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 نامه به سردبير     کد مقاله: 17

ضرورت ایجاد کمیته پزشکی قانونی در بیمارستان ها 
و معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی

                                                                                          چكيده         

گاهًا در مراكز درمانی و بيمارستان ها مشاهده می شود كه در موارد واضح اورژانسی 
كه حتی در  آيين نامه اجرايی قانــون مجازات خودداری از كمک به مصدومين و رفع 
مخاطرات جانی [1] به وضوح ذكر شــده اند خود فرد، ولِی بيمار يا بســتگان بيمار به 
داليل مختلفــی همچون عدم درک صحيح از واقعيات )مانند پايداری نســبی بيمار با 
درمان هــای مداوم دريافتی(، مشــكالت اقتصادی، فرهنگی، بيمــه ای يا ارثی يا تالش 
عمدی برای آســيب زدن بــه بيمار رضايت به درمان ندارند و درخواســت ترخيص 
و خــروج بيمار از بيمارســتان- علی رغم مخالفت صريح و صحيح كادر پزشــكی با 
ترخيص بيمار- می نمايند. از ســوی ديگر در اقدامات درمانی مجاز و قانونی همانند 
سقط درمانی )ســقط قانونی(؛ پزشک يا كادر پزشكی بعد از طی تمام مراحل قانونی 
ممكن است از انجام آن خودداری  نمايند كه در اكثر اين موارد مسئوليت تصميم گيری 
كاًل برعهده پرستار بيمار، پزشک معالج، مسئول فنی بيمارستان يا سوپروايزر كشيک 
بيمارستان گذاشته می شود كه با توجه به عدم ارتباط موضوع، عدم آگاهی كامل افراد 
از شــرح وظايف و همچنين قوانين موجود، اين روند می تواند باعث ايجاد مشــكالت 
فراوان برای كادر پزشكی و نيز سالمتی افراد جامعه  شود. از اين رو وجود كميته ای 
در بيمارستان ها جهت مستندســازی اين موارد در پرونده بالينی و اتخاذ تصميمات 
مبتنی بر شــواهد علمی، فنی و قانونی و همچنين هماهنگی و اطالع رسانی به موقع و 

صحيح به افراد و مراجع ذيصالح ضروری به نظر می رسد. 
متولی اصلی ســالمت مردم يعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، همواره 
در تالش جهت شــناخت دقيق نيازها و مخاطرات ســالمت افراد جامعه می باشد تا از 
اين طريق مؤثرترين راهكارها را در راســتای تحقق اهداف ســالمت به كار گيرد [2]. 
به طوری كه بر اســاس سندنهايی چشم انداز 20 ساله، ايران در سال 1404 كشوری 
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اســت توســعه يافته با جايگاه عالی بهداشتی و برخوردار 
از ســالمت [3]. همچنيــن طبــق بندهای يک، دو و هشــت 
سياست های كلی سالمت ابالغی توسط رهبر معظم انقالب 
كه ارائه خدمات آموزشــي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و 
توانبخشي ســالمت مبتني بر اصول و ارزش هاي انساني- 
 اســالمي و نهادينه ســازي آن در جامعــه )بنــد 1(؛ تحقق 
رويكرد ســالمت همه جانبه و انسان ســالم در همه قوانين 
با اصــالح و تكميل نظام هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي 
صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح 
سياســت هاي كلي )بند 2(؛ افزايش كيفيــت و ايمني خدمات 
و مراقبت هاي ســالمت با اســتقرار و ترويج نظام حاكميت 
باليني و تعيين اســتانداردها )بند 8( را شــامل می شوند [4] 
تــالش در جهت بهبود وضعيــت و ايمنی خدمات درمانی و 

ارتقاء سطح سالمت جامعه ضروری به نظر می رسد. 
لذا به منظــور صيانت از حقوق شــرعی و قانونی بيماران 
و رعايــت هر چه بهتر شــان و منزلت كاركنان شــاغل در 
وزارت بهداشــت و با توجــه به عدم امــكان تصميم گيری 
توسط يک فرد واحد حتی علی رغم وجود صراحت قانونی، 
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ايجــاد كميته هايی متشــكل از حداقل يک نفــر از هركدام از 
تخصص های پزشكی قانونی، داخلی، جراحی عمومی، مدير 
حراست بيمارستان، يک نفر كارشناس حقوقی و در صورت 
امكان رييس بيمارستان و يک نفر به نمايندگی از دفتر نهاد 
نمايندگی ولی فقيه در دانشــگاه ها؛ و يا توســعه و اصالح 
تعاريف، اعضاء و شرح وظايف موجود در كميته های اخالق 
پزشــكی و در نتيجه ايجاد كميته ای با عنوان كميته پزشكی 
قانونــی و اخالق پزشــكی در مراكز آموزشــی، درمانی و 
بيمارســتان ها ضروری به نظر می رســد تا در مواردی كه 
نياز بــه اتخاذ تصميمات خاص فنی و قانونی برای بيماران 
می باشــد تصميمات الزم توسط اين كميته اتخاذ شده و به 
كادر پزشكی معالج ابالغ گردد. بديهی است در صورت نياز 
به هماهنگی و كســب تكليف از مقامات محترم قضايی، اين 

اقدام نيز از طريق همين كميته ها صورت خواهد پذيرفت. 
بــا توجه به احتمــال بروز چنين مواردی در ســاعات غير 
اداری، پيش بينــی و ايجــاد كميته آنكالی با شــرح وظايف 
فوق الذكر در معاونت درمان دانشــگاه ها جهت پيش بينی و 

مديريت موارد مشابه نيز ضروری می باشد.

دکتر بناگذار محمدي علي، دکتر بناگذار محمدی احد و دکتر زارع نهندی مریم188
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