
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 49- 52 صفحات                                 89بهار و تابستان ، 63، شماره20دو فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيالن، سال 

   E-mail: booraki shahnaz@yahoo.comشهناز بوراكي، رشت، دانشكده پرستاري و مامايي شهيد دكتر بهشتي: نويسنده مسئول

  پرستاران يبرا يم قانونيمفاه
  

  1يشهناز بوراك: پژوهشگر
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن يئت علميعضو همربي و ، )جراحي –داخلي(يپرستار آموزش )1

  
  10/6/88 :تاريخ دريافت مقاله

 10/11/88 :تاريخ پذيرش

  ده يچك
ـ   يم يو قانون ي، اخالقي، عاطفي، مهارتيبر عملكرد علم يمبتن يتيفعال يپرستار ـ  يباشد و هرگونه غفلـت جزئ نادرسـت و  ا عملكـرد  ي

ن راه يبهتـر  اين مسـئله از  يريجلوگ يبرا .جاد كنديا يو حقوق يخود پرستار مشكالت جان يمار و هم برايب يناآگاهانه ممكنست هم برا
ـ نمات يدا كرده و از آن تبعيپ يآگاه يو قانون يمراقبت يحرفه ا ين است كه هر پرستار از استانداردهايا ـ د و بـر اسـاس آن خالق  ي ت و ي

ك ي يپرستار يگردد در دروس كارشناس يشنهاد ميپ يو حقوق يم قانونياز مفاه يت آگاهيبا توجه به اهم. رديت خود را به كار گيصالح
ـ  يدوره هانيز و همكاران شاغل  ينيپرستاران بال يو برا يپرستار يو حقوق يم قانونيمفاهدرسي تحت عنوان واحد  نـه  ير زمد يآموزش
  .برگزار گردد يو قانون يحقوق
  يپرستار يحرفه ا يقانون و حقوق، اخالق، استانداردها: ها د واژهيكل

  مقدمه
 يهايمارير را بين علل مرگ و ميمهمتر معموالً

اما مقاله . ميدان ي، سرطانها و تروماها ميعروق يقلب
   ده كه ادعا يبه چاپ رس JAMAدر مجله  يديجد
ن علل مرگ يهم جزو مهمتر يپزشك يكند خطاها يم

ن علل مرگ و يد در فهرست مهمترير هستند و بايو م
ر باربارا يطبق مطالعات اخ. رنديا قرار بگير دنيم

 يلد از دانشكده بهداشت و سالمت عمومياستارف
سهم  ،يپزشك يخطاها ينز تراژديدانشگاه جانز هاپك

در  يپزشك يخطاها. دارند مرگ و ميردر  يعمده ا
ر در كشور ين علل مرگ و ميحال حاضر سوم

هزار مرگ به علت  225ش از يكاست و ساالنه بيآمر
دهد كه  يكا رخ ميتنها در كشور آمر ياشتباهات پزشك

 ياز عوارض جانب يناش مورد آنهزار  106ش از يب
متاسفانه پرستاران، نظاره گران دائمي اين  .داروهاست

  .خطاها مي باشند
 مي توانند مراقبتها دردائم  با حضورپرستاران 

كننده از عواقب  يريشگيبه عنوان گزارش دهنده و پ
 ياز سو. باشند يو پرستار يخطاها و قصور پزشك

ك حرفه مستقل ي يپرستار ،يقانون از نظر مراجعگر يد
نرو امروزه بر خالف گذشته ياز ا. شود يمشناخته 
. رنديگ يقرار م يقانون يز مورد بازخواستهايپرستاران ن

 يحرفه ا يداردهاـد از استانين پرستاران باينابراـب
ت يدا كنند و از آن تبعيپ يآگاه يو مراقبت يقانون

ت خود را به يت و صالحينموده و بر اساس آن خالق
را در  يقانون يت هاين محدوديرند و همچنيكار گ

  .رعايت كنندشناخته و خود عملكرد روزانه 
   يمحتو

زان يم يبررس"عنوان تتح يقيبزرگ زاده تحق
در  ين و مقررات حرفه ايپرستاران از قوان يآگاه

 175 نمونه هاكه  است انجام داده" ...ه ايمارستان بقيب
 ،مرد )%40(زن و آنها  )%60( .بودندار ينفر پرستار و به

ز عضو ين )%6/76(و  يمدرك كارشناسداراي  )4/79%(
سابقه كار سال  5 يش ازنمونه ها ب )%59( .نظام بودند

ن و يسابقه آموزش قواننمونه ها  )%3/6(فقط. داشتند
 يسابقه مواجهه با مشكالت قانوننيز  )%6/4( مقررات و

ف، قابل يسطح ضع سهدر  يآگاهبا توزيع  .ندداشت
 ، نتايج بررسي نشان داد كه آگاهيقبول و خوب

آگاهي  آنها )%3/50( بقيه وبوده ف يضعآنها ) 7/49%(
هيچكدام از آنها در  ليوداشتند بول در سطح قابل ق
  .حد مطلوب نبود
پايين بودن سطح آگاهي پرسنل  بهبا توجه 

پرستاري نسبت به قوانين و مقررات و حدود و وظايف 
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ذكر مثال  اب ،يم قانونيمفاهاز  حرفه اي، به پاره اي
  :دشو يم اشاره

  خطا  -1
 يكه در تماماست  يانبار و اشتباهاتيع زيوقا
افتد  يمار و مددجو اتفاق ميص بيتا ترخرش يروند پذ

ن يا .باشد يم يريشگيقابل پ يبا علم و دانش پزشك و
 يدرمان يم بهداشتيخطاها شامل اشتباهات پرسنل ت

پزشكان، ماماها، پرستاران، مسئوالن اتاق عمل، (
حتي نقص )رهيو غ يولوژي، راديشگاهيآزما ينهايتكنس

  .باشد يمدر وسايل و تجهيزات تشخيصي درماني 
  جرم -2

حقوقي عمل مثبت به معني گناه، در اصطالح 
منفي است كه قانون آن را منع كرده و براي ارتكاب يا 

قانون  2به موجب ماده . ي مقرر شده استمآن جرائ
مجازات اسالمي هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون 
    براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب 

 . مي شود
رستار حرفه اي به بيمار خون يك پ :مثال

اين خون براي بيمار ديگري تهيه . ناسازگار تزريق نمود
مـدارك نشان مي داد كه بيـمار پس از . شده بود

پـرستار اقداماتي انجام داده . تجويز خون مرده است
بود تا خون باقي مانده را معدوم نمايد و يادداشت 

-قتل غير اين يك مورد. را تغيـير دهد پرونده بيمار
و به قتلي اطالق مي شود كه بدون نيت  است عمدي

پرونده اي كه مطرح . قبلي و به دور از سوء نيت باشد
 . استيك پرستار  ارتكاب جرم توسط دهندهشد نشان 

   )Negligence(قصور -3
در اصطالح حقوقي عبارت است از ترك يك 

   .در آن باشد ينكه مسامحه ايقانون الزامي بدون ا
 :قانون مجازات اسالمي 336 ماده

        قصور به معني تقصير اعم از بي احتياطي، 
 بي مباالتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي

  .است
خانمي در حال زايمان شروع به خونريزي : مثال

. پرستار اين موضوع را سه بار به پزشك اطالع داد. كرد

ب بيمـار پزشك به پرستار دستور داد كه همچنان مراق
مدتـي بعـد پرستار دوباره بيـمار را آزمايش كرد . باشد

و متوجه شد كه باز هم خونريزي دارد اما پزشك را 
پرستار صـدا كردن او را بي فايده مي  ،صـدا نزد

باالخره به پزشك اطالع . مدآت زيـرا پزشك نمي سدانـ
اما كمي پـس از ورود او، بيمار به دليل  ،داده شد

حكم دادگاه . شديد و پارگي رحم جان سپردخونريزي 
حاكي از آن بود كه پرستار با وجود آنكه مي دانست 
مادر خونريزي شديد دارد، به سرپرست خود در مورد 
مخـاطره اي كه مادر در آن قرار داشت، گزارشي نداده 

ـراي انجام اقدامات كافي در و  زندگي او قصور  نجاتب
  .نموده است

   بي مباالتي -4
بي . استديدترين نوع قصور و خطاي جزايي ش

كه مرتكب نمي بايست به  است مباالتي اقدام به امري
  ....آن مبادرت نموده باشد مانند جاگذاشتن گاز و 

 بدون داشتن صالحيت ويك پرستار : مثال
او را به بي دادگاه  .كودكي را واكسينه كرد .الزممجوز 

  .مباالتي، محكوم كرد
دادن بيهوشـي بــه  علتاني به بيمارست: مثال

بيمار تحت جراحي توسط يك دانشجوي پرستاري 
پزشك، مرتكب بي مباالتي  بدون نظارتبيهوشي 

 .شناخته شد
   )غفلت(بي احتياطي - 5

خودداري از امري است كه مرتكب مي بايست 
بــه آن اقدام نموده باشد يا به عبارتي ترك فعلي كه از 

. و فراموشي سر مي زندروي اهمال و سهل انگاري 
كاري را كه فرد مي بايست انجام دهـد انجام نمي دهد 
به عنوان مثـال عدم مشاوره، عدم معاينه ضروري قبل 

 .از عمل
دو پرستار مشغول تعليم به يك بيمار : مثال

هر  ،بودندپس از تحمل يك ضربه براي راه رفتن مجدد 
ر را كدام از آن دو پرستار يك بازوي آن خانم بيما

. تاق هدايت مي كردنداگرفته بودند و او را به داخل 
يكي از پرستاران بازوي خانم را رها نمود تا چند قدم 
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با ايـن كــار بيمار . جلوتر برود و براي او صندلي بياورد
طبق اظهارات . به زمين افتاد و متحمل شكستگي شد

دادگاه، بيمار حق تقاضاي جبران خســارت را دارد، 
ا پرستار بايد نياز به صندلي را پيش بيني مي كرد زيــر

 .و قـبل از آوردن بيمار به اتاق آن را فراهم مي نمود
كودك دو ساله اي در هنگام بـاال رفتن از : مثال

والدين . كنـاره تـخت بيمارستان از تخت به زمين افتاد
كودك از پرستار خواسته بودند كه از او بيشتر مراقبت 

اما پرستار . نمايد زيرا فرزند آنها بسيار فعال است
. نتوانست بـه درخواست آنـها جامه عمل بپوشاند

تار نتوانـسته از كودك هيئت منصفه از اينكه پرس
مراقبت اضافي نمـايد و مانـع از بـروز حادثــه گردد، او 

بـيمارستان مسئول اعمال . را سهل انگار دانستند
  .پرستار معرفي شد

 ساله اي هنگام رانـدن دوچرخه 6كودك : مثال
پايش شكست و نياز . تصادم اتومبيلي قرار گرفت مورد

مجبور شدند پاي او  پنج روز بـعد. به كشش پيدا كرد
در بايگاني بيمارستان گزارشي از دستـور . را قطع كنند

پزشك مبني بر مراقبت از انگشتان پاي كودك وجود 
در اين گزارش، شواهدي كه نشان دهند در . داشت

هفت ساعت بـستري بـودن كودك، معالجه اي روي 
در مالحظات . پاي او انجام گرفته است، وجود نداشت

غير ) به دليل اين غفلت( ، شرايط اوم شد كهاعال بعدي
بيمار تحت معالجه شكستگي . استقابل برگشت شده 

پـزشك دستور تست هاي خاصي در هـر . پـايش بود
ساعت براي تعيين نشانه هاي قابل مشاهده، به پرستار 

تست ها بيش از چهار ساعت انجام نشد و . ه بودداد
دادگاه به . ت دادماهيچه پايش را از دس نبيمار تاندو

ايـن نتيجه رسيد كه شواهد براي نشان دادن ارتـباط 
  .بين غفلت پرستار و خسارت وارده به بيمار، كافي است

    عدم مهارت -6
 دست زدن به عملي كه مرتكب از نظر مادي و

مانند عدم تصميم گيري به . ن تسلط نداردآمعنوي بر 
  .احيسرعت عمل براي انجام عمل جر نداشتنموقع، 

 

  عدم رعايت نظامات دولتي -7
و  عدم توجه به آيين نامه ها، بخشنامه ها 

دستورالعمل ها مانند عدم پذيرش بيماران اورژانس و 
 انجام اقدامات اوليه

   )Malpractice(تقصير -8
 به معني كوتاهي كردن و سستي و خطا كردن

ترك (بي احتياطي و غفلت از نظر حقوق مدني. است
ملزم به انجام آن است يا ارتكاب عملي  فرد عملي كه

قانونگذار در ماده . كه از انجام دادن آن منع شده است
قانون مجازات اسالمي تقصير را بجاي خطا بكار  336

 .برده است
تفاوت قصور با تقصير در اين است كه قصور به 

  .زند خطايي اطالق مي شود كه از روي سهو سر
. داشت بيماري جراحي كيسه صفرا: مثال

پزشــك معالج بيـــمار روز قبل از فرستادن او به 
بيمار مدت كوتاهي پس از . بخش لوله تي او را برداشت

ترك پزشك، احساس درد شديد و عدم قدرت تخليه 
تقاضاي  بيمــار در خالل ده ساعت بعد مكرراً. نمود

و مرگ را به چشم خود ديد و  كردمالقات با دكــتر 
يك بـار پرستار . ش خبر كنندتقاضا كرد تا كشي

بـــه پيدا  موفقاما  خبر دهددكتر به تا  كردكوشش 
كردن او نشد و در خالل ده ساعت بعدي ديگر 

بيمار . كوششـي براي پــيدا كـردن پزشك انجام نداد
در مورد وضـعيت خود به  باردر حدود ســيزده 
وضع بيمار وخيم شد و الزم . پرستاران شكايت كرد

راي دادگاه . ه پرستار از او بيشتر مراقبت نمايدبـود ك
اين بود كه بيمارستان به دليل آنكه كوشش كافي 
جهت تامين مراقــبت هاي پزشكي بـراي بيمار ننموده 

 . است، مقصر مي باشد
پزشكي نسخه نوشت و ذكــر كرد كــه : مثال

پرستار از انترن . چه موقع بـايد از دارو استفاده شود
او اين كار را كـرد و در . ا دارو را تزريق كندخواست تـ

شواهد نشان مي . نتيجه قلب بيمار از حركت ايستاد
داد كه دارو داراي قدرت زياد بوده و تجويز و تـزريق 

و  ردآن بــه مهـارت خاص و دانـش بيهوشي نياز دا
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. ايـن مسئله روي بـرچسب دارو ذكر گرديده بود
در خواندن نوشته روي پرستار به دليل سهل انگاري 

دارو كـه احـتياط هاي الزم را بــه او تـذكر مي داد، 
 .مقصر شناخته شد

   خالف -9
ناسازگاري كردن، مخالفت، دروغ، سرپيچي و 
در اصطالح حقوقي عبارت است از نوعي از جرايم كه 

 .ت عادي استاماهيت آنها مخالفت با نظام
   تخلف -10

 و خالف كردنسرپيچي، روگرداني،  به معناي
در اصطالح حقوقي به معني عدم انجام تعهد يا تاخير 

ظهور خالف آنچه كه شرط شده و  ،انجام تعهددر 
 تجاوز مامور دولت از مقررات اداري در حين انجام

كه در اين صورت است وظيفه و ارتكاب خالف قانون 
 .مترادف جرم است

  
  

  تايج و پيشنهاداتن
 تيمپرستاري و رسنل و پآموزش صحيح دانشجويان  -

 .مقررات حرفه اي و قانـوني در زمينهپزشــكي 
  .ينظارت دقيق بر اجراي مقررات اداري و آموزش -
 توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني پرستاران -
  .)استانداردهاي مراقبتي(
ايجاد كارشناسي رسمي اين رشته در حوزه  -

كارشناسان رسمي دادگستري جهت تسهيل در 
  .يدگي دقيق به تخلفات اين صنفرس

  :منابع
: تهران .قانون و مقررات، اخالق تاريخ و تحوالت پرستاري. تفرشي، مريم -1
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Legal concepts for nurses 
 

By: Shahnaz Booraki1 
 

Abstract: 
Nursing is an activity based on skilled, emotional, ethical and lawful practice and any minor 
negligence; bad or unknowledgeable practice may cause the patient and nurse physical and 
lawful problems. The best way to prevent problems is that nurses be aware of professional 
standards of care and related rules. In attention to the importance of knowing the concepts of 
law, it is suggested that such course to be included in nursing curriculum and also for 
employed clinical nurses. 
Key words: Rules and Law, Ethics, Nursing Profession Standards 
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