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  آن قانونی در چاقی و درمان يها چالشبرخی 
 

  2،  مریم قلیزاده   1*: دکتر بهزاد بوشهري نویسندگان 
مرکز آموزشی درمانی طالقانی ، متخصص پزشکی قانونی و  –گروه پزشکی قانونی ومسمومیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  1 آدرس:

  مسمومیت
 کارشناس مدیریت –کارشناس مسئول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  2

behzadboshehri@yahoo.com  
.دراین باشد یم آلخالصه : امروزه یکی ازمشغله هاي ذهنی بسیاري ازبانوان و حتی آقایان چاقی و عوارض آن و دستیابی به وزن ایده 

غذایی وکمترین فعالیت بدنی موردتوجه و اقبال بسیاري  هاي یتمحدوددرکمترین زمان ممکن وحداقل  آلبین دستیابی به وزن ایده 
جراحی ویادرمان هاي متفاوت و متنوع دیگر  هاي یکتکناستفاده از داروهاي کاهنده اشتها و وزن یا  عمدتاً ها روش.این باشد یممردم از 

با تبلیغات گسترده مورد توجه واستقبال بانوان قرار گرفته اعمال جراحی گوارشی  یراًاخکه  ییها روشمانند لیزر و غیره است.یکی از 
این استقبال ، تعدادي زیادي از پزشکان محترم جراح نیزتمایل خود را به این اعمال نشان داده و نسبت به انجام این است .به دلیل 

اجتماعی و اخالقی مستتر دراین اقدامات ، دراین مقاله بدلیل مشاهده تبعات  يها بحث.جداي از  اند کردهاعمال تمایل روزافزونی پیدا 
نظام پزشکی وکمیسیون هاي تخصصی پزشکی قانونی موردبحث  يدادسراهامذکورکه درمحاکم قضایی و وسیع قانونی دراعمال جراحی 

برآن شدیم تا با مروري برقوانین به طرح یکی ازموضوعات این شکایات بپردازیم. دربین علل مختلف شکایات دراین اعمال  گیرد یمقرار 
.دراین مقال باشد یم، مبحث رضایت و برائت از بیمار  نمایند یمده و طرح دعوي به آن استناد نمو ها آنیکی ازمواردي که بیمارووکالي 

موارداساسی ومهم  ارائهبا استفاده ازمباحث حقوقی وبا تکیه برقوانین موضوعه دررضایت و برائت  طبق قانون جدید مجازات اسالمی به 
تا به بخشی ازابهامات و  گردد یموسعی  پردازیم یمازاعمال فوق وقابل توجه درهنگام اخذرضایت وبرائت صحیح وقانونی ازبیماران قبل 

جراحی  يها روشمطرح دراین زمینه پاسخگو باشیم. بدیهی ست اطالع ازمواردقانونی فوق نه تنها به بیماران درانتخاب صحیح  سؤاالت
نونی اینگونه اعمال کمک بسیاري خواهد کندبلکه به جراحان نیزدرانتخاب بیمارمناسب وکاستن ازمشکالت قا کمک می ها آنوعوارض 

  نمود.


