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 چکيده

به نظر می آید که اطالع رسانی اخبار بد از جزییات روان شناختی ظریفی برخوردار است که گوینده آن ناگزیر به 

توجه به آن ها است. در حقیقت مطالعات نشان داده اند که نحوه اعالم خبر بد بر رضایت بیماران از مراقبت های 

می گذارد. در مورد اعالم خبر بد به بیماران بالغ هیچ قانون یا  تأثیراختی آنان دریافتی و سازگاری روان شن

مقررات مدونی که به صورت خاص الزام به این امر را ایجاب نماید وجود ندارد. تنها مقرراتی که بر این ناحیه 

در فعالیت -د. بپزشک در حیطه حرفه ای رفتار کن -الف :کند د مقررات عمومی است که ایجاب میآیشمول می 

فعالیت حرفه ای او به سود بیمار باشد و در اعمال خود مریض را  -های درمانی رضایت مریض را لحاظ کند. ج

دچار صدمات جسمی و روحی ننماید. از این رو اعالم خبر بد می بایست از سویی با توجه به عرف حرفه پزشکی و 

 .ضاع و احوال خاص بیمار صورت گیرداز سویی با در نظر گرفتن عرف جامعه ایرانی و او

خبر بد، ضمان ناشی از ولیت پزشک، عرف پزشکی در انتقال خبر بد، مسئ :يديکل واژگان 
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 3سام الدین نبوي زادهسيد ح ،2محمدعلی خورسندیان ،1سيده ليال نبوي زاده
 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 1
 .دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسالمی، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز 2
 .آلرژیست و ایمونولوژیست بالینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3
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 مقدمه

 تعریف خبر بد -1

برقراری ارتباط یک تحقیقات نشان می دهد که  ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاورد بشری بوده است.

فرایند انتقال  ،یکی از ابعاد ارتباط در بالین .، قابل توسعه به صورت مهارت های ارتباطی استو یادگیری شآموزتوانمندی انسانی است که با 

مهارت های الزم بسیاری از شواهد نشان می دهد که ارتباط پزشک و بیمار در حد مطلوب نیست و نداشتن ( 1خبر ناگوار می باشد. )

عملکرد غیر مسئوالنه  (2) جبرانی در بیمار و همراهان وی خواهد شد. رقابلیغارتباطی به ویژه هنگام اعالم خبر بد موجب رنجش فراوان و 

ابق و طم ت، عدپذیرشعدم به ارتباط بیمار با تیم مراقبتی را تضعیف نماید؛ و  پرسنل بهداشتی درمانی در انتقال خبر بد، می تواند ماهیت

اطالعاتی که در انتظارات یک فرد درباره حال و آینده اش نگرش "اقدامات غیر منتظره از سوی بیمار منجر شود. خبر بد عبارت است از 

تاثیرات شدید و نامطلوب بر هر گونه اطالعاتی که "خبر بد را می توان به این صورت تعریف کرد: به بیان دیگر  (3) ."منفی ایجاد نماید

همچنین از خبر بد به عنوان تغییرات بالقوه و بالفعلی که می توانند بر کیفیت زندگی فرد تاثیر گذار  (4) ."دیدگاه آینده یک فرد بگذارد

تا اعالم احتیاج بیمار به بستری باشند ، یاد می شود. این تعریف، به خبر بد محدوده وسیعی می دهد که می تواند از خبر مرگ عزیزان 

نوع اخباری که نوعی اختالل موقتی در فرایند  ،وان به دو سطح تقسیم کرد: یک سطحاوت باشد. بر این اساس، خبر بد را می تمجدد متف

اخباری که مربوط به تداوم  ،زندگی فرد ایجاد می کنند مانند نیاز به تعویض مفصل ران یا بروز عوارض ناشی از عمل جراحی و سطح دوم

درباره بیماری اگرچه بیشتر افراد از خبر بد به عنوان صحبت  (5) .مربوط به تشخیص یک بدخیمی یا خبر مرگ زندگی هستند مانند اخبار

معموال از خبر بد به  .های تهدید کننده حیات یا مرگ عزیزان یاد می کنند، اما خبر بد می تواند برای هرفرد معنی متفاوتی داشته باشد

و  روحیندگی آینده و تهدید وضعیت سالمت احساس نا امیدی، محدود شدن تصمیمات برای زعنوان هرگونه شرایطی که فرد در آن 

به نظر می آید که اطالع رسانی اخبار بد از جزییات روان شناختی ظریفی برخوردار است  (5) ، نام برده می شود.جسمی را تجربه می کند

ات نشان داده اند که نحوه اعالم خبر بد بر رضایت بیماران از مراقبت های که گوینده آن ناگزیر به توجه به آن ها است. در حقیقت مطالع

پزشکان مجبور هستند به طیف های متفاوتی از خواسته ها و نیاز های بیمار و (6) می گذارد. تأثیردریافتی و سازگاری روان شناختی آنان 

خانواده اش پاسخ بدهند. بیماران و خانواده هایشان دارای پیشینه، فرهنگ، مذهب، زبان، سن و سطح هوشی متفاوتی هستند. این تفاوت ها 

یک رویکرد ناشایست در انتقال خبر ناگوار  (7) بیمار دیگر تغییر دهد. پزشک را وادار می کند روش خود را در انتقال خبر بد از یک بیمار تا

می تواند باعث عدم تطابق، عصبانیت، نارضایتی و حتی اقدامات قانونی از طرف بیمار شود، اما اگر این کار به طریق درست انجام شود، 

علیرغم اهمیت مهارت های ارتباطی هنگام انتقال  (1) د بود.رضایت مدد جو را افزایش داده و پایه ای جهت قبول برنامه های درمانی خواه

، این امر طی دوران آموزش پزشکی و حرف وابسته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما با ورود پزشکان به محیط کار پیام های نامطلوب

از ناراحتی و عدم اطمینانی که معموال در آموزش مناسب شیوه های انتقال اخبار بد،  (6) انتقال خبر بد به یک ضرورت تبدیل می شود.

  (.8) حین اطالع رسانی این گونه اخبار در پزشکان وجود دارد، می کاهد.

اخبار بد را به بیمار نمی  تأثیربقراط برای کاهش این  دارد. تأثیر، هم بر خود بیمار و هم بر پیش آگهی بیماری نحوه رساندن خبر بد

یعنی زمانی که هیچ  1371تا  1351بررسی های انجام شده در طی سال های  (3) گفت و این رویکرد تا قرن نوزدهم نیز ادامه داشت.

خرب می امیدی به درمان سرطان وجود نداشت، نشان داد که اغلب پزشکان آن عصر اعالم این گونه اخبار به بیمار را عملی غیر انسانی و م

ید بهبودی به مدانستند؛ اما امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در درمان این گونه بیماری ها حاصل گردیده می توان خبر بد را به همراه ا

نه طول عمر بیمار  "انجمن پزشکی آمریکا اولین دستور العمل اخالق پزشکی را با این مضمون منتشر کرد: 1847بیمار انتقال داد. در سال 

. به همین دلیل الزم "و ارتباطی ناصحیح او نیز می تواند کاهش یابدتنها با عملکردهای نادرست پزشکان بلکه با کلمات، مهارت های رفتاری 

است پزشکان در تعامالت خود با بیماران نهایت دقت و توجه را داشته باشند و از اعمال و رفتاری که می تواند موجب دلسردی و افسرده 

 (2)"بیمار شود خودداری نمایند. شدن

گذار است. در کشورهای اروپای شمالی و ایاالت متحده، رویه معمول اکثر پزشکان این  تأثیرفرهنگ جوامع در دادن اطالعات به بیمار 

 (4) نمی شود. است که تشخیص بیماری را به خود بیمار می گویند اما در کشورهای اروپای جنوبی و شرقی معموال چنین اطالعاتی داده

عوامل مذهبی و ویژگی های فرهنگی بر انتظارات بیماران در مورد چگونگی افشای خبر بد تاثیر می گذارد. مطالعات انجام شده در مصر و 

ضا و قدر به سرنوشت و ق عودی نشان داد انتظارات بیماران در این مورد به علت عواملی نظیر جایگاه خانواده، اقتدار والدین، اقتدارسعربستان 

ناخوش است و پزشکان  در جامعه ایرانی فرهنگ غالب حمایت جدی از بیمار غیرقابل عالج و شدیداً (6) غربی متفاوت است. یکشورهابا 

 (4) ترجیح می دهند اطالعات مربوط به بیماران را به جای خود بیمار با خانواده ی آن ها در میان بگذارند
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آماده  -1 می باشد؛ مراحل این استراتژی عبازتند از:SPIKES) ) انتقال خبر بد استراتژی اسپایکسیکی از راهکارهای موجود برای 

 SPIKESعالوه بر روش (3) (.S) خالصه سازی و راهبرد-E6) همدلی)-5( Kدانش)-I 4)دعوت) -3(P) اداراک -S2) سازی خود و محیط)

نیز ارائه شده اند که جوهر تمامی آن ها آمادگی  TALKو  ABCDE ،PEWTER ،BREAK ،GRIEV-INGراهکارهای دیگری مانند  

قبلی و نسپردن هیچ چیز به دست حوادث در مراحل قبل، حین و بعد از دادن خبر بد است. هرچند به کار گیری این دستور العمل ها سبب 

شده اند که نظر پزشکان و صالح دید آن ها را در  ، اما آن ها عموما به تبع مطالعاتی طراحیکاهش اضطراب در پزشک و بیمار می شود

 (3مدرن در طرح این دستور العمل ها وجود دارد.)نوعی نگاه پدر ساالرانه  ادعا شدهدادن خبر بد جمع آوری کرده بودند و 

وجود دارد و آن  طیف واکنش ها در برابر آگاهی از خبر بد در میان بیماران متنوع است، اما نکته ای مشترک در سراسر این طیف

، نیاز به آگاهی بیشتر، نیاز به حمایت و همدلی احساس نیازی است که در تمامی بیماران در فاصله کوتاه از آگاهی از خبر بد ایجاد می شود.

نی وی از جمله این و نیز اطالعاتی در مورد احتماالت مختلف پیش رو در شرایط بالینی و درما ماندهنیاز به برنامه ریزی برای مدت زمان باقی

، قومیتی و نیز اجتماعی، عواملی هستند که در برآورده ، فرهنگینیاز ها محسوب می شود. در این میان توجه دقیق به تفاوت های اخالقی

 (11) سازی نیاز بیمار بسیار موثرند.

 

 دالیل پزشکی تاثير گذاري خبر بد بر سالمت جسمانی و روانی -2

اختالل روحی و یا فیزیولوژیک که به  اشاره شده است. و حتی جسمی تاثیر گذاری خبر بد بر سالمت روانیمطالعات متعددی به در 

  Post Truamatic Stress Disorder راتشخیص بیماری هایی مثل سرطان ایجاد می شود انتقال خبر در خصوص  دنبال حادثه و یا 
 است که پس از مشاهده، تجربه سندرمی نشانگان یا  ، پس از رویداد زااختالل تنش یا اختالل استرسی پس از آسیب روانی (11)می گویند. 

به مرگ یا وقوع یک سانحه  تواند به مرگ واقعی یا تهدیددهد که میمی روی شدید زایآسیب و زااسترس عامل یک شنیدن یا مستقیم

دهد و قراری بروز میکند، اغلب رفتارهای آشفته و حاکی از بیو درماندگی می ترس ها احساسبیمار نسبت به این تجربه.شود منجر جدی

هچنین  (11) در بیماران سرطانی نیز شناخته شده است. این اختالل (12.)و سانحه اجتناب کندکند از یادآوری رویداد مدام تالش می

 افسردگی به دنبال خبر بد در اقوام نزدیک این بیماران به ویژه در خانم ها بیشتر دیده می شود. در این مطالعه توصیه شده است که عالوه

، به علت استرس  ICUبستگان بیماران بستری شده در در در مطالعه دیگری دیده شد که ، درمان اقوام هم مد نظر باشد.بر درمان بیماران

 مسلماً ؛ مخصوصا این عالئم در فامیل نزدیک بیمارانی که تحت تنفس مکانیکی بودند بیشتر دیده می شود.عالئم افسردگی دیده می شود

دادن خبر بد به  موثر باشد. نحوه انتقال خبر بد به بیماران و همراهان آنان می تواند در کاهش و یا افزایش صدمات روحی و متعاقبا جسمی

 )13)صورت گروهی و شرکت افراد فامیل در گروه درمانی می تواند به کاهش اثرات ناشی از خبر بد به این افراد کمک کند.

 

 ر ایجاد مسئوليت پزشکخبر ب در مورد تاثير حقوقیفقهی و دیدگاه -3
ی آن به بیمار یا اطرافیان نزدیک بیمار صدمه ی ارائهای داده نشود و در نتیجهاز دیدگاه فقهی و حقوقی اگر خبر بد به نحو حرفه

ر، ممکن است خسارات متعددی عمل زیان با یدر نتیجهدیده مسئول است. جسمی یا روحی یا خسارتی پدید آید عامل زیان در برابر زیان

)فیزیکی(  با افعال مادی بیشتراگرچه ورود زیان  (14) یک نوع از این خسارت ها است. به شخص زیان دیده وارد شود که خسارت معنوی

 (15از حیث مادی یا غیرمادی بودن است.) ،، فارغ از نوع فعل زیانبارمحقق می شود، لکن تحقق ضمان

 

 فقهی -3-1

مسئولیت ناشی مطابق قاعده اتالف و تسبیب هر نوع آسیب به جان، مال یا سالمتی دیگری موجب مسئولیت است. همچنین در فقه، 

در صورت ورود از نظر فقها  مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. "ضمان اخافه"ذیل عنوان  اندن دیگران به صورت مستقلاز ترس

 محسوب می گردد. لذا عامل زیان مسئولتلف و انتساب آن به اخافه امکان پذیر بوده است،  چون تحققخسارت به سبب ترساندن دیگران، 

(15) 
 

 حقوقی -3-2

، قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، اشاره مستقیمی به ضمان ناشی از ترس ندارند، لکن مبنای قانونی آن در قانون در حقوق ایران

ترس را از موجبات ضمان به ( در بحث دیات، مرگ یا ایراد صدمات ناشی از 1332)مصوب  مجازات پیش بینی شده است. قانون مجازات

هرگاه  " :433طبق ماده  قانون مذکور، احکام ناظر بر ضمان اخافه را پیش بینی کرده اند. 511و  433مواد در حال حاضر  شمار آورده است.
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کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش 

هرگاه کسی به روی "نیز مقرر می دارد:  511ماده "ایات عمدی و غیر عمدی مسئوول است.یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جن

، مانند فریاد کشیدن یا شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او می گردد

 مشاهده می ."یا دیه محکوم می شود ، به قصاصم گردد، حسب موردانفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدو

گردد که دو ماده مذکور تحقق زیان و ضمان ناشی از ترس را در مورد قتل و سایر صدمات جسمانی مورد نظر قرار داده، اگرچه از زیان مالی 

در حقوق ایران نیز دلیلی برای مخالفت با  (15ندارد.) سخنی به میان نیامده، لکن دلیلی برای مشمول نشدن آن در قلمرو این مواد وجود

ضمان آور بودن افعال غیر مادی مشاهده نمی گردد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران، فعل زیانبار به هرشکل واقع شود، اعم از 

تحقق ضمان نقش اول را ایفا می کند، این که مادی یا غیرمادی باشد، چنانچه موجب زیان شود مسئولیت آور تلقی می شود. آنچه در 

هرچند دیر زمانی در فقه  مادی یا معنوی گردد. هایند موجب خسارتتواترساندن دیگران می (15استناد عرفی زیان به فعل زیانبار است.)

ت کلی مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خسارت معنوی را به صور های معنوی تردید بوده است اما در باب برخی خسارت

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد " این گونه بیان می دارد: 171اصل  قرار داده است.

خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به 

این اصل با بیان قابلیت جبران خسارت معنوی تمامی بحث " وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اشاره به خسارت معنوی این قانون نیز  33و  25، 22همچنین اصول  های مربوط به قابلیت جبران خسارت معنوی را کنار می گذارد.

به بعد قانون مدنی در مورد خسارت نیز شامل خسارات معنوی و از دست دادن منافعی مسلم که  226مواد از طرفی عموم  (14دارند.)

بر ( 1383)های آلوده به بیماران هموفیلی گردد. نظام قضایی نیز پس از رای معروف دادگاه تزریق خونمقتضای آن ایجاد شده است می

 (14)امکان مطالبه خسارات معنوی صحه گذاشته است. 

های مختلف مسئولیت  حالتچه از لحاظ محتوای خبر یا روش اعالم آن، خبر بد توسط پزشک اعالم ناشی از  مسئولیتدر مورد 

 قابل تصور است: کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی

از قبل بداند که اعالم  خبر دهندهخبر بد باعث مرگ بیمار گردد و  ،با توجه به اوضاع و احوال و نوع بیماری یک فرددر صورتی که  -1

 است.عمد این خبر باعث مرگ بیمار خواهد شد این اقدام او قتل عمد محسوب شده و مستحق مجازات قتل 

اوضاع و احوال و نوع بیماری، این گردد اما بر اساس در حالتی که خبر دهنده مطمئن نباشد که اعالم خبر موجب مرگ بیمار می-2

قانون مجازات اسالمی همانند  231و  511میرند بر اساس ماده اشد یعنی اکثر چنین افرادی در اثر چنین عملی میعمل نوعاً کشنده ب

 قتل عمد محسوب خواهد شد. ،حالت قبل

ی هبر پای ،در حالت قبل اگر اعالم خبر بد نوعاً کشنده نباشد اما اثبات شود که خبر دهنده این کار را به قصد قتل انجام داده است-3

 شود.قتل عمد محسوب می این کار او 1قانون مجازات اسالمی 231ماده 

                                                           
 :شود یم محسوب عمدی ریز موارد در تیجنا - 231 ماده1 

 تیع جنا زیع ن عمعل  در و باشعد  داشعته  را جمعع  کی از نیرمعیغ افرادی ای فرد ای نیمع افرادی ای فرد بر تیجنا رادیا قصد کاری انجام با مرتکب هرگاه -الف

 .نشود خواه بشود، آن رینظ ای تیجنا آن وقوع موجب نوعاً یارتکاب کار خواه شود، واقع آن رینظ ای مقصود

 نداشعته  را آن ریع نظ و تیع جنا آن ارتکعاب  قصعد  هرچند گردد، یم آن، رینظ ای شده واقع تیجنا موجب نوعاً که دهد انجام کاری عمداً مرتکب، هرگاه -ب

 .شود یم آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعاً کار آن که بوده متوجه و آگاه یول باشد

 واقعع  تیع جنا موجعب  نوعاً متعارف افراد به نسبت است، داده انجام که هم را کاری و نداشته را آن رینظ ای شده واقع تیجنا ارتکاب قصد مرتکب هرگاه -پ

 نوععاً ی زمعان  ایع  یمکان خاص تیوضع علت به ای و گرید تیوضع هر ای رییپ ضعف، ماری،یب علت به ه،یعل یٌمجن درخصوص لکن شود ینم آن، رینظ ای شده

 .باشد متوجه و آگاه یزمان ای یمکان خاص تیوضع ای هیعل یٌمجن نامتعارف تیوضع به مرتکب آنکه بر مشروط شود یم آن رینظ ای تیجنا آن موجب

 ایع  مقصعود  تیجنا زین عمل در و باشد، وی مقصود ینیمع جمع ای فرد آنکه بدون باشد، داشته را آن رینظ ای شده واقع تیجنا رادیا قصد مرتکب هرگاه -ت

 .کند گذاری بمب یعموم اماکن در نکهیا مانند شود، واقع آن، رینظ

 علعت  بعه  فقعط  شعده  واقعع  تیع جنا مگعر  اسعت  عمعدی  تیجنا اثبات، عدم صورت در و گردد اثبات دیبا مرتکب توجه و یآگاه عدم( ب) بند در -1 تبصره

 دیع با مرتکعب  توجعه  و یآگعاه  صعورت  نیا در که نباشد شده شناخته غالباً زین بیآس موضع ادیز تیحساس و باشد شده واقع ب،یآس موضع ادیز تیحساس

 .شود ینم ثابت عمدی تیجنا اثبات، عدم صورت در و شود اثبات

 و گعردد  ثابعت  شعود  یمع  آن ریع نظ ایع  شعده  واقع تیجنا موجب ،هیعل یٌمجن به نسبت نوعاً کار نکهیا به مرتکب توجه و یآگاه دیبا( پ) بند در -2 تبصره

 .شود ینم ثابت عمدی تیجنا اثبات، عدم درصورت
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اگر خبر دهنده بدون قصد قتل به بیمار خبر دهد و این نوع خبر دادن نوعاً کشنده نباشد و اثبات شود بیمار در اثر این اعالم فوت -4

 ه است.ی آن بر عهده اعالم کنندکرده است قتل شبه عمد محسوب شده و پرداخت دیه

صدمه جسمی یا معنوی به بیمار هر نوع اثبات شود که اعالم خبر بد موجب خبر بد موجب مرگ بیمار نشود اما در صورتی که  -5

بدین ترتیب که یا محتوای خبر صحیح نبوده است  ،ای انجام نداده استگردیده است و پزشک خبر دهنده این کار را بر اساس موازین حرفه

مسئول است  1قانون مجازات اسالمی 435ی ماده بر پایهیا روش اعالم آن درست نبوده است، پزشک به خاطر تقصیری که انجام داده است 

 و ملزم به پرداخت خسارت خواهد شد. 

انجام شده باشد اما باعث خسارت به ای این عمل به صورت حرفه چهچنان ،اگر اعالم خبر بخشی از فرآیند درمان به حساب آید -6

قانون  435ننموده است مسئولیت نخواهد داشت، در غیر این صورت مطابق ماده  پزشک اثبات کند که تقصیریبیمار گردد در صورتی که 

 مجازات اسالمی مسئول است.

بیمار به پزشک برائت داده باشد )نه رضایت اولیه به درمان( و اعالم خبر در حالتی که اعالم خبر بخشی از فرآیند درمان است، اگر  -7

ای پزشک را اثبات کند وگرنه تواند پزشک را ملزم به پرداخت خسارت کند که تقصیر حرفهبد موجب خسارت به او شده باشد در صورتی می

  پزشک مسئولیتی نخواهد داشت.

شده است، پزشک در صورتی به بیمار است و اثبات شود اعالم خبر بد موجب صدمه  در حالتی که بیمار به پزشک برائت نداده -8

 معاف از مسئولیت خواهد شد که رفتار متعارف شغلی و عدم تقصیر خود را از نظر حرفه پزشکی و مقررات مرتبط با آن اثبات نماید. 

کسانی دیگر مانند کارکنان دیگر بیمارستان که ی این کار به وسیلهبلکه باشد اگر اعالم خبر توسط پزشک معالج صورت نگرفته  -3

 شده باشد و این اعالم موجب صدمه به بیمار شود، در هر حال باید خسارات بیمار را پرداخت کنند.اند انجام این وظیفه را نداشته

عوامل آن اعالم خبر بد بوده است، با لحاظ  در صورتی که اثبات شود صدمه به بیمار در اثر چندین عامل بوده است که یکی از-11

 شرایط، خبر دهنده به نسبت دخالت در عمل مسئول است.

اند برابر ای عدول نمودههای حرفههایی که اثبات شود پزشک یا کادر درمان در رسانیدن خبر بد به بیماران از روشدر همه حالت-11

در 2راجع به ایجاد رعب و هراس« های پزشکیای شاغلین حرفهات صنفی و حرفهنامه انتظامی رسیدگی به تخلفآیین» 8ماده خصوص 

، مسئولیت «3یاحرفه و یصنف یِدولت نظاماتی و قانون و یشرع ،یعلم نیوازعدم رعایت م»نامه از باب و عموم ماده سه همین آیین بیماران

قانون » 28یک ماده  یترین مجازات ممکنِ مقرر در تبصرهتواند شدیداین مجازات می ،نامهاین آیین 23برابر با ماده  انتظامی خواهند داشت.

 باشد.« کشور تمام در وابسته و یپزشک یهاحرفه به اشتغال از دائم تیمحروم» یعنی« رانیا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان

 

 شرایط تحقق مسئوليت -4
شود برای تحقق مسئولیت بسته به اینکه چه نوع مسئولیتی باشد شرایطی الزم است، میدر مواردی که به مسئولیت پزشک حکم 

یا شدت بیماری یا کاهش شانس بهبودی و  ،تواند مرگ در اثر خبر بدشرط اول آن است که ضرر به بیمار به اثبات برسد و این ضرر می

گیرد جای می« عدم النفع»است که از لحاظ حقوقی در دسته بندی در موردی که نتیجه خبر بد چیزی مانند کاهش عمر  .مانند آن باشد

حتی شرط است و  ،اثبات آن دشوارتر است زیرا برای پذیرش مطالبه خسارت عدم النفع مسلم بودن نفع آینده و موجود بودن مقتضای نفع

اما نظر اکثریت  تردید دارند.های قابل مطالبه ی زیانقرار دادن آن در محدودهها در حکم به عدم النفع و از دادگاه ایپارهبا این حال هم 

   ( 17-16) پذیرش این نوع خسارات است.نظران صاحب

                                                           
 و یپزشعک  رراتمقع  مطعابق  او عمعل  آنکعه  مگر است هید ضامن گردد، یبدن صدمه ای تلف موجب دهد یم انجام که یمعالجات در پزشک هرگاه -435 ماده1

 او، بعودن  مجنعون  ایع  نابالغ لیدل به ضیمر از برائت أخذ چنانچه و نشود هم یریتقص مرتکب و باشد گرفته برائت معالجه از قبل که نیا ای باشد یفن نیمواز

 .شود یم لیتحص ضیمر یول از برائت نگردد، ممکن آن مانند و یهوشیب لیدل به او از برائت لیتحص ای و نباشد معتبر

 .باشد نکرده أخذ برائت چند هر ندارد وجود ضمان یو یبرا عمل و علم در پزشک ریتقص ای قصور عدم صورت در –1 تبصره
 نحعوه  بعه  توانعد یمع  پزشعک  و اسعت  ممنعوع  یمعار یب دادن جلعوه  میوخع  ایع  یمعار یب وخامعت  یواقع ریغ حیتشر با ماریب در هراس و رعب جادیا - 8 ماده2

 .بدهد قرار یماریب یاحتمال عواقب و وخامت خطرات، انیجر در را بستگان و ماریبیمقتض
گونعه  ای انجام وظیفه کعرده و از هعر  نظامات دولتی صنفی و حرفه های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی وشاغالن حرفه - 3ماده 3

 .به پرهیزند وظایف قانونی سهل انگاری در انجام
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که اثبات  بو تحقق ضرر ضروری است. بدین ترتیسببیت بین فعل خبر دهنده  یرابطه ،هر نوع مسئولیتتحقق برای  همچنین  

ی اتفاق افتاده در اثر عوامل دیگر نبوده ی مستقیم برقرار است و حادثهیانی که به مریض رسیده است رابطهشود بین عمل پزشک و ضرر و ز

   تواند بخشی از سبب باشد.طور که اشاره شد عمل پزشک میالبته هماناست. 

د به نتیجه است صرف شرط مهم دیگری که برای مسئولیت پزشک به آن اشاره شد تقصیر است. در مواردی که تعهد پزشک تعه

خروج » و حداکثر تالش است، تعهد به وسیله ،که تعهد پزشک در اکثر موارد درمانشود اما ای محسوب میتحقق نیافتن نتیجه تقصیر حرفه

های  ها و پروتکل و رعایت نکردن موازین قانونی و صنفی تقصیر است. رفتار متعارف یک پزشک تا حدودی در آموزش «از رفتار متعارف

توان با می ی پزشکی است کهی حرفهعرف نانوشتهنظرات غالب پزشکان یا یابد و بخشی از آن ی پزشکی انعکاس میعملی مربوط به حرفه

     نمایاند.آینده مقداری از این گستره را میتحقیقی میدانی بدان نزدیک شد. مطالب 
 

 عرف پزشکی  -5

یم پرسشنامه به علت تنظ عرف پزشکی در زمینه انتقال خبر بد نسبت به طراحی پرسشنامه کیفی اقدام شد.جهت دست یابی به 

ارزش  بت به ارائه تجربیات کاری، دیدگاه و، نسضایی است که شرکت کننده در طرح بتواند بدون القا پاسخ از گزینه هاصورت کیفی ایجاد ف

 انجام شد. 1338سال آبان در  این مطالعه کیفی به صورت مصاحبه منظم )ساختار یافته(در زمینه انتقال خبر بد اقدام نماید. های خود 

 61مصاحبه ساختار یافته با  61مشارکت کنندگان این مطالعه را پزشکان شاغل در بیمارستان های شیراز تشکیل می دادند.در این مطالعه 

اقدام  این روال نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت؛ به گونه ای که داده ای جدید از مصاحبه به دست نیامد. نفر از پزشکان انجام شد.

، راساس تحلیل پرسشنامه هاب  داده ها به منظور درک عمیق از فرایند مورد مطالعه بود. بعدی، صرف زمان کافی برای جمع آوری و آنالیز 

 در مورد هرکدام به تفکیک توضیح داده شده است.براساس شیوع  مهمترین تجربیات مشترک )عرف( پرشکان مشخص گردید که در ادامه 

 

 و لزوم انجام اقدام درمانی: توضيح مقدماتی در خصوص بيماري -1-5

از مواردی  در زمان انتقال خبر بدو عوارض عدم انجام آن  خاص انجام اقدام درمانی ضرورت توضیح مقدماتی در خصوص بیماری و 

در خصوص توضیح مقدماتی  برخی اظهارات پزشکان بود که تقریبا تمامی پزشکان مشارکت کننده در مطالعه به نحوی به آن اشاره کردند.

 شرح ذیل است:به  راجع به بیماری در زمان  انتقال خبر بد در وضعیت های مختلف

 

 نیاز به اعمال جراحی پرخطر -الف

، عوارض عمل و عوارض عدم انجام عمل. توضیح بیماری در حدی باشد که بیمار دچار ترس و توضیح کامل در مورد نوع عمل "

 "وحشت نشود

همچنین به افرادی که اعمال جراحی  ار داشت.بایستی مقدماتی در خصوص بیماری و خطراتی که می تواند بیماری ایجاد کند اظه  "

 "پرخطر انجام داده و موفق بوده اشاره نمود

 "در هر صورت با توجه به شرایط بیمار، سن بیمار، وضعیت اجتماعی، میزان دانش و سواد بایستی توضیحاتی در خصوص عمل داد. "

 "جراحی با راه های درمانی دیگر توضیح بیماری، عواقب بیماری در صورت عدم انجام جراحی، مقایسه "

  "ارائه توضیحات کلی در خصوص بیماری با توجه به شناخت از بیمار "

 

 قطع اندام-ب

 "بهتر است که در مورد قطع عضو و عوارض انجام ندادن آن و دوره های بازتوانی بعد از عمل توضیح داده شود"

 "معرفی راه های جبران پس از قطع اندامتوضیح علت قطع اندام، عوارض عدم قطع اندام و "

 

 وابستگی دائمی به تجهیزات پزشکی  -ج

 "از دستگاه و عملکرد آن کامل و شفاف توضیح داده شودعلت استفاده "

 "بیان ضرورت استفاده از دستگاه و اینکه استفاده از دستگاه زندگی کاری وشخصی بیمار را مختل نمی کند"

 "بیان شودتجهیزات پزشکی و مزایای استفاده از تجهیزات پزشکی  علل وابستگی دائمی به"

 

 تشخیص ابتال به بیماری های صعب العالج و العالج -د
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 "است ولی راه هایی برای کنترل وجود دارد.توضیح می دهیم گرچه العالج  "

دهیم و راهکارهایی برای کاهش رنج و درد به ساده ترین روش ممکن تمامی بیماری و اتفاقات احتمالی آینده را برای او شرح می "

 "احتمالی بدهیم.

 توضیح سربسته موضوع و پاسخگویی به سواالت بیمار)یعنی در حدی که بیمار تمایل دارد اطالعات داده شود("

 "توضیح به بیمار که با دارو و تجهیزات ممکن تا حد زیادی می تواند به زندگی موثر خود ادامه دهد. "

 

 انتقال خبر بد در خصوص کودک -2-5

در پژوهش حاضر ، یکی از مسائل مورد سوال نحوه انتقال خبر بد به کودکان بوده که اکثر پزشکان قائل به تفکیک بین کودک بالغ و 

 غیر بالغ شدند. برخی اظهارات پزشکان در  این دو وضعیت  به شرح ذیل است:

 :به ولی و سرپرست قانونیغیر بالغ انتقال خبر بد در خصوص  کودک  -الف

 "کودک داده شود و درمان و راه حل نیز به ایشان داده شود ولیاطالعات به  "

 "قیم کودکوصی یا  یا ولیاطالع به  "

چون والدین حساسیت زیادی نسبت به کودک خود دارند باید بیماری را طوری توضیح دهیم که استرس پدر و مادر کم شود و "

 "میم درست نشود.استرس آنها مانع تص

 

 انتقال خبر بد به صورت ساده برای کودکان در صورت رسیدن به سن بلوغ پس از گفتن به والدین: -ب

 "در صورت صالحدید والدین با زبانی ساده این موضوع را برای کودک توضیح میدهیم "

 "او درباره بیماری می گوییم.در صورتی که کودک بالغ باشد و متقاضی شنیدن باشد به صورت جزئی و خالصه به   "

 "به کمک والدین و روانشناس خبر بد را به کودک می دهیم"

 "صحبت با کودک با بیانی کودکانه و توضیح اینکه بهبود خواهی یافت و اگر بیماری العالج بود فقط برای والدین می گوییم"

ر بد نکته بسیار مثبتی می باشد. از یک طرف برای کودکان اظهار تفکیک قائل شدن بین کودک بالغ و غیر بالغ در زمان انتقال خب

، اگر کودکی توان کافی برای دریافت و ؛ بدین ترتیبقائل شدند آنان  و درمان های دریافتیمت بالغ حق تصمیم گیری مرتبط با وضع سال

با استناد به تعریف اهلیت تمتع، کودکان این حق  گذاری بر درمان قائل می شوند. تأثیر لی درمان داشته باشد برای او حق فهم عواقب احتما

طرف دیگر حساسیت و شکننده بودن  از (18)شود دخیل یا از آن ها آگاه باشند.را دارند که در تصمیم هایی که برای درمان آنان گرفته می 

 به همین دلیل در هر حال در این مورد باید از نظر ولی کودک تبعیت کرد.. را در زمان انتقال خبر بد مورد توجه قرار دادندروحیه کودک 

 

 انتقال خبر بد تولد جنين مرده به زن باردار با مقدمه چينی با حضور شوهر-3-5

 "حتما با حضور شوهر بیمار و با کمک گرفتن از وی و  بهتر است قبال به ایشان توضیح داده شود. "

، در خصوص شیوع باالی جنین مرده توضیح داده شود و اینکه می تواند صاحب فرزند شود داشته باشندبایستی زن و شوهر وجود  "

 "و این به معنای اتمام فرزند آوری نیست.

 

 ایجاد فضاي آرام و مناسب و دعوت به آرامش در زمان انتقال خبربد-4-5

 "کند زندگی بهتر و با کیفیت تری داشته باشد به او میدهیم به او آرامش می دهیم و تمام راهکارها و وسایلی که به او کمک می "

 "وعی با شما صحبت کنمبایستی بیمار را به آرامش دعوت کند و بگوییم میخواهیم راجع موض "

 "در مکان آرام و با گفتن جمالت ساده "

 "کاهش درد و تسکین شما وجود دارددعوت بیمار به آرامش و توضیح اینکه افراد زیادی شرایط شما را دارند ولی راه برای  "

اظهارات مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، مهم ترین تجربیات مشترک)عرف( پزشکان در  همان طور که مشاهده گردید براساس

انگشت  زمان انتقال خبر بد به دست آمد. از طرف دیگر رفتارهای ضروری و الزم دیگری در زمان انتقال خبر بد وجود دارد که تنها چند نفر

نفر به این نکته اشاره کرده اند و یا در  3مواردی همچون توجه به روحیه بیمار در زمان انتقال خبر بد که تنها  شمار به آن اشاره کرده اند.

ورت پزشک استفاده از اعتقادات مذهبی در زمان انتقال خبر بد ضر 4؛ تنها کشوری همچون کشور ما که پایه آن اعتقادات مذهبی می باشد
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دارد. مورد دیگر که علیرغم اهمیت زیاد آن توجه چندانی به آن نشده است ضرورت توجه پزشک به جنسیت، شخصیت اجتماعی و 

 پزشک به آن اشاره کرده اند. 8تحصیالت در زمان انتقال خبر بد است که تنها 

 

 نتيجه گيري

مقررات مدونی که به صورت خاص الزام به این امر را ایجاب نماید وجود ندارد. در مورد اعالم خبر بد به بیماران بالغ هیچ قانون یا 

در -پزشک در حیطه حرفه ای رفتار کند. ب -مقررات عمومی است که ایجاب می کند الف می آیدقرراتی که بر این ناحیه شمول تنها م

د بیمار باشد و در اعمال خود مریض را دچار صدمات جسمی فعالیت حرفه ای او به سو -فعالیت های درمانی رضایت مریض را لحاظ کند. ج

 و روحی ننماید. از این رو اعالم خبر بد می بایست از سویی با توجه به عرف حرفه پزشکی و از سویی با در نظر گرفتن عرف جامعه ایرانی و

اشته باشد یا اطرافیان بیمار گوشزد کنند که بردن نام این برای نمونه اگر پزشک خود اطالع دبربنا .اوضاع و احوال خاص بیمار صورت گیرد

یا طول عمر و کیفیت زندگی او را به شدت  احتمال صدمات شدید روحی یا جسمی برای او به بار می آورد ،برای یک بیمار «سرطان»

جریان قرار دادن طرافیان وی را در راجع به بردن نام بیماری برای خود بیمار احتیاط کند و تنها اپزشک معالج می تواند  کاهش می دهد

هراسناک سرطان  یکلمهشده است می تواند به جای استفاده از  CLLاز نوع « سرطان خون»بدهد. برای مثال در مورد بیماری که مبتال به 

 توجه دیبا .شده است« های سفید دچار نقص قوای ایمنی ناشی از تغییر گلبول»یا نام بیماری برای اینچنین بیماری به او توضیح بدهد که 

 سرپرست ای مادر توسط تواندیم پزشک به مراجعه یبرا هیاول تیرضا یاسالم مجازات قانون 158 ماده مطابق کودکان مورد در که داشت

 در و است پدر یعنی کودک یقهر یول نظر به ازین تنها ینیبال یهایریگمیتصم در قانون نیهم 435 ماده مطابق اما ردیگ صورت کودک

 فهیوظ نیا دادستان نباشند دسترس در افراد نیا که ییجا در و است معتبر میق ای یوص نظر دو، نیا نبود در و یپدر جد پدر، نبود صورت

 .کرد مراعات را بیترت نیهم دیبا زین خبر اعالم در بیترت نیبد. دهدیم انجام را
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