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ازاضُ هحبؾجبت . قَز هيهيليَى ًٟط  4تعضي١ ذَى ّن ا٦ٌَى ّط ؾبلِ ثبٖج ًزبت ربى 

ذَز ثطآٍضز ًوَز ٦ِ ت٣طيجبً ًيوي اظ توبم تعضيق١   1997زض گعاضـ ؾبل  (GAO)زٍلت آهطي٧ب 

اگطچِ ازاضُ هحبؾجبت زٍلت آهطي٧ب . گيطز ّب ثِ رْت ًزبت ربى ثيوبضاى هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض هي

اضـ ًوَزُ ٦ِ شذبيط ٍ هٌبثٕ ذَى تب ثحبل تب ايي حس اظ ؾالهت ثطذقَضزاض ًجقَزُ    ّوچٌيي گع

ت٣طيجبً ّط ؾبلِ تٗسازي هقط٨  . اهب ّوچٌبى ثطذي ثيوبضاى زچبض آؾيت ّبي حبنل اظ تعضي١ اًس

ايقي  . ققَز  عاضـ هقي قگق  (FDA)ٍ هيط ًبقي اظ تعضي١ اقتجبُ ثِ هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب 

ؾؿِ َقت  ؤقطاً هق قت ٦قِ اذيق  قي اؾق قبت زض قٌبؾبئقبّقبى اقتجققي اظ ّوب ًبقطّقط٨ ٍ هيقه

(the Institute of Medicine)  ّقب   ثِ آى ثٌَٗاى هك٧لي اقبضُ زاقتِ ٦ِ اٚلت زض ثيوبضؾقتبى

 .(هطارٗقِ ًوبئيقس   Iثِ پيَؾت )ضخ زازُ ٍ ثيوبضاى ثِ تجٕ آى زاضٍّبي اقتجبُ زضيبٞت هي زاضًس 

بى اًگليؿي اًزبم ققسُ هكقرم گطزيقس ٦قِ گعاضققبت ضؾقوي       اي ٦ِ تَؾٍ هح٣٣ زض هُبلِٗ

اي اظ هك٧الت ٍ ذُبّبي هٌزط ثِ هط٨ ٍ هيطّبي ًبققي اظ   ذُبّبي ضخ زازُ ٣ٍٞ گَاُ گَقِ

ّقبي رسيقس    ٖليقطٚن توقبم آظهبيكقْب ٍ ٚطثقبلگطي    (. هطارِٗ ًوبئيقس  IIثِ پيَؾت )تعضي١ اؾت 

ّبي ظيبزي ٦قِ ا٦خقطاً هقط٨     ًَٖٟت اظ شذبيط ذَى  ثبظ ّن HIVاّسا٦ٌٌسگبى ٍ حصٜ ٍيطٍؼ 

 . قَز آٍض ًيؿتٌس ّط ؾبلِ اظ َطي١ تعضي١ ذَى هٌت٣ل هي

  ا٢بهِ زَٖي ٖليقِ ٞقطاّن ٦ٌٌقسگبى ذقَى     90ّبي هٌت٣لِ ٢جل اظ زِّ  ًَٖٟتثٗلت ٖوستبً     

َي زٍ زُ گصقتِ اٞعايف ظيبزي ( ا٦خطاً هطا٦ع ذَى هؿت٣ل يب هطا٦ع ذَى نليت ؾطخ آهطي٧ب)

زض اٍاؾقٍ  ( هَضز ثبلٙ ثقَزُ  ٦1000ِ ثِ ثيف اظ )هَد ؾْوگيي هَاضز اثتال ثِ ايسظ . يبٞتِ اؾت

ّبي ثؿيبضي ضا ثقِ ّوقطاُ زاققتِ ٦قِ ًبققي اظ اًت٣قبل          حبل ثِ زًجبل ذَز زازذَاّي80زِّ 

 . اظ َطي١ تعضي١ ذَى ثَزُ اؾت Cٍيطٍؼ ّپبتيت 

زاضز ٦قِ زض ًتيزقِ    Cِ ّپبتيقت  آهطي٧بيي زض ٢يس حيقبت ثق   300000آهبض ًكبى اظ اثتالي      

اگطچِ زضحبل حبيقط احتوقبل اثقتال ثقِ     . ضخ زازُ اؾتؾبل گصقتِ  50تعضي١ ذَى آلَزُ َي 

 .ثَز 5زض  1ؾبل پيف ايي احتوبل  30اؾت اهب  100000زض  1اظ َطي١ ذَى  Cّپبتيت 

 پسشكي اوتقال خُن -جىبً ٌاي حقُقي
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ت هٌبثٕ ي٥ َطٜ ّيچ ٢ٍ اظ ;تهيع اؾتس تٌب٢ى آزض حيُِ اًت٣بل ذَى اتٟب٠ هي اًٞچِ آ     

ذَى تب ايي حس اظ ؾالهتي ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ ثٌبثطايي اًتٓبض ايي اؾت ٦قِ زٖقبٍي ٍ هٌب٢كقبت    

ٖلقت ضا هقي تقَاى تقب حقسي      . ح٢َ٣ي زض ايي حَظُ ٦بّف يبثس زض حبلي٧ِ انالً ايٌگًَِ ًيؿت

ًبقي اظ حؿبؾيت ثيف اظ حس زٍلت ٍ هطزم زض ايي ظهيٌِ زاًؿت ثَُضي ٦ِ آًْب حتي تحوقل  

حؿبؾيت ثقِ حقسي اؾقت ٦قِ ثقطاي      . تطيي ذُب ٍ ثطٍظ ذُط زض اًت٣بل ذَى ضا ًساضًس٦َچ٥ 

ثطذي هٗبٞيت ّب ٍ آظهبيف ّب ضا العاهي ؾبذتِ ٦ِ ( FDA)هخبل هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب 

ّعيٌقِ آظهقبيف     ثط اؾبؼ ي٥ ثطآٍضز زاًكقگبّي . زض ثؿيبضي اظ هَاضز يطٍضي ثِ ًٓط ًوي آيس

NAT   هيليققَى ز ض ثقِ اظاي ّققط ؾققبل ظًققسگي ثقب ٦يٟيققت تٗققسيل قققسُ    2/11تققب  7/4ثقيي

(QALY)  ُزض ٍا٢ٕ  آًچِ زض هُبلٗبت زاًكگبّي زض ظهيٌِ اًت٣بل ذقَى  . هي قَزترويي ظز

تب٦ٌَى هكبّسُ قسُ ح٧بيت اظ آى زاضز ٦ِ ؾالهت ذَى اظ اؾقتبًساضزّب ٍ هٗيبضّقبيي پيقطٍي    

ثِ ًٓط هي ضؾس ٦ِ هقسيطيت ٚقصا ٍ   . اؾت پعق٧ي حَظُ ّبيهي ٦ٌس ٦ِ هتٟبٍت اظ ا٦خط زيگط 

ًوبيبًگط ضٍي٧طزّقبي ٖبهقِ ًؿقجت ثقِ تعضيق١ ذقَى اؾقت ّوچٌب٧ًقِ         ( FDA)زاضٍي آهطي٧ب 

هُبلٗبت ًكبى زازُ ٦ِ ثؿيبضي اظ هطزم ثط ايي ثبٍضًس ٦ِ اّساي ذَى ثبٖج اثتال ثقِ ايقسظ هقي    

 . قَز

ٞتْب زض ثب٥ً ذَى ثٌس ًبٜ ٍ پيكط. هَئَ زيگط پيكطٞتْبي ٖلوي ٍ ٌٞي زض اًت٣بل ذَى اؾت

اظ َطٞقي ّقن حٟقّ    . پيًَس ثبٞت ذَز هَيَٖبت رسيسي ضا زض حَظُ ح٠َ٣ قق٧ل زازُ اؾقت  

ثب تَرِ ثِ ايي ظهيٌِ حؿقبؼ   . حطين قرهي اٞطاز ثيف اظ گصقتِ زض رَاهٕ ٢َت گطٞتِ اؾت

  .ّوچٌبى قبّس َطح زٖبٍي ح٢َ٣ي زض حَظُ َت اًت٣بل ذَى ذَاّين ثَز

ّقبي   ّب ت٣طيجبً زض ّوِ زازذَاّي ّب ٖليِ تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى ثِ ٖلقت آؾقيت   بىثيوبضؾت     

ازٖبّققبي نققَضت گطٞتققِ ٖليققِ  .هتْوققيي ّؿققتٌس ءٍاضزُ اظ َطيقق١ تعضيقق١ ذققَى ذققَز رققع

ّب هٗوَ ً هَُٜٗ ثِ ٖسم ًٓبضت ٦بٞي آًْب ثط تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى هطثََقِ يقب ثقط     ثيوبضؾتبى

اظ آًزبئي٧ِ ثب٥ً ّبي ذَى زض ٢َاًيي .ثبقس ٍ ايي هَاضز هيپعق٥ تزَيعگط تعضي١ ذَى يب ّط ز

هْلت ٢قبًًَي  "ثٌَٗاى هترههبى هطا٢جتْبي ثْساقتي ٢ولساز ًوي قًَس ثٌبثطايي زض هَضز آًْب 

1زض َطح زضذَاؾت ٍ ق٧بيت زض ضاثُِ ثب ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي
ث٧بض هي ضٍز ٍ هبًٌس پطؾقٌلي    "

                                           
1

- The negligence statutes of limitations 
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پعق٥ ثيوبض ًيقع ت٣طيجقبً زض ثًٗقي اظ    . تبُ تط ثبقسپعق٧ي ًيؿت ٦ِ ٞطنت ق٧بيت قب٦يبى ٦َ

هتْويي اؾت ٦ِ اتْبهبت ٍي اظ ٖسم اذقص ضيقبيت آگبّبًقِ اظ ثيوقبض ثقِ َقَض        ءهَاضز ذَز رع

تقب اؾقتٟبزُ   ( هبًٌس تعضي١ ذَى هؿت٣ين يب اتَلق٨َ )هٌبؾت ٍ ٖسم ث٧بضگيطي گعيٌِ ّبي زيگط 

ٍ  HIVًَٖٟتْقبي  ي ثبٖج ققسُ ٦قِ   اگطچِ پيكطٞتْبي ٌٞ .ثيف اظ حس اظ ذَى گؿتطزُ اؾت

HCV  زٖقبٍي ح٣ق٢َي زض هقَاضز ًقبزضي چقَى ثقطٍظ       تب حس ثؿيبضي ٦بّف يبثس اهب ّوچٌبى

 .ثيوبضيْبي ذًَي يب َٖاضو ًبهُلَة تعضي١ ذَى هُطحٌس

 ٢طاض هَضز ٢ًبٍتّعيٌِ ٍ ٞبيسُ  هحبؾجِ اظ ًٓط تئَضي٥  ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي ثبيس ثط اؾبؼ    

َٞايس پيف ثيٌي قسُ اظ ّعيٌقِ ّقبي آى ٞطاتقط ضٍز ٍ آًگقبُ ٞقطز يقب ؾقبظهبى        ٍ تٌْب اگط  گيطز

اهقب  . هطثََِ اظ ث٧بض ثؿتي آى ذَززاضي ٦ٌس هي تَاى اتْبم ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي ضا هُطح ًوَز

زض ٖول  ٖسم ث٧بضگيطي رسيستطيي اؾتبًساضزّب ٍ ضٍـ ّب زض ظهيٌِ اًت٣بل ذَى هٗيبضي ثقطاي  

  .ثيوبضؾتبى ّب ٍ هطا٦ع اًت٣بل ذَى قسُ اؾتَطح زٖبٍي ح٢َ٣ي ٖليِ 

٢ٍقت ٍ هٌقبثٕ   گقطزز ٦قِ    ثبٖقج هقي  زازذَاّي ّبي نَضت گطٞتِ زض ضاثُِ ثب تعضي١ ذَى     

اق٧ب ت ح٢َ٣ي ٍاضزُ هي تَاًقس زض  . زضٍب حس ظيبزي ثِ ّسض تهترههبى ٍ پعق٧بى ثب٥ً ذَى 

ثطاي هخبل  تعضيق١ ٚيقط يقطٍضي ٍ    )تب هطحلِ تعضي١ ( ٚطثبلگطي ًبهٌبؾت)ثطگيطًسُ هطحلِ اّسا 

هجٌقبي   الجتِ رسيسا ثيف اظ پيف آلَزگي ثب٦تطيقبيي . ثبقس( اقتجبّبت زض ٢بَي قسى ًوًَِ ّب

 ٍ اؾقت ٍ احجقبت  ًؿجت ثِ ٢جل ضاحت تط ٢بثل قٌبؾبيي  ايي ًَٔ آلَزگي قسُ ظيطا َطح زٖبٍي

َ ً هُقطح ثِ ٌٖقَاى هقتْن    ضا هي تَاى زض آى ّن هطا٦ع ذَى ٍ ّن ثيوبضؾتبى ّب ز چقطا ٦قِ   وق

 .تعضي١ ذَى ٢بثل اًت٣بل هي ثبقسَي آلَزگي زض حيي حول ذَى ٍ يب 

اٍل اي٧ٌقِ  ٖليقطٚن   . اذيطاً زض ايي ًَٔ زازذَاّي ّب  زٍ ًگطـ هتٗبضو ًوبيبى ققسُ اؾقت      

٦ِ زض آى تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى ثِ ٌَٖاى ٖطيقِ  )« 2ؾپطذَى »ٍرَز ٢َاًيي ضؾوي هٗطٍٜ ثِ 

ل اظ نق ّقبي حب  عق٧ي تٗطيٝ قسُ ٍ ثسيي تطتيت زض ثطاثط ق٧بيبت اظ آؾيت٦ٌٌسگبى ذسهبت پ

« ٦3قبضي ٍ ٢هقَض   اّوبل»   ٦ٍالي هسإٞ قب٦يبى اظ تئَضي ّبي هجت٧طاًِ ذَز تحت ٌٖقَاى (ٞطآٍضزُ ّب ههَى ّؿتٌس

                                                                                                                                  
 
2
 - blood shield laws
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ل اظ نق اؾتٟبزُ هي ًوبيٌس تب ثتَاًٌس تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى ضا ثِ ٌَٖاى هؿئَل آؾقيت ّقبي حب  

ازٖبّقبي   .٢بًَى حب٦ن زض ايي ظهيٌقِ اؾقت   «ض٦بضي ٍ ٢هَ اّوبل»زض ٍا٢ٕ  .ي ٦ٌٌستعضي١ هٗطٞ

ذؿبضت اظ ربًت اّسا٦ٌٌسگبى ذَى آؾيت زيسُ ّن اٞعايف يبٞتِ اؾت چطا٦ِ ثؿيبضي زض پقي  

٦ؿت تًويي هبلي اًس تب زض نَضت تجقسيل آؾقيجي ه٢َقت زض هطحلقِ ذقًَگيطي ثقِ ٣ًقم ٍ        

اي٧ٌقِ  تهقويوبت رسيقس زيقَاى ٖقبلي ايقب ت        زٍم. ثْطُ ثطًسًبتَاًي ثلٌس هست ثتَاًٌس اظ آى 

4حقبهي «هتحسُ آهطي٧ب زازگبُ ّبي ٞسضال ٞطٖي ضا هلقعم ًوقَزُ تقب ثٌٗقَاى     
اْْبضيقِ ّقبي    »

ترههي ٖول ًوبيٌس ثَُض هَحطي ّن زض ؾُح زازگبُ ّبي ٞسضال ٍ ّن زض ثؿيبضي اظ زازگقبُ  

يبظ رْت اضائِ زٖبٍي ح٣ق٢َي هٗتجقط ققسُ    ّبي ايبلتي ثبٖج اٞعايف ؾُح ازلِ پعق٧ي هَضز ً

زض ضز ٖلَم هي زض آٍضزي يب ٞطيي  زازگقبُ ّقب انقطاض زاضًقس ٦قِ زٖقبٍي اضائقِ ققسُ اظ         . اؾت

ايقي ًگقطـ زٍم  تقب حقسٍزي     . پكتَاًِ ٖلوي ٖوَهبً ٢بثل ٢جَل ٍ پصيطٞتِ قسُ ثطذَضزاض ثبقس

٦قالي ققب٦يبى زض تَؾقل ثقِ     احطات ًگطـ اٍل ضا تٗسيل ًوَزُ اؾت ثسيي تطتيت ٦ِ تَاًبيي ٍ

 . تئَضيْبي ًَ رْت ه٣بثلِ ثب تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى ضا هحسٍز هي ؾبظز

ًگطـ زيگط زض ق٧بيبت هطتجٍ ثب اًت٣بل ذَى ّوبًب پيسايف هسلْبي زيگط زض ضٕٞ هٌبظٖقبت      

هْن تط اظ ّوِ اي٧ٌِ ّعيٌِ ّقبي زازذقَاّي  تقبذيط هيقبى حجقت زازذقَاّي ٍ       . ٍ زٖبٍي اؾت

ثِ آى ٍ ٖسم ٢ُٗيت زض ًتيزِ ٦بض  ّن قب٦يبى ٍ ّقن هتْوقبى ضا ثقطآى زاققتِ ٦قِ      ضؾيسگي 

5ي٥ ا٢بهِ زَٖي -ي٥ قب٦ي« هٗوَل گعيٌِ ّبي زيگطي ثطاي هسل
ٖقالٍُ ثقط ايقي     . ثيبثٌس »

ٍ  7بّبي ذَى آهطي٧ق    اًزوي ثب6٥ًثطاي هخبل  هطا٦ع ذَى آهطي٧ب)ّبي هطتجٍ ثب ذَى  ؾبظهبى

تربش ه٧بًيؿقن ّقبي زيگقطي زض ضٞقٕ هٌب٢كقبت ٍ زٖقبٍي اظ رولقِ        ثط ا( 8نليت ؾطخ آهطي٧ب

هيبًزيگطي  ح٧ويت ٍ زاٍضي ٍ رجطاى ذؿبضت ثسٍى ْٖسُ گطٞتي ت٣هيط رْت حقل ٍ ٞهقل   

ثب تَرِ ثِ اي٧ٌِ زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ذَى . ق٧بيبت حبنل اظ آؾيت ّبي تعضي١ ذَى انطاض زاضًس

ضُ ٍآحبض ٍ ٖالئن آق٧بض ًيؿتٌس اهب زض آى زثطاي هست هسيسي زاضاي  Cآلَزُ ثِ ٍيطٍؼ ّپبتيت 

ضؾيسگي زض  الص٦ط ٠َٞ تط گعيٌِ ّبي ٦ن ّعيٌِ ؾتٟبزُ اظًيبظ ثِ ًٓبضت پعق٧ي زاضًس  ثٌبثطايي ا

                                           
4

-gatekeepers 
5
-the classic one-plaintiff-one-lawsuit model 

6
-America's blood centers 

7
-AABB 

8
-ARC 
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ٖقالٍُ ثقط ايقي      .ّبي هطثٌَ ثِ تعضي١ ذَى هُلَة تط اؾقت  ايي زؾتِ رسيس اظ زازذَاؾت ثِ

ي ضًٍس زقَاض هسيطيت چٌسيي زٖقبٍي  ثٌَٗاى ضاّي رْت ٦بضآهس ؾبظ 9زازذَاّي ّبي گطٍّي

 . گيطز زاضاي ازٖبّبي هكبثِ ثيف اظ گصقتِ هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض هي

ضٍي٧طزّبي هٌبؾت زض هسيطيت ذُطات ٍ زٖبٍي زض هَضز توبم اًقَأ زازذقَاّي ّقب اٚلقت         

٦ليس حل ٍ ٞهل ثِ ٌّگبم هٌبظٖبت ثب ّعيٌِ ٦ن ٍ ثَُض ضيبيت ثرف اؾت چقِ اظ ٣ًُقِ ًٓقط    

٦ِ ازٖقبيي ثقِ    ظهبًي. ض ٍ اّسا٦ٌٌسُ ٍ چِ اظ ٣ًُِ ًٓط تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى ٍ ثيوبض ٍ پعق٥ثيوب

زَٖاي ح٢َ٣ي ثسل هي گطزز  اضظيبثي ٍ هيبًزي گطي ثي َطٜ زض اثتساي ٦بض هقي تَاًقس حقل    

اگطچقِ تقأهيي ٦ٌٌقسگبى ذقَى ّقن ا٦ٌقَى ٖوقستًب ًؿقجت ثقِ          . ٦ٌٌسُ هٌبظِٖ ٍ اذتالٜ ثبقس

ّسا٦ٌٌسگبى زاضاي ضٍي٧طز رجطاى ذؿبضت ثسٍى ثِ ْٖقسُ گقطٞتي ت٣هقيط    ّبي ٍاضزُ ثط ا آؾيت

  HIVؾؿِ َت زض گعاضـ ذَز هجٌي ثط زضؾْبي آهَذتِ اظ قئَ ؤِ هنيهي ثبقٌس  َج١ تَ

 . قَز ّن زًجبل هي( ثط زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ذَى)ّبي حبنل اظ تعضي١  ايي ضًٍس زض ظهيٌِ آؾيت

 

 Cّپبتيت 
. ققطٍٔ ققسُ اؾقت     Cاظ تعضي١ ذَى آلَزُ ثقِ ّپبتيقت  هَد رسيسي اظ ق٧بيبت ًبقي 

ّعاضاى ثيوبض زض ايب ت هتحسُ آهطي٧ب زض حبل زضيبٞت پيبم ّقبيي ّؿقتٌس ٦قِ زض آى احتوقبل     

  look backايقي پيقبم ثطاؾقبؼ ثطًبهقِ     . هُقطح گطزيقسُ اؾقت    Cآلَزُ قسى آًْب ثِ ّپبتيت 

ِ   ضزيبثي ٍ پيگيطي ٍاحسّبي اّسايي آلَزُ ٍ اّسا٦ٌٌسگبى) تْيقِ  ( ٍ زضيبٞت ٦ٌٌقسگبى هطثََق

پيًَقس     ٦ٍالي قب٦يبى زض حبل تجليٙ ٍ رصة اٞطازي ّؿتٌس٦ِ زض پي تعضي١ ذقَى . هي قَز 

 . هجتال قسُ اًس Cاًٖب يب اؾتٟبزُ اظ ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي ثِ ّپبتيت 

گطٍّقي اظ  . زض ايب ت هتحسُ ثِ زازذَاّي ثيي الوللي اًزبهيسُ اؾقت  Cَٔ ّپبتيت يق

٦بًبزايي ثِ ٌَٖاى قب٦ي ازٖب زاقتٌس ٦ِ هٌجٕ آلَزگي آًْب ٍاحس ذَى ّبي گطٞتِ قسُ اظ  اٞطاز

هيليقَى ز ضي ذقَز ضا ٖليقِ زٍلقت ٦بًقبزا ٍ ثطذقي        660ظًساًيبى زض آهطي٧قب ثقَزُ ٍ زٖقَي    

ايقي زازذقَاّي   . قط٦تْبي ذهَني اظ رْت ٢هَض آًْب زض حّٟ ؾالهتي ذَى ا٢بهِ ٦طزُ اًس

تْن ثِ ٢هَض زض رساؾبظي ٍ اًْقسام ٍاحقس ذقَى ّقبي روقٕ آٍضي ققسُ زض       گطٍّي اٍتبٍا ضا ه

هقي ٦ٌقس يٌٗقي ظهبًي٧قِ هؿقئَليي ثْساققتي        80ظًساى ّبي آض٦بًعاؼ آهطي٧ب زض اٍايل زِّ 

                                           
9
-class action lawsuits 



 

7 

 (3)پزشکی انتقال خون  -جنبه های حقوقی

زض . آهطي٧ب ذَز ثط ٖسم ؾالهت ايي ٞطاٍضزُ ّب ثٗلت ذُط آلَزگي ثب ي آًْب اشٖبى ًوَزُ ثَزًس

ٍرَز ًساقت ٍ پالؾقوب ًوقي ثبيؿقت اظ     Cّپبتيت  ٍيطٍؼآظهبيكي رْت قٌبؾبيي  ،آى ظهبى

 . هخجت ثَزًس Bظًساًيبًي گطٞتِ هي قس ٦ِ اظ ًٓط ّپبتيت 

نسّب ق٧بيت ٖليِ هطا٦ع ٍ اٞطاز اضائقِ زٌّقسُ هطا٢جتْقبي پعقق٧ي زض آهطي٧قب        1984اظ ؾبل 

. ققسُ اًقس   هُطح قسُ ٦ِ زض آى ايي هطا٦ع ٍ اٞطاز هتْن ثِ اًت٣بل ايسظ اظ َطيق١ تعضيق١ ذقَى   

اظ هيقبى  . ثيوبضؾتبًْب ٍ پعقق٧بى ثقَزُ اًقس     هتْوبى زضايي ق٧بيت ٖوستب ثِ تطتيت هطا٦ع ذَى

ِ  -٢لقت پعق٧بى ّن رطاحبى ثيكتطيي ؾْن ضا زاقتِ اًس ٍ اظ هيبى رطاحقبى ّقن رطاحقبى      ضيق

هترههبى َقت اًت٣قبل ذقَى ّوچٌقبى       ثْطحبل. اظ ّوِ هَضز زازذَاؾت ٢طاض گطٞتٌس طثيكت

اّي رققعء هتْوققيي ذَاٌّققس ثققَز ٍ هؿققبئل انققلي هُطٍحققِ ّققن َققطح پطؾققف اظ  زضزازذققَ

 look backآظهبيف ت٧ويلي ٍ هؿبئل حبًَيقِ اّقساي هؿقت٣ين ٍ ثطًبهقِ ّقبي        اّسا٦ٌٌسگبى

 . ذَاّس ثَز

ثركي ٍرَز زاضز ٦قِ زض آى ثقِ هطاحقل     ٢َاًيي ثْساقتي ٍ ايوٌي تگعاؼزض هزوَِٖ 

آغاًقؽ    پعقق٥    ّقط ثيوبضؾقتبى  : پطزاذتِ قسُ اؾت اَالٔ ضؾبًي ثِ زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ذَى

اًزوقي    «ٖوليقبتي look back » ثْساقتي ٍ زيگط َٖاهقل تعضيق١ ذقَى ثبيقس ٦قبهال اظ ضًٍقس       

ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب يب هطا٦ع ذسهبت ذَى نليت ؾطخ آهطي٧ب زض اَقالٔ ضؾقبًي ثقِ زضيبٞقت     

اؾتخٌبء زض ايي هيبى َٞت زضيبٞقت   تٌْب. ٦ٌٌسگبى ذَى آلَزُ زض گصقتِ يب آيٌسُ پيطٍي ًوبيٌس

ثٌقبثطايي پعقق٧بى ٍ   . ٦ٌٌسُ احتوب  آلَزُ يب ٖقسم ه٣َٞيقت زض قٌبؾقبيي يقب يقبٞتي ٍي اؾقت      

ضا  look backثيوبضؾتبًْب ثبيس تَنيِ ّبي اذيط هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب زض ضاثُِ ثب ضًٍقس  

ب ذَى تَنيِ ًوَز ٦قِ اظ هقبُ   هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب ثِ تك٧يالت هطتجٍ ث. رسي ثگيطًس

زض نَضت هَارِْ ثب ًتيزِ هخجت آظهقبيف   look backًؿجت ثِ آٚبظ ارطاي ضًٍس 1999هبضؼ 

زض ٍا٢قٕ اًزقبم آظهقبيف زٍثقبضُ ضٍي ًوًَقِ ّقبيي اظ        look backضًٍقس  . ا٢سام ٦ٌس Cّپبتيت 

بى اظ ًتيزِ ثب ٍاحسّبي اّسايي َي زٍضُ زُ ؾبل ٢جلي اؾت ٦ِ زض پي آى ثيوبضؾتبًْب ٍ پعق٧

ذجط قسُ ٍ آًْب ّن ثِ ًَثِ ذَز ثيوبضاًي ضا ٦ِ تحت تعضي١ ٍاحسّبي ذَى آلَزُ ٢قطاض گطٞتقِ   

 . اًس هُلٕ هي ؾبظًس

تٌْب  look backثيوبضؾتبًْب ٍ هطا٦ع ذسهبت اًت٣بل ذَى اظ ظهبى آگبّي اظ ًتيزِ ضًٍس 

. قٌبؾبيي ٍ هُلقٕ ًوبيٌقس   ي٥ ؾبل ٞطنت زاضًس تب زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ٍاحس ذَى ّبي آلَزُ ضا

: زض ايي هيبى زٍ ضاُ رْت هُلٕ ؾبذتي زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ٍاحس ذَى ّقبي آلقَزُ ٍرقَز زاضز   
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هُلقٕ ؾقبذتي پعقق٥    ( 2هُلٕ ؾبذتي ثيوبض ٍ پعق٥ تزَيع گط ذَى ثُقَض ّوعهقبى ٍ    ( 1

يقي  اگط پعق٥ زض ايي اهط ه١َٞ ًجقَز آًگقبُ ا  . تزَيع گط ٍ آگبُ ؾبظي ثيوبض تَؾٍ ذَز پعق٥

ٍْيِٟ ثيوبضؾتبى يب هط٦ع ذسهبت اًت٣بل ذَى اؾت ٦ِ ثيوبض يب زضيبٞت ٦ٌٌقسُ آلقَزُ ضا آگقبُ    

 . زض ؾَاث١ پعق٧ي ثيوبض ثبيس توبم تالقْبي نَضت گطٞتِ زض ايي ظهيٌِ ش٦ط قَز. ؾبظز

لعٍم پيطٍي اظ تَنيِ ّبي هسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ احتوقب  ثقِ تهقَيت هقسيطيت ثَزرقِ       

تسٍيي َقطح پيقطٍي اظ ايقي    . ذَاّس ضؾيس 10زضهبًي ايب ت هتحسُ آهطي٧بهطا٢جتْبي ثْساقتي 

هسيطيت ٍ هسيطاى ٍ ّيئتْبي اهٌب ثطاي ّط   پطؾٌل ثبليٌي  تَنيِ ّب ثِ ّوطاُ آهَظـ پعق٧بى

 . هط٦ع ذسهبت ثْساقتي زضهبًي حبئع اّويت اؾت

اهقب زض    َزُزليلي ثطاي تجطئِ هتْويي ًج 11اگطچِ ضٖبيت اؾتبًساضزّبي نٌٗتي ٍ ٦بضي

تح٣ي٣قبت  . ٖيي حبل ٖسم پبيجٌسي ثِ ايي انَل ٍ اؾتبًساضزّب ّن َٖا٢ت ًبگَاضي زاقتِ اؾقت 

ًكبى زازُ ٦ِ ّيبت هٌهِٟ تحت تقبحيط ازٖبّقبي هُقطح ققسُ هتْوقيي هجٌقي ثقط پيقطٍي اظ         

زض هَضز اؾتبًساضزّبي نٌٗتي ايي تقبحيط ّقن ٦وطًگتقط    . اؾتبًساضزّبي زٍلتي ٢طاض ًگطٞتِ اؾت

آًگقبُ ٍا٦قٌف     اهب اگط هتْن ثط اؾبؼ پيطٍي اظ اؾتبًساضزّب ثِ زٞبٖيقِ ًپقطزاظز  . ثَزُ اؾتّن 

هتْوقبًي ٦قِ اظ اؾقتبًساضزّب ٍ انقَل       زض ح٣ي٣ت. هٌٟي ّيبت هٌهِٟ ضا زض پي ذَاّس زاقت

زض ٍا٢ٕ اگط قب٦يبى ثِ احجقبت  . پيطٍي ٧ًطزُ ثبقٌس ّطگع تَؾٍ ّيبت هٌهِٟ تحول ًوي قًَس

تْن زض ضًٍس ٦بضي ذَز اظ اؾتبًساضزّبي تٗييي قسُ پيطٍي ًوي ٦طزُ آًگبُ ثقطاي  ضؾبًٌس ٦ِ ه

 . ٦ٍيل هسإٞ زقَاض ذَاّس ثَز ٦ِ ّيبت هٌهِٟ ضا هزبة ٦طزُ ٍ ثِ ٍيٗيت تٗبزل ث٧كبًس

هَاضز ح٢َ٣ي هطتجٍ ثب ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي اظ ًَٔ هَاضزي ّؿتٌس ٦ِ آؾيت ٍ نقسهِ قرهقي   

اظ انَل ح٢َ٣ي زذيل ّن ثب انَل هَضز اؾتٟبزُ زض ضؾيسگي ثقِ  ثؿيبضي . زض آًْب هُطح اؾت

 . هؿئَليت زض ٢جبل ٦ب ّب ٍ ا٢ساهبت ًبزضؾت پعق٧ي هكبثِ يب ي٧ؿبى اؾت  ٢هَض

 

 

 ططفيي زؾَي 
هقَاضزي ٦قِ   ( 1: )هَاضز هطتجٍ ثب ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي ثَُض ٦لي ثِ زٍ زؾتِ ت٣ؿين هي ققًَس 

هَاضزي ٦ِ قبهل اّساي ذقَى  ( 2)١ ذَى اًؿبًي اؾت ٍ تْيِ ٍ تعضي  قبهل ضًٍس اّساي ذَى

                                           
 the US Health Care Financing Administration (HCFA) 

 standards that exist in the process of blood manufacture and the guidelines that should be followed like GMP 

or SOPs. 



 

9 

 (3)پزشکی انتقال خون  -جنبه های حقوقی

اي٧ٌِ َطٜ زَٖي چِ ٦ؿي ثبققس ثؿقتگي ثقِ ًقَٔ     . ٍ تْيِ ٍ تعضي١ ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي اؾت

پعق٧بى ٍْيِٟ زاضًس ٦ِ زض ٌّگقبم ًيقبظ پعقق٧ي تعضيق١ ذقَى ضا      . هَضز ٍ هبّيت آؾيت زاضز

ًْب بضؾقتب ثيو. تعضي١ ذَى ّؿقتٌس   هؿئَل ذَزپطؾتبضاى ٍ ٦و٥ پطؾتبض هٗوَ . تزَيع ًوبيٌس

هؿئَل تبهيي ٍ حّٟ شذبيط ذَى ؾبلن ٍ ًٓبضت ثط ًحقَُ ههقطٜ آى تَؾقٍ پعقق٧بى هزقبظ      

تٗييي گقطٍُ ٍ ٦قطاؼ هقچ    ( ٍپبتَلَغيؿت ّب)آظهبيكگبُ ّبي ثيوبضؾتبى . ثيوبضؾتبى هي ثبقٌس

ثب٥ً ّقبي ذقَى   . ذَى ضا ثط ْٖسُ زاضًس تب اظ ؾبظگبضي آى ثب ذَى ثيوبض اَويٌبى حبنل ٦ٌٌس

ح٣بي١ . روٕ آٍضي ذَى ٍ آظهبيف آى اظ ًٓط ثيوبضيْب ّؿتٌس  هؿئَل ٚطثبلگطي اّسا٦ٌٌسگبى

 . هطثٌَ ثِ ّط هَضز ًكبى ذَاّس زاز ٦ِ َطٞيي زَٖي ٦ساهٌس

ثب٧ًْبي ذَى يقب هطا٦قع پالؾقوب هؿقئَل اًترقبة نقحيح ٍ ٚطثقبلگطي          زض ثرف زٍم

تَليس ٦ٌٌقسُ هحهقَل ٍٞقطاٍضزُ    . ذَى آًْب هي ثبقٌساّسا٦ٌٌسگبى ٍ اًزبم آظهبيف اٍليِ ضٍي 

ذَى ٍ ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي هَضز ًيبظ ضا اظ هٌبثٕ هٌبؾت ٍ ؾقبلن ذقَى زضيبٞقت ٦قطزُ ٍ       ًْبيي

ٍ زض ( زض آى ٍرقَز زاضز  12هٗوقَ  هطحلقِ پَلقس ٦قطزى    )هطاحل نحيح تَليس ضا اتربش  ًوقَزُ  

ٍ ثيوبضؾتبًْب ٢طاض هي زّس ٦قِ ثقِ ّوقطاُ    ًْبيت هحهَلي ضا ٞطاّن آٍضزُ ٍ زض اذتيبض پعق٧بى 

ّقن  ( هَضز تبئيس هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧قب )آى ٧ًبت احتيبَي ٍ زؾتَضالٗول ّبي يطٍضي 

ثٌسضت ي٥ پعق٥ ي٧ي اظ َطٞيي زٖقَي زض زازذقَاّي ّقبي ًبققي اظ ذقَى ٍ      . اضائِ هي قس

 .تعضي١ آى اؾت

اًزوي ثب٥ً ّبي ذَى آهطي٧ب تحت گبّب ق٧بيبتي ّن ٖليِ هطا٦ع تْيِ اؾتبًساضز هبًٌس 

"٢هَض زض تْيِ  اؾتبًساضزّب"ٌَٖاى 
نَضت گطٞتِ ٦ِ تٌْب زض ثطذي هَاضز ٞطنقت َقطح زض    13

 حقب٦ن ايقي هطا٦قع    ٞٗبليت ّقبي  ثطضا ًَٖي تطؼ اظ هزبظات زازگبُ يبٞتِ اؾت اهب ثب ايي ٍرَز 

  .اؾت ٦طزُ

 تئَضيْبي حمَلي

 طبض ضٍحيّبي ٍاضزُ بط اّساكٌٌسگبى ٍ ف آسيب( 1

 ٖليطٚن توبم تجليٛقبت زض حقَل ٍ حقَـ اًت٣قبل ثيوقبضي اظ َطيق١ تعضيق١ ذقَى  اهقطٍظُ              

ٗلت ثهٗوَ ً )قبيٕ تطيي زٖبٍي ٖليِ تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى اظ ربًت اّسا٦ٌٌسگبى آؾيت زيسُ 

                                           
12-pooling 

13-negligent promulgation of standards
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اّقساي ذقَى ضًٍقس ذيلقي ثقي      . زض هطحلِ ذًَگيطي هي ثبقس( آؾيت زيسگي ه٢َت ٖهت ّب

آؾيجْبي ٍاضزُ ثِ اّسا٦ٌٌقسگبى ًقبزض اؾقت ٍ آؾقيت ّقبي ثلٌقس هقست ٍ        . تذُط ٍ اهٌي اؾ

ّط ؾبل ثسٍى ّيچ ًٟٕ قرهي هيليَى ّب ٞطز ؾبلن ثَُض زاٍَلقت   .هبًسگبض ت٣طيجبً ٍرَز ًساضز

اهب ثِ ّط حبل پٌذ ًَٔ هكق٧ل َقي ضًٍقس اّقسا     . ذَز ضا زض هٗطو اّساي ذَى ٢طاض هي زٌّس

يٌٗي ذًَطيعي ثِ زاذل ثبٞقت ٦قِ ثقِ آؾقيت پقصيطي ٍ      ) تك٧يل ّوبتَم( 1: ٢بثل تهَض اؾت

هٗوَ ً قبهل ٚف ٍ گبّبً تكٌذ ٦ِ )ثطٍظ ٍا٦ٌف زض اّسا٦ٌٌسُ ( 2  (ًبضاحتي ه٢َت هي اًزبهس

٦قِ ثقِ   )ؾقَضاخ ققسى ؾقطذط٨    ( 3  (هو٧ي اؾت ثبٖج اٞتبزى ٞطز ٍ نسهِ زيسگي ٍي قَز

     ٍ    (قققَز زضزآٍض هققي ًققسضت اتٟققب٠ هققي اٞتققس اهققب ثبٖققج تكقق٧يل ّوققبتَم ّققبي ثققعض٨ 

قَز اهب اٚلت ًيبظ ثِ هٗبيٌِ تَؾٍ  هٗوَ ً ذَز ثِ ذَز ضٕٞ هي)تحطي٥ ٍ ؾَظـ ٖهت ّب ( 4

ثبٖج آؾقيجْبي ثلٌقس هقست     آى ٦ِ ثؿيبض ًبزض اؾت اهب ثطٍظ)اًت٣بل ًَٖٟت ( 5ٍ  (پعق٥ اؾت

 (.هي گطزز

ثقبظ ّقن احتوقبل     ٖليطٚن هجصٍل زاقتي حسا٦خط هطا٢جت ّب اظ ؾَي ٞطز هؿئَل ذقًَگيطي     

 . آؾيت زيسگي اّسا٦ٌٌسُ ٍرَز زاضز

ِ      ٢هَض ٍ ٦َتبّي پعق٧ي ق٧بيت قسُ زض آى اظ اي ٦ِ زض پطًٍسُ      اي  ثقطٍظ حبزحقِ يقب ًتيزق

ًبذَاؾتِ لعٍهبً ثِ هٌٗبي حبزث قسى اقتجبُ يب ٢جَل هؿئَليت اظ ؾقَي تقأهيي ٦ٌٌقسُ ذقَى     

س ٦ِ ٖول٧طز هترهم هطا٢جت ّبي پعقق٧ي  ٞطز آؾيت زيسُ يب قب٦ي ثبيس حبثت ٦ٌ. ًوي ثبقس

ّويي . هطثََِ زض ظيط حس اؾتبًساضزّبي ٢بثل ٢جَل ثَزُ ٍ ّويي ثبٖج آؾيت ٍاضزُ قسُ اؾت

 . هَْٟم ٦لي زض هَضز آؾيت ٍاضزُ زض هطحلِ ذًَگيطي ّن نس٠ هي ٦ٌس

ئِ هطا٢جت ثْط حبل زض هَارِ ثب اّسا٦ٌٌسگبى زاٍَلت  ثؿيبضي اظ هطا٦ع ذَى اظ ؾيبؾت اضا     

ّبي هٌبؾت ٍ رجطاى نسهبت احتوبلي ٍاضزُ ثط آًْب ثسٍى تَرِ ثِ اي٧ٌِ ٢هَض اظ ربًقت هط٦قع   

ٖلت آى اؾت ٦ِ هطا٦ع ذَى هت٧ي ثِ حؿي ًيت اّسا٦ٌٌقسگبى  . ثَزُ يب ذيط پيطٍي هي ٦ٌٌس

. ذَز ّؿتٌس تب ثسيي َطي١ ثتَاًٌس شذبيط ٍ هٌقبثٕ ذقَى هحلقي ضا تقأهيي ٍ تًقويي ًوبيٌقس      

هُجَٖبتي حب٦ي اظ ٍرَز ضٍاثٍ ذهوبًِ ثط گطٞتِ اظ ٧ٖقؽ الٗوقل يقٗيٝ هطا٦قع      ْبييگعاضق

ذَى ًؿجت ثِ آؾيت ّبي ًبزض ٍاضزُ ثط اّسا٦ٌٌسگبى هي تَاًس ثِ ضاحتي ثبٖج لُوقِ ذقَضزى   

ثقسيي تطتيقت     .ثِ اًگيعُ ًَٔ زٍؾتبًِ ذيل ٦خيط اّسا٦ٌٌسگبى ٍ گطٍُ ّقبي اّسا٦ٌٌقسُ گقطزز   
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لت ّعيٌِ ّبي پعق٧ي ه٣ٗقَل نقَضت گطٞتقِ رْقت زضهقبى آؾقيت       تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى اٚ

حتقي ثطذقي اّسا٦ٌٌقسگبى هو٧قي اؾقت      . ققَز  زيسگي ٍاضزُ ثِ اّسا٦ٌٌسگبى ضا هت٣جقل هقي  

ٍاضزُ ًبقي اظ آؾيت زيسگي ثط آًْقب ّقن رجقطاى گقطزز      ربًجي ذَاؾتبض آى قًَس ٦ِ ذؿبضات

 (.هبًٌس زضآهس ٍ زؾتوعز اظ زؾت ضٞتِ قبى َي ايي هست)

هست ظهبى ظيبزي ََل . زقَاضتطيي آؾيت ٍاضزُ ثط اّسا٦ٌٌسگبى ّوبًب تحطي٥ ٖهجي اؾت    

هي ٦كس تب نسهبت ٍاضز ثط اٖهبة هساٍا قَز ٍ ًيقبظ ثقِ نقجط ٍ آضاهقف ٍ اَويٌقبى اؾقت تقب        

رْت حهَل اَويٌبى اظ اي٧ٌِ آؾيت ٖهقجي ثقِ آؾقيجي ٞطاضتقط اظ     . ثْجَزي ٦بهل حبنل آيس

  هطا٦قع ذقَى اٚلقت ثبيقس ثقب      (ٍ ثِ تجٕ آى ٦بض ثِ زازذَاّي ٧ًكس)هس ّبي ه٢َت ًيبًزب آؾيت

آى . ّسا٦ٌٌسگبى آؾيت زيسُ يب پعق٧بى هٗبلزكبى ّو٧قبضي ًعزيق٥ ٍ ز٢يق١ زاققتِ ثبققٌس     ا

تَاًٌقس اظ   ذقبل ذقَز ضا زاضًقس اٚلقت هقي      14زؾتِ اظ هطا٦ع ذَى ٦ِ هكبٍضاى ٖهقت ققٌبؼ  

 . گبى آؾيت زيسُ رلَگيطي ٦ٌٌسّبي ٚيط يطٍضي ٍ ًبضاحت ٦ٌٌسُ اّسا٦ٌٌس زضهبى

هو٧ي اؾقت  ( قب٦ي)اي ثِ ٦ٍيل اضربٔ زازُ قَز  َطٜ آؾيت زيسُ  اگط ق٧بيت اّسا٦ٌٌسُ    

زض پيگيطي پطًٍقسُ ذقَز    res ipsa loquiturزض پي آى زضآيس ٦ِ ثِ انل هؿتٌس ٍ هؿتسل 

ٍ زض  »ققس چيعي اؾت ٦ِ ذقَز هجقيي ذقَز هقي ثب    «ايي ٖجبضت  تيي ثِ هٌٗبي . اؾتٌبز ٦ٌس

اي اؾت ٦ِ ثِ احتوبل ٞطاٍاى ٖلت آؾيت ثزع  ه٢َٗي ٦بضثطز زاضز ٦ِ قطايٍ آؾيت ٍاضزُ ثگًَِ

ايقي  زٍ زازگبُ زض لَيعيبًبي آهطي٧قب زض هقَضز ٦قبضثطز    . ٢هَض هتْن چيع زيگطي ًوي تَاًس ثبقس

 .سًسانل زض زٍ پطًٍسُ هطثٌَ ثِ آؾيت زيسگي ٖهجْب زض اّسا٦ٌٌسگبى ثِ ًتبيذ هتٛبيطي ضؾي

تٗساز ٍا٢ٗي هَاضز آؾيت زيسگي اّسا٦ٌٌسگبى ًب هٗلَم اؾت چطا٦قِ حقسا٢ل ًقين زٍرقيي         

اظ ققط٦تْبي ثيوقِ تحقت هبل٧يقت هطا٦قع ذقَى       )تأهيي ذَى هطا٦ع قط٦ت انلي ثيوِ ٦ٌٌسُ 

ٍرَز زاضًس ٦ِ توبيلي ثِ اًتكبض اَالٖقبت هطثقٌَ ثقِ     (گطٞتِ تب قط٦تْبي ثيوِ تزبضي ؾٌتي 

زضنس اظ  53تَظيٕ قس   1992اي ٦ِ زض ؾبل  زض پطؾكٌبهِ. ّبي ذؿبضت ًساضًسق٧بيبت ٍ ازٖب

روٕ آٍضي ذَى اظ هٌب١َ هرتلٝ آهطي٧ب گعاضـ زازًس ٦ِ آًْب زضگيط يق٥ يقب ثقيف اظ    هطا٦ع 

ّوبًَُض ٦ِ زض ثقب  اققبضُ   . ي٧ي اظ پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ آؾيت زيسگي اّسا٦ٌٌسگبى ثَزُ اًس

ققَز ثقسيي    َطي١ اٖوبل هسيطيت هٌبؾت ثط ق٧بيبت حل ٍ ٞهل هقي  اظ زٖبٍيضٞت  ا٦خط ايي 

                                           
14

- neurologic consultants 
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تطتيت ٦ِ هطا٦ع ذَى هؿئَليت ٦و٥ ثِ اّسا٦ٌٌسگبى زض ضٕٞ آؾيت زيسگي آًْب ضا ثقسٍى ثقِ   

 . ْٖسُ گطٞتي هؿئَليت ٢ٍَٔ آى هت٣جل هي قًَس

زِ هخجت ٦قبشة  رسيساً زازذَاؾتْب ت٧بهل يبٞتِ ٍ ثط اٖالم اقتجبُ ًتبيذ آظهبيف يب اٖالم ًتي    

هيليقَى آظهقبيف    150ي ذقَى ثقيف اظ   هطا٦ع تأهي. يب ًتبيذ هجْن آظهبيف هتوط٦ع قسُ اؾت

ذَى اّسايي زض ؾبل اًزبم هي زٌّس ٦ِ ايقي   ٍاحس هيليَى 14ثيوبضي ضٍي ثيف اظ  ٚطثبلگطي

اؾقت   NATٍ ّوچٌيي آظهبيكْبي  HIV  ٍHCVقبهل آظهبيكْبي ثؿيبض حؿبؼ ٍ ز٢ي١ 

ّقبي   ّبيي ٦ِ ققبذم  ٖالٍُ ثط ايي  آظهبيف. ّب ٍ ٦بضثطزّبي تح٣ي٣بتي اؾت ٦ِ حبنل ٞٗبليت

زض ّبي ٦جقسي   آًعيناٞعايف ؾُح ٍ آظهبيف  HBc Abيٗيٝ ثيوبضي ّؿتٌس هبًٌس آظهبيف 

ّب ََضي تْيِ قسُ اًس  ا٦خط آظهبيف. ًيع اًزبم هي گيطًس( ALTآ ًيي تطاًؽ آهيٌبظ يب ) ذَى

ئي ه٣قبزيط ًقبچيع ققبذم ّقبي ٍيطٍؾقي اظ حؿبؾقيت  ظم       ٦ِ تب حساه٧بى زض رْت قٌبؾقب 

ّب ًتبيذ هخجت ٦بشة ثؿيبضي  اگط چِ ضٍي زيگط ؾ٧ِ آى اؾت ٦ِ ايي آظهبيف. ثطذَضزاض ثبقٌس

ٖالٍُ ثط ايي  حزن ظيقبز آظهبيكقْب   (. ٍ گبّي هٌٟي ٦بشة ثيكتطي ًؿجت ثِ هخجت ٦بشة)زاضز 

 . ٖلت اؾت ٍ ضزيبثي ّب زض اٖالم ًتبيذ هخجت ٦بشة هعيس ثط

اّسا٦ٌٌسگبى ًؿجت ثِ نسهبت ضٍحقي ٍاضزُ ٍ زيگقط نقسهبت حبنقل اظ اٖقالم      تٗسازي اظ     

ا٢سام ثقِ  ( ثرهَل ظهبًي٧ِ ًتيزِ اٖالم قسُ ايسظ ثَزُ ٍ ت٧بى زٌّسُ ثبقس)ًتبيذ هخجت ٦بشة 

ِ . زازذَاؾت ٍ ازٖبي ذؿبضت ٦طزُ اًس  زض ي٥ هَضز  ي٧ي اظ هؿئَليي هطا٦ع ذَى ثِ اقتجبُ ثق

اٖالم ٦طز ٦ِ ًتيزِ آظهبيف ايسظ ٍي هخجت ثَزُ ٍ هتٗب٢ت آى ٞطز اّسا٦ٌٌسُ ثقِ   يا سُاّسا٦ٌٌ

ذبَط ٞكبض ضٍحي ٍاضزُ اظ زؾت ٍي ق٧بيت ٦طز ٍلي زازگبُ ق٧بيت ٍي ضا ضز ٦طز ثسيي زليل 

نقطٜ ًٓقط اظ اي٧ٌقِ    . ؾبٖت ثٗس اظ ايي اقتجبُ ًتيزِ زضؾت ثقِ ٍي اٖقالم ققسُ ثقَز     ٦24ِ 

ّقبي ضٍحقي هٗوقَ ً     قَز يب ذيط  نقسهبت حبنقل اظ ًقبضاحتي    زازگبُ پصيطٞتِ هيق٧بيتي زض 

 .ٌَّظ انالح ًگطزيسُ اؾت ٞطزاي اؾت ٦ِ ًتبيذ آظهبيف اقتجبُ اٖالم قسُ ثِ  هحسٍز ثِ زٍضُ

ضايذ زض ؾبظهبى هطثََِ ٍ ضٖبيقت   (SOPs)هُبث٣ت نحيح ثب ضٍيِ ّبي ٖوليبتي اؾتبًساضز     

س٦ٌٌققسُ زض ظهيٌققِ ًحققَُ اؾققتٟبزُ اظ ٦يققت آظهققبيف هٗوققَ ً زٞبٖيققِ زؾققتَضالٗول ّققبي تَلي

 . هؿتح٧وي ثطاي هتْويي هي ثبقس
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ٍرَز ًگطاًي اظ ثبثت ثطٍظ ٍا٦ٌف ّبي احؿبؾي اّسا٦ٌٌسگبى ًؿجت ثِ اٖالم ًتبيذ آظهبيف     

 ٖقسم اٖقالم ًتقبيذ   . ّبيكبى ًجبيس ثب٥ً ذَى ضا ثط آى زاضز ٦ِ اظ اٖقالم ًتقبيذ ذقَززاضي ٍضظز   

آظهبيف ٦ِ َج١ پيف ثيٌي ه٣ٌُي هي تَاًس نسهبت ثيكتطي ثِ اّسا٦ٌٌسُ ٍاضز ؾقبظز ذقَز   

ثَزُ ٍ ٢بثل پيگقطز ٢قبًًَي   ( ّبي حبًَيِ هبًٌس ًَٖٟت)زاضاي َٖا٢ت ًبگَاضي ثطاي ؾالهت ٖوَم 

 . اؾت ٍ هؿئَليت زض پي زاضز

طي٥ اٖهبة هَيٗي قَز ٦ِ تٗساز زازذَاّي ّبي اّسا٦ٌٌسگبى ًبقي اظ تح پيف ثيٌي هي    

اٍل . ثِ چٌسيي زليل ضٍ ثِ ٞعًٍقي گقصاضز  ( ٍ زض ٍا٢ٕ توبم زازذَاّي ّبي هطتجٍ ثب ذَى)آًْب 

زٍم اي٧ٌِ  توط٦ع ٖوقَم ثقط   . اي٧ٌِ ربهِٗ هب ثيكتط اظ ٢جل اّل زازذَاّي ٍ ق٧بيت قسُ اؾت

 اظ َطيقققق١ تعضيقققق١ ذققققَى ثبٖققققج آى قققققسُ ٦ققققِ      HIV  ٍHCVاثققققتالي ثققققِ  

ؾقَم اي٧ٌقِ    . ٌَاى هتْويي ثبل٣َُ ثؿيبضي اظ اًَأ آؾيت ققٌبذتِ ققًَس  تأهيي ذَى ثٗ عهطا٦

ايقي  . تٗساز ظيقبزي اظ ذقًَگيطي ّقب رْقت ههقبضٜ اتَلق٨َ ضٍي ثيوقبضاى اًزقبم هقي گيقطز          

زض . اّسا٦ٌٌسگبى ذبل زض هٗطو ظحوت ٍ زضزؾط حبنل اظ ذًَگيطي ٍ َٖاضو آى هي ثبقٌس

هي ٍضظًس ثِ ايي زليل ٦ِ ضًٍقس زضهقبى ٍ آؾقيت    ًؿجت ثِ ا٢بهِ زَٖي هجبزضت ًيع ًتيزِ آًْب 

اّسا٦ٌٌقسُ  زض حبلي٧قِ  . ٍاضزُ ثِ ذَز ضا تب ثركي هطثٌَ ثِ اضتجبَكبى ثب هط٦ع ذَى هي زاًٌقس 

زاًس ٍ اٚلت ذُقطات ًقبچيع حبنقل اظ اّقساي      اي قْطًٍسي هي زاٍَلت اّساي ذَى ضا ٍْيِٟ

تٗقساز تعضيق١    ذَززض ثب  اقبضُ قس چْبضم اي٧ٌِ ّوبًَُض ٦ِ . ذَى ضا ذَز ثِ ْٖسُ هي گيطز

ٞتِ ٍ ّوچٌيي پيچيسگي حٟقّ اَالٖقبت   نَضت پصيطّبي اًزبم قسُ ٍ ثبلُجٕ تٗساز اّساّبي 

ٍ اًت٣بل ز٢ي١ آى ضٍي ّن ضٞتِ ؾجت ؾبظ ظهيٌِ ّبي ثيكتطي ثطاي ثطٍظ ذُبّب ٍ اٖالم ًتقبيذ  

ٌَلَغي اَالٖبت ٢بثل تٗسيل ايي ٖبهل آذط الجتِ اظ َطي١ اٞعايف ات٧ب ثِ ت٧. ًبزضؾت هي گطزز

اؾت چطا٦ِ ثِ ٦و٥ ايي ت٧ٌَلَغي هي تَاى ثب ز٢ت هؿيط اّساي ذَى اظ اّسا٦ٌٌسُ تب تعضيق١  

هبًٌس ضًٍقس  ) ضاهسضٍي٧طزّبي ؾيؿتن  اتربشٖالٍُ ثط ايي ثب  ؛آى ثِ ثيوبض ضا زًجبل ٍ ضزيبثي ٦طز

ٍ هسيطيت آًْب هقي تقَاى    رْت آهَظـ ٍ پيكگيطي اظ ثطٍظ ذُبّب( 9000اذص گَاّيٌبهِ ايعٍ 

 . تٗساز اقتجبّبت ضا ٦بّف زاز

ثطذَضزاضي اظ ضٍي٧طزي ربهٕ زض ظهيٌِ هسيطيت ذُقطات زض ٢جقبل اّسا٦ٌٌقسگبى اظ رولقِ         

ٞطم ّبي اذص ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ اظ اّسا٦ٌٌقسگبى  . اتربش ا٢ساهبت پيكگيطاًِ حبئع اّويت اؾت
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اي اّسا٦ٌٌسگبى ثبيس ٢جالً هَضز ثطضؾقي ح٣ق٢َي ٢قطاض    ٍ ٞطم ّبي اَالٖبت ٢جل ٍ ثٗس اظ اّسا ثط

گيطز تب اَويٌبى حبنل آيقس ٦قِ اَالٖقبت  ظم زضثقبضُ احتوقبل ٢ٍقَٔ حقَازث ٍ پيبهقسّبي         

ضٍيِ ّبي ٖوليقبتي اؾقتبًساضز   . قَز ًبهُلَة ًؿجتبً ٢بثل پيف ثيٌي ثِ اّسا٦ٌٌسگبى هٌت٣ل هي

(SOPs) ثِ ز٢ت تَؾٍ پطؾٌل آهَظـ زيسُ ثِ هطتجٍ ثب ضًٍس اّسا ثبيس قٟبٜ ٍ ربهٕ ثَز ٍ ُ

ثبيس ثِ اّسا٦ٌٌسگبى اَالٖبت  ظم زض ظهيٌِ ًحَُ ثطذَضز ثب هك٧الت ٢بثقل پقيف   . ارطا زض آيس

ثيٌي ثٗس اظ هطحلِ اّسا اضائِ گطزز اظ رولِ چگًَگي آگبُ ؾبذتي هط٦ع ذَى اظ هك٧الت پيف 

ٖالٍُ ثط ايي  هط٦ع ذًَگيطي . طثََِآهسُ ٍ ًحَُ ثط٢طاضي توبؼ ّبي اٍضغاًؿي ثب هط٦ع ذَى ه

ضؾقيسگي ثقِ گعاضققبت هجٌقي ثقط آؾقيت زيقسگي         ًحقَُ رْقت   يثبيس اظ زؾتَضالٗول ه٧تَث

ّبي اّسا٦ٌٌقسگبى ّؿقتٌس    اٞطازي ٦ِ هؿئَل ضؾيسگي ثِ ًگطاًي. اّسا٦ٌٌسگبى ثطذَضزاض ثبقس

هَظـ  ظم ضا ثبيس زض ظهيٌِ ضٍقْبي ربضي هسيطيت ذُطات ٍ ق٧بيبت زض هط٦ع ذَى هطثََِ آ

اي زضذَاؾت رجطاى ذؿبضت هي ٦ٌس  اًزبم هكقبٍضُ اٍليقِ ثقب     ظهبًي٧ِ اّسا٦ٌٌسُ. زيسُ ثبقٌس

تَاًس ايقي اَويٌقبى ضا ثَرقَز آٍضز     هي 15هسيط ثرف ق٧بيبت قط٦ت ثيوِ ذؿبضات هط٦ع ذَى

٦ِ ثب ق٧بيت نَضت گطٞتِ ثِ ََض نحيح ثطذَضز قسُ ٍ ثسيي تطتيت اّسا٦ٌٌسُ زض پي تَؾل 

 . هكبٍضُ ح٢َ٣ي ثط ًرَاّس آهس ثِ

ّقبي  ِ ثطگرْت ههًَيت زض ثطاثط ق٧بيبت اّسا٦ٌٌسگبى زال ثط ٍاضز قسى آؾيجْبي ضٍحي      

. اٖالم ًتبيذ ثبيس َج١ ٞطهت هَضز تبييس ققَضاي ح٣ق٢َي ٍ هقسيط پعقق٧ي هط٦قع ذقَى ثبققس       

َض هحطهبًِ ٍ ثقِ ٞقطز   ضٍقْبي اٖالم ًتبيذ ثبيس ايي تًويي ضا ثَرَز آٍضز ٦ِ ًتبيذ ثب ز٢ت  ثُ

ّقب   اي اظ توبم ه٧بتجبت ٍ پطًٍسُ توبم پيگيطي هطا٦ع ذَى ثبيس ًؿرِ. قَز هَضز ًٓط گعاضـ هي

 . ٍ گٟتگَّبي نَضت گطٞتِ ثب اّسا٦ٌٌسگبى ضا زض ثبيگبًي زاقتِ ثبقٌس

زض ٌّگبم هٗبٜ قسى ٞطزي اظ اّسا اّويت زاضز ٦ِ ز يل هٗبٞيقت اضائقِ ققسُ ثقِ ققرم          

٢ي١ ثَزُ ٍ ثيف اظ حس  ظم ثِ رعئيبت ًپطزاظز تب ًتَاى ثِ ٖلت ّت٥ حطهت يب تٗقطو  حبلج ز

زض . ثِ ٌَٖاى ثْبًِ رْت ازٖبي ذؿقبضت اؾقتٟبزُ ٦قطز    ايي رعئيبتثِ حطين ذهَني اٞطاز اظ 

ي٥ هَضزي ٦ِ اذيطاً اتٟب٠ اٞتبز  ي٥ قب٦ي ثٗس اظ آ٧ًِ ٍيٗيت هٗبٞيت زائقن ٍي اظ اّقسا ثقِ    

يگطي گعاضـ قسُ ثَز ا٢بهِ زَٖي ٦طز  اهب زازگبُ زازذَاؾت ٍي ضا ضز ٦قطز  هط٦ع پالؾوبي ز
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-the claims manager of a blood center's liability insurer 
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چطا ٦ِ ايي گعاضـ اضائِ قسُ ثِ ققرم حبلقج ح٣ي٣قت زاققتِ ٍ َجق١ ضٍيقِ ّقبي ٖوليقبتي         

 .زنَضت گطٞتِ ثَ (FDA)هَضز تبييس هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب  (SOPs)اؾتبًساضز 

هي تَاًس ثيقبًگط   17ٍ هسيط ق٧بيبت قط٦ت ثيوِ 16ىٍرَز هكبٍضُ هيبى هسيط ثيوِ هط٦ع ذَ    

اي ثبقس ٦ِ آؾيت زيسگي اّسا٦ٌٌقسُ ضا ضٞقٕ ٦قطزُ ٍ زض ٖقيي حقبل اظ       ّبي ؾٌزيسُ ؾتبؾي

هطا٦قع ذقَى   . نطٜ ّعيٌِ ّبي ثيف اظ حس ٍ حجت ق٧بيبت ح٢َ٣ي  ثيكتط ذَززاضي هي ٦ٌقس 

ّ ًجبيس ثسٍى هكبٍضُ ثب قط٦ت ثيوِ يب قَضاي ح٢َ٣ي ذَز ضؾوبً اظ  س ٦قِ  ٌق اّسا٦ٌٌقسگبى ثرَا

چٌقيي ا٢قساهي هو٧قي اؾقت     . ّبي ٍاضزُ ثط ذَز ضا زض اظاي رجطاى ذؿبضت اٖالم ًوبيٌس آؾيت

اّسا٦ٌٌسُ ضا تطٚيت ٦ٌس ٦ِ زض پي هكبٍضُ ح٢َ٣ي ثطآيس ٍ ق٧بيتي ضا ٦ِ هي ققس ثقِ ضاحتقي    

ض ظهيٌقِ  ظهبًي٧ِ اّسا٦ٌٌسُ ٍ هط٦قع ذقَى ز  . حل ٍ ٞهل ٦طز ثب هك٧ل هَارِ ؾبظزٍ  هسيطيت

رجطاى ه٣ٌُي آؾيت ٍاضزُ ثِ تَا١ٞ ًطؾٌس  آًگبُ ثبيس هيبًزي گطي ٦طز تب اظ زازذَاّي ََيل 

 . ط ّعيٌِ رلَگيطي قَزپالوست ٍ 

 

 حفع حطين ذصَصي ٍ حفع اسطاض اّساكٌٌسگبى ذَى( 2

ققَز آى   اظ َطي١ ذَى  ؾئَالي ٦ِ ّويكقِ هُقطح هقي     Cزض هَاضز اثتال ثِ ايسظ ٍ ّپبتيت    

٦ِ تب چِ هيعاى قب٦ي هي تَاًس زضثبضُ اّسا٦ٌٌسُ ذقَى آلقَزُ يقب هؿقت٣يوبً اظ ذقَز ٍي       اؾت

زض تٗسازي اظ ضاي ّبي نبزضُ زازگبُ ّب ثقِ ايقي هَيقَٔ پطزاذتقِ ققسُ      . اَالٖبت ٦ؿت ٦ٌس

اٚلت زؾتطؾي هحسٍز ٍ هحطهبًِ ثِ اَالٖبت هطثٌَ ثِ اّسا٦ٌٌسُ هزقبظ ققٌبذتِ ققسُ    . اؾت

َزُ ٦ِ ثِ قب٦ي اربظُ زازُ قَز ٦ِ ًِ تٌْب تبضيرچقِ ٞقطزي ٍ پعقق٧ي    ضًٍس رسيس آى ث. اؾت

ثقب  . اّسا٦ٌٌسُ هطثََِ ضا ثسؾت آٍضز ثل٧ِ قْبزت اّسا٦ٌٌسُ ضا ّن ثسٍى ش٦ط ًبم زضيبٞت ٦ٌقس 

ايي ٍرَز  زض توبم ايي هَاضز ٣ًُِ هكقتط٤ آى اؾقت ٦قِ اظ ٞقبـ ققسى َّيقت اّسا٦ٌٌقسُ        

. ي قَز حتي زض هَاضزي٧ِ اربظُ تزؿؽ زازُ ققسُ اؾقت  احتوب ً آلَزُ زض هيبى ٖوَم رلَگيط

ّقب ثقط ايقي     ٦ِ اّسا٦ٌٌسُ هُطٍحِ هو٧ي اؾت ٖبهل اًت٣بل ًَٖٟت ثَزُ ثبقس  زازگبُ اظ آًزبئي

 . زاًٌس هياؾبؼ ٍي ضا هؿتح١ ههًَيت ٢بًًَي زض ثطاثط اٞكبي اؾطاض ذهَني اـ 
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زض ايقي ظهيٌقِ ثقِ تقَاظى ه٣ٌُقي       زض ٦ل  تهويوبت ٍ ضاي ّبي نبزضُ زازگبُ ّب ثِ ًٓقط      

َ   «زازگبُ ّب ٢هس . ضؾيسُ اؾت 18اًزبم تح٣ي٣قبت ٍ پقطؼ ٍ رق
اظ يق٥ يقب ثقيف اظ ي٧قي اظ      »

اهب ا٦خط . ٌسًزا اّسا٦ٌٌسگبى زض هَضز ٍرَز ذُطات احتوبلي زض آًْب زض ٌّگبم اّسا ضا هطزٍز هي

ًْقب ثقِ ًَٖٟقت زض ظهقبى     زازگبُ ّب اربظُ پطؼ ٍ رَ اظ اّسا٦ٌٌسگبًي ضا ٦ِ احتوبل آلقَزگي آ 

تعضي١ ذَى ٖٟقًَي ثقِ ثيوقبض هقَضز ًٓقط ٍرقَز زاققتِ ضا هقي زٌّقس چطا٦قِ ايقي زؾقتِ اظ             

اّسا٦ٌٌسگبى هتٗب٢جبً هَضز آظهبيف ٢طاض گطٞتِ ٍ ًتيزِ آظهبيف آًْب اظ ًٓط ٍرَز ٖبهل ٖٟقًَي  

آى اؾقت  زض چٌيي هَاضزي ه١ٌُ پطؼ ٍ رَ اظ اّسا٦ٌٌسگبى ثِ زًجبل . ثَزُ اؾتهخجت اظ آة 

٦ِ تٗييي ٦ٌس ٦ِ اّسا٦ٌٌسُ زض ظهبى اّسا اظ ٍرَز ٖبهل پطذُط زض ذَز آگبُ ثَزُ ٍلي ثب ايقي  

ٍرَز ذَى اّسا ٦طزُ يب اي٧ٌِ ثِ ٖلت ٖسم ثْقطُ گيقطي هٌبؾقت ٍ ٦قبٞي اظ َقطح پطؾقف اظ       

اّسا٦ٌٌسگبى زض هَضز ٍرَز َٖاهل پطذُط زض آًْقب هٗبٞيقت ايقي اّسا٦ٌٌقسگبى آلقَزُ تَؾقٍ       

 . َى هيؿط ًكسُ اؾتذ هطا٦ع

٦ِ قب٦ي ذَاّبى قٌبؾبئي اّسا٦ٌٌسُ ثِ ز يلي ثِ ٚيط اظ ثطضؾي ٍيٗيت ٍي ثٌَٗاى  ظهبًي    

ثقطاي هخقبل زض   . هٌجٕ اًت٣بل ًَٖٟت ثبقس  ايي هو٧ي اؾت پيبهس هتٟبٍتي زض پي زاققتِ ثبققس  

ؾقتَض زازُ  ي٧ي اظ پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ آؾيت زيسگي اّسا٦ٌٌسگبى ثِ هط٦ع ذقَى هطثََقِ ز  

قس ٦ِ اؾبهي زيگط اّسا٦ٌٌسگبًي ٦ِ زض رؿلِ ذًَگيطي حًَض زاقتِ ٍ هو٧قي اؾقت ققبّس    

ٖالٍُ ثط ايي  اگقط اّسا٦ٌٌقسُ هطثََقِ زيگقط زض     . آؾيت زيسگي ٍاضزُ ثَزُ ثبقٌس ضا ٞبـ ًوبيس

٢يس حيبت ًجبقس  آًگبُ زازگبُ هو٧ي اؾت تهوين ثگيطز ٦ِ هيقعاى هحطهبًقِ ثقَزى اَالٖقبت     

ثسيي تطتيت  زض ي٥ هَضز زازگقبُ زؾقتَض زاز ٦قِ  هكرهقبت     . هتَٞي ضا ٦بّف زّسقرهي 

اّسا٦ٌٌسُ ٍٞبت يبٞتِ زض اذتيبض قب٦يبى ٢طاض گيطز ٍ زض ٖيي حبل ا٢ساهبت احتيقبَي  ظم ًيقع   

 . هجصٍل گطزز تب ايي اَالٖبت قرهي زض ؾُح ٖوَم هٌتكط ًكَز

بُ ّب ثبيقس ثقيي ًيقبظ ققب٦ي ثقِ اَالٖقبت ٍ       زض ايي هيبى رْت يبٞتي ضاُ حل هٌبؾت  زازگ    

ح٠َ٣ ٍ هٌبٕٞ اّسا٦ٌٌسُ ذَى ٍ تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى تقَاظى ثَرقَز آٍضز ٍ ّقط زٍ ضا هقس ًٓقط      

زازگبُ ّب رْت نسٍض ضاي تزؿؽ ٍ ٦ؿت اَالٖقبت زض هقَضز اّسا٦ٌٌقسُ هقَضز     . زاقتِ ثبقس

ؾبلن ٍ ٦بٞي  هحطهبًقِ  ض زاقتي هٌبثٕ ذَى ززَٖي ثِ حّٟ اؾطاض اّسا٦ٌٌسگبى  نالح ربهِٗ 
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ثَزى اَالٖبت هَرَز هيبى پعق٥ ٍ ثيوبض ٍ ٢بثليقت ٍ تَاًقبيي ققب٦ي زض پيگيقطي قق٧بيبتف      

 . گطزز ايي چْبض ٖبهل زض شيل ثِ تٟهيل ثيبى هي.  ٖليِ تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى تَرِ زاضًس

 

 حك لبًًَي زض حفع حطين ذصَصي افطاز( 3

هطي٧ب ح١ حّٟ حطين ذهَنقي اٞقطاز ثقِ ضٍققٌي     اگطچِ زض ٢بًَى اؾبؾي ايب ت هتحسُ آ    

ثيبى ًكسُ اهب زيقَاى ٖقبلي آهطي٧قب ايقي حق١ ٢قبًًَي ضا ثقِ َقَض يقوٌي زض هقَاضزي ٚيقط اظ            

ّبي هٌت٣لِ اظ َطي١ تعضي١ ذَى هبًٌس رلَگيطي اظ حقبهلگي ٍ ؾق٣ٍ رٌقيي پصيطٞتقِ      ثيوبضي

َ  . اؾت نقي اّسا٦ٌٌقسگبى   ثِ ايي ضٍيِ ّبي ٢ًبئي اٚلت زض هَاضزي ٦ِ ح١ حٟقّ حقطين ذه

ٖالٍُ ثط ايي  ثطذي ٢َاًيي ايبلتي ّن نطاحتبً ايي حق١ ضا ثقِ   . قَز ذَى هُطح اؾت اؾتٌبز هي

 . ضؾويت هي قٌبؾٌس

ا٦خط زازگبُ ّبيي ٦ِ ثِ هؿئلِ ح١ ٢بًًَي حّٟ حطين ذهَني اٞقطاز پطزاذتقِ اًقس ح٧قن         

ي٧ٌقِ حق١ زاضز ٦قِ ٍيقٗيت     اظ ايي ح١ ثطذَضزاض اؾقت اظ رولقِ ا   ًيع زازُ اًس ٦ِ اّسا٦ٌٌسُ

پعق٧ي ذَز ضا هحطهبًِ ًگقِ زاضز ٍ هقَضز هعاحوقت ٢قطاض ًگيقطز ٍ احؿقبؼ ققطهٌسگي زض اٍ        

لجتِ ثِ ضؾويت قٌبذتي ايي ح١ ٢بًًَي لعٍهبً ثِ هٌٗقبي ضز ّطگًَقِ تزؿقؽ ٍ    ا. پسيساض ًكَز

َ  . پطؼ ٍ رَ اظ اّسا٦ٌٌسُ ًوي ثبقس ي ا٢قسام  ثطذي اظ زازگبُ ّب ًؿجت ثِ نسٍض اح٧قبم احتيقب

هيبى حّٟ ايي ح١ ٢قبًًَي اّسا٦ٌٌقسُ ٍ پقطؼ ٍرقَ ٍ تزؿقؽ هحقسٍز         ٦طزُ اًس ٦ِ زض آى

تأهيي ذقَى زض پقي آى اؾقت ٦قِ اظ حق١       هطا٦ع ظهبًي٧ِ. تَؾٍ قب٦ي تَاظى ايزبز قسُ اؾت

ّقبي   ٢بًًَي اّسا٦ٌٌسُ زض حّٟ حطين ذهَني اـ زٞبٔ ٦ٌس  آًگقبُ اؾقتس  ت ٍ ٦كقو٧ف   

 . گيطز قست هي٢بًًَي زض ايي ضاثُِ 

  

 حفبغت اظ هٌببؽ ذَى( 4

 ٖلققت زيگققطي ٦ققِ ٍاضز قققسى اّسا٦ٌٌققسگبى ثققِ هطحلققِ زازذققَاّي ضا ًبزضؾققت ٢لوققساز       

هي ٦ٌس آى اؾت ٦ِ ايي اهط ثبٖج زلؿطزي ٖوَم زض تساٍم اّساي ذَى زاٍَلجبًِ قسُ ٍ ثسيي 

ٞطآٍضزُ ّبي ذًَي تطتيت ثبٖج ٦بّف شذبيط ذَى زض رْت ٦و٥ ثِ ثيوبضاى ًيبظهٌس ذَى ٍ 

اٞعٍزى َٖاهل زلؿطز٦ٌٌسُ زيگط هبًٌس َطح پطؾف ّبي ٦ٌز٧بٍاًِ اظ اّسا٦ٌٌسگبى . هي گطزز
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ثقسيي تطتيقت ثطذقي    . احط ؾَء زاضز ٍ ََ ًي ٦طزى هطحلِ اّسا ًيع ثط ؾيؿتن ٦بهالً زاٍَلجبًِ

ى ققب٦يبى ضا اظ  حوبيقت ققَز تقب ثتقَا     اًس ٦ِ ثبيس اظ ؾيؿتن اّساي زاٍَلجبًِ ّب پصيطٞتِ زازگبُ

زازگبُ ّبي زيگط ايي ثحج ضا . طثٌَ ثِ اّسا٦ٌٌسگبى ثط حصض زاقتهزضذَاؾت ٦ؿت اَالٖبت 

ي ٍرَز ًساضز هجٌي ثط اي٧ٌِ ؾيؿتن ًٌٓطي زاًؿتِ ٍ ثيبى ًوَزُ اًس ٦ِ ازلِ ٢بًٕ ٦ٌٌسُ ٍ هت٣

ُ ّب ّن ثط زض ٖيي حبل ثطذي اظ زازگب. اّساي زاٍَلجبًِ ثسيي َطي١ هتًطض قسُ يب ذَاّس قس

ايي ًٓطًس ٦ِ ت٣ٗيقت ٢قبًًَي اّسا٦ٌٌقسگبى تَؾقٍ ققب٦يبى تًقويي ٦ٌٌقسُ ثط٢قطاضي انقل          

19هؿئَليت پصيطي ؾبظهبًي«
 .اؾت ٍ ثسيي تطتيت ٦يٟيت هٌبثٕ ذَى حّٟ هي گطزز »

 افطاز طبك لَاًييَّيت اصل هحطهبًِ ًگِ زاضتي ( 5

ط هحطهبًِ ًگِ زاقتي َّيقت اٞقطازي   زض ثؿيبضي اظ ايب ت آهطي٧ب ٢َاًيٌي تهَيت قسُ ٦ِ ث    

٢طاض گطٞتِ اًقس تب٦يقس    HIVتحت آظهبيف  ي٦ِ هجتال ثِ ايسظ تكريم زازُ قسُ يب زض هَاضز

ايب ت زيگط َج١ ٢بًَى ثط هحطهبًِ ًگِ زاققتي َّيقت توقبم اّسا٦ٌٌقسگبى ذقَى      . قسُ اؾت

ع تقأهيي ذقَى   هطا٦ق ثطايي اظ آًزبئي٧ِ ايٌگًَِ هؿبئل ثيي ايب ت هتٟبٍت اؾت  ثٌب. تب٦يس زاضًس

اٖالم ًوَز ٦ِ حتي ثب ي٧ي اظ زازگبّْب . ثبيس ثب ٢َاًيي ايب ت هطثََِ قبى آقٌبيي زاقتِ ثبقٌس

اي ثِ  قْبزت هرٟيبًِ اّسا٦ٌٌسُ ثبظ ّنؾبذتبض ؾٟت ٍ ؾرت هزوَِٖ ٢َاًيي ٦بليٟطًيب ٍرَز 

ٖسم اَالٔ ضؾقبًي ثقِ   اظ رْت  ثيوبضؾتبًي زض تگعاؼ .ٞبـ قسى ٚيط هزبظ َّيت ٍي اًزبهيس

ٖليقطٚن  . ثيوبض ٍ ّوؿطـ اظ احتوبل اثتالي ٍي ثِ ايسظ ه٣هط قٌبذتِ قسُ ٍ هح٧قَم گطزيقس  

ًوي تقَاى ٞقطز يقب     يطي ثيوبضيْبي ٍاگيط زاض زض تگعاؼاي٧ٌِ َج١ ههَثِ هط٦ع ٦ٌتطل ٍ پيكگ

يس ٦قِ  اهب زازگبُ ثِ ايي ًتيزقِ ضؾق    َطٜ ؾَهي ضا ّن اظ ًتبيذ آظهبيف ثيوبضي هُلٕ ؾبذت

يبٞتِ ّبي ثيوبضؾتبى ثطاؾبؼ آظهبيف ًجَزُ ٍ اظ ٍيٗيت ٦لي ثيوبض ايي ًتيزِ حبنل ققسُ ٍ  

 . رْت رلَگيطي اظ اثتالي ّوؿط ٍي ثِ ايسظ ًوي ثبيؿت اظ اَالٔ ضؾبًي ارتٌبة هي قس

هزبظات ٣ًى ٢َاًيي ايبلتي هطثٌَ ثِ حّٟ َّيقت اّسا٦ٌٌقسگبى ثؿقيبض ققسيس اؾقت ٍ اظ          

 . ًس پيگطز ٦يٟطي ٍ هحطٍهيت ّبي هسًي زض پي زاقتِ ثبقسرولِ هي تَا
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 هحطهبًِ بَزى اطالؾبت هَجَز هيبى پعضك ٍبيوبض ( 6

ّب انقل هحطهبًقِ    ثب تَرِ ثِ ٢َاًيي يب اح٧بم نبزضُ زازگبُ ّب هكرم اؾت ٦ِ ا٦خط زازگبُ    

يبهي حّٟ اَالٖقبتي  ايي انل . ثَزى اَالٖبت هيبى پعق٥ ٍ ثيوبض ضا هَضز تبييس ٢طاض زازُ اًس

اؾت ٦ِ ثيوبض َي ضًٍس زضهبى پعق٧ي ذَز زض اذتيبض پعق٥ ٢طاض زازُ ٍ پعق٥ هطثََقِ ًيقع   

ثب ايٌحبل زازگبُ ّب ثَُض ٦لي ح٧ن زازُ اًس ٦ِ . ثسٍى هزَظ ثيوبض ذَز ح١ اٞكبي آى ضا ًساضز

يقَض٤ ٣ًُقِ   اي زض ًيَ الجتِ زض پطًٍقسُ . ثيي هط٦ع ذَى ٍ اّسا٦ٌٌسُ چٌيي انلي حب٦ن ًيؿت

الجتِ ثط ايي اؾبؼ . ًٓط هتٟبٍتي ٍرَز زاقت ٦ِ الجتِ ايي ٣ًُِ ًٓط ٦بهالً زض حبقيِ ٢طاض زاضز

قبًؽ ه٣َٞيت ثطاي ه٣بٍهت زض ثطاثط اٞكبي اَالٖبت اّسا٦ٌٌسگبى ثؿيبض ٦ن اؾت ٍ ثطذقي اظ  

 . قَضاّبي زٞبٖيِ تطريح هي زٌّس ٦ِ ايي ثحج ضا هُطح ٧ًٌٌس

 

 ساكٌٌسگبى ذَى الساهبت ؾليِ اّ( 7

ثِ ًسضت ثط هؿئَليت اّسا٦ٌٌسُ زاٍَلت ذَى زض ٢جبل آلَزگي هٌت٣لِ پبٞكبضي قسُ اؾقت      

ثسيي زليل ٦ِ ثب٧ًْبي ذَى ثِ قست اظ اٞكبي َّيت ٍ هكرهبت اّسا٦ٌٌسگبى ذَز ارتٌقبة  

قب٦ي  هي ٍضظًس ٍ ٖالٍُ ثط ايي ٞطز اّسا٦ٌٌسُ ًَٖبً ًوي تَاًس هٌجٕ ؾطقبضي ثطاي رجطاى هبلي

قب٦يبى ثَُض ٦لي هتْوبى ؾبظهبًي ضا هس ًٓط زاضًس چطا٦ِ زض نقَضت ثقِ احجقبت    . ثِ قوبض آيس

 . ضؾيسى اقتجبُ ٍ ٢هَض اظ ربًت آًْب هي تَاى اظ ثيوِ يب زاضايي آًْب رجطاى ذؿبضت ٦طز

زض ٍاقٌگتي  اه٧بى ق٧بيت اظ اّسا٦ٌٌقسُ تَؾقٍ يق٥ ٢بيقي      1991اي زض ؾبل  زض پطًٍسُ    

ثطتط اظ ح٠َ٣  HIVٍي هط٢َم ًوَزُ ثَز ٦ِ ح٠َ٣ اٞطاز آلَزُ ًكسُ ثِ  ؛بييس ٢طاض گطٞتهَضز ت

الجتقِ زض ضاي نقبزضُ زازگقبُ    . الجتِ ا٦خط ٢ًبت ايي زيسگبُ ضا ضز ٦طزًقس . اٞطاز آلَزُ قسُ اؾت

. ًكقسُ اؾقت  رعئيبت ق٧بيتي ٦ِ زضيبٞت ٦ٌٌسُ ذَى ٢هس اضائِ ٖليِ اّسا٦ٌٌسُ ضا زاضز هُطح 

سُ زيگطي ّن ثحج اه٧بى ق٧بيت ٖليِ اّسا٦ٌٌسُ هُطح قس ٦ِ زض آًزب ّقن رعئيقبت   زض پطًٍ

ثِ ّط حبل  آيٌقسُ ضًٍقس ا٢بهقِ زٖقَي ٖليقِ اّسا٦ٌٌقسگبى ذقَى        . ًگطزيس آق٧بضق٧بيت َطح 

ًبهٗلَم اؾت اهب اگط ثرَاّين ثط َج١ ضٍال گصقتِ ثِ آيٌقسُ ثٌگقطين ثبيقس گٟقت ٦قِ احتوقبل       

 . ِ ٦ن اؾتٞٗبليت چكوگيط زض ايي ظهيٌ



 

21 

 (3)پزشکی انتقال خون  -جنبه های حقوقی

 

 اذص ضضبيت ًبهِ آگبّبًِ اظ بيوبض(  8

ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ ثِ هٌٗبي آگبُ ٦قطزى ثيوقبضاى اظ ذُقطات ٍ هعايقبي زضهقبى اظ َطيق١           

ضًٍس اذص ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ . تعضي١ ذَى اؾت تب ثط آى اؾبؼ ثيوبض ثتَاًس تهوين گيطي ٦ٌس

ٞطز اًؿبى زاضاي ٣ٖل ؾلين ٍ ؾي ثلَ٘ ايقي حق١   اي اؾت ٦ِ ّط  اظ اٞطاز ثطاؾبؼ انل ًْبزيٌِ

 .ضا زاضز تب زضثبضُ ثسى ذَى تهوين گيطي ٦ٌس

 ءيٌٗقي اهًقب  )زض ظهيٌِ تعضي١ ذَى  اذص ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ ذبل تعضيق١ ثُقَض هؿقتٌس        

ثط ضيبيت ًبهِ ٦لي ثسٍى ش٦ط ٦قبضثطز آى تقطريح زازُ   ( قسُ يب ٍاضز قسُ زض ثطگِ هٗبيٌِ ثيوبض

اٚلت ثؿيبض پقبييي تقط   )اگطچِ ذُطات حبنل اظ تعضي١ ذَى اهطٍظُ ثؿيبض پبييي اؾت . قَز هي

ّبيي اؾت ٦ِ ذُطات قسيستط يب ققبيٕ تقطي زض پقي زاضز ٍ هٗوقَ ً ّقن ّقيچ        اظ زيگط زضهبى

  اهب هيطاث ح٢َ٣ي ايقسظ ٍ آلقَزگي  ًبذَاؾقتِ    (قَز اي زض ٢جبل اًزبم آى اذص ًوي ضيبيت ًبهِ

ض پعق٧بى ضا هزجَض هي ؾبظز تب ّوچٌبى ثِ اذص ضيبيت ًبهقِ ذقبل تعضيق١    ذَى زض هَاضز ًبز

  ه٣قطضات تٗيقيي ٦ٌٌقسُ ٧ًقبتي     (هبًٌس ٦بليٟطًيب ٍ ًيَرطؾقي )٣ٍٞ زض چٌس ايبلت . ازاهِ زٌّس

 ٨ّؿتٌس ٦ِ زضثبضُ ذُط تعضي١ ذَى ٍ هٌبؾت ثَزى گعيٌِ ّبي زيگط هبًٌس تعضي١ ذَى اتَلَ

 . ثيوبضاى ذبَط ًكبى قَزيب ض٢ت ذَى َي رطاحي ثبيس ثِ 

٧بى اظ ذَز ثيوبض اذص قَز ثِ قطٌ آ٧ًِ ٍي ثعضگؿبل ثقَزُ ٍ  هضيبيت ًبهِ ثبيس زض نَضت ا    

اي هبًٌس ّوؿطـ ايقي هؿقئَليت ضا ْٖقسُ زاض     ٢بزض ثِ اضائِ آى ثبقس زض ٚيط ايٌهَضت ًوبيٌسُ

ى ا٢قسام ٦قطزُ اًقس ٦قِ     َضّبيي ثقطاي ثيوقبضا  ٍقّب ًؿجت ثِ تْيِ ثط ثؿيبضي اظ ؾبظهبى. قَز هي

 .رعئيبت ٦بهل تعضي١  ذُطات احتوبلي ًبقي اظ آى ٍگعيٌِ ّبي زيگط زض آى تكطيح قسُ اؾت

زض ظهيٌِ هحتَاي آًچِ ٦ِ ثبيقس ثقِ    (SOPs)ؾؿبت ثبيس اظ ضٍيِ ّبي ٖوليبتي اؾتبًساضزي ؤه

ثُقَض ققٟبّي يقب    اي٧ٌِ آيب ايي اَالٖبت ثبيس  ؛ثيوبضاى زضثبضُ تعضي١ گٟتِ قَز ثطذَضزاض ثبقٌس

هطثََِ  SOPثَُض ه٧تَة زض ذَز ضيبيت ًبهِ اضائِ گطزز ًيع هَئَ زيگطي اؾت ٦ِ ثبيس زض

گقط هُبث٣قت ثقب هٗيبضّقب ٍ اؾقتبًساضزّب ٍ       هطاحل تًويي ٦يٟي ثبيس تًقويي . لحبِ قسُ ثبقس
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ي ي ثقطا نقت ؾتخٌبئبت ثبيس زض هَاضز ٍا٢ٗبً اٍضغاًؽ ٦قِ ٞط ا. زض هطا٦ع ذَى ثبقس SOPsارطاي 

 .اذص ضيبيت ًبهِ ًيؿت هس ًٓط ٢طاض زاقتِ ثبقس

قَز ٦قِ   پعق٧ي ٦ِ ثسٍى ضيبيت ًبهِ ثيوبض ا٢سام ثِ زضهبى هي ٦ٌس ثٌَٗاى ٞطزي تل٣ي هي    

هطت٧ت يطة ٍ رطح قسُ ٍ هؿئَل هؿت٣ين َٖا٢ت زضهقبى اظ رولقِ اًت٣قبل ثيوقبضي ٖٟقًَي      

٦ِ ت٣َيقت   يثسٍى ٍرَز ّيچ ضيبيتثطذي زازگبُ ّب هيبى ق٧بيت ثِ لحبِ اًزبم زضهبى . اؾت

اؾت ٍ زضهبى ثسٍى اذص ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ ٦قِ ثقِ قق٧بيت     ٦20ٌٌسُ اضت٧بة ثِ يطة ٍ رطح

ضيقبيت ًبهقِ آگبّبًقِ    . اًقس  هي اًزبهس تويع ٢بئقل ققسُ  ( ٢هَض پعق٥)اي  هجٌي ثط ٢هَض حطِٞ

ذتيقبض ثقطاي هخقبل    پعق٥ ضا هلعم ًوي ؾبظز ٦ِ توبم اَالٖبت زضثبضُ ضًٍقس زضهقبى ضا ٦قِ زض ا   

ثَُض ٦لقي  پعقق٥ ثبيقس ٣ٞقٍ     . زاًكزَي پعق٧ي ٢طاض هي گيطز زض اذتيبض ثيوبض ّن ٢طاض زّس

اَالٖبتي ضا اضائِ زّس ٦ِ ثطاي ٞطزي ٖب٢ل ٍ ثبلٙ زض تهوين گيطي زض رْت پقصيطـ يقب ٖقسم    

ذيط  زضيبٞت ايي ٧ًتِ ٦ِ آيب ٞطز ٖب٢ل ثَزُ يب. پصيطـ زضهبى ذبل هَضز ًٓط ٢بثل ٢جَل اؾت

ثْط حقبل آًچقِ    .ٌٌسثحخي ًٓطي اؾت ٍ زازگبُ يب ّيئت هٌهِٟ ثبيس زض ايي ظهيٌِ اٖالم ًٓط ٦

زض اًت٣بل اَالٖبت زضثبضُ ذُطات احتوبلي ًبقي زضيبٞقت يقب   )ط پعق٧بى اًزبم هي زٌّس ٦خ٦ِ ا

اٚلت هٌبؾقت زض ًٓقط گطٞتقِ ققسُ ٍ ثٌقبثطايي      ( ٖسم زضيبٞت ذَى ٍ گعيٌِ ّبي هَرَز زيگط

 . قَز قوطزُ هي زض هطا٢جت اظ ثيوبض ساضز ٢بثل ٢جَلاؾتبً

ثِ ََض ذقبل ثيوقبضاى ضا اظ پيبهقسّبي احتوقبلي تعضيق١       ٖوَهب٢ًجل اظ ٖهط ايسظ  پعق٧بى      

ققسُ ثقَز     HIVزض ي٥ هَضز ٦ِ ثيوبض ثقِ ٖلقت رطاحقي ٦وقط زچقبض      . ذَى آگبُ ًوي ٦طزًس

پعق٥ ًوي «: بز ًوَزُ ٍ ثيبى زاقتٌاؾتزازگبُ ضؾيسگي ٦ٌٌسُ ثِ ًٓطيِ ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ 

تَاًس توبم ذُطات رؿوبًي احتوبلي ًبقي اظ ٖول رطاحي يب اٖوبل تْبروي ضا ثِ ثيوبض اَالٔ 

زض . »زّس ثسٍى آ٧ًِ ذُطات ًبقي اظ تعضي١ ضا ّن ثٌَٗاى ثركي اظ ٖول ثِ اَالٔ ٍي ثطؾقبًس 

اؾت  زازگقبُ ثقِ    1991زض ؾبل هَضز زيگطي ٦ِ اذيطاً هُطح قسُ ٍ حبنل تعضي١ اًزبم قسُ 

ايي ًتيزِ ضؾيس ٦ِ قب٦ي اظ ازلِ ٦بٞي رْت اًزبم زازضؾي ثطذَضزاض اؾت چطا ٦ِ زض ضيبيت 

اي ثِ ربيگعيي ّقبي زيگقط زضهقبًي هبًٌقس اّقساي       ثيوبض ضؾيسُ ّيچ اقبضُ ءاي ٦ِ ثِ اهًب ًبهِ

ضي٣ي ثقِ ثيوقبض َجق١    اظ آًزبئي٧ِ آظهبيكْبي اًزبم قسُ ضٍي ذَى تع. هؿت٣ين ذَى ًكسُ ثَز
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-a battery claim 
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اؾتبًساضزّبي ٢ٍت نَضت گطٞتِ ثَز  ّيچ ازٖبيي اظ ربًقت ٍي پصيطٞتقِ ًجقَز ٍ ٣ٞقٍ ًقب٢م      

 . ثَزى اَالٖبت هٌسضد زض ٞطم ضيبيت ًبهِ هي تَاًؿت ثبٖج زازذَاّي گطزز

چِ ٦ؿي زض ٖطنِ هطا٢جتْبي ثْساقتي زضهبًي هؿئَل آگبُ ٦طزى ثيوبضاى ٍ اذقص ضيقبيت       

ِ اؾت؟ ثَُض ٦ل  پعق٧ي ٦ِ زضهبى ثيوبض ضا ثِ ْٖقسُ گطٞتقِ ايقي هؿقئَليت ضا زض     ًبهِ آگبّبً

 .زاضزذَز ٢جبل ثيوبضاى 

اگط ثيوبضؾتبًي هؿئَليت اضائِ اَالٖبت  ظم ثِ ثيوبض ضا ثِ ْٖسُ گطٞتِ ٍ زض ٍا٢ٕ ثي رْقت      

ٌبؾقت ٍ ٦بهقل   هؿئَليت اذص ضيبيت ًبهِ آگبّبًِ ضا ثط زٍـ هي گيطز ثبيس زض اضائِ اَالٖبت ه

ضيقبيت  اذقص  ثقسيي تطتيقت    . ثِ ثيوبض ز٢ت ٦ٌس ٦ِ زضنَضت ٢هَض ه٣هط قٌبذتِ ذَاّس قس

 . اؾتٖسم اذص آى ًبهِ آگبّبًِ ًب٢م زضزؾط آٞطيي تط اظ 

ي٥ ثيوبض ثعضگؿبل َّقيبض هو٧ي اؾت ثٗلل هصّجي اظ زضيبٞت ذَى حصض ٦ٌس هبًٌس هقَضز      

هَا٢ٕ ايُطاضي حتي اگط ّوؿقط ثيوقبض ثقِ ز يقل      اهب زض  Jehovah's Witnessهٗطٍٜ ثِ 

زض هَضز ثچِ ّب يقب ظًقبى حبهلقِ     . هصّجي ثِ تعضي١ ذَى ضيبيت ًسّس تعضي١ اًزبم ذَاّس قس

ًس ًِ اي٧ٌقِ َجق١   رَيب قَپعق٥ هٗبلذ هٗوَ ً ثِ اتٟب٠ ثيوبضؾتبى ثبيس ٣ًُِ ًٓطات زازگبُ ضا 

 . توبلي آًطا ثپصيطًستهوين ٞطزي ذَز ٖول ٦طزُ ٍ پيبهسّب ٍ ذُطات اح

 

 هسبئل ضكبيت بطاًگيع زض تعضيك ذَى ( 9

. ايي هؿبئل رسي تطيي ٍ ثٛطًذ تطيي ذُطات ح٢َ٣ي ضٍزضضٍي هترههبى ثب٥ً ذَى اؾت    

ي ثقَز ٦قِ ثقِ ذقَى ثقِ ٌٖقَاى       ٞق ثبيس هوٌَى ه٣طضات ؾپط ذَى ٍ زيسگبُ حب٦ن ثط ح٠َ٣ ٖط

يبت ثط آهسُ اظ تعضي١ ذَى ثٌسضت ؾقرتگيطاًِ  ذسهبت ٍ ًِ ٦ب  ًگبُ هي ٦ٌٌس ٍ زض ًتيزِ ق٧ب

ايي ثساى هٌٗبؾت ٦ِ قب٦ي پطًٍسُ هطتجٍ ثب تعضي١ ذَى ثبيس ثِ زليلقي  . قَز ٍ ا٦يس زًجبل هي

ثيف اظ آؾيت حبنل اظ تعضي١ آلَزُ اؾتس ل ٦ٌس  قب٦ي ثبيس ّوچٌيي ًكبى زّس ٦ِ زض ٦قبض  

آظهبيف قسُ ثبقس  آًگبُ احجبت ايقي  اگط ذَى َج١ ت٧ٌي٧ْبي ضٍظ . ٢هَض ّن ٍرَز زاقتِ اؾت

اظ ؾَي زيگط  زض رؿتزَ ثطاي يقبٞتي ضٞتبضّقبي اّوقبل ٦بضاًقِ ٍ     . ٢هَض ّن زقَاض ذَاّس ثَز

اقتجبُ  ٦ٍالي قب٦يبى ظيط٤ ؾٗي ثط ايي زاقتِ اًس ٦ِ ّط ًَٔ تهوين گيطي زض ضًٍقس ٦قبض اظ   
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اثُقِ ثقب ٖقسم اًزقبم     تهوين زض پصيطـ اّسا٦ٌٌسگبى زض اّساي ذقَى تقب تهقوين گيقطي زض ض    

ثٗس اظ  look backّبي ت٧ويلي ضٍي اّسا٦ٌٌسُ تب تهوين گيطي زض ٖسم ارطاي ضًٍس  آظهبيف

ْٞقن ايقي   . ًتبيذ آظهبيف اّسا٦ٌٌسُ ضا تحت ثطضؾي هَقق٧بٞبًِ ذقَز ٢قطاض زٌّقس     ىهخجت قس

اظ قَز زض حطٞقِ ثبًق٥ ذقَى     ول ٍ تٗطيٟي ٦ِ اظ ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي اضائِ هيتّبي هح تئَضي

 . اّويت حيبتي ثطذَضزاض اؾت

اگطچِ ق٧بيت ثطآهسُ اظ ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي  تئَضي حب٦ن زض زازذقَاّي ّقبي هقطتجٍ ثقب         

تعضي١ ذَى اؾت  اهب هٟيس ذَاّس ثَز ٦ِ زض هَضز تئَضي ّبي زيگط ٦ِ ثِ هؿقئَليت هُلق١ ٍ   

ِ ز يلقي ٦قِ زض شيقل    اهب ث. ٣ًى تْٗسات هي پطزاظز ّن تَرِ ًوَزُ ٍ ًؿجت ثِ آًْب آگبُ قس

اًت٣قبل ذقَى    َقت  ّب زض ه٣بثلِ ثب ٖطيِ ٦ٌٌسگبى ثيبى ذَاّس قس احتوبل ه٣َٞيت ايي تئَضي

 . ثؿيبض ٦ن اؾت

 

22ضبِ جطم« بؿٌَاى هفَْهي زض هبحج    21هسئَليت هطلك( 11
« 

حت ٍ زضؾتي ٞطآٍضزُ ٍ ًِ ٖول٧قطز ؾقبظًسُ   نَطح ازٖب هجٌي ثط ٍرَز هؿئَليت هُل١ ثط     

ٞطزي ٦ِ ٞطٍققٌسُ ٦قب ي هٗيقَة ثؿقيبض     «هؿئَليت هُل١ ثِ . ٍقٌسُ آى هتوط٦ع اؾتيب ٞط

هؿقئَليت هُلق١ ثقِ هٌٗقبي     . ققَز  هي اَال٠ »ذُطًب٤ ثطاي اؾتٟبزُ ٦ٌٌسُ يب هكتطي اؾت

اي هجٌي ثقط ٍرقَز    ثبيس ازلِ. تْٗس هُل١ زض ثطاثط ّط آؾيت حبنل اظ اؾتٟبزُ اظ ٞطآٍضزُ ًيؿت

حي هحل تَليس  ثطچؿت گصاضي يب ؾيؿتن ّكساضزّي ٍرقَز زاققتِ   ٣ًم زض ضًٍس تَليس  َطا

 . ثبقس تب آى ٞطآٍضزُ ثؿيبض ذُطًب٤ قوطزُ قَز

ثقط ايقي اؾقبؼ ٦قِ ّعيٌقِ ّقبي       ( الٝ: هَْٟم هؿئَليت هُل١ ثِ ؾِ زليل هُطح گطزيسُ    

تحويل قسُ ثَؾيلِ ٞطآٍضزُ ّبي هٗيَة ٍ ثؿيبض ذُطًب٤ ثِ ثْتطيي ق٧ل تَؾٍ تَليس٦ٌٌسُ 

ب قط٦ت پرف ٢بثل رجطاى اؾت چطا٦ِ ٢بزضًس ايي ّعيٌِ ا٢تهبزي تحويلي ضا پَقف زٌّقس   ي

ه٧ولي ثطاي ٢هَض ٦ِ احجبت  ىزض ثطذي هَاضز  ثٌَٗا( گيطي اظ حَازث ٍ دكپي ءرْت اضت٣ب( ة

ّسٜ اؾبؾي اظ َطح هؿئَليت هُل١ آى اؾت ٦ِ ثتَاى ثقِ ٦وق٥   . آى زقَاض ٍ پطّعيٌِ اؾت
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-strict liability 
22

-tort 
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الجتقِ زيقسگبُ هتًقبزي    . يَة ٍ ثؿيبض ذُطًب٤ ضا اظ ثبظاض روٕ آٍضي ٦قطز آى ٞطآٍضزُ ّبي هٗ

ظزى ٞطآٍضزُ ّبي ؾقَزهٌس ٍ هٟيقس اظ ثقبظاض     بضٍرَز زاضز ٦ِ هؿئَليت هُل١ ضا ٖلتي ثطاي ٦ٌ

 . هي زاًس

ثحج زضثقبضُ رٌجقِ ّقبي هخجقت ٍ       ثب ايي حبل زض ضاثُِ ثب زازذَاّي هطتجٍ ثب تعضي١ ذَى    

ايي ثقساى  . اي تجسيل قسُ اؾت ليت هُل١ ٖوستبً ثِ هَئَ آ٦بزهي٥ ثيَْزُهٌٟي ٢بًَى هؿئَ

ٖلت اؾت ٦ِ تَا١ٞ ًٓط ٢بًًَي ٍ ٢ًبيي ثٗول آهسُ حب٦ي اظ آى اؾت ٦ِ ذَى ضا ًجبيس ثٌَٗاى 

٦ب  هسًٓط گطٞت ٍ ثٌبثطايي ٞطٍقٌسگبى ٍ تقأهيي ٦ٌٌقسگبى آى ًيقع ًجبيقس زض هٗقطو ٢قبًَى       

ؾقَهيي   23ؾؿِ ح٣ق٠َ آهطي٧قب  ؤ  ظهبًي٧ِ ه1998زض ؾبل . سٌبقهؿئَليت هُل١ ٢طاض زاقتِ ث

ضا ثِ تهَيت ضؾقبًس  نقطيحبً اٖقالم    ( 24هؿئَليت زض ٢جبل ٦ب ّب)انالحيِ ٢بًًَي قجِ رطم ّب 

تْيِ ٦ٌٌسگبى ايي . قس ٦ِ ه٣طضات هطثٌَ ثِ هؿئَليت هُل١ زض هَضز ذَى ٢بثل اٖوبل ًيؿت

  ِ هؿقئَليت    ض ت٣طيجقبً توقبم زازضؾقي ّقب  ٢قَاًيي     ز«: انالحيِ زض ايي ضاثُِ ثيبى زاققتٌس ٦ق

 ٍ ٞطٍقٌسگبى ذَى ٍ ثبٞت اًؿبًي ضا هحقسٍز ثقِ ٢هقَض آًْقب زض ًگْقساضي ٍ هطا٢جقت ه٣ٌُقي       

 گقطزز  لحبِ هي اٚلت ثب تَرِ ثِ ايي ٧ًتِ ٦ِ ايي هحسٍزيتهٌبؾت اظ ذَى ٍ ثبٞت هي ًوبيٌس 

٢َاًيي ثِ ايقي  ّط رب زض . سهبت اؾتذ ء٦ِ ذَى ٍ ثبٞت اًؿبى ٦ب  ٢لوساز ًكسُ ٍ اضائِ آى رع

اًس ٦ِ اٖوبل هؿئَليت هُل١ زض  ضؾيسُ ثٌسي روٕثِ ايي ذَز   زازگبُ ّب ِ پطزاذتِ ًكسُلؿأه

 . »ّب ًبهٌبؾت اؾت ّبي ٍاضزُ حبنل اظ آلَزگي ايي ٞطآٍضزُ هَضز آؾيت

 

 25هسئَليت زض لببل ضوبًت صطيح يب تلَيحي( 11

يوبًتْب هي تَاًس . ة اؾتَت ٖليِ ٞطٍقٌسگبى ٦ب ّبي هٗي٢بًَى يوبًت هٌجٕ زيگط ق٧بي    

هؿقئَليت  . ثبققس ( ثطاؾبؼ ًٟؽ ٖول ٞطٍـ)يب تلَيحي ( ثطاؾبؼ گٟتِ ذَز ٞطٍقٌسُ)نطيح 

زض ٢جبل يوبًت نطيح ثطذبؾتِ اظ تهَيطي اؾت ٦قِ اظ ٖول٧قطز ذقبل ٦قب  ٍ ؾقُح ايوٌقي       
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-the American Law Institute 
24

-Products liability 
25

-warranty liability ,express or implied 
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ِ ثيوقبض ثقب ش٦قط روالتقي هبًٌقس      اَويٌبًي ٦ِ پعق٥ اظ ًٓقط زضهقبًي ثق   . هٗيي آى ٍرَز زاضز

 . قَز هي زّس هٗوَ ً ثبٖج هؿئَليت ظايي پعق٥ ًوي »هك٧لي ٍرَز ًرَاّس زاقت«

ّبي تلَيحي ّوبًَُض ٦ِ اظ ًبهف پيساؾقت ثُقَض تلقَيحي زض ٢قبًَى ثقطاي حٟقّ        يوبًت    

 ت ٦قِ ت٣طيجقبً زض توقبم ايقب     ٢26َاًيي تزبضي ٍاحس. ؾيبؾت ٖوَهي هَضز ز لت ٢طاض هي گيطز

آهطي٧ب تهَيت قسُ ثطاي ٞطٍقٌسگبى زض ٢جبل هٌبؾت ثَزى ٍ ٦يٟيقت ٦ب ّبيكقبى هؿقئَليت    

ٖليقِ   يّبي يوبًت نقطيح ٍ تلقَيحي ثُقَض ٦لق     ثب ايي ٍرَز  تئَضي. ٍيوبًت ايزبز هي ٦ٌس

٦ٌٌسگبى ذَى ٦بضثطز ًساضز ّوبًَُض ٦قِ هؿقئَليت هُلق١ ٢بثقل اٖوقبل زض هقَضز آًْقب         تأهيي

 ءب ّط زٍ  تعضي١ ذَى ٞطٍـ ٦ب  ًيؿت ثل٧قِ رقع  يي يب ٢َاًيي هَرَز َٞج١ ح٠َ٣ ٖط. ًيؿت

 . قَز ذسهبت هحؿَة هي

 

 ؾطضِ ذَى، ؾطضِ ذسهبت ًِ فطٍش كبال( 12

اًس ٦ِ ٖطيقِ   ي ًَٖبً زضيبٞتِٞح٠َ٣ ٖط يّب ؾپط ذَى  زازگبُ يحتي ثسٍى اؾتٟبزُ اظ ٢َاًي    

ِ ٞق ح٣ق٠َ ٖط . ققَز  ذسهبت هحؿَة هي ءذَى ههسا٠ ٞطٍـ ٦ب  ًجَزُ ٍ رع اي اظ  ي هزوَٖق

ُ     ه٣طضاتي اؾت ٦ِ زض زازگبُ . ّبؾقت  ّب َي ظهبى ق٧ل گطٞتِ ٍ ًوبيقبًگط ٣ًُقِ ًٓقطات زازگقب

  ي آهطي٧ب ثطگطٞتقِ اظ ؾيؿقتن ٢ًقبئي اًگلؿقتبى ٢جقل اظ ا٣ًقالة آهطي٧قب اؾقت ٍ اظ        ٞح٠َ٣ ٖط

. زيقسُ اؾقت  ٍ هتحقَل گط  ُظهبى تب٦ٌَى زؾترَـ تهويوبت زازگبُ ّبي ذَز آهطي٧ب قس آى

  ٍ اظ ه٣قطضات   (ي ت٠َٟ زاضز٦ِٞ ٦الً ثط ح٠َ٣ ٖط)ي اظ ٢َاًيي  ههَة ّيئت ه٣ٌٌِ ٞح٠َ٣ ٖط

 . هتوبيع اؾت  ّب ٍ هطا٦ع ارطايي ههَة آغاًؽ

ي ٦ِ ثِ ذَى ثٌَٗاى ذسهبت ًگبُ هي ٦ٌس اٍل ثبض زض ي٥ پطًٍقسُ  ٞقبلَزُ زيسگبُ ح٠َ٣ ٖط    

زض ايي زازگقبُ ًتيزقِ آى ققس ٦قِ تقأهيي ذقَى زض       . هُطٍحِ زض ًيَيَض٤ ٢بثل هكبّسُ اؾت

ثيوبضؾتبى ًؿجت ثِ ٖول٧طز ٠َٞ الٗقبزُ زض رْقت تقأهيي پطؾقٌل آهقَظـ زيقسُ ٍ اه٧بًقبت        

٦قِ   ظهقبًي  .ترههي رْت ثبظ گطزاًسى ؾالهت ثِ ققب٦ي اظ اٍلَيقت ٦وتقطي ثطذقَضزاض اؾقت     

طز هتٟبٍتي ثِ ٢ًقيِ  ثيوبضؾتبى ثٌَٗاى تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى هُطح ًيؿت  ثطذي زازگبُ ّب ضٍي٧
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زض ثطاثط ٞطٍـ ثؿقتگي ثقِ ايقي    ذسهبت ثطذي زيگط اظ زازگبُ ّب ثط ايي ًٓطًس ٦ِ توبيع . زاضًس

  .ًساضز ٦ِ تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى ثيوبضؾتبى اؾت يب ذيط

هطا٦قع  زض زازگبُ ٖبلي ٞطاًؿقِ نقبزض گطزيقس      1995زض زٍ ٣ٞطُ ح٧وي ٦ِ زض هبُ آٍضيل ؾبل 

زگي زض ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي ٖطيِ قسُ هؿئَليت زاضًس حتي اگقط آى  ذَى زض ٢جبل ّط گًَِ آلَ

هطا٦ع پعق٧ي ٦ِ زض آًْب ٞطاٍضزُ ّقبي ذقًَي ثقِ ثيوقبضاى     . آلَزگي ٢بثل قٌبؾبيي ًجَزُ ثبقس

ٍ حتقي اٞقطاز   )تعضي١ هي قَز ّن ثِ ًَٖي زض ٢جبل ّط گًَِ آؾيت ثِ زضيبٞت ٦ٌٌسگبى ذقَى  

ئَلٌس اظ آى رْت ٦ِ ايي هطا٦ع هلعم ثِ ثْطُ گيقطي اظ  هؿ( زيگطي ٦ِ ثَاؾُِ آًْب آلَزُ قًَس

  .ثْتطيي اؾتبًساضز ّب زض ضًٍس ٦بض ذَز ّؿتٌس

 لَاًيي سپط ذَى( 13

ح٣ق٠َ   1966اي زض ٞلَضيسا ثِ ؾقبل   ثٗس اظ آ٧ًِ زازگبُ ضؾيسگي ٦ٌٌسُ ثِ پطًٍسُ هُطٍحِ    

َ    يي ٢جلٖٞط ز ٍاضز ًساًؿقت  آًگقبُ   آى ايبلت ٦ِ ذَى ضا ثٌَٗاى ذسهبت َج٣ِ ثٌقسي ٦قطزُ ثق

زض ٞلَضيسا ٍ زض ٦ل ٦كَض ثب ٍيٕ ه٣طضاتي ًؿجت ثِ ايي ٢ًيِ ٍا٦قٌف ًكقبى زازُ    اى٢بًًَگصاض

تب اَويٌبى حبنل آيس ٦ِ ذسهبت هطتجٍ ثب ذَى ّوچٌبى زض ذبضد اظ حيُِ هؿئَليت هُلق١  

هطي٧قب رقبضي   ايقب ت آ  50ايبلت اظ  49ايي ٢َاًيي هٗطٍٜ ثِ ٢َاًيي ؾپطذَى زض. ٢طاض هي گيطز

پَضتَضي٧قَ ٢قَاًيي   ٍ  the District of Columbia  ًيَرطؾقي اگطچِ زض ايبلت ّبي . اؾت

ؾپط ذَى ثَُض ضؾوي ربضي ًيؿت اهب ٍحست ضٍيِ زض زازگبُ ّبي ايي ايب ت ٍرقَز زاضز ٦قِ   

تٗقبضيٝ ٍ ٖجقبضات ح٣ق٢َي زض    . زض آى قب٦ي ثبيس ٍرَز ٢هَض زض هط٦ع ذَى ضا ثِ احجبت ضؾقبًس 

زض ثطذي ٢َاًيي ؾپط ذقَى نقطٞب    ثطاي هخبل. اؾت ي٧ؿبىؾپط ذَى زض ايب ت هرتلٝ  ٢َاًيي

اگطچِ ّسٜ اظ تسٍيي ٢قَاًيي ؾقپط ذقَى    . ًيؿت "ثبٞت"هَضز ثحج اؾت ٍ حطٞي اظ  "ذَى"

ايقبلتي ثبيقس زض ّقط     ٢قَاًيي  اهب هتي ز٢ي١ 27ثط ٢هَض ثبقس ق٧بيبت ح٢َ٣ي هجتٌيآى اؾت ٦ِ 

 .تب ثتَاى زض زٖبٍي اظ آًْب ثَُض هٌبؾت ثْطُ گطٞت هُبلِٗ قَز ًَثت زازضؾي ثب ز٢ت زٍثبضُ

ثطذي ٣ٍٞ زض هَضز قط٦ت ّبي ٚيط اًتٟبٖي ٦بضثطز زاضًس يقب  . ايي ٢َاًيي هكبثِ ّن ًيؿتٌس    

ط ٢َاًيي ثِ ََض نطيح ثقِ هؿقئَليت هُلق١ اققبضُ     ٦خا. هحسٍز ثِ ثطذي ثيوبضي ّب هي ثبقٌس
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ٖسم اٖوبل تئَضي هؿقئَليت هُلق١ رْقت ثْجقَزي ٍ رجقطاى      ًساضًس اهب تٟؿيط آًْب حب٦ي اظ 

ٖليطٚن ًَؾبًبت ٍ تٛييطات ٢بثل تَرِ  ّسٜ ايي ٢قَاًيي ٦قِ ّوبًقب ٢قطاض زازى     . ذؿبضت اؾت

 . تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى زض ٍضاي هؿئَليت هُل١ ٍ ٢َاًيي يوبًت اؾت ثطآٍضزُ قسُ اؾت

جٌي ثط ٣ًى ٢بًَى اؾبؾي ٞسضال يب هقَاز  ثٌبثطايي زازگبُ ّب تب ٦ٌَى اظ پصيطـ اؾتس  ت ه    

 . ذبني اظ ٢بًَى ايبلتي ثٗلت اتربش ٢َاًيي ؾپطذَى ارتٌبة ٍضظيسُ اًس

اٍل اي٧ٌقِ  قق٧بيبت ًبققي اظ    . ٢َاًيي ايبلتي اظ زٍ هٌٓط زيگط ّن ثبيس هَضز تَرقِ ٢قطاض گيقطز   

ض ٢جقبل  هؿقئَليت ز "آؾيجْبي حبنلِ اظ تعضي١ ذَى هو٧قي اؾقت زض لقَاي انقالحيِ ٢قبًًَي     

َج٣ِ ثٌسي ٍ تٗطيٝ قسُ ثبقس ٦ِ زض ايي نَضت توبم ٖطيِ ٦ٌٌقسگبى   "هطا٢جت ّبي پعق٧ي

ثِ نطاحت ثِ ٌَٖاى ٖطيِ    هطا٦ع ذَىزض ثؿيبضي هَاضز. ضا قبهل هي قَزهطا٢جتْبي پعق٧ي 

ذَز زازگقبُ  ٦ٌٌسگبى هطا٢جتْبي پعق٧ي زض ٢َاًيي ايبلتي ش٦ط قسُ اًس ٍ زض ثطذي هَاضز زيگط 

زض  ذبنقي  ههقًَيت  يتحَظُ ّبي ايقبل زٍم آ٧ًِ  زض ثطذي  .لَيحب ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسُ اًسّب ت

   .قبهل حبل ثيوبضؾتبًْبي ٚيط اًتٟبٖي ٍ هطا٦ع ذَى هيكَز ٢28جبل ق٧بيبت

 كبضي زض ضًٍس تعضيك ذَى ططح ضكبيبت هبٌي بط لصَض ٍ اّوبل( 14

ًت تلَيحي هٗوَ ً زض هقَضز ثيوقبضي   اظ آًزبئي٧ِ زازذَاّي ثطاؾبؼ هؿئَليت هُل١ ٍ يوب    

ّبي هٌت٣لِ اظ َطي١ تعضي١ ذَى ٦بضايي ًساضز  ثٌبثطايي َطٜ ظيبى زيسُ زض ّقط زازضؾقي هقي    

تَاًس هسٖي ٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي تأهيي ٦ٌٌسگبى ٍ هطا٦ع ذقَى ققسُ ٍ اظ ايقي َطيق١ ازٖقبي      

ققب٦ي هقسٖي   . ت٢هَض ٍ اّوبل ٦بضي هَُٜٗ ٖول٧طز تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى اؾ. ذؿبضت ٦ٌس

ِ   ( الٝ: ٢هَض ثبيس احطاظ ؾِ ٌٖهط ضا ثِ احجبت ضؾبًس اي  اي٧ٌِ هطا٢جت هٌبؾقت ٍ هُلقَة ٍْيٟق

زض حبلي٧قِ ايقي ٍْيٟقِ    ( اؾقتبًساضز هطا٢جقت  )ثَزُ ٦ِ ثبيس زض ٢جبل قب٦ي ثِ اًزبم هي ضؾيسُ 

ظيقبى ٍ   اي٧ٌِ ٣ًى ايي اؾتبًساضز ٖلت( احجبت ٣ًى ايي اؾتبًساضز هطا٢جتي ٍ د( ٣ًى قسُ  ة

توبم ايي ؾِ ٌٖهط هَضز ثحج ٍ رسل ٢طاض   زض زازذَاّي ٖبزي. آؾيت ٍاضزُ ثِ ٞطز ثَزُ اؾت

 . گيطز هي
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ِ "تعضيق١ ذقَى  ٍاغُ   زض َطح زٖبٍي ح٢َ٣ي زض ظهيٌِ آؾيت ّبي حبنقل اظ   29ٍْيٟق
اٚلقت   "

بًْب زٖبٍي ٖليقِ ثيوبضؾقت   زض زازگبُ ّب زض ثؿيبضي اظ هَاضزٍ ثِ ّويي ٖلت  هَضز اؾتٌبز اؾت

ُ  ثط اؾبؼ ضز قسُ چطا ٦ِ ٍ  زض اًزقبم ٍْيٟقِ ٦َتقبّي ٦قطزُ     پعقق٥ هٗقبلذ   تكريم زازگقب

ذُقطات احتوقبلي   ٦ِ  ٍْيِٟ زاقتِ؛ زض ٍا٢ٕ  پعق٥ ًجَزُ اؾتهؿئَليتي هتَرِ ثيوبضؾتبى 

ٍ       الجتِ .تعضي١ ذَى ضا ثِ زضيبٞت ٦ٌٌسُ گَقعز ًوبيس زض  ٧ٖقؽ ايقي ٢ًقيِ ّقن نقبز٠ ثقَزُ 

ِ   پعقق٧بى  ٢هقَض احجبت  ثب ٍرَز حتي ثيوبضؾتبى ّب زٖبٍي ٖليِ هَاضزي ٍاضز  زض اًزقبم ٍْيٟق

 ؾَياظ ثَزُ ٍ ٦سام ٞطز ٍ ؾبظهبى ثط ْٖسُ  تكريم اي٧ٌِ ٍْيِٟزض ٖول   .اًؿتِ قسُ اؾتز

 . زض حيُِ اذتيبضات زازگبُ اؾت  ٣ًى قسُ ي٥ اظ آًْب٦ساه

  31استبًساضز هطالبتي( 15

قب٦ي ُطات احتوبلي ًبقي اظ تعضي١ ذَى ٦ن َب٢ت اؾت  اظ آًزبئي٧ِ ا٧ٞبض ٖوَهي زض ٢جبل ذ

 تٌْقب اگقط ثتَاًقس    زَٖي ح٢َ٣ي زض ظهيٌِ آؾيت ّبي ٍاضزُ زض پي تعضي١ ذَى َطحزض پطًٍسُ 

زيگقط ًتيزقِ زازگقبُ ثقب تَرقِ ثقِ        آًگبُ ٢بيي ضا هزبة ٦ٌس ٦ِ پطًٍسُ ضا آهبزُ زازضؾي ثساًس

ثقِ ّوقيي    .طاز پبيگبُ اًت٣بل ذَى ًجبققس حؿبؾيت ا٧ٞبض ٖوَهي هو٧ي اؾت چٌساى ثط ١ٍٞ ه

ٖلت اؾت ٦ِ ّسٜ هتْن اٚلت آى اؾت ٦ِ زٖبٍي ضا ٢جل اظ هطحلِ زازضؾي اظ َطي١ ققَضاي  

ثطضؾي پطًٍسُ زض ايي قَضا ثب ًٓط ٢بيي ٢بثقل اًزقبم اؾقت آى     .حل ٍ ٞهل ٦ٌس31حل اذتالٜ

      .ثبقس ّن ظهبًي٧ِ ازلِ ٦بٞي رْت زازضؾي زض حًَض ّيئت هٌهِٟ ٍرَز ًساقتِ

احجبت اي٧ٌِ اؾتبًساضز هطا٢جتي ًعز تأهيي ٦ٌٌسُ ذَى ٍرَز زاقتِ ٍ ثط٢قطاض ثقَزُ ّوچٌقبى        

زيسگبُ حب٦ن آى اؾت ٦قِ  . زض ثؿيبضي اظ پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ تعضي١ ذَى حبئع اّويت اؾت

. ثبققٌس اي ذبل ذَز ثطذقَضزاض   هطا٦ع ذَى هبًٌس پعق٧بى ثبيس اظ اؾتبًساضزّبي هطا٢جتي حطِٞ

زض ٦ل ايي ثساى هٌٗبؾت ٦ِ قب٦ي ثبيس اظ هترههي ثْطُ گيقطز تقب زازذَاؾقت ٍي ضا هقَضز     

حوبيت ٢طاض زّس چطا٦ِ قرم ٖبزي ٍ ٚيط هترهم ًوقي تَاًقس احجقبت ٦ٌقس ٦قِ اؾقتبًساضز       

ثب ايي ٍرَز  تَا١ٞ زض ايي ه٣َلقِ ٍؾقيٕ ثبٖقج    . اي چِ ٦يٟيتي ثبيس زاقتِ ثبقس هطا٢جتي حطِٞ
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چطا ٦ِ زٍ ؾَال ّوچٌبى ثب قست ٍ حقست  . برطات ٍ اذتالٜ ًٓطّب ًكسُ اؾتحصٜ توبم هك

اي ؾٟت ٍ ؾقرت ضا اٖوقبل    اٍل اي٧ٌِ  آيب زازگبُ ّب اؾتبًساضز حطِٞ. زض ايي ظهيٌِ هُطح اؾت

ذَاٌّس ٦طز ثسيي هٌٗب ٦ِ هطا٦ع ذَى پيطٍي ٦ٌٌقسُ اظ اؾقتبًساضزّبي نقٌٗتي ٣ٞقٍ ثٌٗقَاى      

يقب اي٧ٌقِ آيقب    . اي ققٌبذتِ ققسُ ٍ هٗتجقط ذَاٌّقس ثقَز      بي حطِٞثطآٍضزُ ٦ٌٌسگبى اؾتبًساضزّ

اؾتبًساضز هُلَة هسًٓط زازگبُ ّب اًُٗبٜ پصيط ثَزُ ٍ ثسيي تطتيت قب٦ي هي تَاًقس اؾقتس ل   

اي ٖب٢ل زض حيُِ اهَض هطتجٍ ثقب ذقَى ثبيقس پقب ضا ٞطاتقط اظ       ٦ٌس ٦ِ ي٥ هترهم ٍ ٞطز حطِٞ

زٍم هطثٌَ ثِ هيعاى ثطضؾي ٍ تح٣ي١ زازگبُ ّب زض  اؾتبًساضزّبي ربضي نٌٗتي ثگصاضز؟ ؾَال

هَضز قطايٍ ٍ ضٍـ ٦بض هترهم پيكٌْبزي اؾت ٢جل اظ آ٧ًِ ثِ ٍي اربظُ زازُ قَز زض ثطاثط 

ايي هؿبئل ثؿيبض حبئع اّويت اؾت ظيقطا زض هطحلقِ حقل ٍ ٞهقل      .ّيئت هٌهِٟ قْبزت زّس

اي٧ٌِ هترهم شيهالح ٖسم ترُقي اظ  زازگبُ  هتْن هي تَاًس ثِ اؾتٌبز زٖبٍي ٢جل اظ هطحلِ 

 ٧ًتقِ اؾبؾقي ايقي اؾقت ٦قِ آيقب       .اؾتبًساضز ّبي ضٍظ ضا تبئيس ٧ًطزُ زض ضز ق٧بيت ا٢سام ًوبيس

هي تَاًس زض هطحلِ زازضؾي  َج١ اؾتبًساضز ّب ٖول ٦طزُثب اؾتٌبز ثِ اي٧ٌِ پبيگبُ اًت٣بل ذَى 

ثطذقي هقَاضز احجقبت پيقطٍي اظ     ؾَاث١ ًكبى هقي زّقس ٦قِ زض     .اظ ذَز ثِ ََض ٦بهل زٞبٔ ٦ٌس

ثِ ٌَٖاى زٞبٖيِ ٢بثل ٢جَل ثَزُ اهب زض ثطذي زيگقط ققب٦ي ثقب اؾقتٌبز ثقِ      اؾتبًساضز ّبي ضايذ 

   .اي٧ٌِ ذَز ايي اؾتبًساضز ضايذ ًب٦بضاهس ثَزُ تَاًؿتِ زَٖي ذَز ضا ثِ پيف ثطز

ترههقبى پعقق٧ي   ّوبًَُض ٦ِ اقبضُ قس  زازگبُ ّب ثَُض ٦ل ثِ هطا٦ع ذقَى ثٌٗقَاى ه          

طازٍ ٦قِ زض آى  تهوين زازگبُ اؾتيٌبٜ ٦ل. ي ٦ٌٌساي ًگبُ ه زاضاي اؾتبًساضزّبي هطا٢جتي حطِٞ

ى آاي ثب٧ًْبي ذَى ًبزيسُ گطٞتِ قسُ ثقَز تَؾقٍ زيقَاى ٖقبلي      نطاحتبً هْبضت ٍ زاًف حطِٞ

بضي اظ   زيَاى ٖقبلي ايبلقت ًقَازا زيقسگبُ ّقبي ثؿقي      1993اي زض ؾبل  زض پطًٍسُ. ايبلت ضز قس

زازگبُ ّب ضا ثسيٌگًَِ ثيبى زاقت ٦ِ اروبٔ ًٓط نطيح ٍ ضٍ ثِ ضققسي زض ظهيٌقِ زازضؾقي ّقب     

 ِ اي ٍ  ٍرَز زاضز هجٌي ثط اي٧ٌِ تْيِ ذَى ٍ حٟبْت اظ هٌبثٕ ذَى ٦كَض ثٌَٗاى ٞٗبليتي حطٞق

 :اي ذبل ذَى ًيع ثْطُ هٌس ثبققس  ترههي هُطح اؾت ٍ ثبيس اظ اؾتبًساضزّبي هطا٢جتي حطِٞ

ب اٖت٣بز زاضين ٦ِ اتربش تهويوبت زضثبضُ آظهقبيف ذقَى اّقسايي ٍ هٗقبٜ ٦قطزى ثطذقي اظ       ه«

اي آهَظـ زيسُ ثْتط نَضت هي پقصيطز تقب تَؾقٍ اٞقطاز ٚيقط       اّسا٦ٌٌسگبى تَؾٍ اٞطاز حطِٞ

ِ     . هترهم ٍ ٖبزي اي ًيقبظ اؾقت تقب ثتقَاى      رْت اذص چٌقيي تهقويوبتي ثقِ ترهقم حطٞق
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ٍ ٞطآٍضزُ ّبي ذقًَي ؾقبلن ث٧قبض گطٞقت ثقسٍى آ٧ًقِ ثقط        ّبي  ظم ضا رْت تأهيي ذَى  ضٍـ

 .»هَرَزي هٌبثٕ ذَى لُوِ قسيسي ٍاضز قَز

اي ثبيقس ؾقٟت ٍ ؾقرت يقب      زض ؾبلْبي اذيط  زازگبُ ّب زض ظهيٌِ اي٧ٌِ اؾتبًساضزّبي حطِٞ    

ثطاي هخبل  زض ي٥ پطًٍسُ هْن زض ٦بليٟطًيقب ٦قِ   . اًُٗبٜ پصيط ثبقس زچبض اذتالٜ ًٓط قسُ اًس

ثقِ ٖلقت    32ي ذقًَي ّقب  يتپَضپَضاي تطٍهجتي٥ ٍاثؿتِ ثِ ٦قبّف ل٧َؾق  ثِ زض آى ثيوبض هجتال 

زچبض ايسظ قسُ ثَز  ق٧بيت قب٦ي هجٌي ثط اّوقبل ٦قبضي هط٦قع     1984تعضي١ پالؾوب زض ؾبل 

زازگبُ . ذَى هطثََِ ثٗلت ٖسم پيكٌْبز ضٍـ اّساي هؿت٣ين هَضز پصيطـ زازگبُ ٢طاض ًگطٞت

٦ِ ق٧بيت قب٦ي ٢بثل ضؾيسگي ًوي ثبققس چطا٦قِ ؾيبؾقت هط٦قع ذقَى       ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس

 هطثََِ زض ضاثُِ ثب اّقساي ذقَى هؿقت٣ين ثقب اؾقتبًساضزّبي اًزوقي ثب٧ًْقبي ذقَى آهطي٧قب         

(AABB)  هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب ٍ(FDA) هُبث٣ت زاقت . ِ اي زض  زض پطًٍسُ هُطٍحق

تحقت ٢قَاًيي ايبلقت اّقبيَ  زض     «يي ٧ًتِ ٦ِ قس ثب ش٦ط ا اتربشايبلت اّبيَ ّن تهوين هكبثْي 

اي ٣ٍٞ َج١ اؾتبًساضز حطِٞ هطثََِ هي تقَاى ًؿقجت    اّوبل ٦بضي حطِٞ طزَٖاي ح٢َ٣ي ثطؾ

 . »ثِ ٢هَض يب ٖسم ٢هَض زض اٖوبل ٍْيِٟ هطا٢جتي اٖالم ًٓط ٦طز

٦ٌٌقسُ   اظ ؾَي زيگط  زض زٍ هَضز زض ذَض تَرِ رسيس ٦ِ هطثٌَ ثِ اثتالي ثيوبضاى زضيبٞت    

َيع ٍ ّن زازگبُ اؾقتيٌبٜ ٦لوجيقب ثقط    ٌثِ ايسظ ّؿت ّن زيَاى ٖبلي ايلي 1984تعضي١ زض ؾبل 

ققب٦ي َجق١   . ايي ح٧ن ثَزُ اًس ٦ِ هُبث٣ت اظ اؾتبًساضزّبي نٌٗت زٞبٖيِ ٦بهلي ًوي ثبققس 

ًٓط ٍ ضاي ايي زازگبُ ّب هي تَاًس ًكبى زّس ٦ِ ذَز اؾتبًساضز نٌٗت ّن ٚيط ه٣ٌُي ٍ ًب٦بضا 

ّوبى زيقَاى ٖقبلي زض ٦لقَضازٍ ٦قِ ٞٗبليقت ّقبي ثبًق٥ ذقَى ضا           ثط ّويي اؾبؼ. ثَزُ اؾت

اي ٍ ترههي ٢لوساز ٦طزُ ثَز هت٣بثالً ثِ قب٦يبى ّن ايي ارقبظُ ضا هقي زاز ٦قِ ثتَاًٌقس      حطِٞ

٦ِ ثب٧ًْبي  33ًؿجت ثِ احجبت ًب٦بضآهسي ضٍـ ّبي ٚطثبلگطي ٍ آظهبيف ربهِٗ هلي ثب٥ً ذَى

 . ظ آى تجٗيت زاضًس ا٢سام ًوبيٌسذَى هحلي ّن ا

آيب تُبث١ ثب ضٍيِ ّبي هٗوقَل يقب اؾقتبًساضزّبي ققٌبذتِ ققسُ ٦ٟبيقت هقي ٦ٌقس؟ اهقب                

تهويوبت زازگبّْب زض ايب ت هتحسُ ًكبى زازُ ٦ِ ايي تُبث١ ٦ٟبيت ٧ًطزُ ٍ هقتْن ضا تجطئقِ   

                                           
32

-thrombotic thrombocytopenic purpura 
33

-the national blood banking community 
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٦بهقل ثقب اؾقتبًساضزّبي    ثطاي هخبل زض ي٥ زازگبُ هحلي ٞسضال اٖالم قس ٦ِ تُبث١ . ًوي ٦ٌس

ثِ تٌْبيي زليقل ثقط    VIIIنٌٗت ٍ زضد ثطچؿت احتوبل ذُط ايسظ ثطٍي ٞطاٍضزُ ّبي ٞب٦تَض 

زازگبُ هطثََقِ ازلقِ ققب٦ي هجٌقي ثقط      . نحت ٖول٧طز ٍ ٖول٧طز ثسٍى ت٣هيط هتْن ًوي ثبقس

 اظ ذُط ايسظ زض ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي ٢جقل اظ ا٢قسام ثقِ اذقص هزقَظ اظ      Armourاَالٔ قط٦ت 

ثطاي ّكقساض ًؿقجت ثقِ     VIIIهسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب رْت ثطچؿت گصاضي ضٍي ٞب٦تَض

احتوبل آلَزُ ثَزى آى ضا هَضز ثطضؾي ٢طاض زاز ٍ ًتيزِ گطٞقت ٦قِ گطچقِ ايقي ققط٦ت توقبم       

اؾتبًساضزّب ضا ضٖبيت ٦طزُ اهب انل ٦بض اق٧بل زاقتِ ٍ ثب ٍرَز اَالٔ ًؿجت ثِ تَظيٕ ٞقطاٍضزُ  

 . قسُ اؾتآلَزُ ا٢سام 

هزوَِٖ ٢َاًيي ههَة هبًٌس ه٣طضات ثب٥ً ذَى ٍ ه٣طاضت هطثقٌَ  ( 1)اؾتبًساضزّب قبهل       

( 3)هزوَِٖ ه٣طضات هبًٌس ه٣طاضت هسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍي آهطي٧قب    ( 2)  ثِ ثيوبضيْبي ٍاگيطزاض

ب آئيي ًبهقِ ّقبٍ ه٣قطضات ؾقبظهبى ّق       ه٣طضات زاذلي( 4)هٗيبضّبي ٦ؿت گَاّيٌبهِ حطِٞ اي 

( 6)  ًكقطيبت حطٞقِ اي ٍ ٢طاضزازّقبي ٖلوقي    ( 5)  هبًٌس ه٣طاضت اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧قب 

 . قْبزت هترههبى اؾت( 7)ضٞتبض يب اؾتبًساضزّبي ؾبظهبًي  ٍ 

ثب٥ً ذَى ضا ثب َت ثطاثط هي زاًقس يقب ثقِ ثبًق٥ ذقَى ثٌٗقَاى         زض ربيي ٦ِ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات

آًگبُ اؾتبًساضزّبي حطِٞ اي هطا٢جتي   هبًي هي ًگطزترههي زض حطِٞ هطا٢جتْبي ثْساقتي زض

 .پعق٧ي زض زازگبُ ّب زض تهوين گيطي لحبِ هي قَز –

 بطضسي صالحيت هترصصبى( 16

  زيَاى ٖبلي ايبلت هتحقسُ آهطي٧قب ًؿقجت ثقِ نقسٍض ضاي زض هقَضز پطًٍقسُ        1993زض ؾبل     

ٗقطٍٜ ٦قِ زض آى ققْبزت    ايي پطًٍسُ ه. ا٢سام ًوَز Daubrt V. Merrelقط٦ت زاضٍؾبظي 

هترههبى زض زازگبُ زض ضاثُِ ثقب ايزقبز اقق٧بل زض ظايوقبى ثقِ تجقٕ اؾقتٟبزُ اظ زاضٍي تْقَٔ         

ثِ چبلف ٦كيسُ قسُ ثَز ؾجت َْْض زٍضُ رسيسي قس ٦قِ زض آى   Bendectineنجحگبّي 

َاى زض ايي پطًٍسُ  زي. ا٧ٌٞسًس يه زازگبُ ّب ثب ق٥ ٍ تطزيس ثيكتطي ثِ زيسگبُ هترههبى ًٓط

ًوَز تب ثطاؾقبؼ آى تهقوين گيقطي ققَز ٦قِ آيقب        اتربشٖبلي آهطي٧ب آظهبيكي چْبض ٖبهلي ضا 

ٝ : ايي چْبض ٖبهل ٖجبضتٌس اظ. هحب٦ن ٞسضال هُطح گطزز يب ذيط زضقْبزت هترههبى ثبيس  ( الق
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آيقب ايقي ت٧ٌيق٥ زض هٗقطو     ( ب ت٧ٌي٥ هطثََِ ٢بثل آظهقبيف ٍ اضظيقبثي اؾقت  ة   يآيب تئَضي 

يطيت ذُبّبي هٗلقَم ٍ  ( زيگط هترههبى ٢طاض گطٞتِ ٍ هٌتكط گطزيسُ اؾت  د ثطضؾي ٍ ٣ًس

ب ت٧ٌي٥ هَضز ٢جَل ٦ل ربهِٗ ٖلوي ٢قطاض  يآيب ايي تئَضي ( ًب هٗلَم آى ثِ چِ هيعاى اؾت ٍ ز

ثبٖقج   Daubertاگطچِ ايي َٖاهل پيف قطَْبي ٢ُٗي ًيؿتٌس اهب ثُقَض ٦قل پطًٍقسُ    . زاضز

ظ پصيطٞتي هترههي رْت اضائِ ًٓطات ثِ ّيئت هٌهِٟ ثطضؾقي  تطٚيت هحب٦ن گطزيس تب ٢جل ا

ِ ٖلوقي زض ٦قل   قبهٗق قَل رقَضز ٢جقي ًٓط هقب ايقِ آيقَز ٦قَم ققس تب هٗلقظم ضا نَضت زٌّ 

 . هي ثبقس يب ذيط

  زض آى پطًٍقسُ . طازٍ ٍرَز ايي ضًٍس ثِ ًوبيف زضآهسُ اؾقت زض پطًٍسُ رسيسي زض ايبلت ٦ل    

زضيبٞت زاققتِ ٦قِ ٖلقتف اّقساي ذقَى تَؾقٍ        HIVذَى آلَزُ ثِ  1993ثيوبضي زض ؾبل 

هترهم حبهي قب٦ي اؾتس لف ايقي ثقَز ٦قِ    . ُ پٌزطُ ثَزُ اؾتٍضزاي زض  اّسا٦ٌٌسُ آلَزُ

ّبي اّقسايي ضا حقسا٢ل ثقطاي     ِ ٍاحس ذَىًُيٌط٢ٍ  زبوهط٦ع ذَى هطثََِ هي ثبيؿت ضًٍس اًز

سا٦ٌٌسُ هطثََِ ضا هزسزاً هَضز آظهقبيف ٢قطاض   هبُ اًزبم زازُ ٍ ؾپؽ ٢جل اظ تَظيٕ آى اّ قف

َ   . زاز ثُقَض ٢بثقل   . زاهب زازگبُ ايي ًٓط ضا ضز ٦طز چطا٦ِ هَضز پصيطـ ٦بهل ربهٗقِ ٖلوقي ًجق

ي زيَاى ٖبلي ٦لَضازٍ هجٌي ثقط ٢ُٗقي ثقَزى    ألي ضوحيط ٖأتَرْي  ايي تهوين هحسٍز٦ٌٌسُ ت

زض تَؾقل ثقِ ًٓقط ٦بضقٌبؾقي      تحت ايي ضٍيِ ٢ًبئي  ٞطز ققب٦ي . اؾتبًساضزّبي نٌٗت اؾت

زض هقَضز   .رْت حوبيت اظ اؾتبًساضزي ٦ِ ٚيط اظ اؾتبًساضز نٌٗت اؾت هك٧ل ذَاّقس زاققت  

ز  زيَاى ٖبلي تگعاظ ا٢سام  الْبم گطٞتِ قسُ ثَ Daubertرسيس زيگطي ٦ِ زض آى ّن اظ پطًٍسُ 

ًٓط زازُ ًكقسُ ٍ  زازگبّي ضا هَضز تبييس ٢طاض زاز ٦ِ زض آى ثِ هترهم ققب٦يبى ارقبظُ اْْقبض   

پطًٍسُ هطثََِ ّن هَضز پصيطـ ٢طاض ًگطٞتِ ثقَز چقطا ٦قِ هترهقم حقبهي ققب٦يبى هقسض٤        

 . اي اظ زاًكگبّي ٚيط هٗتجط اذص ٦طزُ ثَز پعق٧ي ًساقتِ ٍ زضرِ ز٦تطاي ذَز ضا ثَُض ه٧بتجِ

 

 تبضيد ّبي ظهبًي بب اّويت ( 17

ثؿيبض حقبئع اّويقت اًقس چطا٦قِ ٖول٧قطز      ًيبظي ثِ ش٦ط ًيؿت ٦ِ تبضيد ّبي اّسا ٍ تعضي١      

هطا٦ع ذَى ثطاؾبؼ اؾتبًساضزي هَضز ٢ًبٍت ٢طاض هي گيطز ٦ِ ٢هَض يب ٖقسم ٢هقَض اظ ربًقت    

ايي اه٧بى ٦ِ ٖبهقل ايزقبز ٦ٌٌقسُ ايقسظ ٦قِ زض آى ظهقبى       . هطا٦ع ثطاؾبؼ آى تٗييي هي گطزز
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هُطح قس ٍ ثٌبثطايي  1982ؾبل زض ًبهكرم ثَزُ هي تَاًس اظ َطي١ ذَى اًت٣بل يبثس اٍل ثبض 

ضا ثِ ًٟقٕ هتْوقبى توقبم     80زازگبُ ّب ٖال٢ِ هٌس ثَزُ اًس ٦ِ پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ اٍايل زِّ 

پطًٍقسُ ّقبي ًعزيق٥ تقط ثقِ      . ٦ٌٌس ثسٍى آ٧ًِ ًيبظي ثِ هحب٦وِ زض حًَض ّيئت هٌهِٟ ثبقس

اظ ه٣قطضات ٍ  هي تَاًس حبٍي اَالٖبت ٢بثل تَرْي ثبقس ٦ِ ٖوَهقبً تَاٞق١ ذقبضد     1985ؾبل 

گقبّي ا٢ٍقبت اظ َطيق١     1984ٍ  1983ّبي  پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ ؾبل ؛زازگبُ ضا هٌتٟي ؾبظز

اضائِ پيكٌْبزاتي ٢جل اظ هحب٦وِ ٍ گبّي ّن اظ َطي١ هحب٦وِ زض حًَض ّيئت هٌهقِٟ حقل ٍ   

 . ٞهل قسُ اؾت

ٍ يق٥ زضيبٞقت    ثٗس اظ گعاضـ ثطٍظ ايقسظ زض هيقبى اٞقطاز ّوقَٞيلي     1983زض چْبضم غاًَيِ     

يق٥  «هقبهَض ققس تقب     ٦34ٌٌسُ ذَى  ي٥ گطٍُ ٦بضي اظ ربًت هط٦ع ذسهبت ثْساقت ٖوقَهي 

ؾٟبًِ  ّيچ گعاضـ ز٢ي٣قي زض هقَضز   أهت. ضا هَضز ثطضؾي ٢طاض زّس »ؾطي تَنيِ ّبي هٌترت

ايي رلؿِ ٍرَز ًساضز ٍ ٣ٍٞ تٗساز هحسٍزي گعاضـ ٚيط هؿت٣ين ٍ ًؿجتبً هتٌقب٢ى زض زؾقت   

ّب اًٖبي ايي گطٍُ ٦بضي زيسگبُ ّقبي هتًقبزي ضا زضثقبضُ هؿقبئلي      ايي گعاضـثطاؾبؼ . اؾت

چَى هٗبٜ توبم ّن رٌؽ ثبظاى اظ اّساي ذَى ٍ اؾتٟبزُ اظ يق٥ يقب چٌقس آظهقبيف ت٧ويلقي      

ت٣طيجبً توقبم گقعاضـ ّقبي    . زاقتٌسثيبى  Bاي ّپبتيت  هبًٌس آظهبيف ت٧ويلي آًتي ثبزي ّؿتِ

گعاضـ ّبي حجت قسُ زض هَضز زازذَاّي ٍ قق٧بيت تبئيس٦ٌٌقسُ ايقي اهقط      ايي رلؿِ اظ رولِ

ٖالٍُ ثط ايي  ّيچ تَنيِ ه٧تقَثي ّقن تَؾقٍ    . اؾت ٦ِ ّيچ تَا١ٞ ًٓطي ثسؾت ًيبهسُ اؾت

 . هطا٦ع ٦ٌتطل ثيوبضي آهطي٧ب زض ظهيٌِ ايي گطٍُ ٦بضي نبزض ًكس

طخ آهطي٧ب ٍ هزوٕ هطا٦ع ذقَى    اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب  نليت ؾ1983غاًَيِ  13زض     

ثيبًيِ هكتط٦ي ضا نقبزض ٦طزًقس ٦قِ اٍلقيي     ( ٦ِ ثِ هطا٦ع ذَى آهطي٧ب تٛييط ًبم زازُ) 35هحلي

تالـ زض رْت اضائِ هكبٍضُ ثِ ثب٧ًْبي ذَى ثَز ٦ِ تَؾٍ گطٍُ ّبي زٍلتقي يقب ٚيقط زٍلتقي     

ط اظ ٍاحقس  ايي ثيبًيِ هكقتط٤ ذَاؾقتبض آهقَظـ پعقق٧بى  اؾقتٟبزُ ثيكقت      .  نَضت هي گطٞت

   VIIIّب ثٌَٗاى ضاُ حلي ؾبلن تط ًؿجت ثِ ٞقب٦تَض   تيتي٨َ  تَرِ ثِ ٦طايَپطؾيپلّبي اتَ ذَى

هٗيبضّققبي ٚطثققبلگطي    اٞققعٍزى آحققبض ٍ ٖالئققن ايققسظ ثٌٗققَاى رعئققي اظ (pooled)پَلققس قققسُ 
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ٕ  اّسا٦ٌٌسگبى   رلَگيطي اظ رصة اّسا٦ٌٌسگبى اظ هيبى گطٍُ ّبيي ٦ِ ايسظ زض هيبى آًْقب ققبي

تط اؾت ٍ ّو٧بضي ثب گطٍُ ّبي ّن رٌؽ ثبظ رْت رلقَگيطي اظ اّقساي ذقَى تَؾقٍ اٞقطاز      

ِ  . پطذُط قسُ ثَز اي زض هقَضز   زض ايي ثيبًيِ ثِ ٚطثبلگطي آظهبيكگبّي ّن اقبضُ قس اهقب تَنقي

 . آى نبزض ًگطزيس

ّقب نقبزض ققس ٍ زض پقي آى اٍلقيي ؾقطي اظ        ثيبًيِ هكتط٤ زٍهي ّن تَؾٍ ايقي ؾقبظهبى      

ايقي  . اضائقِ گطزيقس   1983تَؾٍ هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب زض هبضؼ  ظّب زض هَضز ايس نيِتَ

زض . تَنيِ ّب ثَُض ٦ل ٍ زض ثطذي رعئيبت ثِ هبًٌس ثيبًيِ هكتط٤ نقبزضُ زض هقبُ غاًَيقِ ثقَز    

ايي تَنيِ ّب ّن  ٚطثبلگطي آظهبيكگبّي هَضز تب٦يقس ٢قطاض ًساققت ٍ ٣ٞقٍ هُقطح ققس ٍلقي        

 . ًيبهس ثهَضت تَنيِ زض

. ايي اؾٌبز نبزضُ زض زازذَاّي ّبي هطتجٍ ثب اثتال ثِ ايسظ حبنقل اظ تعضيق١ هكقَْض اؾقت        

ّب رْت ضٕٞ اتْبم هق٦َليي ذقَز    ّبي ذَى ٖوَهبً ثِ هُبث٣ت ثب ايي تَنيِ ٦ٍالي هسإٞ ثب٥ً

 زض ٍا٢ٕ  ازلِ ٍا٢ٗي ثؿيبضي ٍرَز زاضز ٦ِ ايقي هطاحقل تَنقيِ ققسُ زض ٦قبّف     . اقبضُ زاضًس

 . زُ اؾتاٞتبحط ؤثؿيبض ه ثَزُزض آًْب هحطظ  HIVتٗساز اّسا تَؾٍ اٞطازي ٦ِ ٍرَز 

ّبي اًزبم قسُ زض ضاثُِ ثب پالؾوب ثط چكن اًساظ ت٣طيجبً هتٟبٍتي هتوط٦ع اؾت ٦ِ  زازذَاّي    

ؾؿقِ هلقي   ؤ  ه1983غاًَيقِ   14زض . ت زيگطي زض ايقي ضاثُقِ هُقطح هقي ثبققس     هتٟبٍاؾٌبز 

ّبيي ضا قبهل َطح پطؾف هؿت٣ين زض هَضز توبيالت رٌؿقي اّسا٦ٌٌقسگبى ٍ    ّوَٞيلي تَنيِ

پطذُط اظ ٣ًُِ ًٓط اًت٣بل ايقسظ  ( پالؾوب)اّسا٦ٌٌسگبى  ٚطثبلگطيآظهبيكگبّي  ضٍقْبياضظيبثي 

  اًزوي هٌبثٕ ذَى آهطي٧ب ًيع زض ايقي ضاثُقِ تَنقيِ ّقبيي ضا     1983غاًَيِ  28زض . نبزض ٦طز

َ    1983هقبضؼ   24زض . نبزض ٦طز يِ ذقَز ضا ثقطاي   نق   هقسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍي آهطي٧قب اٍلقيي ت

اضائِ ٦طز ٦قِ اظ  ( گطٞتِ قسُ اظ َطي١ ذَى ٦بهل)تك٧يالت روٕ آٍضي ٦ٌٌسُ پالؾوبي هٌجٕ 

چٌس ًٓط اظ تَنيِ اضائِ قسُ ثِ ثب٧ًْبي ذَى زاٍَلت هتٟبٍت ثَز اظ رولِ اي٧ٌِ اّسا٦ٌٌسگبى 

ٌِ قسُ ٍ ٢جل اظ ّط ًَثت اّسا ٍظى قًَس تب ٦بّف ٍظى ثي پالؾوب ثبيس اظ ًٓط لوٟبزًَپبتي هٗبي

ّبي پطذُط ًيع  ٖلت ًساقتِ ثبقٌس ٍ پالؾوبي روٕ آٍضي قسُ اظ اّسا٦ٌٌسگبى هتٗل١ ثِ گطٍُ

 .ثبيس ثَُض ذبل ٍ هكرهي ثطچؿت گصاضي هي قس
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حقل  بت ثيكتطي ًيع زض هطاحالنّوچٌب٧ًِ اَالٖبت ثيكتطي زض هَضز ايسظ ثسؾت هي آيس  ا    

ٍ ا٢ساهبت تَنيِ قسُ گبّي تَؾٍ تك٧ل ّبي ٚيقط زٍلتقي ٍ گقبّي تَؾقٍ هقسيطيت ٚقصا ٍ       

  پيكقٌْبز ققس ٦قِ تَرقِ     1984زض ايي ضاؾقتب زض ؾقَم غاًَيقِ    . زاضٍي آهطي٧ب ثَرَز هي آيس

زض ّوقبى ثطّقِ ظهقبًي  هطا٦قع ٦ٌتقطل      . هزسزي ثِ ًَاحي پط قئَ اظ ًٓط ايسظ هجصٍل گقطزز 

هَضز اثتال ثِ ايسظ ضا هٌتكط ؾبذت ٦قِ ٢بثقل اًت٣قبل ثقَزى ايقسظ اظ       18ثيوبضي رعئيبت اٍليي 

ايي اٍليي ثبضي ثَز ٦قِ تبئيقس اًت٣قبل ايقسظ اظ َطيق١ ذقَى       . َطي١ ذَى ضا ثِ احجبت هي ضؾبًس

  1984زض زؾقبهجط  . ثهَضت ه٧تَة ثٗس اظ ثطضؾي آى تَؾٍ ّوتبيبى زيگط اًتكقبض هقي يبٞقت   

ت ٍ هقسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ   قطٞق قطاض گقبظ ثيٌقي ٢ق  قَضز ثق قتٗطيٝ گطٍُ ّن رٌؽ ثبظاى پطذُط ه

ضا رقبيگعيي   » ثب ثيف اظ ي٥ هطز ضٍاثٍ رٌؿي زاقتِ اًقس  1979هطزاًي ٦ِ اظ ؾبل « ٖجبضت 

 .ًوَز  »چٌسيي قطي٥ رٌؿي «ٖجبضت 

قْطت زاضز ٍرَز ٖبهقل ٖٟقًَي ضا زض    HIV  ٦كٝ ٍيطٍؾي ٦ِ ا٦ٌَى ثِ 1984زض آٍضيل     

. ٖطيِ قس 1985آظهبيف ذبني ثطاي ايسظ زض اثتسا زض هبُ هبضؼ . بت ضؾبًسثيوبضي ايسظ ثِ احج

زض ّويي احٌب  تٗسا ثؿيبض ٦وي اظ هطا٦ع ذَى ثِ رع ي٧ي زض ؾبًٟطاًؿيؿ٧َ ٦ِ هقَاضز اثقتال ثقِ    

 Bاي ّپبتيقت  ِ قبزي ّؿتق قثق  بيف آًتقي قهق ظبزضت ثقِ اؾقتٟبزُ اظ آ  قبضي زاقت هجق قسظ ثؿيقاي

(anti-HBc) ؾلَلي  يب آظهبيف ًؿجتT4/T8    ؛ثٌَٗاى آظهبيف ّبي ت٧ويلقي ايقسظ ًوَزًقس 

ي٥ گطٍُ هُبلٗبتي تحت حوبيت هسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍي آهطي٧قب َجق١     1984اگطچِ زض غٍ ي 

 . ضا ضز ٦طز anti- HBcگعاضـ ا٦خطيت اؾتٟبزُ اظ آظهبيف 

ل اظ تعضيق١  ايي ظهيٌِ هجتٌي ثط ٍا٢ٗيبت زض ت٣طيجبً توبم پطًٍسُ ّبي هقطتجٍ ثقب ايقسظ حبنق        

ًبقي اظ تعضي١ ذَى  گقبُ ققوبضي    Cثب اٞعايف تٗساز هَاضز اثتال ثِ ّپبتيت . ذَى ًوبيبى اؾت

: تبضيد ّبي ظهبًي ثؿيبض هْن زض ايي ضاثُِ ٖجبضتٌس اظ .٢ٍبيٕ زض ايي هَاضز ّن ثَرَز آهسُ اؾت

هيقعاى   ِ زض آًْب ٍرَز ّوجؿقتگي آهقبضي هيقبى   ٦ ظهبًي٧ِ ه٣ب تي چبح قس 1981ؾبل ( الٝ

ظهبًي٧قِ   1987ؾقبل  ( ثِ احجبت ضؾقيس  ة  non-B    non-Aٍ ّپبتيت  ALTاٞعايف يبٞتِ 

ِ   ALTآظهبيف  ثٌٗقَاى آظهقبيف ّقبي ت٧ويلقي       Bاي ّپبتيقت   ٍ آظهبيف آًتي ثقبزي ّؿقت

ّقبي ذقَى آهطي٧قب تَنقيِ ققس ٍ ثهقَضت        تَؾٍ اًزوقي ثبًق٥    non-A  non-Bّپبتيت 
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ؾقبل  ( ٖطيِ ققس ٍ ز  Cبًي٧ِ اٍليي ًؿل آظهبيف ّپبتيت ظه 1990ؾبل ( اؾتبًساضز زضآهس  د

 . ٖطيِ قس  Cظهبًي٧ِ ًؿل زٍم آظهبيف ّبي ّپبتيت  1992

 ٍ ثب اؾتٟبزُ اظ ايي الگَّبي هجتٌي ثط ح٣ي٣ت  ققب٦يبى تٗقسازي تئقَضي هجتٌقي ثقط ٢هقَض          

زض ٣ًُقِ  ) اّوبل ٦بضي اظ ربًت تأهيي ٦ٌٌسگبى ذَى ضا تٌٓين ٦طزُ اًس هبًٌس ٖسم ٚطثقبلگطي 

اّسا٦ٌٌسگبى ثَُض نحيح  ٖسم اًزبم آظهبيف ّقبي ت٧ويلقي  ٖقسم پيكقٌْبز     ( ه٣بثل آظهبيف

٦ِ توبم ايي  look backٍ ٖسم ه٣َٞيت زض اًزبم ضًٍس نحيح  36اؾتٟبزُ اظ اّساّبي هؿت٣ين

زض ٍا٢قٕ  هقَاضز اثقتال ثقِ     . هَضز تب٦يس ٢طاض زاقتِ اؾت HCVٍ ّن  HIVهطاحل ّن زض هَضز 

HCV ٌَى ت٧طاض ّوبى تئَضي ّبي هجتٌي ثط ٢هَض اؾت ٦ِ اٍل ثبض ي٥ زِّ ٢جقل يقب حتقي    ا٦

ثَُض ٦لي  ايي تئَضي ّب هَُٜٗ ٍْبيٟي . هُطح ثَز HIVثيكتط زض زازذَاّي ّبي هطتجٍ ثب 

تئَضي ّبي هْن تقط زض شيقل هقَضز ثحقج      .قَز هتْن آًْب ضا ٣ًى ٦طزُ اؾت اؾت ٦ِ ازٖب هي

 . ٢طاض هي گيطز

 

 لگطي اّساكٌٌسگبىغطبب( 18

قب٦يبى ثب تزطثِ ٍ قبّساى هترهم آًْب هي تَاًٌس هؿقبئل هرتلٟقي ضا زض ظهيٌقِ    هزوٕ      

ًوًَقِ ّقبيي اظ هؿقبئل هقطتجٍ ثقب ٚطثقبلگطي       . ٚطثبلگطي اّسا٦ٌٌقسگبى ٞطيقيِ ؾقبظي ٦ٌٌقس    

ٍُ اّسا٦ٌٌسگبى ٖجبضتٌس اظ ٖجبضت ثٌسي ؾئَا ت ٚطثبلگطي  ضٍـ اًت٣بل اَالٖبت هطتجٍ ثب گقط 

ٍ ظهبًجٌسي اي٧ٌِ چِ ظهبًي اَالٖبت هطتجٍ ثب ايسظ زض اذتيبض ( قٟبّي يب ه٧تَة)ّبي پطذُط 

ظهبًي٧ِ ضٍـ ثب٥ً ذَى ثب . اؾت( ٢جل اظ اّسا يب ّوعهبى ثب ضًٍس اّسا)٢طاض گطٞتِ  ىاّسا٦ٌٌسگب

اح٧قبهي ثقِ ًٟقٕ تقأهيي ٦ٌٌقسُ      قبّس نسٍض تَنيِ ّبي ترههي ٍ زٍلتي ّن ذَاًي زاقتِ  

اگطچِ هؿبئل هطثٌَ ثِ ٚطثقبلگطي اّسا٦ٌٌقسگبى ًيقع زض ثطذقي      .اين ثَزُزض ثطذي هَاضز  ذَى

 . اح٧بهي نبزض گطزيسُ اؾت قب٦ي پطًٍسُ ّب هَضز ثحج ٢طاض گطٞتِ ٦ِ زض آى ثِ ًٟٕ
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 لييآظهبيص تكو( 19

 1985ٌس ٦ِ ٢جل اظ ثْقبض  ٦ٌ زض زازذَاّي ّبي هطتجٍ ثب ايسظ  قب٦يبى ثَُض هطتت اؾتس ل هي

ّقبي اّقسايي    تأهيي ذَى ثبيس ٍاحس ذَىهطا٦ع   HIVزض ًجَز آظهبيف ذبل آًتي ثبزي ّبي 

ّقبي   زض هَضز پطًٍسُ ّبي هطثٌَ ثِ ٍاحقس ذقَى  . ضا تحت آظهبيف ّبي ت٧ويلي ٢طاض هي زازًس

٦ِ اؾتٟبزُ اظ اٍليي آظهقبيف اذتهبنقي هقَضز     1985تب هبُ هبضؼ  1984اّسا قسُ زض اٍاؾٍ 

ت  قققب٦يبى هققي تَاًٌققس ثققِ چٌققس تٗققساز هحققسٍز اظ ثب٧ًْققبي ذققَى ه٣ٌُققِ تبئيققس ٢ققطاض گطٞقق

ِ       ؾتٌبزؾبًٟطاًؿيؿ٧َ ا اي  ٦ٌٌس ٦ِ زض آًْب زض ايقي زضٍُ ظهقبًي اظ آظهقبيف آًتقي ثقبزي ّؿقت

حسا٢ل ي٥ زازگبُ اًزبم ايي ضٍـ زض آى ظهبى زض آى ه٧قبى ضا   هباؾتٟبزُ هي قس  ا Bّپبتيت 

اظ ٣ًُقِ ًٓقط    (Bay Area)ى ه٣ٌُقِ اظ ؾبًٟطاًؿيؿق٧َ   زاًؿتِ ثط ايي اؾقبؼ ٦قِ آ   ءاؾتخٌب

HIV تَاًٌس اؾتس ل ًوبيٌس ٦قِ ثب٧ًْقبي ذقَى اًزقبم زٌّقسُ       هتْوبى هي. پطذُط ثَزُ اؾت

آًْقب  . زضنقس ذقَى ٦قل ٦كقَض ثَزًقس      5ّبي ت٧ويلي هكقوَل روقٕ آٍضي ٦وتقط اظ     آظهبيف

س ل ٦ٌٌقس ٦قِ ارقطاي    تَاًٌس ثب اؾتٟبزُ اظ ي٥ ؾطي ز يقل ح٧بيقت گًَقِ اؾقت     ّوچٌيي هي

ظٍزضؼ ٍ ًب ثٌْگبم آظهبيف ّبي ت٧ويلي ثِ تجليٛبتي زاهي ظزُ ٦ِ رلت ٦ٌٌقسُ اّسا٦ٌٌقسگبى   

ثطذي . پطذُطي اؾت ٦ِ رْت اًزبم آظهبيف ايسظ ًؿجت ثِ اّساي ذَى ذَز ا٢سام هي ًوبيٌس

ذقَى ضا  تقأهيي  هطا٦ع لي ثٌَٗاى زليلي ثطاي هؿئَليت ظايي يزازگبُ ّبي تئَضي آظهبيكي ت٧و

اگطچِ اح٧بهي اظ ربًت ّيئت هٌهِٟ ثِ ًٟٕ قب٦يبى نبزض ققسُ ٦قِ زض ي٧قي اظ    . ضز ٦طزُ اًس

 .آًْب ثحج آظهبيف ت٧ويلي هُطح ثَزُ اؾت

  قب٦يبى اؾتس ل ًوَزُ اًس ٦ِ ٍاحس ذَى اّسايي هقي ثبيؿقت   Cزض هَاضز اثتال ثِ ّپبتيت     

هجٌي ثط ٍرَز اضتجبٌ هيبى اٞعايف  ْبييضقظهبًي٧ِ گعا 80زض اٍايل زِّ  ALTاظ ًٓط اٞعايف 

ALT  ّپبتيت ٍnon A- non B اذيطاً  ايي ًقَٔ  . زض هيبى ثَز هَضز آظهبيف ٢طاض هي گطٞت

٦ِ ي٧ي اظ ايقي پطًٍقسُ ّقب رْقت      رساگبًِ هطزٍز زاًؿتِ قس اؾتس ل زض زٍ پطًٍسُ هُطٍحِ

وي ٍ ذقبضد اظ ه٣قطضات   ُ ثَز ٍ زيگطي رْت ضؾيسگي ٍ ٢ًبٍت ٚيط ضؾگطزيسضؾيسگي اضربٔ 

هكرم قس ٦ِ  ُاي ٦ِ ٢جل اظ ايي زٍ هُطح ثَز اهب زض ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ. گطٞت٢طاض ًٓط  سّه

ا٢قسام   1986زض ؾقبل   ALTهط٦ع ذَى هطثََِ هي تَاًؿتِ ثٌَٗاى ٍْيِٟ ًؿجت ثِ آظهبيف 

 . ٦ٌس
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 ّبي آظهبيص ًطسُ هَجَز پطًٍسُ ّبي هطبَط بِ استفبزُ اظ ذَى( 21

اظ ٍاحس :   ثب٧ًْبي ذَى ثط ؾط زٍ ضاّي ٢طاض گطٞتٌسHIVٚبظ ارطاي آظهبيف آًتي ثبزي ثب آ    

٦قِ گقبّي ا٢ٍقبت زض ْٞطؾقت هَرقَزي ثيوبضؾقتبى ٍرقَز        )ّبي آظهبيف ًكسُ هَرَز  ذَى

اظ . اؾتٟبزُ ٦ٌٌس يب اي٧ٌِ ؾٗي ًوبيٌس آًْب ضا ثب ٍاحسّبي آظهبيف قسُ ربيگعيي ٦ٌٌقس ( زاقت

اؾت ٦ِ ٦ل شذبيط ذَى آظهبيف ًكسُ ٦كَض ضا ثب ٍاحقسّبي آظهقبيف    ًٓط ٞيعي٧ي ٚيط هو٧ي

تٗسازي ثيوبض اظ َطيق١ تعضيق١ ٍاحقس    . اي ًجطز قسُ تَٗيى ٦طز ٍ اظ ٍاحسّبي هَرَز اؾتٟبزُ

ثطذقي زيگقط    ٍّبي آظهبيف ًكسُ هَرَز آلَزُ قسُ ثَزًس ٦ِ ثطذي ثَُض ه٣َٞيت آهيقع   ذَى

٥ ذَى هطثََِ ٍْيِٟ زاقتِ توبم ٍاحسّبي ذقَى ضا  ٚيط ه٣َٞيت آهيع اؾتس ل ٦طزًس ٦ِ ثبً

  ثب٧ًْبي ذَى هٗوَ ً ؾقٗي زاققتِ   1985اظ ؾبل . روٕ آٍضي ٦طزُ ٍ هَضز آظهبيف ٢طاض زّس

هبًٌقس آظهقبيف   )اًس ٦ِ ٍاحسّبي هَرَز زض شذبيط ذَز ضا هَضز آظهبيف ّبي رسيس ٢طاض زٌّس 

 .(1990زض ؾبل  Cّپبتيت 

 استفبزُ اظ تعضيك ذَى اتَلَگ ٍ هستمين تعضيك غيط ضطٍضي ٍ ؾسم( 21

َْْض ثيوبضي ّبي ٍذين ٢بثل . هؿئَل تهوين گيطي زض ضاثُِ ثب تعضي١ اؾت  پعق٥ هٗبلذ    

اتربش تهوين گيطي زض هَضز تعضي١ ذَى ثطاؾبؼ ز يل پعق٧ي هٌبؾقت    اًت٣بل اظ َطي١ ذَى

ي تعضي١ اظ ًٓط پعقق٧ي ٢بثقل   ّب اگط اًسي٧بؾيَى. زقَاض ؾبذتِ اؾتپيف ٍ ه٣ٌُي ضا ثيف اظ 

آظهبيكقگبُ  . زٞبٔ ًجبقس ٍ ثيوبض ًيع هزطٍح ثبقس  آًگبُ پعقق٥ هؿقئَل ققٌبذتِ ذَاّقس ققس     

ثيوبضؾتبى ايي تَاًبيي ضا ًساضز ٦ِ ّط تهوين اتربش قسُ هجٌي ثط اًزبم تعضي١ ضا ثطضؾقي ٦ٌقس   

ـ   اظ  يپعقق٧  ٦قبزض  اهب هي تَاًس اظ َطي١ ثبظضؾي هساٍم ثط تعضي١ ّبي ذَى ٍ ٦و٥ ثقِ آهقَظ

ايي گًَِ زؾقتَضات تَؾقٍ ٦ويؿقيَى هكقتط٤     . اؾتٟبزُ ًبزضؾت ذَى رلَگيطي ثٗول آٍضز

 . قَز نبزض هي 37ّبي هطتجٍ ثب هطا٢جتْبي ثْساقتي زضهبًي اُٖبي هزَظ ثِ ؾبظهبى

اي زض ايبلت اّبيَ زض هَضز پعق٥ ضظيقسًتي ٦قِ ٖليقطٚن ٍرقَز ٍاحقس ذقَى        ّيئت هٌهِٟ    

. هيليًَي زاز 12اؾتٟبزُ اظ هٌبثٕ ٖوَهي ذَى ا٢سام ٦طزُ ثَز ضاي ثِ رطيوِ اتَل٨َ ًؿجت ثِ 

ي٥ ٞطز هترهم ًَظازاى ثِ اتْبم تزقَيع تعضيق١ ٚيطيقطٍضي پالؾقوب هقَضز      زض هَضز زيگطي  
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زض ايي هقَضز ٍ زض هقَاضز هكقبثِ زيگقط  قق٧بيت ققب٦ي ثطاؾقبؼ        . رطيوِ ؾٌگيي ٢طاض گطٞت

قَز ثِ اًت٣بل ايقسظ اًزبهيقسُ    اًت٣بل ذَى ثَزُ ٦ِ ازٖب هيٖول٧طز ًبزضؾت هٛبيط ثب انَل َت 

اي ٦ِ اذيطاً اٖالم قسُ  زازگبُ هطثََِ نطيحبً ايقي تئقَضي ضا    ثب ايي ٍرَز زض ضاي نبزضُ. اؾت

ّب ٍ پعق٧بى زض هَضز اؾتٟبزُ اظ اّساي ذَى هؿت٣ين  ٦ِ هط٦ع ذَى ٍْيِٟ آهَظـ ثيوبضؾتبى

 .ضا زاقتِ ضز ٦طزُ اؾت

يكٌْبز اؾتٟبزُ اظ ٍاحس ذَى اتَل٨َ يب هؿت٣ين ًيع ثقب ّيئقت ّقبي هٌهقِٟ هُقطح      ٖسم پ    

قسُ  اهب ايي اؾتس  ت زض ثؿيبضي اظ پطًٍسُ ّب ٍرَز ًساضز ٦ِ ايي ًبقي اظ َجيٗقت زض حقبل   

. ظهبى تعضي١ ثَزُ اؾقت  ت٧َيي ضًٍس زازضؾي زض ظهيٌِ تعضي١ ذَى يب قطايٍ ؾالهتي ثيوبض زض

بى ايي ٞهل اظ ٦تبة  اًٖبي تبظُ ٦بض ّيئقت هٌهقِٟ ذيلقي ضاحقت ثقي      َج١ تزطثِ ًَيؿٌسگ

ِ   ٧ٖؽ ذُط ثَزى اّساّبي هؿت٣ين ضا هي پصيطًس ٍ آهَظـ  اي ثقؽ   ايي ٢ًيِ ثقِ آًْقب ٍْيٟق

زض ثطگيطًقسُ نقسّب ّقعاض اّقسا هكقرم ققس ٦قِ         بتهُبلٗق  ي اظحسا٢ل زض ي٧ق . زقَاض اؾت

ؿيبض ثيكتطي ًؿجت ثِ اّسا٦ٌٌقسگبى  اّسا٦ٌٌسگبى ذَى هؿت٣ين زاضاي قبذم ّبي ثيوبضي ث

 . زاٍَلت زض ربهِٗ ّؿتٌس

 

 اطالؼ ضسبًي بِ بيوبض( 22

ّوبًب قٌبؾبيي زضيبٞت ٦ٌٌقسگبى اٍليقِ ٞقطآٍضزُ ّقبي      look backّسٜ اظ اًزبم ثطًبهِ      

ذًَي گطٞتِ قسُ اظ اّسا٦ٌٌسگبًي اؾت ٦ِ ثٗساً ٍرَز ثطذي َٖاهل ٖٟقًَي زض آًْقب هكقرم    

 look backضًٍقس  . طتيت ًؿجت ثِ هُلٕ ؾبذتي آًْب ا٢سام  ظم نقَضت گيقطز  قسُ تب ثسيي ت

ٍ  HTLV-Iرْت  1989  زض ؾبل HIVرْت قٌبؾبئي اٞطاز آلَزُ ثِ  1986اؾبؾبً زض ؾبل 

ًَٖبً  ٞطآٍضزُ ثبل٣َُ ًَٖٟي ٢جل اظ . ثِ ارطا زض آهس Cرْت ّپبتيت  1989ٍ  1999زض ؾبلْبي 

ًعزيق٥ ثقِ ظهقبى    اّسا قسُ ثَزُ يب اي٧ٌِ اّقسا ٦ٌٌقسُ ذيلقي      ظهبى اؾتٟبزُ اظ آظهبيف ذَى

ٍ ثٌبثطايي آًتي ثبزي هطثََِ آى ٢بثل ( طَُي زٍضُ پٌز)زض هٗطو ٍيطٍؼ ٢طاض گطٞتِ  آظهبيف

ثب اّساي ثٗسي ٞطز ٦ِ ًتيزِ آظهبيف آى هخجت ثقَزُ   look backضًٍس . قٌبؾبئي ًجَزُ اؾت
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 ثقِ ٖبهقل ٖٟقًَي    الؾتبى زض ضاثُِ ثب هَضز هٌَٓى ثِ اثت٦ِ هخالً اظ ثيوبضي يب ثب تَرِ ثِ گعاضق

 . زگطز سُ آٚبظ هياضائِ قاًت٣بل يبٞتِ اظ َطي١ تعضي١ ذَى 

ٗيتف رْت پيكگيطي اظ ذُقطي ٦قِ ؾقالهت    يًؿجت ثِ ٍ  هُلٕ ٦طزى ٞطز احتوب ً آلَزُ    

بيس ز٢يق١ ٍ ثقب   اَالٖبت ث. ٖوَم ضا هربَطُ اًساذتِ ثب اذال٢يبت هُلَة پعق٧ي ّن ذَاًي زاضز

ثقط هقَاضزي ّوچقَى ضاي هٗقطٍٜ      look backحوبيت ح٢َ٣ي اظ ضًٍقس  . هكبٍضُ ّوطاُ ثبقس

ضٍاى زضهقبًگطي ٦قِ ثقب زليقل     هترهقم  زازگبُ ٦بليٟطًيب اؾتَاض اؾت ٦ِ زض آى اٖالم قس ٦ِ 

ٗس آؾيت ضؾبًي ثِ قرم زيگطي اؾقت َجق١ ٍْيٟقِ ثبيقس ٞقطز زض      ؿتاٖت٣بز زاضز ثيوبضـ ه

قسُ ثسيي تطتيت ٦قِ   لايي ضاي ٍ ًٓط زض پطًٍسُ ّبي زيگط ًيع زًجب. آگبُ ؾبظزهٗطو ذُط ضا 

ٍ ثِ تجقٕ آى اًت٣قبل    HIVپعق٥ يب ثيوبضؾتبى زض نَضت ٖسم اَالٔ ضؾبًي ثِ ثيوبض هجتال ثِ 

هْن تطيي ٖقبهلي ٦قِ ثبيقس زض    . ًَٖٟت اظ ٞطز هجتال ثِ قطي٥ رٌؿي ه٣هط قٌبذتِ قسُ اؾت

ض گيطز ّوبًب پيف ثيٌي يطض ٍ آؾيت احتوبلي حبنل اظ آى زض آيٌقسُ  اَالٔ ضؾبًي هس ًٓط ٢طا

 . اؾت

ًيبظ ثِ ّو٧بضي هيبى هط٦ع ذَى  ثيوبضؾتبى يب هط٦ع  look backرْت ارطاي ضًٍس ه١َٞ     

اظ . ذسهبت اًت٣بل ذَى  پعق٥ زضيبٞت ٦ٌٌسُ ذَى ٍ هَؾؿبت ثْساقت هحلي يب زٍلتي اؾقت 

ِ ؤه ثٌقبثطايي  اظ ثيوبض ثط ْٖسُ پعق٥ هطثََِ اؾت  آًزبئي٧ِ هؿئَليت اٍليِ هطا٢جت ّقبي   ؾؿق

هطا٢جت ثْساقتي هٗوَ ً هؿت٣يوبً ثب ثيوبض ؾط ٍ ٦بض ًساضًس هگط آ٧ًِ پعق٥ ثيوبض زض زؾقتطؼ  

زض هقَاضز  . ٍ اَقالٔ ضؾقبًي هطثََقِ ًجبققس     look backيب اي٧ٌِ هبيل ثِ ارطاي ضًٍقس   ُزًَج

هؿئَليت اَالٔ ضؾبًي ثِ ثيوبضاى ضا ثطْٖقسُ هقي    هٗيٌي  هؿئَليي ثْساقت ٍ ؾالهت ٖوَهي

. قَز ثبيس اًت٣بل هحطهبًِ اَالٖبت زض آى تًويي قَز ّط ه٧بًيؿوي ٦ِ ث٧بض گطٞتِ هي. گيطًس

ّوبًَُض ٦ِ ٢جالً اقبضُ قس  ٣ًى زض هحطهبًِ ًگبُ زاقتي اَالٖبتي ٦ِ اثتال ثِ ثيوبضي ٖٟقًَي  

اَالٔ ضؾبًي ه٧تقَة ثٌٗقَاى ثركقي اظ    . اضززض آى هُطح اؾت هزبظات ح٢َ٣ي رسي زض پي ز

زض ضاثُِ اهب هو٧ي اؾت قطايُي ثرهَل  ثبقس تطيي ضاُ هي هُلَةهٗوَ ً  look backضًٍس 

 . سضا ثُلجپعق٥ حًَضي ٦ِ ًيبظ ثِ توبؼ تلٌٟي يب پسيس آيس ثب ثيوبض 

رٌؿقي   ٍ گقبّي ا٢ٍقبت ّوؿطاًكقبى  ققط٦بي    )هتٗب٢ت قٌبؾبيي ٍ اَالٔ ضؾبًي  ثيوبضاى     

اظ آًزبئي٧قِ  . ثبيس هَضز آظهبيف ٍ هكبٍضُ ٢قطاض گيطًقس  ( زيگطقبى ٍ ثچِ ّبيكبى زض نَضت ًيبظ
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آًْقب ثبيقس اظ    ضؾس ٦ِ ثيوبضاى اظ اثتالي ذَز ثِ ثيوقبضي آگقبُ ثبققٌس  ثٌقبثطايي     ثٗيس ثِ ًٓط هي

 تكريم اٍليِ ثيوبضيكبى ٍ هقساذالت احتوقبلي پيكقگيطاًِ ٍ زضهقبًي ؾقَز ثطًقس ٍ اظ َطيق١       

 . هكبٍضُ ٍ انالح ضٞتبض اظ اًت٣بل آى ثِ اٞطاز زيگط رلَگيطي ٦ٌٌس

ايي پعق٥ . ًْبيتبً ٍْيِٟ پعق٥ اؾت ٦ِ زضثبضُ اَالٔ ضؾبًي ٍ ًحَُ آى تهوين گيطي ٦ٌس    

ثقطاي  . اؾت ٦ِ ثبيس تٗييي ٦ٌس ٦ِ آيب اضائِ اَالٖبت هًط ٍ يب ٦ن اضظـ ٍ ثقسٍى ٞبيقسُ اؾقت   

اـ ٍذقين   ٦ِ ٞطز ثبل٣َُ آلَزُ ؾبلرَضزُ يقب ٍيقٗيت ؾقالهتي    هخبل  اگط پعق٥ هُوئي ثبقس

اؾت ٍ ثسيي تطتيت اظ ًٓط اًت٣بل ًَٖٟت ٦ن ذُط  آًگبُ هو٧ي اؾت تهوين حؿقبة ققسُ آى   

الجتِ اگط هعايب ٍ هًقطات  . َرَز ًيبيسثثبقس ٦ِ اَالٔ ضؾبًي ًكسُ تب ًبضاحتي ضٍحي ثطاي ثيوبض 

 . عق٥ هَا١ٞ ثب اَالٔ ضؾبًي ثِ ثيوبض ذَاّس ثَزاَالٔ ضؾبًي هحل تطزيس ثبقس  آًگبُ پ

 look backاًزوي ثب٧ًْبي ذقَى آهطي٧قب ٍ هقسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ زض ظهيٌقِ ثطًبهقِ ّقبي            

اؾتبًساضزّبي ثب٧ًْبي ذَى ٍ هطا٦ع ذقسهبت اًت٣قبل ذقَى    . ّبي هٟهلي نبزض ٦طزُ اًس تَنيِ

 ٍ HIV زض هَضز look backحل ارطاي هطا( نبزض قسُ تَؾٍ اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب)

HTLV-I,II   هقسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ زض يبززاققتي    1992زض ؾقبل  . ضا يطٍضي ؾقبذتِ اؾقت  

زض هقَضز   look backضٌّوَز گًَِ تَنيِ ٦طز ٦ِ تك٧يالت هقطتجٍ ثقب ذقَى ثطًبهقِ ّقبي      

HIV هقسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ ٍ هقسيطيت اهقَض هقبلي هطا٢جتْقبي       1993زض ؾبل . ضا اًزبم زٌّس  

زض  HIVٍيقطٍؼ   look backًؿجت ثِ اًتكبض ه٣طضات پيكٌْبزي ذَز زض ظهيٌِ  38ساقتيثْ

 .هجبزضت ٍضظيسًس 39زٞتط حجت ٞسضال

ضًٍقس   ب  هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍ ًؿجت ثِ اًتكبض ضٌّوَزّبي هْن زض ضاثُقِ ثق  90زض اٍاذط زِّ     

look back  ّپبتيتC اي هُقطح   ققسُ اذيطاً  زازذقَاّي گطٍّقي ثطًبهقِ ضيقعي     . ا٢سام ٦طز

گطزيققس ٦ققِ زض آى ثطذققي هطا٦ققع ذققَى هققتْن قققسًس ٦ققِ زض ارققطاي ٍْبيٟكققبى زض حيُققِ   

lookback         زض رْت اَالٔ ضؾبًي ثِ زضيبٞقت ٦ٌٌقسگبى تعضيق١ ّقبي آلقَزُ ثقِ ّپبتيقتC 

ّوعهبى ثب ٖطيِ ثيف اظ پيف ضٍقْبي زضهقبًي اٍليقِ ه٣َٞيقت آهيقع ثقطاي      . اًس ٦طزُ  حِههؿب

اثْبم ٍ )ٍ ثب تَرِ ثِ پيچيسُ تط  (٦ِ اهيسٍاضين ايٌچٌيي قَز) HIV  ٍHCVثيوبضاى هجتال ثِ 
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-the Health Care Financing Administration 
39

-the Federal Register 
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تقَاى     هقي look backقسى العاهبت ٍ اؾتبًساضزّبي هسيطيت ٚقصا ٍ زاضٍ زض ظهيٌقِ    (تط آهيع

 . هُطح ذَاّس قس look backحسؼ ظز ٦ِ ق٧بيبت ثيكتطي زض ظهيٌِ ٢هَض زض ارطاي ضًٍس 

 

 اضزّبي تؿييي ضسُططح ضكبيبت اظ بببت استبًس( 24

ّبي هلقي تٗيقيي    زض ؾبلْبي اذيط  ثطذي ايب ت زض آهطي٧ب ثِ ايي ًتيزِ ضؾيسُ اًس ٦ِ ؾبظهبى

اؾتبًساضز ثرهَل اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب ًيع اظ رْت ٢هَض ًؿجت زازُ قسُ ثِ آًْقب زض  

  زيَاى 1996ؾبل زض پطًٍسُ هٗطٍٞي زض . ٢بًًَي اًس پيگطزاٖالم ٍ ًكط اؾتبًساضزّبي هلي ٢بثل 

ٖبلي ًيَرطؾي اٖالم ٦طز ٦ِ اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب اظ ايقي رْقت ٦قِ ٢جقل اظ آگَؾقت      

ثقِ ٞقطز    HIVتَنيِ ثِ اًزبم آظهبيف ت٧ويلي ٧ًطزُ ٍ زض ًتيزِ آى ذقَى آلقَزُ ثقِ     1984

ي أَال ضهٌق حسا٢ل زٍ زازگبُ زض ايب ت زيگط ّقن ثقط ايقي    . ثبقس هيتعضي١ قسُ ه٣هط  يثيوبض

  زازگبُ اؾتيٌبٜ ٦بليٟطًيقب ثقب   1999اظ ؾَي زيگط زض ح٧ن نبزضُ هْوي زض ؾبل . زض ٦طزًسنب

ايي زازگبُ اؾقتيٌبٜ پقي ثقطز ٦قِ ٍْيٟقِ اًزوقي       . لٟت ٦طزباؾتس  ت زازگبُ ًيَرطؾي هر

ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب ايي ًجَزُ اؾت ٦ِ زض ضاثُِ ثب پطؾف هؿت٣ين اظ اّسا٦ٌٌسگبى  اّقساّبي  

 .يف ت٧ويلي هجبزضت ثِ نسٍض تَنيِ ّبي ه٣تًي ٍ هُلَة ًوبيسهؿت٣ين ٍ آظهب

اضت٣قبء ثْساققت     ٖلت ايي اهط ٣ًف ايي اًزوي زض تْيِ ٍ تٌٓقين اؾقتبًساضزّبي ثبًق٥ ذقَى    

ٖوَهي ٍ ارطاي ثطًبهِ ّبي گًَبگَى زض اٞعايف آگبّي ٍ زاًف زض هيبى ؾبظهبى ّب ي ًٖقَ ٍ  

. اضاي ٣ًقف ًٓقبضتي ٍ تبئيقسي ّقن ثقَزُ اؾقت      ايي اًزوي ز  زض يوي. ٖوَم هطزم ثَزُ اؾت

تٗيقيي ؾيبؾقتْب ٍ     گعاضـ ؾبليبًِ ايي اًزوي ًكبى اظ ٣ًف آى زض ّسايت نٌٗت ثب٥ً ذَى

ٖقالٍُ  . اؾتبًساضزّبي ٖلويبتي زاضز ٦ِ زض ٦ٌبض هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب نَضت هي پقصيطز 

ًَي هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍ آهطي٧قب  ايي اًزوي ثٌَٗاى ًَٖ قَضاي هكَضتي ٞطاٍضزُ ّبي ذ  ثط ايي

 . ّن ٞٗبل ثَزُ اؾت
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احببت ايٌكِ ؾلت آسيب ٍاضزُ ٍ يب بيوبضي هٌتملِ بِ زضيبفتت كٌٌتسُ ًبضتي اظ    ( 25

 بَزُ است  ،تعضيك صَضت گطفتِ

ّوبًَُض ٦ِ زض ثب  اقبضُ قس  قب٦ي پطًٍسُ هطتجٍ ثب تعضي١ ذَى ّوچٌيي ثبيس حبثقت ٦ٌقس       

قگٟت آٍض ًيؿت ٦قِ احجقبت تئقَضي    . ا٢جتي ثبٖج آؾيت ٍاضزُ ثَزُ اؾت٦ِ ٣ًم اؾتبًساضز هط

 look backّبي پيكطٞتِ تط ٍ هسضى تط هبًٌس ٖسم آظهبيف ت٧ويلي  هؿبهحِ زض اًزبم ضًٍقس  

زض هقَاضز اثقتال ثقِ    . يب ٦َتبّي زض تٗييي اؾتبًساضزّب ثب زقَاضي ثيكقتطي ّوقطاُ ذَاّقس ثقَز    

ذَى ثبٖج اًت٣بل ًَٖٟت ثَزُ پط زضز ؾط ٍ زقَاض اؾت ٦قِ   ًيع احجبت اي٧ٌِ تعضي١  Cّپبتيت 

 . ٖلت ٖوسُ آى قئَ ٍ ٞطاٍاًي هٌبثٕ ٚيط تعضي٣ي ًَٖٟت اؾت

زض زٍ زِّ گصقتِ  زازذَاّي ّبي هطتجٍ ثب تعضي١ ذَى ثقِ هٌب٢كقبت ٍ اذقتالٜ ًٓطاتقي         

ؾيؿقتن   ّوقبًَُض ٦قِ اٚلقت زض   . اًزبهيسُ ٦ِ ّيچگبُ ثَُض ٦بهل حقل ٍ ٞهقل ًرَاّقس ققس    

آظهقبيف   .زازگبّي ًب هتوط٦ع هب پيف هي آيس  تهويوبت ٢ًبئي ي٧پبضچِ ٍ ي٧سؾت ًوي ثبقس

ت٧ويلي زض ظهبى ذَز اظ حوبيت ٖلوي ثطذَضزاض ًجَز ٍ ثطذي هترههبى اٖت٣قبز زاققتٌس ٦قِ    

ارطاي آى ثبٖج اٞعايف هَاضز اثتال ثِ ايسظ ًبقي اظ تعضي١ ذَى ذَاّس قس ٦ِ ي٧ي اظ ٖلقل آى  

ّسا٦ٌٌسگبى پطذُطي اؾت ٦ِ ثي نجطاًِ رْت آگقبّي اظ ًتقبيذ آظهقبيف ايقسظ ذقَز      رصة ا

٦قِ زٍ تقب ثقِ چقبح     )زض ؾِ هُبلِٗ رسيقس  (. 40تئَضي رصة)ا٢سام ثِ اّساي ذَى هي ًوبيٌس 

اي زال ثط هٟيس ثَزى آظهقبيف ت٧ويلقي ثسؾقت     ًتيزِ زيگط ًيع( ضؾيسُ ٍ زيگطي اًتكبض ًيبٞتِ

ت زيگطي  َطح پطؾف هؿت٣ين زضثقبضُ اهيقبل ٍ ضٞتبضّقبي رٌؿقي     زض هُبلٗب "هتٗب٢جب. ًيبهس

ثقطاي اّسا٦ٌٌقسگبى ٢بثقل پقصيطـ     ا ت ؤهَضز ثطضؾي ٢طاض گطٞت ٍ هكرم قس ٦ِ ايٌگًَِ ؾ

ٍ زض٤ ثْتطي ًؿجت ثِ آى پيسا ٦طزُ اًس اهب اي٧ٌِ َطح ايي ؾئَا ت ٍا٢ٗبً ثبٖقج ٦قبّف    ثَزُ

اهقب ًگقطـ ّقبي اّسا٦ٌٌقسگبى زض ايقي      . ؾقيس ثِ احجقبت ًط  قَز هيزضيبٞت ٦ٌٌسگبى  زضذُط 

ثقِ ثٗقس زچقبض تٛييقطات      1983هُبلٗبت حب٦ي اظ آى اؾت ٦ِ آزاة ٍ ضؾَم ارتوبٖي اظ ؾقبل  

 . قسُ اؾت

                                           
40

-the magnet theory 
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ثطاي هتْيوي  زازذَاّي ّبي نَضت گطٞتِ زض زِّ گصقتِ ًوبيبًگط ت٧ٟقطي تزسيقس ًٓقط        

41ِلاًت٣بم گبلي«َلجبًِ ٍ احيبي تع 
٦ِ ازٖب زاضًس زض ظهقبى ذقَز ثقِ     تَؾٍ هترههبًي اؾت »

ثطاي قب٦يبى ّقن ايقي پطًٍقسُ ّقب ًوبيقبًگط ًب٦قبهي       . هبًٌس گبليلِ ثِ آًْب اٖتٌب ًوي قسُ اؾت

 . تك٧يالت هطتجٍ ثب ذَى زض ٖول٧طزقبى اؾت

 ّبي زيگط زض حل ٍ فصل زؾبٍي اتربش ضٍش

ا ثط آى زاققتِ تقب زض   ّعيٌِ ثب  ٍ ًب٦بضايي ؾيؿتن ؾٌتي قجِ رطم ثطذي اظ انحبة زَٖي ض   

ًٓطيِ اتربش ضٍقْبي زيگط زض حل ٍ . ٍي ثبقٌسبپي ه٧بًيؿن ّبي زيگطي ثطاي حل ٍ ٞهل زٖ

ٞهل زٖبٍي چٌساى رسيس ًيؿت اگطچِ اؾتٟبزُ اظ آى زض پطًٍسُ ّبي هطتجٍ ثب اّوقبل ٦قبضي   

 اتربش ضٍقْبي زيگط زض حل ٍ ٞهل زٖقبٍي زض ايقب ت هتحقسُ   . هُطح قس 80پعق٧ي زض زِّ 

اؾتٟبزُ اظ ايي ضٍـ ّب زض . زض هحيٍ ّبي تزبضي ثِ ٢جل اظ تهَيت ثيبًيِ اؾت٣الل ثطهي گطزز

زض آهطي٧ب ًْبزيٌِ قس ٦ِ ايي هْن ثب ايزبز ؾبظهبى آهَظقي  1922حل ٍ ٞهل زٖبٍي زض ؾبل 

 . ثِ اًزبم ضؾيس 42رسيسي هٗطٍٜ ثِ اًزوي زاٍضي آهطي٧ب

ثطاي ٞطاض اظ ؾيؿتن زازگبّي ثب گعيٌِ ّقبي ًؿقجتبً   َطٞيي زَٖي اهطٍظُ رْت يبٞتي ضاّي     

  اضظيبثي 43ايي گعيٌِ ّب ٖجبضتٌس اظ زاٍضي. قگٟت آٍضي زض ظهيٌِ حل ٍ ٞهل زٖبٍي هَارِ اًس

ٍ اظ ايقي   47  هحب٦وِ ّبي هحقسٍز 46  هيبًزي گطي ٍ زاٍضي45  هيبًزي گطي44اٍليِ بًِثي َطٞ

 .٢جيل

هجتٌي ثط پصيطـ هؿئَليت ٍ ت٣هيط زض ٢جقبل   ثطذي ه٧بًيؿن ّبي حل ٍ ٞهل ق٧بيبت ٦ِ    

حقل ٍٞهقل   ض آؾيت ٍاضزُ ٍ يب ٖسم پصيطـ آى هي ثبقس ًيع تحقت پَققف ضٍققْبي زيگقط ز    

 زضايي ه٧بًيؿن ّب ٖجبضتٌس اظ اًزبم ثطًبهِ ّبي هجتٌي ثط پصيطـ هؿقئَليت  . زٖبٍي ٢طاض زاضًس

زض ايقب ت ايٌقسيبًب  ٞلَضيقسا     )ققَز   ٢جبل آؾيت ٍاضزُ ٦ِ زض آى يطض ٍ ظيبى ثيوبض رجقطاى هقي  
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-Galileo's revenge
42

-the Arbitration Society of America 
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-Arbitration 
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-early neutral evaluation 
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-mediation 
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-med-arb 
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  اًزبم ثطًبهِ هجتٌي ثط ٖسم پصيطـ هؿئَليت زض ٢جبل آؾيت ٍاضزُ زض ضاثُِ ثب آؾقيت  (لَيعيبًب

هؿقئَليت زض ٢جقبل آؾقيت     ـٖهجي زض ًَظازاى ٍ ارطاي ثطًبهِ ٞسضال هجتٌي ثقط ٖقسم پقصيط   

رهم اضائِ زّقس ٦قِ زض   ًَٖبً  ثيوبض ثبيس ق٧بيت ذَز ضا ثِ گطٍّي هت. حبنل اظ ٍا٦ؿيٌبؾيَى

ثطاؾقبؼ پقصيطـ هؿقئَليت زض    )قَز  آى زضثبضُ هؿئَليت هتْن زض آؾيت ٍاضزُ ضاي نبزض هي

٢جبل آؾيت ٍاضزُ يب ٖسم پصيطـ آى  ٦ِ ثؿتگي ثِ ايي زاضز ٦ِ ؾيؿقتن ٢ًقبٍت چگًَقِ ثٌقب     

تٗيقيي  ثيوبض هٗوَ ً هي تَاًس ايي رطيوقِ  . ٍ رطيوِ هطثََِ تٗييي هي گطزز( ًْبزُ قسُ ثبقس

قسُ ضا ثٌَٗاى پبيبى زازذَاّي ثپصيطز يب اي٧ٌِ رطيوِ ضا ًپصيطٞتِ ٍ ق٧بيبت ذَز ضا زض زازگقبُ  

آظهبيكي ًوَزُ اًس تب ثطًبهِ  يايب ت ٦لَضازٍ ٍ يَتب هجبزضت ثِ ارطاي ثطًبهِ ّبي. پيگيطي ًوبيس

ي اؾقت  ّبي رجطاى ذؿبضت ثيوبض ٦ِ ثط ٖسم پصيطـ هؿقئَليت زض ٢جقبل آؾقيت ٍاضزُ هجتٌق    

ضا زض هَضز ق٧بيبت هجتٌي ثط ٢ٍَٔ ٢هقَضات پعقق٧ي   ( قجيِ رجطاى ذؿبضت ٍاضزُ ثِ ٦بضگطاى)

 . ًيع ثِ ارطا زض آٍضزًس

ضٍققي اؾقت اظ َطيق١ آى     ّوبًبزض ٢َاًيي ارطايي ا٦خط ايب ت  هَضز تأييسثَُض ٦ل  زاٍضي     

ط ٍ ٦ن ضؾويت تط اؾت ثقِ  ي٥ ٞطز يب گطٍّي اظ اٞطاز َي ضًٍسي ٦ِ هٗوَ ً اظ هحب٦ن ؾطيٕ ت

هيبًزي گطي قبيس ثتَاى گٟت ٦ِ ؾقطيٕ تقطيي گعيٌقِ اظ    . ح٧ن ٢ُٗي ٍ  ظم ا رطا هي ضؾٌس

هيبًزي گطي ًَٖي هصا٦طُ هؿبٖست قسُ . هيبى گعيٌِ ّبي زيگط زض حل ٍ ٞهل ق٧بيبت اؾت

اؾت ٦ِ ثب اؾتٟبزُ اظ َطٜ ؾَم ثيُطٜ هسَٖي نَضت هي پصيطز ٦قِ ٍْيٟقِ اـ ٦وق٥ ثقِ     

. ثبقققس طٞيي زٖققَي زض رؿققتزَي ضاّققي ثققطاي حققل ٍ ٞهققل زاٍَلجبًققِ زازذققَاّي هققي َقق

ّبي هحسٍز هي تَاًس اق٧بل هرتلٟي ثِ ذَز گيطز اهب ثَُض ٦لي هحيُي ضا ٞطاّن هي  هحب٦وِ

ِ   آٍضز ٦ِ زض آى ازلِ هحسٍز ثِ ّيئت هٌهِٟ اضائِ هي ًَٖقبً ثقطاي   )اي  قَز ٍ ثِ تجقٕ آى تَنقي

هبًٌقس آًچقِ ٦قِ زض    )يب اي٧ٌِ ح٧ن  ظم ا رطايي نبزض ققَز  ( ّب گطي ياؾتٟبزُ اظ آى زض هيبًز

 (.زاٍضي اتٟب٠ هي اٞتس

اي آظهبيكي ضا ثب ّو٧بضي اًزوقي ثب٧ًْقبي ذقَى     ؾبل ٢جل  نليت ؾطخ آهطي٧ب ثطًبهِ چٌس    

گطٍُ حبهي اتربش ضٍقْبي زيگقط زض حقل ٍ   ) 48آهطي٧ب  هطا٦ع ذَى آهطي٧ب ٍ هط٦ع هٌبثٕ ٖوَهي

ّوبًَُض ٦ِ زض ثطًبهِ ّبي هطتجٍ ثب اتربش ضٍقْبي زيگط زض حل . ثِ اًزبم ضؾبًس( بٍيٞهل زٖ
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ٍ ٞهل زٖبٍي هُطح اؾت  ّسٜ اظ اًزبم ثطًبهِ آظهبيكي ٠َٞ حل ٍ ٞهل ظٍزٌّگبم قق٧بيبت  

ثب نطٜ ّعيٌِ ّبي ٦وتط زض ظهيٌِ زٞبٖيِ ٍ هسيطيت ٍ ارقطاي زٖقبٍي ثقَزُ ثقسٍى آ٧ًقِ احقط       

زض ايقي  . هجلٙ رجطاى يطض ٍ ظيبى يب اضظـ هقبلي تَاٞق١ حبنقلِ ٍاضز ًوبيقس    ًبهُلَثي ثط هيعاى 

ّبي ٚيط پعق٧ي هُطح ثَزُ ثٌبم اضظيبثي  ثطًبهِ آظهبيكي اظ ت٧ٌي٧ي اؾتٟبزُ قسُ ٦ِ زض هحيٍ

ُ زيقسُ زض ظهيٌقِ هيقبًزي    ض٦ِ هٗوَ ً ٞطزي زٍ)ثيُطٞبًِ اٍليِ ٦ِ زض آى ٞطز اضظيبة ثيُطٞي 

هتٗب٢ت ٦ٌس٦ٍبٍ هحسٍز ذَز يب ثٗس )ت َطٞيي زَٖي گَـ ٞطا هيسّس ثِ اؾتس  ( گطي اؾت

ٍ ؾپؽ زضثقبضُ ًتيزقِ احتوقبلي ٍ    ( اي اثتسايي زض هجبزلِ هساض٤ ٍ اؾٌبز هطثََِ اظ َي هطحلِ

پؽ َطٞيي ثقط آى اؾقبؼ هقي    ؾ. سًوبي ًٓط هياٖالم  (اگط اضظقي زاقتِ ثبقس)اضظـ هبلي آى 

ٞهل زَٖي ذَز ثِ هيبًزي گطي ضرقَٔ ٦ٌٌقس ٍ يقب ضاُ    تَاًٌس تهوين ثگيطًس ٦ِ رْت حل ٍ 

آى اؾقت ٦قِ توقبم    زض ضهع ه٣َٞيقت ضٍـ اضظيقبثي ثيُطٞبًقِ اٍليقِ     . زازذَاّي ضا پيف گيطًس

ايقي اهقط ثقِ هق٦َليي ارقبظُ      . َطٞيي زَٖي ٍ ًِ ٣ٍٞ ٦ٍال زض ايي ضًٍس هكبض٦ت زاقتِ ثبقٌس

اٍ هؿقت٣ين ثكقٌَز ٍ ًٓقط اضظيقبة     زّس ٦ِ ٣ًُِ ًٓطات َطٜ زيگط زَٖي ضا اظ ظثبى ذقَز   هي

پطًٍسُ ثِ حقل ٍ   15نليت ؾطخ آهطي٧ب زض هَضز حسٍزاً . سًثيُطٜ ضا ّن زض هَضز آى رَيب گطز

ٞهل زٖبٍي ثب ايي ت٧ٌي٥ پطزاذت ٦ِ ضاي ّبي نبزضُ ًبقي اظ آى زاضاي اضظـ هبلي ثطاثقط يقب   

ّعيٌِ ّبي ثؿقيبض ٦وتقط   ٦وتط ًؿجت ثِ آى چيعي ثَز ٦ِ زض زٞبٖيِ ّب پيف ثيٌي هي قس اهب 

ّوبًَُض ٦ِ اًتٓبض هي ضٞت  ؾيؿتن ّقبيي  . اظ حس پيف ثيٌي ثطاي ٦ٍالي هسإٞ زض پي زاقت

ظٍزتطثققِ ًتيزققِ هققي ضؾققس ٍ ًؿققجت ثققِ ضًٍققس هطؾققَم زض  »اضظيققبثي ثيُطٞبًققِ اٍليققِ«هبًٌققس 

 . ٦ن ّعيٌِ تط اؾت ًيعّب  زازذَاّي

ي ذَى آهطي٧ب  هطا٦ع ذَى آهطي٧قب ٍ نقليت   زض هُبلِٗ هٌتكط ًكسُ تَؾٍ اًزوي ثب٧ًْب      

زضنقس ٦قل ّعيٌقِ ّقبي ههقطٍٞي زض       60ؾطخ آهطي٧ب نَضت گطٞتِ هكرم قسُ اؾقت ٦قِ   

طٍٜ هق زضنقس ه  25زضنس ثِ ٦ٍالي ققب٦يبى ٍ   15پطًٍسُ ّبي ايسظ ثِ ٦ٍالي هسإٞ ٍ حسٍز 

ِ     . قَز رجطاى ذؿبضت هي اضظيقبثي  « ايي اض٢بم حبنلِ ثِ ّوقطاُ ًتقبيذ ارقطاي آظهبيكقي ثطًبهق

ّبي زيگط زض حل ٍ ٞهقل   تط اظ ضٍـ ٦ٌس ٦ِ اؾتٟبزُ ز٢ي١ اهيس ضا ظًسُ هي ياي »ثيُطٞبًِ اٍليِ

 ُاضز٦ٌٌٍسُ آى اؾت ٦ِ ؾْن ثيكتطي اظ هجبلٙ هطثٌَ ثِ رجطاى يقطض ٍ ظيقبى    ق٧بيبت تًويي
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زيقسُ اذتهقبل    ّبي ح٢َ٣ي قَز ثِ رجطاى ذؿبضت ثيوبضاى آؾيت ثزبي اي٧ٌِ ههطٍٜ ّعيٌِ

 .بثسي

ي٥ هسل ؾيؿتن زض ارطاي ثطًبهِ رسيس رجطاى ذؿبضت هجتٌي ثط ٖسم پصيطـ هؿؤليت        

  ثسيي تطتيت ٦ِ ثٗقس اظ  (هٌتكط ًكسُ)زض ٢جبل ذؿبضت ٍاضزُ حبنل اظ تعضي١ تْيِ قسُ اؾت 

قَز ٍ ثٗس اظ تأييس آؾقيت   زيسُ توبؼ گطٞتِ هي آگبّي اظ آؾيت حبنل اظ تعضي١  ثب ٞطز آؾيت

زض اظاي نطٜ ًٓط ثيوبض اظ حق١  . قَز ّبي حل ٍ ٞهل ق٧بيبت َٞضاً ثِ ٍي اضائِ هي ضٍـ ٍاضزُ 

ققَز ٍ زض   گطي زًجبل هقي  ي قسُ ٍ ضٍـ هيبًزيًويّبي پعق٧ي آتي ٍي ت زازذَاّي  ّعيٌِ

هجلٛي ّن رْت پطزاذت ثبثقت هكقبٍضُ   . گطزز ا٢سام هي 49نَضت لعٍم اظ َطي١ زاٍضي تْٗسآٍض

ّقبي ذقَى    هطا٦ع ذقَى آهطي٧قب  اًزوقي ثبًق٥    . يبثس زيسُ اذتهبل هي ح٢َ٣ي ثِ ثيوبض آؾيت

 90اي آظهبيكي زض آضيعًٍب زض اٍاؾقٍ زّقِ    آهطي٧ب ٍ نليت ؾطخ آهطي٧ب ًؿجت ثِ اًزبم هُبلِٗ

ا٢سام ًوَزًس اهب ايي ثطًبهِ ّيچگبُ ثِ ارقطا زض ًيبهقس چقطا ٦قِ اًزقبم آى هو٧قي ثقَز تجٗقبت         

ّب ثجبضآٍضز ثقسيي تطتيقت ٦قِ ثقب تَرقِ ثقِ        ٢َ٣ي ٍ زازذَاّيّبي ح ًبهُلَثي زض ظهيٌِ زٞبٖيِ

تَاًؿت ثِ اٞقعايف تٗقساز    ّبي ٍاضزُ ًبقي اظ تعضي١  اًزبم چٌيي آظهبيكي هي تٗساز ٦ن آؾيت

 .زاز يبت زض ايي ظهيٌِ زاهي ثعًس زض حبلي٧ِ زض ٍيٗيت ٖبزي چٌيي اتٟب٢ي ضخ ًويبق٧

گصقتِ پؽ اظ ضؾَايي ّبي ًبققي اظ اًت٣قبل   نٌس٠ٍ ّبي هبلي هٗيٌي ّن َي چٌس ؾبل       

HIV     ّپبتيت زض ٦كَضّبي اضٍپبيي ثطپب قسُ اؾت ٦ِ تٌْب پيف ًيبظ رْقت ثْقطُ گيقطي اظ ٍ

آى اثتال ثِ ايسظ يب ّپبتيت زض احط تعضي١ ذَى ٍ اؾقتٟبزُ اظ هكقت٣بت حبنقل اظ ذقَى ٍ ثبٞقت      

ضٍپب نطٜ ًٓط اظ اي٧ٌِ زٍلقت  ثسيي تطتيت زض ثؿيبضي اظ ٦كَضّبي ًَٖ اتحبزيِ ا. اًؿبى اؾت

يب هط٦ع تْيِ ٦ٌٌسُ ٞطآٍضزُ ٍ هحهَ ت تَليسي گٌب٧ّبض قٌبذتِ قسُ ثبقٌس يقب ًقِ اظ هحقل    

  زض اؾقپبًيب . ايي نٌس٠ٍ ّب ثِ ققب٦يبى هجقبلٛي رْقت رجقطاى ذؿقبضت پطزاذقت هقي ققَز        

اٞطازي اؾت  ايتبليب ٍ اتطيف چٌيي نٌس٠ٍ ّبيي ٍرَز زاضز ٦ِ زض ثطگيطًسُ  ٞطاًؿِ  اًگلؿتبى

٦ِ ٢جل اظ ارجبضي قسى ثطضؾي ّبي پعق٧ي رْقت قٌبؾقبيي ايقسظ  ٍّپبتيقت ثقب اؾقتٟبزُ اظ       

قط٦بي رٌؿي يب اًٖبي ذبًَازُ ّقن زض    ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي آلَزُ تحت زضهبى ٢طاض گطٞتِ اًس

ثچقِ ّقبي آلقَزُ ثقِ ًَٖٟقت ٦قِ ٢جقل اظ        . نَضت َٞت ٞطز هجتال قبهل ايي ٢بًَى هي ققًَس  
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يسظ ٍ ّپبتيت تَؾٍ هبزض هتَلس قسُ اًس ّن هكقوَل اؾقتٟبزُ اظ ٦وق٥ ّقبي ايقي      تكريم ا

 . نٌس٠ٍ ّؿتٌس

زٍلت ٞسضال ثلػي٥ تهين گطٞت ثِ توبم اٞطاز آلَزُ ثِ ٍيقطٍؼ    زض ثلػي٥ 2001زض ؾبل       

HIV  ٦ِ ثٗلت تعضي١ ذقَى يقب تَظيقٕ     1986غٍئي  30تب  1985َي زٍضُ ظهبًي اٍل آگَؾت

ٖلت ايي ثَز ٦قِ  . ًَي آلَزُ زض ثلػي٥ هجتال قسُ ثَزًس ذؿبضت پطزاذت ًوبيسٞطاٍضزُ ّبي ذ

٦يتْبي قٌبؾبيي ٦ٌٌسُ آًتي ثبزيْبي ايقي ٍيقطٍؼ ّقب زض ذقَى هقَضز       1985اظ اٍل آگَؾت 

ًؿجت ثِ ٦بضثطي ايي ٦يتْب ا٢قسام   1986غٍئي  30اؾتٟبزُ ٢طاض گطٞتِ اؾت ٍلي ثَُض هٌٓن اظ 

زض نقَضت ٞقَت ٞقطز    . يَضٍ ثِ ّط ي٥ اظ ثيوبضاى پطزاذت ققس  124000هجلٛي هٗبزل . گطزيس

يقَضٍ ثقِ زيگقط ا٢قَام ٍ ّقط يق٥ اظ        62000يَضٍ ثِ ّوؿط ٍي ٍ  62000هجلٛي هٗبزل   آلَزُ

 . ٞطظًساى ش٦َضـ پطزاذت قس

تب ثقِ ثطذقي اظ    ثطًبهِ اي ٚيط٦يٟقطي تقسٍيي ققس     1995زؾبهجط  15زض ايطلٌس زض تبضيد       

ذَى ٦بهل يقب زيگقط اًقَأ ٞقطاٍضزُ ّقبي        Dط اؾتٟبزُ اظ ايوًََگلجَليي آًتي اٞطازي ٦ِ زض اح

ايي نٌس٠ٍ نس زضنقس  . ذؿبضت پطزاذت قَز  هجتال قسُ ثَزًس HIVيب  Cذًَي ثِ ّپبتيت 

 . هيليَى يَضٍ هي ثبقس 90زٍلتي اؾت ٍ ٦ل هجبلٛي ٦ِ تب٦ٌَى پطزاذت قسُ ثبلٙ ثط 

اي زض ايي ضاثُِ ّوچٌبى  يٌحل ثب٢ي هبًقسُ اؾقت اهقب     يٌِثؿيبضي اظ هؿبئل ارطايي ٍ ّع      

ِ  ًٓط اؾتٟبزُ اظ ضٍـ ثِ اي هٌبؾقت زض حقَظُ    ّبي زيگط زض حل ٍ ٞهل زٖبٍي ٍ ق٧بيبت گعيٌق

زازذَاّي اؾت چطا ٦ِ ثط ًيبظّبي َطٜ آؾيت زيقسُ تأ٦يقس زاضز ٍ ًقِ ثقط هُبلجقبت ٍي ٦قِ       

 .ثطآهسُ اظ َلت ثْجَزي اؾت

 

 طح زيگط تئَضي ّبي هط – 26

ثَُض ٢بًًَي ٍ ثب ز٢ت زض ٖول٧قطزي ٍاضز هقي ققَز      الجتِ هتْوي ٦ِ ثسٍى هٌَٓض ذبني      

٦ِ ثَُض هَحط َطاحي هزطهبًِ اي ضا ثِ پيف هي ثطز نطٜ اًزبم ايي ا٢سام ه٣هط قٌبذتِ ًوي 

 . قَز

ّقط تَليقس ٦ٌٌقسُ اي ثَاؾقُِ يقطٍضت ضٖبيقت         "هستئَليت تاتبضي  "تحت ٢قبًَى        

ايقي ٢قبًَى ظهقبًي    . اضزّبي هَرَز زض ٖطنِ نٌٗت ثبيس پبؾرَ ٍ هؿئَليت پصيط ثبققس اؾتبًس
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٦بضثطز زاضز ٦ِ آگبّي هتْوبى اظ ذُطات هحطظ قسُ ٍ زض ٖيي حبل تَاًبيي آًبى زض ٦بّف يقب  

ايي ٢بًَى زض نٌبيٕ ثؿيبض هتوط٦ع ٦ِ تَليس ٦ٌٌسگبى ٦وي . ضٕٞ ذُطات ثِ احجبت ضؾيسُ ثبقس

زازگبُ ّب زض نٌبيٕ ثقعض٨ ّقن اظ چٌقيي تئقَضي     . ضًس ٦بضايي هحسٍزي زاضززض آى هكَٛل ث٧ب

پيطٍي ًوي ٦ٌٌس چطا ٦ِ قب٦يبى ثبيس ثِ احجبت هي ضؾبًسًس ٦ِ هتْوبى ثَُض روٗقي ٖول٧قطز   

 . يب اؾتبًساضزّبي ايوٌي ضا تحت ٦ٌتطل زاضًس ٍ ايي ثؿيبض زقَاض ثَز

"سْن بتبظاض "زض تئَضي       
٦قِ  ( ًقِ توقبى آًقبى   )تَليقس ٦ٌٌقسگبى   تٗقساز ٖوقسُ اي اظ    50

هحهَ ت ذَز ضا زض ه٣ٌُِ رٛطاٞيبيي هٗيٌي زض زٍضُ ظهبًي ذبني تَليس ٦طزُ اًس زض زازگبُ 

آًگبُ ذَاّبى ثبيس توبم ٌٖبنط زازذَاّي ضا ثقِ احجقبت ضؾقبًس ثقِ رقع تٗيقيي       . حًَض هي يبثٌس

آًگبُ ّط ي٥ اظ هتْوبى ثبيس  .تَليس ٦ٌٌسُ اي ٦ِ هحهَل تَليسي هطثََِ ضا ٞطاّن آٍضزُ اؾت

  اگط تَليس ٦ٌٌسُ ٢بزض ثقِ احجقبت ًجبققس   . حبثت ٦ٌس ٦ِ ثبٖج نسهبت ٍاضزُ ثِ ذَاّبى ًجَزُ اًس

زض . آًگبُ ٍي زض ذؿبضات ٍاضزُ ثِ هيعاى ؾْن ٞطٍـ هحهَ تف زض ثقبظاض ه٣هقط ذَاّقس ثقَز    

ضاثُقِ ثقب تعضيق١ ٞقب٦تَض      زازگبُ ٖبلي ّبٍايي اظ تئَضي ؾْن ثبظاض زض هَضز ح٢َ٣ي هُطٍحِ زض

VII زض زازگبُ ضز قس چقطا ٦قِ ا٢قساهبت     51اهب اؾتٟبزُ اظ تئَضي قطا٦ت زض اتْبم. اؾتٟبزُ قس

تئَضي هكبض٦ت زض ٖول ّن ثيف اظ حس ؾقرت  . هتْن زض ظهبى ّبي هرتلٝ نَضت گطٞتِ ثَز

تُقبث١  تئقَضي ّقبي هؿقئَليت تزقبضي ّقن ثٗلقت       . گيطاًِ ثَزُ ٍ زازگبُ اظ آى اؾتٟبزُ ٧ًقطز 

 . ا٢ساهبت تَليس ٦ٌٌسُ ثب اؾتبًساضزّبي هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب ٦بضثطي ًساقت

ًيع زض زازگبُ ّبي آهطي٧ب هقَضز اؾقتٟبزُ ٢قطاض     52تئَضي ٖسم اه٧بى قٌبؾبيي هتْن ٍا٢ٗي      

هي گيطز هخال زض ي٥ هَضز اظ ؾَي زٍ ق٧بضچي ثِ ٞطزي ثِ اقتجبُ قلي٥ قسُ ثقَز ٦قِ تيقط    

ْب ثِ ٍي انبثت ًوَزُ ثَز ٍلي ثب ايٌحبل ّط ي٥ اظ آًْب ثبيس ثِ احجبت ضؾبًس ٦قِ ايقي   ي٧ي اظ آً

 . ٖول اظ ؾَي اٍ ؾطًعزُ اؾت

 

 

                                           
50-market share 

51-alternative liability theory 

52-non-identification theory 
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  53تفَق لَاًيي فسضال بط لَاًيي ايبلتي ٍ هحلي(  27

ثطذي ٢َاًيي ٞسضال ٍ ٦كَضي ثط ٢َاًيي ايبلتي ٍ هحلي تٟق٠َ زاضًقس ٍ گبّقب هتْوقبى ثقِ            

ى ٞسضال ثِ ق٧بيبت ٍاضزُ اٖتطاو ٦طزُ ٍ هٗت٣سًس ٢َاًيي ايقبلتي زض ضاثُقِ ثقب     زليل ت٠َٟ ٢بًَ

ا٢ساهبت هزطهبًِ ٍ زازذَاّي ّبي ثٗول آهسُ زض ضاثُِ ثب اّوبل ٦بضي ٍ ت٣هقيط آًْقب ٦قبضثطي    

ثٌبثطايي رٌجِ ّبيي ٦ِ زض تْيِ ٍ تَليقس ٦ب ّقب ٍ ٞقطاٍضزُ ّقب ٍ هحهقَ ت زض ٢قَاًيي       . ًساضز

اقبضُ قسُ زض ٍا٢ٕ ثبٖج ت٠َٟ ايي زؾتِ ٢َاًيي ثِ ٢َاًيي ايبلتي هي قًَس ٍگطًِ ٞسضال ثِ آًْب 

زض ث٣يِ هَاضز ٦ِ زض ٢َاًيي ٞسضال ٍ ٦كَضي ثِ آًْب اقبضُ اي ًكسُ ٍ ذبل ٍ هحسٍز ثِ ايبلقت  

 . ثَزُ ايي ٢َاًيي ايبلتي اؾت ٦ِ ٦بضثطي ذَاّس زاقت

 

 
 يب ايسظ HIVتطس اظ 

ثب ذَى چِ تعضي١ ذَى ٍ چِ توبؼ ثب پطؾٌل پعق٧ي آلَزُ هي تقَاى   آيب زض هَاضز هطتجٍ      

 يب ايسظ هتَرِ هتْوبى زاًؿت؟ HIVت٣هيطي ضا اظ ثبثت تطؼ اظ اثتال ثِ 

زض زيَاى ٖبلي آهطي٧ب هَضزي زض ايي ضاثُِ هُطح قس ٦ِ زض آى ذَاّبى اظ اؾقتبًساضزّبي        

٦طز ثسيي تطتيقت ٦قِ زض آى ّعيٌقِ ثْجقَز     رسيسي ثطاي آؾيجْبي ضٍحي ضٍاًي ٍاضزُ اؾتٟبزُ 

ٍيٗيت ذَاّبى ًبقي اظ اّوبل ٦بضي ٍ ٢هَض هٌتذ ثِ آؾيت ضٍحي ضٍاًي ٍاضزُ ثِ ؾجت تطؼ 

الجتِ ثبيس حتوب ثِ احجبت ضؾيسُ ثبقس ٦قِ ٢هقَض هقتْن ثبٖقج       اظ اثتال ثِ ؾطَبى هُطح گطزيس

ثقتال ثقِ ؾقطَبى ّقن اظ ًٓقط      ايي اهط قسُ ٍ زض يوي تطؼ ٍاؾتطؼ ٍاضزُ ثط ذَاّبى اظ ًٓقط ا 

زازگبُ اٖالم ًوَز هبزاهي٧ِ هيعاى ذُط اثتال ثِ ثيوبضي زض . پعق٧ي هَضز تبئيس ٢طاض گطٞتِ ثبقس

حس ثب يي ٢طاض زاقتِ ثبقس ايي ٍْيِٟ هتْن اؾت ٦قِ ّعيٌقِ ّقبي پعقق٧ي هطثََقِ  رْقت       

ِ . هٗبيٌِ ٍ ًٓبضت ثط ثيوبض ضا ت٣جل ٦ٌس زض پطزاذقت ّعيٌقِ ّقبي     الجتِ زض ايبلت تگعاظ ايي ضٍيق

ثْجَز ثيوبض تب ظهبًي٧ِ احتوبل ذُط ٍرقَز زاضز پصيطٞتقِ ًكقسُ ٍ زازگقبُ ّقب اظ پيقطٍي اظ آى       

ثبيس تطؼ ٍ اؾتطؼ ازٖب قسُ ه٣ٌُي ثَزُ ٍ حبنل توبؼ ٍا٢ٗي ثقب    زض ٍا٢ٕ . اهتٌبٔ ٦طزُ اًس

 . هبزُ يب ٍيٗيتي ثبقس ٦ِ ٖبهل تطؼ يب اذتالل ثَزُ اؾت

 

                                           
53-pre-emption 
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 لي هَاضز ّوَفي

زض ق٧بيت گطٍّي هُطٍحِ ٖليِ هَؾؿِ هلي ّوَٞيلي ٍ چْقبض پب يكقگبُ تَليقس ٦ٌٌقسُ           

توبيل زاقتِ ٦ِ اظقق٧بيت ذقَز ٖليقِ هَؾؿقِ هلقي       ٦يبىق٧ب  ٞب٦تَضّبي ا٣ًٗبزي زض آهطي٧ب

ثسيي تطتيقت ثؿقيبضي اظ ققب٦يبى اظ    . هٌهطٜ قسُ ٍ اظ چْبض پب يكگبُ هطثََِ ق٧بيت ًوبيٌس

٢قجال اظ  . وَٞيلي رسا قسُ ٍ زض ق٧بيت گطٍّي ٖليِ چْبض پب يكگبُ ٍاضز ققسًس هَؾؿِ هلي ّ

هيليَى  160تب  140زٍ پب يكگبُ اظ ايي هيبى پصيطٞتٌس ٦ِ   تبئيس چٌيي تٛييطي زض زازذَاّي

ققب٦ي زؾقت اظ قق٧بيت اظ     150ز ض حْت ذبتوِ زازضؾي ثپطزاظًس اهب ثِ قطٌ آ٧ًِ ثيف اظ 

اهقب زض  . كيسُ ٍ ثِ زازضؾي روٗي ٖليِ پب يكگبُ ّب ًپيَؾقتِ ثبققٌس  هَؾؿِ هلي ّوَٞيلي ٧ً

اظ ايي ٧ًتِ آگقبُ ثَزًقس    80ٍ اٍايل زِّ  70زازضؾي ٌَٖاى قسُ ثَز ٦ِ هتْوبى زض اٍاذط زِّ 

. ضا ٦قبّف زّقس   ٦HIVِ حطاضت زّي يب اق٧بل زيگط پطزاظـ ذَى هي تَاًؿتِ ذُط اًت٣بل 

يبى ّوطاُ قسُ ٍ حل ٍ ٞهل ايي هَئَ ضا ثب ايي هجلقٙ  ثسيي تطتيت ٢بيي هطثََِ ّن ثب قب٦

زازذَاّي ضا ٖليِ تَليس ٦ٌٌسگبى هطثََِ ثِ ؾقجت ٞقب٦تَض    28زازگبُ ؾپؽ  روٕ . ًپصيطٞت 

پصيطٞت ٍ ازٖبي هتْوبى هجٌقي ثقط ٍرقَز تٌقَٔ زض تَظيقٕ ايقي ًقَٔ         HIVا٣ًٗبزي آلَزُ ثِ 

هيليقَى   ٢600بيي تبئيس ٦قطز ٦قِ حقسا٢ل     زضًْبيت. ٞطاٍضزُ ّب ٍ هَضزي ثَزى آًْب ضا ضز ٦طز

 . ز ض اظ َطٜ هتْوبى پطزاذت قَز

 

  Cّيبتيت 

هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب هزَظ اؾتٟبزُ اظ آظهبيف ًؿقل زٍم ا يقعاي     1992زض ؾبل       

٦ويتِ هكبٍض ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي ذَاّبى اًزبم . ضا نبزض ٦طز Orthoقط٦ت  HCVهطثٌَ ثِ 

زض . ضا ش٦ط ٧ًقطز  look backحس ذَى ّبي شذيطُ ثَز اهب اؾتٟبزُ اظ آى زض ايي تؿت ضٍي ٍا

اّسا٦ٌٌسگبى ٍ ثيوبضاى ثبيس ًحَُ اَالٔ ضؾقبًي ٍ هؿقئَليي     ضاثُِ ثب اَالٔ ضؾبًي ثِ پعق٧بى

آظهبيف ( 1: ايي ٦بض ثب تَرِ ثِ ؾِ ٧ًتِ شيل پيچيسُ تط ّن هي قَز. اًزبم آى ضا هكرم ٦طز

ط٦ع ثط ٣ًقف آظهقبيف ّقبي ثقسٍى هزقَظ ٍ ٣ٞقساى زؾقتَضالٗول ّقب زض         ّبي تبئيسي ثبٖج تو

ثقطاي هخقبل اظ     ضاُ ّبي اًت٣بل ثيوبضي ًبهكرم اًس( 2اؾتٟبزُ يب ٖسم اؾتٟبزُ اظ آًْب هي قس 

ثطاي   اَالٖبتي هجٌي ثط ٦بضايي زضهبى ّب ٍرَز ًساضز( 3َطي١ توبؼ رٌؿي يب حيي ظايوبى ٍ 

 . هخبل آلٟب اًتطٞطٍى
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٦ٌگطُ آهطي٧ب ثط ًيبظ ثِ اؾقتبًساضزّبي هلقي    1996َنيِ ّبي اضائِ قسُ زض گعاضـ ؾبل ت      

رسيس رْت ه٣بثلِ ثب تْسيسات رسيس تب٦يس زاضز ٍ ٍظاضت ثْساقت ٍ ذسهبت اًؿقبًي ضا ثقط آى   

زضيبٞت ٦ٌٌسُ ذَى ٍ ٞطاٍضزُ ّبي ذًَي آلَزُ ثقِ   300000زاقت ٦ِ رْت تًويي ؾالهتي 

ا٢ساهبت  ظم ضا اًزقبم زازُ ٍ آًقبى ضا اظ احتوقبل آلقَزگي آگقبُ       1990 ٢جل اظ ؾبل Cّپبتيت 

زض ايقي   1996اهب اًزوي ثب٧ًْبي ذَى آهطي٧ب تب ًقَاهجط  . ؾبظز تب تكريم ٍ زضهبى قطٍٔ قَز

اضتجبَي ثب تعضي١ ذقَى ًساققتِ ٍ    HCVزضنس هَاضز   95ظهيٌِ ا٢ساهي ضا اًزبم ًساز چطا ٦ِ 

ّقن زض   look backًبقي اظ تعضي١ ذَى ثَزُ اؾت ٍ  HCVثِ  زضنس ٦ل هَاضز اثتال ٣ٞ3ٍ 

 .ايي هيبى اثعاضي ًب٦بضاهس زض قٌبؾبيي اٞطاز الَزُ ثِ قوبض هي ضٞتِ اؾت

اهب ا٦ٌَى زض ضاثُِ ثب ٞطاٍضزُ ّبي تعضي١ قسُ  هسيطيت ٚصا ٍ زاضٍي اهطي٧ب تَنقيِ ّقبيي         

ٞت ٦ٌٌس٦بى ٍ ثيوبضاى ٍ اَالٔ ضؾبًي هٌبؾت ضا زض ضاثُِ ثب ضزيبثي ٍاحس ذَى ّبي الَزُ  زضيب

 .اضائِ ٦طزُ اؾت

ثْط حبل ٧ًبت ٞطاٍاى زيگطي هي تَاًقس زض زازذقَاّي ّقب ٍرقَز زاققتِ ثبققس اظ رولقِ              

    ِ   هؿقبئل   54هحسٍزيت ظهبًي زض َطح ق٧بيت اظ ثبثت اؾقيت ٍاضزُ  ههقًَيت زض اهقَض ذيطيق

زض . جٍ ثب هحقسٍزيت زض َقطح قق٧بيبت ٍ ٚيقطُ    هطتجٍ ثب ثْجَزي ٍ هحطهبًِ ثَزى  ٢َاًيي هطت

يوي  احطات ثطذي اذتال ت ًبقي اظ تعضي١ ذَى هو٧ي اؾت ؾبلْب ثٗس ًوبيبى قَز ٍ ثؿيبضي 

اهب ٧ًبت ٞق٠َ القص٦ط ّؿقتِ انقلي زازذقَاّي ّقب  قق٧بيبت ٍ        . اظ ايي ٢جيل هَاضز ٍرَز زاضز

 .هؿئَليتْب ضا تك٧يل هي زّس

 

 ًتياِ

ّبي حل ٍ ٞهل زٖبٍي ذبضد اظ زازگبُ ثقطاي اٞقطازي    ه٧بًيؿن. گطٞت ثبيس اظ گصقتِ زضؼ    

اًقس ٍرقَز زاضز ٍ اظ    زيقسُ  ٦ِ ًبذَاؾتِ يب ثَُض ٚيط٢بثل ارتٌبة اظ َطي١ تعضيق١ ذقَى آؾقيت   

اي ًيقبظ اؾقت تقب اظ َطيق١      ّبي هكبثِ زض ايي ضاؾتب  ثِ ثطًبهِ. ٦بضآيي ذَثي ّن ثطذَضزاض اؾت

ّب ث٧بّس ٍ  تَاًس اظ تٗساز زازذَاّي ّب هي ايي ثطًبهِ. ضي١ پطزاذتّبي حبنل اظ تع آًْب ثِ آؾيت

                                           
54- charitable immunity 
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هْوتط اظ ّوِ اي٧ٌِ تًويي زّس ٦ِ ؾْن ثيكتطي اظ ّعيٌِ ههقطٍٜ ققسُ زض رْقت رجقطاى     

  .يطض ٍ ظيبى ثِ َطٜ آؾيت زيسُ اذتهبل يبثس

رهقَل  ثطاي ه٣َٞيت ثبيس توبم ازلِ ٖلوي ثَُض هؿتوط ضنس قسُ ٍ ثْتطيي ضٍيِ ّبي ٦بضي ث

ت٧ٌي٧ْب ٍ ت٧ٌَلَغيْبي رسيس ث٧بض گطٞتِ قَز ٍ چبلف ّبي ٖطنِ پعق٧ي ّن هقس ًٓقط ٢قطاض    

گيطز تب ثتَاى ثط اؾبؼ آى ثْتطيي اؾتبًساضز هطا٢جتي ضا ثطٍظ ٦طزُ ٍ اظ پيف ًؿجت ثقِ تٌٓقين    

 .آى ا٢سام ٦طز

اًت٣قبل   زٖبٍي ٍرقَز ًقساضز  هط٦قع    چبلف ّب ٍ زض قطايُي ّن ٦ِ اروبٖي زض ًحَُ هسيطيت 

آگقبُ ثقَزُ ٍ زضثقبضُ     ضيؿ٥ ّقب ٍ پيكقبهس ّقبي احتوقبلي    ذَى هطثََِ ثبيس ًكبى زّس ٦ِ اظ 

  .ضا٧ّبضّب ّن ٧ٞط ٦طزُ اؾت

هكبض٦ت زض ٦بضگبُ ّب ٍ ٦ٌٟطاًؽ ّبي اروبٔ ٖلوي ٍ تالـ زض رْت ًيل ثِ اروبٔ ٍ يب تَا١ٞ 

تْيقِ ٍ تقسٍيي   ّويي  يحت. ثط ؾط ضٍيِ اي هٗيي زض هيبى هترههبى ثؿيبض حبئع اّويت اؾت

ِ   پطؾكٌبهِ اي ٍاحس ثطاي روٕ آٍضي پيكيٌِ پعق٧ي اّسا٦ٌٌسُ ذقَز ثقط ٍرقَز     ٍ اّويقت ثق

 . نحِ هي گصاضز اؾتبًساضزّبي هطا٢جتي قٟبٜ

زازذَاّي زض ربهِٗ اهطٍظ ٦ِ حصٜ آى ٦بّف زٖبٍي ح٢َ٣ي زض اًت٣بل ذَى ؾرت ًيؿت اهب 

ْن تقطيي ا٢قساهبت پيكقگيطاًِ ّوچٌقبى ثْقطُ      ه. هي ًوبيسثبة اؾت ٚيط هو٧ي  ح٢َ٣ي زض آى

ايزبز اضتجبٌ هَحط ثب ثيوبضاى زض رلقَگيطي اظ    ٍ هطاحل تَليس گيطي اظ ثْتطيي ضٍيِ ّبي ٦بضي

ثطٍظ ّطگًَِ پيكبهس ًبهُلَة ٍ زض ًْبيت ا٢ساهبت انالحي َٞضي زض نَضت ثطٍظ ذُب ٍ اقتجبُ 

اؾقتبًساضزّب ثقِ    ايي ِ آهَظـ هَحط زضثبضُپيطٍي اظ رسيستطيي اؾتبًساضزّبي ٦بضي ٍ اضائ. اؾت

اًزقبم ا٢قساهبت اظ   ثب . ثؿيبض ٣ًف زاضز ٦بض٦ٌبى هطا٦ع ذَى زض ههًَيت زض ثطاثط زٖبٍي ح٢َ٣ي

پيف تٗييي قسُ هي تَاى ثِ احجبت ضؾبًس ٦ِ پعق٥ ٍ يب هط٦ع هطثََِ اظ توقبم اؾقتبًساضزّبي   

توبم ايي تالقْب ثبٖج هي قَز ٦ِ . ؾتهطا٢جتي هَضز پصيطـ زض حَظُ اًت٣بل ذَى ثْطُ ثطزُ ا

هترههبى ثِ ربي اي٧ٌِ ٢ٍت ثب اضظـ ذَز ضا ههطٍٜ زٞبٔ اظ ٞٗبليت ّبي ٢جلي ذَز ٦ٌٌس ثِ 

 .٧ٞط اّسا٦ٌٌسگبى ٍ ثيوبضاى ثَزُ ٍ ثِ آًبى ثپطزاظًس
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 هؿبئل ح٢َ٣ي زض حيُِ ذَى ثٌس ًبٜ

ًبٜ ثبٖج اٞعايف تٗساز پيًَقس ّقبي    ثب ي ؾلَلْبي ثٌيبزي ّوبتَپَئتي٥ زض ذَى ثٌس٦يٟيت 

زض ؾقبل   هقَضز  1964ثِ ثقيف اظ   1988ؾبلاظ اٍليي پيًَس زض  گطزيسُ ثَُضي٧ِ ذَى ثٌس ًبٜ

ذقَى ثٌقس ًقبٜ اضت٣قب يبٞتقِ ٍ       ّبضٍؾقت ت٧ٌي٧ْبي آظهبيكقگبّي رْقت   . اؾت ضؾيسُ  2007

زٍلتْب . ايف زٌّسضا اٞع زضهبى ثيوبضي ّب زضذَى ايي ًس اؾتٟبزُ اظ ا پعق٧بى ٦ن ٦ن زض تالـ

ّن ثِ اضظـ اؾتٟبزُ اظ ذَى ثٌس ًبٜ پي ثطزُ ٍ زض ضاؾتبي ثْطُ گيطي ثْتط اظ آى ٢قسم ّقبيي   

حبنلِ ( ضزُ ّبي ؾلَلي)ؾلَل زضهبًي ٦ِ زض آى اظ ؾل  يي ّبي اظ ؾَي زيگط  . ثطزاقتِ اًس

ذيطُ ؾبظي ثٌس ذَى ًبٜ اؾتٟبزُ هي قَز ًَيس ثرف ثَزُ ٍ ٖطنِ ٦بضي ضٍ ثِ ضقسي زض شاظ 

زض . ٦ِ زض آيٌسُ تَؾٍ ذَز اّسا٦ٌٌسُ ٢بثل ههطٜ ذَاّس ثقَز اؾت ذَى ثٌس ًبٜ پسيس آٍضزُ 

ًتيزِ  ّن زض آهطي٧ب ٍ ّن زض ؾُح ثيي الولل  هترههيي ٖطنِ پعق٧ي  ٍاحقسّبي زٍلتقي    

ًقس ٦قِ ثقِ هؿقبئل     ا هَؾؿبت آ٦بزهي٥ ٍ هطا٦ع اًتٟبٖي ٍ ٚيط اًتٟبٖي زض ٞٗبليت ّبيي زذيل

توبم اٞطاز ٍ هَؾؿبت زذيل زض پيًَس ذقَى ثٌقس ًقبٜ    . رسيس ٍ پيچيسُ اي هي اًزبهس ح٢َ٣ي

ثبيس ثِ ز٢ت ّط گًَِ تٛييط زض ٢َاًيي ٍ هؿبئل ح٢َ٣ي ضا زًجبل ٦ٌٌس   زض ٚيط ايٌهقَضت ذقَز   

 . ضا آهبزُ پصيطـ َٖا٢ت ًبگَاض آى ث٧ٌٌس

 

 اذص ضيبيت آگبّبًِ

ٍ شذيطُ قَز تب زض آيٌقسُ زض نقَضت ًيقبظ اظ آى     ظهبًي ٦ِ ٢طاض اؾت ذَى ثٌس ًبٜ روٕ آٍضي

َجق١ زؾقتَضالٗول   . زض پيًَس اؾتٟبزُ گطزز ثبيس ًؿجت ثِ اذقص ضيقبيت آگبّبًقِ ا٢قسام ققَز     

آ٦بزهي هترههيي اَٟبل آهطي٧ب ايي پعق٥ اؾت ٦قِ هؿقئَل اذقص ضيقبيت آگبّبًقِ ٍ آگقبُ       

ضيقبيت زض روقٕ آٍضي    ضًٍقس اذقص  . ؾبظي ٍالسيي اظ ضًٍس روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ هي ثبققس 

 ذَى ثٌس ًبٜ زض هتي ٢َاًيي ٞسضال زض لَاي ههقَثِ زضهقبًي ٍ تح٣ي٣قبتي ؾقلَلْبي ثٌيقبزي     

َج١ ٢َاًيي ثطذي ايب ت  ايي ثيوبضؾتبى ّب ٍ پعق٧بى ّؿتٌس ٦ِ ٖوقستب  . آهسُ اؾت( 2005)

 . هؿئَل اذص ضيبيت ٢جل اظ روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ هي ثبقٌس

 حقبٍي  ثبيقس حقسا٢ل   ٢جل اظ اي٧ٌِ ضيبيت اذص گقطزز  بزض ٢طاض هي گيطزهُبلجي ٦ِ زض اذتيبض ه

٦ِ هبزض ثبيس ثِ  ؾبث٣ِ پعق٧ي ذبًَازگيقبهل ؾئَا تي زضثبضُ پطؾكٌبهِ اي  :هَاضز شيل ثبقس
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ًحقَُ اَقالٔ   آظهبيف ّبيي ٦ِ ضٍي ذَى ثٌس ًبٜ اًزقبم ذَاّقس گطٞقت     ش٦ط   آًْب پبؾد زّس

ة آظهبيف ّب ٚيط ٖبزي ثبقس ٍ ش٦ط ضاُ ٧ّبضّقبي احتوقبلي   ضؾبًي ثِ ٍالسيي زض نَضتي٧ِ رَا

ضيبيت ثبيس ثَُض ه٧تقَة  . زيگط ٦ِ زض شذيطُ ؾبظي ذَى ثٌس ًبٜ هي تَاًس ٍرَز زاقتِ ثبقس

 . اذص قَز ٍ ٢جل اظ ظايوبى

ثبيقس    55زض نَضت اؾتٟبزُ اظ ذَى ثٌس ًبٜ ثطاي ه٣بنس تح٣ي٣بتي  ثَضز ثبظًگطي انَل اذال٢ي

تٗساز ثؿيبض ٦وي اظ ثب٥ً ّبي . بّبًِ ٍ توبم پطٍت٧ل ّبي تح٣ي٣بتي ضا تبئيس ٦ٌسٞطم ضيبيت آگ

٦قِ  زض آى ٌّگقبم  گيطًقس چقطا ٦قِ    ثّن اظ هبزض ٍ ّن اظ پسض ضيقبيت   ّؿتٌس ٦ِ ذَى ثٌس ًبٜ

٦َتبّي ثطاي روٕ آٍضي ه١َٞ ذَى ثٌس ًبٜ ٍرَز زاضز  ذيلي زقَاض اؾت ٦ِ ضيبيت ٞطنت 

َت آهطي٧ب تَنيِ ٦طزُ ٦ِ َطحي ثطاي ضؾقيسگي ثقِ اٖتقطاو     هَؾؿِ. پسض ضا ّن رلت ٦طز

  .پسض ثِ اّساي ثٌس ذَى ًبٜ تسٍيي قَز

 

 ضًٍس ٖولي روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ

هؿئَليت يب ٞطز هٗيٌي ٦ِ  ٍ پطؾتبض هبهبيي يب ثٗس اظ تَلس  ذَى ثٌس ًبٜ تَؾٍ هترهم ظًبى

ثالٞبنلِ روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ   ثطاي .قسُ روٕ آٍضي هي قَز صاقتِگثِ ْٖسُ اٍ ٦بض  ايي

ثْطحبل زض ايي هطحلِ هو٧ي اؾقت ًقَظاز زض هٗقطو     .هيكَز اظ ًَظاز رسا ثٌس ًبٜ  ثٗس اظ تَلس

ٍي ح٢َ٣ي ٢طاض گيطًس بذُط ٢طاضگيطز ٍ پعق٥ هطثََِ ٍ حتي اٞطاز زذيل زيگط زض هٗطو زٖ

زتط اظ ه٢َقٕ ه٣قطض نقَضت    اگط رسا ؾبظي ظٍ. ًبٜ ثِ ه٢َٕ اًزبم ًكَز ثٌس اگط رسا ٦طزى ذَى

پصيطز هي تَاًس ثِ ٦ن ذًَي ًَظاز ثيبًزبهس ٍ ثِ ايي ٖلقت ثطذقي اظ پعقق٧بى ثقب چٌقس ز٢ي٣قِ       

ثطذي زيگط ثقط ايقي ثبٍضًقس ٦قِ تقبذيط زض رقسا       . تبذيط ثِ رسا ؾبظي ثٌس ًبٜ ا٢سام هي ًوبيٌس

ٖقَاضو  ثطاي ًَظاز هًط اؾت ثساى ٖلت ٦ِ ثبٖقج اٞقعايف حزقن ذقَى ًقَظاز ٍ ثقطٍظ       ؾبظي 

ثبٖج اٞعايف حزقن  رساؾبظي ظٍزتط ثٌس ًبٜ اهب ثْطحبل  . احتوبلي زض ًَظاز زض آيٌسُ هي قَز

. ذَى زض رٟت قسُ ٍ زض ًتيزِ حزن ذَى ثٌس ًبٜ ثطاي شذيطُ ؾبظي ًيع اٞقعايف هقي يبثقس   

اًزبم قسُ ًكبى هي زّس ٦ِ تقبذيط زٍ ز٢ي٣قِ اي ثٗقس اظ     2007ًتبيذ هُبلِٗ اي ٦ِ زض ؾبل 

                                           
 institutional review board 



 

56 

 (3)پزشکی انتقال خون  -جنبه های حقوقی

٦َتبُ هست ٍ زض ثلٌس هست ّن ثبٖج ثْجَز ٍيٗيت ّوبتَلَغي٥ ٍ ّن اٞقعايف ؾقُح    تَلس زض

 . آّي زض ًَظازاى هي قَز

ثطًبهقِ  آ٦بزهي هترههيي اَٟبل آهطي٧ب ٍ هَؾؿِ َت آهطي٧ب ّط زٍ ذبَطًكبى ٦طزُ اًس ٦قِ  

 ضًٍس ٖبزي ٍ ظهبًجٌسي هٗوَل زضرساؾبظي ثٌس ًبٜثبٖج قَز روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ ًجبيس 

زض ظايوبى ّبي ؾرت ٍ پيچيسُ  ثبيس اظ روٕ آٍضي ذَى ثٌقس ًقبٜ   ٖالٍُ ثط ايي  . هرتل گطزز

 . اهتٌبٔ گطزز

 

 ثب٥ً ّبي ذَى ثٌس ًبٜ ذهَني ٍ ٖوَهي 

  ذَى ثٌس ًبٜ ضا رْت اؾتٟبزُ احتوقبلي آتقي   ذَى ثٌس ًبٜ ذهَني يب ذبًَازگي ّبي ثب٥ً

ثقسيي  . ٍ اظ ايي رْت هجلٛي زضيبٞت هي ٦ٌٌس ٦ٌٌس ذَز ًَظاز يب اًٖبي ذبًَازُ اٍ شذيطُ هي

زض ثؿقيبضي اظ  . هٌَٓض  ٢طاضزازي ثيي ثب٥ً ذَى ذهَني ٍ ذقبًَزُ ًقَظاز ه٣ٌٗقس هقي گقطزز     

ايب ت آهطي٧ب  ٢َاًيٌي ثِ تهَيت ضؾيسُ ٦ِ ثِ ََض ذبل ثط اّويقت ٢بًًَوقساض ؾقبظي ثطًبهقِ     

ٌقس ًقبٜ ثقطاي شذيقطُ ؾقبظي      ث ذقَى  ّبي اّساي ذَى ثٌس ًبٜ ٍ تجييي تٟبٍتْبي ثيي اّساي

. ثب اضائِ اَالٖبت هٗتجط ٍ هؿتسل تب٦يس قسُ اؾت ذهَني زض ه٣بيؿِ ثب شذيطُ ؾبظي ٖوَهي

تَنيِ ّبي اضائِ قسُ تَؾٍ آ٦بزهي هترههيي اَٟبل آهطي٧ب ايي ٧ًتِ ٦ِ اّقساي ذقَى ثٌقس    

ضا اؾقت  سُ زض آيٌق ثيوِ اي ثيَلَغي٥ ثطاي ًَظاز  زض ٍا٢ٕ ذهَنيًبٜ ثِ هٌَٓض شذيطُ ؾبظي 

   .٦ٌس ظيطا ثٌسضت ذَى ثٌس ًبٜ گطٞتِ قسُ اظ ًَظاز ثطاي ذَز ٍي ٢بثل اؾتٟبزُ اؾقت  ضز هي

 زضهبًي ا٦خط ثيوبضي ّبيي ٦ِ ثب اؾتٟبزُ اظ پيًَس ؾلَلْبي ثٌيبزي زضهبى قسُ ثِ ؾجت يطٍضت

. ط ثبققس اظ ؾلَلْبي ثٌيبزي ٞطز زيگطي گطٞتِ قسُ ٍ ؾلَلْبي ذَز ٞطز ثيوبض ًوي تَاًؿتِ هَح

قبًؽ اي٧ٌِ ذَز ًَظاز زض آيٌسُ ثتَاًس اظ ؾلَلْبي ذَى ثٌس ًبٜ ثِ ََض ذهَني شذيطُ قسُ 

شذيقطُ ؾقبظي ذهَنقي ثقِ ذقبًَزُ      . هي ثبقس 200000زض  1تب  1000زض  1ذَز ثْطُ گيطز 

ّبيي تَنيِ هي قَز ٦ِ زاضاي ٞطظًسي ثعضگتط ٍ هجتال ثِ ٣ًقم ايوٌقي غًتيق٥ يقب اذقتال ت      

 .٦ِ زضهبى آى ثب پيًَس ؾلَلْبي ثٌيبزي ّوبتَپَئتي٥ ٢بثل اًزبم اؾتاًس  هكبثِ

ثب٥ً ّبي ذَى ثٌس ًبٜ ٖوَهي ثِ رْت اؾتٟبزُ ٖوَم اظ ذَى ثٌقس ًقبٜ اّسا٦ٌٌقسگبى ٚيقط     

ٍاحقس   200000تب  175000ثطآٍضز هي قَز ٦ِ حسٍز . ا٢سام ثِ شذيطُ ؾبظي هي ٦ٌٌس  ٞبهيل
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ثبًق٥ ّقبي ٖوقَهي ّقيچ ٍرْقي اظ      . ُ ققسُ ثبققس  ذَى ثٌس ًبٜ زض ثب٥ً ّبي ٖوَهي شذيط

ذبًَازُ اّسا٦ٌٌسُ يب ثيوبضؾتبى ّب رْت روٕ آٍضي ٍ اًزبم آظهبيكبت ٍ شذيطُ ؾقبظي ذقَى   

 25000هٗوَ  حسٍز  يًَس زض آًْب اًزبم هي گيطزهطا٦عي ٦ِ پاهب . ثٌس ًبٜ زضيبٞت ًوي ٦ٌٌس

ايي هجلقٙ ّقن هٗوقَ  اظ     ٦ِ زاظًسثِ ثب٥ً ّبي ذَى هي پطي٥ ٍاحس ذَى ثٌس ًبٜ ثبثت  ز ض

زض . ذَز ثيوبض اذص هي گطزز ٦ِ الجتِ اٚلت تحت پَقف ثيوِ اي زضهبًي نقَضت هقي پقصيطز   

ضًٍس اذص ضيبيت آگبّبًِ  پعق٧بى ثبيس ثِ ٍالسيي ًَظازي ٦ِ ذَى ثٌس ًبٞف ثِ ثبًق٥ ٖوقَهي   

ٌسي اؾقتٟبزُ ذَاّقس   اّسا هي قَز تَييح زٌّس ٦ِ ذَى ثٌس ًبٜ اّسايي ثطاي ّط ثيوبض ًيبظه

 .قس ٍ ثؿيبض ثٗيس اؾت ٦ِ ٖوال ثطاي اؾتٟبزُ ذَز اًٖبي ذبًَزُ ًَظاز ث٧بض ضٍز

ٖالٍُ ثط هَئَ حّٟ حطين ذهَني اّسا٦ٌٌسگبى ٍ حّٟ اَالٖبت پعقق٧ي ٍ زضهقبًي آًْقب     

ٍ آگقبُ ؾقبظي هقطزم ٍ    ثطذي ايب ت زض آهطي٧ب ٢َاًيٌي ضا زض ضاثُِ ثب روٕ آٍضي ذَى ثٌس ًبٜ 

ٜ   ٍيٕ ٦طزُ اًس ٦ِ زض ضًٍس لسيي اظ آى ٍا تقبحيط   تهوين گيطي ٍالسيي زض اّساي ذقَى ثٌقس ًقب

 . گصاقتِ اؾت

 

 شذيطُ ؾبظي  حول ٍ ٣ًل  ٞطٍـ

ثٗس اظ روٕ آٍضي هٌبؾت ذَى ثٌس ًبٜ ٍ اًزبم آظهبيكبت هطثََِ  ذَى ثٌقس ًقبٜ ثبيقس ٞطيقع     

هؿقئَليت   ثبًق٥ ّقب ضا زض هٗقطو   ثِ ََض ثبل٣َُ  توبم ايي ا٢ساهبت. قسُ ٍ ؾپؽ شذيطُ گطزز

ثب٥ً ذَى ثٌس ًبٜ ٦ِ زض اظاي ذسهبت شذيطُ ؾبظي ذَز ّعيٌِ زضيبٞت . ح٢َ٣ي ٢طاض هي زّس

ٍ ٍْيِٟ ٢قبًًَي   هحؿَة قسُ "هتْٗس"هي ٦ٌس َج١ تٗبضيٝ زازگبّي زض ٍحست ضٍيِ ًْبيتب 

زقبم ٍْقبيٝ   ٣ًقم زض اً . اؾقت  " اهبًت زٌّسُ"هطا٢جت ّبي هٗوَل زض ٢جبل اهَال  ًزبماـ ا

ضخ هي زّس ٦ِ هتْٗس ٦بضّبيي ضا اًزبم هي زّس ٦ِ ثب٥ً ّبي ذَى ثٌس ًبٜ زض هٗوَل ظهبًي 

ّقن ثقط    "هطا٢جت ّبي هٗوقَل "هٌٗب ٍ هَْٟم . قطايٍ هكبثِ ًؿجت ثِ آًْب هجبزضت ًوي ٍضظًس

. اؾبؼ آًچِ زض ظهيٌِ ٦بضي هطثََِ ٍ زض آى ٖطنِ ضايذ ٍ هَضز تبئيس اؾت تٗطيقٝ هقي ققَز   

ٍُ ثط ايي  ؾبظهبى ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب ّن ه٣طضاتي ًقبْط ثقط شذيقطُ ؾقبظي ذقَى ٍ ثبٞقت       ٖال
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انَل  رسيستطيي"هٌتكط ٦طزُ ٦ِ قط٦ت ّبي شذيطُ ؾبظي ذَى ثٌس ًبٜ ًيع ثبيس ثِ تجٕ آى 

"ٍ ا٢ساهبت نحيح زض ٢جبل ثبٞت
 . ضا ارطا ٦ٌٌس( cGMP)ٍ رسيستطيي انَل تَليس    

َج١ ٢َاًيي ؾبظهبى ٚصا ٍ زاضٍي آهطي٧ب نَضت هي پصيطز ٍ   ثطچؿت گصاضي ٦يؿِ ّبي ذَى

اگط ٦يؿِ ذًَي . ضًٍس ثطچؿت گصاضي ّن تَؾٍ هطارٕ اٖتجبض ثركي ثِ ز٢ت ثطضؾي هي قَز

ثب ثطچؿت اقتجبُ اظ هطاحل چٌسگبًِ ثطضؾي ٍ تُجي١ ثطچؿت ّقب گقصض ٦ٌقس ٍ ثقِ اققتجبُ زض      

  .زض ٢جبل هؿئَليت ح٢َ٣ي ذَز پبؾرگَ ثبقٌسپيًَس اؾتٟبزُ قَز آًگبُ ّوِ اٞطاز زذيل ثبيس 

ّن ثبيس هس ًٓط ٢طاض آهطي٧ب  ٢َاًيي تزبضي ٍاحسلَيحي ٍ هؿئَليت زض ٢جبل يوبًت نطيح يب ت 

زضٌّگبهي ٦ِ ًيبظ ثِ ٞطٍـ ٍ اًت٣بل حزن ظيقبزي اظ ذقَى ثٌقس ًقبٜ ثقِ ز يقل       . زاقتِ ثبقس

ليت آًْب پقيف هقي آيقس  ثبيقس اٖتجقبض      هرتلٝ اظ رولِ زض ازٚبم ثب٥ً ّبي ذَى ٍ يب پبيبى ٞٗب

 . يوبى ٍ ٍحي٣ِ ّب ثب تَرِ ثِ ٢َاًيي تزبضي ٍاحس آهطي٧ب ثطضؾي قَز

ثبٖقج ثقطٍظ   اًت٣بل ٦يؿِ ّبي ذَى ثٌس ًبٜ ثِ هط٦ع پيًَس ذَز هؿئلِ اي اؾت ٦ِ هي تَاًقس  

  .رسيسي قَززٖبٍي ح٢َ٣ي 

 

 هبل٧يت

ي آى ّيچ پبؾد ح٢َ٣ي هكرهقي اضائقِ   هؿئلِ هبل٧يت ثط ذَى ثٌس ًبٜ حَظُ اي اؾت ٦ِ ثطا

حتقي ذقَز   . ّن هبزض ٍ ّن پسض ه٣ٌُب هي تَاًٌس ؾْوي اظ هبل٧يت زاققتِ ثبققٌس  . ًكسُ اؾت

٧ًتِ ايقي  . ًَظاز ّن ثِ ّيچ ٍرِ اظ هبل٧يت ح٢َ٣ي ذَز ثط ذَى ثٌس ًبٞف زؾت ٧ًكيسُ اؾت

ذَى ثٌس ًقبٜ شذيقطُ   اؾت ٦ِ آيب ًَظاز ثٗس اظ ضؾيسى ثِ ؾي ٢بًًَي هي تَاًس ذَز ضا نبحت 

ثب٥ً ّبي ذهَني ًيقع هو٧قي اؾقت زض هقَا٢ٗي     ٖالٍُ ثط ايي  . قسُ زض ثب٥ً ذهَني ثساًس

ازٖبي هبل٧يت ٦ٌٌس هخال ٢ٍتي ٞطز اّسا٦ٌٌسُ ذَى ثٌس ًبٜ َٞت قَز ٍ يب ّعيٌِ روقٕ آٍضي  

ايي ٢ًيِ هبل٧يت زض هَضز ثب٥ً ذقَى ثٌقس ًقبٜ    . ٍ شذيطُ ؾبظي ذَى ثٌس ًبٜ پطزاذت ًكَز

زض زازگبُ ّب  ٖجبضاتي ٦ِ زضهساض٤ هطتجٍ ثب ضيبيت آگبّبًِ ث٧بض هقي  . ٖوَهي نس٠ ًوي ٦ٌس

 . ضٍز ٍ هيعاى اَالٖبت زازُ قسُ ثِ ٍالسيي اظ اّويت ٍيػُ اي ثطذَضزاض ذَاّس ثَز
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هُقطح ًجقَزُ    ثِ ََض هؿقت٣ين  زض ظهيٌِ هبل٧يت ثط ذَى ثٌس ًبٜ تب٦ٌَى هَضز ح٢َ٣ي ذبني

ؾلَلْب  ثبٞت ّقب ٍ اًٖقبي ثقسى    هبل٧يت ثط  هي تَاى اظ هَاضزي ٦ِ زض ظهيٌِزض نَضت ًيبظ اهب 

اٖتجبض ح١ اًحهبضي ٍ اي٧ٌِ آيب آًچِ ثب٥ً ذقَى  ثطضؾي  چبضچَةزض  .پيف آهسُ اؾتٟبزُ ٦طز

ٜ يب ذيط ثٌس ًبٜ ذهَني اضائِ هي زّس رع ذسهبت هحؿَة هي قَز  ٞقسضال    زازگبُ اؾقتيٌب

َل هست شذيطُ ؾبظي ي ًتيزِ ضؾيس ٦ِ ذَى ثٌس ًبٜ زض َيثِ ا زض ي٥ زَٖي ح٢َ٣ي آهطي٧ب

الجتِ زض هَاضزي زض زازگبُ ّبي آهطي٧ب هبل٧يت ٞطز ثط ؾلَل ّب ٍ  .زض هبل٧يت ذبًَازُ ٢طاض زاضز

ثبٞت ّبي ذَيف ٍ يب ّط گًَِ ثْطُ ثطزاضي اظ آى ضز قسُ اؾت اهقب زض ثطذقي زيگقط ّوچٌقبى     

 . ظي ثب اّسا٦ٌٌسُ ٍ ذبًَازُ اؾت نبئت هي ثبقسّوبى ايسُ ٦ِ هبل٧يت زض ََل شذيطُ ؾب

هيليَى ّب ز ض زض ظهيٌِ تح٣ي٣بت ٍ ظيطؾبذت ّب ههطٍٜ هي قَز تب ثيوبضاى ًيبظهٌقس پيًَقس   

ِ  ؾطهبيِ گصاضي ّقب  ايي ٍ ثتَاى ذَى ثٌس ًبٜ اظ آى ثْطُ گيطًس ضا ثقِ ًتيزقِ    ي نقَضت گطٞتق

تْيقِ ٞقطم ّقب ٍ    . ثقبظزّي زاققتِ ثبققس    ًيطٍي اًؿقبًي  ّنٍ  هبليضؾبًس ثَُضي٧ِ ّن اظ هٌٓط 

ذقص ضيقبيت اظ   ٦قِ ثقط اؾقبؼ آى ثتقَاى ًؿقجت ثقِ ا      ٢بثل اؾقتٟبزُ  هساض٤ هٌبؾت ٍ ز٢ي١ ٍ 

ٍ اَالٖبت پعقق٧ي   ضا لحبِ حطين ذهَني اّسا٦ٌٌسگبى ا٢سام ٦طز ٍ زض ٖيي حبل اّسا٦ٌٌسُ

هقس  ٖتجقبض ثركقي ضا   ا ث١ ثب ه٣طضات ٍ اؾتبًساضزّبيبتُ زض يويٍ  ضا حّٟ ًوَز ٍ زضهبًي آًْب

ثقب ّقن زضآهيرتقِ اًقس ٍ ّقط ٦قسام زض ايقي        ٖلن  َت ٍ ٢قبًَى  . ًٓط زاقت ثؿيبض زقَاض اؾت

پيًَس ذَى ثٌقس ًقبٜ ٞطنقتي چقبلف ثطاًگيقع      . آهيرتگي هؿيط ٍ ظهبًجٌسي ذبل ذَز ضا زاضز

تب ثب تسثيط ٍ ذال٢يت هٟبّين ٖلوي  پعق٧ي  اذال٢ي ٍ ح٣ق٢َي ضا   پسيس آٍضزُثطاي هترههبى 

 .٣ف ايٟب ٦ٌٌسربى اًؿبًْب زض ؾطاؾط رْبى ًزض ضاُ ًزبت ثب ّن ث٧بضگيطًس تب 
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 Iپيَست 

 (طب آهطيكب طبك تؿبضيف هؤسسِ)جسٍل ؾلل اصلي ٍلَؼ ذطب زض ضًٍس تعضيك ذَى 

 تؿطيف ؾٌَاى

ذُبّبيي ٦ِ حبنقل ٣ًقم ٍ ٖقسم ٦قبضآيي زض ؾيؿقتن ثقَزُ ٍ        ذطبّبي ًْبى

 .ثبقس ًْٟتِ هي

بطضسي ذطبّتبي  

 ًْبى اظ لحبظ فٌي

ا٢الم ٞيعي٧ي هبًٌقس اثقعاض ٍ ٍؾقبيل  تأؾيؿقبت     « ٌٞي»هٌَٓض اظ 

 .ّبؾت ّب ٍ ٞطم اٞعاضّب  هَاز  ثطچؿت ٞيعي٧ي  ٦ِ ًطم

م ٌٞي ٦ِ زض ٍضاي ٦ٌتطل ٍ هؿئَليت ؾبظهبى ثطضؾي ٦ٌٌسُ ٣ً بطٍى سبظهبًي

 .اؾت

اٞعاض يب هَاز قبهل َطاحي ًبهٌبؾقت   َطاحي ًبهٌبؾت ٍؾبيل  ًطم ططاحي

اٞعاضّبي ًبهٌبؾقت  َطاحقي ًبهٌبؾقت     ًٞبي ٦بض  اؾتٟبزُ اظ ًطم

 .ّب ّب ٍ ثطچؿت هطا٦ع ؾيبض ذَى  اق٧بل زض َطاحي ٞطم

ّقبيي   ًوًَِ. اًس ض هٌبؾت ؾبذتِ ًكسُّبي زضؾت ٦ِ ثَُ َطاحي سبذت

اظ آى قبهل ؾبذت ًبهٌبؾت هطا٦ع ؾيبض ٍ ًهت ٍؾبيل زض ربيي 

 .٦ِ زؾتطؾي ثِ آى ٚيطهو٧ي اؾت

ّبيي اظ آى ٖجبضت اؾقت اظ ٍرقَز    ٖيت ٍ ٣ًم زض هَاز ٦ِ ًوًَِ هَاز

ّب  ّبي ذَى  ايطاز زض چؿت ثطچؿت آحبض زضظگطٞتگي ضٍي ٦يؿِ

ّبي اظ ٢جقل چقبح    ّب يب ٞطم ضٍي ثطچؿت ّبي رَّط يب ٍرَز ل٧ِ

 .قسُ

 بطضسي ذطبّبي ًْبى اظ لحبظ سبظهبًي

٣ًم ٍ اق٧بل ٌٞي زض ٍضاي ٦ٌتطل ٍ هؿئَليت ؾقبظهبى ثطضؾقي    بطٍى سبظهبًي

زض هققَضز هطا٦ققع ذققَى  ايققي اققق٧بل هو٧ققي اؾققت ثققِ  . ٦ٌٌققسُ

زض هَضز هطا٦ع ذسهبت اًت٣قبل ذقَى  ايقي    . ّب ثطگطزز ثيوبضؾتبى

ّبي هَرَز  هَُٜٗ ثِ هطا٦ع ذَى يب زيگط زپبضتوبى هو٧ي اؾت

 .زض ثيوبضؾتبى ثبقس

ّقبي هقَضز اؾقتٟبزُ زض هطا٦قع ذقَى يقب هطا٦قع         ٦يٟيت پطٍت٧لهطاحل / ّب پطٍتكل



 

64 

 (3)پزشکی انتقال خون  -جنبه های حقوقی

ذسهبت اًت٣بل ذَى ثؿقيبض پيچيقسُ  ٚيقط ز٢يق١  ٚيقط ٍا٢ٗقي ٍ        كبض

 .يٗيٝ ثَزُ يب اي٧ٌِ انالً پطٍت٧لي ٍرَز ًساضز

ٍ ٖيت ٍ ٣ًم حبنل اظ اترقبش ا٢قساهبت ًبزضؾقت رْقت      اق٧بل اًتمبل زاًص

حهَل اَويٌبى اظ اًت٣بل زاًف ٍ اَالٖبت ه٢َٗيتي يقب هقَضزي   

 .تزطثِ ثِ توبم پطؾٌل رسيس يب ثي

ّتتتب زض  اٍلَيتتتت

 هسيطيت

تهويوبت زضٍى ؾبظهبًي هسيطيتي ٦ِ زض آى هَئَ ؾقالهتي ٍ  

ٗقبضو ثقِ   ّب يب اّساٜ هت ايوٌي زض هَارِْ ثب هُبلجبت ٍ يطٍضت

ايي زض ٍا٢قٕ تٗبضيقي اؾقت هيقبى     . يبثس تطي تٌعل هي هطتجِ ًبظل

. ًيبظّبي هَضز ًيبظ زض اهط تْيقِ ٍ تَليقس ٞقطآٍضزُ ٍ ؾقالهتي آى    

گيطي زض هَضز تٗييي  اي اظ ايي ًَٔ تهويوبت ّوبًب تهوين ًوًَِ

 .ثبقس ؾُح پطؾٌل زض ؾلؿلِ هطاتت ٦بضي هي

ّبي ارطايي ايقي ضٍي٧قطز    ٗي ٍ ضٍـثطذَضزاضي اظ ضٍي٧طزي رو فطٌّگ كبض

زض ٢جبل هَيَٖبت ؾقالهتي ٍ ذُقط ٍ زٍضي اظ پيقطٍي اظ ضٞتقبض     

ّبي ٖول٧طزي ذَز ضا ثطگعيٌٌقس ٍ اظ   گطٍّْب ضٍـ. ٣ٍٞ ي٥ ًٟط

ـ  اي اظ  ًوًَققِ. ّقبي تزقَيع ققسُ ارتٌقبة ٍضظًقس      هتبثٗقت اظ ضٍ

ذُبّبيي ٦ِ هو٧ي اؾت ضخ زّقس آى اؾقت ٦قِ هقسيط زض آذقط      

٢بت ضخ زازُ آگبُ ًكَز ثِ ايي زليل ٦ِ ايقي ضٍـ زض  ّٟتِ اظ اتٟب

ايقي  »زپبضتوبى هطثََِ هتساٍل ًيؿت ٍ نطٞبً ثِ ايي زليقل ٦قِ   

 .«ثبقس ضٍـ هطؾَم ًوي

ذطبّتتبي فؿتتبل  

 (اًسبًي)

 .ذُب يب ٣ًم ٍ ايطاز حبنل اظ ضٞتبض ٍ ٖول٧طز اٞطاز

 

ٍ هؿئَليت  ذُبّبي اًؿبًي ًبقي اظ هَاضزي ٦ِ ذبضد اظ ٦ٌتطل بطٍى سبظهبًي

زض هطا٦قع ذقَى  ايقي ذُبّقب     . ثبققس  ٦ٌٌسُ هقي  ؾبظهبى ثبظضؾي

زض هطا٦قع  . ّقب ثبققس   تَاًس حبنل ا٢ساهبت اٞطاز زض ثيوبضؾقتبى  هي

تَاًس ًبقي اظ ذُبّبي اٞقطاز   ذسهبت اًت٣بل ذَى  ايي ذُبّب هي

 .ّبي زيگط هبًٌس اتب٠ اٍضغاًؽ ثبقس زض زپبضتوبى
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 ص ٍ اطالؾبتضفتبض ٍ ؾولكطز بط اسبس زاً

ذطبّبي ًبضتي اظ  

ؾتتسم تَاًتتبيي زض 

ؾولتتي ستتبذتي  

 زاًص هطبَطِ

ٖسم تَاًبيي ٞطز زض اٖوبل زاًقف هَرقَز زض ققطايٍ ٍ ه٢َٗيقت     

تَاى ثِ ت٧ٌؿقيي آهقَظـ    اي اظ ايي ذُب هي ثٌَٗاى ًوًَِ. رسيس

اي  اي اقبضُ زاقت ٦ِ زض حل ٍ ٞهل هك٧ل ثؿيبض پيچيقسُ  زيسُ

 .ي ًبتَاى ثَزُ اؾتثبز زض هَضز قٌبؾبيي آًتي

 ضفتبض ٍ ؾولكطز بط اسبس همطضات

ٖسم تُبث١ هيبى نالحيت  ققطايٍ  تحهقيالت ٞقطز ثقب ٍْيٟقِ       صالحيت

ِ . هحوَلِ ثقِ ٍي  اي اظ ايقي ٖقسم تُقبث١ آى اؾقت ٦قِ اظ       ًوًَق

ت٧ٌؿيٌي اًتٓبض زاقتِ ثبقين ٦ِ ّوبى هك٧التي ضا حل ٍ ٞهقل  

 .٦ٌٌس يّب ًؿجت ثِ آى ا٢سام ه ٦ٌس ٦ِ ت٧ٌَلَغيؿت

زضهقبًي   –ّبي ثْساققتي   ٖسم ّوبٌّگي ٦بضي هيبى تين هطا٢جت ّوبٌّگي

ِ . زض ي٥ ؾبظهبى اي اظ ايقي ٖقسم ّوقبٌّگي آى اؾقت ٦قِ       ًوًَق

اي اؾبؾي نَضت ًپصيطز ثِ ايي زليل ٦ِ ّط ٦ؿي زض تين  ٍْيِٟ

 .زّس ٧ٞط ٦ٌس ٦ِ زيگطي ايي ٦بض ضا اًزبم زازُ يب هي

٦بهل ٍيٗيت اظ رولِ ققطايٍ هقطتجٍ ثيوقبض ٍ     اضظيبثي نحيح ٍ تأييس ضطايط

ًوًَقِ ذُقب زض   . اّسا٦ٌٌسُ ٍ هَاز هَضز اؾتٟبزُ ٢جل اظ آٚبظ ٦قبض 

تَاًس ٖسم قٌبؾقبيي نقحيح ثيوقبض ثقِ ٖلقت ٖقسم        ايي هيبى هي

 .ثٌس ٍي ثبقس ثطضؾي هچ

ِ   ذُبّبي ًبقي اظ ثطًبهِ تساذل اهَض . اي اظ ٦قبض  ضيعي ٍ ارطاي اققتجبُ هطحلق

تَاًققس اًترققبة زؾققتَضالٗول يققب ضًٍققس اقققتجبُ    ايققي ذُققب هققي 

ِ . يقب ارقطاي آى ثُقَض ًبهٌبؾقت ثبققس     ( ضيقعي  ثطًبهِ) اي اظ  ًوًَق

ّقبي ٢طهقع ثقب اؾقتٟبزُ اظ      تَاًس قؿتي گلجَل ايٌگًَِ ذُبّب هي

 .ّب ثبقس پطٍت٧ل هطثٌَ ثِ قؿتي پال٦ت

ِ . ًٓبضت ثط ضًٍقس ٦قبض يقب ثقط ٍيقٗيت ثيوقبض       ًػبضت اي اظ ذُقبي   ًوًَق

اي  زض ايي ضاثُِ آى اؾت ٦ِ ت٧ٌَلَغيؿت آهَظـ زيقسُ هحتول 

اي اتَهبتي٥ ٖول ٦طزُ ٍ هتَرِ ًكقَز ٦قِ    ثٌَٗاى اپطاتَض ٍؾيلِ
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 .پيپت چ٧بًٌسُ هٗطٜ هؿسٍز قسُ اؾت

 ضفتبض ٍ ؾولكطز بط اسبس هْبضت

ِ  اق٧بل ٍ ذُب زض ارطاي هْبضت اضتببُ ِ . ّبي ثؿيبض پيكقطٞت اي اظ  ًوًَق

٧ٌَلَغيؿتي ٢ُقطات هٗقطٜ ضا ثقِ يق٥     ايي اق٧بل آى اؾت ٦ِ ت

ّبي تؿت ٍاضز ؾبظز ٍ ؾپؽ لَلِ هطثََِ ضا گن ٦ٌقس   ضزيٝ لَلِ

 .يب زض ٍضٍز اَالٖبت هطثٌَ ثِ آى زض ٦بهپيَتط ذُب ٍ اقتجبُ ٦ٌس

تَاى ثقِ ايقي ذُبّقب ثٌٗقَاى      اٚلت هي. اق٧بل ٍ ذُب زض حط٦ت سكٌسضي ذَضزى

. بضُ زاققت اقق « ؾُطذَضزى  اٞتقبزى ثقط ظهقيي يقب پقطت ققسى      »

ّبيي اظ ايي ذُبّب ٖجبضت اؾت اظ اٞتبزى ٦يؿقِ ذقَى ثقط     ًوًَِ

 .ظهيي ٍ ؾُط ذَضزى ضٍي ٦بقي ل١ ظهيي

 ؾَاهل زيگط

ؾَاهل هطبَط بتِ  

 بيوبض

اّسا٦ٌٌقسُ ٦قِ   / ذُبّبي هطثٌَ ثِ ذهَنيبت يب ا٢ساهبت ثيوبض 

زضهبًي ذبضد ثَزُ ٍ ثط زضهبى  –اي ثْساقتي  اظ ٦ٌتطل تين حطِٞ

اي اظ ايقي ذُقب آى اؾقت ٦قِ ثيوقبضي اظ       ًوًَِ. ثبقس ض هياحطگصا

 .٦بضت قٌبؾبيي ثيوبض زيگطي رْت زضهبى اؾتٟبزُ ٦ٌس

ذطبّتتتتتتتتبي 

 بٌسي ًطسُ طبمِ

 .ثبقس ذُبّبيي ٦ِ زض ّط ي٥ اظ ه٣َ ت ٠َٞ ٢بثل تٗوين هي
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