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چكيده
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آمـوزش خـوب   ويعدم آگـاه .استيقانونريغيهاسقطعلتبهيحاملگازيناشيهامرگهشتمکيکهزنديمنيتخمWHO)(يجهانبهداشت
يجامعـه پزشـک  يبـرا يرا به خطر انـدازد و مشـکالت  ک سالمت مادران باردار ينده نزديتواند در آين ميمقررات سقط جنن وياز قوانيان پزشکيدانشجو

این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص قوانین و مقررات سـقط جنـین در سـال    د.يجاد نمايا
انجام شد.1390

ه،يـ بودنـد (علـوم پا  يليکـه در مقـاطع مختلـف تحصـ    ين پزشـک اينفـر از دانشـجو  ۲۰۰انجـام شـده و  ين مطالعه بـه صـورت مقطعـ   يا:يروش بررس
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يزان آگـاه يـ داشـت. م يتفـاوت معنـادار  يان مرد و زن از نظر آمـار يدانشجويزان آگاهي% مرد بودند. م۵/۳۷% زن و۵/۶۲نفر ۲۰۰از مجموع :هاافتهي
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يآمـار نظـر ازيليتحصـ مختلفمقاطعانيدانشجويآگاهزانيمنيب.بود(در حد متوسط)% ۴۸يکارورزانيدانشجوومتوسط)حد (در %۵۵يکارآموز
.بودشتريبارآموزکانيدانشجويآگاهزانيموداشتوجوديدارمعناتفاوت
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شيافـزا بـه وشـد خواهـد کاسـته يپزشکيهاگروهريدامنگييقضامشکالتازياقداماتنيچنانجامباشکيب. شوديريجلوگليتحصزمانازگرفتن
شدخواهدکمکزينباردارزنانيجامعهسالمت

يان پزشکين، دانشجويسقط جنن،يانقو،يآگاه:يديواژگان کل

۲۰/۷/۱۳۹۲تاييد مقاله:۵/۵/۱۳۹۲وصول مقاله:

۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۸۸تلفن ثابت:يقانونيگروه پزشک،يدانشکده پزشک،تهراني: دانشگاه علوم پزشکپاسخگوسنده ينو
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همقدم

ت يـ نکه قابليش از ايپيملگخروج محصوالت حا
ن يسـقط جنـ  ).۱(نـد يگويات داشته باشد را سقط مـ يح

ا يـ يعلمرمواردين از رحم در غيبه خارج کردن جنييجنا
اطـالق  رد،يپـذ يعمـد صـورت مـ   يکـه از رو ير درمانيغ
يت خاصـ يا از اهمين در تمام دنيسقط جن.)۳،۲(شوديم

ت ين مساله اهمياز به ينياسالمنيدر قوانبرخوردار است.
بـر اسـاس   ن يمجازات سـقط جنـ  داده شده است.ييبسزا
(اعـم  مامـا پزشک ويبرايقانون مجازات اسالم۶۲۴ماده 

شـده  ينـ يش بيا معاون) دو تا پنج سال حبس پياز مباشر 
ه کامـل  يـ ديداراين پس از چهار ماهگيسقط جناست و

از موضـوعات  يکـ ين ياگر چه سـقط جنـ  .)۴،۵(باشديم
ج به نقطه ثقل يبه تدريشود وليميتلقيفريکويقوقح

مختلـف  يهـا سـو و شـاخه  ک ياز يعلوم پزشکيهارشته
جامعـه  مـذاهب، ان،يـ اداخـالق، ر فلسفه،ينظيعلوم انسان

شـده  ل يتبـد گـر  يديو حقوق از سـو يروانشناس،يشناس
بـه انـدازه   يچ موضوعيد هيز شايني. در اخالق پزشکاست

را تحـت  يد عمـوم يـ توجه نبـوده و عقا ن جالبيسقط جن
روان مکتـب اصـالت   يدگاه پياز د.)۶(ر قرار نداده باشديتاث
يت در ادراک، نکتـه مهـم و شـرط الزم بـرا    يـ قابلفه،يوظ

ن مکتب به چنـد  يروان ايالبته پ.استيمختار بودن اخالق
ن را يبودن سـقط جنـ  يقانونيااند، عدهم شدهيدسته تقس

ند ندايزنان ميو سالمت بدنيت، آزادايحق حيدر راستا
اخـذ  يبرا. )۷شمرند (ين را مقدم ميحق جنيعده ايول
د يـ که بايلين مسايدر مورد سقط جنيم اخالقيک تصمي

ــاردار)،يخواســته هــارد:يــمــد نظــر قــرار گ مــادر (زن ب
ن، وجـود  ين، مرحلـه رشـد جنـ   يجنـ ياخالقيهاخواست
باشـد ين در جامعه مـ يسقط جنياخالقيابيارزها،تناقض

حفظ جـان  يبرارا ن يسقط جن۱۳۷۰ران در سال يا.)۸(
ن قانون يدر اياست ولمادر قبل از ولوج روح مجاز شمرده

ذکـر  يان نکتهيجنيهايماريها و بياهنجارندر خصوص 
۱۳۸۴کـه در سـال   ين مشـکل در قـانون  يـ نشده بود که ا

ن يجنـ يماريبد،ياعالم گردرفع ويتا حدودب شد،يتصو
موجـب  ،قـه بـودن  الخلا نـاقص  يـ يافتادگکه به علت عقب

مـادر  يد جـان يمادر که با تهديماريا بيحرج مادر گردد و 
ت زن يبـا رضـا  )يقبل از ولوج روح (چهار ماهگ،توام باشد

ن يتخمـ WHO)(يسازمان بهداشت جهان). ۹(ز استيجا
ت بـه علـ  ياز حاملگيناشيهاک هشتم مرگيزند که يم

ن طبـق بـرآورد   يهمچنـ ).۱۰است (ير قانونيغيهاسقط
يعنـ يست هـزار زن، يهر ساله دويسازمان بهداشت جهان

از يک زن جان خود را به علت عوارض ناشيقه يک دقيهر 
% ۹۹دهـد کـه   ياز دست مـ ير قانونيسقط عمد و اغلب غ

در حال توسـعه  يها و عوارض در کشورهان مرگيدرصد ا
ن يسقط جنيکه مجوزهايامطالعهدر. )۱۱(دهديرخ م

کسال ييکشور طيقانونيصادر شده توسط سازمان پزشک
کـرده  يرا بررسـ ۳۰/۹/۱۳۸۳ت يلغا۱/۱۰/۱۳۸۲خ ياز تار
و يمــاري% مــوارد ب۶۴در يلــت ســقط درمــان  ، عبــود

مـادر بـوده   يماريموارد ب%۳۶در وينيجنيهايناهنجار
يو تاالسـم يآنانسـفال يماريبوين ناهنجاريترمهماست.

يمـار يب،نـزد مـادران  يمـار ين بيترباشد و مهميماژور م
ن سن مادران در زمـان صـدور   يانگيماست.يو عروقيقلب

هفتـه بـوده   ۸/۱۲ن ين سـن جنـ  يانگيسال و م۴/۲۹مجوز 
ن درخواسـت  يمـراجع يکه بر رويادر مطالعه.)۱۲(است

تا ۷۸خرداد تهران ازيقانونيبه مرکز پزشکيسقط درمان
% موارد مجـوز صـادر   ۴/۵۱د در يانجام گرد۷۹بهشت يارد
يبـر رو ۱۳۸۴کـه در سـال   يگريدر مطالعه د.)۱۳(شد

يقـانون يبـه مرکـز پزشـک   ين مجوز سـقط درمـان  يمراجع
% مجوزها به علت ۶۸انجام شد کرمان مراجعه کرده بودند،

مـادر  يهـا يمـار يبعلـت % بـه ۳۲ن ويجنيهايناهنجار
ن سن يانگيمته وهف۱۷ن ين سن جنيانگيکه م،ر شدصاد

يزان آگـاه يـ کـه م ياعـه لدر مطا. )۹(سال  بـود ۲۹مادر 
شـهر کرمـان را در   يماماهـا مـان و يزان زنان ويمتخصص

۱۳۸۷ن در سـال  يمقـررات سـقط جنـ   ن ويخصوص قـوان 
متخصص زنـان  %۱۴،نفر۱۴۳کرده بود از مجموع يبررس

ي% آگاه۴/۱۵يل تعداد مورد بررساز ک.ماما بودند%۸۶و 
الت وين تحصـ يبـ خوب داشـتند. ي% آگاه۶/۸۴متوسط و

رابطـه  يو سـطح آگـاه  يت شغلين وضعيبويسطح آگاه
ــ ــت يداريمعنـ ــود داشـ ــه.)۱۴(وجـ يرويادر مطالعـ
در يخـود بخـود  يهاسه با سقطيدر مقايعمديهاسقط

تا ۷۱يهان تن آرش مهر که در سالييمارستان زنان رويب
ص سقط در يخانم باردار با تشخ۱۱۱۵انجام شده بود، ۷۴
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مراجعه کرده بودند که ين فاصله زمانيمراحل مختلف در ا
% سقط به صورت عمد صورت گرفته بـود.  ۱/۹ن تعداد ياز ا
و در اکثـر  ينونر قـا يـ سـقط تمامـا غ  ين مطالعه القايدر ا

بـود در امـاکن نـامعلوم انجـام شـده     يموارد توسط پرسنل
ياژهيـ ت ويـ اهمين موضوع داراينکه ايبا توجه به ا.)۱۱(
تاکنون يان پزشکيان دانشجوين مطالعه در ميو اباشديم

ــر آن شــدانجــام نگرفتــه اســت، ــاهيــم کــه ميب يزان آگ
تهـران را در  يدانشـگاه علـوم پزشـک   يان پزشـک يدانشجو

قرار ين را مورد بررسيمقررات سقط جنن ويخصوص قوان
م.يده

هاروش

بود که به روش يک مطالعه مقطعيوهش ن پژيا
يان رشته پزشکيدانشجويآگاهيبه منظور بررسيفيتوص
در مقـاطع مختلـف در دانشـگاه علـوم     ،ليول به تحصغمش

حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     ل دادنـد. يتهران تشکيپزشک
فرمول حجم نمونه محاسبه شـد کـه بـر اسـاس مطالعـات      

نفر بدست آمد. ۲۰۰شد و حجم نمونه مشابه در نظر گفته 
ن يـ د که ايها از پرسشنامه استفاده گرددادهيگردآوريبرا
ــ پ ــش تنظ ــنامه در دو بخ ــود.يرسش ــده ب ــش اول م ش بخ

ت يوضـع ،يليشامل جنس، مقطـع تحصـ  يمشخصات فرد
ي. بخش دوم سـواالت يقانونيتاهل و گذراندن واحد پزشک

که شامل ن بوديجنسقط يو قانونينيل بالينه مسايدر زم
از پاسـخ  يناشـ يبـه منظـور کـاهش خطـا    سوال بود.۱۱
دانم در نظـر  ينه نميک گزيهر سوال يبرايح تصادفيصح

دانم يـ ک و به جواب نميح نمره ي(به جواب صحگرفته شد
ازات يـ ت مجمـوع امت يـ در نها. گرفـت) ينمره صفر تعلق م
بود. نمـرات کسـب شـده در    ۰-۱۱ن يبيکسب شده آگاه

ن يبـد د.يـ گرديمتوسط و خوب دسته بندف،يح ضعسطو
يدامنـه آگـاه  و)۰-۴(فيضـع يدامنه نمره آگاهب،يترت

) لحـاظ شـد.  ۹-۱۱خـوب ( يدامنه آگاهو)۵-۸متوسط (
ن يبـ يبه صورت تصـادف هاپرسشنامه،ييايپايبررسيبرا

۷۱/۰کرونباخ برابرαع شد که يان توزينفر از دانشجو۲۰۰
ازه، کسـب اجـ  نامـه و يا اخـذ معرفـ  سپس بشد.محاسبه 

ز انجام پـژوهش  ان هدف ايخود و بيپژوهشگر ضمن معرف

ت بـه محرمانـه مانـدن    يـ ز بـا عنا يـ نوت نامـه يو اخذ رضا
دانشـگاه علـوم   ياطالعات با مراجعـه بـه دانشـکده پزشـک    

ـ را پرسشنامه وابسته،يهامارستانيتهران و بيپزشک ن يب
به شرکت در پـژوهش  ليکه تمايان رشته پزشکيدانشجو
مورد يهاپرسشنامهل شدن يتا تکموع نموديتوزداشتند،

ها بـا اسـتفاده   ل دادهيه و تحليتجزافت.ين امر ادامه ينظر ا
د. ابتـدا نرمـال بـودن    يانجام گردSPSSياز نرم افزار آمار

نجـا از آزمـون   يشـد کـه در ا  يبررسـ يع نمـره آگـاه  يتوز
به =۰۱۲/۰Pبا توجه به.درنوف استفاده شيکلموگروف اس

نرمـال  ينمـره آگـاه  يع آمـار يم که توزيديجه رسين نتيا
انس از يـ ز واريو آنـال t-testآزمـون  يپـس بـه جـا   .ستين

يبرخـ يرهـا و بـرا  يغمتيبعضـ يبرایو یتنیومن آزمون 
۰۵/۰Pم.يس استفاده کـرد يکراسکال والگر از آزمونيد ≤

دار در نظر گرفته شد.يمعن

هاافتهي

يابيـ ع شد و مـورد ارز يپرسشنامه توز۲۰۰ن مطالعه يدر ا
۱۲۵ع شـده تعـداد   يـ توزيپرسشنامه۲۰۰ازقرار گرفت.

ــر (۷۵) زن و تعــداد %۵/۶۲(نفــر ــد.%۵/۳۷نف ــرد بودن ) م
ان يو دانشـجو %۴۷ان مـرد  يدانشجويزان آگاهين ميانگيم

ن مـرد و زن از  ايدانشجويزان آگاهين ميبود و ب%۳۹زن  
يزان آگـاه يـ وجود داشـت و م يتفاوت معنادارينظر آمار
).=۰۰۲/۰p(بودشتريان مرد بيدانشجو

ان شـرکت کننـده در پـژوهش    يدانشـجو ين فراوانيشتريب
نفـر بـود   ۵۷و برابر با يکارآموزيليمربوط به مقطع تحص

بـه  ان شرکت کننده در پژوهش رايکل دانشجو%۵/۲۸که 
يليبه مقطع تحصين فراوانيداد و کمتريمخود اختصاص 

کـل  %۵/۱۹نفر و معـادل  ۳۹مربوط بود که يوپاتولوژيزيف
نفـر  ۵۲ه يـ ان مقطع علوم پايشرکت کنندگان بود. دانشجو

يکل شرکت کنندگان بود و در مقطع  کارورز%۲۶معادل 
درصد کـل  %۲۶نفر در پژوهش شرکت داشتند که ۵۲ز ين

ش بود.کنندگان در پژوهشرکت
ــم ــن ميانگي ــاهي ــجويزان آگ ــوم پايدانش ــان عل ، %۲۸ه ي

ــاتولوژيزيان فيدانشــجو ــارآموزي، دانشــجو%۳۸يوپ يان ک
يزان آگـاه ين ميبود و ب%۴۸يان کارورزيو دانشجو۵۵%

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 8

http://sjfm.ir/article-1-524-fa.html


...نین و مقررات سقط جنیدر خصوص قوانیان پزشکیدانشجویزان آگاهیمیبررس308

1392، تابستان و پاییز 3و 2، شماره 19مجله علمی پزشکی قانونی/ دوره 

تفـاوت  ياز نظر آمـار يليان مقاطع مختلف تحصيدانشجو
ان کارآموز يدانشجويزان آگاهيوجود داشت و ميمعنا دار

بود.شتر يب
%)١٨(نفر ٣٤مجرد و از شرکت کنندگان%) ٨٢(نفر ١٦٦

ان متاهـل يدانشـجو يزان آگـاه يـ ن ميانگيمهل بودند.امت
ـ بـود و %۴۱مجرد ان يدانشجوو۴۷% يان آگـاه زيـ ن ميب

يتفاوت معنـا دار ياز نظر آمارمجرد ان متاهل ويدانشجو
=p)۰۹/۰(وجود نداشت

ــر۷۸ ــادل  نف ــدگان مع کــل شــرکت %۳۹از شــرکت کنن
نفر معادل ۱۲۲را گذرانده و يقانونيکنندگان واحد پزشک

ــانونياز کــل شــرکت کننــدگان واحــد پزشــک ۶۱% را يق
کـه  يانيدانشـجو يزان آگـاه يـ ن ميانگيمنگذرانده بودند.

يانيو دانشـجو %۵۳را گذرانده بودنـد  يقانونيواحد پزشک
ان زيـ ن ميبـود و بـ  ٪۳۱ن واحـد را نگذرانـده بودنـد    يکه ا
را گذرانـده  يقـانون يکه واحـد پزشـک  يانيدانشجويآگاه

ن واحد را نگذرانده بودند از نظـر  يکه ايانيبودند با دانشجو
يزان آگــاهيــوجــود داشــت و ميتفــاوت معنــاداريآمــار

را گذرانـده بودنـد   يقـانون يکـه واحـد پزشـک   يانيدانشجو
ان يکـل دانشـجو  ين آگـاه يانگيم).>۰۰۱/۰p(شتر بوديب

و در حد متوسط بود.۴۲%
و مربوط به چند تـن  صفر درصدزان يبه مين آگاهيکمتر

و %۶/۸۴ين آگـاه يشتريو بهيان مقطع علوم پاياز دانشجو
دربـود. يان مقطع کـارآموز يمربوط به چند تن از دانشجو

اختالالتازيبرخفقطانيدانشجو% ۵/۸۵حاضريمطالعه
در. دانسـتند يمـ يندرمـا سقطمجازمواردجزءرايکيژنت

کـه خطـر   يدرمـان نيجنـ سـقط مجوزصدورمرجعمورد
پاسـخ انيدانشـجو از%۵/۲۰تنهـا ،مـادر دارد يبـرا يجان
.دادندحيصح
ان معتقد بودند کـه تنهـا   ياز دانشجو%۵/۲۹ن مطالعه يدر ا
%۵/۵۵است و يکافيت پدر جهت انجام سقط درمانيرضا

دانسـتند. يمـ يلزامـ ت پدر و مـادر هـر دو را ا  يوجود رضا
از %۵/۲۸ن يهمچنـ دانسـتند. يت مـادر را کـاف  ي% رضا۱۵

ن از يه سـقط جنـ  يدانستند که ديميان به درستيدانشجو
.ن دختر و پسر متفاوت استيدر جنيهفتگ۱۹سن 

از يناشـ يدانسـتند کـه در بـاردار   يان مـ يدانشجو۵/۳۸%
ا يـ يمـادر يهـا ونيکاسـ يندتجاوز تنها در صورت وجـود ا 

مـورد درنيهمچنـ .مين هسـت يمجاز به سقط جنينيجن

درمـان بـه مقـاوم صـرع بهمبتالباردارزندرسقطمجوز
انيدانشجو%٥/٣٨ح دادند.يپاسخ صح%۵/۲۴ييداروچند

صـورت درتنهـا تجاوزازيناشيبارداردرکهدانستنديم
بـه مجـاز ،سـقط ينيجناييمادريهاونيکاسياندوجود
.ميهستنيجنسقط

ن يجنـ يکه ابتالبه اشتباه پاسخ دادند انياز دانشجو۴۱%
.سـت ين نيجنـ يون سقط قانونيکاسيبه "سندرم داون" اند

کـس  ياير اشعهيکه تحت تاثيکه در مورد مادريدر حال
دانستند کـه  يميبه درست%۵/۶۳ا گاما قرار گرفته باشد ي
ان ينشجواز دا%۴۳باشد. يون سقط نميکاسين مساله انديا
سـقط  يبـرا يونيکاسيکوتان اندآدانستند که مصرف ريم
سـقط  يقـانون يريـ گيا پيـ ن سوال کـه آ يست. در مورد اين

ان بـه  ياز دانشجو%۶۱از دارد، ينيخصوصين به شاکيجن
ان يدرصــد دانشــجو%۵/۵۸ر دادنــد و يــپاســخ خيدرســت

ه يـ ش ديز مشمول قانون افزاين نيدانستند که سقط جنيم
.شوديحرام مياهدر ماه

بحث

ان دانشـگاه  ينفر از دانشـجو ۲۰۰ين مطالعه که آگاهيدر ا
ن در ين و مقـررات سـقط جنـ   يتهران از قـوان يعلوم پزشک

ان ياز دانشجو%۵/۳۴قرار گرفت،يابيمورد ارز۱۳۹۰سال 
در حـد  يان آگـاه ياز دانشـجو %۵۵ف،يدر حد ضعيآگاه

ــط و  ــجو%۵/۱۰متوس ــاهياز دانش ــوب دريان آگ ــد خ ح
ــه  ــتند. در مطالع ــ  ياداش ــدف بررس ــا ه ــه ب ــاهيک يآگ

ن يشهر کرمان از قوانيمان و ماماهاين زنان و زايمتخصص
،انجـام شـده بـود   ۱۳۸۷ن در سـال  يو مقررات سقط جنـ 

يخـــوبياز آگـــاه%۶/۸۴متوســـط و ياز آگـــاه۴/۱۵%
زد يکه در شهر يمشابهيدر مطالعه.)۱۴(برخوردار بودند

از %۱/۳۹خـوب، ياز افـراد از آگـاه  %۵/۲۵ود انجام شده ب
برخـوردار  يفيضعياز آگاه۴/۳۵متوسط و يافراد از آگاه

ا در مــورد يکــه در اســترال يادر مطالعــه.)۱۵(بودنــد
ک سـوم  يـ انجام شد تنها يحرفه پزشکيحقوقيهاجنبه

داشتنديمطلوب و قابل قبوليآگاه،يپزشکان مورد بررس
ج پژوهش مـا بـا مطالعـات    ينبودن نتاعلت همخوان . )۱۶(

يمـان و ماماهـا  ين زنـان و زا يمتخصصيانجام شده بر رو
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کـه  ه کـرد يـ ن توجيتوان چنـ يزد را ميو کرمان يشهرها
بـه  يشـرکت کننـده در مطالعـات قبلـ    يپزشکان و ماماها

انـد و چـه بسـا    ن آشنا شدهين قوانيبا ايکاريعلت تجربه
برخورد کرده باشـند کـه   يدر دوران خدمت خود با موارد

نه کرده باشد ين زميآنان را موظف به مطالعه و پرسش در ا
انه در کشـور برگـزار   يکـه سـال  يبازآموزيهاز در دورهيو ن
ـ ،را کسب کرده باشـند يشود اطالعاتيم ان يدانشـجو يول

ل و يم بــا مســايمســتقيريــبــه علــت عــدم درگيپزشــک
ن ينه چنين زميت در ايولوماران و نداشتن مسيمشکالت ب

نـه در خـود   ين زميـ شـتر در ا يآمـوزش ب يرا بـرا ياجبار
يحاضــر ســطح آگــاهيدر مطالعــهانــد.احســاس نکــرده

ن مساله يشتر بود که ايان زن بيان مرد از دانشجويدانشجو
ط يان زن را کـه بنـا بـه شـرا    يشتر دانشـجو يلزوم آموزش ب

بـه  ل مربوط يشتر با مساينده بيموجود جامعه احتماال در آ
کند.    ين برخورد خواهند داشت آشکار ميسقط جن
ــه يدر بررســ ــده در مطالع ــه عمــل آم % ۵/۸۵حاضــر يب

را جـزء مـوارد   يکياز اختالالت ژنتيان فقط برخيدانشجو
يج فوق بـا مطالعـه  يدانستند که نتايميمجاز سقط درمان

دارد وينسـب ي%) همخـوان ۶۳(زديـ ر شـهر  انجام شـده د 
ن زنـان و يعـه انجـام شـده در متخصصـ    ن بـا مطال يهمچنـ 
ز يـ نح دادنـد، ي%) پاسخ صح۱/۶۰شهر کرمان که (يماماها

).۱۴،۱۵(داردينسبيهمخوان
ن در مورد مجوز سقط در زن باردار مبتال به صـرع  يهمچن

پاسخ درست دادند که %۵/۲۴ييمقاوم به درمان چند دارو
ينسبي) همخوان%۶/۳۳انجام شده در کرمان (يبا مطالعه

ن کــه ين در مــورد حــداکثر ســن جنــي. همچنــ)۱۴(دارد
ح يپاسخ صح%۵/۵۷،اقدام کرديسقط درمانيبراتوان يم

ن زنـان و يمتخصصـ انجـام شـده در  يدادند که با مطالعـه 
. )۱۴(داردينسـب ي%) همخوان۳/۷۱(شهر کرمانيماماها

کـه خطـر   ين درمانيدر مورد مرجع صدور مجوز سقط جن
ان پاسـخ  ياز دانشـجو %۵/۲۰تنهـا  ،ادر داردمـ يبـرا يجان
شهر درانجام شده يسه با مطالعهيح دادند که در مقايصح

.)۱۴(ن تر بودييار پاي%) بس۵/۸۹(کرمان
ان معتقد بودند که تنها ياز دانشجو%۵/۲۹ن مطالعه يدر ا
%۵/۵۵است و يکافيت پدر جهت انجام سقط درمانيرضا

که دانستنديميدو را الزامت پدر و مادر هريوجود رضا
غلط % پاسخ ۱/۷۴در مطالعه انجام شده در شهر کرمان 

ن يهمچن.)۱۴(که نسبت به مطالعه ما باالتر بوددادند
ه سقط يدانستند که ديميان به درستياز دانشجو۵/۲۸%

ن دختر و پسر متفاوت يدر جنيهفتگ۱۹ن از سن يجن
در و%)۶/۷۰(که در مطالعه شهر کرمانيدر حالاست

%) و در مطالعه ۵/۳۵(زد انجام شديشهر که دريامطالعه
ح دادندي%) پاسخ صح۷/۷۶پرستاران شهر کرمان (

يزان آگاهيمن است که ين نشان دهنده ايا.)۱۴،۱۵،۱۷(
در ن يما کمتر از حد انتظار است. بنابرايان پزشکيوجدانش

ل يمسانيبه اد يبايان پزشکيشجونل دايدوران تحصيط
شتر پرداخته شود.يب

از يناشيدانستند که در بارداريان ميدانشجو۵/۳۸%
ا ييمادريهاونيکاسيتجاوز تنها در صورت وجود اند

يادر مطالعهومين هستيسقط مجاز به سقط جنينيجن
کا در خصوص چه وقت يدر جامعه آمر۲۰۰۲که در سال 

معتقد بودند، افراد% ۹۵ن داده شود،يد اجازه سقط جنيبا
د سقط انجام ير خطر باشد بازن ديکه زندگيدر صورت

.)۱۴(رديپذ
يبرايقانونين مربوط به پزشکياز قوانياگرچه آگاه

ن يمطالعات در ايرسد، وليپزشکان الزم به نظر ميتمام
نه چه در داخل کشور و چه در خارج محدود است که يزم

ن يايهاتيحدوداز ميکيتوان به عنوان  ياز آن م
ن مطالعه، يگر ايديهاتيمطالعه نام برد. از محدود

ان دانشگاه علوم يتوان به محدود بودن آن به دانشجويم
تهران اشاره کرد.يپزشک

يريگجهينت

ان در يدانشـجو يج مطالعه که سـطح آگـاه  يبا توجه به نتا
د بـه  يـ بايقانونيهارسد آموزهيبه نظر م،حد متوسط بود

ــو ــوثرنح ــگاهيترم ــود و  يدر دروس دانش ــده ش گنجان
ش يجهت افـزا يآموزشيو کارگاه هايموزباز آياههبرنام
کادر درمان برگزار شود تا از کاهش دانش افـراد بـا   يآگاه

شـک بـا   يشود. بيريل جلوگيفاصله گرفتن از زمان تحص
يهار گروهيدامنگيياز مشکالت قضاين اقداماتيانجام چن

يش سـالمت جامعـه  يه خواهد شد و به افـزا کاستيپزشک
خواهد شد. در مجمـوع بـا توجـه بـه     کمک ز يزنان باردار ن
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از عـوارض  يريت سالمت زنـان بـاردار و لـزوم جلـوگ    ياهم
رسـد بـا در نظـر گـرفتن     ي، به نظر مير قانونيغيهاسقط

، يشرع مقدس اسالم و اسـتفاده از علـوم روز پزشـک   يمبان
ن مناسـب در  يمقـررات و قـوان  ميه و تنظـ يـ د جهـت ته يبا

کشور تالش کرد.

تشکرر ويتقد
علوم دانشگاه يمانه معاونت محترم پژوهشيصمياز همکار

ه يـ وکلایـن دانشـگاه   یدانشـکده پزشـک  وپزشکی تهـران  

ن يدر اونمودندياطالعات همکارير جمع آورکه ديافراد
م.يينمايميقدردانويسپاسگزار،ق شرکت نمودنديتحق
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Abstract

Background: Abortion around the world is important. Islamic law as it is important .WHO estimated
that one eight of pregnancy death is just because of illegal abortion effect. Lack of education of
student of medicine about the abortion regulation and rules can endanger the pregnant mother life and
also make some problem for medical communities.

Methods: This study is a cross sectional study and all 200 student of medicine of medical science of
Tehran university have been evaluated by considering the knowledge level of rules and regulation of
abortion. The questionnaire has been used in order to collect all data. After completion, the SPSS
software has been used for analyzing data.

Findings: Of the 200 patients, 37.5% were male and 62.5% female. Male and female students'
knowledge of the differences was significant. Their knowledge of males was higher than females.
knowledge of Basic science student was 28% (weak), physiopathology students, was 38%
(moderate),stager students was 55% student (on average) and intern students was %48 (on average).
The awareness of medical student in different levels of education was statistically significant
difference .the knowledge of stager students was greater.

Conclusions: According to the study the knowledge of student about abortion laws was moderate.
Forensic medicine course should be more effectively integrated into academic courses and retraining
programs and workshops will be held to increase knowledge of health staff Undoubtedly reduce
forensic problems and also will be improved the health of pregnant women .
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