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

 پرسش های مرتبط با موضوع :

  برای جبران خسارت بیماران (No Fault)برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر 

 در مورد برقراری نظام بیمه ای بدون تقصیر، با توجه به مثال ها و حالت های ذکر شده، به پرسشها پاسخ داده

 شود؟

 حالت اول:
برای وی ایجاد کرده است  دیفردی برای جراحی توده خوش خیم موجود در غده هیپوفیز که مشکل بینایی ج

به جراح مغز و اعصاب مراجعه میکند و تحت جراحی از طریق بینی قرار می گیرد. حین انجام جراحی دچار 

و در نهایت در  انتقال می یابدبعد از ده روز بستری به بخش  و منتقل ICUخونریزی مغزی می شود و به 

رضه رخ داده حالی از بیمارستان مرخص می گردد که مشکل بینایی وی بهبود پیدا کرده است ولی بدلیل عا

بنحوی که قادر به کار  ماندگاری در بعضی از اعضای بدن شده است و متعدد دچار عوارض ،حین جراحی

در کمسیون  بدنبال شکایت صورت گرفته، .ضی از امور شخصی خود نیز نیاز به کمک داردکردن نیست و در بع

های پزشکی برگزار شده در خصوص مشکالت بیمار، نظر داده شده است که در اقدامات جراح خطا و 

و با توجه به  مشکالت بیمار از عوارض این نوع جراحی می باشد قصوری رخ نداده است و وی مقصر نیست

 از طریق بیمه وجود ندارد. بیمار که پزشک مقصر نیست امکان جبران خسارت های وارده براین

 :پرسش

 عدم جبران خسارات بیمار اشکال ندارد؟ ،و عقالنی ، اقتصادیبنظر شما از نظر اجتماعی -1

 صحیح است؟ ،عدم جبران خسارات وارده بر بیماردر اسالم،  "الضرر و الضرار "با توجه به قاعده  -2

 اگر جواب شما به دو پرسش قبل منفی است؟ راه حل چیست؟ -3

 

 حالت دوم
در بیمارستان بستری می گردد ی عمل جراحی ضروری، ساله، برا 15تا  5ای چهار فرزند کارگر و داربیماری 

قل می تمن  ICUبعد از عمل جراحی در اتاق ریکاوری دچار مشکالت تنفسی می شود و بعد از رفع مشکل به 

هوشیار به بخش منتقل می گردد ولی بدلیل آسپیراسیون رخ داده  کمی بهتر می شود وگردد. چهار روز بعد بیمار



تزریق نیز   ICUکه در مترونیدازول  دستور ادامه تزریق وریدی  در اثر کاهش هوشیاری، برای کنترل عفونت،

بیمار مشکل تنفسی پیدا در بخش، اولین تزریق دارو بعد از  هچند دقیقشب،  12ساعت می شود.  داده  ،می شد

منتقل می گردد و پنج روز بعد   ICUبه مجدد و  ارست می کند، بیمار احیاء می شود  سپس ومی کند و تشنج 

 ،به دلیل ادم مغزی ناشی از هیپوکسی رخ داده فوت می کند. در بررسی پرونده بیمار در کمسیون پزشکی

راحی معده بیمار کامال خالی نبوده است. معلوم نمی شود چرا بیمار دچار مشکل مشخص می گردد قبل از ج

تنفسی در ریکاوری شده است و علی رغم بررسی صورت گرفته، هرچند  معلوم می گردد که بجای تزریق 

 مانیداروی مترونیدازول، سولفات منیزیم به بیمار تزریق شده است ولی دقیقا معلوم نمی گردد که دارو در چه ز

قرار گرفته شده و در قفسه داروهای بخش داده شده وتحویل از داروخانه بیمارستان تحویل  و توسط چه کسی

با توجه به اینکه ویال دو داروی مترونیدازول با سولفات منیزیم و  مشابهعنایت به ظاهر  با . وداده شده است

وده است به روشنی مشخص نمی گردد که کدام دارو را در سرنگ کشیده و دیگری تزریق نمیکی از پرستار ها 

 پرستار مرتکب قصور شده است.

و در نهایت اینکه در کمسیون نتیجه گیری می شود که مرگ بیمار نتیجه چند خطای رخ داده می باشد ولی 

 بطور دقیق نمی توان مقصر را شناسایی و معرفی نمود.

 پرسش : 

 حال که امکان مشخص نمودن مقصر وجود ندارد، دیه بیمار توسط چه کسی باید پرداخت شود؟  – 4

نامه، ن بیمارستان موظف به جبران خسارت وارده می باشد، آیا در این خصوص آیی کهاگر پاسخ این باشد  -5

 ت نماید؟بیمارستان را مجبور به جبران خساربخشنامه و یا قانونی وجود دارد که 

 پرداخت ها به راحتی امکان پذیر است؟ گونهاین لتییا برای بیمارستان دوآ -6

چنانچه در نهایت بتوان بیمارستان را ) چه دولتی و یا خصوصی( مجبور به جبران خسارت نمود، فکر می  -7

کنید به نتیجه رسیدن این موضوع و پرداخت خسارت چقدر زمان می برد؟ و حداقل چند جلسه )اعم از 

نظام پزشکی، پزشکی قانونی، بازپرسی و یا دادگاه ( باید تشکیل گردد تا این پرونده به سر انجام جلسات 

 برسد؟

می کنید بتوان بیمارستان ها را مجبور به جبران خسارت نمود، آیا فکر ن ،در صورتیکه که در اینگونه موارد -7

خواهد در نظام مالی و در نهایت ارائه خدمات بیمارستان ها  پرداخت این مبالغ، موجب بروز مشکالت جدی

 ؟شد

امروزه با پیشرفت پزشکی، اعمال مختلف تشخیصی، درمانی و یا جراحی روزانه در بیمارستان ها انجام می  

 شود که در سالیان گذشته تصور انجام اینگونه اقدامات نیز دشوار می نمود، از طرفی می دانیم که بعضی از این



اقدامات با ریسک باالیی همراه است و علی رغم رعایت کلیه موازین علمی و فنی ممکن است برای بیمار 

 عارضه ایجاد گردد و بیمار از نظر بدنی محتمل آسیب گردد و یا حتی در مواردی جان خود را از دست بدهد.

 وجود دارد:زیرعمده  مشکالت  ایرادات و در این خصوص 

خطیر و همراه با ریسک باال  جدی، اموری بسیار ،که خیلی از اقدامات تشخیصی درمانیعلی رغم این –الف 

تا جبران  ،هستند، بیماران شخصاً بیمه نیستند و جبران خسارت آنها منوط به احراز وقوع خطای پزشکی است

 خسارت از محل بیمه مسئولیت کادر درمان صورت گیرد.

و دچار حادثه   نمایدح به لوناپارک رفته و از یک وسیله تفریحی استفاده جالب اینکه همین بیمار اگر برای تفری

قلب باز و پیوند عضو و ... قابل  جراحی ) که خطر وسیله تفریحی با خطر ، خسارت توسط بیمه پرداخت خواهد شدشود

. بعبارتی زمانی که آن شخص بلیط استفاده از وسیله تفریحی را می خرد مبلغی برای بیمه حادثه مقایسه نیست(

 وی در نظر گرفته می شود که اگر دچار حادثه شد، خسارت جبران گردد.

 

برای  پزشکان و کادر درمان از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، صنفی و احساسی پذیرش  -ب

و مساعی خود را ر سخت و ناراحت کننده است. لذا در قریب به اتفاق موارد تمام تالش ارتکاب قصور بسیا

 بکار می گیرند که قصور احراز نشود و پذیرش قصور خوداری می کنند.

 

با توجه به موارد ذکر شده در بند قبلی، در صورتیکه، در خصوص احراز قصور برای پزشکان و کادر درمان  -ج

شرایط آنان را به سمتی سوق می دهد که دیگر ریسک پذیر نباشند و از پذیرش و  سخت گیری گردد، این

درمان بیمارانی که با ریسک باال همراه هستند خودداری نمایند، که روشن است صدمه و نتیجه این شرایط هم 

 به ضرر بیماران و اجتماع خواهد بود.
 

تمام تالش خود را در خصوص احقاق  از طرفی، وقتی بیمار دچار خسارت می شود، خودش و یا بستگان  –د 

را برای دفاع از خود بکار می گیرند و پزشک و یا کادر درمان، تمام تالششان  ،حق می کنند و از طرف دیگر

اعتراضات  مکرر به آرا و نظرات کمسیون های پزشکی صورت می گیرد و این موجب می شود که وقت زیادی 

 .موجب دلسردی بیشتر آنها از ادامه خدمت می شود نیزن از کادر درمان گرفته شود و ای
 



آنچه بیمار و یا اطرافیان با تمام وجود حس می کنند خسارت بدنی و جانی رخ داده می باشد، وقتی در –ه 

موجبات  ها قصوری احراز و اعالم نمی گردد و جبران خسارت رخ نمی دهد،بخش زیادی از این پرونده 

 از جامعه پزشکی و قوه قضاییه فراهم می گردد. بدبینی و نارضایی مردم
 

عالوه بر موارد ذکر شده، نتیجه این شکایات و دفاعیات مکرر، بار کاری زیادی را برای مراجع رسیدگی   –و 

 می سازد. کننده، )دادگاه ها ، پزشکی قانونی، نظام پزشکی( فراهم

  

 پرسش های نهایی:

 راه حل مشکالت فوق چیست؟ 

 به هنگام ورود به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی، برای انجام عمل جراحی، یا هر  اگر بیماران

، با اقدام تشخیص و درمانی تهاجمی که با احتمال وقوع خسارت بدنی و جانی همراه باشد

خود را برای عوارض احتمالی بیمه نمایند تا در صورتیکه بدون وقوع قصور و  ،پرداخت حق بیمه

و یا اینکه مقصر مشخص نباشد دچار خسارت شدند بیمه موظف  (No Fault) ییا خطای پزشک

 ، مشکالت فوق رفع نمی شود؟به جبران خسارت باشد

  با توجه اینکه کادر درمان بیمه مسئولیت دارند و با توجه  به انبوه بیمارانی که روزانه در سراسر

عنایت به اینکه خسارات رخ داده در کشور برای دریافت اینگونه خدمات مراجعه می کنند و با 

این موارد بخش ناچیزی از بیماران را شامل خواهد شد، آیا بر قراری این نوع از بیمه در کشور، 

 برای صعنت بیمه، موجب درآمد مضاعفی نخواهد شد؟


