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بررسی علل انجام پزشکی تدافعی و ارائه راهکار کاهش آن از دیدگاه
دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 9311
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مقدمه :پزشکی تدافعی ،تصمیمگیریهای درمان پزشکان است به منظور محدود کردن خطاهای پزشکی که میتواند عواقبی را به
لحاظ کیفیت مراقبت افراد و بهرهوری از منابع محدود سالمت در پی داشته باشد .هدف از اين مطالعه بررسی علل بروز اين پديده و
ارائه راهکارهايی برای کاهش آن از ديدگاه دستياران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد.
روش :اين مطالعه توصیفی  -تحلیلی است که در بین تمام دست ياران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  39انجام
شده است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .دادههای پرسشنامه در نرمافزار  spss20جمعآوری گرديد و با
استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی شامل آزمونهای کروسکال والیس و من ويتنی در سطح معنیداری  .0.0و در قسمت
سواالت باز با استفاده از تحلیل محتوا آنالیز شد.
یافتهها :بیشترين علت بروز پزشکی تدافعی " برای جلوگیری از مورد دادخواهی قرار گرفتن و اقدام قضايی از طرف بیماران
"( )%78/2و کمترين علت انجام دادن پزشکی تدافعی نداشتن بیمه مسئولیت و جلوگیری ريسك از دست رفتن سرمايه پزشك،
آموزش تدافعی عمل کردن پزشك در اقدامات درمانی – تشخیصی برای بیمار ( )%39/8گزارش شده است .شرکتکنندگان در اين
پژوهش  6راهکار کلی برای کاهش پزشکی تدافعی ارائه دادند که شامل :اعمال حمايتهای قانونی از پزشکان ( 3602درصد) ،طب
مبتنی بر شواهد ( 8307درصد) ،ايجاد پايگاه اطالعاتی دادههای بیمار ( 8307درصد) ،آشناسازی جامعه با مفهوم پزشکی تدافعی
(8600درصد) ،تقويت کار گروهی ( 8902درصد) و اصالح شیوه برخورد با شکايات ( 303درصد) است.
نتیجهگیری :نتايج حاکی است پزشکی تدافعی در دستياران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باال و رايج است ،در اين
راستا لﺬا پیشنهاد میشود آموزشهای مرتبﻂ با رفع اين پديده و هدايت به سمت ابعاد مثبت آن به پزشکان داده شود .همچنین
رفتارهای پزشکی تدافعی به طور قابل توجهی با اقدامات کامال ساده کاهش میيابند.
کلید واژهها :پزشکی تدافعی ،خطاهای پزشکی ،دستياران تخصصی.
 -8دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت,دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -9دکترای تخصصی آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ایران
 -0دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونیكhoushmande@mums.ac.ir :
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مقدمه
پزشکی يك حرفه است نه يك کسب و کار؛حرفهای
که با جان و سالمت انسانها سر و کار دارد .هرگاه
پزشــك هرکدام از مراحل تشخیﺺ و درمان اعم از
معاينه دقیق ،تشخیﺺ به موقع ،درمانها و جراحیهای
صحیح ،پیگیری و مشاوره و راهنمايیهای الزم را طبق
موازين علمی و فنی پزشکی انجام نداده باشد ،مرتکب
قصور پزشکی گرديده است .پزشکی دفاعی يك مشکل
بالقوه اجتماعی است که برای جلوگیری از مورد
دادخواهی و خطای پزشکی از پزشکان انجام میشود
که میتواند عواقبی را برای بهداشت عمومی از
نظرکیفیت مراقبتهای فردی و هدر دادن منابع
محدود سالمت به همراه داشته باشد[ .]2 08پزشکی
دفاعی يك مشکل بالقوه اجتماعی است که برای
جلوگیری از مورد دادخواهی و خطای پزشکی از
پزشکان انجام میشود که میتواند عواقبی را برای
بهداشت عمومی از نظرکیفیت مراقبتهای فردی و
هدر دادن منابع محدود سالمت به همراه داشته
باشد[ .]208پزشکی تدافعی به مجموعه آزمايشها
،معاينات ،فرآيندهای غیرضروری همچنین خودداری از
معالجه بیماران و اقدامات درمانی با ريسك باال که
برای برای دفاع از حیثیت حرفه و نیز عدم محکويت در
مراجع قضايی ناشی از طبابت غلﻂ انجام میشود[]9
پزشکی تدافعی به دو صورت مثبت و يا منفی ممکن
است بروز کند:
پزشکی دفاعی مثبت ،مانند تجويزهای غیرضروری،
ارجاع بیماران به متخصصان ،درخواست جزئیات بیشتر
از بیمار ،تاکید بر اين موضوع که بیمار سر وقت مراجعه
کند و شرح جزئیات بیشتر درمورد مصرف صحیح
داروها به بیمار را شامل میشود و پزشکی دفاعی منفی
رفتارهايی مانند اجتناب از تجويز روشهای
مخاطرهآمیز برای درمان بیماران درحالی که ممکن
است اين روشها برای بیمار فايده داشته باشند و
همچنین اجتناب از درمان بیماران را شامل میشود[.]2
در اين بین حتی مواردی از رفتارهای پزشکی دفاعی
که در مقوله پديده پزشکی دفاعی مثبت جای میگیرد
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و رفتارهايی همچون تجويز درمانهای غیرضروری،
تاکید بر مراجعات بعدی بدون پايه و اساس ،ارجاعهای
غیرضروری به بیمارستان و سطوح باالتر ارائه خدمت،
تجويز خدمات پاراکلینیکی غیرضروری ،تجويز درمان و
داروهای غیرضروری ،عناصری نامطلوب در ارائه
خدمت پزشك به بیمار محسوب میشوند زيرا اين
موارد باعث ايجاد هزينههای ملموس و غیرملموس
برای بیماران و هم هدر رفتن منابع محدود سالمت
شوند[ .]3رفتارهای پزشکی دفاعی منفی نیز با ايجاد
مشکالت عديده برای بیماران همچون بجا گﺬاشتن
آسیب و عوارض بیشتر بیماری بر بیمار و بدنبال آن
ناتوانی و مرگ ،افزايش میانگین مدت اقامت بیمار در
بیمارستانها ،افزايش هزينه درمان برای خانوادهها و
مشکالت روحی و روانی ناشی از ادامه بیماری برای
بیمار و خانواده تاثیر نامطلوبی بر نظام سالمت
دارند[.]600
با وجود قدمت چندين ساله موضوع پزشکی تدافعی در
بین کشورهای پیشرفته ،ولی اين پديده در کشورهای
در حال توسعه و از جمله ايران چندان شناخته شده
نیست در حالی که بروز برخی رفتارها از قبیل ارجاع
بیماران به متخصصان ديگر ،مستندسازی روند درمان
بیمار و تجويز داروهای غیر ضروری حاکی از شیوع
اين عامل در بین پزشکان ايرانی است[ .]8در خارج از
کشور تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام شده که به
بررسی رايجترين اقدامات پزشکی تدافعی ،فاکتورهای
مثبت و منفی پزشکی تدافعی ،بررسی میزان بروز
پزشکی تدافعی بین تخصﺺهای مختلف و يا پزشکان
با میزان تجربه کاری متفاوت،علل بروز پزشکی تدافعی
و يا میزان هزينه ای که اين امر به همراه دارد
پرداختهاند[ .]3 07 02 08در يك مطالعه در سال 2..7
در انجمن طب ماسا چوست مشاهده شد که  ٪79از
طبابتهای پزشکان اين انجمن دچار طبابت تدافعی
شدهاند که هزينه آن  8/3میلیارد دالر در هر سال بوده
است .آمار آن بیش از ٪2.راديوگرافیها و
سیتیاسکنها و امآرآیها و سونوگرافیها و ٪87
تستهای آزمايشگاهی و  ٪ 27ارجاع به تخصﺺهای

علی وفایینجار و همکاران

باالتر و  ٪ 89پﺬيرش بیمارستانها – بعنوان پزشکی
تدافعی درخواست داده شده بودند[ ،]8.اما در ايران
مطالعهی با عنوان" بررسی فراوانی پزشکی دفاعی در
بین پزشکان عمومی شهرکرمان" بر روی پزشکان
عمومیانجام شده است يافتههای نشان میدهد که در
اين فراوانی رفتار پزشکی دفاعی مثبت و منفی به
ترتیب  33و 38درصد میباشد .همچنین رفتار پزشکی
دفاعی مثبت در مردها بیشتر از زنها ( 8..در برابر در
برابر  38/2درصد) و بالعکس رفتار پزشکی دفاعی منفی
در زنها بیشتر از مردها ( 02/7در برابر  39/7درصد)
ديده شد .شرح جزئیات بیشتر در مورد مصرف صحیح
و به موقع داروها و اجتناب از تجويز روشهای
مخاطرهآمیزی که در عین حال برای بیماران سودمند
میباشند ،به ترتیب بیشترين فراوانی را در بین
رفتارهای پزشکی دفاعی مثبت و منفی به خود
اختصاص دادند[ .]88بنابراين با توجه به محدوديت
مطالعات در اين زمینه در اين کشور ،اين پژوهش با
هدف بررسی نگرش و علل انجام پزشکی تدافعی در
بین دستياران تخصصصی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به عنوان يکی از دانشگاههای تیپ يك کشور و
ارائه راهکار جهت کاهش اين پديده از ديدگاه آنان
انجام شده است.
روش پژوهش:
اين مطالعه يك بررسی توصیفی -تحلیلی است که طی
آن کلیه دستياران تخصصی (6..نفر) بیمارستانهای
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
سال 33به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند و در
نهايت  973نفر در پژوهش شرکت نمودند .ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود.
پرسشنامه مورد استفاده در اين مطالعه شامل چند بخش
به شرح زير بود  :بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات
دموگرافیك ،بخش دوم ،در قالب يك سوال بسته
میزان آشنايی پزشك از مفهوم پزشکی تدافعی با
گزينههای ،بله  -تاحدودی و خیر را میسنجد و بخش
سوم شامل سواالتی در زمینه علل انجام پزشکی
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تدافعی شامل  80علل ،که از مقاالت مختلفی
جمعآوری گرديده است[ ]83-82و در نهايت يك سوال
باز با محتوای ارائه راهکار پیشنهادی جهت بهبود
وضعیت پزشکی تدافعی از ديدگاه خود دستياران موارد
موجود در پرسشنامه را تشکیل میدهند .به
منظورسنجش پايايی و ثبات درونی پرسشنامه از ضريب
آلفای کرونباخ استفاده شد .بدين صورت که
پرسشنامهی مﺬکور طی دو مرحله به فاصله  8.روز
بین  9.نفر از دستياران تخصصی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد قرار داده شد و سپس ضريب همبستگی
آلفا کرونباخ  ./78بدست آمد؛ بررسی روايی محتوا
توسﻂ اساتید صاحبنظران انجام شد که بعد از گرفتن
نظرات اساتید و اعمال کردن آنها در سواالت پرسشنامه
محقق گرديد .معیار ورود تمام دستياران تخصصی در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بود و معیار خروج نیز عدم همکاری افراد در حین
پژوهش و پر کردن ناقﺺ پرسشنامه بود .جهت تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و آمارهای تحلیلی شامل
آزمونهای آماری تی مستقل ،آزمون کای دو و آنوا يا
معادل ناپارامتريك آن آزمونهای من ويتنی و
کروسکال – والیس استفاده شد و با استفاده از
نرمافزارآماری  SPSS 2.در سطح معنیداری .0.0
تحلیل گرديد .سوال باز نیز با استفاده از تحلیل محتوا
آنالیز شد .جهت رعايت نکات اخالقی به دستياران
توضیحاتی در خصوص آزاد بودن شرکت در مطالعه
ارائه شد و همچنین در ارتباط با محرمانه بودن
اطالعات اطمینان داده شد.
یافتهها
نتايج اين مطالعه نشان داد  03/0درصد از دستياران
تخصصی با مفهوم پزشکی تدافعی آشنايی داشتهاند.
(جدول )8
بررسی نتايج جدول حاکی از آن است که بیشترين علل
انجام پزشکی تدافعی از طرف دستياران تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس میانگین رتبه به
ترتیب عبارتند از :برای جلوگیری از مورد دادخواهی قرار
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گرفتن و اقدام قضايی بیماران (رتبه  ،)8زياد بودن
هزينههای جبران خطاهای پزشکی و پشتیبانی ضعیف
سازمانهای بیمهگر از پزشکان (رتبه  ،)2عدم حمايت
قوانین و مقررات نظام سالمت از پزشکان هنگام بروز
خطا (رتبه  ،)9هم چنین نداشتن بیمه مسئولیت و
جلوگیری ريسك از دست رفتن سرمايهام ،از
ضعیف ترين داليل اقدام به پزشکی تدافعی در بین
نمونه مورد بررسی بود.
همانطور که نتايج جدول  2نشان میدهد
شرکتکنندگان در اين پژوهش  6راهکار کلی برای
کاهش پزشکی تدافعی ارائه دادند که شامل :اعمال
حمايتهای قانونی از پزشکان ( 3602درصد) ،طب
مبتنی بر شواهد ( 8307درصد) ،ايجاد پايگاه اطالعاتی
دادههای بیمار ( 8307درصد) ،آشناسازی جامعه با مفهوم
پزشکی تدافعی ( 8600درصد) ،تقويت کار گروهی
( 8902درصد) و اصالح شیوه برخورد با شکايات (303
درصد) است .در رابطه با اعمال حمايتهای قانونی از
پزشکان اکثر رزيدنتها بر مسائلی از قبیل حمايت
حمايت بیشتر بیمهها  ،قانونگﺬار و نظام پزشکی از
متخصصین تاکید داشتند.
در رابطه با طب مبتنی بر شواهد دستياران تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر مسائلی از قبیل تاکید بر
استفاده از گايدالينهای معتبر جهانی و تدوين
گايدالين برای بیماران با ريسك باال را از اهم امور
مرتبﻂ دانستهاند.
در زمینه ايجاد پايگاه اطالعاتی دادههای بیمار
دستياران بر اين باور بودند که سیستم ثبت اطالعات
بالینی بیمار ا ز طريق ثبت اقدامات و مطالعات بیمار و
فرايندهای درمانی انجام شده برای وی میتواند تا حد
بسیار زيادی مانع از بروز پزشکی تدافعی گردد .در زمینه
آشنا سازی جامعه با مفهوم پزشکی تدافعی از بین
مهمترين راهکارها از ديدگاه رزيدنتهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد میتوان به عواملی همچون آشناسازی
پزشکان و ارائه آموزشهای الزم در اين زمینه به
دانشجوهای پزشکی در طی دوران تحصیل اشاره نمود.
در رابطه با تقويت کار گروهی ،دستياران بر
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راهکارهايی از قبیل تصمیمگیری تیمی و لزوم اخﺬ
مشاوره از همکاران تاکید داشتند .در زمینه اصالح
برخورد با شکايات مواردی از قبیل اصالح فرهنگ و
نحوه برخورد با شکايات درمانی از راهکارهايی بود که
رزيدنتها بر آن اشاره داشتند.
بحث و نتیجهگیری
در مورد عللی که باعث میشود که يك پزشك دچار
پزشکی شود علل متفاوت و زيادی وجود دارد يافتههای
پژوهش حاضر حاکی از آن است که مهمترين عللی که
باعث بروز پزشکی تدافعی از سوی دستياران
تخصصی میشود برای جلوگیری از مورد دادخواهی
قرار گرفتن و اقدام قضايی بیماران میباشد .در مطالعه
جکسون و همکاران نیز ترس از دادخواهی از مهمترين
علل پزشکی تدافعی از جانب مشارکتکنندگان در
تحقیق عنوان شده است .در مطالعه روبین ،بسیاری از
پزشکان معتقد بودند که مايلند ريسك شکايت برای
خطاها را کاهش بدهند و به همین جهت رو به پزشکی
تداقعی میاورند[ .]80پزشکان امريکايی هم معتقدند که
ترس از اقامه دعوی در دادگاه ،يکی از عواملی است که
آنها را به سمت پزشکی تدافعی سوق داده است[ .]86در
مطالعه کاتینو نیز مهمترين علل پزشکی تدافعی عبارت
بودند از[ :]6آگاهی از شکايتهای قانونی ( ،)%7.ترس
از شکايتهای قانونی همکاران ( ،)%6008ترس از
درخواست غرامت ( )%0307و داشتن شکايت قبلی
( )%0807بر همین اساس مهمترين راهکار کاهش اين
پديده نیز از جانب رزيدنتهای دانشگاه علوم پزشکی
مشهد نیز اعمال حمايتهای قانونی از پزشکان بوده
است بسیاری اعتقاد دارند قوانین حمايتی و از طرفی
مناسب و دقیق برای جلوگیری از قصور پزشکان،
می تواند موجب توجه بیش از پیش آنها به کارشان شود
و افزون بر کاهش موارد پروندههای قصور پزشکی ،از
ضرر و زيان مالی در اين زمینه هم جلوگیری کند.
همچنین سازمانهای بیمهگر نقش بسزايی در پشتیبانی
از پزشکان از لحاظ مالی و پررنگتر کردن تاثیر
پزشکی تدافعی برای افراد ايفا میکنند .پس تقويت
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عملکرد بیمهها و افزايش کارايی آنها در اين زمینه
کمك کننده خواهد بود.
همچنین به نظر میرسد تدوين و بهرهگیری از
گايدالينهای درمانی معتبر نیز که مورد تايید بیمهها و
سازمانهای نظارتی مرتبﻂ میباشد میتواند تا حد
بسیار زيادی بر کاهش اين پديده تاثیر بگﺬارد چرا که
اين مهم به منظور بهبود و تضمین کیفیت میباشد به
عبارت ديگر هدف از طراحی گايدالينهای درمانی
انجام کار درست ،در زمان مناسب ،برای بیمار مناسب
بوده و با بهبود کیفیت و عملکرد ارتباط دارد[ ]88اما از
چالشهای اصلی که در زمینه پیادهسازی معیار طب
مبتنی بر شواهد مطرح میگردد عبارت است از لزوم
استفاده از رويکرد طب مبتنی بر شواهد در ارائه خدمات
که اين مهم از طريق تدوين گايدالينها و ايجاد
مقبولیت در بکارگیری آنها در بیمارستان محقق خواهد
شد[ ]87088عالوه بر اين از ساير چالشهای عمده در
اين زمینه می توان به لزوم تقويت توان تحقیقات و
مهارتهای انتقادی در کارکنان و پیشبینی
سیاست های تشويقی و تبیهی به منظور استفاده از
پروتکلهای درمانی و تشخیصی و راهنماهای عملکرد
بالینی در ارائه خدمات اشاره نمود[.]87
عالوه بر اين مستندسازی روند درمان و ايجاد پايگاه
اطالعات دادههای بیمار میتواند با ارائه خالصهای از
اقدامات درمانی انجام شده برای بیمار و وضعیت وی در
گﺬشته ،بر اساس يك مبنای قابل اعتماد از تجويزهای
بیمورد جلوگیری میکند بطور مثال سیستم CDSS
همراه با سیستم  CPOEمیتواند يادآوریهايی را در
زمانی که پزشك دستورات را وارد میکند تولید کند،
که اين يادآوریها در تداخالت بین دارويی ،تداخالت
بین آزمايشگاه و داروهای خاص و آلرژیها مفید
باشد[ .]83در همین بیماران را بايد آموزش داد که
بدانند بايد به پزشك خود اعتماد نموده و درخواست
تجويزهای غیرضروری نکند.
انجام کار تیمی در مراقبت از بیمار و کسب مشاوره از
همکاران و صاحبنظران در موارد پیچیده بیماری
می تواند احتمال بروز خطاها را کاهش داده و مانع بروز
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پديده پزشکی تدافعی گردد پیش نیاز اين مساله
شکلدهی فرهنگی در محیﻂ بالینی است بدين صورت
که بیماریهای با ريسك باال و خاص به صورت
کمیتهای تصمیمگیری شود[ .]2.در رابطه با اصالح
روند رسیدگی به شکايات بايستی از وقوع خطاها به
عنوان فرصتی مغتنم برای کسب تجربه و يادگیری
جهت جلوگیری از عدم بروز مجدد ،ارتقاء سیستم
،مشکليابی و در نهايت افزايش ايمنی بیمار استفاده
کرد[.]28
اخیراً مديريت خطاهای پزشکی ،افشاسازی خطاها را به
عنوان استراتژی مهم برای کاهش بروز خطاها عنوان
کرده است .به عبارتی بهتر اطالعرسانی درست و به
جابه مردم در خصوص ايمنی بیمار و فرايندهای در
دسترس و فرايندهايی که بايد در دسترس باشد ،ارتباط
باز و دوجانبه با بیماران و همراهان آنها در خصوص
اشتباهات رخ داده و اظهار تأسف از بروز حادثه رخ داده
و تالش برای جبران آن از مؤلفه مهم در اين زمینه
میباشد که چشمگیری در کاهش خطاهای پزشکی و
به طبع آن پزشکی تدافعی خواهد داشت[ .]29022اما با
توجه به اين که در کشورمان و به طور ويژه در
بیمارستانهای مورد بررسی حتی در زمینه
فرهنگسازی هم اقدامات اندکی صورت گرفته است و
سازمانهای متولی هم از لحاظ قانونی اقدامات يکسان
و منسجمی را در برخورد با خطاها ندارند ،لﺬا همچنان
ترس از گزارشدهی و عدم مقبولیت آن و شیوع باالی
پديده پزشکی تدافعی در سیستم مشاهده میشود .در
راستای تحقق اين امر الزم است در نگاه سنتی به
خطاهای انسانی در بیمارستانهای کشورمان تحولی
صورت پﺬيرد ،البته ،برای تحقق چنین تحولی وجود
پیش زمینههای فرهنگی چون بررسی خطا به عنوان
رويداد چندعاملی و چند علتی ،عدم تنبیه و سرزنش
افراد ،پﺬيرش جايزالخطا بودن انسانها ،تأکید بر
ارتقای ارتباطات حرفهای و کار گروهی ،مورد نیاز
است.
از محدوديتهای اين مطالعه میتوان به مواردی از
قبیل کمبود منابع اطالعات و تحقیقات انجام شده در
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رابطه با موضوع تحقیق در ايران ،محافظهکاری بعضی
از مسئولین نسبت به اين گونه پژوهشها و بیارتباط
دانستن پژوهش حاضر با فعالیتهای خود ،وقت نداشتن
دستياران تخصصی که مشغول طبابت بالینی بودند
اشاره نمود.
با توجه به آن که پزشکان با واژه پزشکی تدافعی آشنا
میباشند ،بکارگیری مولفههای اين پديده توسﻂ آنها در
طبابت ،موضوعی رايج است .ضروری است با افزايش
آگاهی پزشکان در خصوص جنبههای قانونی حرفهشان
و ثبت صحیح و کامل سوابق پزشکی بیماران،
نگرانیهای غیرضروری پزشکان در خصوص جنبههای
قانونی ناشی از اشتباهات و خطای پزشکی و بدنبال آن
رفتارهای پزشکی دفاعی با تبعات منفی آن کاهش
يابد .مواردی از قبیل اطالعرسانی در خصو ص اين
موضوع با کمك تهیه و تدوين بروشور ،پمفلت ،کتابچه
و ديگر ابزارهای آموزشی – تبلیغاتی در سطح
وزارتخانه و ارسال به کلیه مراکز بهداشتی درمانی،
بیمارستانها ،مطبهای خصوصی و  ،...برگزاری
کارگاههای آموزشی در سطح وزارتخانه برای کلیه
پزشکان ،برگزاری همايشهايی در اين خصوص جهت
فرهنگسازی ،تشويق به ارائه مقاالت در اين زمینه و
مبادله و اشتراک دانش تئوريك و نظری در اين
خصوص می تواند تا حد بسیار زيادی مانع گسترش اين
پديده گردد.
تشکر و قدردانی
اين مقاله حاصل پاياننامه کارشناسیارشد ،مصوب
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد با کد 39.033میباشد با تشکر از
معاونت پژوهشی و بیمارستان های آموزشی علوم
پزشکی مشهد که در اين پژوهش ما را ياری کردهاند.
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جدول  - 9توزیع علل پزشکی تدافعی در دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بی نظر
مخالف
نسبتا مخالف
موافق
کامال موافق
علتهای رايج پزشکی تدافعی
تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد)
برای جلوگیری از مورد دادخواهی قرار گرفتن و
)%.(.
)%2/6(8.
)%7/0(99
)%3./3(803 )%36/9(87.
اقدام قضايی بیماران
زياد بودن هزينه های جبران خطاهای پزشکی
)%./7(9
)%2/6(8.
)%8/2(27
)%08/8(2.8 )%98/7(838
و پشتیبانی ضعیف سازمان های بیمهگر از
پزشکان
عدم حمايت قوانین و مقررات نظام سالمت از
)%./7(9
)%7/0(99
)%3/9(96
)%38/3(869 )%93/6(803
پزشکان هنگام بروز خطا
برای حفظ اعتبار و شهرت پزشکی خود و
)%./7(9
)%88/8(39
)%80/2(03 )%92/3(827
)%97(837
همچنین جلوگیری از تبلیغات منفی
به طور کلی پزشکی تدافعی يکی از
)%8/7(8
)%0/3(28
)%88/0(67 )%33/3(832
)%26(8.8
استانداردهای جديد و سودمند در مراقبت
میباشد
نبودن دستوالعمل بالینی ثابت و مشخﺺ برای
)%9/3(80
)%3/8(86
)%82/3(0. )%06/6(22. )%22/6(77
هر بیماری
درخواست خانواده و خود بیمار از پزشك در
)%./7(9
)%6/3(28
رابطه با اينکه همه چیز تا حد امکان با اطمینان )%80/8(68 )%63/9(20. )%82/9(37
کامل پیش رود
قبال از همکارانم به علت خطا در تشخیﺺ و يا
درمان شکايت شده و با ديدن حرفهايی که
)2/8(7
)%2/7(88
)%28/9(79 )%68/2(297 )%82/6(33
آنها در دفاع از خود میگويند ،حاضر به تکرار
راه آنان نیستم.
برای جلب اطمینان خاطر بیماران و خانواده آنها
)%9/9(89
)%3/3(88
)%27/9(88. )%03(28.
)%8.(93
از اين که خطايی بوجود نخواهد آمد
و معلومات تخصصی دانش سطح بودن پايین
)%9/9(89
)%3/9(96
)%23/7(886 )%97/6(80.
)%83(83
بیماری از پزشکان برخی از
نداشتن ريسك پﺬيری و اعتماد بنفس پايین
)%9/9(89
)%88(66
)%2./9(83 )%33/2(882 )%80/2(03
پزشکان
برای اطمینان پزشکان از نهايت اجرای
)%.(.
)%83/3(07 )%92/3(827 )%93/7(800 )%82/9(37
استانداردها در رابطه با بیماران ،زيرا هرگونه
نتیجه ناخوشايندی ناشی از اشتباه پزشك است.
از ابتدا به گونه ای ما را آموزش داده اند که به
)%.(.
)%80/2(03 )%38/8(86. )%96/0(832
)%8/2(27
صورت تدافعی عمل کنیم.
قبال به علت خطا در تشخیﺺ و يا درمان از
)%6/8(26 )%93/8(890
)%7(98
)%99/3(892 )%86/8(60
من شکايت شده و نمی خواهم دوباره تکرار
شود
نداشتن بیمه مسئولیت و جلوگیری ريسك از
)%.(.
)%2/6(8.
)%7/0(99
)%3./3(803 )%36/9(87.
دست رفتن سرمايه ام
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میانگین رتبه
آزمون فريدمن
8./83
8./88
3/68
3/28
7/69
7/30
7/96

7/.3

8/97
8/.2
6/37
6/70
6/9.
6/89
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جدول  - 2راهکارهای پیشنهادی برای کاهش پزشکی تدافعی از دیدگاه دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عنوان کلی

درصد

اعمال حمايت های قانونی از پزشکان

%3602

طب مبتنی بر شواهد

%8307

ايجاد پايگاه اطالعاتی داده های بیمار

%8307

آشنا سازی جامعه با مفهوم پزشکی تدافعی

%8600

تقويت روحیه کارگروهی

%8902

اصالح شیوه برخورد با شکايات

%303

عناوين جزئی
حمايت بیشتر بیمهها و قانونگﺬار از متخصصین ()%93
حمايت نظام پزشکی و قوانین از پزشکان ()%26
تضمین های بیشتر و مطمئن تر از طرف بیمه های مسئولیت ()%22
اصالح نگاه قانون به قصور پزشکی به عنوان يك جرم يا شبه جرم ()%8.
احساس امنیت پزشك طرف قانونگﺬار ()%7
استفاده از راهنمای طبابت بالینی و گايد الين های جهانی ()%60
تنظیم پروتکل های درمانی برای بیماران با ريسك باال ()%2.
زياد بودن روش های درمانی يك بیماری خاص و نداشتن رفرنس های مشخﺺ ()%80
ايجاد سیستم ثبت اطالعات بالینی بیمار ()%87
ايجاد دسترسی منظم و سیستم ارجاع پزشکی به پرونده های بیماران ()%22
اطالع رسانی و آموزش به پزشکان ودانشجويان پزشکی ()%73
اطالع رسانی به بیمار و خانواده ها ()%86
تصمیم گیری تیمیدر صورت پیچیده بودن بیماری ()%30
درخواست مشاوره از اساتید و همکاران()%98
ايجاد فرهنگ درمان گروهی بیمار()%87
اصالح فرهنگ و نحوه برخورد با گزارش خطاهای درمانی ()%76
حل مشکل پیش آمده در خود بیمارستان يا مطب ()%83
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Survey of the Causes and Solutions to Reduce Defensive Medicine in View of
Residents in Mashhad University of Medical Sciences in 2016

Abstract

Vafaee Najar A1, Rezaei AA2, Esmaily H3, Dogonchi M4,
Hooshmand E5

Introduction: Defensive medicine is concerned with decisions made to avoid errors
that could result in serious consequences in terms of quality of care and efficient use of
scarce health resources. This study aimed to investigate the causes of this phenomenon
and provide solutions to reduce it from the perspective of residents in Mashhad
University of Medical Sciences.
Method: This descriptive analytical study was conducted with all residents in Mashhad
University of Medical Sciences in 2015. Data were collected using a researcher-made
questionnaire, and analyzed in SPSS-20 using descriptive and analytical statistics
including Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests at significance level P<0.05. Content
analysis was used for open questions.
Results: Defensive medicine was mostly adopted to avoid being sued by patients
(87.2%) and least due to lack of liability insurance, to prevent loss of capital, to teach
defensive medicine in treatment-diagnostic procedures (43.7%). Furthermore 6 overall
strategies to reduce defensive medicine were proposed by residents, which included:
applying legal protections for physicians, evidence-based medicine, create a database of
patient data, Familiarizing with the concept of community defensive medicine,
reinforcing teamwork and improving the treatment of complaints.
Conclusion: The results obtained suggest high level of defensive medicine among
residents in Mashhad University of Medical Sciences. Accordingly, it is recommended
that training be provided to eliminate this phenomenon, and doctors be steered toward
its positive aspects. Furthermore, defensive medicine behaviors can be reduced through
simple measures.
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