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Abstract 

If the doctor prescribes the medicine for the patient without presentation 

of information about the way and the danger of use it, certainly the patient 

cannot use the medicine or cannot achieve to the perfect consequence. In 

fact, the prescription of the medicine without presenting the information 

about the way of using is ineffective and in some situation is dangerous. In 

any event, can this reality be the reason of the obligation for the doctor? Or it 

must be say that the duty of presentation of information is not on the doctor 

but the producer and the seller of the medicine must present these 

information. Unlike this approach, according to the Learned Intermediary 

Rule, the duty of presenting this information is on doctor as an only expert 

intermediate that has sufficient information about the situation of the patient.  

In Iranian law, the legislator has held the duty of the presenting the 

information on the doctor but only in some position the doctor as a learned 

intermediate, is liable for compensation due to failure to presenting the 

information. 
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 حقوق در تطبیق با دارویی اطلاعات ارائه در پزشک یتمسؤول در جستاری

 (آگاه واسطه قاعده) لاکامن

 1ویشکائی عبدالهی سمیه

 2ژیان ژمانپ

 چکیده

 و ودار از استفاده چگونگی به راجع اطلاعات ولی ،نماید تجویز بیمار برای را دارویی پزشک چنانچه

 استفاده صورت در یا دارو از استفاده به قادر بیمار بلاشک ندهد، ارائه بیمار به را آن از ناشی خطرات

 به راجع طلاعاتا ارائه بدون دارو تجویز بنابراین .بود نخواهد مطلوب نتیجه اخذ به قادر خودسرانه،

 برای دلیلی دتوانمی واقعیتی چنین آیا ولی ،است خطرناک نیز مواردی در و فایدهبی امری آن، مصرف

 بلکه ،نیست پزشک عهده بر رسانیاطلاع وظیفه گفت باید یا و باشد دارویی اطلاعات ارائه به پزشک الزام

 برخلاف کنند. عرضه آن همراه به را دارو یک به راجع اطلاعات باید دارو فروشندگان یا و تولیدکنندگان

 واسطه تنها عنوان به پزشک وظایف حیطه در را بیمار به یرساناطلاع آگاه واسطه قاعده اخیر نظر

 داند.می است، دارو از حاصل صدمات نیز و بیمار وضعیت خصوص در کافی اطلاعات دارای که متخصصی

 قابل موارد در تنها اما ،است داده قرار نیز پزشک هدهع بر را رسانیاطلاع وظیفه قانونگذار ایران حقوق در

 اطلاعات ارائه عدم از ناشی خسارت جبران مسؤول آگاه واسطه عنوان به پزشک همقال این در طرح

 است. دارویی
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 مقدمه

 پیشگیری تشخیص، برای که هستند موادی از حاصل ترکیبات یا مواد دارویی هایفرآورده

 که یشخص تنها ما کشور در گیرند.می قرار استفاده مورد حیوان یا انسان در بیماری یمداوا و

 به. باشدیم معالج  پزشک دارد را ییدارو یهافرآورده مصرف دستور صدور یا زیتجو اجازه

 بدون و هاداروخانه توسط که دارند وجود ییداروها البته، است پزشک زکننده،یتجو تنها یعبارت

 یاحرفه کنندهعیتوز تمسؤولی شامل مورد نیا که رندیگیم قرار ماریب اریاخت در زشکپ زیتجو

 یسو از منتشره ستیل اساس بر ما کشور در داروها نوع نیا شوند.ینم یتلق یزیتجو و است

 شوند.یم نییتع یپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت

 وهله در رسدمی نظره ب، شد ناروا ارتخس و ضرر دچار دارو مصرف اثر بر بیمار که هنگامی

 از بسیاری زیرا، است نموده تجویز وی برای را دارو که است پزشکی عهده بر یتمسؤول اول

 روحی و جسمی خاص وضعیت علتبه  افراد برخی به نسبت دارو از ناشی صدمات و عوارض

 و بیمار وضعیت از اطلاع و علم با که است ایواسطه تنها پزشک و نمایدمی بروز آنان

 به اقدام دارویی هایفرآورده هایواکنش و عوارض از آگاهی با و وی احتمالی هایحساسیت

 نماید.می دارو تجویز

 متعددی مطالعات و هابررسی کلیبه طور  پزشک یتمسؤول خصوص در ایران حقوق در

 تجویز یعنی، زشکیپ اعمال پرخطرترین و ترینعادی از یکی مورد در ولیکن، است گرفته صورت

 هایفرآورده بر حاکم مقررات زمینه در که دلیل بدین شاید است. شده گفته سخن ترکم دارو

 کس هیچ بر اما، شویممی تلقی نوپایی جامعه هنوز آن، تجویز و توزیع تا گرفته تولید از دارویی

 و باشند داشته ههمرا به کنندهمصرف برای شدیدی خطرات ندتوانمی داروها که نیست پوشیده

 به شوند. محسوب وی حیات برای تهدیدی بلکه، نشده بیمار بهبود به منجر تنها نه مواردی در

 و مزایا و عوارض در خصوص که هستند متخصصانی تنها تولیدکنندگان از پس پزشکان علاوه

 نیز بیمار شخص حالات و وضعیت بر دیگر سوی از و بوده آگاهی و علم دارای داروها مضرات

 در لازم اطلاعات ارائه عدم از ناشی خسارت جبران در شد گفته خاطر همین به واقفند.

 مسؤول تولیدکننده، و کنندهمصرف بین آگاه واسطه تنها عنوان به پزشک دارویی هایفرآورده

 شود.می تلقی



 5931 زمستانم، ونهسال دهم، شماره سی                         ی/ فصلنامه حقوق پزشك 01 

 

در
ک 

زش
ت پ

ولی
سؤ

ر م
ی د

تار
جس

 
من

کا
ق 

قو
 ح

در
ق 

طبی
ا ت

ی ب
روی

 دا
ت

عا
طلا

ه ا
رائ

ا
ا...

ل
 

 طلاعاتا کلیه دارو کنندهتوزیع یا و تولیدکننده که است این اصلی فرض که داشت توجه باید

 و تولید بدو از که دارویی زیرا، است نموده ارائه پزشک به دارو همراه به را عمومی و تخصصی

 یتمسؤول و گرددمی تلقی معیوب، است ناقص آن به راجع اطلاعات یا است اطلاعات فاقد عرضه

 است. آن کنندگانعرضه یا و تولیدکننده عهده بر دارویی چنین مصرف از ناشی خسارات

 و یتمسؤول حقوقی و فقهی مبانی دارو، تجویز حقوقی ماهیت بررسی از پس حاضر تارنوش

 قاعده جایگاه ادامه در دهد.می قرار بررسی مورد را پزشک قصور مصادیق و معیار ،پزشک معافیت

 و اطلاعات ارائه در پزشک یتمسؤول اثبات جهت «Learned Intermediary Rule» آگاه واسطه

 این در پزشک یتمسؤول توجیهی دلایل به و شده مطرح ایران و انگلیس حقوق رد دارویی هشدار

 به یپزشک اعمال ریسا و دارو زیتجو انیم که یموارد در است ذکره ب لازم است. پرداخته رابطه

 اعمال این همه شامل که ایگونهه ب یکل صورت به یپزشک اعمال ندارد، وجود یتفاوت اثر، لحاظ

 است. گرفته قرار نظر مد مقاله این در، گردد

 

 دارو تجویز حقوقی ماهیت

 حقوقیه رابط امروزه است. قراردادی خود قدیمی و مرسوم شکل در بیمار و پزشک رابطه

 آن از عضوی عنوانبه   پزشک و شودمی ایجاد درمانگاه و بیمارستان حقوقی شخصیت با بیشتر

 اعتبار به و ندارد پزشک با مستقیم رابطه ماربی که مورد این در پردازد.می درمان به شخصیت

 گیرد،می قرار شناسدنمی را او حتی که پزشکی معالجه تحت خاص، درمانگاه یا بیمارستان

 با قرارداد نه شود بررسی عمومی قواعد طبق بر بایستی پزشک یتمسؤول که شده گفته

 چراکه، دانست قراردادی نیز را مورد این در پزشک یتمسؤول بتوان شاید اما، (1) بیمارستان

، است منعقده قرارداد اساس بر مناسب تخت و اتاق تحویل به ملزم تنها نه بیمارستان متصدی

 توانمین و باشدیم نیز حاذق پزشک یک توسط نظر مورد جراحی عمل انجام به متعهد هبلک

 حدود در زین وی و نمود بررسی آن با ارتباط بدون و جدا قرارداد این از را پزشک یتمسؤول

 دارد. قراردادی یتمسؤول خود تعهدات

 در خصوصاً دارو تجویز در پزشک عمل آیا که است شده اختلافراجع به این مطلب 

 عرضه یا شودمی تلقی خدمات ارائه برد،می کار به بیمار برای پزشک شخصِ را دارو که مواردی

 در تفاوت کالا عرضه و خدمات ارائه موارد نیب که شودیم مشخص ییاج در بحث اثر کالا؟
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 هر در زیرا نیست، کالا عرضه ای خدمات ارائه میان یفرق فقه، در باشد؛ داشته وجود یتمسؤول

 عرضه میان غرب حقوق در اما است، آن جبران مسؤول او شود، منتسب شخصی به خسارتی جا

 بر یضمن تعهد فروشنده کالا، فروش در لاکامن در دارد. وجود یاساس رقف خدمات ارائه و کالا

 بنابراین ندارد. وجود یتعهد نیچن خدمات ارائه در یول، ردیگیم عهده بر را آن یمنیا

 خصوص در موارد برخی در دلیل همین به. (2) ندارند محض یتمسؤول خدمات کنندگانعرضه

 دارد. وجود زیادی تردیدهای محصولات، برخی دانستن خدمات ارائه یا کالابودن

 آیا و خیر یا شودمی تلقی کالا انسان، بدنی اجزا آیا که شده تردید انگلیس حقوق در مثلاً 

 خدمات و کالا عرضه قانون قلمرو در و محسوب خدمات عرضه جدید، خون تزریق و خون تعویض

 و محسوب کالا انتقال یا و دارد قرار (Supply of Goods and Services) 1382 مصوب

 باشد.می (Consumer Protection Act) 1382 مصوب کنندهمصرف از یتحما قانون مشمول

 تجویز یا بردمی کار به خاص بیمار یک برای را دارویی مواد سایر یا دارو پزشک وقتی بنابراین

 کلی طوربه  ولی، دارو زیتجو یا است خدمات هارائ برای قرارداد آیا که نیست معلوم، کندمی

 تخت مثل اجاره یا دارو مثل انتقال طریق از چه شغل یک روند در کالا عرضه در گفت: توانمی

 مصوب خدمات و کالا فروش قانون در مذکور محض یتمسؤول مشمول قرارداد بندی،شکسته

1323 (Sale of Goods and Service Act) (9) باشدنمی. 

 نیهمبه  ستا خدمت ارائه و کالا عرضه دوی هر متضمن پزشکی قرارداد معمول طور به

 هر در بایستی پزشکی هایزمینه در تولید یتمسؤول تعیین جهت که است نیا بر دهیعق جهت

 نیست بار ایحقوقی اثر تفکیک این بر که جایی در البته، نمود اقدام شرایط، تناسببه  و مورد

 ارائه از ناشی یتمسؤول مسأله رسد.می نظربه  فایده از خالی تمایز ایران، کشور حقوق مانند

 توانمی آن برانگیزبحث هاینمونه جمله از اما گردد، طرح متفاوتی هایقالب در است ممکن دارو

 کرد. اشاره مجلات و هاروزنامه در شدهارائه روشبر اساس  دارو زیتجو به

 

 مجلات و هاروزنامه در شدهارائه روشبر اساس  دارو زیتجو

 ثالث اشخاص دخالت و بیمار خطا نیز و دیگر عوامل با پزشک خطای تجمیع موارد کلیه در

 چنانچه البته، دانست وی متوجه را یتمسؤول پزشک، دخالت درجه تناسببه  تنها است بهتر

 پزشک و نماید ارائه بیماری یک برای را خاصی علاج راه تخصصیـ  علمی مجله یک در پزشکی
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 دچار معالجه روش نوع این علتبه  بیمار و کند تجویز خود بیمار برای را مداوا روش آن دیگری

 درمان روش آن تجویز علتبه  او زیرا، بود نخواهد مسؤول اول پزشک موارد این در، شود صدمه

 دیگران آسیب مسؤول روش آن کارگیریبه  با دیگر پزشک بلکه، است نزده صدمه بیمار به

 .(1) است

 چنانچه داشت توجه باید اما، است باسبا تعدد در کینزد سبب هینظر بر مبتنی اخیر نظر

 شود ادعا یا باشد شده منتشر تأیید مورد علمیِ و معتبر یهاروزنامه و مجلات در شدهارائه روش

 اعتمادی وجود خاطربه  و شده منتشر معتبر پزشکی سوی از روش نیز و است تأیید مورد که

 مذکور روش آنکه حال، اشدب نموده روش آن تجویز به اقدام دیگر پزشک متعارف و معقول

 به یستیبا و رسدمی نظربه  منصفانه غیر دوم پزشک به یتمسؤول کل توجه، است عیب دارای

 حد در تنها شدهارائه روش اگر البته، دانست مسؤول را هاآن مختلف عوامل دخالت درجه تناسب

 نباشد. تئوری و نظریه کی

 رالانتشاریکث مجلات و هاروزنامه در که است تیحال ،کشور در مورد نیا عیشا و مشابه موارد

 تأثیر به آن در و اقدام آن علائم و خاص بیماری یک تشریح به عموم آگاهی برای ،یعموم

 شود توصیه خواننده به آنکه بدون ،شودمی اشاره نیز آن یعلم نام ذکر با خاص دارویی مصرف

 اگر حال کند. مراجعه متخصص پزشک به دارو نیا مصرف و بیماری تشخیص در بایستی حتماً

بر  او که تفکر این با نماید اشاره مورد داروی مصرف به اقدام منتشرشده مطالببر اساس  فردی

 و داشته بیماری نیا وجود از قبلی اطلاع یا داراست را بیماری این ذکرشده علائماساس 

 مطالب به ماریب اعتماد که یصورت در است؛ آن نظر یک دهد، رییتغ را خود یقبل داروهای

 درج عدم جهت به را نویسنده یا ناشر بایستی ،باشد یمنطق و الوقوعمحتمل یامر منتشرشده

 درمان و یماریب صیتشخ در زین ماریب قصور البته ،نمود تلقی مسؤول کامل اطلاعات و هشدارها

 ست.ین یو شناختن مسؤول مانع کنیول ،است مؤثر ناشر تمسؤولی زانیم در خودسرانه

 در یتمسؤول معیار که پایه این بر شود داده مخالف نظر خصوص این در است ممکن البته

 مه چقدر هر کثیرالانتشار مجله و روزنامه که است آن بلکه نیست، بیمار اعتماد مسأله این

 هایدستورالعمل به توجه حیث از یتیمسؤول هیچ و است کنندهآگاه منبع یک صرفاً ،باشد عمومی

 به قائل هم نشریات میان بایستی می رسدمی نظره ب نیست. متصور برایش مردم توسط او
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 عنوان به را نقشی توانمی ،کند منتشر پزشکی علوم سازمان را نشریه اگر مثال برای شد، تفکیک

 نمود. متصور وی رب تقصیر

 بلکه نیست، بیمار شخص اعتماد و آگاهی مسأله این در معیار گفت توانمی دیگر طرف از

 در یا بداند وی اگر که معنی این به کرد. استوار زنندهزیان شخص آگاهی بر را معیار بایستی می

 همچنین و دارد وجود عمومی اعتماد او یهنشر به  بداند بایستی می که باشد شرایطی

 بادرتم حال این با و باشد بینیپیش قابل و محتمل کاملاً  وی هایدستورالعمل به کردنعمل

 برطبق و داشت خواهد همراه به وی برای یتمسؤول تقصیر، باب از وی عمل ،نماید کار این به

 شد. خواهد فراهم وی یتمسؤول برای لازم ارکان مدنی یتمسؤول عمومی قواعد

 

  ییدارو یهافرآورده عوارض از جلوگیری عدم

 حد در در صورتی که آن از ناشی صدمات و دارویی هایفرآورده عوارض که رسدمی به نظر

 شوک مثال به طور نیست. آوریتمسؤول ،نباشد دارو از حاصل نفع یا تضاد در و بوده متعارف

 در باشد؛می اجرا ضمانت فاقد و آن طبیعی عوارض زمره در ،نادر موارد در سیلینپنی از حاصل

 او بیمار سیلینپنی تزریق اثر بر که پزشکی اتهام بر مبنی مشهد دادسرای از ارسالی پرونده

 تزریق، از بعد کهاین به توجه با و پرونده بررسی با که شد داده نظر چنین ،بود شده فوت

 احتیاطات پرونده طبق کهاین نظرگرفتن در با و شودمی بیمار مرگ به منجر گاهی سیلینپنی

 و احتیاطیبی اشور نظر به بوده، ریوی سخت عارضه به مبتلا متوفی بیمار و شده معمول لازم

 .(1) است نشده مشاهده ،باشد داشته بیمار مرگ با علیت رابطه که مبالاتیبی

 و مبالاتیبی و احتیاطیبی میان را علیت رابطه مذکور شورای که آنجا از بارهاین در البته

 عدم به قائل نتیجه در است؛ ندانسته احراز قابل را است شده قلمداد آن نتیجه که مرگ

 باشد؟ معتبر دتوانمی اندازه چه تا شورا این نظر که است این در بحث اما، است شده یتمسؤول

 برقرار علیت رابطه ستا مرگ که نتیجه و است سیلینپنی تزریق که ربازیان فعل میان باید آیا

 شدنقائل بود؟ مرگ و مبالاتیبی و احتیاطیبی میان سببیت رابطه دنبال به بایستیمی یا باشد

 یتمسؤول جز چیزی آن نتیجه وـ  سیلینپنی تزریقـ  مادی فعل میان سببیت رابطه کفایت به

 پیش رابطه وجود صرف که جایی ،نیست ملاک اصلاً او تقصیر که جایی ،نیست پزشک مطلق

 شغل این گرفتنعهده بر با منافی دانانحقوق کلیبه طور  را گردد وی یتمسؤول به منجر گفته



 5931 زمستانم، ونهسال دهم، شماره سی                         ی/ فصلنامه حقوق پزشك 01 

 

در
ک 

زش
ت پ

ولی
سؤ

ر م
ی د

تار
جس

 
من

کا
ق 

قو
 ح

در
ق 

طبی
ا ت

ی ب
روی

 دا
ت

عا
طلا

ه ا
رائ

ا
ا...

ل
 

 دارو تزریق جمله از پزشک فعل که دارد وجود امکان این لحظه هر در زیرا ،دداننمی خطیر

 او تقصیر نظرگرفتن در بدون پزشک یتمسؤول پذیرش و باشد ناپذیریجبران عوارض با همراه

 آن به مناسب پاسخی دتوانمی بیمه و اقتصادی تحلیل هایبحث و است توجیه قابل سختیه ب

 است. خارج لهمقا این حوصله از که بدهد

 شاید بگوید خود بیمار به و کند توصیه را آن دارویی مفیدبودن به ظن با پزشکی چنانچه

 حل راه پزشک به اعتماد دلیل به و بزند انتخاب به دست بیمار و باشد مفید شما برای دارو این

 رنظبه  دشوار ماریب بیآس صورت در پزشک یتمسؤول پذیرفتن برد، کاربه  را شده توصیه

 تلقی خطرناک توصیه یک او پیشنهاد ،یبیمار احوال و اوضاع به توجه با کهاین مگر ،رسدیم

 رغمیعل و باشد خطر وجود بر آگاه بایستی پزشک ز،یتجو زمان علمی دانشبر اساس  که شود

 باشد. گذاشته آزاد دارو انتخاب در را ماریب اگر یحت ،دینما توصیه را دارو یآگاه نیا

 

 بیمار به دارویی اطلاعات ئهارا عدم

 مسؤول وی ،گردد بیمار خسارت به منجر پزشک قصور جایی هر در شد گفته همانطورکه

 گردد؟می تلقی پزشک قصور منزله به بیمار به کافی اطلاعات ارائه عدم آیا دید باید حال است.

 باشدمی پزشک وظایف زا بیمار به دارویی اطلاعات ارائه آیا دید باید سؤال این به پاسخ از قبل

 بیمار به مستقیماً را لازم اطلاعات که است دارویی هایفرآورده تولیدکننده عهده بر یا ؟خیر یا

 اطلاعات ارائه یتمسؤول آگاه واسطه قاعدهبر اساس  انگیس حقوق در بدهد؟ کنندهمصرف یا

 بیمار به مستقیم هشدار نیز مواردی در البته ،است شده داده قرار پزشک عهده بر دارویی

 شد. دانسته ضروری

 ماریب به میمستق هشدار و اطلاعات ارائه لزوم ـ1

 و متعدد یهاواسطه کالا زیتجو و عیتوز تا دیتول از چون ییدارو یهافرآورده خصوص در

 ایآ که است نیا مسأله ،دارند دخالت معالج پزشک و داروفروش داروساز، رینظ یمتخصص اکثراً

 ارائه بیمار یا کنندهمصرف به ماًیمستق را دارویی اطلاعات یستیبا یمورد هر رد دکنندهیتول

 گفت توانمی کلیبه طور  د؟ینمایم تیکفا آگاه و متخصص یهاواسطه به هشدار ای و دهد

 ،ستین لازم کنندگانمصرف به دارو دهندهتشکیل شیمیایی مواد نظیر یتخصص اطلاعات ارائه

 اطلاعات نیا و است فایدهبی کاری تخصصی اطلاعات درج ،دانش دوجو عدم جهت به چراکه
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 پزشک زیتجو با تنها دارو یوقت نیز شود. داده پزشکان و متخصص هایواسطه به یستیبا فقط

 نیا اما ،ندارد یضرورت ماریب به ماًیمستق هشدارها و اطلاعات همه ارائه شودیم ارائه ماریب به

 از اطلاعات ارائه و هشدار چراکه شود. عرضه یهشدار گونه هر نبدو دارو که ستین یمعن بدان

 سهولت جهتبه  مکتوب اطلاعات ریتأث آنکهحال و است یشفاه قاعدتاً  مار،یب به پزشک یسو

 است. شتریب یفراموش عدم و یدسترس

 لزوم به هستند یزیتجو داروها که یموارد در یحت لاکامن یکشورها ییقضا هیرو در

 در است. شده شناخته مسؤول متخلف دکنندهیتول و شده داده یأر زین ماریب به میمستق هشدار

 در قصور خاطربه  دکنندهیتول داد حکم کلاهمااو یعال وانید رزیپ چارلز هیعل نگامیکان پرونده

 مسؤول مطلق صورتبه  اطفال فلج واکسن خطرات خصوص در کودک نیوالد به هشداردادن

 یمجر یپزشک مجموعه به خوانده و داشت قرار یعموم ونیناسیاکسو برنامه در واکسن است.

 طرح یمجر یعهده بر را کنندگانمصرف به هشدار فهیوظ قتیحق در و بود داده هشدار طرح،

 را خوانده و رفتینپذ را واسطه به هشدار و آگاه واسطه قاعده به استناد دادگاه یول ،بود گذاشته

 .(1) دانست کنندهرفمص به میمستق هشدار عدم مسؤول

 به ملزم صرفاً دکنندهیتول کایآمر در یخوراک یضدباردار یداروها معروف یهاپرونده در

 و یتخصص دفترچه دادن صرف و شد مارانیب به میمستق طوربه  دارو با همراه هشدار دادن

 شرکت کا،یآمر ییقضا هیرو که ییهاپرونده در البته ،(6) نشد دانسته یکاف پزشک به هشدار

 هشدارها تناسب لهأمس دانست، کنندگانمصرف به میمستق هشدار دادن به موظف را ییدارو

 آگاه یهاواسطه توسط میمستق طوربه  تنها هشدار یوقت معمولاً که نمودیم جادیا را یمشکلات

 است نیا بر دهیعق کایآمر حقوق در نیهمچن کرد.ینم بروز مشکل نیا شودیم داده پزشکان و

 زین کنندهمصرف برای ماًیستقم و کندیم غیتبل عموم یبرا را شیکالا دکنندهیتول یوقت که

 را دارو نیا زیتجو پزشکش از که کندیم دایپ لیتما دلیل بدین کنندهمصرف و کندیم غیتبل

 در اگرچه آمد که آنچه بنابر .(6) شود داده هشدار زین یو به میمستق طوربه  یستیبا بخواهد،

 کنیول ،هستند تماس در بیمار با دارو مصرف از قبل متخصصی، افراد و هاواسطه داروها، عرضه

 در و بردینم نیب از را کنندگانمصرف به مناسب یهشدارها و اطلاعات ارائه تمسؤولی امر نیا

 خود به ماًیمستق لازم و یضرور هشدار و اطلاعات ارائه مسؤول دکنندهیتول زین موارد نیا

 است. دهکننمصرف
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 آگاه واسطه قاعده تشریح ـ2

 ناشی خسارت جبران در مسؤول تعیین خصوص در لاکامن حقوق در مطروحه قواعد از یکی

 عموم به فروش برای که هاییدارو که معنا نیبد است. آگاه واسطه قاعده دارویی هایفرآورده از

 صورت نیا ریغ در ،باشند انبیمار برای مناسب اطلاعات حاوی بایستی ،شوندمی گرفته نظر در

 این انجام برای افراد بهترین متخصص هایواسطه عنوانبه  پزشکان و شوندیم یتلق بویمع

 باشند.می بیماران به هشدار و اطلاعات انتقال و وظیفه

 بر که است داروها دستورالعمل و هشدار خصوص در سنتی قاعده یک آگاه واسطه قاعده

 در که ایتجویزکننده پزشک به هستند موظف دارویی هایرآوردهف تولیدکنندگان آن اساس

 کافی اطلاعات و هشدار ارد،د آگاهی و شناخت خاص، داروی یک کنندهمصرف بیمارِ خصوص

 ولیکن ،است بیمار به مستقیم هشدار ارائه به مکلف تولیدکننده نیز مواردی در البته ،(6) بدهند

 نموده ارائه پزشک به را کافی و لازم هشدار و اطلاعات یهکل کند ثابت ایتولیدکننده چنانچه

 یتمسؤول از وی ،است پزشک وظیفه انجام عدم از ناشی واقع در آمدهپیش خسارت و است

 هایفرآورده از یناش یتمسؤول انتقال با تا است این دنبالبه  آگاه واسطه قاعده شود.می معاف

 تهدیدی و خطر زنگ واقع در و آورد فراهم را دکنندهتولی معافیت راه پزشک، به بویمع دارویی

 قاعده این به استناد شرایط نماید ثابت تولیدکننده اگر چراکه ،شودمی محسوب پزشکان برای

 دارای و متخصص واسطه یک عنوانبه  که است پزشک تنها و شده مبرا یتمسؤول از داراست را

 گیرد.می قرار اتهام مظان در آگاهی و اطلاعات

 تولیدکنندگان بر که است مراقبت وظیفه اریمع از یابهجن آگاه واسطه قاعده واقع در

 نهایی کنندهمصرف به تولیدکننده که دارد اقتضا مراقبت فهیوظ که شرح بدین شود.می تحمیل

 اطلاعات، که نیست لازم همیشه البته ،باشد داده هشدار دارو خطرات خصوص در کافی طوربه 

 شود،می استفاده متخصص یک نظر زیر کالا که وقتی شود؛ ابلاغ کنندهمصرف به مستقیماً

 تجویزی داروهای خصوص در است. کافی معمولاً متخصص، و متعارف واسطه به مناسب هشدار

 «آگاه واسطه» عنوانبه  پزشک به تولیدکننده است کافی شد: مقرر دعاوی از بسیاری در زین

 .(9) دهد هشدار

 متحده ایالات در تولید یتمسؤول قانون بازنگری سومین در قاعده این توجیهی دلایل

 مداخله بیمار و پزشک رابطه در خواهندنمی تولیدکنندگان کهاین اول شد: مطرح چنین کا،یآمر



 5931 زمستانم، هونسال دهم، شماره سی                         ی/ فصلنامه حقوق پزشك 07 

 

ئی
كا

یش
 و

هی
دال

 عب
میه

س
 ،

ان
 ژی

ان
ژم

پ
 

 به بیمار اعتماد پزشک، سوی از شدهداده اطلاعات با مخالف هشدارهای منظر این از و کنند

 و بیشتر مفهوم پزشکان برای معمولاً شدهارائه اطلاعات دوم،؛ بردمی بین از را پزشک وتقضا

 بیمار، آگاهانه رضایت حفظ و حمایت برای باید تولیدکنندگان بنابراین بیماران، تا دارد مؤثرتری

 بیماران به مستقیم اطلاعاتِ  ارائه در کالاها سایر برخلاف دارو تولیدکنندگان سوم، ؛دهند هشدار

  نمایند.می اعتماد مربوطه اطلاعات ارائه در پزشکان به بنابراین ،هستند ؤثرم کارایی فاقد

 جایبه  کنندمی توزیع بزرگ هایبهجع در را تجویزی داروهای معمولاً نیز دارو فروشندگان

 محتویات از هاآن بنابراین .است داده قرار را کالا برچسب تولیدکننده آن در که واحدی یهابسته

 و تجویزی داروهای در خطر اعلام پیچیدگی علتبه  کهاین بر علاوه یابند.نمی یآگاه هشدار

 برچسب ویلأت و برگردان برای تولیدکنندگان تلاش گونه هر آن، تأثیرپذیری و فهم مشکلات

 این منتقدان حتی دلیل نیبد بود. خواهد دشوار ای،حرفه غیر بیماران برای پزشک مخصوص

 و کنند فراهم هشدارهایی بیماران برای تنها دارویی هایشرکت که ددهننمی پیشنهاد قاعده

 .(6) باشند نداشته پزشکان به اردادنهشد برای مدنی یتمسؤول گونه هیچ

 است امر این تبیین مستلزم قاعده این به استناد: آگاه واسطه قاعده اعمال موارد -1-2

 در بیمار. به اطلاعاتی چه و شود داده پزشک به بایستی اطلاعاتی چه تجویزی داروهای در که

 بیمار به بایستی دارو به راجع اطلاعات همه که معتقدند برخی .دارد وجود نظر اختلاف مورد این

 بیضر و شده بیمار سردرگمی موجب اطلاعات همه دادن معتقدند نیز دیگر برخی و شود داده

 برای تهدیدآمیز ایمسأله خصوص این در حتی دهد.می کاهش را اطلاعات رعایت در دقت

 در پزشکان به اطلاعات دادن با دارد سعی داروسازی صنعت کهاین آن و دارد وجود هاپزشک

 کشور در. (2) کند پزشکان متوجه را یتمسؤول دارو، در ممکن جانبی عوارض همه خصوص

 یت،مسؤول از رهایی برای ییدارو یهافرآورده تولیدکنندگان گاه شودمی مشاهده نیز ایران

 دنباله ب و ذکر دارو معمولی و عادی عوارض زمره در نیز را داروها محتمل بسیار و نادر عوارض

 داروها اعلامی عوارض انیم یاسهیمقا هستند. کنندهمصرف یا پزشک دوش بر یتمسؤول انتقال

 ست.ا الذکرفوق مسأله نیمب دارو همان با همراه و شدهترجمه بروشور با نیلات کتب در

 شد: تکلیف به قائل دارویی هایفرآورده میان بایستی قاعده این اعمال برای رسدیم نظربه 

 که آنجا از شوند.می عرضه پزشک تجویز بدون و نسخه بدون که هستند ییداروها اول دسته

 بین این در متخصصی واسطه به غالباً و رسندمی کنندهمصرف دستبه  مستقیماً داروها این
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 (8) ویت آزمایشگاه علیه سیرا دعوای در نیست. اعمالقابل قاعده این شود،نمی داده هشدار

 مستقیم هشدار در قصورورزیدن خاطربه  اطفال فلج یخوراک واکسن تولیدکننده که شد گفته

 شود.می شناخته مسؤول ،بود کرده دریافت عمومی درمانگاه یک از را واکسن که خواهان به

 شودنمی اعمال کنندگانمصرف به داروها مستقیم عرضه خصوص در آگاه اسطهو دکترین بنابراین

 بایستی نیز میان این در .باشندمی پزشک تجویز مستلزم که هستند یداروهای دوم دسته؛ (6)

 به تنها و شوندنمی تبلیغ بیمار به که داروهایی و شودمی تبلیغ بیمار به که داروهایی میان

 شودمی تبلیغ بیمار به که یزیتجو داروهای در شد. تفکیک به قائل ،شوندیم تبلیغ پزشک

 کفایت پزشک به هشدار تنها و شود داده بیماران به یکاف اطلاعات و هشدار بایستی شک بدون

 این در شوند،می عرضه پزشک به تنها که هستند یایزیتجو داروهایی سوم دسته ؛کندنمی

 واسطه قاعده اعمال واقعی محل واقع در و شود داده هشدار نیز بیمار به که نیست لازم موارد

 هشدارها و اطلاعات و تبلیغ پزشک به تنها تجویزی داروی که باشدمی اخیر فرض همین آگاه

 چنانچه و ردیگیم قرار پزشک عهده بر هشداردادن فهیوظ ریاخ فرض در شود.می عرضه یو به

 دکننده.یتول نه است مسؤول او شود خسارت سبب ماریب به لازم اطلاعات ارائه در یو قصور

 که دارد وجود پزشک از انتظار این که است آمده (3) هکر علیه مارتین مشهور پرونده در

 پزشک دهد. ارائه را اطلاعات و داده بیمار به را لازم هشدار داروها دستورالعمل خصوص در

 نظارت و تجویز برای هاآن عمل رزط و متعدد داروهای منافع مقابل در را خطرات است موظف

 کند.می عمل آگاه واسطه یک عنوانبه  پزشک واقع در و دهد قرار بررسی مورد دارو عملکرد بر

 ترمیم داروی یک تولیدکننده است آمده نیز (13) درانک پزشکی موسسه علیه تلی دعوای در

 فرد صدمات در خصوص بیبط به کافی هشدارهای ارائه با را هشداردادن در خود تکلیف نخاعی

 دهد.می انجام طبابت، کنندهدریافت

 از دکنندهیتول قاعده، نیا اثبات درصورت آگاه واسطه قاعده رندهیپذ یکشورها حقوق در

 داروی رینظ خاص یداروها برخی در خصوص آن اعمال گاه کنیول ،ابدییم ییرها تمسؤولی

 را قاعده این نیز هادادگاه برخی است. شده شناخته عمومی نظم برخلاف ،یخوراک بارداری ضد

 معتقدند و ندانسته اعمال قابل وسیع سطح در عمومی منفعت دارای محصولات خصوص در

 در آگاه واسطه قاعده .(9) ساخت محروم تولیدکننده علیه بر خسارت مطالبه از را فرد نبایستی

 شود ثابت اگر که معنا نیبد ،دباشنمی اعمال قابل ،شودمی اثبات عیب وجود که نیز جایی
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 دکنندهیتول و شده یتلق وبیمع دارو نیا ،است نداده را لازم اطلاعات پزشک به یحت دکنندهیتول

 گونهاین خویش از دفاع عنوان به تولیدکننده که جایی در است. مسؤول دارو این عوارض قبال در

 خود تخصص رهگذر از پزشک ولی ،است نداده را خاصی هشدار او اگرچه که کندمی بیان

 پس ،است بوده مشهود پزشک برای عوارض تشخیص یا کردمی کشف را دارو عوارض بایستی

 مطلب این دلیل نیست، استنادقابل قاعده این اد،دمی هشدار باید و بوده او وظایف حیطه در

 هشدار موارد در آگاه واسطه قاعده و است هشدار در نقص یدارا کالا فرض نیا در که است این

 تولیدکنندگان، توسط پزشکان به هشدار زیرا ،شودیم اعمال بیمار به هشدار عدم و پزشک به کافی

 بستری زمان طول در دارو که ییجا در نیست. بیمار به مستقیم هشدار معنیبه  موارد همه در

 خواهان این و است استناد قابل آگاه واسطه قاعده ،شودمی استفاده بیمارستان در فرد بودن

 آن برچسب که را دارویی او ـ پزشک به شدهداده اطلاعات رغمعلی ـ کند ثابت باید که است

 .(11) است ننموده مصرف ،باشد اطلاعات این حاوی

 هاخواهان (12) آرسو ییدارو شرکت علیه دونالدمک مشهور دعوای در کایآمر حقوق در

 ضد قرص همراه جوان مادر یک که ریبروشو و دارو برچسب هشدارهای که شدند مدعی

 قوی شوک اثر در او به زیادی صدمات به منجر و نبوده کافی کند،می دریافت خوراکی بارداری

 داروی و غذا سازمان توسط منتشرشده کدؤم مقررات از ناشی الزامبر اساس  است. شده دارویی

 ضد داروهای نیا» که بود هشدار این متضمن بارداری ضد هایقرص برچسب متحده، ایالات

 جانبی عوارض بروز به منجر است ممکن که هستند مؤثری و قوی داروهای خوراکی، بارداری

 عوارض برخی و شوند استفاده اصلاً  نباید زنان برخی توسط و شوند کنندگانمصرف برخی در

 .(6) «باشد کشنده ندتوانمی که هستند عادی غیر خونی هایلخته شدهشناخته جانبی

 پزشک طریق از او که ایکتابچه به را )خواهان( دونالد مک دکننده،یتول هم اخطار یک در

 توسط دارو، و غذا سازمان الزامات متعاقب که دادمی ارجاع ،بود نموده دریافت زنانش متخصص

 از ناشی خونی هایلخته» بود: آمده اطلاعات کتابچه این در بود. شده توزیع )خوانده( آرسو

 اگر و گیرندمی شکل سالم ظاهربه  افراد لگنچه و پاها خونی هایرگ در گاهی دارو این صرفم

 مغز مانند حیاتی یاعضا سایر در هاآن اگر یا گیرند قرار ریه در سپس و شوند رها هالخته این

 هسالیان آمدهعمله ب هایبررسی اساس بر کنند. تهدید را انسان حیات ندتوانمی ،شوند تشکیل

 و شده خون شدنلخته شدید اختلال متحمل دارو این مصرف اثر در نفر هزار دو از زن یک
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 در خون عادی غیر شدنلخته اثر در میر و مرگ میزان هستند. بیمارستان در بستری نیازمند

 که حالی در ،است نفر هزار پانصد در یک ،کنندنمی مصرف را دارو این که ساله 91 سالم زنان

 شش و شصت در یک ،کنندمی مصرف را قرص این که گروه همین از دسته آن برای مرق این

 است. نفر هزار

 در یک میر، و مرگ میزان ،کنندنمی مصرف را قرص این که سال 91 بالای سالم زنان برای

 زنان یبرا هزار پنج و بیست در یک میر و مرگ میزان با مقایسه در است نفر هزار دویست

 ترمحتمل برابر سه سال 91 بالای زنان در خونی هایلخته گسترش قرص. این کنندهمصرف

 ضد قرص این نباید دارند، مغز ای هاهیر و پاها در هاییلخته که زنانی دلیل همین به است.

 و پا شدید دردهای که قرص این کنندهمصرف شخص هر ند.ینما مصرف را خوراکی بارداری

 سردرد دچار کشد،می نفس سختیبه  دارد، خونی سرفه یا دکنمی احساس را سینه قفسه

 ای و است شده گفتار یا دید در اختلال دچار دارد، ضعف و غش شود،یم استفراغ و ناگهانی

 و گرفته تماس خود پزشک با فوراً بایستی ،کندمی احساس دست یا پا در حسیبی و ضعف

 یبرا را مرگ خطر شدنخاطرنشان رفص دادگاه پرونده این در «کند. قطع را قرص مصرف

 یکاف یخوراک یباردار ضد قرص از استفاده عمده خطرات از یعاد کنندهمصرف کی یآگاه

 هشدار ماًیمستق کنندهمصرف به یستیبا زین خطر به مربوط اتیجزئ که نمود انیب و ندانست

 شد.یم داده

 کسب یبرا او ارجاع و ماریب به مختصر هشدار ذکر به خوانده پرونده نیا در واقع در

 تمسؤولی رفع یبرا را مقدار نیا دادگاه که نمود اقدام معالج پزشکِ به یاساس و شتریب اطلاعات

 تجدید در عالیدیوان نمود. یتلق بویمع یکاف هشدار عدم جهت به را کالا و ندانست یکاف یو

 در )مستقیم( هشدار به فمکل خواهان مقابل در خوانده نمود: مقرر پرونده این از نظرخواهی

 آگاه واسطه قاعده به استناد در و است بوده قرص این مصرف از ناشی طبیعی خطرات خصوص

 .(6) نیست کافی پزشک به هشدار تنها

 

 ایران حقوق و فقه در آگاه واسطه قاعده به ادناست

 نویسدمی چنین دوا دادن در پزشک یتمسؤول خصوص در الشتات جامع در قمی میرزای

 اشکال اشاماند،یب ضیمر به خود دست به را دوا که صورتى در بیطب ضمان در که بدان و» :که
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 بیمار رضف این در .(19) باشد نیچن ،هم خوردن به او امر که است آن اظهر نیهمچن ست.ین

 دارو مصرف و وضعیت این پذیرش جز یاچاره که ایگونه به کندمی طبیب بر کامل اعتماد

 که است صورتى در طبیب ضمان» نویسد:می چنین گلپایگانی نیز ندارد. وجود بیمار برای

 ای بخورد خودش را دوا بیطب اشتباه احتمال با اگر اام ،باشد شده مغرور بیطب بقول ضیمر

 اصل ،شود سقط موجب است محتمل که ىیدوا موارد در و ستین ضامن بیطب ،دینما قیتزر

 عدم و ضمان در ولى ،ستین زیجا ،باشد نیب در نیجن سقط احتمال طب حسب بر اگر آن زیتجو

 .(11) «است اوّلى صورت مثل ضمان

 یتمسؤول از را طبیب بیمار، سطتو طبیب اشتباه احتمال شودمی ملاحظه ترتیب این به

 پایه بر نیز نظر این پذیرش گویا باشد متعارف احتمال یک باید احتمال این البته رهاند،می

 عدم و بیطب مباشرت عدم صورت در بهجت مرحوم به نظر است. دیدهزیان بیمارِ اقدام قاعده

 ،است بیطب ضمان عدم اظهر ه،یعقلائ ظنون و امارات مقتضاى به اخبار مجرد بلکه ،ریتغر

 .(11) باشد شده انجام او قول به اعتماد به عمل، اگرچه

 به پزشک تعهد باید ابتدا در ایران حقوق در ایقاعده چنین به استناد امکان بررسی جهت

 وظیفه پزشک اساساً که گردد اثبات باید دیگر عبارت به .گردد احراز دارویی اطلاعات ارائه

در  یمشخص اریمع و ملاک که یخاص قانون ایران حقوق در دارد. را بیمار به رسانیاطلاع

 نیا در رسدیم نظره ب اما ،ندارد وجود ،دهد ارائه دارویی هشدارهای و اطلاعات ارائه خصوص

 دیمف است، آورمالزا یاخلاق لحاظبه  شتریب که داروخانه در ماریب حقوق منشور به توجه مورد

 بخشد.یم نینو یرنگ هاداروخانه یسو از هشدار ارائه مسأله به منشور نیا که ویژه به باشد.

 ضمانت اگرچه ،است هشد احصاء روشنی به منشور این در زین آن موارد و هشدار عملی مصادیق

 هشدار در قصور اثبات برای عرفی ملاکی دتوانمی یول ،است نشده ینیبشیپ آن در ییاجرا

 باشد.

 داروخانه، در داروساز از دارو افتیدر از بعد دارد حق ماریب» است: آمده منشور این در

 سؤال را دارو( مصرف حیصح نحوه و مقدار جمله )از اشییدارو درمان درباره ازین مورد اطلاعات

 د؛یگو پاسخ ماریب ییدارو اتسؤال یتمام به ماریب کامل میتفه تا است موظف داروساز و دینما

 داروخانه در داروساز از کندیم زیتجو او یبرا پزشک که ییداروها مورد در دارد حق ماریب

 اشییدارو یازهاین رفع در داروساز یهاپاسخ به دارد حق ماریب بخواهد؛ مشاوره و ییراهنما
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 داروساز از دارد حق ماریب باشد؛یم خود یهاهیتوص و هاگفته مسؤول داروساز و کند نانیاطم

 را ماریب دیبا داروساز و بخواهد اطلاعات اشییدارو یهانهیهز و مضرات و منافع درباره خود

 کرد؛ دیبا چه دارو دوز کی کردنفراموش صورت در بداند که دارد حق ماریب کند؛ ییراهنما

 اطلاعات ،باشد یپزشک گروه از که یصورت در و ماریب یآگاه سطح به توجه با دتوانمی داروساز

 یداروها غذا، با نسخه در شده زیتجو یداروها تداخل مورد در دیبا داروساز د؛ینما ارائه یاضاف

 در دارو مصرف یهاهیتوص دیبا داروساز کند؛ ییراهنما را ماریب یشگاهیآزما یهاپاسخ و گرید

 صورت در را ماریب دیبا داروساز د؛ینما اعلام ماریب به لزوم درصورت را یردهیش ای یباردار حالت

 لزوم صورت در (...و یخوراک یضدباردار ،otc ی)داروها داروها ریسا با همزمان ییدارو مصرف

 مصرف نحوه هست، زین یانهیزم یماریب یدارا ماریب که یصورت در دیبا داروساز کند؛ ییراهنما

 توجه با را یزیتجو دوزاژ صحت دیبا داروساز د؛ینما هیتوص ماریب به را نسخه در موجود یداروها

 داروساز د؛ینما مشورت معالج پزشک با لزوم صورت در و یبررس (...و وزن )سن، ماریب طیشرا به

 ماریب طیشرا تیرعا با بروشور() ماریب یراهنما برگه به توجه با را دارو مهم یجانب عوارض دیبا

 «دهد. هشدار

 شاید و دارد تصریح داروساز یتمسؤول به بیمار حقوق منشور شد مشاهده که همانطور

 طرف از که داروهایی کند.می تولید خود داروساز که است داروهایی به ناظر تنها گفت بتوان

 این شمول از ،شودمی نهداروخا تحویل بندیبسته صورت به و تولید داروسازی هایشرکت

 تجویزی نسخهبر اساس  که داروفروش ما عملی رویه و عرف در اگر ولیکن ،است بیرون منشور

 ارائه به ملزم ،کندمی عرضه را دیگران تولیدشده داروهای یا و کندمی تولید را دارویی پزشک

 کامل گاهیآ با که شکیپز اولی، طریق به و یتاولو قیاس قاعدهبر اساس  .باشد دارویی اطلاعات

 را دارویی دارو، از حاصل عوارض و محتویات از تخصصی دانش با و بیمار حالات و وضعیت از

 است. متغیر و عرفی ملاک یک این البته ،است دارویی اطلاعات ارائه مسؤول ،کندمی تجویز

 قانون پزشک به دارویی اطلاعات ارائه یتمسؤول توجه برای مبنا بهترین حاضر حال در بنابراین

 22 بر مشتمل کنندگانمصرف حقوق از تیحما قانون) است کنندگانمصرف حقوق از حمایت

 جبران یقانون منابع از یکی ،یاسلام یشورا مجلس 1988 مهرماه مصوب تبصره 11 و ماده

 ،دهدینم دست به را انتظار مورد و مؤثر یاجرا ضمانت اگرچه که است کالاها از یناش خسارت

 .(شودیم محسوب رانیا حقوق در نو یتحول آن بیتصو اام
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 در را فنی و ایحرفه خدمات کنندگانارائه کلیه قانون این 1 ماده از 1-2 بند در قانونگذار

 عرضه از یکی عنوان به نیز شکپز رو این از .است داده قرار کالا کنندهعرضه عام عنوان زمره

 یتمسؤول پزشکی اعمال اهمیت و حساسیت جهت به دبو شایسته اگرچه ،شودمی تلقی کنندگان

 گیرد. قرار نظر مد جداگانه حرفه این صاحبان

 شدهارائه خدمات و کالا سلامت و صحت مسؤول کنندگانعرضه کلیه قانون این 2 ماده در

 ،نماید مراجعه کنندهعرضه هب دتوانمی کنندهمصرف ،باشد معیوب خدمت ارائه اگر و هستند

 این 9 ماده 9-2 بند است دارویی اطلاعات ارائه در پزشک یتمسؤول بیانگر مشخصاً چهآن ولی

 آمده بند این در داند.می کنندهعرضه تعهدات و تکالیف جمله از را اطلاعات ارائه که است قانون

 مصرف، بر مقدم هایآگاهی کمیت، کیفیت، نوع، شامل: لازم اطلاعات باید( کنندهه)عرض» است:

 عنوان به نیز پزشک بنابراین «دهد. قرار کنندگانمصرف اختیار در را مصرف انقضای و تولید ختاری

 الخصوصعلی اطلاعات ارائه به مکلف قانون برابر دارویی هایفرآورده کنندگانعرضه از یکی

 ارائه یا و اطلاعات ارائه در قصور درصورت و است بیمار به دارو مصرف بر مقدم هایآگاهی

 بر دارویی رسانیاطلاع وظیفه البتهباشد،  بیمار به وارد خسارت پاسخگوی باید ناقص اعاتاطل

 عنوان به پزشک تنها گفت توانمین صریحاً  و دارد قرار نیز کنندهتوزیع و تولیدکننده عهده

 قاعده این واستگاهخ در حتی که داشت توجه باید ولی ،است اطلاعات ارائه مسؤول آگاه واسطه

 از مستقیم هشدار ارائه عدم مواردی در و نیست مطلق خصوص این در شکپز یتمسؤول نیز

 موجب موارد همه در آگاه واسطه قاعده به استناد و است آوریتمسؤول نیز تولیدکننده سوی

 یتمسؤول کهاین به توجه با نیز ما کشور در بنابراین نیست. کنندهتوزیع یا تولیدکننده معافیت

 قرار دارو تجویزکننده پزشکِ و کنندهعرضه تولیدکننده، سه: هر عهده بر روییدا تاطلاعا ارائه

 و بیمار به هوارد خسارت بین گردد اثبات که است استناد قابل صورتی در تنها قاعده این ،دارد

 دارد. وجود مستقیم رابطه پزشک سوی از دارویی اطلاعات ارائه عدم

 پزشک اگر گردد اثبات باید رابطه این در شکپز یتمسؤول احراز برای دیگر عبارت به

 در بیشتر مورد این شد.نمی صدمه دچار وی ،کردمی ارائه بیمار به را لازم اطلاعات و هشدار

 یک خاص بیمار حالات و وضعیت به توجه با دارو مضرات و عوارض که است استناد قابل جایی

 هایفرآورده که جایی در مثالبه طور  دد.گر حاصل ـ است مطلع آن بر پزشک تنها که ـ بیمار

 حساسیت از اطلاع رغمعلی پزشک اما ،گرددمی عرضه کاملی اطلاعات و بروشور همراه به دارویی
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 دچار اربیم و دهدنمی وی به کافی هشدار و اطلاعات دارو، متشکله مواد از خاصی نوع به بیمار

 ارائه عدم از ناشی خسارات جبران لمسؤو پزشک تنها شک بدون ،گرددمی خسارت و آسیب

 است. بیمار به دارویی اطلاعات

 

 گیرینتیجه

 یتمسؤول که دارد اقتضاء ،است هشد مطرح پزشک معافیت توجیه در که نظریاتی کلیه

 وجود با کوچک یخطاها و بدانیم عامدانه و فاحش نوع از هم آن تقصیر، بر مبتنی را پزشک

 بیمار جان از حراست و حفظ حمایت، قابل و اولیه هدف زیرا ،ندشو انگاشته دهیناد برائت شرط

 اطلاعاتی به محدود انسان یک عنوان به نیز پزشک هایدانسته که داشت نظر در باید و است

 گاه و شودمی داده او به پزشکی کتب طریق از نیز و دارو تولیدکننده یا بیمار سوی از که است

 بنابراین است. ناپذیراجتناب و پیشگیری قابل غیر امری سارتخ بروز علم، پیشرفت عدم جهت به

 پزشک سوی از عامدانه و فاحش تقصیر ارتکاب موارد در جز بیمار برائت و رضایت اخذ فرض با

 دانست. دارو تجویز یا پزشکی اعمال از ناشی صدمات مسؤول را او نباید

 و شخصی هایملاک و دیقمصابر اساس  آن بودنفاحش و پزشک قصور نیز مورد هر در

 نیز 1932 مصوب اسلامی مجازات قانون 131 ماده است. تعیین قابل حرفه این بر حاکم عرفی

 اثبات طرف تغییر باعث آنچه اثباتی، بحث در اما ،داندمی متصور پزشک برای را یتمسؤول اصل

 تقصیر اثبات خستن فرض در خیر. یا باشد شده گرفته نامه برائت که است آن ،است دعوا کننده

 است. پزشک با پزشکی مقررات و فنی موازین رعایت اثبات دوم فرض در و بیمار عهده بر

 از یکی آگاه واسطه قاعده به استناد لاکامن کشورهای حقوق در شد: گفته که همانطور

به طور  گاه هیچ قاعده این اما ،است پزشک به یتمسؤول توجه و تولیدکننده معافیت راههای

در  تنها را قاعده این کشورها این عملی رویه بلکه ،نیست استناد قابل موارد همه در و لقمط

 در البته ،دانندمی اعمال قابل ،شوندمی تبلیغ پزشکان به منحصراً که تجویزی داروهای خصوص

 پزشک به تنها دارو کهاین رغمعلی هادادگاه موارد برخی در و شده دیده استثنائاتی نیز موارد این

 دانند.می ضروری را بیمار به تولیدکننده توسط دارویی اطلاعات ارائه ،شودمی تبلغ و عرضه

 حقوق از حمایت جدید قانون برابر نیز و عملی رویه و عرفبر اساس  نیز ایران حقوق در

 ارائه عدم صورت در و است بیمار به دارویی اطلاعات ارائه به مکلف پزشک کنندگان،مصرف
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 عهده بر رسانیاطلاع وظیفه کهاینبه  توجه با اما ،است مسؤول خسارت ورود و اتاطلاع

 ارائه عدم از ناشی خسارت اثبات صورت در ،است گرفته قرار نیز کنندهعرضه و تولیدکننده

 مواردی در ولی ،است سه هر عهده بر خسارت جبران تقصیر میزان به توجه با دارویی، اطلاعات

 از پزشک تنها و شده ایجاد بیمار خاص وضعیت علت به دارو از حاصل تصدما و عوارض که

 از ناشی خسارات جبران مسؤول آگاه،واسطه تنها عنوان به او تردید بدون است مطلع امر این

 در ایقاعده چنین اعمال جایگاه رسدمی به نظر و است بیمار به دارویی اطلاعات ارائه عدم

 است. اخیر مورد تنها ایران کشور حقوق
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