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 نیاستان قزو یقانون یکل پزشک اداره
 اداره کل پزشکی قانونی استان قزوینمکان جلسه:  21/40/89  زمان جلسه:

 بررسی زندگی نباتی و تعدد دیاتدستور جلسه: 

  حاضرین جلسه:

 حجت االسالم و المسلمین نورا... قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین .1

 دکتر بهزاد ولیزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین .2

 بهروز جاللوند معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین .3

  هدی ولیزاده معاون دادستان قزوینم .4

 ظم پور قاضی دادگاه کیفری استانحسن کا .5

 وم کیفریعبدالکریم کلهر رئیس شعبه د .6

  یض الهی مستشار دادگاه تجدید نظررضا ف .7

  تر مسعود پوستی جراح مغز و اعصابدک .8

  یبرز طارمیان متخصص پزشکی قانونیدکتر فر .9

 ابا عبداله زاده جراح مغز و اعصدکتر سین .11

  محسن شهسواری متخصص اعصاب و رواندکتر  .11

  لیال خلوصی متخصص پزشکی قانونی دکتر .12

 خصص مغز و اعصابدکتر اکرم هاشمی مت .21

 مرتضی پوریانمهر کارشناس حقوق .20

  غایبین جلسه: 

جناب  -4جناب اقای دکتر محمد رضا شمس -3جناب اقای محمد دارابیان -2دادستان قزوین اقای محمد قاسمی جناب .2

 اقای دکتر مهرداد تائبی

 خالصه مطالب مطروحه در جلسه:

 .در خصوص زندگی نباتی و تفاوت های آن با کما و مرگ مغزی بحث گردید -1

بیهوشی و هوشیاری بحث مفصلی صورت گرفت .  مور خصوص مفهدر خصوص دیدگاه های علم پزشکی، عرف، قانون و نظرات فقها د -2

معیارهای مختلف ارزیابی سطح هوشیاری در رشته های مختلف پزشکی از دید متخصصین مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی 

 نیز مطرح گردید.

با توجه به روش  (mcs)ندگی نباتی یا حداقل سطح هوشیاری در خصوص نحوه و امکان ارزیابی زوال منافع از دست رفته در افراد دچار ز -3

 ها و امکانات جدید علم پزشکی بحث گردید.

 همچنین بحث هایی در خصوص موارد زیر صورت گرفت: -4

یا تا چه  واگر فرد دچار زندگی نباتی که چند دیه هم گرفته است به علت مرتبط با صدمه اولیه فوت کرد ایا باید دیه برگردانده شود یا خیر 

آن چیست؟ در این صورت جبران هزینه های صورت گرفته در طی مدت نگه  عملیرهای زمانی این امر قابل احصاء و پیگیری است و راه کا

 رد یا خیر؟و آیا اصالً پرداخت آن وجاهت دا داری فرد چگونه برآورد و محاسبه می گردد

د آیا قصاص دارد ؟ ایا فردی که در وضعیت زندگی نباتی قرار دارد می تواند در حکم فوت اگر فردی که در زندگی نباتی است را به عمد بکشن

 و.... تلقی گردد؟

 جمع بندی مطالب جلسه:

حاد یا مزمن باشد میزان افت سطح هوشیاری با معیارهای متعدد در فازهای حاد و مزمن از دیدگاه پزشکی از دست دادن هوشیاری می تواند 

 Glasgow در فرم های مزمن می باشد. GOSدر فاز حاد و معیار  GCSسنجیده می شود که از جمله معروفترین این معیارها معیار 

outcome scale  در واقع مکملGCS  وضعیت زندگی  2شماره  ، : مرگ1: شماره از هم استگروه جدا  5پیشنهاد شده است که شامل

بهبودی خوب است . در افرادی که در وضعیت زندگی نباتی پایدار هستند چشم  -5 ، معلولیت متوسط -4، معلولیت شدید -3، نباتی پایدار

خارجی واکنشی نشان نمی دهند ها باز است و سیکل های خواب و بیداری دارند و ظاهراً هوشیار به نظر می رسد ولی در واقع به هیچ محرک 



 

 
 

 و هیچ پاسخ یا عمل ارادی از خود بروز نمی دهند لذا اطالق واژه هوشیار برای آنها صحیح نیست /برای درک بهتر وضعیت هوشیاری و تطبیق

 " حداقلاستفاده از اصطالح پزشکی دیگرآمده و مفهوم عرفی آن، ان با اصطالحات هوشیاری و بیهوشی که در قانون مجازات اسالمی  بهتر

یکی از محرک های به بیشتر کمک کننده است. در این وضعیت بیمار حداقل  minimally consciousness state" سطح هوشیاری

محیطی یک واکنش حداقلی را نشان می دهد و وجود این حالت آنها را از وضعیت زندگی نباتی تفکیک می کند و در این حالت دیگر اصطالح 

فته نمی گ یاری دیگر به این بیماران بی هوشنخواهد داشت . در این حالت حداقل سطح هوش زندگی نباتی برای این قبیل بیماران موضوعیت

تشخیص هوشیاری و بیهوشی اولی تر دانسته و اظهار نمودند که در این خصوص از جهت عرف پزشکی را شود حقوقدانان حاضر در جلسه 

به نظر پزشکان استناد نمایند. لذا در مجموع رأی اکثریت براین بود کرد و فقیه و حقوقدانان بایستی دقیق نظر حقوقی نمی توان اظهار نظر 

که فردی را که در وضعیت زندگی نباتی است نمی توان هوشیار تلقی کرد و لذا بیهوش محسوب می گردد ولی اعضاء تأکید داشتند که باید 

یدار حتماً لحاظ نمود و سپس در این خصوص اظهار نظر مدت زمان انتظار یکساله از نظر عرف پزشکی را جهت اطالق واژه زندگی نباتی پا

ق.م.ا. به آن یک دیه تعلق می گیرد و اگر به هوش آید نسبت به  681چنانچه بعد از این مدت فرد مصدوم فوت کرد مطابق ماده  نهایی کرد.

ر عوارض و آسیب های دیگری نیز از قبیل زمانی که بیهوش بوده است مطابق دستورالعمل های زوال موقت منافع ارش تعیین می گردد و اگ

زوال منافع و... به وجود آید دیه یا ارش پرداخت می گردد. همچنین طبق نظر اعضاء با توجه به پیشرفت های نوین علم پزشکی امکان تعیین 

رویه  باید برای هر بیمار با یکاست و لذا نداشتن یا نداشتن عملکرد فیزیولوژیک مناطق مختلف قشر مغز از طریق اسکن مغزی قابل احصاء 

مناطق مختلف قشر مغز به عمل آید و واحد عمل نمود بلکه الزم است در هر بیمار مشخصاً بررسی های دقیق از نظر عملکرد فیزیولوژیک 

مد نظر  ارآسیب دیده است زوال آن منفعت  مغز منطقه مربوطه در قشرچنانچه در یک حس مثال بینایی یا شنوایی و ... عملکرد فیزیولوژیک 

   د. قرار دا
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