
 

 

 

 

 

 

 

 

فمِ ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هطبلؼبت  

8331 پبییش، 3، شوبرُ 5دٍرُ   

31 -886صفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

  دور راه از پزشکی از نبشی مسئولیت
 

 2 ببببیی داریوش ،1رستگبر رضب

 ایزاى ،یبسَج ،یبسَج ٍاحذ ،اسالهی آساد داًشگبُ ،خصَصی حمَق ارشذ کبرشٌبسی داًشجَی 8
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 چکیده

طجمبت هختلف  رسبى یبری تَاًذ هیّبی گًَبگَى  درسهیٌِراُ دٍر( چْزُ ًَیٌی اس طجبثت است کِ تلِ هذیسیي )پششکی اس 

تلِ هذیسیي ٍ ًیش گستزگی  هحیطی سیستٍ اثزات هثجت  ّب ّشیٌِ ٍری ثْزُایی ثبلمَُ سهبى، . کبرجبهؼِ ثشزی ثبشذ

را  ّب آىپیش رٍیی ّن در کشَرهبى دارد کِ  ّبی چبلشًمبط لَت ایي فٌبٍری ثَدُ کِ  اسجولِپششکی اس راُ دٍر  ّبی سزٍیس

ثب تَسؼِ فٌبٍری اطالػبت ٍ ارتجبطبت ًیبسهٌذ تذٍیي ٍ تصَیت لَاًیي ٍ  سهبى ّناس طزفی  .این ثزشوزدُ اًذیشی چبرًُیش ثزای 

 هسئَلیت ی درثبرُ 8333 هذًی هسئَلیت ٍ لبًَى هذًی لبًَى طَرکلی ثِهمزراتی ّستین کِ پبسخگَی ًیبسّبی ػصزهبى ثبشذ 

ثیوبر یب هذّػی خسبرت  ثز ػْذُثبشذ؛ اثجبت تمصیز « ًظزیِ لْزی»است. اگز هسئَلیت پششکی هجتٌی ثز  سبکت پششک هذًی

ثبشذ، « ٍسیلِ»یب ثِ « ًتیجِ»ثبشذ، ثستِ ثِ ایٌکِ تؼْذ پششک، تؼْذ ثِ « ًظزیِ لزاردادی»هجتٌی ثز  کِ درصَرتیاست ٍ 

 تمصیز ثذٍى هسئَلیت یب هحض هسئَلیت ،8332هجبسات اسالهی هصَة  لبًَىاس سَی دیگز . دهَضَع هتفبٍت خَاّذ ثَ

 هبدُ .است ثبسگشتِ تمصیز هجٌبی ثِ ٍ ًپذیزفتِ داًبى حمَق اًتمبدّبی ٍ اهبهیِی اس فمْب ثزخی ّبی گفتِ ثِ تَجِ ثب را پششک

 ٍالغ شذُ است ػجبرتٌذ اس: هَرداشبرُایي تحمیك  هطبلجی کِ در اسجولًِیش ثیبًگز ّویي هطلت است.  جذیذ لبًَى 435

پششک ٍ ثیوبر،  ی راثطِپششکی ٍ تین جزاحی. ًَع  ی هؤسسِهسئَلیتِ هذًی ٍ کیفزی پششکِ اس راُ دٍر، کبدر درهبى، هذیز 

ًیش ٍ ًگبّی اجوبلی ثِ هسئَلیت هذًی پششک در فمِ اهبهیِّ  اًذ شذٍُالغ  هَردثحثهَججبت سمَط هسئَلیت پششکی 

 . این داشتِ
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