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چکیده
تلهمديسين به معنای پزشکي از راه دور يکي از طرق ارائة خدمات بهداشتي درماني
است كه با استفاده از فناوری نوين و تجهيزات مدرن ارائه ميشود .تلهمديسين خدمات
گستردهای نظير مشاورة از راه دور ،راديولوژی از راه دور و جراحي از راه دور را در بر
ميگيرد .ارائة خدمات تلهمديسين به بيماران ،نيازمند كسب رضايت آگاهانة آنان از نحوة
ارائة خدمات ،روش درمان و ميزان خطرات احتمالي اين روش است .ارائهكنندگان خدمات
تلهمديسين گاه پزشکان و گاه مراكز درماني هستند .زماني كه اين خدمات توسط پزشکان
ارائه ميشود طرف قرارداد بيمار ،پزشکي است كه برای مثال به مشاوره يا درمان اينترنتي
و آنالين او ميپردازد و مسؤوليت اين پزشک نيز گاه در قالب مسؤوليت قراردادی ناشي از
نقض تعهدات قراردادی و گاه در قالب مسؤوليت قهری ناشي از خطای او محقق ميشود.
در مقابل هنگامي كه خدماتي نظير جراحي از راه دور به بيمار ارائه ميشود ،مركز درماني
كه جراحي در آن واقع ميشود ،طرف قرارداد بيمار است .با وجود اين كه در اين فرض
رابطة قراردادی ميان بيمار و پزشک راه دور متصور نيست اما مسؤوليت خطاهای پزشک به
صورت تبعي و بر اساس مبانيای نظير مسؤوليت كارفرما ،مسؤوليت جانشيني و نمايندگي
ظاهری با مركز درماني مطرح ميباشد.
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تلهمديسين ،پزشک راه دور ،مركز درماني ،بيمار ،مسؤوليت مدني در
تلهمديسين.
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پست الکترونيکM.saqafi@hotmail.com :
نوع مقاله :مروری تاريخ ارسال مقاله 22/3/22 :تاريخ پذيرش نهايي1323/1/11 :
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مقدمه
سالمت الکترونيک 1زمينة جديد و روبه رشدی است كه حاكي از تالقي
اطالعرسانى پزشکى -سالمت عمومى و مبادالت تجارى ميباشد .در سالمت
الکترونيک ،خدمات بهداشتي درماني از طريق اينترنت و فناورىهاى وابسته به آن
ارائه ميشود .اصطالح سالمت الکترونيک از سال  2222ميالدی مورد استفاده قرار
گرفته و زمينه فعاليتهای آن بسيار گسترده است كه از جمله ميتوان به ايجاد
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

پروندههای الکترونيکي و اطالعات سالمت برای شهروندان از طريق اينترنت،
تلهمديسين( 2پزشکي از راه دور) و قراردادن دستگاههايي خاص در بدن انسان به
منظور تنظيم كاركرد بدن اشاره نمود (ترابي؛ صفدری1331 ،ش ،.ص .)12اما از آنجا كه
بازار اينترنت و خدمات اينچنيني بسيار گسترده و بي نام و نشان است ،اينگونه
فعاليتها و خدمات نيازمند تمهيدات قانوني و ايجاد حد و مرز مقرراتي است
(حامدان1331 ،ش ،.ص .)22چرا كه سالمت الکترونيک و بهرهمندی از تکنينکهای
نوين پزشکي ،چالشهای حقوقي و اخالقي جديدی را به همراه دارد (حامدان،

1331ش ،.ص .)22البته در كشورهای خارجي ،قوانين و مقررات و همچنين متون
حقوقي متعددی را در اين زمينه ميتوان يافت ليکن به دليل اينكه فعاليتهای
مذكور صرفاً مختص كشورهای پيشرفته و خارجي نيست و در داخل ايران نيز از
خدمات گستردة آن نظير تلهمديسين در كلينيکهای مجازی تخصصي و با همکاری
دانشگاههای علوم پزشکي بهرهبرداری ميشود (هفتهنامة نوين دارو1321 ،ش ،.ص .)12در
نظام حقوقي ما خالء قوانين و مقررات و همچنين تحليل و تبيين مباحث حقوقي
اين امور احساس ميشود .از سوی ديگر ،به دليل عرصة گستردة سالمت الکترونيک،
بررسي حقوقي تمام حوزههای موجود امکانپذير نبوده و از اين رو در مقاله حاضر به
تبيين حقوقي يکي از اين حوزهها با نام تلهمديسين پرداخته ميشود .لذا به جهت
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اينکه ارائة خدمات از طريق تلهمديسين به روابط گسترده و بعضاً پيچيدة بيماران و
ارائهكنندگان خدمات ميانجامد سؤاالت و ابهاماتي مطرح ميشود از قبيل اينكه؛
رابطة بيمار با پزشک از راه دور چگونه است و بر اين اساس رابطة بيمار و
ارائهكنندگان خدمات بهداشتي درماني داخل در مركز درماني چگونه تبيين
ميشود؟ آيا آگاهي بيمار از نوع درمان به روش تلهمديسين و از راه دور ضروری
است؟ و در آخر اينكه مسؤوليت ضرر و زيان احتمالي بيمار به عهدة كيست؟ مركز
است؟
پاسخ به سؤاالت فوق نيازمند بررسي كلياتي در ارتباط با تلهمديسين و نحوة
ارائة خدمات بهداشتي درماني به بيماران ،دريافت رضايت آگاهانه از بيمار ،روابط
بيمار ،پزشک ،مركز درماني و پزشک خارج از مركز و مسؤوليت صدمات احتمالي
وارده بر بيمار است كه هر يک در بخشي جداگانه تبيين ميشود.
بخش اول :ارائة خدمات بهداشتي درماني از طريق تلهمديسین
ارائة خدمات بهداشتي درماني غالباً در مقولهای با عنوان قرارداد درمان صورت
ميپذيرد؛ قراردادی كه حاصل توافق شفاهي يا كتبي بيمار و مركز درماني يا پزشکي
است كه برای ارائة خدمات بهداشتي درماني از قبيل معاينه ،درمان ،جراحي يا حتي
مشاوره و پيشگيری به بيماران در مقابل حقالزحمه و عوض منعقد ميشود (شريفي؛

ثقفي1321 ،ش ،.ص .)31در نظام حقوق اروپايي ،قرارداد درمان را در حيطة قرارداد
خدمات )Barendrecht, 2002, P.781; Von Bar, 2009, p.326( 3و در نظام
حقوقي ايران از جمله عقود نامعين ميدانند (كاتوزيان1333 ،ش ،.ص21؛ صالحي،

1322ش ،.ص .)121اين قرارداد ،رضايي ،معوض ،عهدی ،از جانب بيمار جايز و از
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جانب پزشک يا مركز درماني الزم است (ثقفي1321 ،ش ،.صص .)1-12طرفين قرارداد
درمان نيز ارائهكنندگان خدمات بهداشتي درماني اعم از پزشکان و مراكز درماني 4و
بيماران هستند (ثقفي1321 ،ش ،.ص.)21

حال با اين مقدمه به بررسي ارائة خدمات درماني از طريق تلهمديسين
ميپردازيم .تله 2به معنای «فاصله ،مسافت ،دور» و مديسين 1به معنای «پزشکي،
طب» است و از اين رو معنای تلهمديسين «پزشکي از راه دور» ميباشد (كريمي،
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

رحيميپور ،حسني1332 ،ش ،.ص .)42تلهمديسين موجب ارتباط مراكز درماني و تيم
درمان يا انتقال اطالعات تشخيصي ميشود و برای بيماران و ارائهكنندگان خدمات
بهداشتي درماني امکان بهرهمندی از خدمات و تخصص پزشکان مناطق مختلف را
فراهم ميسازد (نطاق؛ رضاييراد1322 ،ش ،.ص .)24از جمله خدمات تلهمديسين،
مشاوره ،جراحي ،راديولوژی ،پاتالوژی و مراقبتهای خانگي از راه دور است (كاظمي،

1321ش ،.صص .)4-2برای مثال ممکن است بيمار در محل سکونت خود و از طريق
اينترنت و رابطة سمعي -بصری ويزيت شده و حتي عاليم حياتي وی نيز كنترل
شود (نطاق؛ رضاييراد1322 ،ش ،.ص )21يا اينکه جراحي بيمار در اتاق عمل با
فرامين مکانيکي از راه دور انجام ميشود (عباسي؛ صالحيكيا؛ رضايي1322 ،ش،.

ص .)123لذا در تلهمديسين ما با روابط سادة بيمار و ارائهكنندة خدمات روبه رو
نيستيم و روابط پيچيدهای متصور است كه گاه به رابطة بيمار و پزشک خارج از
مركز درماني منجر ميشود و گاه پزشک خارج از مركز درماني و محل مداوای بيمار
هيچگونه رابطهای با او ندارد و همين روابط نيز در ميزان مسؤوليت ارائهكنندگان
خدمات تأثيرگذار است .قبل از ورود به مباحث مذكور ،بررسي نحوة اطالعرساني به
بيمار و جلب رضايت او در ارائة خدمات بهداشتي -درماني از طريق تلهمديسين
ضروری است.
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بخش دوم :جلب رضايت آگاهانة بیمار در تلهمديسین
تماميت جسماني انسانها محترم است و هيچ انساني بدون مجوز قانوني حق
تصرف در جسم و جان ديگری ندارد و عدم تعرض به تن آدمي از اصول غيرقابل
انکار و اجتنابناپذيری است كه جز در موارد ضروری برای درمان بيمار و اخذ
رضايت قبلي نبايد نقض شود (نرگسي خرمآباد 1322 ،و 1321ش ،.ص .)23در اين راستا
قانون مجازات اسالمي فقط زماني اعمال طبي و جراحي را مجاز و فاقد مسؤوليت
كيفری ميداند كه با رضايت شخص يا اولياء و نمايندگان قانوني وی صورت گيرد.

اما تنها اخذ رضايت كافي نيست و اين رضايت بايد آگاهانه باشد .لذا در ابتدا به
بررسي رضايت آگاهانه ميپردازيم.
.1رضايت آگاهانه
امروزه رضايت بيمار بايد رضايت آگاهانه 3باشد؛ توضيح اينكه پزشک وظيفه
دارد قبل از هرگونه تصميمگيری از سوی بيمار ،خطرات درمان را برای او بازگو كند
تا بيمار بتواند با ديدی روشن و آگاهي از چگونگي معالجه ،دربارة آن تصميم گرفته
و رضايت دهد ( .)Stauch, 2008, P.103ارائة اطالعات كافي و جامع از سوی پزشک،
ضامن حفظ استقالل و آزادی اراده و انتخاب بيمار است؛ زيرا موجب ميشود بيمار
بتواند با ارزيابي منافع و مضررات يک روش درماني و خطرات احتمالي آن ،دربارة رد
يا قبول درمان تصميمگيری كند (لطفي1333 ،ش ،.ص.)42
رضايت آگاهانه از احکام و اصول اساسي حقوق و اخالق پزشکي است ( Cohen,

 )2013, P.xviاز اين رو در حقوق ايران نيز منشور حقوق بيمار به نوعي در راستای
تأييد رضايت آگاهانه بوده و مقرر داشته است :روشهای تشخيصي و درماني و نقاط
ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ،تشخيص بيماری ،پيش آگاهي و
عوارض آن و نيز كلية اطالعات تأثيرگذار در روند تصميمگيری بيمار ميبايست به او
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ارائه شود 2.در تعريفي بيان شده است :رضايت آگاهانه« ،رضايت به پذيرش اختياری
درمان از جانب بيمار اطالق ميگردد كه متعاقب كسب اطالعات الزم از نحوة عمل و
درمان ،درصد احتمال موفقيت معالجه ،امکان راهحلهای درماني جايگزين و ..حاصل
ميشود» (پارساپور ،قاسمزاده1322 ،ش ،.ص.)41

همچنين قصد و رضای بيمار هنگامي به صورت صحيح واقع ميشودكه آگاهانه
و به دور از هرگونه اضطرار ،اكراه يا فريب باشد (.)Simon, Shuman, 2007, P60
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

اين رضايت ،گاه صريح و گاه ضمني است .مثال رضايت ضمني هنگامي است كه
پزشک قبل از درمان ،رضايت صريح بيمار را دريافت نمايد ،ليکن در حين درمان با
مورد مشابهي روبرو ميشود؛ در اين مواقع برخي بيان ميدارند رضايت بيمار ضمني
است و به دليل مشابه بودن درمان ،پزشک مجاز به اقدام ميباشد ( Kazmier,
.)2009, P35

.2رضايت آگاهانه در تلهمديسین
برخي بر اين نظرند كه اشخاصي كه به ارائة خدمات و تجهيزات پزشکي به
صورت تلهمديسين ميپردازند ميبايستي قبل از ارائة هرگونه خدمات ،رضايت
آگاهانة بيمار يا نمايندة قانوني يا قراردادی او را كسب نمايند ( Ray Hays, 2006,

 .)P.217برخي با تأكيد بر دريافت رضايت آگاهانه از بيماران بيان ميدارند كه اين
رضايت حاكي از حداقل آگاهي بيمار از اطالعات الزم دربارة درمان به روش
تلهمديسين است (.)Hedberg, 2010, P.166
بنابراين ،اگرچه دريافت رضايت آگاهانه برای انجام هرگونه اعمال بهداشتي-
درماني نياز است ،ليکن اين امر در تلهمديسين اهميت بيشتری مييابد؛ زيرا اين
نوع درمان نوآوری جديد و به گونهای غيرمتعارف است و بيمار بيش از هر زمان
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ديگری نيازمند كسب آگاهي از روند درمان ،خطرات و منافع آن است ( Soyer,

 .)2012, P.162همچنين بيمار بايد از تخصص و مهارت پزشکي كه از طريق اينترنت
و از راه دور به درمان او ميپردازد مطلع باشد و به خصوص اينكه بداند اطالعات
محرمانة او در روند درمان اينترنتي در اختيار چه كساني قرار خواهد گرفت
( .)Cullen, 2006, P.180زيرا در اين روش آسيبپذيری سوابق بيمار و اطالعات
محرمانة او افزايش مييابد (عباسي؛ صالحيكيا؛ رضايي1322 ،ش ،.ص .)112اينكه آيا
تفاوتهايي ميان درمان از طرق عادی و درمان به روش تلهمديسين وجود دارد نيز
از ديگر اطالعاتي است كه ميبايستي به بيمار ارائه شود (.)Yogesan, 2012, P.205

الزم به ذكر است كه حقوقدانان دربارة كسب رضايت آگاهانه در تلهمديسين نظرات
يکساني ندارند و برخي در فروض مختلف نظريات متفاوتي ارائه دادهاند .در اين راستا
عدهای معتقدند هنگامي كه پزشک معالج بيمار ،صرفاً از طريق اينترنت يا ساير
وسايل ارتباطي از پزشکي كه در منطقهای ديگر و خارج از مركز درماني است
مشورت ميگيرد و برای مثال تصوير راديولوژی بيمار را جهت دريافت نظر پزشکي
متخصص برای او ارسال مينمايد ،دريافت رضايت بيمار و اطالع به او دربارة مشاوره
با ديگری نياز نيست ( .)Carroll, 2001, P.24اما در فرض ديگری نظير جراحي از
راه دور يا به طريق ويدئوكنفرانس ،يا در جايي كه بيمار از طريق اينترنت يا ساير
وسايل ارتباطي مستقيماً با پزشک از راه دور ارتباط برقرار ميكند ،رضايت آگاهانة
بيمار امری مسلم است (.)Darr, Koerner, 1997, P.24

بنابراين با توجه به نظريات فوق ،دريافت رضايت از بيمار آن هم به صورت
آگاهانه و با ارائة اطالعات كافي در تلهمديسين امری ضروری است كه ضرورت آن با
توجه به نوظهور بودن اينگونه خدمات و مشکالت احتمالي نظير قطع ارتباط

سید محمدهادي ساعي ،مریم ثقفي

خدمات و روشهای مدنظر پزشکان قبالً آزمايش شده يا جديد هستند و چه

Archive of SID

 / 311فصلنامه حقوق پزشكي

سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،بهار 3131

اينترنتي در اواسط جراحي يا لزوم تعويض و تغيير پزشکان ()Cohen, 2013, P.xvi
بيش از درمان به روش عادی احساس ميشود.
از سوی ديگر ،در تلهمديسين ،امکان دسترسي به اطالعات بيمار ،نظير پروندة
پزشکي او ،نوع بيماری و روند بهبود برای اشخاص متعددی فراهم ميشود؛ لذا
چنانچه حتي اين اشخاص در روند درمان دخيل نباشند باز هم برای آگاهي از
اطالعات بيمار نيازمند رضايت او هستند .اين نکتهای است كه برخي از نظريهپردازان
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

در فروض يادشده به آن توجهي نداشتهاند و در فرضي كه پزشک معالج برای مشاوره
با پزشک ديگر اقدام ميكند ،جلب رضايت بيمار را ضروری نداستهاند .اما بايد توجه
داشت ،اگرچه قانون ،اشخاص واجد صالحيت برای دسترسي به اطالعات بيمار را
احصا نکرده و اين امر از لحاظ حقوقي در هالهای از ابهام است (كريمي و همکاران،

1332ش ،.ص)23؛ ليکن بايد گفت غير از اشخاصي كه در امر درمان بيمار و ارائة
خدمات موردنياز به او دخيل هستند ،اشخاص ديگر حق دسترسي به اطالعات بيمار
را ندارند و در قوانين ما برای دسترسي غيرمجاز به اطالعات اشخاص ،منجمله
بيماران ،ضمانت اجرای كيفری موجود است .اين ضمانت اجراها در قانون مجازات
اسالمي 12،قانون تجارت الکترونيک 11و قانون جرايم رايانهای 12مشخص شده است.
همچنين حفاظت از اطالعات و اسرار بيماران از وظايف اماني ارائهكنندگان خدمات
13

ميباشد و نقض اين وظيفه ،ضمانت اجرای مدني نيز به همراه دارد.

بخش سوم :روابط بیماران و ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني در
تلهمديسین
هنگامي كه خدمات بهداشتي درماني به روش عادی ارائه ميشود تشخيص
روابط موجود ميان بيماران و ارائهكنندگان خدمات آسان است .ليکن در ارائة
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خدمات به صورت تلهمديسين همواره شاهد دخالت مستقيم يا غيرمستقيم حداقل
يک پزشک هستيم كه نه تنها از اعضاء مركز درماني نيست ،بلکه در منطقهای
دوردست و گاه در كشوری ديگر حضور دارد .در نتيجه اين سؤال مطرح ميشود كه
آيا ميتوان ميان بيمار و پزشک مذكور رابطهای اعم از قراردادی يا غير قراردادی
قائل شد؟ در صورت تحقق اين رابطه ،روابط بيمار و مركز درماني يا پزشک حاضر در
صحنه چگونه توجيه ميشود؟
صدمه ببيند برای مطالبة ضرر و زيان و مراجعه به مسؤولين ،علياالصول ميبايستي
رابطهای ميان او و پزشک يا مركز درماني موجود باشد ( Daar, Koerner, 1997,

 .)P.19لذا برای پاسخ به اين سؤاالت در ابتدا رابطة بيمار و مركز درماني و پزشک
حاضر در مركز بررسي ميشود و سپس به تبيين رابطة بيمار و پزشک خارج از مركز
درماني پرداخته ميشود.
 .1رابطة بیمار با مركز درماني و پزشك حاضر در مركز
اصوالً رابطة بيمار با مركز درماني يا پزشک معالج ،مبتني بر قرارداد است و اين
قرارداد هنگام مراجعة بيمار به مراكز درماني يا مطب يک پزشک با پرداخت حق
ويزيت يا تکميل فرمهای پذيرش ايجاد ميشود .لذا غير از موارد استثنايي ،نظير
فوريتهای پزشکي ،رابطة بيمار و ارائهكنندگان خدمات بهداشتي -درماني ،مبتني
بر قرارداد است (ثقفي1321 ،ش ،.ص .)14بنابراين هنگامي كه بيمار برای دريافت
خدمات بهداشتي -درماني حتي از طريق تلهمديسين به يک مركز درماني نظير
بيمارستان يا درمانگاه مراجعه ميكند رابطهای قراردادی ميان بيمار و مركز درماني
ايجاد ميشود .همچنين اگر بيمار برای بهرهمندی از خدمات مذكور به مطب پزشک

سید محمدهادي ساعي ،مریم ثقفي

اهميت تبيين اين روابط از آن جهت است كه اگر بيمار از خدمات ارائهشده
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مراجعه كند كه به صورت مستقل و خارج از مراكز درماني نظير بيمارستانها به امر
طبابت ميپردازد ،رابطة قراردادی ميان بيمار و پزشک شکل ميگيرد.
از سوی ديگر ،در مواردی نظير فوريتهای پزشکي كه امکان انعقاد قرارداد
درمان موجود نيست روابط بيمار و ارائهكنندة خدمات ،غيرقراردادی و بر مبنای
قوانيني است كه پزشکان و مراكز درماني را ملزم به ارائة خدمات به بيماران
مينمايد.

14

مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

 .2رابطة بیمار و پزشك خارج از مركز درماني (پزشك راه دور)
برخي معتقدند در تلهمديسين روابط ميان پزشک و بيمار هنگامي قابل تصور
است كه پزشک از راه دور ،اگرچه برخورد فيزيکي با بيمار نداشته باشد ،تعهد به
تشخيص ،معاينه يا درمان بيمار نمايد و بيمار نيز اين تعهد را بپذيرد ( Fleisher,

 .)Dechene, 2004, P.1-45بسياری از دادگاهها نيز با نظر مذكور موافق هستند و
روابط پزشک و بيمار را حتي در شرايطي كه اين دو هيچگونه مواجهه و رويارويي با
يکديگر ندارند نيز متصور ميدانند ( .)Fleisher, Dechene, 2004, P.1-45برای
برقراری اين روابط ،نيازی نيست حتماً پزشک بيمار را ببيند يا به مداوای او بپردازد.
در نتيجه ،پزشک مسؤول صدماتي است كه بيمار به سبب اعمال عمدی يا
غيرعمدی او متحمل ميشود ( .)Tandel-Korenchuk, 1997, P.110در پروندهای
نيز اين موضوع مورد بررسي واقع شد12و دادگاه حکم كرد كه رابطة ميان پزشک و
بيمار حتي در صورتيكه پزشک با بيمار مالقاتي نداشته يا صحبت نکرده است نيز
محقق ميشود؛ زيرا برای خدمات ارائهشده حقالزحمهای در نظر گرفته ميشود و
بيمار هزينههای معينشده و اجرت پزشک را پرداخت ميكند ( Daar, Koerner,

 .) 1997, P.19معالوصف ،با لحاظ چنين رابطهای ،باز هم مسؤوليت و وظايف پزشک
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از راه دور را محدودتر از مراكز درماني و پزشکان آنان شناختند ( Richards,

 ) Rathbun, 1999, P.201تا حدی كه حتي در شرايطي كه پزشک معالج برای
مشاوره با پزشک ديگر با او مذاكره ميكند ،به دليل عدم تأثير مستقيمي كه پزشک
مشاور بر درمان بيمار دارد ،رابطهای ميان وی و بيمار قائل نيستند ( Fleisher,

 .)Dechene, 2004, P.1-46در حاليكه در فرض مذكور نيز اگر پزشک مشاور به
ارزيابي بيمار بپردازد و پزشک معالج ،مطابق توصيههای او بيمار را درمان كند ،رابطة
پزشک مشاور به صورت غيرمستقيم در امر درمان دخيل ميشود ( Youngberg,

.)2012, P.563
از طرفي ،هنگامي كه دخالت پزشک خارج از مركز درماني و از راه دور تا
اندازهای است كه خود او پزشک معالج محسوب ميشود ،مانند جراحي از راه دور و
با بازوهای رباتيک ،رابطة بيمار و او يقيناً حاصل شده و وظايف و مسؤوليتهای
پزشک مذكور مانند يک پزشک معالج است (.)Richards, Rathbun, 1999, P.201
بنابراين ،چنانچه رابطهای ميان بيمار و پزشک از راه دور قائل باشيم -كه اين
امر اجتناب ناپذير است -ميبايست وظايف معيني نيز برای اينگونه پزشکان تعريف
نماييم و آنان را مسؤول ضرر و زيان حاصل از معاينات ،تشخيص ،درمان و اهمال و
تقصير در توصيهها ،و مشاورات خود بدانيم (;Richards, Rathbun, 1999, P.202

.)Youngberg, 2012, P.563
از سوی ديگر با پذيرش روابط ميان بيمار و پزشک راه دور اين سؤال مطرح
ميشود كه مبنای اين روابط چيست؟ در پاسخ ،برخي بر اين نظرند كه رابطة بيمار
و اينگونه پزشکان در اغلب موارد مبتني بر رابطة قراردادی است ( Simmers,
.)Simmers-Nartker, Simmers-Kobelak, 2009, P.326
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ميان پزشک مشاور و بيمار مفروض است ( )Faust, 2007, P.51زيرا در اين حالت
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اما بايد گفت كه در غالب موارد نميتوان رابطة قراردادی را لحاظ نمود بلکه
ميبايست ميان موارد مختلف تفاوت قائل شد .از اين رو در جاييكه بيمار از طريق
اينترنت يا ساير وسايل ارتباطي با پزشکي از راه دور مستقيماً ارتباط برقرار ميكند و
از توصيهها و تشخيص و درمان او بهرهمند ميشود ،تحقق رابطة قراردادی ميان
بيمار و پزشک مفروض است .ليکن زماني كه بيمار به يک مركز درماني مراجعه
مينمايد و در آن مركز و با استفاده از تجهيزات مركز مزبور از طريق ويدئوكنفرانس
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

جراحي ميشود يا توسط بازوهای رباتيک حركت دست جراح به درون بدن بيمار
منتقل ميشود يا اينكه پزشک از طريق اينترنت نقش راهنما و سرپرست تيم
جراحي با جراحان كم تجربه را به عهده دارد (حسيني ،مقدسي ،اسدی1321 ،ش ،.ص)12

تصور رابطة قراردادی ميان بيمار و پزشک خارج از مركز صحيح به نظر نميرسد.
زيرا در اين مواقع ،بيمار توسط مركز درماني پذيرش ميشود و هزينههای درمان را
نيز به مركز پرداخت ميكند و گاه پزشک خارج از مركز و از راه دور را نميشناسد،
بنابراين ،رابطة قراردادی بيمار با مركز درماني ايجاد ميشود و رابطة بيمار و پزشک
راه دور را بايد در قالب روابط غيرقراردادی و مسؤوليت او را مطابق مسؤوليت مدني
بررسي نمود.
بخش چهارم :مسؤولیت ضرر و زيان واردشده بر بیمار در تلهمديسین
در ارائة خدمات به روش تلهمديسين ،مسؤوليت ورود خسارات و ضرر و زيان
وارده به بيماران را ميتوان بر مراكز درماني ،پزشکان داخل مراكز درماني و پزشکان
خارج از مراكز يا پزشکان راه دور تحميل نمود.
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 .1مسؤولیت مراكز درماني
همانگونه كه بيان شد در اغلب مواردی كه بيماران به مراكز درماني مراجعه
مينمايند رابطة بيماران و مركز مبتني بر قرارداد بوده و به تبع آن ،مسؤوليت مركز
درماني نيز مسؤوليت قراردادی است .لذا چنانچه خدمات تلهمديسين از جانب مركز
درماني ارائه شود ،مسؤوليت مركز درماني مبتني بر قرارداد است .البته الزم به ذكر
است كه وجود مسؤوليت قراردادی ،مانع از اقامة دعوی بر مبنای مسؤوليت مدني و
شود (كاتوزيان1333 ،ش ،.ص.)311

مسؤوليت مراكز درماني گاه مستقيماً ناشي از تقصير و خطای خود آنان است
كه مطابق نظرية مسؤوليت مستقيم يا مسؤوليت قانوني 11ميبايستي صدمات وارده
بر بيمار را جبران نمايند .زيرا به محض انعقاد قرارداد با بيمار ،تعهداتي ايجاد
ميشود كه عدم ايفای هر يک از اين تعهدات از سوی مركز درماني ،تقصير محسوب
ميشود و موجب مسؤوليت است (خشنودی1322 ،ش ،.ص .)42در برخي مواقع نيز
مسؤوليت مركز درماني به موجب خطا و تقصيری است كه پزشکان و پرسنل درماني
آنان مرتکب ميشوند .در فرض اخير ،مسؤوليت مراكز درماني مطابق نظرياتي چون
11

مسؤوليت كارفرما ،مسؤوليت جانشيني ،نظرية نمايندگي ظاهری يا تقصير سازماني

توجيه ميشود .ليکن از آنجا كه غالباً پزشک از راه دور از پرسنل و خدمة مركز
درماني محسوب نميشود ،نميتوان نظرياتي نظير مسؤوليت كارفرما يا مسؤوليت
جانشيني را اعمال نمود .لذا به نظر ميرسد نظرية نمايندگي ظاهری مناسبتر از
نظريات ديگر باشد .مطابق اين نظريه ،بيماران با مراجعه به يک مركز درماني معتبر
گمان ميكنند كه كادر درماني مركز ،دارای تخصص و مهارت كافي هستند و بر
همين اساس ،جواز ورود به مركز و ارائة خدمات بهداشتي درماني به آنان داده شده
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ضمان قهری نميباشد و از اين رو بيمار ميتواند از هر دو چهرة مسؤوليت منتفع
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است ( .)Kavaler, Spiegel, 2003, P.255از اين رو ،چنانچه از اعمال پزشک راه
دور و خارج از مركز ،صدمهای به بيماران وارد شود ميتوانند مطابق نظرية مذكور ،از
مركز درماني مطالبة خسارت نمايند؛ زيرا برخي پزشک راه دور را نمايندة مركز
درماني ميدانند ( .)Carroll, 2001, P.397البته الزم به ذكر است كه نظرية
نمايندگي ظاهری به دليل عدم پذيرش و شناسايي در نظام حقوقي ما نميتواند
مبنای مسؤوليت مراكز درماني باشد .اما نکتة حائز اهميت اين است كه در
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

تلهمديسين ،خطر عمده و اساسي از جانب پزشکان و پرسنل نيست ،بلکه خطر
عمدة اين نوع خدمات ،از سوی تجهيزات پيشرفتهای نظير بازوهای رباتيک در
جراحي از راه دور يا اينترنت و وسايل ارتباطي است .زيرا قطع اينترنت و رابطة با
پزشک راه دور يا اخالل در كار تجهيزات ديگر خطرات و صدمات جبرانناپذيری به
همراه دارد .از اين رو ،برخي معتقدند در ارائة خدمات از طريق تلهمديسين،
بيشترين مسؤوليت متوجه مراكز درماني است زيرا هرگونه اخالل در تجهيزات
مربوطه ،موجب صدمه به بيمار شده و مسؤوليت اختالل تجهيزات نيز با مركز
درماني ذیربط است (.)Hoffman, Podgurski, 2009, P.1536
.2مسؤولیت پزشك داخل در مركز درماني
در برخي نظامهای حقوقي نظير نظام حقوقي آمريکا ،رابطة ميان پزشک معالج
و پزشک راه دور را مطابق احکام و قوانين وكالت تبيين ميكنند ( Challacombe,

 .)Kavoussi, Patriciu, 2006, P.615مطابق اين نظر ،پزشک از راه دور كه به
مشاوره يا درمان بيمار ميپردازد به نيابت از پزشک معالج اقدام ميكند ،در نتيجه
اعمال او برای پزشک معالج بوده و مسؤوليت نيز متوجه پزشک معالج است .ليکن با
فرض پذيرش اين نظر نيز مسؤوليت موكل ،مانع از مسؤوليت وكيل نسبت به خطا و
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تقصير خود نميباشد 13.در نظر ديگری آمده كه در خدمات تلهمديسين ،مسؤوليت
صدمات وارده به بيمار ،متوجه هر دو پزشکان است و هم پزشک معالج و هم پزشک
از راه دور مسؤول جبران خسارات وارده هستند (.)Angood, 2001, P.1449
الزم به ذكر است كه در مواقعي كه نقش پزشک از راه دور بسيار كمرنگ بوده
باشد به نوعي كه صرفاً در مسألهای خاص نظير تفسير آزمايشات بيمار مورد مشورت
پزشک معالج قرار گيرد ،مسؤوليت اصلي و عمدة خسارات وارده به بيمار ،متوجه
صورت مستقل و در مطب خود به معالجه بيمار اشتغال دارد و طرف قرارداد بيمار
است) يا قهری باشد.
.3مسؤولیت پزشك خارج از مركز درماني (پزشك راه دور)
بيمار برای مطالبة خسارات وارده از پزشک راه دور ميبايست امور ذيل را اثبات
نمايد:
 -1رابطة بيمار و پزشک راه دور كه مطابق اين رابطه ،پزشک وظيفة مراقبت از
بيمار 12را داشته و اين وظيفه را نقض كرده باشد؛
 -2نقض وظيفة مراقبت از سوی پزشک موجب خسارت به بيمار شده باشد؛
 -3زيان وارده مستقيماً نتيجة نقض وظايف از سوی پزشک باشد ( Carroll,
.)2001, P.392

مطابق يک نظرية سنتي ،هنگامي كه ميان پزشک و بيمار رابطهای متصور باشد
كه در اكثر مواقع اين رابطه به شکل قراردادی نمايان ميشود؛ پزشک ،وظيفة
مراقبت از بيمار را دارد و در صورت نقض آن ،مسؤول است ( Kumar, 2008,

 .)P.173همانگونه كه در بخش گذشته بيان شد ،در اكثر خدمات تلهمديسين،

سید محمدهادي ساعي ،مریم ثقفي

پزشک معالج است كه ممکن است اين مسؤوليت قراردادی (در مواقعي كه پزشک به
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تصور رابطة ميان بيمار و پزشک راه دور امکانپذير است ليکن با اينحال برخي
مسؤوليت پزشک راه دور را محدودتر و كمتر از پزشکان داخل در مركز درماني
ميدانند ( .)Kumar, 2008, P.174در مقابل اين نظر بايد گفته شود در مواقعي كه
پزشک راه دور همچون پزشک معالج عادی كه در مطب و مركز درماني حضور دارد
به درمان بيمار ميپردازد ،نظير ارائة خدمات از طريق تلفن و اينترنت به بيمار،
مسؤوليت پزشک راه دور همچون پزشکان عادی است .بنابراين در مقابل انجام خطا
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

و تقصير خود مسؤول ميباشند .از مصاديق خطای خدمات اينچنيني نيز ميتوان به
عدم پيگيری و عدم پاسخگويي اينترنتي يا تلفني پزشک يا اهمال در دعوت از
بيمار به مركز درماني در صورت نياز مبرم و فوری بيمار ،اشاره نمود .اين مصداق
مورد حکم دادگاه نيز واقع شده و در پروندهای 22،قاضي ،پزشک راه دور را مسؤول
شناخت زيرا او ميتوانست با پيگيری تلفني وضعيت بيمار خود ،جان او را كه طفلي
مبتال به مننژيت بود ،نجات دهد (.)Hoffman, Podgurski, 2009, P.1550

همچنين در مواقعي كه پزشک راه دور به عنوان يک راهنما به مديريت تيم
جراحي ميپردازد (كاظمي1321 ،ش ،.ص ،)1در صورت قصور و خطا ،مسؤوليت او
مفروض است .البته در اين فرض ميتوان با نظرياتي چون نظرية ناخدای
كشتي21،پزشک راه دور را نه تنها مسؤول خطا و تقصير خود ،بلکه مسؤول خطای
ديگر اعضای تيم جراحي نيز محسوب نمود .البته اين نظر در نظام حقوقي ايران
پذيرفته شده نيست و هيچيک از اعضای تيم جراحي مسؤول اعمال ديگری نيستند
22

و هركس مسؤوليت خطا و تقصير خود را برعهده دارد.

اما گذشته از مباحث

مذكور در نظام حقوقي ايران ،مسؤوليت پزشک راه دور را همواره ميتوان با اثبات
23

خطا و تقصير او بر اساس مادة  1قانون مسؤوليت مدني اثبات نمود.
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نتیجهگیري
ابعاد حقوقي تلهمديسين به عنوان ابزاری نوين در جهت ارائة خدمات بهداشتي
درماني به بيماران در هالهای از ابهام قرار دارد؛ لذا اين مقاله در جهت تبيين امور
حقوقي اين خدمات در حقوق ايران تدوين شده است .چگونگي كسب رضايت
آگاهانه از بيماران ،تبيين روابط بيماران ،مراكز درماني و پزشکان اعم از پزشکان
داخل در مركز درماني و پزشکان راه دور و در نهايت ،بررسي مسؤوليت مدني
مطابق آنچه بيان شد ،بيماران برای بهرهمندی از خدمات تلهمديسين ميبايست از
نحوة ارائة اين خدمات ،منافع و خطرات آن آگاه شوند و به طور كلي با چشماندازی
روشن و آگاهانه به استقبال دريافت اين خدمات روند .رضايت آگاهانة بيماران به
جهت نوظهور بودن خدمات مذكور و خطرات غير قابل اغماض آنها بيش از ساير
خدمات بهداشتي درماني احساس ميشود.
ارائهكنندگان خدمات تلهمديسين گاه پزشکان و گاه مراكز درماني هستند.
هنگامي كه بيمار به طور مستقيم و بدون دخالت يک مركز درماني و از راه دور
تحت درمان يک پزشک قرار ميگيرد ،طرفين قرارداد بيمار و پزشک راه دور هستند
و فاصلة دور و عدم دسترسي مستقيم به بيمار ،مانع از انعقاد قرارداد درمان نيست.
ارائة مشاوره به بيمار به صورت آنالين توسط پزشک ،نمونة اين گونه قراردادهاست.
در اين فرض ،چنانچه از مشاورة پزشک ،آسيبي به بيمار وارد شود ،زيانديده
ميتواند بر مبنای قرارداد منعقدشده و مسؤوليت قراردادی پزشک يا مسؤوليت
قهری و استناد به تقصير و خطای او ،اقامة دعوی نمايد .از سوی ديگر ،هنگامي كه
خدمات تلهمديسين به واسطة يک مركز درماني ارائه ميشود ،طرف قرارداد بيمار،
مركز درماني است؛ هرچند مداوای بيمار توسط پزشکي از راه دور صورت پذيرد.

سید محمدهادي ساعي ،مریم ثقفي

ارائهكنندگان خدمات اينچنيني از مباحثي است كه در اين مقاله بررسي شده است.
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نمونة چنين قراردادی جراحي بيمار در يک مركز درماني توسط ويدئوكنفرانس و
تحتنظر يک جراح متخصص در خارج مركز درماني است كه به هدايت تيم جراحي
ميپردازد .در فرض اخير ،مسؤوليت مركز درماني به صورت مستقيم و غيرمستقيم
متصور است .مسؤوليت مستقيم مركز به سبب عيوب تجهيزات يا قطع ارتباط با
جراح راه دور در حين عمل و اموری از اين قبيل محقق ميشود .اما مسؤوليت غير
مستقيم مركز ،ناشي از خطاهای پرسنل درماني يا حتي پزشکان راه دور است كه با
مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

نظرياتي چون مسؤوليت كارفرما ،مسؤوليت جانشيني يا نمايندگي ظاهری توجيه
ميشود.
در نهايت بايد گفت كه پيشرفت تکنولوژی و به كارگيری خدمات تلهمديسين،
گامي مؤثر در علم پزشکي است كه از جمله فوايد آن دسترسي بيماران مناطق
محروم از متخصصين اين علم ،بدون نياز به پيمودن مسافتي طوالني و از طريق
اينترنت و فناوریهای وابسته به آن است .اما خطرات احتمالي اين تکنولوژی جديد،
تبيين قوانين ،مقررات و تفاسير حقوقي مرتبطي را ميطلبد تا حقوق بيماران هرچه
بيشتر و بهتر مورد حمايت قرار گيرد.
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پينوشتها
1-E-Health.
2-Telemedicine.
3-Service Contract.

5-Tele.
6-Medicine.
 -1مادة  123قانون مجازات اسالمي مصوب ...« :1322رفتاری كه در قانون جرم محسوب ميشود در
موارد زير قابل مجازات نيست... :ج -هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا
سرپرستان يا نمايندگان قانوني وی و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود.»...
8- Informed Consent.
 -2مادة  4-1-2منشور حقوق بيمار در ايران.
 -12مادة  143قانون مجازات اسالمي نيز مقرر ميدارد« :اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان
وكليه كسانيكه به مناسبت شغل يا حرفة خود محرم اسرار ميشوند هرگاه در غير از موارد قانوني ،اسرار
مردم را افشا كنند به سه ماه و يک روز حبس ...محکوم ميشوند».
-11مادة  11قانون تجارت الکترونيک« :هركس در بستر مبادالت الکترونيکي شرايط مقرر در مواد
( )23و( )22اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محکوم ميشود» و مادة
 23اين قانون مقرر ميدارد« :ذخيره ،پردازش يا توزيع «دادهپيام»های شخصي مبين ريشههای قومي يا
نژادی،ديدگاههای عقيدتي ،مذهبي ،خصوصيات اخالقي و «داده پيام»های راجع به وضعيت جسماني ،رواني
و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است».
 -12مادة  11قانون جرايم رايانهای« :هركس به وسيلة سيستمهای رايانهای يا مخابراتي صوت يا
تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگری را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران
قرار دهد ،به نحوی كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود ،به حبس از نود و يک روز تا دو
سال يا جزای نقدی از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
 Fiduciary Duty-13بنگريد به :ثقفي ،مريم .)1321(.مطالعة تطبيقي قرارداد درمان در
نظامهای حقوقي ايران و انگليس .پاياننامة كارشناسي ارشد حقوق خصوصي .قزوين :دانشگاه بينالمللي
امام خميني(ره) .صص .22-111

سید محمدهادي ساعي ،مریم ثقفي

 -4البته تمامي پزشکان و مراكز درماني نميتوانند طرف قرارداد محسوب شوند .به عبارت ديگر،
هنگاميكه پزشک زيرمجموعه يک مركز درماني نظير بيمارستان و يا درمانگاه است ،طرف قرارداد مركز
درماني مربوطه مي باشد و پزشک از اعضا و پرسنل آن مركز درماني محسوب ميشوند و به نمايندگي از
مركز اقدام ميكند .همچنين تمامي مراكز درماني از طرفين قرارداد درمان محسوب نميشوند و اين امر
محدود به مراكزی نظير بيمارستانها و درمانگاههای خيريه است كه دارای شخصيت حقوقي هستند.
بنگريد به :ثقفي ،مريم .)1321(.مطالعة تطبيقي قرارداد درمان در نظامهای حقوقي ايران و انگليس .پاياننامة
كارشناسي ارشد حقوق خصوصي .قزوين :دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره).صص . 21-11
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-14بند  1ماده واحدة قانون مجازات خودداری از كمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني:
« هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوری خود يا كمک
طلبيدن از ديگران يا اعالم فوری بهمراجع يا مقامات صالحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجة آن
جلوگيری كند بدون اينکه با اين اقدام خطری متوجه خود خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا
داللت اوضاع و احوال بر ضرورت كمک از اقدام به اين امر خودداری نمايد .به حبس جنحهای تا يک سال و
يا جزای نقدی تا پنجاه هزار ريال محکوم خواهد شد .در اين مورد اگر مرتکب از كساني باشد كه به اقتضای
حرفة خود ميتوانسته كمک مؤثری بنمايد به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال يا جزای نقدی از ده
هزار ريال تا يکصد هزار ريال محکوم خواهد شد .مسؤوالن مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از
پذيرفتن شخص آسيبديده و اقدام به درمان او يا كمکهای اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر
شده محکوم ميشوند».

مطالعة تلهمدیسین (پزشكي از راه دور) از منظر حقوقي

مادة  3قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني« :خودداری بيمارستانها از پذيرش و ارائة
خدمات اوليه الزم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زير محکوم ميگردد
.»...
مادة  3آييننامة اجرايي مركز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درماني« :كلية بيمارستانها
و مراكز درماني تهران اعم از عمومي و خصوصي موظفند بيماران اورژانس را پذيرفته و خدمات درماني
اورژانس مورد نياز را انجام دهند».
15-Hand v. Tavera.864 s.w.2d 678(cr.APP.Tex.1993).
 :Direct or Legal Liability-11مطابق نظرية مسؤوليت مستقيم يا قانوني هر شخص مستقيماً
مسؤوليت قانوني دارد و بر اين اساس تمامي كاركنان گروه درماني در قبال اعمال خود از يک سطح اولية
مسؤوليت برخوردارند .بنگريد به :ثقفي ،مريم .)1321(.همان ،صص.141-141
Agency،Vicarious Liability.،Respondeat Superior -11
 ،Corporate Negligenceبنگريد به :ثقفي ،مريم .)1321(.همان ،صص.143-122

Apparent

،

 -13مادة  111قانون مدني«:هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل
مسبب آن محسوب ميگردد مسؤول خواهد بود».
 :Duty of Care -12وظيفة مراقبت شامل مراقبت متعارف و به كارگيری مهارت در ضمن معاينه،
مشاوره و درمان است .همچنين اين وظيفه زماني به خوبي ايفا ميشود كه موقعيت بيمار ،سوابق ،عاليم
فيزيکي و جسمي او به دقت بررسي شود .در مواقع لزوم،آزمايشات كافي صورت گيرد و تالش الزم در
جهت كاهش درد و رنج بيمار انجام پذيرد ،خواه بيمار درمان شود و خواه بيماری ناعالج داشته باشد.
بنگريد به:
Koch. Bernhard A.(2011). Medical Liability in Europe: A Comparison of
Selected Jurisdictions. Walter de Gruyter. PP. 171-172.
20-Fletcher v.Ford 377 S.E.2d 206,207,209(Ga.Ct, App.1988).
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Abstract
Telemedicine meaning long-distance medicine is one of the ways to
provide health care services that takes place using technology and
modern equipment. Telemedicine includes services such as telecouncil,
teleradiology and telesurgery. Providing telemedicine services to
patients is required their informed consent on the delivery of services,
the method of treatment and its rate risk. Telemedicine service providers
are either physicians or medical centers. When these services are
provided by physicians patients` party is for example a physician who
takes his council, and internet and online treatment, and the physicians`
liability occurs either in the form of contractual liability resulting from
fails to perform of contractual obligation or tortious liability resulting
from his negligence. In contrast, when services such as telesurgery is
provided to the patient, medical center when the surgery will be offered,
patients` party. Although in this assumption, we do not imagine a
contractual relationship between patient and remote physician, but
liability of medical errors is based on some principles like superior
respond eat, apparent agency and vicarious liability.
Keywords
Telemedicine, Remove Physician, medical center, patient, tortious
liability in telemedicine.

