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Abstract
Medical errors, including medical diagnostic errors, are one of the most significant issues in the world’s health system, and many of these errors will lead to judicial
follow-up. In order to reduce the level of diagnostic errors in the medical field, recognizing the causes of the occurrence and appearance of the causes of human error
is very important because their level of awareness is due to the true causes of these
errors. What doctors themselves think about the causes of these errors indicates their
degree of recognition of the most important causes of diagnostic errors. The next
step is to reflect on whether this view is realistic or needs to change attitudes. This
article is a research paper with a library and documentary and interdisciplinary study
that was conducted in collaboration with 50 different physicians in the country in
a qualitative study using a 5-spectrum diagnostic medical errors questionnaire. The
questionnaire has been developed by a self-developed person and then a 5-point
questionnaire with the highest priority of diagnostic errors from physicians’ point of
view. Sampling is based on goal and interviewees have at least three years of work
history. This post-design study has been modified in the centralized group, and has
been represented to the group. From the physicians’ point of view, the most common cause of medical diagnostic errors is the lack of cooperation of the patient in
providing accurate and complete information, as well as the lack of validation of the
data with the patient’s condition. Examiner’s inadequate knowledge about the current status of the patient, proper data error, despite the knowledge of the physician
about the error, he/she stops him/herself from adequate diagnosis by focusing too
much on one special symptom, ignoring the error and not understanding the right
symptoms and the premature closure, are the other errors.
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چکیده
براي کاهﺶ میزان خطاهاي تشخیصي در حیطۀ پزشکي ،شناخت علل بروز و نﮕاه عوامل بروز خطاي انساني بسیار
حاﺋز اهمیت است؛ چراکه میزان آگاهي آنها از علل واقعي بروز اين خطاها را ميرساند .اينکه خود پزشکان نسبت
به علل بروز اين خطاها چه نظري دارند ،بیانﮕر میزان شناخت آنها از مهمترين علل بروز خطاهاي تشخیصي
است .در گام بعدي جاي تﺄمل دارد که آيا اين ديدگاه واقﻊ بینانه است يا نیاز به تغییر نﮕرش دارد؟ اين مقالۀ
پژوهشي و با مطالعۀ کتابخانهاي -اسنادي و میانرشتهاي است که در تعامل با  50نﻔر از پزشکان رشتههاي مختلﻒ
در سطﺢ کشور به صورت مطالعۀ کیﻔي و با استﻔاده از پرسشنامۀ  5طیﻔي خطاهاي تشخیصي پزشکي به صورت
خودساخته جمﻊآوري شده است و پﺲ از آن پرسشنامۀ  5طیﻔي ،با اولويت باﻻترين خطاهاي تشخیصي مطرح
از نﮕاه پزشکان تهیه شده است .نمونه گیري ،به صورت مبتني بر هدف بود و مصاحبهشوندگان داراي حداقل سه
سال سابقه کار بودند .اين مطالعه پﺲ از طرح در گروه متمرکز ،اصالح شد و به صورت باز پاسخ مجدد در اختیار
گروه قرار گرفت .از نﮕاه پزشکان بیشترين علت بروز خطاهاي تشخیصي پزشکي مربوط به همکاري نکردن بیمار
در اراﺋۀ اطالعات صحیﺢ و کامل و همﭽنین خطاي اعتبارسنجي نکردن دادهها با شرايﻂ بیمار است .دانﺶ ناکافي
ِ
وضعیت موجود بیمار ،خطاي نتیجهگیري نکردن مناسﺐ از دادههاي معاينه در تشخیﺺ،
معاينهکننده نسبت به
خطاهايي که با وجود آگاهي پزشک از وجود آن خطا ،با تمرکز او بر تنها عالمت خاصي از درك بقیه عالﺋم خود
را محروم ميکند و خطاي درك نکردن عالﺋم بهشکل صحیﺢ و ناديده گرفتن و خطاي خاتمه زودرس از ديﮕر
خطاهاي معمول هستند.
تشخیصی پزشکی
کلیدواژهها :خطا ،تشخیﺺ ،خطاهای
ِ
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دقت ،مهارت و پايبندی به اصول حرفهای در پزشکی،
خاصه در تشخیﺺ بیماری ،حداقل انتظار بیمار از پزشک
خود است .در مواردی که اين امر رعايت نشود ،به تشخیﺺ
ندادن صحیﺢ ،بروز بیماری يا آسیﺐ جديد يا تشديد بیماری
و گاهی مرگ بیمار منجر میشود .پروندههای قﻀايی،
به سبﺐ قصور و خطای پزشکی به پروندههای پزشکی قانونی
تبديل میشوند .بررسیها در آمريکا و اروپا نشان میدهد
که بیﺶ از  %80خطاهای پزشکی مربوط به مديريت در
مراکز تشخیصی و درمانی است .براساس آمارهای جهانی،
بیشتر خطاهای پزشکی مربوط به خطاهای مديريتی است و
در اينگونه موضوعها نبايد پرستار ،بهیار و يا پزشک را مقصر
دانست ( .)1از سوی ديﮕر ،امکان پرداخت خسارات معنوی
در قوانین فعلی ما وجود ندارد .خطاهای تشخیصی گاهی
مربوط به اشتباه پزشک يا کارشناس مربوطه است و ناشی
از خطای او در مرحله يا مراحلی از روند تشخیﺺ و اخذ
نتايﺞ ﻏلﻂ و يا استنتاج ﻏلﻂ يافتهها است .گاهی هم مربوط
به فنوروش و امکانات تشخیصی است .ازجمله خطاهای
تشخیصی در حیطۀ پزشکی که در کمیسیونهای پزشکی
قانونی مطرح است ،خطا در تشخیﺺ بیماری يا ناهنجاری
جنین در ماههای اول )پیﺶ از ولوج روح( است.
در پاسخ به اين سﺆال که شناخت موضوعی خطاهای
پزشکی در مرحلۀ تشخیﺺ چﮕونه است؟ براساس فرضیۀ
تحقیﻖ میتوان پاسخ داد که شناخت موضوعی خطاهای
تشخیصی پزشکی ،افزون بر فراهم کردن شرايﻂ ﻻزم برای
ِ
رفﻊ ابهامات حقوقی با استﻔاده از منابﻊ فقهی ،باعﺚ پیشﮕیری
از بروز اين خطاها خواهد شد .درواقﻊ با تجزيهوتحلیل انواع
خطاهای تشخیصی ،راهی برای کاهﺶ موارد جرم و تخلﻔات
تشخیصی قابلکنترل ،باز میشود و در مجامﻊ
خطاهای
ِ
مختلﻒ و ازجمله صنﻒ علوم پزشکی )همﭽون پزشکی قانونی،
نظام پزشکی ،نظام پرستاری ،نظام علوم آزمايشﮕاهی و نظامها
و انجمنهای علوم پزشکی مرتبﻂ( اﺛرگذار خواهد بود .تولید
لوايﺢ جديد حقوقی برای پاسخﮕويی قﻀايی به موضوعهای
مرتبﻂ ،شناخت عوامل تﺄﺛیرگذار در بروز خطاهای تشخیصی،
شناخت اسباب بروز خطاهای تشخیصی در فرايندهای
تشخیصی و درمانی تیمی و تبیین عوامل پیشﮕیری از بروز
خطاهای تشخیصی ازجمله اهداف ديﮕر اين تحقیﻖ است؛
برای نمونه ،در مواقعی که خطاهای تشخیصی منجر به
شکايت والدين کودك ناقﺺالخلقه و يا معیوب از پزشکان
میشود و آنها مدعی میشوند که اگر تشخیﺺ درست و
بهموقﻊ داده میشد ،آنها جنین خود را سقﻂ میکردند و يا
ِ
کودك بیمار و ناهنجار به آنها تحمیل نمیشد
هزينههای
يا مﺜ ً
ال در سرطان که اگر بهموقﻊ و صحیﺢ تشخیﺺ داده
میشد ،نیاز به جراحی راديکال يا اضافه شدن درمانهای
ديﮕر همﭽون راديوتراپی و شیمیدرمانی نبود که هم موجﺐ
بار جسمی و روحی  -روانی و هم موجﺐ هزينههای درمانی
و حمايتی میشود.
ضرورت اين تحقیﻖ پاسخ گﻔتن به سﺆالهايی همﭽون
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

موارد زير است:
 -1آيا با توجه به مندرجات مادۀ  492قانون جديد
مجازات اسالمی ،پزشک در تشخیﺺ ندادن ناهنجاری
ِ
کودك نابهنجار همراه میشود،
کودك که درنهايت با تولد
ضامن است؟ با در نظر داشتن اينکه علت ناهنجاری
و اختالﻻت جنینی ،سرشتی و مادرزادی است و پزشک
دخالتی در ايجاد يا پیشرفت آنها نداشته است (.)2
 -2آيا تﻔاوتی بین اين دو حالت وجود دارد؛ در حالتی
که خطای تشخیﺺ مربوط به پزشک و توجه نکردن ﻻزم
او به نتايﺞ صحیﺢ آزمايﺶ باشد و در حالتی که پزشک
و کارشناس مربوطه فرايند تشخیﺺ را درست انجام داده
باشد ،ولی خطا مربوط به فنوروش آزمايشﮕاهی باشد؟ در
صورت تﻔاوت ،مسئولیت هرکدام به تﻔکیک چﮕونه است و
به چه میزان و نسبتی محاسبه و معین میشود؟
تشﺨیصی پزشکی
 -1مفهومشناسی خﻄای
ِ

خطا در لغت به معنای سهو ،اشتباه ( ،)3لغزش ،ﻏلﻂ،
تقصیر ،عیﺐ ،نقﺺ ،ناپاکی ،پلیدی ،خالف ،حیله ،صحت
نداشتن ،انحراف ،ناشايستﮕی ،زوال ( ،)4ترك اولی ،نسیان،
نادرستی و هر عمل خالف مقررات معنا شده است ( )5خطا،
يک تصمیم يا رفتار نامناسﺐ است که بر اﺛربخشی ،ايمنی يا
عملکرد سیستم اﺛر نامطلوب داشته باشد يا رفتاری است که
از فردی سر میزند ولی فرد قصد انجام آن را نداشته است
( .)6از نﮕاه طبی ،خطا اينگونه تعريﻒ میشود :قصور خدمت
يا ارتکاب عمل اشتباه در برنامهريزی يا اجرا که بهشکل
بالﻔعل يا بالقوه باعﺚ يک نتیجۀ ناخواسته میشود .اين تعريﻒ
به شکل مشخﺺ حیطههای کلیدی علل خطا )قصور يا
ارتکاب ،برنامهريزی و اجرا( را در بر میگیرد .قصور پزشکی،
مترادف ﻏﻔلت و خطايی است که از روی سهو سر زند و
در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گﻔته میشود.
قصور پزشکی به چهار دسته تقسیم میشود .1 :بیمباﻻتی؛
 .2بیاحتیاطی؛  .3رعايت نکردن نظامهای دولتی؛  .4نداشتن
مهارت که اين موضوع آخر خود به دو دستۀ نداشتن مهارت
علمی و نداشتن مهارت عملی تقسیم میشود ( )7همﭽنین
خطا ،به عملی ناخواسته که بهخاطر ﻏﻔلت بروز میکند و به
نتیجۀ مطلوب امر طبابت منجر نمیشود ،تعريﻒ شده است
( .)8تشخیﺺ به معنای معین کردن چیزی ،تمیز دادن
چیزی ،بازشناختن دو يا چند چیز از يکديﮕر ( ،)9تمیز
دادن و جدا کردن چیزی از چیز ديﮕر ،شناختن کسی يا
چیزی ( )10و معین کردن اينکه چه چیزی از چه نوع است
( .)11خطاهای تشخیصی ،در اصل اموری چندبعدی )مولتی
فاکتوريال( و شامل فاکتورهای مرتبﻂ با سیستم و فاکتورهای
شناختی هستند ( .)12خطاهای تشخیصی ازجمله خطاهای
پزشکیای هستند که در سیر مراحل معاينه ،تشخیﺺ و
درمان بیماری ،آسیﺐ يا اختالﻻت ممکن است بروز کنند.
اين خطاها به صورتهای مختلﻒ تقسیمبندي ميشوند .يکی
از اين تقسیمبندیها ،خطاها را بر دو نوع میداند:
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الﻒ -زماني که اقدامها و فعالیتهاي تشخیصی انجامشده
برطبﻖ انتظار و به شکلي صحیﺢ و مناسﺐ صورت نﮕرفته
باشد.
ب -زماني که اقدام يا عمل تشخیصی انجامشده از ابتدا،
پايه و اساس صحیﺢ و مناسبي نداشته باشد.
تشﺨیصی پزشکی
 -2تقسیمبندی خﻄاهای
ِ
بر اساس مراحل بروز خﻄا
در اين تقسیمبندی ،دو مرحله بروز خطا وجود دارد؛
مرحلۀ دانشی و مرحلۀ بینشی و رفتاری (.)13
الف -خﻄاهاي تشﺨیصی در مرحلۀ دانشي
خطاهای تشخیصی در مرحلۀ دانشی در هنﮕام
تصمیمگیري و فعالیتهاي مرتبﻂ با تشخیﺺ رخ ميدهد.
خطاهاي اين مرحلۀ زماني خود را نمايان ميسازند که
دقیﻖ بیماریِ بیماران محقﻖ
تشخیﺺ
پیامدهاي دلخواه براي
ِ
ِ
نشود .اين دسته از خطاها به علت کمبود دانﺶ و اطالعات
ِ
وضعیت بیمار و روشهاي معاينه و تشخیﺺ
پزشکان دربارۀ
روی میدهد .استراتژي کاهﺶ خطاهاي مرحلۀ دانشي،
پژوهﺶ ،تحقیﻖ ،مطالعه و انجام رويههاي تشخیصی پزشکي
مبتني بر شواهد است که در اين مسیر ،تدوين برنامههاي
تشخیصي اﺛربخﺶ بهمنظور کاهﺶ خطر و بهبود پیامدهاي
ِ
تشخیﺺ بیماری بیماران ،ازجمله روشهايی است که توصیه
میشود.
خطاهاي مرحلۀ دانشي ممکن است به بیماران آسیﺐ بزند
يا آنها را در معرض خطراتی قرار دهد و اﺛرات و پیامدهاي
نامطلوبی را بهدنبال داشته باشد؛ براي مﺜال به اﺛبات رسیده
است که تشخیﺺ بسیاری از بیماریهای پُرخطر در مراحل
اولیۀ بروز ،از توسعه و پیشرفت بیماری جلوگیری میکند.
کمبود دانﺶ و آگاهي دربارۀ جوانﺐ خاصي از تشخیﺺهاي
پزشکي ناشي از وضعیت يا موقعیتي ناآشنا و نامﺄنوس است
که انجامدهندگان معاينه و تشخیﺺ با آن روبهرو ميشوند.
کمبود اطالعات سبﺐ بروز خطا در حوزۀ تشخیﺺ پزشکی
ميشود؛ براي مﺜال زماني که فردي مشغول به فعالیت در
واحدي جديد با فعالیتهاي ﻏیرتکراري و ناآشنا ميشود که
آموزش کافي براي آن نديده است ،متعاقﺐ آن با مشکالت
متعددي روبهرو خواهد شد .اين دلیل ازجمله دﻻيلي است که
سبﺐ باﻻ بردن احتمال رخداد خطای تشخیصی ،هنﮕام اراﺋۀ
خدمت میشود .عالوه بر آن ،نداشتن دانﺶ و آگاهي کارکنان
در ارتباط با چﮕونﮕي کاربرد تجهیزات و ابزارهاي تشخیصي
نیز سبﺐ بروز خطاهای تشخیصی در تشخیﺺ بیماریِ بیمار
میشود.
ب -خﻄاهاي مرحلۀ بینشی و رفتاری (اجرا):
اين خطاها ،معموﻻً بهصورت ﻏیر عمد ،هنﮕام انجام
فعالیتهاي تشخیصی رخ میدهند؛ برای مﺜال ،وقتیکه فرد
هنﮕام انجام معاينه و تشخیﺺ بهجای تمرکز بر دانشی که
در اين خصوص آموخته است ،بهعلت حواسپرتي يا بیدقتی،
برخی از اصول و شرايﻂ معاينه و تشخیﺺ را انجام ندهد.
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

خطاهاي اجرايي درنتیجۀ عوامل متعددي رخ ميدهند؛
ازجمله :وقﻔه در عملکردهای روتین تشخیصی اعم از کلینیکی
و پاراکلینیکی ،قطﻊ ارتباط يا ارتباط نامناسﺐ ،استرس و
فراموشي .ازجملۀ آن عوامل ،قوانین ،سیاستها و رويههای
ناکافی براي پیشﮕیری و کاهﺶ خطاهاي پزشکي است؛ براي
مﺜال :وجود نداشتن خﻂمشي مناسﺐ براي چک کردن مجدد
برخی از آزمايﺶها يا برخی از تشخیﺺها يا استﻔاده از برخی
از داروهای تشخیصی در تصويربرداری .زماني که انجامدهندۀ
معاينه و تشخیﺺدهنده ،مهارت ﻻزم براي اعمال يک مداخلۀ
مشخﺺ تشخیصي را بهعلت نداشتن تحصیالت و تجربه در
آن زمینۀ خاص نداشته باشد و در نتیجه خطايي تشخیصی
رخ دهد ،سبﺐ انجام نادرست عملکرد تشخیﺺ ميشود.

تشﺨیصی پزشکی بر اساس
 -3طبقهبندی خﻄاهای
ِ
نحوۀ بروز خﻄا:

طبقهبندي ديﮕري که براي خطاهای تشخیصی ميتوان
ذکر کرد ،تقسیمبندي اين خطاها به دو گروه فعال و پنهان
است .افراد از خطاهاي تشخیصی فعال آگاهي بیشتري دارند،
چون اين دسته خطاهای تشخیصی بیشتر به چشم ميآيند و
نتايﺞ فوري و مستقیم روي بیماران ميگذارند؛ اما خطاهاي
پنهان درنتیجۀ يک سري فاکتورهاي سازماني مانند ساختار،
محیﻂ ،تجهیزات ،فرايندها ،فرهنﮓ ،مقررات و مديريت رخ
میدهند .اين دسته از خطاهای تشخیصی که اﻏلﺐ ريشه در
فرهنﮓ سازماني دارند ،ممکن است سالها مخﻔي بمانند تا
زماني که مجموعهاي از شرايﻂ اجازه بدهند که اين خطا خود
را آشکار کند .اﺛر سوء اينگونه خطاهای تشخیصی با تﺄخیر
مشخﺺ ميشود .استﻔادۀ پارهوقت از پزشکان آموزشنديده
در اجرای فرايندهای تشخیصی دقیﻖ ،مﺜالی برای خطاهاي
پنهان است .البته خطاهاي پنهان ميتوانند در شرايﻂ خاصي
به خطاهاي فعال تبديل شوند؛ بهعبارتديﮕر ،خطاهاي
پنهان به عنوان اتﻔاقهايی شناخته ميشوند که منتظر وقوع
هستند ،درحالیکه خطاهاي فعال ،نقطۀ توجهی براي شروع
تحلیل ريشهاي هستند و اﻏلﺐ با تجزيهوتحلیل عوامل مﺆﺛر
در وقوع خطا به روش تحلیل ريشهاي وقايﻊ )Root Case
 ،(Controlمجموعهاي از عوامل بروز خطای تشخیصی
شناسايي ميشوند.
تشﺨیصی پزشکی براساس
 -4طبقهبندی خﻄاهای
ِ
نحوۀ عمل:

طبقهبندي ديﮕر در ارتباط با خطاهای تشخیصی آن
است که اين خطاها را به عمدي ) (Intentionalو سهوي
) (Unintentionalتقسیمبندی کنند .تخلﻔات ممکن است
درنتیجه با ِر کاريِ زياد و مدتزمان محدود براي انجام
کار روی دهد و موجﺐ نقﺾ قوانین ،مقررات و رويههاي
اجرايي شود .نقﺾ قانون امکان دارد بهعلت قانونشکني،
انجام اقدامهای ﻏیر ايمن و عمدي ،استﻔاده از الکل و مواد
مخدر ،بهکارگیری کارکنان آموزشنديده يا حوادﺛي باشد که
سوءاستﻔاده از بیماران را سبﺐ میشود.
براساس تقسیمبندی استﻔادهشده در »بنیاد امنیت
بیماران« در استرالیا ( )12خطای تشخیصی عبارت است از
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خطايی که بهطور سهوی به تﺄخیر افتاده درحالیکه در همان
اوايل کار ،اطالعات کافی در دسترس بوده يا يک تشخیﺺ
ﻏلﻂ بوده است؛ پیﺶ از اينکه يک تشخیﺺ درست صورت
گرفته باشد و تشخیﺺ ديﮕری مطرح شده باشد يا تشخیصی
که ناديده گرفته شده ولی در اصل هیﭻ تشخیصی مطرح
نشده است (.)14
برای شناخت موضوعی خطاهای پزشکی در مرحلۀ
تشخیﺺ ،شناخت عوامل تﺄﺛیرگذار بر بروز آن خطاها امری
ِ
تشخیصی
مختلﻒ خطاهایِ
بديهی است .تقسیمبندیهایِ
ِ
رخداده که شامل خطاهای عدم قصور ،فاکتورهای مرتبﻂ با
سیستم و فاکتورهای شناختی است را میتوان به بهترين نحو
توصیﻒ و تعريﻒ کرد ( .)15در خطاهای گروه عدم قصور،
بروز بیماری به شکلی ﻏیرطبیعی يا مخﻔی و پوشیده در اﺛر
خطا در تشخیﺺ و خطاهای تشخیصی ناشی از تشخیﺺ
بیماری مطرح است.
در خطاهای مرتبﻂ با سیستم نیز اشکالهای تکنیکی
و نقﺺهای تجهیزاتی و يا اشکاﻻتی که بهصورت نقﺺها و
مشکالت سازمانی وجود دارد ،مطرح است .فاکتورهای مرتبﻂ
با سیستم که بیشتر آنها با مشکالت سازمانی و ساختاری
ارتباط دارد و بخﺶ اندکی نیز دربرگیرندۀ مشکالت تکنیکی و
تجهیزاتی است ،عامل بسیاری از خطاهای تشخیصی هستند.
فاکتورهايی که با آنها روبرو میشويم اﻏلﺐ با سیاستها و
رويهها ،فرايندهای نامﺆﺛر و ناکارآمد و نقﺺ در کار تیمی و
تبادل اطالعات ،بهخصوص تبادل نتايﺞ تستهای آزمايشﮕاهی
مرتبﻂ هستند ( .)17ازجملۀ آن نقايﺺ و مشکالت به اين
موارد میتوان اشاره کرد :خوشهبندی ،سیاستها و رويههای
ناصحیﺢ ،فرايندهای ناکارآمد و بیتﺄﺛیر ،نداشتن کار تیمی
يا تبادل اطالعات ،توجه نداشتن به بیمار ،مديريت ناکارآمد،
تعامالت ناصحیﺢ تشخیصی ،نظارت نداشتن بر کارآموزان،
در دسترس نبودن متخصصان و کارشناسان موردنیاز ،نبود
آموزش و راهنمايی و فرهنﮓ سازمانی مناسﺐ و دخالت
خارجی (.)18
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یافتهها و بحث:
خطاهای شناختی به دﻻيل مختلﻔی ممکن است بروز کند؛
دﻻيلی چون :دانﺶ و آگاهی ناکافی يا ﻏلﻂ و ناقﺺ ،جمﻊآوری
ناصحیﺢ دادهها و تجزيهوتحلیل و سنتز ﻏلﻂ و اشتباه دادهها،
پیﮕیری ناکارآمد ،معاينه يا شرححال ناکارآمد ،تکنیکهای
ﻏلﻂ در تشخیﺺ ،عدم ﻏربالﮕری مناسﺐ در تشخیﺺ ،اخالق
نامناسﺐ پزشک و سنتز ناصحیﺢ يا فرآوری ناصحیﺢ اطالعات
در تشخیﺺ ( .)19نتیجۀ خطاهای شناختی اين آسیﺐها
میتواند باشد :انجام ندادن اقدامهای سريﻊ ،توجه ناکافی به
دادهها و اطالعات ،شناسايی نکردن صحیﺢ يک عالمت يا نشانه،
بیتوجهی به اهداف يا موضوعات مﺆﺛر در تشخیﺺ ،گزارش
يافتههایِ جمﻊآورینشده ،تخمین زدن بیﺶ از حد يا کمتر
واقعی يافته يا دادۀ تشخیصی ،پايان دادن زودرس به
از حد
ِ
فرايند تشخیﺺ ،دستور ندادن برای انجام آزمايﺶهای مناسﺐ
و مشاوره ،بازبینی نکردن دورهای وضعیت بیمار ،جمﻊآوری
نکردن اطالعات مﻔید و سودمند برای بازبینی تشخیﺺ ،تکیۀ
زياد از حد بر يافتهها يا نظرات ديﮕران ،اعتبارسنجی نکردن
دادهها با شرايﻂ بیمار و سوگیری در امر تﺄيید تشخیﺺ (.)20
تشﺨیصی پزشکی:
 -5بررسی میزان خﻄاهای
ِ

در اين بررسی که مبتنی بر مطالعۀ کتابخانهای اسنادی
بوده است ،ابتدا انواع خطاهای تشخیصی در حیطۀ پزشکی
استخراج شد و در قالﺐ دستهبندی شدهای بهصورت پرسشنامۀ
شمارۀ  1در اختیار پزشکان رشتههای مختلﻒ علوم پزشکی
قرار گرفت .پﺲ راهنمای مقیاس موضوعشناسی خطاهای
تشخیصی در حیطۀ پزشکی ،در سال  1395توسﻂ محقﻖ،
بهصورت خودساخته ،برای سنجﺶ موضوعی خطاهای
تشخیصی در حیطۀ پزشکی آماده شده است.
از سوی ديﮕر ،برای شناخت علل بروز خطاهای تشخیصی
در حیطۀ پزشکی ،مقیاسی با  140عبارت بهصورت پرسشنامۀ
خودساخته آماده شد که برای کاهﺶ زمان پاسخگويی و افزايﺶ
دقت در پاسخگويی آزمودنی ،از تعداد عبارتها کاسته شد و
مهمترين آنها که دربردارندۀ رﺋوس عبارتها بود ،در قالﺐ 36
عبارت مطرح شد )پرسﺶنامۀ شمارۀ  (1يا برخی از عبارتها
در هم ادﻏام شد و عبارتهای جديدی به دست آمد .تمامی
اين تغییرات در صورتی امکانپذير فرض شد که دقت و ارزش
پرسﺶنامه را در ارزيابی موضوعشناختی خطاهای تشخیصی
در حیطۀ پزشکی نکاهند.

پرسشنامۀ  .1انواع خﻄاهای تشﺨیصی در حیﻄۀ پزشکی
ردیف

عنوان

1

ِ
وضعیت موجود بیمار
دانش ناکافی معاینهکننده نسبت به

2

همکاری نکردن بیمار در ارائۀ اطالعات صحیﺢ و کامل

3

استفاده نکردن از آزمایشها و مشاورههای بیمار

4

جمعآوری نامناسﺐ اطالعات بیمار در معاینه و مصاحبه

5

انجام ناصحیﺢ معاینه

6

انجام ندادن اقدامات غربالگری ﻻزم (انیکاسیوندار)

مجله پزشکی قانونی ایران

همیشه

اغلﺐ

گاهی اوقات

بهندرت

هرگز
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بررسی نظرات پزشکان کشور در خصوص ...

ردیف

عنوان

8

غفلت از عالئم ،نشانهها یا یافتههای قابلتوجه

9

توجه کافی نداشتن به قوانین سادۀ معاینه و تشﺨیﺺ

10

استفادۀ بیش از حد از قوانین در شرایط غیرطبیعی

11

تﺄخیر در انجام آنالیز دادههای حاصل از معاینه در تشﺨیﺺ

12

نتیجهگیری نامناسﺐ از دادههای معاینه در تشﺨیﺺ

13

توجه کافی نداشتن به نتایﺞ مستدل حاصل از دادههای معاینه

14

اشتباه گرفتن عالمتی با عالمت دیگر

15

گزارش عالئم و نشانههایی که اصال وجود ندارند

16

آگاهی پزشک از وجود عالمت ،بهمنظور کنار گﺬاشتن
باوجود
ِ
سایر تشﺨیﺺها ،توجه و تمرکز بیشازاندازه به آن عالمت یا درك
نکردن آن

7

تعامل ناکافی پزشک با بیمار یا همراهان او

17

توجه نداشتن به سیر بیماری و تغییر وضعیت بیمار

18
19

رسیدن پزشک به یک
توجه نکردن به دیگر احتماﻻت ،بهمحﺾ
ِ
تشﺨیﺺ اولیه

برنداشتن گامهای صحیﺢ و مناسﺐ برای بازبینی و اصالح تشﺨیﺺ

20

مقایسۀ نکردن تشﺨیﺺ پزشک قبلی با یافتههای فعلی

21

تفسیر نتایﺞ جدید با هدف تﺄیید تشﺨیﺺ قبلی خود

22

تجهیزات تست یا کالیبراسیون ناصحیﺢ

23

موارد مکرر بروز یک خﻄای واحد

24

سیاستهای غلط مستعدکنندۀ بروز خﻄاها

25

تﺄخیرهای غیرضروری در فرایندهای تشﺨیصی

26

بهکارنگرفتن اطالعات یا مهارتهای ﻻزم و ضروری

27

توجه نکردن بر مشکالت تشﺨیصی سیستم یا مرکز

28
29

تعاملهای ناصحیﺢ و غیرحرفهای مابین کادر پزشکی در ارجاع
بیماران
نظارت نداشتن بر کارآموزان

30

در دسترس نبودن متﺨصﺺ مربوطه در زمان مناسﺐ و ﻻزم

31

ناآگاهی پزشکان از فرایندها ،سیاستها یا رویههای صحیﺢ

32

تبادل اطالعات ناکافی در ارتباط با دیگران در کار تیمی

33

دخالت شرکتها یا مﺆسسات دولتی در تشﺨیﺺهای پزشکی

34

اخالق مناسﺐ پزشک در معاینه و تشﺨیﺺ

35

بسته شدن و خاتمۀ زودرس و پیش از موعد فرایند تشﺨیﺺ

36

اعتبارسنجی نکردن دادهها با شرایط بیمار

در پرسﺶنامۀ دوم نیز براساس اولويتهايی که پزشکان
در بروز خطاهای تشخیصی پزشکی داده بودند ،برای
اصلی بروز
صحتسنجی آزمون اول و تعیین اولويتهای
ِ
خطاهای تشخیصی پزشکی 14 ،خطای اول مورد ابتال
دستهبندی و پرسشنامه شد .آزمودنی با استﻔاده از يک مقیاس
لیکرت پنﺞ درجهای ،میزان درستی يا نادرستی استنباطی
خود را از موضوعهای خطاهای تشخیصی در حیطۀ پزشکی
با هر يک از اين عبارات بیان کرد .در شیوۀ نمرهگذاری
نیز ،نمرهگذاری گزينههای مقیاس خطاهای تشخیصی
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

همیشه

اغلﺐ

گاهی اوقات

بهندرت

هرگز

در حیطۀ پزشکی با کامال درست =  5امتیاز؛ درست = 4
امتیاز؛ تقريبا درست =  3امتیاز؛ نادرست =  2امتیاز و کامال
نادرست =  1امتیاز تعیین شد.
تشخیصی پزشکی،
در بررسی کیﻔی علل بروز خطاهای
ِ
بیشترين تعداد نظرهای پزشکان در خطاهای تشخیصی،
مربوط به همکاری نکردن بیمار در اراﺋۀ اطالعات صحیﺢ
و کامل و همﭽنین خطای اعتبارسنجی نکردن دادهها
با شرايﻂ بیمار است که از حیﺚ تکرار گاهی اوقات بروز
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میکند .در خطاهای تشخیصی مربوط به همکاری نکردن
بیمار و اراﺋۀ نکردن اطالعات صحیﺢ و کامل %55/8 ،از موارد
و در اعتبارسنجی نکردن دادهها با شرايﻂ بیمار به وسیله
پزشک %60 ،از موارد گزارش شد .در رتبۀ دوم ،خطای
ِ
وضعیت موجود بیمار
ناکافی معاينهکننده نسبت به
دانﺶ
ِ
و همﭽنین خطای نتیجهگیری نکردن مناسﺐ از دادههای
آگاهی پزشک از وجود
معاينه در تشخیﺺ و خطای باوجود
ِ
عالمت ،بهمنظور کنار گذاشتن ديﮕر تشخیﺺها ،توجه و
تمرکز بیﺶ از اندازه به آن عالمت يا درك نکردن آن و
همﭽنین خطای بسته شدن و خاتمۀ زودرس و پیﺶ از
موعد فرايند تشخیﺺ ،قرار دارد که از حیﺚ تکرار ،گاهی
اوقات بروز میکنند.
درصد اين خطاها از اين قرار است :خطای دانﺶ ناکافی
ِ
وضعیت موجود بیمار%54/8 ،؛ خطای
معاينهکننده نسبت به
نبود نتیجهگیری مناسﺐ از دادههای معاينه در تشخیﺺ،
آگاهی پزشک از وجود عالمت،
%53/5؛ خطای باوجود
ِ
بهمنظور کنار گذاشتن ديﮕر تشخیﺺها ،توجه و تمرکز بیﺶ
از اندازه به آن عالمت يا درك نکردن آن%53/5 ،؛ و خطای
بسته شدن و خاتمه زودرس و پیﺶ از موعد فرايند تشخیﺺ،
.%53/5
در رتبۀ سوم نیز خطای انجام ندادن اقدامهای ﻏربالﮕری
ﻻزم )انیکاسیوندار( و خطای نبود توجه کافی به نتايﺞ
مستدل حاصل از دادههای معاينه جای دارد که از حیﺚ
تکرار گاهی اوقات بروز میکند .درصد آن در خطای انجام
ندادن اقدامهای ﻏربالﮕری ﻻزم )انیکاسیوندار( به میزان
 %52/4و در خطای نبود توجه کافی به نتايﺞ مستدل حاصل
از دادههای معاينه به میزان  %51/2است.
در اين بررسی ،خطای تعامل ضعیﻒ پزشک با بیمار يا
همراهان او به میزان » %42/8در بیشتر موارد« ،خطای ﻏﻔلت
از عالﺋم ،نشانهها يا يافتههای قابل توجه به میزان ،%41/5
»گاهی اوقات« و خطای نبود توجه کافی به قوانین سادۀ
معاينه و تشخیﺺ ،به میزان » ،%39/5بهندرت« ،به دست
آمده است.
در نﮕاه ديﮕر ،خطای استﻔادۀ بیﺶ از حد از قوانین در
شرايﻂ ﻏیرطبیعی به میزان » ،%41/5بهندرت« ،خطای
تﺄخیر در انجام آنالیز دادههای حاصل از معاينه در تشخیﺺ
با میزان » ،%36/6در اﻏلﺐ موارد« ،خطای نتیجهگیری
نکردن مناسﺐ از دادههای معاينه در تشخیﺺ ،به میزان
 %53/5و خطای نبود توجه کافی به نتايﺞ مستدل حاصل
از دادههای معاينه به میزان » ،%52/1گاهی اوقات« ،مطرح
شده است .درحالیکه خطای اشتباه گرفتن عالمتی با عالمت
ديﮕر به میزان » ،%44/2گاهی اوقات« ،خطای گزارش
عالﺋم و نشانههايی که اصال وجود ندارند ،به میزان ،%48/8
آگاهی پزشک از وجود عالمت،
»بهندرت« ،خطای باوجود
ِ
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بهمنظور کنار گذاشتن تشخیﺺها ،توجه و تمرکز بیﺶ از
اندازه به آن عالمت يا درك نکردن آن به میزان ،%53/5
»گاهی اوقات« ،در نظردهی پزشکان اعالم شده است.
رسیدن پزشک به يک تشخیﺺ اولیه،
خطای بهمحﺾ
ِ
توجه نداشتن به ساير احتماﻻت به میزان » %46/5گاهی
اوقات« ،خطای توجه نداشتن به سیر بیماری و تغییر وضعیت
بیمار به میزان » %48/8گاهی اوقات« ،خطای برنداشتن
گامهای صحیﺢ و مناسبی برای بازبینی و اصالح تشخیﺺ
به میزان » %41/9گاهی اوقات« و خطای مقايسه نکردن
تشخیﺺ پزشک قبلی با يافتههای فعلی به میزان %48/9
»گاهی اوقات« از تحلیل نظرات پزشکان در بروز خطاهای
تشخیصی در حیطۀ پزشکی به دست میآيد .خطای
تﻔسیر نتايﺞ جديد با هدف تﺄيید تشخیﺺ قبلی خود به
میزان » %46/5گاهی اوقات« ،خطای تجهیزات تست يا
کالیبراسیون ناصحیﺢ به میزان » %46/2گاهی اوقات«،
خطای موارد مکرر بروز يک خطای واحد بهمیزان  %40در
»اﻏلﺐ موارد« و خطای سیاستهای ﻏلﻂ مستعدکنندۀ بروز
خطاها به میزان » %51/3گاهی اوقات« ازجمله موارد ديﮕر
خطاهای تشخیصی شمرده شده است.
از سوی ديﮕر از ديدگاه صاحﺐنظران ،خطای تﺄخیرهای
ﻏیرضروری در فرايندهای تشخیصی به میزان » %42/8گاهی
اوقات« ،خطای بهکارنﮕرفتن اطالعات يا مهارتهای موردنیاز
و ضروری به میزان  %32/5به میزان مساویِ »گاهی اوقات«
و »بهندرت« ،خطای نبود نظارت بر مشکالت تشخیصی
سیستم يا مرکز به میزان » %41/5گاهی اوقات« و خطای
تعامالت ناصحیﺢ و ﻏیرحرفهای مابین کادر پزشکی در
ارجاع بیماران به میزان » %37/2گاهی اوقات« را میتوان
نام برد .همﭽنین خطای نظارت نداشتن بر کارآموزان به
میزان » %38/1گاهی اوقات« ،خطای در دسترس نبودن
متخصﺺ مربوطه در زمان مناسﺐ و ﻻزم به میزان %44/2
»گاهی اوقات« ،خطای آگاهی نداشتن پزشکان از فرايندها،
سیاستها يا رويههای صحیﺢ ،به میزان » %40/5بهندرت«
و خطای تبادل اطالعات ناکافی در ارتباط با ديﮕران در کار
تیمی به میزان  %41/5در »اﻏلﺐ موارد« ،ازجملۀ خطاهای
تشخیصی برشمرده شده است .خطای دخالت شرکتها يا
مﺆسسات دولتی در تشخیﺺهای پزشکی به میزان %47/5
»گاهی اوقات« ،خطای اخالق مناسﺐ پزشک در معاينه و
تشخیﺺ به میزان » %37/2گاهی اوقات« ،خطای بسته شدن
و خاتمۀ زودرس و پیﺶ از موعد فرايند تشخیﺺ به میزان
» %53/5گاهی اوقات« و خطای عدم اعتبارسنجی دادهها با
شرايﻂ بیمار به میزان » %60گاهی اوقات« از بین پنﺞ طیﻒ
بروز خطاهای تشخیصی يعنی »همیشه«» ،اﻏلﺐ«» ،گاهی
اوقات«» ،بهندرت« و »هرگز« نیز به دست میآيد.
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بررسی نظرات پزشکان کشور در خصوص ...
پرسشنامه  .2اولویتهای پزشکان در بروز خﻄاهای تشﺨیصی پزشکی

ردیف

عنوان

همیشه

اغلﺐ

گاهی اوقات

بهندرت

هرگز

1

ِ
وضعیت موجود بیمار
دانش ناکافی معاینهکننده نسبت به

-

9

23

9

1

2

همکاری نکردن بیمار در ارائۀ اطالعات صحیﺢ و کامل

3

10

24

6

-

3

استفاده نکردن از آزمایشها و مشاورههای بیمار

2

8

17

14

1

4

جمعآوری نامناسﺐ اطالعات بیمار در معاینه و مصاحبه

5

13

17

8

-

5

انجام ناصحیﺢ معاینه

4

11

18

9

1

6

انجام ندادن اقدامات غربالگری ﻻزم (انیکاسیوندار)

-

6

22

14

-

7

تعامل ناکافی پزشک با بیمار یا همراهان او

3

18

13

6

2

8

غفلت از عالئم ،نشانهها یا یافتههای قابلتوجه

9

5

17

9

1

9

توجه کافی نداشتن به قوانین سادۀ معاینه و تشﺨیﺺ

2

11

12

17

1

10

استفادۀ بیش از حد از قوانین در شرایط غیرطبیعی

2

4

15

17

3

11

تﺄخیر در انجام آنالیز دادههای حاصل از معاینه در تشﺨیﺺ

-

15

11

14

1

12

نتیجهگیری نامناسﺐ از دادههای معاینه در تشﺨیﺺ

2

13

23

5

-

13

توجه کافی نداشتن به نتایﺞ مستدل حاصل از دادههای معاینه

1

13

22

7

-

14

اشتباه گرفتن عالمتی با عالمت دیگر

2

7

19

13

2

15

گزارش عالئم و نشانههایی که اصال وجود ندارند

2

3

10

20

6

16

آگاهی پزشک از وجود عالمت ،بهمنظور کنار گﺬاشتن سایر
باوجود
ِ
تشﺨیﺺها ،توجه و تمرکز بیش از اندازه به آن عالمت یا درك نکردن
آن

-

6

23

11

3

17

توجه نکردن به سیر بیماری و تغییر وضعیت بیمار

-

13

20

10

-

18

رسیدن پزشک به یک
توجه نکردن به دیگر احتماﻻت ،بهمحﺾ
ِ
تشﺨیﺺ اولیه

1

12

20

6

2

19

برنداشتن گامهای صحیﺢ و مناسﺐ برای بازبینی و اصالح تشﺨیﺺ

5

11

18

8

1

20

مقایسه نکردن تشﺨیﺺ پزشک قبلی با یافتههای فعلی

-

5

21

17

-

21

تفسیر نتایﺞ جدید با هدف تﺄیید تشﺨیﺺ قبلی خود

1

11

20

11

-

22

تجهیزات تست یا کالیبراسیون ناصحیﺢ

3

3

18

13

2

23

موارد مکرر بروز یک خﻄای واحد

1

5

13

16

5

24

سیاستهای غلط مستعدکنندۀ بروز خﻄاها

3

6

21

9

2

25

تﺄخیرهای غیرضروری در فرایندهای تشﺨیصی

4

12

18

7

1

26

بهکارنگرفتن اطالعات یا مهارتهای موردنیاز و ضروری

2

12

13

13

-

27

نبود نظارت بر مشکالت تشﺨیصی سیستم یا مرکز

4

14

17

6

-

28

تعامالت ناصحیﺢ و غیرحرفهای مابین کادر پزشکی در ارجاع بیماران

4

12

16

9

2

29

نظارت نداشتن بر کارآموزان

3

11

16

8

4

30

در دسترس نبودن متﺨصﺺ مربوطه در زمان مناسﺐ و ﻻزم

2

11

19

9

2

31

ناآگاهی پزشکان از فرایندها ،سیاستها یا رویههای صحیﺢ

-

10

13

17

2

32

تبادل اطالعات ناکافی در ارتباط با دیگران در کار تیمی

-

17

16

7

1

33

دخالت شرکتها یا مﺆسسات دولتی در تشﺨیﺺهای پزشکی

1

3

19

11

6

34

اخالق مناسﺐ پزشک در معاینه و تشﺨیﺺ

3

10

16

10

4

35

بسته شدن و خاتمۀ زودرس و پیش از موعد فرایند تشﺨیﺺ

-

8

23

11

1

36

اعتبارسنجی نکردن دادهها با شرایط بیمار

1

4

24

10

1
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مجله پزشکی قانونی ایران

در پروندههای قﻀايی تطابﻖ دارد يا نه؟ که پاسخ دادن به
اين پرسﺶ پژوهشی ديﮕر را میطلبد .اگر اينچنین باشد
که رويکردی واقﻊبینانه است ولی در ﻏیر اين صورت ،نیاز به
تدابیری دارد تا با آموزش و ارتقای سطﺢ اطالعات دانشی،
زمینۀ نزديک شدن اين دو وضعیت را فراهم آورد.

سپاسگزاری

شايسته است از همۀ پزشکان و بزرگوارانی که در انجام
اين تحقیﻖ همکاری داشتند ،سﭙاسﮕزاری نمايیم .همﭽنین
از اهتمامی که سازمان پزشکی قانونی کشور در تشخیﺺ
خطاهای تشخیصی در حیطۀ پزشکی و بهنوعی پیشﮕیری از
بروز آنها داشته است و دارد ،تقدير و تشکر خالصانه میشود.
امید آنکه با تشخیﺺ صحیﺢ خطاها و آشنايی با علل بروز آن
شاهد کاهﺶ قابل توجه خطاهای تشخیصی و در نهايت بروز
نکردن آن در جامعه باشیم.
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بین نويسندگان تعارضی در منافﻊ گزارش نشده است.
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