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  )به ترتیب حروف الفبا(تنظیم و تدوین: 

 كامران آقاخاني متخصص پزشكي قانوني

 شهرام شفیعیان متخصص پزشكي قانوني دكتر

 دكتر شجاعي متخصص پزشكي قانوني خانم

 علي علي محمدی متخصص پزشكي قانوني دكتر

 آرش عكاظي متخصص پزشكي قانوني دكتر

 ظمیان متخصص پزشكي قانونيمحمد كا دكتر

 مهدی مصری متخصص پزشكي قانوني دكتر

 مشاور:

 دكتر مریم خیری متخصص پزشكي اجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فني:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابي فن آوری، 
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 :كد ملي همراهبه  (ي )فارسي و التینالف( عنوان دقیق خدمت مورد بررس

 901865 کد ملی:    تخصصی پزشکی قانونیو کارشناسی مشاوره 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسي

 اختالل دربعضانگرانی و  اتموجبهمواره   مرتبط  و حقوقی قانونیانتظامی ، از موازین  کادر مراکز درمانی و تشخیصی شناخت ناکافی

 می گردد.  یدرمانهای تشخیصی و فرایند های علمیاستاندارد 

بیماران  کامل آگاهیوعدم قضایی –در مراجع قانونی  کادر  مراکز درمانی و تشخیصیرشد فزاینده شکایات موجه و غیرموجه از  

 پرخطر  و   و درمانیتشخیصی  ارایه دهندگان خدمت  از انجام اقدامات  ات نگرانیموجب ، گیرندگان خدمت ایشان از حقوق خانوادهو

  .گردیده است ،defence medicineخدمت دفاعی  انجام  و بعضا احتمالی ایجاد عوارض با ریسک باالیو

د می داشته باشموارد مرتبط  الزم درخصوص  حقوقی و  قانونیانتظامی ،از این رو حضور فردی از جنس کادر درمانی که اطالعات   

 .باشدداشته خدمات پزشکی افزایش استاندارد کیفی و کمی  دریه دهندگان و گیرندگان خدمت اراِتواند کمک بسیار بزرگی به 

 ،در این خصوص جنس خدمتی آنان نظر به تشخیصی و -پزشکی قانونی در مراکز درمانی رشته متخصصین با عنایت به حضور 

رمانی ،موجبات تصمیم گیری صحیح از سوی ارایه تشخیصی و د خاص انجام اقداماتدر موارد درخواست  مشاوره توسط کادر درمانی

 . نیز می کاهدتنش های مدیریتی در ابعاد فنی  ،ازسیستم درمانی به دهنده  و گیرنده خدمت  شده وعالوه بر کاهش خدمات القایی

  

 درمانی  : تشخیصی و در مراكز مصاديق موارد خاص 

می   Never Events گانه(  28) موارد درمانی  وقایع ناخواسته شیوه نامه نظارتی در خصوص وقوعی و ارزیابی کارشناس  -

وقایع مرتبط با مراقبت بیمار،  .)سر فصل های اصلی شامل: وقایع مرتبط با اعمال جراحی، وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی،باشد

 وقایع مرتبط با محیط درمانی و وقایع جنایی( وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار،

  جانبی.بروز عوارض  با احتمال درمانی تشخیصی و اقدامصحیح هرگونه  انتخاب  ه تصمیم گیری بیمار و خانواده بیمار درکمک ب -

 مخالفت می کنند های اورژانسی که با انجام درمانو همراهانی  نحوه بر خورد با بیمار -

 حجور، مجهول الهویه..(فاقد وجاهت قانونی ) اعم از صغیر، م بیماراندرمان تصمیم گیری در خصوص   -

 به مراکز درمانی ارجاع می گردند.....که   کودک آزاری، تجاوزات جنسی، اورژانس های اجتماعی و قضایی مثل: برخورد با موارد  -

 به ادامه بستریبه درخواست بیمار یا همراهان وی علی رغم توصیه اکید پزشک معالج  ک مرکز درمانیتر  -

 و سایر موارد... 
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 :انجام مشاورهمات ضروری جهت ج( اقدا

 همراه بیماراز  نیازالف(  بررسی پرونده بیمارستانی )بالینی( و اخذ شرح حال از پزشک، بیمار یا در موارد 

 ب( توصیف و تشریح مشکل موجود و ثبت در پرونده بالینی 

ات اسالمی( ، مدنی ، تعزیرات حکومتی و آیین ج( تطبیق مشکل موجود با مواد قانونی مربوطه در مجموعه قوانین کیفری )قانون مجاز

نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی و همچنین اصول اخالقی حاکم بر اقدامات پزشکی و ارائه بهترین و کارآمدترین راهکار قانونی برای 

 برون رفت از مشکل موجود به پزشک محترم معالج 

 

 مشاوره: ارزیابي قبل از انجام 

 بیمارستانی )بالینی( از جهت آشنایی با شرایط بالینیالف(  بررسی پرونده 

 ب( مصاحبه با بیمار و بستگان درجه یک

 ج( اخذ اطالعات از کادر درمانی و پرسنل مربوطه

 د(اجرا و تطبیق با ضوابط و خط مشی های اجرایی آن مرکز درمانی 

  مشاوره:ارزیابي حین  انجام 

 بی وضعیت فعلی بیمارالف( معاینه و احراز هویت بیمار و ارزیا

 ب( ارزیابی بیمار از نظر اهلیت در تصمیم گیری

 ج( تبیین قوانین و مقررات حاری جهت اتخاذ تصمیم صحیح

 د( انتقال اطالعات به بیمار ، بستگان و کادر درمان چهت تصمیم گیری مناسب

 

 مشاوره: ارزیابي بعد از انجام 

 علمی و قانونیالف( مستند سازی کارشناسی و مشاوره از نظر 

 ب( بررسی مجدد بیمار از جهت اعمال ضوابط قانونی

 ج( ارزیابی خطای احتمالی

 د( ارجاع پرونده به کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان در صورت لزوم

  مرکز درمانیاختصاصی در ه( بررسی مجدد بیمار از جهت اعمال ضوابط اجرایی 

 صورت لزوم مداخله مجدد به درخواست پزشک محترم معالج  ( پایش اقدامات انجام گرفته و درو
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 (فواصل انجام /تعداد دفعات مورد نیاز)( تواتر ارائه خدمت  د

 معموالً یک بار انجام مشاوره پزشکی قانونی و ارائه راهکار قانون به کادر درمانی و بیمار کفایت می نماید. البته در مواردی ممکن است

دی از جهت حصول نتیجه مناسب وجود داشته باشد که در چنین مواردی انجام مشاوره مجدد تنها بر اساس نیاز به پیگیریهای بع

و در صورت نیاز دفعات آتی بصورت  صورت خواهد پذیرفتو مسئولین فنی حداکثر در سه نوبت درخواست مجدد پزشک معالج 

  ویزیت خواهد بود.

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Order( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )ه

 . پزشک معالج در موارد اقدامات تشخیصی و درمانی1

 neverدر مواردی مثل: ممانعت بیمار از انجام خدمت پزشکی و سایر موارد وقایع ناخواسته درمان و جانشین ایشان مسئول فنی .2

events    

 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت ( و

 کی قانونی متخصص پزش
 

 

  :و مكان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیكي ح

. با توجه به اینکه معموالً چنین مشاوراتی بر بالین بیمار انجام می پذیرد لذا نیاز به امکانات خاصی برای ارائه این خدمت وجود ندارد 

ر وجود داشته باشد وجود فضای فیزیکی با شرایط اتاق ویزیت در مواردی که نیاز به مذاکره و مشاوره با کادر درمان و یا همراهان بیما

 .برمبنای استاندارد وزارت بهداشت ) شامل تخت معاینه، صندلی بیمار، میز پزشک و فضا برای استفاده از مانیتور( مناسب می باشد

  :( استانداردهای ثبتک 

 پروندهثبت شده در با مشخصات  آن تطبیق احراز هویت  و  -

 ز صالحیت بیمار در تصمیم گیری در امور درمانی ) اثبات کفایت ظرفیت ذهنی  و سن رشد و ...(احرا -

 خالصه ای از شرح حال -

 ثبت یافته های بالینی مربوط به معاینه جسمانی و روانی بیمار  -

 ریسک فاکتورها و بیماری های زمینه ای -

 علیوضعیت جسمانی قبل از عمل جراحی و میزان نقص عضو ف -

 جایگزین درمان های  و درمان پیشنهادیثبت  -

 انس یا غیر اورژانس ثبت وضعیت بیماری از نظر شرایط  اورژ -

 در صورت نیازتخصصی دیگر مشاوره  انجام پیشنهاد -
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  :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیكاسیون های ل

سر ).می باشد  Never Events گانه(  28) موارد رمانی د ناخواسته  شیوه نامه نظارتی در خصوص وقایع ی و ارزیابیکارشناس -  

وقایع مرتبط با اعمال جراحی، وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی،وقایع مرتبط با مراقبت بیمار، وقایع مرتبط با  فصل های اصلی شامل:

 وقایع مرتبط با محیط درمانی و وقایع جنایی(مدیریت مراقبتی بیمار،

 وقايع مرتبط با اعمال جراحی -   

 .انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم1     

 .انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر2     

 .انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار3     

 در بدن بیمار Device. جاگذاشتن هرگونه 4     

 .مرگ در حین عمل جراحی5     

 اشتباه در زوجین نابارورDonor.تلقیح مصنوعی با دهنده6     

 وقايع مرتبط با تجهیزات پزشکی  - 

 .مرگ یا ناتوانی جدی بیماربه دنبال هرگونهذاستفاده از دارو یا تجهیزات آلوده میکروبی7     

 . مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های آلوده8     

 یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال آمبولی عروقی.مرگ 9     

 وقايع مرتبط با مراقبت بیمار -   

 .ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی10   

 ساعت طول بکشد. 4.مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از 11   

 .خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی12   

 مرتبط با مديريت مراقبتی بیمار وقايع - 

 .مرگ یا ناتوانی جدی بیماربه دنبال هرگونه اشتباه در تزریق نوع دارو،دوز دارو، زمان تزریق..13    

 . مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق خون اشتباه در فراورده های خونی14  

 وزاد بر اثر زایمان طبیعی و یا سزارین. کلیه موارد مرگ یاعارضه مادر و ن15  

 .مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی بیمار در مرکز درمانی16 

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3. زخم بستر درجه 17 
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 .کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان18 

 .مرگ یا ناتوانی جدی به علت هرگونه دستکاری غیر اصولی ستون فقرات19 

 قايع مرتبط با محیط درمانیو-

 . مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیا متعاقب هرگونه شوک الکتریکی ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات 20 

 . حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گاز های مختلف به بیمار21

 . سوختگی به دنبال اقدامات درمانی22

 ف تخت.موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده اطرا23

 . سقوط بیمار24

 وقايع جنايی -

 .موارد مرتبط با عدم رعایت موازین اخالقی25

 . هر گونه آسیب فیزیکی به بیمار26

 .ربودن بیمار27

 .اصرار به تزریق داروی خاص خطر آفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی توسط کادر درمان28

  

ستانی و تحلیل  ریشه ای وقایع ناخواسته فوق الذکر با اهداف  آموزشی در جهت حضور در کمیته های موربیدیتی و مورتالیتی بیمار -

 پیشگیری از تکرار مجدد  و انجام اقدامات اصالحی در فرایند های درمانی

بروز  با احتمال درمانی تشخیصی و اقدامتصمیمات صحیح در خصوص انجام هرگونه  انتخاب  کمک به  بیمار و خانواده بیمار در -

  جانبی.رض عوا

 مانعت به عمل می آورند.م های اورژانسی که با انجام درمانو همراهانی  با بیمار  بر خورد نحوه -

 فاقد وجاهت قانونی در تصمیم گیری ) اعم از صغیر، محجور، مجهول الهویه..( بیماراندرمان تصمیم گیری در خصوص  -

 به مراکز درمانی ارجاع می گردند.....که   کودک آزاری، تجاوزات جنسی، :اورژانس های اجتماعی و قضایی مثل برخورد با موارد -

 به ادامه بستریبه درخواست بیمار یا همراهان وی علی رغم توصیه اکید پزشک معالج  ک مرکز درمانیتر -

 پاسخ به استعالمات مراجع قضایی و قانونی در خصوص  خدمات درمانی -
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با آنها دست به گریبان می کادر درمانی و اخالقی جامعه پزشکی می باشد که  حقوقی تز مشکالنمونه هایی ا ،ارد یاد شدهمو

 باشند. 

می تواند محیطی امن تر برای ارائه خدمات پزشکی در باشند،  مسلماً افرادی که قادر به حل و فصل چنین مسائلی در مراکز درمانی

 ادر درمانی و هم بیماران خواهد بود.مراکز درمانی فراهم آورد که نتیجه آن هم به نفع ک

 

 خدمت: دقیقاندیكاسیون های شواهد علمي در خصوص كنتر( م

 مشاوره بدون درخواست پزشک معالج یا مسئول فنی و معاون درمان قابل انجام نمی باشد.  -

 الزم می باشد. مواردی که نیاز به خدمات تخصصی پزشکی قانونی نمی باشد و پزشک معالج قادر به ارائه خدمات -

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 

ف
دی

ر
 

 عنوان تخصص
میزان 

 تحصیالت 

مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه 

 خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه 

 خدمت

1 
متخصص 

 پزشکی قانونی

 پزشک مشاور دقیقه 30الی  15 پزشک متخصص

 

 

  ی جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:( مدت اقامت در بخش های مختلف بسترس
 

راهکار که ممکن است به صورت ارائه مشاوره شفاهی و رو در رو به دقیقه بر اساس مشکل موجود و نحوه ارائه  30الی  15حدود 

  .کادر درمانی ، مصاحبه با بیمار یا همراهان وی و یا صرفاً ثبت در پرونده بالینی باشد
 

 :به بیمار( موارد ضروری جهت آموزش ع

 ائه منشور حقوقی بیماررآموزش و ا -

 آموزش ایمنی بیمار -

 
 

 

 رديصورت پذ شيرايو ستيبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نياعتبار ا خيتار. 
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 منابع:
1.Knight,s Forensic Pathology –fourth edition 

 

2. Clinical Forensic Medicine - fourth edition, Margaret M. Stark 2018 
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 بسمه تعالي 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUكد 

 كاربرد خدمت
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه 

كنندگان 

اصلي 

صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز

 محل ارائه خدمت

 تواتر خدمتي
مدت 

زمان 

 اندیكاسیون یيسرپا بستری ارائه 
كنترا 

 اندیكاسیون

تعداد دفعات 

  مورد نیاز

فواصل 

 انجام

مشاوره و 

کارشناسی 

تخصصی پزشکی 

 قانونی

901865 * * 

پزشك معالج در موارد 

اقدامات تشخیصی و 

 درمانی

مسئول فنی و جانشین 

ايشان در مواردی مثل: 

ممانعت بیمار از انجام 

خدمت پزشکی و ساير 

اخواسته موارد وقايع ن

 never eventsدرمان

 

متخصص 

 پزشکی قانونی

 

 وقايع مرتبط با اعمال جراحی

وقايع مرتبط با تجهیزات 

 پزشکی

 وقايع مرتبط با مراقبت بیمار

وقايع مرتبط با مديريت 

 مراقبتی بیمار

 وقايع مرتبط با محیط درمانی

 وقايع جنايی

 توضیحات  تکمیلی طبق متن

مشاوره بدون 

درخواست پزشك 

عالج يا مسئول فنی م

و معاون درمان قابل 

 انجام نمی باشد.

مواردی که نیاز به 

خدمات تخصصی 

پزشکی قانونی نمی 

باشد و پزشك 

معالج قادر به ارائه 

خدمات الزم می 

 باشد.

 

با توجه به اينکه معموالً چنین 

مشاوراتی بر بالین بیمار انجام می 

پذيرد لذا نیاز به امکانات خاصی 

ه اين خدمت وجود ندارد . برای ارائ

در مواردی که نیاز به مذاکره و 

مشاوره با کادر درمان و يا همراهان 

بیمار وجود داشته باشد وجود فضای 

فیزيکی با شرايط اتاق ويزيت 

برمبنای استاندارد وزارت بهداشت 

) شامل تخت معاينه، صندلی بیمار، 

میز پزشك و فضا برای استفاده از 

 .می باشدمانیتور( مناسب 

 

معموالً يك بار 

انجام مشاوره 

پزشکی قانونی و 

ارائه راهکار 

قانون به کادر 

درمانی و بیمار 

 می نمايد کفايت

 

الی  15

30 

 دقیقه
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