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خالصه
مقدمه
علم پزشكي و مسایل قانوني به طور جدا ناپذیری به هم مرتبطاند .نیاز به اطالع از مباحث پزشكي قانوني در

 -5مرکز تحقیقات سم شناسي پزشكي ،دانشگاه علوم

کشور در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد .لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

آگاهي دستیاران طب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشكي قانوني ميباشد.

 -6استاد ،مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایي،

روش کار

گروه داخلي و جراحي ،دانشكده پرستاری و مامایي،

تعداد  31دستیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي مشهد وارد این مطالعه توصیفي مقطعي شدند.

گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم

اطالعات زمینهای شرکت کنندگان از قبیل سن ،جنس ،سابقه کار ،و سال ورود ثبت شد .آگاهي دستیاران

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

با استفاده از یک آزمون پنج گزینهای  31سؤالي سنجیده شد .تماميآزمونها در نرم افزار  spssنسخه  52و
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در سطح معني داری  1/11انجام گردید.
نتایج
نتایج مطالعه ما نشان دادکه میانگین درصد پاسخهای صحیح به سواالت  39 ±55درصد بود .بیشترین میزان
آگاهي دستیاران در مورد نحوه رویكرد به بیماران الكلي و مواد مخدر ( )21± 39و کمترین میزان آگاهي
در مورد دیهها و قصور پزشكي و جواز دفن وگواهي فوت ( )69 ±66بود .بررسي مطالعه ما نشان داد
ارتباط مستقیم و معناداری بین سن و میزان آگاهي کلي وجود دارد ( .)p=1/13،r=1/13ولي بین درصد
آگاهي کلي و سابقه کار ارتباط معناداری وجود نداشت (.)p=1/17،r=1/15
نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد آگاهي دستیاران طب اورژانس از مباحث پزشكي قانوني متوسط است .کمترین میزان
آگاهي در ارتباط با دیهها ،قصور پزشكي و جواز دفن وگواهي فوت بود .با توجه به این نتایج بنظر ميرسد
آموزش مباحث کاربردی و رایج پزشكي قانوني به دستیاران طب اورژانس از اهمیت باالیي برخوردار باشد.
کلمات کلیدی
آگاهي ،پزشكي قانوني ،دستیاران ،طب اورژانس
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

به بیمار از دیدگاه پزشكي قاانوني پرداختناد .نتاایج ایان بررساي

علم پزشكي و مساایل قاانوني باه طاور جادایي ناپاذیری باه هام

نشان داد کاه تنهاا  %31از دساتیاران از جنباههاای قاانوني مساتند

ارتباط دارند .حقوقدانها ميبایست در مورد پزشاكي اطالعااتي

سازی اطالع داشتند .سایر مطالعات در این زمینه نیز نشان دهناده

داشته باشند و پزشاكان نیاز مايبایسات دانشاي در ماورد حقاو

آگاهي پایین دانشجویان علوم پزشكي در مورد پزشاكي قاانوني

کسب کنند .به عنوان مثال افراد در حرفه سالمت مايبایسات در

ميباشد (.)2

مااورد مباحااث اخالقااي در طااول دوره تحصاایل خااود اطالعاااتي

در کشااور ایااران بااا توجااه بااه افاازایش جمعیاات ،باااال رفااتن

کسب کرده و بدانناد در موقعیاتهاای مختلاچ اه رفتارهاایي

شاخصهای سالمت و تغییر سااختارهای اجتمااعي پرونادههاای

ميبایست نشان دهند .همچنین در برخي موارد پزشاكان بایاد باه

پزشكي-قضایي در حال افازایش اسات .همچناین اماروزه علاي

عنوان شاهد متخصص در پروندههای پزشكي-قضایي نقش ایفاا

رغم تالش جامعه پزشاكي و کاادر بهداشاتي و درمااني و نیاز

کننااد ( .)5پزشااكي قااانوني بااه مطالعااه در مااورد کاااربرد دانااش

پیشرفت تكنولوژی درماني و تقدس خاص این رشته ،متأسفانه

پزشكي در برقراری عدالت ميپردازد (.)6

میازان نارضاایتي و شاكایت بیمااران از کاادر پزشاكي رو باه

فعالیت های پزشكي قانوني تنها مختص به دانشجویان ایان رشاته

افزایش است .نیاز به اطالع از مباحث پزشكي قاانوني در کشاور

نیست ،هر پزشكي در طاول دوره کااری خاود ممكان اسات باا

در حال حاضر از هر زمان دیگاری بیشاتر اهمیات دارد .در عاین

مباحث پزشكي-قضایي مواجه شود .در واقع هر پزشاكي ،فاار

حال تا کنون مطالعات اندکي بر روی آگاهي دساتیاران پزشاكي

از تخصص خود ممكان اسات در پرونادههاای پزشاكي قاانوني

در مورد جنبههای مختلچ پزشكي قانوني در ایران انجاام گرفتاه

درگیار شاود ،بناابراین آماوزش پزشاكي نیااز باه تحصایل قااوی

است .هدف از انجام این پژوهش بررسي میزان آگاهي دستیاران

مباحث قانوني دارد ( .)3از این رو ،پرداختن به مباحاث پزشاكي

طب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشكي قانوني ميباشد.

قانوني به طور کاربردی برای پزشكان حائز اهیمت است ،به طور
مثال توامندسازی آنها به منظور توانایي تصمیم گیری مساتقل و
به عالوه آگاه بودن پزشكان از طبعات مداخالتشان نه تنها از نظر
بهداشتي ،بلكه از نظر قانوني ،اجتماعي و اقتصادی.
نگاهي گذرا به آمار و کیفیت پروندههای جرایم پزشكي نشان
ميدهد ،یكي از علل افزایش میزان شكایتهاا ،عادم آگااهي
صاحبان حرف پزشكي از مسایل حقوقي و مقررات حااکم بار
حرفه پزشكي و مسؤولیت پزشاكان در قباال بیمااران اسات .در
سال  6152یاک بررساي بار روی کااروزان و دانشاجویان فاار
التحصیل در کشور هند نشان داد که این افراد فاقد داناش کاافي
در مورد موارد پزشكي قانوني معمول هستند و ميبایست در این
زمینه آگاهي پیدا کنند ( .)3در ایاران مطالعاات انادکي بار روی
میزان آگاهي دانشجویان پزشكي از مباحث پزشكي قانوني انجام
شده است .کاهویي و همكاران ( )1در طرحي مقطعي به بررساي
میزان آگاهي و عملكرد دستیاران و دانشجویان پزشكي دانشاگاه
علوم پزشكي سمنان نسبت به مستند سازی مراقبتهای ارایه شده

روش کار
این بررسي توصیفي مقطعاي بار روی  32نفار از دساتیاران طاب
اورژانااس بیمارسااتان قااائم و اورژانااس عاادالتیان دانشااگاه علااوم
پزشكي مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انجام
گرفت .دستیاران طب اورژانس بیمارستانهای آموزشي دانشگاه
علوم پزشكي مشهد که برای شرکت در مطالعه رضاایت داشاتند
وارد این مطالعه شدند .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بود از:
عدم رضایت شرکت دستیاران بارای شارکت در مطالعاه و عادم
حضور در بخش به دلیل مرخصي زایمان و سفر.
قباال از ورود افااراد بااه مطالعااه ،بااه شاارکت کنناادگان در مااورد
پژوهش به صورت شفاهي توضیح داده شد و رضاایت آگاهاناه
کتبااي نیااز گرفتااه شااد .در ارائااهی گاازارش یااا اعااالم نتیجااهی
تحقیقات ،حقو مادی و معنوی عناصر ذی ربط رعایت شاده و
اطالعات شخصي افراد محرمانه ماند .افاراد مايتوانساتند در هار
زمان که تمایل داشتند از شرکت در تحقیق صارف نظار نمایناد.
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علیرضا قاسمی طوسی و حسین کریمی مونقی

جمع آوری اطالعات پس از کسب مجوزهاای الزم از دانشاگاه

متخصصین گروههای ماذکور ماورد ارزیاابي و اصاالحات قارار

انجااام شااد ومشخصااات کاماال پژوهشااگر در اختیااار شاارکت

گرفت .برای تعیین پایایي از روش دو نیمه کردن استفاده شد.

کنناادگان قاارار داده شااد .ایاان پااژوهش توسااط کمیتااه اخااال

پس از طراحي آزمون سنجش و دریافت معرفي نامه از دانشكده

دانشگاه علوم پزشكي مشهد تایید شده است.

و انجام هماهنگيهای الزم توسط مجری طارب ،آزماون توساط

اطالعااات زمینااهای بیماااران شااامل ساان ،جاانس ،سااال ورود بااه

دانشجویان دستیاری طب اورژانس که معیارهای ورود به مطالعه

دستیاری ،و سابقه کار افراد توساط پرسشانامه جماع آوری شاد.

را داشتند در بیمارساتانهاای وابساته باه دانشاگاه علاوم پزشاكي

یافتههای این مطالعه با استفاده از آزمون  31سوالي و  1گزیناهای

تكمیل شاد .تصاحیح ساواالت باا اساتفاده از نارم افازار SPSS

جمع آوری شد .پرسشنامهها پایش از شاروع جلساهای کاه تماام

صورت گرفت به این صورت که فراواني گزیناه صاحیح در هار

دستیاران طب اورژانس حضور داشتند توسط مجاری طارب باین

سوال و در کل سواالت ازمون به دست آمده و باه عناوان پاساخ

افراد توزیع شده و توضیحالت الزم در مورد هدف انجام طرب و

صحیح در نظر گرفته شد .بعد از تكمیل پرساش ناماههاا و جماع

نحوه پر کردن پرسشنامه ارائه شد .مدت زمان تكمیال پرسشانامه

آوری دادهها ،بر روی دادههای جمع آوری شده تجزیه و تحلیل

 61دقیقه در نظر گرفته شد .پرسشنامه مورد استفاده به روش پانل

آماااری انجااام شااد  .پااس از پایااان مطالعااه کتابچااهای پیرامااون

تخصصي توسط اساتید گروه پزشكي قانوني ،مسامومین و طاب

موضوعات ضروری پزشكي قانوني و بر اساس آخرین قوانین در

اروژانس تهیه شده است بود .هر ساوال  1گزیناه داشاته و شاامل

سال  87آماده و بین دستیاران توزیع شد.

یک جاوا درسات باود .همچناین یكاي از گزیناههاای ساوال

روش تجزیه و تحلیل دادهها

"نمیدانم" بود .سواالت طراحي شده به تفكیک موضوع باه ایان
ترتیب بود:
.5

دو سوال مربوط به فرم رضایت آگاهانه و قاوانین تارخیص
با رضایت شخصي

.6

هار سوال مربوط به فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي
فوت

.3

سه سوال مربوط به نحوه کسب رضایت از خانواده بیمااران
د ار کاهش هوشیاری ،قوانین احیا و اتانازی در بیماران

آمار توصیفي شامل گازارش فراواناي و درصاد بارای متغیرهاای
کیفي و شاخصهاای مرکازی میاانگین و انحاراف معیاار (بارای
متغیرهااای کمااينرمااال) و میانااه و دامنااه میااان ااارکي (باارای
متغیرهای کميغیرنرمال) بود .قبل از انجاام تحلیالهاای آمااری
ابتادا نرماال باودن توزیاع متغیرهااای کمايباا اساتفاده از آزمااون
کولموگروف -اسمیرنچ ارزیاابي شاد .جهات مقایساه میاانگین
متغیرهای کميدر دو گروه درصورت نرمال بودن توزیع متغیرها

یازده سوال مربوط به فرم دیهها و قصور پزشكي و بیمههای

از آزمون پارامتری  Tمستقل و در صورت غیر نرمال بودن توزیع

مسئولیت حرفهای

متغیرها جهت مقایساه میاناه متغیرهاا از آزماون ناپاارامتری مان-

یک سوال مربوط به نحوه رویكرد به بیماران الكلي و ماواد

ویتني استفاده شد .همچنین جهت بررسي شدت و جهت ارتبااط

مخدر

بین متغیرهای کمينرمال(غیرنرمال) از ضریب همبستگي پیرسون

.2

پنج سوال مربوط به فرمهای مستند سازی و پرونده نویسي

(اسپیرمن) استفاده گردید .تمااميآزماونهاا در نارم افازار spss

.7

سه سوال مربوط به نحوه برخورد با مصدومان مورد تجااوز

نسخه  52و در سطح معني داری  1/11انجام گردید.

.3
.1

وضر وجربهای جنایي ،کودک آزاری ،سالمند آزاری
و همسرآزاری

ساختار آزمون از نظر شاخصهای مایلمن توساط اعضااي هیاات
علميگروههای ذکر شده و نیز گروه آماوزش پزشاكي دانشاگاه
علوم پزشكي مشهد بررسي شده است .پس از بررسيهای فاو
روایي آزمون باا تطاابق آنهاا باا اهاداف ایان دوره و نیاز توساط

نتایج
سي و شش نفر از دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي
مشهد در این مطالعه شرکت کردند .میانگین سن افراد شرکت
کننده در مطالعه  33/12 ± 2/17سال و سابقه کار این افراد
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 1/26 ± 1/78سال بود .سایر یافتههای زمینهای شرکت کنندگان

بیشترین درصد پاسخگویي درسات  %27و کمتارین پاساخگویي

در جدول  5قابل مشاهده است.

 %51بود .میانگین درصد پاسخهای صحیح باه ساواالت 39 ±55

جدول -7یافتههای زمینهای شرکت کنندگان در مطالعه

درصد بود .آگاهي دستیاران در مورد جنبههای مختلچ پزشاكي
قااانوني از بیشااترین بااه کمتاارین درصااد عبااارت اساات از :نحااوه

متغیر

زیرگروه

فراواني (درصد)

جنسیت

مرد

)16.61( 56

فراواني (درصد)

زن

)37.91( 55

آگاهانااه ( ،)17 ±33نحااوه کسااب رضااایت از خااانواده بیماااران

5

)38.51(8

6

)31.31(7

د ار کاهش هوشیاری ،قوانین احیا واتاناازی در بیمااران (±31

3

)31.31(7

86

)62.51(2

83

)57.31(3

83

)57.31(3

سایر

)31.31(8

سال دستیاری

اخذ مدرک پزشكي عمومي

رویكرد به بیماران الكلي و مواد مخادر( ،)21± 39فارم رضاایت

 ،)12نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز وضر وجربهاای
جنایي ،کودک آزاری ،سالمند آزاری و همسرازاری)،(37 ±59
مستند سازی و پرونده نویسي( ،)31±58دیهها و قصور پزشكي و
جواز دفن وگواهي فوت (( )69 ±66جدول .)6

جدول  -2میزان آگاهي دستیاران طب اورژانس درباره مباحث مختلچ پزشكي قانوني
متغیر

حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

میزان آگاهي از فرم رضایت آگاهانه و قوانین ترخیص با رضایت شخصي

1

511

17 ±33

میزان آگاهي از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت

1

71

69 ±66

1

511

12 ±31

میزان آگاهي از فرم دیهها و قصور پزشكي و بیمههای مسئولیت حرفه ای

1

71

33 ±58

میزان آگاهي از نحوه رویكرد به بیماران الكلي و مواد مخدر

1

511

21 ±39

میزان آگاهي از فرمهای مستند سازی و پرونده نویسي

1

91

31 ±58

1

27

37 ±59

میزان آگاهي از نحوه کسب رضایت از خانواده بیماران د ار کاهش هوشیاری ،قوانین احیا واتانازی در
بیماران

میزان آگاهي از نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز وضر وجرحهای جنایي ،کودک ازاری ،سالمند
ازاری و همسرازاری

نتایج حاصل از ضریب همبستگي اسپیرمن نشاان داد کاه ارتبااط

ارتباط معناداری وجود نداشت( .)p=1/17 , r=1/15در نهایات

مستقیم و معناداری بین سان و میازان آگااهي کلاي وجاود دارد

نتایج ما نشان داد که سن و سابقه کار ارتباط معناداری با آگاهي

( .)p=1/13،r=1/13ولي بین میزان آگااهي کلاي و ساابقه کاار

در مورد هیچ یک از مباحث پزشكي قانوني ندارد (جدول .)3

جدول  -7ارتباط بین سن و سابقه کار دستیاران طب اورژانس با مباحث مختلچ پزشكي قانوني
متغییر
میزان آگاهي از فرم رضایت آگاهانه و قوانین ترخیص با رضایت شخصي
میزان آگاهي از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت
میزان آگاهي از نحوه کسب رضایت از خانواده بیماران د ار کاهش هوشیاری ،قوانین احیا واتانازی در بیماران
میزان آگاهي از فرم دیهها و قصور پزشكي و بیمههای مسئولیت حرفه ای

سابقه کار

سن

r= -1/66

r= -1/57

P=1/32

P=1/31

r= -1/53

r= -1/17

P=1/18

P=1/77

r= -1/11

r=1/51

P=1/95

P=1/22

r= -1/15

r= -1/59

P=1/82

P=1/31
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r= -1/55

r=-1/55

P=1/26

P=1/25

r= -1/32

r= -1/37

P=1/11

P=1/51

میزان آگاهي از نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز وضر وجرحهای جنایي ،کودک ازاری ،سالمند ازاری و

r =1/19

r=1/11

همسرازاری

P=1/73

P=1/78

میزان آگاهي از نحوه رویكرد به بیماران الكي و مواد مخدر
میزان آگاهي از فرمهای مستند سازی و پرونده نویسي

بحث
آگاهي از قوانین جزایي و احكام پزشكي قانوني مرتبط با طاب
اورژاناس ،بارای دانشاجویان ایان گاروههاا از اهمیات بااالی
برخوردار است .در بسیاری موارد افراد به دلیل ناآگااهي و یاا
اطالعات نادرستي که پیرامون شرب وظایچ شغلي خود دارناد
وارد عرصههای درماني ميشوند که خارج از محدودهي شغلي
آنها است که به طبع وقتي فرد خاارج از عرصاهی عملكاردی
خود اقدامي مينماید به دلیل علام و تجرباه ی ناکاافي ،د اار
خطا ميشود .نتیجهی این خطاها وارد کردن صدمات جسمي و
روحي به بیمار ميباشد عالوه بر آن زندگي شغلي فرد درمانگر
را نیز متاثر ميسازد .اعتماد بیمااران باه وی کام مايشاود و از
طرفي اعتماد به نفس فرد نیز به دلیل ترس از بروز مجدد خطا،
کااهش مايیاباد .ایان مسااله باه خصاوص در حیطاهی طاب
اورژانس که شاغلین آن با حیات و سالمتي دو نفر سار و کاار
دارناد ،از اهمیات بااالتری برخاوردار اسات .همچناین گااهي
مجازات خطاها ،مستلزم پرداخات جریماههاای نقادی سانگیني
است که ایان مسااله نیاز مايتواناد آینادهي شاغلي پزشاكان و
پیراپزشكان را تحت الشعاع قرار دهد.
برای به حاداقل رسااندن باروز خطاهاایي کاه ناشاي از فقادان
آگاهي و یا آگاهي ناکافي شاغلین بهداشتي اسات بهتارین راه
حل شناسایي نیازهای دانشي اصلي آنها ،تعیین میزان آگاهي و
نقاط ضعچ و قوت آنها جهت برنامهریزی برای ارتقاي دانش و
عملكرد پزشكان و پیراپزشكان ميباشد.
نتایج مطالعه ما نشان داد که دانشاجویان شارکت کنناده در ایان
مطالعه به طاور میاانگین باه  %39از ساواالت پاساخ صاحیح داده
بودند .بنظر ميرسد میازان آگااهي دساتیاران طاب اورژاناس از
مباحث پزشكي قانوني به طرز قابل توجهي پایین ميباشاد .علاي
رغم اینكه انتظار ميرود دانشجویان طب اورژانس نسبت به سایر

دستیاران دانش بیشتری در مورد پزشكي قانوني داشته باشند ،را
که این دستیاران نسبت به سایر افراد بیشتر در موقعیتهایاي قارار
ميگیرند که نیاز به آگاهي در مورد جنباههاای قاانوني اقادامت
پزشكي وجود دارد.
با این وجود میازان آگااهي افاراد شارکت کنناده در مطالعاه ماا
مشابه با مطالعات مشابه و در پاارهای از ماوارد از ساایر مطالعاات
بیشتر مايباشاد .در پژوهشاي کاه در ساال  5381قاادی پاشاا و
همكاارانش جهات بررساي میازان آگااهي متخصصاان زناان و
زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقاررات ساقط درمااني
قانوني و سقط جنایي انجام دادند ،اکثریت واحدهای پاژوهش
( )%38/17آگااهي متوساطي نسابت باه موضاوع پاژوهش
داشتند(.)55
در یک بررسي دیگر که در سال  6153برروی آگاهي دساتیاران
و اینترنها نسبت به مباحث پزشكي قانوني در هند انجام شد 311
دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند .از شرکت کننادگان خواساته
شد پرسشنامههایي باا موضاوعات قاوانین پزشاكي ،مستندساازی
ماادارک پزشااكي ،اخااال پزشااكي ،رضااایت اگاهانااه و قصااور
پزشكي را جوا دهند .نتایج ایان بررساي نشاان داد کاه میازان
پاسخ دهي اینترنها  ،%71رزیدت سال اول  ،%33/8رزیدنت سال
دو  %12و رزیدنت سال سوم  %21/3بود .نتایج این بررسي نشاان
داد که اگر ه میزان آگاهي دانشجویان در حد مناسبي قرار دارد
با این وجود در زمینههایي مانند مستندسازی مادارک پزشاكي و
قصور پزشكي ضعچ دارند( .)7هماانطور کاه مشااهده مايشاود
دانش افراد شرکت کننده در این مطالعه نسبت به دانشجویاني که
ما بررسي کردیم نسبت به پزشكي قانوني بیشتر است.
در مطالعه ما کمترین میزان آگاهي در مورد مستندسازی مدارک
پزشكي ،مباحث مربوط به قصور پزشكي ،جواز دفن و گواهي
فوت بود .این یافته در راستای سایر مطالعات انجام شده ميباشد.
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بررسي کاهویي و همكاران که به منظور ارزیابي آگاهي

سالهای پایینتر آگاهي بیشتری در مورد مستندسازی مدارک

دانشجویان پزشكي نسبت به مستندسازی مدارک پزشكي انجام

پزشكي دارند.

شد از بین  533اینترن و دستیار پزشكي  %31دستیاران از

با توجه به آگاهي و عملكرد ضعیچ اکثریت جامعه آماری،

جنبههای قانوني مستند سازی اطالع داشتند Dhanunjaya .و

بررسي و ارزیابي فرایند آموزش بالیني دانشجویان و دستیاران

همكاران ( )9در سال  6113به بررسي توانایي دستیاران در

پزشكي در بخشهای سرپایي و بستری در سطح بیمارستانهای

تكمیل گواهي فوت پرداختند 181 .دستیار مورد مطالعه قرار

آموزشي الزم و ضروری به نظر ميرسد .از جمله ميتوان به

گرفتند و از آنها خواسته شد تا گواهي فوت و علت مرگ موارد

هماهنگي بین دروس تئوری و عملي ،تأکید بر جنبههای قانوني

مرگ داخل بیمارستاني که به علت عفونت ادراری فوت شده

پزشكي ،بررسي کميو کیفي گزارش صبحگاهي ،بررسي

بودند را تنظیم کنند .تنها  %63از افراد شرکت کننده عملكرد

شیوه آموزشي و آموزش مهارت عملي اشاره نمود(.)51

قابل قبول در تكمیل گواهيهای فوت داشتند.

طرب  Mentorshipکه در برخي از دانشگاههای اروپا انجام

در بررسي ارتباط بین مباحث پزشكي قانوني با سابقه کار نشان

ميشود ميتواند راهكار مناسبي برای آموزش به برخي دستیاران

داده شد که هر ه سابقه کار افراد بیشتر باشد آگاهي در مورد

باشد .در این طرب دانشجویان سال اول پزشكي توسط

مستندسازی مدارک پزشكي کمتر ميباشد .این یافته بر خالف

دانشجویان سال باالتر سرپرستي ميشوند .طبق مطالعه انجام

انتظار ما بود .را که با افزایش تجربه دستیاران طبعا آگاهي انها

شده در دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،با اجرای این طرب و نظر

در مورد مستندسازی ميبایست افزایش پیدا کند .شاید این یافته

سنجي دانشجویان ،نتایج نشان داد دانشجویان از این شیوه

به علت فراموش کردن مطالب در بین دستیاران سال باالتر باشد.

هدایت دانشجویي استقبال کردند و به مداومت آن تأکید

با توجه به این نتایج بنظر ميرسد برگزاری کالسهای باز

داشتند(.)55

آموزشي برای دستیاران سالهای باالتر الزامي باشد .اگر ه این

پیشنهاد ميشود مطالعات آینده بر روی تاثیر برگزاری دورههاای

یافته غیر منطقي ميباشد با این وجود سایر مطالعاتي که در ایران

آموزشي پزشكي قانوني بر روی میزان آگاهي دستیاران پزشاكي

انجام شده است نتایج ما را تایید ميکند .در بررسي کاهویي و

متمرکز شوند .همچنین مقایسه سطح آگاهي دستیاران رشتههاای

همكاران یافتهها نشان داد که اینترنها نسبت به دستیاران آگاهي

تخصصي مختلچ در مورد مباحث پزشاكي قاانوني مايتواناد از

بیشتری در مورد مستندسازی مدارک پزشكي داشتند.

اهداف مطالعات اینده باشد.

نویسندگان پیشنهاد کردند که این یافته احتماال به خاطر حجم

نتیجه گیری

زیاد کارهای محول شده در بخشهای سرپایي و بستری به
آنان باشد که سبب شده به مرور زمان این گونه اطالعات را به
فراموشي بسپارند .در مقابل بررسيهایي که در خارج از ایران
انجام شده است خالف این موضوع را نشان داده است .یک
بررسي در سال  6153در هند بر روی  563دانشجوی پزشكي
نشان داد که افرادی که بین  51-2سال سابقه کار دارند به طور
معناداری بیشتر از افرادی که  1-1سال سابقه کار دارند در مورد
مباحث پزشكي قانوني آگاهي دارند( .)8به همین طریق
 Jasumaو همكاران ( )7در یک بررسي دیگر در سال 6153
نشان دادند که رزیدنتهای سال سوم نسبت به رزیدنتهای

این مطالعه تالشي بود برای باررس ساطح آگااهي دساتیاران در
مورد مباحث پزشكي قانوني .نتایج بررسي ما نشان داد که میازان
آگاهي دستیاران در مورد پزشكي قانوني در سطح مطلاوبي قارار
ندارد .میزان آگاهي دانشجویان از مباحث از بیشترین به کمترین
عبارت بود از :نحوه رویكرد به بیماران الكلي و مواد مخدر ،فارم
رضایت آگاهانه ،نحوه کسب رضایت از خانواده بیمااران د اار
کاااهش هوشاایاری ،قااوانین احیااا واتانااازی در بیماااران ،نحااوه
برخورد با مصدومان ماورد تجااوز وضار وجرحهاای جناایي،
کااودک ازاری ،سااالمند ازاری و همساارازاری ،مسااتند سااازی و
پرونده نویسي ،دیههاا و قصاور پزشاكي و جاواز دفان وگاواهي

علیرضا قاسمی طوسی و حسین کریمی مونقی
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آگاااهي نامناسااب دانشااجویان در مااورد ایاان مباحااث ماايتوانااد

 نتایج این مطالعه ميتواند مورد توجاه مسائولین آموزشاي.فوت

پیاماادهای ناخوشااایدی در درجااه اول باارای خااود پزشااک و در

دانشگاهها برای برطرف کردن نیازهای آموزشي دانشجویان قرار

.نهایت برای جامعه پزشكي در بر داشته باشد

 با توجه به مباحث مطرب شده لازوم برگازاری دورههاای.بگیرد
 ارا کاه،باز آماوزی پزشاكي قاانوني ضاروری بنظار مايرساد
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Abstract
Introduction: regarding the increasing population of Iran and improved
health indexes the medico-legal cases are increasing. Today, knowledge and
awareness about forensic medicine are of utmost importance for medical
students. Therefore, the aim of this study was to evaluate the knowledge of
emergency medicine students about different aspects of forensic medicine.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out

among 36 emergency medicine students in governmental hospitals of
Mashhad, Iran. Demographic data including age, sex, years of
residency and years of experience as a general physician were
recorded. Participants’ knowledge was assessed using a 30-item
questionnaire. Data were analyzed using SPSS.16
Results: Our results showed that the mean of correct answers was
38±11 percent. The topic with the highest knowledge among
residents was Approach to alcohol and drug abuse (65±48) and the
lowest knowledge was about neglectance and death certificate
(28±22). We found a direct and significant correlation between the
age and knowledge about the forensic medicine (p<0.05, r=0.54).
However, no significant correlation was found between the
experience and knowledge about the forensic medicine.
Conclusion: the results suggest that emergency medicine residents’
knowledge about different topics of forensic medicine is relatively
low. According to our research, it seems mandatory to educate
forensic medicine to Emergency medicine residents.
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