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 طب ٍ قضاسراسري ّوايش  ّفتویي

 

 ًشست کویتِ علوي ّفتویي ّوايش سراسري طب ٍ قضا پٌجویي

 ادارُ کل پسشکي قاًًَي استاى اردبیل

 ادارُ کل پسشکی قاًًَی استاى اردبیل :جلسِهکاى   21/40/98 :جلسِ زهاى

 َاى ّاهعیَب درهاى شذى استخدر خظَص ٍ تبادل ًظر بحث دستَر جلسِ: 

 :جلسِ حاضريي

دکتر اکرم فرزاًِ            -0دکتر هاّرخ خسرٍاًی                -3      دکتر ًگار خَشٌَیس -1     دکتر حاهذ پَرعسیس -2

                         رضا آزاد    -8                   هحوَد عباسی -7             هْذی رحیوی -6            داریَش ٍلی ًَاز  -5

 آقای ّاشوی-9

                              (  ارتَپذی)هتخظض  قادریدکتر  -1(        ارتَپذی)هتخظض  طادقی فرددکتر  -2هْواًاى جلسِ: 

 آقبی کَّی )قبضی دادگستری( -3

 --:جلسِ غائبیي

 خالصِ هطالب هطرٍحِ در جلسِ:

پرداختِ ضذ. کِ ثب حضَر هتخصصیي ارتَپذی، قبضی دادگستری هؼیَة درهبى ضذى ثِ ثحج در هَرد  جلسِ ايي در

 ٍ حقَقذاًبى ٍ اػضبی کویتِ ايي جلسِ ثرگسار گرديذ. 

قبًَى هجبزات اسالهی پرداختِ ضذ ٍ هتي ايي هَاد در  878ٍ  786،869در اثتذای جلسِ ثِ ثحج ٍ هؼرفی هَاد 

 جلسِ قرائت گرديذ.

 :است زير ضرح ثِ هقذر ديِ دارای ػضَ ّر استخَاى ضذى ردخ ٍ ثرداضتي ترک ضکستي، ديِ: 786هبدُ 

 آى ضکستي ديِ چْبرپٌجن ضَد درهبى ػیت ثذٍى اگر ٍ ػضَ آى ديِ پٌجن يک ػضَ ّر استخَاى ضکستي ديِ -الف

 .است

 ضذى خرد ديِ چْبرپٌجن ضَد درهبى ػیت ثذٍى اگر ٍ ػضَ آى ديِ سَم يک ػضَ ّر استخَاى ضذى خرد ديِ -ة



 .است اىاستخَ آى

 .است ػضَ آى ضکستي ديِ پٌجن چْبر ػضَ ّر استخَاى ثرداضتي ترک ديِ -ح

 چْبرم يک آى، هَضحِ ديِ ًیس ٍ گردد آى ضکستگی هَجت آًکِ ثذٍى کٌذ ًفَر استخَاى ثِ کِ جراحتی ديِ -ت

 .است ػضَ آى ضکستگی ديِ

 :است ريل ثْترتیت فقرات ستَى ضکستي ديِ -869 هبدُ: 869هبدُ 

 ديِ هَجت درآيذ، خویذُ صَرت ثِ ػالج از ثؼذ يب ٍ ًطَد درهبى اصالً کِ درصَرتی فقرات ستَى ضکستي -الف

 .است کبهل

 ػلیِ هجٌیٌ ايٌکِ هبًٌذ گردد هٌبفغ از يکی رفتي ثیي از هَجت ٍلی ضَد درهبى ػیت ثی کِ فقرات ستَى ضکستي -ة

 .است کبهل ديِ هَجت ثرٍد، ثیي از ٍی ادرار کٌترل يب جٌسی تَاى يب ٍ ثبضذ ًذاضتِ ًطستي يب رفتي راُ تَاى

 ديِ ثر ػالٍُ ضَد،( ة)ثٌذ در هٌذرج هَارد قجیل از ػَارضی هَجت ٍ ًطَد درهبى کِ فقرات ستَى ضکستي -ح

 .است ًیس حبصلِ ػَارض از ّريک ارش يب ديِ هَجت فقرات، ستَى ضکستگی کبهل

 .است کبهل ديِ يکذّن هَجت ضَد، درهبى ػیت ثذٍى کِ فقرات ستَى ضکستي -ت

 ديِ دٍسَم هَجت فقرات، ستَى ديِ ثر ػالٍُ گردد پبّب ضذى ثیحس ٍ فلج هَجت کِ فقرات ستَى ضکستي -ث

 .است ًیس پب دٍ فلج ثرای

 گردى ّبی هْرُ جس ثِ فقرات ستَى هْرّْبی از هْرُ چٌذ يب يک ضکستي فقرات، ستَى ضکستي از هراد -1 تجصرُ

 .ثبضذ هی دًجبلچِ استخَاى ٍ

 کِ درصَرتی گردد فقرات ستَى ضکستي هَجت آًکِ ثذٍى ضَد پطت خویذگی سجت کِ جٌبيتی -2 تجصرُ

 .است کبهل ديِ يکذّن آى ديِ ضَد، درهبى ػیت ثذٍى کِ درصَرتی ٍ کبهل ديِ هَجت ًطَد، درهبى خویذگی

 کبهل ديِ درصذ چْبر هَجت ضَد، درهبى تػی ثذٍى کِ درصَرتی ترقَُ ّبی استخَاى از ّريک ضکستي: 878هبدُ 

 .است کبهل ديِ ًصف هَجت ضَد، درهبى ػیت ثب يب ٍ ًطَد درهبى کِ صَرتی در ٍ

خیلی ثحج ضذ کِ اصغالح خویذگی خیلی کلی هی ثبضذ ٍ چٌبًچِ فردی کوی ّن  869هبدُ  2در هَرد تجصرُ 

 ر ٍاقغ ايجبد چبلطی ثطَد ثرای قضبت ٍ ضبکیبى.خویذگی داضتِ ثبضذ را هیتَاى ثِ ايي تجصرُ هرثَط داًست ٍ د

در اداهِ هتخصصیي ارتَپذی ثِ تطريح ػولکرد استخَاى ّب پرداختٌذ ٍ ػٌَاى داضتٌذ کِ فرآيٌذ ترهین استخَاى خیلی 



ػبلی است ٍ در ٍاقغ پذيذُ ترهین ّویطِ اتفبق هی افتذ هؼوَال جَش خَردگی ثِ عَر هغلَة پیذا هی کٌذ. کِ ايي 

 ثَدى از سِ جٌجِ ثررسی هی ضَد: از ًظر ظبّر، ػولکرد ٍ از ًظر ثبعي. هغلَة

 ثِ عَر تلَيحی ثِ سَال يک ٍ سِ ّن پبسخی دادُ ضذ ٍلی ثِ خَدی خَد جبی چبلص فراٍاًی دارد.

هالک درهبى ضذى ػولکرد ػضَ آسیت ديذُ ثبيذ ثر اسبس در هَرد ايي سَاالت، تَسظ پسضکبى هغرح گرديذ کِ 

اى تفکیک گردد. ٍقتی ثیوبری جْت ثررسی ٍ هطبٍرُ ثِ ًسد هتخصصیي ارجبع دادُ هی ضَد ٍ ًَع استخَ

هتخصصیي ارتَپذی ايٌگًَِ گسارش هی کٌٌذ کِ ضکستگی ثْجَد يبفتِ ٍلی احتوبل ثرٍز استئَآرتريت در سبل ّبی 

کِ عی چٌذ سبل آيٌذُ اتفبق  آيٌذُ در احر ايي ًَع ضکستگی ٍجَد دارد، پسضکبى ػقیذُ داضتذ کِ چَى ثیوبری ثؼذی

هی افتذ هؼلَل ّویي حبدحِ ثَدُ است پس هی تَاى حکن ثِ آى داد. ٍلی قضبت دادگستری خالف ايي هَضَع را 

 ػقیذُ داضتٌذ ٍ ثیبى داضتٌذ کِ چٌبًچِ اتفبقی حبدث ًطذُ است ًویتَاى ثر اسبس احتوبالت حکن داد. 

 جوع بٌدي هطالب جلسِ:

 ی هطلَب جَش خَردى استخَاىتعریف ٍ هرز بٌذ -2

 قاًَى هجازات اسالهی 656ٍ  607، 569تشریح هفاد هَاد  -1

  هعیَب درهاى شذىسَاالت هربَط بِ حیطِ بخشی از پاسخگَیی بِ  -3

 بحث در هَرد طذٍر حکن بر اساس احتواالت قطع بِ یقیي بیي پسشکاى ٍ قضات دادگستری -0

 هحوَد عباسی  ت جلسِ:ًام خاًَادگي تٌظین کٌٌدُ صَر ًٍام 



 

 


