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 ها و تعهدات تيم جراحيمسؤوليت

 1فرح سمياري

 چكيده

ی پزشك صرفاً معالجه و درمان بیمار است ولي در ، وظیفهدر صورت بروز بیماری

جراحي، مسؤولیت هر پزشك يا جراح و اعضای تیم جراحي در قبال سالمت و درمان 

ه همراه دارد. شود و اين امر تعهدات خاصي را برای آنان بتر نمايان ميبیمار، جدی

بنابراين اعضای تیم جراحي بايد بتوانند عالوه بر رعايت كامل حقوق بیمار، اقدامات 

 پزشكي را مطابق با استانداردهای پزشكي و نظامات دولتي انجام دهند.

تعهد »دانان برای روشن شدن اين مطلب كه تعهد چیست، آن را به دو گروه حقوق

ی كلي اين اند و بنابر نظر اكثريت آنان، قاعدهسیم كردهتق»و تعهد به نتیجه « به وسیله

تعهد به وسیله است ولي در موارد استثنايي ممكن است « است تعهد جراح و تیم جراحي

شناخته شود. البته الزم به ذكر است « تعهد به نتیجه»تعهد برخي از اعضای تیم جراحي 

ه تعهد به نتیجه است يا تعهد كه در مواردی ممكن است كه خود قانون مشخص نمايد ك

به وسیله. اما اگر حكم مواد قانوني نبود با توجه به معیارهايي كه در دسترس است مسلمًا 

تعهد پزشك از نوع تعهد به حسن انجام تعهد و اعمال صالحیت مطابق قواعد و مقررات 

همین باشد يا به عبارت ديگر تعهد پزشكان، تعهد به فعل است و ی پزشكي ميحرفه

دانان در تعارض است، مضافاً گذار )تعهد به نتیجه( با نظر اكثر حقوقبیني قانونپیش

 كه در اكثر كشورها تعهد پزشك، تعهد به وسیله است.اين

 

 واژگان كليدي

 ي، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجهتیم جراحي، تعهدات پزشك
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 ها و تعهدات تيم جراحيمسؤوليت

شاغل مختلف از تقدس و جايگاه خاصي برخوردار است حرفة پزشكي در میان م

چرا كه اين حرفه با جسم و جان انسان ارتباط دارد. پزشك تنها انساني است كه 

ترين ركن وجودی يعني سالمتي دهیم كه با مهمبا ارادة خود به وی اجازه مي

ها در جسمي و روحي ما تماس داشته باشد. در بیشتر مواقع، درمان بیماری

ای كه ارتباط بین پزشك و بیمار گیرد و طب را از حرفهها صورت ميیمارستانب

كشاند. ای گروهي ميای شخصي و مبتني بر اعتماد و صداقت بود به حرفهـ رابطه

های پزشكي متشكل از پزشكان، بسیاری از عملیات طبي و جراحي توسط گروه

ای هر كدام در انجام اعمال حرفهها، پرستاران و... كه جراحان، دستیاران، تكنسین

ها بیمار را از قبل پذيرد و اين درحالي است كه آنخود استقالل دارند صورت مي

 شناسند كه البته استقالل اعضای تیم جراحي محدود است و بايد تبیین شود.نمي

اعمال و اقدامات پزشكي، تعهداتي را برای آنان در قبال درمان بیماران به 

گیرد، برای رد و در معالجة بیمار كه به صورت گروهي صورت ميآووجود مي

ها قابل هر يك از اعضای تیم جراحي، تعهداتي در رابطه با حرفه و تخصص آن

ها، آرامش بیني است. تحمیل تعهد و مسؤولیت سنگین بر پزشكان و تیم آنپیش

رزند. امروزه زدايد و ممكن است از درمان بیماران استنكاف وها را ميخاطر آن

روابط پزشك و بیمار گسترش يافته و پیشرفت تكنولوژی علوم پزشكي اقتضا 

كند تا سازوكاری مناسب درنظر گرفته شود كه بر اثر آن امنیت جان و مي

سالمتي بیماران تأمین گردد و در اتاق جراحي، جراح و تیم جراحي با تقصیر 

نیفكنید و عضو خطاكار مسؤول  وكوتاهي خود، جان و تن بیماران را به مخاطره

شناخته شود و جامعه نیز از خدمات كادر پزشكي محروم نگردد. با پیشرفت علوم 

ای از اعمال جراحي و در حیطه تخصصي گروهي از اعضای تیم پزشكي در رده
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اند كه امكان حصول نتايج قطعي وجود آورد علمي رسیدهجراحي به چنان دست

انگاری هر يك از ورد نظر خود به خود حاكي از سهلدارد و عدم تحقق نتیجة م

شان وجود دارد. با اين وجود، اثبات تقصیر اعضای تیم با توجه به تخصص و حرفه

اعضای تیم در عملكردشان در بسیاری از اوقات مشكل است و البته قابل تفكیك 

 از يكديگر.

ي، هر كدام در اين مقاله سعي بر اين است كه بررسي شود اعضای تیم جراح

مسؤولیت جداگانه دارند و به دنبال آن تعهدات قابل تفكیك از يكديگر. لذا اين 

شود كه آيا جراح و تیم جراحي در همة موارد مسؤول ضرر و سؤال مطرح مي

باشند؟ ماهیت تعهد آنان چگونه است؟ آيا با توجه به زيان وارده به بیمار مي

، به تعهد به وسیله وتعهد به نتیجه تقسیم كه تعهدات پزشك در معالجه بیماراين

شود، تمییز مفاد تعهد )نتیجه يا وسیله( به چه صورت است و هر يك از اعضا مي

ها و تعهدات تیم شوند؟ در دو بخش به مسؤولیتبه چه ترتیب مسؤول شناخته مي

 جراحي پرداخته شده است.

 

 مسؤوليت تيم جراحيـ 1

 نمفهوم مسؤوليت و انواع آـ 1ـ1

واژة مسؤولیت به معنای ضمان، ضمانت، تعهد، مواخذه، موظف بودن به انجام 

. و مسؤول به معني پرسیده (224، ص 24، ج1631)دهخدا، كاری و متعهد بودن است 

اين لغت در هر متني قرار  (.9، ص 1632)عمید، باشد شده و خواسته شده مي

آورد. در اصطالح اننده ميگیرد، مفهوم تعهد و متعهد بودن را به ذهن خومي

حقوقي نیز مفهوم مسؤولیت از معنای لغوی آن مايه گرفته و به اين معني است كه 

 .(41، ص 1644)عباسي، گوی آثار و نتايج اعمال خويش باشد هر شخص بايد پاسخ
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برای درك واقعي مفهوم مسؤولیت از جهات گوناگون بايد عالوه بر وجود تعهد و 

شود، عوامل و شرايط دار، وضع و برقرار ميف مقام صالحیتتكلیفي كه از طر

وجود وظیفه يا خودداری از  -1ديگری را نیز بايد در نظر گرفت كه عبارتند از: 

، 1631)شامبیاتي، توانايي در انجام وظیفه  -6اطالع از وجود وظیفه؛  -4انجام عمل؛ 

 (.44ص

در علم حقوق پزشكي مسؤولیت پزشك نیز يكي از مباحث دشوار و پیچیده 

كه است و معادل اصطالح ضمان طبیب در نظام فقهي است اما با توجه به اين

گردد ترين شقوق مسؤولیت تلقي ميمسؤولیت پزشك و تیم پزشكي يكي از مهم

و مبیّن تعهد تیم پزشكي به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات 

طالح در نظام حقوقي ايران جايگاهي خود به بیمار وارد كرده است، اين اص

دهندة آن عبارتست از: خطای پزشكي؛ وجود ماندگار يافته و عناصر تشكیل

)عباسي، خسارت و رابطه سببیت بین فعل ارتكابي و ضرر وارده و مرتكب آن فعل 

ای خود دارای انواع پزشك در برابر اعمال و اقدامات حرفه. (19، ص1644

بدين نحو كه متعهد است در قبال ضرر و نقصاني كه به  باشد،ها ميمسؤولیت

گو باشد. ضرورت موجب اقدامات طبي خود، بیمار را متضرر كرده است پاسخ

وجود پزشكان و كادر پزشكي آگاه در يك جامعه بر كسي پوشیده نیست و 

وقتي انسان سالمتي خود را كه يك نعمت خدادادی است و البته باالترين موهبت 

شود و اين جاست كه بیند اين نیاز به وضوح حس مياست در خطر ميزندگي 

گیرد و بالتبع تعهداتي را نیز برای هر دو در اين رابطة پزشك و بیمار شكل مي

رابطه متقابل به دنبال دارد. مسلم است كه طبابت كردن مصون از خطا يا اشتباه 

ای واسطة فعالیت حرفهچه جای تأمل دارد، مسؤولیتي است كه به نیست، اما آن
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ها در مورد پزشك و كادر پزشكي شود. اين مسؤولیتبرای پزشك ايجاد مي

 عبارتند از:

 

 ـ مسؤوليت كيفريالف

كه بتوان از نظر جزايي، كسي را مسؤول دانست بايد امكان انتساب خطا برای اين

است از  مسؤولیت كیفری عبارت(. 436، ص 1634)گلدوزيان، يا تقصیر به وی باشد 

انتساب فعل يا ترك فعل مجرمانه شخص يا اشخاصي كه با انجام بزه به قوانین 

جزايي خواه به عنوان مباشرين خواه به عنوان شركا و معاونین به عمد يا خطا 

اند و توان تحمل بار مجازات و يا احتماالً اقدامات تامیني و تربیتي را تجاوز كرده

توان گفت در واقع مي (.412، ص1642)نوربها،  ارنددر قبال فعل يا ترك فعل خود د

مسؤولیت كیفری، نقض قوانین و مقررات تعیین شده از طرف جامعه با اراده و 

طور كلي هر نوع نقض آگاهي تعريف شده، پس از نظر جزايي، ارتكاب جرم به

باشند، شرط الزم قوانین و مقررات اجتماعي كه دارای ضمانت اجرای كیفری مي

كه مرتكب جرم را به مجازات ولیت كیفری شمرده شده است اما برای اينمسؤ

برسانیم الزم است كه اواًل رفتار مجرمانه ناشي از قصد و اراده مرتكب باشد و ثانیاً 

میان عمل مرتكب و نتیجة واقع شده رابطة سببیت باشد به نحوی كه بتوان گفت 

 (.43، ص 1641ولیدی، )صالح گرفته از عمل مرتكب استچه واقع شده نشأتآن

 

 ـ مسؤوليت مدنيب

در ترمینولوژی حقوق، مسؤولیت مدني عبارتست از: مسؤولیت در مقام خسارتي 

كه شخص يا كسي كه تحت مراقبت يا ادارة شخص است يا اشیاء تحت حراست 

كنند و همچنین مسؤولیت هر شخص بر اثر انجام تعهدات وی به ديگران وارد مي
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شود و رارداد. مسؤولیت مدني در مقابل مسؤولیت كیفری استعمال ميناشي از ق

مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد كه گاهي آن را مسؤولیت 

نامند زير مجموعه آن است و قدر مشترك هر دو نوع مسؤولیت، تقصیری مي

شود و كه در نخستین نقض تعهد قراردادی مينقض تعهد والزام است و نهايت اين

در واقع مسؤولیت (. 321، ص 1633)جعفری لنگرودی، در دومین، نقض تعهد قانوني 

مدني، تعهد و الزامي است كه شخص به جبران خسارت زيان وارده شده به ديگری 

كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل فعل وابسته به دارد اعم از اين

، 1632نژاد، )حسینيكیت يا تصرف او باشد او يا ناشي از اشیاء و اموال تحت مال

 (.16ص

 

 مسؤوليت قراردادي ـ1

شود و مسؤولیت قراردادی كه در نتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از قرارداد ناشي مي

آيد. به عبارت ديگر شخص طبق قرارداد، مكلّف به انجام آن است به وجود مي

تخلّف از مفاد قرارداد مسؤولیت قراردادی عبارتست از: تعهدی كه در نتیجه 

 443تا  419طبق مواد (. 9، ص1634)كاتوزيان، شود خصوصي برای اشخاص ايجاد مي

ها مقام آنقانون مدني، عقودی كه طبق قانون واقع شده باشد میان متعاملین و قائم

االتباع است. عقد نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصريح شده الزم

بلكه متعاملین به كلیة نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به  كندملزم مي

اما اگر  (34، ص1634)كاتوزيان، باشند شود ملزم ميموجب قانون از عقد ناشي مي

آوری بین پزشك و بیمار برقرار شود. پزشك مغاير قواعد قرارداد و پیمان الزام

مسؤولیت، چگونه  قراردادی عمل كند دارای مسؤولیت قراردادی است اما اين

 كند؟را در برابر بیمار متعهد ميپزشك 
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شايان ذكر است كه معمواًل تعهدات به تعهد به نتیجه وتعهد به وسیله تقسیم 

 شوند كه ذيالً به توضیح اين دو موضوع پرداخته شده است.مي

تعهد پزشك به تعهد به وسیله يعني نهايت تالش و  ـ تعهد به وسيله:الف

يابي به نتیجة های خود به منظور دستاربستن همه توانمندیكوشش و به ك

مطلوب و بهبودی بیمار. اگر پزشك اقدامات متعارف و استانداردهای رايج 

 (.34، ص1644)عباسي، كند پزشكي را مراعات كرده باشد، كفايت مي

منظور اين است كه موضوع تعهد پزشك، انجام عمل معین  ـ تعهد به نتيجه:ب

يابي به نتیجة مطلوب است به عبارتي ديگر، موضوع تعهد پزشك، ر دستبه منظو

تعهد به حصول نتیجه است و اجرای تعهد تنها با تحقق نتیجة مطلوب حاصل 

شود و عدم حصول نتیجه جهت مسؤول شناختن پزشك كافي است و نیازی به مي

، 1649نجاتي، )باشد اقامة دلیل از سوی بیمار كه مدعي عدم انجام تعهد است نمي

طور عنوان كرد كه در مواردی اما در مورد تمییز تعهد پزشك بايد اين (.11ص

ممكن است كه خود قانون مشخص نمايد كه تعهد به نتیجه است يا تعهد به وسیله. 

در غیر مواد قانوني، معیار اصلي ارادة مشترك دو طرف در مفاد قرارداد است كه 

 گر چه موضوعي است.د بیانبايد دقت نمود كه مفاد قراردا

و  1/4/1694قانون مجازات اسالمي مصوب  291در قوانین ايران مقنن در مادة 

شود، صرف وقوع خسارت برای چنانچه مالحظه مي 293و  293همچنین در ماده 

كه موازين فني رعايت مسؤول شناختن پزشك يا پرستار كافي است، مگر اين

 شده يا برائت اخذ شده باشد.

دانند و معتقدند كه از نظر دانان تعهد پزشك را تعهد به وسیله ميثر حقوقاك

های ناشي از اقداماتي كه او در اجتماعي مسؤول شناختن پزشك در خصوص زيان

چهارچوب دانش زمان خود در حد متعارف انجام داده است، ناروا و ناصواب است 
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بیني تعهد از طرف ديگر پیش كند.و اين امر قدرت ابتكار را از اين قشر سلب مي

گذار ايران عمدتًا با حقوق اكثر كشورها به نتیجه اقدامات پزشكي توسط قانون

هماهنگي و انسجام الزم را ندارد لذا در اكثر كشورها تعهد پزشك، تعهد به وسیله 

ق.م.ا، هر نوع  114كه به موجب بند ج.م. مضافاً بر اين (.13، ص 1649)نجاتي، است. 

جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولیا يا سرپرستان يا عمل 

شود، نمايندگان قانوني وی و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام 

گذار اقدامات درماني را نوعي تصرف در جسم و جان قابل مجازات نیست. قانون

جهة جرم شناخته داند و مشروع تلقي نموده است و به عنوان علل موديگری مي

كند كه اگر در محدودة شرايط قانوني است و اصول و موازين حقوقي اقتضا مي

كه موجب ضرر بیمار شود ضماني مبادرت به انجام عمل مذكور شده باشد ولو اين

بنابراين مبنای  (.162، ص1644)گلدوزيان، اعم از كیفری و مدني به دنبال ندارد 

ر قانون مجازات اسالمي، تجاوز از حدود اِذن يا ضمان پزشك، تقصیر يا به تعبی

باشد خواه در ضمن صورت پزشك ضامن نمينظامات و مقررات است در غیر اين

عقد شرط برائت كرده باشد يا نكرده باشد، زيرا او مرتكب تقصیری نشده است. 

بنابراين به نظر اكثريت حقوقدانان، تعهد پزشك از نوع تعهد به وسیله است و در 

صورتي كه مرتكب تقصیری نشده باشد و در محدودة اذن و موازين علمي و فني 

كه موجب ضرر بیمار يا فوت وی شود. عمل نموده باشد مسؤولیتي ندارد ولو اين

 .(144، ص1649پوريان، )شجاع

ديده در اثبات تقصیر پزشك و كه زياناما از نظر اثباتي، با توجه به اين

تبع آن قانون مجازات اسالمي از است، شارع مقدس و بهانگاری او ناتوان سهل

تر در قرارداد حمايت نموده است و تقصیر پزشك را مفروض طرف ضعیف

نیاز بنمايد. لذا در مواردی مانند انگاشته است تا او را از اثبات تقصیر پزشك بي
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ق.م.ا نیز صرف انتساب ضرر، بدون نیاز به اثبات تقصیر، برای  293و  291

سؤول شناختن پزشك كافي است. پس در صورتي كه در جريان معالجه به بیمار م

تواند مستندی آسیبي وارد شود، اصوالً پزشك ضامن است و اصل عدم تقصیر نمي

 (.119، ص 1641)وحدتي شیری، برای رفع مسؤولیت وی باشد 

ه بنابراين تعهد پزشك، تعهد به نتیجه نیست، بلكه تعهد به وسیله و تعهد ب

درمان، تعهد به مواظبت و كوشش در راه درمان است ولي از نظر اثباتي و بنا به 

مصالح، رعايت احتیاط در جان و مال مردم، هشدار برای كسب معلومات و 

دشواری اثبات تقصیر پزشكي، فرض تقصیر پزشك شده است و اثبات خالف آن 

از نوع تعهد به نتیجه چه تعهد پزشك پذير است. چناننیز به وسیلة پزشك امكان

تقصیری برای معافیت از مسؤولیت كافي نبود و فقط دخالت بود، اثبات بيمي

توانست سبب معافیت از مسؤولیت گردد. اسباب خارجي و قوة قاهره مي
 (.146، ص 1649پوريان، )شجاع

: مسؤولیت قهری يا مسؤولیت خارج از قرارداد مسؤوليت خارج از قرارداد ـ1

آيد كه بر اثر ضمان ناشي از قانون نیز مرسوم است، هنگامي به وجود ميكه به 

نقض وظیفة قانوني، زياني به كسب برسد. ريشة اين مسؤولیت، پیمان بین فاعل و 

ديده نیست بلكه تخلف از تكالیف قانوني است كه برای همه وجود دارد مانند زيان

نمايد مبادرت به اعمال جراحي ميق.م.ا  114طبیبي كه بدون رعايت مفاد بند ج.م. 

 (.34، ص1632پوريان، )شجاع و اين عمل منتهي به نقص عضو يا زيان بیمار گردد

اين نوع مسؤولیت از تخلف انتظامي در امور اداری  ـ مسؤوليت انتظامي:ج

بنابراين نقض مقررات صنفي به وسیلة  (324)جعفری لنگرودی، ص شود ناشي مي

گرددكه به آن تقصیرات ن صنف، تخلّف انتظامي محسوب مييك فرد از افراد آ

ای موجب گويند و ارتكاب تخلف حرفهاداری يا تخلفات انضباطي نیز مي
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ای، گردد كه به آن مسؤولیت شغلي يا صنفي يا حرفهمسؤولیت انتظامي مي

گويند مانند مسؤولیت جراح انضباطي يا مسؤولیت ناشي از تخلف انضباطي نیز مي

 .(24، ص1644)عباسي، معالجه و عمل جراحي در 

 

 هادهندة تيم جراحي و تعهدات آناعضا تشكيل ـ1ـ2

كه در اتاق جراحي شود مگر اينهیچ بیماری از تجربیات جراحي برخوردار نمي

حضور يابد. در حین جراحي، اطراف بیمار توسط اعضای تیم جراحي احاطه 

ف مشخصي هستند كه در حین جراحي شود و هر يك از افراد دارای وظايمي

طور دهند. بهباشند و در مجموع تیم جراحي را تشكیل ميموظف به انجام آن مي

توان گفت كه زندگي بیماران به دست اعضای تیم جراحي است و كلي مي

باشد كه هر فرد عملكرد گروه جراحي نیز شبیه عملكرد اركستر سمفوني مي

ي با ساير افراد گروه جهت يك اجرای موفق جهت ايجاد هماهنگي و همنواي

نمايد. اعضاء تیم جراحي عبارتند از: جراح، دستیار جراح، متخصص همكاری مي

 هوشي و پرستار اطاق عمل و تكنسین اطاق عمل.بي

در مفهوم جراح بايد گفت كه تعريف درستي از آن تا به حال  ـ جراح:الف

شود كه با دريدن و ه كسي گفته مينامه، جراح بصورت نگرفته است. در لغت

كند. در واقع زماني كه بیماری به حدی زدن، بیماران را عالج مي بريدن و بخیه

برسد كه حضور جراح را بطلبد زماني است كه روند زندگي شخص، مختل شده و 

نیازمند مراقبت، جراحي، كنترل و نظارت در يك مركز بیمارستاني و يا در موارد 

باشد. جراح بايد از دانش و مهارت و كفايت الزم برای نگاهي ميخفیف، درما

انجام يك عمل جراحي موفق برخوردار باشد و فرد جراح بايد توانايي و قدرت 
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بیني نشده و غیرقابل انتظار را در طول جراحي داشته الزم در برابر مشكالت پیش

 .)www.irimc.org)باشد.

ر كنار جراح يك يا چند فرد ديگر نیز در طول جراحي د ـ دستيار جراح:ب

ريزی، حضور دارند كهبه  جراح جهت داشتن ديد بهتر در جراحي، كنترل خون

كنند. نقش دستیار و نیاز به حضور جراحان ها كمك ميزدن و پانسمان زخمبخیه

 .)www.irimc.org)شود. ديگر با توجه به وضعیت بیمار و نوع جراحي تعیین مي

ناپذير و جراحي مهم بخش دو جراحي انجام و هوشيبي :هوشيبيـ متخصص ج

دهنده در حین جراحي ارتباط هوشيباشند. اگر بین جراح و بيها ميدر جراحي

تری را برای بیمار به دنبال خواهد داشت و مطلوبي برقرار باشد، ارتباط ايمني بیش

شود. وی بیمار تلقي مي دهنده همانند نگهباني برایهوشيپرواضح است كه فرد بي

پس از انجام عمل جراحي در بخش ريكاوری نیز تا زماني كه بیمار مجدداً كنترل 

عاليم حیاتي خود را به دست آورد حضور خواهد داشت. در كنار متخصص 

 (.www.wikipedia.org)كند. بری نیز انجام وظیفه ميهوشي، كاروان هوشبي

كرده و دارای گواهینامة پرستاری و تحصیل: يك پرستار دـ پرستار اطاق عمل

كند. البته بايد توانايي و قابلیت توانمند با جراح در بیمارستان و يا كلینك كار مي

های آناتومي، فیزيولوژی، تعادل مايعات الزم در مهارت و دانش كافي در زمینه

شوند: قسیم ميو... كه رابطة مستقیمي با جراحي دارند را داشته باشد و به دو دسته ت

 پرستار سیركولر. -4پرستار اسكراب؛  -1

پرستار دارای قابلیت ايفای نقش اسكراب، عضو تیم استريل وكادر مراقبتي 

باشد و مسؤول حفظ ايمني و انسجام وكارآيي مؤثر افراد تیم جراحي در زمینة مي

باشد و پرستار دارای قابلیت نقش اجرای موارد استريل در طي عمل جراحي مي

د و نقش مهمي در كنترل كنسیركولر، پرستاری است كه اطاق عمل را اداره مي
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وقايع در قبل، حین و بعد از عمل جراحي دارد و حامي و محافظ بیمار است و 

 (.(www.wikipedia.orgها به عهدة اوست. كنترل و هماهنگي تمام فعالیت

: تكنسین اطاق عمل كسي است كه دستورات و برنامة ـ تكنسين اطاق عمل هـ

و تجهیزات موردنیاز را جهت عمل جراحي كند كار را از سرپرست دريافت مي

طور كند و بهكند. كلیة لوازم و امكانات مورد نیاز جراحي را كنترل ميكنترل مي

كند. در انتها الزم كلي كلیة موارد موردنیاز در اطاق جراحي را كنترل و آماده مي

های به ذكر است كه افراد تیم جراحي بايد با ساختار، وسايل، عملكرد و سیاست

بیمارستاني كه در آن مشغول به فعالیت هستند آشنايي كامل داشته باشند و بايد 

  (.www.news-medical.net. )ای باال توأم با درك متقابل داشته باشندروحیه

عمل هركس كه نتواند از صمیم قلب به عنوان يك عضو تیم جراحي در اتاق »

 «.كار كند، جايي در اتاق عمل ندارد

 

 ـ تعهدات تيم جراحي2

های پزشك اگر از استثنائات نادر آن مانند موارد اورژانسي منشاء مسؤولیت

بگذريم، تراضي او با بیمار و پذيرش قرارداد معالجه است. پزشك عالوه بر 

گرديده است، تعهداتي كه مستقیماً و به موجب قرارداد و با ارادة شخصي متعهد 

های دولتي نیز نامهای و قانون و نظامات و آيینبه موجب عرف و عادات حرفه

باشد. ها ميتكالیفي دارد كه بسان تعهدات قراردادی خويش ملزم به رعايت آن

موضوع اصلي تعهد پزشك، معالجة بیمار است كه طرفین در قرارداد پزشكي بدان 

گذار به منظور حفظ حقوق بیمار، ذكور، قانوناند. عالوه بر تعهد متصريح نموده

های مختلف برای پزشك در نظر نامهتعهداتي را نیز به موجب قوانین و آيین

ها به عنوان گرفته است كه وی به اقتضای حرفه خويش ناگزير از پذيرش آن

http://www.news-medical.net/


 

 

 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                          فصلنامه حقوق پزشكي/   88

ت
ولی

سؤ
م

حي
جرا

م 
 تی

ت
دا

عه
و ت

ها 
 

 

پذيرد، باشد و فرض بر اين است در هر موردی كه طبابت شخصي را ميشروط مي

گردد. شكي نیست ها نیز مياز اين الزامات قانوني، متعهد به رعايت آنبا آگاهي 

كه موضوع مستقیم تعهد پزشك، درمان بیمار است و هدف از درمان نیز بهبودی 

بیمار است. پیشرفت و تمدن و نوآوری در زندگي منجر به ساخت ابزار و وسايل 

زه موجب افزايش تهديد جديد و پیچیده در فعالیت بشری شده است و به همان اندا

هايي كه ابزار و مصنوعات در آن دخالت دارند، سالمتي جسمي به ويژه در فعالیت

اين امر در مورد جراحي و تیم جراحي  (.116، ص1649پوريان، )شجاعگرديده است 

كه وقتي جراح و تیم جراحي تمام توان و تالش خود را در نیز صادق است و اين

اند و موازين گونه قصوری نشدهاند و مرتكب هیچه كار بستهجهت معالجة بیمار ب

اند ولي به هر دلیلي كه خارج از اراده علمي و فني را در درمان رعايت نموده

هاست موفق به نتیجة مطلوب نگردند، مسؤولیت با كیست؟ در اين جا ماهیت آن

در  كه تعهد پزشكشود و اينتعهد پزشك و جراح و تیم پزشكي مطرح مي

دانان معالجه بیمار به چه نحو است؟ تعهد به وسیله است يا تعهد به نتیجه؟ حقوق

اند و اين از ابداعات دموگ، تعهد را به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم كرده

بر مبنای اين تقسیم، گاه  (.134، ص2، ج1633)كاتوزيان، دان فرانسوی است حقوق

ی رسیدن به نتیجة مطلوب را فراهم آورد و در وسیله گیرد كهمديون به عهده مي

های خود را به اين راه كوشش كند، جانب احتیاط را نگه دارد و همة صالحیت

كار برده و به مانند انساني متعارف در شرايط ويژة خود رفتار كند و برعكس در 

عهد، طور معمول متمواردی كه احتمال رسیدن به نتیجة مطلوب فراوان است، به

ای بر التزام است. تعهدات گیرد و تهیة وسايل مقدمهحصول نتیجه را به عهده مي

 نامنددستة اول را تعهد به وسیله و تعهدات دستة دوم را متعهد به نتیجه مي

رسد كه اصل كلي در نظام حقوقي ايران نیز به نظر مي (.111، ص 1649پوريان، )شجاع
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اردادی است و اصل در تعهدات قراردادی، در مسؤولیت پزشكي، مسؤولیت قر

 (.1649)صالحي، فالح، عباسي، تعهد به نتیجه است 

 

 اي كليتعهد به وسيله، قاعده ـ2ـ1

در تعهد به وسیله، چون موضوع آن انجام كاری مشخص نیست و با التزام به 

رعايت احتیاط و به كار بردن صالحیت، نتیجه تضمین نشده است، دلیل بر عدم 

مباالتي را ثابت كند. زيرا بنای ای به عهد نیست و مدعي بايد وجود تقصیر و بيوف

ثمر بماند و نتیجه به دست دو طرف اين است كه احتمال دارد كوشش متعهد بي

طور معمول تعهد جراح و تیم جراحي، تعهد به توان گفت كه بهنیايد. بنابراين مي

ود را در راه رسیدن به مطلوب به وسیله است چرا كه آنان صالحیت و مهارت خ

كنند، پس با انجام كارهايي كه در قرارداد و برند ولي آن را تضمین نميكار مي

به موجب موازين قانوني و عرفي، الزمة كوشیدن و اقدام كردن و اجرای صالحیت 

)كاتوزيان، كنند. هر چند كه نتیجة نهايي به دست نیايد. است، وفای به عهد مي

در اتاق جراحي، شفای بیمار متوقف به عوامل و عناصری است  (.21، ص 2، ج1633

كنند. عنصر احتمال بر نتايج معالجات كه همیشه از ارادة پزشك پیروی نمي

پزشكي سیطره افكنده است و در تمییز تعهد به وسیله از تعهد به نتیجه، به میزان 

تگي دارد و به عبارت دخالت احتمال در حصول نتیجة مطلوب طرفین قرارداد بس

ديگر در مواردی كه حصول نتیجة مزبور در گرو عدم ارتكاب تقصیر از ناحیة 

متعهد است، بايد تعهد وی را تعهد به نتیجه دانست ولي در مواردی كه عوامل 

ی متعهد برای حصول نتیجه مورد انتظار متعدد ديگری غیر از ارتكاب .... از ناحیه

زم باشد، چنین تعهدی را تعهد به وسیله يا تعهد به فعل مابین الاز قرارداد في

 42/1/1963عالي كشور فرانسه در رأی ديوان (.414، ص1644)شهیدی، نامند مي
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باشد. وی موظف است صريحاً رأی داده است كه پزشك متعهد به شفای بیمار نمي

لمي گیرد و با اصول عتالش خود را صادقانه كه از وجداني آگاه سرچشمه مي

ترتیب حقوق فرانسه، تعهد پزشك را تعهد ثابت هماهنگي باشد به كار بندد. بدين

داند و در بعضي مناطق مثل ايالت كبك در كانادا پزشك ممنوع است به وسیله مي

در  (.12م، ط 4222الدين، )شمسكه بیمار خود را به شفای از بیماری تضمین كند 

اند. محكمة ك را تعهد به وسیله دانستهمصر، انگلستان و لبنان نیز تعهد پزش

كند متعهد به استیناف بیروت نیز حكم داد كه پزشكي كه بیماری را معالجه مي

گردد بلكه او فقط به كار با تالش صادقانه و تضمین شفای كامل و حتمي او نمي

)الحسیني، نمايد. مراعات اصول و قواعد طبي در زمینة تخصص خود را متعهد مي

 (.421ص ،1934

در فقه اهل سنت نیز تعهد پزشك، تعهد به وسیله است و پزشك متعهد به 

گردد. او متعهد به شفای بیمار و تضمین سالمتي او از تحقق سالمتي بیمار نمي

 (.123، ص 4222الدين، )شمسگردد زيرا اين امر در توان او نیست خطرات نمي

تعهد به وسیله است ولي  بدين ترتیب قاعدة كلي اين است كه تعهد پزشك،

بعضي از اعمال پزشكي به خصوص در تیم جراحي بر اثر دستاوردهای علمي، 

حالتي را به دست آورده كه نتايج قطعي و قابل دستیابي است و عدم تحقق نتیجه 

بدين معنا ايست كه عمل مزبور به نحو صحیح صورت نپذيرفته است وخود به 

شك است. در اين قبیل موارد تعهد پزشك، خود دلیل بر قصور و نقض تعهد پز

 گیرند.تعهد به نتیجه است و به عنوان استثنائات وارد بر اصل مورد بررسي قرار مي
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 تعهد به نتيجه، استثنائات قاعده ـ2ـ2

طور كه گفته شد، قاعدة كلي در تعهد پزشك، تعهد به وسیله است. بنابراين همان

بر تعهد به وسیله است ولي با توجه به  در بررسي تعهدات تیم جراحي، اصل

دستاوردهای علمي در بعضي از اعمال جراحي، افرادی از اعضای تیم جراحي 

طور استثنا دارای تعهد به نتیجه هستند چرا كه در مورد آنان نتايج قطعي قابل به

باشد طور قطع دلیل بر قصور و نقض تعهد آنان ميدسترسي است و عدم موفقیت به

 ارتند از:كه عب

اند كه هدف از جراحي زيبايي را به جراحي شناخته ـ جراحي زيبايي:الف

آنان، شفای بیمار از درد جسماني نیست بلكه برای اصالح ناهنجاری است كه 

دهد. جراحي زيبايي به دو قسم تقسیم شده زندگي او را در معرض خطر قرار نمي

وادث طبیعي و سوانح ممكن است است: اول: جراحي زيبايي ترمیمي كه به علت ح

در وضعیت فیزيكي طبیعي انسان تغییراتي حاصل شود و بیمار به قصد ترمیم 

های وارد شده به پزشك رجوع نمايد. جراح پالستیك در ها وجراحتشكستگي

كه جراحي گیرد. با توجه به ايناين حالت به عنوان معالجه مورد استفاده قرار مي

يابد و جراح در حد توان در جهت اصالح و اني ارتقا ميزيبايي به جراحي درم

گیرد لذا تعهد كند و مراقبت خود را به كار ميبهتر شدن وضعیت بیمار تالش مي

پزشك در اين حالت تعهد به وسیله است ولي در نوع دوم جراحي يعني جراحي 

ن زيبايي فانتزی، هدف بهبودی و درمان بیماری نیست بلكه برای برطرف كرد

عیب خلقتي مثل كوچك كردن بیني و برطرف كردن چین و چروك صورت، از 

های اضافي زير پوست، كاشتن مو و ابروی مصنوعي و... گفته بین بردن چربي

های شده است. تعهد پزشك در اين حالت، تعهد به نتیجه است. زيرا جراحي

ساب آورد. اين توان يك درمان به حزيبايي را ولو با احراز ضرورت، تنها  نمي
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های زيبايي ديد. ايشان تنها به های متقاضیان جراحيتوان در خواستهمسأله را مي

تر در جستجوی ايجاد و خلق دنبال حل يك معضل )بیماری( نیستند بلكه بیش

ها باشند. همین جاست كه اين نوع از جراحيحالتي جديد به دستان جراح خود مي

كنند. هدف متقاضي جراحي پالستیك، لزومًا ا ميهای ديگر تفاوت پیدبا جراحي

خواهد به كیفیتي خاص دست نجات از يك بیماری خاص نیست بلكه او صرفاً مي

شود. های فراوان از جراح ميای است كه موجب نارضايتييابد و اين همان مسأله
 (.1691، )عباسي؛ كلهر؛ يكدانگي

علمي در عرصة علوم پزشكي ترين معجزات هوشي از مهم: بيهوشيـ بيب

ها های عمیق و شكستگيفرسا و زخماست و نقش فعالي در تقلیل دردهای جان

دارد. انجام اعمال جراحي كه غالباً همراه با درد است و بیمار قادر به تحمل آن 

هوش نمودن بیمار قبل از شروع به عمل جراحي است. باشد، مستلزم بينمي

ادی نادر است ولي ممكن است به كار بردن هوشي در حالت عخطرات بي

هوشي بايد بیمار هوشي خطراتي را برای بیمار به دنبال داشته باشد. متخصص بيبي

خود را تحت نظر گرفته و با كمك متخصصین آزمايشگاهي و پزشكان داخلي از 

وضع قلب و گردش خون و سالمت دستگاه تنفس و ادراری آگاه گردد. 

كه تجهیزات و داروهايي كه مورد استفاده قرار كما اين (.631،ص 1634)گودرزی، 

ای كه با قاطعیت ادعا گونهگیرد هم زمان با علوم روز پیشرفت نموده است بهمي

هوش نمودن بیمار و احیاء مجدد وی و هوشي در بيشود كه تعهد متخصص بيمي

پزشكي، نتیجة كار هوشي تعهد به نتیجه است و پیشرفت علوم استفاده از اشیاء بي

 (.132، ص 1649پوريان، )شجاعپزشكان را دراين زمینه تضمین نموده است. 

مقصود از تضمین سالمتي بیمار، تعهد به شفای بیمار  ـ تضمين سالمتي بيمار:ج

نیست بلكه مقصود اين است كه جراح و تیم جراحي در جريان معالجة بیمار، ابزار 



 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                          فصلنامه حقوق پزشكي/   999 

ری
میا

 س
رح

ف
 

 

دهد، بیمار را در دهد يا داروهايي كه به وی ميار ميو وسايلي كه مورد استفاده قر

خطری قرار ندهد و به علت عفوني نكردن وسايل يا مكان،  گونهمعرض هیچ

موجب انتقال بیماری ديگری به وی نشود. بنابراين ضررهايي كه به بیمار وارد 

فهوم شود و ارتباط مستقیمي به معالجة وی ندارد و مستقل از عمل پزشكي به ممي

ها تعهد به نتیجه است. اما اگر ضرر ناشي از سنتي آن است و موضوع تعهد در آن

عمل پزشكي محض يا خصوصیات فني آن باشد كه عنصر احتمال در آن هست، 

 (.133، ص 1649پوريان، )شجاعتعهد پزشك تعهد به وسیله است 

به وسیله  اما نكتة قابل توجه اين است كه جايي كه تعهد پزشك از نوع تعهد

باشد و پزشك مرتكب تقصیری نشده باشد و در محدودة اذن و موازين علمي و 

كه موجب ضرر بیمار يا فوت وی فني عمل نموده باشد مسؤولیتي ندارد ولو اين

باشد اما در تعهد به تقصیری برای معافیت از مسؤولیت كافي ميگردد و اثبات بي

از مسؤولیت كافي نیست و اصواًل پزشك تقصیری برای معافیت نتیجه، اثبات بي

تواند مستندی برای رفع مسؤولیت وی باشد و ضامن است و اصل عدم تقصیر نمي

تواند سبب معافیت از در اين موارد تنها دخالت اسباب خارجي و قوة قاهره مي

 (.149، ص 1649پوريان، )شجاعمسؤولیت گردد. 
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 نتيجه

كي معالجة بیمار است. پیشرفت تمدن بدون شك هدف نهايي در معالجات پزش

و نوآوری در زندگي بشر منجر به ساخت ابزار و وسايل جديد و پیچیده در 

فعالیت بشری شده است و به همان اندازه موجب افزايش تهديد سالمتي جسمي به 

هايي كه ابزار و مصنوعات در آن دخالت دارند گرديده است. با ويژه فعالیت

ای كه امروزه گونهفاصلة بین پزشك و بیمار زياد شد، به پیشرفت علوم پزشكي،

ها سالیان طوالني، تحصیل علم وتخصص است و طب را از ی میان آنفاصله

ای گروهي ای شخصي بوده به حرفهای كه ارتباط بین پزشك و بیمار رابطهحرفه

 های پزشكي متشكلكشانده است، بسیاری از عملیات طبي و جراحي توسط گروه

ها و پرستاران و... كه هر كدام در انجام عمل از پزشكان، دستیاران، تكنسین

ها و پذيرد و بعضي از حرفهای خود استقالل عمل دارند صورت ميحرفه

اند كه امكان حصول نتايج مطمئني هايي رسیدههای پزشكي به پیشرفتتخصص

رد. بنابراين با توجه به توان محدوده تعهد پزشك را تا حدی تعیین كدارند. لذا مي

، گاه كادر پزشكي «تعهد به نتیجه»و « تعهد به وسیله»بندی تعهد پزشك به تقسیم

كنند وسیلة رسیدن به نتیجة مطلوب را فراهم آورند و در يا تیم جراحي تالش مي

برند و مانند انساني های خود را به كار ميكنند و همة توانايياين راه كوشش مي

كنند و برعكس در مواردی كه احتمال شرايط ويژة خود رفتار مي متعارف در

طور معمول، متعهد، حصول نتیجه را به رسیدن به نتیجة مطلوب فراوان است به

ی التزام است. تعهدات دستة اول را تعهد به گیرد و تهیة وسايل مقدمهعهده مي

ر معمول، تعهد پزشك و طونامند. بهوسیله وتعهدات دستة دوم را تعهد به نتیجه مي

دانند ولي در جايي مانند اتاق جراحي كه اعضا به تیم پزشكي را تعهد به وسیله مي

كنند بسته به نوع تخصص اعضا، نوع جراحي و نوع صورت گروهي كار مي
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توان تعهد برخي از اعضا را تعهد به نتیجه دانست مانند متخصص عملكرد مي

تجهیزات و داروهايي كه مورد استفاده  هوشي كه يك علم تخصصي است وبي

ای كه با قاطعیت گونهدهد، همزمان با علوم روز پیشرفت نموده است بهقرار مي

هوش نمودن بیمار و احیاء مجدد هوشي در بيشود كه تعهد متخصص بيادعا مي

توان به اين هوشي، تعهد به نتیجه است. در نهايت ميوی و استفاده از ابزار بي

كنند ممكن جه رسید كه اعضای تیم جراحي كه همزمان در مكان واحد كار مينتی

های متفاوت و منحصر به فردی داشته باشند و است هركدام تعهدات و مسؤولیت

اين تعهد بسته به نوع تخصص و حرفه و عملكرد اعضای تیم جراحي مشخص 

 باشند.شوند و قابل تمییز از يكديگر ميمي
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