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 خالصه فارسی

بسیاري  که دندانپزشکی است يگیرحرفهگریبان مشکالت و ازمسائل شکایات پزشکی یکی مسئله  مقدمه:

ها ودغدغه هاي یکی از نگرانی گردد.ی و یا حقوقی دندان پزشکان مییجزا ازاین شکایات منجر به تعقیب

 باشد که امروزه دیگرامربعیدي نیست.دندانپزشکان ازعوارض درمان و به دنبال آن شکایات بیماران می

طی نامه نگاري و هماهنگی  مقطعی گذشته نگر میباشد. -بررسی توصیفی نوع این مطالعه از : مواد و روشها

و تهیه فرمهاي اطالعاتی که  بین دانشکده واداره کل سازمان پزشکی قانونی ونظام پزشکی شهر اردبیل

گان  ي مربوطه به شاکیان از ارائه دهندتک پرونده هاتک  این سازمان ها مراجعه، به مرکز سؤال بود12شامل

این بررسی شامل تمام  گردید. هاي اطالعاتی تکمیل ارگرفته و فرمبررسی قر خدمات دندانپزشکی مورد

پرونده مربوط به  مورد 51 که هاتعدادنمونه . میباشد1390تا بهمن1380به سالهاي پرونده هاي مربوط

پرونده ثبت شده درسازمان پزشکی  800که به صورت کل شماري ازحدود ندوددندانپزشکان ب کایات ازش

 هااطالعات بصورت چک لیست تهیه شده با مراجعه به پروندهنظام پزشکی جمع آوري گردید. قانونی و

 t آزمون و دو کاي آزمونهاي از استفاده با  spssافزار نرم توسط مدهآ بدست هاي داده سپس و شد تکمیل

 .گرفت قرار آنالیز مورد

گان ) زن، از بین ارائه دهند٪4/31نفر ( 16 و مرد %)6/68( نفر 35شاکیان پرونده، 51از میان یافته ها:

توزیع  اند. بوده زن )٪7/15نفر( 8 بقیه و مرد )٪3/84( نفر 43 شکایت واقع شده خدمات دندانپزشکی مورد

اول وجراحی  %) دررده3/35مورد(18 با و انده درمانی نشان داد باحوزهفراوانی شکایات در رابطه 

بیشترین ،بررسی توزیع فراوانی قصورات نشان داد در رده دوم قرار گرفتند. %)4/29( مورد 15 دندانپزشکی با



 15 درسازمان نظام پزشکی برائت با ه%) بوده است. اکثراحکام صادر3/33( مورد17 تبحربا عدم مربوط به آنها

 مورد11 سازمان پزشکی قانونی محکومیت با تعیین ارش ودیه با در % بوده است.اکثراحکام صادره2/68 مورد

 مورد 5با  ایجادعفونت شده بود ناقص که باعثRCT %)، بیشترین عوارض مربوط به اندو به دلیل7/36(

 % بوده است.5/72بادرمان صورت گرفته مربوط به مطب هاي شخصی  مکان بیشترین.%بوده است6/21

میانگین  است. افزایش داشته برابر1/2به میزان قبل ازآن به بعدنسبت به 85مربوط به سال هاي تعدادپرونده

  بود. سال 1/44 دهندگان ارائه میانگین سنل وسا 5/35 کیانسنی شا

از ارائه  شکایت و نارضایتی بیماران علل ازمهمترین انجام شده یکی باتوجه به تحقیق نتیجه گیري:

 دراکثرموارد و. ناشایست دندانپزشک با بیماران میباشد ورفتار ارتباطی خدمات دندانپزشکی مشکل گاندهند

هاي درمان باعث افزایش  افزایش هزینه درآخروعدم حصول تفاهم بین آنها مشهود بود. لفظی مشاجره

 است. شکایات شده میزان افزایش درنتیجه درمان انتظارات بیماران از

 

 ت دندانپزشکی، پزشکی قانونی، شکایت.گان خدمابیمار، ارائه دهند کلمات کلیدي:
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 مقدمه:1-1

بسیاري از این  که ي دندانپزشکی استگیر حرفهمسئله شکایات پزشکی یکی از مسائل ومشکالت گریبان

یک بررسی موضوعی در باب میزان  گردد.ی و یا حقوقی دندان پزشکان مییجزا  تعقیب شکایات منجر به

 تواند براي دندان پزشکان و دانشجویان دندانپزشکی ونها میآ زعلل شکایات و نحوه پیشگیري اپراکندگی 

اند نها مفید باشد زیرا قادر خواهند بود تا از مواردي که منجر به بروز شکایات گشتهآاي هینده حرفآنیز 

مار دقیق و آهند. در ایران ممانعت به عمل آورده و در درمان و برخورد با بیمار احتیاط بیشتري به خرج د

جامعی در ارتباط با میزان وقوع شکایات در چند ساله گذشته اعالم نشده است و این امر نیازمند برنامه 

 .باشدریزي دقیق و هماهنگی وسیع توسط وزارت بهداشت می

ونی که عرفی و قان، اهمیت موضوع از جایی ناشی میشود که نیاز شدیدي به شناخت قواعد و آداب شرعی

باشد وجود دارد زیرا پیشرفتهاي علمی که امروز ن میآپزشک در حین انجام حرفه پزشکی ملزم به انجام 

هاي گوناگون و متنوع و تبعات ن به تخصصآبشر در زمینه پزشکی کرده است و تحول این حرفه و تقسیم 

د عوارض جانبی در ارتباط با وجو ،درمان و پیشگیري، ن نظیر فراوانی ابزار مورد استفاده در تشخیصآ

هاي خویش و توجه به فردي و مسئولیت درمانهاي مختلف از طرفی و افزایش آگاهی جامعه از حقوق

بیمار و پزشک را در معرض خطرهاي فراوان و پاسخگویی  ،کرامت انسان و حقوق فردي و اجتماعی وي

 .باشدوکادر درمانی می گاهی پزشکانآاین امر مقتضی ارتقاء و دهد واحتمالی قرار می

ها و مشکالتی بیشتر دیده خواهیم بدانیم که معموال چه عارضهبا توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق می

تواند در مقاطع مختلف همچنین میکنیم.ت بیشتري بآنها دق بهبعد در انجام کار  آنها را شناسایی کنیم و ،شده

از  کاستن براي،قرار گیرد واز این رو ضرورت ارتقاء آموزشیهاي آموزشی دانشجویان ما جزء برنامه
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و به دنبال آن شکایات بیماران  هاي نا صحیحدرمان حاصل از  عوارض 1.شوداحساس می شدیداً، شکایات

2.که امروزه دیگر امر بعیدي نیست میباشند ها و دغد غه هاي دندان پزشکانیکی از نگرانی
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 بیان مسئله: 2-1 

در طی سال هاي اردبیل درسازمان پزشکی قانونی  ین تحقیق بررسی پرونده هاي موجودموضوع ا

 یدندانپزشکگان خدمات ارائه دهندبه علت شکایت ازاقدامات درمانی صورت گرفته توسط  1390الی1380

 می باشد.

قداست انسان و اخالق  جوامع بشريبا توجه به احترام جان انسان و اهمیت حفظ آن از ابتداي شگل گیري 

مذهبی  پزشکی حاکم گردانیده و صرف نظر از اعتقادات و گرایشات  را بر تمامی موازین دانش و حرفه

ش جامعه پزشکی در سراسر جهان قرار از دیر باز مورد پذیرق پزشکی)اخال(اصول ویژه اي تحت عنوان

نیز ابعاد گسترده و روز صه پزشکی(اخالق پزشکی)ري در عرگرفته است. به تناسب پیشرفت دانش و فن آو

افزونی یافته است و به رشته اي تخصصی در میان گرایش هاي دانش تبدیل گردیده و مبانی حقوقی و 

قوانین پزشکی را نیز ایجاد نموده است. از آنجا که پزشک با وجود تعالیم کسب نموده یک انسان است از 

براین باید بداند که حدود وظایف و اختیاراتش چقدر است و در چه خطا اشتباه دور و مصون نیست بنا

هنگامی از آن تجاوز نموده و در صورت بروز خطا و اشتباه چگونه با آن برخورد کرده و چه مراکزي 

 3د.نپاسخگو می باش

 در ضمن اهمیت موضوع از جایی ناشی می شود که اوال:

خوردن  اخیر منجر به تورم در کادر دندانپزشکی کشور و بهمافزایش تربیت کادر دندانپزشکی در چند ساله 

در برخی از شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ گردیده است به طوري  ،معیتنسبت تعادل دندانپزشک به ج

که بعضی از فارغ التحصیالن دندانپزشکی عمومی جهت کسب درآمد بیشتر به انجام درمان هاي تخصصی 

پزشکان دیگر نیز (عمومی یا متخصص )درمان هاي معمول را دانعضی از دنبدون تبحر کافی می پردازند و ب


