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 : نیو تدو میتنظ

 كامران آقاخاني متخصص پزشكي قانوني دكتر

 مهدی مصری متخصص پزشكي قانوني دكتر

 دكتر شجاعي متخصص پزشكي قانوني خانم

 علي علي محمدی متخصص پزشكي قانوني دكتر

 محمد كاظمیان متخصص پزشكي قانوني دكتر

 شهرام شفیعیان متخصص پزشكي قانوني دكتر

 آرش عكاظي متخصص پزشكي قانوني دكتر

 

 مشاور:

 متخصص پزشکی اجتماعی مریم خیریدکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فني:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابي فن آوری، 
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 مقدمه:

 :به همراه كد ملي (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسي )فارسي و التین

 آزاري ، تجاوز جنسي ، لواط ، همسر آزاري ، سالمند آزاري ، توسط متخصص پزشكي قانوني ارزيابي بيمار قرباني كودك

 ( 901880 ملي) كد 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسي

آسيبهاي اجتماعي از جمله تهاجمات و حوادث خانگي مانند كودك آزاري ، سالمند آزاري و همسر آزاري و نيز وقوع تهاجمات جنسي 

از جمله تجاوز به عنف و لواط و ... از پديده هاي مهمي هستند كه كادر درماني در مواجهه اوليه با مصدومان آن همواره براي تامين 

مصدوم كودك آزاري به   3آزاري و همسر  قرباني 103رواني او ، داراي مسئوليت خواهند بود . گزارش سالمت مصدوم و حمايت 

قانوني بعد از ارجاع مقام قضايي مورد معاينه قرار گرفته  پزشكي ، كه فقط در سازمان 98سال در  كشور اي جمعيت صد هزار نفرياز

مان اين پديده ها بدون مراجعه به مراكز قضايي و انتظامي و بدون طرح اند نشانه اي از يك كوه يخي است كه حجم عمده مصدو

شكايت نسبت به تحمل اين آسيبها به زندگي ادامه مي دهند و تنها از باب نگراني از آسيب به سالمت جسمي يا رواني به مراكز درماني 

 اخذ شرح حال و مشاور در تيم درماني، ضمن مراجعه مي نمايند . حضور متخصص پزشكي قانوني در مراكز درماني به عنوان يك

مونه از ترشحات احتمالي جهت بررسي هاي ژنتيكي ، سم شناسي ن آموزش و راهنمايي جهت حفظ  ،ثبت مستنداتارزيابي و معاينه ، 

جهت حمايت رواني مي تواند با پيگيري از طريق مراجع قضايي و انتظامي اقدامات الزم را در  در سازمان پزشكي قانوني، و سرولوژي

و حقوقي بيمار طراحي و مديريت نمايد . عدم اطالع پزشكان و پرستاران از جنبه معاينات فورسينك اين صدمات در مستند سازي 

پرونده هاي باليني با نواقصي همراه مي گردد كه حتي در مواقعي با ادعاي كاذب مصدومان نيز مي توانند سبب درگيري حقوقي فرد 

  ثالث گردد .

 

 :انجام مشاورهج( اقدامات ضروری جهت 

 كارشناسي تخصصي : ارزیابي قبل از انجام 

و تشخيص غلط باعث بروز مشكالت اجتماعي  تشخيص آزارهاي خانگي و آسيبهاي اجتماعي يك امر گروهي است و يك اظهار نظر

پرهيز نمود . بدين لحاظ اولين ارزيابي در خط اول  در تشخيص قطعي صريح و بدين لحاظ بايد ازاظهارنظر و خانوادگي خواهد گرديد

معاينه توسط متخصصين كودكان ، طب اورژانس ، زنان و زايمان ، داخلي ، جراحي و روانپزشكي صورت گرفته و با شك به احتمال 

 تخصصي پزشكي قانوني درخواست مي گردد . كارشناسيبروز پديده هاي آزار خانگي و تجاوز جنسي و ... 

 .مكان ويزيت و معاينه در مرحله اول و سپس مصاحبه با بستگان صورت مي پذيرد ،گفتگو با بيمار با حفظ محرمانگي تبادل اطالعات 
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 : ارزیابي حین  انجام كارشناسي 

اجتماعي و جنسي ، اطمينان بخشي به بيمار جهت محرمانه بودن  ،محيط معاينه در خصوص آزارهاي خانگي  حفظ حريم خصوصي

از اندامهاي جنسي جهت يافتن  برداري نمونه مديريت و آموزش جهت معرفي به مراكز پزشكي قانوني براي، و حفظ آنها طالعاتا

از ضايعات به ويژه از  اخذ نمونه بزاق بر روي پوست جهت بررسي هاي سرولوژي و ژنتيكي ، عكس برداري ،اسپرم و آلكالين فسفاتاز

بيمار ، اقدام به اخذ در موارد فوريت ها و درصورت بستري و عدم امكان ارجاع ( و ....  bite markمحل گازگرفتگي با دندان ) 

 نمونه با هماهنگي مقام قضايي در بيمارستان صورت خواهد گرفت.

 

 كارشناسي:رزیابي بعد از انجام ا 

درماني به فكر آن باشد . بديهي است بعد از زماني مي توان آزارهاي خانگي و آسيبهاي اجتماعي را تشخيص داد كه كادر پزشكي و 

ارزيابي هاي تخصصي ، لزوم برگزاري فوري يك كميته فني و علمي در بيمارستان با مديريت متخصص پزشكي قانوني و حضور رشته 

 1173متناسب با قوانين جاري به ويژه در خصوص كودك آزاري ) ماده  . هاي تخصصي مرتبط جهت تاييد تشخيص ضروري است

درصد موارد با صدمات شديدتر و  60قانون مدني ( اطالع به مرجع قضايي ضروري بوده و در جهت پيشگيري از صدمات بيشتر ) در 

در موارد همسر آزاري نيز در صورت تاييد اهليت و ظرفيت اتخاذ  .يا مرگ كودك دنبال خواهد شد ( بايد اطالع رساني صورت پذيرد

تصميم در فرد آزار ديده ، راهنمايي هاي حقوقي از سوي متخصص پزشكي قانوني جهت پيگيري موضوع ارائه مي گردد و ثبت 

بعدي مورد  حقوقي در پيگيريهايمي گردد تا بتواند  درجمستندات الزم در پرونده اورژانس يا پرونده بستري بيمار در قالب مشاوره 

 صالحيت و اهليت احتمالي بيمار جهتاستفاده مصدوم قرار گيرد . در خصوص سالمند آزاري ) مانند كودك آزاري ( نيز به دليل عدم 

ايي با مراجع قض در تماس يا مكاتبه بيمارستان و متخصص پزشكي قانوني مسئول فني الزم است پيگيريهاي حقوقي از سوي ،پيگيري

 صورت پذيرد .

 

 (فواصل انجام /تعداد دفعات مورد نیاز)( تواتر ارائه خدمت  د

انجام معاينه متخصص پزشكي قانوني در نوبت اول به صورت اورژانس يك ضرورت است و در صورت بستري بيمار و تغيير عالئم و 

 ه مجدد مطرح خواهد بود .معاينبروز شواهد جديد ، لزوم انجام 

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Orderصاحب صالحیت جهت تجویز )( افراد ه

پزشك عمومي  ماتولوژي،ومتخصص زنان و ساير متخصصين تر متخصص كودكان ، متخصص طب اورژانس ، متخصص روانپزشكي ،

 .بيمارستان يا جانشين وي، درخواست مشاوره از طريق پزشك معالج در پرونده ثبت ميگردد مسئول فني اورژانس،

   
 

 

 



                                                                                                                                             

 
 

 

 

5 

 

 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت ( و

 ) با رعايت طرح انطباق در صورت امكان( متخصص پزشكي قانوني

 

 ارائه كننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایر( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استانداردز

ف
دی

ر
 

 عنوان تخصص
تعداد موردنیاز به طور استاندارد 

 به ازای ارائه هر خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

نقش در فرایند ارائه 

 خدمت

 مشاور دكتري تخصصي نفر يك كودكان 1

 مشاور دكتري تخصصي نفر يك روانپزشكي 2

 مشاور دكتري تخصصي نفر يك كليه رشته هاي جراحي 3

 مشاور دكتري تخصصي نفر يك زنان 4

 

  :و مكان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیكي ح

 ، كلينيك تخصصي پزشكي قانوني، مطب بخش هاي بستري ،بخش اورژانس يك اتاق ويزيت در فضاي 

  :( تجهیزات پزشكي سرمایه ای به ازای هر خدمتط

 )در صورت نياز(نمونه برداري از اندامهاي جنسي  الزم جهت امكانات -

 دوربين ديجيتال جهت تهيه عكس و كامپيوتر مستقل جهت ضبط اطالعات -

 تخت معاينه -

 

 ) به ازای هر بیمار(( داروها، مواد و لوازم مصرفي پزشكي جهت ارائه هر خدمت:ی

ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 عدد 3-2 دستكش 1

 عدد يك ماسك جراحي 2
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 :( استانداردهای ثبتک

ثبت و مستندسازي يافته هاي بدست آمده در معاينه قربانيان خشونتها و نيز آزار جنسي، بدليل ضرورت  بهره برداري  آنها نزد مراجع 

هاي موجود، استفاده از يك دوربين عكاسي با قضايي، از اهميت خاصي برخوردار ميباشد. عالوه بر ثبت دقيق كليه عالئم و نشانه 

كيفيت باال، جهت تهيه تصوير از ضايعات و صدمات موجود و حفظ آن در پرونده الكترونيكي بيمار ضروري ميباشد. در خصوص تهيه 

ويژه اي خواهد تصاوير نواحي ژنيتال، لزوم اخذ رضايت و آمادگي بيمار در اولويت ميباشد و محرمانه بودن مستندات فوق اهميت 

داشت. همچنين حفظ و ثبت لكه ها بر روي البسه بيمار در شرايط مناسب ضروري است بنحوي كه  امكان ارسال و ارجاع آنها به 

 آزمايشگاههاي پزشكي قانوني ميسر باشد.

 

  :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیكاسیون های ل

 كودكان ، زنان و افراد سالمند مطرح بودن آزار جسمي يا رواني در -1

 يا متخصص زنان  مطرح نمودن احتمال آزار جنسي توسط شخص بيمار -2 

 

 خدمت: دقیقشواهد علمي در خصوص كنترااندیكاسیون های ( م

 .وجود بيماريهاي پوستي و يا داخلي كه با ظواهر تروماتيك خود را نشان مي دهند  -1

 شواهد ضرب و جرح كه به داليل تروماتيك ديگر ) به جز آزارهاي خانگي ( حادث گرديده اند  -2

 عدم موافقت  بيمار درصورت صالحيت و اهليت وي -3

 

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 

ف
دی

ر
 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت در فرایند ارائه 

 خدمت

و بعد از  نوع مشارکت در قبل، حین

 ارائه خدمت

 پزشكي قانوني 1
 عاتيضا زاني) بر اساس مدقيقه 30- 20 دكتري تخصصي

 متفاوت است(

 معاينه جسماني، جنسي و رواني
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  ( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:س

 
مي   پزشكي قانوني كارشناسيلزومي به اقامت در بخشهاي بستري جهت ارائه خدمت مطرح نمي باشد در فرايند ارائه درمان انجام 

 (ماريهر ب يبه ازا قهيدق 20به طور متوسط ) .تواند انجام و در پرونده ثبت گردد

 

به صورت شفاهی، کتبی در قالب فرم  -همراه-)موارد آموزشی که باید به بیمار ( موارد ضروری جهت آموزش به بیمارع

و . . .  آموزش داده شود تا روند درمان را تسریع نموده و از عوارش ناشی از درمان   CDآموزش به بیمار، پمفلت آموزشی، 

 :جلوگیری نماید(
 

 قضايي و انتظامي ، آگاهي از قوانين جاري كشورآگاهي از جنبه هاي حقوقي حمايت از مصدوم اعم از مراجع 

 

 

 منابع:

1. 'Knight's Forensic Pathology',(Fourth Edition) Saukko P. and B. Knight  (2016)  

2. Forensic Pathology, Second Edition (Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations) 

Dominick DiMaio, Vincent J.M. DiMaio M.D.2001 

3. Forensic Pathology: Principles and Practice, By David Dolinak, Evan Matshes, Emma O. Lew, uk , 

2005 

4. Clinical Forensic Medicine , ( fourth edition) , Margaret M.Stark . 2020 

 1398خصصي، علي محمدي علي محمد، مباحث كاربردي پزشكي قانوني، انتشارات رسانه ت -4

 1394مصري مهدي، مجموعه پروتكل هاي رشته تخصصي پزشكي قانوني باليني، انتشارات رسانه تخصصي، -5
 

 

 رديصورت پذ شيرايو ستيبایم يباشد و بعد از اتمام مهلت زمان يسال م3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نياعتبار ا خيتار. 
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 بسمه تعالي 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUكد 

افراد  كاربرد خدمت

صاحب 

صالحیت 

 جهت تجویز 

ارائه كنندگان 

اصلي صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز

 تواتر خدمتي محل ارائه خدمت
مدت زمان 

 ارائه 
 كنترا اندیكاسیون اندیكاسیون سرپایي بستری

ارزيابي بيمار 

قرباني كودك 

آزاري ، تجاوز 

جنسي ، لواط ، 

همسر آزاري ، 

سالمند آزاري 

، توسط 

متخصص 

 پزشكي قانوني

 

901880 * * 

كليه 

،  پزشكان

مسئول فني 

 ايبيمارستان 

 يو نيجانش

درخواست 

مشاوره از 

طريق 

پزشك 

معالج در 

پرونده ثبت 

 ميگردد

متخصص 

 پزشكي قانوني

مطرح بودن آزار  -1

 جسمي يا رواني در

كودكان ، زنان و افراد 

 سالمند

مطرح نمودن احتمال  -2 

آزار جنسي توسط شخص 

  يا متخصص زنان بيمار

 

وجود بيماريهاي پوستي و  -1

يا داخلي كه با ظواهر 

تروماتيك خود را نشان مي 

 دهند .

شواهد ضرب و جرح كه  -2

به داليل تروماتيك ديگر ) 

به جز آزارهاي خانگي ( 

 حادث گرديده اند 

 ماريعدم موافقت  ب -3

 تيو اهل تيدرصورت صالح

 يو

يك اتاا  ويزيات   

در فضاااي بخاا   

بخاا   ،اورژاناا  

، هاااااي بسااااتري 

كلينياك تخصصااي  

پزشاااكي قاااانوني، 

   مطب

 

انجام معاينه 

متخصص پزشكي 

قانوني در نوبت اول 

به صورت اورژان  

يك ضرورت است و 

در صورت بستري 

بيمار و تغيير عالئم 

جديد و بروز شواهد 

 نهي، لزوم انجام معا

مجدد مطرح خواهد 

 بود .

 قهيدق 30- 20

 رديصورت پذ شيرايو ستيبایم يباشد و بعد از اتمام مهلت زمان يسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نياعتبار ا خيتار. 

 

 


