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بررسی فقهی مسولیت  قصور پزشک و پرستار

یکی از مسائل مهم مورد بحث در  فقه و حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که در قانون مجازات

اسالمی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصوالً مبتنی بر

نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می

شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد.

مسؤولیت پزشک و پرستار، پاسخگو بودن آنها در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این

خسارات، ناشی از انجام وظایف درمانی و مراقبت است.

 در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه

حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می

گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

حرفه پرستاری در قلب سیستم های خدمات بهداشتی قرار دارد به نحوی که در میان افراد شاغل در بخش

سالمت ، پرستاران بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تامین

بهبودی و سالمت افراد تحت مراقبت است . موضوع نارضایتی ، شمایت و دادخواهی، بیماران از کادر درمانی

به خصوص پرستاران، به دلیل تخلفات و خطاهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی و... از جمله موضوعات مهم

مورد بحث در مراکز پزشکی و حقوقی و فقهی است.
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M.A. Thesis:

Responsibility legal study of medical  malpractice and
nursing staff(medical staff)
One of the major issues discussed at today's jurisprudence and law, civil liability provisions
in the IPC physicians who are dedicated to it.
Medical liability and nurse them accountable for any losses that might have brought to the
patient and the damage caused by the treatment and care tasks.
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 legal literature responsibilities are explained.
Subject  discontent,  Shmayt and litigation,  patients,  hospital  staff,  particularly nurses,
because of irregularities and errors in diagnosis, treatment and care among the major topics
discussed in medical
cenNursing is at the heart of health care systems so that the people working in the health
sector, nurses are dedicated to the greatest number.ters and is the law and jurisprudence.
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