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عالیم پوستی شایعدر مراجعین پزشکی 
قانونی

 ضایعات پوستی به چند دسته تقسیم می شوند

 ضایعات تروماتیک-1

 ضایعات ناشی از درمان-2

 ضایعات خودزنی-3



ضایعات ناشی از درمان

 .این ضایعات به دنبال اقدامات تشخیصی و درمانی بوجود می آیند

 نظیر کبودی در محل تزریق و جراحت در محل تعبیه درن



ضایعات تروماتیک

 ضایعات تروماتیک خود به دو دسته تقسیم می شوند

 همراه با ازهم گسیختگی بافتی -1

 بدون ازهمگسیختگی بافتی-2



ضایعات خودزنی

 گاهی افراد بنا به دالیلی شخصا ویا به کمک فرد دیگری آسیب هایی به بدن خود وارد 
.می نماییند که میبایست از ضایعات تروماتیک افتراق داده شود



مورد اول

 تحت انجام کاشت ابرو 1396ساله ای است که مدعی است در سال 34نامبرده خانم 
. قرار گرفته و از نتیجه آن رضایت ندارد





مورد دوم

ساله که متعاقب انجام لیزر موهای 34نامبرده خانمی است 
در کلینیک تخصصی 05/05/97زائد صورت و گردن مورخ 

بیمارستان توسط متخصص پوست دچار سوختگی نواحی 
. تحتانی صورت و زیر چانه گردیده است



مورد سوم

سال 8ساله می باشد که مدعی است حدود 34نامبرده آقای 
مراجعه نموده است ( متخصص پوست)قبل بعلت ریزش مو به  

که جهت ایشان کورتون با دوز باال و طوالنی مدت تجویز شده 
است و به دلیل تجویز طوالنی مدت قرص پرونیزولون با دوز باال 
دچار نکروز سر استخوان هر دو ران شده است که تحت عمل 
جراحی سر استخوان ران پای سمت چپ قرار گرفته و پای 
راست نیز باید عمل شود و همچنین دچار آب مروارید هر دو 

به کارشناس رسمی قوه قضائیه مراجعه . چشم نیز شده است
. و میزان خسارت و صدمات ایجاد شده تعیین شده است



مورد چهارم

ساله ای است  که بیش از دو سال پیش جهت 41نامبرده خانم 
برداشتن خال روی بینی به متخصص پوست در شهرستان به 
متخصص پوست مراجعه کرده و خال برداشته شده و توسط نخ 

صفر بخیه شده است و به وی توصیه شده که از 5نایلون 
روز جهت کشیدن 8دستکاری  ناحیه خودداری نماید و بعد از 

در مراجعه بعدی  به علت باز شدن بخیه . بخیه مراجعه نماید
مجدداً بخیه شده است و اکنون نامبرده مدعی است که دچار 
گودی در ناحیه بینی شده است و از پزشک معالج شکایت دارد 



مورد پنجم

ساله می باشد که عنوان می کند در تاریخ آبان 27نامبرده آقای 
جهت کاشت مو به کلینیک پوست مو مراجعه و توسط 94ماه 

لیکن موهای .  دستیار پزشک تحت کاشت مو قرار گرفته است
پشت سر بصورت غیر اصولی و بیش از حد مجاز برداشته شده 
است و منجر به خالی شدن پشت سر شده است و در این 
.خصوص از پزشک معالج شاکی می باشد



مورد ششم

ساله ای که بیش از یک سال پیش جهت برداشتن 30خانم 
خال شانه راست به پزشک عمومی مراجعه کرده و به علت 

به متخصص پوست مراجعه ( کلوئید)بوجود آمدن گوشت اضافه 
به داخل ضایعه ( کورتیکو استروئید)کرده و تحت انجام تزریق دارو 

در آن ( آتروفی)قرار گرفته است و به دنبال آن دچار فرورفتگی 
اکنون بعلت شکایت از هر دو پزشک به . ناحیه شده است

. کمیسیون پزشکی قانونی معرفی گردیده است



مورد هفتم

ساله می باشد که مدعی است به دلیل 44نامبرده خانم 
عفونت و ضایعات دست چپ به پزشک متخصص مراجعه نموده 
که پس از یکسال سرطان پوست تشخیص داده شده، لیکن 
متعاقب عدم تشخیص به موقع و عدم تشخیص صحیح پزشک 
متخصص منجر به عمل جراحی قطع انگشتان وی گردیده است؛ 

. فلذا از پزشک متخصص شاکی می باشد


