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چکيده
غم تالش آنها اي فعاليت مي کنند که علي رطب بدون حادثه و پيچيدگي قابل انجام نيست. دندانپزشکان نيز مانند پزشکان در حوزه: زمينه و هدف

اين مطالعه به اي پيش مي آيد که منجر به آسيب به بيمار و نارضايتي وي مي شود.از موارد در روند درمان حادثهاي، در پارهربراي التيام درد بيما
مي پردازد.شيرازتجربيت دندانپزشکي دندانپزشکان و دندانسازانابررسي شکاي

در سازمان نظام را ١٣٨٥-١٣٩٠قطعي، به روش سرشماري تمامي پرونده هاي شکايات دندانپزشکي سالهاي تحليلي معهاين مطال: در روش بررسي
براي تحليل يافته ها از آزمون آماري ثبت و۱۷، نسخه SPSSداده ها در نرم افزار آماري کرديم. بررسي شیراز پزشکي و اداره کل پزشکي قانوني

Chi- square.استفاده شد
پرونده شکايت در اين دو سازمان تشکيل شده بود که شکايات در اکثر موارد عليه دندانپزشکان عمومي بود که در ١٠٧سال، ٦در طول اين : هايافته

هاي مجاور حين کشيدن دندان بود. مطب خصوصي کار مي کردند. بيشتر شکايات مربوط به رشته جراحي فک و صورت و به علت آسيب به ساختمان
ها در ايران، اين نياز احساس مي شود که بايد دندانپزشکان را در زمينه انتخاب صحيح بيمار، دانش ر پژوهش: بنابر نتايج اين مطالعه و ساييگيرنتيجه

نتئوري، مهارت عملي و مهارت هاي برقراري ارتباط عاطفي صحيح با بيمار، بيشتر آموزش داد تا گامي مؤثر در جهت کاهش بروز قصورات و ميزا
نارضايتي و شکايت عليه آنها برداشته شود.
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مقدمه

ست. يقابل انجام نيدگيچيطب بدون حادثه و پ
ت يفعالياز مانند پزشکان در حوزهيدندانپزشکان ن

مار در يام درد بيالتيرغم تالش آنها برايکنند که عليم
د که يآيش ميپياز موارد در روند درمان حادثه ايپاره ا

شود و ممکن يميويتيمار و نارضايب به بيمنجر به آس
ک يماران با يکند. اکثر بييمار را روانه مراجع قضاياست ب

يو راضهيتوججاد شده يح درباره مشکل ايبحث صر
جاد شده را ين وجود اگر پزشک مشکل ايشوند، با ايم

يان کردن همدليا در بيرد يده بگيا نادير بشمارد يحق
ين مرحله به عنوان سوء عمل تلقينباشد، اخود موفق 

شامل يا واژه بهتر قصور پزشکيشود. سوء عمل يم
ييا مهارت هايروش ها، مواد يريشکست در به کار گ

شوند و ياست که به طور معمول مناسب در نظر گرفته م
.)۱(شوديب ميآن خطا منجر به آس

ر بر يط زيشود که شرايممرتکب قصوريپزشک هنگام
قرار باشد:

فه ين معنا که وظيمار باشد بديول درمان بوپزشک مس.۱
مار را بر عهده گرفته باشد.يمراقبت و درمان ب

کرده باشد( يش تخطيفه خويپزشک در انجام وظ.۲
ا انجام فعل ممنوع).يترک فعل الزم 

ا ييب جسمانيفه پزشک، سبب آسياز وظيتخط.۳
.)۲(باشدمار شده يبيروان

را به يو قصور در پزشکيمعموال سهل انگار
م:يکنيف ميچهار گونه تعر

درمان يد براياست که پزشک باي: عمليمباالتيب.۱
انجام نداده است.يداده است وليمار انجام ميب

مار چندان يدرمان بياست که براي: عملياطياحتيب.۲
ا در يدهد و يست اما پزشک آنرا انجام مينيضرور
مار يب بيکرده و سبب آسياده رويخاص زيدرمان

شود.يم

ا اطالعات ينداشتن مهارت يمهارت: به معنعدم.۳
الت خود يتحصيب به اقتضاياست که هر طبيضرور

ست داشته باشد.يابيم
يشامل تمامي: نظامات دولتيدولتت نظاماتيرعاعدم.۴

است که يدولتين نامه ها و دستورالعمل هايين و آيقوان
وضع شده اند و شامل يدر خصوص امور مرتبط با پزشک

و وزارت بهداشت، ينظام پزشکين نامه هايين و آيقوان
.)۳(شونديميدرمان و آموزش پزشک

مطالعات يو دندانپزشکيدر ارتباط با قصورات پزشک
ران انجام شده است. در يدر سطح جهان و اياديز

ت يشکا۴۱۲در تهران، مشخص شد که از يامطالعه
ب مربوط به پروتز يات به ترتين شکايشتريب،يدندانپزشک

شهيدرمان رو%)۵/۲۳(دهاني%)، جراح۸/۲۸(ثابت
اض يگر در ريديدر مطالعه ايول)۴(%) بوده است۶/۱۶(

فک و صورت و سپس يات مربوط به جراحياکثر شکا
ج يکه مطابق نتا)۵(مربوط به پروتز ثابت بوده است

.)۶(کا انجام شده استياست که در آمريمطالعه ا
ن يدر تهران به ايگرين در مطالعه ديهمچن

بودهيمباالتين قصور از نوع بيشتريدند که بيجه رسينت
که در يقيان، مانند تحقين شاکيشتري%)، ب۹/۵۴(است

ان را زنان شامل يشتر شاکيانگلستان انجام شد و ب
ات از يشتر شکاي%) و ب۴/۵۳(، زن بوده اند)۷(شدنديم

يخصوصي%) و در مطب ها۷/۸۷(يدندانپزشکان عموم
شتر يز بيدر سوئد نيا. مطالعه)۸(%)۹/۸۱(بوده است
که فقط يقي. در تحق)۹(ان زن را نشان داديبودن شاک

ات ياکثر شکازينکرده استيرا بررسيات ارتودنسيشکا
۵۷ي. در بررس)۱۰(بوده استياز دندانپزشکان عموم

دهان و فک و صورت در يپرونده مرتبط با درمان جراح
دن دندان اشتباه بوده است. ي% مربوط به کش۱/۲۱تهران، 

. )۱۱(اند% محکوم شناخته شده۶۷% آنها تبرئه و ۳۳
ت کننده در سوئد در حدود يافراد شکايدامنه سن

سال ۱۹ر ين شد و افراد زيي) تعيسالگ۴۰-۵۹(يانساليم
. )۹(بودنديکمتر شاکيسال به طور آشکار۸۰يو باال
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ه يران و به خصوص در ناحيکه در ايياز آنجا
ات يجنوب کشور، گزارشات منتشر شده در ارتباط با شکا

نيم تا ايات آنها کم است، بر آن شديو جزئيدندانپزشک
اتيشکاين مطالعه به بررسيم. ايمطالعه را انجام ده

يطازريقصورات دندانپزشکان و دندانسازان شهر ش
پردازد.  يم۱۳۹۰- ۱۳۸۵يسالها

مواد و روش ها

يمقطعيليک مطالعه تحلين مطالعه که يدر ا
ت ازيشکايهاپروندهيتمامياست، به روش سرشمار

- ١٣٩٠يسالهادراز کهريدندانپزشکان و دندانسازان ش
يقانونيو اداره کل پزشکيدر سازمان نظام پزشک١٣٨٥

ن يشد. جهت انجام ايبررس،ل شده بوديفارس تشک
از دندانپزشکان د کهاستفاده شييهامطالعه تنها از پرونده

که از ييهاشده بود و پروندهتيشکاراز يو دندانسازان ش
و سازمان ارجاع داده ن ديراز به اياطراف شيهاشهرستان

پرونده ١١٥ن راستا، از يدر اشده بود، به مطالعه وارد نشد.
ل مربوط نبودن يمورد به دل٨سال، ٥ن يل شده در ايتشک

شد. خارجراز از مطالعه يبه دندانپزشکان و دندانسازان ش
ن ين صورت بود که در حيشرط خروج نمونه از مطالعه به ا

که اطالعات مورد ييپرونده ها، ياطالعاتيهال فرميتکم
ن ياز آنها ناقص باشد، از مطالعه خارج شوند که چنين

که ييها وجود نداشت. از آنجاان نمونهيدر ميحالت
ن پرونده ها محرمانه است، فرد استخراج کننده ياطالعات ا

و يقانونياداره پزشکر کليمدبا يها پس از هماهنگداده
ک تعهد نامه متعهد يضا کردن با ام،يسازمان نظام پزشک

يهافرمن اطالعات کامال محرمانه بماند ويشد که ا
ت يبدون هرگونه اطالعات فاش کننده هوياطالعات

يمورد بررسيرهايل شد. متغيان تکميان و متشاکيشاک
(سن، جنس، سطح يمربوط به شاکيرهايشامل متغ

پس از يت بهبوديت تأهل، شغل، وضعيالت، وضعيتحص
يرهاي)، متغيت شاکيزه شکايداد قصور، علت و انگرخ

) و ينوع مرکز درمانوالتي(سطح تحصيمربوط به متشاک
جه قصور، ي(نوع قصور، نتتيمربوط به شکاير هايمتغ

باشد. يانجام شده) ميت و پروسه درمانيدرصد محکوم
ک يذکر شده توسط يرهاياطالعات مربوط به متغ

ات استخراج و در يرونده شکااز پيدندانپزشکيدانشجو
وارد شد. سپس داده ها در نرم افزار يک فرم اطالعاتي

ج از آمار يان نتايثبت و جهت ب۱۷، نسخه spssيآمار
-Chiيافته ها از آزمون آماريل يتحليو برايفيتوص

square۰۵/۰(استفاده شدp value <( به عنوان معنادار
در نظر گرفته شد).

نتايج

ت يمورد شکا١١٥، ١٣٨٥- ٩٠ين سالهايبدر 
يو سازمان نظام پزشکيقانونيبه اداره پزشکيدندانپزشک

نکه از يمورد به علت ا٨ارجاع داده شده است که 
راز ارجاع داده شده بودند، از يگر به شيديهاشهرستان

قرار گرفتند. يپرونده مورد بررس١٠٧مطالعه خارج و تنها 
و يقانوني%)  در اداره پزشک٩/٤٤(مورد٤٨ن تعداد، ياز ا
ل و يتشکي%) در سازمان نظام پزشک١/٥٥(مورد٥٩

ثبت شده ٨٧ت در سال ين شکايشتريشده اند. بيبررس
مورد، ٢٠، ١٣٨٦مورد، ١٨، ١٣٨٥است و در سال 

١٧، ١٣٩٠مورد و ١٥، ١٣٨٩و ١٣٨٨مورد، ٢٢، ١٣٨٧
ر يغيشاک٧و يخصوصيشاک١٠٠مورد ثبت شده است. 

يفيل دادند. اطالعات توصيان را تشکي، نوع شاکيخصوص
آمده است.١در جدول يان خصوصيشاک

سال ٥٦/٣٦±۰۶/۱۵ان يشاکين سنيانگيم
سال ٨١ن آنها يسال و مسن تر١٢ين شاکيبود، جوان تر

يشاک١٠٠%) از ٦١(مورد٦١سن داشت. در واقع 
داشتند و تنها سال قرار ١٨-٣٩يدر دامنه سنيخصوص

١٨ر ي%) ز٣(مورد٣سال و ٦٠ي%) باال١٠(مورد١٠
بر (تيان از شکايزه شاکيانگيبه طور کل. سال بودند

نه خسارت يگز٣، در پرونده)ت آنهاياساس شرح شکا
ب دندانپزشک و درخواست درمان مجدد بود که ي، تأديمال

رد ک مويش از ياز آنها بيزه برخينکه انگيبا توجه به ا
؛ ٥٥(يخسارت مالن صورت بود:يج آن به ايبوده است، نتا
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%)، ٨/٥٩؛ ٦٤(ا دندانسازيب دندانپزشک ي%)، تأد٤/٥١
%).٩/١؛ ٢(درخواست درمان مجدد

ن صورت بود: يان به ايالت متشاکيسطح تحص
%)، دندانپزشک متخصص٧/٨٩؛ ٩٦(ي دندانپزشک عموم

٩%). از ٩/١؛ ٢(پلمي%)، دندانساز با مدرک د٤/٨؛ ٩(
نفر ٢نفر جراح فک و صورت، ٥دندانپزشک متخصص، 

ست بودند. يست و ارتودنتينفر اندودنت٢ست و يودنتيپر

ن يان به ايمحل کار متشاکينوع مرکز درمان
%)، درمانگاه ٧/٦١؛ ٦٦(ي صورت بود: مطب خصوص

%)، ٩/١؛ ٢(ي مارستان خصوصي%)، ب٩/١٥؛ ١٧(ي خصوص
؛ ٣(ي دانشگاهي%)، درمانگاه دولت٧/٣؛ ٤(هيريدرمانگاه خ

%).  ١٤؛ ١٥(ي ر دانشگاهيغي%)، درمانگاه دولت٨/٢

١٣٨٥١٠٧-٩٠-١(
متغير

جنس:
-

-

-

٥٥
٤٥
٧

٤/٥١
١/٤٢
٥/٦

عيت تأهل:
-
متأهل-
نامشخص-

٣٣
٦٦
٨

٨/٣٠
٧/٦١
٥/٧

-

-

-

ليسانس-
-

نامشخص-

٢٠
٣٦
١٨
٢٣
٢
٨

٧/١٨
٧/٣٣
٨/١٦
٥/٢١
٨/١
٥/٧

شغل:
شاغل-
-
نامشخص-

٣٧
٤١
٢٩

٦/٣٤
٣/٣٨
١/٢٧

نقص عضو-
-

-

نامشخص-

٥٤
١
٤٥
٧

٥/٥٠
٩/٠
١/٤٢
٥/٦

٭
-
-

-

٥٥
٦٤
٢

٤/٥١
٨/٥٩
٩/١

%١٠٧١٠٠٭
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١٣٨٥١٠٧- ٩٠-٢(

متغير
منع تعقيبتبــرئه

٧/٣، ٣/٢٥٤، ٨/٦٠٢٧، ٦٥
٠، ٥/٧٠، ٩/٠٨، ١
٠، ٩/٠٠؛ ٩/٠١، ١

٧/٣، ٧/٣٣٤، ٦/٦٢٣٦، ٦٧جمع

%) ٧/٦٢(٦٧ان تبرئه، ي%) نفر از متشاک٦/٣٣(
ب گرفتند ي%) نفر حکم منع تعق٧/٣(٤نفر محکوم و 

خ ينفر توب٢٣ه، ينفر محکوم به پرداخت د٢٧). ٢(جدول 
ت، يت فعالينفر عدم صالح٢، يخ شفاهينفر توب١٢، يکتب

نفر محکوم به پرداخت ارش ١نفر جبران خسارت و ٢
شدند.

ي ب جراحير به ترتيدرگيهان رشتهيترعيشا
%) بودند ١٥(ي %) و ارتودنس١/٢٧(%)، پروتز٨/٣١(

ت يان از آنها شکايکه شاکين موارديع تري). شا١(نمودار
%) و ٢/٢٥(ب است: پروتز نامناسبين ترتياند به اداشته

%)١/١٣(دنين کشيمجاور حيب به ساختمانهايآس
ت، يمورد محکوم٦٧است که از ين در حالي). ا٢(نمودار 

که منجر به محکوم شناخته شدن ين موارديع تريشا
ب است: طرح ين ترتياند به اا دندانساز شدهيدندانپزشک 

ش يص اشتباه پيو تشخيابيو ارزيدرمان اشتباه ارتودنس
ب به ي%)، آس٩/١٧(ساخت پروتز، هر کداماز 

%) (نمودار ٣/١٣(دن دندانين کشيمجاور حياهساختمان
٣.(

يشامل چاپ آگهيطه اخالق پزشکيقصور در ح
مار، يبيل پرونده برايبدون مجوز، عدم تشکيغاتيتبل

ت بدون مجوز، ضرب و شتم کودک، ي، فعاليارتباط جنس
س مطب يسادر مطب، تت يافراد فاقد صالحيريبه کارگ

-يدوم بدون مجوز و درج عنوان متخصص در تابلو مطب م
ت، نوع قصور رخ داده يپرونده منجر به محکوم٦٧از باشد.

ي مباالتي%)، ب٥/٣٥؛ ٣٨(ن شرح است: عدم مهارتيبه ا
ت ي%)، عدم رعا١٥؛ ١٦(ي اطياحتي%)، ب٧/١٨؛ ٢٠(

يبرخنکه دري%) ( به علت ا٢/١١؛ ١٢(ي نظامات دولت
ن يک نوع بود، مجموع ايش از يها قصور رخ داده بپرونده
ه ثبت شده در يمورد است). مجموع د٦٧ش از ياعداد ب
% بوده است.٨٥/١٠٢سال، ٦ن يطول ا

ها، بر اساس نبودن تعداد پروندهيبه علت کاف
رها وجود ين متغيبيداريرابطه معنيآماريهاتست

نداشت.
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)107(تعداد= 1385-90هاي در سالعلت محکوم شدنتعداد و درصد شکایت علیه دندانپزشکان شیراز به تفکیک -3ر نمودا

بحث

ينه بررسين مطالعه در زمين مطالعه که اوليدر ا
ن يه دندانپزشکان در جنوب کشور است، به ايات عليشکا

٥٦/٣٦±۰۶/۱۵ان يشاکيم که متوسط سنيديجه رسينت
يه دندانپزشکان عموميات در اکثر موارد عليبود. شکاسال 

ات يشتر شکايکردند. بيکار ميبود که در مطب خصوص
ب به يفک و صورت و به علت آسيمربوط به رشته جراح

يزيچيدن دندان بود ولين کشيمجاور حيهاساختمان
ه موارد منجر به مقصر شناخته شدن يش از بقيکه ب

و يابيو ارزيشتباه ارتودنسشد طرح درمان ايمتشاک
% از ٦/٦٢ش از ساخت پروتز بود. يص اشتباه پيتشخ

ان محکوم شدند. يمتشاک
بودند و يان خصوصيدر مطالعه ما اکثر شاک

که ييوجود داشت. از آنجاير خصوصيغيشاک٧فقط 

يبه علت تخلفات چاپ آگهير خصوصيغيت شاکيشکا
دون مجوز، به س مطب دوم بيت و تأسي، فعاليغاتيتبل

و درج يت در امور دندانپزشکيافراد فاقد صالحيريکارگ
يافته مين يدر تابلو مطب بوده است، اير واقعين غيعناو

ه خدمات ين مطلب باشد که ارايتواند نشاندهنده ا
ارتباط محترمانه و يح و برقراريبه طور صحيدندانپزشک

ر موارد ياش از سيبيت اصول اخالقيدوستانه همراه با رعا
جاد يا برعکس، ايمار يت بيتواند منجر به جلب رضايم

افته که ين يبشود. ايت در ويزه شکايو انگيتينارضا
سهم يکينينسبت به تخلفات کليکينير کليتخلفات غ

ت دندانپزشکان دارند، در يرا در محکوميار کمتريبس
ز نشان يو وفا العمر و همکاران نيانيدکتر کيمطالعه آقا

.)٥, ٤(داده شده است
ين در محدوده سناين مطالعه اکثر شاکيدر ا

شتر يتواند مرتبط با بيافته مين يسال بودند. ا١٨-٣٩
از به يشتر بودن نين سن و بيدر ايدگيوع پوسيبودن ش
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ن تر يين پايباشد، چون در سنيدندانپزشکيدرمان ها
آنها يدگيگذرد و پوسيش دندانها نمياز روياديمدت ز

از يندانها نن باالتر با از دست رفتن ديکمتر است و در سن
Karinمطالعه يکمتر است. وليدندانپزشکيبه درمانها

Pukkسال را ٤٠- ٥٩يو همکاران در سوئد، دامنه سن
سال ٣٠-٤٠ين دامنه سنيا ايتاليو در ا)٩(نشان داد

.)١٢(است
ان زن بودند، همانند يدر مطالعه ما اکثر شاک

و همکاران، Molesکه توسط وفا العمر، يجه مطالعاتينت
و Karin Pukkو همکاران و يهسواردکتر فاطمه شا

زنان نسبت به ين برتري. ا)٩- ٧, ٥(همکاران انجام شد
تواند به علت يه دندانپزشکان ميت عليمردان در شکا
ييبايو زيشتر زنان نسبت به سالمتيت بيتوجه و حساس

و همکارانش يانيکدکتر يباشد. هرچند که در مطالعه آقا
.)٤(ان مرد بودنديدر تهران اکثر شاک

الت ين مطالعه از نظر سطح تحصيان ايشاک
يپلم بودند. متأسفانه مطالعه جامعيمدرک ديشتر دارايب

ماران يک بيست که اطالعات دموگرافيدر دسترس ن
ات در مطالعيکرده باشد، حتيرا بررسيدندانپزشک

ات ين جزئيان با ايک شاکيمشابه هم اطالعات دموگراف
رسد که هرچه ين وجود به نظر مينشده است، با ايبررس

يات کاهش ميابد، تعداد شکايش يالت افزايسطح تحص
ابد.ي

افته يک ين مطالعه يان ايت تأهل شاکيوضع
ن مطالعه اکثر ياست، چرا که در ايجالب و قابل بررس

منجر به اقدام به ينکه چه عوامليند. اان متأهل بوديشاک
شود و يد بررسيشود بايشتر در افراد متأهل ميت بيشکا

ن يار قرار دهد. در ايرا در اختيتواند اطالعات جالبيم
ر يپرونده ها از نظر متغيمطالعه با وجود ناقص بودن برخ

تواند ين مسئله ميکار بودند. ايان بي، اکثر شاکيشغل شاک
ستند زمان و يکه شاغل نين امر باشد که افراديبه علت ا
ک ييار دارند که مراحل اداريدر اختيشتريحوصله ب

کنند. ضمن يريگيت را جهت احقاق حق خود پيشکا
از افراد يارين تر بسيينکه ممکن است سطح درآمد پايا
افت نکرده اند و به هر يز درينيکار که درمان مطلوبيب

يهستند، عامل محرکيد ناراضاز دندانپزشک خويليدل

ع ين افراد باشد. شايت از طرف ايشتر بودن شکايبيبرا
ب دندانپزشک و سپس يت، تأديشکايزه براين انگيتر

يتواند بدرفتاريبوده است. علت آن ميخسارت مال
ت ندارد و يکه از درمان خود رضايماريدندانپزشک با ب

و يمار را شاکيباشد که بيگران بودن خدمات دندانپزشک
کند.يمييروانه مراجع قضا

انجام شده در يهمانطور که در پژوهش ها
, ٨, ٧, ٥, ٤(ز مشخص شدياض و انگلستان نيتهران، ر

ت يشکايشتر موارد از دندانپزشکان عمومي، در ب)١١, ١٠
وه هستند و ن گريز از همين نيشتر محکوميشده است و ب

ين امر مياکثر دندانپزشکان متخصص تبرئه شده اند. ا
ت دانش و مهارت باشد چرا که به يتواند نشاندهنده اهم

ح ين و انتخاب صحيشتر متخصصيل دانش و مهارت بيدل
توسط آنها، يو عمليعلمييمار متانسب با توانايتر ب

ن ين در ايار کمتر است. همچنيه آنها بسيت عليزان شکايم
ات از دندانپزشکان شاغل در مراکز يشتر شکايمطالعه ب

ن يا درمانگاه بوده است. اير مطب ينظيخصوصيدرمان
ز يافته در مطالعات انجام شده در تهران و عربستان ني

ن يتواند به ايافته مين ي. ا)١٣, ٨, ٤(د شده استييتأ
کنند ين مراکز دندانپزشکان تالش ميدر ال باشد که يدل

رش کنند يرا پذيشتريماران بيبيتا در مدت زمان کمتر
ن امر منجر به کاهش دقت و اشتباه آنها در انتخاب يو ا

شود. يح درمان ميت آنها در انجام صحيمار و عدم موفقيب
ن ي، در ا)١٣, ٨, ٤(ن مطالعاتينکه همانند هميضمن ا

ت از يزان شکايم که ميديجه رسين نتيز به ايمطالعه ن
يژه دولتي، به ويدندانپزشکان شاغل در مراکز دولت

ل يتواند داليافته مين يار کمتر است. اي، بسيدانشگاه
به ينکه در مراکز دولتيداشته باشد از جمله ايمتعدد
کند، انتظار يت مپرداخينه کمتريمار هزينکه بيعلت ا
نه يز نسبت به درمان خود دارد و متناسب با هزينيکمتر

يتواند با خطايکه ميپرداخت شده درمان ساده تر
کند. به عالوه، به يافت ميز همراه باشد، درينيکمتر

يدولتيمار در مراکز درمانيق تر بيل انتخاب دقيدل
شاغل در به روزتر دندانپزشکان ي، دانش و آگاهيدانشگاه

ق تر توسط آنها و انجام يخچه دقيه تارين مراکز و تهيا
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ن يات از اين مراکز، تعداد شکايت بهتر در ايفيدرمان با ک
ار کمتر است.  يگروه از دندانپزشکان بس

که در تهران انجام شده يبر خالف دو مطالعه ا
ين رشته پروتز و سپس جراحيع ترياست و در هر دو شا

يهان رشتهيترعين مطالعه شاي، در ا)٨, ٤(بوده است
فک وصورت، پروتز و سپس يب: جراحير به ترتيدرگ

نکه در يرغم ايبوده است. قابل ذکر است که عليارتودنس
از تيشکايو همکاران، پرونده هايمطالعه دکتر شاهسوار

به مطالعه وارد نشده است، در مطالعه يدندانسازان تجرب
مشخص ين گروه به مطالعه وارد شده اند وليايانيدکتر ک

ن ينشده است که چند درصد از تخلفات پروتز توسط ا
گروه انجام شده است چرا که ممکن است به علت دانش 

توسط آنها رخ داده باشد يشترين گروه، تخلفات بيکمتر ا
فک و صورت را يش از جراحيبيدرصديشته جراحو ر

ا يبه خود اختصاص داده باشد. قابل ذکر است که در اسپان
ا اندو به عنوان يتاليو در ايپروتز، اندو و سپس جراح

, ١٢(ن قصورات را داشته انديشتريع، بين رشته شايدوم
١٤(  .

ان، ياکم که شيديافته رسين ين مطالعه به ايدر ا
ن يمجاور حيب به ساختمانهاياز مناسب نبودن پروتز، آس

و عدم يت از درمان ارتودنسيدن دندان، عدم رضايکش
که يت داشته اند، در حاليشکايت نظامات دولتيرعا

ت دندانپزشک بوده يجه آنها محکوميکه نتييپرونده ها
ر يب زين قصور رخ داده، به ترتيع تريشاياست، فراوان

ص يو تشخيابيو ارزيطرح درمان اشتباه ارتودنساست: 
مجاور يب به ساختمانهايش از ساخت پروتز، آسياشتباه پ

و سپس يت نظامات دولتيدن دندان و عدم رعاين کشيح
که ياست که در مطالعه اين در حاليپروتز نامناسب. ا

ن يع تري، شا)٤(در تهران انجام شديانيتوسط دکتر ک
که منجر به محکوم شدن دندانپزشک شده است، يموارد

ج و دنچر)، سپس يدر رتبه اول انواع پروتز(روکش، بر
بوده است.يشه و ارتودنسيدرمان ر

ف انواع قصور در ين مطالعه بر اساس تعاريدر ا
و مطابقت آنها با )٣(ي قانونيات پزشکيکتاب ضرور

ن يع تريم که شايديجه رسين نتيقصورات رخ داده، به ا

ن از نوع عدم يقصور رخ داده از نوع عدم مهارت و کمتر
ده است که علت آن ممکن است بويت نظامات دولتيرعا

در انجام خدمات يمهارت کمتر دندانپزشکان عموم
يباشد. هرچند که در مطالعه دکتر شاهسواريدندانپزشک

ن عدم يو کمتريمباالتين قصور بيع تريو همکاران، شا
.)٨(مهارت بوده است

شده است که تا حد امکان ين مطالعه سعيدر ا
ت کنندگان از جمله اطالعات يات مربوط به شکايجزئ

رخ داده و يت، پروسه درمانيزه شکايک آنها، انگيدموگراف
شود. نوع يآنها پس از رخداد قصور بررسيت جسميوضع

شود در يميبررسيمطالعه اقصور رخ داده که در کمتر
ن مطالعه مشخص شده است.يا

ييت هاين پژوهش محدودير انجام ايدر مس
ع تر و يبوده است که با مرتفع ساختن آنها امکان انجام وس

توان جهت ينگونه مطالعات که بر اساس آنها ميق تر ايدق
کرد، يزيبرنامه ريبهبود آموزش و عملکرد جامعه پزشک

توان به يها متين محدودين ايتر. از مهمشوديا ميمه
ات، عدم ثبت اخذ يناقص بودن اطالعات پرونده شکا

کسان نبودن ثبت يمار و استاندارد و يت نامه از بيرضا
ن دو سازمان به ياطالعات در پرونده ها توسط کارکنان ا

و يتخصصيدندانپزشکيژه عدم استفاده از واژه هايو
آمده در پرونده ها، اشاره ش يکسان در شرح مشکل پي

کرد.
ياز احساس مين نيج مطالعه حاضر، ايبنابر نتا

ماريح بينه انتخاب صحيشود که دندانپزشکان را در زم
زان يآنها) و ميو عملي(متناسب با دانش و مهارت علم

ص طرح درمان يآنها در تشخيو مهارت عمليدانش تئور
ح با يصحيارتباط عاطفيبرقراريح و مهارت هايصح

مؤثر در جهت کاهش يشتر آموزش داد تا گاميمار، بيب
ه آنها يت عليو شکايتيزان نارضايبروز قصورات و م

ع تر و يدر سطح وسين مطالعاتيبرداشته شود. با انجام چن
ير هاياز متغيارين بسيتوان ارتباط بي، ميکشور
نين مطالعه را کشف کرد، مانند ارتباط بيشده در ايبررس

ا ارتباط يت از آنها يزان شکايل دندانپزشک و ميمحل تحص
افت شده در دانشگاه در هر رشته و يزان آموزش درين ميب
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ين تعداد سالهايا ارتباط بيزان بروز قصور در آن رشته يم
يزان بروز قصور توسط آنها. با بررسيدندانپزشک و ميکار

د توان در جهت بهبويمختلف ميرهاين متغيارتباط ب
مار يبيتيت و نارضايزان شکايآموزش ها و کاستن از م

تالش کرد.

نتيجه گيري

ات از ين شکايشترين مطالعه، بيبر اساس ا
در يخصوصيشاغل در مراکز درمانيدندانپزشکان عموم

(اعم از فک و صورت و پروتزيجراحيارتباط با درمانها

ات، مشکالتين شکاين ايثابت و متحرک) است، در ب
ت ير موارد منجر به محکوميشتر از سايدن بيمربوط به کش

دندانپزشکان شده است.

تقدير و تشکر
ينا صالحيده ميان نامه دکتر سيمقاله حاضر مستخرج از پا

راز يشيدر دانشگاه علوم پزشک٩٢-۶۵۷۹با شماره طرح
در يآن توسط دکتر مهرداد وثوقيباشد. مراحل آماريم

انجام گرفته که يدانشکده دندانپزشکيمرکز توانمند ساز
گردد.يميله قدردانين وسيبد
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Abstract:

Background: Medicine cannot be practice without accident or complication. Like medicine doctors,
dentists practice in a field that despite their attempt to relieve patients' pain, sometimes an accident
hurts patient and make unsatisfactory for them. This study assesses dental claims of dentists and
experimental technicians in Shiraz.

Methods: In this analytic cross- sectional study, we assessed all dental claims documents registered in
Islamic Republic of Iran Medical Council and Legal Medicine Organization during 2006- 2011. Data
were entered to 17 version of SPSS statistics software and Chi- square test was used in order to
analysis of findings.

Findings: During these 6 years, 107 dental claim documents had been registered in these 2
organizations which the most of claims were against general dentists who were working in private
solo- practice clinics. The most of complaints were related to oral and maxillofacial surgery specialty
because of hurting adjacent structures during tooth extraction.

Conclusion: Based on the results of this study and other studies in Iran, it seems that we need to
educate our dentists more about correct case selection, science, practical skills and correct
communication with patient in order to reduction of malpractice and unsatisfactory and complaint
against them.
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