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Abstract 

The progress of medical knowledge on one hand and social necessities as 

well as spiritual needs on the other hand are among the elements affecting 

the increasing tendency to plastic surgery in different societies. Due to 

special properties of this type of medical operations in the area of aesthetic 

and reconstructive surgeries, there are social and legal issues together with 

numerous mental and physical damages. Reducing the possibility of 

occurring such events as much as possible is the concern of most judicial 

politicians and health custodians throughout the world. However, lawmakers 

and custodian in our country have not taken proper legislative or executive 

policies in this regard. The current research is to determine reasons and 

factors leading into medical negligence by studying common reasons of 

damages in plastic and reconstructive surgeries and accordingly study 

preventive solutions hindering such damages.  

To handle current difficulties and challenges, UK has determined 

surveillant frameworks in 2016 called “professional standards for 

reconstructive surgeries” and accordingly has determined and formulated 

how to perform reconstructive surgeries. Hereupon, benefitting from this 

framework can be a significant help to the disruption and lack of specific and 

well-organized rules within the country and to following the criteria and 

standard related to operating reconstructive and plastic surgeries such that 
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prevention is made and the possibility of occurring harms and damages in 

this area is diminished. 
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 ترمیمی؛ و پالستیک جراحی های ازآسیب پیشگیری راهکارهای

 اوگلستان حقوق به وگاهی با

 1فکور حسه

2االسالمی شیخ عباس
 

 3عباسی محمود

 چکیده

 جولِ اص ،دیگش سَی اص سٍحی ًیاصّای ٍ اجتواػی یّا ضشٍست ٍ سَیک اص پضشکی داًش پیششفت

 گشدیذُ هختلف جَاهغ دس پالستیک یّا جشاحی تِ افشاد سٍصافضٍى گشایش تِ هٌجش کِ ّستٌذ ػَاهلی

 تِ هٌجش تشهیوی ٍ صیثایی ّای جشاحی حَصُ دس پضشکی ػولیات اص ًَع ایي خاص یّا ٍیژگی است.

 ضشیة حذاکثشی کاّش است. شذُ تسیاسی سٍاًی ٍ جسوی یّا آسیة ٍ اجتواػی ،حمَلی هؼضالت

 دًیا دس سالهت حَصُ هتَلیاى ٍ لضایی ُحَص سیاستگزاساى اکثش دغذغِ ٍلایؼی چٌیي حذٍث احتوال

 یا ٍ تمٌیٌی سیاست اتخار تِ هثادست اهش هتَلیاى یا ٍ لاًًَگزاس ها کشَس دس سفاًِأهت اها تاشذ، هی

 تشٍص شایغ ػلل تشسسی تا تا است دسصذد حاضش پژٍّش اًذ. ًٌوَدُ حیطِ ایي دس هٌاسثی اجشایی

 تِ ٍ پشداختِ جشاحی اص لسن ایي هَلذ ػَاهل ٍ ػلل تثییي تِ تشهیوی ٍ پالستیک جشاحی یّا آسیة

  دّذ. لشاس تشسسی هَسد سا صذهاتی چٌیي ٍلَع اص پیشگیشی ساّکاسّای آى تثغ

 ،هَجَد هشکالت ٍ ّا چالش اص سفت تشٍى جْت 2012 سال دس گستشُ ایي دس اًگلستاى کشَس دس

 ساستا ایي دس ٍ تؼییي «صیثایی جشاحی تشای ای حشفِ یّا استاًذاسد» ػٌَاى تحت ًظاستی یّا چاسچَب

 ،تَاى هی آى اص گیشی تْشُ تا کِ است پشداختِ صیثایی جشاحی اػوال اًجام چگًَگی تٌسیك ٍ تثییي تِ
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 ٍ ّا هالن ضٖایت ٍ وكَض زض هٌؿزن ٍ ذال لَاًیي فمساى ٍ گؿیرتگی ّن اظ تِ قایاًی ووه

 يطیة واّف ٍ پیكگیطی ضاؾتای زض تطهیوی ٍ پالؾتیه رطاحی اٖوال اًزام تا هطتثٍ یّا اؾتاًساضز

 ًوَز. ظهیٌِ ایي زض نسهات ٍ ّا آؾیة تطٍظ احتوال

 

 کلیذی واصگان

 ای حطفِ اؾتاًساضزّای ،پیكگیطی ،آؾیة ،پالؾتیه رطاحی
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  مقذمه

 ٍنف طایفگ تطهیوی ٍ پالؾتیه رطاحی حَظُ زض پعقىی ٖلن پیكطفت تِ تَرِ تا اهطٍظُ

 افطاز تَرِ هَضز فطٌّگی ٍ ارتواٖی یّا اضظـ ٍ ظًسگی ؾثه تغییط ثالزً تِ ،ىآ تِ ًاپصیط

 تطهیوی ٍ ظیثایی رطاحی زضتطگیطًسُ پالؾتیه رطاحی .اؾت گطفتِ طاضل رَاهٕ اظ تؿیاضی

 تطهیوی رطاحی ٍ قىلی تطهیوی رطاحی لؿن زٍ تِ ًیع ذَز تطهیوی رطاحی ٍ تاقس هی

 رطاحی زض ٍ ْاّطی ٖیة ضفٕ تِ قىلی یتطهیو رطاحی زض وِ گطزز هی تمؿین واضوطزی

 فالس ظیثایی رطاحی قَز. هی پطزاذتِ ًٓط هس ًَٖ ولىطزٖ ًمم ضفٕ تِ واضوطزی تطهیوی

 ٍ َثیٗی غیط ْاّط فالس وِ ضا ذَز َثیٗی ًَٖ ،فطز آى زض ٍ تَزُ فَق تطقوطزُ ذهایم

 ؾپاضز. هی یرطاح تیغ تِ ظیثایی ؾُح یاضتما ّسف تا نطفاً ضا اؾت ًاهتٌاؾة ٖولىطز

 افطاز ًگطاًی افعایف اظ ًاقی وِ پالؾتیه رطاحی هتمايیاى قواض تی ذیل حايط حال زض

 ٍ پالؾتیه رطاحی اًَأ گؿتطـ ظهیٌِ تاقس، هی ّا آى ْاّطی ٍ ظیثایی ٍيٗیت تِ ًؿثت

 زض ضا فطاٍاًی یّا آؾیة ٍ هًٗالت اهط ایي وِ (1) ًوَزُ فطاّن اذیط زِّ چٌس زض ضا ظیثایی

 رطاحی اًزام ظهیٌِ زض زضهاًی ٍ پعقىی ذسهات اضائِ اؾت. زاقتِ پی زض افطاز ؾالهت طُگؿت

 ٍ ّا ؾیةآ ،تثحط فالس ٍ هتثحط ،هترهم غیط ٍ هترهم پعقىاى ؾَی اظ تطهیوی ٍ ظیثایی

 تؿیاض هثاحج اظ یىی ّا ؾیةآ ایي اؾت. آٍضزُ ٍرَز تِ گؿتطُ ایي زض ضا گًَاگًَی هًٗالت

 ًگاُ چطاوِ ،ًگطیؿت تساى قٌاؾی رطم ٖلن تِ اتىا تا ٍ ًَ ای زضیچِ اظ تیتایؿ وِ اؾت هْوی

 هٌحط تَاًس ًوی هطتََِ رطاحاى ٖلیِ ٍاضزُ قىایات ٍ ّا پطًٍسُ اظ گًَِ ایي تِ حمَلی تٗسی ته

 تطضؾی تا تایؿت هی زلیل ّویي تِ گطزز. آى ٍلَٔ اظ پیكگیطی ٍ ّا ؾیةآ يطیة واّف تِ

 تِ هثازضت پیكگیطی َظُح زض یقٌاؾ رطم یّاِ هؤلف تط تىیِ تا ییاّ ؾیةآ چٌیي ٍلَٔ ٖلل

 .ًوَز تطهیوی ٍ پالؾتیه رطاحی اظ ًاقی یّا آؾیة ضؾاًسى حسالل تِ رْت ىاضّاییضاّ اضائِ

 ٖام هٌٗای تِ پیكگیطی .اؾت قسُ تیاى ذال ٍ ٖام هٌٗای زٍ رطم اظ پیكگیطی ذهَل زض

 ّای آؾیة ٍلَٔ تا هماتلِ تطای ها وكَض وًٌَی لًایی ؾیاؾت .قَز هی ّن ویفطی هماتلِ قاهل

 تِ ،زاضز اًتٓاهی ٍ ویفطی پؿیٌی هماتل گعیٌِ واضگیطی ِت زض توایل تیكتط پالؾتیه رطاحی

 ًكاًِ ٍی ؾَی تِ ضا اتْام اًگكت پعقه راًة اظ تمهیط یا ٍ لهَض احثات هحى تِ وِ ای گًَِ

 ارطا تِ هرتلف هَاضز زض ضا ٍاحسی حىن هؿألِ زض هؤحط پٌْاى َٖاهل گطفتيًٓط زض تسٍى ٍ ضفتِ

 ٍلَٔ احتوال يطیة واّف تطای وافی گاُ ّیچ ضٍـ ایي قٌاؾی رطم ٖلن ًگاُ اظ .ٍضزآ هیزض
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 ؾیاؾتگصاضاى ٍ ؾالهت حَظُ هسیطاى تایؿتی وِ ََضی تِ ،آیس ًوی قواض تِ یٌسُآ زض حَازحی چٌیي

 ظهیٌِ ایي زض هؤحط پیكگیطی ضاّىاضّای طایار ٍ اضائِ نسززض یىسیگط ّوىاضی تا لًا ترف

 .(2) یٌسآتط

 رطاحی حَظُ زض هزطهاًِ اٖوال اضتىاب وِ اؾت ایي اظ حاوی پیكگیطی ًَیگ گًَِ ٍ تٌَٔ

 ىآ تا هؤحط هماتلِ ٍ گطزیسُ ذاضد پلیؿی ٍ لًایی حمَلی نطف هحسٍزُ ظا تطهیوی ٍ پالؾتیه

 ٍ َلثس هی ضا هسًی( )راهِٗ هطزهی ّای ىلتك ٍ زٍلتی ًْازّای هكاضوت ٍ ّوىاضی ؿَیى اظ

 هتساٍل ٍ ؾٌتی ًْازّای ٍ اتعاضّا اؾتطاتػی زض ٍضیآًَ ٍ تحَل ایزاز هؿتلعم زیگط ؾَی اظ

 )ترف پالؾتیه ّای رطاحی ّای آؾیة ٍ ٖلل یاتی ضیكِ ٍ تطضؾی لصا ،(3) اؾت رطم تا ِهماتل

 تِ ًگاّی تا زٍم( )ترف رطاحی اظ لؿن ایي نسهات واّف هٌَٓض تِ پیكگیطی اٖوال ٍ اٍل(

 ایي زض هَرَز ّای ذأل ٍ لَت ٍ يٗف ًماِ تا وٌس ووه ها تِ ستَاً هی اًگلؿتاى وكَض حمَق

  .تطآیین ىآ ًَالم ضفٕ نسززض تتَاًین ٍ یافتِ ضا ظهیٌِ

 

 تزمیمی و پالستیک جزاحی های آسیب بزوس ضایع علل

 یارتباط های مهارت فضع ـ1

 فمساى ،قَز هی ذُا تطٍظ ؾثة تطهیوی ٍ پالؾتیه یّا رطاحی ضز وِ یَٖاهل رولِ اظ

 ّای رٌثِ یضٍ واضیت ٍ رطاح یاضتثاَ هكىالت تاقس. هی رطاح ٍ تیواض هیاى وافی اضتثاٌ

 .گصاضز هی احط ّا زضهاى اظ اؾتفازُ میتكر حال قطح گطفتي قاهل یپعقى هطالثت هرتلف

 یضٍ یهٌف احطات یاضتثاَ هكىالت ظا یًاق یًاضاحت ٍ اؾتطؼ اًس وطزُ اىیت اتٗهُال یتًٗ

 وكَضّا اظ یاضیتؿ زض زّس هی ًكاى ماتیتحم .گصاضز هی پعقه( احتواالً )ٍ واضیت یؾالهت

 يٗف ٍ اؾت یهٗوَل یاهط یٌیتال ٍ یپعقى وازض زض اضتثاٌ یتطلطاض زض یرس هكىالت ٍرَز

 ّای هطالثت یالتهاز ٍ یتواٖار یضٍاً یرؿو اتٗاز یضٍ یٍضآ اىیظ احطات یاضتثاَ ّای هْاضت

 یًاق اتیقىا اظ یاضیتؿ وِ اؾت يیا ًگطایت پعقىاى تِ هطتٌَ اتیقىا یتطضؾ .زاضز یتْساقت

 یُاّاذ یپعقى ترلفات ٍ اتیقىا كتطیت وِ یََض تِ ،اؾت واضیت تا اضتثاٌ یتطلطاض ًحَُ اظ

 .(4) اؾت یاضتثاَ
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 جزاح کافی تبحز فقذان ـ2

 زض یرطاح اظ قاذِ يیا زض فطاٍاى یهال ؾَز ٍرَز ٍ هیپالؾت ّای یرطاح هتمايیاى اظزیاز

 ٍ قًَس لیهتوا ّا یرطاح يیا اًزام ؾوت تِ رطاحاى ٍ پعقىاى وِ قسُ هَرة طیاذ ّای ؾال

 طیغ پعقىاى تیفٗال اًزام یتطا یلاًًَ هٌٕ چیّ هَاضز یتطذ زض انَالً وِ اؾت یحال زض يیا

 ُِیح يیا زض یاذالل تهًٗال ؾاظ ٌِیظه هؿألِ يیا .ًساضز ٍرَز ٌِیظه يیا زض هترهم

 لصا ،اؾت ٍضزُآ ٍرَز تِ ٌِیظه يیا زض یترهه هحافل زض ضا یهرتلف ّای تحج ٍ سُیگطز

 تَرِ تا وِ ...ٍ گطزى ٍ ؾط یٌیت ٍ حلك گَـ هیپالؾت هترههاى تط ٖالٍُ قَز هی هكاّسُ

 اظ تؿیاضی ،پطزاظًس هی هیپالؾت یرطاح هرتلف ّایِ قاذ زض تیفٗال تِ فیذَ ترهم تِ

 اًزام» وِ اؾت قسُ گفتِ هثٌا يیا تط .اًس قسُ ٍاضز اهَض لؿن يیا تِ عیً یٖوَه رطاحاى

 فیافعا تِ هٌزط یپعقى هرتلف ّای ضقتِ اظ یٗیٍؾ فیَ تَؾٍ ییثایظ ٍ یویتطه الساهات

 زض»هخال یتطا «.قَز هی راهِٗ زض یارتواٖ ٍ یفطز ّای ؾیةآ ٍ یپعقى [طی]تمه لهَض تطٍظ

 زض الظم هْاضت ٍ تاقٌس هی ییثایظ یرطاح یهَظقآ تطًاهِ فالس یٖوَه رطاحاى حايط حال

 اظهٌسیً یٌیت ٍ حلك گَـ يیهترهه ای» ٍ «اًس ًٌوَزُ وؿة ضا نَضت یویتطه ییثایظ اٖوال

 .(5) «تاقٌس هی كتطیت هْاضت ٍ هَظـآ

 پالستیک های جزاحی در پشضکی تجهیشات با مزتبط غذمات ـ3

 اظ رؿواًی نسهات تطٍظ احتوال يطیة واّف ؾالهت حَظُ زض هَرَز هكىالت اظ یىی

 رَاهٕ تِ تؿیاضی ذسهات پعقىی تزْیعات وِ ایي تِ تَرِ تا .تاقس هی پعقىی تزْیعات ًاحیِ

 گاُ وِ یّای آؾیة .قًَس هی ًیع یّای آؾیة ٍ نسهات تطٍظ هَرة گاّی ،اًس زازُ اضائِ تكطی

 .ٍضزآ هی ّوطاُ تِ ًاپصیطی رثطاى َٖاضو ٍ گكتِ تیواضاى راى وٌیای ؾُح واّف تاٖج

 ّا قىایت اظ تركی وِ اؾت ایي اظ حاوی لًایی هطارٕ ٍ پعقىی ًٓام زض ّا پطًٍسُ هُالِٗ

 نسهات َٖاهل ٍ ٖلل تطضؾی تٌاتطایي .اؾت پعقىی تزْیعات ٍاؾُِ تِ نسهِ ایطاز تِ هطتٌَ

 اظ ًاقی نسهات .قَز هی هحؿَب هْن گاهی ّا آؾیة ایي تطٍظ زض پعقىی تزْیعات اظ ًاقی

 تزْیعات ؾَءواضتطز ـ2 ؛ىیپعق تزْیعات زض ًمم ـ1 :زاضز ٖوسُ زلیل زٍ پعقىی تزْیعات

 .واضتط( )ذُای پعقىی

 لَاظم زیگط هاًٌس پعقىی تزْیعات پشضکی: تجهیشات در وقع به مزبوط لعل -1-3

 هَضز تىٌَلَغی ٍ تزْیعات ؾاذت زض واضضفتِ تِ هَاز حیج اظ تایؿتی تاالتط حتی ،نٌٗتی
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 ًگْساضی ٍ اؾتفازُ ًحَُ تط ًٓاضت ٍ ویفی وٌتطل زض لَاظم ٍ وافی هسیطیت ٍ هًَتاغ زض اؾتفازُ

 ؾثة ،قسُ شوط هَاضز اظ یه ّط زض ًمم .تاقٌس تطذَضزاض هُلَتی ؾُح اظ تزْیعات ٍ

  .(6) قَز هی تیواضاى تِ نسهِ ًتیزِ زض ٍ هسیآًاواض

 ؾثة وِ َٖاهلی تطیي هْن اؾت پعقىی یتىٌَلَغ تطرؿتِ واضقٌاؾاى اظ وِ ایؿاوَ ًٓط تِ

 غیط ٍ اهط ایي رهمهت تسٍى پیچیسُ تزْیعات ذطیساضی ،قًَس هی تیواضؾتاًی هٌاتٕ اتالف

 پعقىی تزْیعات هسیطیتؾَء ٍ ًٓاضت ٖسم زلیل تِ لصا ،اؾت پعقىی تزْیعات ى تَزاؾتاًساضز

 تىٌَلَغی اظ تطزاضی تْطُ ٍ هَظـآ ًگْساضی تْیِ ٍ ذطیس رْت الظم یظیطتٌا فمساى هاًٌس

 .(7) یاتس هی تساٍم وواواى تیواض یوٌیا افتازىذُط تِ ٍ هلی تْساقت هٌاتٕ اتالف ٍاضزاتی

 العاهات ضٖایت ٍ ؾاذت هزَظ اذص پعقىی تزْیعات ٍ ٍؾایل تَلیس تطای هٌَٓض تسیي

 يطٍضی اهطی زاذلی تَلیسات ایوٌی ؾُح افعایف ٍ ویفیت تًویي هٌَٓض تِ ىآ زض هٌسضد

 تِ پعقىی واالّای تَلیسوٌٌسگاى پعقىی تزْیعات ًاهِ یيآی 17 هازُ 3 تثهطُ َثك .اؾت

 تِ هَْف تاظاض زض ذَز هحهَالت فطٍـ رْت پعقىی تزْیعات تَلیس هزَظ زضیافت هٌَٓض

 زض ؾاهاًِ ایي ٍرَز .ستاقٌ هی (GMP) ذَب تَلیس قطایٍ ٍ ویفیت هسیطیت ؾاهاًِ اؾتمطاض

 تا هٌُثك تَلیسقسُ هحهَالت ًوایٌس حانل اَویٌاى وِ اؾت ایي تِ ضؾیسى رْت

 ًٓط اظ ضا وٌٌسگاى ههطف ًیاظّای ًیع ٍ قسُ وٌتطل ٍ تَلیس واضتطزقاى هٌاؾة اؾتاًساضزّای

 ٍ يَاتٍ وِ قسُ هكاّسُ ّن تاظ ٍرَز ایي تا اها ،ؾاظًس هی هحمك واضایی ٍ ایوٌی ویفیت

 هطاوع قىایت ٍ ًكسُ ضٖایت تَلیسی ّای ٍاحس ؾَی اظ هُلَب قطایٍ زض تَلیس فٌی همطضات

 زض تزْیعات تَزىواض تِ هازُآ ٍ نحیح ًگْساضی زیگط هَضز .اؾت زاقتِ ّوطاُ تِ ضا زضهاًی

  .اؾت زضهاًی هطاوع ٍ ّا تیواضؾتاى زض هَلٕ تِ ذسهات اضائِ

 ؾُح ٍ ایوٌی زاقت ًگِ ٍ حوایت ضاؾتای زض ضهاًیز هطاوع الساهات ؾفاًِأهت حال ایي تا

 نَضت الساهی ّیچ ذهَل ایي زض ٍ ًثَزُ هُلَب ٍ هؤحط پعقىی تزْیعات ٖولىطز هُلَب

 زالیل تطیي هْن وِ گیطز هی اًزام ًالم ََض تِ ًیع پطؾٌل هَظـآ ّن هَاضزی زض ٍ پصیطز ًوی

 زض هسیطاى وافی اَالٖات ٍ اظیؾ فطٌّگ يٗف هَضز ایي زض الظم اٖتثاضات ترهیم ٖسم ىآ

 ارطای یا ارطا سمٖ ٍ تیواضاى ایوٌی حفّ هٌَٓض تِ تزْیعات زاقت ًگِ هَئَ اّویت ذهَل

  .تاقس هی قسُشوط يَاتٍ ًالم
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 پعقىی تزْیعات واضتط ذُای پشضکی: تجهیشات کاربزد سوء به بوطمز علل -2-3

 َٖاهل ظهیٌِ زض وِ هَيَٖی .اؾت یؾاظهاً ٖاهل ٍ فطزی ٖاهل رولِ اظ هرتلفی َٖاهل حانل

 ٖسم هثاالتی تی احتیاَی تی اظ ًاقی پعقىی تزْیعات ؾَءواضتطز ،اؾت تطضؾی لاتل فطزی

 ٖلت ٌَٖاى تِ تاضّا پعقىی لهَض ّای پطًٍسُ زض وِ اؾت واضتطاى وافی تثحط فمساى ٍ هْاضت

  .اؾت قسُ اقاضُ تساى نسهات

، تاقٌس هی پعقىی تزْیعات ؾَءواضتطز زض ؤحطه ؾاظهاًی َٖاهل حیُِ زض وِ هَيَٖاتی

 ًانحیح ارطایی ٍ طیتیهسی ّای هكی ذٍ ٍ تاال واضی فكاض ًالم هَظقیآ ّای زٍضُ قاهل

  .اؾت

 هطتثٍ ذُاّای زضنس 71 تا 14 قس اًزام ّوىاضاى ٍ L.Beydon تَؾٍ وِ تحمیمی زض

 تحمیمات .اؾت واضتطاى یًاواف زاًف ٍ هَظـآ ٖسم اًگاضی ؾْل اظ ًاقی پعقىی تزْیعات تا

 تا تیَْقی ّای زؾتگاُ تطضؾی تِ لازض واضتطاى %55 تٌْا وِ اؾت حاوی Clayton تِ هطتٌَ

 اظ نحیح اؾتفازُ تَاًایی ّا ىآ اظ %16 تٌْا ٍ ّؿتٌس ًیَظلٌس زاًكگاُ ّای اؾتاًساضز تِ تَرِ

 اتهال هَضز زض اذهَن واضتطاى هىطض ذُای .تاقٌس هی زؾتگاُ هكىالت ضفٕ ٍ زفیثطیالتَض

 تطای زؾتگاُ ضٍی تط قسُ ًهة ّای تطچؿة وِ اؾت ایي اظ تیواضحاوی تِ ECG زؾتگاُ

 ٍ ذُاّا واّف اتطایيتٌ .ًیؿت وافی تزْیعات ؾطیٕ ٍ ذُا تسٍى لَبهُ ٍ نحیح واضتطی

 زض هلی َة ًٓام .(6) اؾت تیكتط آهَظـ هؿتلعم پعقىی تتزْیعا واضتطززض ؾَء ّا ةآؾی

 ذُاّای اظ ًاقی پیاهسّای ٍ َٖاضو اظ هٗسٍزی هؿتٌسات وِ اؾت ًوَزُ اٖالم ًیاتطیتا وكَض

 تزْیعات ّای ترف تا ًوَزُ تَنیِ ٍ زاضز اذتیاض زض ضا پعقىی تزْیعات واضتطاى تِ هطتٌَ

 الظم ّای آهَظـ اضائِ تا ضا واضتطاى نالحیتی اضتما ٍ ذُا واّف هسیطیت ّا تیواضؾتاى پعقىی

  .(8) تگیطًس ْٖسُ تِ ّا زؾتگاُ طییگ ضوا تِ زض وافی ٍ

 

  تزمیمی و پالستیک جزاحی های آسیب اس پیطگیزی و مقابله راهکارهای

 های جزاحی در ای حزفه های استاوذارد رعایت و پشضک خاظ تعهذات و تکالیفـ 1

  تزمیمی و سیبایی

 ّا یواضیت زضهاى: بیمار با مؤثز ارتباط و جزاح توسط ای حزفه رفتار رعایت -1-1

 پعقه تا تیواض ّوىاضی ًتیزِ ٍ زاضز تیواض ٍ پعقه تیي تٗاهل ٍ اضتثاٌ تِ تؿیاضی ٍاتؿتگی
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 تطلطاضی تَاًایی اظ پعقه وِ گطزز هی هحمك ٌّگاهی اهط ایي .اؾت ؾطیٕ ٍ هَفك زضهاًی

  .تاقس تطذَضزاض تیواض تا اضتثاٌ

 ٍ اؾت ؾالهتتأهیي  یا ٖازُا پالؾتیه رطاح تِ تیواض هطارِٗ اظ انلی ّسف اؾت تسیْی

 تِ ضؾیسى تطای تیواض تا رطاح پعقه تٗاهل وِ ًزاآ اظ ٍ اؾت هتٗسزی هطاحل زاضای َثٗاً

 تَفیك چطاوِ، زاقت ٖویمی تَرِ اى ویفیت تِ تایس، وٌس هی تَرْی لاتل ووه هصوَض ّسف

 ٍ ُِضات ایي ویفیت گطٍ زض ٍاؾُِ تی ٍ هؿتمین ََض تِ ّسف ىآ تِ ضؾیسى ضز زٍ ّط

 ویفیت ٍ وویت اظ تیواضاى شٌّی تطزاقت ضيایتوٌسی، اؾت زضهاى فطایٌس اظ تیواض ضيایتوٌسی

 ٍ فٗل ٍ زضهاى فطایٌس رطیاى زض قٌاذت ایي ٍ اؾت زضهاًی هطاوع زض قسُ اضائِ زضهاًی ذسهات

 .(9) یسآ هی زؾت تِ ىاىپعق ٍ تیواضاى تیي هتماتل ضاتُِ ٍ اًفٗاالت

 پعقه اضتثاٌ زض «ظیثایی رطاحی تطای ای حطفِ اؾتاًساضزّای» ٌسؾ اؾاؼ تط اًگلؿتاى زض

  اؾت گطزیسُ همطض تیواض ٍ

 ًیاظّای ٍ زّس فطا گَـ ّا ىآ تؾؤاال تِ ٍ تطذَضز تیواضاى تا احتطام تا تایؿتی رطاح یه

 تاقس زضن لاتل تیواض تطای وِ ََضی تِ ،هٌاؾة ظتاى اظ اؾتفازُ تا ٍ تكٌاؾس ضا تیواضاى هرتلف

 زض ضا تیواضاى ضٍاًی ًیاظّای ٍ ّا پصیطی آؾیة ٍ زازُ لطاض ّا ىآ اذتیاض زض ضا ًیاظ هَضز اَالٖات

 ضٍـ ّطگًَِ ٍ پیكٌْازی ًاهُلَب َٖالة ٍ ذُطات هَضز زض زلیمی اَالٖات ٍ گطفتِ ًٓط

 ؾایط هساٍم زاضٍّای تیواضی َٖاضو ؾي ٖوَهی ؾالهت ٍ زّس ئِااض تیواض تِ ىآ تا هطتثٍ

 ضٍاًی ٍيٗیت زض تیواضی اگط ٍ گطفتِ ًٓط زض ضا پعقىی ؾاتمِ ٍ قسُ  ضیعی تطًاهِ ّای ضٍـ

 اؾت تْتط ،زّس لطاض تأحیط تحت ضا ٖول ًتیزِ اظ تیواض ضيایت اؾت هوىي ٍ زاضز لطاض ذانی

  .تیٌساظز تَٗیك تِ ضا رطاحی ٖولیات اًزام ٍ هطارِٗ پعقه ضٍاى تِ

 رطاحی اٖوال اًزام هكاٍضُ رلؿات زض ٍ رطاحی ٖول ماًزا تِ قطٍٔ اظ لثل تایؿتی رطاح

 رولِ اظ ،رطاحی پیاهسّای ٍ ضٍـ هَضز زض ٍ قسُ رَیا ضا تیواض ضيایت ٍ ًتیزِ لثلی ظیثایی

 ّای هطالثت ًیاظ هَضز زضهاى پیگیطی ىآ تا هطتثٍ َٖاضو ٍ تْثَزی ََل زضز هست پیكگیطی

 یطیتهس ّای ضٍـ رولِ اظ ّعیٌِ تاضؾاذ هَضز زض تَيیح هطتََِ هالی پیاهسّای تٗسی

 هتمايی تا َٖاضو هیعاى تِ هطتثٍ اَالٖات ٍ ٖلوی( غیط ٍ )ٖلوی رایگعیي ّای گعیٌِ َٖاضو

 .(10) ًوایٌس گیطی تهوین یىسیگط تا ٍ َگفتگ رطاحی ٖول
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 وِ هْوی هؿائل اظ یىی: پالستیک های جزاحی در گاهاوهآ رضایت اخذ تکلیف -2-1

 ترف وِ اؾت پعقه تَؾٍ تیواض ؾاظی گاُآ هؿألِ ،گطزیسُ هُطح ىیپعق حمَق حیُِ زض

 ضيایت ایي اظ .گیطز هی نَضت رطاحی اًزام رْت تیواض اظ ضيایت اذص لِهطح زض ىآ اظ هْوی

 هؿألِ .اؾت قسُ ُتطز ًام گاّاًِآ ٍ ظازاًِآ ضيایت ای ٍ گاّاًِآ ضيایت ًام تا اًگلؿتاى حمَق زض

 ترُی ٍ تَزُ تطذَضزاض ؾعایی تِ اّویت اظ رطاحی ٖول اظ تٗس ٍ حیي لثل زض گاّاًِآ ضيایت

 ،قَز هی پعقه لْطی ٍ لطاضزازی ٍلیتؤهؿ ةؾث هَضز حؿة ظهیٌِ ایي زض ای حطفِ انَل اظ

 ًگاُ ،گیطًس هی نَضت اًتراتی ٍ زاٍَلثاًِ نَضت تِ وِ تطهیوی ٍ ظیثایی ّای رطاحی زض اها

 هكارطات ٍ هثاحخات ّوِ انلی هكىل تطذی وِ حسی تا زاضز ٍرَز ئَهَ ایي تِ ذانی

 هتمايی لثلی ٍ هٌاؾة گاّیآ ٍ اَالٔ ٖسم اظ ًاقی ضا پالؾتیه رطاحی ذهَل زض لًایی

 .(11) اًس زاًؿتِ رطاحی ٖول

 ٍ پعقه ؾَی اظ زلیك ٍ واهل اَالٖات اًتمال وِ زاضز تىیِ هفَْم ایي تط گاّاًِآ ضيایت

 هثتٌی تهویوی وِ ؾاظز هی لازض ضا تیواض رطاحی ٍ پعقىی ٖولیات تثٗات ٍ ذُطات اظ گاّیآ

 گاّاًِآ ضيایت ضيایتی چٌیي .تٌوایس لطاضزاز اًٗماز تِ السام هؤحط ضيایت تا ٍ اتراش گاّیآ تط

ِ ت اّویت تَزُ هَرِ ٍ لاًًَی رطاحی ٍ پعقىی الساهات وِ ایي احثات زض ىآ ٍرَز ٍ اؾت

 گطفتي ضيایت ٍْیفِ تا هطتثٍ اؾتاًساضزّای تطهیوی ٍ یظیثای ّای رطاحی زض .(12) زاضز ؾعایی

 ؾثة تطهیوی ٍ یثایظی رطاحی زض ضيایت اذص زض اّویت .اؾت حیاتی ٍ يطٍضی تؿیاض تیواض اظ

 ،تاقس هًاٖف ؾاظی گاُآ تِ ًؿثت لْطی( یا )ٍ لطاضزازی تْٗس یه زاضای تٌْا ًِ رطاح تا قسُ

 .(13) اؾت ًوَزُ ٖول واهل ًحَ ِت ذَیف تْٗس تِ وِ ًوایس حاتت تایس تلىِ

 رطاحی ٖول تَاًس ًوی رطاح پعقه زیگط لاًًَی تَریِ ّطگًَِ یا ضيایت فمساى نَضت زض

 حمایك تِ ٖلن تا ضا واضی چٌیي اگط چطاوِ ،زّس اًزام ،تاقس زضتطزاقتِ تسًی آؾیة وِ ضا

  .اؾت قسُ رطح ٍ يطب رطم قثِ ٍ رطم هطتىة ،زّس اًزام هطتََِ

 اظ پیكگیطی رْت ضا ضيایت اٖالم وِ اؾت اؾتخٌایی قطایٍ زض تٌْا اًگلیؽ ّای زازگاُ

 ٖول تِ ًؿثت زٌّسُ ضيایت قرم وِ قطایُی زض .زاًٌس هی هؤحط غیط رطح ٍ يطب یتهؿؤٍل

 زض قسُ هُطح زٖاٍی اظ یىی زض لهخا ََض تِ .اؾت ًساقتِ واهل اگاّی ٍ الٖاتاَ قسُ اًزام

 ذؿاضت ازٖای پعقه راًة اظ اًگاضی ؾْل ٍ رطح ٍ يطب زلیل تِ یتیواض ،اًگلیؽ ّای زازگاُ

 پعقه .اؾت ًسازُ وافی اَالٖات ٍی تِ ضيایت رلة اظ لثل پعقه تَز هٗتمس چطاوِ ،وطز
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 یيچٌ تِ وِ اؾت ایي پعقه ٍْیفِ .طزو تعضیك فٌَل هحلَل ٍی تِ تیواض زضز تؿىیي تطای

 ؾثة وِ یاتس تؿىیي هحلَلی تعضیك َطیك اظ ّا ىآ زضز تا اؾت الظم وِ تسّس اَالٔ تیواضاًی

 قسى حؽ تی ؾثة هحلَل ایي .قَز هی هٌتمل هغع تِ اى َطیك اظ زضز وِ قَز هی ٖهثی لُٕ

 فمساى ٍ هَيٗی حؿی تی ؾثة اؾت وىيه ٍ وٌس هی ٖثَض ًزاآ اظ زضز پیام وِ قسُ ای ًاحیِ

 اٖالم ٍ قسُ زازُ وافی َيیحاتت تیواض تِ وِ زضیافت لايی .گطزز ًیع ًٖالًی ًیطٍی هَلت

  .تَز ًرَاّس پعقه هتَرِ اًگاضی ؾْل یا رطح ٍ يطب یتهؿؤٍل قطایٍ ایي تحت وِ وطز

 زَٖی ٍ رطم ًچِآ تطاتط زض زفاٖی ضيایت اگط زاقت اْْاض ظهیٌِ ایي زض «تطؾیتَری»

 وافی اَالٖات وِ ظهاًی گفت ّوچٌیي اٍ .تاقس حمیمی تایؿتی تاقس ،گطزز هی هحؿَب هسًی

 ىآ ،وٌس اٖالم ضا ذَز ضيایت اٍ ؾپؽ ٍ قَز زازُ تیواض تِ ًٓط هَضز رطاحی ٖول هَضز زض

 اٍ ضيایت تاقس ًساقتِ وافی اَالٔ ًٓط هَضز رطاحی ٖول هاّیت اظ اگط ٍ اؾت حمیمی ضيایت

 .ًوَز اؾتفازُ رطح ٍ يطب یتهؿؤٍل اظ پیكگیطی رْت ىآ اظ تَاى ًوی ٍ اؾت حمیمی غیط

 قَز ًوی ؾثة رطاحی ٖول یه پیاهسّای ٍ ذُطات پیطاهَى واهل تَيیحی اضائِ ٖسم تٌاتطایي

 یتهؿؤٍل اظ پیكگیطی زض هؤحط غیط ضٍ ایي اظ ٍ حمیمی غیط ضا ٖول ىآ تِ هطتٌَ ضيایت وِ

 .(14) تساًین رطح ٍ يطب

 ّای رطاحی زض .تاقس وتثی یا قفاّی يوٌی یا نطیح اؾت هوىي زضهاى تِ تیواض ضيایت

 ضيایت اذص تِ تَرِ لعٍم حیاتی يطٍضت ٖسم ٍ تَزى اًتراتی چَى ،یذهایه تطهیوی ٍ ییظیثا

  .ؾاظز هی ضٍقي ٍ ٍايح پیف اظ تیف هىتَب ٍ نطیح نَضت تِ ّن ىآ ضا گاّاًِآ

 ،اؾت رطاح پعقىاى ٖلیِ زٖاٍی َطح هؿتٗس ظیثایی رطاحی وِ رْت ایي اظ حمیمت زض

 ٍ رطاحی هتمايی ٍ پعقه هیاى اضتثاٌ ًاپصیط یسایر ٍ يطٍضی رعء هىتَب گاّاًِآ ضيایت

 اٍ اظ قىایت نَضت زض طاحر اظ ای حطفِ هحافٓت تؿْیل رْت ؾَزهٌسی اتعاض ىآ اظ تط هْن

 .(15) تاقس هی

 تطای قسُ گفتِ «ظیثایی رطاحی تطای ای حطفِ ّای اؾتاًساضز» ؾٌس اؾاؼ تط اًگلؿتاى زض

 ،گطزز حانل اَویٌاى تا قَز اؾتفازُ اؾتاًساضز ُقس يثٍ ّای فطم اظ اؾت تْتط ضيایت اذص

 تا هطحلِ زٍ یا هطحلِ یه زض ٍ اًزام رطاح تَؾٍ تایؿتی ضيایت اذص .اؾت واهل تیواض پطًٍسُ

 تاهل گیطی تهوین زض تتَاًس تیواض تا تاقس هسُآ زؾتِ ت هطاحل تیي ّفتِ زٍ فانلِ حسالل

 حس تا تایس هىتَب فطم ایي زض .قَز حثت اضتیو پطًٍسُ زض تایس اهىاى ٖسم نَضت زض .ًوایس
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 تِ ؾازُ تیاًی تا ٍ گطزیسُ تأویس ًٓط هَضز زضهاى تا هطتثٍ هؿائل ٍ َٖاضو ذُطات تط اهىاى

 ؾعاییِ ت ًمف ٖول هراَطات ٍ َٖاضو اًتراتی ّای رطاحی زض وِ ًزاآ اظ .تطؾس تیواض اَالٔ

 لاتل ویتاّ ایٌزا زض ؾاظی گاُآ ٍْیفِ تا هطتثٍ اؾتاًساضز لصا ،زاضز افطاز یطیگ تهوین زض

 گاّاًِآ ضيایت اذص ها وكَض زض هَاضز تؿیاضی زض ضؾس هی ًٓط تِ .(10) وٌس هی پیسا ای هالحِٓ

 تِ هكَضت اضائِ زض ًَیؿٌسگاى تزطتِ .گیطز ًوی نَضت ّااؾتاًساضز ضٖایت تا ٍ واهل ََض تِ

 يٗف ٍ گاّاًِآ ضيایت اذص انَل ظا ایكاى اَالٖی تی اظ حاوی پعقىی ٖلَم لسین هحممیي

  .اؾت حیُِ ایي زض ضؾاًی اَالٔ ووثَز ٍ زاًف

 ٍ هحممیي ،قَز اًزام زضؾت ٍ وافی ضؾاًی اَالٔ ٍ الظم هَظـآ چٌاًچِ اؾت ٍايح

 زض اذالق يطٍضی انَل ذَز اذاللی ٍ اٖتمازی هحىن پكتَاًِ تِ اتىا تا ها وكَض پعقىاى

 ََضی تِ ،(16) وطز ذَاٌّس ضٖایت ضا گاّاًِآ ایتضي اذص رولِ اظ پعقىی ٖلَم ّای پػٍّف

 واّف تاٖج الؾتیهپ رطاحی هتمايیاى گاّیآ افعایف تط ٖالٍُ گاّاًِآ ضيایت یه وؿة وِ

 .(17) قَز هی ّا ىآ ؾطیٕ تْثَز ٍ ًگطاًی

 ای حطفِ لحاِ اظ آیا: پالستیک جزاحی اوجام عذم به وسبت جزاح تکلیف -3-1

 تگَیس؟ «ًِ» اؾت رطاحی قطایٍ فالس وِ تیواضی تِ ایؿتت هی پالؾتیه رطاح

 اٍ ضٍی تط رطاحی ٖول ذَاّس هی اها ،زاضز واهل آگاّی تا ّوطاُ ضيایت وِ ایي ٍرَز تا

 ضٍقي ٌّگاهی ؾؤال ایي تِ پاؾد يطٍضت ؟اؾت گفتي «ًِ» هؿؤٍل ّن تاظ رطاح ،گطزز اًزام

 ٍ ٖیٌی هالن یه تا تٌْا ها ظیثایی ّای  رطاحی زض زیگط رطاحی اٖوال تطذالف وِ گطزز هی

 اظ ؾطی یه چطاوِ ،تاقس تكریم لاتل ضاحتی تِ رطاح ذَز تَؾٍ وِ ًیؿتین هَارِ ذاضری

 رطاحی اظ حانل هٌافٕ ٍالٕ زض» .تاقٌس هی یلزذ اهط ایي زض ًیع ارتواٖی ٍ ضٍاًی َٖاهل

 گیطی اًساظُ ٍ ؾٌزف لاتل فلصا ،گیطًس هی لطاض اضظیاتی هَضز یقٌاؾ ضٍاى حَظُ زض اغلة پالؾتیه

 .(18)« ًیؿتٌس

 غیط وِ ّایی رطاحی اظ ٍ تعًس ترویي ضا رطاحی ًتیزِ تَاًس هی پالؾتیه رطاح یه

 اظ تَاى ًوی ،تاقس هی ذاضد اٍ ترهم حیُِ اظ وِ هَاضزی زض اها ،ًوایس ارتٌاب اؾت يطٍضی

 زلیل تِ ،زاضز گَقتی تیٌی وِ ضا فطزی تَاًس هی پعقه هخال ََض تِ .زاقت اًتٓاضی چٌیي اٍ

 وِ تگَیس تَاًس ًوی یمیي ََض تِ اها ،وٌس هٌٕ ضایٌَپالؾتی رطاحی اظ هٌاؾة قطایٍ زاضاًثَزى
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 افؿطزگی زضهاى ىآ پی زض ٍ ّوؿطـ تا ظى یه رٌؿی ضاتُِ ویفیت زض ؾیٌِ رطاحی ًتیزِ

 .ذیط یا زاقت ذَاّس تؿیاض تأحیط اٍ

 هٌعلِ تِ یقٌاؾ ضٍاى ٖلن هَالٕ تطذی زض وِ قَز هی ؾتٌثاٌا گًَِ ایي ولی ََض تِ تٌاتطایي

 زاضا ضا ظیثایی رطاحی اًزام اّلیت (ضٍاًی لحاِ )اظ وؿی چِ وِ ایي تكریم تطای هیعاى یه

 ذاَطًكاى ًیع پعقىاى ضٍاى ضا هَئَ ایي تاقس؟ هی اؾت اّلیت ایي فالس وؿی چِ ٍ اؾت

 لُٕ ََض تِ» گَیس هی ای ههاحثِ زض ایطاى پعقىاى ىضٍا اًزوي زتیط هخال ٌَٖاى تِ .اًس ؾاذتِ

 زض ٖول اظ لثل افطاز ایي ظیطا ،گطفت تْطُ پعقه ضٍاى یه هكاٍضُ اظ ٖول تِ السام اظ پیف تایس

 ّای ًاضاحتی تِ ًؿثت ،ّؿتٌس افؿطزُ ٍ گیط گَقِ اغلة تَزُ هكىل زاضای فطزی هیاى اضتثاٌ

 تا ٍ زٌّس هی ًؿثت ذَز ْاّط تِ اقتثاُ تِ ضا ذَز ًاضاحتی ،ًساضًس وافی تیٌف ٍ تهیطت ذَز

 .«ًوایٌس هی السام اقىال ىآ تطزى يتی اظ تطای ظیثایی رطاحی ٖول

 (قٌاؼ ضٍاى حًَض )تا هكاٍضُ رلؿات تكىیل تا هَضز ّط زض تایؿتی اهط ایي اًزام تطای لصا

 ٍ ٍی ضٍحی ٍ ویرؿ قطایٍ تواهی ّوچٌیي ٍ تیواض قرم تالیٌی پطًٍسُ ًٓطگطفتي زض تا ٍ

 اًزام اظ ًاقی ذُط تیي هٌاؾثی ضاتُِ هَرَز اهىاًات ٍ ذَز تَاًایی ٍ تثحط ٍ ترهم هیعاى

 تماتل زض يطض ٍضٍز احتوال وِ را ّط ٍ تطلطاض ،قَز هی حانل آى اظ وِ احتوالی هٌافٕ ٍ ٖول

  .(13) َزًو پطّیع رطاحی ىآ اًزام اظ ًوَز هی ظیازت ،قَز هی حانل رطاحی اظ وِ ًفٗی تا

 ٍضظًس هی تأویس رطاح تَؾٍ ٖول اظ پیف گفتگَی ٍ هكاٍضُ تط زٍلتی همطضات اًگلؿتاى زض

 .(19) زاًٌس ًوی هزاظ ضا گیطی( تهوین ٍ هكاٍضُ تطای )ظهاى ّفتِ زٍ اظ پیف آى اًزام ٍ

  مهارت و تخػع داضته ـ2

 هٌسی )تْطُ ٖلن ِنٖط زٍ زض پعقه هْاضت ٍ اؾت َثاتت ویيض ضوي اٍل قطٌ زاًف ٍ تثحط

 ّای زٍضُ وِ وؿی تٌاتطایي .(20) یاتس هی َْْض ٍ تطٍظ ی(واف )تزطتِ ٖول ٍ (پعقىی زاًف اظ

 ّطچٌس ،تاقس هی قطایٍ ایي ٍارس ،اؾت تَزُ هَفك ًیع ظهَىآ همام زض ٍ گصضاًسُ ضا الظم هَظقیآ

 تا ّا ضقتِ ىقس ترههی زلیل تِ اها ،اؾت پعقىی اٖوال اًزام قطٌ پیف ٌَٖاى تِ هْاضت

 ترهم هفَْم تِ ٖام ًگاُ یه تِ لائل تَاى ًوی تىٌَلَغی ٍ ٖلن ضٍظافعٍى پیكطفت تِ تَرِ

 پعقىی اهَض تواهی زض ،اؾت پعقه ٌَٖاى زاضای وِ وؿی گفت تَاى ًوی اؾاؼ ایي تط .تَز

 اؾت ًوَزُ حانل تزطتِ ٍ زیسُ هَظـآ وِ هؿائلی زض ضا اٍ تایس تٌْا تلىِ ،زاضز نالحیت

 قطٌ تِ تَرِ ظیثایی رطاحی اٖوال گؿتطُ زض هًاٖف ٍ ذال تَرِ تا ٍ زاًؿت نالحیت اضایز
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 رْت حساوخطی ضٖایت لعٍم ٍ حیاتی يطٍضتی فمساى تِ تَرِ تا (ىآ هًیك هٌٗای تِ) ترهم

  .قَز هی قىاضآ پیف اظ تیف ،قًَس هی ًسُذَا ؾالن ٖطفاً وِ اقرانی تِ آؾیة اظ رلَگیطی

 زؾتِ ىآ اًزام اظ اؾت ٖثاضت پالؾتیه رطاحی زض ترهم هفَْم فَق ةهُال تِ تَرِ تا

 ّای زٍضُ ٍ ّا هَظـآ ظهیٌِ ٍ حیُِ ىآ زض هطتََِ پعقه وِ تطهیوی ٍ ظیثایی ّای رطاحی اظ

  .تاقس وافی تزطتی ٍ ٖلوی تنالحی زاضای ٍ زیسُ ضا الظم

 زازُ رطاحی طگًَِّ اًزام اراظُ رطاح پعقىاى تِ وِ اؾت قىلی تِ لَاًیي ایطاى زض

 تِ زّی پاؾد رْت وافی ارطای يواًت انَالً هَرَز اتهمطض ٍ لَاًیي وِ ایي یا ٍ قَز هی

 حیُِ ٍاضز وِ پعقىاًی ّوِ اؾت هوىي وِ نَضتی زض ،ًساضًس ضا پعقىی همطضات اظ ترُی

 ٍ ترهم وِ حالی زض ،تاقٌس ًسیسُ ضا الظم هَظـآ ذهَل ایي زض ،قًَس هی پالؾتیه رطاحی

 زض هرهَناً .زاضز ؾعایی تِ ًمف اٍ نالحیت تٗییي زض وِ اؾت هَاضزی اظ رطاح یه ٖلن

 .(21) اؾت ًساقتِ لُٗی ٍ ٖیٌی يطٍضت ِو ظیثایی رطاحی

 ٖول وِ رطاحاًی اًگلؿتاى زض «ظیثایی رطاحی تطای ای حطفِ ضزّایاؾتاًسا» ؾٌس َثك

 رطاحی هزَظ .تاقٌس هزَظ زاضای ذَز ظیثایی رطاحی حَظُ زض تایس ،زٌّس هی اًزام ظیثایی

 هطتثٍ رطاحی ترهم یه زض GMC هترههیي لیؿت زض حثت تِ هلعم ضا رطاحاى ظیثایی

 حطفِ زض قایؿتگی زازى ًكاى رولِ اظ هٗیاضّایی زاقتي تِ هلعم ضا ّا ىآ ّوچٌیي ٍ وٌس هی

 ذَز قغل تِ ٌهطتَ وِ اذاللی انَل ٍ لَاًیي تا تایس رطاحاى .وٌس هی تزطتِ ٍ هْاضت ضفتاض

 اَویٌاى تایؿتی ّا ىآ .تاقٌس ذَز واض تِ هطتثٍ همطضات ٍ ضاٌّوا لَاًیي تاتٕ ٍ ضٍظ تِ تاقس هی

 ٖولىطز تْثَز فٗالیت ؾاٖت 50 حسالل اًزام تا ّا ىآ زاًف ٍ ّا هْاضت وِ ًوایٌس حانل

 ایي .ستاق ؾاٖت 250 ؾالِ 5 چطذِ زض تَاًس هی وِ تاقس هی ضٍظ تِ ؾال زض CPD ای حطفِ

 اّ آى فٗلی قغلی تطًاهِ یاضتما ٍ زاًف هْاضت اظ ٍ تاقس هطتثٍ ّا ىآ فٗالیت تِ تایس ّا فٗالیت

 ّای فطایٌس اظ اتتسایی زضن ٍ اضتثاَی ّای هْاضت قاهل تایس CPD ّای فٗالیت .وٌٌس حوایت

 هْاضت زاقتي تٌاتطایي .تاقس تسى اظ شٌّی تهَیط اذتالالت تِ هكرم اضرأ تا قٌاذتی ضٍاى

  .(10) اؾت پالؾتیه رطاحی تین یه هاتٍهلع اظ اهطٍظُ لَی حوایتی وازض ٍ ایوٌی

  پشضکی تجهیشات مذیزیت الگوی ایجاد ـ3

 زض تطزاضی تْطُ تطای گعیٌِ تْتطیي ٌَٖاى تِ هسیطیت ًٓام هٗیاضّای ٍ ضاّثطزّا اظ اهطٍظُ

 تِ هلعم ؾالهت حَظُ هسیطاى وِ ََضی تِ ،قَز هی اؾتفازُ پعقىی تزْیعات هٌْسؾی ظهیٌِ
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 تاقٌس هی پعقىی تزْیعات ًٓاضت لوٌتط زض ویفیت هسیطیت ًٓام ضاّثطزّای واضگیطیِ ت

(22).  

 ایزاز تا هؤحط هسیطیت اٖوال تطای وِ اؾت ایي اظ حاوی اًگلؿتاى وكَض زض تحمیمی ًتایذ

 ایي انلی هكی ذٍ .اًس ًوَزُ فطاّن ضا الظم ؾاذتاض پعقىی تزْیعات هٌْسؾی ٍ هسیطیت ٍاحس

 تأویس ّا ّعیٌِ واّف ضٍی تط ٍ تیواض اظ هطالثت افعایف ٍ اپطاتَض( ٍ )تیواض ایوٌیتأهیي  تط ٍاحس

 آى ٍرَز قطٌ تِ ٍ العاهی پعقىی ّای زؾتگاُ ضٍی CE ًكاى وكَض ایي زض ّوچٌیي .زاضز

 هسیطیت اًزام ایتط زاًكگاّی آهَظـ تا ضاتُِ زض .قَز هی زازُ اضٍپا تاظاض زض فطٍـ اراظُ

  .گیطز هی اًزام تیواضؾتاًی گطایف تا پعقىی هٌْسؾی ٌَٖاى تحت پعقىی تزْیعات

 اؾتفازُ )تطای اپطاتَضّا اٍلیِ آهَظـ تِ السام تیواضؾتاى زض ٖولی آهَظـ تا ضاتُِ زض

 ٍ تالیٌی هٌْسؾاى زاًكزَیاى واضٍضظی ٍ واضآهَظی پعقىی( تزْیعات اظ هؤحط ٍ ایوي نحیح

 ٍ لیؿاًؽ فَق هخل تاالتط همإَ تالیٌی هٌْسؾاى اظ اؾتفازُ تا پعقىی تزْیعات ّای يتىٌؿی

 ٍؾایل اپطاتَضّای ٍ ّا تىٌؿیي ٍ تالیٌی هٌْسؾاى هساٍم آهَظـ ّوچٌیي .اًس ًوَزُ زوتطی

 آغاًؽ تَؾٍ ٍ گطزیسُ هكرم ّا آى آهَظقی ًیاظ لثل اظ ٍ اًزام ؾالیاًِ نَضت تِ پعقىی

 اهط زض ّا آى اظ ٍ هسُآزض ضاٌّوا ٍ زؾتَضالٗول قىل تِ ذَب ّای ولىطزٖ پعقىی تزْیعات

  .قَز هی اؾتفازُ آهَظـ

 :CMMS) واهپیَتطی ًگْساضی هسیطیت ؾیؿتن» اًگلیؽ ّای تیواضؾتاى زض ًگْساضی تطای

Computerized Maintenance Management System») ٍ فْطؾت هسیطیت» فایل 

 ٍؾایل ٍ تزْیعات ًگْساضی تطًاهِ اؾاؼ (CMMS) ؾیؿتن يای .اؾت قسُ تكىیل «هَرَزی

 ًگْساضی ٍ پیكگیطاًِ ًگْساضی ضٍـ زٍ اظ ًگْساضی ضٍـ تطای ٍ زّس هی تكىیل ضا پعقىی

 )تَلیسوٌٌسگاى تیواضؾتاًی ذاضد گطٍُ ـ1 :تَؾٍ ًگْساضی .گیطًس هی تْطُ )تٗویط( انالحی

 تیواضؾتاًی زاذل گطٍُ ـ2؛ (هتفطلِ ٍ حالج قطوت تَلیسوٌٌسگاى فطٍـ ٍ انلی ًوایٌسگی

(In-House Maintenance Department) (پعقىی تزْیعات ّای تىٌؿیي ٍ تالیٌی )هٌْسؼ 

 اظ تایؿتی گطٍُ زٍ ّط .تاقس هی هتفاٍت گطٍُ زٍ ایي اظ اؾتفازُ زضنس ٍلی ،گیطز هی اًزام

 ذاضد اٖتثاضتركی اتهؤؾؿ اظ ٍ تاقٌس تطذَضزاض ًگْساضی تِ هطتٌَ اهَض اًزام نالحیت

 ذاضد ًگْساضی ّا تیواضؾتاى زض .تاقٌس وطزُ زضیافت ضا هطتََِ ًاهِ گَاّی تیواضؾتاًی

  .گیطز هی اًزام لطاضزاز اًٗماز تا تیواضؾتاًی
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 یىی تِ تَظیٕ زضهاى ٍ تْساقت ؾیؿتن تا هتٌاؾة ّا تیواضؾتاى زض تَظیٕ ضٍـ تا ضاتُِ زض

 هتوطوع تَظیٕ ؾیؿتن تِ تَرِ تا وِ گیطز هی اًزام هتوطوع غیط یا ٍ هتوطوع ضٍـ زٍ اظ

 ٍ هزسز تَظیٕ تِ السام ٖازالًِ تَظیٕ ؾوت تِ حطوت ٍ تَظیٕ ّای چالف واّف تطای اًگلؿتاى

 زض هَلت تَظیٕ .اًس ًوَزُ (Library Equipment) پعقىی تزْیعات شذیطُ هطوع ایزاز یا

 «اقتطاوی» نَضت تِ وِ اؾت پعقىی ایّ زؾتگاُ اظ واهل ٍضی تْطُ ٍ تیكتط اؾتفازُ رْت

  .تاقس هی ّوزَاض ّای تیواضؾتاى تیي یا ٍ تیواضؾتاى یه هرتلف ّای ترف تیي

 ٍ ّا ّعیٌِ واّف زض تَاًس هی پعقىی تزْیعات تْیٌِ هسیطیت وِ ایي تِ تَرِ تا تٌاتطایي

 ٍ هسیطیت ٍاحسّای تكىیل تا الظم ؾاذتاض ایزاز ،تاقس هؤحط تیواض تِ هفیس ّای هطالثت اضائِ

 هسیطاى تِ ٍاحس ایي ٖولىطز قٌاؾاًسى ٍ ّا تیواضؾتاى زض پعقىی تزْیعات هٌْسؾی

 .(7) تاقس هی يطٍضی اهطی پعقىی تزْیعات احطتركی ٍ واضایی افعایف تطای ّا تیواضؾتاى

  پشضکی خطاهای کاهص استزاتضی ـ4

 تِ َی زض یا الؾتیهپ رطاحی اٖوال اًزام ٍ تزَیع تكریم فطایٌس زض وِ ذُاّایی

 ذُط تِ هَرة ،زّس هی ضخ تیواض ٍ پعقه هیاى تٗاهل ٍ هٌاتٕ ترهیم تزْیعات واضگیطی

 واضایی تًٗیف هالی ٍ زضهاًی اًؿاًی هٌاتٕ ّسضضفتي زضهاى ویفیت واّف ؾالهتی افتازى

  .قس ذَاّس رطاح اىپعقى تِ اٖتوازی تی ًْایت زض ٍ پعقه

 واّف اؾتطاتػی ٍ زّی گعاضـ ًٓام تٌٓین فطیيآذُط ّای هٌُمِ قٌاؾایی تطای تالـ

 ّا اًؿاى ظیؿت ویفیت اهطٍظُ وِ ًزاآ اظ .ًوایس ووه پیكگیطاًِ پعقىی تؿٍ تِ تَاًس هی ذُا

 رطاحی حَظُ زض پعقىی ذُاّای ؾاذتي قفاف َطیك اظ ،قَز هی للوساز وكَضّا تطتطی هٗیاض

 ؾاظی قفاف .قس ذَاّستأهیي  تیواضاى ٌیایو ٍ ضيایتوٌسی ؾالهتی اظ تاالتطی ؾُح پالؾتیه

 ایي وِ ای گًَِ تِ پعقىی ذُاّای گعاضـ اظ اؾت ٖثاضت حَظُ ایي زض پعقىی ذُای

 ذُای» .تاقس زضن لاتل ٖازی هطزم حتی ٍ رطاحی حَظُ تطاىضوا ٍ ٍالىؤهؿ تطای اَالٖات

 اقتثاُ ؾایلٍ اظ ٖوس غیط ََض تِ ّسف تِ ضؾیسى تطای پعقه وِ زّس هی ضخ ظهاًی پعقىی

 اًزام تِ ،تَزُ ًٓط هس وِ تطتیثی تِ ضا قسُ َطاحی پیف اظ السام یه ًتَاًس یا وٌس اؾتفازُ

 .(23) «تطؾاًس



 9911وپنجم، زمستان  چهاردهم، شماره پنجاه سال              / فصلنامه حقوق پسشکی 106 

 

ب
سی

زآ
ی ا

گیر
یش

ی پ
ها

ار
هک

را
 

می
رمی

و ت
ک 

ستی
پال

ی 
اح

جر
ی 

ها
... 

 پالؾتیه رطاحی ظهیٌِ زض پعقىی ذُاّای ٍ ّا آؾیة اظ پیكگیطی ضاّىاضّای اظ یىی

 هماتلِ ٍ ذُاّا لسهَ ٖلل ًالیعآ تِ تتَاى ىآ ووه تِ تا تاقس هی ذُاّا زّی گعاضـ ًٓام ایزاز

  .پطزاذت آى تا

 الىتطًٍیىی حثت هَئَ تیواض ایوٌی اضتمای ٍ زضهاًی واضایی افعایف هٌَٓض تِ اًگلؿتاى زض

 ذسهات ًٓام 2003 ؾال زض ٍ (24) گطفت لطاض واض زؾتَض زض 1997 ؾال اظ تیواضاى پطًٍسُ

 یا هثاالتی تی اظ یواضاىت ؾاذتي هُلٕ تط هثٌی هسیطاى ٍ پعقىاى تطای ضا َطحی هلی ؾالهت

 هتكىل ضا ای تطًاهِ ایزازقسُ ذؿاضت رثطاى تطای ٍ وطز پیازُ آؾیة ٍلَٔ ّای ٖلت اظ غفلت

 الساهات ٍرَز تا .(25) وطز َطاحی هالی رثطاى ٍ صضذَاّیٖ زضهاًی ّای هطالثت اضائِ اظ

 واضگعاضاى گاّیآ ٌَّظ ّا   ى  آ ًٓطاى ناحة اٖتطاف تِ پعقىی ذُای تط ًٓاضت تطای گطفتِ اًزام

 .زاز لطاض ًاظلی ؾُح زض ىآ اظ ارتٌاب ضاّىاضّای ٍ ذُا ٍلَٔ ّای ٖلت اظ تْساقتی ّای هطالثت

 ضقس غاظیيآ هطاحل ضز ٌَّظ ٍ قَز هی تسضیؽ پعقىی اهَظـ ًٓام زض ًسضت تِ ّا هَئَ ایي

 .(26) زاضز لطاض ذَز

 

 گیزی وتیجه

 اظ اٖن پالؾتیه ّای رطاحی زض پعقىاى ذال ساتتْٗ ٍ لیفتىا ارطای يطٍضت تِ تَرِ تا

 ّا رطاحی اظ ًَٔ ایي اٖوال اظ ًاقی ّای آؾیة ضٍظافعٍى گؿتطـ ٍ يطٍضی غیط یا يطٍضی

 هٌاؾة ٍاوٌكی ّا ىآ واضگیطی تِ تا تتَاى وِ تَز یّای ضٍـ هزوَِٖ رؿتزَی زض تایؿت هی

 رٌایی ؾیاؾت ٍ پیكگیطی قٌاؾی رطم ّای هَظُآ اظ گیطی تْطُ .ًوَز اتراش پسیسُ ایي تطاتط زض

 تا ّا هَظُآ ایي پطتَ زض .ؾاظز هی ضٌّوَى پیكگیطاًِ الظم تساتیط ٍ ّا ؾیاؾت اتراش تِ ضا ها

 الظم تساتیط اتراش ٍ پالؾتیه رطاحی اظ ًاقی ّای آؾیة ٍضًسُآ ٍرَز تِ َٖاهل ٍ ٖلل قٌاؾایی

 رؿوی نسهات ٍ ّا آؾیة تطٍظ حتوالا يطیة واّف ضاؾتای زض تَاى هی پیكگیطاًِ الساهات ٍ

  .ًوَز السام رطاحی اٖوال هتمايیاى ضٍحی ٍ

 ّای فطایٌس زض فٌی ٍ ٖلوی ّای هْاضت افعایف تیواض تا پعقه ضٍاتٍ تْثَز سضؾ هی ًٓط تِ

 ضتًٓا الظم ّای ظیطؾاذت تساضن ٍ زضهاًی هطاوع تزْیعات ؾُح اضتمای زضهاًی ٍ تكریهی

 حمَق ظهیٌِ ایي زض .زاضز ؾعاییِ ت تأحیط پالؾتیه رطاحی اظ ًاقی ّای آؾیة واّف زض

 تٌؿیك ٍ تثییي تِ «ظیثایی رطاحی تطای ای حطفِ اؾتاًساضزّای» ؾٌس تهَیة تا اًگلؿتاى
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 ىآ اظ گیطی تْطُ تا وِ اؾت پطزاذتِ حَظُ ایي زض يَاتٍ تٗییي ٍ واهل ًٓاضتی ّای چاضچَب

 یه ًٓطگطفتي زض رولِ اظ ذال واضّای ٍ ؾاظ تا پالؾتیه رطاحی اٖوال گؿتطُ زض تَاى هی

 گاّاًِآ ضيایت اذص ٍ نحیح ضؾاًی اَالٔ ذثطُ قٌاؼ ضٍاى یه اظ اؾتفازُ رْت هٌٓن پطٍؾِ

 ؾثة هطتََِ رطاح تطای الظم هْاضت ٍ ترهم زاقتي تِ العام ىآ هخثت هساضن يثٍ ٍ حثت ٍ

  .سیگطز پالؾتیه رطاحی اٖوال ّای آؾیة اظ پیكگیطی

 تِ ٍ َلثس هی ضا ای راًثِ ّوِ ٍ هسٍى ضیعی تطًاهِ پالؾتیه رطاحی ّای آؾیة اظ یطیپیكگ

 فطٌّگی حتی ٍ یهَظقآ التهازی اًتٓاهی لًایی لاًًَگصاضی ًْازّای ضٍظافعٍى ّوىاضی

 ٍ زضهاى تْساقت ٍظاضت هْن ایي انلی وٌٌسُ ّواٌّگ ٍ هتَلی قه تسٍى .اؾت ًیاظهٌس

 زض ،ًوَز پیكگیطی ّا آؾیة ایي تطٍظ اظ تَاى هی چگًَِ وِ ایي ذهَل زض .اؾت پعقىی هَظـآ

 تطای ای حطفِ ّای اؾتاًساضز» ؾٌس اظ گیطیُ تْط ٍ پیكگیطاًِ تساتیط ٍ قسُ اضائِ هٗیاضّای پطتَ

 ٍ هٌس ياتُِ ضا پالؾتیه رطاحاى فٗالیت لاًَى تهَیة تا تَاى هی «اًگلؿتاى زض ظیثایی رطاحی

 زض نطفاً ّا رطاحی ٍ ًوَزُ اٖالم ترلف ضا ترههی ضقتِ غیط زض هپالؾتی ّای رطاحی اًزام

 زاضا ضا پعقىی تزْیعات ٍ وازض لحاِ اظ ّا اؾتاًساضز حساوخط وِ یّای تیواضؾتاى ٍ زضهاًی هطاوع

 نَضت تَزُ حیُِ یيا زض الظم ترهم ٍ پطٍاًِ زاضای وِ رطاحاًی تَؾٍ تٌْا ٍ تاقٌس هی

  .پصیطز
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