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  چكيده:

 هك دندانپزشكي است يگيرحرفهگريبان مشكالت و ازمسائل شكايات پزشكي يكي مسئله :سابقه و هدف

هدف از مطالعه حاضر  گردد.ي و يا حقوقي دندان پزشكان مييبسياري ازاين شكايات منجر به تعقيب جزا

  بررسي فراواني و علل شكايت از ارايه دهندگان خدمات دندانپزشكي در شهرستان اردبيل بوده است.

پرونده  51اي تعداد بر سؤال 12فرمهاي اطالعاتي شامل ،مقطعي  - اين مطالعه توصيفيدر  :مواد و روشها

 هاي داده. شد  تكميل ،  1390تا 1380سالهاي طيگان خدمات دندانپزشكي  به شاكيان از ارائه دهند مربوطه

كاي  آزمونهايروشهاي آمار توصيفي و تحليلي و  از استفاده با 17نسخه  SPSSافزار نرم توسط مدهآ بدست

 .ندگرفت قرار آناليز مورد t آزمون و دو

ميانگين سني  .ندبود ) زن٪4/31نفر ( 16%) مرد و 6/68نفر ( 35اكيانمربوط به شا پرونده 51از ميان يافته ها:

مربوط به اندو %) 3/35مورد(18درماني با  فراواني شكايات در رابطه باحوزهبيشترين  ل بود.سا 5/35 كيانشا

درمان صورت  مكان بيشترينو ) %3/33مورد (17تبحربا  عدم فراواني قصورات مربوط به بيشترين بوده است.

  % بوده است.5/72گرفته مربوط به مطب هاي شخصي با

خدمات  از ارائه دهندگان و شكايت نارضايتي بيماران علل ازمهمترين يكينتايج نشان داد كه  نتيجه گيري:

 لفظي جرهورفتار ناشايست دندانپزشك با بيماران ميباشد. و دراكثرموارد مشا ارتباطي دندانپزشكي مشكل

هاي درمان باعث افزايش انتظارات بيماران  فزايش هزينههمچنين ا وعدم حصول تفاهم بين آنها مشهود بود.

 .بود شكايات شده ميزان افزايش درنتيجهو  درمان از

  ت دندانپزشكي، پزشكي قانوني، شكايت.گان خدمابيمار، ارائه دهند :يد واژه هاكل
 



 
 

 

  

 مقدمه:

تعالي جوامع بشري  مقررات و قوانين هم رو به تعالي نهاده است.در ارتباط با اين مهم  با توجه به پيشرفتها و

زندگي حرفه اي نيز با مجموعه اي از اين مقررات و قوانين بهم آميخته است.در هر يك از اين مشاغل توفيق 

تخصص خود نصيب كساني ميشود كه علم وآگاهي بيشتري بر مقررات و قوانين حاكم بر شغل و حرفه و 

دارند و درپرتو اين آگاهي ميتوانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي درست برخورد كنند,لذا 

دندانپزشكان بايستي با وجدان بيدار آگاه و بر طبق موازين علمي و قانوني و اخالقي وظايف ناشي از حرفه 

واحترام مردم نسبت به آنان و جامعه پزشكي  خود را انجام دهند,به نحوي كه رفتار آنها باعث جلب اعتماد

گردد. در سال هاي اخير شاخة دندانپزشكي وگرايش هاي تخصصي آن داراي سير تحول سريع بوده اند, 

ولي نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين پيشرفتهاي علمي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه 

خدمات در ماني تخصصي افزايش يابد. همچنين باال رفتن هزينه  موجب گرديده است كه تقاضاي استفاده از

هاي درماني افراد رادر بر آورده ساختن انتظارات درماني مصمم تر و اين مهم را حق قانوني خود ميدانند و 

  .)1(عدم حصول نتيجه را بر نمي تابند 

عرفي و قانوني كه ، ب شرعياهميت موضوع از جايي ناشي ميشود كه نياز شديدي به شناخت قواعد و آدا

باشد وجود دارد زيرا پيشرفتهاي علمي كه امروز ن ميآپزشك در حين انجام حرفه پزشكي ملزم به انجام 

هاي گوناگون و متنوع و تبعات ن به تخصصآبشر در زمينه پزشكي كرده است و تحول اين حرفه و تقسيم 

وجود عوارض جانبي در ارتباط با  ،مان و پيشگيريدر، ن نظير فراواني ابزار مورد استفاده در تشخيصآ

هاي خويش و توجه به فردي و مسئوليت درمانهاي مختلف از طرفي و افزايش آگاهي جامعه از حقوق

بيمار و پزشك را در معرض خطرهاي فراوان و پاسخگويي  ،كرامت انسان و حقوق فردي و اجتماعي وي

  .)2-3( باشدگاهي پزشكان وكادر درماني ميآتقاء واين امر مقتضي ار دهد واحتمالي قرار مي

خوردن  افزايش تربيت كادر دندانپزشكي در چند ساله اخير منجر به تورم در كادر دندانپزشكي كشور و بهم

در برخي از شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ گرديده است به طوري  ،معيتنسبت تعادل دندانپزشك به ج

انپزشكي عمومي جهت كسب درآمد بيشتر به انجام درمان هاي تخصصي كه بعضي از فارغ التحصيالن دند

پزشكان ديگر نيز (عمومي يا متخصص )درمان هاي معمول را دانبدون تبحر كافي مي پردازند و بعضي از دن

دهند كه البته افزايش آگاهي جامعه از حقوق خويش باعث مي شود كه  با بي احتياطي و بي مباالتي انجام مي

اقدامات درماني خود مي  ي خويش كه ناشي ازهامسئوليت و و كادر درماني ازحدودپزشكان  ،شكان دندانپز

يكي از مهمترين مشكالت حرفه اي  سال هاي اخيردهد كه در نشان مي بررسي هاي موجودند.آگاه باشباشد



 
 

 

اي شكايت ه هپرونددندانپزشكان مساله نارضايتي و شكايت بيماران به مراجع قضايي مي باشد و تعداد 

مورد شكايات در  تحقيق .)4مي باشد ( م خدمات درماني رو به افزايشانجاازدندانپزشكان در خصوص 

در خصوص تعداد و نحوه پرنده هاي  تواند ضمن روشن كردن وضعيت موجود ميبيماران از دندانپزشكان 

ق پزشكي و دندانپزشكي و مطرح شده در سازمان پزشكي قانوني و نظام پزشكي اهميت آگاهي از علم حقو

مسئوليتي كه بر عهده دندانپزشك معالج قرار مي گيرد را روشن كند. همچنين با بررسي و تفسير نتايج آن 

موجب افزايش اطالعات دندانپزشكان و همچنين دانشجويان دندانپزشكي ميگردد كه نتيجه ي آن پيشگيري 

  ).4-5( ان مي باشدو كاهش خظاهاي ناشي از درماز انجام درمانهاي غلط 

هدف از مطالعه حاضر بررسي فراواني و علل شكايت از ارايه دهندگان خدمات دندانپزشكي در شهرستان 

  اردبيل بوده است.

  مواد و روش كار:

ارائه دهنده گان  جامعه آماري اين مطالعه را بيماران شاكي از مقطعي مي باشد.-توصيفي  اين مطالعه از نوع 

در شهر اردبيل به پزشك قانوني و سازمان نظام پزشكي  1390تا  1380كه بين سالهاي  يكدندانپزش خدمات 

 عددپرونده ميباشند به صورت كل شماري از پرونده 51تعدادنمونه هاكه دهند .تشكيل مي ،اندمراجعه كرده

  هاي ثبت شده جمع آوري شدند.
متغير ها و اهداف موجود در با شده متناسب  سواالت طرحبود كه سوال  12شامل  ايرسشنامه پابزار بررسي 

  د.گرديدن تكميل 1380-90در سالهاي كه با بررسي پرونده هاي مربوطه بودند طرح تحقيقاتي 

ه صورت جدول ببا استفاده از روشهاي آمارتوصيفي  17نسخه   SPSSنرم افزار  مده توسطآهاي بدست  داده

مورد آناليز قرار  tآزمون هاي كاي دو و آزمون از استفاده  او نمودارو شاخصهاي آماري و آمار تحليلي ب

  .گرفتند

  :يافته ها

نفر  35از كل بيماران شاكي داراي پرونده در سازمان نظام پزشكي و اداره كل پزشكي قانوني اردبيل 

ن بوده عداد شكايات بيماران زبرابر ت2/2)مرد و بقيه زن بوده اند و تعداد شكايات در بيماران مرد 6/68٪(

)مرد وبقيه زن بوده اند ٪3/84نفر( 43گان خدمات دندانپزشكي مورد شكايت واقع شده از ارائه دهند است.

  .بود 1به  5ونسبت جنسي مرد به زن درميان ارائه دهنده گان خدمات دندانپزشكي 



 
 

 

 5/35 شاكيان سال وميانگين سني 62سال و بيشترين سن بيماران شاكي  9كمترين سن در ميان بيماران شاكي 

 68سال بيشترين سن  29گان خدمات دندانپزشكي كمترين سن ارائه دهند سال بود. 9/10با انحراف معيار 

كمترين سابقه كار ارائه دهند  سال بود. 2/11سال با انحراف معيار  1/44گان سال و ميانگين سن ارائه دهند

 سال بود. 5/10با انحراف معيار و سال  12/ 8 ميانگين باسال  43سال وبيشترين  1گان خدمات دندانپزشكي 

 16بررسي نتايج وضعيت تحصيلي بيماران شاكي نشان داد كه بيشتر بيماران داراي تحصيالت زير ديپلم با 

بوده است و  مربوط به بيماران ساكن در مناطق شهري٪2/92بيشتر پرونده ها با .)بوده اند٪4/31مورد(

  .ي باشدبه مراتب كمتر م ٪8/7روستا با

سال سابقه كاري داشتند بيشترين حكم صادر شده در سازمان نظام پزشكي  10گاني كه كمتر از در ارائه دهند

بوده است كه اختالف به لحاظ ٪75سال حكم برائت با  10و افراد با سابقه كاري باالي  ٪3/64برائت با

اشتند بيشترين حكم كميسيون پزشكي سال سابقه كاري د 10در افرادي كه كمتر از . آماري معني دار است

سال سابقه مربوط به محكوميت با استرداد  10ودر افراد باالي ٪8/81قانوني مربوط به محكوميت به ديه با 

سال سابقه داشتند  10در افرادي كه كمتر از  اختالف به لحاظ آماري معني دار نبود.و بوده است٪5/62هزينه 

،و بقيه به ترتيب شامل عدم رعايت نظامات مدني ٪50 به عدم تبحربابيشترين قصور صورت گرفته مربوط 

سال نيز بيشترين قصورمربوط به عدم  10در افراد با سابقه كاري باالي   بوده است. ٪5/11 ،بي مباالتي27٪

   بوده است. ٪3/27،بي احتياطي٪3/27 و بقيه به ترتيب شامل عدم رعايت نظامات مدني٪4/36تبحربا 

در رتبه   )٪3/35مورد( 18ات مربوط به حوزه درماني نشان داد كه از بين كل حوزه ها اندو با بررسي شكاي

   .)1قرار داشت (نمودار اول 

  



 
 

 

  توزيع فراواني شكايت در رابطه با حوزه درماني:1نمودار شماره

ن خدمات دندانپزشكي مربوط به دندانپزشكان گاگرفته از ارائه دهندنتايج نشان داد كه اكثر شكايات صورت 

 30) بوده است.اين در حاليست كه تنها در سازمان پزشكي قانوني اردبيل  از بين ٪8/58مورد( 30عمومي با 

 15، 1390-1380گان خدمات دندانپزشكي در طي سالهاي رابطه با شكايات از ارائه دهند پرونده موجود در

  زشكان تجربي، دندانسازان،وافراد فاقد مدرك دندانپزشكي بوده است.) مربوط به دندانپ٪50پرونده(

  :توزيع فراواني انواع قصورات بر اساس تقسيم بندي حقوقي در حكم1جدول شماره

 نوع قصور تعداد در صد

  عدم تبحر  17  3/33

  عدم قصور(برائت)  15  5/29

  عدم رعايت نظامات مدني  10  6/19

  بي احتياطي  5  8/9

  مباالتيبي   4  8/7

  كل  51  100

از كل پرونده هايي كه به  .)1(جدول  )مربوط به عدم تبحر بوده است٪3/33مورد( 17بيشترين قصورات با 

  ) حكم برائت بوده است.٪2/68مورد( 15هيات هاي انتظامي رجوع داده شده اند در 

  توزيع فراواني نتايج نهايي كميسيون پزشكي قانوني :2جدول شماره 

 حكمنوع  ادتعد در صد

  محكوميت با تعيين ارش وديه  11  7/36

  محكوميت جهت اخذ هزينه ومحروميت از اشتغال زندان  8  8/25

  برائت   6  4/19

  محكوميت با معرفي به مرجع جهت پيگيري مراجع انتظامي  5  1/16

  كل  30  100

  



 
 

 

ا تعيين ارش وديه با بيشترين حكم صادر شده توسط كميسيون پزشكي سازمان پزشكي قانوني محكوميت ب

  .)2(جدول  )بوده است٪7/36مورد (11

  گان خدمات دندانپزشكيدر بيماران شاكي از ارائه دهند : عارضه هاي تشخيص داده شده 3جدول شمار

  نوع عارضه تعداد در صد

6/21  5  RCT دندانعفونت يا از دست رفتن منجر به ناقص  

  از دست رفتن دندان شده پرفوره كردن دندان كه باعث عفونت يا  4  4/17

  دست رفتن دندان نجر به از طرح درمان ناصحيح   3  1/13

   RCTمنجر به عدم تراش اصولي دندان   2  7/8

 آسيب به بافت اطراف دندان و لثه منجر به تهيه غير علمي پروتز(ثابت)   2  7/8

 آسيب عصب منتال منجر به بيحسي غير اصولي   1  3/4

3/4  1  EXT دندانباقي ماندن ريشه ه منجر بناقص  

3/4  1  RCT ايجاد كيست منجر به ناقص 

  جوشگاه بد شكل شدن ايجاد اسكار و منجر به عدم ايجاد فلپ   1  3/4

  اشتباه كشيدن دندان سالم  1  3/4

3/4  1  EXT گسترش عفونت به فضا هاي صورتمنجر به دندان عفوني  

 لب پارگي منجر به عدم دقت در كار با توربين   1  3/4

  عوارضكل   23  100

  

ناقص كه باعث  RCT)مربوط به٪6/21مورد( 5از بين پروندهايي كه در آنها عارضه تشخيص داده شده بود 

عارضه داشته و بقيه از حيث داشتن  ٪1/45ايجاد عفونت شده بود اختصاص داشته و از كل پرونده ها 

كه مكان درمان بيماران شاكي بيشتر در مطب ها نتايج بررسي نشان داد  .)3(جدول  ندبودعارضه برائت شده 

  .بوده است ٪5/72با 

)و در زنان ٪6/28مورد(10در بين مردان بيشترين شكايت مربوط به بخش هاي پروتز و اندو هر كدام با 

رابطه معني داري بين حوزه درماني و جنس بيماران شاكي  بوده است. )٪50مورد( 8مربوط به بخش اندو با 

نتايج   هر چند كه به لحاظ باليني در مردان و زنان تفاوت در حوزه درماني وجود داشته است..توجود نداش



 
 

 

آماري نشان داد كه در بين بيماران تمام سطوح تحصيالت شكايت از حوزه اندو بيشتر از سايرحوزه ها بوده 

ين بيماران شهري شكايت بررسي نتايج نشان داد كه در ب .است.ولي رابطه معني داري بين آنها وجود نداشت

)نسبت به ساير حوزه ها ٪8/29مورد(14)و٪3/38مورد( 18در حوزه درماني اندو و جراحي به ترتيب با 

نسبت به ساير حوزه ها بيشترين آمار را داشته  ٪50يان شاكي حوزه پروتز با ير بين روستادبيشتر بوده ولي 

در بين بيماراني كه براي درمان به مطب مراجعه كرده بودند بيشترين شكايت مربوط به حوزه اندو با  است.

رابطه معني  )بود.٪27مورد( 10)و سپس مربوط به حوزه هاي جراحي و پروتز هر كدام با ٪7/29مورد( 11

كه تعداد كل پرونده بر اساس نتايج مشخص گرديد  درماني و محل درمان وجود داشت. هدار آماري بين حوز

بوده كه تعداد  ٪6/70، 85هاي ثبت شده در سازمان هاي پزشكي قانوني و نظام پزشكي اردبيل قبل از سال 

  برابر افزايش داشته است. 1/2نسبت به قبل از آن حدود  85پرونده ها بعد از سال 

 

  بحث:

%)در رده اول و 3/35مورد(18ندو بااكه بخش  توزيع فراواني شكايات در رابطه با حوزه درماني نشان داد

مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعات . نتايج داشت%)در رده دوم قرار 4/29مورد(15جراحي دندانپزشكي با 

كه بيشتر  باشد در اينجا علت اين عدم تطابق ميتواند به دليل اين) كه 7و6اني نداشت (ودر اين زمينه همخ

جر به شكايت دراندو و جراحي شده توسط افراد غير مجاز صورت موارد درمان هاي صورت گرفته كه من

     گرفته است.

گان خدمات دندانپزشكي  در سازمان پزشكي باط با مدر ك تحصيلي ارائه دهندتوزيع فراواني شكايات در ارت

 غير افراد%) از شكايات صورت گرفته مربوط به دندانپزشكان تجربي و 50مورد( 15قانوني نشان داد كه 

از طرفي اقدام به درمان اين قشر و  مجاز ميباشد اين نتيجه به دليل عدم يافتن مقاله مرتبط  قابل ارزيابي نبود

منحصر به ايران نبوده ودر كشورهايي از جمله هند،پاكستان،افغانستان و حتي چين فعال ميباشند و صدمات 

بيماري هاي واگيردار وعفوني از جمله  جبران ناپذيري را به بيماران وجامعه به دليل انتقال واشاعه

HIV,HBV نياز به بررسي بيشتر در اين زمينه احساس مي شود.وغيره وارد ميكنند كه  

%) بود 3/33مورد ( 17قصورات مربوط به عدم تبحر دندانپزشك با در اين مطالعه ، اغلب شكايات ناشي از 

وانمندي دندانپزشكان و از طرفي فعاليت كه نبود قانون مشخص در زمينه سنجش و ارزيابي علمي و ت

بسياري از دندانپزشكان تجربي امكان بروز چنين حوادثي قابل پيش بيني مي باشد. نتايج ساير مطالعات در 

بنابراين مي توان گفت كه ارايه مراقبتهاي پزشكي  ).4و5اين زمينه تاييد كننده نتيجه مطالعه حاضر مي باشند (



 
 

 

ه دور از سهل انگاري و اصالح عوامل موثر بر بروز چنين شكاياتي مي تواند در و خدمات استاندارد و ب

چرا كه بيشتر قصورات قابل درمان مجدد نيستند و بعضي مواقع ضرر  كاهش ميزان شكايات دخيل باشد.

  غيرقابل جبراني به بيمار و خانواده آن وارد مي سازند كه الزم است دقت كافي در اين زمينه صورت گيرد.

در بررسي كه از اظهار نا مه هاي شاكيان و متشاكي به عمل آمد در اكثر موارد مشاجره لفظي  بين طرفين 

اين موضوع از عدم كه  نده بودمشهود بود.در مواردي طرفين حتي به تهديد و فحاشي يكديگر روي آورد

وارد بار ديگر اهميت ارتباط ارتباط صحيح بين بيمار و ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي حكايت ميكند.اين م

صحيح و  رفتار صحيح را بين بيمار و درمانگر گوشزد مينمايد كه در متون ومقاالت مختلف اهميت آن به 

با توجه به تمام مي توان گفت  كه . )8-12( دنمطابقت دار حاضردفعات بيان شده و با نتيجه تحقيق 

بهداشت و درمان و با وجود امكانات وسيع، ميزان  تالشهاي پزشكان، دندانپزشكان و ساير كاركنان بخش

نارضايتي وشكايات بيماران رو به افزايش نهاده است كه اين امر از سويي ريشه در عدم موفقيت 

دندانپزشكان در بر قراري رابطه با بيمار و افزايش تعدادو تنوع كاري واز سوي ديگر آگاهي و آشنايي بيشتر 

هزينه هاي درماني باال نيز يكي ديگر از داليل باال رفتن آمار شكايات  و) 13( از حقوق خود دارد مردم

ميباشند، اكثر درمان بيماران  شاكي درمطب هاي خصوصي صورت گرفته واز آنجا كه هزينه هاي درمان در 

اين و ابد ي مطب هاي خصوصي گران ميباشد پس به طبع انتظارات بيمار نيز از نتيجه درمان افزايش مي

از بين  كه نشان داده بودبررسي علل قصوردندانپزشكان درايران  وع با بررسي دكتر شيخ زاد با عنوانموض

مين اجتماعي صورت  گرفته بود كه أدرصد شكايات از بيمارستان هاي ت 6/5فقط شكايات صورت گرفته 

ه شكايت مي انديشند، نشانه ي آن است كه بيماران در صورت عدم پرداخت هزينه ظاهراً، كمتر براي اقدام ب

  .)11( مطابقت دارد

براي نتايج بررسي نشان دادكه بيشترين حكم صادر شده توسط كميسيون پزشكي سازمان پزشكي قانوني 

درخواست خسارت و جبران  . )بوده است٪7/36مورد (11محكوميت با تعيين ارش وديه با دندانپزشكان 

و يكي از انگيزه علل مهم رواج تفكر دريافت ديه در جامعه ضررهاي مالي وارد شده بر بيمار مي تواند از 

هاي اصلي شكايت بيماران مي باشد. به نظر مي رسد با برقراري ارتباط سازنده بين بيمار و پزشك مي توان 

در راستاي شناسايي تيپ شخصيتي بيماران تالش كرده و بيماران را تا حد امكان توجيه كرد. اين مساله مي 

  افزايش دقت و توجه دندانپزشكان و ارايه خدمات بهتر و با كيفيت به بيماران گردد.  تواند باعث

  نتيجه گيري:



 
 

 

گان خدمات دندانپزشكي را ه بيشترين مسايلي كه ارائه دهندتوان نتيجه گرفت كيمدر بررسي صورت گرفته 

  گرفتار ميكند عدم رعايت معيارهاو ضوابط علمي,حقوقي و اخالقي است.

گان خدمات ي بيماران و شكايت از ارائه دهنده تحقيق انجام شده يكي از مهمترين علل نارضايتبا توجه ب

   دندانپزشكي مشكل ارتباطي و رفتار ناشايست دندانپزشك با بيماران ميباشد.

ارتباط صحيح كليد طبابت موفق است ويكي از علت با توجه به علل شكايات انجام گرفته مي توان گفت كه 

شكايت هاي بيماران از درمانگر و نارضايتي هاي آنها,عدم درك مناسب و متقابل و رابطه معيوب هاي مهم 

ميان درمانگرو بيمار است.  اگر رابطه صحيحي شكل گيرد هم احتمال شكايت از عملكرد درماني درمانگر 

  درمان ميگردد. كمتر ميشود و هم همكاري در انجام امور درماني بيشتر ميشود كه منجر به بهبود نتيجه

گان خدمات دندانپزشكي بنا به موقعيت خود در جامعه مي بايست انتظارهاي مردم را بر از طرفي ارائه دهند

آورده سازند,زيرا سطح توقع جامعه از آنها باالست و عدم توجه  به اين امور به همراه فقدان تسلط وآگاهي 

گان شده وموجب شكايت از ارائه دهند ن مراجعينعلمي و ناآشنايي به آيين مطب داري موجب رنجيده شد

در پايان مي توان با برقراري ارتباط نزديك تر با بيمار و ارايه توضيح بيشتر در  خدمات دندانپزشكي ميگردد.

  مورد شرايط و عوارض اقدامات درماني مي توان از شكل گيري بسياري از شكايات پيشگيري نمود.

  پيشنهادات:

براي  در دوره عموميو مقررات حقوقي آموزش هاي كاربردي تر ارايه و  ارتقاءسطح آموزشي .1

 دانشجويان دندانپزشكي

 و آموزش حيطه اختيارات درماني به دانشجويانآموزش اقدامات پيشگيرانه به جاي اقدامات درماني  .2

 دندانپزشكان عمومي 

 الي.توجيه وتفهيم كامل طرح درمان به بيمار و مراحل درماني و عوارض احتم .3

حفظ خونسردي و تسلط بر رفتار و گفتار توسط ارائه دهنده گان خدمات دندانپزشكي در برخورد  .4

 با مراجعين.

  تقدير و تشكر: 

نتايج مطالعه حاضر مستخرج از پايان نامه دندانپزشكي عمومي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

د از همكاراني كه در اجراي اين طرح ما را ياري داده اند اردبيل بوده است. نويسندگان بر خود الزم مي دانن

  تقدير و تشكر به عمل آورند.
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Ardebil during 2001-2011 

Running title: Study of Frequency and Reasons of Patients Complaints 
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Abstract: 

Background and objective: The medical complaints are one of problems of dentists many of 

which will cause the criminal or legal prosecution of dentists. One of concerns and problems 

of dentists is side-effects of treatment and, subsequently, the patient complaint which is not an 

impossible issue. The aim f this study was to investigate the Frequency and Reasons of 

Patients Complaints against Dental Practitioners in Ardebil during 2001-2011. 

Materials and Methods: In this is a descriptive- intersectional study, information forms 

including 12 questions competed for 51 patients related to dental complaints. Collected data 

analyzed by SPSS.17 by statistical tests such as Chi-square and t-test. 

Result: 51 cases included 35 male (68.6%) and 16 female (31.4%), and the complained dental 

practitioners included 43 male (84.3%) and 8 female (15.7%). The mean age of complaints 

was 35.5 years old, and average age of dental practitioners was 44.1. The frequency of e 

showed that endodontic is in the first place with 18 cases (35.3%) and dental surgery the 

second with 15 cases (29.4%). The highest rate of compliance related to uninformed dentists 

with 17 cases (33.3%). The highest medical center was related to private dental officer with 

72.5%.  

Conclusion: Results showed that one of the most important reasons of patient’s dissatisfaction 

and complaint from dental practitioners is communicative problem and bad behavior of 

dentists to patients. In many cases, their conflicts are verbal and their disagreement. Also, 

increase of medical costs would increase the expectations of patients from treatment and, 

therefore, the increase of complaints.  

Keywords: Patient, Dental Practitioner, Complaint, Legal Medicine  

      


