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سیس
ن
مسئولیت زپش کان رد تم کیفری ا گلستان
زهرا وهبی

8

چکیده
حقوق امخاص که واجد مدایط مداقبت بهدامت ملی هستند مرامل حرق دستدسری بره مداقبرت بردون
تبعیض و محدودیت مانی خاص بدای بدخی ا گدو ها مانند مداقبت های اورژانسی و بدنامه ریرزی مرد
بیمارستان و موارد مشابه می بامد .قرانون بهدامرت سرال  7005ایرن موضروع را پذیدفتره و مدکرز ملری
سالمت بد اساس قانون سال  7087مسئولیت اجدای کلیه سیاست های ابالغی و ارت بهدامت را بد عهرد
دارد .حمایت ا بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قدار می گیردد .بیمارسرتان هرای
دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهدامتی هستند .ا سوی دیگد کمسریون کیفیرت
خدمات درمانی بد استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند .سا مان محلی دیدبان سالمت نیز بره نسربت
به نحو و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد .دورنمای اعمالی بردای سرال هرای آتری در
این کشور تحت عنوان پیشگامان مناسایی می مود که انواع مداقبت های پزمکی را مدنظد قدار می دهرد.
موسسه هایی مانند موسسه  Marshبا هدل حمایت ا امخاص و مکایت فعالیت می نماید .مرکایت هرای
ایجاد مد ا سوی امخاص بدای پزمکان در نهایت منتهی به اعمال مجا ات بدای این امخاص در مردایط
به خصوص و بد اساس قانون پزمکی  8168این کشور می مود.
واژگان کلیدی :مسئولیت پزمکان ،نهادهای نظارتی ،نهادهای حمایتی ،مجا ات ها.

 -8دانشجوی دکتدی حقوق کیفدی و جدم مناسی و مدرس دانشگا zahravahabi1@yahoo.com
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مقدمه
مسئولیت قانون سالمت و سیاست عمومی در انگلستان بره پارلمران ،و یرد بهدامرت و و ارت بهدامرت
مدبوط میمود .طبق قانون بهدامت سال  ،7005عالو بد خدماتی که در حال حاضد در حال انجرام اسرت
مداقبت رایگان نیز مدنظد قدار گدفته است .حقوق کسانی که واجد مدایط مداقبت بهدامت ملری 8هسرتند
مامل حق دستدسی به مداقبت بدون تبعریض و محردودیت مرانی خاصری بردای بدخری گردو هرا ماننرد
مداقبتهای اورژانسی و بدنامهریزی مد ی بیمارسرتان ،و ارت بهدامرت سیسرتم مداقبرتهرای بهدامرت
عمومی را مدیدیت میکند اما مسئولیت رو مد بدای اجدای مداقبت بهدامت عمرومی (خردمات بهدامرت
عمومی) با یک سا مان جداگانه ،که همران سردویس /خردمات ،بهدامرت ملری در انگلسرتان اسرت ،ارائره
میگددد ( .)Department of Health NHS constituted for England,2014,4در سرال  ،7084در
انگلستان  8/8درصد ا تولید ناخالص ملی در مداقبتهای بهدامتی صدل مد .برا ایرن حرال اکثرد بودجره
 NHSا مالیات عمومی و مالیات بد درآمد بود و ا آن طدیق تأمین اعتبار صورت گدفته اسرت .همچنرین
در  NHSدرآمدهای حاصل ا افدادی که ا خدمات این سا مان به عنوان بیمار خصوصی نیرز بهرد گیردی
مرریکننررد؛ مررورد توجرره قرردار گدفترره اسررت

.(Office for National Statistics,UK,Health

)Accounts,2014,12

امخاصی که در انگلستان هستند ،معموالً به طور خودکار محق هستند که ا مداقبتهرای  NHSبهرد -
گیدی کنند و این امد به صورت رایگان صرورت مریگیردد .البتره بایرد توجره دامرت کره با دیدکننردگان
غیداروپایی 7و مهاجدین غیدقانونی فقط در بخش اورژانس و بدای بدخی بیمارستانهای عفونی میتواننرد ا
خردمات بهرد گیردی کننرد (Department of health, Guidance on Implementing the Over Seas

) .Visitors Hospital Charging Regulations,2015,3بد اساس آنچه که مطدح مد؛ قرانون مداقبرتهرای
اجتماعی و خدمات درمانی مصوب  ،7087مسئولیت اجدای کلیه سیاستهای ابالغی و ارت بهدامرت بره
سا مانی دولتی به نام خدمات ملی سالمت تفویض مد است .این سرا مان کره مسرئولیت خطیرد تعیرین
بودجه خدمات ملی سالمت را بد عهد دارد ،خدمات درمانی را ا طدیق نهادهای ید مجموعه خود مرامل
گدو های ارائهدهند خدمات بالینی ،هیأتهرای سرالمت و رفرا  ،نهادهرای محلری ،مؤسسره ملری تعرالی
سالمت و خدمات بالینی و به واسطه گدو های اجدایی منطقهای و محلی به افداد تحت پومش ارائره مری-
دهد.
1- National Health Service
2- Non- European- Visitors
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در نظام سالمت انگلستان کودکان ید پانزد سال و کودکان مشیول به تحصیل تمرام وقرت در سرنین
مانزد الی هجد سالگی ،افداد مصت ساله و باالتد ،افداد کمدرآمد ،نان باردار و مادرانی که در دوا د مرا
گذمته ایمان نمود اند ،افداد مبتال به سدطان ،درگید بیماریهای خاص بلندمدت و معلرولین ا مشرارکت
در هزینهی داروهای تجویزی معال هستند .بیمارانی که تعداد داروهای تجرویزی آنهرا خیلری یراد اسرت
میتوانند گواهی پیش پدداخت هزینه بدای یک دور سه ماهه به مبلن  78/80پوند انگلسرتان (چهرل و دو
دالر آمدیکا) و بدای دوا د ما به مبلرن یکصردوچهار پونرد (یکصردوپنجا دالر آمدیکرا) خدیرداری کننرد.
بیماران مذکور صدل نظد ا این که به چه تعداد داروی تجویزی نیا دارند بدای مدت گرواهی ،هریچ گونره
هزینه دیگد را پدداخت نخواهند کدد
حمایت های صورت گدفته ا مهدوندان در مینه اصول پزمکی محققین این مقاله را بردا آن دامرت ترا
در دو گفتار تحت عنوان سا مان های نظارتی و کنتدل کنند و همچنرین مجرا ات هرای مناسرایی مرد
بدای پزمکان موارد حمایتی ،نوع و میزان مسئولیت پزمکان را مورد بدرسی قدار دهند .پرژوهش حاضرد ا
نظد هدل ،کاربددی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاد ا کتب ،مقاالت و گزارش هرا بیران
مد است .پدسش این تحقیق این است که میو های حمایتی ا امخاص در سیستم حقروقی انگلسرتان
در کنار مریو

اعمرال و مناسرایی مسرئولیت پزمرکان چگونره خواهرد برود؟( Health and Social Care

.)information Centre,2015,15

 -1سازمان های نظارتی و کنترل کننده
پیش ا بدرسی و بیان سا مان های نظارتی و کنتدل کنند ال م است بیان نماییم که ارائره خردمات در
این کشور ا طدیق بیمارستانهای دولتی یا با ساختار هیأت انسانی تحت نظرارت سرا مان خردمات ملری
سالمت ،صورت می گیدد که مستقیماً به و ارت بهدامت پاسخگو هستند و یرا اگرد بره مرکل بنیادهرای
هیأت امنایی هستند ،تحت نظارت یرک نهراد نراظد قردار دارنرد .بنیادهرای هیرأت امنرایی ا آ ادی عمرل
بیشتدی بدخوردار میبامند و دستدسی آسانتدی به منابع سدمایه دارند و مریتواننرد درآمردهای مرا اد را
تصحیح یا کسدیهای موقتی را جبدان نمایند و دولت تمایل دارد که در آیند نزدیک بیمارستانهرا را بره
بنیادهای هیأت امنایی تبدیل کند .در سال  ،7084پانصد و چهل و هشت بیمارسرتان خصوصری و حردود
پانصد الی مشصد کلینیک ،طیف کامل را ا خدمات را ارائه مریدهنرد .ا جملره درمرانهرایی کره تحرت
پومش سا مان خدمات ملی سالمت نبود و مستلزم دور انتظرار طروالنی مردت هسرتند ،جداحریهرای
مدتبط با چاقی ،درمان نا ایی و  ...می بامد .ارائهدهندگان خدمات خصوصری بایرد در کمیسریون خردمات
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درمانی و همچنین نهاد ناظد نامنویسی کنند اما دریافت هزینه ا بیماران خصوصری ترابع مقردرات خاصری
نیست و هیچ گونره یارانره دولتری پدداخرت نمریمرود( Competition and Market, Authority,Private

 .)Health Care,2014,13ارائه خدمات درمانی ،الزام کنتدل و سا ماندهی طیف وسریعی ا بیمارسرتان هرا،
کلینیک ها ،سا مان های ارائه خدمات پزمکی و نظارت بد پزمکان را نشان می دهد .در ایرن گفترار در دو
بند تحت عنوان نهادهای نظارتی و نهادهای حمایتی بدخی ا این نهادها مورد بدرسی قدار می گیدد.

 -2نهادهای نظارتی
 -1-2وزارت بهداشت و سازمان خدمات ملی سالمت انگلستان
و ارت بهدامت و و ید بهدامت مسئولیت اصلی مدیدیت نظام سالمت را به عنوان یک مجموعره کامرل،
بد عهد دارد و قانون مداقبتهای اجتماعی و خدمات درمانی سال  ،87087وظرایف مهمری را بره سرا مان
جدید خدمات ملی سالمت انگلستان واگذار کدد است ا جمله نظارت کامل بد بودجه به اتفاق نهاد نراظد،
مسئولیت تعیین ندخ گدو های تشخیص بدای ارائه خدمات سالمت ملی .به عرالو سرا مان خردمات ملری
سالمت انگلستان ،بدخی ا خدمات تخصصی ا قبیل جداحی قلب کودک ،بدنامههای اصل ایمنریسرا ی و
غدبالگدی خدمات مداقبتهای اولیه ا جمله پزمکی عمومی ،دندانپزمکی و دارو را ارائه میدهد .سرا مان
خدمات ملی سالمت انگلستان عالو بد نظارت بد گدو های ارائهکنند خدمات برالینی و هردایت مسرتقیم
خدمات تخصصی ،مسئولیت تعیین استداتژی و جهتدهی فناوری اطالعات سالمت را نیرز برد عهرد دارد.
در سال  ،7084مؤسسات  NHSبه رهبدی  NHSانگلستان موارد و طدح های پرنج سرال آینرد را مطردح
نمود که چالشهرا و مشرکالت روبردوی ایرن مهرم را بیران نمرود

اسرت( .(NHS,England,Five Year

forward view,2014,11بدنامههای آ مایشی مطدح مد بدای این مدت ،مامل بدنامههای جدیرد مداقبرت
میبامد که به عنوان «پیشگامان» 7مناسایی میمود .بد اساس این مدلها افرزایش مداقبرتهرای اولیره،

7

افزایش دادن مداقبتهای سالمتی در طول مدت در منزل 4،مداقبتهای اجتماعی و مبکهای بردای ارتقراء
و مداقبتهای اورژانسی 6نیز مدنظد میبامد .نمایش پنج ساله پیش رو ،را کارهایی بدای بهبرود سرالمت و

1- The health and social care, 2017
2- Vanguards
3- Scaled up Primary Care
4- Enhanced health care in long time care homes.
5- Networks to improve emergency care.
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.

رفا ا جملره پیشرگیدی ا دیابرت را ارائره مریدهرد

( NHS England,Delivering the forwards view-

).NHS planning Guidance,2016,21

 -2-2کمسیون کیفیت خدمات درمانی

1

این کمسیون استانداردهای پایه ایمنی و کیفیت را ا طدل ثبتنامکنند خدمات تضمین میکند و برد
استانداردهای درمانی نظارت دارد .چنانچه کمیسیون ا کیفیت خدمات اطمینان حاصل ننمایرد مریتوانرد
خدمات را متوقف کند 7.نهاد ناظد نیز ،مجو کنتدل فعالیت تمامی ارائهدهنردگان خردمات درمرانی تحرت
پومش سا مان خردمات درمرانی ملری سرا مان را برد عهرد دارد .کمیسریون کیفیرت خردمات درمرانی،
مسئولیت تنظیم کلیه مداقبتهای اجتمراعی و خردمات درمرانی بزرگسراالن انگلسرتان را برد عهرد دارد.
تمامی ارائهدهندگان خدمات درمانی ا قبیل مؤسسات ،مشارکتهای انفردادی و پزمرکان کره بره صرورت
فددی و مستقل به طبابت مشیول هستند باید در این کمیسیون ،نرامنویسری نماینرد .ایرن کمیسریون برا
بهد گیدی ا استانداردهای کیفی در سطح ملی بد عملکدد اعضاء نظارت دارد و در صورت عدم اطمینران ا
کیفیت خدمات (ا سوی بیماران) میتواند ارائهدهندگان را مرورد بدرسری قردار داد و خردمات ضرعیف و
ناکافی را حذل کند .ال م به ذکد است که استانداردهای اساسی جدید بدای همه مداقبتهرای بهدامرتی و
اجتماعی در سال  7086به اجدا درآمد است.

7

)1- The care quality commission (CQC

 -7ال م به ذکرد اسرت کمسریون بهبرود بهدامرت و درمران ) The Commission for Healthcare Improvement(CHIبره
موجب قانون در سال  8888تاسیس مد و ین اولین سا مانی بود که تا آن مران عملکردد کلینیکری بیمارسرتان هرای خردمات
درمانی ملی انگلیس را ار یابی می نمود که در سال  7004فعالیت آن متوقف مد.
3- See: Commission for Health Improvement Account 2003-2004,(2005),P.4.Available at:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27347
9/0086.pdf.
3- Department of Health- Hard Truth: the Journey to Putting Patients first, volume on, of the
Government Response to the Mid Stafford shire NHS Foundation Trust Public inquiry, Jan, 2014,
Available
at:
http://www.gov.uk/governemtn/uploads/system/uploads/attachment-datafile/270368134658-cm-8777-vol-1-accessible/pdf.
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 -3نهاد های حمایتی
 -1-3مؤسسه Marsh

در انگلستان در کنار کنتدلهایی که توسط مؤسسات طدح مد در قسرمت قبرل بردای کنتردل کیفری
خدمات ارائه مد وجود دارد و در بدخی موارد به صداحت به حقوق بیماران بدای مرکایت بره دلیرل عردم
رضایت ا خدمات ارائه مد پدداخته مد است؛ بدخری ا مؤسسرات نیرز برا هردل حمایرت ا بیمراران و
امخاصی که مکایتی ا پزمکان و یا تمامی افدادی که در امور بهدامتی فعالیت مریکننرد؛ اقرداماتی را در
کنار خدمات ارائه مد ا طدل آن سا مان به انجام میرسانند .ا جمله ایرن مؤسسرات ،مؤسسره

Marsh

 Medical Practiceبه عنوان یک سا مان حمایتی است .بد این اساس ،امخاص باید مشکالت خرود را هرد
چه سدیعتد چند رو پس ا رخ دادن اتفاق حتماً مطدح نمایند .بدای ایرن کره ا مرکایت صرورت گدفتره
نتیجه بهتدی دریافت مود ،حداکثد ظدل مدت دوا د ما پس ا رخ دادن اتفاق باید ادعا مطردح گرددد و
یا حتی دوا د ما پس ا کشف مشکل ،مخص باید مکایت خود را کتبی به مدید عملیات 8اعالم نماینرد.
پیش ا آن که به بدرسی اقدامات صورت گدفته توسط این مؤسسه بپددا یم ،ال م است پیشرینهای ا ایرن
مؤسسه بیان گددد .مؤسسه مذکور در جروالی  ،8885در انگلسرتان تأسریس مرد اسرت و قسرمتهرای
وسیعی ا انگلستان را تحت پومش قدار داد و اقدامات وسیع و متعددی را در قالب چنرد کلینیرک انجرام
میدهد .هدل مؤسسه مذکور ارتقاء کیفیت خدمات سالمتی ارائه مد  ،تأثیدات و پاسخگویی بره نیا هرای
بیماران است .یکی ا اقدامات این مؤسسه مکایت و تنظیم آن علیه پزمکان و امخاصی است که خردمات
پزمکی را ارائه میدهند .ال م به ذکد است که خدمات وسیعی ،توسط مؤسسه فوقالذکد ارائه میگددد کره
ا جمله آنها میتوان به مداقبتهای قبل ا ایمان و چک مرش هفترهای ،7خردمات ضردانعقاد (ا جملره
وارفارین 7نظارت بد کودک ،واکسیناسریون و ایمرنسرا ی 4،درمانگرا دیابرت 6،بدنامرهریرزی خرانوادگی و

1- Operation Manager
2- Antenatal care and six weeks cheeks
)3- Anticoagulation service (including warfarin
4- Surveillance/Vaccination and Immunisation
5- Diabetes clinic
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کلینیک سالمت جنسی 8،کلینیک آنفوالنزا 7،کلینیک بیماریهای قلب و عدوق 7،جداحی کوچک 4،چرک-
های بهدامت  6،VHSکلینیک تنفسی 5و کلینیک تدک سیگار 7امار نمود.
در مورد مکایت ا پزمکان و امخاصی که خدمات درمانی ارائه میدهند ،باید بیان نمود که قروانین بره
صورت محدمانه مورد بهد بدداری قدار گدفته و بره مردت بره محدمانره برودن قروانین اعتقراد وجرود دارد.
بنابداین اگد (مخصی که مکایت میکند) بیمار نبامد اما ا طدل بیمرار بخواهرد مرکایتی را مطردح کنرد
باید مجو خود را بدای این کار (به نوعی وکالت) و یا اختیار ارائه مد ا طدیق مخصی که مردتبط بره آن
است را ارائه دهد مگد این که بیمار به واسطه بیماری یا ضعف ناتوان بامد .بد این اساس مؤسسره ،March
اعتداض خود را در طول مدت سه رو کاری مطدح مینماید و در حدود چهل رو کاری نتیجه مرورد نظرد
قابل دریافت است .با توجه به اهمیت فداوان بره بیمراران و حفر حقروق ایرن امرخاص؛ در صرورتی کره
بیماران ا نتیجه به دست آمد ا

این طدیق ناراضی هستند میتوانند (این امکان وجود دارد) که بره NHS

انگلستان مداجعه کنند و اگد حتی در نهایت بیمار هنو رضایت کافی را به دست نیاورد بامد ،قدم بعردی
ارتباط با سؤال رسیدگی به مکایات مددم علیه دولت (سدویس بهدامتی و پارلمرانی) 1اسرت و ایرن مهرم
بدای بدرسی مجدد موضوع صورت میگیدد .بد این اساس اگد ا طدیق مکایتهای غیدرسرمی کره «حرل
اختالل غیدرسمی» نامید میموند مکایتکنند نتواند به نتیجه بدسد ،حق خواهد دامرت کره ا طدیرق
مکایت رسمی اقدامات ال م را انجام دهد .مکایتهای صورت گدفته میتواند ا طدیرق پسرت الکتدونیکری
تلفن صورت گیدد. (Marsh Medical Practice,Patient,Complaint form,2017,4).

 -2-3سازمان دیدبان سالمت
به موجب قانون سال  ،7087یک نهاد جدید تحت عنوان «سا مان دیدبان سالمت» 8بره منظرور ارتقراء
منافع بیماران و تأسیس مداکز دیدبان سالمت به صورت محلی تأسیس مد .مداکز محلی دیردبان سرالمت
ا کسانی که نسبت به وضع خدمات مکایت دارند حمایت و پشتیبانی مریکنرد و مریتوانرد نگدانریهرای
1- Family planning/ sexual health clinic
2- Flu clinic
3- Heart and vascular disease clinic
4- Minor surgery
5- NHS Health checks
6- Respiratory clinic
7- Smoking cessation clinic
)8- Parliamentary and Health Service ombudsman (PHSO
9- Local Health Watches
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مدبوط به کیفیرت خردمات را بره سرا مان دیرد بران سرالمت انگلسرتان گرزارش نمایرد(

(Konstantina

.Grosios&Peter B.Gahan & Jane Burbidge,2010,4

 -4مجازات های انضباطی و ساختاری برای پزشکان
قانون پزمکی مصوب  88168در انگلستان که توسط پارلمان این کشور به تصرویب رسرید قرانونی برود
که مورای عمومی پزمکی 7را بدای تنظیم و کنتدل پزمکان ایجاد نمود .محکومیتهای تعیینی در قرانون
اصالحی در بخش ) 35 C (2ا قانون پزمکی مصوب  8817قابل مالحظه میبامرد .اصروالً سرا مان نظرام
پزمکی در ندگی خصوصی پزمکان دخالتی نمیکند و اما نظد به این که تعلیق موقت هرد پزمرک کیفرد
سنگینی محسوب میمود ،مطدح نمودن آن ضدوری به نظد میرسد .اصوالً با جویی ا یک پزمرک بره دو
دلیل صورت میگیدد :الف -اتهام به سوء رفتار مدید پزمکی 7:این نوع مکایت ،مکایتی است کره توسرط
یک فدد صورت پذیدفته است و یا مکایتی است که یک پزمرک طردح نمرود و یرا یرک ادار و مؤسسره
رسمی که با سا مان نظام پزمرکی در ارتبراط اسرت ادعانامره صرادر نمرود اسرت .ا ادارات و مؤسسرات،
میتوان به واحدهای و ارت بهداری سا مان خدمات ملی بهدامتی ) (NHSکره بیران نمرودیم ،نرام بردد.

4

1- Medical Act 1858
2- General Medical Council

 -7به نظد میرسد که سوء رفتار مدید پزمکی هیچ گا نمیتواند یک غفلت ساد پزمکی بامد بلکره مرامل پرار ای ا تخلفرات
مناخته مد میبامند که ا درجه اهمیت باالیی بدخوردار میبامند که میتوانند در جایگرا اجتمراعی و مریلی مرخص بسریار
مؤثد بامد.
 -4اقدامات صورت گدفته ،ا طدل پزمکان اصوالً به ادعاهای متعدد مدنی و جزایی علیه آنها منتفی میمرود اگرد چره مصرونیت
رسمی دربار آنها وجود ندارد و در سه یا چهار دهه اخید ،تعداد ادعاهای مدنی بدای غفلت کلینیکها در انگلسرتان افرزایش یافتره
است.
See: Lord woolf, Are the courts excessively Deferential to the medical profession? (2001) (9, Medical
Law Review, 1, 3, C, Sureau. 23.
با توجه به گستدش سهلانگاری و غفلت در انگلستان ا سوی پزمکان ادار رسیدگی به خدمات بهدامرتی و درمرانی طری The

 National Health Service Litigation Authorityدر سرال  ،7008 /7088تعرداد  5567درخواسرت سرهلانگراری دریافرت
نمود که د درصد نسبت به سال  7001/7008افزایش را نشان میدهد .البته ذکد این نکته خرالی ا لطرف نیسرت کره پیگیردی
کیفدی پزمکان ا سال  8880افزایش چشمگیدی را نشان میدهد و قبل ا آن این مسئله به ندرت قابل مشاهد بود است.
See: Re- Ferner, SE- McDowell, Doctors Charged with Manslaughter in the Course of medical practice,
2005, literature review (2006) 99. Journal of Royal Society of Medicine, 309.

به نظد میرسد که در حدود پنج درصد ا موارد مدو و مید پزمکی منجد بره پیگردد قرانونی در انگلسرتان مرد و حردود چهرل
درصد ا پدوند های قتلهای پزمکی منتهی به اعمال مجا ات در انگلستان میگددد .امتبا پزمرک ممکرن اسرت بسریار مردید

121

ب -اخطار قانونی توسط دادگا  :مانی که پزمک ،بزهکار یا جنایتکرار مرناخته مرود کره مرایعتردین آن
رانندگی در حال مستی است .در انگلستان تا سرال  ،8870بدابرد قرانون ،دادگرا خرانواد و دادگرا طرالق
موظف بود که هد پزمکی را که متهم به نا با ن موهدداری مرد و همردا ن در دادگرا طرالق حاضرد
مد بامد را به سا مان نظام پزمکی معدفی نماید ولی ا تاریخ مذکور به بعد این وظیفه دادگا لیرو مرد و
سا مان نظام پزمکی فقط در مواردی که ا طدل یاندیرد مسرتقیماً بره ایرن سرا مان مرکایت صرورت
گدفته بامد ،مورد رسیدگی قدار میدهد .به طور کلی در سا مان نظام پزمکی روندی قابل مالحظره اسرت
و آن این که در مدحله رسیدگی مقدماتی موارد بدرسی مد و ممکن است موضوع رد مرود .در غیرد ایرن
صورت پدوند به کمیته مخصوصی ارسال میگرددد و کمیتره مروارد کیفردی کره کراری مربیه دادرسری
مقدماتی (تحقیقی) را بد عهد دارد معلوم مینماید که آیا باید پدوند به دادگا بدود یا خید؟ کمیتره مروارد
کیفدی سدّی اقدام در بدابد موضوع مطدح مد بیان میدارد :یا اتهام را وارد ندانسته و رد میکند ،یرا اتهرام
را قبول مینماید ولی فقط به یک اخطار به پزمک کفایت میکند و یا اتهام را مهم و قابل توجره مریدانرد
بامد که معموالً اقدامات پزمکی اگد منتهی به مدو بیمار نشود ،پزمرک مرورد تعقیرب قردار نمریگیردد .بنرابداین در انگلسرتان
حمایت ا پزمکان مدنظد بود و غفلتهای بزرو منتهی به قتل غیدعمدی معموالً مورد توجه قدار میگیدند .در وضرعیت کنرونی
غفلت ناچیز ،محدود ای نامشخص دارد و به نظد میرسد که محدود جدایم ارتکابی را که پزمکان بردای بردرفتاری آنهرا صرورت
میگیدد ،کاهش مییابد و غفلتهای منتهی به آسیبهای جسمی و مدو و مید نامی ا جدایم جنایی مرورد توجره قردار گدفتره
است .آن هم به ویرژ در جردایم در مینرههرای تدافیکری ) ،(Road Traffic Act,1988,S1,S3,AS,2Bبهدامرت و ایمنری در
محیط کرار غفلرتهرای جنایرتآمیرز بیمراران مبرتال بره اخرتالالت روانری Mental Health Act, 1983, S. 12.7. Mental

) ،)Capacity Act 2005, S44آسریبهرای مردید بردنی ) (offense against person Act,7861,S20و یرا غفلرت کرودک
) .(Children and Young persons Act,1933,Sبا توجه به آنچه که ذکد گددید نزدیکتردین معیرار در حقروق انگلسرتان ،در
مقایسه با حقوق فدانسه ،ضدبه مدید یا غیدقانونی و یا سبب آسیب بدنی مدید ا بخرش بیسرتم قرانون مجرا ات علیره امرخاص
میبامد که در این قصد با صدمه بدای اثبات نیا نیست و فقط بیپدوایی بدای اثبات کفایت مریکنرد .ذکرد ایرن نکتره نیرز حرائد
اهمیت است که مخص ممکن است به واسطه  gross neglerice manslaughterمتهم نشود چدا کره (crown prosecution

 service) CPSیا نهاد تعقیب سلطنتی که مسئول پیگیدی اتهامات وارد در انگلستان اسرت تشرخیص دهرد کره ارتبراطی برین
رفتار دکتد و مدو بیمار وجود ندارد.
See: D. Griffiths, A Sanders, the Road to the Dock; prosecution Decision- making in medical
manslaughter cases, in Griffiths and sanders (eds), Medicine, crime and society, Cambridge university
press. Forth com 2013, P. 112.
بد این اساس غفلت یا بردرفتاری آگاهانره ) (Willful neglect lill treatmentآن چیرزی اسرت کره در حقروق انگلسرتان قابرل

مشاهد بود و مستلزم اثبات بیاحتیاطی ) (Recklessnessاست و در حال حاضد تنها سب مدو ا طدیق سرهلانگراری مردید
ا طدیق (مفهوم) سوءاستفاد ا خدمات بهدامتی جدمانگاری مد است.
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که آن را مایسته رسیدگی در کمیته انضباطی تشخیص داد و آن را به آنجا مریفدسرتد .در ایرن کمیتره
تمامی سوابق و مکایات ا قبیل محکومیتهای جنایی و جزایی و محکومیتهرای جردایم جنسری مطردح
میمود اما تنها در صورتی مورد بدرسی قدار میگیدند که ارتباطی با کار پزمکی و مسرئله صرنفی دامرته
بامند .بد این اساس کمیته باید تصمیم بگیدد که آیا نام فدد ا دفتد نظرام پزمرکی بردای همیشره حرذل
مود؟ یا تنها مدتی معین در حال تعلیق به سد بدد؟ و یا حکرم صرادر مرود ولری اجردای آن بردای مردتی
تعویض مود؟
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نتیجه گیری
توجه به جایگا امخاص و حمایت ا آنان در بعد سالمت و درمان در کنار سراید جنبره هرای کیفردی و
توجه به تفسید مضیق قوانین در جهت مسئول دانستن امخاص ،در بدابرد قرانون ،در کشرورهای گونراگون
حمایت ا افداد جامعه مورد توجه قدار گدفته و در مینه ارائه خدمات نکته بینی های فداوانی مردنظد قردار
گدفته است .بدرسی وضعیت هرای متفراوت سرا مان هرا و ارگران هرای مردتبط برا سرالمت امرخاص در
کشورهای مختلف دید وسیعی را در اصالح و بعضاً تدوین قوانین متناسب با سیستم کیفدی ایدان و برومی
نمودن سیاست های اعمالی را ایجاد می نماید .مسئول دانستن پزمرکان در کشرور انگلسرتان برا تصرویب
قانون بهدامت سال  7005در این کشور ا جایگا ویژ ای بدخوردار مد و تمدکز خاص دولرت ،برد اعمرال
سیاست بهد گیدی ا درآمد ناخالص ملی در بعرد بهدامرت و درمران نشران ا تمدکرز دولرت و نهادهرای
سیاسی بد امد درمان می بامد .تعدد نهادهای نظرارتی و حمرایتی در ایرن کشرور اعرم ا و ارت بهدامرت،
سا مان خدمات ملی سالمت انگلستان ،کمسیون کیفیت خدمات درمانی کره نظرارت برد مداکرز خردمات
درمانی را در سطح کشور بد عهد دارند ،در کنار نهادهای حمایتی که با هدل حمایرت ا بیمراران در ایرن
کشور صورت می گیدد ،نشان ا کنتدل ویژ و دوجانبه ای است که منتهری بره بدقرداری نروعی تعرادل در
ارائه خدمات این حو می مود .به نظد می رسد بدرسی دقیق و جامع سیسرتم سرالمت موجرود در ایرن
کشور می تواند در بعد تطبیقی نمونه خوبی بدای ارائه را حل های مناسب در مسائل الینحرل پریش روی
ساید سیستم ها مانند سیستم ایدان بامد.

124

مناب
-Commission for Health Improvement Account 2003-2004, (2005),Available at:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/273479/0086.pdf.
-Competition and Market; Authority, Private Health Care. Market investigation,
(2014), Available at: http://www.assets, publishing Servie, gov. uk/ Media/533/ap06565274 a 5660000023/private-Health care- main- report- pdf.
-D. Griffiths, A Sanders (2013), the Road to the Dock; prosecution Decisionmaking in medical manslaughter cases, in Griffiths and sanders (eds), Medicine,
crime and society, Cambridge university press. Forth.
-Department of Health- Hard Truth: the Journey to Putting Patients first, volume on,
of the Government Response to the Mid Stafford shire NHS Foundation Trust
Public
inquiry,
Jan,
2014,
(2014),Available
at:
http://www.gov.uk/governemtn/uploads/system/uploads/attachment-datafile/270368134658-cm-8777-vol-1-accessible/pdf.
-Department of Health NHS constituted for England, updated Oct, 14(2014),
Available at: http://www.gov.uk/government/publications/ The- NHS- ConstitutionFor- England.
-Department of health, Guidance on Implementing the Over Seas Visitors Hospital
Charging
Regulations
(2015),
Available
at:
http://www.gov.uk/government/uploads/system,visitor-hospital-charging-accs.pdf.
-Health and Social Care information Centre, prescriptions Dispensed in the
community
England
2005-15July-2015,
(2015),
Available
t:http://www.content,digital.nhs.uk/catologue-PUB
20664/Press-disp-com-eng2005-15-rep.pdf.
Konstantina Grosios & Peter B. Gahan & Jane Burbidge, Overview of healthcare in
the UK-Konstantina
Grosios
,
EPMA
Journal
https://core.ac.uk/download/pdf/81073704.pdf.

(2010)

,Available

at:

125
-Lord woolf (2001), Are the courts excessively Deferential to the medical
profession?Medical Law Review, 1, 3, C, Sureau. 23.
-Marsh Medical Practice, Patient, Complaint form, Version, 1.2, Date Published,
April 2017(2017), Available at: http://www.marsha/medical practice.com complaint
form- V1.2. pdf.
-NHS England, Delivering the forwards view- NHS planning Guidance, 2016, 172020/21-Des.
2015(2015),Available
at:
http://www.england.nhs.uk/wpcontent/uploads/2015-/planning-guide16-17-20-27.pdf.
-NHS, England, Five Year forward view, Oct, 2014, (2014), Available at:
http://www.England.nhs.uk/wp-content/uploads/20741-70/5.web.pdf.
-Office for National Statistics, UK, Health Accounts: 2014, May, 19, 2016(2016),
Available at: http://www.ONS.gov.uk/releases/UK health accounts 2014.
-Re- Ferner(2006), SE- McDowell, Doctors Charged with Manslaughter in the
Course of medical practice, 2005, literature review, 99. Journal of Royal Society of
Medicine.
hildren and Young person’s ct 1933.Mental Health Act, 1983, S. 12.7. Mental Capacity Act 2005, S44.. Offense against person Act. 7861, S20Road Traffic Act, 1988, S1, S3, AS, 2B.-

