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Evaluation of Anesthesia Malpractice Files Referred to the 
Isfahan Legal Medical Center in 2009-2015

[1] Prevalence of anesthetic injuries in claims referred to Tabriz medical council (1995 to 
2000) [2] Malpractice and system of expertise in anaesthetic procedures in Turkey [3] The 
influence of the current medicolegal climate on New South Wales anaesthetic practice [4] 
Mortality associated with anaesthesia. a case review study [5] Malpractice cases of 
anesthesiology leading to death or impairment referring to Shiraz forensic medicine 
commissions during 2006-2011 [6] A 6 years study on anaesthesiologist’s medical 
malpractice cases referred to Tehran medicolegal commission (1994-2000) [7] Medication 
errors in anaesthesia and critical care [8] Lecture notes of forensic medicine [9] Injuries 
associated with regional anesthesia in the 1980s and 1990s: A closed claims analysis [10] 
Evaluation of five years claims against anesthesia care team in legal medical center and 
anesthetics team in Isfahan [11] Assessment of medical negligence leading to death in legal 
medicine organization sessions between 1995 and 1999 

Aims Today with increasing the number of surgeries and their variety, malpractice complaints 
against anesthesia care team are increased. The aim of this study was to recognize the causes 
and effective factors in injuries lead to the anesthesia malpractice.
Instrument & Methods This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 
the files of malpractice complains against the anesthesia care team in the Isfahan Legal Medical 
Center in 2009-2015. The subjects were analyzed through descriptive statistic using SPSS 23 
software.
Findings 60 files related to the anesthesia field were investigated which in 28 files (46.7%) 
malpractice of anesthesia care team were confirmed and in all records, the anesthesiologist 
was the culprit.
Anesthesia method in 73.3% of cases was general anesthesia and most of the surgical 
procedures (86.7%) were elective surgeries. In 38 cases, the result was the death of the 
patients and autopsy were performed in 29 cases (76.2%). The mechanism of injury in 29 cases 
(48.3%) was respiratory system disorders.
Conclusion Depending on the specific conditions in the operating rooms, visits of patients 
by anesthesiologist before surgery, performing required tests and advice, perception in 
determining the anesthesia method especially in elective surgery, pay attention to the patient’s 
respiratory system function during surgery, anesthesia and in recovery status is very necessary 
to reduce the anesthesia errors. As well as it is necessary to have an autopsy of the corpse in the 
case of a patient’s death or impairment in order to identify the culprit easily.
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به  افتهیارجاع یهوشیقصور ب یهاپرونده یابیارز
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 چکيده

تعداد اعمال جراحی و تنوع آنها، شكایت از تیم  امروزه با افزایشاهداف: 
بیهوشی نیز به دالیل مختلف افزایش یافته است. هدف این مطالعه، شناسایی 

 های منجر به قصور بیهوشی بود.علل و عوامل موثر در بروز آسیب
صورت مقطعی است تحلیلی به -این تحقیق یك مطالعه توصیفیها: ابزار و روش

شده در كمیسیون پزشكی قانونی اصفهان طی های مطرحکه در آن تمام پرونده
در مورد شكایت از كادر بیهوشی بررسی شده و با  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۸های سال

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS 23افزار استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم
پرونده مربوط به شكایت از رشته بیهوشی مورد بررسی قرار  ۶۰تعداد ها: یافته

) رای بر علیه كادر بیهوشی (قصور) صادر شد و در %۴۶٫۷مورد ( ۲۸گرفت که در 
تمامی این موارد متخصص بیهوشی نیز مقصر اعالم شده بود. روش بیهوشی در 

صورت الكتیو بود. ) به%۸۶٫۷موارد عمومی و بیشترین اعمال جراحی ( ۷۳٫۳%
) از اجساد %۷۶٫۲مورد ( ۲۹بار مرگ بود كه در مورد فرجام زیان ۳۸در 

) مكانیزم آسیب، اختالل %۴۸٫۳مورد ( ۲۹كالبدگشایی انجام شده بود. در 
 سیستم تنفسی بود. 

های عمل، ویزیت قبل از عمل با توجه به شرایط خاص در اتاقگیری: نتیجه
های الزم، دقت در ها و مشاورهبیهوشی، انجام آزمایش بیماران توسط متخصص
ویژه در اعمال جراحی الكتیو، توجه به سیستم تنفس تعیین روش بیهوشی به

بیمار حین عمل جراحی و بیهوشی و در ریكاوری و بخش برای كاهش خطاهای 
بیهوشی بسیار ضروری است و الزم است در صورت فوت بیمار حتمًا بیوپسی از 

راحتی صورت نجام شود تا در صورت فوت یا نقص عضو تعیین مقصر بهجسد ا
 گیرد.

 متخصص بیهوشی، قصور، خطای پزشكی، پزشكی قانونی، كالبدگشاییها: کلیدواژه
 

 ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
 ۹/۲/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
ها شده است، پیشرفت در درمان بیماریامروزه ظهور فناوری باعث 

های جامعه پزشكی شاهد افزایش روزافزون اما با وجود همه تالش
شكایات از تیم بیهوشی و كادر درمان هستیم. در حال حاضر با 
افزایش تعداد اعمال جراحی و تنوع آنها انتظار جامعه از 

های متخصصان بیهوشی برای مراقبت از بیماران بر طبق استاندارد
این رشته تخصصی افزایش یافته و مسئولیت متخصص بیهوشی را 

 .[1]دنبال داشته استدر مقابل قوانین و ضوابط به
ومیر ناشی از بیهوشی انجام شده و مطالعات زیادی در مورد مرگ

الزم به ذكر است كه اكثر این مطالعات به تاثیر چندین عامل 
ان عامل مهمی در این عنوویژه خطاهای پرسنلی بههمزمان و به

. نقش و دخالت بیهوشی و متخصص [2]اندومیرها اشاره داشتهمرگ
های در حین و بعد از اعمال جراحی قابل بیهوشی در بخشی از مرگ

های مرتبط با بیهوشی براساس نوع انكار نیست. میزان مرگ
ویژه زمان مورد بررسی و جمیعت مورد مطالعه و بهمطالعه، مدت

در  ۱۰تا  ۰۵/۰های ناشی از بیهوشی، از شده به مرگالقتعریف اط
مورد گزارش شده است. البته تاكید شده است كه میزان مرگ  ۱۰۰۰

سال  ۶۵در اطفال با سن كمتر از یك سال و سالمندان باالتر از 
 یابد.افزایش می

علت حوادث غیرمترقبه توانند بهبار میدر رشته بیهوشی، نتایج زیان
راحی و بیهوشی ایجاد شوند، ولیكن بدیهی است كه در حین ج

ترین گام در پیشگیری از آنها، شناسایی و ارزیابی اولین و اساسی
 علل ایجادكننده است.

گاهی علت قصور مربوط به كادر بیهوشی نیست، اما ظاهرًا خطای 
بیهوشی گزارش شده یا این كه مرتبط با عدم حضور پزشك یا 

و اشتباه در روش بیهوشی و مخصوصًا خطا  اشتباه در دوز دارویی
 در پایش بیمار است.

نفسه دربردارنده خطراتی است و احتماًال هر عمل جراحی فی
عوارضی دارد. پزشك هر قدر واجد معلومات عالی و اطالعات كافی 

هایی كه انجام و تجربه در رشته تخصصی خود باشد و در درمان
نه پزشكی بوده و نظامات و دهد دارای حسن نیت و اخالق حسمی

مقررات مربوطه را رعایت نماید، باز هم ممكن است در بعضی از 
 موارد دچار عدم موفقیت در معالجه بیماران خود شود.

المللی از شكایات پزشكی نیز حاكی از آن است كه های بینگزارش
عالوه، امروزه ها سیر صعودی داشته است. بهمیزان شكایت

یكی از مشكالت بالقوه در سالمت عمومی است، خطاهای پزشكی 
های زیرا بسیاری از این خطاها باعث آسیب بر نیاز و هزینه

. آمارهای برگرفته از مراجع قضایی ایاالت [3]شودبهداشتی می
 ۱۹۸۶در سال  %۸متحده نشانگر آن است كه شكایت از پزشكان از 

 .[4]رسیده است ۱۹۹۰در سال  %۲۷به 
بار و پیشگیری از آنها، آگاهی از میزان نتایج زیانمنظور لذا به

های پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و عوامل موثر در بروز آسیب
جدی منجر به قصور پزشكی در رشته بیهوشی در طول هفت سال 

های موجود ) در پرونده۱۳۹۴تا انتهای سال  ۱۳۸۸(ابتدای سال 
 جام شد. كمیسیون پزشكی در پزشكی قانونی اصفهان ان

 
 هاابزار و روش

صورت مقطعی تحلیلی به -این تحقیق یك مطالعه توصیفی
شده در كمیسیون های مطرحنگر) است که در آن پرونده(گذشته

تا  ۱۳۸۸پزشكی قانونی اصفهان طی هفت سال از ابتدای سال 
در مورد شكایت از كادر بیهوشی مورد بررسی قرار  ۱۳۹۴انتهای سال 

 گرفت. 
های منظور اطالعات موجود از شكایات بیماران و پروندهبدین 

آوری شده از بیمارستان استخراج شد و در فرم جمعبالینی ارسال
ساخته ثبت شد. بنابراین کلیه نامه محققاطالعات در پرسش

صورت سرشماری ساده پرونده) به ۶۰های قصور بیهوشی (پرونده
 مورد بررسی قرار گرفتند.

های پزشك، روش شده شامل سن پزشك، سابقهآوریهای جمعداده
بیهوشی، علت شكایت، نوع و درجه قصور و نظریه كارشناسان 

 كمیسیون پزشكی بود.
های صورت میدانی و با بررسی پروندهروش گردآوری اطالعات به

شده به كمیسیون پزشكی قانونی قصور پزشكی كادر بیهوشی معرفی
ها ساخته برای بررسی درصد پروندهقنامه محقاصفهان بود و پرسش

ها نسبت به كل شكایات، حضور و قصور، درصد محكومیت پرونده
یا عدم حضور پزشك، روش بیهوشی، خطا در پایش بیمار یا دوز 
اشتباه داروی مصرفی مورد استفاده قرار گرفت. نهایتًا اطالعات بعد 

ایه شد و بندی و اراز بررسی، با استفاده از آمار توصیفی جمع
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 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 23افزار براساس نرم
 

 هایافته
های ای كه در آنها از كادر درمان طی سالپرونده ۱۰۷۱از بین كل 

كل  %۵٫۶پرونده ( ۶۰طرح شكایت شده بود، تعداد  ۱۳۹۴تا  ۱۳۸۸
ها) مربوط به شكایت از كادر بیهوشی بود که از این تعداد، پرونده

 ) بودند.%۴۳٫۳نفر زن ( ۲۶) و %۵۶٫۷نفر مرد ( ۳۴
 ۳۲) و در %۴۶٫۷پرونده قصور كادر بیهوشی محرز شده بود ( ۲۸در 

) قصور كادر بیهوشی احراز نشده و كادر بیهوشی %۵۳٫۳پرونده (
 تبرئه شده بود. 

مورد قصور كادر بیهوشی، متخصص بیهوشی نیز مقصر  ۲۸در كل 
بودند از بین  ها كه مرتكب قصور شدهشناخته شده بود. در بین آن

مباالتی بود که مورد قصور بیشترین نوع قصور از نوع بی ۲۸
) عدم دقت در %۶۴٫۳مورد ( ۱۸مباالتی در ترین نوع بیشایع

گرفتن شرح حال، معاینه، عدم توجه به عالیم بالینی، عدم كنترل 
های تخصصی و ها حین عمل، عدم درخواست مشاورهدستگاه

) %۱۴٫۳مورد ( ۴مایشات كلینیكی و پاراكلینیكی و بعد از آن در آز
) %۱۰٫۷مورد ( ۳عدم رعایت نظامات دولتی و سپس در 

 ) عدم مهارت بود.%۱۰٫۷مورد ( ۳احتیاطی و در بی
موارد جراحی در شیفت  %۵۳٫۳شده های انجامدر بین كل جراحی

در بین در شیفت شب بود.  %۱۳٫۳در شیفت عصر و  %۳۳٫۳صبح، 
عمل  ۱۵مواردی كه رای به قصور كادر بیهوشی داده شده بود 

 ۴) در شیفت عصر و %۳۲٫۱عمل ( ۹) در شیفت صبح، ۵۳٫۶%(
 ) در شیفت شب انجام شده بود.%۱۴٫۳عمل (

در مورد سن پزشكانی كه رای به قصور آنها داده شده بود بیشترین 
و بعد از ) %۴۶٫۴سال ( ۴۰-۵۰رنج سنی پزشكان مقصر در سنین 

-۴۰) و بعد محدوده سنی %۲۵٫۰سال ( ۵۰-۶۰آن در محدوده سنی 
) %۷٫۱سال ( ۶۰) و بعد در محدوده سنی باالی %۲۱٫۴سال ( ۳۵
 بود.

در مورد سابقه كار پزشكان، بیشترین قصور مربوط به پزشكان با 
) و بعد در پزشكان با %۴۶٫۴مورد ( ۱۳سال در  ۱۰-۲۰سابقه كار 
-۱۰)، و بعد پزشكان بین %۲۸٫۶مورد ( ۸سال در  ۲۰-۳۰سابقه كار 

سال  ۳۰)، و پزشكان باالی %۱۷٫۹مورد ( ۵سال سابقه كار در  ۵
 ) بود.%۷٫۱مورد ( ۲سابقه كار در 

نفر  ۶در بین بیمارانی كه در مورد آنها قصور انجام شده بود 
 ۳مورد زیر شش ماه و  ۳سال بودند (اطفال) كه  ۱۹) زیر ۲۱٫۴%(

-۳۵) بین %۳۹٫۲نفر ( ۱۱ده سال سن داشتند. همچنین مورد زیر 
سال (میانسال) و  ۶۵تا  ۳۵) بین %۲۱٫۴نفر ( ۶سال (جوان)،  ۲۰
 سال (مسن) بودند. ۶۵) باالی %۱۷٫۹نفر ( ۵

) %۲۱٫۴نفر ( ۶) حین عمل، در %۶۰٫۷نفر ( ۱۷زمان رخداد قصور در 
اخل ) حین انتقال به بخش و د%۱۴٫۲نفر ( ۴انتهای عمل و در 

 ) در ریكاوری بود.%۳٫۶بخش و در مورد یک نفر (
) متخصص %۹۶٫۷نفر ( ۵۸دهنده در سطح تحصیالت فرد بیهوشی

 ) رزیدنت دستیار بیهوشی بود.%۳٫۳نفر ( ۲بیهوشی و در 
 %۷۳٫۳شده كه شكایت قصور مطرح شده بود، در كل موارد جراحی

احی تحت عمل جر %۲۶٫۷تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی و 
موردی كه رای به  ۲۸بودند. در بین با بیهوشی موضعی قرار گرفته 

نفر  ۶) بیهوشی عمومی و %۷۸٫۶نفر ( ۲۲قصور داده شده بود 
 ) بیهوشی موضعی داشتند. ۲۱٫۴%(

صورت الكتیو ) به%۸۶٫۷عمل ( ۵۲شده های انجاماز بین كل عمل
 ).%۱۳٫۳نفر اورژانسی بود ( ۸و 

) خطا %۷۸٫۶مورد ( ۲۲صادرشده به قصور در مورد رای  ۲۸از بین 

) خطا در %۲۱٫۴مورد ( ۶در پایش بیمار صورت گرفته بود و در 
 پایش بیمار صورت نگرفته بود. 

علت ) به%۳٫۶مورد رای صادرشده به قصور یك نفر ( ۲۸از بین 
مورد  ۷اشتباه در دوز داروی بیهوشی دچار عارضه شده بود. در 

شده، قصور مرتبط با وسایل رای به قصور داده مورد ۲۸) از ۲۵٫۰%(
بیهوشی بود كه عالوه بر متخصص بیهوشی مسئول فنی بیمارستان 

نفر، رای به قصور  ۲۸) از %۱۰٫۷مورد ( ۳نیز مقصر شناخته شد. در 
 علت تزریق اشتباه دارو بود.شده بهداده
ی و ) آزمایشات كلینیك%۲۱٫۴مورد از كل موارد رای به قصور ( ۶در 

پاراكلینیكی الزم قبل از عمل توسط متخصص بیهوشی درخواست 
) آزمایشات كلینیكی و %۷۸٫۶مورد ( ۲۲نشده بود و در 

پاراكلینیكی قبل از عمل توسط متخصص بیهوشی درخواست شده 
 بود.

) توسط %۴۲٫۸نفر ( ۱۲مشاورات تخصصی قبل از عمل جراحی در 
) انجام شده %۵۷٫۱فر (ن ۱۶متخصص بیهوشی انجام نشده بود و در 

 بود. 
) %۵۳٫۶نفر ( ۱۵بیشترین قصور در بیمارستان خصوصی به تعداد 

) و كمترین قصور %۳۲٫۱نفر ( ۹و بعد بیمارستان دولتی به تعداد 
 ) انجام شده بود. %۱۴٫۳نفر ( ۴در بیمارستان آموزشی به تعداد 

ی شده كه دعوای قصور بیهوشپرونده شكایات مطرح ۶۰از بین كل 
علت مرگ بیمار طرح ) به%۶۳٫۳پرونده ( ۳۸مطرح شده بود 
 شكایت شده بود.

) مرگ %۶۰٫۷مورد ( ۱۷شده در مورد رای به قصور داده ۲۸از بین 
مورد  ۱۰دنبال قصور متخصص بیهوشی ایجاد شده بود و در به
) بدون %۶/۳) قصور منجر به نقص عضو و در یک مورد (۳۵٫۷%(

 عارضه بود.
نفر  ۲۹ها در كل شده در این پروندهمورد مرگ گزارش ۳۸از بین 

 ۹) بیوپسی شده و تحت كالبدگشایی قرار گرفته بودند و ۷۶٫۲%(
بودند و جسد بدون كالبدگشایی دفن  ) بیوپسی نشده%۲۳٫۸نفر (

 شده بود. 
بار شده بود، به های درگیر كه منجر به عوارض و نتایج زیانارگان

 -) و دستگاه قلبی%۳/۴۸نفر ( ۲۹فسی در ترتیب شامل دستگاه تن
) بود و در مرتبه بعدی، حوادث سایر %۴۰٫۰نفر ( ۲۴عروقی در 

ها شامل سكته مغزی، شوك، اختالل آب و الكترولیت، نكروز ارگان
 شد.پوست و حساسیت دارویی می

پرونده) براساس  ۶۰علت طرح شكایت علیه كادر بیهوشی (كًال 
های شكایت از كادر بار در صاحبان پروندهنفراوانی نوع نتیجه زیا
مورد  ۱۰)، %۶۳٫۳علت مرگ (مورد به ۳۸بیهوشی به ترتیب 

دنبال هیپوكسی مغز منجر به زوال عقل ) نارسایی مغزی به۱۶٫۷%(
 ۲) صدمه راه هوایی، %۳٫۳مورد ( ۲یا كاهش شدید عملكرد مغز، 

 ۲وی، ) عفونت ری%۳٫۳مورد ( ۲) آسیب دندانی، %۳٫۳مورد (
) سكته قلبی، یك %۱٫۷) نكروز پوست، یك مورد (%۳٫۳مورد (
پزشكی، یك دنبال الكتروشوك روان) شكستگی اندام به%۱٫۷مورد (
دنبال ) ضعف اندام تحتانی و اختالل كنترل ادرار به%۱٫۷مورد (

دنبال ) كوری چشم به%۱٫۷عمل اورولوژی و یك مورد (
 م بود.جاشدن لنز و پارگی شبكیه چشجابه

بار شده بود، در زای خاص كه منجر به نتایج زیاناتفاقات خسارت
 های طرح شكایت از كادر بیهوشی به شرح زیر بود: كل پرونده

پارگی شریان حین الپاراسكوپی (شامل برداشتن كیسه صفرا از  -
طریق الپاراسكوپی و عمل جراحی آپاندیس به روش الپاراسكوپی) 

 دنبال پارگی شریان حین عمل شدهه مرگ بهمورد منجر ب ۴كه در 
مورد در بخش بعد از افت فشار متوجه موضوع شده  ۴بود كه هر 
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بودند جان بیمار را نجات  بودند و با وجود اقدامات احیا نتوانسته
 دهند.

دنبال اعمال جراحی آمبولی چربی و اختالالت آب و الكترولیت به -
 زیبایی و لیپوساكشن

 ر از تختسقوط بیما -
دنبال الكتروشوك در بخش شكستگی ران (یك مورد) به -

 پزشكی دنبال الكتروشوك در بخش روانپزشكی و فوت بیمار بهروان
 ها قبل از عمل علت عدم معاینه دندانآسیب دندانی به -
دنبال عمل ضعف اندام تحتانی و اختالل كنترل ادراری به -

 واریكوسل
دنبال عدم حضور و فلج مغزی جنین بهمرگ مادر، مرگ جنین  -

متخصص بیهوشی یا دیرآمدن متخصص بیهوشی یا تاخیر در 
 تشخیص وضعیت بحرانی بیمار و تشدید بروز عارضه

علت علت نشت ماده بیهوشی زیر پوست بهنكروز پوست به -
 جایی برانول و عدم توجه متخصص بیهوشی (یك مورد)جابه

 وزنی (توسط متخصص بیهوشی)دنبال طب سنكروز پوست به -
دنبال نارسایی قلبی حین عمل كه متخصص فوت بیمار به -

 بیهوشی قبل عمل مشاورات الزم را نداده بود.
شده دارای اختالل مورد فوت ۳۸مورد از كل  ۶و جالب این كه 

كاری تیروئید بودند تیروئیدی شامل كانسر تیروئید یا پركاری یا كم
عامل دخیل در فوت بیمار بود و این لزوم  و مشكل تیروئیدی نیز

توجه بیشتر متخصص بیهوشی هنگام عمل بیماران با مشكالت 
تیروئیدی و رعایت جوانب احتیاط بیشتر را در این بیماران 

 رساند.می
دنبال حساسیت به داروی بیهوشی از اتفاقات فوت بیمار به -

 بار بود.خسارت
نفر دچار  ۸مورد) كه  ۱۰زی (دنبال هیپوكسی مغآسیب مغزی به -

نفر دچار هیپوكسی و عوارض خفیف مغزی شده  ۲زوال عقل و 
 بودند.

 موارد بود. %۴۸٫۳آسیب دستگاه تنفسی در  -
علت موارد به %۴۳٫۳كه در این میان مكانیزم آسیب تنفسی در 

گذاری مشكل و بقیه موارد علت لولهبه %۴۰٫۰تهویه ناكافی و در 
 نی با اكستوباسیون زودتر از موعد بود.گذاری طواللوله

 
 بحث 

 بیهوشی قصور هایپرونده پژوهش حاضر با هدف بررسی
 ۱۳۸۸-۹۴ هایسال طی اصفهان قانونی پزشكی مركز به یافتهارجاع

 انجام شد.
كادر بیهوشی كه علیه آنها طرح شكایت  %۴۶٫۷در پژوهش حاضر 

شده بود مقصر شناخته شدند و محكوم به پرداخت غرامت شدند و 
در تمام موارد متخصص بیهوشی نیز مقصر شناخته شد، در حالی 

موارد قصور متخصص  %۳۷٫۱، [5]و همکاران باستانیكه در مطالعه 
در تهران در  [6]و همکارانی محفوظبیهوشی محرز شده و در بررسی 

 اند.موارد متخصص بیهوشی مقصر شناخته شده ۶۶٫۲%
موارد متخصص  %۹۶٫۷دهنده در سطح تحصیالت فرد بیهوشی

در شیراز  [5]و همکاران باستانیبیهوشی بود، در حالی كه در مطالعه 
 محفوظیدهنده متخصص بیهوشی و در مطالعه تمام افراد بیهوشی

لیسانس تكنسین با فوق %۵٫۹۷متخصص و  %۹۴ [6]و همكاران
اند. بیشتر بیمارانی كه در مورد آنها قصور انجام شده بیهوشی بوده
سال  ۳۸سال) بودند و میانگین سن بیماران  ۲۰-۳۵بود جوان (

سال بوده  ۳۹و همکاران میانگین سنی  باستانیبود. در تحقیق 
در مطالعه دیگری که تقریبًا مشابه مطالعه حاضر است و  [5]است

های قضایی بیهوشی در مریلند، میانگین سن شاكیان روی پرونده
 .[7]سال بود ۴۵

مواردی كه متخصصان  %۶۰٫۷های مطالعه حاضر مطابق یافته
طور بودند منجر به مرگ بیمار شده بود. به بیهوشی رای قصور گرفته

جام شده ای كه در سازمان پزشكی قانونی تهران انمشابه در مطالعه
ای كه در پزشكی قانونی شیراز انجام شده و در مطالعه [6]است
 اكثر موارد شكایت منجر به فوت شده بود. [5]است

موارد، اجسادی كه طرح شكایت از كادر بیهوشی داشتند  %۷۶٫۲در 
كالبدگشایی (اتوپسی) شده بودند. بیوپسی اگر چه اغلب در اثبات 

كننده نیست و اغلب هیچ كمكقصور كادر درمان بیهوشی چندان 
توان یافت، ولی در عالمتی دال بر قصور كادر بیهوشی را در آن نمی

ای ناشناخته و تعیین میزان شدت های زمینهتشخیص بیماری
شده متوفی و غالبًا برائت كادر درمان ای شناختههای زمینهبیماری

معالج مفید است. گاهی علت مرگ، یك بیماری تشخیص 
خصوص در این موارد انجام اتوپسی ارزش شده قبلی است و بهنداده

 . [8]كندپیدا می
) حین عمل بوده است كه %۶۰٫۷نفر ( ۱۷زمان رخداد قصور در 

مربوط به عدم توانایی در اداره تغییرات حین عمل و ناشی از 
مانیتورینگ ناكافی بیمار و همچنین ناتوانی ریه و قلب و عروق در 

ت است. در مطالعه پزشكی قانونی شیراز نیز پاسخ به تغییرا
بیشترین زمان و محل وقوع حادثه مربوط به اتاق عمل و حین 

 شكايات دیگری نیز دوسوم مطالعه . در[5]بیهوشی بوده است
 از ناشی و تغييرات حین عمل اداره در توانايی عدم به مربوط

 به پاسخ در عروق و قلب ناتوانی و بيمار ناكافی مانيتورينگ
 .[9]بود تغييرات

) و كمترین قصور %۵۳٫۶بیشترین قصور در بیمارستان خصوصی (
). در تحقیقی كه در %۱۴٫۳در بیمارستان آموزشی اتفاق افتاده بود (

نیز كمترین میزان قصور  [5]پزشكی قانونی شیراز انجام شده است
های های آموزشی و بیشترین قصور در بیمارستاندر بیمارستان

 ود.خصوصی ب
بیشترین تابلوی مرگ در مطالعه حاضر مربوط به اختالالت تنفسی 

علت تهویه ناكافی بود كه بیشترین مكانیزم اختالل تنفسی به
) بوده است. در مطالعه %۴۰٫۰گذاری مشكل () و بعد لوله۴۳٫۳%(

نیز  [10]و همکاران قشالقیو در مطالعه  [5]و همکاران باستانی
وط به اختالالت تنفسی بوده است، در بیشترین تابلوی فوت مرب

ترین علت فوت در شایع [11]و همکاران توفیقیحالی كه در مطالعه 
بیهوشی چیزی جدای از علت مراجعه اولیه به پزشك بوده كه اغلب 

علت عدم توجه به ) اتفاق افتاده كه به%۵۰متعاقب هیپوكسی (
در اتاق  عالیم بالینی حین عمل جراحی و عدم تجهیزات پیشرفته

 عمل و كمبود کارکنان مجرب بوده است.
با توجه به اهمیت دقت به شرایط خاص بیماری در اتاق عمل، 

تواند منجر به ترین قصور و كوتاهی توسط كادر بیهوشی میكوچك
تواند منجر به نقص عضوی یا مرگ بیمار شود كه این مساله می

شود و شدن و تحریك اذهان عمومی و سیستم قضایی آشفته
 شكایات زیادی از کارکنان پزشكی صورت گیرد.

لذا ویزیت قبل از عمل بیماران توسط متخصص بیهوشی و انجام 
های الزم و دقت در تعیین روش بیهوشی ها و مشاورهآزمایش

مخصوصًا در اعمال جراحی انتخابی كه متخصص دقت كافی برای 
و همچنین  انتخاب روش بیهوشی و انجام اقدامات الزم را دارد

توجه ویژه به سیستم تنفس بیمار حین عمل جراحی و بیهوشی در 
ریكاوری و بخش و در صورت فوت بیمار تاكید بر انجام بیوپسی 
نقش بسزایی در كاهش خطاهای حین بیهوشی و آسیب یا مرگ 
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 بیماران و تعیین مقصر دارد.
توجه  مباالتی بوده استنظر به این كه بیشترین قصورها از نوع بی

بیشتر به وظایف و اقداماتی كه باید توسط متخصص قبل و حین 
عمل و بعد از عمل انجام شود، كمك زیادی به جلوگیری از عوارض 

 ایجادشده برای بیمار، از جمله نقص عضو و مرگ دارد.
 خصوص در کافی اطالعات فقدان مطالعه، این هایمحدودیت از

 محدودیت و قصور موارد همه بالینی هایپرونده بررسی جزئیات
 بیهوشی قصور موارد همه در شکایت دادخواست ارایه عدم دیگر
 . است

 نقش هاپرونده اطالعات تکمیل در که افرادی شودمی پیشنهاد
 انجام همچنین شوند. توجیه هاپرونده تردقیق تکمیل در دارند

 حیطه در باال ریسک با هایپرونده مورد در نگرآینده مطالعات
 .شودمی توصیه بیهوشی

 
 گیرینتیجه

برای كاهش شكایات از تیم بیهوشی با توجه به شرایط خاص در 
های عمل، ویزیت قبل از عمل بیماران توسط متخصص اتاق

های الزم، دقت در تعیین ها و مشاورهبیهوشی، انجام آزمایش
ویژه در اعمال جراحی الكتیو، توجه به سیستم روش بیهوشی به

بیمار حین عمل جراحی و بیهوشی و در ریكاوری و بخش تنفس 
برای كاهش خطاهای بیهوشی بسیار ضروری است تا شاهد قصور و 

منظور جلوگیری كوتاهی توسط كادر بیهوشی نباشیم و الزم است به
از آشفتگی اذهان عمومی و سیستم قضایی در صورت فوت بیمار 

فوت یا نقص عضو  حتمًا بیوپسی از جسد انجام شود تا در صورت
 راحتی صورت پذیرد.تعیین مقصر به

 
و همچنین  کشور قانونی پزشکی تحقیقات از مرکز تشکر و قدردانی:

 را طرح این انجام شرایط که اصفهان استان قانونی پزشکی کل مدیر
 شود.نمودند، تشکر و قدردانی می مهیا فوق پژوهش انجام برای

 پژوهشی شورای تایید به طرح این انجام مجوز تاییدیه اخالقی:
 .است رسیده کشور قانونی پزشکی تحقیقات مرکز و استان

 .ندارد وجود منافعی تعارض تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده كشاورز  بهجتسهم نویسندگان: 

شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث مقدمه/روش
)؛ %۲۰امشاسهند (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه ( )؛ سپیده۶۰%(

 ساره)؛ %۱۰(نویسنده سوم)، نگارنده بحث (نیا اسالمی احسان

 )%۱۰(نویسنده چهارم)، تحلیلگر آماری (كشاورز 
 مرکز اختصاصی بودجه از طرح این مالی منابع منابع مالی:

 است. شده تامین قانونی پزشکی سازمان تحقیقات
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