
 مطرح در کمیته های علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضاء پرسش های

 مرتبط با موضوع : پرسش های

 برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای و قصور پزشکی در فوت

 مثال اول

تحت درمان چند دارویی قرار دارد و  مبتال به دیابت است و  و ساله که فشار خون باال 08پیر مرد 

می کند  دچار شکستگی سر استخوان ران راست می شود و با اخذ رضایت با انسولین دریافت 

تحت عمل جراحی تعویض سر استخوان  وی ،از بیمار و فرزندانش (High Risk)خطر باال 

قرار می گیرد. در دقایق آخر جراحی بدلیل خونریزی های صورت گرفته و با  توجه به کم 

احد خون گرفته می شود.  بعد از ، تصمیم به تجویز دو وهخونی زمینه ای که بیمار داشت

بیمار ز پایان یافته بود، عمل جراحی نی و با وجود اینکه ،اولحجم خون کیسه انفوزیون نصف 

دچار افت فشار خون و در ادامه آریتمی قلبی می شود و علی رغم اقدامات درمانی انجام شده 

 شده نامتجانس بوده است. مشخص می گردد خون انفوزیون ،فوت می کند و بعد از فوت بیمار

با توجه موارد ذکر شده در فوق و جدای از اینکه مقصر انفوزیون خون نا متجانس چه کسی می باشد، به 

 پرسش های زیر پاسخ داده شود.

 نقش سن باالی بیمار و بیماری های زمینه ای وی را در مرگ وی چقدر موثر می دانید؟ -1

به چه میزان برآورد می  ،انفوزیون خون نامتجانس( در مرگ بیمارنقش قصور و خطای رخ داده را )  -2

 نمایید؟

اگر در پاسخ پرسش اول، برای سن بیمار و بیماری زمینه ای وی در خصوص وقوع مرگ نقشی قائل  -3

هستید، آیا این بدان معنی است که تزریق خون نامتجانس در افراد سالم و جوان منجر به مرگ نمی 

 ار سالم و جوان بود با وجود تزریق خون نامتجانس فوت نمی کرد؟شود؟ و اگر بیم

صد در صد موثر قلمداد نمی کنید، لطفا  ،قصور رخ داده را در مرگ بیمار اگر در پاسخ پرسش دوم،  -4

 .مبانی استدالل خود را ذکر نمایید



 مثال دوم

رد و مشخص می گردد می گیساله توسط متخصص قلب مورد آنژیوگرافی عروق قلب قرار  80مردی 

تنگی متعدد و گسترده در عروق کرونر دارد، برای بیمار دارو تجویز می شود و ادامه درمان با مصرف 

بیمار توسط جراح قلب تحت عمل جراحی بایپس برای هر سه رگ  ،دارو توصیه می شود. چند هفته بعد

اصلی قرار می گیرد، بعد از عمل بیمار دچار خونریزی در مدیاستن می شود و مجدد به اتاق عمل می 

محل جراحی می رود هموستاز می شود و چندین واحد خون دریافت می کند در ادامه دچار عفونت 

عفونت منتشر در اثر بیمار  ،م شده و یک ماه بستری در آی سی یوگردد و علی رغم درمان های انجا

فوت می کند. در کمسیون پزشکی قانونی با مشاهده مدارک موجود مشخص می گردد عمل جراحی 

از آن حاصل می بهبودی حتی اگر عمل جراحی بدون عوارض می بود  و  و برای بیمار ضرورت نداشته

 سودی نمی برد.ده، شد باز هم  بیمار از عمل جراحی انجام ش

 با توجه به موارد ذکر شده، به پرسشهای زیر پاسخ داده شود.

 استبا توجه به اینکه خونریزی رخ داده بعد از جراحی از عوارض قابل پیش بینی عمل جراحی قلب  -8

و در وقوع این خونریزی و نحوه کنترل آن خطای واضحی احراز نگردید و با عنایت به اینکه در عفونت 

ولی با توجه به اینکه عمل جراحی ضرورت  ،قصوری احراز نشد هم خ داده برای بیمار و نحوه درمان آنر

نداشته است و اگر عمل جراحی انجام نمی شد بیمار دچار عوارض و فوت نمی شد، میزان قصور جراح را 

 به چه میزان می دانید؟

مبانی استدالل شما ار مقصر نمی دانید؟ فوت بیم در اگر در پاسخ پرسش پنجم، جراح را صد در صد -6

 چیست؟

 مثال سوم

قرار می گیرد. بعد از خاتمه عمل  عمل جراحی جوانی برای اصالح انحراف شدید تیغه بینی، تحت

جراحی که یکساعت طول کشیده است، بیمار به ریکاوری منتقل می گردد تا بعد از اینکه کامال هوشیار 

شد به بخش منتقل گردد. حدود نیم ساعت بعد تکنسین بیهوشی متوجه سیانوز و ایست قلبی تنفسی 

و  شده منتقل می گردد، بیمار اینتوبه  ICUو به بیمار می شود. بیمار سریع احیاء قلبی ریوی می شود 



به ونتیالتور وصل می شود و بعد از گذشت ده روز با عوارض هیپوکسی مغزی رخ داده )مرگ مغزی( 

 فوت می کند؟

 پرسش ها

جدای از اینکه مقصر وقوع هیپوکسی رخ داده و مرگ مغزی متعاقب آن چه کسی می باشد، میزان  -7

 چند درصد برآورد می کنید؟قصور رخ داده را، در خصوص بیمار 

اگر قصور رخ داده را در خصوص مرگ بیمار صد در صد نمی دانید، در آن صورت بخشی از تقصیر  -0

 این صورت مبانی استدالل شما چیست؟وقوع مرگ باید مربوط به خود بیمار باشد. در 

 مثال چهارم:

می شود و به یک بیمارستان  ساله ای بدنبال تصادف دچار شکستگی اندام تحتانی راست 0کودکی 

دانشگاهی منتقل می گردد. برای بیمار رگ گرفته می شود مسکن تزریق می گردد. بیمار حدود یک 

با گذشت زمان بیمار  و ساعت بعد دچار تعریق و افت فشار می شود برای بیمار مایع انفوزیون می گردد

ه بیمارستان، در حالیکه بد حال است رنگ پریده تر می شود و حدود پنج ساعت بعد از ورود بیمار ب

بیمار به اتاق  .توسط جراح عمومی ویزیت می گردد و تشخیص خونریزی داخل شکمی داده می شود

عمل منتقل می گردد بعد از تخلیه مقدار زیادی از خون از داخل شکم و تشخیص پارگی طحال، حین 

  موثر واقع نمی گردد. اقدامات احیاءجراحی و خارج کردن طحال بیمار فوت می کند و تزریق خون و 

 پرسش ها

مسئولیت عدم تشخیص و درمان بموقع بیمار  ،جدای از اینکه کدام پزشک و یا پزشکان بیمارستان -9

را بعهده دارند؟ با توجه به اینکه تشخیص خونریزی شکمی در این بیمار کامال میسر و درمان پذیر بوده 

صوص را چقدر می دانید؟ اگر میزان قصور را صد در صد نمی است، میزان قصور رخ داده دراین خ

 چیست؟دانید؟ مبانی استداللتان 

صد در صد می باشد در آنصورت از نظر حقوقی تکلیف  عامل  ،اگر قصور رخ داده در این خصوص - 18

تصادف و مقصر حادثه چیست؟ آیا می توان بخاطر آنکه او عامل اصلی پارگی طحال و خونریزی شکم 



؟ اگر پاسخ شما و بخشی را به او نسبت داد است، قصور رخ داده در بیمارستان را صد در صد ندانست

 مثبت است؟ مبانی استدالل شما چیست؟

و متوجه کادر درمان  اگر از نظر حقوقی و منطقی، قصور رخ داده در بیمارستان صد در صد است -11

ی پا، چه خسارتی را باید پرداخت نماید؟ بنظر عالوه بر دیه شکستگ ،؟ در آنصورت عامل تصادفاست

 ؟باشدفقط مسئول پرداخت ارش پارگی طحال عالوه بر دیه شکستگی، نباید عامل تصادف، شما 

 مثال پنجم:

تحت لیپوساکشن  در دی کلینیک، نسبتاً چاق توسط جراح عمومیساله بدون بیماری خاص و  32خانم 

از خاتمه عمل،  بد حال، رنگ پریده و تاکیکارد می شود و علی رغم کم و پهلو ها قرار می گیرد. و بعد ش

بهتر نمی شود و با توجه به عدم وجود خون امکان تزریق خون فراهم نمی شود و بیمار  ،تزریق مایعات

در مسیر انتقال به یک بیمارستان دانشگاهی فوت می کند. در کالبد گشایی، به غیر از لخته های قابل 

وست شکم و مقداری مایع آزاد در فضای جنب و ادم ریوی یافته دیگری بدست نمی آید توجه در زیر پ

و علت فوت عوارض تخلیه چربی شکم تعیین می گردد و در جلسه کمسیون پزشکی، با توجه به مدارک 

پزشکی و مصاحبه های بعمل آمده، حجم تخلیه چربی بیش از حد مجاز برای یک جلسه بر آورد می 

 را در وقوع مرگ مقصر قلمداد می نمایند. گردد و جراح

 پرسش ها:

هر چند بیمار خیلی چاق نبوده است ولی اگر فرض کنیم که تخلیه چربی بیمار ضرورت داشته  -12

 است، در آنصورت میزان قصور حراج را به چه میزان برآورد می نمایید؟

مرگ به رت بخشی از دلیل وقوع اگر جراح را در وقوع مرگ صد در صد مقصر نمی دانید در آنصو -13

را می تواند در وقوع مرگ بیمار مقصر عامل زمینه ای  چه خود بیمار منتسب خواهد بود. در اینصورت

 و مبانی استدالل شما برای تخصیص بخشی از تقصیر به خود بیمار چه خواهد بود؟ قلمداد نمود؟

اگر بخشی از تقصیر وقوع مرگ را به چاق بودن بیمار مربوط می دانید آیا در صورت عدم قصور   -14

دلیل مراجعه به پزشک است   ،این موارد، آیا بیماری زمینه ای شد؟ در جراح چاقی وی باعث مرگ می

و یا دلیل مرگ؟ آیا اینگونه دالیل مراجعه به پزشک را می توان بعنوان عامل زمینه ای در وقوع مرگ 

 موثر قلمداد نمود؟



 

 پرسش های نهایی

طرح  شده، لطفا به این پرسش های کلی نگر با توجه مثال های از موارد قصور پزشکی و پرسش های 

 پاسخ دهید

بیماری که دارای ضعف و شرایط نامساعد جسمانی می  مورد دراگر پزشک و یا کادر درمان،  -18

در فرد  که  باشد به نحوی مرتکب خطای فاحشی شوند که موجب مرگ بیمار شود و خطاباشد، 

، ضعف ای موجب وقوع مرگ شود، آیا در این شرایط وجود بیماری زمینه  سالم هم می توانست

می تواند، موجب کاهش میزان قصور  بیمار مساعد جسمانی و امثال آن درنا جسمانی، شرایط 

 شود؟ اگر جواب شما مثبت است، مبانی استداللتان چیست؟پزشک و یا کادر درمان 

 

اگر کادر درمان خطایی مشخص و آشکار مرتکب شوند که بدلیل وجود زمینه و شرایط  -16

نامساعد جسمانی در بیمار، آن خطا منجر به وقوع مرگ شود، بنحوی که اگر فرد جوان بود، بیماری 

ی و یا شرایط نامساعد جسمانی نداشت آن خطا به احتمال زیاد موجب حدوث مرگ نمی زمینه ا

موثر حادث شده، شد، در این صورت آن خطا و یا قصور رخ داده را چقدر در وقوع مرگ یا عارضه 

 قلمداد می کنید؟ اگر جواب شما نسبی است و صد در صد نیست؟ مبانی استدالل شما چیست؟

 

اقدامات درمانی و حین فردی مبتال به عارضه ای است و نیاز به درمان و یا جراحی دارد. در  -17

در اثر شدت کند و ا ضه موجود در بیمار تشدید پیدمی دهد و عارجراحی انجام شده، خطا رخ 

شرایط خطا و قصور رخ داده را چقدر در مرگ بیمار موثر این می شود. در مرگ حادث عارضه 

 ؟ آیا در این شرایط قصور را نسبی تلقی می کنید؟قلمداد می کنید

 

بیماری دچار عارضه ای می باشد تحت درمان قرار می گیرد و در طی اقدامات درمانی و یا  -10

جراحی خطائی رخ می دهد و عارضه دیگری )متفاوت از عارضه خود بیمار( برای بیمار ایجاد می 



بیمار فوت می کند. ولی در بررسی بدنبال عارضه ایجاد شده در اثر خطای پزشکی، گردد. 

درمان را نداشت، عارضه به کارشناسی نتیجه گیری می شود که اگر بیمار عارضه زمینه ای نیازمند 

خ داده ین شرایط قصور ردر اایجاد شده در اثر خطای کادر درمان نمی توانست موجب مرگ شود. 

 کنید؟را به چه صورت بر آورد می 

 ،پزشکان و  کادر درمان،  و نگرانی آنان از ارتکاب قصور می دانیم در صورت سخت گیری بر -19

سک باال ردد که از پذیرش بیماران پرخطر و از انجام اقدام درمانی و یا جراحی دارای ریموجب می گ

و جرأت و جسارت خود را در انتخاب روشهای درمانی مناسب و بهتر از دست  خوددداری نمایند

ضرر بیماران و جامعه خواهد بود و از طرفی عدم جبران خسارات بدنی و  ، که این خود بهبدهند

بی اعتمادی به جامعه پزشکی و  از بین رفتن حقوق آنان و  جانی وارده بر بیماران می تواند موجب

 یا سهل انگاری وظایف از سوی کادر درمان گردد.

شرایط موجود در رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی را چگونه ارزیابی می با توجه به این موارد، 

و پرهیز از حاکم بر رسیدگی به قصور پزشکی و پیشنهادات شما برای بهسازی شرایط  ؟دمائین

 ، چه می باشد؟معضالت گفته شده

 

    

 


