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نحوه صدور » درخصوص استعالم  مبنی بر 
ساعت در 24جواز دفن فوت های زیر 

:  ددبه شرح زیر اظهار نظر می گر«  بیمارستان 



یقدردانمطروحهموضوعبهجنابعالیتوجهحسنازدارد،جااستعالمبهپاسخازقبل
یرغدفنجوازهایصدورشاهدکرارتبهکلادارهاینمتاسفانهچراکهآیدبعملوتشکر
،دانشگاهی،دولتی)درمانیمراکزدرپزشکهمکارانتوسطموازینوبرخالفعلمی

مرگعللآمارکردنمخدوشضمنکهباشدمی(شخصیهایومطبخصوصی
ضییعتبروعالوهشدهقضاییسیستمبرایعدیدهمشکالتآمدنبوجودباعثکشوری

ونهایوکمیسیقضاییمحاکمهدرپرشکهمکاران،پاسخگوییوبستگانمتوفیحقوق
حضرتعالیازتشکرمجددضمنلذا؛داردهمراهبهکشورقانونیپزشکیتخصصی

کانپزشتمامیاطالعبهاستعالمپاسخمفادمناسبتدبیریاتخاذبااست،خواهشمند
دفن،ازهایجوازاینگونهصدورقانونیعواقببهتوجهضمنتابرسدبیمارستانآنشاغل

براینآمتعاقبقانونیمشکالتوبروزالمالبیتاشخاص،حقوقتضییعشاهدپساین
کهستاایگونهبهآمدهبعملاستعالمپاسخاستذکربهالزم؛نباشیمپزشکهمکاران

آناصولبیمارستانی،ساعت24زیرمرگهایدفنوجوازفوتگواهیصدورنحوهبرعالوه
میکهبودهبیمارستانیغیروبیمارستانیمرگهایسایردفنهایجوازبرصدورمنطبق

یخصوصبخشهایوبیمارستانهادرشاغلپزشکهمکارانتمامیاستفادهموردتواند
.گیردقرار



:استعالمپاسخ

صحیحصتشخی،بهمنوطفوتعلتتعیینهستیدمستحضرعالیحضرتعالیکههمانگونه
آوررگمآثاربیماریآنتوسطکهفوتمکانیسمهایوفوتبهمنجر«بیمارینوع»ودقیق

24طیکهمرگیداخلیطبمنابعاینکهبهتوجهبا.باشدمینماید،میاعمالراخود
صوتشخیوارزیابیدانسته«ناگهانیمرگ»،راباشدشدهحادثعالئمشروعازاولساعت

تشخیصعدمبهتوجهبالذادانندنمیمقدور،زمانیمدتایندررابیماریدقیقنوع
مواردوجودایندرنیزفوتگواهیصدورامکانمسلما،فوتبهمنجربیمارینوعدقیق
هستندانیوبیمارنداشتهمصداقبیماراندرتمامیموضوعایناینکهبهعنایتبالیکنندارد؛

اقدامات،معایناتبراساسبیمارستاندربستریساعت24زیردرآنهابیمارینوعکه
تثناءاس،مراتباستاحرازوقابلمشخصعلمینظرازپاراکلنیکیوآزمایشاتتشخیصی

کهپزشکیایشان،بهدسترسیعدمدرصورتویامعالجپزشکمواردایندرواستپذیر
بادجسمعاینهازپس،داردمتوفیودرمانسیر،بیماریازراپزشکیاطالعاتبیشترین

میرفا،صفوتعلتعلمیازتعیینپسوهمچنینمتوفیحیاتبهبازگشتوعدمفوتاحراز
تاییدرا«متوفیفوت»صرفادیگرعبارتبهنماید«فوتگواهی»صدوربهمبادرتتوانند

مدتعهتابوداشتهمصداقبیمارستانهادربستریمتوفیاندرتمامیقاعدهاین؛وکنندمی
.باشدنمیبیمارستاندربستریزمان



د ذیل بگیرد ،موظف است پس از احراز موار( عالوه برگواهی فوت )چنانچه پزشک معالج تصمیم به صدور جواز 
:مبادرت به صدور جواز دفن  نمایند

یمار  بیمار در هنگام پذیرش دربیمارستان ، درهوشیاری کامل بوده وحتی االمقدور شرح حال از زبان خود ب1.
لذا برای متوفیانی که دربدو ورود به بیمارستان در عدم( جهت رفع شبهه جنحه وجنایت ) اخذ گردد 

.هوشیاری ویا بدون عالئم حیاتی می باشند، به هیچ عنوان جواز دفن نباید صادر گردد
عدم وجود هرگونه آثار ضرب وجرح وشکستگی استخوانی در معاینه جسد2.
احراز عدم شکایت از سوی اولیاء دم  از اشخاص حقوقی وحقیقی چه در زمان صدور جواز دفن و چه در 3.

آینده
باشد در فوت متوفی ، اقدامات تشخیصی ودرمانی صورت گرفته دخیل نبوده وقصور پزشکی متصور ن4.

.وبستگان شکایتی از نحوه درمان متوفی نداشته باشند

گانه منع صدور جواز دفن درج در ظهر دفترچه صدور گواهی فوت وزارت بهداشت ، 19مرگ جزء موارد –5
درمان وآموزش پزشکی نباشد

ه بدیهی است صدور جواز دفن توسط پزشک معالج بدون احراز هریک از موارد پنجگانه فوق وی را موظف ب
ک ارجاع جسد به مقامات قضایی جهت بررسی تعیین علت فوت می کند ودرصورت صدور جواز دفن ، پزش

مراجع ، وی را ملزم  به پاسخگویی«عدم رعایت نظامات دولتی »معالج عالوه بر ارتکاب تخلف انتظامی از نوع 
.ذیصالح می کند



:الزم بذکر است 
اء استثن»هرچند که صدور گواهی فوت بر عهده پزشک معالج است؛ لیکن به 1.

، هیچ مقامی نمی تواند پزشک معالج را، درصورت عدم احراز نوع« مقامات قضایی
دون بیماری ویا مکانیسمهای مرگ منجر به فوت ، ملزم به صدور گواهی فوت و یا ب

احراز موارد پنجگانه فوق الذکر، ملزم به صدور جواز دفن نماید ودر این موارد می 
ن پزشکی بایست جسد متوفی به مقامات قضایی جهت تعیین علت فوت توسط سازما

.  قانونی ارجاع گردد

چنانچه پس از  ارجاع  متوفی  به مقامات قضایی جهت برریس علت فوت، 

ی ع لت دستور رصی    ح مقامات قضایی مبنی برصدور  جواز دفن متوفی بدون تعیی 
ایی فوت ،به پزشک معالج داده شود ،پزشک معالج یم بایست ضمن ثبت وبایگ

ی علت ف وت در دستور مقام قضایی در پرونده بیمارستایی متوفی ، قسمت تعیی 
ی علت فوت بنابه» جواز دفن متوفی را رصفا با جمله  جواز دفن بدون تعیی 

م قضایی صادر یم گردد  ، تنظیم کند تاازپیامدهای قانویی «دستور مقام محتر
./احتمایل بعدی مصون بماند


