
  تخلفات علوم آزمايشگاهيجرايم و پيشگيري از 
 رضا رهبرپور محمد

  محمود عباسي
  

  چكيده
هاي تشخيص طبي در حفظ و ارتقاء سطح نظام در عصر حاضر، نقش آزمايشگاه

ها، نقشي اساسي و محوري سالمت جامعه به ويژه نظام تشخيص و مراقبت از بيماري
ناصر مختلف در تفكيك، تعيين و با پيشرفت و توسعه پزشكي و دخالت ع. است

هاي طبي داشتن نتايج آزمايشها، نياز روزافزون پزشكان به در اختيارتشخيص بيماري
هاي سازمان بهداشت جهاني و بر اساس ديدگاه. كامالً محسوس و ضروري است

هاي هاي اپيدميولوژيك و بهداشتي، بدون استفاده از آزمايشگاهكارشناسان آن، بررسي
گيري از امروزه، قريب به اتفاق اطباء بدون بهره. ممكن استيص طبي امري غيرتشخ

، قادر نيستند افق روشني براي درمان و بهبوديِ هاتوان پاراكلينيكي و به ويژه آزمايشگاه
از همين روست كه پيوند زنجيره معاينات باليني و تشخيص . بيماران خود ترسيم نمايند

رسان باشد و هم ها ياريي تشخيص و كشف بيماريهم در زمينه تواندآزمايشگاهي، مي
از آنجا كه  .ي پزشكي مدد نمايدگرانِ عرصهدر جايگاه پژوهش و توليد علم به پژوهش

هاي تشخيص طبي در فرايند درمان و تضمين هاي آزمايشگاهمحصول و نتيجه فعاليت
-ر اقدامات پزشكي قلمداد ميسالمت و بهداشت جامعه، جزء الينفك و اجتناب ناپذي

آنها در امر درمان، كاربرد گردد، لذا حصول اطمينان و اعتماد قطعي به اين نتايج و 
هاي تشخيص طبي حتي با اين حال، آزمايشگاه. ضرورتي غير قابل انكار و حتمي است

جرايي و استاندارد نيز، مصون از خطا و اشتباه و احياناً تخلفات ا مطلوبدر شرايط كامالً 
گيريِ پارامترها، اشتباهات بعد از انجام خطاهاي قبل از آزمايش، در حين اندازه. نيستند

آزمايش و نيز اشتباهاتي كه با ورود رايانه و گسترش نقش آن در بهبود بخشيدن به 
كيفيت خدمات آزمايشگاهي، ممكن و قابل تصور است؛ همگي از جمله خطاها، 
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ه براي مديريت فني آزمايشگاه و متصديان آزمايش، اشتباهات و تخلفاتي هستند ك
هايي جهت اقدامات و شگرد ردكارب. كندمسئوليت حقوقي و گاه كيفري ايجاد مي

  . دهدپيشگيري از اين خطاها، موضوع تحقيق حاضر را تشكيل مي
  

  واژگان كليدي
 .پيشگيري؛ جرايم علوم آزمايشگاهي؛ مسئوليت پزشكي؛ تخلفات اجرايي 
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  پيشگيري از جرايم و تخلفات علوم آزمايشگاهي
  

  و مسئوليت پزشكي علوم آزمايشگاهي )الف
اندركاران امور پزشكي و اي پزشكان و دستاقدامات و فعاليت حرفه

پيراپزشكي، گاه با آثار و پيامدهايي روبروست كه از نقطه نظر حقوقي و كيفري 
منظور از مسئوليت پزشكي، . شودلقّي ميكننده مسئوليت براي ايشان تايجاد

شود و امور پزشكي مسئوليتي است كه در نتيجه اعمال و اقدامات پزشكي ناشي مي
قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  15نيز بنابر تصريح ماده 

. باشدهاي پزشكي و پيراپزشكي از جمله علوم آزمايشگاهي ميشامل كليه رشته
هاي تشخيص طبي ين متخصصان علوم آزمايشگاهي و متصديان آزمايشگاهبنابرا

ول تلقي شده، در برابر ئنيز همانند ساير شاغلين در حرَف پزشكي، از ديد قانون مس
ي انتظامي، مدني و در نهايت گانهايِ خود داراي مسئوليت سهانجام اعمال حرفه

  . )الف، 1388عباسي، (باشندكيفري مي
شكي كه خود مشتمل بر مسئوليت كيفري است زماني محقق و مسئوليت پز

اين اركان كه از آنها به موجبات . ي آن موجود باشدثابت است كه اركان اوليه
خطاي پزشك و متصدي مربوط، تحقق : كنند، عبارتند ازمسئوليت نيز ياد مي

ارد خسارت و ضرر و نهايتاً رابطه سببيت بين خطاي ياد شده و ضرر و خسارت و
خطاي پزشكي داراي صور مختلفي است و . )5الف، ص 1388عباسي، (شده

ي سببيت رابطه. خسارت و ضرر وارده نيز ممكن است جاني، مالي يا معنوي باشد
ميان اين خطا و خسارت نيز بايد احراز گردد تا در مجموع مسئوليت پزشكي 

  .تحقق يابد
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پزشكي، مبتني بر ارتكاب  ياندركاران حرفهمسئوليت كيفري و جزاييِ دست
توان متخصصان شاغل در امور پزشكي و در نتيجه صرفاً زماني مي. جرم است

عباسي، (ول برشمرد كه مرتكب جرم شده باشندئپيراپزشكي را از نظر كيفري مس
از ديدگاه حقوق جزا، مجرم كسي است كه عمل وي مغاير با اوامر و . )ب1388

بيني شده زاي رفتار وي مجازات و كيفر پيشگذار بوده و در انواهي قانون
از نقطه  )1379( اردبيلي،البته بايد توجه داشت كه. )248ص ،1388وليدي، (باشد

  :كندميبه دو دسته تقسيم را نظر حقوق كيفري، جرائم 
ي آنها،  م عمدي كه ركن معنوي و روانيِ تشكيل دهندهيجرا -1

  .ي مرتكب است سوء نيت و قصد مجرمانه
و م غير عمدي كه عنصر معنوي در تكوين آنها، خطا يجرا -2

  ).233ص(تقصير مرتكب است و نه سوء نيت
اندركاران مشاغل پزشكي غير ممكن م عمدي توسط دستيهرچند ارتكاب جرا

نيست اما از آنجا كه هدف اصلي از مداواي بيماران و اقدامات پزشكي و 
ليه بر اينست كه سعي و پيراپزشكي، سالمت و بهبودي بيمار است و فرض او

تالش متخصص در امر پزشكي و يا علوم آزمايشگاهي، در چهارچوب موازين فنّي 
اي صورت پذيرفته است، لذا چنانچه در اين راستا ضرر و خسارتي به بيمار و حرفه

وارد گردد و مسئوليتي متوجه پزشك يا پيراپزشك گردد، عمدتاً ناشي از خطا و 
. اعمالي است كه در ارتكاب آن تعمدي وجود نداشته استتقصير آنها در انجام 

توان گفت عمده مسئوليت كيفري شاغلين در حرَف پزشكي ناشي از در نتيجه مي
  ).114، الف، ص1388عباسي، (م غير عمدي استيجرا

در تحقق جرم، اعم از عمدي و غير عمدي، عالوه بر عنصر مادي و قانوني، 
قصد مجرمانه و سوء نيت، عنصر رواني در . ي استعنصر رواني نيز الزم و ضرور

ي عنصر رواني در جرايم غير  م عمدي است و خطاي جزايي تشكيل دهندهيجرا
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تأكيد بر خطاي پزشكي به عنوان يكي از اركان مسئوليت جزاييِ . عمدي است
خطاي جزايي به عنوان ركن روانيِ جرائم غير عمدي . پزشكي به همين دليل است

ست كه عليرغم عدم قصد نتيجه و تعمد به زيان رسانيدن به ديگري، در بدين معنا
احتياطي و يا يكي ديگر از مصاديق خطاي جزايي، ضرر و خسارت به ي بينتيجه

مصاديق خطاي جزايي به  ).249تا247، صص1379اردبيلي، (شودديگري وارد مي
مباالتي، عدم رعايت  احتياطي، بي بي: عبارت است از .ا.م.ق 336موجب تبصره ماده 

ا همين مصاديق، .م.ق 295ماده  3همچنين در تبصره . نظامات دولتي و عدم مهارت
  .اندبعنوان عنصر روانيِ قتل، ضرب يا جرح غير عمدي مورد تصريح قرار گرفته

در خصوص اشتباهات و تخلفات آزمايشگاهي نيز چنانچه اين خطاها منجر به 
، نقص عضو، عيوب جسماني و خسارات مادي و اي از قبيل قتل نتيجه مجرمانه

ي جرائم غير عمدي محسوب شده  معنوي به مراجعين و افراد ديگر گردد، در زمره
و مرتكب و مسبب آن عالوه بر جبران خسارت و مسووليت مدني، مستحق 

كه خطاي آزمايشگاهي به عنوان  همچنين براي آن. مجازات و كيفر نيز خواهد بود
ي آن، معلول و  بار و مجرمانهي زيان دي تلقي شود بايستي نتيجهميك جرم غير ع

. مباالتي، عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي باشد احتياطي، بي ناشي از بي
  .به عبارت ديگر رابطه سببيت بايستي به طور كامل احراز گردد

عالوه بر امكان تحقق جرائم غيرعمديِ ناشي از يك تخلف و خطاي 
گيرد، نقض برخي قواعد و مقررات  شگاهي كه قلمروي وسيعي را در برميآزماي

تواند بطور مشخص جرم عمدي  اي در علوم آزمايشگاهي نيز مي صنفي و حرفه
جرائم و تخلفاتي از قبيل كالهبرداري، جعل، دريافت . تلقي شده قابل تعقيب باشد

اران، موجب مسئوليت حق و حساب و اضافه دريافتي از مراجعين، افشاي اسرار بيم
خواري نيز كه  افزون بر موارد فوق، سهم. كيفري و تحميل مجازات خواهند بود
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ي ي پزشكي محسوب شده، در زمرهاالسف امروزه از تخلفات روبه رشد جامعه مع
گيرد، به طور جدي حيثيت و اعتبار جرائم عمديِ شاغلين حرفه پزشكي قرار مي

  .در معرض تهديد قرار داده است ها را شغلي متخصصين اين رشته
هاي حقوقي و قضاييِ خطاها و تخلّفات آزمايشگاهي،  براي جلوگيري از هزينه

كارهاي گوناگون، در صدد  بايستي با استفاده از سياست جناييِ مناسب و راه
پيشگيري از اين تخلفات و اشتباهات برآمده تا عالوه بر تضمين صحت، روايي و 

هاي تشخيص طبي و تالش در بهبودي و ارتقاء سالمت  ايشارتقاي كيفيت آزم
ي  هاي علوم آزمايشگاهي نيز با خيالي آسوده و بي دغدغه بيماران، صاحبان حرفه

ي خدمات تشخيصي و   ناشي از پيامدهاي حقوقي و قضاييِ اعمال خويش، به ارائه
  .بهداشتي به مراجعين خود بپردازند

  
  خطاهاي آزمايشگاهي )ب

خلف در علوم آزمايشگاهي عبارت است از فعل يا ترك فعل ناشي از خطا و ت
تواند موجب صدمه به  هاي علوم آزمايشگاهي كه مياشتغال به يكي از حرفه

اين خطاها به . ديگري يا اختالل در امري از امور بهداشتي و سالمت جامعه گردد
  : شوند سه دسته اساسي تقسيم مي

 ز آزمايشخطاهاي مربوط به مرحله قبل ا  
 خطاهاي مربوط به مرحله آزمايش  
 خطاهاي مربوط به مرحله پس از آزمايش يا مرحله تحليل نتايج 

ها  دهد كه بيشتر اشتباهات و خطاها در آزمايشگاه نتايج يك پژوهش نشان مي
دهد كه نمونه هنوز مورد آزمايش قرار نگرفته است و به عبارت  زماني رخ مي

، 1386نورآذريان، (مرحله قبل از آزمايش هستند ديگر اكثر خطاها مربوط به
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خطاي : خطاهاي آزمايشگاهي از همان آغاز درخواست، امكان وقوع دارند ).55ص
گير، تحويل گيرنده نمونه، اشتباه تايپي در  كننده بيمار، نمونه  احتماليِ پذيرش

 تعيين نوع آزمايش براي متصدي اخذ آن و حتي بدخطي و ناخوانا بودن دستور
پزشك درخواست كننده آزمايش و اشتباه در تشخيص و تطبيق نوع آزمايش 

  .درخواستي
ترين  هاي آزمودني و به خصوص خونگيري يكي از مهممرحله اخذ نمونه

. مراحل در حين آزمايش است كه امكان تحقق خطاهاي عمده در آن وجود دارد
  : خونگيري عبارتند ازي اخذ نمونه و برخي از خطاها و اشتباهات عمده در مرحله

ها، استفاده از مواد ضد انعقادي نامناسب،  نصب برچسب اشتباه بر روي نمونه
خونگيري در زمان نامناسب، عدم رعايت نسبت مقدار خون و ضد انعقاد، طوالني 

ها  ريههاي ريز، تخليه خون با فشار زياد درون  شدن فرايند خونگيري و توليد لخته
  .ضد انعقادمادة كردن خون با و تأخير در مخلوط 

تواند منبع مهمي  هاي درماني و بيمارستاني نيز مي همچنين خطاي رابطين بخش
ارسال ديرهنگام و انجام ديگر كارهاي : براي خطاهاي آزمايشگاهي تلقي گردد

ها و  ضروري و غير ضروري و احياناً شخصي در زمان انتقال نمونه، حمل غلط لوله
  .ها والنه در كيفيت نمونهئتداخالت غير مس

اي را  توانند پيامدهاي ناخواسته هريك از اين اشتباهات، خطاها و تخلفات مي
همچنين نتيجه . بار در بيمار گردند بدنبال داشته موجب بروز عوارض جسمي زيان

تواند مسبب و علت تشخيص غلط پزشك معالج شده و  ها مي غلط اين آزمايش
ا رقم زند و نهايتاً عواقب وخيمي را براي بيمار به بار مداوا و درمان اشتباه ر

  ).57و56، ص1386نورآذريان، (آورد
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ها، به كاربرد رايانه در هاي خطا و اشتباه در آزمايشگاهيكي ديگر از زمينه
اگرچه امروزه با به خدمت . گرددمراحل مختلف اجراييِ يك آزمايش باز مي

ها، تا حد زيادي در روند تالي در آزمايشگاههاي ديجيها و دستگاهگرفتن رايانه
تشخيص طبي تسريع شده و بر دقت امور افزوده شده است، ليكن از آنجا كه 

هاست و اگر از آن به خوبي استفاده رايانه صرفاً يك وسيله و ابزار در دست انسان
نشود، مشكالت بيشترِ ديگري به بار خواهد آورد، لذا از زمان ثبت اطالعات و 

هاي مورد نياز فرد مراجعه كننده تا مشخصات بيمار، پزشك معالج و انواع آزمايش
هاي آزمايش به رايانه، نگهداري اطالعات مربوط به كاليبره انتقال نتايج و يافته

ها و رسم نمودارهاي مربوط به كنترل كيفي آزمايش و تهيه كردن دستگاه
كان اشتباه، خطا و تخلف تا حد الذكر امي موارد فوقگزارش نهايي، در كليه

زيادي وجود دارد كه قطعاٌ مسئوليت آن متوجه متصدي آزمايشگاه خواهد 
  ).16، ص1386ملك پور، (بود

توانند به منظور جلوگيري و پيشگيري از اشتباهات و خطاهاي مذكور كه مي
هاي راهبردي و عنصر رواني جرائم غير عمدي را تشكيل دهند، بايد سياست

با . بيني نموداي را به شكل منسجم و سازمان يافته، پيشمات تمهيديِ ويژهاقدا
ها پيشگيري از اين خطاها و تخلّفات در فرايند تشخيص طبي در محيط آزمايشگاه

  :توان به اهداف زير دست يافتمي
  تضمين كارايي و كيفيت نظام سالمت و بهداشت جامعه 

 ها مراجعه كنندگان به آزمايشگاه رواني در-ايجاد احساس امنيت بهداشتي. 

 شكايات و دعاوي مطروحه در (هاي حقوقي و قضايي  جلوگيري از هزينه
 )مراجع انتظامي و قضايي
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 هاي مدني و  هاي جامعه علوم آزمايشگاهي نسبت به مسووليت كاهش دغدغه
 .كيفري در رابطه با حرفه خويش

يشگيري از جرم، براي رسيدن به شناختيِ پ در اين مقاله با استفاده از الگوي جرم
اهداف فوق، به بيان راهكارهايي مناسب جهت پيشگيري از خطاها و تخلفات 

  .آزمايشگاهي خواهيم پرداخت
    

  مفهوم پيشگيري از جرم و انواع آن) ج
دستي  پيشگيري در لغت به معناي جلوي چيزي را گرفتن، بازداشتن و نيز پيش

شناسيِ پيشگيري در اصطالحِ جرم ).5991، ص1377دهخدا، (كردن آمده است
پيشگيرانه به معناي كاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزهكاري و 

پيشگيري از جمله مباحث و موضوعاتي است كه در . باشدپيشي گرفتن بر آن مي
علم مطالعه  شناسي در ميان علوم جنايي، جرم. گيردشناسي مورد توجه قرار ميجرم

و بررسيِ جرم و ماهيت آن، فرايند تكوين جرم يا به عبارت ديگر علت شناسيِ 
شناسي اين است كه با  ي جرم يكي از اهداف اساسي و اوليه. گرددجرم قلمداد مي

ي بزهكاري، تدابير و اقدامات  ها و عوامل به وجود آورندهشناخت جرم، زمينه
اريِ امنيت و فراگيريِ سالمت اجتماعي اتخاذ اي را در راستاي برقر پيشگيرانه

شناسيِ كاربردي، تحت عنوان  هاي اصليِ جرم در همين راستا يكي از شاخه. نمايد
  ).238، ص1384نجفي ابرندآبادي، (شناسيِ پيشگيري شناخته شده است جرم

شناسيِ كاربردي است كه به  هاي جرم شناسيِ پيشگيري يكي از شاخه جرم
ي پيشگيري از جرم  ي موثرترين ابزارها و اقدامات تأمين كننده هبررسي و مطالع

در جامعه، موجب ظهور ) اعم از عمدي و غير عمدي(افزايش جرائم . پردازد مي
شدن كيفيت  دار ، خدشهديدگي در بين آحاد جامعه احساس ناامني و ترس از بزه
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از  .شود مي معهزندگي مردم و اختالل در فضاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيِ جا
همين رو بايد با اتخاذ تدابير و كاربرد فنون و شگردهاي مختلف از وقوع 

از . بزهكاري و ازدياد آن در جامعه جلوگيري نموده، بسترهاي آن را از بين برد
اين ديدگاه، تدابير پيشگيرانه و اتخاذ آن يكي از مباحث كليدي و اساسي در 

سياست جنايي نيز بنابر تعريف موسعي كه از شود و مبحث سياست جنايي تلقي مي
ي آن هيأت هايي كه به وسيلهمجموعه روش«: آن ارائه شده است عبارت است از

حسيني، (»كنددهي ميهاي خود را به پديده مجرمانه سازماناجتماع، پاسخ
دهي به همچنين با توجه به اينكه در سياست جنايي واكنش و پاسخ ).27،ص1383

پردازان مانه مد نظر قرار دارد و پديده مجرمانه نيز از نقطه نظر نظريهپديده مجر
- هر دو را شامل مي) كژروي(سياست جنايي، جرم و انحراف 

ي توان هر گونه خطا و تخلف در حوزهلذا به راحتي مي). 13،ص1375الزرژ،(شود
  .ادي سياست جنايي مورد بررسي و توجه قرار دعلوم آزمايشگاهي را در حيطه

پيشگيري به عنوان يك راهكار اساسي و بنيادي در قانون اساسي جمهوري 
قانون  156اصل  5به موجب بند . اسالمي ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است

ي ساز و كارهاي الزم در اين  اساسي پيشگيري از وقوع جرم و پيش بيني و ارائه
  ).286، ص1378مي، هاش(خصوص از وظايف قوه قضائيه برشمرده شده است

سازمان ملل متحد نيز در اين راستا سياست جناييِ پيشگيرانه را مد نظر قرار 
هاي منظمي هر پنج سال يكبار تحت عنوان  داده است و به همين منظور كنگره

المللي پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان در كشورهاي مختلف برگزار  كنگره بين
بر اين اعتقاد بوده است كه پيشگيري از جرم مقدم اين سازمان همواره . است كرده

بر واكنش و اقدامات پسيني بوده و كشورهاي عضو را به اتّخاذ چنين رويكردي 
  ).114، ص1383اردستاني، (توصيه نموده است
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شناس معاصر فرانسوي، جهت بازشناسيِ يك تدبير ، جرم)1385(مون گسنير
ي زير را تبيين مهيدات چهار معيار و ضابطهو اقدام پيشگيرانه از ساير تدابير و ت

  : استنموده
 يعني . هدف آن بايستي تضمين جلوگيري از جرم و انحراف باشد

- عليه عوامل و فرايندهاي موثر در بروز جرم و بزهكاري، نقش تعيين

 .اي ايفا كند كننده

 يعني مخاطب آن، كل جمعيت يا . جنبه عمومي و جمعي داشته باشد
 .معيني از آن باشد گروه يا بخش

 اين گونه كه  ؛ بدين معنيپيشيني بودن اقدامات و تدابير پيشگيرانه
قبل از ارتكاب رفتارهاي مجرمانه و خطرناك اعمال اقدامات 

 .گردند مي

 غير قهرآميز و سركوبگرانه بودن تدابير و اقدامات پيشگيرانه 
  ).193ص(

يف زير را از پيشگيري با توجه به معيارهاي چهارگانه فوق، آقاي گسن تعر
  :دهندارائه مي

پيشگيري شامل مجموعه تدابير سياست جنايي به استثناي تدابير نظام كيفري «
شود كه غايت آن، تحديد امكان وقوع مجموعه اقدامات مجرمانه از طريق غير  مي

، 1385گسن، (»هاست ممكن ساختن، دشوار كردن و يا كمتر محتمل كردن آن
  ).193ص

كارهاي پيشگيري از خطا و اراي اقسامي است كه قبل از بيان راهپيشگيري د
در . هاي تشخيص طبي، شايسته است به اين اقسام اشاره شودتخلف در آزمايشگاه

بندي  پيشگيري به پيشگيري اوليه و ثانويه و در تقسيم بندي، تقسيمنوع يك 
في نج(م شده استيقستديگر، به پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي 
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- كه به طور اجمال به توضيح اين اقسام مي )249و246،صص1384ابرندآبادي، 

  :پردازيم
هايي است كه ناظر به تغيير اوضاع و  شامل اقدام): نخستين(پيشگيري اوليه  - 1 

در اين نوع از پيشگيري . زاي محيط فيزيكي و اجتماعي است احوال و شرايط جرم
  .م به طور كلي منتفي گرددي ارتكاب جر شود امكان اوليه سعي مي

شود كه ناظر  اي مي هاي پيشگيرانه شامل اقدام): دومين(پيشگيري ثانويه  - 2  
مخاطب اين . رود ها مي ب جرم از سوي آنهاي خاص است كه بيم ارتكا به گروه
  .هاي پيشگيرانه، يك گروه يا جمعيت خاص است نوع اقدام

اي است كه به دنبال  اي پيشگيرانهه پيشگيري اجتماعي شامل مجموعه اقدام -3
  .باشند حذف يا خنثي نمودن عوامل فردي و جامعوي موثر در تكوين جرم مي

ها و تدابيري است كه ناظر به تسلط  پيشگيري وضعي شامل مجموعه اقدام -4
. باشد و مهار آن شرايط مي) وضعيت مشرف بر جرم(بر محيط و شرايط پيراموني 

ريق كاهش اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري كه وقوع جرم اين امر از يك سو از ط
كنند، و از سوي ديگر، با افزايش خطر شناخت و احتمال  را به نحوي تسهيل مي

  .شود دستگيري بزهكاران انجام مي
گونيِ پيشگيري بيانگر اين موضوع است كه بزهكاري، از محدوده  تنوع و گونه

قابله موثر با آن از يك سو، صرف حقوقي، قضايي و پليسي خارج شده و م
را ) جامعه مدني(هاي مردمي  همكاري و مشاركت نهادهاي دولتي و تشكل

طلبد و از سوي ديگر مستلزم ايجاد تحول و نوآوري در استراتژي، ابزارها و  مي
 . نهادهاي سنتي و متداولِ مقابل با جرم است
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  كارهاي پيشگيري از خطاها و جرائم آزمايشگاهي راه )د
كارهاي پيشگيري از  شناختيِ پيشگيري، برخي از راه با استفاده از الگوي جرم

  : توان چنين برشمرد خطاها و تخلفات مرتبط با علوم آزمايشگاهي را مي
ي مردم با استفاده از  هاي بهداشتي و مرتبط با سالمت عامه ارتقاء سطح آگاهي -1

هاي گروهي و  ش و رسانهنهاد آموزش و پرور: نهادها و تأسيسات مختلفي چون
اي كه مراجعان به مراكز بهداشتي و  به گونه) ديداري و شنيداري(جمعي 

آزمايشگاهي ضمن آگاهي از حقوق خود و تكاليف مراكز و متصديان امر 
تشخيص و درمان پزشكي، پيگير مطالبات درماني و رعايت تمامي احتياطات الزمه 

 )اوليه - جتماعيپيشگيري ا. (توسط دست اندركاران باشند

هاي  ها و دستورالعمل نامه انتظامي جامع و تنظيم آيين - تدوين مقررات صنفي -2
از اين شيوه . هاي احتمال خطا و تخلف نظارتي و كنترلي با هدف مسدود كردن راه

 .گردد قانوني ياد مي-پيشگيري معموالً تحت عنوان پيشگيري حقوقي

اندارد و يكپارچه توسط نهادهاي بكارگيري ابزارهاي مناسب و معيارهاي است -3
ها، در جهت كشف،  رسيدگي كننده به مشكالت كلينيكي و اداره امور آزمايشگاه

ولين فنّي كه ئكاهش و نهايتاً حذف خطاها و تخلف و قصور احتماليِ مديران و مس
پيشگيري (گردد در اين راستا نقش سازمان نظام پزشكي برجسته و متمايز مي

  ).57، ص1386رآذريان و همكاران، نو( )ثانويه-وضعي

تدوين كدها و موازين اخالقي مرتبط با حرفه تخصصي علوم آزمايشگاهي و  -4
اي در  امروزه آموزش اخالق حرفه. آموزش و ترويج آن به طور منظم و پيوسته

 -اجتماعي. (اي شناخته شده است مراكز تخصصي به عنوان يكي از لوازم كار حرفه
 )اوليه
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اندركاران علوم آزمايشگاهي و بازآموزي مداوم و  تخصص دست افزايش سطح -5
پيشگيري . (بردن كارايي و كاهش ضريب خطاي احتماليمستمر با هدف باال

 )ثانويه

هاي مختلف  بكارگيري پرسنل آموزش ديده و كارآمد در كليه مراحل و بخش -6
پيشگيري  تواند در قالباداريِ يك مركز علوم آزمايشگاهي كه اين مورد نيز مي

 .اندركاران امور قرار گيردثانويه مورد توجه دست

كنندگان در حرفه  اندركاران و مداخله ها و اطالعات دست افزايش سطح آگاهي -7
قضايي خطاها - علوم آزمايشگاهي نسبت به ابعاد، آثار و پيامدهاي اخالقي و حقوقي

اي روزهوزشيِ يكهاي آمقطعاً با كارگاه. و تخلفات مرتبط با علوم آزمايشگاهي
اي، فلسفه، فقه، حقوق و شاغلين در امر قضاء، كه توسط متخصصان اخالق حرفه

جهت باال بردن سطح دانش حقوقيِ متخصصان و متصديان علوم آزمايشگاهي 
 .توان به اين مهم نائل گرديدگردد، ميبرگزار مي

ت علوم ها و مراكز ارائه كننده خدما گسترش، تجهيز و توسعه آزمايشگاه -8
پيشگيري ثانويه و . (هاي خدمات در اين مراكز آزمايشگاهي همراه با تعديل تعرفه

توان بعنوان يكي از اقدامات پيشگيرانه  اين راهكار را از آن جهت مي) وضعي
تواند به  وضعي برشمرد كه ارتقاء كيفيت خدمات در يك مركز آزمايشگاهي مي

 .خطاي آزمايشگاهي كمك نمايد بهبود وضعيت پيراموني و مشرف بر احتمال

  
  نتيجه

خطاها و تخلفات آزمايشگاهي، بايد در  ،ها با توجه به گسترش روزافزون اشتباه
هايي بود كه بتوان با توسل به آنها واكنشي مناسب در  جستجوي مجموعه روش
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شناسيِ پيشگيري و  هاي جرم گيري از آموزه بهره. برابر اين پديده اتخاذ نمود
  .سازد ها و تدابير الزم پيشگيرانه رهنمون مي يي، ما را به اتخاذ سياستسياست جنا

ها، با شناسايي علل و عوامل بوجود آورنده پديده مجرمانه  در پرتوي اين آموزه
هاي تشخيص طبي، بايستي با اتخاذ تدابير و تخلفات در قلمرو و حوزه آزمايشگاه

امنيت بهداشتي و فراگيري سالمت الزم و اقدامات پيشگيرانه در برقراري نظم و 
اجتماعي تسهيل و تشريك مساعي نمود؛ خصوصاً با استفاده از تجربيات 

ها و دانش مندي از آگاهياندركاران علوم آزمايشگاهي و بهرهمتخصصان و دست
و حقوق  مسئوليتي حقوقي و قضاييِ اساتيد رشته حقوق و متخصصان در عرصه

  .توان به اين اهداف دست يافت تري ميپزشكي، به شكل بهتر و مؤثر
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  .و انتشارات دانشگاه تهران) سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني در دانشگاهها
ت دانشگاه تهران و مؤسسه لغ: تهران. چاپ دوم از دوره جديد. 4ج. لغت نامه). 1377.(دهخدا، علي اكبر
  .نامه دهخدا
مركز تحقيقات اخالق و حقوق : تهران. چاپ نخست. مسئوليت پزشكي). الف1383.(عباسي، محمود

  .پزشكي، مؤسسه فرهنگي حقوقي سينا و انتشارات حقوقي
مركز تحقيقات اخالق و حقوق : تهران .چاپ نخست. حقوق جزاي پزشكي). ب1388. (عباسي، محمود

  .حقوقي پزشكي، مؤسسه سينا و انتشارات
  .مجمع علمي و فرهنگي مجد: تهران. 2ج. جرم شناسي نظري). 1385.(گسن، رمون

  .يلدا: تهران). ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي. (سياست جنايي). 1375.(رژ، كريستينزال
اي تشخيص ههمديريت كنترل كيفيت متعادل براي آزمايشگا). 1386.(ملك پور، اكبر و يوسفي، شكوه

  .انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي: تهران. نخست چاپ .پزشكي
  .جنگل: تهران. چاپ نخست. هاي حقوق جزاي عموميبايسته). 1388.(صالحوليدي، محمد
  .مجتمع آموزش عالي: قم. 2ج. حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران). 1378.(هاشمي، محمد
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  يادداشت شناسه مؤلفان
دانشگاه تهران، عضو هيأت شجوي دكترا حقوق جزا و جرمشناسي پرديس قم محمدرضا رهبرپور؛ دان

ك و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق اواحد ار –علمي و مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمي 
  .و حقوق پزشكي

Email: r.rahbar@yahoo.com 
خالق و حقوق محمود عباسي؛ عضو هيأت علمي، مدير گروه حقوق پزشكي، رييس مركز تحقيقات ا

  .پزشكي دانشگاه شهيدبهشتي و دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران
Email: Dr.abbasi@sbmu.ac.ir 
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