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  چكيده

 معناي تعهد به جبران خسارات وارده به ديگري، ممكن است در مسئوليت مدني به
نتيجه تلف نمودن مستقيم مال يا جان ديگري و يا معيوب نمودن آنها باشد كه تحت 

مكن است غيرمستقيم اين آسيب و مورد بررسي قرار مي گيرد و يا م» اتالف«عنوان 
نظر به اينكه . حكم آن تبيين مي گردد» تسبيب«خسارت وارد شده باشد كه زير عنوان 

برخالف تسبيب، در قاعده اتالف، تقصير شرط نشده و تلف كننده حتي اگر مقصر هم 
نباشد مسئول جبران خسارات وارده است، مقاله حاضر به بررسي اركان مسئوليت مدني 

يوتراپيست در نتيجه اتالف مي پردازد تا موارد اتالف فيزيوتراپيست از موارد تسبيب فيز
خسارات وارده ناشي از درمان هاي دستي را عموماً مشمول قاعده . آن متمايز گردد

اتالف دانستيم مگر اينكه اعمالي باشد كه بيمار شخصاً و با دستور فيزيوتراپيست انجام 
ت ناشي از اعمال دستگاههاي مختلف فيزيوتراپي بر روي مي دهد، درحالي كه خسارا

بدن بيمار و سوختگي ها و آسيب هاي وارده از اين ناحيه به نظر مي رسد كه اصوالً 
مشمول قاعده تسبيب باشند و در صورت عدم ارتكاب تقصير، فيزيوتراپيست مسئول 

اشد نيز به نظر مي رسد در مواردي كه اعمال فيزيوتراپي مشمول قاعده اتالف مي ب. نباشد
گردد و با اعمال قاعده احسان از فيزيوتراپيست  كه اين اعمال نوعاً احساني قلمداد مي

رفع مسئوليت مي گردد، مگر در جايي كه اجرت دريافتي يا اعمال انجام شده به نوعي 
 اينچنين است اگر. هاي تجاري باشند كه جنبه درماني آن كمتر مورد توجه باشد تا جنبه

فيزيوتراپيست مرتكب تقصير غيرقابل اغماض گردد كه عنوان محسن و نيكوكار عرفاً 
قانون مجازات اسالمي نيز مانع اجراي قاعده احسان  319وجود ماده . بر او صدق نكند
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نمي گردد و از آن گذشته اين ماده كه مسئوليت مدني طبيب را حتي بدون تقصير مقرر 
اعمال فيزيوتراپي شموليت ندارد و مسئوليت مدني  دارد، به طور روشن نسبت به مي

فيزيوتراپيست بايد در پرتو قواعد عمومي مسئوليت مدني به شرطي كه گذشت مورد 
  .مطالعه قرارداد

  
  گان كليديواژ

فيزيوتراپي، مسئوليت مدني، قاعده اتالف، قاعده تسبيب، قاعده احسان، تقصير، 
 طبيب درمان دستي، مسئوليت مدني پزشكي، ضمان
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  اتالف نتيجه در فيزيوتراپيست مدني مسئوليت اركان

 در كه كند مي اي وارده خسارات جبران مسئول را انسان كي مدني، مسئوليت
 اينست بر سعي امروزي نوين جوامع در. است شده وارد ديگران به او عمل نتيجه
 زندان ويژه به و كيفري تمسئولي براي خوبي جايگزين مدني مسئوليت از كه

 پرداخت مسئول تعيين براي ايران، موضوعه حقوق و اسالمي حقوق در. بسازند
 به واسطه بدون شخصي اگر. تسبيب و اتالف: دارد وجود عام قاعده دو خسارت،

 حتي كند جبران را خسارتي چنين بايد نمايد، وارد خسارت ديگري مال و جان
 مي تبيين اتالف قاعده عنوان تحت حكم اين .باشد نشده تقصيري مرتكب اگر
 به باواسطه و غيرمستقيم طور به شخصي اگر تسبيب، قاعده بنابر كه درحالي شود،

 عمل كه نمايد خسارت جبران بايد درصورتي تنها نمايد، خسارت ايراد ديگري
  .باشد بوده تقصير با همراه وي

 باشند، مي بحث و طرح قابل نيز پزشكي اعمال با رابطه در تسبيب و اتالف
 اي ويژه مطالعه ها فيزيوتراپيست اتالف پزشكي، هاي حرفه شاغلين بين در ليكن
 دارو تجويز به درآنها كه پزشكي هاي شاخه از خيلي برخالف زيرا طلبد؛ مي

 تسبيب قاعده مصاديق از مورد گرد، وارد خسارتي چنانچه و شود مي پرداخته
 عمل و پردازد مي بدن روي مستقيم كار به موارد بيشتر در فيزيوتراپيست است،

 بيشتر ها فيزيوتراپيست حيث اين از و گنجد مي اتالف قاعده قالب در بيشتر او
 قانون 319 ماده گذشته آن از. دارند حقوقي نظر نقطه از جراحان به شباهت
 ماده و دارد مي مقرر تقصير بدون حتي را طبيب مدني مسئول كه اسالمي مجازات

 به دهد مي سرايت دامپزشك و بيطار به را پيشين ماده حكم كه قانون همان 321
 است شايسته بنابراين و ندارند شموليت فيزيوتراپي اعمال به نسبت روشن طور

  .گيرد قرار نظر امعان مورد خاص طور به فيزيوتراپيست اتالف
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 الفات از ناشي مدني مسئوليت تحقق براي اساسي ركن سه معمول، طور به
 داشته وجود بايد نيز فيزيوتراپيست اتالف در ركن سه هر كه شود مي برشمرده

 ما بحث در كه گيرد مي صورت شخصي ناحيه از كه است عملي ركن، اولين. باشد
 شناسند مي» بار زيان فعل« عنوان تحت را ركن اين باشد؛ مي فيزيوتراپيست اقدام

 واقع در و باشد داشته پي در جاني يا مادي خسارت بايد فعل اين). اول مبحث(
 رابطه ركن دو اين بين بايد طرفي از). دوم مبحث( گردد زيان ورود موجب
 باشد بار زيان فعل از ناشي زيان اين ديگر عبارت به يا و باشد داشته وجود سببيت

  ).سوم مبحث(
  

  )عنصر مادي(فعل زيانبار  ـ مبحث نخست
  بار مفهوم فعل زيان ـ بند نخست

 فعل ويژگي. است زيانبار فعل مدني، مسئوليت تحقق شرايط و اركان از يكي
 اينكه از اعم مثبت، فعل كه اين در. است آن بودن غيرقانوني و نامشروع زيانبار،

 ميان كند، مي مسئوليت ايجاد شود، ضرر به منتهي تسبيب يا مباشرت طريق به
 مقنن غيرقراردادي هاي تمسئولي ي حوزه در. دارد وجود نظر اتفاق حقوقدانان،
 مكلف و موظف را همگان و داشته مقرر اجتماعي روابط تنظيم براي را مقرراتي
 عام تكليف. نشوند ديگران اضرار موجب احتياط بستن كار به با تا است نموده
 تا نمايند رفتار اي گونه به بايد آنان كه است اين مستلزم مردم عموم براي احتياط

  .نشود ديگران متوجه ضرري آنها ي ناحيه از
 اينكه از اعم شود، گر جلوه ممنوع عملي بصورت است ممكن زيانبار عمل انجام
 انجام احتياطي بي روي از يا باشد عمدي اينكه از اعم و نه يا باشد داشته جرم عنوان
 ممكن چنين هم. نمايد جبران را وارده هاي زيان بايد مرتكب صورت هر در. شود
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 تقصير مرتكب زماني فاعل صورت اين در باشد، مباحي يا مجاز لفع بصورت است
 تجاوز متعارف حد از يا و كرده سوءاستفاده حق اجراي و اعمال در كه است شده
 را) ديگري اضرار( نتيجه قصد و فعل قصد فاعل، اگر ديگر عبارت به. باشد كرده
 مقصر او و شده يتلق عمدي زيانبار عمل اين دهد، انجام را عملي و باشد داشته
 داشته را موضوعه مقررات و قانون مغاير فعل انجام قصد فاعل، اگر چنين هم. است
 مقصر او نيز صورت اين در ندارد، را ديگران به اضرار يعني نتيجه قصد اما باشد،
 در فوق، فرض دو در باشد، رسيده هم زيان ديگري به اعمالي چنين از اگر و است

 قصد و زيانبار فعل انجام قصد فاعل، اگر اما. داشت ديدتر نبايد وي مسئوليت
 و دهد انجام را عملي مباالتي بي و احتياطي بي روي از و باشد نداشته را نتيجه

 و شده تقصير مرتكب نيز صورت اين در گردد، ديگري به خسارت ورود موجب
  .پزشكي گروه عمل مثل نمايد جبران را وارده خسارت بايد

 اينجا در. دارد روشني مفهوم مدني مسئوليت عمومي مباحث در بار زيان فعل
  .است فيزيوتراپيست با رابطه در بار زيان فعل بررسي قصد
 وارد بيمار به جديدي زيان معالجه جريان در كه است متعهد بيمار برابر در او
 بيمار دربرابر اينصورت درغير ننمايد، تشديد را وي بيماري وضعيت و نكند

 مسئوليت موارد مهمترين از كيي پزشكي مسئوليت اساس اين بر. تاس مسئول
 اقدامات و اعمال نتيجه در كه است ضرري جبران به پزشك تعهد مبين كه است
 واقع جنايت كه است صورتي در پزشكي ضمان. است كرده وارد بيماران به خود،
 وارد بيمار به زياني پزشك اعمال از و باشد شده ناشي درمان اثر اي نفس از شده،
 قانوني نظر از پزشك گيري تصميم اي پزشكي اقدام در تفكر تنها و باشد شده

 و زيانبار نتيجه كه مادي عمل پزشك از زمانيكه تا. شود نمي تلقي مسئوليت مبناي
  .شود نمي مطرح پزشك مسئوليت نشده صادر باشد، داشته درپي باري خسارت
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 جان تلف اي آيد مي وجود به بيمار به نسبت پزشك معالجه از كه خسارتي
 از مالي پزشك زيرا نيست تصور قابل مالي خسارت بنابراين. عضو نقص اي است
 اموري شود محقق است ممكن مالي خسارت عنوان به آنچه. كند نمي تلف را بيمار

  .آنهاست نظاير و درمان هاي هزينه النفع، عدم همچون
 و شود، نمي پزشكان از خاصي شرق شامل ضمانت قطعاً پزشك ضمان بحث در
 ندارد دامپزشكان اي عمومي پزشكان اي جراحان به اختصاص پزشك ضمان بحث
 و خود اعمال مسئول ها فيزيوتراپيست جمله از پزشكي گروه از قسمتي هر بلكه
  . باشند مي بيمار به وارده خسارت جبران به ملزم

  
  هاي دستي  درمان: يستبار مصداق اتالف فيزيوتراپ فعل زيان ـ بند دوم
 فعل به مستند اتالف. باشد مي ضمان موجبات از يكي اتالف ديديم كه همانطور
 قاعده اجراي اصل مورد در. نيست مستثني قاعده اين از پزشكي گروه و پزشك
 پزشك و نشدند قائل خصوصيتي فقها مشهور پزشك، اقدامات با رابطه در اتالف

 نموده رعايت را الزم احتياطات كه اين فرض با و بودن حاذق فرض با حتي را
 نظر به سنگين و عجيب امر باري در اگرچه امر اين. دانند مي مسئول نيز باشد
 به مستند خسارت ورود دنبال به تقصير بدون ضمان ايجاد اصل با اما رسد، مي

  .دارد نظايري غرب حقوق و ايران حقوق و فقه در كه دارد، مطابقت اتالف
 تأسيس نامه آئين ،1 ماده. است پزشكي علوم هاي شاخه از يكي پيفيزيوترا

 كه است توانبخشي هاي رشته از يكي فيزيوتراپي«: دارد مي بيان فيزيوتراپي مراكز
 نور،( الكتروماگفتيك امواج آب، سرما، گرما، مانند فيزيكي عوامل از آن در

 منظور به درماني حركت و...) و توان كم ليزر، بنفش، ماوراء قرمز، مادون امواج
 هاي عرصه همه در امروزه. »گردد مي استفاده معلولين و نيازمند بيماران بازتواني
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 رفع و درمان از. شود مي وسيع استفاده فيزيوتراپي هاي درمان از پزشكي
 پاركينسون و MS مثل اعصاب هاي بيماري عضالني، ـ اسكلتي بيماران هاي ناتواني
 به قلبي، بيماران در شانه، زانو، درد مثل مفاصل دردهاي عرف و درمان تا گرفته

 بيماران هموفيلي، بيماران ،)پس باي( باز قلب جراحي از پس بيماران در خصوص
....  و نازايي و زنان بيماريهاي در حتي و سالمندان و سوختگي ضايعات و فلج

 و دردها مردم ينب در شايع موارد از يكي. شود مي استفاده فيزيوتراپي از امروزه
 درصد 80 تا 70 بين كه. است كمردرد جمله از اسكلتي ـ عضالني مشكالت
. اند كرده تجربه خود زندگي دوره طول در را آن بار يك جهان جمعيت

 هاي تكنيك و ورزش تمرينات، الكتريكي، هاي جريان از استفاده با فيزيوتراپيست
 سعي و دارد بيمار ناتواني و درد رفع در سعي دستي، هاي درمان و درماني حركت

 و روزمره زندگي به محدوديت و ناتواني درد، از اي دوره از پس را بيمار كند مي
 فيزيوتراپي درمانهاي از استفاده گستردگي به توجه با. برگرداند جامعه در فعاليتش

 بيماران با برخورد در فيزيوتراپيست مدني مسئوليت به توجه مختلف، بيماران در
 در اتالف موارد بررسي به اينجا در. است مهم بسيار متفاوت شرايط در و ختلفم

  درماني تمرين و تنفسي و عمومي فيزيوتراپي: پردازيم مي فيزيوتراپي
  
  فيزيوتراپي عمومي و تنفسي ـ1

 و بستري بيماران يا و جراحي از پس بيماران در بيشتر درمان از قسمت اين
 استراحت به مجبور طوالني مدت براي يا و هستند )come( بيهوشي در كه افرادي

 بخش اين بهتر بررسي براي. شود مي استفاده هستند طوالني هاي حركتي بي و مطلق
 از است ممكن بيماران مختلف هاي گروه براي. كنيم مي مطالعه مجزا قسمت سه در را
  قلبي بخشي توان درماني، حركت تنفسي، فيزيوتراپي. ببريم  بهره اول روش دو هر
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  Chest Physioفيزيوتراپي تنفسي  1ـ1
 و جراحيها از پس خصوص به بستري، بيماران درماني مراحل مهمترين از يكي

 انجام هستند، طوالني هاي حركتي بي ،coma) كما( بيهوشي در كه بيماراني
 به بزرگ جراحي هر از بعد. هاست  ريه ظرفيت بردن باال و تنفسي تمرينات
 اين كه صورتي در شوند، مي جمع ها ريه در ترشحاتي سينه قفسه حيهنا در خصوص
 وجود به را تنفسي مشكالت ساير و ريوي عفونتهاي نشوند، خارج ترشحات
 و موثر سرفه آموزش تنفسي، تمرينات شامل تنفسي فيزيوتراپي. آورد خواهد
 جهت صمخصو هاي پوزيشن در بيمار قراردادن همچنين تنفسي، وسايل از استفاده
 موارد اين. باشد مي ها ريه تنفس ظرفيت افزايش و ريوي ترشحات خروج به كمك

 و ايمني رعايت. گيرد مي انجام فيزيوتراپيست توسط و نظر تحت بيمارستان در
 بيماري زيرا. گيرد قرار توجه مورد بايد كار اين عملي هاي تكنيك صحيح انجام
 يا) جنرال( عمومي مشكالت است ممكن است نكرده حركت طوالني مدت كه

 تنفسي فيزيوتراپي موارد مهمترين از يكي. باشد داشته حركتي -  حسي مشكالت
 عمل از بعد ابتدايي روز چند در عمل اين. است قلب جراحي از پس بيماران در

 افزايش براي قلب جراحي تيم فيزيوتراپيست توسط و است مهم و ضروري بسيار
  .گيرد مي انجام ترشحات خروج و تنفسي ظرفيت

 سري يك بايد تنفسي، فيزيوتراپي برنامه انجام بر عالوه فيزيوتراپيست
 تمرينات انجام در بايد كه مواردي از يكي. دهد ارائه بيمار به تمرينات و آموزشها

 خصوص به جراحي هاي انسزيون روي نياوردن فشار گيرد قرار توجه مورد خيلي
 بدن به زدن ضربه هنگام در توجه و) باز قلب ايه جراحي در( سينه قفسه ناحيه در

 اند، گرفته قرار) باز قلب جراحي( پس باي عمل تحت كه بيماراني در. است بيمار
 انسزيون روي فشار خصوص به و گيرد ضورت بيشتر مراتب به بايد ها دقت اين
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 و پير بيماران در. باشد خطرناك بسيار تواند مي سينه جناغ استخوان و جراحي
 بنابراين دارد وجود درد و شكستگي و دنده استخوانهاي به ضربه خطر كودك
 بايد هستند بيهوشي در كه بيماراني در عمل اين. شود رعايت بايد الزم هاي احتياط

 آسيب و  شكستگي بروز صورت در زيرا شود انجام بيشتري توجه و دقت با
  .نيستند رازاب به قادر بيماران اين هماتوم، و درد ايجاد ديدگي،

  
 Exercise Therapyحركت درماني  1ـ2

 ،)Bed rest( هستند بستري طوالني علت به كه بيماراني در درماني حركت
 كه دارد كاربرد ارتوپدي و قلب جراحيهاي خصوص به ها جراحي از پس همچنين

  :گيرد مي قرار مطالعه مورد قسمت دو در
 به قسمت دو اين پايان در. ستريب بيماران انداختن راه عمومي، درماني حركت

 بررسي مورد مجزا طور به بحث اين قلبي بيماران در بخشي توان اهميت جهت
  .گرفت خواهد قرار

  
  حركت درماني عمومي 1ـ2ـ1

 جراحي، از پس بيماران در كه است مواردي از يكي هم درمان روش اين
 استخواني ضايعات علت به كه بيماراني در( طوالني هاي حركتي بي و ها بيهوشي
 مورد اين در. شود انجام بايد) گيرند مي قرار بيمارستان در حركتي بي تحت مدتها
  .شود مي انجام حركات از دسته دو

 دست مكانيكي،( خارجي نيروهاي توسط كه: passive فعال غير حركات
  .ندارد نقشي هيچ آن انجام در بيمار و شوند مي انجام) جاذبه حتي يا و درمانگر

  .شود مي انجام بيمار عضالني نيروي توسط كه: Active فعال حركات
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 دارند مشكل كه مناطقي به بايد فيزيوتراپيست ها تكنيك و حركات اجراي در
 قرار جراحي عمل تحت تازه كه قسمتي نرم، بافت ضايعات تازه، شكستگي مثل

 بايد پاسيو حركات انجام در. باشد داشته ويژه توجه جراحي انسزيونهاي و گرفته
 توجهات اين. كرد توجه آن تغييرات و) حياتي عالئم( بيمار عمومي وضعيت به
 صورت در زيرا. باشد بيشتر بايد هستند) coma( كامل بيهوشي در كه بيماراني در
 كشيدگي موجب تواند مي فيزيوتراپيست توجهي، بي و بيمار وضعيت به توجه عدم
 و). عضالت حد از بيش كشش: strain(استرين عضالني، فيبرهاي پارگي و

 هاي ليگامان از بعضي نسبي پارگي با همراه مفصل يك پيچش: sprain(اسپرين
 اين در كه گردد هماتوم ايجاد و عروق پارگي به منجر يا و شود عضالت). آن

 كار فني نظامات رعايت عدم و احتياط عدم علت به متلف فيزيوتراپيست صورت
  .بود خواهد خسارت جبران مسئول و مقصر خاص شرايط در بيماران با

 نيروي هرگونه اعمال بدون و بيمار عضالني نيروي توسط اكتيو حركات
 از آنها انجام شوند، مي انجام) جاذبه از غير( مقاومت يا كمك صورت به خارجي

 جراحي از پس يا بستري بيماران در. است ضروري بهبودي مراحل انتهاي تا ابتدا
 اجراي و تحتاني اندام براي خصوص به فيزيوتراپيست توسط حركات اين آموزش
 عروق در خون ماندن( ترومبوفلبت از جلوگيري موجب بيمار توسط آن صحيح
  .شود مي بيمار آمبولي و) وريدي

  
  بيماران اندازي راه 1ـ2ـ2
 باعث كه عصبي سيستم بيماريهاي متعاقب و Bed rest طوالني هاي بستري دنبال به

 به ها جراحي از پس و مغزي و قلبي هاي سكته از پس شوند، مي طوالني هاي يبستر
 كارهاي از يكي بيمار انداختن راه ،)پس باي( باز قلب جراحي عمل در خصوص
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 او مستقيم نظارت با يا و فيزيوتراپيست توسط حتما بايد كه است فيزيوتراپيست
 و ايمني نكات رعايت. ستا اهميت حائز بسيار مسئله اين به توجه. شود انجام

 بيماري زيرا. گيرد قرار توجه مورد بايد انجام حين در اينكار عملي هاي تكنيك
 يا) جنرال( عمومي مشكالت است ممكن نكرده، حركت طوالني مدت كه

 سپس و نشسته حالت به را بيمار بايد ابتدا. باشد داشته حركتي - حسي مشكالت
 از است الزم. كند پيدا ثابت وضعيت تا ردك صبر دقيقه چند و نشاند تخت لب
  .آورد پايين تخت از حركت براي را او سپس و شد مطمئن وي سرگيجه عدم

  
  Cardiac Rehabilitation  بخشي قلبي توان 1ـ2ـ3
 به و شده كاسته انسان روزمره هاي فعاليت از امروز ماشيني و شهرنشيني جامعه در

. است كرده پيدا چشمگيري افزايش چاقي و رواني قلبي، بيماريهاي آن موازات
 مير و مرگ ترين شايع و امروزي جوامع معضالت مهمترين از يكي قلبي بيمارهاي

 بخشي توان مجزا طور به قسمت اين در جهت همين به دنياست سراسر در ها انسان
  .گيرد مي قرار بررسي مورد قلبي بيماران

 و روحي جسمي، شرايط به شتبازگ معناي به قلب جراحي از بعد توانبخشي
 ADL (Activity Daily زندگي روزانه هاي فعاليت انجام جهت پايدار رواني

Living) 45،ص1387 جاويدي،( .است مجدد پذيري نقش و جامعه به برگشت و (
 قلبي توانبخشي بخش نام به را اي ويژه بخش قلبي، هاي بيماري درماني معتبر مراكز

 جراح مانند متخصصي نيروهاي بخش اين در. اند داده اختصاص بيماران اين به
 مددكار كاردرمان، فيزيوتراپيست، پزشك، روان قلب، داخلي متخصص قلب،

 فعاليت به قلب وضع با متناسب هاي توانايي به توجه با را بيماران... و اجتماعي
 كه ليتيفعا هرگونه انجام در خويش توانايي به عمالً بيمار تدريج به تا دارند وامي
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 تمرينات، و الزم هاي فعاليت انجام با و شده آگاه است داشته اشتغال آن به قبالً
  .نمايند كسب را خود طبيعي زندگي و قبلي شغل به برگشت جهت آمادگي
 كلينيكي شرايط عمل، نوع عروقي، -قلبي بيماري شدت مانند عواملي به بسته
 قلبي بخشي توان به بيماران سخپا و برنامه نوع موجود پزشكي مشكالت و بيمار

 براي مطلوب زمان عنوان هب بخشي توان ماه 9 تا 6 زمان مدت معموالً. است متفاوت
  .است شده گرفته درنظر قلبي بيماران
 ريسك معموالً باشد، داشته حضور مجموعه در بايد قلبي توانبخشي پرستار يك
 دانست بايد اما. تاس اندك بسيار قلبي بخشي توان حين در كشنده اتفاقات

 ضروري مرحله اين در باال و متوسط ريسك با بيماران براي بيمار مانيتورينگ
 با آن تغييرات و ورزشي حركات انجام حين در قلب انقباضات ريتم بايد. است
 و قلب ضربان تعداد به توجه عدم. شود كنترل بايد مرتباً قلبي نوار به توجه

 و ضعف ،)قلب ضربان افزايش( كاردي تاكي موجب تواند مي بيمار فشارخون
 اينجا در. دارد وجود Arrest قلبي ايست خطر مواردي در حتي و بيمار كردن غش
 حادثه بروز موجب تواند مي حياتي عالئم توجه و بيمار مرتب كنترل و توجه عدم

 در مرگ خطر حتي و شود) آن بدنبال ضربه و بيمار رفتن حال از و افتادن(
 مشاهده صورت در. دارد وجود سالمند و بدحال بيماران در داييابت جلسات
 تعداد و خون فشار زياد رفتن باال يا و قلبي نوار در اختالل از عالئمي هرگونه
 طبيعي شرايط به تا خواباند را بيمار و كرده قطع را ها فعاليت بايد فوراً قلب ضربان
  .است الزم اكسيژن حتي و سرم دارو، از استفاده موارد بعضي در. برگردد
 و مرگ حتي و حادثه بروز باعث تواند مي مرحله اين در بيمار توجه عدم
 اتفاق تواند مي هم بيمار به ضربه و افتادن. گردد فيزيوتراپيست مسئوليت موجب
 صدمه موجب فيزيوتراپيست توجه عدم زيرا. است بالمباشره اتالف اينجا كه بيفتد
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 اين. باشد مي مسئول مقصر فيزيوتراپيست صورت اين در و شده بيمار به مستقيم
 3 و بوده پيشرونده بصورت متوسط تا سبك ورزشي هاي فعاليت بر مشتمل مرحله

 سطح به بيمار اينكه از بعد تمرينات، زمان و تعداد. گيرد مي انجام هفته در بار
 خروجي زايشاف براي چنين هم. يابد افزايش بتدريج بايد رسيد ها فعاليت در پايدار

 داده آموزش بيمار به ورزشي حركات بيمار هاي فعاليت افزايش و قلب توان و
 كم تعداد به و سبك حركات از بايد حركات اين. دهد انجام منزل در كه شود مي

 قلب، تپش قبيل از عالئمي نبايد تمرينات حين در. شود شروع) عدد ده بار هر(
 تمرينات بايد صورت اين غير در. باشد بيمار در سرگيجه و خستگي نفس، تنگي
 حداكثر قلب ضربان تعداد به تمرينات انجام حين در. شود متوقف زمان آن در
 به بسته كه كشد مي طول ماه 3 تا 2 مرحله اين. شود اضافه عدد 25 تا 20 بايد

 مرحله به بيماران پيشرفت برحسب. يابد ادامه نيز ماه 5 يا 4 تواند مي بيمار شرايط
  .شوند مي منتقل مسو

 توجه. گيرند دربرمي را توانبخشي بيماران از وسيعي گروه امروزه قلبي بيماران
 گروه اين بخشي توان. است ضروري بيماران اين توانبخشي در تخصصي نكات به

 با خاص هاي كلينيك و مراكز در بايد و بوده تخصصي مراحل در بخصوص
 تواند مي حادثه بروز صورت در نكات اين به توجه عدم. شود انجام ويژه امكانات
 بيمار سن و شرايط به تراپيست توجه عدم. كند سنگين را فيزيوتراپيست مسئوليت

 منجر نهايت در و صدمات و خطرات بروز موجب تواند مي درمان از پس مرحله و
 با فيزيوتراپيست ارتباط درمان مدت طي در. گردد فيزيوتراپيست مسئوليت به

 اهميت با بسيار كرده ارجاع كلينيك در را بيمار كه داخلي متخصص و قلب جراح
 مورد در اختصاصي نكات رعايت و داشته خاص شرايط بيماران برخي زيرا. است
  .گيرد قرار توجه مورد بايد كه است ضروري آنان



  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و     فصلنامه حقوق پزشكي/   94 

دي
جوا

ال 
سهي

  

  تمرين درماني 1ـ3
 براي فيزيوتراپيست كه است درمان كليدي هاي روش از يكي درماني تمرين
 به براي عروقي قلبي يا اسكلتي ـ عضالني اختالالت با بيماران بهبود و بازتواني
 داشتن به احتياج درمانگر هر. برد مي كار به مطلوب درماني نتيجه آوردن دست

 اي برنامه اجراي با را بيماران مشكالت بتواند كه دارد مهارتهايي و پايه آگاهي
  .كند مرتفع تدريجي و صحيح
 الزم عضالني ـ اسكلتي اختالالت در درماني تمرين از صحيح ستفادها منظور به
 براي. شود داده تشخيص خوبي به فرد بيماري مرحله و درگير ساختمان كه است

 كننده محدود يا درد كننده ايجاد هاي ارگان و آناتوميكي هاي ساختمان تشخيص
 حاد تحت و acute حاد از اعم بيماري مرحله تعيين جهت همچنين حركت،

subacute است بسيار اهميت حائز دقيق ارزيابي و معاينه يك انجام مزمن، يا .
 بيماري، نوع به بسته درماني تمرين هاي روش )1ص ،1370 مشعشعي، و راد رسولي(

 به توجه با فيزيوتراپيست. است متفاوت بسيار بيمار وضعيت و بيماري مرحله
 ذكر به الزم. كند انتخاب بيمار براي را بمناس درماني تمرين نوع بايد فوق شرايط
 به و شود نمي مشخص درماني تمرين نوع اغلب پزشكان هاي نسخه در است

 حركتي دامنه افزايش يا) Exercise therapy( درماني تمرين كلي ترم يك صورت
R.O.M )Rang of Motion (توجه با كه است فيزيوتراپيست اين و شود مي نوشته 

 نوع دقيق ارزيابي و معاينه يك از پس بيمار، وضعيت و بيماري همرحل و نوع به
 چهار تحت درماني تمرين اينجا در. كند مي اجرا و تعيين را مناسب درماني تمرين
  . گيرد مي قرار بررسي مورد كلي گروه
  Exercise Therapy             درماني حركت -1
   P.N.F    Proprioceptive Neuromuscular Facilitation تمرينات -2
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 Joint Mobilization           مفاصل موبيليزاسيون -3

  Massage & Stertching             استرچينگ و ماساژ -4
  

 Exercise Therapyحركت درماني  1ـ3ـ1

 شامل كه درماني اهداف به رسيدن جهت ورزش از استفاده يعني درماني حركت
 عصبي بهبودهاي و حركتي هاي محدوديت رفع عضالت، كارآيي و قدرت افزايش

 حركت. گيرد مي صورت مختلف هاي تكنيك از استفاده با كه است عضالني ـ
 موارد از بسياري در بلكه است، فيزيوتراپي درمان از مهمي بخش تنها نه درماني

 بيمار به ساده تمرينات آموزش با) دردها گردن كمردردها، ها، جراحي مانند(
  .داد كاهش را آنها شدت يا نمود جلوگيري اريبيم عوارض بروز از توان مي

 به آنها از تعدادي و شود مي انجام فيزيوتراپيست توسط حركات اين از بخشي
 در دفعات به و كلينيك در بيمار خود كه شود مي داده آموزش كلينيك در بيمار
 در بايد درمانگر گفته عمومي فيزيوتراپي در كه طور همان. دهد مي انجام منزل
 استرين، قبيل از صدماتي مراقب دهد مي انجام بيمار براي كه تمريناتي نحي

 كه شكستگي حتي يا و عضله و عصب پارگي التهاب، و درد افزايش اسپرين،
 يا ارتوپدي جراحي تحت كه بيماراني در. باشد شود وارد بيمار به است ممكن
 عضله و ليگامان و تاندون ترميم و عصب ترميم مثل اند گرفته قرار ترميمي عصبي

 توان مي توجه بدون كشيدگي يا و فشار نابجا، عمل انجام ،)ترانسفرها تاندون(
  .گردد fail ضايع عمل شود باعث

  
  نات با تحريك اعصاب و عضالت عمقيتمري: P.N.Fتمرينات  ـ1ـ3ـ2

(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 
 قرار خاص الگوهاي در را مختلف هاي اندام و بدن آن انجام با كه هستند تمريناتي
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 ها تكنيك اين انجام براي. بگيرند آن از را عصبي دلخواه هاي پاسخ تا دهند مي
 شود اعمال تراكنشي و كشش يا و شود داده اندام به مقاومتي يا است الزم گاهي
 يحركت هاي محدوديت در مثال عنوان به. گيرد انجام دقت با بايد اعمال اين كه
 از عضله و عصب هاي جراحي در يا و طوالتي هاي حركتي بي و ها شكستگي اثر در
 دقت بايد فيزيوتراپيست عضو بودن حساس علت به. شود مي استفاده تكنيك اين
 جمله از عضو صدمه زيرا. دهد انجام را الزم هاي احتياط و آورد عمل به را الزم

 انجام اثر در عضله و اندونت كشيدگي التهاب، و درد افزايش عضو، شكستن
 موجب و شود مي محسوب بالمباشره اتالف درمانگر احتياطي بي و تكنيك نادرست
 چند هر بيمار به موارد بعضي در طرفي از. شود مي فيزيوتراپيست مدني مسئوليت

 و است ديگر جاي از مشكل اما گيرد، مي صورت فيزيوتراپيست توسط كه
 كه طور همان. كرد محكوم خسارت جبران به و دانست مسئول را او توان نمي
 صحيح عملكرد عدم و است گروهي و تيمي كار يك پزشكي كارهاي دانيم مي

 و آينده در صدمه و حادثه بروز موجب است ممكن درمان گروه اعضاي از يكي
 از ارتوپد يا جراح پزشك اگر هم مورد اين در. شود درمان بعدي مراحل در

 عصب ترميم به اقدام عمومي جراح يك مثالً( نبوده ربرخوردا كافي تخصص
. ندهد انجام جراحي در را فتي و ايمني نكات رعايت جراحي حين در يا و) بكند
. نكند استفاده جراحي مناسب نخ از عضله و عصب پيوند هنگام در مثال عنوان به
 رد بود خواهد زياد عصب و عضله پارگي احتمال درمانگر كردن كار موقع در

 درست گفت بايد و ندارد نقشي پارگي اين در فيزيوتراپيست عمال كه صورتي
 جراح پزشك خسارت اين سبب اما است فيزيوتراپيست تلف مباشر كه است
 عمل احتياطي نكات رعايت با و دقيق فيزيوتراپيست اگر و است مباشر از اقوي
  .شود داده نسبت پزشك به حادثه بايد. نبوده مقصر باشد، كرده
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 و پزشك دو هر بايد باشد نكرده عمل درست هم فيزيوتراپيست اگر اما
 بودن مسئول بر اصل مباشر، و سبب اجتماع در البته دانست مسئول را فيزيوتراپيست

 شدن ضايع و پارگي و صدمه به منجر پزشك تقصير اينجا در اما. است تلف مباشر
)fail (تخصصي بسيار كه موارد اين در .شوند شناخته مسئول دو هر بايد و است عمل 

  .جويد مدد يك هر تقصير ميزان تعيين براي كارشناس از بايد قاضي است
  
  موبيليزاسيون مفاصل يا متحرك سازي مفاصل 1ـ3ـ3

Joint Mobilozation Techniques 

 joint فيزيوتراپيست يك كار در درماني دستاوردهاي مهمترين از يكي

Mobilization بخش دو بر مشتمل كه باشد مي مفاصل يساز متحرك يا 
 كلي، مفهوم در. باشد مي اي مهره مفاصل و محيطي مفاصل موبيليزاسيون
 مختلف انواع توسط مفصلي حركت آوردن دست به از است عبارت موبيليزاسيون

 C.P.M )Continuos مثل مكانيكي هاي دستگاه توسط يا پاسيو يا اكتيو هاي ورزش

Passive Motion دستي هاي درمان بحث در اما Manual therapy، موبيليزاسيون 
 پاسيو يا اكتيو تالش هرگونه براي كه است كلي ترم از است عبارت مفاصل
 هاي روش بر عالوه. شود مي برده كار به مفصل يك در حركت افزايش جهت
 اكتيو، حركتي هاي تكنيك قبيل از مفاصل حركتي دامنه افزايش جهت مرسوم
 اختصاصي تكنيكهاي شامل همچنين Joint Mobilization كمكي، اكتيو و پاسيو

 Accessory فرعي حركات حفظ جهت ها تكنيك اين. باشد مي پاسيو موبيليزاسيون

Movement استئوكنيماتيك اشكال بدون و درد بدون حركات ايجاد كه 
)Ostekinematic :را )دهد مي شرح را استخوان دو بين موجود حركات واژه اين 

 حركات همان( Joint Play حركات حفظ براي خصوصاً. رود مي كار به نمايند، مي
Accessory توانند نمي اما شود مي ايجاد مفصل يك در پاسيو شكل به كه هستند 
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 ايجاد اكتيو و ايزوله طور به توانند نمي كه) پذيرند صورت ايزوله و اكتيو طور هب
 GII و GI. اند شده بندي درجه وبيليراسيونم هاي تكنيك. شود مي استفاده شوند،
 شروع باعث GIV و GIII. شود مي گرفته بكار نوروفيزيولوژيك اثرات جهت

  .است پوالسيون ماني همان GV و گردند مي بافت در مكانيكي تغييرات
 ثرترينؤم ترين Safe گيرند، انجام صحيح طور هب اگر موبيليزاسيون هاي تكنيك

 انجام هنگام در. باشند مي مفاصل حركتي دامنه افزايش هتج روش دردترين كم و
 توجه مفصل اطراف نرم بافت حساسيت و سفتي درد، و تورم به بايد ها تكنيك اين
 آن در حركت زايد دامنه) زياد حركات( Hyper Mobility به بايد همچنين و كرد

 اين به توجهي بي زيرا شود توجه مفصل اطراف بافت Laxity شلي به و مفصل
 پايين درجات از بايد مواردي چنين در. شد خواهد مفصل دررفتگي موجب نكات

 هماهنگي جراحي از پس مواردي در همچنين. كرد استفاده دقت با و موبيليزاسيون
 هاي انسزيون و شده قطع هاي بافت از آگاهي جهت جراح با فيزيوتراپيست

  .است ضروري نرم بافت روي در شده ايجاد) بخيه هاي محل و جراحي هاي برش(
 و معاينه يك از پس و آن مرحله و بيماري نوع به توجه با بايد تكنيك اين
 انجام بايد توجه و دقت با و انتخاب بيمار از دقيق حال شرح گرفتن و ارزيابي
 از فيزيوتراپيست اگر اما. بود نخواهد بيمار متوجه اي صدمه صورت اين در. شود
 اطراف نرم بافت صدمات موجب است ممكن نباشد رخوردارب كافي تجربه و دانش
 موجب است ممكن جراحي از پس حتي يا و اسپرين و استرين قبيل از مفصل
  .شود درد افزايش و شده جراحي بافت محل به ضربه

 باال درجات در موبيليزاسيون هاي تكنيك اجراي در توجه و دقت عدم
 هاي ريشه روي فشار و درگيري جبمو تواند مي فقرات ستون مفاصل در بخصوص
 عصب توسط كه اي منطقه در پارزي گز گز و راديكولر دردهاي ايجاد عصبي،
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  .شود  شده مي دهي حس درگير
 برخوردار كافي تجربه و دانش از بايد فيزيوتراپيست موبيليزاسيون انجام براي

 اما شود انجام فيزيوتراپيست همه توسط تواند مي ها اندام سازي متحرك باشد
 يا و فيزيوتراپي ارشد كارشناس توسط بايد فقرات ستون مفاصل موبيليزاسيون
 اگر. شوند انجام باشند ديده امر اين براي را الزم تخصصي دوره كه كارشناساني

 انجام نداشته اينكار براي كافي تجربه و دانش از كه فيزيوتراپيستي توسط اينكار
 احسان قاعده از استفاده امكان و است رتخسا جبران مسئول و بوده مقصر شود
  .ندارد وجود فيزيوتراپيستي چنين براي

 درماني عرف در كه شود مي ناميده پوالسيون ماني موبيليزاسيون، پنج درجه
 چنين به اقدام فيزيوتراپيست اگر و هاست فيزيوتراپيست كاري حيطه از خارج
 را ايمني نكات تمام رعايت اگر حتي گردد خسارت بروز موجب و كند امري
  .است خسارت جبران مسئول و مقصر باشد داده انجام

  
 Massage and Stretchingماساژ و استرچينگ  1ـ3ـ4

 بدن، نرم هاي بافت سيستماتيك و علمي پوالسيون ماني از است عبارت ماساژ
 استفاده ها بافت داخل هاي چسبندگي يا عضالت كوتاهي رفع جهت كه هنگامي
 نيز Soft Tissue Mobilization يا نرم بافت سازي متحرك عنوان تتح گردد،
 خاصي انواع نمودن برطرف و درد رفع ،relaxation ماساژ از هدف. شود مي خوانده

 تواند مي همچنين عمقي ماساژ. باشد مي حركتي دامنه افزايش و) ورم( ادم از
 ساير با اساژم معموالً. شود درمان تحت سطح در خون جريان افزايش موجب
 استرچينگ هاي تكنيك و) غيرفعال( پاسيو حركات قبيل از درماني هاي روش

 درد رفع موجب فيزيولوژيك بطور تنها نه ماساژ. گردد مي همراه) كششي(
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 انجام جهت را ديده صدمه و درگير عضالت متابوليك بطريقه بلكه گرديده،
 بخشيدن اطمينان موجب نينهمچ. سازد مي مهيا كاملشان ظرفيت با طبيعي حركات

 و بيماران جهت ماساژ درماني اثرات بر عالوه. گردد مي نيز بيمار قلب قوت و
 آمادگي جهت ورزشكاران سالم عضالت در توان مي ماساژ از ديده، صدمه افراد
 كه هرپاتولوژي درمان جهت ماساژ. جست بهره ورزشي حركات انجام براي بيشتر
) شده سفت( كنتراكته هاي بافت سازي متحرك يا تورم رفع درد، رفع هدف آن در

 گچ وجود يا فلج علت هب كه بيماراني در همچنين دارد كاربرد و ضرورت باشد
. است مفيد پوستي هاي زخم از جلوگيري جهت ماساژ باشند، نمي حركت به قادر
 را صدمات و ها حركتي بي از حاصل درد تواند مي درماني ماساژ موارد اين در
  .نمايد رطرفب

 عدم موارد به و بداند را درمان اصول با فيزيوتراپيست ماساژ عمل انجام براي
 و منفي اثر فاقد معموالً درماني روش اين. باشد داشته توجه عمل اين كاربرد
 اگر اما. كند مي درد رفع و راحتي حس ايجاد بيمار براي و است بيمار براي مشكل

 توانند مي شود استفاده آن از كاربرد عدم موارد در و نگيرد انجام مراقبت و دقت با
  .شود عضالت كشيدگي و درد موجب

 بطور كه است ساختمانهايي طول افزايش براي درماني مانور يك استرچينگ
 حركتي دامنه افزايش موجب تواند مي بنابراين اند، شده كوتاهي دچار پاتولوژيك

 بعنوان مفصلي كپسول و ليگامان اندون،ت قبيل از همبند بافت هاي ساختمان. گردد
 به ها ساختمان اين پاسخ. باشند مي مطرح مفصل حركت كاهش در اوليه فاكتور
 كالژن فيبرهاي خواص كالژن، فيبرهاي جهت به بستگي) كشش( استرچ

 زياد ميزان به كالژن فيبرهاي. دارد واالستيك كالژن فيبرهاي  نسبت و واالستيك
 نشان مقاومت كششي نيروي به فيبرها اين دارد وجود تاندون و ليگامان فاسيا، در
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 كمتري تعداد از كالژن فيبرهاي به نسبت كه االستيك فيبرهاي. دهند مي
 موقت طول افزايش يك استرچ و كشش نيروي اعمال هنگام هستند برخوردار

 ودخ استراحت زمان پوزيشن به دوباره نيرو، شدن برداشته با سپس و كنند مي پيدا
 كاهش نتيجه در و عضالت كوتاهي پيشرفت از جلوگيري جهت. گردند بازمي

 هاي درمان از بايد) شدن دفورمه( مفصل شكل تغيير آن بدنبال و مفصل حركت
 وارد برابر در همبند بافت. كرد استفاده عضالت استرچ و كشش جمله از مختلف
 در خاصيت ناي. گردد مي طول افزايش دچار طوالني تنش و فشار آوردن
 باشد باال بافت حرارت درجه كه زماني دارند طبيعي خون گردش كه هايي بافت

 مورد مفصل و عضو معموالً تمرينات اين انجام از قبل جهت بدين. يابد مي افزايش
 نظر مورد مفصل و عضو به بسته كه كنند مي آماده گرمايي درمان يك با را نظر
 درماني پارافين يا و) Hot Pack( گرما پرسكم و) قرمز مادون( IR از توان مي

  .كرد استفاده
 حفظ نمايد، تحمل را آن از حاصل درد بتواند بيمار كه حدي در بايد استرچ

 درد اين ولي نمايد درد احساس بيمار است ممكن دستي هاي استرچ حين در. شود
 بيمار درد آستانه تا بايد طوالني هاي استرچ. گردد مي برطرف استرچ توقف با

 بايد ممكن زمان كوتاهترين در. نكردند خوني عروق پارگي باعث تا باشند،
 بازگشت شده كوتاه وضعيت به دوباره تا نمود تكرار همبند بافت جهت را كشش
 اكتيو( كمكي فعال ،)پاسيو( غيرفعال بصورت استرچينگ و كشش. ننمايد
 تمرينات انجام هنگام در شود مي انجام) بيمار خود توسط ـ اكتيو( فعال و) كمكي
 كه عضالت حد از بيش كشش مراقب بايد پاسيو استرچينگ در بخصوص كششي
 با ها تكنيك اين اگر. بود شود، مي التهاب افزايش و عروق پارگي درد، موجب
 ايمني نكات به توجه اما. بود نخواهد بيمار متوجه مشكلي شود انجام صحيح و دقت
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 موارد در يا عروق پارگي درد، موجب تواند مي حد از بيش فشار و كشش و
 شود جراحي عمل شدن ضايع و پارگي موجب ليگامان يا و عصب پيوند جراحي

 خواهد خسارت جبران مسئول دقت بي و خطاكار فيزيوتراپيست اينصورت در كه
  .بود
  

  ورود زيان ـ مبحث دوم
 بحث مورد) ومد بند( آن اقسام و) بندنخست( زيان مفهوم ترتيب به بند اين در

  .گيرد مي قرار
  

  مفهوم زيان ـ بند نخست
 فرانسه و سوريه مصر، ايران، مثل نوشته حقوق داراي كشورهاي اكثر قوانين در

 پرداخته آن مصاديق و اوصاف اقسام، بيان به بيشتر بلكه. است نشده تعريف ضرر
 مصالح يا انسان حقوق از حقي به لطمه« را ضرر نويسندگان از بعضي. است شده

  .اند كرده تعريف» از مشروع
 عدم فرض در وي دارايي و متضرر كنوني دارايي بين تفاوت به را آن اي عده
 و حقوق تلف يا ارزش تقليل را آن يا اند، نموده تعريف زيانبار فعل وقوع

 حقوق ساير و تأليف حق مالكيت، حق مانند قبيل هر از شخص مالي هاي توانايي
  )138 ،ص1347 مقامي، قائم اميري(. اند نستهدا غيرمالي و مالي

 از مسلمي منفعت يا شود ايجاد اموال در نقصي كه هرجا«: اند گفته ديگر برخي
 گويند مي آيد، وارد اي لطمه شخص عواطف و حيثيت و سالمت به يا برود دست
 است زياني ضرر، از مقصود )219ص ،1376 كاتوزيان،(. »است آمده بار به ضرري

 آسيب يا مسلم، منفعتي دادن دست از يا دهد، روي اموال در كاستي صورت هب كه
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 .شود وارد زيان شخص به احساسات و عواطف يا حيثيت و شهرت سالمت، ديدن
  )1385 بازرگاني، هاي پژوهش و مطالعات ي موسسه(

 نويسندگان، از بعضي گفته به. است ضرر جبران مدني مسئوليت قواعد از هدف
 برعهده ديني و شود ايجاد مسئوليت آن جبران براي تا آيد بار به زياني بايد

. گيرد قرار سودجويي وسيله تواند نمي گاه هيچ مسئوليت دعواي. گيرد قرار مسئول
 اين امتياز امر همين و شمرد مدني مسئوليت اصلي ركن را ضرر وجود بايد پس،
 به متني هيچ در را دهقاع اين مدني قانون. است اخالقي مسئوليت بر حقوقي نهاد

 آنكه زيرا. شمرد امر بداهت بايد را سكوت اين دليل و است نكرده بيان صراحت
. كند نمي پيدا) زيان واردكننده( ديگر برطرف هم حقي نشده وارد او بر زياني

  )242 ،ص1385 كاتوزيان،(
 ضرر را آن عرف كه آنچه ديگر عبارتي به يا. نارواست ضرر هم ضرر از مراد

 اعمال از طبيعي بطور كه نيست خساراتي مسئول پزشكي گروه بنابراين. داند مي
 و درد ايجاد باعث مثالً پزشكي گروه در عملي چنانچه. شود مي ناشي پزشكي
 باشد، موقتي و زودگذر درد و شده مي آن باعث عمل طبيعت كه شود ناراحتي
  .كرد خسارت مطالبه توان نمي حيث اين از و شود نمي تلقي ضرر

 است بيمار به ضرر ورود پزشك مدني مسئوليت تحقق براي ضرر شرط
 نشده ايجاد خسارتي زمانيكه تا ولي باشد كار مسامحه پزشك است ممكن هرچند
 را خسارت اي ضرر مفهوم. نمايد دعوي اقامه پزشكي گروه عليه بر تواند نمي بيمار

 شود ايجاد اموال در نقص كه هرجا. است عرف با آن تشخيص و دانند مي همگان
 اي لطمه شخص عواطف و حيثيت و سالمت به اي برود دست از مسلمي منفعت اي

  .است آمده بار به ضرري گويند مي آيد وارد
 پيروي عمومي قواعد از نيز ضرر پزشكي گروه و پزشكان مدني مسئوليت در
 يمارب جزيي اي كامل بهبودي عدم صرف كه داشته توجه بايد البته. نمايد مي
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 رسيدن به تعهد معالجه قرارداد در پزشك زيرا شود، نمي محسوب ضرر خودبخود
 عدم علت و نشود موفق نتيجه به رسيدن در اگر پس. است نكرده) شفا( نتيجه به

 بيمار به كه شود سبب اينكه مگر ندارد مسئوليتي وي باشد، او خطاي نيز توفيق
 عدم و دارو هزينه و بيمارستان اجرت و معالجه مخارج مثل مالي هاي خسارت

 وارد وي به پزشك خطاي دليل به معالجه هنگام در كه سنگين دردهاي و النفع
 پزشك طرف از معالجه به تعهد اجراي عدم صرف بنابراين. شود حاصل گردد،
 از مستقل ضرري است الزم بلكه كند، نمي كفايت ضرر تحقق بر دليل اقامه براي
  )126 ،ص1373 شجاعپوريان،(. اشدب داشته وجود اجرا عدم

  
  اقسام زيان ـ بند دوم
 مدني مسئوليت آن جبران براي كه را هايي زيان حقوقي، نويسندگان و قوانين
 زيان معنوي، زيان مادي، زيان: اند كرده تقسيم متمايز گروه سه به شود مي ايجاد
  بدني

  
  زيان مادي ـ الف

 است ممكن كه است پول به قويمت و مطالبه قابل ضرر مادي، ضرر از منظور
 حق و منفعت رفتن بين از يا و اموال ارزش كاهش يا مال شدن تلف بصورت
 شخص دارايي از كاستن«: گفت توان مي خالصه بطور. شود واقع اشخاص مشروع

 ديگر، بيان به. اوست به اضرار باشد، كه عنواني هر به آن، فزوني از پيشگيري و
 برسد، مالي حقوق به صدمه و باشد پول به ارزيابي قابل رفته دست از آنچه هرگاه
 دارايي ميان تفاوت ضرر، اين ميزان )242ص ،1387 كاتوزيان،(. »است مالي ضرر

  .باشد مي داد، نمي رخ زيانبار فعل كه است صورتي در او دارايي و ديده زيان كنوني
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 مال رفتن بين از اثر در است ممكن شود مي وارد اشخاص به كه مالي ضرر
. باشد افراد مشروع حقوق و منفعت دادن دست از يا و) منفعت و عين از اعم(

 وجود نظر اختالف فقهاء و حقوقدانان بين منفعت دادن دست از مورد در اگرچه
 مدني دادرسي ينيآ قانون 515 ماده 2 تبصره موجب به ايران حقوق در. دارد

 و نيست مطالبه قابل النفع عدم از يناش خسارت«: دارد مي بيان كه 21/1/79 مصوب
 موخر لحاظ به» .باشد مي مطالبه قابل قانوني موارد در تأديه تأخير خسارت
 مقرر كه كيفري دادرسي آئين قانون 9 ماده 2 بند مذكور، قانون بودن التصويب

 از خصوصي مدعي جرم ارتكاب اثر در و بوده الحصول ممكن كه منافعي«: داشته
 كرده پيدا محدودي بسيار اجرايي قابليت عمالً ،»شود مي ضررمت و محروم آن

 آئين قانون 515 ماده 2 تبصره صريح نص به توجه با و حكم دو جمع درباره. است
 از النفع، عدم عنوان تحت مادي خسارات اعظم بخش: گفت توان مي مدني دادرسي
 سارتخ از قسمتي فقط و شده خارج جبران و ترميم قابل خسارات گردونه

 ديد در كه است اي اندازه به منفعت فوت احتمال درجه آن در كه» النفع عدم«
  .است جبران و مطالبه قابل شمرد» مسلم« ضرر را آن بتوان عرف

 بايد كه خساراتي بدني، صدمات مورد در مدني مسئوليت قانون 5 ماده طبق
 جبران ـ3 ادگي،كارافت از خسارات ـ2 معالجه، هزينه ـ1: از عبارتند شود جبران
  زندگي مخارج افزايش

 هاي زيان و بدني صدمات و عواقب ميزان توان نمي قطع بطور چون همچنين
 حق سال دو تا دادگاه به مدني مسئوليت قانون 5 ماده كرد تعيين را مالي

 ممكن پزشكي گروه توسط درمان طي در. است داده را حكم به نسبت تجديدنظر
 بايد ضررها اين قانون طبق كه شود، وارد درمان حتت بيمار به بدني ضرر است
  .شود جبران و تقويم
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  زيان معنوي ـ ب
. ندارد جهاني مشترك ترمينولوژي ناميم مي غيرمالي ضرر كه حقوق حوزه اين

 حقوق به و ندارد اقتصادي و مالي چهره كه است خسارتي معنوي ضرر از مقصود(
 منافع و معنوي دارايي به كه هايي آسيب )زند نمي صدمه شخص دارايي و مالي

 واژه از اوقات برخي. گويند معنوي ضرر را شود مي وارد شخص غيرمالي و عاطفي
 يك در. است باالتر نبودن شاد يا غصه و غم از كه شود مي استفاده عصبي شوك
 مانند. است غيرمالي و عاطفي منافع به صدمه«: معنوي ضرر شده گفته تعريف
 و آزادي و حيثيت و آبرو رفتن بين از روحي، هاي رنج و جسمي درد احساس
  )244 ص ،1378 كاتوزيان،(. »شرمساري ايجاد

 هرگونه ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 171 اصل صريح نص مطابق
 شده منتفي معنوي خسارت جبران به نسبت حكم صدور امكان به نسبت ترديد
 آن، جبران كيفيت و پول هب معنوي خسارات تبديل خصوص در گرچه. است
 جبران لزوم مدني مسئوليت قانون در. ندارد وجود مذكور اصل در صريحي حكم

 به ناظر قانون متن اما. است شده بيني پيش صراحت به 10 ماده در معنوي ضررهاي
 هاي زيان شامل و است خانوادگي و شخصي اعتبار و حيثيت به وارد هاي زيان

 آئين قانون ماده 2 بند در ديگر سوي از. شود مين روحي هاي لطمه و عاطفي
 ،1387 كاتوزيان،(. است آمده معنوي ضرر شمار در» روحي صدمات« مدني دادرسي

  )258ص
 معنوي زيان و ضرر: اوالً :است شده مطرح ايراداتي معنوي خسارات جبران مورد در
  .است دشوار اضيق و كارشناس براي خساراتي چنين برآورد و نيست پول به تقويم قابل

 خود عاطفي و روحي تألمات معنوي، هاي زيان از متضرر نيست پسنديده: ثانياً
 يك و پول مقداري بين تعادلي توان نمي كه اين عالوه به كند، مطالبه پول با را
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  )64ـ66صص ،1373 جليلوند، ،94،ص1379 زدانيان،ي(. كرد برقرار روحي تألم و درد
 روحي آالم تسكين معنوي، خسارات تدارك از هدف شود، مي گفته پاسخ در
 گرچه ديگر، سوي از. گردد مي ديده خسارت خشنودي سبب كه است ديده زيان
 هاي روش وسيله به ولي است، معنوي خسارت جبران رايج وسيله پول مبلغي تأديه
 از حيثيت اعاده: مانند. نمود معنوي خسارات جبران به مبادرت توان مي نيز ديگر
 مفتري محكوميت حكم اعالم يا و ها روزنامه و جرايد در انتشار وسيله به متضرر
  .اكاذيب نشر و افتراء از حاصل معنوي هاي زيان ترميم براي

. دارد اشاره معنوي خسارت جبران لزوم به نيز مدني مسئوليت قانون 2 و 1 مواد
 خارج وليتمسئ به مربوط مستقيم شكل به مدني، مسئوليت قانون مواد اين اگرچه

 نيز را قرارداد اجراي عدم از ناشي معنوي ضرر جبران لزوم ليكن است، قرارداد از
 جبران قابل را معنوي ضرر قانونگذار وقتي زيرا آورد، دست به آن از توان مي

 و جرم از ناشي يا قرارداد اجراي عدم از ناشي ضرر كه كند مي فرقي چه بداند
  )212ص ،1382 صفايي،(. باشد قهري خطاي
 معنوي خسارت جبران كه بودند كساني از شلتوت شيخ مرحوم عامه فقهاي از

 نقيبي،(. است داده قرار پذيرش مورد مالي تعزير طريق از اسالم شريعت در را
 داللت آنها مفاد كه گيرند مي قرار مستند و دارند وجود نيز رواياتي )192ص ،1386
  .دارد اسالم رد روحي و معنوي خسارات جبران پذيرش بر

 از ناشي رنج و درد شامل فيزيوتراپيست اعمال از ناشي معنوي هاي زيان
 از بيمار تمتع حق سلب همچنين و اطرافيان تالم و تاثر و جاني صدمات

 به توجه با كه باشد مي معنوي ضررهاي جمله از جسماني لذائذ از برخورداري
 نيست مقدور آن جبران براي معنوي راه چون رسد مي نظر به ضرر جبران ضرورت

  .شود جبران نقدي پرداخت با بايد
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  زيان بدني ـ ج
 شمار به معنوي و مادي ضررهاي گروه دو بين زياني، بايد را بدني هاي صدمه
 گفته بدني ضرر تعريف در. است معنوي و مادي جنبه دو هر داراي كه چرا آورد،
 زيان باعث رواني نظر از مه شود، مي وارد شخص سالمت به كه هايي صدمه«: شده
 و كفن و كارافتادگي از و بيمارستان و جراحي و درمان هاي هزينه هم و است او

 ويني،-409 ش ،13991 شاباش، و مازو(. »كند مي تحميل او دارايي بر را دفن
  )108 ،ش2،ج1993

 نيست شكي» بدن بر ضرر« اما و«: گويد مي فقها از يكي بدني ضرر درباره
 شود مي بدن اعضاء متعارف شكل يا منفعت يا عين در نقص موجب چه آن كه

 يا مرض ايجاد عضو، قطع جرح، خواه است، اضرار فاعل، اقدام و باشد مي ضرر
 طبيعت با و است درد پيدايش موجب چه آن طور همين و باشد... و آن تشديد
  )199 و 198صص ،1417 مراغي، حسيني(. »است ضرر نيز دارد منافات انسان معمول

 اين غالب زيرا است، دشوار و بدني هاي صدمه از ناشي خسارت ارزيابي
 و نيست تقويم قابل ابتدا در آن واقعي ميزان و يابد مي تحقق آينده در ها خسارت
 كه كرد معين دقيق بطور توان نمي مثال بعنوان. است موثر آن در گمان و احتمال
 ايجاد شخص براي ناتواني و عوارضي چه مغزي ضربه يا جراحي يك از پس

 خواهد هزينه ميزان چه و كشيد خواهد طول مدت چه براي درمان اينكه و شود؟
 از خير؟ يا شود مي شخص دائم يا موقت بطور كارافتادگي از موجب آيا داشت؟
 به معنوي ضررهاي باعث بدني صدمات و مادي هاي هزينه كنار در ديگر طرف
 را كار نيز معنوي هاي خسارت اين ارزيابي كه شد دخواه او نزديكان و ديده زيان

  .كند مي دشوارتر
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 و داده قرار خاص توجه مورد را افراد جسماني سالمت مدني، مسئوليت قانون
 خسارات كليه جبران مسئول برساند، بدني آسيب يا صدمه ديگري به كه را كسي
 اثر در اگر«: دارد مي مقرر مدني مسئوليت قانون 5 ماده. است شناخته ديده آسيب
 ي قوه يا شود پيدا نقص او بدن در شده وارد كسي سالمت يا بدن به كه آسيبي
 شود، او زندگي مخارج افزايش موجب يا و برود بين از يا گردد كم ديده زيان كار

  .»است مزبور خسارات ي كليه جبران مسئول زيان ي واردكننده
  

  رابطه سببيت ـ مبحث سوم
 دشوار چندان باشد زيان ايجاد عامل واحد سبب كه زماني در بيتسب رابطه بررسي
 ليكن ،)الف( گيرد مي قرار مطالعه مورد سببيت مفهوم عنوان تحت و نيست

 باشند، دخيل زيان ايجاد در عامل چند كه كند مي خودنمايي زماني كار دشواري
 تعدد نعنوا تحت ما و گردد مي مطرح سبب تعدد عنوان تحت معموالً بحث اين

  ).ب( كنيم مي بحث آن از سببيت
  

  مفهوم سببيت ـ بند نخست
 و زيانبار فعل بر عالوه مدني، مسئوليت تحقق اصلي عناصر و اركان از يكي

 واژه از اگرچه. است دو اين بين سببيت رابطه وجود است، شده واقع كه ضرري
 اين اما. شود مي استفاده) عليت رابطه( سببيت رابطه بيان براي» سبب« و» علت«

 آن شناسايي كه است دقيق و فلسفي مفهوم يك اصطالح اين كه نيست معنا بدان
 رابطه بلكه باشد محتاج فيلسوفانه هاي اثبات و نفي و معلولي و علي هاي مداقه به

 بيان بدين است، ظهور نوعي. است عرفي كامالً معنايي واجد حقوق، در سببيت
 ديگر اي حادثه نتيجه را رخدادي و كند برقرار طهراب چيز دو ميان عرف هرگاه كه
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  .است موجود سببي اي رابطه دو آن ميان كه است آن بر ظاهر و اصل بداند،
 عرف نظر در بايست مي لذا آن، مسبب نه است تلف مباشر پزشك اتالف، در
 ضرر انتساب بطوريكه باشد، سببيت و عليت رابطه پزشكي گروه فعل و ضرر بين
 قصد پزشك اگرچه باشد، صحيح عرف در پزشكي گروه از شخص اي پزشك به

 فاعل اراده از بايد عمل يعني است الزم فاعل به عمل انتساب. باشد نداشته اضرار
  .شود ناشي

 سببيت رابطه اين دادرس، نوعي بطور اما. است ديده زيان با سببيت رابطه اثبات
 رابطه، اين اثبات موارد يشترب در واقع در و يابد درمي عرفي ظهور همان از را

 در سببيت، رابطه احراز براي البته. نهد نمي متضرر خواهان برعهده را شاق تكليفي
. گردد متوسل متخصصان و كارشناسان نظريه به تواند مي قاضي لزوم صورت

  )105 ص ،1375 تبار، جعفري(
 ضرر و فتل و مرتكب فعل بين سببيت عرفي رابطه احراز معموالً اين وجود با
 و دهد انجام خود حرفه در نامتعارف كاري پزشك كه است ممكن صورتي در

 زيانبار فعل فاعل بر طريق اين از كه مسئوليتي و اتالف در اهميت حائز نكته
 استقرار عقلي اقتضائات از يكي عليت رابطه كه است اين شود، مي تحميل

 بين را عليت رابطه وجود ايدب خسارت مطالبه براي ديده زيان و باشد، مي مسئوليت
 قرار خسارت جبران ضامن فيزيوتراپيستي نهايتاً و نمايد اثبات زيانبار فعل و زيان
 باشد موجود معقول و عرفي سببيت رابطه ضرر ايجاد و او عمل بين كه گيرد مي

  .دارد وجود عرفي و عقلي مالزمه دو اين بين گفت بتوان كه آنچنان
  

  ت در تعدد اسبابرابطه سببي ـ بند دوم
 آمدن وجود به در متعدد اسباب تاثير و علل وجود لحاظ به زيان وقوع سبب تعيين
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 حقوقي مفهوم به توجه با لذا. نيست پذير امكان سادگي به هميشه زيان، و ضرر
 ورود ضروري و الزم شرط كه، گيرد قرار توجه مورد عللي آن بايد سبب،

 تشخيص براي. شوند مي محسوب ضرر دورو سبب عرف، نظر در و بوده خسارت
 متعددي عوامل ضرر يك تحقق در. دارد وجود متعددي هاي نظريه سبب، اين
 بنابراين. طولي گاه و است عرضي اسباب اين گاه كه باشند داشته نقش توانند مي

 خسارت ورود باعث متعدد علل و اسباب كه، است جايي آن مساله دشواري
 اين رسد مي نظر به كه آنچه است؟ زيان ورود عامل كسي چه فعل حال. اند شده
 منحصر علت مسئول فعل كه نيست الزم مدني مسئوليت ايجاد براي كه، است
 نظر در بايد سبب. نكند دخالت راه اين در ديگري عامل هيچ و باشد زيان ورود
 عامل گفت بتوان كه اي گونه به باشد موثر حادثه وقوع در منطق حكم به يا عرف

 از اسباب اجتماع )425ص ،1378 كاتوزيان،(. است كرده وارد را ضرر سبب، يجادا
 گاه و دارد وجود واحد زمان در متعدد اسباب گاه. است نوع دو خود زماني نظر
 به را موثر سبب اين انتخاب معيار شده ابراز هاي نظريه. متفاوت زمان چند در

  .دهد مي دست
  

  نظريه برابري اسباب ـ الف
 آلماني حقوقدان و فيلسوف» بوري فن« عقايد مبناي بر كه نظريه اين اسبراس
 ضرر ايجاد در كننده دخالت اسباب تمام است، شده پرداخته و ساخته نوزدهم قرن

 وجود به را زيان تنهايي به علل از يك هيچ كه است اين بر فرض زيرا. برابرند
 پس. است داشته ضرورت تخسار ايراد براي آنها همه وجود بلكه است، نياروده
 علت از بخشي ديگري به سببيت اعطاي با يك هر و دارند برابر سهم آنها تمام
  .شود مي محسوب زيان ورود
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 وارد خسارت گاه هر ـ1: از عبارتند شود مي حاصل نظريه اين از كه نتايجي
 ورود اسباب از يكي خود، تقصير اثر در كس هر پس نباشد تجزيه قابل شده

 و دور نتايج تمامي جبران مسئول ديده زيان برابر در و كرده ايجاد را خسارت
 اجتماع و باشد تفكيك قابل خسارت اگر ـ2. است خويش زيانبار رفتار نزديك
 به عامالن از يك هر باشند، وارده ضرر تحقق علت عرضي صورت به اسباب
 دخالت ميزان گرا. بود خواهند مسئول اند، داشته زيان تحقق در كه دخالتي ميزان
 در تضامن نه است مسئوليت تساوي در چاره باشد ناپذير تجزيه ضرر و نباشد معين
 قطار دو يا كشتي دو بين تصادم صورت در«: دارد مي بيان 335 ماده مدني قانون
 تصادم كه بود خواهد طرفي متوجه مسئوليت آنها امثال و اتومبيل دو يا آهن راه
 كرده مسامحه يا تقصير طرفين اگر و باشد شده حاصل او مسامحه يا عمد نتيجه در

 تقصير طرف دو هر كه فرضي در اينجا در. »بود خواهند مسئول دو هر باشد
 پي در و داند مي مسئول را طرف دو هر خطا، ضعف و شدت به توجه بدون دارند،
 بايد نظريه اين نقد در. دارد تمايل اسباب برابري به و نبوده تقصير ميزان تعيين
 تقصير بدون هاي مسئوليت در و است تقصير نظريه با متناسب نظريه اين: گفت

 ناچار را صالح ذي مرجع اسباب، دانستن برابر گفت بايد طرفي از. ندارد كاربردي
 منطق با روند اين ولي گيرد درنظر را نزديك و دور اسباب تمام تا سازد مي

 همه طرفي از. ندارد سازگاري دگانزياندي سريع جبران و دادرسي اصول حقوقي،
 ساز زمينه تنها اسباب از بعضي و ندارند برابر سهم ضرر ورود در شرايط و اسباب
 برابر سهم جهت همين به ندارد وجود وارده ضرر و آنها بين عليتي رابطه و هستند

 از يكي خود تقصير اثر در كس هر گفت بايد و است ناعادالنه خسارت جبران از
 بايد و است مسئول ديده زيان برابر در باشد، كرده فراهم را ضرر ورود اسباب
 از بسياري در اسباب برابري نظريه امروزه. كند تحمل نيز را آن نتايج كليه



  

 

  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و      فصلنامه حقوق پزشكي/   113

كان
ار

 
يت

ئول
مس

 
دني

م
 

ست
راپي

يوت
فيز

 در 
جه

نتي
 

الف
ات

  

 بين تفاوت براي منطقي معياري يافتن فكر به انديشمندان و شده متروك كشورها
  .هستند مسئول سبب موثرترين و مهمترين يافتن و اسباب

  
  نظريه سبب مقدم در تاثير ـ ب
 اند، گفته اماميه فقهاي از گروهي است، شده ارائه طولي اسباب مورد در نظريه اين
 تقدم زماني نظر از معنوي و مادي زيان ورود در سبب چند تاثير و دخالت گاه هر
 در ديگر اسباب از زودتر كه است سببي برعهده مسئوليت باشد، داشته تاخر و

  )461 ص ،1378 كاتوزيان،: از نقل به(. است گذاشته اثر ضرر تحقق
 اثر حكم ترديد، صورت در: فرمايد مي مساله توجيه در جواهر صاحب مرحوم

 شرط مانند اول سبب به نسبت كه دوم حكم به و كنيم مي استصحاب را اول سبب
 از برخي مذكور، نظريه نقد در )146 ،ص1398 نجفي،(. دهيم مي ترجيح است، مباشر
 استصحاب و ندارد استصحاب جز قاطعي دليل مشهور، نظر: اند گفته معاصر فقهاي

 در دوم سبب اثرگذاري از قبل سابقي تعيين زيرا شود، نمي جاري مورد اين در هم
 ماده در اسالمي مجازات قانون اين وجود با )260 ص ،1396 خويي،( .نيست دست
. است پذيرفته را تاثير در مقدم سبب نظريه فقه، در مشهور نظر از پيروي به 364
 دخالت سبب نحو به جنايتي وقوع در عدوانا نفر دو گاه هر«: آمده ماده اين در

 ديگري سبب تاثير از قبل جنايت وقوع در او كار تاثير كه كسي باشند، داشته
 و نمايد حفر چاهي نفر دو آن از يكي كه اين مانند: بود خواهد ضامن باشد،

 چاه به سنگ با برخورد سبب به عابر و دهد قرار آن كنار در را سنگي ديگري
 و نيست كننده حفر عهده به چيزي و است ضامن گذارده را سنگ كه كسي افتد،
 متعدي شخص فقط باشد، عدواني غير ديگري و عدواني دو آن از يكي عمل اگر

  .»بود خواهد ضامن
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 جراحت درمان در پزشكي اگر كه شود، نتيجه چنين است ممكن ماده مفاد از
 مسئول مباالت بي پزشك بميرد، بيمار و كند كوتاهي ديگري وسيله به شده وارد

 اي نتيجه اين است، تاثير در مقدم سبب جرح، ديده زيان قتل در كه چرا نيست،
 را آن نزديك سبب از ماده تعبير و پذيرد نمي را آن سليمي ذوق هيچ كه است

 به پزشك بايد» نزديك سبب« نظريه طبق بر ،حاليكه در. سازد مي ضروري
 و پزشك» اسباب برابري« مبناي بر و باشد مرگ از ناشي خسارات مسئول تنهايي
 را موخر سبب كه هم آنان. باشند داشته تضامني مسئوليت مورد اين در ضارب
 را پزشك بايد و اند رسيده نزديك سبب نظريه به واقع در اند، شناخته مسئول
  .انندبد مسئول
 و كرد محدود تفسير را آن بايد حكم، نامطلوب نتايج از احتراز براي پس،

 در: باشد ناپذير تجزيه سبب دو از ناشي ضرر كه شناخت موردي ويژه را حكم
 عرفي رابطه كندن چاه كه است اي گونه به وضع سنگ، نهادن و چاه كندن مثال
 در ولي. بخشد مي كمال را آن و كند نمي قطع ضرر ورود با را تأثير در مقدم سبب
 پزشك خطاي نگوييم اگر كه است اي گونه به وضع جرح، و پزشك خطاي مثال
 بايد كند، مي قطع قرباني مرگ با را حرج عرفي ارتباط ضرر با نزديكي دليل به

 يا كند مي تضعيف را تأثير در مقدم سبب با رابطه و است اقوي سبب كه پذيرفت
 به منسوب را تلف عرف كه ادعا اين طرفي از. ماند مي قيبا آن كنار در كم دست
 گفت توان مي كم دست و ندارد همراه به دليلي كرده اثر زودتر كه داند مي كسي
  .دارند را مال اتالف قصد دو هر كه جايي در ويژه به نيست، چنين هميشه

  
  واسطه نظريه سبب نزديك و بي ـ ج
 آن توجيه در. شود مي تلقي مسئول سبب، آخرين و نزديكترين فقط نظريه اين در
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. است آسان دادرس كار ضرر، ورود سبب بررسي در نظريه اين با: گفت توان مي
 عادي و طبيعي حالت چيز همه زيانبار، فعل يا حادثه آخرين از پيش طرفي از

 به را ضرر و كرده دگرگون را وضع اقدام يا حادثه آخرين ليكن داشته، را خود
 در بيشتري نقش معموالً سبب آخرين كه گفت بايد همچنين. است آورده بار

 ممكن زيان ورود از جلوگيري بسا چه سبب، آخرين از قبل تا و دارد ضرر تحقق
  .باشد

 فرانسه حقوق در ولي دارد گرايش دليل اين به امروزه انگليس، كشور حقوق
 در. شود جبران يابد مي زياني هرگونه مدني قانون 1383 و 1382 مواد موجب به

 دو از تلفيقي كه كرده انتخاب را سومي راه مدني مسئوليت قانون 1 ماده در ايران
 كلي قاعده بيان كنار در و باشد مي تاثير در مقدم سبب و اسباب برابري روش
 نوعي ايجاد متضمن كه آن، مصاديق شمارش و احصاء به زيان، جبران براي

 نيز مدني حقوق در )359ص ،1376 زاده، مقاس(. گمارند مي دست است، محدوديت
 كه چنان است، نزديك سبب پذيرش آثار از ضرر ورود مسبب بر مباشر تقدم
 قانون 520 ماده به توجه با ما حقوق در. اند كرده تصريح آن به فقهاء از بعضي
 وارده خسارت مطالبه خصوص در... «: دارد مي بيان كه مدني دادرسي آيين

 انجام عدم از ناشي بالواسطه وارده زيان كه نمايد ثابت را جهت اين بايد خواهان
 دادگاه صورت اين غير در است بوده خواسته تسليم عدم يا آن تاخير يا تعهد

 يكي ضرر، ورود مسبب بر مباشر تقدم. »كرد خواهد رد را خسارت مطالبه دعواي
 نظر يرشپذ و تاييد مقام در واقع در كه است نزديك سبب پذيرش آثار از
  )458ص ،1378 كاتوزيان،(. است» واسطه بي سبب«

 بعنوان دانست مسئول و مقصر را نزديك سبب فقط توان نمي گفت بايد البته
 قرار جراحي عمل مورد جراحي توسط عصبي ضايعه از پس بيماري وقتي مثال
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 جراح اينكه از اعم بوده، نشده انجام خوب مختلف داليل به عمل اين كه گيرد مي
 فني نكات رعايت جراحي در يا نداشته عضله و عصب پيوند براي كافي تخصص

 در. است كرده عصب پيوند و دوخت به اقدام نامناسب نخ با مثالً و نكرده را
 شود، وارد بايد درماني حركت حين كه كم فشار با است ممكن فيزيوتراپي هنگام
 و مقصر نزديك سبب اين نبايد كه شود جراحي عمل شدن ضايع و پارگي منجر

 بيش فشاري و كرده احتياطي بي هم فيزيوتراپيست اگر حتي. شود شناخته مسئول
  .هستند مسئول دو هر گفت بايد باشد كرده وارد نياز حد از

 اعتنايي بي و است دورتر تر، قوي سبب نيز گاه: شده گفته مذكور نظريه نقد در
 قانون )459 ،1378 كاتوزيان،( .آورد يم بار به نامطلوبي و عادالنه غير نتايج بدان،
 كه موردي است، آن سبب نزديكترين تلف مباشر اين با ،332 ماده در نيز مدني
 مسأله اين داوري و شمرد مي مسئول را آن ايجاد عامل باشد، تر قوي دورتر سبب

 براي است عنواني امروز» نزديك سبب« گفت بايد البته. گذارد وامي عرف به را
 ضروري عرف ديد در زيانبار حادثه با آن ارتباط كه سببي اصلي، سبب دندا نشان
  .شود شناخته ضرر ورود مسئول بايد آن عامل و است

  
  نظريه سبب متعارف و اصلي ـ د

 نام به آلماني روانشناس و فيلسوف توسط ميالدي نوزدهم قرن اواخر در نظريه اين
 طور به را فرضيه اين نيز آلمان قضايي رويه و شد ارائه) von kries( كريس فن

 سبب بين بايد: دارند عقيده نظريه اين پيروان )361 ص ،1376 زاده، قاسم(. پذيرفت قاطع
 شد قائل تفاوت است، كرده فراهم تاثير براي را زمينه كه شرايطي و خسارت ورود

 ،مختلف علل ميان از نظريه، اين مطابق. آيند حساب به اسباب جزء نبايد شرايط و
 منجر امور، عادي سير و متعارف مبناي بر كه است خسارت ورود سبب علتي تنها
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 ناشي او تقصير از كه است هايي زيان جبران مسئول هركس و شود ضرر ورود به
 و اوضاع تحت و غيرعادي آمدهاي پيش اثر در كه نتايجي درباره ولي شود، مي

 قلمداد خسارت جبران سئولم را كسي نبايد شده، ايجاد استثنايي و خاص احوال
 جدا زيان ورود و علل و اسباب از را شرايط كه است اين نظريه اين ويژگي. كنيم
: دارد مي بيان كه اسالمي مجازات قانون 352 ماده مطابق ماده حقوق در. است كرده

 كه بداند و كند روشن آتش آن بر زائد يا نياز مقدار به خود ملك در كسي هرگاه«
 سرايت ديگر جاي به اتفاقاً لكن نكند سرايت نيز عادتاً و كند نمي ايتسر جايي به

 اي پاره در امر اين پذيرش» .بود نخواهد ضامن شود خسارت يا تلف موجب و كند
 رويه و حقوق دكترين قاطع پذيرش و گرايش عالوه هب. است مشهود موارد از

 سبب نظريه از ستانله مصر، اتريش، سوئيس، فرانسه، و آمريكا كشورهاي قضايي
 اهمال عادي و متعارف نتيجه كه داند مي خساراتي مسئول تنها را شخص كه متعارف

  )465 ،1378 كاتوزيان،( .است مشهود اوست، قصور يا
 مسئوليت ايجاد در ضرر بيني پيش قابليت اينكه: گفت بايد نظريه اين نقد در
 ايجادكننده عوامل آن، بر عالوه و كرد توجيه توان نمي علمي معيار با را باشد موثر
 متعارف سبب شناسايي معموالً كه هستند مبهم و متعدد و پيچيده چنان گاه ضرر،

 و متحمل و بيني پيش قابل سبب عرف نظر در كه بطوري آنها، بين در اصلي و
  .است دشوار باشد، مهم

 را سدادر متعارف، سبب نظريه كه معتقدند فرانسوي حقوقدانان ريپروبوالنژه،
 جايي زيرا. است بوده مقصر زيانبار فعل بروز در كه كند مي علتي جستجوي به وادار
 مربوط مرتكب تقصير به كه سببي آمده، پيش ضرر ورود از قبل حادثه چند كه
  .شود زيان ورود موجب كه است بيني  پيش قابل شود، مي
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  وليت نسبيؤنظريه مس ـ هـ
 در را اسباب از هريك تأثير ميزان بايد سئوليتم تعيين براي نظريه، اين مبناي بر

 تأثير ضرر ورود در كه اي اندازه به را سبب هر و داد تميز شده وارد هاي زيان
 سببي بعنوان فيزيوتراپيست اگر مثال بعنوان. بدانيم خسارت تدارك مسئول داشته،

 در رصدد پنجاه ميزان به اگر شود، بيمار به خسارت ورود موجب متعدد اسباب از
 بشناسيم، وارده خسارات از نيمي مسئول را وي باشد، گذاشته تأثير ضرر حدوث
 سبب هر و دانسته اسباب تأثير درجه تابع را فيزيوتراپيست مسئوليت ميزان يعني
 اگرچه. بدانيم خسارت جبران و ترميم مسئول زيان، ورود در آن تأثير ميزان به را
 ما قضايي عرف و دارد زيادي طرفداران اتقض و حقوقدانان بين در نظريه اين

 نسبت حكم صدور و رسيدگي در نظريه اين از محاكم دادرسان تبعيت از حكايت
 بدني صدمات يا رانندگي تصادفات و كار از ناشي حوادث هاي پرونده به

 تجزيه ـ1: است گرفته قرار انتقاد مورد جهت دو از نظريه اين اما. دارد غيرعمدي
 طرفي از و نبوده آسان چندان است سبب چند مشترك محصول كه زياني كردن
 بين در گاهي ـ2. هستند رنگي كم نقش داراي و تقصير فاقد ها سبب از بعضي
 كه خوريم برمي عامل و سبب چند يا دو به اند آورده بار به را خسارت كه عواملي
 اين به اينجا در. است درصد پنجاه از بيش ضرر ورود در يك هر تأثير درجه
 معيار گاهي طرفي از. كنيم تقسيم چگونه را خسارت كه خوريم برمي مشكل
  .ندارد وجود اسباب از يك هر مسئوليت ميزان تعيين براي منطقي
 تقسيم در نظريه اين گفت بايد ، نظريه اين بر وارده ايرادهاي رغم به اما

 درجه ميزان هب را سبب هر و است گرفته پيش در را اي عادالنه راه مسئوليت
  .داند مي مسئول شده مرتكب ضرر بروز در كه تقصيري
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 محدوديت داراي بيمار يك با فيزيوتراپيست يك كه زماني مثال عنوان به
 حركت انجام حين در اگر كند، مي كار وليگامان عصب پيوند عمل از بعد حركت
 شود وارد اربيم به اي صدمه محدوديت، رفع و حركتي دامنه افزايش براي درماني،
 در پارگي اينكه، صرف توان نمي شود، شده پيوند تاندون پارگي دچار مثال براي
 شود، شناخته مسئول و مقصر است، مباشر او و افتاده اتفاق درماني حركت هنگام
 كه بوده نادرستي جراحي عمل انجام بدنبال، پارگي اين اوقات گاهي كه چرا

 و تقصير ميزان شناخت و است شده نجاما غيرمتخصص پزشك يك توسط احتماالً
 اينكه هم و است نزديك انصاف به هم افتاده اتفاق زيانبار فعل در يك هر تأثير
 كافي دقت عملش انجام در درمان مثل گروهي كار يك در فرد هر شود مي باعث

 در اما. بياندازد ديگري دوش بر را خود مسئوليت بار نتواند كسي و ببرد بكار را
 مشكل بسيار پزشك تقصير اثبات گاهي و است دشوار بسيار كاري نينچ عمل
 ميزان تعيين و مقصرها تمام تشخيص موارد اكثر در گفت بايد البته. است

 گاه و تخصصي مشكل، بسيار كار زيانبار فعل بروز در يك هر مسئوليت
 دخيل اسباب تمام بين مسئوليت تقسيم حل، راه بهترين بنابراين و. است غيرممكن

 اي پزشكي كارشناسان توسط كه آنهاست تقصير ميزان به توجه با حادثه در
  .گردد مي تعيين قانوني پزشكي
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  نتيجه
 نظر به امر بادي در فيزيوتراپيست، مدني مسئوليت قانوني مباني با رابطه در
 بر شده، انشاء طبيب ضمان خصوص در كه مدني قانون 319 ماده كه رسد مي

 خسارت هرگونه ماده اين براساس. كند حكومت نيز فيزيوتراپي از ناشي ضمان
 پديدار طبيب هاي معالجه نتيجه در كه مال يا عضو نقص يا جان تلف از ناشي
 باشد وي شخصي معالجه از ناشي خسارت اين خواه است، طبيب عهده بر گردد، مي
 و طبيب بودن متخصص و حاذق. باشد شده ايجاد وي دستور واسطه به خواه و

 اين. است ضامن حال هر به و نداشته تأثيري نيز او ولي يا مريض اذن همچنين
 مسئول وي هرحال به و است مطلق نيز طبيب تقصير عدم يا تقصير به نسبت ماده

 كه رسد مي نظر به ترتيب بدين. است وارده مالي و جاني خسارات جبران
 هم شامل مطلق مسئوليت اين و باشد بوده قانونگذار مدنظر طبيب مطلق مسئوليت
 خاص نظام داشته نظر در قانونگذار گويا و گردد طبيب تسبيب هم و اتالف

  .گيرد فاصله مدني مسئوليت عمومي قواعد از و گذارد بنا مدني مسئوليت
 در طبيب براي مدني مسئوليت خاص نظام كه كنيم فرض اگر اين، وجود با
 و استثنا مقام در بايد صورت اين در كه نمود اذعان بايد است، شده گرفته نظر

 را» طبيب« لفظ و نمود عمل متيقن قدر به قهري ضمان عمومي مقررات از عدول
 از و پزشكي حرف مشاغلين ساير و نمود تفسير پزشك يعني آن خاص معناي در

 همه، اين با. دانست تسبيب و اتالف عام قواعد مشمول را فيزيوتراپيست جمله
 نظر در شود مي نيز فيزيوتراپيست شامل كه عامي معناي در را طبيب اگر حتي

 حقيقت، در. باشد كرده تأسيس خاصي نظام ماده، اين كه آيد نمي نظر به بگيريم،
 مواد بين جمع راستاي در نيز و اماميه فقهاي مشهور نظر فقهي، سوابق به توجه با

 پزشكي حرف شاغلين و كپزش اتالف به ناظر صرفاً را 319 ماده توان مي قانوني،
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 اين نبايد ،»كند مي صادر را آن دستور يا« است آمده مزبور ماده در اگر. دانست
 اين زيرا شود، مي ماده اين مشمول نيز پزشك تسبيب كه كند ايجاد را تصور
 شود مي خسارت ورود موجب مستقيم كه مباشري كه است مواردي به ناظر عبارت

 نقش داشتن با پزشك و بوده پزشك تعليمات تحت است، مباشر حقيقت در و
 پرستار كه زماني است قبيل اين از باشد؛ مي مباشر از اقوي سبب عنوان به اساسي،

 عمل هر يا و دوختن بريدن، به اقدام پزشك دستور به عمل اطاق تكنسين يا و
 319 ماده مشمول آن فراگير معناي در تسبيب اگر نتيجه، در. نمايد مي ديگري

 باشد مي مباشر از اقوي سبب ضمان قاعده و اتالف قاعده با منطبق ماده اين شد،نبا
  .است نگرفته فاصله مدني مسئوليت عمومي قواعد با حيث اين از و

 حرف شاغلين اتالف به مذكور قانوني ماده شمول دايره ساختن محدود فرض با
 به نسبت مذكور هماد براساس آنان مطلق مسئوليت رسد مي نظر به هم باز پزشكي،
 مطلق مسئوليت اگر حقيقت، در. باشد نمي توجيه قابل چندان افراد اين اقدام ماهيت
 عمل ابتكار شهامت بپذيريم، را ها فيزيوتراپيست قبيل از وابسته مشاغل و پزشكان

 باقي معالجه بدون بيماران از بعضي تنها نه و گردد مي سلب آنان از جدي اقدام و
 تفسير گذشته آن از ايستند، بازمي پيشرفت و تحول از پزشكي ومعل كه مانند مي

 هر با رابطه در سيستماتيك طور به ذمه برائت شرط شده موجب ماده، اين از خشن
 حكم جبران براي رسد مي نظر به و برسد او ولي يا بيمار امضاء به پزشكي اقدام
 322 ماده وفق طشر اين پذيرش جز راهي اسالمي مجازات قانون 319 ماده خشن
 پيدا فيزيوتراپيستي كمتر عمل در اين، وجود با. است نداشته وجود قانون همان
 حاليست در اين و بگيرد امضاء ذمه برائت شرط ذيل در خود بيمار از كه شود مي
 و باشد ضروري شرطي چنين به توسل رسد مي نظر به كنوني شرايط در كه

  .نماييم مي گفته پيش 322 ماده موضوع مكانيسم از هاستفاد به توصيه را ها فيزيوتراپيست
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. باشد احسان قاعده به تمسك ،319 ماده تعديل راه كه است اين حقيقت
 آن نتيجه گاهي كه دارد احسان قصد پردازد، مي بيماران درمان به كه پزشكي
 قصد داشتن ولي نگردد قلمداد احسان عمل نتيجه و باشد آور زيان است ممكن
 دريافت و نيست قاعده اين به توسل مانع پزشكان گرفتن اجرت. فيستكا احسان
 يا و زيبايي صرفاً اعمال در مگر كند، نمي زائل پزشك از را محسن عنوان دستمزد
 خارج احسان چارچوب از تواند مي كه پزشكي هاي كلينيك مĤبانه تجارت اقدامات
 با رابطه در احسان اعدهق. باشد آور ضمان آنان ناحيه از اتالفي هر در و گردد
 پزشكي اعمال اينكه آن  و دارد استناد قابليت بيشتر حيث يك از پزشكي اعمال
 جمع نتيجه بيمار شخص براي شخصاً هم و است مفيد اجتماع كل براي نوعاً هم
 ارتكاب صورت در مگر است پزشك مسئوليت عدم احسان، قاعده و 319 ماده

 در يا و زيبايي جراحي همچون جراحي خاص اعانو با رابطه در همچنين. تقصير
 پزشكي سازي تجاري و درآمد كسب دنبال به كه پزشكي هاي كلينك خصوص

  .نمود احسان قاعده به توجه بدون 319 ماده اجراي به حكم توان مي نيز باشند مي
 اتالف حال هر در كه گرفت نتيجه توان مي شد گفته آنچه مجموع از

 قاعده مشمول اينكه مگر است، تقصير بدون مدني ئوليتمس موجب فيزيوتراپيست
 نمود ذكر فيزيوتراپيست اتالف از توان مي كه هايي نمونه. گيرد قرار احسان
 توانبخشي فيزيوتراپيستي، جمله از درماني تمرين در كه صدماتي: از عبارتند
... و مفاصل سازي متحرك و دستي هاي كشش ،P.N.F تمرينات قلبي، بيماران

  .شود حادث تواند يم
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  منابعفهرست 
  .33 ص ،2 چ ارجمند، انتشارات ،)ها روش و اصول( درماني حركت صوفيا، دورباطي نقدي

  .45 ص ،2 چ ،1378 مهر، نشر توانبخشي، و قلب جراحي آنيتا، اسحاقي و داريوش جاويدي
 معاينه كليه در درماني تمرين هاي تكنيك كاربرد: نامه پايانه ).1370. (افسانه مشعشعي و فدرا راد رسولي
  .1 ص تهران، دانشگاه مفاصل،
  .138 ص ،1 ج تهران، دانشگاه انتشارات تعهدات، حقوق ).1347( .عبدالمجيد مقامي قائم اميري

 انتشار، سهامي شركت قهري، ضمان قرارداد، از خارج هاي الزام مدني، حقوق). 1376. (ناصر كاتوزيان
  .219 ص ،1ج

 حقوق در كاال فروشندگان و سازندگان مسئوليت ).1385. (بازرگاني هاي پژوهش العاتمط ي موسسه
  .بازرگاني هاي پژوهش و مطالعات ي موسسه: تهران ايران،

  .242 ص ،1 ج ،2 چ تهران، دانشگاه نشر مدني، مسئوليت ).1378( .ناصر كاتوزيان
  126 ص ،1373 فردوسي، انتشارات پزشك، مدني مسئوليت ).1373. (سياوش ،شجاعپوريان
 ،1 ج ،8 چ تهران، دانشگاه انتشارات قرارداد، از خارج هاي الزام مدني، مسئوليت). 1387. (ناصر كاتوزيان

  .242 ص ،97 ش
 جليلوند، -94 ص ،1379 دبستان، نشر مدني، مسئوليت قلمرو مدني، حقوق ).1373. (عليرضا يزدانيان
  .66 و 65 و 64 صص يلدا، نشر دولت، و قضات مدني مسئوليت يحيي،
  .212 ص ،2 ج ،2 چ ميزان، نشر قراردادها، عمومي قواعد ).1382. (سيدحسين صفايي
 انتشارات معاصر، حقوقي هاي نظام و ايران اسالم، حقوق در معنوي خسارت ).1386. (سيدابوالقاسم نقيبي

  .192 ص اميركبير،
 ش ،2 ج مدني، مسئوليت ويني، -409 ش ،8 چ تعهدات، مدني، حقوق دروس ).1991. (شاباش و مازو
  .245 ص ،99 ش پيشين، ناصر، كاتوزيان: از نقل به -بعد به 108

  .105ص ،دادگستر نشر كاال، فروشندگان و سازندگان مدني مسئوليت ).1375. (حسن تبار، جعفري
  .260ص ،2 ج المنهاج، تكلمه مباني ابوالقاسم، سيد خويي
 ،42 ج االسالميه، مكتبه االسالم، الشرايع شرح في الكالم جواهر .).ق.ه1398( .حسن محمد شيخ نجفي
  .146ص
 دانشكده حقوقي ديدگاههاي هاي فصلنامه خوددار، شخص مدني مسئوليت ).1376( .سيدمرتضي زاده قاسم
  .359 ص ،88 ش قضايي، علوم
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دي
جوا

ال 
سهي

  

  يادداشت شناسه مؤلف
  

زشكي تهران و كارشناس ارشد حقوق خصوصي كارشناس فيزيوتراپي از دانشگاه علوم پ :سهيال جوادي
  )نويسنده مسؤول( از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه

  
  s_javadi_k@yahoo.com :نشاني الكترونيك

  
 7/3/1392: تاريخ دريافت مقاله

 12/5/1392: تاريخ پذيرش مقاله


