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 درس پزشکی قانونی و مسمومیتها

 103 کد درس

 پزشکی قانونی و مسمومیتها نام درس

 کارآموزی  مرحله ارائه درس

  پیش نیازدروس 

 کل عملی نظری نوع درس

و  تعداد واحد

 ساعت آموزشی

 واحد 1

 ساعت 01

 واحد . . . . . . . . .

 ساعت. . . . . . . . 

 واحد 1

 ساعت 01

 انتظار می رود دانشجوی پزشکی پس از گذراندن این درس به توانمندی های زیر دست یابد هدف های کلی

 : شناختی

 . با ضوابط و الزامات قانونی مرتبط با مسائل کلی قانونی کار پزشکی در حیطه پزشکی عمومی آشنا باشد -2

مانند گواهی عمومی استعالجی و استراحت، گزارش ها  نحوه صدور گواهی با قوانین و مقررات حرفه پزشکی )از قبیل -1

ها، نسخه نویسی، بستری اجباری، بکارت بنا به درخواست شخصی( آشنایی کامل داشته  یماری فوت، گزارش اجباری ب

 . باشد

  .با جنبه های قانونی رضایت، برائت و خطاهای پزشکی آشنا باشد -0

 . مجازات های ارائه گواهی خالف واقع را بداند -1

 . ارجاع به پزشکی قانونی کامال آشنا باشد ا موارد پزشکی ضرورتب -5

 : نگرشی

 . بندد ای پزشکی را بپذیرد و در طبابت خود به کار تعهدات حرفه .2

 . پزشکی قانونی آشنا باشد تا آن ها را در کار پزشکی رعایت کند باید با سوگندنامه و راهنماهای .1

بند  سوی مؤسسه محل خدمت و یا نظام سالمت به او محول شده است پایای که از  به رعایت مقررات و وظایف حرفه .0

 . باشد

 . گو بداند خود را نسبت به مراجع نظارتی نظام سالمت پاسخ .1

 : مهارتی

بتواند ضوابط و الزامات قانونی را هنگام معاینه عمومی و موارد خاص)تروما، تعیین هویت، خفگی ها، مشکالت جنسی  -2

 . بیماران رعایت کندو مسمومیت ها( 

بتواند با توجه به ضوابط و الزامات قانونی در مورد مسایل پزشکی بیماران و خانواده آن ها تحلیل و تصمیم گیری  -1

 . مناسب انجام دهد

و توانمندی در رعایت دقیق آن ها در کار  درس پزشکی قانونی باید برای آشنایی کارآموزان با مسائل قانونی پزشکی و شرح درس 

حرفه پزشکی در چارچوب صالحیت های علمی، عملی و حرفه ای پزشک عمومی با رعایت ضوابط مندرج در این 

انتظار می رود با ذکر مثالهای واقعی و موارد کاربردی، نگرش دانشجو نسبت به مراعات  .شناسنامه طراحی و اجرا گردد

  .مقررات و الزامات قانونی نیز ارتقا یابد

   قانونی کلیات پزشکی -2 محتوای ضروری

 اصول اخالقی، قوانین ومقررات مربوط به اشتغال پزشکی  -1

      شناسی، نوشتن گزارش فوت و صدور جواز دفن مرگ -1

   تعیین هویت و شناسایی بقایا و آثار انسانی -2

      ها  خفگی -5

       مسائل جنسی -3

   سر و صدا  ،گرما و سرما، تشعشعات و الکتریسیته ،کلیات و ضرب و جرح، حوادث و تصادفات :تروماتولوژی -7
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 ها  مسمومیت -8

 انحرافات جنسی و مسایل قانونی مربوط به آن/ پزشکی قانونی مسائل جنسی در -4

 گرم سالح -23

 جنین، بچه کشی بارداری، سقط -22

 ناگهانی طبیعی مرگ های -21

 و مرگهای دوره نوزادی آزاری کودك -20

 اصول قانونی مربوط به گواهی نویسی و پرونده نویسی -21

 رضایت نامه و برائت نامه -25

 جازات اسالمی(قانون دیات )بر اساس کتاب قانون م -23
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