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بررسي مباني احراز عدم توانايي اداره امور زندگي و مالي ناشي از دمانس 
در پرونده هاي ارسالي به اداره كل كميسيونهاي سازمان پزشكي قانوني در 

سال 92
دكتر رضا حاج منوچهري

نورولوژيست - مركز تحقيقات پزشكى قانونى، سازمان پزشكي قانوني كشور – تهران -  ايران

چكيده

زمينه و هدف: بهبود شرايط بهداشتي در قرن گذشته منجر به افزايش طول عمر شده و اين مساله باعث افزايش بروز بيماري هاي غير واگير مثل 
دمانس در بين مردم شده است. افزايش تعداد پرونده هاي ارجاعي به اداره كل كميسيونهاي پزشكي سازمان پزشكي قانوني جهت احراز ناتواني 
در اداره امور زندگي افراد، تعيين يك روش استاندارد در جهت شناخت واقعي افراد ناتوان را ضروري مي سازد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي 

روش هاي كارشناسي فعلي و پيشنهاد يك روش مستند و علمي جهت ايجاد وحدت رويه در كارشناسي مي باشد.
روش بررسي: مطالعه ي حاضر يك مطالعه مقطعي است كه در آن كل پرونده هاي ارجاع شده به اداره كل كميسيونهاي پزشكي قانوني در سال 
1392 جهت رسيدگي از نظر محجوريت در زمينه دمانس مورد بررسي قرار گرفت. كليه نظرات كارشناسي و مباني آنها در كميسيونهاي بدوي و 

تجديد نظر، جهت دستيابي به روشهاي احراز محجوريت افراد مبتال به دمانس توسط كارشناسان، به دقت مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: از 44 پرونده ارجاعي سال 92،  28 پرونده واجد شرايط ورود در مطالعه بود. بر اساس نتايج حاصله معيارهاي فعلي  صدور نظرات به 

دو شيوه اصول مبتني بر شواهد و استنتاج مي باشد. 
ــهاي استنتاجي نبايد مالك صدور نظر قرار گيرد و يك روش استاندارد و علمي جهت ايجاد  ــيت پرونده ها، روش نتيجه گيري: با توجه به حساس
ــي و پرهيز از فرضيه سازي در استحكام بيشتر نظرات اثر  ــد. تعامل با انجمن هاي علمي و مراكز آموزش ــي باش وحدت رويه بايد مبناي كارشناس

به سزايي دارد.
واژگان كليدي: دمانس،عدم توانايي اداره امور زندگي، اداره كل كميسيونهاي پزشكي
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مقدمه

ــامل مجموعه عاليم و نقايص شناختي  دمانس يك اصطالح عمومي، ش
است كه اختالالتي در فرايندهاي مغزي همانند حافظه، تفكر و ارتباط با 
ديگران را ايجاد مي كند. افراد مبتال به دمانس، عملكرد فكري – عقلي 
مختل شده دارند كه در روابط شخصي يا فعاليت هاي عادي روزانه آنها 
ــكل ايجاد مي كند (10) ساير عاليم آنها عبارت است از اختالل در  مش
آگاهي نسبت به زمان و مكان، تصميم گيري، عملكرد مالي، استدالل و 
ــله و تفكر، تكلم، عملكردهاي حركتي،  قضاوت، توجه و تمركز، حل مس
ــخصيتي و روحي و رواني ، رفتار اجتماعي، هيجانات، انجام  تغييرات ش

ــوء ظن يا عدم اعتماد، تحريك پذيري،  كارهاي پيچيده، وقوع توهم، س
ــردگي (11).  با اين كه از  ــكال در بلع و افس گيجي، اختالل خواب، اش
ــت اما اين موضوع  ــت رفتن حافظه يكي از عاليم اصلي دمانس اس دس
ــت (1). در منابع جديد معيار تشخيصي  به تنهايي دليل بر دمانس نيس
ــت از هر گونه اختالل شناختي يا رفتاري كه : 1) در  دمانس عبارت اس
كارهاي معمول و عملكرد شغلي فرد اختالل ايجاد نمايد، 2) باعث افت 
ــغلي فرد از سطح قبلي شود، 3) با دليريوم و ساير اختالالت  عملكرد ش
ــناختي از طريق  ــد، 4) اختالل ش ــكي قابل توجيه نباش عمده روانپزش
ــتهاي روانشناختي اثبات شود، 5) اختالل شناختي  معاينه باليني و تس
و رفتاري شامل حداقل دو گروه از عاليم زير باشد: ناتواني در به خاطر 
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ــپاري و به ياد آوردن مطالب و اطالعات جديد، اختالل در قضاوت و  س
انجام كارهاي پيچيده، اختالل در شناخت افراد، اختالل تكلم، اختالالت 
ــخصيتي و رفتاري (13) با توجه به اينكه تست تشخيصي قطعي در  ش
مورد دمانس وجود ندارد، بنابراين اساس تشخيص بر مبناي شرح حال 
و معاينه باليني مي باشد. به عنوان منبع شرح حال عالوه بر بيمار، يك 
ــيار كمك كننده است. در شرح حال اوليه آنچه  همراه مطلع و آگاه بس
ــت كه ابتدا  جلب توجه مي نمايد عاليمي از جمله : اختالل حافظه اس
ــود. دمانس يك بيماري  حافظه اخير (recent memory) درگير مي ش
ــت مي باشد ولي در پاره  ــرونده، تخريبي و غير قابل برگش مزمن و پيش
ــروع ناگهاني و حاد داشته باشد. در بخش معاينه  اي موارد مي تواند ش
  Mini Mental State Examination يكي از تستهايي كه به كار مي رود
ــت اگر چه ايراداتي دارد ولي در مجموع در  ــت. اين تس (MMSE) اس

بالين در تشخيص زود هنگام بيماري كمك كننده است (2).
ــد و تا حدود يكصد علت براي  ــيار گسترده مي باش مبحث دمانس بس
ــت به طور مختصر به انواع مهم آن اشاره گذرايي  ــده اس ــاره ش آن اش

مي شود :
ــه همين دليل مي  ــد (8) و ب ــايعترين نوع دمانس مي باش ــر: ش آلزايم
ــد كه در منظر عامه جامعه دمانس معادل آلزايمر تعريف مي شود.  باش
تقريبا تمامي عملكردهاي مغزي مانند حافظه، حركت، گفتار، قضاوت، 
ــاخصه اصلي اين بيماري  ــر قرار مي گيرد. ش ــار، و تفكر تحت تاثي رفت
ــه بيماري پايين آمدن قدرت  ــد. در مراحل اولي اختالل حافظه مي باش
تصميم گيري و تغييرات جزئي در شخصيت ظاهر مي شود. وقتي بيمار 
ــود و كارهاي  ــرفت مي كند بيمار دچار اختالل در قضاوت مي ش پيش

روزانه شخص دچار مشكل مي شود. 
ــم لوي، دمانس لوب پيشاني – گيجگاهي  دمانس عروقي، دمانس جس
ــيون كورتيكوبازال از ديگر انواع شايع  يا فرونتوتمپورال، دمانس دژنراس

دمانس هستند (4). 
ــازمان جهاني بهداشت كه در 11 آوريل 2012 منتشر  طبق گزارش س
شده ، در هر 4 ثانيه يك نفر در دنيا به بيماري دمانس مبتال مي شود. 
ــتند و تا  در جهان بيش از 36 ميليون نفر به بيماري آلزايمر مبتال هس
ــال 2030 اين تعداد به بيش از 65 ميليون نفر افزايش خواهد يافت  س
(12) در حقيقت در هر سال 7/7 ميليون نفر به جمعيت بيماران مبتال 
ــور سوئيس  ــود كه اين تعداد برابر جمعيت كش به دمانس اضافه مي ش

است (5). 
ــيوع بيماري دمانس به طور دقيق ارزيابي نشده است  در ايران هنوز ش
ــد و  ــن باال مي باش ولي با عنايت به اينكه مهمترين عامل خطر آن س
اين واقعيت كه جمعيت مسن ايران در حال افزايش است به طوري كه 
ــال 1388، 7 ٪ جمعيت ايران را افراد باالي 60 سال تشكيل مي  در س
ــال هاي 2025 و 2050 به  دادند كه با ادامه روند فعلي اين رقم در س
ــيد كه اين امر بيانگر روند رو به رشد  ترتيب به 11 ٪ و 28 ٪ خواهد رس
افراد مبتال به دمانس در ايران طي سال هاي آتي خواهد بود. بر اساس 
بررسي هاي انجام شده در سال 1388 بيش از 200/000 نفر در ايران 

ــزارش هاي بعدي انجمن جهاني  ــال به دمانس بوده اند(2). طبق گ مبت
آلزايمر كه در مجله النست به چاپ رسيده جمعيت مبتاليان به بيماري 
ــا 300/000 نفر تخمين زده مي  ــس در ايران حدود 250/000  ت دمان
ــيوع ابتالء به دمانس در ايران نشان  ــود. همچنين آخرين گزارش ش ش

مي دهد كه در هر 7 دقيقه يك نفر به اين بيماري مبتال مي گردد.
ــي  از تصرف  در مال   ــتن  كس حجر از نظر لغوي به معناي منع و بازداش
خويش   و در اصطالح حقوقي به معني عدم اهليت استيفا و اعمال حق 
ــت كه به موجب قانون از مداخله در  ــد (16). محجور كسي اس مي باش
تمام امور حقوقي يا دست كم از مداخله در امور حقوقي كه داراي جنبه 

مالي مي باشد محروم است. 
ــمرده اند ليكن  ــبب براي حجر برش ــش س ــيعه تا ش هرچند در فقه ش
ــت.  ــفه و جنون اس ــباب حجر منحصر به صغر، س در قانون مدني  اس
ــت مثال  ــخاص با ديگري متفاوت اس البته حدود ممنوعيت هريك ازاش
درحاليكه مجنون از دخالت در همه امور حقوقي (اعم از مالي مثل بيع 
و غير مالي مثل نكاح) محروم است براي شخص سفيه فقط دخالت در 
ــوي او صحيح  ــت و بنابر اين مثال انعقاد نكاح از س امور مالي ممنوع اس

است. 
ــخاص محجور  هدف قانونگذار در تدوين اين مواد قانوني حمايت از اش
در قبال سوء استفاده هاي احتمالي در جامعه است. نكته مهمي كه در 
اينجا به آن اشاره مي گردد، اين است كه معامله با اين افراد باطل است 
ــي اعتبار مي داند.  ــت را ب ــون عمل حقوقي كه وي انجام داده اس و قان
ــخصي كه  ــكي مربوطه، از ديدگاه حقوقي ش صرف نظر از مباحث پزش
ــود به دليل عدم تمركز فكري بر امور و نيز  دچار بيماري آلزايمر مي ش
ــي حاد و مكرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص  فراموش
طرف معامله و نيز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث 
ــفه و حكمت حجر حمايتي در خصوص  قرار دارد و بنابر اين همان فلس

ايشان نيز صادق است (17).
ــر و خطراتي كه در كمين مبتاليان به  ــا توجه به توضيحات فوق الذك ب
ــازي هايي كه بعضا در جهت تمارض به  دمانس وجود دارد و تصوير س
ــه اعتبار آنها به  ــي گردد و معامالت كالني ك ــاري دمانس ايجاد م بيم
ــان باز مي گردد،  ــط كارشناس ــه احراز يا عدم احراز بيماري توس نتيج
اهميت نحوه رسيدگي و صدور نظر كارشناسي دو چندان مي شود. در 
ــي توانايي اداره امور مالي در مبتاليان به  اين مقاله پرونده هاي «بررس
دمانس» كه در سال 92 در اداره كل كميسيونهاي پزشكي قانوني مورد 
بررسي قرار گرفته اند و مباني اظهارنظر و استدالل كارشناسان استخراج 
ــيدگي و احراز محجوريت در  ــد. هدف ارزيابي منتقدانه نحوه رس گردي
ــرايط فعلي و ارائه راهكاري جديد پس از بررسي عملكرد حال حاضر  ش

مي باشد. 

روش كار

ــه در آن كل  ــت ك ــه مقطعي توصيفي اس ــر يك مطالع ــه حاض مطالع
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ــوي مراجع قضايي در سال 1392 جهت  ــده از س پرونده هاي ارجاع ش
بررسي حجر با سوال " بررسي بيمار از نظر ابتال به جنون يا هر شرايط 
ــط بيمار  ــري كه منجر به حجر و عدم توانايي اداره امور مالي توس ديگ
شده و تاريخ شروع آن " تك تك مورد مطالعه قرار گرفتند. با عنايت به 
هدف مقاله، پرونده هايي براي مطالعه و بررسي انتخاب شدند كه علت 
عدم توانايي اداره امور و اختالل عملكرد و بيماري زمينه اي آنها دمانس 
ــرح حال و عاليم باليني بيماران در  ــخيص دمانس بر مبناي ش بود. تش
ــوابق  ــي در درجه اول و در مرحله بعد با عنايت به س ــه كارشناس جلس
قبلي آن ها بوده است. در اين مسير پرونده هايي كه به هر دليلي جنبه 
ــكي (به عنوان مثال حجر در زمينه بيماري هاي خلقي يا  صرف روانپزش
سايكوتيك) داشت، از مطالعه حذف گرديد. اطالعات مد نظر استخراج 
ــد و با توجه به  ــزار Microsoft Excell 2007 گردي ــد و وارد نرم اف ش

اهداف مقاله، موارد مورد نظر تحليل گرديد. 

يافته ها 

ــال 1392 در اداره كل كميسيونهاي پزشكي سازمان  در مجموع در س
ــكي قانوني 44 پرونده در كميسيون روانپزشكي با سوال " بررسي  پزش
ــري كه منجر به حجر و  ــرايط ديگ ــار از نظر ابتال به جنون يا هر ش بيم
ــروع آن "  ــده و تاريخ ش ــط بيمار ش ــدم توانايي اداره امور مالي توس ع
مورد رسيدگي كارشناسي قرار گرفته است. از اين تعداد در 16 پرونده 
ــكي  بيماري زمينه اي منجر به محجوريت صرفا" بيماري هاي روانپزش
ــت. با  ــد و در 28 پرونده نيز علت بروز محجوريت دمانس بوده اس بودن
ــيدگي پرونده ها حداقل 3 مورد بوده است،  عنايت به اينكه دفعات رس
ــات مطرح و بررسي شده  در مجموع اين تعداد پرونده، 91 بار در جلس

بودند و در واقع 91 مورد نحوه كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت. 
ــده (91 نظر)،  ــي كامل پرونده ها و تمامي نظرات صادر ش پس از بررس

مبناي صدور نظرات در دو گروه عمده قابل تقسيم بندي مي باشد :
الف: صدور راي بر مبناي شواهد مستند و معتبر پزشكي:

ــتري: در 21 مورد (23 ٪) نظريه به استناد پرونده باليني  1- پرونده بس
ــان حاضر در  ــود و صحت آن به تاييد كارشناس ــه بيمار ارايه كرده ب ك

جلسه رسيده بود، صادر شده است. 
ــاس  ــك معالج: 11 نظر (12 ٪) بر اس ــده مطب و گواهي پزش 2- پرون
ــوي پزشك معالج صادر شده  ــده از س اعتماد و پذيرش گواهي ارايه ش

است. 
3- معاينه حضوري: در 35 مورد (38/5 ٪) يا مدارك ارايه شده از سوي 
بيمار به تاييد كارشناسان حاضر در جلسه نرسيده بود و يا اينكه بيمار 
ــچ مدركي دال بر اثبات  ــت و هي ــته اس اصوال صرفا ادعاي بيماري داش
ــته است، فلذا بر اساس معاينه حضوري در جلسه راي  ادعاي خود نداش

صادر شده است.
ــتنتاج  و فرضيه سازي : نظر كارشناسي 24 پرونده (26/5 ٪) به  ب: اس

اين طريق صادر شده است.

ــه اي كه برگزار شده است در 19 جلسه نورولوژيست  از تعداد 91 جلس
حضور داشته است (حدود 21 ٪) كه در 12 جلسه فقط در جلسه نهايي 

بوده است. 
ــات بدون  ــوارد) نظرات صادره در تمامي جلس ــده (39 ٪ م در 11 پرون
تغيير بوده است كه در 5 مورد مبناي صدور راي، معاينه حضوري بيمار 
ــت و در 4 مورد بر اساس اطالعات پرونده هاي  ــه بوده اس در روز جلس
بستري قبلي و در2 مورد نيز به استناد گواهي پزشك معالج بوده است. 

بحث

ــد نكته اصلي كه در بررسي پرونده ها جلب  همان طور كه مشخص ش
توجه مي نمايد، عدم وجود يك استاندارد و يك روند علمي يكنواخت و 
مشخص در بررسي پرونده ها مي باشد كه منجر به صدور راي بر اساس 
ــتنتاجات مي باشد و در اين موارد قطعا ساليق كارشناسان  پاره اي اس
ــت. پس گريزي جز طراحي ، پذيرش و حركت بر اساس يك  دخيل اس

الگوي عقاليي و علمي نداريم.
ــتنتاج و  ــد در برخي موارد مبناي صدور نظر اس ــاره ش همانطور كه اش
ــازي كارشناس بوده است. اگر چه عمدتا" مبناي اوليه صدور  فرضيه س
اين دسته از نظرات احراز دمانس بر اساس معاينه يا رويت سابقه باليني 
ــروع اختالل،  ــت اما در قدم بعدي و در هنگام تعيين زمان ش بوده اس
ــتنتاج آورده اند و جمالتي انشاء شده است كه  ــان روي به اس كارشناس
از نظر علمي قابل ايراد است كه به نمونه هايي از آن اشاره مي گردد. 

ــف- اين جمله به صور گوناگون در اين گروه از نظرات به كرات تكرار  ال
شده است كه "با عنايت به اينكه دمانس يك بيماري تدريجا پيشرونده 
ــروع آن بين 1 تا 4 سال قبل بوده است" و اين  ــد پس زمان ش مي باش
ــت و برداشت حقوقي و قضايي آن اين  ــده اس مطلب به دادگاه اعالم ش
است كه از 4 سال قبل، فرد توانايي اداره امور مالي خود را نداشته است. 
ــت اول  اينكه اين صرفا  ــر از دو منظر قابل ايراد اس ــن نوع اظهار نظ اي
ــليقه اي است و هيچ مبناي علمي ندارد  ــتنتاج است و كامال س يك اس
ــاره گرديد، درست است كه عموما  و دوم اينكه همانطور كه قبال نيز اش
بيماري به صورت مزمن و تدريجي است ولي در پاره اي موارد بيماري 
ــكته  ــد (به عنوان مثال در زمينه س ــروز پيدا مي كن ــه صورت حاد ب ب
ــزي يا گاهي از موارد در يك بيمار كه زندگي و عملكرد قابل قبولي  مغ
ــكال در  دارد متعاقب بروز تب يا اختالل آب و الكتروليتي فرد دچار اش

عملكرد روزانه مي شود) (4).
ــاه قبل بيمار  ــده حداقل از 6 م ــكن گرفته ش ــا توجه به CT اس ب- "ب
ــخيص دمانس  ــت“. در تعدادي از پرونده ها مبناي تش محجور بوده اس
ــده در گرافي بيمار (اعم از  MRI يا CT اسكن) بوده  تغييرات ايجاد ش
ــت و گاهي پا از اين فراتر گذاشته شده و بر اساس رويت آتروفي در  اس
گرافي، زمان شروع بيماري به چند ماه قبل از انجام گرافي نسبت داده 
ــخيص بيماري بر اساس معاينه  ــده است. همانطور كه اشاره شد تش ش
ــي به منظور رد نمودن علل  ــد و انجام گراف و يافته هاي باليني مي باش

دكتر رضا حاج منوچهري
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ــت نه خود  ــخيص پاره اي از علل موجد دمانس اس مقلد دمانس و تش
ــاره اي موارد در گرافي بيمار آتروفي مغزي ديده  دمانس (2، 14). در پ
ــد و  ــه در معاينه باليني، بيمار طبيعي مي باش ــود در صورتي ك مي ش
ــناختي داراي گرافي نرمال  ــت بيماري با اختالل ش بالعكس ممكن اس
ــد (15). از سوي ديگر تغييرات مختلفي كه در زمينه انواع مختلف  باش
ــر يا موضعي مغزي، آتروفي هيپوكامپ، بيماري  دمانس (آتروفي منتش
عروق كوچك مغزي و سكته هاي متعدد و ...) در اثبات بيماري دمانس 
كمك مي نمايد و در تشخيص شروع زمان عدم توانايي اداره امور مالي 
ــخيص بيماري  ــد و نكته ديگر اينكه با تش بيمار كمك كننده نمي باش
ــتناد مراحل آن نمي توان تاريخ شروع بيماري را تعيين  دمانس و به اس
ــناس  ــد و كارش نمود چرا كه اين روش يك حدس وگمانه زني مي باش

بايد به دنبال احراز بيماري باشد.  
ــس پس از ايجاد يك  ــروع دمان ــته اي از پرونده ها تاريخ ش ج- در دس
ــكته مغزي كوچك در ماده سفيد تعيين گرديده است. اگرچه سكته  س
ــوص باعث بروز حاد  ــت و به خص هاي مغزي از علل موجد دمانس اس
ــكته اي نمي تواند باعث اين عارضه گردد  بيماري مي گردد ولي هر س
و سكته هاي بزرگ به ويژه در مسير شريان مغزي مياني از علل عمده 
ــتند.4 در همين جا ذكر اين نكته را الزم مي دانم كه  ــاله هس اين مس
ــود، اگر چه باعث دمانس  ــكته هايي كه منجر به ايجاد آفازي مي ش س
ــه درك مطالب پيراموني نمي  ــود ولي به علت اينكه فرد قادر ب نمي ش
ــتفاده و كاله برداري از وي محتمل است، فلذا در  ــد امكان سوء اس باش
اين موارد نيز به نظر فرد قادر به اداره امور مالي خود نمي باشد، اگر چه 

از نظر علمي قادر به اداره امور معمول زندگي خود باشد.
د- در چند مورد بيمار در جلسه نهايي و در زمان معاينه عاليم دمانس 
ــتناد يك گواهي، در جلسات ابتدايي بيمار  ــت ولي صرفا به اس را نداش
ــده بود، در حالي كه نكته اصلي اين است كه ابتدا  ــناخته ش محجور ش
بايد بيماري فرد در شرايط فعلي احراز گردد و در صورت اثبات بيماري، 
ــده نقش كمك كننده را در تشخيص بيماري  آنگاه گواهي هاي ارائه ش

و تعيين زمان آغاز آن دارند.
ــبختانه در تقريبا تمامي مواردي كه راي بر اساس استنتاج صادر  خوش
ــده است، نظر نهايي تغيير كرده است و تنها در يك مورد راي نهايي  ش

هم بر اساس استنتاج صادر گرديده است. 
ــاس عدد حاصل از معاينه با تست MMSE  و  بيماري دمانس هم بر اس
ــيم بندي مي  ــاس عاليم باليني بيمار به مراحل مختلفي تقس هم بر اس

شود.
ــل خفيف بيماري نيز  ــون علمي اگر چه بيماران در مراح ــاس مت بر اس
ــوند ولي در مرحله متوسط  در انجام كارهاي مالي دچار اختالل مي ش
ــام كارهاي  ــادي در قضاوت و انج ــه ميزان زي ــاري ب (Moderate) بيم

ــناخت پول و خريد) دچار اختالل  ــبه، ش پيچيده ( برنامه ريزي، محاس
ــد  ــوند كه اين مرحله در مجموع منطبق با MMSE<20 مي باش مي ش
(6). بر اساس بررسي هاي انجام شده در كشور هاي ديگر در تشخيص 
ــود.  ــتفتده مي ش دمانس و اختالالت مالي اين بيماران از اين معيار اس

ــتگي  ــي از ايراداتي كه مي توان بر اين روش وارد نمود، وابس ــه يك البت
اين تست به سطح تحصيالت فرد است (9) كه در نهايت براي پذيرش 
يك استاندارد چاره ديگري جز پذيرش يك رويه نداريمدر برخي منابع 
ــاره شده است كه زماني كه بيماري كه قادر نيست لباس خود را به  اش
ــي روزانه خود را به تنهايي انجام دهد،  ــد يا كارهاي اساس تنهايي بپوش
ــد. بيماراني كه عاليم رواني  ــادر به انجام امور مالي خود نيز نمي باش ق
ــارز (توهم، هذيان به خصوص در مورد افراد خانواده خود و اختالالت  ب
ــي مهم خود به تنهايي  ــارز ) دارند نيز قادر به انجام امور مال ــاري ب رفت

تمي باشند (7).
ــابقه طوالني تري در زمينه شناخت و رودررويي با  در كشورهايي كه س
اين بيماري را دارند مانند كانادا، كشورهاي آمريكاي شمالي و بسياري از 
ــورهاي اروپايي، به دليل وجود سيستم هاي پايش و غربالگري دقيق  كش
ــور فعال انجمن هاي غيرانتفاعي  ــرفته و نيز آگاهي جمعي و حض و پيش
ــي مرتبط با آلزايمر، قوانين به  نحوي تغيير و تحول يافته كه  و غيردولت
ــرفته  فرد مبتال به آلزايمر در مراحل ابتدايي و پيش از ورود به فاز پيش
بيماري قادر به تعيين شخص يا ارگاني براي سرپرستي امور مالي خود 
ــد و حتي مي تواند نحوه مراقبت، درمان و فردي را كه مايل به  مي باش
ــال قانوني آن را به ثبت  ــت، تعيين كرده و به صورت كام همراهي با اوس
برساند. بر اساس آنچه در سايت انجمن آلزايمر آمريكا منتشر شده است 
در آن كشور به بيماراني كه به تازگي مبتال به هر بيماري جدي جسمي 
ــناختي (مثل دمانس) مي شوند توصيه مي  به ويژه با درگيري قواي ش
گردد با عنايت به اينكه اين بيماران در ابتداي بيماري قادر به مديريت 
مسائل مالي خود هستند ولي با پيشرفت بيماري قطعا در اين امر دچار 
مشكل خواهند شد و از سوي ديگر اين واقعيت كه سرعت افت عملكرد 
ــرع  ــت، در اس ــناختي هر فرد مبتال به آلزايمر با ديگران متفاوت اس ش
ــدي به اقدامات  ــكالت احتمالي بع ــت جهت جلوگيري از ايجاد مش وق
ــبت به  ــت بزنند. به همين منظور اين افراد بايد نس ــگيرانه اي دس پيش
ــودن وصيت نامه اقدام نمايند. تفويض اختيار به يك  ــه يا به روز نم تهي
ــن وكيل و تنظيم نمودن وكالتنامه از ديگر  فرد امين مورد وثوق، تعيي
ــنهادي مي باشد. آنها در اين بيماران قائل به نقص در  گزينه هاي پيش
ظرفيت قانوني هستند به اين مفهوم كه توانايي فهم و درك تبعات يك 
اقدام و اخذ تصميم متناسب با آن در اين بيماران مختل است و از سوي 
ديگر با توجه به اينكه در آن كشورها نيز مقررات و تبعات قانوني از يك 
ــند به سند ديگر متفاوت است و با علم به اينكه در اين جايگاه فقط  س
ــت كه مي تواند اين ظرفيت را در اين افراد متناسب با درجه  وكيل اس
اهميت سند تشخيص دهد استفاده از اين راهكار قانوني اهميت خود را 

بيش از پيش مشخص مي سازد (7).
ــراي خود تصميم  ــالمت ب ــز براي اينكه فردي در زمان س ــران ني در اي
ــن  سالمندي از وي مراقبت  بگيرد و حتي تعيين فردي براي آنكه در س
ــع قانوني اي  ــيدگي كند، هيچ من ــور وي رس ــرده و به ام ــت ك و حماي
ــالمندي رسيده، هنوز اراده  ــن  س وجود ندارد. اما براي فردي كه به س
ــت يا به دليل بيماري  ــمي اس تصميم گيري دارد ولي فاقد توانايي جس

بررسي مباني احراز عدم توانايي اداره امور زندگي و مالي ناشي از دمانس در پرونده هاي ارسالي ...
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ــخص  ــت هم قانون به طور مش قادر به انجام امور اداري و مالي خود نيس
ــاس ماده يكصدوچهار قانون  ــت. بر اس و معين راهكاري ارايه كرده اس
ــبيه فردي كه عاجز از اداره امور خود است، مي تواند از دادگاه  امور حس
ــاس  ــت كند تا فردي را به عنوان امين وي معين كند كه بر اس درخواس
ــه همين قانون، امين داراي حدود اختيارات يك  ماده يكصدوبيست وس

وكيل براي انجام امور فرد  سالمند است. 
ــالمندان با وجود ناتواني هاي جسمي و با توجه به تجربه  ــياري از  س بس
ــتگان خود معموال“ شايسته ترين  ــبت به اطرافيان و بس ــناخت نس و ش
ــرايطي كه  ــود انتخاب خواهند كرد. اما در ش ــرد را به عنوان امين خ ف
ــرفته آلزايمر قرار مي گيرد  ــده يا در مراحل پيش فرد دچار زوال عقل ش
ــخيص و شناخت و تصميم گيري اش دچار مشكل مي شود،  و قدرت تش
ــت، انتخاب فرد در  ديگر نمي توان مالك را براي تعيين امين يا سرپرس
نظر گرفت و تكليف اين افراد بر عهده دادستان محل زندگي فرد است.

نتيجه گيري

ــاس تشخيص دمانس بر مبناي معاينه باليني بيمار  با توجه به اينكه اس
ــخيص «عدم توانايي اداره امور زندگي و مالي»  ــد، بنابراين تش مي باش
ــاس نتايج معاينات باليني حضوري در مراكز پزشكي قانوني  صرفا بر اس
ــاله كه  ــت كه به اين مس ــرد، زيرا عمدتا در اين مراكز اس ــورت پذي ص
ــد، توجه مي گردد. از  ــي هنگام صدور راي مي باش ــه اصلي قاض دغدغ
سوي ديگر در مراكز درماني ويزيت بيماران با رويكرد درماني انجام مي 
ــاله كه بيمار توانايي اداره امور مالي خود را دارد  ــود و شايد اين مس ش
ــد در نتيجه در همان مراحل اوليه  ــته باش يا نه، اصال مد نظر قرار نداش
ــروع مي شود و اين اشكال كارشناسي در رويه فعلي  بيماري، درمان ش
ــك و يا  ــتري، گواهي پزش كه يكي از پايه هاي تاييد دمانس پرونده بس
پرونده مطب و رويت داروهاي تجويزي مي باشد به خوبي خود را نشان 
مي دهد. در اين روش حتي با رعايت تمامي اصول علمي و كارشناسي 
نهايتا دمانس فرد قابل احراز است نه عدم توانايي اداره امور مالي ايشان 
ــروع آن. در جهت حل  ــود و نه در ش ــير بيماري ايجاد مي ش كه در س
ــت و درمان،  ــات هماهنگي با وزارت بهداش ــكل برگزاري جلس اين مش
ــكي در جهت توجه دادن به  ــاي تخصصي نورولوژي و روانپزش انجمن ه
جنبه هاي قضايي هنگام ويزيت بيماران در مراكز تخصصي و دانشگاهي 

مي تواند راهگشا باشد. 
در پاره اي از موارد پرونده پس از فوت بيمار جهت رسيدگي ارسال مي 
گردد كه در اين موارد و البته به عنوان يك راهكار جايگزين در افرادي 

كه در قيد حيات هستند نيز مي توان از مدارك ذيل كمك گرفت:
ــتناد باشد كه به  ــك معالج : تنها در صورتي قابل اس الف- گواهي پزش
ــه در آن معاينه دقيق قواي  ــراه پرونده مطب قابل قبول و معتبر ك هم
ــناختي بيمار و تاريخ معاينه به دقت ذكر شده باشد و البته در زمان  ش
ــاد در بيمار ايجاد عاليم  ــرايطي كه مي تواند به صورت ح ويزيت به ش
نمايد، توجه شده باشد. جهت اثبات مطلب اگر بيمار به فاصله نزديكي 

ــده باشد و يافته ها مويد تشخيص  قبل و بعد از تاريخ مذكور ويزيت ش
دمانس باشد بر صحت موضوع مي افزايد.

ب- پرونده بستري: در اين بخش نيز چه بيمار به علت مسائل نورولوژيك 
ــتري شده باشد  و يا به علل ديگري در حين بستري توسط پزشك  بس
ــده باشد، بايد به صورت مستند و مستدل، اختالل  متخصص ويزيت ش
ــناختي بيمار گواهي شده باشد. در اينجا ذكر اين نكته ضروري است  ش
ــاوره توجه به مسايل  ــتري و حتي برگه هاي مش كه در پرونده هاي بس
شناختي و ذكر دقيق آنها اگرچه اندكي زمان ويزيت را طوالني مي كند 
ولي قطعا فوايد بسياري دارد، به شرطي كه بيمار دچار تب و اختالالت 

تشديد كننده بيماري به صورت حاد نباشد. 
جهت رسيدگي دقيق تر پيشنهاد هاي زير ارايه مي گردد:

ــاد كننده آن مبناي  ــه دمانس  و علل عمده ايج ــا عنايت به اينك 1- ب
نورولوژيك دارد رسيدگي اين پرونده ها در كميسيونهاي تخصصي خود 
و يا در كميسيون مشترك نورولوژي و روانپزشكي، مي تواند در بررسي 

بهتر پرونده ها و صدور نظرات دقيق تر مؤثر باشد. 
2- با توجه به مشكالت ايجاد شده براي مردم و دستگاه هاي قضايي و 
ادارات ذي ربط و درگير در اين موضوع و به منظور پيشگيري، پيشنهاد 
مي گردد از يك مقطع سني به بعد ( به عنوان مثال 70 سال به بعد ) 

انجام معامالت با ارائه گواهي سالمت رواني انجام گيرد.
ــان عدم توانايي  ــراي احراز دمانس و تعيين زم ــنهادي ب 3- روش پيش

انجام امور مالي توسط بيمار: 
ــت و در  ــه اول معاينه حضوري بيمار اس ــراد زنده در درج ــف- در اف ال
 MMSE<20 ــط بيماري و صورت اثبات محجوريت (احراز مرحله متوس
ــروع زمان عدم توانايي اداره امور مالي  در معاينه  مي تواند در تعيين ش
ــروع بيماري مي  ــد.) براي تعيين زمان ش فرد مبتال، كمك كننده باش
ــي كه معاينات بيمار  ــتري در صورت توان از پرونده مطب و مدارك بس
ــاره شده باشد و  ــناختي وي به طور كامل در آن اش به ويژه وضعيت ش
البته شرايطي كه عاليم باليني بيمار را به طور حاد از تعادل خارج مي 
كنند (تب) رد شده باشد، كمك گرفت. بديهي است كه صرف ارائه يك 

گواهي قابل قبول نمي باشد.
ب- در افرادي كه در قيد حيات نيستند با عنايت به شرح بند ”الف“ از 

سوابق قبلي بهره مي بريم.
ــكن و MRI) و  ــاختاري (CT اس ــر تصويربرداري س ــال حاض ج- در ح
ــروع بيماري دمانس و  ــده در آن در تشخيص ش ــاهده ش تغييرات مش

تعيين زمان آغاز محجوريت هيچ نقشي ندارد.

محدوديت ها

ــق در نوع خود  ــه، اين تحقي ــي هاي صورت پذيرفت ــا توجه به بررس ب
ــه تعداد اندك  ــت. محدوديت ديگر اين مقال ــور اولين مورد اس در كش
ــده مي باشد كه قطعا انجام مطالعه اي در سطح  پرونده هاي بررسي ش

كشور در ارزيابي دقيق تر مي تواند كمك كننده باشد. 
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تقدير و تشكر
ــازمان كه در انجام اين  ــكي س ــيونهاي پزش  از مدير كل محترم كميس
ــركار خانم تهذيبي  ــق راهنمايي هاي الزم را ارائه نمودند و از س تحقي

كه همكاري شاياني را در بخش جمع آوري اطالعات داشتند، صميمانه 
تشكر مي نمايم. 
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Theoretical Investigation of Inability to Meet the 
Financial Affairs of Life in Dementia Cases Refer to 

the Department of Forensic Medicine commissions in 
March 2013- March 2014

Reza Haj Manouchehri MD,

Neurologist & Expert of Medical Commission of  Legal Medicine Organization, Tehran, Iran

Abstract: 

Background: Improvements in health care in the past century have contributed to increased longevitg  and healthier 
lives of people. However, this has also resulted in an increase in the number of people with non-communicable 
diseases, including dementia. By increasing of cases refer to commission of  Legal Medicine Organization to evaluate 
for financial abilities, we should plan an standard and scientific method. The aim of this study was to evaluate current 
methods and proposed scientific method to ensures uniformity of expertise. 

Methods: It is a cross sectional study that all the cases with inability to manage their financial works due to 
dementia were studied. All expert opinions and principles in the first instance and appeals committees, in order to 
reach methods for establish inability to manage financial works in  people with dementia, carefully studied.

Findings: In 2013-2014 from 44 cases referred for investigation, 28 cases reviewed. There are two methods of 
judgment one based on making assumptions and the other document- based. 

Conclusion: Because of importance of files we proposed that we must have a standard and scientific solution to 
manage these cases. Following standard practice in scientific and documentary, interaction with the scientific and 
educational communities, and avoid making assumptions that have a significant effect on the strength of further 
comments.
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