػُٕ ٔٛضز ػًٛ ٔدبٚضت زض وٝ اػًبیی زض ٘بثدب زؾتىبضی ٞطٌٛ٘ٝ 

زاض٘س
  زضٔب٘ی زٚظ ٔیعاٖ اظ ثیف زٚظاقتجبٞی ثب زاضٚ تدٛیع 
  اؾتؼٕبَ ٔٛضز ػُٕ اَبق زض وٝ ٌبظٞبیی ؾبیط ٚ اوؿیػٖ اتهبَ زض اقتجبٜ 

زاض٘س
زاضز ٚضیسی ٔهطف ٔٙغ وٝ زاضٚیی ٚضیسی تعضیك 



 اؾت؛ ٔجبالتی ثی ٚ احتیبَی ثی اظ تطویجی پعقىی، ذُبٞبی اظ ثؼًی
 ٘جؿتٗ ٚ احتیبَی ثی حبِت، لُغ .ضحٕی ِِٛٝ خبی ثٝ حبِت لُغ ٔب٘ٙس
 ثٝ #احتیبَی ثی$ ؾبِٓ ز٘ساٖ وكیسٖ یب اؾت، ٔجبالتی ثی ضحٕی، ِِٛٝ

! #ٔجبالتی ثی$ ذطاة ز٘ساٖ خبی



ٍٞٙبٔی ٔطتىت لهٛض ٔی  پعقه ٚ پطؾتبضاٖ 
:ٌطزز وٝ قطایٍ ظیط ثطلطاض ثبقس 

پعقه ٚ پطؾتبض ٔؿئَٛ زضٔبٖ ثیٕبض ثبقس
 پعقه ٚ پطؾتبضزض ا٘دبْ ٚظیفٝ ذٛیف

ترُی وطزٜ ثبقس  
 ترُی اظ ٚظیفٝ پعقه ٚ پطؾتبضؾجت

آؾیت خؿٕب٘ی یب ضٚحی ثیٕبض قسٜ ثبقس



ػسْ ٘تیدٝ ٌیطی ُّٔٛة زض زضٔبٖ یه ثیٕبض يطٚضتب ثٝ 
ٔؼٙی لهٛض پعقه ٘یؿت، یب ػسْ تكریم یه ثیٕبضی 
ثٝ ز٘جبَ تٟیٝ قطح حبَ ٔٙبؾت ، ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی وبُٔ 
ٚا٘دبْ آظٔبیكٟبی ٔطثَٛٝ ، لهٛض ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز



 پصیطفتٝ ػٛاضو خعء اٌط خب٘جی ػٛاضو
 ثٝ ٔصوٛض ٔطاحُ ثب ٔالظْ ٚ قسٜ

 ثیٕبضی زضٔبٖ یب تكریم ٍٞٙبْ
 ضيبیت ثیٕبض اظ آٟ٘ب ٔٛضز زض ٚ ٘جبقس

 ، ثبقس ٘كسٜ اذص آٌبٞب٘ٝ ثطائت ٚ
.ٌطز٘س ٔی تّمی لهٛض



:جرایم عمومی عبارتند از 
خطْ ػٕسی                                         ( الف 

.وٝ ٔدبظات آٖ لهبل اؾت# ثب ؾٛء٘یت ، لهس فؼّی ٚ لهس خطْ ٕٞطاٜ اؾت$

خطْ غیطػٕس یب قجٝ ػٕس                        ( ة    
.وٝ ٔدبظات آٖ زیٝ اؾت# لهس فؼّی ٚخٛز زاضز ِٚی لهس خطْ ٘ساضز ِٚی ثب تمهیطٕٞطاٜ اؾت$ 

ذُبی ٔحى                                      ( ج    
.وٝ ٔدبظات آٖ زیٝ اؾت# ثسٖٚ ؾٛء ٘یت ٚثسٖٚ تمهیط ٘ٝ لهس فؼُ ٚ ٘ٝ لهس خطْ زاضز$



لهٛض پعقىی ٘ٛػی خطْ اؾت وٝ ثٙب ثٝ  
خطْ قجٝ زض حىٓ  295ٔبزٜ  3تجهطٜ 

اؾت             غیطػٕس  یبػٕس 



جزائن هشوَل هسئَليت جشائی
زازٖ ٌٛاٞی ذالف ٚالغ-1

ؾمٍ خٙیٗ-2

افكبی اؾطاض ثیٕبض-3

ػسْ ضػبیت ٔمطضات ثٟساقتی-4

اقتغبَ ثٝ َجبثت ثسٖٚ ٔدٛظ لب٘ٛ٘ی-5

فطیفتٗ ثیٕبض-6

ترّفبت آظٔبیكٍبٞی ٚ ٔؿئٛالٖ زاضٚذب٘ٝ-7

تدٛیع غیط يطٚضی ٚ ذالف لبٖ٘ٛ ٔٛاز ٔرسض-8

أتٙبع اظ وٕه ثٝ ثیٕبضاٖ اٚضغا٘ؽ-9



مجازات ها انتظامی

ٔحطٚٔیت زائٓ -7

تصوط یب تٛثید قفبٞی زض حًٛض ٞیأت ٔسیطٜ ٘ظبْ پعقىی ٔحُ-1

اذُبض یب تٛثید وتجی ثب زضج زض پطٚ٘سٜ ٘ظبْ پعقىی ٔحُ-2

تٛثید وتجی ثب زضج زض پطٚ٘سٜ ٚ ٘كطیٝ ٘ظبْ پعقىی یب اِهبق ضأی زض تبثّٛی اػال٘بت ٘ظبْ پعقىی ٔحُ-3

ٔحطٚٔیت اظ اقتغبَ ثٝ حطفٝ ٞبی پعقىی ٚ ٚاثؿتٝ اظ ؾٝ ٔبٜ تب یه ؾبَ زض ٔحُ اضتىبة ترّف-4

ٔحطٚٔیت اظ اقتغبَ ثٝ حطفٝ ٞبی پعقىی ٚ ٚاثؿتٝ اظ ؾٝ ٔبٜ تب یه ؾبَ زض تٕبْ وكٛض-5

ٔحطٚٔیت اظ اقتغبَ ثٝ حطفٝ ٞبی پعقىی ٚ ٚاثؿتٝ اظ یه تب پٙدؿبَ زض تٕبْ وكٛض-6



مجوز دفن اعضای قطع شده

 ٌٛاٞی اؾت الظْ ثبقس ٘ساقتٝ ٚخٛز ػًٛ زفٗ خٟت لب٘ٛ٘ی ٔحسٚزیت چٙب٘چٝ
 ثٝ اقبضٜ ثب ٔؼبِح پعقه تٛؾٍ ػًٛ زفٗ ٚ ٌٛضؾتبٖ ثٝ اضائٝ خٟت ػًٛ لُغ
  ٚ تكریهی ٔطوع ٚ پعقه ٟٔط ثٝ ٕٟٔٛض ٚ تٙظیٓ ٘ؿرٝ زٚ زض ظیط ٔٛاضز

.قٛز ٍٟ٘ساضی ؾٛاثك زض ٘ؿد یه ٚ قٛز آضأؿتبٖ تحٛیُ ، قسٜ زضٔب٘ی

ػًٛ لُغ تبضید

ْػًٛ نبحت ذب٘ٛازٌی ٚ٘بْ ٘ب ٚ ...



ّفتِ 22جَاس دفي جٌيي ّبی وَچىتز اس 

  ٌٛاٞی فطْ تىٕیُ ثٝ ٘یبظ ، حبٍّٔی 22 ٞفتٝ اظ لجُ قسٜ ؾمٍ خٙیٗ ثطای
.٘یؿت زفٗ خٛاظ ٚ فٛت

  ثٛزٖ ُٔطح ، َجیؼی غیط ٔطي ٔٛاضز ٘ظیط لب٘ٛ٘ی ٔحسٚزیت نٛضتیىٝ زض-
  َی اؾت الظْ ثبقس، ٘ساقتٝ ٚخٛز زفٗ ثطای ،... ٚ قىبیت یب ٚ پعقىی لهٛض

  ٔبزض ٚ پسض ذب٘ٛازٌی ٘بْ ٚ ٘بْ : لجیُ اظ ٔٛاضز شوط ثب ٘ؿرٝ زٚ زض ای ٔىبتجٝ
 ٟٔط ثٝ ٕٟٔٛض ... ٚ فٛت تبضید خٙیٗ، ؾمٍ یب فٛت ػّت خٙیٗ، ؾٗ خٙیٗ،
  ثٝ خؿس ٕٞطاٜ ٘ؿرٝ یه ٚ تىٕیُ ،زضٔب٘ی ٚ تكریهی ٔطوع ٚ پعقه

  ٍٟ٘ساضی زضٔب٘ی ٚ تكریهی ٔطوع ؾٛاثك زض زیٍط ٘ؿرٝ ٚ اضؾبَ آضأؿتبٖ
.قٛز



قانون مجازات خودداری از 

کمک به مصدومان و رفع 

مخاطرات جانی 



ٔبزٜ ٚاحسٜ
  ثتٛا٘س ٚ وٙس ٔكبٞسٜ خب٘ی ذُط ٔؼطو زض ضا اقربنی یب قرم ٞطوؽ–1
  یب ٔطاخغ ثٝ فٛضی اػالْ یب زیٍطاٖ اظ َّجیسٖ وٕه یب ذٛز فٛضی الساْ ثب

  ثسٖٚ وٙس خٌّٛیطی آٖ ٘تیدٝ تكسیس یب ذُط ٚلٛع اظ نالحیتساض ٔمبٔبت
  یب اؾتٕساز ٚخٛز ثب ٚ قٛز زیٍطاٖ یب اٚ ذٛز ٔتٛخٝ ذُطی الساْ ایٗ ثب ایٙىٝ
 ثٝ.ٕ٘بیس ذٛززاضی أط ایٗ ثٝ الساْ اظ وٕه يطٚضت ثط احٛاَ ٚ اٚيبع زالِت
  ٔحىْٛ ضیبَ ٞعاض پٙدبٜ تب ٘مسی خعای یب ٚ ؾبَ یه تب ای خٙحٝ حجؽ
.قس ذٛاٞس

  تٛا٘ؿتٝ ٔی ذٛز حطفٝ التًبی ثٝ وٝ ثبقس وؿب٘ی اظ ٔطتىت اٌط ٔٛضز ایٗ زض
  اظ ٘مسی خعای یب ؾبَ زٚ تب ٔبٜ ؾٝ اظ ای خٙحٝ حجؽ ثٝ ثٕٙبیس ٔٛثطی وٕه

.قس ذٛاٞس ٔحىْٛ ضیبَ ٞعاض یىهس تب ضیبَ ٞعاض زٜ



  قرم پصیطفتٗ اظ وٝ ذهٛنی یب زِٚتی اظ اػٓ زضٔب٘ی ٔطاوع ٔؿئٛالٖ
  حساوثط ثٝ ٕ٘بیٙس أتٙبع اِٚیٝ وٕىٟبی یب اٚ زضٔبٖ ثٝ الساْ ٚ زیسٜ آؾیت

  لجیُ ایٗ زضٔبٖ ٞعیٙٝ تبٔیٗ ٘حٜٛ.قٛ٘س ٔی ٔحىْٛ قسٜ شوط ٔدبظات
  تهٛیت ثٝ وٝ اؾت ای ٘بٔٝ آییٗ ٔٛخت ثٝ ٔطثٌٛ ٔؿبئُ ؾبیط ٚ ثیٕبضاٖ

.ضؾیس ذٛاٞس ٚظیطاٖ ٞیبت



  اقربل ثٝ ٔىّفٙس لبٖ٘ٛ یب ٚظیفٝ حؿت وٝ وؿب٘ی ٞطٌبٜ–2
  وٕه زاض٘س ض لطا خب٘ی ذُط ٔؼطو زض وٝ اقربنی یب زیسٜ آؾیت
  خٙحٝ حجؽ ثٝ وٙٙس، ذٛززاضی آٟ٘ب ثٝ وٕه ٚ الظْ الساْ اظ ٕ٘بیٙس

.قس ذٛاٞٙس ٔحىْٛ ؾبَ ؾٝ تب ٔبٜ قف اظ ای



 زضٔبٖ ٔطاوع احتیبج تٙبؾت ثٝ ضاٟٞب ٚ قٟطٞب زض اؾت ٔىّف زِٚت–3
 ثٝ احتیبج وٝ ثیٕبضاٖ ٚ ٔهسٚٔیٗ ا٘تمبَ ٚؾبیُ ٚ #اٚضغا٘ؽ$ فٛضی
.ٕ٘بیس فطاٞٓ ٚ ایدبز زاض٘س فٛضی وٕه

  ٚ ٘جٛزٜ ٔتٟٓ ذٛز وٝ وؿب٘ی ٔتؼطو ٘جبیس ا٘تظبٔی ٔبٔٛضیٗ–4
  ضؾب٘ٙس ٔی زضٔب٘ی ٔطاوع یب ا٘تظبٔی ٔطاخغ ثٝ ضا زیسٜ آؾیت اقربل

.ثكٛ٘س



لبًَى هجبسات اسالهی 495هبدُ 

  یب تّف ٔٛخت ٔیسٞس ا٘دبْ وٝ ٔؼبِدبتی زض پعقه ٞطٌبٜ
 ُّٔجك اٚ ػُٕ ٍٔطآ٘ىٝ اؾت زیٝ يبٔٗ ٌطزز خب٘ی نسٔٝ

  ٔؼبخٝ اظ لجُ ایٙىٝ یب ثبقس فٙی ٔٛاظیٗ ٚ پعقىی ٔمطضات
  ٚ ثبقس ٘كسٜ ٞٓ تمهیطی ٔطتىت ٚ ثبقس ٌطفتٝ ثطایت

  ثٛزٖ ٔدٖٙٛ یب ثبِغ ٘ب ثسِیُ ٔطیى اظ ثطایت اذص چٙب٘چٝ
 ٔب٘ٙس ئ ثیٟٛقی ثسِیُ ثطایت تحهیُ زی ٘جبقسٚ اٚٔؼتجط

.ٔیٍطزز تحهیُ ٔطیى ِٚی اظ ثطایت ٍ٘طزز ٔیؿط آٖ

46



لبًَى هجبسات اسالهی 497هبدُ 

  ٘دبت ثطای پعقه ٚ ٘جبقس ٕٔىٗ ثطایت تحهیُ وٝ يطٚضی ٔٛاضز زض
  نسٔبت یب تّف يبٔٗ وؿی ٕ٘بیس ٔؼبِدٝ ثٝ الساْ ٔمطضات َجك ٔطیى
.٘یؿت ٚاضزٜ

Mehrzad Kiani (MD-FMS) -2010
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هٌشَر حمَق  ثيوبر در ایزاى

اؾت ثیٕبض حك ؾالٔت ذسٔبت ُّٔٛة زضیبفت :اَٚ ٔحٛض.

اذتیبض زض وبفی ٔیعاٖ ثٝ ٚ ُّٔٛة ٘حٛ ثٝ ثبیس اَالػبت :زْٚ ٔحٛض
  .ٌیطز لطاض ثیٕبض
ٌیطی ٚ ا٘تربة حك :ؾْٛ ٔحٛض ٓ  زضیبفت زض ثیٕبض آظازا٘ٝ تهٕی

  .قٛز قٕطزٜ ٔحتطْ ثبیس ؾالٔت ذسٔبت

  حطیٓ ثٝ احتطاْ ثط ٔجتٙی ثبیس ؾالٔت ذسٔبت اضائٝ :چٟبضْ ٔحٛض 
  .ثبقس ضاظزاضی انُ ضػبیت ٚ ثیٕبض ذهٛنی

 حك قىبیبت ثٝ ضؾیسٌی وبضآٔس ٘ظبْ ثٝ زؾتطؾی :پٙدٓ ٔحٛض 
.اؾت ثیٕبض



:هزٍری ثزهطبلعبت 

شًَذ زيدرگ یدرهبً یْبیزيگ نيتظو در ٍ شذُ هطلع خَد یپششى تيٍضع اس خَاٌّذ یه وبراىيث.



:هزٍری ثزهطبلعبت 

ًحَ ثِ تب دادًذ یه حيتزج وبراىيث درطذ ّشتبد هطبلعِ هی در  
.ثبشٌذ داشتِ هشبروت ْبیزيگ نيتظو در یفعبل



:مروري برمطالعات 

  بيمارستان در بستري بيمار 200 ريي اي مطالعٍ در

  در کٍ اطالعاتي از درصذ 41 تىُا تُران آمًزشي َاي

  .کردوذ رضايت اظُار بًد شذٌ دادٌ شان بيماري مًرد

199-205 :3 ،1379 حکيم، ،1378 تُران آمًزشي َاي بيمارستان در بيمار بٍ پسشک ارتباط مًجًد يضعيت بررسي ، ... ي فالحيان معصًمٍ



 :هزٍری ثزهطبلعبت 

  تیضيب ٕبضاٖیث اظ ٗیضٚت نٛضت ثٝ یخطاح یٞب ؽیؾطٚ زضنس 96 اٌطچٝ    

 یٞب فیآظٔب چٖٛ یالسأبت یثطا پعقىبٖ زضنس 50 اظ وٕتط أب ، ط٘سیٌ یٔ

  . ط٘سیٌ یٔ اخبظٜ ذٛز ٕبضاٖیث اظ یهیتكر یٞب یِٛٛغیضاز بی یذٛ٘



:هزٍری ثزهطبلعبت

 الػالج ٔعٔٗ ثیٕبضی تكریم قیطاظ آٔٛظقی ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ضظیس٘ت ٚ اؾبتیس " 74

 ثی ذٛز ثیٕبض ثٝ ضاخغ تهٕیٕبت ٚ آٌٟی پیف اظ ثیٕبض ٚ ٌٛیٙس ٕ٘ی ذٛز ثیٕبض ثٝ ضا

 .اؾت اَالع

 پسشکي مجلٍ درمان، قابل غير بيماران بٍ تشخيص گفته با رابطٍ در شيراز، پسشکي داوشکذٌ باليىي دستياران ي اساتيذ وگرش بررسي ، ... ي وسب مًسًي مسعًد سيذ

 .34-38 :27 ،1381 ، قاوًوي



:دیذ گبُ ّبی هٌفی  

 ٔؼٕٛال ثیٕبضاٖ ٔتٛخٝ اَالػبت پعقىی ٕ٘ی قٛ٘س.
 
   ٔؼٕٛال ثیٕبضاٖ ٕ٘ی ذٛاٞٙس زض تهٕیٓ ٌیطی قطوت وٙٙس.

  ثؼًبً تهٕیٕبتی ٔیٍیط٘س وٝ ثٝ ٔهّحت اٟ٘ب ٘یؿت.

  ػٕال ٔكىُ اؾت.



لبًَى هجبسات اسالهی 495هبدُ

 گزدد، ثذًی طذهِ یب تلف هَجت دّذ هی اًجبم وِ درهعبلجبتی پششه ّزگبُ

 ثبشذ فٌی هَاسیي ٍ پششىی همزرات هطبثك اٍ عول آًىِ هگز است دیِ ضبهي

 ٍ ًشَد ّن تمظيزی هزتىت ٍ ثبشذ گزفتِ ثزائت هعبلجِ اس لجل ایٌىِ یب

 تحظيل یب ٍ ًجبشذ هعتجز اٍ، ثَدى ًبثبلػ دليل ثِ هزیض اس ثزائت اخذ چٌبًچِ

 هزیض ٍلی اس ثزائت ًگزدد، هوىي  آى هبًٌذ ٍ ثيَْشی دليل ثِ اٍ اس ثزائت

.شَد هی تحظيل

 ٚخٛز يٕبٖ ٚی ثطای ػُٕ ٚ ػّٓ زض پعقه تمهیط یب لهٛض ػسْ نٛضت زض -1تجهطٜ

.ثبقس ٘ىطزٜ اذص ثطائت ٞطچٙس ٘ساضز



لبًَى هجبسات اسالهی496هبدُ

 ٍ پزستبر یب هزیض ثِ را آى اًجبم دستَر وِ هعبلجبتی در پششه
 ضبهي ثذًی طذهِ یب تلف طَرت در ًوبیذ، هی طبدر آى هبًٌذ
.ًوبیذ عول لبًَى ایي (495) هبدُ هطبثك آًىِ هگز است

 زؾتٛض وٝ ثسا٘س پطؾتبض یب ٔطیى ٞطٌبٜ ٔعثٛض، ٔٛاضز زض -1تجهطٜ
 زؾتٛض ثٝ ایٗ ٚخٛز ثب ٚ قٛز ٔی تّف ٚ نسٔٝ ٔٛخت ٚ اؾت اقتجبٜ
  ذٛز ثٝ ٔؿتٙس  ذؿبضت ٚ نسٔٝ ثّىٝ ٘یؿت يبٔٗ پعقه وٙس، ػُٕ

.اؾت پطؾتبض یب ٔطیى

 پعقىی ٔؼبِدبت زض قسٜ ایدبز خطاحبت یب ػًٛ لُغ زض -2تجهطٜ
.قٛز ٔی ػُٕ لبٖ٘ٛ ایٗ #495$ٔبزٜ َجك



لبًَى هجبسات اسالهی 497هبدُ

  ٘دبت ثطای پعقه ٚ ٘جبقس ٕٔىٗ ثطائت تحهیُ وٝ يطٚضی ٔٛاضز زض
  یب تّف يبٔٗ وؿی ٕ٘بیس، ٔؼبِدٝ ثٝ الساْ ٔمطضات َجك ٔطیى،
.٘یؿت ٚاضزٜ نسٔبت



زالیُ افعایف قىبیت اظ پطؾتبضاٖ زض ٔحبوٓ 
لًبیی ٚ ا٘تظبٔی

استمالل حزفِ ای -1

افشایش سطح آگبّی ّبی پششىی جبهعِ -2

افشایش تعذاد پزستبرى -3

ایجبد ًمش ّبی جذیذ ٍ افشایش هسئَليت ّب -4



زالیُ افعایف قىبیت اظ پطؾتبضاٖ زض ٔحبوٓ 
لًبیی ٚ ا٘تظبٔی

پيشزفت تىٌَلَصی -5

افشایش ّشیٌِ ّبی درهبًی -6

افشایش آهبر دوتزیي حمَق ٍ   -7

درًْبیت افشایش اطالعبت حمَلی  

هزدم



زالیُ افعایف قىبیت اظ پطؾتبضاٖ زض ٔحبوٓ 
لًبیی ٚ ا٘تظبٔی

عَاهل رفتبری -8
پبئيي ثَدى در آهذ   -9

هزدم
ووجَد ًيزٍ ٍ   -10

خستگی پزستبراى
شيفت ثَدى  3یب  2 -11

سبعبت )پزستبراى
(وبری ثبال 



زالیُ افعایف قىبیت اظ پطؾتبضاٖ زض ٔحبوٓ 
لًبیی ٚ ا٘تظبٔی

عذم هَفميت وبدر  -12
پزستبری در ثزلزاری 

راثطِ هٌبست ثبثيوبراى
افشایش فبرغ -13

التحظيالى گزٍُ 
پششىی

عذم آگبّی وبروٌبى -14
پزستبری اس هسبئل 

حمَلی ٍ همزرات



هَارد شبیع شىبیت اس پزستبراى

سمَط اس تخت -1

تشریك اشتجبُ دارٍ در ٍریذ ثيوبر -2

لظَر ٍ سْل اًگبری در اًجبم ٍظيفِ -3

تجَیش یب تشریك دارٍ ثذٍى هجَس پششه -4

تشریك دارٍ در شزیبى ٍ یاب در هحلای واِ     -5
سجت آسيت اعظبة هحيطی گزدد

گذاشتي وبتتز داخل ٍریذ ثِ هذت طَالًی -6



هَارد شبیع شىبیت اس پزستبراى

تْذیذ ٍ یب ضزة ٍ جزح ثيوبر ثِ خظَص  -7
ثيوبراى وَدن

ّوىبری در سمط جٌيي ؼيز هجبس -8

پبیبى دادى ثِ سًذگی ثيوبر اس رٍی تزحن  -9
(آتبًبسی )

دستىبری پزًٍذُ ثيوبر یب افشبی سز آًْب -10

خَدداری اس ووه ثِ هذدجَیبى اٍرصاًسی -11


