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چکیده
مسئولیت مدنی دولت در قبال امر درمان بحثی مهم در حیطه مسئولیت مدنی محسوب میگردد؛ لذا تنقیح آن از تمامیجهات در احقاق
حقوق افراد در جامعه موثر است .در اینکه دولت مسئول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا براساس تصریح
قوانین دولت به طور کلی مسئول تامین سالمت شهروندان خود است .از سویی با دگرگون شدن جوامع طررز تککرهرا ،انتظرارات و اهردا
مسئولیت مدنی نیز تغییر کرده است .حضور پررنگ دولت در حوزه درمان به استناد قوانین در حوزههرای سیاسرتگرذاری ،اجررا و نظرارت
درمانی یکی از موارد ایجاد مسئولیت برای او محسوب میگردد .اما آنچه مورد نظر نگارنده در این نوشتار است این میباشد که چگونه وظیکه
تامین سالمتی افراد و مشخصا اینکه به کار گیری تجهیزات معیوب و ناقص و یا براتتر از ایرن فقردان تجهیرزات تزی و یرا روز آمرد نبرودن
تجهیزات که موجب خسارات به بیماران میشود؛ میتواند موجب مسئولیت برای دولت گردد.
نگارنده در این نوشتار که به روش تحلیلی – توصیکی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است سعی نموده است ضمن بیران
ماهیت مسئولیت مدنی دولت با پیش فرض قراردادن نقش مستقیم دولت در درمان و مدیریت اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راهانردازی
مراکز واحدهای درمانی ،چالش های مربوط به کمبود و نقص و یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی که به موجب آن خسارات مادی یا جسمیبه
افراد وارد می گردد را از منظر الزامات حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
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مقدمه
تجهیزات پزشکی یکی از مولکههای اساسی در امر درمان بیماران اسرت و از عناصرر
مهم و غیرقابل حذ

در ارائه خدمات درمرانی اسرت .برا وجرود اهمیرت فرراوان ایرن

تجهیزات در امر درمان و منافع بسیار آن ،بدیهی است که گاهی موجرب ورود صردمات
مهلکی به بیماران گردیده است .از آنجا که هد

اصلی استکاده از این تجهیزات ارتقرای

سطح سالمت بیماران است پس حق بیمرار اسرت کره خواهران ایمنری و بره کرارگیری
صحیح آن باشد؛ چه بسا که سوء کاربرد این تجهیزات باعث تنرزل سرطح ایمنری جران
بیماران گردیده و عوارض جبرانناپذیری را به آنان تحمیل نماید .لذا اهمیت آن در امرر
درمان و لزوی حمایت ازحق درمان مستلزی تولید ،ترامین و بره کرارگیری مناسرب و بره
موقع این تجهیزات است و یکی از شاخصههای حقوق مردی در قانون اساسی محوریت
حقوق مردی در روابط بین دولت و مردی است که از جمله آنها میتوان به حرق درمران
اشاره کرد که نهادهای مسئول درمان را مکلف به انجای وظایکی در جهرت احقراق ایرن
حق مهم مینماید.
طرح مسئولیت مدنی برای دولت به عنوان تامینکننده حق درمران برر اثرر صردمات
وارده به افراد ناشی از تجهیزات پزشکی مبتنی بر این نگرش است که مسرئولیت مردنی
تعهد نسبت به جبران ضررر و زیرانی اسرت کره در اثرر عمرل (خرواه عمردی و خرواه
غیرعمدی) شخص یا افراد وابسته به او یرا اشریای تحرت اختیرار وی بره دیگرری وارد
میشود و متعاقب آن شخص نسبت به خسارت ایجاد شده موظرف بره جبرران بروده و
اصطالحا در مقابل متضرر ،مسئولیت مردنی دارد و چرون تمرامیموسسرات درمرانی یرا
دولتی هستند و یا به نیابت از دولت وظیکه درمانی دولت را ایکا مرینماینرد ،مریتواننرد
موجبات مسئولیت مدنی متولی امر درمان (دولت) را فرهم نمایند .پر واضرح اسرت کره
در عصر کنونی مسئولیت مدنی از فکر مجازات عامل ضررر بره دور اسرت و هیچگونره
رابطهای با نیت و وجدان عامل زیان ندارد و این مسئولیت حتی متوجه شخصری اسرت
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که قصد و نیت خیر داشته و با وجود این از عمرل وی بره دیگرری ضررری وارد شرده
است
بنابراین دراین نوشتار از آنجا که وجود تجهیزات پزشکی بخشی از لروازی و پروسره
درمان بیماران است و متولی تامین و نظرارت برر تجهیرزات وزارت بهداشرت و درمران
(دولت) میباشد؛ لذا نیاز است که مسرئولیت مردنی دولرت ناشری از فقردان ،نقرص یرا
سوءکاربرد تجهیزات پزشکی بررسی شود یه همین منظور در ابتردا بره بررسری مکراهیم
مربوط به حق درمان و سپس به بحث تجهیزات میپردازیم.

 .1مفهوم حق درمان
حق بر درمان در ادبیات حقوقی تعریف نشده است .بلکه این مکهوی را باید در حرق
بر سالمت یافت .بدین معنی که چون انسان حق بر سالمت دارد اگرر ایرن سرالمت بره
نوعی به خطر افتاد و آسیب دید انسان حق دارد که اعاده سالمت را طلب کند .در اینجرا
حق درمان موضوعیت پیدا میکند .بنابراین حق درمان یعنی حقوق انسران در مطالبره بره
بازگشت و ارتقا سالمت خود.
اما حق سالمت چیست؟ سالمت در لغت به معنی فقدان بیماری مستمر و عافیرت و
تندرستی است .یا کارکرد عرادی و بهینره یر

ارگانیسرم در حرالتی بردون بیمراری یرا

ناهنجاری است (عباسی ،رضایی .)189:1393،در اینجا سازمان بهداشت جهانی سالمتی
را این چنین تعریف کرده است« :سالمتی عبارت است از یر

حالرت آسرودگی کامرل

جسمیو روانی» .لذا سالمت تنها به نبود بیماری و یا ناتوانی اطالق نمیشود.
بنابراین حق بر سالمت یعنی داشتن حرق براتترین اسرتاندارد تندرسرتی فیزیکری و
روانی برای هر فرد .داشتن این حق لروازمیدارد .از جملره اینکره فررد از غرذای کرافی،
مسرکن مناسرب و محریط زیسرت سرالم و تمرامیخردمات پزشرکی و بهداشرت
عمومیبرخوردار باشد .طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشرت بهررهمنردی از براتترین
استانداردهای قابل دسترسی سالمت یکی از اساسیترین حقروق انسران بردون در نظرر
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گرفتن نژاد یا مذهب ،اعتقاد ،رنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی است .لذا برخرورداری
از درمان و خدمات درمانی با هد

ارتقا ،حکظ و تامین سالمت است.

یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه برخورداری از درمان و سالمتی اسرت و حرق
تمای افراد بشر است (عباسی .)191:1393،در نتیجه منظور از حق درمان در این مقاله این
است که هر شخص حق داشته باشد زمانی که سالمت فیزیکی و روانی او مورد تهدید و
آسیب قرار گرفت و یا اسرتانداردهای سرالمت فیزیکری و روانری کراهش یافرت مرورد
حمایت قرار گیرد و از خدماتی جهت اعاده وضعیت او به حالرت اسرتاندارد برخروردار
باشد .ذیال به تصریحات قانونی مربوط به این حق پرداخته میشود.
 1-1حق درمان در اسناد فراملی
در ماده  25اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  9میثاق بینالمللری حقروق اقتصرادی،
اجتماعی و فرهنگی ،بند ب ماده  17اعالمیره اسرالمیحقروق بشرر ،ترامین اجتمراعی از
وظایف اساسی هر دولت شناخته شده است .در مراده  1-13میثراق برینالمللری حقروق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صراحتا کشورهای متعاهد ملزی شدهاند که حق هر کسری
را در برخورداری از بهترین حالت سالمت جسمیو روحی ممکن الحصول به رسرمیت
بشناسند و تدابیری را برای بهبود بهداشت محیط و بهداشت شخصی در جمیع جهات و
ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمر هرای پزشرکی بررای عمروی در
صورت ابتال به بیماری اتخاذ کنند.
 2-1حق درمان در قانون اساسی
اصل  29قانون اساسی حق بر خدمات درمانی را برای همگان به رسمیت میشناسرد
و مقرر میدارد که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری و پیرری،
از کارافتادگی و بری سرپرسرتی ،در راه مانردگی ،حرواد

و سروانح ،نیراز بره خردمات

بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و  ...حقی است همگانی» لرذا
اصل  29ای قانون اساسی دولت را موظف میسازد تا از طریق برقرراری یر

مشرارکت
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هماهنگ ،نظای تعیین اجتماعی را به طور مستمر در خدمت افراد و خانوادهها قرار دهرد
(هاشمی.)399:1388 ،
حقوق اساسی ایران تامین اجتماعی را به عنوان ی
عنوان ی

حق مسلم و همگرانی و نره بره

حق ناشری از قررارداد اعرالی مرینمایرد کره در حردود قروانین ،خردمات و

حمایتهای مالی را برای تمای افراد کشور تامین میکند (وکیلی ،عسکری.)130:1387،

 .2وظایف دولت در امر درمان در قوانین عادی
قانون اساسی وظایف دولت (قوه مجریه) در خصوص سالمت و درمان را به صورت
کلی بیان کرده است .این امر نیازمند آن است که در قوانین عادی این وظرایف بصرورت
شکا

و جزئیتر بیان شود تا برای شهروندان قابل استناد و برای دستگاه قابل تشرخیص

و اجرا باشد .با مداقه در قوانین عرادی وظرایف ذیرل را در حروزه درمران بررای دولرت
میتوان استنتاج کرد:
 .1تامین و تعمیم بهداشت و درمران و بهزیسرتی (بنرد الرف قرانون تشرکیل وزارت
بهداش  ،درمان و آموزش پزشکی مصوب )1364/7/24

1

 .2ترامین بهداشرت محری  ،بهداشرت خرانواده و مردارس (بنرد ب مراده یر
ق.ت.و.ب.د.آ.پ)
 .3آموزش بهداشت عمومی ،بهداشت کار و شاغلین (بند دو از مراده 1ق .ت .و .ب.
د  .آ  .پ)
 .4مبارزه با بیماریها (بند دو ماده ی

ق  .ت  .و  .ب  .د  .آ  .پ)

 .5توسعه و تقویت واحدهای تحقیقاتی -پزشکی به منظور تقویت روح بررسی ،تتبع
و ابتکار در بهداشت و ارتقا سطح آن نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

 .1این قانون زین پس به اختصار ق .ت .و .ب .د .آ .پ آورده میشود.
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 .6تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ،خدمات بهداشتی ،درمانی ،دارویی ،بهزیستی
و تامین اجتماعی و درمانی در قانون تشکیل نیز مورد تاکید قرار گرفته( .بند یر

ق .ت.

و  .ب  .د  .آ  .پ)
 .7بات بردن سطح علم پزشکی (ماده پنج قانون مذکور)
 .8نظارت بر پژوهشهای علمی (ماده پنج قانون مذکور)
 .9نظارت و کنترل برنامهریزی کلیره موسسرات و واحردهای بهداشرتی و درمرانی و
پزشکی کشور (ماده هشت ق .ت .و .ب .د .آ .پ) طبق بند 13ماده یر

قرانون مرذکور

ضوابط مربوط به ارزیابی ،نظارت و کنترل برنامرههرا و خردمات واحردها و موسسرات
آموزشی ،بهداشتی و درمانی نیز بر عهده وزارت بهداشت است.
 .10توزیع مناسب و عادتنه نیروی انسرانی و سرایر امکانرات پزشرکی ،بهداشرتی و
درمان کشور با اولویت مناطق محروی (بند شش ماده ی

ق  .ت  .و  .ب  .د  .آ  .پ)

 .11تعیین و اعالی استانداردهای خدمات بهداشتی درمانی و دارویی و مواد دارویری
خوراکی بهداشرتی ،آزمایشرگاهی ،تجهیرزات و ملزومرات و مرواد مصررفی پزشرکی و
توانبخشی (بند هکت ماده ی

ق .ت .و .ب .د .آ .پ)

 .12صدور پروانه اشتغال صاحبان حر

پزشکی و وابسته به آن

عالوه بر قوانین مذکور در قروانین برنامرههرای توسرعه پرنج سراله نیرز احکرامی در
خصوص وظایف دولت دیده میشود .البته در قوانین اول و دوی توسعه احکرای دقیرق و
شکافی در این خصوص وجود ندارد اما در قانون برنامه سوی مصوب  1379در مراده 37
به خدمات بیمههای همگانی ،سازمانها و صندوقهای بیمهای و بیمههای مکمل کره برا
تعهد هزینه توسط بیمه شده برقرار میشود اشاره میکند و در فصل بیست و پنجم تحت
عنوان بهداشت و درمان تکالیکی را در خصوص درمان بر عهده دولت مقرر مریدارد .از
جمله این که طبق بند ی

ماده رایگان بودن کلیره خردمات بهداشرتی اعرم از شرهری و

روستایی و ارائه خدمات درمانی سرپایی در روستاها توسط دولت و در شهرها به عهرده
دولت ولی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تصریح شده است .همچنین در تبصره
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ماده  193به رایگان بودن خدمات درمانی اورژانسی تصرریح شرده اسرت .در مراده 193
قانون برنامه سوی به دو اصل مهم تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری متناسرب
با نیاز کشور و قابل دسترس بودن خدمات برای کلیه مردی مرورد تاکیرد قررار مریدهرد.
فصل هکتم قانون بودجه برنامه چهاری مواد  84تا  94اختصراص بره ارتقرای سرالمت و
بهبود کیکیت زندگی در طول برنامه دارد .در ماده  88وزارت بهداشت موظف بر تردوین
و نظارت و ارزشریابی اسرتاندارها و شراخصهرای بهبرود کیکیرت ،خردمات و اصرالح
رتبهبندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی و طراحی و اسرتقرار نظرای
جامع اطالعات سالمت شهروندان گردیده .همچنین طبق ماده  89این وزارت مکلف به
طراحی حداقل استاندارد خدمات بهداشتی ،درمانی کشور گردیرد و بره منظرور ارتقرای
عدالت توزیعی در دسترسی عادتنه مردی به خدمات بهداشتی و درمرانی سرهم مرردی از
هزینههای سالمت حداکثر سی درصد و در خصوص خانوارهرای آسریبپرذیر بره یر
درصد کاهش یابد.
مواد  32تا  35برنامه پنجم توسعه نیز به سالمت اختصاص یافته اسرت .تهیره برنامره
نظای درمانی کشور توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشرکی گذاشرته شرده و
همچنین به منظور حکظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هد

ارائه خدمات الکترونیکی سالمت نسبت بره

استقرار سامانه پرونده الکتریکی سالمت ایرانیان ،سازمان ثبرت احروال برا حکرظ حرریم
خصوصی و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع از برنامه پزشر

خرانواده و نظرای

ارجاع اقدای و وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکراری سرازمانهرا و مراکرز خردمات
درمانی و بیمهای برنامه خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فنراوری
اطالعات و در تعامل با سامانه »پرونده الکتریکی سالمت ایرانیان« ساماندهی مینمایرد.
با توجه به مطالب ارائه شده و اسناد قرانونی کره سرالمت و درمران را بره عنروان حرق
شناسایی کردهاند به نظر میرسد نظای حقوقی ایران برای این حق شرایطی در نظر گرفته
که امکان ی

زندگی سالم را برای افراد فراهم میکند و طبق اسناد بینالمللی در رابطه با
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حق بر سالمت و درمان دولت متعهد به تامین شرایط تزی برای حمایت از سالمتی افراد
میباشد و باید تالش کنرد خطررات تهدیرد کننردهی سرالمتی را بره حرداقل رسرانده و
اقدامات ضروری برای حمایت از حق بر سالمت مردی در برابر مداخله اشرخاص ثالرث
انجای دهد.
در ماده  74برنامه توسعه ششم وزارت بهداشت موظف گردیده است ظر

دو سرال

اول اجرای برنامه نسربت بره اسرتقرار سرامانه پرونرده الکترونیکری سرالمت ایرانیران و
سامانههای اطالعاتی مراکز سالمت و برنامه پزش

خرانواده و نظرای ارجراع را اجرایری

نماید .همچنین وزارت بهداشت میبایست خدمات سالمت و بیمه سرالمت یکپارچره و
مبتنی بر فناوری اطالعات را ساماندهی نماید و مطابق بنرد پ مراده  74دولرت موظرف
شده است از بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت تزی را جهرت ایجراد شرهر هرای
دانش سالمت به عمل آورد و به موجب بند ت ماده مذکور وظیکرهی تربیرت و کیکیرت
نیروی انسانی و متناسب سازی کمیت آن با نیازهای نظرای سرالمت بره عهردهی وزارت
بهداشت گذاشته شده و وزارت مذکور باید نیاز سنجی آموزشی و ظرفیتها را با توجره
به نقشهی جامع علمی کشور به انجای برساند .مطابق تبصره ماده  74کلیه مراکز سرالمت
و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکراری در زمینرهی اسرتقرار
سامانهی پرونده الکترونیکی سالمت بروده و مریبایسرت خردمات بیمره سرالمت را بره
صورت یکپارجه اجرایی نماید (مرتضوی.)23:1392،
با توجه به مقررات مذکور دولت و در اینجا بره طرور مشرخص وزارت بهداشرت و
درمان و آموزش پزشکی نه تنها وظیکه عای تامین بهداشرت و درمران شرهروندان را دارد
بلکه مسئول کلیه لوازی و تدارکات و اقدامات ذیربط در خصوص تضمین حق سالمت و
درمان شهروندان از جمله آموزش نیروهای انسانی متخصص در این زمینره ،نظرارت برر
موسسات پزشکی و درمانی و حتی مواد و ابرزارهرای مربروط بره درمران و بهداشرت و
سالمت افراد نیز هست و از این نظر قوانین وظایف گستردهای را بر دوش دولت گذاشته
است.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ،نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی.....................

 .3انواع تعهدات دولت در قبال حق بر سالمت و حق بر درمان
براساس اسناد بینالمللی از جمله مراده  1-13میثراق برینالملرل حقروق اقتصرادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،تعهدات دولتها در قبال حق بر سرالمت و درمران را مریتروان بره
صورت زیر تقسیمبندی کرد (آل کجبا  ،انصاریان:)29:1393،
 3-1تعهد به حمایت حق بر سالمت از جمله حقوقی است که مداخلهه دولهت
جهت احقاق آن ایجاب میکند:
بنابراین دولتها در زمینه این حق موظکند عالوه بر اینکه در قوانین و مقررات ایرن
حق را حمایت کنند ،از حقوق اشخاص در ایرن زمینره در برابرر تعررض دیگرران نیرز
حمایت کنند به عنوان مثال الزای کارفرمایان به بیمه کردن کارگران خود نوعی مداخلره
دولت در زمینه حمایت از حق بر سالمت و درمان در برابر اشخاصی است کره ممکرن
است این حق را نادیده بگیرند .بنابراین در قوانین ضمانت اجراهایی جهت بیمه کرردن
افراد شاغل و مجازات کارفرمایان متخلف وضع میشود.
 3-2تعهد به تامین:
همچنان که گکته شد دولتها در خصوص این حق بایرد مداخلره کننرد و از طریرق
اقدامات مقتضی و اداری شررایط مناسرب را بررای برخرورداری از خردمات پزشرکی و
درمانی فراهم سازند .بنردهرای ج و د مراده 1-13میثراق حقروق اجتمراعی ،فرهنگری و
اقتصادی ناظر بر وظیکه دولتها در خصوص این حق است .میتوان گکت مواردی مانند
بندهای الف و ب از ماده  1قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمران و آمروزش پزشرکی
ناظر بر این وظیکه است.
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 3-3تعهد به نظارت:
تامین خدمات مربوط به سالمتی و درمان ممکن است همگی توسط دولت صرورت
نگیرد؛ بلکه موسسات و نهادهای خصوصی نیرز اینگونره خردمات را ارائره نماینرد .لرذا
دولتها متعهدند بر نحوه و کیکیرت و چگرونگی خردمات درمرانی ارائره شرده توسرط
بخشهای عمومی و خصوصی نظارت داشته باشند .همچنان که در بند  7ماده  1و ماده
 8قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز این وظیکه برای وزارت
مذکور به عنوان نماینده دولت پیشبینی شده است .بنابراین به طور کلی مسئولیت دولت
در امور درمان زمانی موضوعیت پیدا میکند که به لحاظ عدی انجای وظایف دولت در هر
سه بخش مذکور (حمایت ،تامین و نظارت) زیان متوجه اشخاص گردد.

 .4تعریف تجهیزات پزشکی
عموی مراکز درمانی نظیر بیمارستانها ،درمانگاهها و موسسات پزشکی و سایرین بره
عنوان ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی هستند که در حوزه درمان از تجهیرزات
تزی بهره میگیرند و از آنجا که قصور بیمارستانها و مراکز درمرانی در تمهیرد و ارائره
تجهیزات و ارائه دستگاههرای اسرتاندارد و ملزومرات کرافی بررای درمران و مراقبرت از
بیماران و در نتیجه ورود صدمه به حق درمان میتواند موجب مسئولیت دولت گرردد و
ابتدا باید نظری به معنا و مکهروی تجهیرزات پزشرکی و سرپس علرل صردمات ناشری از
تجهیزات پرداخت.
وسایل و تجهیزات پزشکی شامل هر نوع وسیلهای اسرت کره بره منظرور تشرخیص
بیماری ،درمان ،تخکیف و یا پیشگیری از بیماری استکاده میشرود .در نتیجره تجهیرزات
پزشکی «شامل هرگونره کرات ،وسرایل ،ابرزار ،لروازی ،ماشرین آتت ،کاشرتنیهرا ،مرواد،
معر ها ،کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نری افزارها» میباشد 1.اگرچه عمومرا داروهرا از

 .1بند  1-1ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ،نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی.....................

تجهیزات پزشکی مجزا هستند .با این تعریف میتوان بدین نتیجه دست یافت که عوامل
متعددی دخیل در تهیه و توزیع و استکاده از این تجهیزات هستند که با توجه بره اینکره
در این تحقیق ما در پی مشخص کردن مسئولیت دولت هستیم لذا مسئولیت مربروط بره
تولیدکنندگان – فروشندگان را فرو میگذاریم و پیرامون مسئولیت ارائه کننرده خردمات
درمانی (دولت) در ارتباط با استکاده از تجهیزات پزشکی بحث میکنیم.

 .5مسئولیت در ارتباط با فقدان تجهیزات پزشکی
دستگاه متولی امر درمان به منظور ایکای حق درمان شهروندان مکلف و موظرف بره
تهیه لوازی و تجهیزات پزشکی ایمن و مناسب براساس بخشهای مهم درمرانی از قبیرل
بستری ،رادیولوژی ،داروخانه ،جراحی و  ...میباشند .زیرا به کم

همرین تجهیرزات و

لوازی پزشکی است که زمینه تشخیص و اقدای درمانی مناسب میسر میگرردد و امرروزه
تجهیزات پزشکی از عناصر جدانشدنی خدمات بهداشتی و درمانی هسرتند و فقردان آن
در موسسات درمانی موجب تضییع حق درمان شهروندان میگردد.
وظیکه مراقبت از بیمار ایجاب مینماید کره مراکرز درمرانی از تجهیرزات مناسرب و
کافی برخوردار بوده و در جهت ارتقای کیکیت خدمات درمانی بکوشرد و مطرابق ایرن
وظیکه بیمار حق دارد از مراکز درمانی انتظار ی

درمران اسرتاندارد را داشرته باشرد کره

بدون استکاده از تجهیزات میسر نمیباشد و همچنین انتظار میرود که مراکرز درمرانی و
ارائه کنندگان خدمات درمانی همواره با پیشرفت و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ بروده و
روزآمد باشند و از آخرین تجهیزات در جهت ایکای انجای تعهد درمان استکاده کننرد .از
این رو استکاده از رویکردها و روشهای قدیمی درمرانی و تجهیرزات غیرمردرن نقر
وظیکه درمان و نوعی خطا محسوب میگردد .شاید اطالع از کلیه پیشررفتهرای علمری
روز در زمینه پزشکی غیرممکن باشد اما شناخت متعار
انتظار گزافی نیست( .نصیری ،ثابتی)160:1392 ،

پیشرفتهای مهرم تخصصری
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 .6نقص تجهیزات
در نگاه نخست این نکته به ذهن خطور میکند که نقص تجهیزات بره تولیرد کننرده
برمیگردد و چرا دولت به عنوان ارائه کننده خدمت درمانی مسئول شناخته شرود .بایرد
اذعان نمود عموما مسئولیت تولید کننده ناشی از عیب و نقصی است که در کرات ظراهر
میشود .منظور از عیرب «نقصری اسرت کره از ارزش کرات یرا انتکراع متعرار

بکاهرد»

(کاتوزیان .)143:1384 ،این عیب ممکن است ناشی از «طراحری اصرلی کرات و هماننرد
عیررب در جررنس طبیعرری باشررد» (کاتوزیرران .)146:1384 ،ماننررد اینکرره دسررتگاه شررو
الکتریکی به دلیل طراحی اشتباه در هنگای استکاده موجب سوختگی بدن بیمار شود.
گرچه در اینجا میبایست تولیدکننده به دلیل تولید تجهیزات پزشکی ناایمن متحمرل
مسئولیت گردد اما دولت نیز بره دلیرل وجرود تکلیرف بره ارائره ابرزار و وسرایل ایمرن
مسئولیت دارد .زیرا اصوت فرض میشود که موسسه درمانی دستگاه مترولی امرر درمران
بر خطرات اشیا و تجهیزات با مهرارت خرود کنتررل ویرژه دارد و مقرررات متعرددی را
میتوان برشمرد که موید وظیکه مراقبت دولت در این زمینه میباشد .از جمله« :نظرارت
مستمر و دائمی بر کیکیت عملکرد تجهیرزات ،مرواد و همچنرین ایمنری و حکاظرت ،در
قالب برنامههای کنترل کیکیت وزارت و  .»...نظارت برر کیکیرت و قابرل اسرتکاده برودن
تجهیزات و ملزومات هر بخرش و نیرز داروهرای موجرود در موسسره  /مرکرز 1.مراکرز
درمانی متعهد به تامین امکانات تزی و رعایت اصرول صرحیح نگهرداری کره از سروی
شرکت سازنده و نمایندگی اعالی شده است ،میباشند.

2

وظایف دیگری که مطابق آن مراکز درمانی موظف به حکرظ و نگهرداری تجهیرزات
پزشکی هستند به گونهای که هیچگونه خطرات و تبعات مخربی به همراه نداشته باشد.

3

بنابراین میتوان گکت مراکز درمانی (دولت) در مقابل ایمنی بیمرار در مقابرل تجهیرزات
 .1تبصره ماده  18و بند ب ماده  22آیین نامه تاسیس رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی
 .2بند  5 -5 -4ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
 .3بند  3-3ضوابط نگهداشت تجهیزات پزشکی
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تعهد به نتیجه است .یعنی به مح

آسیب بیمار از تجهیزات پزشرکی مسرئولیت ایجراد

میگردد.
بیتردید عدی نظارت بر نحوه تهیه و تولید تجهیزات پزشکی یا در صورت وارداتری
بود ن بر نحوه ورود آن نظارت نکردن توسط وزارت بهداشرت و درمران کره نتیجره آن
استکاده از تجهیزات ناایمن در مراکز درمانی به دلیل عدی پشرتیبانی و حمایرت کرافی از
این مراکز در تهیه تجهیزات مطلوب و با کیکیت میتوانرد موجبرات ورود خسرارات بره
بیماران را فراهم نماید .چنانچه امروزه مصادیقی از ورود این خسارت کره در اثرر ورود
تجهیزات پزشکی پایین بوده است موجب خساراتی به بیمراران گردیرده کره بره عنروان
نمونه میتوان ورود نخهای بخیه بیکیکیت چینی اشاره نمود کره پرس از جراحری پراره
شده و موجبات خسارت به بیماران گردیده است.
یکی دیگر از عوامل تهدید کننده ایمنی بیماران را میتوان ورود کاتهای بریکیکیرت
از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی دانست که تهدیدی جدی برای سرالمت افرراد اسرت
که بعضا با سودجویی و سوءاستکاده پزشکان و فروشرندگان و عردی اطرالع بیمراران از
کیکیت به دلیل تخصصی بودن لوازی سبب ورود خسارت به بیماران گردیده است.
در حیطه تولید داخل نیرز مطرابق تبصرره  3مراده  17آیریننامره تجهیرزات پزشرکی
دریافت مجوز ساخت و رعایت الزامات مندرج در آن به منظور تضرمین کیکیرت و نیرز
ارتقا سطح ایمنی تولیدات داخلی ضروری است .همچنین تولیدکنندگان وسایل پزشرکی
به منظور اخذ مجوز تولید تجهیزات پزشکی جهت فرروش محصروتت خرود در برازار
موظررف برره اسررتقرار سررامانه مرردیریت کیکیررت و شرررایط تولیررد خرروب ()GMP
میباشند( .کاظمی.)43:1392،
نکته دیگر در مورد نقص تجهیرزت مربروط بره برنامره نگهداشرت ایمنری و سرطح
مطلوب عملکرد تجهیزات پزشکی است که مراکز درمانی موظف به انجای آن میباشرند.
نگهداشت به کلیه برنامهها ،فرآیندها و روشهای اجرایی اطالق میگردد که بره منظرور
اطمینان از ایمنی و عملکرد موثر و صحیح تجهیزات پزشکی انجای میشرود (صرکوی و
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همکاران )1386 ،که متاسکانه اقدامات مراکز درمانی در این زمینه تقریبرا صرکر اسرت و
هیچ اقدامی انجای نمیگیرد .کامال بدیهی است که عدی اجرا یا اجرای ناقص این ضوابط
قطعا حادثه ساز بوده و موجب مسئولیت مسئولین فنری کره اغلرب از کارمنردان دولرت
میباشند میگردد و به نروعی زمینره مسرئولیت دولرت را فرراهم مریسرازد (محمردی،
.)12:1395
به عنوان مثال اگر در بخش اورژانس هنگامی که بیماری بدحال مراجعره مریکنرد و
دستگاهها ی مرورد نیراز نظیرر دسرتگاه شرو یرا کپسرول اکسریژن یرا لولره تراشره یرا
ترنگوسکوپ در هنگای استکاده خراب بوده وسبب تاخیر در درمان یا تشدید مشکالت
فرد شود زمینه پاسخگویی مسئولین فنی را فراهم میکند .زیرا که تزی بوده مسئول فنری
اول از سالمت دستگاهها در هنگای تحویل شیکتها اطمینان حاصل نماید و در صرورت
نقص یا خرابی از تعمیرکاران دارای صالحیت برای اصرالح و تعمیرر آن اسرتکاده کنرد.
خصوصا این موارد در بخشهای اورژانس و بخرش قلرب و جراحری دارای حساسریت
باتتری است .زیرا در شرایط اورژانس معموت با دستپاچگی پرسنل و اضطراب و دلهرره
بیمار و همراهان این مشکالت بزرگترر جلروه مرینمایرد و از طرفری ضررورت وجرود
تجهیزات سالم و بدون نقص به منظور ارائه خردمات بره بیمراران اورژانسری کره حتری
ثانیهها و دقایق اهمیت به سزایی داشته و سرنوشت ساز هستند محسروس اسرت .لرزوی
کنترل کیکی و آمادگی این تجهیزات برای خدمات صحیح و به موقع از عوامرل مهرم در
جهت بهرهمندی افراد از حق درمان است و برای رسیدن به این هد

سرازمان دهری و

مدیریت تعمیر و نگهداشت صرحیح تجهیرزات پزشرکی در بیمارسرتانهرا وواحردهای
درمانی سراسرکشور ضروری است (حمیدی پیله ور .)18:1387 ،بره هرر حرال وزارت
بهداشت به عنوان متولی سالمت به منظور صیانت از حق درمان وظیکه نظارت بر خرید
و ورود تجهیزات پزشکی با کیکیت و ارزیابی آن را دارد.

1

 .1تبصره ماده  18و بند ب ماده  22آییننامه تاسیس رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ،نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی.....................

نظر به اینکه تجهیزات فاقد کیکیت و ناقص از جمله عوامل مهمی اسرت کره سربب
کاهش ایمنی جان بیماران میگردد .میبایست این وزارتخانه نظارت کند کره تجهیرزات
پزشکی از با باتترین سطح استاندارد روز برخوردار باشد و کنتررل کیکری آن بره دقرت
صورت پذیرد و عدی انجای این صالحیت تکلیکی در صورت ورود خسارت به بیمراران
میتواند موجب مسئولیت برای دولت شود.

 .7سوء کاربرد تجهیزات
عامل دیگر ورود به صدمه به بیماران مربوط به سوء کاربرد این تجهیزات اسرت کره
در درجه اول مربوط به افراد استکاده کننده از این تجهیرزات بره منظرور ارائره خردمات
درمانی است  .عواملی مانند پزشکان یا کاربران تبحر کافی و مهرارت تزی در اسرتکاده از
دستگاه مربوط را نداشته باشند و یا بی احتیاطی و بی مباتتی نمروده و منجرر بره ورود
آسیب به بیمار گردیدهاند .واضح است که بی احتیاطی عملی اسرت کره از نظرر علمری
نباید انجای شود ولی انجای گرفته است و بی مباتتی تر عملی است که از نظرر علمری
انتظار انجای آن از طر

کادر درمان و کاربران تجهیرزات پزشرکی مریرود ولری انجرای

نگرفته است .لذا ورود خسارت در سوء کراربرد تجهیرزات بره دو دسرته عامرل اصرلی
مربوط میگردد که به تشریح این عوامل میپردازیم:
 7-1عامل انسانی:
از جمله مسائل مهم در حوزه بهره وری صحیح و ایمن از تجهیزات پزشرکی عامرل
انسانی یا همان نیروی انسانی است که از این تجهیرزات اسرتکاده مرینمایرد و هرر چره
نیروی انسانی متخصص و متبحر در این ارتباط آموزش ببینرد ،قطعرا خطرای انسرانی
کاهش مییابد( .دباغ و همکاران .)49:1360،چنانچه این مهم در تبصره  2ماده آییننامره
تجهیزات پزشکی آموزش حین راهاندازی دستگاهها توسرط شررکتهرای ارائره دهنرده
تجهیزات مورد تاکید قرار گرفته و به الزای قانونی تبدیل شده است.
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استکاده نادرست از تجهیزات پزشکی به واسطه پرسنل مراکز که از تجهیزاتری ماننرد
دستگاههای سی تی اسکن ،ماموگرافی ،فیزیوتراپی که دستگاههای تخصصری و پیچیرده
هستند و معموت از کاتهای خطرنا محسوب میشوند میتواند بیمراران را در معررض
آسیب قرار دهد .از عوامل مهم این استکاده نادرست عدی تخصرص متصردی تجهیرزات
است و یا در مواردی خستگی – بی حوصرلگی مریتوانرد از جملره عوامرل تاثیرگرذار
اشتباهات فردی پرسنل باشد.
 7-2در ارتباط با دستگاه ارائه دهنده خدمات درمانی:
پارهای از مشکالت ناشی از تجهیزات ارتباط مستقیم با وظایف دستگاه ارائه دهنرده
خدمات درمانی دارد و ارائه دهنده خدمت درمانی میبایست برا انجرای اقردامات تزی و
نظارتها ی مستمر خود از ورود صدمه و خسارت به بیماران جلوگیری نماید و استکاده
از این ظرفیتها میتواند منجر به راهکارهایی گردد که احتمال ایراد صدمات جسرمانی
ناشی از تجهیزات را به حداقل برساند .در این قسمت بره تشرریح ایرن صرالحیتهرا و
تکالیف میپردازیم.
 7- 2-1تامین تجهیزات:
ارائه کنندگان خدمات درمانی باید در تهیره و ترامین ایرن تجهیرزات برا توجره بره
تخصص و مهارت کافی دقت تزی را انجای دهند که وسایل ایمن و بیخطر تهیه گردد و
از سویی باید پیشبینی خردمات پرس از فرروش و تعمیررات و راهانردازی مجردد ایرن
تجهیزات حساسیت داشته باشد .برا تولیدکننردگان یرا فروشرندگانی کره در نزدیکتررین
محدوده جغرافیایی است و یا دارای نمایندگی اسرت قررارداد منعقرد کننرد کره بتواننرد
کمترین میزان خواب را در صورت نیاز به تعمیر و راهاندازی مجدد داشرته باشرند .زیررا
این زمان برای دستگاههرا و تجهیرزات پزشرکی در مراکرز درمرانی بره خردمت رسرانی
مشغولند بسیار حائز اهمیت بوده و میتواند موجب نجات جران بیمرار گرردد .لرذا تزی
است وزارت بهداشت در آیتمهایی که برای رتبهبندی شرکتهای ارائه کننده تجهیرزات
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در نظر میگیرد به سرعت عمل آنان در ارائه این خدمات توجه ویژهای نمروده و بیشرتر
شرکتهایی را انتخاب نماید که در بیشتر استانهرا نماینردگی داشرته باشرند و آنهرا را
تشویق به داشتن نمایندگی در استانها نماید ترا زمران خرواب دسرتگاههرا و تجهیرزات
پزشکی به حداقل برسد و از تضییع حقوق بیماران جلوگیری شود.
 7- 2-2ارائه آموزش به کاربران تجهیزات بیمارستانی:
تنها تجهیزات پزشکی معیوب موجب ضرر و زیران و ورود خسرارت و صردمه بره
بیماران نیستند .گاهی تجهیزات سالم و بینقص نیز در اثر استعمال نادرست مریتواننرد
موجب خسارت گردند لذا به منظور جلوگیری از این امر دستگاه متولی درمران موظرف
به جذب و آموزش اشخاص متخصصی است که با نکات ایمنری و عملکررد تجهیرزات
آشنایی کاملی داشته باشد 1.میزان و کیکیت آموزش کاربران ،رابطه مسرتقیمی برا کراهش
میزان خطای پزشکی در حوزه تجهیزات دارد و اگر دسرتگاه مترولی برر ارائره آمروزش
جدیت داشته و نظارتهای ویژه را معمول دارد ،میتواند از بروز بسریاری از صردمات
جلوگیری نماید .این تکلیف قانونی به عنوان قاعدهای آمره بر درمان حراکم مریشرود و
چنانچه ارائه کننده خدمات از این بابت نق

قانون و تعهد نماید مسئولیت دارد.

 7- 2-3دستگاه متولی درمان
میبایست با اختصاص نیروی انسانی کافی از خستگی و بریحوصرلگی و عروارض
فشار کاری بات جلوگیری نموده و از عواملی که موجرب تنرزل تمرکرز فررد مریگرردد،
بکاهد و از واگذاری وظایف مازاد و اضافی کره بعضرا از تروان شرخص خرارج اسرت
ممانعررت نمروده و موجبررات عملکرررد بهتررر و بهرررهوری محتاطانرره اشررخاص متصرردی
تجهیزات را فراهم آورده و کاهش ضریب خطا را عملی سازد.

 .1بند  1-1-4-3ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی
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 7 - 2-4نگهداشت صحیح تجهیزات:
شاید وظیکه دیگر سازمان ارائه دهنده خردمات درمرانی کره در ایکرای حرق درمران
بیماران موثر بوده و در استکاده موثر از تجهیزات حائز اهمیت است و مریتوانرد سربب
ارتقا ایمنی و صحت عملکرد تجهیزات شود و این است که نگهرداری از تجهیرزات بره
روش علمی و صحیح صورت گیرد که مستلزی اعتبارات تزی در این زمینه است و عدی
نگهداشت صحیح این تجهیزات سبب میشود کره در هنگرای ضررورت نتروان از آنهرا
استکاده نمود و یا در صورت وجود نقص ناشی از عردی نگهداشرت صرحیح منجرر بره
ورود صدمه به بیمار میگردد .این امر و عدی نگهداشت صرحیح تجهیرزات پزشرکی از
قبیل کالیبراسریون ،اجررای برنامره  GMPدر مراکرز درمرانی ناشری از عردی تخصریص
اعتبارات تزی است و رفع این مشکل توسط وزرت بهداشت و درمان میتواند موجبات
بهرهمندی از حق درمان شهروندان را فراهم سازد (صالحی ،رضایی.)92:1389 ،

 .8تحلیل مبانی مسئولیت در حوزه تجهیزات
اما شاید چنین به ذهن متبادر شود که تحمیل مسئولیت بره مراکرز درمرانی در مرورد
عیوب ناشی از تجهیزات پزشکی ناعادتنه است .زیرا که ایرن مراکرز ایرن تجهیرزات را
تولید نمیکنند که مسئول عیوب تولیدات خرود مریباشرند و نره فروشرنده هسرتند کره
ضمانت سالمت مبیع خود را به عهده گیرند  .اما بایرد گکرت کره نره تنهرا تحمیرل ایرن
مسئولیت ناعادتنه نیست بل که در جهرت حکرظ حقروق و حمایرت هرر چره بیشرتر از
بیمارانی است که در مقابل مراکز درمانی در موضع ضعف قرار دارند و مهمتررین دلیرل
مسئولیت این مراکز را باید در تکلیف آنان به ارائه ابزار و وسایل ایمن بررای تشرخیص
بیماری و درمان بیماران دانسرت کره در برخری مواقرع وظیکره ایمنری بیمرار در مقابرل
تجهیزات پزشکی تحت عنوان وظیکه مراقبت مطرح میشود .مطابق ایرن وظیکره فررض
میشود که متعهد (مراکز درمانی) بر خطرات اشیا و موقعیتهرا برا مهرارت ویرژه خرود
کنترل دارد( .ثقکی )363:1391 ،لذا وضعیت بیمار تحت کنترل بوده و تجهیزات آسریبی
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به بیمار وارد نمیکنند .بنابراین اگر بیمار از تجهیزات پزشرکی نظیرر ابرزار اتراق عمرل،
دستگاه اکسیژن صدمه ببیند ،این وظیکه (مراقبت) از سوی مراکز درمرانی نقر

شرده و

آنها مسئول هستند و وظیکه ایمنی بیمار در مقابرل تجهیرزات پزشرکی شرامل انتخراب
تجهیزات مناسب و سالم و نگهداری این تجهیزات در محیطی ایمرن و دارای امکانرات
کافی است (.)james walker,1395:88
اینکه چرا دولت در این زمینه دارای مسئولیت است عالوه بر قوانین پریش گکتره در
ماده  18قانون حمایت از مصر

کنندگان نیز تصریح شده است که بنا بر آن عرضه کات

یا خدمات معیوب موجب محکومیت عرضه کننده میگردد و متخلف عالوه برر جبرران
خسارت بیمار محکوی به پرداخت جزای نقدی نیز خواهد بود .با وجود این تصرریحات
قانونی و با توجه به نقش اساسی وزارت بهداشت در ارائه خردمات درمرانی و نیراز بره
استکاده روزآمد از تجهیزات و لوازی پزشکی در خدمات این وزارتخانه هرگونره صردمه
ناشی از این امور منطقی است که موجب مسئولیت این وزارتخانه (دولت) گردد .مستند
این ادعا تبصره ماده  16قانون حمایت از مصر

کننده است که بیران مریدارد در کلیره

مواردی که تخلف از ناحیه اشرخاص حقروقی باشرد خسرارت بایرد از امروال شرخص
حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص
حقوقی است .در این تبصره پذیرفته شده که مسئولیت مدنی ناشی از عیب کات بر عهده
شخص حقوقی است .همچنین کارشناسان وزارت ،اداره کل و دانشگاهها نیز مریتواننرد
از واحدهای صنکی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی بازدید کنند .به موجب تبصره ماده
 2دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی وزارت بهداشرت موظرف
به نظارت بر واحدهای تولیدی شده است تا حقوق مصر

کننردگان ترامین و تضرمین

گردد.
برای تحلیل بیشتر مسئولیت مدنی دولت در برابر نقص ،کمبود و فقردان و یرا سروء
کاربرد تجهیزات ابتدا باید به مبانی مسئولیت نظری دوباره داشت .ابتدا بره تحلیرل ایرن
مسئولیت بر مبنای تقصیر میپردازیم .با توجه به تشریح وظایف دولت در امر درمران و
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به تناسب این وظیکه تامین تجهیزات و امکانرات تزی جهرت اجررای حرق درمران و برا
امعان نظر به اینکه ارائه خدمات درمانی مناسب و وظیکه شناسانه با هد

حکظ حقروق

درمانی شهروندان و نظارت بر این امور از تکالیف و وظایف انحصاری دولت میباشرد
و به استناد قوانین به ویژه به موجب ماده  8قانون تشکیالت وزارت بهداشرت کره بیران
میدارد «کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی که از طریق بخش خصوصری و
غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحرت
نظارت و کنترل و برنامهریزی این وزارتخانه قرار گیرند» تکلیف در مراکزی کره دولتری
نبوده و بخش خصوصی عهده دار این وظیکه میباشند مشخص گردیده است .برا دقرت
در مکاد این ماده که حوزه صالحیتهای تنظیمی دولت را مشرخص مریکنرد مریتروان
دریافت که هرگونه قصور در انجای این وظیکه یرا نقر

تکرالیف نظرارتی کره موجرب

تضییع حقوق درمانی شهروندان میگردد میتواند موجبرات مسرئولیت مردنی دولرت را
فراهم کند و دولت وقتی مسئول است که در انجای اعمرال خرود مرتکرب تقصریر شرده
باشد (طباطبایی موتمنی)145:1397 ،
در این فراز قانونی تکلیف مراکز خصوصی که تصور ارتباط آن با دولت دشوار بود،
مشخص میگردد .بدیهی است که در مراکز درمانی دولتی در صرورت وجرود اهمرال و
تقصیر مصداق مشخص ماده  11قانون مسئولیت مردنی هسرتند و مبنرای مسرئولیت آن
همان تقصیری است که در انجای وظایف و یا اعمال صالحیتهرا و اختیرارات خرویش
مرتکب شدهاند و مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان به خصوص در مواردی کره
دولت دارای صالحیت انحصاری است با تکیه بر قانون اساسی و قانون مسئولیت مردنی
در موارد کوتاهی و تقصیر مسلم است .در حقوق ایران بی تردیرد آسریبهرای وارد برر
جسم بخش جداییناپذیر از گستره موضوعی زیان بره شرمار مریآیرد و چنانچره عردی
نظارت دولت بر موسسات درمانی منجر به ورود خسارات بدنی شود ،مطابق مرواد 5 ،1
و  15قانون مسئولیت مدنی که به صراحت از خسارات بدنی سخن به میان آمرده اسرت
و همچنین اطالق مواد دیگر و در مورد عمل خطاآمیز کارگزاران دولتی مراده  11قرانون
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مذکور میتواند مبنای مسئولیت دولت قرار گیرد .زیرا که تحقق تقصیر دولت مالزمه برا
قصور در ارتکاب عمل خطاآمیز از سوی کرارگزار دولتری نردارد .بره عبرارت سرادهترر
اینگونه نیست که در این نوع از مسئولیت در همه موارد نیراز باشرد کره تقصریر دولرت
منتسب به عمل زیان بار شخص خاص گردد .بلکه اگر عملی که منجرر بره زیران شرده
تر فعلی بوده که در صالحیت دولت بوده (فقدان تجهیزات) یا در مواردی کره عامرل
زیان معلوی یا مشخص نباشد دعوا مستقیما میتواند علیه دولت اقامره شرود و ایرن امرر
بدین معنی است که مسئولیت مدنی دولت در خصوص زیانهرایی کره نتروان آن را بره
کارگزار مشخصی نسبت داد مسئولیتی مستقیم است .به عرالوه مطرابق مراده  11قرانون
مسئولیت مدنی تحقق تقصیر دولت در همه موارد مستلزی تصور ارتکاب فعرل یرا ترر
فعل از سوی کارگزار دولتری نمری باشرد بلکره اگرر خسرارت ناشری از نقرص وسرایل
سازمانهای اداری باشد ،در این صورت آن سازمان مستقیما مسئول میباشد .به عبرارت
دیگر میتوان گکت که اگر عمل موجب خسارت ناشی از سوء جریان اداره دولتی باشد
و به قسمی باشد که بانی و عامل آن مشخص نباشد مسئولیت متوجه دولت خواهد بود.
با توجه به مطالب مطروحه در مورد تجهیزات با دیدی سختگیرانه مریتروان تقصریر
دولت را در مورد تجهیزات اثبات نمود و بر مبنای تقصیر مسرئولیت او را احرراز نمرود.
اما از سوی دیگر شاید نظریات مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر بهترر بتوانرد پاسرخگوی
جبران زیان بیماران باشد .زیرا این اصطالح نشان دهنده مسئولیتی اسرت کره بره حکرم
قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد میشود و ترابع قروانین مسرئولیت مردنی دولرت
نیست و هد

از آن تحویل ضرمان بره نتیجره فعرل اسرت نره کیکیرت آن .چنانچره در

انگلیس هم در مورد انتقال خون نظریه مسئولیت محر

کره در زمرره مسرئولیتهرای

بدون تقصیر است پذیرفته شده است زیرا زمانی عدالت اصالحی علت جبران خسرارت
قرار میگیرد و هد

از مسئولیت مدنی دولت تنها جبران خسارت زیاندیرده اسرت .در

قسمتی دیگر میتوان مسئولیت دولت را با توجه به نظریات حقوق عمومی توجیه نمود
و شایستهتر است که با تکیه بر ایرن نظررات دولرت را مسرئول بردانیم .زیررا در نظریره
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خدمت عمومی که یکی از این نوع نظریات است الزای دولت نسبت به زیراندیردگان را
میتوان نوعی خدمت عمومی دانست که به وسریله آن نیازمنردیهرای عمرومی جامعره
پاسخ داده میشود و خدمت عمومی مهمترین توجیه بهرهمند برودن دولرت از امتیرازات
خاص و مصونیتها و معافیتهای دولت نسبت به اشخاص است و نیز نظریات دیگرر
مانند سامان دهی زیان کره ابتنرای جبرران خسرارت در مرواردی خراص نظیرر حرواد
تروریستی و  ...بوده میتواند در موارد جبران خسارت گروهی از بیمراران بره کرار رود
(حسین تبار.)142:1392،
در تحلیلی دیگر اگر از منظر حق بودن امر درمان بخواهیم بررسی کنیم و تجهیرزات
نیز عنصری موثر و تزی در اجرای این حق به شمار آوریم آنگاه میبایست بره الزامرات
ناشی از کنوانسیونهای حقوق بشری و بینالمللی نیز توجه کنیم .زیرا در اسرناد متعردد
حقوق بشر از جمله در مواد  25اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  9میثراق برینالمللری
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بند ب ماده  17اعالمیه حقوق بشر تامین درمان
مناسب و مورد نیاز انسانی و به تبع ملزومرات آن (تجهیرزات تزی) حرق بنیرادین بشرر
محسوب گردیده  ،همچنرین در قروانین ایرران نیرز بره حرق درمران در بنردهای  9و 12
اصلهای  29و  43و همچنین در اسناد توسعهای و قوانین عادی که پریش از ایرن بیران
گردید به این حق تصریح گردیده است.
با توجه به تحوتت به وجود آمده در وظیکه دولتها در دنیرای معاصرر ،دولرتهرا
عالوه بر آنکه ملزی به تعهد سلبی (منکی) در خصروص عردی تعررض بره حرق درمرانی
شهروندان هستند ،به لحاظ تعهد ایجابی (مثبت) ملزی هستند با سیاستگذاری نظارت و
اجرای تعهدات خویش نسبت به ایکای حق درمران شرهروندان مبرادرت نماینرد و حرق
درمان را که در ذیل حق حیات مورد شناسایی و اهتمای قرار دارد مورد توجه قررار داده
و در صورت مسامحه و اهمال مسئول شناخته میشوند .زیرا از آنجا که حداقل در نظای
هنجاری حقوق حق مورد شناسایی تحت حاکمیت هنجاری قرانون بروده و نمریتوانرد
توصیه تلقی گرردد و در صرورت نداشرتن ضرمانت اجررا پرو و بیهروده هسرتند ،لرذا
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نمیتوانند بدون تضمین باشند و مسئولیت دولت از بابت صریانت و احتررای بره حقروق
اعطا شده به شهروندان میباشد و تهدید این حق بر مبنای علل مشروعیت کارکردگرایی
دولت باعث تردید در مشروعیت حاکمیت میگردد (روشرن .)48:1368 ،در نهایرت در
صورت عدی انطباق قواعد جبران خسارت برا قواعرد عرای مسرئولیت مردنی ،رویکررد
انعطا پذیر حقوق مسئولیت مردنی مریبایسرت گرره گشرایی نمروده و امکران جبرران
خسارت را فراهم نماید.

نتیجهگیری
تجهیزات پزشکی ابزاری است برای ایکای بهترر حرق درمران؛ امرا فقردان ،نقرص و
سرروءکاربرد ایررن تجهیررزات در پررارهای از اوقررات صرردمات جررانی جبرررانناپررذیر و
خسارتهای مالی هنگکتی را به بیماران تحمیل مینماید کره لرزوی جبرران خسرارت را
اجتنابناپذیر میسازد و تبعیت از قواعد عرای مسرئولیت مردنی و مبرانی سرنتی آن کره
مستند به تقصیر یا اهمال دولت میباشد منجر به جبران نشدن خساراتی میگردد کره از
این رهگذر به بیماران وارد میگردد .لذا به منظرور جبرران خسرارت آسریب دیردگان و
سامان دهی زیان ناشی از آن گذر از قواعد سنتی مبتنی بر تقصیر و اسرتناد بره نظریرات
مبتنی بر عدی تقصیر ضروری مینماید .چنانچه بیان گردید برا قواعرد مسرئولیت مردنی
دولت مصرح در قوانین بسیاری از خسارتها بدون جبران باقی میمانند و چارهای جرز
رجوع و توسل به چهره انعطا پذیر حقوق مسئولیت مدنی وجود ندارد و همراهری برا
تحوتت حقوقی میتواند راهگشا باشد .آنچه بهتر میتوانرد توجیرهگرر جبرران زیران و
مسئولیت مدنی دولت باشد تحوتت اخیر و نظریات مرتبط با حقوق عمرومی و حقروق
بشر میباشد که فلسکه وجودی دولت و حاکمیت را در خدمت عمومی تکسیر مینماید.
از آنجا که درمان ا ز وظایف منصروص دولرت اسرت و لرزوی ایکرای ایرن حرق ایجراب
می نماید که دولت تعهدات خود را در حمایت از این حق عملی ساخته و بیمراران را از
حمایت ویژه خود برخوردار سرازد ،زیررا امرروزه پرذیرش مسرئولیت بردون تقصریر و
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حمایت از شهروندان یکی از ضرورتهای اجتماعی است و دولت با اعمال حمایرت از
این حق به همبستگی اجتماعی کم

نموده و بهرهمندی از حقوق عضرویت در جامعره

سیاسی را با این عمل به شهروندان خویش اعطا مینماید .در ایرن راسرتا برا توجره بره
بررسیهای بره عمرل آمرده در ایرن پرژوهش مریتروان گکرت بیمرار در کشرور مرا برا
محدودیتهایی مواجه است .انحصاری بودن عرضهی برخی کاتها و لروازی پزشرکی و
به تبع آن تحدید حق انتخاب بیماران ،بیاطالعی از کیکیت و قیمت واقعری بسریاری از
این کاتها و تجهیزات به دلیل تکاوت نرخ در فروشگاهها ،عردی ارائرهی اطالعرات تزی
توسط تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این قبیل تجهیزات هنگای خرید و از همره مهمترر
فقدان حمایت اجرایی فراگیر و قاطع از قوانین و مقررات موجود ،از مهمترین مشکالت
حقوقی بیماران ایرانی محسوب میشرود .باتوجره بره مسرائل و مشرکالت طررح شرده
پیشنهاد میگردد که مسئولیت پزشکان را بر مبنای نظریه تعهد ایمنی قرارداد کره مبنرایی
جدید و مستقل در مسؤولیت مدنی محسوب میشود و مریتروان خاسرتگاه آن را نظرای
حقوقی فرانسه قلمداد کرد .این نظریه بیان میکند که پزش

تعهد مریکنرد درد و رنرج

مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند .لرذا اگرر ایرن نظریره مبنرای مراجرع حقروقی
قرارگیرد میتوان شاهد کاهش تضییع حقوق بیماران شد.
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