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مقـاله تحقیقی 

و  دالیل  جراحان،  بین  در  تدافعی  پزشـکی  رفتارهای  شیوع 
راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه مقطعی در ایران

چکیده
زمینه: پزشکی تدافعی به  عنوان انحراف یک پزشک از رفتار معمول خود تعریف می شود و هدف 
آن کاهش و یا جلوگیری از شکایت و انتقاد از سوی بیماران و یا خانواده های آن ها می باشد. این 
مطالعه با هدف بررسی رفتارهای تدافعی جراحان شرکت کننده در کنگره جامعه جراحان در سال 

1396 انجام شد.
روش کار: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 160 نفر از جراحان شرکت کننده به روش نمونه 
گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات، یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 
60 آیتم در 4 بخش )مشخصات دموگرافیک، شیوع رفتارهای پزشکی تدافعی، دالیل و راهکارهای 
بالقوه کاهش آن( بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی مشتمل 

بر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار از نسخه 21 نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: میزان شیوع رفتارهای مثبت پزشکی تدافعی 100 درصد و رفتارهای منفی ۸0 درصد 
بود. شایع ترین رفتارهای دفاعی مثبت شامل درخواست نمونه برداری، تصویربرداری و تست های 
آزمایشگاهی غیرضروری بود و اجتناب از پذیرش بیماران پرخطر و خودداری از پذیرش بیماران 
با جایگاه اجتماعی خاص نیز شایع ترین رفتارهای دفاعی منفی در بین جراحان بود. عدم حمایت 
قوانین و مقررات نظام سالمت از پزشکان در موارد خطاهای پزشکی و ترس از شکایت بیماران، 
مهمترین دالیل انجام رفتارهای پزشکی تدافعی بود.تصمیم گیری های تیمی در موارد پیچیده، 
اصالح نگاه قانون به قصور پزشکی به عنوان یک جرم و حمایت بیشتر نهادهای قانونگذار، مهم 

ترین راهکارهای بالقوه برای کاهش انجام رفتارهای پزشکی دفاعی از دیدگاه جراحان بود.
نتیجه گیری: همه جراحان مورد مطالعه، حداقل یکی از انواع رفتارهای پزشکی دفاعی را انجام 
می دادند که می تواند منجر به تحمیل هزینه به نظام سالمت و هدر رفت منابع گردیده و بر ایمنی 
بیماران نیز تاثیر منفی بگذارد. بکارگیری استراتژی هایی چون اصالح قوانین و مقررات مربوط 
به خطاهای پزشکی، افزایش نظارت و پایش در ارائه خدمات، ایجاد سیستم های مناسب گزارش 
دهی خطا و فرهنگ عاری از سرزنش، طراحی و پیاده سازی پزشکی مبتنی بر شواهد و اصالح 

بیمه مسئولیت پزشکی می تواند گام های موثری برای کاهش رفتارهای پزشکی تدافعی باشد.
کلمات کلیدی: پزشکی دفاعی، قصور پزشکی، تصمیم گیری بالینی
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مقدمه
از لحاظ تاریخی، حرفه پزشکی بر پدرساالری متمرکز بوده و پزشک 
نقش اصلی را در تصمیم گیری های بالینی داشته است، اما در طول 
زمان، جامعه در مورد گزینه های در دسترس فعال تر و آگاه شده 
است. در حال حاضر آگاهی عموم مردم افزایش پیداکرده و اغلب 
از قبول پیامدهای منفی مداخالت و مراقبت های پزشکی امتناع 
می کنند. این امر باعث ترغیب پزشکان برای جلوگیری از اقداماتی 
که ممکن است ایجاد خطر کند، می شود به طوری که محافظه کارانه 
عمل کرده و اقداماتی را تجویز می کنند که مبنای پزشکی ندارد 
تا اگرکار به دادخواهی کشید، حداقل یک مورد قابل دفاع تر برای 

کاهش احتمال شکایت بالقوه و یا دادخواهی داشته باشند)1(.
آزمایش  هر  به   Defensive Medicine تدافعی  پزشکی  اصطالح 
اتهام  از تهدید  اولیه نجات پزشک  با هدف  یا شیوه درمانی که 
خطای پزشکی قانونی یا طرح شکایت تحت عنوان خطا و قصور 
رفتارهای  میشود)2(.  اطالق  میگیرد،  انجام  پزشک  از  پزشکی 
پزشکی تدافعی به صورت مثبت و یا منفی تقسیم بندی می شود. 
رفتارهای مثبت که با هدف کاهش عوارض جانبی بیمار صورت 
می پذیرد مانند خدمات اضافی و تجویزهای غیرضروری، ارجاع 
بیماران به متخصصان، درخواست جزئیات بیشتر از بیمار، تأکید بر 
این موضوع که بیمار سروقت مراجعه کند و شرح جزئیات بیشتر 
در مورد مصرف صحیح داروها به بیمار را شامل میشود و رفتارهای 
منفی معروف به رفتارهای اجتنابی است که پزشک را از منابع خطر 
حفظ میکند. اجتناب از درمان بیماران پرخطر و اجتناب از تجویز 
روشهای مخاطره آمیز برای درمان بیماران درحالی که ممکن است 
این روشها برای بیمار مفید باشند از جمله موارد رفتارهای منفی در 

این زمینه می باشند )3-6(.
برخی از موارد با وجود قرار گرفتن در گروه رفتارهای پزشکی 
خدمات  ارائه  در  نامطلوب  عناصری  به عنوان  مثبت،  تدافعی 
پزشکی به بیمار محسوب میشوند چراکه این عوامل هم موجب 
تحمیل هزینه های مازاد )پول و زمان( برای بیمار شده و هم 
موجب هدر رفتن بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای ارتقاء 
سطح سالمت میگردد )7و2(. همچنین پزشکی تدافعی می تواند 
موجب  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  هم  را  پزشک-بیمار  ی  رابطه 
کاهش تمایل پزشکان در پذیرش بیماران پرخطری شود که نیاز 
به مراقبتهای ویژه دارند)2(. پزشکان برای جلوگیری از شکایت 
بیماران تعداد زیادی از آزمایش ها و تست های غیر ضروری را 
درخواست می نمایند. دلیل نگرانی پزشک احتماال این است که 
اگر بیمار در آینده از پزشک معالجش به دلیل نارضایتی یا نتایج 
به منظور  الزم  مستندات  بتواند  کرد،  شکایت  درمان  نامناسب 
دفاع از خود را ارائه نماید. این در حالی است که بار ناشی از 
استفاده بی مورد از منابع کمیاب بهداشت و درمان، افزایش طول 

اقامت در بیمارستان، عدم دسترسی سایر بیماران به مراقبت های 
بهداشتی و درمانی و در نتیجه هزینه های باالتر مراقبت از بیمار 
از پیامدهای منفی پزشکی تدافعی محسوب می گردد )۸-10(. 
پزشکی تدافعی عالوه بر جنبه های اقتصادی، بر ایمنی بیمار 
نیز می تواند تاثیر منفی داشته باشد. انجام اقدامات غیرضروری 
تهاجمی و نیمه تهاجمی می تواند منجر به ایجاد عفونت شده 
و یا در مورد تصویربرداری، بیمار به طور غیرضروری در معرض 

تابش اشعه های خطرناک قرار گیرد.
در  است.  شایع  دنیا  تمام  در  به طورگسترده ای  تدافعی  پزشکی 
پزشکی  رفتارهای  پزشکان،  93درصد  امریکا  متحده  ایاالت  
تدافعی را در بیمارستان انجام می دهند. 7۸درصد پزشکان شاغل 
در  شاغل  پزشکان  درصد   60 و  انگلستان  بیمارستان های  در 
بیمارستان های ایتالیا نیز نوعی از رفتارهای تدافعی را در طبابت 
از  برخی  در  تدافعی  پزشکی  شیوع  نمایند.  می  استفاده  خود 
تخصص ها مانند زنان و زایمان )97درصد(، گوارش )بین 94 تا 
9۸درصد(، جراحی مغز و اعصاب )بین 75 تا ۸3درصد( و ارتوپدی 

و تروماتولوژی )96درصد( گزارش شده است )11(.
در ایران مطالعات معدودی درباره شیوع رفتارهای تدافعی پزشکان 
انجام شده است. یافته های یک مطالعه در مشهد نشان می دهد که 
انجام  رفتارهای پزشکی تدافعی در بین دستیاران تخصصی شایع 
و رایج است)12(. همچنین مطالعه ی دیگر در بین پزشکان عمومی 
شهر کرمان نشان  داد که شیوع رفتارهای پزشکی تدافعی مثبت 

99 درصد و رفتارهای پزشکی تدافعی منفی 47 درصد است)2(.
با توجه به مطالعات انجام شده از دالیل احتمالی اقدام به پزشکی 
تدافعی می توان به موارد: نگرانی از درخواست غرامت برای آسیب 
وارد شده به بیمار، نگرانی در مورد اقدام قضایی بیماران، ترس از 
اقدامات انضباطی نظام پزشکی، ترس از تبلیغات منفی و آسیب به 
شهرت، داشتن شکایت قانونی قبلی، آگاهی داشتن از شکایتهای 
قانونی همکاران خود، کسب درآمد بیشتر، نداشتن بیمه مسئولیت، 
از  بیماران  افزایش سطح آگاهی  بالینی و  استانداردهای  رعایت 

فرایندهای درمانی اشاره کرد )2(.
اقدامات جراحی و بیهوشی، ماهیت تهاجمی دارند و بنابراین با 
احتمال باالیی از خطاهای پزشکی نیز مواجه هستند که میزان 
باالی شکایات علیه جراحان در محاکم انتظامی و قضایی، تایید 
کننده این ادعاست )13(. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی 
فراوانی رفتار پزشکی تدافعی در بین جراحان  ایرانی ، عوامل و 

راهکارهای کاهش آن انجام شد.

روش کار
این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 در تهران انجام گردید. 
جمعیت پژوهش شامل تمام جراحان شرکت کننده در چهل و 

احسان زارعی و همکاران
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یکمین کنگره جامعه جراحان ایران بودند. براساس مطالعات قبلی 
میزان شیوع رفتارهای پزشکی دفاعی بین 70 تا ۸0  درصد برآورد 
شده است )17-14(. بنابراین بر اساس فرمول حجم نمونه و با در 
نظر گرفتنp =0/۸0 و d =0/05، حجم نمونه 245 نفر برآورد شد.

روش نمونه گیری با توجه به محیط مطالعه به صورت در دسترس 
انتخاب شد و پژوهشگر با حضور در محل کنگره، پس از طرح 
پزشکی  رفتارهای  تعریف  زمینه  در  الزم  توضیحات  و  موضوع 
تدافعی و هدف از انجام کار، رضایت شفاهی جراحان به منظور 
شرکت در تحقیق را اخذ کرد.به آنها اطمینان خاطر داده شد 
که پرسشنامه ها بی نام هستند و هیچ کس از ماهیت تکمیل 
کننده پرسشنامه مطلع نخواهد شد و تنها نتایج بررسی به صورت 
کلی گزارش خواهد گردید. پرسشنامه ها در همان روز توزیع، 
تعداد  مجموع  در  شد.  آوری  جمع  پژوهشگر  توسط  و  تکمیل 
250 پرسشنامه در بین جراحان شرکت کننده توزیع گردید که 
پاسخگویی=64  )نرخ  شد  برگردانده  و  تکمیل  پرسشنامه   160
پرسشنامه  یک  مطالعه  این  های  داده  گردآوری  ابزار  درصد(. 
محقق ساخته بود که بر اساس مطالعات پیشین در این زمینه 
چهار  شامل  مذکور  پرسشنامه  )1۸و6و4و2و1(.  شد  طراحی 
بخش بود که بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک جراحان، 
بخش دوم شامل 14 سوال درباره میزان انجام و نوع رفتارهای 
پزشکی تدافعی، بخش سوم شامل 13 سوال در مورد علل انجام 
رفتارهای تدافعی پزشکی و بخش  چهارم شامل سواالتی در مورد 
راهکارهای احتمالی کاهش انجام رفتارهای تدافعی پزشکی از نظر 
جراحان بود. نحوه امتیازدهی به سواالت مربوط به انجام رفتار در 
یک طیف 5 گزینه ای )همیشه- اغلب اوقات- گاهی اوقات- به 
ندرت و هیچ وقت( بود. دالیل انجام رفتارها نیز در یک طیف سه 
گزینه ای)موافقم - تا حدودی و مخالفم( بررسی شد. راهکارهای 
پیشنهادی برای کاهش نیز در یک طیف 1-10 نمره ای امتیاز 
داده شد که نمره 10 به معنی تاثیر بیشتر آن راهکار بر کاهش 

رفتارهای تدافعی بود.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی کیفی استفاده 
شد. پرسشنامه طراحی شده به 5 نفر از اساتید رشته مدیریت 
خدمات بهداشتی و درمانی و اخالق پزشکی و همچنین 5 نفر از 
پزشکان مسئول در سازمان نظام پزشکی ارائه و نظرات آنها اخذ و 
سپس اصالحاتی در سواالت صورت گرفت. جهت بررسی پایایی 
آلفای  آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب  از روش  پرسشنامه 

کرونباخ 0/۸05 حاکی از ثبات و پایایی ابزار بود.
برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، 
میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS  نسخه 21 استفاده شد. 
انجام این پژوهش توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها
بر اساس یافته های این مطالعه میانگین± )انحراف معیار( سن 
درصد   77/5 بود.  سال   49/۸±)12/1( بررسی  مورد  جراحان 
جراحان مرد، 53/1 درصد دارای درجه تخصصی، 90 درصد فارغ 
التحصیل دانشگاه های داخل کشور، 55 درصد دارای سابقه کار 
جراحی زیر 15 سال و 41/5 درصد بصورت همزمان در بخش 

دولتی و خصوصی شاغل بودند )جدول 1(.
جدول 1: توزیع ویژگی های دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه

درصدتعدادنام متغیر

جنسیت
12477/5مرد
3622/5زن

سن
9156/9کمتر از 50 سال

6943/1بیشتر از 50 سال

سابقه کاری
8855کمتر از 15 سال

7245بیشتر از 15 سال
تعداد 

جراحی های 
ماهیانه

8255کمتر از 30 بار

6745بیشتر از 30 بار

استان
8050تهران
8050سایر

سابقه 
شکایت

9057/7دارد
6642/3ندارد

درجه 
تحصیلی

13081/8بورد
2918/2پره بورد

دانشگاه
14389/4ایران

1710/6خارج از ایران

محل کار
6138/4دولتی

3220/1خصوصی
6641/5دولتی-خصوصی

نحوه 
پرداخت حق 

بیمه

2113/3کارفرما

13182/9شخصی

63/8کارفرما-شخصی

رشته 
تحصیلی

3924/4جراحی عمومی
2415زنان و زایمان

2314/4ارتوپدی
2415مغز و اعصاب

5031/3غیره

سطح 
تحصیالت

8553/1تخصص

2616/2فلوشیپ

4930/6فوق تخصص

شیوع رفتارهای پزشـکی تدافعی در بین جراحان، دالیل و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه مقطعی در ایران
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رفتارهای  شیوع  مطالعه  در  کننده  شرکت  جراحان  بین  در 
 ۸0( منفی  تدافعی  رفتارهای  و  درصد(   100( مثبت  تدافعی 
رفتارهای  مطالعه،  در  کنندگان  شرکت  همه  بود.  درصد( 
 2 های جدول  یافته  و  بودند  کرده  تجربه  را  پزشکی  تدافعی 
نشان می دهد که بیشترین شیوع رفتارهای پزشکی تدافعی 
به ترتیب مربوط به تشریح جزئیات و مشارکت بیمار )79/۸ 
درصد(، تاکید بر ثبت جزئیات فرآیند درمان و اظهارات خاص 

بیمار در پرونده )79/۸ درصد(، درخواست نمونه برداری جهت 
تشخیص )59 درصد(، درخواست تصویربرداری )3۸ درصد( و 
درخواست تست آزمایشگاهی)34/7 درصد( و کمترین شیوع 
رفتارهای پزشکی تدافعی به ترتیب مربوط به تجویز داروهای 
غیرضروری )54/۸ درصد(، ارجاع غیرضروری بیمار به اورژانس 
)54/5 درصد( و تاکید بر مراجعات مکرر و متعدد غیرضروری 

)53/6 درصد( بوده است.

جدول2  توزیع فراوانی شیوع رفتارهای پزشکی تدافعی جراحان شرکت کننده در مطالعه

هیچ وقت
n)%(

به ندرت
n)%(

گاهی اوقات
n)%(

اغلب اوقات
n)%(

همیشه
n)%(

سواالت ردیف

 14 )9( 32 )20/5( 56 )35/9( 33 )21/2( درخواست تست های آزمایشگاهی بیشتر  )13/5( 21 1

16 )10/1( 28 )17/7( 54 )34/2( 37 )23/4( درخواست تصویر برداری) سونوگرافی ، ام  )14/6( 23
آرآی و...( بیشتر 2

7 )4/1( 25 )16/6( 30 )19/9( 46 )30/5( درخواست نمونه برداری جهت تایید  )28/5( 43
تشخیص  3

85 )54/8( 42 )27/1( 23 )14/8( 3 )1/9( 2 )1/3( تجویز داروهای غیرضروری 4

56 )37/1( 43 )28/5( 35 )23/2( 13 )8/6( 4 )2/6( استفاده از پروسیجرهای درمانی متعدد 5

64 )41( 44 )28/2( 31 )19/9( 15 )9/6( 2 )1/3( بستری غیرضروری به جای درمان سرپایی 6

85 )54/5( 48 )30/8( 18 )11/5( 4 )2/6( 1 )0/6( ارجاع غیرضروری بیمار به اورژانس 
بیمارستان  7

81 )53/6( 35 )23/2( 24 )15/9( 10 )6/6( تاکید بر مراجعات مکرر و متعدد غیرضروری  )0/7( 1 8

7 )4/6( 10 )6/5( 21 )13/7( 52 )34( تاکید بر ثبت جزئیات فرآیند درمان و  )41/2( 63
اظهارات خاص بیمار در پرونده    9

1 )0/6( 8 )5( 23 )14/5( 57)35/8( تشریح جزئیات و مشارکت بیمار در انتخاب  )44(70
روش درمانی  10

49 )32/2( 38 )25( 47 )30/9( 14 )9/2( درخواست مشاوره غیرضروری از سایر  )2/6( 4
متخصصین 11

42 )28( 42 )28( 39 )26( 21 )14(   روش ها و مداخالت مخاطره آمیز برای  )4( 6
درمان بیمار در حالیکه میتواند مفید باشد. 12

28 )17/6( 33 )20/8( 52 )32/7( 32 )20/1( 14 )8/8( خودداری از پذیرش بیماران با خطر باال 13

53 )33/3( 35 )22( 36 )22/6( 21 )13/2( 14 )8/8( خودداری از پذیرش بیماران با جایگاه 
اجتماعی خاص و شناخته شده 14

احسان زارعی و همکاران
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در جدول 3، بیشترین دلیل استفاده از رفتارهای تدافعی پزشکی از 
دید جراحان شرکت کننده در مطالعه به ترتیب عدم حمایت قوانین 
و مقررات نظام سالمت از پزشکان هنگام بروز خطا )میانگین 2/75 
نمره(، جلوگیری از شکایت و اقدام قضایی بیماران )میانگین 2/66 
نمره(، باال بودن هزینه های جبران خطاهای پزشکی و پشتیبانی 

ضعیف بیمه مسئولیت )میانگین2/63 نمره(، حفظ اعتبار و شهرت 
پزشکی )میانگین 2/5۸ نمره( و ماهیت پرخطر رشته تخصصی 
دلیل  کمترین  همچنین  بود.  نمره(   2/46 )میانگین  جراحی 
استفاده نیز نداشتن اطالعات و دانش کافی از نحوه ی درمان یک 

بیماری)میانگین 1/59 نمره( بوده است )جدول 3(.

جدول3: توزیع فراوانی دالیل استفاده از رفتارهای تدافعی پزشکی توسط جراحان شرکت کننده در مطالعه

دالیل استفاده
موافقتا حدودیمخالف

انحراف میانگین
معیار

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

95/73622/611471/72/660/583جلوگیری از شکایت و اقدام قضایی بیماران

138/23320/911270/92/630/633باال بودن هزینه های جبران خطاهای پزشکی 

عدم حمایت قوانین و مقررات نظام سالمت از 
117/11710/912882/12/750/575پزشکان هنگام بروز خطا

حفظ اعتبار و شهرت پزشکی خود و جلوگیری از 
148/83924/410766/92/580/649تبلیغات منفی

نبود دستورالعمل های بالینی ثابت و مشخص 
3723/93019/48856/82/330/838برای هر بیماری

نداشتن روحیه ریسک پذیری در فعالیت های 
8755/14125/930191/640/784بالینی

آموزش رفتار محتاطانه در طبابت طی دوره 
6943/74427/84528/51/850/838تحصیل

7950/33522/34327/41/770/854داشتن سابقه شکایت

عدم وجود پوشش بیمه مسئولیت یا پشتیبانی 
8554/82113/54931/61/770/903ضعیف آن

نداشتن اطالعات و دانش کافی از نحوه ی 
9661/92616/83321/31/590/819درمان یک بیماری

4026/14227/57146/420/20/830ترس از اقدامات انتظامی سازمان نظام پزشکی

2515/93522/39761/82/460/755ماهیت پرخطر رشته تخصصی جراحی

افزایش آگاهی بیماران از حقوق خودو قوانین 
4327/45031/86440/82/130/817قضایی

عالوه بر این بیشترین راهکار ارائه شده توسط جراحان شرکت 
کننده در مطالعه، تصمیم گیری تیمی در صورت پیچیده بودن 
بیماری )میانگین ۸/۸۸ نمره( و کمترین راهکار ارائه شده، آگاه 

سازی پزشکان از افزایش بار مالی ناشی از اقدامات پزشکی دفاعی 
)میانگین 6/63  نمره( بوده است )جدول 4(.

شیوع رفتارهای پزشـکی تدافعی در بین جراحان، دالیل و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه مقطعی در ایران
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جدول4:  توزیع فراوانی راهکارهای کاهش انجام رفتارهای تدافعی پزشکی

انحراف معیارمیانگینراهکار

8/602/465حمایت بیشتر نهادهای قانونگذار

8/412/361حمایت نظام پزشکی از پزشکان

7/952/562تعهدات بیشتر و مطمئن تر از سوی بیمه های مسئولیت

8/732/378اصالح نگاه قانون به قصور پزشکی به عنوان یک جرم یا شبه جرم

6/772/915برخورد قانونی با پزشکانی که مرتکب قصور پزشکی شده اند.

7/612/519استفاده از راهنمای طبابت بالینی و گایدالین ها

8/102/393تنظیم پروتکل های درمانی برای بیماران با ریسک باال

7/962/267ایجاد سیستم ثبت اطالعات بالینی بیمار

7/952/374اطالع رسانی و آموزش به پزشکان و دانشجویان پزشکی

8/441/989آگاهی بیمار و خانواده او از همه خطرات جراحی ها و اقدامات

8/881/679تصمیم گیری تیمی در صورت پیچیده بودن بیماری

7/122/722استقرار و ایجاد فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطاهای پزشکی

7/892/528آموزش و گسترش اخالق پزشکی

8/152/373آموزش به روز و ارتقای مهارت بالینی

6/633/055آگاه سازی پزشکان از افزایش بار مالی ناشی از انجام اقدامات پزشکی دفاعی

بحث
یافته های حاصل از این پژوهش نشان دادندکه کل جراحان مورد 
مطالعه حداقل یکبار رفتارهای پزشکی تدافعی را تجربه کرده 
بودند. شیوع پزشکی تدافعی در بسیاری از مطالعات )25-19و1( 
مشابه با یافته های مطالعه حاضر بوده، هرچند در بعضی مطالعات 
شیوع آن کمتر از یافته های مطالعه ما می باشد )30-26و16(. 
با توجه به یافته های مطالعات پیشین، شیوع رفتارهای پزشکی 
تدافعی باال می باشد که البته علت متفاوت بودن میزان شیوع این 
رفتار به تفاوت های فرهنگی، قانونی و آموزشی بین جوامع مربوط 
می گردد. همچنین می توان بیان نمود که رشته مورد بررسی یا 
حیطه فعالیت نیز در میزان شیوع پزشکی تدافعی تاثیرگذار است. 
جامعه مورد بررسی در این مطالعه، کلیه جراحان شرکت کننده در 
کنگره بوده است و رشته جراحی با ریسک باالیی همراه می باشد 
و بنابراین احتمال رفتارهای تدافعی پزشکی در این رشته باالتر از 

سایر رشته ها می باشد.
یافته های دیگر نشان داد که بیشترین شیوع رفتارهای پزشکی 
تدافعی به ترتیب مربوط به تشریح جزئیات و مشارکت بیمار)79/۸ 
درصد(، تاکید بر ثبت جزئیات فرآیند درمان و اظهارات خاص 

بیمار در پرونده )79/۸ درصد(، درخواست نمونه برداری جهت 
و  درصد(  تصویربرداری)3۸  درخواست  درصد(،  تشخیص)59 
و کمترین شیوع  آزمایشگاهی )34/7 درصد(  درخواست تست 
داروهای  تجویز  به  ترتیب مربوط  به  تدافعی  رفتارهای پزشکی 
غیرضروری )54/۸%(، ارجاع غیرضروری بیمار به اورژانس)54/5( 
بوده  غیرضروری)%53/6(  متعدد  و  مکرر  مراجعات  بر  تاکید  و 
است. رفتار تشریح جزئیات و  ثبت جزئیات فرآیند درمان از جمله 
رفتارهایی می باشد که به نفع بیمار است و جزئی از رفتارهای 
مثبت پزشکی تدافعی می باشند که برای نظام سالمت نیز هزینه 
بر نمی باشند اما ازدیاد سایر رفتارهای مثبت پزشکی تدافعی مانند 
درخواست تصویربرداری، نمونه برداری و تست های آزمایشگاهی 
به ضرر بیمار و نظام سالمت خواهد بود. باال بودن شیوع رفتارهای 
پزشکی تدافعی اثرات مخربی بر ایمنی بیمار نیز دارد به ویژه با 
تجویز مداخالت تهاجمی مانند تست های تشخیصی تصویربرداری 
که اشعه موجود در آن منجر به آسیب به بیمار می گردد. عالوه 
بر این تجویز غیرضروری آزمایشات، داروها و در نهایت استفاده بی 
رویه خدمات سالمت نه تنها منجر به افزایش هزینه های سالمت 
می گردد بلکه باعث کاهش دسترسی بیماران با توجه به کمبود 

منابع نظام سالمت می شوند.

احسان زارعی و همکاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

http://jmciri.ir/article-1-2806-fa.html


  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی
1396 زمستان   -  4 شمـــاره   -  35 315دوره 

 100( مثبت  تدافعی  پزشکی  رفتارهای  شیوع  مطالعه  این  در 
درصد( و شیوع پزشکی تدافعی منفی) ۸0 درصد( بوده است. 
در مطالعه ای که توسط رامال در ایتالیا انجام شد شیوع رفتارهای 
پزشکی تدافعی مثبت )93 درصد( و رفتارهای تدافعی منفی )92 
درصد( گزارش شد)29(. در مطالعه هیاما در ژاپن شیوع پزشکی 
تدافعی مثبت 91  رفتار  بین پزشکان )9۸ درصد(،  تدافعی در 
درصد و رفتار تدافعی منفی 96 درصد بوده است)25(.در مطالعه 
انجام شده در ایران نیز شیوع رفتارهای تدافعی مثبت و منفی به 
ترتیب 99/۸ درصد و 79/2 درصد بوده است )31( که با یافته 
رفتارهای  از  برخی  می باشد.  راستا  در یک  مطالعه حاضر  های 
تدافعی مثبت به نفع بیماران می باشد مانند مشارکت بیمار و 
برخی مانند تست های تشخیصی به دلیل اشعه موجود و تجویز 
داروهای غیرضروری به دلیل اثرات شیمیایی آن ها بر بدن، نیز به 
ضرر بیمار می باشد. در این مطالعه میزان شیوع هر دو نوع رفتار 
باال بوده و اکثر جراحان نیز موافق تاثیر منفی رفتارهای پزشکی 
تدافعی بر ایمنی، دسترسی و ارتباط متقابل پزشک و بیمار بودند. 
عالوه بر این، رویکرد تنبیهی ناشی از گزارش خطا در بیمارستان 
منجر به تشویق پدیده پزشکی تدافعی می گردد و به عنوان مانعی 
افزایش  به  و  منجر  برای شناسایی و گزارش دهی خطا است 
افزایش هزینه های سالمت می شوند  خطرات برای بیماران و 
که مانع بزرگی برای ایمنی بیمار، دسترسی و کیفیت خدمات 
طریق  از  توانند  می  پزشکان  )10و7و5(.  گردند  می  شده  ارائه 
ایجاد تعامل با بیماران و توضیح همه گزینه های مراقبت به آن 
ها، مسئولیت ناشی از قصورات پزشکی و شکایات از جانب بیمار 
را کاهش دهند و در نتیجه هزینه های بیمه ای جهت جبران 

قصورات پزشکی را مدیریت نمایند )17و9(.
میانگین نمره بیشترین دلیل استفاده از رفتارهای پزشکی تدافعی 
جراحان شرکت کننده، به ترتیب مربوط به عدم حمایت قوانین 
 ،)2/75( خطا  بروز  هنگام  پزشکان  از  سالمت  نظام  مقررات  و 
جلوگیری از شکایت و اقدام قضایی بیماران )2/66(، باال بودن 
هزینه های جبران خطاهای پزشکی )2/63(، حفظ اعتبار و شهرت 
پزشکی )2/5۸( و ماهیت پرخطر رشته تخصصی جراحی )2/46( 
بوده است. حال آنکه در مطالعات پیشین ترس ناشی از شکایت از 
سوی بیمار و حفاظت ناکافی قانونگذار در مواقع بروز خطا، شایع 
ترین دلیل انجام رفتارهای پزشکی تدافعی در بسیاری از مطالعات 
بوده است )32و31و29-26و1۸و6و3(. بر اساس راهنمای عمومی 
اخالق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی کشور، بیم از مورد 
شکایت قرار گرفتن نباید موجب احتیاط غیر موجه و تحمیل 
مداخالت غیر استاندارد و هزینه غیرضروری به بیماران شود )33(.

اعتبار پزشک )32و31و29و27و1۸(،  افتادن شهرت و  به خطر 

داشتن سابقه شکایت )29و1۸( و عدم حفاظت کافی بیمه های 
مسئولیت)27( نیز از دیگر دالیل ذکر شده برای انجام رفتارهای 
پزشکی تدافعی در مطالعات پیشین بوده است که باعث می شود 
برای کاهش خطر خطاهای پزشکی، جراحان یا پزشکان خود را 
از خطرات قانونی محافظت نمایند که در نتیجه منجر به افزایش 
هزینه های سالمت و طوالنی تر شدن دوره درمانی بیمار و در 

نهایت تضعیف ارتباط بین بیمار و پزشک می گردد.
بیشترین میانگین نمره راهکارهای کاهش رفتار تدافعی پزشکی از 
دید جراحان شرکت کننده در مطالعه، به ترتیب مربوط به تصمیم 
اصالح   ،)۸/۸۸( بیماری  بودن  پیچیده  در صورت  تیمی  گیری 
نگاه قانون به قصور پزشکی به عنوان یک جرم )۸/73(، حمایت 
بیشتر نهادهای قانونگذار )۸/60(، آگاهی بیمار و خانواده او از همه 
نظام  اقدامات )۸/44( و حمایت سازمان  و  خطرات جراحی ها 
پزشکی از پزشکان )۸/41( بوده است. در مطالعات پیشین، یکی 
از موثرترین راهکارهای پیشنهادی، استفاده از پزشکی مبتنی بر 
شواهد و راهنماهای بالینی بوده )35و34و27و25( که در مطالعه 

ما جزء راهکارهای اصلی کاهش رفتارهای تدافعی نبوده است.
عالوه بر این از جمله راهکارهای ارائه شده در مطالعات پیشین 
می توان به مشارکت بیماران در درمان )36و34و26و15(، کسب 
رضایت آگاهانه به منظور انجام مداخالت درمانی )26و15( ، پایش 
و نظارت بر عملکرد بالینی )34و2۸(، اصالحات مهم جهت بیمه 
مسئولیت پزشکی )27و23( ، حق بیمه کم و پوشش کامل بیمه 
های مسئولیت)37(، ارائه آموزش به بیماران و متخصصین )25(، 
ارتقای فرهنگ بالینی )37و34(، کاهش حجم فعالیت و توزیع 
مجدد در بین تیم های بالینی)14(،  تشکیل Forum جهت بحث 
در مورد خطاهای پزشکی)2۸( و سیستم های پرداخت مبتنی بر 
عملکرد)3۸( اشاره نمود. الزم به ذکر است که در مطالعات پیشین 
به حمایت های قانونی به عنوان راهکاری جهت کاهش رفتارهای 
تدافعی اشاره نشده بود، حال آنکه در مطالعه حاضر به این امر 
اشاره شده است که نشان از ضعیف بودن قوانین در کشور می 
باشد و یا اینکه ممکن است پزشکان تمایل داشته باشند که تمامی 

موارد قانونی به نفع آنها باشد.

محدودیت پژوهش:
با توجه به ماهیت مطالعه، محافظه کاری برخی از جراحان در پاسخ 
به سواالت پرسشنامه قابل انتظار بوده که در این خصوص سعی 
شد تا با توجیه آنها در مورد هدف مطالعه و اطمینان بخشیدن 
مشکل  کنندگان،  شرکت  اطالعات  ماندن  محرمانه  زمینه  در 
برطرف گردد. عالوه بر این تصمیم گیری در مورد مناسب بودن 
یا نامناسب بودن یک پروسیجر یا مراقبت پزشکی در بسیاری از 

شیوع رفتارهای پزشـکی تدافعی در بین جراحان، دالیل و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه مقطعی در ایران
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شرایط بالینی بویژه جایی که مداخله مورد نیاز است، بسیار دشوار 
است)2۸(. بنابراین اینکه ارائه آن مراقبت یا پروسیجر رفتار دفاعی 
محسوب می شود یا خیر، آسان نیست و هر پزشکی جداگانه در 

مورد آن قضاوت می کند.

نتیجه گیری
تدافعی در یک  رفتارهای پزشکی  بررسی  با هدف  این مطالعه 
داد که همه  نشان  ها  یافته  انجام شد.  ایرانی  از جراحان  گروه 
جراحان مورد مطالعه حداقل یکی از انواع رفتارهای دفاعی را انجام           
می دهند که این عامل منجر به تحمیل هزینه به نظام سالمت و 

اتالف منابع گردیده و بر ایمنی بیماران نیز تاثیر منفی دارد.

بنابراین اطالعات حاضر باید مورد توجه سیاست گذاران سالمت 
و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی قرار گیرد تا با به کارگیری 
استراتژی هایی چون اصالحات در قوانین و مقررات مربوط به 
خطاها و شکایات بیمار،  افزایش نظارت و پایش در ارائه خدمات، 
ایجاد سیستم های مناسب گزارش دهی خطا و فرهنگ عاری از 
سرزنش، طراحی و پیاده سازی گایدالین های پزشکی و پزشکی 
مبتنی بر شواهد و همچنین اصالح سیستم های بیمه مسئولیت 
پزشکی، گامی موثر برای کاهش و حذف رفتارهای پزشکی تدافعی 
برداشته شود و از آثار سوء آن بر نظام سالمت و بیماران جلوگیری 

گردد.
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