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  هاي قضايي چالش حقوق بيماران و
  دييجالل توح

  1پور د عسكريحمي

  
  چكيده

 شود و در ميقدرتي است كه از طرف قانون به شخص داده  حقّ ،اصطالح حقوقي در
ست اجرا نتضما داراي معني اين به حق .برند مي كار به را سلطه كلمه معني همين در فقه

(جعفري لنگرودي،  .ندا هگفت ثبته نيزحقوق م حقوق موضوعه و و آن را حق تحقيقي و
قوم  هر مردم ايران از«قانون اساسي جمهوري اسالمي  19مطابق اصل  )21، ص ش. 1376

 ببس مانند اينها از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ،و قبيله كه باشند
به خدمات بهداشتي ... نياز « :قانون مذكور نيز آمده است 29در اصل  .»امتياز نخواهد بود

دولت  .همگاني ي استقّح، ي پزشكي به صورت بيمه و غيرهها تمراقب درماني و و
نين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت  لف است طبق قوامكّ

  .»كشور تأمين كند براي يك يك افراد ي مالي فوق راها تحماي مردم خدمات و
وزارت  هرچندباشد و  ميحوزه حقوق پزشكي  مهم مله موضوعاتجحقوق بيماران از 

، حقوق بيماران نموده است بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به تصويب منشور
 ،قانوني ثرؤاجراهاي م عدم تأمين ضمانت نواقص موجود در مفاد منشور و خصوصاً اما
مشكالت  كه اين مضافاً ؛بيماران دردمند را پاسخگو باشد تواند مشكالت و معضالت مين

سازمان  و ناشي از نقض حقوق بيماران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
در  حافظان حقوق بيماران، نهايتاً معه واعنوان متوليان اصلي سالمت جه نظام پزشكي ب

  هك سازد ميرو  بهرو يهاي خاص چالش اين حوزه را با گردد و ميدستگاه قضايي متجلي 
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ي جهت رفع عمل علمي و ارائه راهكارهاي اقدام به ها الشچ اين بيان ضمن لهمقا اين در
  مشكالت مذكور شده است.

  
  واژگان كليدي
  جبران خسارات ؛پزشكيسازمان نظام  ؛بيمه ؛بيماران اورژانسي ؛حقوق بيماران
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  هاي قضايي چالش حقوق بيماران و

ه در موارد بسياري نوع ك اند پذير جامعه بيماران از جمله اقشار آسيب اصوالً
نيز تحت تأثير قرار  را بلكه خانواده او ،نه تنها زندگي شخص بيمار ها نبيماري آ

رو به هاي دردآور جسمي و روحي  امروزي كه انواع بيماري جوامع دهد. در مي
توان چيزي  ميگرفتن آن را ن عدم توجه به حقوق بيماران و ناديده گسترش است،

رنج ناشي از بيماري، عدم امكانات درماني  نام نهاد، درد وعدالتي مطلق  جز بي
نهادهايي  فقدانكافي به خصوص در نقاط محروم، مشكالت اقتصادي و اجتماعي، 

ود تجهيزات و ملزومات جهت حمايت از بيماران به معناي واقعي كلمه، كمب
 و نقض حداقل حقوق بيماران توسط متوليان سالمت جامعه و سوپزشكي از يك

ي ها هصاحبان حرف پزشكي، كمبود قوانين حمايتي، وضعيت بيمارگونه بيم
همگي سبب تشديد بيماري و  ،درماني و ناآگاهي بيماران از حداقل حقوق موجود

گردد كه وجود هريك  ميهاي فراواني  عدم بهبودي سالمت بيمار و ايجاد چالش
مار از چرخه حيات خروج بي خانواده و از آنان به تنهايي براي فروپاشي نهاد

نقض حقوق بيماران از ناحيه متوليان  ،الذكر مراتب فوق هب . بناكافي استاجتماعي 
روي دستگاه قضايي است كه به بيان موارد  سالمت جامعه چالشي اساسي فرا

  شود. ميمذكور و ضمانت اجراي آن پرداخته 
  
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .1

بندهاي ششم و هفتم ماده يك قانون تشكيالت و وظايف مطابق  كه اينعليرغم 
، حمايت ازحقوق 3/6/1367 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ،رعايت تكاليف محوله عدم عمل در ، امااست وزارتخانه مذكور تكاليف از بيماران
دستگاه قضايي  در نتيجه طرح شكايت درو  گرفتن حقوق بيماران سبب ناديده
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توان به موارد  ميد. از موارد نقض حقوق بيماران توسط وزارتخانه مذكور شو مي
  :ذيل اشاره نمود

  
  بر مؤسسات پزشكي كافي نظارت عدم ـالف 

ي درمان و يا غذا ها تمتناسب و متناوب از ناحيه معاون هاي عدم نظارت و بازرسي
ي از ا هنطقي بهداشت و درمان مها هو يا شبك ي علوم پزشكيها هو دارو، دانشگا

و ساير مراكز درماني سبب  ها ه، مراكز جراحي، داروخانها ه، درمانگاها نبيمارستا
مؤسسات  سيسشود. مواردي همانند تأ مي ولين امرؤبروز تخلفاتي از سوي مس

امور پزشكي، عدم تعيين  پزشكي غير مجاز، به كارگيري افراد فاقد صالحيت در
پزشكي،  ملزومات عدم بررسي تجهيزات و محل، ي و يا عدم حضور درفنّ مسؤول
 شدن در اكثر موارد و مفقود ها هپروند بودن يا ناقصيل پرونده باليني شكعدم ت
عباسي، تعزيرات حكومتي (گردد.  ميي مذكور سبب تضييع حقوق بيماران ها هپروند

  )25امور بهداشتي و درماني، ص 
 به دليل فرسودگي وسيژن اكسيد نيتروژن به جاي اك اتصال دي نوان مثاله عب

كشي مركزي، بارها  لوله يا اشتباه در سيستم تغيير رنگ ظاهري مخازن مربوطه
  سبب فوت بيماران شده است.

  

 دولتي درماني اعم از ن مراكزمسؤوالعدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط  ـ ب
  خصوصي و

 مخاطرات فعر و نمصدومي به كمك از ودداريخ مجازات قانون واحده ماده مطابق

خصوصي كه از  يا دولتي از اعم درماني مراكز نمسؤوال« 25/3/1354 مصوب جاني
به  ،هاي اوليه امتناع نمايند ديده و اقدام به درمان او يا كمك پذيرش شخص آسيب

  دوسال حبس ...] محكوم خواهند شد. حداكثر مجازات ذكرشده [يعني
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همانند  يماران واجد شرايط خاصمتأسفانه عدم پذيرش بيماران اورژانسي يا ب
ارجاع آنان به  و ها نبيمارستا مخدر و يا زندانيان توسط بعضي از معتادان به مواد
ه ي ديگر به بهانه عدم وجود تخت خالي و يا امكانات كافي، بها نساير بيمارستا

ي ناشايست متداول شده است كه چنين اموري از مصاديق آشكار ا هعنوان روي
  گردد. ميطرح شكايت  كه در اغلب موارد نيز سبب استيماران نقض حقوق ب

  

تقلبي به لحاظ وسايل  ملزومات پزشكي يا استفاده از و تجهيزات كمبود ـج 
  يل مذكور ساتهيه و عدم دقّت در

شده در مراكز درماني به لحاظ ضعف  بارها مالحظه شده است كه بيماران بستري
مانند ادوات ارتوپدي جهت انجام اعمال  يه وسايل پزشكاقتصادي قادر به تهي

اقدام به خريد  ها نن تجهيزات پزشكي بيمارستامسؤوال باشند يا بعضاً مين ،جراحي
نمايند كه پس از  ميصالحيت  ديا افراد فاق مجاز ي غيرها تاز شرك وسايل مذكور

 گردد و بعداً ميايجاد عفونت منجر به قطع عضو و يا فوت  بدن بيمار و نصب در
  شود. ميوسايل مذكور آشكار  بودن تقلبي

  

  ها هبيم تكافوي عدم ـد 
 بودن نبودن امكانات كافي در مراكز دولتي يا طوالني در بسياري از موارد به دليل

ناگزير به مراكز درماني بخش خصوصي مراجعه  نوبت اعمال جراحي، بيماران
 ي خاصي طرفها هبيم با صرفاً مذكور اكثر مراكز كه اين كنند كه به لحاظ مي

در نتيجه  ،يي هستندها هباشند و از سويي ديگر بيماران فاقد چنين بيم ميقرار داد 
اين شود و  مييادشده نيز براي آنان ميسر ن امكان انجام عمل جراحي در مراكز

  گردد. مي انرساندن يا فوت بيمار  تأخير سبب آسيب
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  پيوند اعضا خصوص ع درا دستورالعملي جامينامه  آيينوجود عدم ـ ـه
شده يا بيماراني كه مرگ مغزي  قانون پيوند اعضاي بيماران فوت كه اين عليرغم

نامه اجرايي آن به تصويب رسيده  آيينو  1/3/1379در مورخ  ،آنان مسلم است
ور مستلزم اين خصوص وجود دارد كه رفع اين امشماري در  مشكالت بي ، امااست

دستورالعمل جامعي براي تمامي اعمال جراحي  بينامه و يا تصو آييناصالح 
كننده و گيرنده تا  مانند احراز هويت اشخاص اهداه يلپيوندي از بدو اقدامات او

كه داراي ي شخصي ا هباشد. در پروند مي ي بعد از آنها تانجام پيوند و مراقب
با الصاق عكس شخص ديگري به كارت آزمايش  ه،بود )HIV( بيماري ايدز

يد صحت آزمايش، يتأ در نهايتانجام آزمايش توسط شخص اخير و  خونش و
كه در نتيجه اين امر،  نمايد مياقدام به فروش كليه خود به فرد نيازمند پيوند 

  پس از ابتال به بيماري ايدز فوت نمودند.  گيرنده كليه و همسر او
  
  سازمان نظام پزشكي .2

اسالمي ايران مصوب  شكي جمهوريقانون سازمان نظام پز 2ماده  مطابق بند (د)
» حمايت از حقوق بيماران حفظ و« از وظايف سازمان مذكوريكي  25/1/1383

حمايت  حفظ و«) ماده مذكور كه به هـ( در عمل اين امر برخال ف بند ، امااست
مانده است  مغفول و متروك ،اشاره دارد» از حقوق صنفي شاغالن حرف پزشكي

  :باشند مي كه موارد ذيل قابل اشاره
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كه اقدام به نقض  يطع درخصوص اشخاص قا انتظامي تصميمات اخذ عدم ـالف 
  نمايند مي حقوق بيماران

حيث تخلفات  از ي متعدديها هپزشكان داراي پروند با وجودي كه برخي از
قاطعي در برخورد  موارد تصميم اكثر در ، اماباشند ميسازمان مذكور  انتظامي در

ي انتظامي ها تبه مجازا گردد و بر فرض محكوميت نيز صرفًا يمبا آنان اخذ ن
سبك مانند تذكر يا توبيخ شفاهي، توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و 

در  ؛گردند ميمحكوم ا الصاق رأي در تابلو اعالنات محل، يپزشكي  نظامنشريه 
 گيري ازپيش لحاظ حفظ حقوق بيماران و كه سازمان مذكور بايد به صورتي

جامعه پزشكي و تقدير از پزشكان خدوم  حفظ شأن سو ويك تخلفات مشابه از
 مانند محروميت موقت ازي شديدتري در قبال برخي تخلفات سنگين ها تمجازا

  )28، ص ش.1381عباسي، ( نمايد.تعيين و اعمال  حرفه پزشكي
  

  عدم تعيين صالحيت شغلي صاحبان حرف پزشكي ـ ب
صالحيت انجام  تقريباً پزشكان عمومي ،دگاه سازمان مذكورحال حاضر از دي در

كليه امور پزشكي را دارند و ورود آنان در موضوعات تخصصي پزشكي و انجام 
انجام كاشت مو،  به عنوان مثالاست. » قانوني«اقدامات درماني در اين خصوص 

توسط  نهاي ديگر از نظر اين سازما هاي زيبايي، تزريق ژل و ساير جراحي جراحي
  پزشكان عمومي بالمانع است.

تعيين و تفكيك صالحيت صاحبان حرف پزشكي به  ،مراتب مذكور هب بنا
ي تخصصي درمان ها هآنان به حوز عمومي و ورود برخي از خصوص پزشكان

 ها نه سبب نقض حقوق بيماران و ايجاد صدمات جبران ناپذيري به آرهموا
 شود. مي
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  نشستگيباز سن تعيين عدم ـج 
صاحبان  ؛ لذادر قوانين فعلي سن معيني براي بازنشستگي پزشكان تعيين نشده است

كه روشن  حالي در ؛توانند به حرفه طبابت بپردازند ميالعمر  مادام حرف پزشكي
ها نيازمند  بيماري هاي خاص و يا تشخيص جراحي مثلاست اقدام به بعضي از امور 

تا  ي است كه اين امر اصوالًا هژسالمت كامل، ورزيدگي و آمادگي جسماني وي
عدم رعايت آن در مواردي سبب ايراد صدمه يا  پذير است و مكان سن مشخصي ا

سازمان نظام كه وزارت بهداشت و  اقتضا دارد ؛ لذاحتي فوت بيماران شده است
 د.ني اتخاذ نمايا هپزشكي در اين خصوص تدابير انديشمندان

  
  سازمان پزشكي قانوني .3

ون تشكيل سازمان پزشكي تبصره يك ماده يك قان مطابق كه اينبه  تـبا عناي
بايد مستدل، روشن و  پزشكي قانوني اظهارنظر« 27/4/1381 ور مصوبقانوني كش

 متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و مالحظات علمي و
 ذا؛ ل»هاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد آزمايشگاهي و با استفاده از روش

ي پزشكي و تضمين ها نمقتضي است كه پزشكي قانوني جهت تشكيل كميسيو
  حقوق بيماران: 

 صورتعنوان كارشناس به ه متعهد ب متخصص و بت به استخدام افرادسن .1
  تمام وقت اقدام نمايد.

ي پزشكي و تعيين علّت تامه فوت ها نخصوص كميسيو در بررسياطاله  از .2
  خودداري نمايد. اًكالبدگشايي جسد، جد پس از
مقررات قانون مجازات اسالمي را در خصوص نحوه تعيين ديه، ارش، نقص  .3
  و زيبايي مالك قرار دهد. يعضو
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ه ي پزشكي قانوني بها ناخرسندي بيماران از كميسيونوضعيت كنوني  در
  .قرار دارددستگاه قضايي  رارويفي سعنوان چالشي اسا

  
  رف پزشكيحصاحبان  .4

طور مستقيم توسط صاحبان حرف ه موارد نقض حقوق بيماران ب در بعضي از
سقط جنين غيرقانوني، افشاي  همچون  مييپذيرد. ارتكاب جرا ميپزشكي صورت 

عمدي  اسرار بيماران، صدور گواهي خالف واقع، قتل و ايراد صدمه بدني غير
به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات  ،انجام امور پزشكي تقصير در ناشي از

 رائه خدمات مازاد برا مجاز، ايجاد و غيربيماران اورژا نس، ايجاد مؤسسه پزشكـي 
احتياج به منظور سودجويي و دخل و تصرف در صورت حساب، عدم رعايت 

 شبكه توزيع و اغفال و فريب بيماران از تهيه دارو خارج از، ي قانونيها هتعرف
و مالي به بيماران هاي جسمي، روحي  كه سبب آسيبيمي است جمله جرا

  )33، ص ش.1389زاده باقي،  نقي(. گردد مي
قانوني  نسرپرستان يا نمايندگا، اوليا ،يا برائت از بيمار رضايت و اخذ عدم

حرف  آنان نيز از مواردي است كه سبب نقض حقوق بيماران توسط صاحبان
ي براي از شروط اساسيكي شود. از ديدگاه فقهاي اماميه رضايت بيمار  ميپزشكي 

وي  يرت عدم اخذ رضايت بيمار يا اوليادر صوطبيب مشروعيت درمان است و 
  )44، ص ق.ه. 1404نجفي، ( ضامن است.

كه بدون اذن بيمار به مداوا  را در صورتي »طبيب«امام خميني (ره) نيز 
 ،كرده  تلف كه آنچه ضامن ،باشد داشته مهارت علم پزشكي در اگر بپردازد، حتّي

  )503، ص 2 (ره)، ج امام خميني( .»دانند مي
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واسطه مباشرتش  هآنچه كه ب طبيب ضامن هر«نيز آمده است  لمنهاجا  ةلمتکدر 
اش مداوا  باشد، اگر مجنون يا طفل را بدون اذن ولي ميشود،  ميدر معالجه تلف 
 ،ق.ه.1396خويي،  ا... آيت( .»اذن داده باشد كه اينالغ عاقلي را بدون بكند، يا شخص 

  )221 ص
بلكه اين  ،نه تنها اخذ رضايت از بيمار ضروري است ،بر مراتب فوق بنا

داليل عدم آگاهي بيمار  در جايي كه به ؛ لذاآزادانه باشد ورضايت بايد آگاهانه 
اخذ  يا عدم شود ـ ميكه منجر به قطع عضو يا پيوند اعضا  ـ از نوع عمل جراحي

ي كه مؤثر در زندگي زناشويي رضايت همسر به خصوص در انجام اعمال جراح
ي رحم يا وازكتومي، نقض حقوق بيماران از اين حيث ها همانند بستن لولباشند  مي

  )69، ص ش.1381عباسي، ( قابل توجه و بررسي است.
  
  دار تعدد مراجع صالحيت فقدان يا ناكارآمدي قوانين و .5

   مجازات بودن خفيف ـالف 
حقوق بيماران گاهي فقدان  به حمايت از حوزه حقوق پزشكي و مباحث مربوط در

 . به عنوان مثالگردد ميسبب تضييع حقوق بيماران  ،قوانين بودن يا ناكارآمد
شود يا  مجازات جرم انتشار آگهي غير مجاز تبليغاتي كه سبب گمراهي بيماران

 يا عفت عمومي باشد و نيز استفاده از شئون پزشكي و بر خالف اصول فنّي كه اين
ساز ارتكاب  سر نسخه كه خود زمينه جعول و خالف حقيقت روي تابلو ومن عناوي
 وبه موجب ماده پنج قانون مربوط به مقررات امور پزشكي  ،م ديگري استيجرا
پرداخت جزاي نقدي  صرفاًش.،  1334و مواد خوردني و آشاميدني مصوب  يداروي

ست اين قوانين مورد بنابراين الزم ا ريال است.هزار هزارريال تا بيست از پنج
  بازنگري قرار گيرد.
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  خسارات واقعي بيماران عدم جبران ـ ب
پديده مجرمانه سبب آسيب بدني و يا  م پزشكي اصوالًيجرا آنجايي كه در از

هاي  ي ناشي از آسيبها تلزوم جبران كليه خسار ؛ لذاشود ميديده  زيانروحي به 
ر نظام عدالت قضايي رويه ثابتي د مذكور از حقوق مسلم بيماران است. متأسفانه

يا  بيمار وجود ندارد و پرداخت ديه ي واردشده بهها تخسار همهجبران  مبني بر
اختالف نظر در رويه قضايي مبني  ارش بابت صدمات جسماني و سكوت قانون و

از جمله  ي درمانها هبر امكان يا عدم امكان پرداخت خسارات مازاد بر ديه و هزين
ي است. از سوي ديگر تصنيف ديه و ارش نسبت به زنان، خود مشكالت تقنين

لذا در مواردي كه به واسطه تقصير  ؛ي استيراروي دستگاه قضافچالش ديگري 
عالوه بر پرداخت ديه يا ارش بايد تمامي  ،ي به بيمار وارد شودا هپزشك صدم

 داختي درمان پرها هجمله هزين و زيان وارده به مجني عليه از خسارات و ضرر
شود. از طرف ديگر گاهي به واسطه تقصير پزشك ضرري مادام العمر به بيمار 

سونوگرافيست  تشخيص عدم مثال عنوان هب است بيمار همراه هميشه كه شود مي وارد
جنين و عدم سقط آن در چارچوب قانون سقط درماني و تولد  بودن الخلقه ر ناقصد

ص نيست پزشك بايد تا چه ميزان از مواردي است كه مشخ يكي، نوزادي معلول
  مقصر قلمداد شود.

  

  م صاحبان حرف پزشكييسيدگي كننده به جرار تعدد مراجع ـج 
مرجع رسمي تظلمات و شكايات «قانون اساسي  159اصل  مطا بقبا وجودي كه 
قضايي مراجع متعددي براي رسيدگي به جرايم  در نظام ، اما»دادگستري است

يني شده است كه اين تكثر سبب سرگرداني بيماران ب صاحبان حرف پزشكي پيش
به صالحيت سازمان  توان ميعنوان مثال ه ب ،شود ميجهت احقاق حقوق خود 

؛ م اين حوزه اشاره كرديتعزيرات حكومتي در خصوص رسيدگي به بسياري از جرا
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 159صحيح اصل  اقتضا دارد كه قانونگذار با تدوين قوانين منسجم و اعمال لذا
 خواهي تعيين نمايد. عنوان مرجع تظلمه محاكم دادگستري را ب اساسي صرفاً قانون

  )68، ص ش.1381(عباسي، 
  

  نتيجه
هاي فراواني  المت جامعه سبب چالشسنقض حقوق بيماران توسط متوليان اصلي 

ي ها هضعف دستگا .كه موضوع عمده اين نوشتار بود استبراي دستگاه قضايي 
بيماران، عدم وجود قوانين حمايتي مشخص و  ه وضعيتنظارتي، عدم توجه كامل ب

نشدن كليه خسارات ناشي از اعمال   هت احقاق حقوق بيماران و جبرانجمنسجم 
 كه قانونگذار اقتضا دارد ؛ لذاشود ميگرفتن حقوق بيماران  پزشكي سبب ناديده

 پذير به خصوص بيماران خاص نسبت به رفع جهت حمايت از اين اقشار آسيب
جانبه درماني،  ي همهها تنواقص مورد اشاره اقدام نمايد تا شاهد حماي ها و تياسك

  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نسبت به آنان باشيم.
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  منابع فهرست
م، نشر كتابخانه گنج دانش، ش.)، ترمينولوژي حقوق، چاپ هشت 1376جعفري لنگرودي، محمدجعفر ـ (

  تهران
  االشرف الثانيه، النجف االداب، الطبقه ، محيلقه2، ج المنهاج ةتكمل، مباني ق.) 1396خويي، ابوالقاسم ـ (
  ش.)، جرايم پزشكي و صالحيت محاكم، انتشارات حقوقي 1381عباسي، محمود ـ (
  ش.)، رضايت به درمان، انتشارات حقوقي 1381عباسي، محمود ـ (
  حقوقيش.)، مسؤوليت انتظامي پزشكي، انتشارات  1381عباسي، محمود ـ (
  )، تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني، انتشارات حقوقي1381عباسي، محمود ـ (
  ش.)، حقوق جزاي پزشكي، مؤوسه فرهنگي حقوقي سينا 1388عباسي، محمود ـ (

  ، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان2اله، تحريرالوسيله، ج  موسوي، خميني(ره)، روح
  ، كتابخانه االسالميه، چاپ ششم 42الم، ج ق.)، جواهرالك 1404نجفي، محمدحسن ـ (

نامه كارشناسي  ش.)، سياست كيفري ايران در قلمرو حقوق پزشكي، پايان 1389زاده باقي، الميرا ـ ( نقي
  شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي ارشد رشته حقوق جزا و جرم

  
  انيادداشت شناسه مؤلف

معاون دادستان و  ،(ره) شهيد مطهري دانشگاهحقوق جزا  ي فقه وادانشجوي دوره دكتر :جالل توحيدي
  م پزشكي تهرانيراجبه  دادسراي ويژه رسيدگي سرپرست
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