


راههای پیشگیری از و علل شایع شکایت    

 قصور 

 دکتر مسعود قادی پاشا               

 متخصص پزشکی قانونی                      

 دانشیار سازمان پزشکی قانونی کشور



Iran Aras River 



 امروزه علی رغم تالش پزشکان میزان شکایت 

 

 رو به افزایش میباشد

 



 

 

  
بیمار ناراضی 4در مقابل هر شکایت شفاهی   

 

شکایت شفاهی 100درمقابل یک شکایت کتبی   

 

بیمار ناراضی وجود دارد 400در واقع هر شکایت کتبی   



 افزایش شکایت

سال میزان شکایت ازسه تا چهاردرصد شکایت به  20آمریکا در طی  

 افزایش یافته% 27

 

شکایت در سال مطرح میباشد 5000در سوئد   

 

سال میزان شکایت دو برابر شده 5در ایران در طی  



 مقایسه آمار پرونده هاي ارجاعي به 
 سازمان پزشكي قانوني كشور



 مورد شکایت 4714........91در سال •

 

 (رشد%9/2)مورد شکایت 5148......92در سال •

 محکوم 3864مورد شکایت  8713......96درسال •

 

 تبرئه شدند% 56قصور و % 44ازکل پرونده ها •



بیشترین شکایت    

 رشد% 21ـجراحی زنان وزایمان 1•

 رشد% 21ـ جراحی عمومی2•

 %.......27ـدندان پزشکی3•

 ـ ارتوپدی4•

 %114ـ پرستاری 5•

 ـ پزشک عمومی6•

 %....81ـ مسئول فنی 7•

 

 

 



 ـ سایر گروها6•

 

•ENT-7 

 

 ـ جراحی چشم8•

 

 ـ پزشک عمومی  9•

 

 جراحی مغز و اعصاب 10•

 

 میباشند 17و  16پرستاری و ما مایی در رتبه •
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 ۱39۶آمار افراد درگیر در پرونده هاي قصور پزشكي بر حسب رشته تخصصي مشتكي عنه طي سال -۴-3نمودار 



 :بیشترین قصور•

 %77مسئولین فنی با •

 

 %62دندانپزشک با •

 

 :بیشترین رشد•

طب اورژانس،پرستاری و مامایی،جراحی پالستیک،جراحی •

 گوش حلق بینی



كميسيونهاي قصور پزشكي به نتيجه 
       رسيده

كميسيونهاي قصور پزشكي به نتيجه 
       رسيده

 جمع موضوعات   نتيجه   جمع موضوعات   نتيجه  

 111 66 45 قلب وعروق

 50 30 20 جراحي قلب

        



 :تخلف به دو دسته تقسیم می شود 

 تخلف انتظامی -1

 

 تخلف کیفری -2



 :تخلفات انتظامی 

تخلفات صنفی و کوتاهی درا مر درمان که    

 .منجر به نقص عضو و فوت نگردد 

 

 

محل بررسی تخلفات انتظامی در نظام پزشــــکی 

 .می باشد



 مجازات های تخلفات انتظامی

تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشكی ( الف

 محل 

اخطار یا توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی محل ( ب  

توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی و نشریه نظام ( ج

 پزشكی محل یا الصاق رای در تابلو اعالنات نظام پزشكی محل 

محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته از سه ماه ( د

 تا یك سال در محل ارتكاب تخلف 

 



 مجازات های تخلفات انتظامی

محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته از سه ماه ( هـ

 تا یكسال در تمام كشور 

 

محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی از بیش از یكسال تا ( و

 پنج سال در تمام كشور 

 

محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته در ( ز

( 1)تمام كشور   

 



 فصل اول ـ تعاریف
 

هاي  جرائم و مجازاتمشتمل بر قانون مجازات اسالمي  -1ماده •

و تعزیرات، اقدامات تأمیني و تربیتي، ، دیات حدود، قصاص

 .شرایط و موانع مسؤولیت كیفري و قواعد حاكم بر آنها است

 

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون براي  -2ماده •

 .شود آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب مي

 

 



 :تخلفات کیفری 

تخلفاتی که جرم محسوب می شود و در قانون   

برای آن مجازات در نظر گرفته شده است مانند 

 قصور کادر درمان

 

 

محل بررسی تخلفات کیفری در پزشکی قانونی و 

.نظام پزشکی می باشد  



: یا تقصیر پزشکی تعریف قصور  
  قصور یعني كوتاهي در امر درمان كه منجر به نقص عضو یا فوت گردد

 :قصور وقتي رخ مي دهد كه سه شرط زیر وجود داشته باشد

 

 مسئولیت بیمار را قبول كرده باشد( 1

  

  در انجام وظیفه كوتاهي كرده باشد( 2

 

  در نتیجه این كوتاهي بیمار دچار آسیب و زیان گردد ( 3



 شود مي محسوب قصور نوع شدیدترین مباالتي بي فوق موارد بین در

   . است نداده انجام , داده مي انجام بایستي كه را كاري فرد یعني.

   :دسته تقسیم مي شود  دوبه  تقصیر 

 

 بي مبالتي1)

  

   بي احتیاطي( 2

 



 مجازات تقصیر پزشکی؟•



 هاي اصلي مجازات

قسم در این قانون چهار هاي مقرر  مجازات -14ماده  

 :است

 حد -الف•

 قصاص -ب•

 دیه -پ•
 تعزیر -ت•

 



 میلیون تومان114به میزان  92دیه در سال •

 میلیون تومان 150به میزان  93دیه در سال •

 میلیون تومان 270به میزان  98دیه در سال •

 میلیون تومان 330به میزان  99دیه در سال •

 

علیه هر دو در  هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني   -555ماده •

یا در « الحجه القعده وذي محرم، رجب، ذي»ماههاي حرام 

محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنایت عمدي خواه غیرعمدي 

سایر . گردد دیه نیز افزوده ميسوم  یكباشد، عالوه بر دیه نفس، 

 .مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغلیظ دیه نیست

 %532دیه  cpدر موارد •
 



 ساعت..... مورخ ساله 45 پرونده شاكي اظهارات اساس بر : مرجع وسوال موضوع خالصه•
 اورژانس به چپ بازوي قسمت از درد و تهوع حالت و سینه قفسه ناحیه از درد بدلیل شب 22

 شده اظهار عالئم به توجهي معالج پزشك شاكي مكتوبات طبق و كرده مراجعه...... بیمارستان
 را بیمار و تجویز اي نسخه بیمار براي خوردگي سرما تشخیص با و نكرده بیمار سوي از

 کرده مراجعه ایشان به سردرد با بیمار  که اند نموده عنوان دکتر آقاي .است نموده ترخیص
 به مجددا   بامداد 2:30 ساعت درد تسكین عدم بعلت و منزل به مراجعه از پس بیمار . است

 سرم اتمام از پس و شده گرفته قلب نوار و تجویز سرم برایش و نموده مراجعه اورژانس
 اورژانس به سوم بار براي و رفته اغماء به منزل به رسیدن از پس مدتي .است شده ترخیص
 علیرغم متاسفانه ولي گشته منتقل CCU   به و گرفته قرار احیا اقدامات تحت كه شده آورده

  .است نموده فوت نهایتا   درماني اقدامات

   :  کمیسیون نتیجه•

 توجه با لیکن باشد نمي مقدور فوت علت دقیق تعیین نتیجه در و نشده گشایي کالبد جسد -1»•
 با -2  .باشد مي قلبي سکته) قلبي عارضه فوت علت کمیسیون اعضاي نظر از جهات جمیع به

  بـه توجه

•  

 مي انجام بیشتري تشخیصي اقدامات باید بیمارستان اورژانس به مراجعه و بالیني عالئم و سن•
 جهت الزم درمان شده موجب مراجعه دوم نوبت در بیشتر تشخیصي اقدامات انجام عدم که شده

 قصور این میزان -3  .است داده رخ پزشکي قصور نتیجه در و نگردد انجام بموقع نامبرده
 میر و مرگ باالي خطر به مربوط مابقي .شود مي تعیین انسان کامل دیه درصد 40 معادل
  ".است قبلي سابقه بدون  و سنین این در فردي در قلبي سکته از ناشي

•  

•  



 آیا ایجاد عارضه قصور میباشد



 یا عدم تشخیص قصور میباشد؟َ



 فرايند ساده كميسيون پزشكي

           ثبت و مراحل اداري                                 ورودي                                                                       
 (سؤال همراه مدارك پزشكي)                                            

             
 

 اخذ توضيح                         مشاوره ها و آزمايش ها                     خالصه پرونده  
 
 

 برگزاري جلسه                دعوت از طرفين پرونده                تعيين وقت كميسيون    
 و كارشناسان                                                  

 
 بررسي پرونده                تبادل نظر                نتيجه گيري                    تهيه جواب 

 
 (نظريه كارشناسي)ارسال به مرجع                       خروجي 

 
 



 انواع كميسيون پزشكي

 (مركز استان-مركز پزشكي قانوني)كميسيون اول-الف
 به عنوان مرجع اوليه

 
 (مركز پزشكي قانوني استان)كميسيون دوم-ب

 به عنوان مرجع تجديدنظر درهمان استان يا استان مجاور
 

 (ستاد سازمان)كميسيون سوم -ج
زير  )به عنوان مرجع نهايي در كميسيون مركزي ستاد سازمان 

 (مجموعه اداره كل كميسيون پزشكي



مسائل مهم درباره نظريه كميسيون پزشكي قاانوني در صواوت لفاتاا       

 جرايم پزشكي

اين نظريه در پاسخ بهه اسهتعالم دادسهرا و دادگهاه الي صهالا ابهراز       -1

 .مي شود

نتيجه مربوطه درواقع نظريهه كارشناسهي دربهاره موضهوو قوهور و      -2

 .تقوير است

 .نيست« رأي»اين نظريه -3

 .جنبه انتظامي و انظباطي ندارد-4
 





عالوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب  -158ماده 
رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد  

:زير قابل مجازات نيست  

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت  -ج
شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و 
رعايت موازين فني و عملي و نظامات دولتي انجام مي  

.در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست. شود  
 



 اخذ رضایت و برائت

 



جنايت در صورتي   -492ماده 
قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله 

مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه 
به نحو مباشرت يا به اجتماع آنها انجام 

.شود  
 
 



وجود فاصله زماني، ميان رفتار   -493ماده 
مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق 

جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل  
بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص  

اين ( 492)حكم اين ماده و ماده . يا ديه است
.قانون در مورد كليه جرايم جاري است  

 



 كه است آن مباشرت -494 ماده
 واقع مرتكب خود توسط مستقيماً جنايت

.شود  
 



هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد  -495ماده 
موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه  

عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين  
كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم  
نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون 

بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل 
بيهوشي  مانند آن ممكن نگردد، برائت از وليّ مريض  

.تحصيل مي شود  
 



-495ماده   
تبصره 1- در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي  

.وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نكرده باشد  
 
 

تبصره 2- وليّ بيمار اعم از وي خاص است مانند پدر و وليّ عام كه  
در موارد فوق يا عدم دسترسي به وليّ خاص، رييس  . مقام رهبري است

قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان  
.هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي نمايد  

 
 



پزشك در معالجاتي كه   -496ماده 
دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و 

مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا 
صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق 

.اين قانون عمل نمايد( 495)ماده   

 
 



  -496ماده 
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه 

دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود  
اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و 

.خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است  
 

تبصره 2- در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات 
.اين قانون عمل مي شود( 495)پزشكي طبق ماده   

 
 
 



در موارد ضروري كه  -497ماده 
تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك 

براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام 
به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا 

.صدمات وارده نيست  

 
 
 



 رضایت  و برائت

 



 سایر و دندانپزشكان، پزشكان تالشهاي رغم علي امروزه

 از وري بهره وجود با درمان و بهداشت بخش كاركنان

 به رو بیماران شكایت و نارضایتي میزان دسترس در امكانات

 میباشد افزایش



گشودن دریچه اي  رمهمترین هدف ما در این بحث مختص 

فرا روي دیدگان تیزبین اعضاء محترم پزشكي و كادر 

درمان از موضوع قصور پزشكي و قوانین مقررات 

. مربوطه مي باشد   

آشنایي با قوانین و مقررات در پیش گیري از قصور 

  بسیار موثر است



  اقدام درماني%( 73حدود )مورد شكایت  127, پرونده قصور  173از 

 .اقدام درماني پرخطر وجود داشته است % 27رخطرنبوده و پ

 اقدام درماني پرخطر در رشته هاي تخصصي مختلف            

,   %37داخلي ,  %41جراحي عمومي ,  %74جراحي مغز و اعصاب 

 %19پزشكان عمومي ,  %23ارتوپدي ,  %24بیهوشي  %26زنان 

باال مي باشد ولي   High risk در رشته جراحي مغز و اعصاب زمینه

  تعداد شكایت مطرح شده و قصور مثبت كمتري مشاهده گردیده است

 تعداد پرونده ها وجود قصور عدم قصور

 اقدامات درماني پر خطر وجود داشته 110 46 64

 اقدامات درماني پر خطر نبوده 216 127 89

 جمع کل 326 173 153

   توزيع اقدامات درماني پرخطر در كل پرونده ها



  مرجعي كه از آن شكایت شده است

 مراجع در کل پرونده قصور انجام شده

83 %  مسئول فني 54 

77 %  پرستار 22 

51 %  پزشک 307 

44 %  ماما 9 

60 %  سایر موارد 15 



  قصور در رشته هاي تخصصي

   %79بیهوشي (  1•

  %57جراحي عمومي ( 2•

   %56زنان ( 3•

   %42داخلي ( 4•

   %39پزشك عمومي ( 5•

   %34جراحي مغز و اعصاب ( 6•



 علل شایع شکایت

ـ برخورد نامناسب1  

 

ـ عدم انجام معاینه فیزیکی2  

 

ـ دریافت هزینه اضافی از بیمار3  

 

ـ برخورد نامناسب سایر افراد4  



ـ عدم گذاشتن وقت کافی برای بیمار5  

 

ـمعاینه همزمان بیمارن6  

 

ـ عمل جراحی توسط پزشک دیگر7  

 

ـ عدم ارائه اطالعات کافی به بیمار8  



 

 

  كوتاهي در امر درمانـ  9

 

 

                                  به قول) راهنمایي نادرست همكاران در رشته هاي مختلف درمان ـ 10

  (معروف پشت هر پرونده یك نفر روپوش سفید قرار دارد 



از جهت موضوعي و تخصصي ، رشته هاي به ترتیب از 

 شیوع بیشتر شكایت برخوردار بوده اند

چشم پزشكي -5  

 

گوش و حلق و بیني  -6  

 

ـ جراحي مغز و اعصاب7  

 

بیهوشي -8  

 

 

دندانپزشكي -1  

 

ارتوپدي و جراحي زنان  -2    

 

جراحي عمومي  -3  

 

جراحي پالستیك -4  



 



 راههای پیشگیری



 آشنایی با انواع تخلفات

 

 آشنایی با شرح وظایف

 

 اطالع رسانی آئین نامه ها و بخش نامه ها



 آموزش



 مستند سازی



 پیشگیري اولیه
 

 شناخت عوامل ایجاد كننده خطا و حذف آنها

اصالح تعرفه ها ، بهبود امكانات و تجهیزات درماني ، تبیین و اجراي 
 دستورالعملها و طراحي فرایندها ، اصالح و تصویب قوانین

 انجام معاینات دقیق و حفظ ابعاد مسئولیت در مقابل بیمار

 



          اعمال زير جرم محسوب :  158ماده 
:نميشود  

هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت  -2
شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و 

رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود 
.در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود  



عمل جرای مشروع: الف  

 

دریافت رضایت: ب  

 

رعایت موازین علمی وفنی: ج  

 

 

 ۳۱۹ماده 
 . او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن استلی هر گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند با اذن مریض یا و



هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب  -495ماده 
مگر آنكه عمل او ضامن ديه است تلف يا صدمه بدني گردد، 

باشد يا اين كه قبل از  ين فني و موازمقررات پزشكي مطابق 
و چنانچه تقصيري هم نشود  و مرتكببرائت گرفته باشد معالجه 

اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد  
و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي  مانند آن ممكن نگردد، 

.برائت از وليّ مريض تحصيل مي شود  

 



 496ماده •

پزشک در معالجاتی که دستور  انجام  آن را صادر مینماید در •

صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر مطابق ماده  

 این قانون عمل نماید 495



رفتار مناسب -2  

 

راهنمایی مناسب همکاران-3  

 

توضیح عوارض شایع وآگاهی دادن -4  

 

حضور بموقع -5  



گرفتن شرح حال ومعاینه فیزیکی -6  

 

ثبت اقدامات انجام شده  -7  

 

انتخاب درست بیمار -8  

 

• استفاده از علم روز -9  



 

دریافت رضایت نامه -10  

 

دریافت برائت نامه -11  

 

 

آشنایی با مجازاتهای انتظامی وکیفری-12  

 

قانون مسئولیت مدنی نسبی میباشد 14قصور طبق ماده -13  



 :خالصه موضوع و سوال مرجع•

تحت عمل  23/2/89ساله مي باشد كه در تاریخ  56نامبرده خانمي •

تحت عمل  4/3/89جراحي لیفت صورت و ترمیم پلك تحتاني و در تاریخ 

جراحي زیبایي شكم و سینه در كلینیك قرار گرفته است اما وي از نتیجه 

عمل راضي نبوده و پرونده اما بعلت اعتراض شاكي پرونده مجدداً به این 

 .مركز ارجاع گردیده است

 :نتیجه كمیسیون•

با توجه به عكس هاي بعمل آمده مربوط به قبل و بعد از عمل جراحي عمل •

لیفت صورت در حد قابل قبول بوده است و در این خصوص قصوري رخ 

در مورد جراحي سینه با توجه به انتخاب تكنیك نادرست . نداده است

جراحي و نتیجه مطلوبي حاصل نشده است لذا پزشك معالج مرتكب قصور 

پزشكي گردیده است كه بدلیل پیدایش جوشگاه معیوب و عدم تقارن در نوك 

سینه نقص زیبایي حاصل شده است و لذا پزشك معالج ضامن پرداخت 

 .دیه كامل انسان است( هفت درصد% )7ارش به میزان 



 :خالصه موضوع و سوال مرجع•

ساله به علت انحرافي بیني در تحت عمل جراحي قرار مي گیرد و به  33خانم •

دنبال عمل دچار تخریب شدید دیواره داخلي تحتاني حدقه چشم راست و محدودیت 

. در حركت چشم راست به سمت پایین و تخریب كامل كیسه اشكي راست مي شود

در حال حاضر كمیسیون پزشكي قانوني جهت تعیین صدمات وارده تشكیل 

 .مي گردد

 :نتیجه كمیسیون•

طبق بررسي مدارك بالیني و رویت گرافي ها ضایعات نامبرده به شر ح زیر •

شكستگي استخوان بیني كه منجر به فساد بیني شده است و تحت . 1: مي باشد

اقدامات درماني جراحي هاي ترمیمي متعدد قرار گرفته و در حال حاضر با عیب 

دیه كامل %( 60)و نقص بهبود یافته است و میزان ارش آن برابر شصت درصد 

از بین رفتن كامل حس بویایي كه داراي دیه مقدر . 2انسان تعیین مي گردد

شكستگي استخوان دیواره . 4(منقله)شكستگي استخوان گونه راست . 3.مي باشد

آسیب كیسه اشكي راست كه با اقدامات درمان . 5( هاشمه)داخلي چشم راست 

دیه كامل انسان تعیین %( 2)بهبود یافته است و میزان ارش آن معادل دو درصد 

فرو رفتگي حدقه چشم راست همراه با محدودیت حركتي مختصر . 6. مي گردد

رو به پایین چشم راست كه منجر به غیر قرینگي صورت گرفته است كه میزان 

 .دیه كامل انسان تعیین مي گردد%( 10)ارش آن مجموعاً به میزان ده درصد 



 :خالصه موضوع و سؤال مرجع•

در بیمارستان  29/5/92ساله مي باشد كه در تاریخ  44نامبرده خانمي •

تحت عمل جراحي سپتورینوپالستي قرار مي گیرد طبق .......توسط دكتر 

شرح عمل بعلت اصالح دور سوم بیني غضروف سپتوم بیني بعنوان 

گرافت استفاده شده اما ظاهراً بعد از عمل گرافت جابجا شده كه توسط 

پزشك در مطلب جا اندازي مطرح و نظر داده شده است اما بعلت 

 .اعتراض شاكي پرونده به كمیسیون مركزي ارجاع شده است

 :نتیجه كمیسیون•

پس از رویت كلیه مدارك بالیني و فتوگرافي هاي قبل و بعد از عمل •

جراجي : جراحي و پس از بحث و تبادل نظر اینگونه اظهارنظر گردید

انجام شده توسط مطابق با اصول علمي صورت نگرفته و منجر به بدشكلي 

بیني تیغه و پره هاي بیني گردیده كه بیمار مجدداً به دلیل اشكال تكنیكي 

تحت عمل جراحي مجدد توسط پزشك دیگر جهت ترمیم بیني قرار گرفته 

بنابراین بدلیل اشكال تكنیكي مرتكب قصور شده است كه ارش . است

 .دیه كامل انسان تعیین مي گردد%( 5)قصور آن به میزان 

 



 :خالصه موضوع و سوال مرجع•

ساله مي باشد كه متخصص گوش و حلق و بیني در  65نامبرده خانمي •

مركز جراحي تحت عمل جراحي پروتز چانه ولیفت صورت قرار مي گیرد 

اما پس از آن دچار عفونت پروتز چانه گردیده كه در آلمان تحت درمان 

طبي قرار گرفته است هم اكنون نیز از بیحسي لب تحتاني و افتادگي پوست 

پلك ها متالم بوده و از نتیجه عمل راضي نمي باشد بر این اساس پرونده 

 .مطرح و نظر داده شده است، پرونده به كمیسیون مركز ارجاع شده است

 :نتیجه كمیسیون•

پس از بررسي پرونده بالیني و مدارك ارایه شده و استماع اظهارات بیمار •

و پزشك معالج بعلت انتخاب تكنیك نامناسب عمل جراحي چانه كه منجر به 

مرتكب قصور شده است لذا % 5افتادگي لب تحتاني شده است به میزان 

از دیه كامل انسان ( پنج درصد% )5ضامن پرداخت ارش به میزان 

 .مي باشد



 پايان
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