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بررسی تشخیص مرز بین قصور و خطای پزشکی
از نگاه کارشناسان حوزه سالمت

تیغ دو دم بی اعتمادی
بر روابط بیمار و پزشک

سال گذشته بیش از  10هزار پرونده پزشکی
در محاکم قضایی تشکیل شده است
فریبا خان احمدی
روزنامه نگار

انتشــار برخــی اخبــار قصور یــا خطای
پزشــکی در فضــای مجــازی کــه گاهی
فضــای روانــی جامعــه را ملتهــب و
اعتمــاد بیمــاران را نســبت به پزشــک
گ میکنــد از
یــا کادر پزشــکی کمرنــ 
واقعیت به دور اســت .مرز میان قصور
و خطــا در امــر پزشــکی آنقــدر باریــک
اســت که باید با چشــم یک متخصص
بــه آن نگریســته شــود .بــا گســترش
شبکههای اجتماعی شاهد آن هستیم
برخی از کســانی که هیچ تخصصی در
زمینه پزشــکی ندارند با انتشار اخباری
درباره عارضه پزشــکی عنوان میکنند
قصور یا خطایی رخ دادهاست و فضای
روانی جامعه را به هم میریزند.
بــرای درک بیشــتر ایــن موضــوع بایــد
بــه عــوارض پزشــکی نظیر حساســیت
دارویــی یا عفونــت بعد از عمــل بیمار
اشــاره کــرد کــه نمیشــود پزشــک را
خطــاکار تلقــی کرد و این عــوارض جزء
ذات پزشــکی اســت و کار پزشــکان در
همــه جــای دنیــا بــا چنیــن عوارضــی
همــراه اســت .بســیاری از پروندههــای
مربــوط به شــکایات پزشــکی در کشــور
ناشــی از عــوارض پزشــکی اســت،
عوارضی کــه بروز آن ناخواســته بوده و
پزشــک در ایجاد آن نقشــی ندارد و لذا
قصوری مرتکب نشده است.
امــا نکتهای که معموالً بــه آن پرداخته
نمیشــود ایــن اســت؛ در صورتــی کــه
ابــراز نظرهــای غیــر فنــی و تخصصــی
بــه خطاهــای پزشــکان افزایــش یابد و
ایــن مــوج منفــی در جامعــه منجــر به
بیاعتمــادی مــردم به پزشــکان شــود
شــاهد پیامدهای دیگــری خواهیم بود
از جملــه «تــرس» و «عــدم پذیــرش
پزشکان» از جراحیهای پرریسک.
در ایــن میــان اگــر خطــا یــا قصــوری از
ســوی پزشکی ســر بزند ســازمان نظام
پزشکی و دادگســتری مسئول رسیدگی
به خطاهای آن هســتند و در این رابطه
کارشناســان دادگســتری در پزشــکی
قانونــی و کارشناســان نظــام پزشــکی
هیأت انتظامی ســازمان نظام پزشکی
بــه موضوعــات پیــش آمــده در حــوزه
سالمت رسیدگی میکنند.
به گفته دکتر احســان شمســی کوشکی،
عضو کمیته بینالمللی اخالق زیســتی
یونسکو در همه دنیا خطای پزشکی رخ
میدهــد و هیچ کاری از جمله پزشــکی
فــارغ از خطا نیســت .مــردم بایــد آگاه
باشــند خطاهای فنــی از جملــه تزریق
اشتباه دارو بویژه در موارد اورژانسی باال
است اما قضاوت در مورد اینکه پزشک
خطایــی انجــام داده یــا خیر بســیار کار
پیچیده ،سخت و طاقتفرسایی است.
به باور این متخصص اخالق پزشــکی،
بســیاری از مواردی که با عنوان خطای
پزشــکی در اخبــار عمومــی مطــرح
میشود اصوالً بحث خطاهای پزشکی
در آنهــا مطــرح نیســت .تشــخیص
خطاهــای پزشــکی بایــد توســط افــراد
متخصص رشــته اخالق پزشکی انجام
شود و این کار بسیار سختی است.
او با اشــاره به تفســیرهای اشــتباهی که
گاهــی از ســوی افــراد غیرمتخصــص
دربــاره عملکرد پزشــک و روند درمان
بیمــاری انجــام میشــود ،میگویــد:
«ظهــور شــبکههای اجتماعــی موجب
شــده هر فرد غیر متخصصــی در مورد

عملکــرد پزشــک و خطاهــای پزشــکی
در ایــن شــبکه اظهار نظــر کند.هر گونه
اظهارنظــر غیرتخصصــی در مــورد
احتمــال وقــوع خطاهــای پزشــکی کــه
منجربــه تشــویق اذهــان مــردم شــود
واقعــاً جرأت میخواهد .اگرچه خطای
پزشــکی بایــد شفافســازی شــود امــا
برخورداری مردم از اطالعات نادرست
ایــن شــبکهها منجربــه کاهــش اعتماد
بیمــار بــه پزشــک شــده و در نظــام
اجتماعی اخالل ایجاد کرده است».
ëëگذار از مرحله پزشک ساالری
به بیمار محوری
اما اگر یکی به میخ زدهایم ،یکی هم به
نعل بزنیم .آیا اعالم قصور و خطاهای
پزشــکان بــه نوعی ،ســلطه پزشــک به
بیمــار را کــم نمیکنــد؟ مگــر نــه اینکه
پزشــک در مــورد وضعیــت بیمــاری و
روش جراحــی و درمــان باید بــه بیمار
توضیــح دهــد و بــه نوعی بیمــار نیز در
تصمیمگیــری مراحــل درمــان ســهیم
اســت ،پــس چــرا در بیشــتر درمانهــا
پزشــکان توضیــح مبســوطی بــه بیمار
یــا همراهــان او نمیدهند؟ پزشــک به
بیمــارش توضیــح نمیدهــد کــه مثــاً
برای درمان بیماری ســرطان میشــود
از چنــد طریــق بیمــار را معالجــه کــرد
و شــانس کــدام درمــان بیشتراســت.
بــه گفتــه برخــی از کارشناســان حــوزه
ســامت این رفتار نوعی سلطه پزشک
بــه بیمــار محســوب میشــود و برخــی
از شــکایات مربــوط بــه خطــا یــا قصور
پزشکی محصول چنین رفتاری است.
دکتــر کوشــکی در ایــن بــاره چنیــن
میگویــد« :رابطــه پزشــک و بیمــار در
طول تاریخ با توجه به تغییرات اساسی
دچار تحوالتی شــده اســت ،یکی از این
تحوالت تبدیل فرهنگ پزشک ساالری
بــه بیمار محــوری بوده به ایــن مفهوم
کــه بــا افزایــش آگاهــی مــردم و قدرت
تصمیمگیری ،بیماران امکان مشارکت
بیشتری در تصمیمگیری پیدا کردهاند.
پزشــکی امروز ،بیمار محور است و این
امر پذیرفتهای در دنیا است ».در چنین
شرایطی پزشــک اطالعات الزم و مورد
نیاز بیمــار را در اختیارش قرار میدهد
و بیمــار از بین گزینههای پزشــکی یکی
را انتخــاب میکند .برای مثال پزشــک
از بین گزینههــای مصرف دارو یا عمل
جراحــی یکــی را بــا مشــاوره پزشــک
برحســب نیاز و صالح انتخاب میکند.
این مسیر روند آگاهانه از بیماری است
این اتفــاق باید بیفتد تا پزشــک قبل از
هــر گونه اقدام راجع به بیماری و روش
درمانــی بــه بیمــارش توضیــح و بعــد
اقدام مورد نیاز را انجام دهد.
بــه عقیــده صاحبنظــران حــوزه
پزشــکی ،مــا در دورهگــذار از پزشــک
ســاالری به بیمــار محوری هســتیم .در
گذشــته نه چندان دور پزشــک کار الزم
را بــا پدرســاالری برای بیمــارش انجام
میداد البته اینکه پزشک همچون پدر
بیمــار باشــد نکته بــدی نیســت ،اما در
جامعــه امــروز فرزندان هــر کاری را که
پدرشــان بگوید ،نمیپذیرنــد ،بنابراین
امروزه بیماران هم هر اقدام پزشــک را
قبــول نمیکنند .اگرچه پزشــکان طبق
فرهنگ پدرســاالرانهای با بیمارانشان
رفتار میکنند و البته اشــتباه هم نیست

ëëکادر پزشــکی بایــد خطای پزشــکی را
آشکارسازی کند
امــا دراین میــان وظیفه رســانهها برای
پیگیــری تخصصی چنیــن موضوعاتی
بایــد چگونــه باشــد؟ بــرای مثــال بعد
ازآنکــه پرونــده پزشــکی مرحــوم
کیارســتمی بــه رســانهها کشــیده شــد،
بهدلیــل آنکــه جامعــه پزشــکی درباره
جزئیات این پرونده شفافســازی نکرد
ابهامات گســتردهای در این باره مطرح
شــد و موجــی از نگرانیهــا را در میــان
مردم در پی داشــت.دکتر کوشــکی هم
تأییــد میکنــد کــه اطالعات شــفاف در
پرونــده مرحــوم کیارســتمی بــه مردم
گفته نشــد«:واضح اســت بــروز خطای
پزشــکی در پروندهای به این گستردگی
نگرانــی درمــردم ایجــاد میکنــد.
پروندههــای پزشــکی جــای گمانهزنــی
نیســت در مــورد پرونــده کیارســتمی
دهها اســتاد برتر حوزه پزشکی نشستند
و موضــوع را بررســی کردنــد امــا اینکه
موضــوع بــا مــردم شــفاف در میــان
گذاشته نشد ،اتفاق خوبی نبود».
ســال گذشته «سارینا»  8ساله بهخاطر
عفونــت در بیمارســتان علیآباد کتول
اســتان گلســتان بســتری شــد ،پزشــک
بیمارســتان نســخهای به دست پدرش
داد و از او خواســت تــا بــرای درمــان
دختــرش آمپولــی را تهیــه کنــد .پــس
از تهیــه ایــن آمپــول و تزریــق آن بــه
دختربچه  8ســاله ،وی با کاهش سطح
هوشیاری مواجه شد و به کما رفت و در
نهایــت پس از چند هفتــه از دنیا رفت.
بررســیهای مقدماتــی دربــاره پرونده
این دختردر دادگستری استان گلستان
نشان داد تزریق اشــتباه دارو ،باعث به
کمــا رفتــن و در نهایت مــرگ دخترک
شده است.

عکس :باشگاه خبرنگاران

چه تفاوتی میان «قصور پزشکی» و «خطای پزشکی» است؟ چگونه میتوان
مــرزی بین خطا و قصور در نظــر گرفت؟ باید گفت مرز بین ایــن دو  ،آنچنان
باریک اســت که گاهی موجــی را در افــکار عمومی همچــون بیاعتمادی و از
بین رفتن اطمینان به پزشــکان به راه میاندازد و دیوار بیاعتمادی بهپزشک
را هــر روز باالتر میبــرد .به گفته دکتر علــی فتاحی ،معاون انتظامی ســازمان
نظام پزشــکی کشــور ،در قصور پزشــکی نوعی عمد نهفته اســت و اراده قبلی
در آن دخالــت دارد .زمانی اصطــاح «قصور» به کار برده میشــود که فرد در
کاری که باید انجام میداده ،کوتاهی کرده اســت ،اما در خطای پزشکی نوعی
غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق میافتد .قصور پزشکی مصادیقی دارد
که بیاحتیاطــی ،بیمباالتی ،نبود مهــارت و رعایت نکــردن نظامات دولتی،
مصادیق آن را تشکیل میدهد.

اما جامعــه امروز این فرهنــگ را پذیرا
نیســت .متخصصــان اخــاق حرفهای
پزشــکی تأکید میکنند؛ باید به ســمت
بیمــار محوری برویم .مشــورت نکردن
پزشــک بــا بیمــار موجــب شــده گاهی
بیمــار اطالعــات مــورد نیــازش را در
اینترنــت جســت و جــو کنــد و چــون
اطالعاتــی کــه در معــرض اینترنــت و
شــبکههای اجتماعی وجود دارد ،غلط
است بیمار درک درستی از بیماریاش
پیــدا نمیکنــد ،بنابرایــن پزشــک بایــد
وقت بیشــتری را با بیمــارش بگذارد تا
باورهــای نادرســت بیمــار را نســبت به
بیماریاش تصحیح کند.
شکی نیست که انتشار اخبار گوناگون از
شبکههای اجتماعی کارنامه خطاهای
پزشــکی در ایــران را خدشــه دار کــرده
در ایــن میــان مــردم هم نســخههایی
را بــرای بــه حداقل رســاندن خطاهای
پزشــکی میپیچنــد ،برای مثــال گاهی
برخــی از بیماران عنــوان میکنند چرا
در اتــاق پزشــک دوربینی بــرای پایش
عملکــرد جــراح وجــود نــدارد؟ دکتــر
کوشــکی معتقد اســت؛ تعبیه دوربین
در اتاق پزشک یا عمل راهکار مناسبی
نیســت چون حرفه پزشــکی به شــکلی
نیست که دوربینها مانند پلیس ناظر،
تخلفــات را ثبــت کنند .رابطه پزشــک
و بیمــار رابطه اخالقی بــوده و بجز این
هم مقدور نیســت ،اگر به ایــن اعتماد
خدشــهای وارد شــود نخســتین کســی
کــه ضــرر میکند خــود مردم هســتند.
عالوه بر این با ادامه این روند پزشکان
مریضهــای بــد حــال را نمیپذیرنــد
بنابرایــن به نفع مردم اســت که رابطه
پزشــک و بیمــار اخالقــی بمانــد و بــه
رابطه حقوقی خشک تبدیل نشود.
خطای پزشکی در هر حال رخ میدهد
و هیــچ تضمینــی بابــت اینکه پزشــک
مرتکب خطایی نشــود وجود ندارد ،اما
چنانچــه پزشــک متوجــه خطــای خود
در درمــان بیمــار شــود وظیفــه اخــاق
پزشــکی او اســت کــه خطــای مرتکــب
شده را اعالم کند.

امــا مســألهای کــه هیچــگاه مطالبــه
نمیشــود شفافســازی از ســوی
پزشــکانی اســت کــه بــا اتهــام خطــا و
قصور پزشــکی روبهرو بودهاند .معموالً
هیچ نقل قولی از آنان منتشر نمیشود
و هــر کســی جز آنهــا در اینبــاره اظهار
نظــر میکنند و در واقع هیچ شــفافیتی
صورت نمیگیرد.
دکتــر کوشــکی در پاســخ بــه اینکــه
اگــر در فرآینــد درمــان صدمــهای بــه
بیمــار وارد شــود مســئولیت بیــان این
خطــا متوجــه چه کســی اســت ،عنوان
میکند«:پزشــک وظیفــه دارد علــت
بــروز خطــا را بــا شــفافیت با مــردم در
میــان بگــذارد در ایــن حالــت میــزان
شــکایتها هــم کــم میشــود .تصــور
کنید ،پزشــکان خودشان خطا را آشکار
کنند مردم مبنا را بر این میگذارند اگر
خطایــی هم رخ میدهد پزشــک آن را
بــه ما میگوید .امــا چنانچه در جامعه
روند به گونهای باشــد که خطا از ســوی
کادر پزشکی آشکار نباشد ،مردم تصور
میکننــد خطــا همیشــه در سیســتم

اما شــکایت بیماران بجز این ســازمان
به سازمان پزشــکی قانونی و دادسرای
جرایم پزشــکی هم ارجاع میشــود ،با
اینهمه هنــوز هیچ آمــار دقیقی درباره
میــزان خطاهــای پزشــکی در ایــران
وجود ندارد .بــه اعتقاد این متخصص
اخــاق پزشــکی ،آمارهــای مربــوط
بهخطا و قصور پزشــکی عمدتاً مربوط
به شــکایتهایی اســت که به ســازمان
نظام پزشــکی و پزشــکی قانونی اعالم
میشود ،اما این آمارها نیاز به پژوهش
دارند چون معلوم نیســت چند درصد
شــکایتها ،خطاســت .واقعیــت ایــن
اســت آماری در رابطه با میزان خطای
پزشــکی وجود نــدارد .علتــش هم آن
اســت که گفتمان پزشــکی باز نیست و
دیوار بیاعتمادی بین مردم و جامعه
پزشــکی هــر روز بلندتر میشــود و این
بهخاطــر نبــود گفتمــان بیــن پزشــک
و بیمــار اســت .بنابرخواســته مــردم،
پزشکان باید ســعی کنند با آنها بیشتر
صحبــت کننــد .بایــد جلــوی فاصلــه
گرفتن جامعه پزشــکی از مردم گرفته

احسان شمسی کوشکی :میزان حسی که
مردم نسبت به خطاهای پزشکی احساس
میکنند نسبت به اصل وجود خطا پیشی
گرفته است.سیاست این کار که مورد تجربه
و تأیید جهانی است لزوم آشکارسازی
خطای پزشکی توسط پزشک است از
همین جهت نیز قرار است راهنمای تدوین
اخالق حرفهای از تیرماه سال  97از سوی
کادر پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد

پزشکی اتفاق میافتد.
البته میزان حســی که مردم نســبت به
خطاهــای پزشــکی احســاس میکننــد
نســبت بــه اصــل وجــود خطــا پیشــی
گرفته است.سیاســت ایــن کار که مورد
تجربــه و تأییــد جهانــی اســت لــزوم
آشکارســازی خطــای پزشــکی توســط
پزشــک اســت از همین جهت نیز قرار
است راهنمای تدوین اخالق حرفهای
از تیرماه ســال  97از سوی کادر پزشکی
مورد استفاده قرار بگیرد».
ëëجــای خالــی گفتمــان پزشــکی بــا
بیماران
هر چند سازمان نظام پزشکی ،مسئول
رســیدگی به خطاهای پزشــکی اســت،

شــود.بیاعتمادی بین پزشــک و بیمار
حتــی میتوانــد در بحــث توریســم
ســامت نیــز تأثیرگــذار باشــد ،نظــام
ســامت ســتون اصلی پزشــکان است
و در ایــن میــان قطعــاً رابطــه بیمــار و
پزشــک قابــل مقایســه با هیچ قشــری
نیســت اما مشــکالت اخــاق حرفهای
خطــری اســت کــه جامعــه پزشــکی را
تهدیــد میکند .به گفته دکتر کوشــکی،
آنچــه بیش از همه موجب خدشــهدار
شــدن اعتمــاد بیمــاران بــه پزشــکان
شــده بهخاطــر ارتبــاط پزشــکان بــا
شــرکتهای دارویــی اســت .پزشــک
نبایــد ارتبــاط مالی بــا شــرکت دارویی
داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن برخی از
پزشــکان در ازای ارجــاع بیمــار ســهم

خواهــی میکننــد در چنیــن شــرایطی
حتی اگر هم خدمات خوبی ارائه شــود
بازهــم رابطه مردم با جامعه پزشــکی
بهــم میخورد و مــردم ارتباطشــان را
با پزشــک ازدســت میدهند .از ســوی
دیگــر بایــد ایــن را هم مد نظر داشــت
که امید به زندگی ایرانیان به  80ســال
رســیده اســت مفهوم این امر آن است
پزشــکان و در کنــارش پرســتاران در
افزایــش امیــد به زندگی مردم ســهیم
بودهاند از اینرو تأکید میکنیم که باید
ارتبــاط جامعه پزشــکی و مــردم باهم
ترمیم شود.
او ایــن را هــم گفت که مــرز بین خطا و
قصور و تقصیر و عارضه بسیار نزدیک
اســت.برخی مواقــع جداســازی اینهــا
بســیار مشــکل اســت .وقتــی مشــکل
بــرای بیمــار پیــش میآید جداســازی
قصور از تقصیــر یا خطاکار کامالً فنی و
تخصصی اســت و به سادگی نمیتوان
درباره اتفاقی که منجربه نقص عضو و
فوت بیمار شد ،اظهار نظر کرد.
دکتــر علــی فتاحــی ،معــاون انتظامی
ســازمان نظــام پزشــکی کشــور در
مصاحبــه بــا مــا میگوید« :تشــخیص
خطــای سیســتم پزشــکی»« ،عوارض
ناخواســته» و «قصور» ،کار بســیار فنی
و تخصصی اســت .برای اینکه مرز بین
خطا و قصور را مشخص کنیم باید این
چنــد نکته را در تشــخیص بین قصور و
خطــا مد نظر داشــته باشــیم؛ چنانچه
پزشــک در رونــد درمان بیمــار متوجه
بیاحتیاطــی خــود نشــود ،بیمباالتــی
انجــام ندهــد و کار مربــوط بــه رشــته
و تخصــصاش را بدرســتی انجــام
دهــد امــا بــا ایــن حــال هــر عارضهای
هنــگام رونــد درمان ایجاد شــود دامن
پزشــک را نمیگیــرد ،چــون او کاری را
کــه بایــد انجــام دهــد انجــام داده و به
کاری کــه قابل پیشــگیری اســت ،توجه
کــرده اســت .بــروز هر نــوع اتفاقــی در
ایــن شــرایط عارضــه ناخواســته تلقی
میشــود نه قصور پزشــکی .برای مثال
بیمــاری را در نظــر بگیریــد کــه دچــار
بیمــاری پنومونــی (ذاتالریــه) بوده و
فالن آنتیبیوتیک برای او تجویز شــده
است.
بعــد از تجویــز دارو ،بیمــار بــه طــور
غیرقابــل پیشبینــی شــدهای بــه
آنتیبیوتیــک واکنــش آلرژیــک نشــان
میدهــد و دچــار نارســایی کوتاه مدت
کلیــه شــده و در بیمارســتان بســتری
میشــود .ایــن رویــداد یــک عارضــه
ناخواســته اســت و قصــور محســوب
نمیشــود .قصــور بــه معنــای کوتاهی
در ارائــه اســتانداردهای پزشــکی یــا به
عبــارت دیگــر ارائــه خدمــات زیر خط
اســتاندارد است .در ادامه مثال باال اگر
در برگه شرح وضعیت بیمار ،آلرژی او
بــه آنتیبیوتیک خاصی قید شــود ولی
پزشــک بــه آن بیتوجهی کنــد ،قصور
پزشکی روی داده است.
در ادامه چنانچه هنگام عمل جراحی
مثالً جســم خارجی مثل قیچی و پنس
در بــدن بیمــار باقی بماند چــون قابل
پیشــگیری اســت ایــن خطــا را عارضه
نمینامیــم بلکــه تقصیــر و کوتاهــی
پزشــک حســاب میکنیم .اگر پزشــک
در انجــام کار درمانــی بیاحتیاطــی و
بیمباالتــی نکنــد و نظامــات دولتــی

مثــل آییننامههــا و قوانیــن را رعایت
کنــد ،بروز هر نوع حادثهای برای بیمار
تقصیــر و کوتاهــی تلقــی میشــود نــه
قصور .قصور به معنــای ارائه خدمات
پزشکی زیر خط استانداردهای تعیین
شــده اســت و بــه نوعــی بــه تصمیــم
نادرســت پزشــک مربــوط میشــود.
بهعنــوان مثال ،در صورتی که پزشــک
بــرای بیمــار مبتال بــه اختــال کلیه در
صورت نیاز به دیالیز آن را تجویز نکند
در اینجا قصور پزشکی رخ داده است.
از ســوی دیگرپزشــکی نیــز ماننــد همه
مشــاغل دیگــر خالــی از خطا و اشــتباه
نیســت .همانطور که یک آشپز هنگام
پخــت غــذا ،شــکر را بــا نمــک اشــتباه
میگیــرد در کار پزشــکی نیــز ممکــن
اســت پزشــک به هنــگام تجویــز دارو،
«دوز» 1.5میلی گرم را با  15میلی گرم
اشتباه بگیرد این نه بیمباالتی پزشک
اســت و نــه ناشــی از تصمیمگیــری
اشــتباه پزشــک ،بلکه بهعنوان خطای
سیســتمی در نظــر گرفتــه میشــود
چــون بــدون هــر گونــه عمــدی اتفــاق

میشــوند ،میگویــد« :اینکــه بگوییــم
چــه گروهــی بیشــترین خطــا را دارنــد
آمار درســتی نیســت چون در کنار آمار
خطــا بایــد فراوانــی اعمــال جراحی و
اقدامات درمانی را هم در نظر بگیریم
امــا بهطــور کلــی در «بخش بســتری»
گروه زنــان و زایمان ،ارتوپــد و جراحی
و در «بخــش ســرپایی» دندانپزشــکان
و پزشکان عمومی بیشترین شکایات و
درصد خطــا را دارند چرا که  60درصد
جامعــه پزشــکی را پزشــکان عمومــی
تشکیل میدهند .اگر فراوانی پزشک و
کادر درمانی و تعداد اعمال جراحی را
کنــار هم بگذاریم میبینیم اینها آمار
درستی نیستند».
بنا بــه اعالم معاون انتظامی ســازمان
نظام پزشــکی ،آمار خطاهای پزشــکی
در ســال  96نســبت بــه  95افزایــش
زیادی نداشــته است و بهطور کلی آمار
خطای پزشــکی در ســال ،96نسبت به
5 ،95تــا  6درصــد و نهایتــاً  10درصــد
افزایش داشته است.
ســاالنه 920میلیــون بــار مراجعــه بــه

علی فتاحی :سال گذشته 10 ،تا  11هزار
پرونده شکایات پزشکی از سوی مردم
در محاکم قضایی تشکیل شده است
که  5هزار پرونده آن از سوی نظام
پزشکی بررسی میشود .محرومیت
دائم از مطب ،توبیخ و تذکر عمدهترین
محکومیت پزشکان خاطی است

افتاده اســت .به گفته معاون انتظامی
سازمان نظام پزشکی 60 ،تا  64درصد
شــکایتهایی کــه بــه دادســرای نظام
پزشــکی ،عمومــی و انقــاب گــزارش
میشــود منجربه برائت پزشــک شــده
و معمــوالً نزدیک بــه  35تا  40درصد
منجربــه محکومیــت کادر درمــان
میشــود.اغلب خطاهــای پزشــکی
مربوط بــه بحث تعرفههای پزشــکی،
عدم رعایت اخالق حرفهای و عارضه
پزشــکی اســت بــه ایــن معنــی کــه 60
درصــد شــکایتها مربــوط بــه عارضه
اســت یعنی بیمار در طــول عمل فلج
شده یا عضوش را از دست داده است.
او در پاســخ بــه اینکــه کــدام گروههای
پزشــکی بیشــتر مرتکب خطــا یا قصور

مرکــز درمانــی در کل کشــورداریم کــه
در مجمــوع  15هــزار پرونــده شــکایت
پزشکی به سازمان تعزیرات حکومتی،
دادســرای عمومــی و نظــام پزشــکی
ارجــاع داده میشــود که از ایــن میزان
 30تا  35درصد پروندهها همپوشــانی
دارند یعنی مردم همزمان به سازمان
نظــام پزشــکی ،دادســرا و تعزیــرات
شــکایت کردهانــد .ســال  10 ،96تــا 11
هزار پرونده شــکایات پزشــکی از سوی
مــردم در محاکــم قضایــی تشــکیل
شــده اســت کــه  5هــزار پرونــده آن از
ســوی نظام پزشــکی بررســی میشود.
محرومیــت دائــم از مطــب ،توبیــخ و
تذکــر عمدهترین محکومیت پزشــکان
خاطی است.

