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  پزشکی سقط در داروساز و پزشک مدنی یتمسؤول
 1ییطباطبا محمدصادقسید

  2نیازي عباس

  3نیازي نیکتا

  4نظري نیلوفر

  چکیده
 مجلس تصویب به 10/3/1384 تاریخ در ايواحده ماده سقط جنین خصوص در
 با چهارماهگی از پیشسقط جنین  به قانونگذار اذن بیانگر که رسید اسالمی شوراي
 داروساز و پزشک یتمسؤول مصوبه این علیرغم اما، بود تشریفاتی انجام و شرایط حصول

 عدم ،تشخیص در تقصیر از ناشی یتمسؤول این دارد. وجود موارد برخی در همچنان
 روش انتخاب ،مبهم و ناقص رسانیاطالع ،رسانیاطالع عدم قانونی، تشریفات رعایت

   است. قطس مورد در نامناسب عملکرد سرانجام و نامناسب
 صورت در ـ را چهارماهگی از پسسقط جنین  موضوع مزبور واحده ماده همچنین

 مقاله این در .است کردهن بیان ـ چهارماهگی از پیش سقط براي مجاز شرایط حصول
 جواز فرض در چهارماهگی از پیش سقط در داروساز و پزشک یتمسؤول موارد ابتدا

 از ادامه در و گرفت خواهد قرار بررسی و العهمط مورد واحده ماده از حاصل قانونی
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 در مقرر شرایط وجود با چهارماهگی از پس سقط در پزشک یتمسؤول عدم یا یتمسؤول
  رفت. خواهد سخن مذکور واحده ماده

  
  کلیدي واژگان

  جنین ،داروساز پزشک، ،مدنی یتمسؤول ،درمانی سقط
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  مقدمه
ش.، ص  1387 همدانی، (محمدي انادی توجه مورد دیرباز از پزشک یتمسؤول

 نیشتري با تواندمی دم دو چاقوي یک مثابه به پزشک است. بوده 1حقوق و) 34
 سال در نهد. انسان بر مرگ حد تا جراحتی یا بزداید جانی از را عمیق دردي
 2جنین سقط از ناشی یتمسؤول هراس که گذشت مجلس از ايواحده ماده 1384

   کاست. پزشکان و مادر از آن تشریفات اجراي و مقرر یطشرا وجود صورت در را
 از بحثی ،3باشد بوده جنین سقط مجازات حذف اگر تقنین این از هدف

 آن، انجام در خطاي یاسقط جنین  حصول عدم یجهنت در خاطی پزشک یتمسؤول
 ایجاد قانونگذار مقصود اگر اما بود، نخواهد مطرحدرمانی سقط قانون استناد به

 پدر یا و مادر و دارد اجرایی ضمانت حقوق، سایر مانند باشد، والدین نفع به حقی
 وي از و داده قرار تعقیب تحت را خاطی پزشک توانست خواهند دادستان یا و

 فرض در مجازات حذف درصدد تنها قانونگذار اگر همچنین. کنند خسارت مطالبه
 طریق از و نداشت جودو جدید قانون تصویب به نیازي بود، معلول سقط جنین

 هدف این به مربوط، مواد در مندرج مجازات حذف و اسالمی مجازات قانون اصالح
 یتمسؤول رفع صرفاً قانونگذار مقصود که رسدنمی نظر به بنابراین .یافتمی دست

 .)124ص ، ش. 1393؛ افشار قوچانی، 82ص  .،ش 1390، همکاران(ایزانلو و باشد  پزشک از
 (ماده اسالمی مجازات قانون 1392 سال اصالحات در اوالً کهآن بمطل این یدمؤ

 یتمسؤول به مربوط مواد شده، نسخ 629 تا 625 موادکه این علیرغم )728
 در ثانیاً؛ است نشده نسخ )624 تا 622 (موادسقط جنین  در داروفروش و پزشک

 اسیوناندیک مورد 51 با اينامهآیین ،سقط جنین کشوري کمیته 1381 سال
(عباسی و همکاران،  کرد پیشنهاد درمانیسقط جنین  براي جنینی و مادري قطعی
 پذیرش براي قانونی پزشکی سوي از شرایطی 1382 سال در و) 126ص  ،ش. 1391
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 که اجازه والدین براي سقط مورد 5و صدور مجوز سقط جنین اعالم شد 4درخواست
 3/3/1348 مصوب پزشکی انتظامی مهناآیین به توجه با نیز آن از پیش بود. نیاز
 دادهاي مشترك دادگستري و بهداري مجلسین اگر پزشک تشخیص مییسیونکم

 نفر دو تصویب و مشاوره از پس است الزم مادر جان سالمت برايسقط جنین 
 نگهبان شوراي نظر از امر این که )17 (ماده نمودمی سقط به اقدام دیگر، پزشک

 از قبل (ره)، خمینی امام حضرت از) 228، ص 3(مهرپور، ج  اياستفساریه به توجه با
، روزنامه رسمی شماره 8/8/63(نظریه شوراي نگهبان،  6بود شده پذیرفته روح ولوج

  .)913، ص 2ج ق.،  1424؛ امام خمینی، 11557
 یافتادگعقبـ اگر نگوییم تحصیل حاصل بود ـ  1384سال  7واحده ماده واقع در

 جاي به مادر، رضایت تنها و افزود قبلی مجوز به را جنین بودنلقهالخناقص یا
  .)89ص ، ش. 1382(رستمی و همکاران،  8دانست عمل این نیاز را والدین

 در معلولیتی یا دارد ضرورت مادر جان نجات که موردي درسقط جنین 
 است مسلمان کشورهاي اتفاق مورد آن، دامنه در تفاوت با دارد، وجود جنین

 درمانیسقط قانون تصویب با قانونگذار بنابراین .)13ص ، ش. 1388(قربانی و همکاران، 
 شرایط وجود با وي تا است داشته معلول جنین مادرِ براي حقی ایجاد به تصمیم
 و نباید این قانون دستاویزي براي سوء استفاده برخی یابد بدان دست بتواند قانونی

ص ، ش. 1390قوچانی،  (افشار گردد هاپرونده این به قضات توجه عدم و پزشکان از

 به قانون این مفاد اجراي از واحده متخلفین . طبق ذیل همین ماده)131
 مطابق زیرا، شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون در مقرر هايمجازات
 تقصیر هرچند، است بیمار بر وارده زیانمسؤول  پزشک شیعه فقه در مشهور
، ش. 1389(کاظمی،  9باشد کرده برائت اخذ معالجه از قبلکه این مگر باشد نکرده

 یتمسؤول از را پزشک نیز ضمان، از برائت شرط. )60ص ، ش. 1386؛ کریمی، 278ص 
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 بدین نماید،می جابجا را اثبات بار فقط و کندنمی معاف تقصیر اثبات صورت در
 دوش بر تقصیر عدم اتاثب بار باشد، نشده اخذ ضمان از برائت اگر که معنی

 قانون در و است دیدهزیان عهده بر تقصیر اثبات بار برائت اخذ صورت در و پزشک
 نه ولی ،است تقصیر بر مبتنی پزشک یتمسؤول 1392 مصوب اسالمی مجازات
(صفایی،  است اثبات قابل آن خالف که مفروض تقصیر بلکه شده،اثبات تقصیر

 جایگزین واحده ماده عام، مقررات تخصیص و گذارقانون اذن با. )149ص ، ش. 1391
 شد گفته که گونههمان و) 2ص ، ش. 1391(بادینی،  است شده نامه برائت و پدر اذن
 بین از مباالتیبی و تقصیر هرگونه ارتکاب یا عمدي اضرار در قانونی برائت این اثر
، ؛ باریکلو383ص ، ش. 1386(کاتوزیان، کند رود و اخالق چنین رفتاري را تحمل نمیمی

  . )249ص ، ش. 1385
 هرگونه از است عبارت »مدنی یتمسؤول« 10عام معناي حقوقی، اصطالح در
 از ناشی یتکه مسؤولاین از اعم دهدیم قرار شخص عهده بر قانون که تعهدي

 وارده ضررهاي به نسبت پزشک مدنی یتمسؤول و باشد قرارداد غیر یا قرارداد یک
 این منظور) 138ص ، ش. 1384(بادینی،  مدنی یتمسؤول معناي این رد بیمارانش به

   است. مقاله
 در که است ضرر ایجاد از بازدارندگی مدنی یتمسؤول کارکردهاي از یکی
 باعث یتمسؤول این زیرا، شده واقع انتقاد مورد 11پزشک شغلی خطاي خصوص

 )، اما عدمlandes & posner, 1987, 11بازدارندگی از انجام این حرفه خواهد شد (
 است یتمسؤول ایجاد بدون تقصیر ارتکاب اجازه معنی به دعوا این پذیرش

)(Barrett, 1972, 38. ممکن متفاوت، يهاگونه به و مختلف مراحل در پزشک 
 شایسته استفاده و درمانیسقط درست انجام مانع که شود تقصیري مرتکب است

   گردد. هاآن قانونی حقِ از والدین
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 عمومی ارکان باید شمردن پزشک یا داروساز،مسؤول براي شرایطی، چنین رد
 بروزـ  الف: یعنی 12است عنصر سه ایران در که درمانی مجموعه مدنی یتمسؤول
 سببیت رابطه احراز ـ ج بیمار؛ به خسارت ورود ؛ ب ـدرمانی و پزشکی خطاي

؛ 184، ص ش. 1392همکاران،  (طباطبایی و کرد احراز را خسارت بروز و وارده خطاي میان
 بخش سه به تواندمی خود پزشک تقصیر. )52ص ، ش. 1393مرادزاده و همکاران، 

 در قصور ـ3ـ تقصیر در اجراي درمان؛ 2 بیماري؛ تشخیص در ـ خطا1شود:  تقسیم
 در او سوي از یرتقص ارتکاب و باشدمسؤول  است ممکن نیز داروساز رسانی.اطالع
که داروساز حق تشخیص بیماري و م متصور است، چه آنهاي دوم و سوبخش
 این ادامه در داشت. نخواهد نقشی تشخیص مرحله در بنابراین 13.ندارد دارو تجویز
  شد. خواهد داده شرح بیشتر موارد

 آن نباید که است این ذکر شایان نکته» 14درمانیسقط« اصطالح خصوص در
 از نوعی شودمی درمانیآب از صحبت وقتی مثالً زیرا، بدانیم درمان از ايگونه را

 از ما درمانیسقط در ولی، شودمی انجام آب از استفاده با که است منظور درمان
 کنیم. پس منظور از این اصطالح در قانونسقط جنین به عنوان درمان استفاده نمی

 و کندنمی درمان را کسی سقط، واقع در نیست. درمان از ايشیوه پزشکی در و
 خطر از یا و کندمی جلوگیري تولدش از باشد الخلقهناقص یا افتادهعقب جنین اگر

 پس .ش.) 1391نسب، (شریعتی کندمی یشگیريپ دارد وجود مادر براي که جانی
 بکار قانونی پزشکی در »جنایی سقط« با تقابل جهت »درمانیسقط« عبارت
 بنابراین. )70ص ، ش. 1383، ؛ عباسی16ص ، ش. 1384(جاویدي،  است شده گرفته
 استفاده »پزشکی سقط« عبارت از »درمانیسقط« اصطالح جاي به است بهتر
  شود.
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  چهارماهگی از پیش سقط در پزشک یتـ مسؤول الف
  تشخیص در خطاـ 1

 وفق شود.می شروع تشخیص با بیمار معالجه براي پزشک کوشش و سعی
 بودنالخلقهناقص یا افتادگیعقب لدلی به بنا سقط جنین مذکور، واحده ماده

 در هم آن است، ممکن باشد توأم مادر جانی تهدید با که مادر بیماري یا جنین
 شدهانجام هايبررسی در باشد. داشته سن اهچهارم از ترکم جنین که فرضی

 ختم و تولد از قبل هايتشخیص درمان، کادر براي اخالقی نگرانی بیشترین
 ناهنجار هايجنین با پزشکی سقط را آن درصد یشترینب که است بارداري
  .)Garel, 2002, 13( دهدمی تشکیل
 از بعد و نداشت وجود هاناهنجاري به بردنپى امکان تولد، از قبل گذشته، در

 فقدان دلیل به الخلقهناقص نوزادان معموالً و گردیدمى هویدا واقعیت تولد،
 بسیارى باردارى، دوران در امروزه ولى، کردندمى فوت درمانى و بهداشتى امکانات

 از توانیم و است تشخیص قابل جنینى هايبیماري و نواقص و هاناهنجاري از
(طبیبی،  نمود خدمت اجتماع و مادر جنین، به و جلوگیرى موجوداتى چنین تولد

 تشخیص بر متوقفسقط جنین  انجام چیز، هر از پیش پس. )92ص ، ش. 1382
 خود پزشکی نظرات و هاتشخیصمسؤول  معالج، پزشک بنابراین .تاس بیماري
   .بود خواهد

، )142ص ، ش. 1391(صفایی،  است 15وسیله به تعهد تنها اصوالً پزشک تعهد
 و کار انجام در کوشش خود، توان و امکانات حد در است متعهد ایشان یعنی

 ملتزم بلکه، نیست نتیجه به وصول ضامن و نماید علمی اطالعات بکارگیري
، 2ج ، ش. 1384(جعفري لنگرودي،  کند فراهم را نتیجه به رسیدن وسیله تا گرددمی
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 بلکه، نیست وي تقصیر اماره نتیجه، حصول عدم و )52ص ، م. 1949عوده،  ؛976ص 
  .)69ص ، ش. 1387(ره پیک،  شود اثبات پزشک تقصیر باید

، پوریان(شجاعا خواهد بود اگر پزشک در مسأله تشخیص کوتاهی نماید مسؤول خط
 یا جنین بیماري تشخیص در پزشک تعهد که است آن درست) 155ص ، ش. 1373
 دانش پیشرفت به توجه با و مورد حسب مادر، براي بارداري ادامه خطر عدم

(خشنودي،  شود سنجیده ساخته مهیا پزشک براي علم این که امکاناتی و پزشکی

 سیلهو به تعهد کلی حکم تواننمی و )Pellegrino, 1999, 720 ؛418ص ، ش. 1392
  نمود. بیان مورد این در را نتیجه به تعهد یا

 بایست با رفتار پزشکی محتاط و متعارف در همان حرفه سنجیدهیماین رفتار 
 است کرده واجب پزشک بر پزشکی حرفه که خاصی تعهدات انجام عدم و شود

 مدنی است. مسؤولیت عمومی یکی از ارکانباشد که یم 16ي یا تقصیراحرفهخطاي 
 گذر و دانش یشرفتپ و اجتماعی تغییرات با همگام محتاط پزشک مفهوم البته
  .)159، ص ش. 1389 پوریان،؛ شجاع195ص ، ش. 1384(بادینی،  است یرمتغ زمان

 براي پس بدهد رخ است ممکن نیز متعارف پزشک تشخیص در اشتباه
 حادثه یا موفقیت عدم و شکست هرگونه و نیست افیک اشتباه وي دانستنمسؤول

 نفسهیف پزشکی عمل زیرا آید،ینم حساب به پزشکی خطاي ضرورتاً هنگام معالجه در
، )54ص ، ش. 1393(مرادزاده و همکاران،  نیست جدا خطر از خود، طبیعت حکم به و

 شکانپز ینماهرتر و است ضروري او شناختنمسؤول براي تقصیر ارتکاب بلکه
 امر این دلیل شوند اشتباه دچار هایماريب عالئم مشابهت علت به است ممکن
 در قضاوت روز اولین از کلی قاعده روي همین از است عمومی طور به بشر ضعف
 دهد انجام را خود تعهد علم، پیشرفت اندازه به پزشک که بوده این پزشکی امور

  .)162ص ، ش. 1373پوریان، ع؛ به نقل از شجا339ص ، م. 1951(الجوهري، 
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  ضروري غیر سقط به منجر نادرست تشخیصـ 2
ص ، ش. 1390(شریفی، تقصیر پزشک ممکن است به لحاظ عملی یا علمی باشد 

 با ياشدهگزارش نمونه در مثالً، ش.) 1392ق.م.ا،  495؛ مفهوم مخالف تبصره ماده 63
 پزشکی و شده تصمیم خاذات قطعی غیر تشخیص وجود با سونوگرافی دوبار انجام

 ،)28ص ، ش. 1389(اکرمی و همکاران،  است کرده صادر را درمانیسقط مجوز قانونی
 جهت به آگاهی صورت در دادستان حتی یا جنین پدر یا و مادر دارد امکان حال

  عدم قطعیت تشخیص و انجام سقط جنینی که ممکن است سالم بوده شاکی شوند.
 پزشک تقصیر اثبات بر عالوه باید شاکی سارت،خ مطالبه جهت امر این در

 خوانده، به مراجعه هنگام که نماید ثابت جنین، معلولیت ناصحیح تشخیص در
 آمدن دنیا به مانع پزشک نادرست تشخیص و بوده چهارماهگی از قبل جنین
 آرا، اتفاق به چهارماهگی از پیش شدهسقط جنین براي است. شده خانواده فرزند
ص ، ش. 1377ي، اقبله( شود پرداخت آن دیه باید ولی، نیستند قصاص به قائل فقها

  .)18ص ، ش. 1383؛ جاویدي، 63ص ، ش. 1388اي، ؛ خامنه14
  جنین معلولیت یا نقص تشخیص عدمـ 3

 یا معلول نوزاد شناسایی عدم به مربوط تشخیص، در تقصیر است ممکن
 یتمسؤول باعث پزشک، به راجعهم از پس نوزادي، چنین تولد و باشد الخلقهناقص
 اجراي به متعهد والدین مقابل در را خود قرارداد، قبول با پزشک زیرا، 17اوست

(ایزانلو و  بود خواهدمسؤول  تعهدات، این اجرايِ عدم با که است کرده تعهداتی
  . )91ص ، ش. 1391همکاران، 

 علل ترینهمم از زایمان زمان خطرات و متابولیکی اختالالت ژنتیکی، عوامل
 هايمشاوره و 19غربالگري دادنانجام با که است کودکان در 18ذهنی معلولیت

(عباسی  کرد پیشگیري کودکان این تولد از توانمی بارداري اول ماههسه در ژنتیک
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 که شودمی انجام مختلفی يهاروش با غربالگري .)134ص ، ش. 1391و همکاران، 
 22است انجام قابل 21دوم ماهسه در برخی و 20اول ماهسه در هاآن از برخی

 کشور در. )42ص ، ش. 1386پاشا و همکاران، ؛ قادي2ص ، ش. 1392(شهشهان و همکاران، 
 براي نمود. استفاده اول دسته هايروش از بایستمی پزشکی سقط جهت به ما

 طریق دو به 23جنین اکوکاردیوگرافی از جنین، قلبی هاينارسایی برخی تشخیص
 کروموزومی هايناهنجاري کشف براي و) 33ص ، ش. 1385(شیروانی،  شودمی ماقدا

  .)149، ص ش. 1387(بهجتی و همکاران، شود توصیه می 24استفاده از روش آمنیوسنتز
 والدین به ضرر معتدل نگاه یک در بیاید دنیا به است معلول که فرزندي اگر

البته  است. والدین براي مادي و عاطفی هايهزینه دربردارنده امر این چراکه، است
 دوران اختالالت از ناشی فرزند، یا نقصان بیماري یا که پرسش مواجهیم این با

 .نیست به پزشک منسوب هر حالبه  و دارد ژنتیک ریشه اساساً یا است بارداري
 متولدشدن از تنها او ساخته، را بیمار فرزند که نیست پزشک این دیگر، بیانبه 

 تنها و نبوده بیماري »سبب« او بنابراین است. نکرده جلوگیري زنديفر چنین
 یتمسؤول گفت باید ابهام این به پاسخ در .است نگرفته را سبب تأثیر جلوي

 این میان سببیته رابط احراز از ناچار تا نیست فرزند بیماري دلیل به پزشک،
 است بیمار فرزند »تولد« علت به پزشک، یتمسؤول باشیم. پزشک رفتار و بیماري

 پزشک فعل و محرز سببیت هرابط خصوص، این در او بیماري واسطه به نه
  .)2ص ، ش. 1391(ایزانلو و همکاران،  است »سبب«

 جبران پزشک از متولدشدن دلیل به تواندنمی تشخیص این مولود البته
  است. الهی موهبتی حیات زیرا، بخواهد خسارت

 را الخلقهناقص یا معلول شخص زندگی و تولد که است این دیگر سؤال
 ،مسأله این پاسخ کنیم؟ مطالبه پزشک از را زیانی چه پس دانست. زیان شودنمی
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 که گونههمان )86ص ، ش. 1386(ژوردن،  است زندگی »از ناشی« هايیانز جبران
 بلکه نیست، مرگ بهاي مرگ از ناشی خسارت است؛ همچنین مرگ خصوص در

(افشار قوچانی و همکاران،  شودمی ناشی مرگ از که است اییهزیان جبران براي
 متولد معلول فرزندي پزشکی، تقصیر نتیجه در هرگاه پس. )26ص ، ش. 1393
(عباسی و همکاران،  هستند خاطی پزشک از خسارت مطالبه مستحق والدین شود،

  . )134ص ، ش. 1391
  مادر به صدمه موجب تشخیصـ 4

 فوت حتی یا مادر سالمتی به صدمه موجب صتشخی در تقصیر است ممکن
 در عروقی قلبی علل ،سقط جنین مادري هاياندیکاسیون خصوص در شود. وي

 مثالً، )315ص ، ش. 1387(بزمی و همکاران،  است شده گزارش هااندیکاسیون صدر
 هايشانت بارداري سنین در جوان هايخانم در ریوي فشار افزایش شایع علل

 خطر که است قلبی مادرزادي هايیماريب از ناشی آئورتوپولمونري یا قلبی داخل
 شودمی توصیه درمانیسقط بنابراین است. درصد 50تا 30 حاملگی با همراه مرگ

 بیماري تشخیص عدم صورت در پزشک .)204ص  .،ش 1393(امري مله و همکاران، 
 که اوست تلق حتی یا وي به صدمه مسبب است توأم وي جانی تهدید با که مادر

  بودن فعل پزشک از او دیه مطالبه نمایند.توانند با توجه به خطاییاولیا دم مادر می
  درمانی عمل انجام هنگام در تقصیرـ 5

 اعمال و ساده جراحی اعمال و معالجات و پزشکی هايآزمایش مورد در
 پزشک تعهد فرانسه ییقضا رویه که گونههمان توانمی شده گفته زیبایی، جراحی

 پزشکان تعهدات از دسته این نیز ایران حقوق در کرده تلقی 25نتیجه به تعهد را
 عدم صرف و ندانست الزم را تقصیر اثبات و گرفت نظر در نتیجه به تعهد را،

؛ Teree, 1999, 463( شمرد کافی یتمسؤول براي را ضرر تحقق و نتیجه حصول
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 به تعهد در .)180ش.، ص  1392؛ طباطبایی و همکاران، 147ش.، ص  1391صفایی، 
 حصول عدم صورت در و باشدیم معین نتیجه به رسیدن به ملزم متعهد نتیجه
 خارجی عامل یک دخالتکه این مگر کندنمی کفایت تقصیريبی اثبات نتیجه
ش.، ص  1388(تفرشی و همکاران،  گردد ثابت نتیجه تحقق عدم در قاهره قوه مانند

 ثابت شود علت ضرر امري خارج از توان پزشکان بوده است، ، مثالً در جایی که)13
  .)380ش.، ص  1386(کاتوزیان،  بود خواهد قاهره قوه حکم در ایشان براي امر این

 عضو نقص یا جسمى زیان باعث اگر خود 26درمانی عملیات حین در پزشک
 وى هاجاز با بیمار معالجه اگر حتى بود، خواهد ضامن تقصیر صورت در شود بیمار

 قواعد و اصول نقض بنابراین .)150ش.، ص  1393(صالحی،  باشد بیمار ولى یا
(جعفري لنگرودي،  است پزشک شغلی خطاي جراحی عمل هر متعارف و موضوعی

 185 ماده مخالف مفهوم به توجه با خسارت دریافت بر عالوه و) 642ش.، ص  1384
 نظامات و علمی و فنی موازین رعایت عدم که 139227 اسالمی مجازات قانون
  باشد.می نیز مجازات قابل انگاردمی جرم را دولتی

 بایستمی وي که مواردي به شودمی مربوط تقصیر این داروساز خصوص در
 و تفهیم مادر) اینجا (در بیمار به را تجویز مورد داروي از استفاده دستورالعمل

 داروساز یک با مقایسه در یا ادهند انجام اصالً یا را اقدام این اما، نمودمی تعلیم
 تجویز مورد داروي چنانچه و است شده وظیفه این انجام در تقصیر دچار متعارف
 این در وي باشد داروساز ساخت و ترکیبی داروهاي نوع از بیمار براي پزشک
 جایگزینی لزوم صورت در یا) 136ش.، ص  1393(صالحی،  شود تقصیر دچار مرحله

 است.مسؤول  نماید اقدام اگر معالج پزشک با مشاوره بدون یزيتجو نسخ در اقالم
 مشاوره با بیمار در حین ارائه نسخه از قبیل بررسی صحت دوزاژ تجویزيهمچنین 

 خاصی شرایط یا اي،زمینه بیماري و دارویی تداخالت داروها، جانبی عوارض و
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مسؤول  موارد ینا رعایت عدم صورت در که دارو رندهیگ شیردهی بارداري، مانند
  .)28هانامه داروخانهآیین 26و  25(مواد  بود خواهد

 آنجا از بنابراین .است روش انتخاب در اشتباه درمانی، عمل در اشتباه گاهی
 ادامه در دارند تنگاتنگی رابطه پزشکی سقط در روش انتخاب و رسانیاطالع که

  پرداخت. خواهیم بدان
  سقط روش ابانتخ و رسانیاطالع در تقصیرـ 6

 احتمالی و جانبی اثرات و خطرات و بیماري وضعیت از را بیمار باید پزشک
(مسجدسرایی و  سازد مطلع شود ناشی درمان یا جراحی عمل از است ممکن که

 خواهد رکن دو زوجین، آگاهی به پزشک تعهد. )178ش.، ص  1393همکاران، 
 ثانیاً ؛بودن)الخلقهناقص یا افتادگی(عقب جنین اساسی بیماري بیان : اوالًداشت

 بر منوط پزشک، مقصرشمردن که است طبیعیشایسته.  زمان در و موقع به بیان
   است. آن اطالع براي کافی فرصت وجود نیز و بیماري تشخیص نوعیِ امکان

 سقط در که درمانی: روشـ  الف: باشد آتی زمینه سه در باید رسانیاطالع
 درمان: زمان و مکان انتخابـ  ب؛ است دارو از دهاستفا یا جراحی عمل پزشکی

 ماهگیچهار تا زمان و بود خواهد بیمارستان یا کلینیک مکان مورد، این در که
 . مسؤولیتش.) 1391(بادینی، جنین می باشد؛ ج ـ کادر درمانی که متخصص باشند 

 صیرتق آن در بایستمی و است ضرر ورود در تسبیب از ناشی اطالعات، دادن عدم
  .)656ش.، ص  1386(کاتوزیان،  شود اثبات

یا ترکیبی از  دارویی سقط، به جراحی (پزشکی) و انجام هايی روشکل طور به
 کردنخارج(جراحی  هاي. روش)2ش.، ص  1383(عالمه و همکاران، شود می هر دو تقسیم

 کورتاژ ساکشن تخلیه و دیالتاسیون شامل )مادر شکم داخل از جنین و رحم
 یا دارویی از اعم روش دیگر و باشدمی هیسترکتومی و هیستروتومی پاراتومی،ال
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ش.، ص  1388؛ ربیعی و همکاران، 20ش.، ص  1381(ذوالفقاري و همکاران،  است تزریقی
34(.  

 یا قرص خورن یا دارو تزریق با مورد حسب آن در که دارویی سقط روش در
 هاپروستاگالندین گروه اروهايد از گیرد،می صورت ژل و شیاف از استفاده
 و 30میزوپروستول مثل آن هايآنالوگ و 29هفته)شش باالي جنین در (معموالً

(ویسی و همکاران،  شودمی استفاده هفته)شش زیر جنین در (معموالً پریستون میفه

 (مثل توسیکاکسی از همچنین .)30ش.، ص  1381منش، ؛ نصیري49ش.، ص  1391
  شود.می استفاده ارگونوبین) و توسیناکسی آمپول

 هاآن بیان که است مزایایی و عوارض و معایب داراي هاروش این از کدام هر
 بیماري، و بیمار به توجه با پزشک سوي از باید اما، است خارج ما بحث موضوع از

 جهت ییدارو ییراهنما باید داروساز و شود رسانده مادر اطالع به و گردد تجویز
 لزوم صورت در شد گفته که طورهمان و برساند مادر اطالع به را دارو زا استفاده

 31کند. اقدام باید معالج پزشک با مشاوره از پس تجویزي، نسخ در اقالم جایگزینی
 تجویز به دست صورت این غیر در ها)داروخانه نامهآیین 25 ماده 5 و 3 (بند

 دادن تکلیف بود. خواهد آوریتمسؤول داروساز براي که است زده خودسرانه
 مورد هر در و کندنمی پیروي ثابتی قاعده از داروفروش خصوص در اطالعات
 در معمول طور به که دارویی درباره مثال براي نهاد. گردن عرف داوري به بایستی

 است شده گفته شود،نمی فروخته پزشک تجویز با جز و نیست همگان دسترس
 و کند گوشزد خریدار به را آن بد و خوب نتایج همه فروشنده که ندارد ضرورتی

 همچنین برسد. مصرف به پزشک تجویز با تنها دارو که دهد هشدار است کافی
 نوع یک از قرص پانزده یکباره خوردن صورت در داروفروش متوجه یتیمسؤول
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 این پزشک دستور بدون و داندنمی متعارف را اقدام این کسی چون بود نخواهد
  .)86ش.، ص  1386(کاتوزیان،  کندنمی را اقدام

 توجه بدون نسخه صدور و دارو حد از بیش تجویز با است ممکن نیز پزشک
 یا 32اوست یتمسؤول موجب که شود تقصیر مرتکب بیمار شرایط و علمی اصول به
 که شود تقصیر دچار جراحی و طبی سقط بین سقط نوع انتخاب در پزشک کهآن

   است. مادر به وارده صدمات از ناشی اتخسار جبران به مکلف
 ؛Hocquet, 2006( است نتیجه به تعهد رسانیاطالع به تعهد فرانسه در
 زیرا، نیست قوت از خالی ما حقوق در رویکرد این و) 47، ص 2م.، ج  1996العوجی، 
 و اطالعات آخرین با منطبق و جدي دقیق، را پزشکی اقدامات است مکلف پزشک

  .)419ش.، ص  1393(خشنودي،  دهد انجام یعلم يهاداده
 33درمانیژن با و شود درمان نزدیک آینده در است ممکن هابیماري از برخی

 دانش قافله از نباید پزشک نیز خصوص این در شود حاصل بهبودي بیمار در ...و
 چقدر تولد از پس جنین بهبودي به امید که امکان این والدین به و باشد غافل روز

 از و داشته بارداري ادامه بر تصمیم ایشان شاید تا کند گوشزد نیز را بود دخواه
  34بشویند. دست سقط

 برعهده اطالعات ارائه اثبات بار بنابراین و است مثبت تعهد یک رسانیاطالع
 بوده نادرست یا غلط اطالعات این که است مدعی مادر اگر و دارد قرار پزشک
ش.، ص  1386(ژوردن و همکاران،  کند ثابت را اتاطالع بودن نادرست باید است،

 تعهداتی ايحرفه اخالق و پزشکی مسلم عرف نظرگرفتن در با قضایی رویه. )202
  .)413ش.، ص  1393(خشنودي،  سنجدمی را رسانیاطالع به تعهد نظیر

 ضررهاي در سببیت هرابط نبودنقاطع کندمی خطور ذهن به که اشکالی
 رادرمانی سقط واحده ماده که دانیمیم است. آگاهی بودکم یا عدم از ناشی
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 یفهوظ به داروساز یا پزشک که فرض به پس. است ساخته مادر اجازه به مشروط
 سقط به اقدام مادر آیا که نیست معلوم کرد،یم عمل آگاهی دادن در خویش
 در والًا گفت: پاسخ توانمی نیز را اشکال این خیر؟ یا کردیم خویش بیمار فرزند

 این مادر که جایی مانند .است واضح سقط، به والدین قاطع تصمیم فروض، ياپاره
 احتمالی بیماري تشخیص براي اساساً یا کرده، اعالم پزشک به آشکارا را قصد

 از آگاهی از پس مادر کنیم فرض اگر حتی . ثانیاًاست کرده مراجعه او به جنین
 بود، زیرا خواهد پزشک مسؤول هم باز کند، امتناع سقط جنین از بود ممکن خطر،

 فرصت، این رفتندست از و گرفته والدین از را گیريتصمیم فرصت خویش، قصور با
 شویم این به قائل اگر ثالث در .)2ش.، ص  1391(ایزانلو و همکاران، است  ضرر خود
 کمح بلکه، دارد حکمی جواز تنها نه امر این است، مادر تکلیف درمانیسقط که

   کرد.میسقط جنین  آگاهی با باید مادر و) 1ش.، ص  1391(روشن،  است تکلیفی
 نه داندمی مادر (رخصت) حق را سقط جنین که هست نیز مخالفی نظر البته

 1393؛ افشار قوچانی و همکاران، 2ش.، ص  1391(سیمایی صراف،  (عزیمت) او تکلیف
 بیان روح ولوج از پس حتی معلولسقط جنین  از دفاع در بعضی .)31ش.، ص 

(موسوي رکنی،  بود خواهد حیوان یا گیاه یک حکم در تنها نابهنجار جنین اندداشته
 جامعه حق با جنین، حیات حق اجراي تعارض سقط، موضوع. )88ش.، ص  1393
 بر عالوه و شودمی جامعه به ضرر ایراد موجب نابهنجار جنین حیات و است

 ژن حامل که گرددمی کسانی ازدیاد موجب دولت، بر گزاف هايهزینه تحمیل
 را الخلقهناقصسقط جنین  و) 102ش.، ص  1393(موسوي رکنی،  باشندمی معیوب

 دست به و درآمده والدینش استیالي از باید که دانندمی جنین خود براي 35حقی
 چندان نظر این. )104ش.، ص  1393(موسوي رکنی، شود  سپرده متخصص پزشک
 اجبار به معلول، ولو فرزند، داشتن فرصت از را والدین نباید چراکه، ستنی موجه
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 حیات حق داشتن از محرومیت سبب را جسمی یا عقلی ناهنجاري و نمود محروم
 هرچند، نمود تلقی مادر یا پزشک تکلیف را امر این و دانست نباتی) حیات (حتی

 برخی را» المولود له بولده التضار والدة بولدها و« بقره مبارکه سوره 233 آیه که
تا، یب(قرائتی،  شود والدین به ضرر اسباب نباید فرزند که اندکرده ترجمه گونهبدین

 پدر که است چنین آیه معناي باشند، فاعل نایب مولودله و والده اگر اما ،)365ص 
 به نیز زن و برساند زیان او به دارد، شکم در او همسر که فرزندي خاطر به نباید
 گردد او ضرر موجب و نماید امتناع شوهر با مباشرت از نباید خویش حمل خاطر

  .ش.) 1383؛ نقیبی، 257ص ، 2 تا، ج؛ الطوسی، بی133 ص ،2 ، جش. 1367مکارم شیرازي، (
  

  چهارماهگی از پس سقط در پزشک یتـ مسؤول ب
   پزشک یتمسؤول و جنین چهارماهگی از پس خطر تشخیصـ 1

 مادر بیماري یا و جنین بیماري و کند تجاوز چهارماهگی از جنین سن اگر
 این در مادر یا جنین بر بیماري یا و یابد تشخیص امکان یا شود داده تشخیص

 صورت این در شده گفته واحده ماده صریح متن به استناد با گردد، عارض دوران
نی، (بادی دارد پی در مدنی یتمسؤول و نیست ممکن سقط جواز به حکم صدور

 این پذیرش داد. سقط حرمت به حکم باید اولیه اصول بنابر و) 1ش.، ص  1391
 امکان حتی موارد برخی در و گرددمی منجر وي فوت گاه و مادر حرج به رویکرد

، )16ش.، ص  1391نیا و همکاران، (آقایی داشت نخواهد وجود نیز جنین حیات حفظ
 مقام در و اضطرار مانند فقهی قواعد و اصول به تمسک با معتقدند دیگر بعضی اما

 مساوات رعایت با باید و دانست فارق را روح ولوج تواننمی مرحله، دو بین قیاس
 و خاص ادله به توانمی نیز روح ولوج از بعد که داشت عنوان چنین مرحله دو بین

  .)74ش.، ص  1383(حاجیعلی،  کرد استناد الضرر و حرج و عسر مثل ثانویه عناوین
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  جنین یا مادر براي جانی خطرـ 2
 یا مادر جان نجات جهت در روح پیدایش از بعدسقط جنین  مسأله فقه در
   است: متصور فرض دو جنین

 فرض این در شوندمی تلف دو هر حامل و حمل نشود سقط جنین اگر یکی
 .)12ش.، ص  1379اي، (قبله است واجب بلکه، جایز جنین اسقاط تردید بدون

 و شود سقط حمل باید یا یعنی هاآن از یکی نجات بین شودمی دایر امر دیگري
 را یکی توان می دیگر عبارت به بمیرد مادر و بماند زنده حمل یا و یابد نجات مادر

 ياعده فرض این در اول دارد: وجود نظر دو نیز فرض این خود در که داد نجات
 اما، دهد نجات مرگ از را خود و کند سقط را خود حمل تواندمی مادر اندگفته
 از فرض این بدهد حمل ورثه سایر به است کامل دیه که را حمل دیه باید

 کنندهتعیین خصوص این در پزشک رأي و است دیگر ادله یا تزاحم باب مصادیق
 وگرنه نیستندمسؤول  است نشده حاصل اطمینان آنان خطاي به که مادام، است

. )13ش.، ص  1379اي، (محقق خویی به نقل از قبله شودمی واجب حمل دیه مباشر بر
 قصد که را جنین تواندمی خویش جان از دفاع براي مادر که معتقدند برخی
 فرقی و اندشمرده مشروع دفاع مصادیق از را آن و ببرد بین از دارد را او کشتن

 نیست خلیدا عامل ناحیه از یا باشد خارجی عامل ناحیه از هجوم کهاین بین
 را مادر عقال، بناي اساس بر نیز گروهی. )18، ص 29ق.، ج  1409(حسینی شیرازي، 

  .)67.، ص ق 1420(خرازي،  دانندمی جنین حفظ یا و خود جان حفظ بین مخیر
 رفعسقط جنین  حرمت اضطرار ايقاعده بنابر که دارند عقیده نیز ياعده

 خداوند که آنجا اند:کرده ستنادا زیر ادله به خود نظر این براي و شودمی
ه غفور رحيم« فرمایدمی  در که هاآن ؛فمن اضطر فی خممصه غري متجانف إلمثّ فان الّل

 مانعی نباشند، گناه به لیمتما و نرسد دیگري غذاي به دستشان گرسنگی حال
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 )3(مائده:  »است مهربان و آمرزنده خداوند و بخورند ممنوع هايگوشت از که ندارد
 من امت از؛ رفع عن امتی... و ما اضطروا اليه...« فرمایدمی که نبوي حدیث نیز و

 1386(ساالرزایی و همکاران، » است شده برداشته کند، پیدا اضطرار آن به که چیزي
 .)13ش.، ص 

 و اندشده روح ولوج از پسسقط جنین  جواز عدم به قائل که آنان دوم
 داراي که دیگري انسان با و است محترمه نفس روح، داراي جنین که معتقدند

 ندارد. بنابراین براي حفظ یکی از آن دو،کشتن دیگري نفس محترمه است، تفاوتی
 (ع) معصوم که اندکرده استناد روایت این به خود گفته این براي و نیست جایز
ا الدم، فإذا بلغت التقيه الدم فال تقي امنا جعلت« فرمایدمی  (حر »36ه...التقيه ليحقن 

  .)234، ص 16ق.، ج  1409 عاملی،
 باشد جنین یا مادر جان حفظ بین دایر امر که موردي در جواهر صاحب

 خداوند زیرا شد، الهی قدر و قضا منتظر و کرده رها را دو آن است واجب« گوید:می
 عبارتی در (ره) خمینی امام .)378 ص ،4 ج (نجفی، »است آگاه بندگان مصالح به

 جنین و مادر ماندنزنده براى و باشند زنده دو هر اگر« اندفرموده این به شبیه
، 1ق.، ج  1425 خمینی، (امام »شود واقع الهى يقضا تا کشید تظاران باید باشد خوفى

  .)159ص 
  چهارماهگی از بعد معلول یا الخلقهناقص جنینـ 3

 چهارماهگی از بعد آن تشخیص و جنین بودنمعلول یا الخلقهناقص خصوص در
 حرام شود وارد مادر و پدر بر شدیدي حرج هرچند راسقط جنین  امامیه فقهاي
 انسان کشتن که طورهمان و شودمی اطالق آن بر زنده انسان زیرا ،انددانسته
 صدق و روح ولوج از پس و والدت از قبل نیست جایز والدت از پس الخلقهناقص
 و دارد عمومیت جنین قتل حرمت ادله زیرا ،نیست جایز نیز آن بر کامل انسان
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 فقهاي از گروهی .شودمی شامل روح نفخ از پس را الخلقهناقص و سالم جنین
 دهقاع بر بنا روح ولوج از پس الخلقهناقصسقط جنین  جواز به هستند قائل شیعی

 فرزندي وسقط جنین  حرمت میان نیز و» احملظورات تبيح الضرورات« و حرج نفی
 .)63-73ق.، صص  1419 شیرازي، (مکارم اندقائل تفاوت آیدمی دنیا به ندهز که

 نطفه، در روح شدندمیده از پس و نطفه انعقاد از پس حمل انداختن« بنابراین
  .)901، ص 2ق.، ج  1424 خمینی، (امام »نیست جایز مطلقاً

 
  گیرينتیجه

 چهارماهگی از پیشین سقط جن جواز خصوص در ايواحده ماده تصویب علیرغم
 در تقصیر صورت در پزشک یتمسؤول همچنان ،خاص شرایطی وجود صورت در

 الخلقهناقص یا لمعلو جنین تولد با و پابرجاست مادر یا جنین بیماري تشخیص عدم
 مسؤول والدین برابر در پزشک ،تقصیر اثبات صورت در ،مادر به صدمه ایراد یا

 در یا و شود سقط ناصحیح تشخیص با المیس جنین اگر همچنین .بود خواهد
 یا پزشک ،نگیرد صورت مناسب رسانیاطالع دو هر یا جنین یا مادر بیماري مورد

 تشخیص از پس این بر افزون بود. دنخواه مسؤول والدین قبال در داروساز
 ایشان براي زداروسا یا پزشک سوي از تقصیر با همراه درمانی عمل انجام ،درست
 نظرگرفتن در با باید پزشک ،سقط روش انتخاب در بنابراین است. فرینآیتمسؤول

 دوز کنترل به موظف داروساز و کند گیريتصمیم جنین و مادر جسمی وضعیت
  است. مادر حق نظر به سقط جنین و است دارویی يهاتداخل و تجویزي
 اطالع صورت در ،چهارماهگی از پسسقط جنین  حرمت یا جواز خصوص در

 معلولیت صورت در یا باشد مادر براي یجان خطر با همراه که جنین ماريبی از
 امر این ،سقط حرمت اصل از استظهار با و واحده ماده سکوت دلیل به جنین،
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 مطابق داروفروش یا پزشک اعم مباشرین با سقط، انجام صورت در و ندارد يمجوز
   شد. خواهد برخورد اسالمی مجازات قانون

 که صورتی در چهارماهگی از پسسقط جنین  خصوص در دشومی پیشنهاد
 یا معلولیت کشف صورت در یا و باشد همراه مادر جانی خطر با بارداري ادامه
 ،واحده ماده در مقرر شرایط وجود صورت در یکل طور به و جنین در خلقت نقص

   بگیرد. صورت صریحی نظر اظهار قانونگذار سوي از
  

                                                        
  هانوشتپی

 .)57 ص ،ش. 1377 تبار، (جعفري یت پزشک بیان شده استمسؤولنامه حمورابی نمثالً در قانو .1

و » اجهاض«در عربی سقط حمل  نامه دهخدا ذیل واژه جنین آمده است.در لغت» افکندنجنین« .2
 ).76ش.، ص  1382 (طبیبی، شودگفته می »اسالب«و » امالص«

 ...یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت  ... اگر طبیب :1375 قانون تعزیرات اسالمی 624ده ما .3
کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به یا داروفروشی اقدام می

حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد 
  .پذیرفت

(تارگاه وزرات بهداشت درمان  سازمان پزشکی قانونی کشور 11/9/82مورخ  4176/1بخشنامه شماره . 4
 ).http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3176 و آموزش پزشکی

 با فتواي مقام معظم رهبري جهت تاالسمی ماژور اجازه سقط جنین صادر شد 1376البته در سال  .5
در مورد جنین معلول  تا پیش از این بین فقهاي شیعه )301ش.، ص  1388 اي،(نگاه کنید به: خامنه

، داودي ساالرزایی و؛ 131ش.، ص  1389 (عربیان، ماهگی کسی جواز سقط نداده بودقبل از چهار
 )183ش.، ص  1393 قربانیان،و  (مسجدسرایی به بعد) و این جواز را از باب اضطرار 56ش.، ص  1386

 ).2ش.، ص  1391 پور،(کریمی و رحیمی دانندیا تزاحم می) 1 ش.، ص 1391 یا عسر و حرج (امامی،

حمل ممکن است منجر به مرگ  هدر موردى که به تشخیص دکتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادام« .6
مادر شود، چنانچه اشکالى در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط 

  ».نعى نداردشدن روح ماجنین قبل از دمیده
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، 1381 اسفندماه سال هشتم و هفتم در »ایران در جنین سقط جامع ابعاد بررسی« سمینار برگزاري .7

  ).312ش.، ص  1384 اردکانی و دیگران، (بهجتی آورد فراهم تصویب قانون اخیر را در کرمانشاه زمینه
 ).145ش.، ص  1389 همکاران،اند. نگاه کنید به: فریدونی و برخی به تفاوت اخیر التفات نکرده. 8

 و رضایت اذن، مفاهیم علیرضا، بررسی براي دیدن تفاوت اذن، رضایت و برائت ن.ك: پوراسماعیلی .9
 هشمار دوم، سالش.،  1389اسالمی،  حقوق و فقه مسؤولیت پزشک، مطالعات در هاآن تأثیر و برائت
 .53-70صص  دوم،

 1984، قراردادي است. (النقیب ناشی از الزامات غیر یتمسؤولیت مدنی تنها مسؤولمعناي خاص  .10
قرادادي ناشی از زیانی است که شخصی  یت غیرمسؤول) 75ش.، ص  1391 بهرامی احمدي،؛ 15م.؛ ص 

  ).170ش.، ص  1388، آورد (وحدتی شبیريبه دیگري وارد می
11. Medical malpractice  

 4 باید پزشکی، از خطاهاي ناشی مدنی مسؤولیت يدعاو هاقام براي حقوقی آمریکا، قواعد طبق بر .12
 قانونی، هوظیف یک به متعهد درمانی، کادرـ 1 :کند ثابت است موظف بیمار عبارتی، بهشود.  ثابت عنصر

 درمانی کادر سوي از قانونی هوظیف آن ـ2 است؛ بوده مناسب اقدامات درمانی کردنفراهم بر مبتنی

 ـ تحقق4 است؛ بوده بیمار به وارده صدمات و آسیب بروز علت وظیفه، این ـ نقض3 شده است؛ نقض

 ).Yale New Haven Medical Center, 1997, 135زیان (

  Over-the-counter (Non-prescription drugs, OTC medicines( به غیر از موارد .13
14. Therapeutic abortion 
15. Obligation means 

مباالتی است. احتیاطی و بی: تقصیر اعم از بی1392اسالمی قانون مجازات  145. تبصره ماده 16
ها، حسب مورد، از مصادیق مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن

 شود.مباالتی محسوب میاحتیاطی یا بیبی

ندارد و بالفاصله قابلیت حیات  هایى، بعد از تولد، قابلیت حیات دارند و گاه جنین. گاهى چنین جنین17
  .مانند آننسفالی ،یا پس از مدتى خواهد مرد

 .13یا  18هاي ترزموي و یا )21مانند سندروم داون (ترزومی  .18
19. Screening 

  Combined testمانند:  .20
  Quadruple marker test  مانند: .21
شود. بهترین تفاده میاس  CVSماه اول از روشمثالً در خصوص بیماري بتا تاالسمی ماژور در سه .22

) برخی پیشنهاد 11ش.، ص  1381 (محدث اردبیلی، هفتگی است 12 تا 10زمان براي این روش 
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سه متخصص را که از شروط سقط  تأییداي از طریق دولت حذف اند انجمن تاالسمی طی الیحهکرده

ک توسط پزشک آزمایش ژنتی تأییدجنین است بخواهد و فقط مجوز صدور سقط جنین ماژور پس از 
  ).24/7/1393 ایسنا، قانونی صادر شود (رییس پزشکی قانونی استان مازندران،

23. Early Fetal Echocardiography 
24. Amniocentesis 
25. Obligation to achieve a certain result 

 Telemedicine امروزه ممکن است پزشک از راه دور اقدام به عمل درمان نماید. به این نوع از درمان .26
  گویند.می
شود در رفتاري که در قانون جرم محسوب می : «...1392قانون مجازات اسالمی مصوب  158 هماد .27

یا  مشروع که با رضایت شخص یا اولیا هر نوع عمل جراحی یا طبی ـ موارد زیر قابل مجازات نیست: ...ج
  .»...شودمی و نظامات دولتی انجام میسرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و عل

پزشکی مورخه  آموزش درمان و بهداشت وزارت داروي و غذا معاونت -د/ 2311 :شماره بخشنامه .28
30/3/1389. 

ها، داروهایی وجود دارد که هر کدام عالوه بر اثر سقط جنین با مکانیسم گروه پروستوگالندین در .29
اند از جمله استفاده در موارد مصرف متفاوتی براي خود پیدا کرده ،سازي زایمانانقباض رحمی و مشابه
هاي خاص و شناخته پخش و اجازه توزیع این داروها در بازار دارویی به داروخانه گلوکوم و... . از این رو

مقام داروخانه موظف است مطابق تجویز پزشک عمل فنی یا قائم مسؤولشود که اي سپرده میشده
 .جویز خودسر داروهاي مشابه خودداري کندکرده و از ت

30. Misoprostol 
از  3 و بند علمی... اصول به توجه با ضوابط طبق ترکیبی داروهاي ارائه و ساخت :25 ماده 7 بند .31

 فنی داروخانه از وظایف مسؤول[بیمار  جنس و سن با تجویزشده داروهاي تطبیق و نسخ کنترل 26ماده 
 پس جایگزینی لزوم صورت در و نسخه در تجویزي داروهاي ابهام ن ماده بررسیاز هما 7، بند ]باشدمی

 .ها)نامه داروخانه(آیین معالج پزشک با مشاوره از

 .54ش.، ص  1393 براي نمونه بنگرید به: مرادزاده و ساالرکریمی، .32
33. See more in: Mauro Giacca, Gene Therapy, Springer-Verlag Italia 2010. 

  درمانی، نه تکلیف.بودن سقطبر دیدگاه حقبنا .34
 اند.تفکیکی قائل نشده» تکلیف«و » حق«رسد نویسندگان میان مفهوم به نظر می .35

پس هرگاه تقیه  .ي آن حفظ شودواسطه که جان انسان بههمانا تقیه قرار داده شده است براي آن .36
  .تقیه نیست شدن دیگري شود،موجب کشته
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  عفهرست مناب

  الف: فارسی
و فقه . 1384مصوب  درمانیسقط قانون واحدهماده  بررسی و ش.). نقد 1393زهره. ( افشار قوچانی،
 . دوره نوزدهم، شماره شصتم.خانواده حقوق

 و زندگی و تولد از ناشی زیان مطالبه امکان تطبیقی ش.). مطالعه 1393افشار قوچانی، زهره. ایزانلو، محسن. (
 تابستان. و اول، بهار شماره پنجم،دوره . تطبیقی حقوق مطالعات یهنشرآن.  در مسؤولیت ارکان

. مجموعه مقاالت دومین کنگره درمانی و کاهش جنینرابطه قانون سقطش.).  1391امامی، اسداله. (
 اخالق و حقوق باروري، مؤسسه رویان.

 درمانیسقط دوز کم براي بوپیواکایین با نخاعی داخل حسییبش.).  1393مله، پرویز. کامور، مژده. ( امري
 دوره اردبیل. پزشکی علوم دانشگاه مجلهمورد.  گزارش :منگر آیزن سندرم به بیمار مبتال یک در

  تابستان. دوم، شماره چهاردهم،

سقط  و سازيعقیم حق به صدمه از ناشی ش.). مسؤولیت 1390ایزانلو، محسن. افشار قوچانی، زهره. (
 پاییز. هجدهم، شماره پنجم، . سالپزشکی حقوق امهفصلنمعلول.  جنین

 . مجموعه مقاالتدرمانیسقط قبال در پزشک مسؤولیتش.).  1391نسب، صادق. (ایزانلو، محسن. شریعت
 دومین کنگره اخالق و حقوق باروري، پانل حقوقی.

 و ایران در درمانیسقط مقررات تحوالتش.).  1391مائده. ( شهشهانی، نیا، حسین. میرشمسآقایی
 مجموعه مقاالت دومین کنگره اخالق و حقوق باروري.واحده.  ماده هاينارساي بررسی

  . تهران: شرکت سهامی انتشار. فلسفه مسؤولیت مدنی .ش.) 1384بادینی، حسن. (

. مجموعه مقاالت دومین کنگره درمانیدیه و مسؤولیت مدنی ناشی از سقطش.).  1391بادینی، حسن. (
  حقوق باروري، پانل حقوقی. اخالق و

 . تهران: نشر میزان.مسؤولیت مدنیش.).  1385باریکلو، علیرضا. (
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 درمانی در سازمان پزشکی قانونی تهران قبلش.). مقایسه موارد مجوز سقط 1387. دیگران. (بزمی، شبنم
دوره هجدهم، شماره . هاي کودکان ایرانمجله بیماري از قانون مجوز سقط قانونی ایران. و بعد

 چهارم، زمستان.

 :کروموزومی آمنیوسنتز اختالالت تولد از پیش ش.). تشخیص 1387همکاران. ( بهجتی، فرخنده.
 چهارم، زمستان. شماره ششم، سال .سوم هزاره در ژنتیک مجلهمورد.  261 گزارش

 فصلنامه ایران. در سقط جنین مختلف ابعاد بررسی ضرورت ش.). 1384بهجتی اردکانی، زهره. دیگران. (
 پاییز. .ناباروري و باروري

شگاه امام . چاپ اول، تهران: نشر دانضمان قهري مسؤولیت مدنیش.).  1391بهرامی احمدي، حمید. (
  صادق (ع).

وسیله و به نتیجه در  ش.). مطالعه تطبیقی تعهد به 1388تفرشی، محمدعیسی. مرتضوي، عبدالحمید. (
 . بابل، تابستان.هاي فقه و حقوق اسالمی. پژوهشفقه حقوق فرانسه و ایران

 فتاوي رانسهف و انگلیس حقوق ایران حقوق در تطبیقی ش.). سقط جنین بررسی 1384جاویدي، مجتبی. (
 . شماره دوم و سوم.گواهفقهی. 

چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج  ترمینولوژي حقوق.ش.).  1384جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (
 دانش.

دوم، تهران:  . جلدالفارق حقوقی، عمومی المعارفدایره ش.). 1386( محمدجعفر. لنگرودي، جعفري
 دانش. گنج انتشارات

 . دارالجوهري للطبع و النشر.مسولیه الطبیب فی قانون العقوبات .).م 1951. (الجوهري، محمدفائق

 زمستان. و ، پاییز76ها، دفتر مقاالت و بررسی جواز. یا حرمت سقط جنین:ش.).  1383فریبا. ( حاجیعلی،

البیت ، قم: مؤسسه آل16جلدي، جلد  30 .الشیعهوسائل ق.). 1409حر عاملى، محمد بن حسن. (
 .السالمهمیعل

 بیروت: دارالعلوم.الفقه. ق.).  1409حسینی شیرازي، محمد. (
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 . چاپ دوم، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.مسؤولیت مدنیش.).  1370نژاد، حسینقلی. (حسینی

 المللی الهدي.. چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات بیناجوبه االستفتائاتش.).  1388اي، سیدعلی. (خامنه

 . شماره پانزدهم، قسم دوم.فقه اهل بیت مجله.). تهدید نسل و تعقیم. ق 1420خرازي، محسن. (

 .قانونی پزشکی مجلهفرانسه.  حقوق در پزشکی مسؤولیت مبانی در ش.). تحول 1393خشنودي، رضا. (
  .93بهار  و 92 شماره اول و چهارم، زمستان نوزدهم، دوره

، قم: دفتر انتشارات 2. جلد ي امام خمینى)محشا( المسائلتوضیح). ق. 1424اللّه. (خمینى، سیدروح
 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، قم: دفتر انتشارات اسالمى 4. ترجمه علی اسالمی. جلد تحریرالوسیلهق.).  1425اهللا. (خمینى، سیدروح
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران، لوح فشرده، روایت دوم. .نامهلغتتا). (بی اکبر.یعلدهخدا، 

. درمانیهاي سقطدرمانی و تکنیکبررسی اهمیت سقطش.).  1381ذوالفقاري، فاطمه. همکاران. (
 ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند. در سقط جنین جامع ابعاد سمینار بررسی

 داخل به پروستاگالندین تزریق روش دو تأثیر ش.). مقایسه 1388اه، مریم. (ربیعی، صغري. سعیدپن
 در )اینداکشن رایزینگ(زایمان  افزایشی القاي و توسیناکسی تزریق با همراه مایع آمنیوتیک

شصت  نوزدهم، شماره . دورهمازندران پزشکی علوم دانشگاه مجلهدوم.  ماههسه در حاملگی ختم
 ردیبهشت.ا و فروردین و نهم،

 فصلنامه .جهان کشورهاي در سقط جنین قوانین تطبیقی ش.). بررسی 1390رستمی، سحر. دیگران. (
 زمستان. هفدهم، شماره پنجم، سال .پزشکی تاریخ

 انتشارات خرسندي.ا. هجبرانحقوق مسؤولیت مدنی و ش.).  1387پیک، حسن. (ره

 ادیب. تهران: مجیدترجمه  .مدنی مسؤولیت ینهمز در قضایی یهرو تحلیلش.).  1386( ژوردن، پاتریس.
 .میزان نشر
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 تاریخ و فقه جنین. اسقاط حقوقی و فقهی ش.). بررسی 1386ساالرزایی، امیرحمزه. داودي، مریم. (

 شماره سیزدهم. پاییز، .تمدن

مجموعه مقاالت دومین کنگره  سقط جنین در پرتو عسر و حرج.ش.).  1391سیمایی صراف، حسین. (
 ق و حقوق باروري، مؤسسه رویان.اخال

مسؤولیت ناشی از خطاي شغلی پزشک (زیر نظر دکتر ناصر ش.).  1373پوریان، سیاوش. (شجاع
 . انتشارات فردوسی.کاتوزیان)

 و حقوق پژوهشپزشک.  برائت و مسؤولیت در تقصیر جایگاه ش.). 1389پوریان، سیاوش. (شجاع
 شتم، بهار.شماره بیست و ه دوازدهم، . سالسیاست

 .سخنرانی دومین کنگره اخالق و حقوق باروريش.).  1391نسب، صادق. (شریعتی

. سال دوم، شماره فقهی نامهپژوهشش.). مبانی مسؤولیت پزشک در فقه امامیه.  1390شریفی، علی. (
 سوم، بهار.

سندروم  در غربالگري Combined testش.). ارزش تشخیصی  1392شهشهان، زهرا. اعظمی، نهال. (
. سال مجله دانشکده علوم پزشکی اصفهان .حاملگی 14الی  9هاي در هفته 18داون و ترزومی 

 سی و یکم، شماره دویست و سی و یکم، خرداد.

 پنجم، سال ین اجتماعی.تأم پزشکی نشریه. جنین ش.). اکوکاردیوگرافی 1385حسین. (غالم شیروانی،
 .31-43شهریور، صص  و مرداد

. اهفرصتو  هاضرورت، هاچالشیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ بش.).  1393درضا. (صالحی، حمی
 .131-66. شماره بیست و نهم، تابستان، صص حقوق پزشکی
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Abstract 

The single article of abortion on 10/03/1384 Parliament to pass 
legislation that permitted abortion and conditions, and ceremonial. But 
in spite of this Act is the responsibility of doctors and pharmacists 
continue to face. The liability resulting from negligence or lack of due 
process in determining whether the information or inform the 
selection of inappropriate or unsuitable for abortion. After four 
months in a single article of the embryo by abortion and conditions of 
a single article, which has been mentioned in this article and try to 
find a sentence that describes medical abortion to the doctor's 
responsibility. 
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