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   استـاد جـراحي، دانشكـدة پزشكي اصفهان****

  
 

  
 

  مقالهنقد 
  م پزشكي در اعمال جراحيـمسئوليت تي

  ****سياوش صحتدكتر  ،***، دكتر زهره ظاهرنيا**نادر ظاهرنيا ،*آناهيد ظاهرنيا

 
مخصوصاً آنهايي كه تحت عمل جراحي  ،هاي متفاوتي كه از قانون در مـورد مسئوليت جراح در مقابل بيماران با توجه به برداشت

كه گاه نه تنها حقوق همكاران جراح  ؛نمايند محاكم دادگستـري نيز نظريات متفاوتي از قانون استنباط مي ت،اس گيرند شده قـرار مي
آورد و در نهايت قداست جراح و جراحي، و به طور كلي جايگاه  شكالت فـراوان به وجود ميمسازد، بلكه براي آنها نيز  را پايمـال مي

» مسئوليت تيـم پزشكي در اعمال جراحي« جهت رفع برخي ابهامات در مقالة . گيرد ميرار ـواالي پزشك و پزشكي مورد سئوال ق
گيري تنظيم  باشد، همراه با نتيجه هاي متفاوت از قانون در مورد مسئوليت مدني پزشكان در مقابل بيماران مي مطلب زير كه برداشت

  .شده است
قانون فوق توجه به نكات ذيل  322و  60ام ظاهري اين ماده با مواد ازات اسالمي و رفع ابهـقانون مج 319در جهت تفسير ماده 

  :رسد ضروري به نظر مي
ترمينولوژي حقوق ـ دكتر جعفر . (اجازه و اعالم مالك يا رضايت كسي كه قانون براي رضاي او اثري قائل شده است: معناي اذن

  )روديـجعفري لنگ
معين از تعهد را گويند، خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگر از خالي بودن ذمه شخص ): برائت ذمه( معناي برائت 

  .)ترمينولوژي حقوق ـ دكتر جعفر جعفري لنگرودي(شود ) بري الذمه(اول مشغول نشود يا مشغول شده و فارغ 
ذ اذن بيمار براي شروع ـاخ 59ود از ماده ـآيد كه مقص وق اينگونه بر ميـواد فـت نظر در مـوق و دقـه به تعاريف فـبا توج

اين اذن بيمار را به  319باشد و ماده  رد ميـرار گيـت بيمار از اين كه زير تيغ جراحي قـراحي يعني اعالم رضايـمعالجه و عمل ج
ني نقص ي او باشد، باعث تلف جاـريض يا ولـهر چند با اذن م. . . «: دارد د و اشعار ميـدان ان پزشك نميـتنهايي رافع مسئوليت و ضم

به ميان نيامده و » برائت«ه ـري از كلمـشود در اين ماده ذك ونه كه مالحظه ميـهمانگ» .ن استـعضو يا خسارت مالي شود ضام
به ( 322در ماده  319و بعد از ماده  60، در ماده 59گذار بالفاصله بعد از ماده  انونـد؛ اما قـباش  تفسير اين ماده محدود به اذن بيمار مي

دارد كه اخذ برائت قبل از شروع به درمان رافع مسئوليت پزشك در جبران خسارت وارده  اذعان مي) 60تكرار و تأكيد ماده صورت 
  .باشد مي

ر پزشك و رعايت اصول فني و نظامات بيان گرديده و در صورت اثبات ـبديهي است تفسير فوق در محدودة فرض عدم تقصي
ران خسارات جاني و مالي و در صورت لزوم، تحمل مجازات ـرده مسئول جبـنامب) ليت مدنيبا توجه به قانون مسئو(تقصير پزشك 

باشد و نه تعهد به  مي) تعهد به سعي و تالش كافي در درمان(همچنين تعهد پزشك تعهد به وسيله . باشد كيفري در موارد مشخصه مي
  ).تعهد به درمان قطعي و بهبودي كامل بيمار(نتيجه 
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برخي » برائت«و » اذن«دليل ابهام ظاهري كه نحوة نگارش اين مواد به وجود آورده و عدم توجه به مفهوم دو عبارت متأسفانه به 
خواه با اخذ اذن و برائت بيمار، خواه (را مدنظر قرار داده و اذن و برائت را در يك مفهوم تلقي كرده و در هر حال  319محاكم تنها ماده 

ق ضامن كليه خسارات جاني و مالي به وجود ـپزشك را به صورت مطل) دم وجود آنـقصير پزشك يا عبدون آن و خواه با اثبات ت
ره ـت اين شغل شريف و ايجاد دلهـث شكسته شدن حرمـدانند و صدور برخي احكام ناشايست در اين زمينه باع آمده براي بيمار مي

  .ر گرديده استـهتر اين حرفه خطيرچه بـاز عدم احساس امنيت شغلي و دلسردي پزشكان در انجام ه
جهت تبيين موضوع با استفاده از  .ون اين مهم را داردـعليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي بذل توجه به ارشاد محاكم پيرام

ر حقوقي نوشته دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان و نظريه پرداز حقوق، ذيالً به تفسي) هـريقضمان (زامات خارج از قـرارداد ـكتاب ال
  :گردد ايشان در مورد خطاي پزشك اشاره مي

  

  خطاي پزشكي
  :مفاد و طبيعت تعهد: مسئوليت پزشك ـ1

  :درباره رابطة بيمار و پزشك، چنانكه گفته شد، به چند نكته مهم بايد توجه داشت
پزشكي كه در بيمارستان به او كند يا  بيمار به ميل خود پزشك را انتخاب مي: دادي استاراين رابطه در شكل مرسوم خود قر. 1

منتها، بايد توجه داشت كه امروز رابطه قراردادي . گيرد پذيرد و پزشك با پذيرفتن بيمار درمان او را به عهده مي شود مي توصيه مي
بيمار  شود و پزشك به عنوان عضوي از آن شخصيت يا كارشناس به درمان بيشتر با شخصيت حقوقي بيمارستان و درمانگاه ايجاد مي

ليكن مسئوليت شخص پزشك را بايد بر طبق قواعد عمومي بررسي كرد نه : شود اثر نمي شخصيت پزشك در هيچ حال بي 1.پردازد مي
دادي و قهري را دارد،  تواند، در صورتي كه خطاي پزشك هر دو چهره قرار وانگهي، جز در موارد خاص، بيمار مي  .قرارداد با بيمارستان

  .مايل است استناد كندبه هر كدام كه 
راي فنون متداول و كوشش در راه درمان است و كمتر اتفاق ـواظبت و اجـد به درمان تعهد به مـرف پزشكي، تعهـدر ع. 2

حتي اطميناني كه پزشك درباره مؤثر افتادن درمان يا موفقيت در عمل جراحي . افتد كه پزشكي شفاي بيمار را تضمين كند مي
هايي را تعبير به تضمين  ها به دشواري چنين وعده ن و احتمال است و بيشتر جنبه رواني دارد تا حقوقي و دادگاهدهد، بر پايه ظ مي
  .كنند مي

براي : شود اي شغل خويش است رعايت مي اين قاعده در فرضي هم كه پزشك رابطه قراردادي با بيمار ندارد و تابع نظام حرفه
شود،  پردازد يا از سوي بيمارستان طرف قرارداد دعوت به همكاري مي ه درمان بيماري ميمثال، پزشكي كه در موارد اضطراري ب

  .اي بيش از مواظبت و كوشش و اعمال تخصصي ندارد وظيفه
كند كه اثبـات تقصيـر پزشك به عهده بيمار زيان ديـده باشد و  با اين ترتيب، اجـراي قواعد عمـومي در اين رابطه ايجـاب مي

با وجود اين، چون اثبات تقصيـر پزشكي در غالـب موارد دشـوار . رت نتـوان او را بر پايه نتيـجه درمان ضامـن شناختدر هيـچ صو
اي تنها بر تقصير او استـوار نباشد تا او را به  هاي حقـوقي تمايل بر اين است كه مسئوليت پزشـك به گـونه است، در بيشتـر نظـام

  2.سازددقـت و مـواظبت بيشتر وادار 
كند كه داوري را با مـوانع اخالقي و  دليل ديگـر اين تمايل، قطـع نظر از دشواري اثبات، به كيفيت خطاي پزشكي ارتباط پيدا مي

براي مثال، سقط جنين، كشتن بيماري كه اميـد به بهبـود او : بخشد سازد و به آن چهره نظري مي مـذهبي و فلسفي رو به رو مي
برد، كشتن دردمندي كه خود خواهان آسودگي ابدي است، پيـوند اعضاي بدن، و تلقيح مصنوعي و  ندن رنج مينيست و از زنده ما

دهد و نياز به مطالعه خاص را در اين زمينه  اي پيچيده مي ها مسئله ديگر به خطاي پزشكي چهـره پروردن لقاح در آزمايشگاه و ده
  .كند ايجاب مي

مار ناظر به درمان او است، ولي رابطه مبتني بر اعتمـاد و اسرار پنهـاني كه به ناچار نزد پزشك تعهد اصلي پزشك در برابر بي. 3
اي از تقصيـرهاي  آور است و چهره ويـژه كند كه تجاوز بدانها نيز ضمان ماند، تكاليف فرعي ديگري نيز براي او ايجـاب مي به امانت مي

توان پاسـخ داد كه آيا پزشك در همه حال مـوظف به پنهان  ئله را به آساني نميبراي مثال، همين مس: سازد پزشكي را آشكار مي
كردن اسرار بيمـاري است يا بايد اين تعهد را محـدود به رعايت سالمت ديگران و مصالح عمـومي كرد؟ آيا پزشكي كه با بيمار مبتال 
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يابد بيمار او قصد  يا به سالمت همسر او؟ آيا روانكاوي كه در ميشود بايد به تكليف حفظ اسرار بيمار بينديشد  به ايـدز رو به رو مي
كشتن ديگران را دارد ناچار نيست مـوضوع را با كسي كه جانش در خطر است در ميان گـذارد؟ آيا معياري براي ترجيح يكي از اين 

ن دودلي و رعايت قواعـد امانت، توصيه براي رهايي از اي 3دو مصلـحت و حكومت وظيفة شغلي بر وظيفه انساني پزشك وجـود دارد؟
هاي عمـومي قـرار  ها و ساير مدارك پزشكي به خود بيمار داده شود تا دور از دستـرس ديگران و مقام شود كه پاسخ آزمايش مي

  .گيرد
ونه عمل جراحي هرگ 4سازد، جز در موارد اضطراري كه امكان اذن گـرفتن از بيمـار امكان ندارد و دخالت پزشك را ضروري مي. 4

منتها، اين پرسش هنـوز پاسخي در خور  5.كند سرانه تجـاوز به جان يا آزادي او است و براي پزشك ايجاد مسئوليت ميديا درمان خو
سازد، رضاي بيمار در چه شرايطي نافذ است و تا چه  نيافته است كه، اگر اذن بيمار در مسئوليت پزشك اثر دارد و كار را مبـاح مي

ه بايد به بيمار درباره وضع او و خطـرهاي ناشي از درمان پيشنهـادي پزشك آگاهي داد؟ آيا رضاي بيمار به عمل جراحي انداز
تواند خطـر آن را با خطر ناشي از ادامه بيماري مقايسه كند و تصميم بگيـرد  خطرناكي كه چگـونگي آن هيچ اطالعي ندارد و نمي

هاي ضروري در حـدود عرف و فهم او  ح كردن دخالت پزشك منوط به دادن حداقلي از آگاهيارزش حقوقي دارد يا اثر آن در مبا
  6است؟
ولي، . وذ اراده بيمار را تأمين كند و هم به سالمت او ضرر نزندـكند، كه بايد هم نف د ميـدان نظـر اخير را تأيي گمان، حقـوق بي

ها چيست؟ عرف پزشكي يا آنچه حقوقدان براي نفوذ اراده   كفايت اين آگاهي ارـماند اين است كه معي ام باقي ميـآنچه در پرده ابه
احتياطي پزشكان در اينگونه امور هميشه  رف پزشكي معيار باشد، شتاب و بيـداند؟ اهميت سؤال در اين است كه اگر ع كافي مي
. ترين روابط انساني و اجتماعي حكومت كند هـمي از مـوقي در يكـده حقـتواند به صورت قاع د ميـپذير است و عادتي ناپسن توجيه

پس، بايد معياري نوعي از عرف پزشكان برگزيد و آنچه را الزمه ايجاد علم اجمالي بيمـار به سرنوشت خويش است حداقل آگاهي الزم 
 7.ظاهر به گرفتن اذن تلقي شوداي ت احتمال دارد در شرايط ويژه» آنچه ضرورت دارد«براي مثال، اذن بيمار به . براي نفوذ اذن او شمرد

اثر بـودن اذن كودكان پيش از رسيدن به سن بلـوغ و محجـوراني  شود، بي نتيجة ديگـري كه ضرورت آگاهي بيمـار گـرفته مي
تواند جانشين  در چنين مـوردي، رضاي پدر و مادر يا قيم كـودك مي. است كه قـدرت تميـز هـدف و چگـونگي درمـان را ندارند

تصميـم ولي يا قيم، در صورتي اعتبار دارد كه به سود و مصلحت او باشد و نبايد براي . او شـود و عمل جـراحي را مباح سازد اذن
بنابراين، در مـوارد ضروري كه بيگمان جان كودك در خطر است و امتناع . آنان حق مطلـق نسبت به خـودداري از درمان قائل شد

تواند با اجازه دادگاه يا در صورت اضطرار و عـدم دسترسي و فوريت، با تشخيص خود،  د، پزشك ميپدر و مادر جهت معقـولي ندار
تميز نامعقول بودن امتناع پدر و مادر و اذن به اقدام پزشك با دادگاه است و، در صورتي كه  8:اقـدام الزم را براي نجات او انجام دهد

  .د به حكم اضطرار اقـدام كندتوان پدر و مادر در دسترس پزشك نباشند، او مي
اي باشد، تجاوز از آن خطا و  در صورتي كه اذن بيمار مقيد به اجراي عمل جراحي به وسيله پزشك معين با شيوه و حد ويژه. 5
  .آور است ضمان
  : پيشينه اين مسئوليت در فقه ـ2
شود، هر چند كه  ـجه درمان به بيمـار وارد ميهايي است كه در نتي در فقه اماميه، مشهـور اين است كه پزشك ضامـن زيان. 1

ولي، ابن ادريس، پزشك را در صورتي كه آگاه باشد و كوشش الزم را . احتيـاط الزم را كرده و درمـان به اذن بيمار انجـام شده باشد
شود، تلـف  ـد انجام ميدر توجيه نظر مشهـور گفته شده است كه، چون فعل پزشك به عم 9.داند در معالجه انجام دهد ضامـن نمي
برعكس، . پزشك ضامن آن چيزي است كه به مباشرت اتالف كرده و اذن در معالجه در اتالف نيست. بيمار در حكم قتل شبه عمد است

 ولي، در امكان. رود و كاري كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد در توجيه نظر مخالف آمده است كه با اذن بيمار ضمان از بين مي
اند، ابراء اثر ندارد زيرا اسقاط حق پيش از  بعضي گفته: ابراء پزشك از سوي بيمار و ولي او پيش از انجام درمان، كمتر ترديد شده است
دليل نظر مشهـور، گـذشته از خبر سكـوني از ابي . ثبـوت آن است، ليكن نظر مشهـور به طور قاطع با آن مخالفت كـرده است

اين ابراء شباهت . و نياز عمـومي بر نفوذ اين گـونه شروط است» المؤمن عند شروطهم«عموم  10)ع(رالمؤمنين علي از اميـ) ع(عبداهللا 
 13بايد افـزود كه بعضي از متأخران 11.با اذن در اضرار دارد و مانند شرط اسقـاط خيار حيـوان مجلـس بايد معتبـر شناخته شود

اند و فـرضي را كه بيمار پيشنهاد پزشك را به اعتماد به  مباشرت او در اتالف كـرده مسئوليت مطلق پزشك را محدود به مـوارد
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دانند و بر تأييد نظر خود به اخباري كه درمان را به احتمـال  پذيرد در قلمـرو اين ضمان نمي حذاقت او از روي عقل و اختيـار مي
  .اند  داند استنـاد كرده سالمت مبـاح مي

كند، هر چند  هاي ناشي از درمان مي نون مجازات اسالمي به اين بحث پايان بخشيده و پزشك را مسئول زيانقا 322و  319مـواد 
. همچنين است دامپزشك در درمان حيوان ،برد حاذق و مأذون باشد، ولي ابراء بيمار يا ولي او پيش از درمان اين مسئوليت را از بين مي

ه است و هم در سقـوط اين ضمان در نتيجه تحصيل برائت و همين افراط ضرورت تعديل راط شدـبدين ترتيب، هم در ضمان پزشك اف
  .دهد هر دو حكم را نشان مي

  :حقوق كنوني ـ3
  : دهد قانون مجازات اسالمي نظر مشهور در فقه را با اين عبارت مبناي مسئوليت پزشك قرار مي 319ماده 

كند، هرچند با اذن  دهد يا دستور آن صادر مي هايي كه شخصاً انجام مي لجههـرگاه طبيبي، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معا«
قانون همين حكم را در مورد بيطار  321و ماده  ».مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

  .داند و دامپزشك نيز حاكم مي
هايي باشد كه به  كرده است تا پزشك ضامن زيان) نتيجه(به خودداري از اضرار  مفاد اين مواد تعهد به مواظبت پزشك را تبديل

وارد اضطراري كه تحصيل اذن ممكن ـبه عنوان مقدمه بايد افزود كه، جز در م 13.آورد طور مستقيم يا به وسيله ديگران به بار مي
تواند درباره  زيرا، از نظر اصول، تنها كسي كه مي. ورت پذيردنيست، هرگونه مراقبت و درمان پزشكي بايد به اذن بيمار يا نماينده او ص

راين، پيش از هر اقدامي كه خطرآفرين است بايد با تفهيم واقعيت و خطرهاي ـبناب. تصرف در بدن انسان تصميم بگيرد خود او است
  14.احتمالي از او اذن بگيرد، و گرنه در هر حال ضامن است

  :ومي است بايد تفسير محدود كرد و در نتيجه بايد پذيرفت كهـا بر قواعد عمـواد را كه استثنـكام اين مـاح
هاي الزم و اجراي قواعد فني پزشكي رابطه عليت بين فعل طبيب و ورود ضرر را قطع  واردي كه اثبات رعايت احتياطـدر م. 1
به بيان ديگر، گاه پزشك مباشر ورود  15.خارج استكند، از قلمرو اين ضمان  سازد و آن را به طبيعت بيمار يا نقص علم منسوب مي مي

ضرري است كه سبب قويتر آن نقص علم پزشكي است و طبق قاعده بايد ضرر به سبب اقوي نسبت داده شود و مباشر از مسئوليت در 
  ).م.ق 332ماده (اند ـامان بم

هاي الزم را كرده و فنوني را كه علم در اختيار او نهاده به كار برده  اگر رويه قضايي بتواند به برائت پزشكي كه رعايت همه احتياط
است، از راه ترديد در وجود رابطه عليت بين فعل پزشك و ورود ضرر، حكم كند، در نزديك ساختن حكم قانون به عدالت و 

زيرا، آنچه را كه پزشك به دستور تجربه و . اين زمينه كمك شاياني كرده است و بايد از آن دريغ نكند هاي زندگي اجتماعي در ضرورت
به بيان ديگر، انجام . اي است دهد در واقع منسوب به اراده او نيست، اجراي تكليف حرفه دانش متعارف كنوني و با احتياط انجام مي

رسد كه از يك سو پزشك مكلف به كاري باشد كه احتمال ضرر كم و بيش در  نظر نمي ول بهـشود و معق دادن وظيفه با ضمان جمع نمي
ور اجراي قانون با ـماند كه مأم مسئوليت پزشك بدان مي. گيرد ان چنين اقدامي بر دوش او قرار ميـآن هست و از سوي ديگر ضم
كند به  اخالق و عرف پزشكي است و آنچه در اين زمينه ميپزشك نيز مأمور اجراي قوانين و . وار آن شودـحكم دادگاه ضامن نتايج ناگ

  .تر منسوب است و براي مباشر ضماني ندارد سببي قوي
بيني متعارف پزشكان بوده است، براي خوانده دعوي در  در فرضي كه ثابت شود علت ورود ضرر امري خارج از توان و پيش. 2

  .سازد نمي حكم قوه قاهره است و پزشك محتاط و بيگناه را ضامن
پس، خسارات معنوي . دهد ناظر به تلف جان و نقص عضو و خسارت مالي است، يعني آنچه اركان ديه را تشكيل مي 319ماده . 3

  .ناشي از درمان در صورتي به عهده پزشك است كه تقصير او مطابق قاعده اثبات شود
  .بكاهد و آن را به عدالت نزديك كند 319اي از شدت ماده  تواند با اين تفسير تا اندازه رويه قضايي مي

توان به دليل برطرف نكردن  رضي كه ادامه بيماري خطر مرگ يا فلج شدن را به ظن قوي به دنبال دارد، پزشك را نميـدر ف. 4
ل براي مثال، اگر كسي به بيماري سرطان مبتال باشد، كه مرگ او  در صورت خودداري از عم: ول زيان شمردـر مسئـان خطـهم

پزشك محتاط هيچ احتمالي را . جراحي حتمي است، و جراحي او را عمل كند و بميرد، پزشك را نبايد ضامن ديه جان بيمار دانست
منتها، تكليف . دهد، و در اين فرض، رابطه عليت ميان اقدام پزشك و مرگ بيمار وجود ندارد براي نجات جان بيمار از دست نمي
ه به عمل بيهوده دست نزند و درجه احتمال توفيق در عمل را به بيمار اطالع دهد تا او به انتخاب پزشك در چنين فرضي اين است ك
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هاي بيهوده و زجري كه بيمار ناآگاه تحمل كرده است  تواند سبب مسئوليت او درباره هزينه خودداري از اجراي اين تكليف مي. بپردازد
  .بشود

تر از ضروري  پا يا عضو ديگري باشد كه به تشخيص پزشك براي احتراز از ضرر مهم در صورتي كه اذن بيمار شامل قطع دست و. 5
توان او را، بدين  است، مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او در تشخيص نخستين يا اجراي نادرست عمل جراحي است و نمي

. ض، اذن به درمان حاوي اذن به اتالف نيز هستزيرا، در اين فر. بهانه كه تحصيل برائت نكرده است، ضامن خسارت قطع عضو شمرد
مباالتي و سوءاستفاده از اين اعتماد سبب  منتها، چون رضاي بيمار به اعتماد تشخيص پزشك و كارداني او داده شده است، كاهلي و بي

  .شود مسئوليت مي
رگ بيمار را تهديد ـخير در عمل خطر مهمچنين است در موارد اضطراري كه اذن گرفتن از بيمار يا كسان او امكان ندارد و تأ

  .شود كه خود به اقدام مناسب دست زند و عضوي را قطع كند كند و پزشك ناچار مي مي
دهد عضو سالمي را تلف يا ناقص  شامل موردي است كه پزشك به مباشرت يا در اجراي دستورهايي كه مي. ا.م.ق 319ماده . 6
يا ناقص شده را به حالي طبيعي در آورد، در صورتي ضامن است كه درمان شايسته نكرده وي، در موردي كه نتواند عضو تلف . كند

به بيان ديگر، در فرض روبه رو شدن با عضو ناقص يا تلف : باشد و ثابت شود كه نظام علمي و عرفي را رعايت نكرده و خطاكار است
رت پيشين باقي بماند، در صورتي مسئوليت دارد كه ثابت پس، اگر آن عضو به صو. شده، تعهد پزشك ناظر به مواظبت درمان است

زيرا، اتالفي، رخ نداده و . شود امكان درمان در اثر خطاي پزشك از بيمار گرفته شده است يا خطر شدت يافته يا به وجود آمده است
  .شود بنا به فرض پزشك تنها در صورت اخير سبب تلف مي

يا دستور آن را صادر ) مانند جراحي(فرضي است كه پزشك مباشر درمان است . ا.م.ق 319قدر متيقن از ضمان موضوع ماده . 7
كنم اين دارو براي  گمان مي: مانند اينكه بگويد(كند  ولي، در موردي كه پزشك با ظن به مفيد بودن دارويي آن را توصيه مي. كند مي

زند و به دليل اعتماد به پزشك راه  يمار خود به  انتخاب دست ميو ب) كردم چنين مي مبيماري شما مفيد باشد يا اگر به جاي شما بود
همچنين است جايي كه پزشك از درمان قطعي بازمانده و . بندد، پذيرفتن آن دشوار و خالف اصل است حل توصيه شده را به كار مي

 .سازد  برد مفيد است تشويق و وادار مي خطر مرگ بيمار او را توصيه دارويي كه گمان مي
  :امكان تحصيل برائت ـ4

  :قانون مجازات اسالمي 322بر طبق ماده 
ا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار يهرگاه طبيب «

  .»خسارت پديد آمده نخواهد بود
تواند با تحصيل برائت از بيمار از همه  زيرا، پزشك مي. ثي شده استبا اين قاعده تفريطي خن 319بدين ترتيب، حكم افراطي ماده 

پس، رويه قضايي در اين حكم نيز بايد از . دار خسارت نشود؛ شرطي كه تحميل آن بر بيمار مضطر ساده است ها برهد و عهده ضمان
اگر تحميل . مباالتي خود را آزاد ببيند ر بيپناهي كه نياز به خدمت پزشكي دارد حمايت كند و مانع از آن شود كه پزشك د بيمار بي

احتياطي و تقصير نيز ناروا  بار باشد، آزاد گذاردن او در ارتكاب هر بي مسئوليت مطلق بر پزشك به دليل گرفتن قدرت ابتكار از او زيان
بيمار، اين حكم نيز بايد تفسير  راري اعتدال ميان منافع پزشك وـبراي برق. اعي و انساني آن دو چندانـو ناپسند است و زيان اجتم

  :در نتيجه، بايد پذيرفت كه. محدود شود
رضاي بيمار در پذيرش شرط برائت در صورتي نافذ است كه آگاهي الزم درباره پيامدهاي درمان يا جراحي به بيمار داده شده . 1

معين باشد و بيمار بداند كه موضوع اذن يا انشاي او موضوع برائت بايد روشن و . باشد و او بتواند با آگاهي و اختيار خطر را بپذيرد
  چيست؟

  .برد استفاده از اعتماد بيمار اثر شرط را از بين مي همچنين، هرگونه تدليس و تقلب و سوء
مانند (پس، درباره اضرار عمدي يا آنچه در حكم عمد است . شرط برائت در اين زمينه نوعي شرط عدم مسئوليت است. 2

هيچ كس و از جمله . اثر است برخالف نظم عمومي و بي) ي جراحي در شكم بيمار يا عمل جراحي در حال مستيجاگذاردن چاقو
مباالتي را به دست آورد و آسوده خيال از تحمل  تواند در قرار داد خود با ديگران جواز اضرار به عمد يا ارتكاب هرگونه بي پزشك نمي

  ).م.ق 975ماه (كند  ل نميـازي را تحمـظم عمومي چنين امتياخالق و ن. مسئوليت به دلخواه رفتار كند
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بيني شده و ارتكاب خطاهايي است كه هر پزشك متعارف و با  در بناي دو طرف نيز شرط برائت ناظر به ضررهاي ناخواسته و پيش
جواز ارتكاب هر خطايي را  هيچ انسان عاقلي چاقوي جراحي با. اري اجراي قوانين پزشكي بكندـن است در تشخيص بيمـاحتياط ممك

اين مرز، در صورتي كه مجمل و ناگفته بماند، حمل بر داروي . گذارد د و براي گفته خود حد و مرزي ميـده با هم به دست پزشك نمي
  18.گيرد اض مي شود و خطاهاي سنگين يا عمدي را در بر نميـرف درباره خطاي قابل اغمـع

تواند براي  پزشك نمي. شود ؤثر است كه براي بيمار مفيد است و به همين هدف انجام ميـتحصيل برائت تنها براي اعمالي م. 3
  .رد، هر چند كه به منظور پيشرفت تحقيقات علمي باشدـمفيد يا خطرناك از بيمار رضايت بگي اعمال غير 

  :رض ضمانـنتيجه؛ ف ـ5
دست كم . يت پزشك ناشي از تضمين سالمت بيمار نيستاز آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه، در حقوق ما نيز مسئول

از سوي ديگر، اگر اثبات شود كه پزشك عامل اجراي . بايد رابطه ميان فعل پزشك و اتالف احراز شود تا بتوان او را مسئول شناخت
پس، بحث درباره معيار . توانين پزشكي بر مبناي وظيفه شغلي خود بوده است، نبايد او را ضامن پيامدهاي احتمالي درمان دانسـق
بدين ترتيب، كه پزشك ضامن خسارات است، مگر اين كه : شود اي خاص مطرح مي ونهـاف شدن پزشك به گـواظبت الزم براي معـم

  .شود ده نتيجه نقص علم است نه اجراي نادرست آنچه به پزشك مربوط ميـثابت شود آنچه به بار آم
يعني كار پزشكي : م پزشكي، اجراي فنون شايع و متعارف آن استـد علـست قواعمعيار برائت پزشك در زمينه اجراي در

توان انتظار داشت كه بهترين شيوه ممكن در جهان  متعارف و محتاط در شرايطي كه درمان يا عمل جراحي انجام شده است و از او نمي
رف از او انتظار دارد بايد انتظار داشت و بر ـارايي كه عتوان گفت، از هر پزشك به تناسب تخصص و سنخ ك حتي مي. علم را به كار برد

درمان محلي و متداول نزد  ةبه بيان ديگر، پيروي از شيو. داند متخصصان را نمي ةوـرده گرفت كه شيـتوان خ ومي نميـپزشك عم
  17.استرهاند و حتي پيروي از شيوه چند پزشك حاذق و ماهر و مشهور كافي  پزشكان، او را از مسئوليت مي

كند و در صورتي مسئول قرار  اثر مهم شرط برائت در پيمان درمان اين است كه پزشك را از ضمان مفروض در قانون معاف مي
  .د اثبات كندـاض پزشك را در اعمال قواعـارف و غيرقابل اغمـرد كه زيان ديده بتواند تقصير نامتعـگي مي

به اذن بيمار به درمان او پرداخته است مطلق است و نه شرط برائت يكسره از  نه مسئوليت پزشكي كه: پس، به اختصار بايد گفت
رض در اين است كه در موارد عادي نتيجه نامطلوب درمان به عهده پزشك است، مگر ـتفاوت مهم دو ف. كند او رفع مسئوليت مي

افتد و بيمار بايد آن را به  تلف به فعل پزشك از اثر ميولي، در فرض دوم، اماره قانوني انتساب . اثبات شود كه به فعل او ارتباط ندارد
  .مباالتي پزشكي نسبت دهد بي

شود  هاي ناشي از نقض آنها احساس مي زود كه نياز به قانوني درباره رابطه پزشك و بيمار و مفاد تعهد دو طرف و مسئوليتـبايد اف
ترين روابط انساني و اجتماعي  مناسبي را در يكي از حساس» وق پزشكيحق«راه اخالق و عرف بتواند زمينه ايجاد ـتا اين قانون به هم

  18.فراهم آورد
  :مبناي مسئوليت ـ6

كند كه احتمال دارد به ورود ضرر منتهي  م نيز ضروري است كه خطاي پزشك در واقع خطري را ايجاد ميـتوجه به اين نكته مه
: شود كه آن احتمال تحقق يابد و به ورود ضرر بيانجامد زماني انجام مي پس، احراز رابطه عليت بين خطاي پزشك و ورود ضرر. شود

براي مثال، اگر پزشكي با تفسير نادرست از پرتونگاري استخوان ترك خورده بيمار او را سالم تشخيص دهد و از كارهاي سنگين 
با تحقق اين . گي استخوان و فلجي منجر شودع به ناروا خطري را ايجاد كرده است كه احتمال دارد به شكستـبرحذر ندارد، در واق

. تواند پزشك را ضامن تمام خسارت بيمار بداند رود و دادگاه مي احتمال، ترديد در وجود رابطه سببيت ميان خطا و ضرر اين بين مي
  .گيرد ر كرد كه خطاي پزشك تنها امكان درمان و بخت معالجه را از او ميـپس، نبايد چنين تعبي

شود كه، نه تنها دادرس در وجود رابطه سببيت به دليل احتمالي بودن آن به ترديد افتد، از جبران  نادرست سبب مياين تعبير 
ضرر محسوب ) قطع نظر از درجه احتمال آن(رض كه از دست رفتن امكان بهبودي ـزيرا، بر ف. تمام خسارت زيان ديده نيز باز ماند

% 10بهبودي با ضايع شدن احتمال % 90ر از ميزان آن كاست، چون از دست دادن امكان شود، بايد به نسبت درجه احتمال ورود ضر
هم ترديد در » خطر تحقق يافته«در حالي كه تكيه بر . زان خسارت كاستـدرمان ارزش برابر ندارد و ناچار بايد براي حفظ تعادل از مي

  .دهد حكم به تمام خسارت را ميوجود رابطه سببيت را از بين مي برد و هم به دادرس امكان صدور 
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