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Medical Malpractice of Obstetricians and Gynecologists in 
the Complaint Records Referred to the Forensic Medicine 
Commission of Tehran Province during 2015-2017

[1] Assessment of records of complaints from medical malpractice in the field of orthopedic, 
in the coroner’s Office of Forensic Medicine, province of Tehran, during 1988 to 2003 [2] 
Midwifery errors: a descriptive study in Isfahan forensic medicine general department [3] 
Epidemiology and etiology of malpractice lawsuits involving children in US emergency 
departments and urgent care centers [4] Medical malpractice in the twenty-first century [5] 
Rules governing the liability of dentists in Iran [6] Malpractice claims against gynecology 
and midwifery staff in medical council and forensic centre in khosezstan province and 
related factors, 2006-2012 [7] Study the frequency of malpractice lawsuits referred to 
forensic medicine department and medical council, Sari, 2006-2011 [8] The Sues of 
gynecoobstetrics referred to the commission of national legal medicine center at 2001-
2002; reasons and methods of prevention from these [9] Perinatal malpractice [10] The 
frequency and reasons of medical errors in cases referred to isfahan legal medicine center 
[11] Survey on medical errors in Zanjan from 2005 to 2009 [12] Importance of a proprietary 
electronic registration system for referral complaints due to medical malpractice in the 
Forensic Medicine Organization [13] Frequency and reasons of midwives malpractices in 
cases referred to general office of legal medicine of Isfahan, Iran during 2005-2009 [14] A 
study on medical malpractices ending to death and disability referred to Kerman Medical 
council’s medical malpractices commission [15] Frequency of malpractice of general 
practitioners in complaints referred to center of forensic medicine of Tehran from 2003 to 
2005 [16] The influence of standard of care and severity of injury on the resolution of 
medical malpractice claims [17] Relation between malpractice claims and adverse events 
due to negligence: results of the Harvard Medical Practice Study III

Aim(s) Obstetricians and gynecologists are at the top of medical malpractice complaints. 
Medical malpractice in this regard can lead to consequences such as neonatal and fetal deaths, 
maternal defects, maternal deaths and neonatal defects. The aim of this study was to investigate 
the medical malpractice of obstetricians and gynecologists in the complaint records referred to 
the forensic medicine commission of Tehran Province during 2015-2017.
Instruments & Methods This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted 
on 366 complaint files of obstetricians and gynecologists who were referred to the Forensic 
Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017, and data on patient and physician 
characteristics, type of injury, cause and effect of complaint were extracted. Data were analyzed 
by SPSS 22 software and Chi-square test.
Findings Of the 366 cases studied, 90.7% of the physicians were women, and faculty members 
had less complaints than other physicians. But there was no significant difference between male 
and female physicians and with different degrees of science in terms of the types of medical 
malpractice and injury that led to complaints (p>0.05). 68.1% of complaints were related to 
patients who referred to governmental hospitals for treatment and there was a significant 
relationship between type of malpractice and place of treatment (p<0.05).
Conclusion The most common cause of gynecological medical malpractice is negligence. There 
was no relationship between demographic characteristics of physicians, including age, sex, 
degree, and work experience with the type of medical malpractice with respect to the forensic 
results and the type of injury to the patient.
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   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                            ايران یمجله پزشكی قانون

در  مانیمتخصصان زنان و زا یقصور پزشک
 یقانون یپزشک ونیسیبه کم یارجاع یهاپرونده

  ۱۳۹۴-۹۶ یهاسال یاستان تهران ط
  
  MD ییرضا میمر

  رانین، اتهران، تهرا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یقانون یگروه پزشک

  MD *رضابیغر نیمحمدحس

   رانین، اتهران، تهرا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یقانون یگروه پزشک
  Bsc	 یآبچرخ مهیعظ

  رانیاهواز، اهواز، ا یگروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
  

  چکيده
قرار دارند. قصور زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی متخصصان  اهداف:

تواند منجر به تبعاتی نظیر مرگ نوزاد و جنین، نقص پزشکی در این زمینه می
 قصور هدف این مطالعه، بررسیعضو مادر، مرگ مادر و نقص عضو نوزاد شود. 

 پزشکی کمیسیون به ارجاعی هایپرونده در زایمان و زنان متخصصان پزشکی
  بود. ۱۳۹۴-۹۶ هایسال طی تهران استان قانونی

 پرونده ٣٦٦صورت مقطعی روی تحلیلی به -مطالعه توصیفی اینها: ابزار و روش
به کمیسیون  ١٣٩٤-٩٦های شکایت از متخصصان زنان و زایمان که طی سال

ه مربوط بهای بودند، به اجرا درآمد و داده پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده
 هاادهدیب، علت و پیامد شکایت استخراج شد. مشخصات بیمار و پزشکان، نوع آس

  ند.قرار گرفت مورد تحلیلو آزمون مجذور کای  22	SPSSافزار نرمتوسط 
پزشکان مورد شکایت، زن بودند و  %۹۰٫۷پرونده مورد بررسی،  ۳۶۶از  ها:یافته

اعضای هیات علمی در مقایسه با سایر پزشکان کمتر مورد شکایت قرار گرفته 
بودند. اما نوع قصور پزشکی و آسیب منجر به شکایت بین پزشکان زن و مرد و با 

های پرونده ۰۵/۰p> .(۶۸٫۱%داری نداشت (درجات علمی مختلف تفاوت معنی
های مارانی بود که برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستانشکایات، مربوط به بی

دار وجود دولتی مراجعه کرده بودند و بین نوع قصور و محل درمان ارتباط معنی
  ).>۰۵/۰pداشت (
 زایمان، از نوع و زنان متخصصان پزشکی بیشترین علت قصورگیری: نتیجه
احتیاطی است و بین خصوصیات دموگرافیک پزشکان شامل سن، جنس، درجه بی

ها علمی و سابقه کاری با نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده
  و نیز نوع آسیب وارده به بیمار ارتباطی وجود ندارد. 

  نونیپزشکی قا	زایمان، و زنان قصور پزشکی، تخصصها: کلیدواژه
  

  ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  dr.gharibreza@gmail.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه 
پزشک با پذیرش وظیفه مراقبت درمانی و پزشکی بیمار، مسئولیت 

شود و در صورت تخطی از وظایف و دار میسالمت وی را عهده
 استانداردهای پزشکیمسئولیت خود، یا انجام اعمالی که مطابق با 

انحراف یا  . در واقع، هر گونه[1]شودنباشد مرتکب قصور پزشکی می
شده در نحوه ارایه خدمات بهداشتی تخلف از استانداردهای پذیرفته

بیمار  ، فوت یا نقص عضو دربه آسیب که به نحوی و درمانی
روند . [2]شودپزشکی در نظر گرفته میقصور عنوان بیانجامد، به

 صورتبههای اخیر در جهان در سال یت از پزشکان و کادر معالجشکا

ار بافزایش دلیل تواند بهکه می استبوده به افزایش  تصاعدی رو
ارهای و استفاده از ابز تجربه کم افزایش تعداد پزشکان ،کاری پزشکان

 همچنین امروزه بیماران نسبت. باشدتر تشخیصی و درمانی پیچیده
زان بیشتری به حقوق خود آگاهی دارند و سطح به گذشته به می

  . [4	,3]توقع آنها برای دریافت خدمات باالتر است
در ایران نیز آمار شکایات از قصور پزشکی روند صعودی داشته است؛ 

شده در سازمان های شکایت ثبتای که فراوانی پروندهبه گونه
ل به سا ۵طی  ۱۳۸۵مورد در سال  ۸۵۴پزشکی قانونی کشور، از 

های شکایت از . در این میان، پرونده[5]حدود چهاربرابر رسیده است
ه دارای بیشترین فراوانی بودزنان و زایمان قصور پزشکی متخصصان 

نی و های طوالتواند به دالیلی نظیر کار شبانه، شیفتکه می [6]است
  . [7]احتمال خستگی، استرس و اضطراب در پزشکان باشد

ترین دالیل قصور متخصصان زنان و زایمان مهمبراساس مطالعات 
از دید بیماران عبارتند از؛ عدم حضور پزشک در شیفت شب، عدم 

موقع پزشک بر بالین بیمار، عدم حضور پزشک کشیک در حضور به
توجهی و مسایل مالی که بعضًا با بیمارستان، خطای درمانی، بی

مادر، مرگ مادر تبعات شدیدی نظیر مرگ نوزاد و جنین، نقص عضو 
طور کلی موارد قصور . به[9	,8]و نقص عضو نوزاد همراه بوده است

احتیاطی، عدم مهارت و عدم مباالتی، بیپزشکی در چهار گروه بی
ترتیب  این . به[11	,10]شوندبندی میرعایت نظامات دولتی دسته

ترین علل تاثیرگذار بر قصورات متخصصان زنان و زایمان از شایع
 رود کهآنان در کشور به شمار می خانواده و بیماران رضایمندیعدم 

و ارایه راهکار در  های اصلیعلل و زمینهنیازمند توجه ویژه، واکاوی 
  جهت کاهش موارد به حداقل ممکن است. 

ترین مراجع تخصصی کارشناسی قضایی مربوط در ایران، یکی از مهم
که  [12]قانونی است های قصور پزشکی، سازمان پزشكیبه پرونده
های قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان نیز برای پرونده

منظور افزایش شود. بنابراین بهکارشناسی علمی به آن ارجاع می
 نجرم که نشده بیمارانبرآورده انتظارات تریندانش در خصوص شایع

اند، این مطالعه با هدف شکایت از متخصصان زنان و زایمان شده به
 اعیارج هایپرونده در زایمان و زنان متخصصان پزشکی قصور یبررس
 ۱۳۹۴-۹۶ هایسال طی تهران استان قانونی پزشکی کمیسیون به

  انجام شد.
  

  هاابزار و روش
های صورت مقطعی روی پروندهتحلیلی حاضر به -مطالعه توصیفی

به  ١٣٩٤-٩٦های شکایت از متخصصان زنان و زایمان که طی سال
ا بودند، به اجر  پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده کمیسیون

های شکایت ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کلیه پرونده درآمد.
منطبق بر جامعه مورد) به روش سرشماری و  ٣٦٦استان تهران (

های ناقص یا فاقد اطالعات کافی از انتخاب شدند. پروندهپژوهش 
هایی که بیمار پیش از تشکیل مطالعه خارج شدند. همچنین پرونده

جلسه کمیسیون پزشکی به دالیلی نظیر جلب رضایت از سوی پزشک 
مربوطه، از پیگیری شکایت انصراف داده بود نیز از مطالعه خارج 
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ها توسط یک نفر پژوهشگر امین سازمان نظام شد. سپس پرونده
های در دسترس با پزشکی مطالعه شد و اطالعات کلیه پرونده

ساخته استخراج شد. برای رعایت اصل لیست محققاده از چکاستف
رازداری، ثبت اطالعات بدون ذکر نام و مشخصات افراد صورت گرفت 

  صورت محدوده ثبت شد. و شماره نظام پزشکی نیز به
اعم از سئواالت باز  سئوال ١٩در قالب مورد استفاده لیست چک

که شامل هفت حیطه  طراحی شدای) (مانند سن) و بسته (چندگزینه
مشخصات کلی بیمار و سئوال مربوط به  ٥بود؛ حیطه اول شامل 

سئوال مربوط به اطالعات کلی متخصص  ٦حیطه دوم شامل 
ای پزشک مشتمل بر سن، جنس، سابقه کار و مشخصات حرفه

معالج از جمله رتبه علمی یا دانشگاهی و شماره نظام پزشکی وی 
ئوال مربوط به مشخصات بیماری س ٣بود. حیطه سوم مشتمل بر 

صورت منجر به شکایت شامل نوع بیماری اولیه، نوع مراجعه (به
اورژانس یا غیراورژانس)، نوع درمان (بستری یا سرپایی) و طول 

 طرح به چهارم حیطه درمدت درمان تحت نظر پزشک مربوطه بود. 
 دید از شکایت طرح علت خصوص در ایگزینه صورتبه سئوال
 اهاشتب شامل هاگزینه از مورد چند یا یک که شد پرداخته بیماران
 و نکردنویزیت حضور، عدم رسیدگی، عدم( توجهیبی درمانی،
 ،تشخیصی اشتباه پزشک، تبحر عدم مالی، مسایل ،)انگاریسهل
 نظامات رعایت عدم و بیمار به کافی توجه عدم نامناسب، برخورد
 درمان به مربوط اطالعات پنجم حیطه در. شدمی انتخاب دولتی
 بیمارستان دولتی، بیمارستان( درمانی اقدامات انجام محل شامل

 تا درمان زمانی فاصله و) موارد سایر یا درمانگاه مطب، خصوصی،
الت سایر سئوا .گرفت قرار پرسش مورد شکایت به منجر عارضه بروز

نامه مربوط به نوع آسیب واردشده از جمله عوارض جانبی پرسش

ومیر بیمار یا جنین وی و خسارت مالی و نیز ناشی از درمان، مرگ
بندی رخداد قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده طبقه

احتیاطی، عدم مهارت یا عدم مباالتی، بیمبنی بر نوع قصور (بی
قررات دولتی) بود. در مطالعه حاضر، مواجهه مورد رعایت م
گیری، قصور پزشکی توسط متخصصان زنان و زایمان و عوامل اندازه

  مرتبط با آن و پیامد مورد سنجش، تبعات شکایت (رای صادره) بود. 
مورد و آزمون مجذور کای  22	SPSSافزار نرم با استفاده از هاداده

  ند.فتقرار گر  آماری تجزیه و تحلیل
  

  هایافته
مورد بود که اکثرًا مربوط به  ۳۶۶های مورد بررسی تعداد کل پرونده

سال بود.  ۱۹٫۷±۹/۱۸) و با میانگین سنی %۸۷٫۲بیماران زن (
های شکایت، مربوط به سنین صفر (موارد فوت جنین) تا پرونده

سال بود. فراوانی بیماران دارای سطح تحصیالت  ۶۹حداکثر 
ها بیشتر بود. پزشکان در ) از سایر گروه%۲۱٫۹دیپلم (دبیرستانی یا 

های سنی مورد شکایت قرار سال بیشتر از سایر گروه ۶۰تا  ۴۰سنین 
) زن بودند. %۹۰٫۷گرفته بودند و اکثر پزشکان مورد شکایت (

سال سابقه کار  ۲۰بیشترین درصد شکایات از پزشکانی بود که زیر 
ت علمی در مقایسه با سایر ). پزشکان عضو هیا%۷۷٫۲داشتند (

پزشکان کمتر مورد شکایت قرار گرفته بودند. از میان پزشکانی که 
عضو هیات علمی نبودند بیشترین شکایت از پزشکان متخصص 

  انجام شده بود.
بین متغیرهای دموگرافیک مربوط به خصوصیات پزشکان با نوع 

یب منجر سقصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده و نوع آ
  ).۱داری وجود نداشت (جدول به شکایت، ارتباط معنی

  

  پرونده) ٣٦٦ها (ارتباط متغیرهای دموگرافیک پزشکان با نوع آسیب منجر به شکایت و نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده )۱جدول 

  مشخصات پزشک
  آسیب منجر به شکایت  نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده

عدم رخداد قصور 
  پزشکی

عدم رعایت نظامات 
  دولتی

 خسارت مالی  مباالتیبی  احتیاطیبی  عدم مهارت
ومیر مرگ

  جنین
ومیر مرگ

  بیمار
  عوارض جانبی

  جنس
  ۱۳) ۳٫۵(  ۸) ۲٫۲(  ۵) ۱٫۴(  ۰  ۱) ۰٫۳(  ۶) ۱٫۶(  ۰  ۲) ۰٫۵(  ۱۵) ۴٫۱(  مرد
  ۲۰۳) ۵۵٫۵(	۶۴) ۱۷٫۵(  ۵۴) ۱۴٫۷(  ۷) ۱٫۹(  ۹) ۲٫۶(  ۴۳) ۱۱٫۷(  ۱۰) ۲٫۷(  ۸) ۲٫۲(  ۲۴۰) ۶۵٫۶(  زن
  ۲۱۶) ۵۹٫۰(  ۷۲) ۱۹٫۷(  ۵۹) ۱۶٫۱(  ۷) ۱٫۹(  ۱۰) ۲٫۷(  ۴۹) ۱۳٫۴(  ۱۰) ۲٫۷(  ۱۰) ۲٫۷(  ۲۵۵) ۶۹٫۷(  جمع

  ۰٫۴۴۰  ۰٫۲۹۵  داریسطح معنی
  درجه علمی

  ۱۶۶) ۴۵٫۳(۵۸) ۱۵٫۸(  ۴۶) ۱۲٫۶(  ۳) ۰٫۸(  ۸) ۲٫۲(  ۴۱) ۱۱٫۲(	۹) ۲٫۶(	۷) ۱٫۹(  ۹۳) ۲۵٫۴(  غیرهیات علمی
  ۴۵) ۱۲٫۳(  ۱۲) ۳٫۳(  ۱۲) ۳٫۳(  ۴) ۱٫۱(  ۲) ۰٫۵(  ۸) ۲٫۲(  ۱) ۰٫۳(  ۳) ۰٫۸(  ۵۶) ۱۵٫۳(  هیات علمی
  ۰٫۱۰۵  ۰٫۵۷۸  داریسطح معنی
  سابقه کار
  ۵۴) ۱۴٫۷(	۱۹) ۵٫۲(  ۱۷) ۴٫۶(  ۲) ۰٫۵(  ۵) ۱٫۴(  ۱۴) ۳٫۸(	۶) ۱٫۶(  ۲) ۰٫۵(  ۶۷) ۱۸٫۳(  سال ۱۰کمتر از 

  ۱۶۰) ۴۳٫۷(  ۵۱) ۱۳٫۹(  ۴۲) ۵/۱۱(  ۵) ۱٫۴(  ۵) ۱٫۴(  ۳۵) ۹٫۶(  ۴) ۱٫۱(  ۸) ۲٫۲(  ۱۸۴) ۵۰٫۳(  سال و بیشتر ۱۰
  ۰٫۹۴۸  ۰٫۱۱۱  داریسطح معنی
  گروه سنی 

  ۲۷) ۷٫۴(  ۹) ۲٫۵(  ۹) ۲٫۵(  ۰  ۳) ۰٫۸(  ۷) ۱٫۹(  ۴) ۱٫۱(  ۱) ۰٫۳(  ۳۱) ۸٫۵(  سال ۴۰کمتر از 
  ۱۶۲) ۴۴٫۳(  ۵۵) ۱۵٫۰(  ۴۴) ۱۲٫۰(  ۷) ۱٫۹(  ۶) ۱٫۶(  ۳۳) ۹٫۰(  ۶) ۱٫۶(  ۸) ۲٫۲(  ۱۹۸) ۵۴٫۱(  سال ۶۰-۴۰

  ۲۷) ۷٫۴(   ۷) ۱٫۹(  ۶) ۱٫۶(  ۰  ۱) ۰٫۳(  ۹) ۲٫۵(  ۰  ۱) ۰٫۳(  ۲۵) ۶٫۸(  سال ۶۰بیشتر از 
  ۰٫۸۰۳  ۰٫۱۲۴  داریسطح معنی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیی و همکاران رضا میمر ۱۸۰

   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                            ايران یمجله پزشكی قانون

همچنین بین متغیرهای دموگرافیک مربوط به خصوصیات پزشکان 
داری شدن آنها ارتباط معنیبا پیامد شکایت شامل تبرئه یا محکوم

های مورد مورد از پرونده ۶). در خصوص ۲مشاهده نشد (جدول 
  بررسی، هنوز رای صادر نشده بود و پیامد شکایت نامشخص بود. 

ان، فقط بین محل درمان با نوع در مورد متغیرهای مربوط به درم
داری قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده ارتباط معنی

وجود داشت و سایر متغیرها با نوع قصور پزشکی و آسیب منجر به 
  ).۳داری نداشتند (جدول شکایت، ارتباط معنی

  
  دموگرافیک پزشکان با پیامد شکایتارتباط متغیرهای ) ۲جدول 

  داریسطح معنی  تبرئه  محکومیت  مشخصات پزشک
  جنس
  ۱۶) ۴٫۴(  ۱۰) ۲٫۷(  مرد

  ۲۳۹) ۶۵٫۳(  ۸۶) ۲۳٫۵(  زن  ۰٫۲۹۶
  ۲۵۵) ۶۹٫۷(  ۹۷) ۲۶٫۵(  جمع

  درجه علمی
  ۱۹۲) ۵۲٫۵(  ۸۰) ۲۱٫۹(  غیرهیات علمی

۰٫۳۱۸  
  ۵۷) ۱۵٫۶(  ۱۷) ۴٫۶(  هیات علمی
  سابقه کار
  ۶۵) ۱۷٫۸(  ۳۰) ۸٫۲(  سال ۱۰کمتر از 

۰٫۵۱۰  
  ۱۸۶) ۵۰٫۸(  ۶۶) ۱۸٫۰(  سال و بیشتر ۱۰

  گروه سنی
  ۳۱) ۸٫۵(  ۱۵) ۴٫۱(  سال ۴۰کمتر از 

  ۱۹۹) ۵۴٫۳(  ۶۶) ۱۸٫۰(  سال ۶۰-۴۰  ۰٫۳۰۵
  ۲۴) ۶٫۶(  ۱۵) ۴٫۱(  سال ۶۰بیشتر از 

  
  به شکایت و نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پروندهارتباط متغیرهای مربوط به درمان با نوع آسیب منجر  )۳جدول 

متغیرهای مربوط به 
  درمان

  آسیب منجر به شکایت  نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده
عدم رخداد 
  قصور پزشکی

عدم رعایت 
  نظامات دولتی

 خسارت مالی  مباالتیبی  احتیاطیبی  عدم مهارت
ومیر مرگ

  جنین
  عوارض جانبی ومیر بیمارمرگ

  محل درمان
  ۱۳۹) ۳۸٫۰(  ۴۸) ۱۳٫۱(  ۴۱) ۱۱٫۲(  ۵) ۱٫۴(  ۸) ۲٫۲(  ۲۹) ۷٫۹(  ۵) ۱٫۴(  ۶) ۱٫۶(  ۱۷۲) ۴۷٫۰(  بیمارستان دولتی

  ۵۶) ۱۵٫۳(  ۱۹) ۵٫۲(  ۱۷) ۴٫۶(  ۰  ۱) ۰٫۳(  ۱۶) ۴٫۴(  ۳) ۰٫۸(  ۲) ۰٫۵(  ۶۳) ۱۷٫۲(  بیمارستان خصوصی
  ۱۴) ۳٫۸(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱۳) ۳٫۹(  مطب شخصی
  ۰٫۴۷۶  ۰٫۰۲۰  داریسطح معنی
  نوع مراجعه
  ۱۰۵) ۲۸٫۷(  ۴۴) ۱۲٫۰(  ۳۹) ۱۰٫۷(  ۴) ۱٫۱(  ۵) ۱٫۴(  ۲۸) ۷٫۶(  ۱) ۰٫۳(  ۷) ۱٫۹(  ۴۱) ۱۱٫۲(  اورژانس

  ۱۱۱) ۳۰٫۳(  ۲۸) ۷٫۶(  ۲۰ )۵٫۵(  ۳) ۰٫۸(  ۵) ۱٫۴(  ۲۱) ۵٫۷(  ۹) ۲٫۶(  ۳) ۰٫۸(  ۱۱۴) ۳۱٫۱(  غیراورژانس
  ۰٫۰۵۸  ۰٫۰۹۸  داریسطح معنی
  نوع درمان
  ۱۹۷) ۵۳٫۸(  ۶۹) ۱۸٫۸(  ۵۸) ۱۵٫۸(  ۶) ۱٫۶(  ۸) ۲٫۲(  ۴۸) ۱۳٫۱(  ۹) ۲٫۶(  ۹) ۲٫۶(  ۲۳۶) ۶۴٫۵(  بستری
  ۱۹) ۵٫۲(  ۳) ۰٫۸(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۲) ۰٫۵(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱) ۰٫۳(  ۱۹) ۵٫۲(  سرپایی

  ۰٫۱۵۷  ۰٫۳۷۰  داریسطح معنی

  

  بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی انواع قصور پزشکی در میان 

های ارجاعی متخصصان زنان و زایمان و علل آن با توجه به پرونده
به  ۱۳۹۴-۹۶های به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال

 ۳۶۶اجرا درآمد. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه شامل 
شکایت، مربوط به بیماران سنین صفر (موارد  هایپرونده بود. پرونده

  سال بودند.  ۶۹فوت جنین) تا حداکثر 
در مطالعه حاضر، خصوصیات دموگرافیک پزشکان مورد شکایت 
شامل سن، جنس، سنوات خدمت و درجه علمی، توصیف و مورد 

  مقایسه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد پزشکان در سنین 
 

  های سنی مورد شکایت قرار گرفته تر از سایر گروهسال بیش ۶۰تا  ۴۰
 

  های ای که در خوزستان روی پروندهطور مشابه در مطالعهبودند. به
 

صورت  ۱۳۸۵-۹۱های شکایت از متخصصان زنان و زایمان طی سال
ر رده پزشکان دگرفته بود، نشان داده شد که بیشترین شکایات از 

. با این وجود در برخی مطالعات [6]سال بوده است ۶۰تا  ۳۰سنی 
نشان داده شده بود که متخصصان در سنین باالتر و در سنین 

 شوند. حال آن که تواناییسالمندی و کهولت بعضًا بازنشسته نمی
پزشکی  قصور رخداد احتمال و شودمی کاسته آنها در خدمت ارایه



 ۱۸۱ ی ...قانون یپزشک ونیسیبه کم یارجاع یهادر پرونده مانیمتخصصان زنان و زا یقصور پزشکــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  یابد. در این گروه نسبت به سایر سنین افزایش می
) زن بودند. البته %۹۰٫۷در این مطالعه اکثر پزشکان مورد شکایت (

این فراوانی صرفًا یک داده خام است. علت باالبودن نرخ شکایات از 
گردد به این موضوع که شاغلین این تخصص غالباً پزشکان زن برمی

آماری نشان داد که در این مطالعه  ونزنان هستند. با این حال، آزم
داری وجود بین فراوانی قصور پزشکی با جنسیت پزشک ارتباط معنی

نداشته است. این ارتباط در دیگر مطالعات نیز مورد بررسی قرار 
و همکاران نشان داده  باقریانعنوان مثال در مطالعه گرفته است. به

ان رد بیشتر از پزشکشد که درصد رخداد قصور پزشکی در پزشکان م
طور مشابه در . به[13])%۳۱٫۸در مقابل  %۶۸٫۲زن بوده است (

پزشکان مورد شکایت را مردان  %۵۴٫۷و همکاران  فروزشمطالعه 
طور مشابه با مطالعه ما، آزمون آماری . اما به[11]دادندتشکیل می

بین نوع آسیب وارده به بیمار در دو گروه پزشکان زن و مرد اختالف 
شده بین نوع قصور پزشکی داری نشان نداد. مقایسه انجاممعنی

ها بین دو جنس نیز صورت گرفت براساس نتایج کارشناسی پرونده
دارنبودن اختالف بین ها حاکی از معنیکه این بار نیز یافته

های پزشکان مرد و زن بودند. همچنین نشان داده شد بیشترین گروه
ز زنان متخصص ناشی از عوارض شده در شکایت اآسیب گزارش

جانبی درمان بوده است. در مورد متخصصان مرد نیز نتیجه مشابه 
ها نشان داد در هر دو جنس، بیشترین بود. نتیجه کارشناسی پرونده

نتایج مبنی بر عدم رخداد قصور پزشکی بوده است. پس از آن، 
ر د بیشترین نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده

 %۱٫۶احتیاطی پزشک معالج" بود (هر دو جنس، مربوط به "بی
  پزشکان زن).  %۱۱٫۷پزشکان مرد و 

موارد  %۴٫۴عالوه بر این نشان داده شد پیامد نهایی شکایت در 
 %۲٫۷موارد شکایت از زنان تبرئه بود.  %۶۵٫۳شکایت از مردان و 

موارد شکایت از زنان منجر به صدور  %۲۳٫۵موارد شکایت از مردان و 
های نهایی صادره برای رای محکومیت پزشک شده بود. البته رای

های شکایت اعم از محکومیت یا تبرئه، بین دو گروه پرونده
داری نداشت. بنابراین تفاوت متخصصان زن و مرد تفاوت معنی

های خام مطالعه در خصوص شده در دادهچشمی و ظاهری دیده
تربودن قصور پزشکی در بین متخصصان زن به لحاظ آماری عشای

  پذیرفته نشد. 
همچنین در این مطالعه به بررسی تاثیر سن پزشکان بر رخداد قصور 
پزشکی پرداخته شد. مقایسه رخداد قصور پزشکی بر حسب نوع 
آسیب به تفکیک سن متخصصان زنان و زایمان نشان داد بیشترین 

توجه به سن پزشک، عوارض درمان و پس  آسیب منجر به شکایت با
میر بیمار و جنین بود. اما نوع آسیب منجر به شکایت واز آن مرگ
 داری نداشت.های سنی مختلف پزشکان تفاوت معنیدر بین گروه

در همه پزشکان با سنین مختلف، بیشترین نتایج مبنی بر عدم 
 قصوررخداد قصور پزشکی بوده است. پس از آن، بیشترین نوع 
ا های بپزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده در همه گروه

احتیاطی پزشک معالج" بود که نوع سنین مختلف، مربوط به "بی
های قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده، در بین گروه

 داری نداشت. همچنین پیامدپزشکان با سنین مختلف تفاوت معنی
های به نتیجه کارشناسی پرونده، در گروه نهایی شکایت با توجه

  داری نداشت. مختلف سنی پزشکان، تفاوت معنی
در این مطالعه پزشکان متخصص غیرهیات علمی در مقایسه با سایر 

در  طور مشابهپزشکان بیشتر مورد شکایت قرار گرفته بودند. به
به بررسی  ۱۳۸۱-۸۵های و همکاران که در سال زادهادیبمطالعه 

در  شدهمطرح عضو نقص و فوت به منجر پزشكی وارد قصورم
 در کرمان پرداخته بودند، بیشترین پزشكی نظام یهاكمیسیون
. این واقعیت وجود دارد [14]بوده است متخصص پزشكان از شكایت

که بیماران از متخصصان پزشکی انتظار بیشتری  با توجه به اینکه 
دادن حتی یک رخ ،تشخیص صحیح و درمان مناسب خود دارند برای

د شوعارضه کوچک در بیمار، منجر به شکایت از پزشک متخصص می
و بدین ترتیب درصد زیادی از شکایات علیه ایشان را تشکیل 

علت باالبودن موارد تواند بههمچنین این مساله می. [15]دهدمی
تری برای بیمار همراه است، جراحی که با احتمال خطر و عوارض باال

شده باشد. در مطالعه ما نشان داده شد که بیشترین آسیب گزارش
های پزشکان متخصص مربوط به عوارض جانبی درمان بود. در پرونده

طور کلی در همه پزشکان با درجات علمی مختلف، بیشترین به
 دلیل عوارض جانبی درمان بوده استشکایاتی که مطرح شده بود به

نجر های مومیر بیمار و جنین بیشتر از سایر آسیبو پس از آن مرگ
به شکایت رخ داده بود. اما آزمون آماری نشان داد نوع آسیب منجر 

های پزشکان با درجات علمی گوناگون، به شکایت در بین گروه
داری نداشته است و از نظر نوع آسیب وارده به بیمار، تفاوت معنی

اند. عالوه بر این، پیامد نهایی شکایت ان بودهبه لحاظ آماری یکس
داری های پزشکان با درجات علمی گوناگون، تفاوت معنیدر گروه

های ما پیش از این، مطالعه دیگری نداشته است. براساس دانسته
در ایران انجام نگرفته که در آن به مقایسه فراوانی قصور پزشکی در 

  می پرداخته باشد.های پزشکان به تفکیک درجه علگروه
رخداد قصور پزشکی بر حسب سابقه کار در ادامه، به مقایسه 

بیشترین درصد شکایات بر متخصصان زنان و زایمان پرداخته شد. 
 ۱۰حسب سابقه کار پزشک معالج، مربوط به پزشکانی بود که باالی 

سال سابقه کار داشتند. این احتمال وجود دارد که با باالرفتن سابقه 
بار مراجعات پزشکان افزایش یافته که بعضًا منجر به رخداد کار، 

های قصور پزشکی در این گروه از پزشکان شده باشد. براساس دانسته
ما پیش از این، در مطالعه دیگری در ایران به مقایسه رخداد قصور 
پزشکی بر حسب سابقه کار متخصصان زنان و زایمان پرداخته نشده 

  است. 
موارد  %۷۰های شکایت نشان داد در حدود پروندهنتایج کارشناسی 

قصور پزشکی رخ نداده بوده است و در موارد رخداد قصور، 
احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی بیشترین بی

فراوانی را داشته است. نتایج مطالعه ما با بسیاری دیگر از مطالعات 
صان زنان و زایمان شده روی متخصسازگار نبود. در مطالعه انجام

و همکاران انجام گرفت، بیشترین موارد  تدینخوزستان که توسط 
مباالتی پزشکان" بوده است که شیوع آن علت شکایت مربوط به "بی
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و همکاران، علل رخداد قصور  باقریان. در مطالعه [6]بود ۵۷٫۴%
بندی شد که عبارت بودند از: پزشکی به ترتیب فراوانی رتبه

) و %۱۷٫۲)، عدم مهارت (%۲۷٫۶احتیاطی ()، بی%۳۵٫۲ی (مباالتبی
. به طور مشابه در مطالعه [13])%۱۹٫۹عدم رعایت نظامات دولتی (

ما نیز کمترین فراوانی علل قصور پزشکی مربوط به عدم رعایت 
تی مباالو همکاران فراوانی بی فروزشنظامات دولتی بود. در مطالعه 

)، عدم رعایت نظامات %۳۲احتیاطی (گزارش شده بود و بی ۳۷٫۳%
های ) در رتبه%۱۳٫۴) و عدم تبحر و مهارت پزشک (%۱۸٫۱دولتی (

بعدی گزارش شده بودند. البته مشابه با مطالعه ما، در دو مطالعه 
احتیاطی، فراوانی باالیی داشته و جزو علل اصلی شکایات یادشده بی

و همکاران نیز  زادهادیبا در مطالعه قصور پزشکی بوده است. ام
ترین ترین علت قصور پزشکی بوده است. شایعمباالتی شایعبی
های پزشکی از جمله تخصص زنان و مباالتی در اکثر تخصصبی

زایمان، مربوط به عدم دقت در گرفتن شرح حال معاینه و عدم توجه 
ن ما، کمتریبه عالیم بالینی بیمار بوده است. اما برخالف مطالعه 

  . [14]احتیاطی بودو همکاران، بی زادهادیبعلت شکایت در مطالعه 
مورد قصور  ۶۰از  و همکاران، زاده طبایی زوارهرفیعدر مطالعه 

) و %۶۰مورد معادل  ۳۶بیشترین قصور پزشکان از نوع عدم تبحر (
در این ) بود. %۲۶٫۷مورد یعنی  ۱۶مباالتی (در مرتبه بعد از نوع بی

عدم تبحر شامل نداشتن مهارت و کارآیی یا اطالعات و علم العه مط
ی هاتشخیص، درمان، جراحی، تزریق یا کار با دستگاه برایکافی 

ی این هادر پروندهمختلف پزشکی بوده است. بیشترین علت قصور 
، عدم انجام درمان مناسب دارویی و دومین علت بعد از آن، مطالعه

تشخیص صحیح بیماری (به  برایو کافی عدم انجام اقدامات الزم 
) بود. عدم انجام درمان مناسب شامل موارد %۳۰و  %۳۵ترتیب 

تجویز یا قطع اشتباه یک دارو و نیز انجام درمان غیرعلمی و 
و همکاران نیز که  باقریان. در مطالعه [15]غیرصحیح برای بیمار بود

 هب ارجاعی یهاپرونده در پزشكی خطاهای علل و به بررسی فراوانی
اصفهان پرداخته بود، نشان داده شد  استان پزشكی قانونی كل اداره

طرح درمان، عدم  مواردی همچون انتخاب نامناسب نحوه و
درخواست مشاوره، القای  های الزم، عدمدرخواست انجام آزمایش

كافی، عدم نظارت كافی بر عملكرد  زودرس زایمان، عدم وجود نیروی
قصور پزشکی و طرح شکایت علل بروز جمله از اعضای تیم درمان 
  . [13]بودند از سوی بیماران

ر شده در سایالبته بیشترین علل طرح شکایت در مطالعات انجام
 ۵۰۰عنوان مثال، در انگلستان، از کشورها متفاوت بوده است؛ به

شکایات مربوط به بدرفتاری  %۴۶پرونده مورد بررسی در یک مطالعه، 
مرتبط با اشتباه  %۱۲مربوط به مراقبت ناکامل،  %۱۹پزشکان، 
ای در مطالعه .[16]است بوده پزشک تبحر عدم علتبه %۹ و تشخیصی

هاروارد نشان داده شد که علت اصلی خطاهای پزشکی شامل در 
. [17]عوارض ناشی از دارو، اشتباه درمانی و خطای تشخیصی بود

 سیستم از ناشی تواندمی گوناگون مطالعات در شدهدیده تفاوت

 این، بر عالوه باشد. مختلف کشورهای در خدمات ارایه و سالمت

علت  تواندمی مطالعه هر در بررسی مورد آماری جامعه در تفاوت

  این اختالف باشد.
های شکایات مربوط به پروندهبیشترین فراوانی در مطالعه ما، 

های به بیمارستانبیمارانی بود که برای انجام اقدامات درمانی 
دولتی مراجعه کرده بودند و کمترین موارد مربوط به مراجعه به 
مطب خصوصی پزشک متخصص بود. البته نوع قصور پزشکی با 

 های مختلف درمان،توجه به نتیجه کارشناسی پرونده، در بین محل
 پزشكی قصور مطالعه طور مشابه درداری داشت. بهتفاوت معنی

 از شكایات تعداد تهران، در ۱۳۷۴-۷۸ هایالس در فوت به منجر
با این  .بود خصوصی بیمارستان از بیش نسبتاً  دولتی بیمارستان

 بیمارستان در بود، داده رخ درمان امر در قصور كه حال، مواردی
 مطالعه در. [14])%۵۰ برابر در %۵۹( بود از دولتی بیش خصوصی
تهران،  در ۱۳۸۰-۸۱های سال در زایمان و زنان رشته در پزشكی قصور

 زمراك از شكایت كمترین و خصوصی مراكز از شكایت بیشترین
 بررسی این طی درمانی مراكز تمام در قصور میزان .بود دانشگاهی
 ،%۳۵٫۳ خصوصی مراكز در قصور واقع در .بود یكسان تقریباً  دوساله

 مراكز در و %۳۹٫۱ غیردانشگاهی دولتی مراكز ، در%۳/۳۳ مطب در
 قصور میزان بین داریمعنی اختالف. بود داده رخ %۲۷٫۶دانشگاهی 

های ما، . برعکس یافته[14]نشد مشاهده درمانی خدمات ارایه مركز و
بررسی فراوانی قصور پزشکان در شکایات ارجاعی به در مطالعه 

که  ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۸۲تهران از سال کمیسیون پزشکی قانونی مرکز 
 بیشترین شکایتو همکاران اجرا شد،  زاده طبایی زوارهرفیعتوسط 

زمانی بوده که اقدام درمانی در مطب شخصی پزشک انجام شده 
) و کمترین موارد مربوط به انجام اقدام درمانی پزشک در ۴۸٫۲%(

صد قصور که در  ) بوده است. نکته مهم آن%۳٫۶بیمارستان دولتی (
داده در مقایسه با موارد تبرئه در موارد انجام اقدام پزشکی در رخ

) و در مورد مطب و درمانگاه %۶۱٫۵بیمارستان خصوصی بیشتر بوده (
) است. این میزان در %۵۸(حدود  %۵۰نیز این نسبت بیشتر از 

های ) و در بیمارستان%۲۵بیمارستان دولتی کمتر بوده است (
نیروهای مسلح و شاهد (تحت عنوان موارد دیگر) مین اجتماعی، ات

زیادتربودن شکایات از بیمارستان . [15]بوده است %۴۶٫۴ نیز برابر
تواند بیانگر این واقعیت باشد که در می دولتی در مطالعه ما

 هایدلیل وجود فعالیتهای دولتی و غیرخصوصی بهبیمارستان
ن در گرفت تمال دارد، احآموزش دانشجو و دستیار و مراقبت بیشتر

 های بالینی، احتمالشرح حال و انجام معاینه و ثبت دقیق در پرونده
غفلت یا عدم تشخیص بیماری و  کار،کمتربودن تبحر پزشکان تازه

رسد به نظر می البته افزایش یابد.دنبال آن درمان ناصحیح بیمار به
ز ا و مراکههای درمانی بیشتر در مطبکه با توجه به پرداخت هزینه

 انجام برایهای خصوصی، توقع بیمار از پزشک خود و بیمارستان
ر و این امشدن رضایت بیمار، بیشتر باشد درمان مناسب و حاصل

ب کننده به مطشود که پزشکان نسبت به بیماران مراجعهباعث می
  خصوصی احساس مسئولیت و توجه بیشتری نمایند.

در مطالعه حاضر، بیشترین دالیل منجر به شکایت بر حسب نوع 
آسیب وارده به بیمار، عوارض جانبی درمان بوده است و پس از آن 

ومیر بیمار و جنین بیشترین فراوانی را داشت. در مطالعه مرگ
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 فوت علتبه شكایات %۴۳٫۷ها پرونده و همکاران، از بین زادهادیب
   .[14]بود عضو نقص و عوارض یلدلبه شكایت طرح ٪۵۶٫۳ و

هر ساله حدود  ،انجام شده ایاالت متحدهای که در مطالعهبراساس 
ها این یافته .[5]کننددلیل اشتباهات پزشکی فوت مینفر به ۹۸۰۰۰

دهد فوت بیمار بر اثر قصور پزشکی پدیده نادری نبوده و نشان می
دهد، اما با توجه به این که شدیدترین فقط در کشور ما رخ نمی

پزشک  ایرود و بالتبع آثار سنگینی بر وجهه حرفهآسیب به شمار می
گذارد، الزم است پزشکان با دقت نظر و پرهیز از هر گونه معالج می

اهمال تالش خود را در جهت کاهش موارد آن بنمایند. البته الزم به 
ذکر است سقط جنین در بسیاری از موارد بر اثر خطای پزشکی نبوده 
و پزشک مقصر نبوده، با این حال بیماران در موارد متعددی اقدام 

اند. پزشکان متخصص به طرح شکایت به سبب سقط جنین کرده
به ماهیت تخصصشان، بیش از سایر زنان و زایمان با توجه 

اند. در این مطالعه بخش ها با پدیده فوت جنین مواجهتخصص
اعظم موارد شکایت از فوت مربوط به موارد سقط یا فوت جنین بوده 

  است.
در مطالعه حاضر، در مجموع بیشترین نتایج کارشناسی مبنی بر عدم 

پزشکی رخ  موارد قصور %۶۹٫۷رخداد قصور پزشکی بود. در حدود 
موارد هم با اثبات رخداد  %۲۶٫۵نداده بود که تبرئه شده بودند و در 
و  زادهادیبطور مشابه، در مطالعه قصور محکوم شده بودند. به

 ۳۸تنها  متخصص، پزشكان از پرونده شكایت ۱۱۴همکاران از میان 
نبوده  مورد قصور ۷۶داده و  رخ درمان امر در ) قصور٪۳۳٫۳مورد (
هر چند که قصور پزشکی  است که اصطالح لیحا این در. 14][است

های تنظیمی از سوی بیمار علیه کادر پزشکی در تمامی دادخواست
های ولی بعد از بررسی ،شودمی در مراجع قانونی به کار برده

امل از ع یرقصوری در کار نبوده یا عللی غیا گرفته در مواردی صورت
واقع قصوری متوجه پزشک نخواهد دخالت داشته و در  پزشک در آن

   بود.
پرونده  ۴۲۱ دره ازصاآرای نتایج روی پن اژ شده در انجاممطالعه در 

مت با اخت غر داپر  نهایتاً  وبه محكومیت پزشك  ٪۳۱٫۸شکایت، 
ه بود که نشان منجر شددر هر پرونده ین  نمیلیو۵/۷میانگین 

 ،رنفع بیما به یگیر تصمیمه در كنندمل مهم تعییندهد از عوامی
نوع ادعای حقوقی بیمار و نیز شدت آسیب وارده به بیمار است. در 

گیری شد که سیستم رسیدگی به دعاوی حقوقی این مطالعه نتیجه
ورزانه در جهت تضییع حقوق صورت غرضقصور پزشکی در ژاپن به

. با توجه به [15]کرده استبیمار و صدور رای به نفع پزشکان کار می
های شکایت در مطالعه ما ن محکومیت در پروندهدرصد پایی

تری در این خصوص انجام شود؛ ) الزم است مطالعه جامع۲۶٫۵%(
چرا که تضییع حقوق بیماران به کارکرد سیستم ارایه خدمات سالمت 

بررسی فراوانی قصور کند. البته در مطالعه در کشور خدشه وارد می
پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی 

زاده طبایی رفیعکه توسط  ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۸۲مرکز تهران از سال 
) %۵۴٫۵مورد ( ۶۰پرونده در  ۱۱۰ از بینو همکاران اجرا شد،  زواره

) منجر به تبرئه %۴۵٫۵مورد ( ۵۰قصور پزشکی تشخیص داده شد و 

توان به قضاوت عادالنه در دهد میکه نشان می [15]شده بودپزشک 
  بین بود. های قصور پزشکی در ایران خوشپرونده

هایی همراه بوده است؛ از جمله البته نتایج این مطالعه با محدودیت
رسد طرح شکایت تنها از سوی بیمارانی که آسیب جدی به نظر می

یرد. گاعتراض دارند، صورت میشده اند یا نسبت به خدمات ارایهدیده
های شکایت این بدان معنی است که بررسی انحصاری پرونده

تنهایی بیانگر ماهیت تمامی مشکالت بیماران نخواهد بود. به به
عبارت دیگر بسیاری از مشکالت به دالیل گوناگون از جمله عدم 
تمایل بیمار به طرح شکایت، عدم آشنایی یا عدم دسترسی شاکی 

راجع قضایی یا اخذ رضایت شاکی از سوی متخصصان، طرح به م
 دهنده قسمتی از قصوراتشود. بنابراین مطالعه حاضر تنها نشاننمی

خواهد بود. توجه به این نکته الزم است که فراوانی قصورات پزشکی، 
ل اند، قابتنها در مورد فراوانی مواردی که منجر به طرح شکایت شده

  برآورد است.
 تریهگسترد نظارت شودمی پیشنهاد مطالعه، این نتایج به توجه با
 جلب و بیماران حقوق رعایت ارتقای برای زنان متخصصان فعالیت بر

 انمتخصص این رزیدنتی و آموزشی دوره در ویژهبه آنان، رضایتمندی
 منظوربه جامع آموزشی هایدوره برگزاری همچنین. پذیرد صورت
 قصور موارد خصوص در زایمان و زنان متخصصان آگاهی افزایش
 در موثر گامی تواندمی آنها وقوع از پیشگیری راهکارهای و پزشکی
  .باشد گروه این بین در پزشکی قصور کاهش جهت

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تقویت نظارت بر کار پزشکان، انجام 
های پزشکان و در مداخالت آموزشی اخالق پزشکی در همه گروه

های دولتی، خصوصی و های درمان شامل بیمارستانمحلهمه 
ژه ویشود. بههای شخصی به یک میزان دارای ضرورت تلقی میمطب

ضرورت دارد با توجه به این که بیشترین علت قصور پزشکی در این 
احتیاطی" بوده است، در این زمینه حساسیت کافی در مطالعه "بی

 دفست كه هابدیهی  د.بین متخصصی زنان و زایمان ایجاد شو
 یش ضریبافز ا پزشكی، رقصوارد مقابله با مو این مطالعه نهایی

ربخشی ان اثمیز و افزایش  مانیدر  شتیابهدی هاقبتایمنی مر ا
ی اهسیستم دستا كیفیت عملكر در این را زشكی است.ت پخدما
ه ندكنپزشكی نقش تعیینری نگااسهل دعاویبه  هكنندیدگیرس

دارد. با توجه به این که فراوانی احکام تبرئه در مطالعه ما باال بود، 
فایت كشود که الزم است مکانیزمی برای ارزیابی گیری میلذا نتیجه
در جهت جبران خسارت پزشكی ر قصو دعاویسیدگی به ر سیستم 

  دیدن آنها ایجاد شود. دیده و جلوگیری از آسیببیماران زیان
  

  یگیر نتیجه
 هایندهپرو در زایمان و زنان متخصصان پزشکی بیشترین علت قصور

-۹۶ هایسال طی تهران استان قانونی پزشکی کمیسیون به ارجاعی
احتیاطی است و بین خصوصیات دموگرافیک ، از نوع بی۱۳۹۴

متخصصان زنان و زایمان شامل سن، جنس، درجه علمی و سابقه 
ها و تیجه کارشناسی پروندهکاری با علت طرح شکایت با توجه به ن

  نیز نوع آسیب وارده به بیمار ارتباطی وجود ندارد. 
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