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مقاله پژوهشي 

اطفال ارجاع شده به يتخصصيدر رشتهيت از قصورات پزشکيشکايهاپروندهيبررس
۸۵تا ۷۵يهاه در سالياروميسازمان نظام پزشک

٣اسالملوفرخ درضا ي، دکتر حم٢يناليم زي، دکتر مر١يدکتر ساسان حجاز

2/2/88رش یخ پذی، تار4/10/87تاریخ دریافت

چكيده
ه از جهـت  يـ اروميسازمان نظـام پزشـک  اطفال ارجاع شده بهيتخصصيهدر رشتيت از قصورات پزشکيشکايهاپروندهيررسبهدف :نه و هدفيش زميپ

از وقوع خطاها و قصورات يريشگين کودک در پار متخصصيش تجربه سايمنظور افزاهات بين شکايآمد ايات مطرح شده و پيماران، پزشکان، شکايبيهايژگيو

.باشديميپزشک

ن اه متخصصـ يعلبرمطرح شدهيدعاويهاپروندهيآن تمامينگر است که در طو از نوع گذشتهيمقطع-يفيتوصيک بررسين مطالعه يا:کارمواد و روش

ر، نوعيشکان درگپزيهايژگيو،مارانيبمشخصاتدر موردمختلفو اطالعاتشدهيبررسسالهدهيزمانک فاصلهيه در يارومياطفال در سازمان نظام پزشک

بـا  و سـپس وارد شـده مربوطـه ستيلو در چکاستخراجهاات از پروندهيشکاآمديپدر نهايتوارد شده و يهابيآسرخ داده شده، اشکاليقصورات پزشک

.قرار گرفته استيآمارليه و تحليمورد تجزspssياستفاده از نرم افزار آمار

%۷۸. ده استيرسثبتبههياروميدر سازمان نظام پزشکن اطفالااز متخصص)کل% ۴/۳(تيشکامورد۳۷در مجموع۸۵تا ۷۵يهاحد فاصل سال:هاافتهي

موارديو در تمامن بودنديشهرنشکودکموارد خانواده%۶۵در . دادنديل ميرا کودکان مذکر تشکمارانيب%۷۰.سال بوده است۲ر يزکودکانبهمربوطموارد

يتخصصارانيک مورد از دستيدر فقطو کودکانمورد از فوق تخصص۸ن اطفال، ات از متخصصيمورد شکا۲۸. بوده استپزشکهيرعلييمدعفردپدر کودک

و %)۵۲(مار بوده اسـت  يبفوتعلتهبتيموارد شکاتياکثر. بوده استياز پزشکان شاغل در بخش خصوص%) ۴۲(ت يزان شکاين ميشتريب. اطفال بوده است

بوده است کـه  %) ۵۷(يت مقررات دولتيمربوط به عدم رعاقصور مطرح شدهن نوعيشتريب%). ۵۷(اند بودهيمارستان بستريدر بمارانين بياز اياش عمدهبخ

مورد منجر ۲۹شده يرسبرمورد پرونده۳۷ان ياز مو باالخره. مارستان بوده استين شده در بييموقع پزشک آنکال در زمان تعهآن مربوط به عدم حضور ب% ۹۰

. ده استيپزشک گردتبرئهبه

يانـه يزميمـار يبو بـا مارستانيشده در بيمذکر و بسترو جنسسال۲کمتر از با سنکودکانکهدهندينشان مقيتحقنياجينتا:يريجه گينتبحث و 

در موقـع بـه حضـور وکودکاننيادر درمانشتريبن اعمال دقتضمن کودکاسته است متخصصيشالذا. ت دارنديشکاانجاميبرايشتريسک بير،رتريخط

ش يکـودک افـزا  يمـار يدر مـورد ب آنان رانگرشحات الزميتوضو ارائهکودکاننين ايبا والدترمانهيو صمکينزدارتباطجادياو بالزومدر صورتمارستانيب

ل و يتحصـ دورهيدر طـ يپزشـک دانشـکده ارانيو دستانيشتر بر آموزش مستمر دانشجويبد هرچهيتاکن مهميابهدنيرسيدر راستارسدينظر مهب. دهند

. ديفا نمايرا اينقش مثبت و بارزيمدون بازآموزيهان کودکان در دورهيمتخصص

اطفاليتخصص، رشتهيت از قصورات پزشکي، شکايقصور پزشک:هاهواژکليد

١٣٨٨تابستان ،١٢٣-١٣٠م، صدومجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۴۴۱-۳۴۵۹۵۳۸:تلفن،درماني مطهري، بخش خون اطفال-اروميه، خيابان کاشاني، مرکز آموزشي:آدرس مكاتبه

Email: s.hejazi@umsu.ac.ir

)نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشکي اروميه ،انکولوژي کودکان-فوق تخصص هماتولوژي ، استاديار١
عمومیشکپز٢
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهبهداشت مادر و کودکديار، استا٣
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و همکارانساسان حجازیکتر د...دريت از قصورات پزشکيشکايهاپروندهيبررس
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مقدمه
همـراه  هـا بـه  يمـار يبيوپـاتوژن يدر مـورد ات يدانـش بشـر  يارتقا

و يمنجر بـه تخصصـ  کهيپزشکيروزافزون در تکنولوژيدگيچيپ

ــوق ــف ــدنيتخصص ــروش ــاسيس ــکيه ــت يپزش ــده اس از ش

د مشـکالت يتشـد همـراه بـه تيـ جمعقابل توجهاديسو و ازدکي

يسـنت فيلطروابطفيتضعمنجر بهکهآنانياقتصاد-ياجتماع

ن حال يگر و در عيديياز سومار شده استيو بپزشکنيبمعمول

ه يـ ات عليشکاديتزارو بهبه روندخوديفردافراد از حقوقيآگاه

متاًسفانه کشـور  .)۱،۲(شده استيجهان منتهيپزشکان در تمام

کـه برطبـق  يطورهب،بهره نبوده استين امر بيز از آثار سوء ايما ن

از قصـورات اتيشکازانيمرانيايقانونيپزشکاز سازمانيگزارش

ش يافـزا ۷۸مـورد در سـال   ۲۸۹بـه  ۷۶در سال ۱۸۴از يپزشک

و تيدنبـال آن شـکا  و بـه يبـروز تخلفـات پزشـک   .)۲(افته است ي

،شـان يايدرخواسـت غرامـت از سـو   و سرانجاممارانيبيخواهددا

روبـرو سـاخته اسـت    ندهيفزايبا بحرانرايپزشکهپزشکان و جامع

نه چندان دور ياندهيرا در آن روندياز ايکه آثار سوء ناشيطورهب

ن قشـر متخصـص مالحظـه    يـ ئـه شـده توسـط ا   ارايهاسيبر سرو

.)۳(م کرديخواه

يپزشکهو انتظارات آحاد مردم از جامعهادگاهيتفاوت دبهبا توجه

در صـورت اخـص کـه از تفـاوت    ن اطفال بـه اطور اعم و متخصصهب

و رديگينشات مييايجغرافههر منطقياجتماعيفرهنگ و باورها

انتظارات برآورده يابيدر مورد ارزيامطالعهگونهچيکه هنيبه انظر

ت از يآنــان کــه منجــر بــه انجــام شــکاهمــاران و خــانواديبهنشــد

الزم انجام نشـده بـود  ،ه شده استيدر شهر اروماطفالن امتخصص

که منجـر  يعلل بروز قصورات پزشکانواع ويکه به بررسدانستيم

آمـد  يو پشده استهياروميدر سازمان نظام پزشکيبه طرح دعو

رامـون يپکودکـان ناب دانـش متخصصـ  يـ ن ترتيبه ا. ميآن بپرداز

ت يانجـام شـکا  منجـر بـه  کهيان انتظارات برآورده نشدهيترعيشا

عـدم  در نهايـت ن حال نوع قصورات انجام شـده و  ياند و در عشده

ن تجربـه  يـ آنان افزوده خواهد شـد و ا هماران و خانواديبيرضامند

.خواهد بودير انجام قصورات آتدر احتراز ديبعديراهنما

کارمواد و روش
نگـر  گذشـته و از نـوع يمقطع–يفيتوصيبررسينوعن مطالعهيا

ات مطـرح شـده از   يشـکا يهـا پرونـده يآن تمـام يدر طاست که

بـه ۸۵تـا  ۷۵يهـا سـال يکـه در طـ  ن اطفالاقصورات متخصص

رار قـ يانـد، مـورد بررسـ   ه ارجـاع شـده  ياروميسازمان نظام پزشک

نظام نيمسئولبايپس از هماهنگقيتحقنيان ايدر جر.اندگرفته

شـامل  (ماران يبدرخصوص مشخصاتاطالعات الزمهياروميپزشک

مشتمل بر جنس، (پزشکان مشخصات،)سن، جنس، محل سکونت

و مشخصات )ت پزشکيو محل فعاليتخصصفوقاييتخصصهرشت

و يشکل بسترهبدرمانع، نويمارينوع ب(ت يمنجر به شکايماريب

و )مربوطـه تحـت نظـر پزشـک   مـدت درمـان  و طـول ييا سـرپا ي

يناشيجانبعوارض(ب وارده ينوع آسبهمربوطن اطالعاتيچنهم

رخيقصور پزشکنوع،)واردهيمالخساراتوريو ماز درمان، مرگ

و يدولتـ مقـررات تيـ رعا، عدمياطياحتيب،يمباالتيب(شدهداده

) پزشـک تيمحکوم،تبرئه(تيآمد شکايپو سرانجام)ارتمهعدم

مـورد  و سـپس مربوطه واردستيلو در چکاستخراجهااز پرونده

.اندقرار گرفتهيل آماريو تحلهيتجز

هايافته
ت يشکاهپروند۱۰۸۷در مجموع۸۵تا ۷۵يهادر حد فاصل سال

از . ده اسـت يثبت رسبههياروميپزشکاز پزشکان در سازمان نظام

اسـت اطفـال نااز متخصصتيشکابهمربوطپرونده۳۷تعدادنيا

کـه گونـه همـان . دهـد مـي خود اختصاص هبرامواردکل%۴/۳که

ر ياخيهادر سالاتين شکايزان ايمدهدمينشان ۱هشمارجدول

.داشته استير صعوديس

نفـر  ۱۱ت يشـکا مار مورديب۳۷انياز م:مارانيبيهايژگيو)الف

از (رخواريشـ %)۶/۴۸(نفـر  ۱۸، )سـن روز۳۰ر يز(نوزاد%)۷/۲۹(

۲يباال%) ۷/۲۱(مورد ۸و باالخره ) تمامسال۲تايسالگکيسن 

و %)۳/۷۰(پسر مارانينفر از ب۲۶. سن داشتند) ساله۵تا ۲(سال 

نفـر  ۲۴از نظر محل سکونت خانوار . دختر بودند%)۷/۲۹(نفر ۱۱

ساکن%)۱/۳۵(مورد ۱۳و نيشهرنشانيشاکهداز خانوا%)۸/۶۴(

يدعـو بـه طـرح  موارد پدر کـودک اقـدام  يدر تمام.روستا بودند

در يکـاف اطالعـات علـت عـدم درج  بـه . پزشک نموده استهيبرعل

ت ين و وضـع يو شـغل والـد  التيزان تحصـ يـ جملـه م ازهـا پرونـده 

يهـا مهيبتير چتر حمايزيريخانواده، قرارگياجتماع-ياقتصاد

.سر و مقدور نشديذکر شده ميهايژگيويامکان بررس،يدرمان

مـورد  ۲۸ت يپزشکان مورد شـکا انياز م:پزشکانيهايژگيو)ب

تيمورد شکا۱تخصص و مورد فوق۸متخصص، ت از پزشکيشکا

ت ثبت شدهيمورد شکا۳۷از . بوده استاطفاليار تخصصياز دست

%)۵/۱۳(مورد ۵مذکر و در از جنسپزشک%)۵/۸۶(مورد ۳۲در 

از اتيشـکا %)۹/۴۱(مـورد  ۱۴. از جنس مونث بوده اسـت پزشک

بـه  مربوط%) ۵/۳۲(مورد ۱۲و يدر مراکز خصوصشاغلپزشکان

بـه  مربـوط %) ۷/۲۹(مورد ۱۱و باالخره يدانشگاه-يمراکز دولت

بوده ) يرآموزشيغ(يعلوم پزشکبه دانشگاهروابستهيغيمراکز دولت

.است

از تيشـکا علـت نيشـتر يب:ات مطـرح شـده  يشـکا يهايژگيو)ج

%) ۶/۵۱(مورد ۱۹کهمار بوده استيفوت بعلتبهپزشکان اطفال

۱(ينـوزاد يسنهدر محدوديماران فوتيباغلب. شودميرا شامل 
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۸۸، تابستان ۲، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه
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و يجسـمان جاد صـدمات يعلت ات بهيشکا. قرار داشتند) روز۲۸تا

دادميليرا تشکموارد%۲۷يعنيمورد۱۰از درمان يعوارض ناش

۸بـه خـانواده  يل وارد شدن خسارات مـال يدلبهاتيو باالخره شکا

ز يـ مـورد ن کيـ ات مطـرح شـده  ين شکايدر ب. بود%) ۶/۲۱(مورد 

هز دارو در دفترچـ يعلـت تجـو  گـر بـه  مهيسازمان بيت از سويشکا

. گر وجود داشته استيفرد ديدرمان

يمـاران بسـتر  ياز ب%)۸/۵۶معادل مورد ۲۱(تيشکامواردبيشتر

بـه مربـوط %) ۵/۴۰(مـورد ۱. بوده استيمارستانيبيهادر بخش

بـه مربـوط اتياز شکا%) ۷/۲(مورد ۱تينهادر و ييماران سرپايب

.در بخش اورژانس بوده استت شدهيزيمار ويب

به عدم مربوطهادر پروندهمطرح شدهيقصور پزشکن نوعيشتريب

۱۹بوده است کـه %) ۸/۵۶معادل مورد۲۱(يدولتت مقرراتيرعا

مار در ين بيپزشک بر بالحضور به موقعاز عدميناشهامورد از آن

ات ياز شـکا %)۳/۲۴(مـورد  ۹ن يچنـ هـم . باشـد مييساعات آنکال

علــت بــه%)۹/۱۸(مـورد  ۷و علـت عــدم مهــارت هبــمطـرح شــده 

ده يـ گردمطـرح همقصور با ز هر دويپرونده نکيو در يمباالتيب

مربـوط که)يت مقررات دولتيهمراه عدم رعابهعدم مهارت. (است

متخصص اطفـال بـوده   توسطساله۴۰مار يک بيت يزيوهپروندبه

منجـر بـه فـوت    EEGص نادرستيعلت عدم مهارت و تشخبهکه

ک از يـ چيدر هـ . وکارد شـده اسـت  يعلت انفارکتوس حاد ممار بهيب

پزشک کودکان ثبـت نشـده   ياطياحتيبنجامت از ايشکاهاپرونده

.بود

يبررسـ هپرونـد مـورد ۳۷ان ياز م:مطرح شدهاتيآمد شکايپ)د

د يـ يمـورد منجـر بـه تا   ۸پزشـک و  همورد منجر به تبرئ۲۹شده

مـورد در حـال   ۱ن عـده  يـ از ا. ده اسـت يگرده پزشکيت عليشکا

شـده د يـ يمـوارد تا آمـد يپـ . باشـد ميد نظر يو تجدمجدديبررس

هدر پرونـد درجصـورت بهايو يکتبخيتوب،يصورت تذکر شفاهبه

همـورد پرونـد  ۱۴از . ر بـوده اسـت  يمربوطه متغفردينظام پزشک

بـه مربـوط همورد پروند۱۱مورد و از ۴يبه مراکز خصوصمربوط

در نيـ ا. د شـده اسـت  يـ يمـورد تا ۴يردانشگاهيغ–يمراکز دولت

بـــه مراکـــز مربـــوطهنـــدپرومـــورد۱۲کـــه از اســـتيحـــال

. د نشده بودييچ مورد تايهيدانشگاه–يدولت

ـ مورد۶مار يببه علت فوتتيشکاهپروند۱۹از  مـورد  ۸ن يو از ب

مـورد  نيـ کـه ا شده اسـت تاييدمورد ۱تنها يان ماليبه زمربوط

کـه  بـوده اسـت  يگوارشـ ميـ بـا عال ماهـه ۱۹يکـودک بـه مربوط

يهـا از روشيريـ بـدون بهـره گ  جمتعدد پزشک معـال يهاتيزيو

ل يدلبهک ماهيپس از .داشته استمناسبيصيتشخيکينيپاراکل

ن و يتوســط والــدمعــالجر پزشــکييــو تغکــودکيبهبــودعــدم

مسـجل  يماريص بيتشخپزشک دومتوسطيدرخواست سونوگراف

يعلت وارد شدن خسارت مـال بهين از پزشک قبليوالد. شده است

دن بـه ير در رسـ يو تـاًخ مارسـتان يدر بيتربسـ ک مـاه يجهت به

در يبررسـ پـس از کهت نمودنديح به سازمان شکايص صحيتشخ

پزشـک بـه يتـذکر شـفاه  و منجر بهقرار گرفتهدييمورد تاتينها

علـت وارد  بـه يپزشـک چيهـ يموارد بررسهيکلنيدر ب. شده است

از درمـان محکـوم نشـده    يا عوارض ناشييآوردن صدمات جسمان

. ستا

بـا تيشـکا همـورد پرونـد  ۲۱از خصوص نوع قصور مطرح شدهدر

۶د شده است کـه  ييمورد تا۷يت مقررات دولتيمضمون عدم رعا

ک يـ و يدر زمان آنکالپزشکعلت عدم حضور به موقعهبمورد آن

تيشـکا . گر بوده اسـت يفرد دهز دارو در دفترچيعلت تجومورد به

ز مشـترک دارو  يعلت تجوپزشک بههيبرعلمهيبهاداريفوق از سو

د يـ يک دفترچه بوده است که منجـر بـه تا  يدر مادر و کودکيبرا

در تيمورد شـکا ۹از . پزشک شده استبهيت و تذکر شفاهيشکا

بـه کـه مربـوط  دشد ييمورد تاکيتنهامهارت پزشکعدمهنيزم

متخصص توسطوکارديمحادبا انفارکتوسساله۴۰يماريدرمان ب

پزشـک اطفـال   بهو استفراغم اسهاليبا عالمار فوقيب. ل بوداطفا

کـه درمان و مرخص شده بودتيگاستروآنترصيمراجعه و با تشخ

EEGبخش اورژانس و انجـام بهمار و مراجعهيببدتر شدن حالبا

ت از يشـکا هجينت. نموده بودمار فوتيص بير در تشخيتاًخعلتبه

هبا درج در پرونـد يخ کتبين توبو سرانجام آتيشکاتاييدپزشک

.پزشک بود

ياطيـ احتيبـ بـه يپزشـک چيهـ شـده يبررسيهاپروندهانيدر م

بـه  مربوطيمباالتيبجهتموجودتيشکاتنها. نشده بودمحکوم

بـوده  ياماهـه ۱۱ت کـودک  يمورد شکا. دنت اطفال بوده استيرز

ون بـه يدراتاسـ يدزئميـ و عالاسـتفراغ وت اسهاليشکابااست که

دنت يانترن و رزتوسطتيزيو پس از ومارستان مراجعهياورژانس ب

يدستور تلفنـ طبقيخوراکهيتغذو تحمليع درمانيماافتيو در

ساعتچندبعد از گذشت. توسط انترن مرخص شده استدنتيرز

اورژانـس  دوم بـه هدر منزل در مراجعـ يماريبميشرفت عاليپو با

نيوالـد . مار فوت کرده استيبيات درمانرغم اقداميمارستان عليب

دنت اطفـال درخصـوص   يـ رزيمبـاالت يبر بـ يت مبنيشکاطرحبا

ل پرونده ياز اورژانس تشکيص ويکودک قبل از ترخمجددهنيمعا

شده تبرئهاز اتهامات واردههياوليدر بررسپزشک مربوطه. نمودند

سـازمان در  فوق درتيشکاهن پرونديوالديريگيعلت پهبيبود ول

مـاران  يببـه مربـوط هپروند۲۱از .د نظر استيو تجديحال بررس

ت يـ مـورد منجـر بـه محکوم   ۵يمارسـتان يبيهادر بخشيبستر

ان يماز. مار بوده استيبعد از فوت بهاآنيد که تماميپزشک گرد

ک يچيه. ديگردتاييدمورد ۳ز تنها ينييماران سرپايبهپروند۱۵

قـرار نگرفتـه   تاييـد ه پزشکان خانم مورد يت عليکاشيهااز پرونده

.است
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و همکارانساسان حجازیکتر د...دريت از قصورات پزشکيشکايهاپروندهيبررس

١٢٦

فراواني قصورات پزشکي در رشته تخصصي اطفال به تفکيک سال):۱(جدول شماره 

سال ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

تعداد ۱ ۲ ۱ ۲ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۶ ۷

يگيرو نتيجهبحث
يعنـ يآن افـت کننـدگان  يو دريپزشـک خـدمات ن کنندگانيتام

مراقبت از يهاسياز سرويناشکه خدماتماران هر دو معتقدنديب

يهان تالشيبهتررغميعلخطرناک هستند وسالمت جامعه بالقوه

يامـر يپزشـک ين سالمت بـروز خطاهـا  يتوسط مراقبانجام شده

.)۴(دهند ميرخ ر بوده و گاهیياجتناب ناپذ

و شـغل  کـه حرفـه  تخلـف از الزامـات خـاص   يعنـ ييقصور پزشک

۲۹۵هماد۳هبه تبصرگذاشته است که بناپزشکهبرعهديپزشک

همـاد طبـق . جرم شبه عمـد اسـت  در حکميقانون مجازات اسالم

:جزء است۴شامل يقانون مجازات قصور پزشک۳۳۶

يو فنـ ياز نظـر علمـ  است کهيشامل ترک عمل:يمباالتيب)الف

.رفته استينپذصورت يولرودميانتظار انجام آن از پزشک 

مثبـت دارد،  يوجـود هجنبـ يمبـاالت يبرخالف ب:ياطياحتيب)ب

يو اصـول پزشـک  ياز نظر علمـ کهانجام گرفتهيکه عملنيايعني

.گرفتيانجام ميستيبامين

يو فنـ يپزشک تبحر علمکهاستيشامل موارد:عدم مهارت)ج

عــدم ماننـد . نداشـته باشـد  يخصوصــانجـام کـار بـه   يالزم را بـرا 

از يريموقع، نداشـتن سـرعت عمـل الزم و جلـوگ    بهيريگميتصم

.ينيش بيعوارض قابل پ

و هـا ن نامـه ييـ عدم توجه به آيعني:يت مقررات دولتيعدم رعا)د

، يپزشـک مافوق، نظاميمقامات اداريهاو دستورالعملهابخشنامه

که حاکم بـر اشـتغال بـه    يو آموزش پزشکبهداشت، درمانوزارت

و يگونـاگون تخصـص پزشـک   يهاو مربوط به حرفهيپزشکهرفح

. وابسته به آن استيهارشته

داديـ ک رويـ مـاران در کانـادا   يبسـالمت حفـظ يتويزعم انسـت هب

ن حـال  ير مورد انتظـار و درعـ  يک اتفاق غياز بروز يناش١آورانيز

.)۲(حفظ سالمت است يس ارائه شده برايدر سرويرعمديغ

نـام  هباتفاقاتنيا. هستنديريشگيپقابلاتفاقاتگونهنياز ايبرخ

اتفاقـات برحسـب  نيـ از ايبرخـ نيچنـ هم. شوندميده ينام" خطا"

مـاران  يبب بـه يدن آسـ يقبـل از رسـان  خوداثرحيتصحايشانس و 

نام Near Missنام هگونه اتفاقات بنياز ا. شوندمينيموجب آزار و

.)۲(برده شده است 

آنچـه مهـم   . قابل اجتنابو نهنادر استدر طب نهطاهرحال خه ب

. )۵(رديـ صورت نگياشتباهيخطاYogi Veraقولهبکهاست آن

1 Adverse event

يهاسازمانثبت شده دريت پزشکيشکاهپروند۱۴۵۲يدر بررس

يخطـا يداراهـا پرونـده %۶دهيـ مه توسط پزشـکان آمـوزش د  يب

يمـال خسـارت جبـران منجر بـه ن موارديا%۷۳و اندبودهيپزشک

%۱۵قابل توجه، بيآسعلت وارد شدنبهين دعاويا%۳۹.نداشده

علـت فـوت   بـه % ۲۶االخره يـ و يجديهابيوارد آمدن آسعلتبه

.)۶(ماران بوده است يب

بـا ٢از درمـان يسک ناشـ يکسون و همکارانش نشان دادند که ريه

پزشـکان  تيـ زان و حجـم فعال يـ و م) تخصـص (ت يفعالجنس، نوع

خـانم پزشکانآن بود کههدهندن مطالعه نشانيا.)۸(دارد باطارت

مردشانهمکارانسه بايو در مقاشدهيکمتر گرفتار مشکالت جد

در مقابـل  %۹/۲۰(هسـتند  يقصور پزشکاتير در شکايکمتر درگ

داشته مطابقتافتهينيابازيحاضر نهمطالعجينتاکه)۸(%) ۱/۷۹

سک يماران و ريات بيشکابه عالوه.)%۵/۸۸در مقابل %۵/۱۳(است

نامتخصصـ (رجراحـان  يبرابـر غ ۲ان جراحان حـدود  يدرمان در م

.)۸(%) ۳۲مقابـل در%۶۳(بـوده اسـت   ) کودکان و اعصاب،يداخل

هـا آنهيـ علکـه هستنداز پزشکانگروهنيترعيشازنانمتخصص

ـ .%)۱۹(مطرح شـده اسـت   يقصور پزشکيدعاو هـا دنبـال آن هو ب

يبعديهادر رده%)۱۶(يپزشکان عمومو%)۱۷(يجراحان عموم

تيشـکا هپرونـد ۳۴۶ياز بررسـ بدست آمدهجينتا.)۷(قرار دارند 

مياز تـ تيشـکا کـه آن بودديز مويران نيدر ا۷۸در سال يپزشک

جراحـان  .)۹(بوده است يپزشکيهار تخصصيبرابر سا۷يجراح

زانيـ منيشـتر يببيترتهبانراپزشکيو پيپزشکان عموم،يعموم

زانيـ مبـودن نييپا.)۹(اند دادهاختصاصخودبهراتيشکاطرح

يهـا افتهيحاضر با يدر بررس%)۴/۳(ن اطفال امتخصصازتيشکا

.)۱۰،۱۱(ر مراکز مطابقت داشته استيموجود در سا

يتخصصـ ارانيت از دسـت يشـکا کـه يمطالعات غربيبرخبرخالف

ن مطالعـه يـ اختصـاص داده اسـت، در ا  خودهبرايقابل توجهرقم

در . وجود داشته اسـت ارانياز دستتيشکا%) ۷/۲(ک مورد يفقط

کاگويشهر شيآموزشيهامارستانيبازيکيدر انجام شدههمطالع

ئت يهياز اعضاتيشکامورد۱۸۵و ارانياز دستتيمورد شکا۴۹

.)۱۲(صورت گرفته است مارستانيبيعلم

د يت مـذکر شـا  يمـاران بـا جنسـ   ياز بتيزان شـکا يـ دن مباالتر بـو 

کـه در  مرسوم در مملکت ما باشدينش سنتياز تصور و بيانشانه

را يشتريبو ارزشتياهمييقشر روستاژهيوهبهات خانوادهياکثر

2 Risk management activity
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۸۸، تابستان ۲، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه

١٢٧

و در %۳/۷۰مـا هدر مطالعـ ! قائـل هسـتند  پسر خودفرزندانيبرا

آن اسـت  هدهندحاضر نشانهمطالع.)۱۱(بود% ۵۹کا يآمرهمطالع

۲ماران با سـن کمتـر از   يببهات مربوطيشکاموارد%۷۸ب يکه قر

.)۱۱(مطابقـت دارد  قـات ير تحقيسـا جينتـا سال بوده است که بـا 

ت توجهياهمينوزادسنی هات از دوريشکا% ۳۰مطرح شدن حدود 

فـوق يگروه سـن باپزشکان را در برخوردياز سويشتريو دقت ب

ان را افـراد  يشـاک %۶۰يغربـ همطالعکيدر اگرچه. دهدينشان م

مـوارد  يدر تمامحاضرهدر مطالعيول)۷(دادند ميليمونث تشک

.نموده بوديبه طرح دعوپدر کودک اقدام

در شـاغل از پزشـکان مطروحهاتيشکا%۴۲حدود ن مطالعهيدر ا

ر يدر سـا يدرصـد ۸۰کمتر از آمـار  بوده است کهيمراکز خصوص

شـود مـي مالحظـه کـه يطـور همان.)۱۳(بوده است يراکز داخلم

دانشـگاه  وابسته بهياز مراکز آموزشتيموارد شکاسومکيحدود

يشـتر اعضـا  يو نظـارت ب کنترللزومغاميتواند پميبوده است که 

يو کـارورزان پزشـک  ياران تخصصيرا بر عملکرد دستيئت علميه

مارسـتان  يدر بانجام شـده يرسدر براگرچه. به همراه داشته باشد

پزشـکان پـاره وقـت    يجـا هپزشکان تمام وقت بـ ينيجانشياميم

زان خساراتيو م%۷/۴۱سال ۳يرا در طيزان قصورات پزشکيم

هدر مطالعـ ن وصـف يـ بـا ا .)۱۴(کاهش داده است %۳/۴۴را يمال

.)۱۱(پزشکان اشتغال تمام وقت داشتند % ۹۶تهران 

يدر مراجـع غربـ  ات مطـرح شـده  ير شـکا اکثاگرچهن حاليدر ع

بوده اسـت  اورژانسيهادر بخشارائه شدهيهاسيسروبهمربوط

در يمـاران بسـتر  يببـه ه مربوطيمرکز اروماتيشکاتياکثر)۱۱(

بـه مربـوط اتيو شـکا %)۵۷(بـوده اسـت   يمارسـتان يبيهابخش

.شـد مـي را شـامل %) ۷/۲(مورد ۱فقط اورژانسيهات بخشيزيو

يماران بستريببهپزشکشتر همکارانيتوجه بلزومديامر مونيا

مـاران يببـه نسـبت آنـان همناسب خـانواد هيو توجمارستانيدر ب

اتيشـکا در انجـام نيوالدهزيانگاگرچه. استييسرپاهت شديزيو

خـانواده بـه يمـال خسـارت وارد شـدن ايـ مـار و  يبيناتوانايفوت 

ن يـ در ااز پزشـکان اطفـال  تيکاشـ ن علتيشتريتواند باشد، بمي

ن گـروه از  يـ کـه ا %)۵۲(مـار بـوده اسـت    يفـوت ب به علتمطالعه

ات يشـکا .قرار داشتندينوزاديسنهدر محدودبيشترز ينمارانيب

ل وارد آمـدن  يـ دلو بـه %)۲۷(يعلت وارد شدن صدمات جسمانهب

ات يشـکا %۲۲تهـران  همطالعـ در. بوده است%۶/۲۱يخسارت مال

% ۲۳، يصـدمات جسـمان  وارد آمـدن %۲۷مـار،  يفـوت ب بهمربوط

ل عمـل يـ دلبـه %۴/۱۸در پزشـک،  يو سهل انگـار احساس قصور

.)۳(بوده است ص غلطيتشخليدلبه%۶/۱۰و ناموفقيجراح

يپزشـک کل موارد قصـور همکارانش کهوييدکتر عموهدر مطالع

يهارشتهشد، در ميرا شامل يقانونيسازمان پزشکبهارجاع شده

يجراحـ -يدرمـان اقدامدر انجاميمباالتيو بياطياحتيبيجراح

در . بوده استيپزشکيخطاجادين علت ايترعيشامتعددليدالبه

عدم توجـه ليدلبهمار از پزشکيبيتينارضايرجراحيغيهارشته

درمـان، عـدم وجـود ارتبـاط    انجـام بـه مار قبل از اقداميببهيکاف

ن يياز آپزشکن عدم اطالعيچنپزشک و همکارانن هميبحيصح

بـوده  يپزشکين عامل بروز خطاهايترعيشاينظام پزشکيهانامه

کـه  اشتنداظهار ديتهرانانيشاک%۴/۹مطالعهکيدر .)۱۳(است 

درمـان از پزشـکان   ايـ يمـار يدر مورد تبعـات ب يگونه اطالعچيه

جـاد  يادهند کهينشان مهايبررسنيج اينتا.)۳(اند افت نکردهيدر

ان او از نظر يا اطرافيمار وين پزشک و بيبيح و منطقيارتباط صح

در يمـوثر نقـش آنيو درمـان يصـ ير تشخيو مسيماريبهيتوج

پزشکعملکردهنحورامونيمار پيبدرحيصحنشيو بيآگاهجاديا

در صـورت يحتـ شـده اسـت  مالحظهبه دفعاتکهيطورهب.دارد

به انجام يلزوميان ويا اطرافيمار ير بيمرگ و مايارض ش عويدايپ

. کنندمينت احساسيشکا

قصور مطرح ن نوعيشتريبف شدهيتعريقصور پزشکنوع۴ن ياز ب

%) ۸/۵۶(يدولتـ ت مقـررات يـ به عدم رعامربوطهادر پروندهشده

از عـدم  يناشهاموارد آن%۹۰ش از يبکهبه آنبا توجه.بوده است

مـار در سـاعات موظـف    يبنيبـر بـال  موقع پزشک آنکالبهحضور 

هفيو احساس وظبوده است، در دسترس بودن پزشک آنکاليآنکال

يموعد قـانون حال درمار بدين بيبر بالحاضر شدنجهتياحرفه

ت يـ عنامـورد توجـه و  يستيباميمارستان يصورت درخواست بدر

ده شـده اسـت کـه    يـ اگرچه به تجربـه د .رديگخاص همکاران قرار

مارستان يدر بکه چند روز تا چند هفتهيماريبيحضور پزشک برا

نکـرده  جـاد يمـار ا يدر سرنوشـت ب يادير زييتغبوده استيبستر

حاضـر و از  مارسـتان يدر ببه موقـع پزشککهصرف آنياست ول

نـان و  ينکرده است موجبـات اطم يکوتاهانجام هرگونه اقدام الزم

. داردان او را به همراهيمار و اطرافيبيذهنهدغدغعدم

علت عدم هات مطرح شده بيشکااز% ۲۴ق ين تحقياجينتايمبنابر

گونه چين حال هيعدر. بوده استيمباالتيعلت ببه% ۱۹مهارت و 

ت در سـازمان نظـام   يشـکا منجـر بـه  ياطياحتياز انجام بيمورد

ک يـ در شـد گونه که اشـاره همان. ه ثبت نشده استياروميپزشک

را ياسـاله ۴۰مردکهبوده استيت از متخصص اطفاليمورد شکا

علـت  همـار بـ  يو درمان و سپس بتيزيوتيگاستروآنترصيتشخبا

درمان غلـط تينهادر و يص نادرست نوار قلبيعدم مهارت و تشخ

عـدم هبعـالو مهـارت عـدم يادعـا بـا پروندهنيا. فوت کرده است

مـاران يبتيـ زيواگرچـه .شـده اسـت  مطرحيدولتمقرراتتيرعا

رممکنيـ و غيرقـانون يغيامـر اطفالناتوسط متخصصسالبزرگ

بـالغ مـاران يبمـدت يطـوالن تيـ زيعدم واستيهيبديولستين

يهـا يمـار يبو درمـان صيدر تشـخ پزشـک مهارتکاهشباعث

پزشـک از وارد  آن است کـه اطياحتو شرطخواهد شدبزرگساالن
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ندارد اجتناب هادر آنيکه تبحر کافييهايرمايبهطيشدن در ح

. کند

يشده در سازمان نظام پزشـک يبررسهمورد پروند۳۷باالخره از و

تاييـد مـورد منجـر بـه   ۸پزشک و همورد منجر به تبرئ۲۹هياروم

از مطـرح شـده  اتيشکا%۵/۲۱. ده استيگردپزشکهيت عليشکا

ــ ــز خصوص ــکا%۵/۳۶و يمراک ــهاتيش ــ از ممطروح ــز دولت يراک

کـه  اسـت يدر حـال نيـ و اانـد قرار گرفتهتاييدمورديآموزشريغ

مورد ) يدانشگاه(يمطرح شده از مراکز آموزشاتيک از شکايچيه

يو اجبـار حضور مـداوم علتهبدين امر شايا.اندقرار نگرفتهتاييد

کيکشـ صورتبهيدانشگاهيهامارستانيدر بياران تخصصيدست

يرويئت علمـ يهيو اعضاارانيکارورزان، دستهانو نظارت چندگ

از مـوارد عـدم  ياريدر بسکهاينبه با توجه(باشد يماران بستريب

بـوده  تيشـکا در انجـام ياصـل عامـل مارسـتان يدر بآنکالحضور

ت از پزشـکان  يانجام شـکا ماران جهتيببيق و ترغيبا تشو.)است

و وکـالء يبرخـ يسـو از يمـال و خساراتازاتيبه منظور اخذ امت

گونـه چيکـه هـ  ميشوميياتيشاهد شکاافراد سودجو بعضی مواقع

در شـده يبررسـ يدعاو%۳در " مثال. ندارنديو علميواقعيمبنا

يآثـار سـوء از خـدمات پزشـک    گونـه چيکـا هـ  يدر آمرک مطالعهي

شده يمار مدعيبيدعوکيدر مثاليبرا.)۶(مالحظه نشده است 

مقاومييطالاستافديتولمنجر بهانجام شدهيهادرمانکهاست

بـر  يمبنـ يشـاهد گونهچيکه هحال آن. شده استنيليسيمتبه

ــ وجـود عفونــت  .)۱۵(ثبـت نشــده اســت  يشــاکيدر پرونـده طب

در انجـام  يمهمـ نقـش يغربـ يدر آمارهااگرچهيماليهازهيانگ

ز در رسـد هنـو  مينظر بهيولداشته استيقصور پزشکازتيشکا

انجـام  همطالعـ کيـ که در يطورهست، بينياصلهزيمملکت ما انگ

ان در يشـاک تيجلب رضـا يبرايمالت جبرانيدر تهران اهمشده

.)۶(بـوده اسـت   کـم %۲/۳۷و در متوسط% ۷/۱۰اد، در يز% ۱/۵۲

ک پـنجم  يـ معـادل  % ۶/۲۱(ت يمـورد شـکا  ۸ن ين حال از بيدرع

شـده  تاييـد مورد ۱تنها يبه جبران خسارات مالمربوط) اتيشکا

.است

در چنـد مـورد   شدهيبررسيهاان پروندهيدر مذکر استبهالزم

گـر  يديشان به پزشکياهمراجعنيوالدتيشکابهاقداميعلت اصل

ديجدمعالجپزشکتوسطهاک آنيمار و تحريبتداوم درمانجهت

کـم  يهـا ن امر از جلـوه يمتاسفانه ا. بوده استيپزشک قبلهيبرعل

هياولتکرار اصولحلک راهيديشا! ماستدر مملکتر طبابتينظ

در يوانيـ مـاران و اطراف يسخن گفتن بـا ب هو نحويپزشکاخالق

مـدون آمـوزش   يهـا ر آن در برنامـه يموجـود و سـ  يمـار يمورد ب

در طـول  يپزشکاخالقهياولاصولبين ترتيتا به اباشدپزشکان

ين گزارش و اطالع رسـان امحققيخبرزعمهب. نشودفراموشزمان

يهـدف اصـل  بـه دنيدر جهت رسـ ياساسيامريپزشکيخطاها

انـد نشـان داده هايبررسيبرخاگرچه. زان خطاهاستيکاهش در م

باعث يپزشکيدر گزارش خطاهايتهاجميهااز روشهکه استفاد

بـه مربـوط يپزشـکان بـا دعـاو   هزان مواجهـ يـ کـاهش در م جاديا

ـ )۱۶،۱۷(انـد شدهيپزشکقصورات گـزارش  يهـا سـتم يدر سيول

و کامـل دادن اطالعاتيبرايکمترلير تمايپزشکان درگياجبار

گـران  يدبـه کمکياصلهزيحالت انگنيدر اچرا که. دارنداتيجزئ

باشـد مـي خ و مجازات يدر مقابل توبيو هدف محافظت فردنبوده

وطلبانـه و  دايحـالت يگـزارش دهـ  يهاستميکه سيهنگام.)۱۸(

يدتريـ ن حال مفيتر و درعداشته باشند اطالعات کامليهيرتنبيغ

يحال پزشکان تمـام نيادرزيرادهندميستم قراريار سياخترا در

اتيـ جزئداشـتن . نـد ينماميمطرحترس از مجازاتبدونماجرا را

.)۱۸(صورت گرفته استيخطاافتن علتيدر ياطالعات رمز اصل

رامـون  يپيمتفـاوت يهـا دگاهيـ نظرات و ديان داراماريپزشکان و ب

مـاران  يسـو ب کيـ از .)۱۹(هسـتند  يپزشـک يخطاهـا يسازفاش

ل يـ داده شـده هسـتند و تما  مضر رخيخطاهايسازفاشخواهان

هـا داده شده است بـدان در مورد آنچه رخياطالعات کافدارند که

تـوان  مـي ه که چگونکه بدانندماران عالقمند هستنديب. داده شود

ن خطاهـا را کـاهش داد و از بـروز مجـدد     ياز ايآثار و عوارض ناش

انگر آن اسـت  يـ ن مطالعه بيگر هميدياز سو. کرديريشگيپهاآن

يرخ داده شده دارند ولـ يخطاهايل به افشايز تمايکه پزشکان ن

ن شفاف يل دارند که کلمات بکار برده شده جهت اين حال ميدر ع

يقانونيهاييپاسخگوينه را برايتخاب شوند و زمانيخوبهبيساز

يکا گـزارش خطاهـا  يدر آمرالتيهفت ا.)۱۹(فراهم نسازنديبعد

۲۰۰۲در سـال ايلوانيپنسـ الـت ياند که اساختهيرا اجباريپزشک

ظرفيستيباميهان گزارشيا. رودشمار میبههان آنياوليالديم

ر يدبه هر حال.)۱۶(شونداعالميپزشکيبروز خطاروز پس از۷

مملکتيپزشکنظامدر سازمانيبخشنيس چنيتاسلزومزوداي

ـ يبنـابرا . ز احساس خواهد شـد يما ن رسـد الزم اسـت  مـي نظـر  هن ب

مختلـف  يهـا جنبـه ييشناساباز از هم اکنونينپزشکان کشور ما

مناسب يخود راهکارهايتخصصهطيدر حتيشکابهيمنتهعيشا

و در زمـان مناسـب از آن   يرا طراحهااز وقوع آنيريشگيجهت پ

ت از يموارد شکاين مقاله شامل تماميکه ااينبا وجود .رنديبهره گ

به هـر  يباشد ولميده ساله هک دورين کودکان در طول امتخصص

و پزشـکان و  مارانيخوشبختانه از جهت ب(ات ين شکايحال تعداد ا

گـر  يدطرفاز . بوده استکم) يآماريهايمتاسفانه از جهت بررس

گذشت زمـان علـل و نـوع    بامردميهادگاهينش و دير در بييبا تغ

لذا تکـرار و  . بابدیر مييز تغيت از پزشکان نيقصورات منجر به شکا

نـه  يآتـ يهـا از موارد در ساليشتريببا تعدادين بررسيل ايتکم

ن يـ ر ايسـ ق خواهد افـزود بلکـه   يتحقيآماريريبر استناد پذتنها

.ز روشن خواهد ساختيرا نراتييتغ
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ر و تشکريتقد
ــده ــاننگارن ــود الزم  گ ــه برخ ــيمقال ــات و يبم ــه از زحم ــد ک نن

ه يـ ارومين سـازمان نظـام پزشـک   يمسـئول همانيصـم يهايهمکار

است محتـرم سـازمان و جنـاب    يريالنيدکتر ميجناب آقاژهيوهب

سـازمان  ير انتظـام ايو داديدکتر رضا فروهر معاونت پژوهشيآقا

.ندينمايه تشکر و قدردانيارومينظام پزشک
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