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 خالصه 

 مقدمه
در  يقانون يبه اطالع از مباحث پزشك ازین ند.اعلم پزشكي و مسایل قانوني به طور جدا ناپذیری به هم مرتبط

 زانیم تعیینپژوهش  نیهدف از انجام ا دارد. لذا تیاهم شتریب یگریکشور در حال حاضر از هر زمان د

 باشد.يم يقانون يطب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشك ارانیدست گاهيآ

 روش کار
شدند.  يمقطع مطالعه توصیفي دستیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي مشهد وارد این 31عداد ت

 ارانیدست آگاهيو سال ورود ثبت شد. سن، جنس، سابقه کار،  لیشرکت کنندگان از قب یانهیاطالعات زم

و  52نسخه  spssها در نرم افزار آزمونمي. تماسنجیده شد يالؤس 31ای گزینه پنج آزمون کیبا استفاده از 

 .دیانجام گرد 11/1 یدار يدر سطح معن

 نتایج

 زانمی نیشتریب . درصد بود 39 ±55به سواالت  حیصح یهادرصد پاسخ نیانگنتایج  مطالعه ما نشان دادکه می

 آگاهي( و کمترین میزان 21± 39) و مواد مخدر يالكل مارانیبه ب كردینحوه رو دستیاران در مورد آگاهي

ما نشان داد مطالعه   ي. بررس( بود69 ±66) فوت يواهو جواز دفن وگ يها و قصور پزشكهید در مورد

درصد  نیب ي(. ول=13/1r=،13/1p) ردوجود دا يکل آگاهي میزانسن و  نیب یو معنادار میارتباط مستق

 (. =15/1r=،17/1p) وجود نداشت یو سابقه کار ارتباط معنادار يکل آگاهي

 گیرینتیجه

دستیاران طب اورژانس از مباحث پزشكي قانوني متوسط است. کمترین میزان  آگاهياین مطالعه نشان داد 

 رسدبا توجه به این نتایج بنظر مي بود. فوت يهواو جواز دفن وگ يقصور پزشك، هاهیددر ارتباط با  آگاهي

 .باشدبرخوردار  یيباال تیاز اهم ي به دستیاران طب اورژانسقانون يپزشك جیمباحث کاربردی و را آموزش

 کلمات کلیدی 

  ، پزشكي قانوني، دستیاران، طب اورژانسآگاهي

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه

باه طاور جادایي ناپاذیری باه هام        قاانوني  مساایل  و زشكيپ علم

بایست در مورد پزشاكي اطالعااتي   ها ميارتباط دارند. حقوقدان

بایسات دانشاي در ماورد حقاو      داشته باشند و پزشاكان نیاز ماي   

بایسات در  کسب کنند. به عنوان مثال افراد در حرفه سالمت ماي 

عاااتي مااورد مباحااث اخالقااي در طااول دوره تحصاایل خااود اطال

هاای مختلاچ  اه رفتارهاایي     و بدانناد در موقعیات   کسب کرده

بایست نشان دهند. همچنین در برخي موارد پزشاكان بایاد باه    مي

قضایي نقش ایفاا  -های پزشكيعنوان شاهد متخصص در پرونده

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

 .  (6)پردازد پزشكي در برقراری عدالت مي

های پزشكي قانوني تنها مختص به دانشجویان ایان رشاته   فعالیت

وره کااری خاود ممكان اسات باا      نیست، هر پزشكي در طاول د 

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

پزشاكي قاانوني   هاای  از تخصص خود ممكان اسات در پروناده   

پزشاكي نیااز باه تحصایل قااوی      آماوزش درگیار شاود، بناابراین    

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

قانوني به طور کاربردی برای پزشكان حائز اهیمت است، به طور 

به منظور توانایي تصمیم گیری مساتقل و  ها آنمثال توامندسازی 

گاه بودن پزشكان از طبعات مداخالتشان نه تنها از نظر آبه عالوه 

 دی. بهداشتي، بلكه از نظر قانوني، اجتماعي و اقتصا

 نشان پزشكي جرایم هایپرونده کیفیت و به آمار گذرا نگاهي

 آگااهي  عادم  ،هاا شكایت میزان علل افزایش از یكي دهد،مي

 بار  حااکم  مقررات و مسایل حقوقي از پزشكي حرف صاحبان

در  .اسات  قباال بیمااران   در پزشاكان  مسؤولیت و پزشكي حرفه

ن فاار   یاک بررساي بار روی کااروزان و دانشاجویا      6152سال 

التحصیل در کشور هند نشان داد که این افراد فاقد داناش کاافي   

بایست در این ميدر مورد موارد پزشكي قانوني معمول هستند و 

در ایاران مطالعاات انادکي بار روی     . (3)پیدا کنند  آگاهيزمینه 

دانشجویان پزشكي از مباحث پزشكي قانوني انجام  آگاهيمیزان 

در طرحي مقطعي به بررساي   (1)شده است. کاهویي و همكاران 

دانشجویان پزشكي دانشاگاه   و عملكرد دستیاران و آگاهيمیزان 

ارایه شده های علوم پزشكي سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت

پرداختناد. نتاایج ایان بررساي      نيبه بیمار از دیدگاه پزشكي قاانو 

قاانوني مساتند   هاای  از دساتیاران از جنباه   %31نشان داد کاه تنهاا   

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

پایین دانشجویان علوم پزشكي در مورد پزشاكي قاانوني    آگاهي

 .(2)باشد مي

در کشااور ایااران بااا توجااه بااه افاازایش جمعیاات، باااال رفااتن       

هاای  سالمت و تغییر سااختارهای اجتمااعي پروناده   های شاخص

 علاي  قضایي در حال افازایش اسات. همچناین اماروزه    -پزشكي

 نیاز  و درمااني  و بهداشاتي  و کاادر  پزشاكي  جامعه تالش رغم

 متأسفانه رشته، این تقدس خاص و درماني تكنولوژی پیشرفت

 باه  رو کاادر پزشاكي   از بیمااران  شاكایت  و زان نارضاایتي میا 

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

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

دساتیاران پزشاكي    آگاهيحال تا کنون مطالعات اندکي بر روی 

ن انجاام گرفتاه   مختلچ پزشكي قانوني در ایراهای در مورد جنبه

دستیاران  آگاهياست. هدف از انجام این پژوهش بررسي میزان 

 باشد. ميطب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشكي قانوني 

 روش کار

نفار از دساتیاران طاب     32این بررسي توصیفي مقطعاي بار روی   

اورژانااس بیمارسااتان قااائم و اورژانااس عاادالتیان دانشااگاه علااوم 

استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انجام  پزشكي مشهد و با

ي دانشگاه آموزشهای گرفت. دستیاران طب اورژانس بیمارستان

علوم پزشكي مشهد که برای شرکت در مطالعه رضاایت داشاتند   

وارد این مطالعه شدند. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بود از: 

م عدم رضایت شرکت دستیاران بارای شارکت در مطالعاه و عاد    

 حضور در بخش به دلیل مرخصي زایمان و سفر. 

قباال از ورود افااراد بااه مطالعااه، بااه شاارکت کنناادگان در مااورد  

گاهاناه  آپژوهش به صورت شفاهي توضیح داده شد و رضاایت  

 یگاازارش یااا اعااالم نتیجااه  یارائااه کتبااي نیااز گرفتااه شااد. در 

رعایت شاده و   ربط عناصر ذی یو معنو یتحقیقات، حقو  ماد

توانساتند در هار   ماي افاراد   .ات شخصي افراد محرمانه مانداطالع

 زمان که تمایل داشتند از شرکت در تحقیق صارف نظار نمایناد.   

http://www.sjfm.ir/files/site1/user_files_570295/admin-A-10-1-18-43c6d27.pdf
http://www.sjfm.ir/files/site1/user_files_570295/admin-A-10-1-18-43c6d27.pdf
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  علیرضا قاسمی طوسی و حسین کریمی مونقی      حث مرتبط با پزشکی قانونیگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس نسبت به مباآ -8051 

 

جمع آوری اطالعات پس از کسب مجوزهاای الزم از دانشاگاه   

انجااام شااد  ومشخصااات کاماال پژوهشااگر در اختیااار شاارکت   

کنناادگان قاارار داده شااد. ایاان پااژوهش توسااط کمیتااه اخااال    

 گاه علوم پزشكي مشهد تایید شده است.دانش

بیماااران شااامل ساان، جاانس، سااال ورود بااه  ای اطالعااات زمینااه

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

ای گزیناه  1سوالي و  31این مطالعه با استفاده از آزمون های یافته

کاه تماام   ای پایش از شاروع جلساه    هاوری شد. پرسشنامهآجمع 

دستیاران طب اورژانس حضور داشتند توسط مجاری طارب باین    

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

نحوه پر کردن پرسشنامه ارائه شد. مدت زمان تكمیال پرسشانامه   

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

ي، مسامومین و طاب   تخصصي توسط اساتید گروه پزشكي قانون

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

ساوال  هاای  یک جاوا  درسات باود. همچناین یكاي از گزیناه      

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

 ترتیب بود:

تارخیص  دو سوال مربوط به فرم رضایت آگاهانه و قاوانین   .5

 با رضایت شخصي

مربوط به فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي   هار سوال .6

 فوت

سه سوال مربوط به نحوه کسب رضایت از خانواده بیمااران   .3

 اتانازی در بیماران د ار کاهش هوشیاری، قوانین احیا  و

های بیمه و و قصور پزشكي هادیهیازده سوال مربوط به فرم  .3

 ایمسئولیت حرفه

ي و ماواد  لان الكبیماریک سوال مربوط به نحوه رویكرد به  .1

 مخدر

 مستند سازی و پرونده نویسيهای پنج سوال مربوط به فرم .2

 نحوه برخورد با مصدومان مورد تجااوز سه سوال مربوط به  .7

زاری آسالمند  ،زاریآکودک های جنایي، وضر  وجرب

 زاریآو همسر

مایلمن توساط اعضااي هیاات      هایساختار آزمون از نظر شاخص

پزشاكي دانشاگاه    آماوزش نیز گروه ذکر شده و  هایگروهميعل

فاو    هایعلوم پزشكي مشهد بررسي شده است.  پس از بررسي

روایي آزمون باا تطاابق آنهاا باا اهاداف ایان دوره و نیاز توساط         

ماذکور ماورد ارزیاابي و اصاالحات قارار       هایمتخصصین گروه

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

نامه از دانشكده  يمعرف افتیدرآزمون سنجش و پس از طراحي 

توسط مجری طارب، آزماون توساط    الزم های يو انجام هماهنگ

دانشجویان دستیاری طب اورژانس که معیارهای ورود به مطالعه 

وابساته باه دانشاگاه علاوم پزشاكي      هاای  را داشتند در بیمارساتان 

 SPSSتكمیل شاد. تصاحیح ساواالت باا اساتفاده از نارم افازار        

صورت گرفت به این صورت که فراواني گزیناه صاحیح در هار    

مده و باه عناوان پاساخ    آسوال و در کل سواالت ازمون به دست 

و جماع   هاا پرساش ناماه   لیبعد از تكمصحیح در نظر گرفته شد. 

 لیو تحل هیشده تجز یجمع آورهای داده ی، بر روهاداده یآور

پیرامااون ای چااهشااد . پااس از پایااان مطالعااه کتاب انجااام  یآمااار

خرین قوانین در آموضوعات ضروری پزشكي قانوني و بر اساس 

 ماده و بین دستیاران توزیع شد.آ 87سال 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفي شامل گازارش فراواناي و درصاد بارای متغیرهاای      

مرکازی میاانگین و انحاراف معیاار )بارای      هاای  کیفي و شاخص

میانااه و دامنااه میااان  ااارکي )باارای   نرمااال( وماايمتغیرهااای ک

آمااری  هاای  غیرنرمال( بود. قبل از انجاام تحلیال  ميمتغیرهای ک

باا اساتفاده از آزمااون   ماي ابتادا نرماال باودن توزیاع متغیرهااای ک    

اسمیرنچ ارزیاابي شاد. جهات مقایساه میاانگین       -کولموگروف

در دو گروه درصورت نرمال بودن توزیع متغیرها ميمتغیرهای ک

مستقل و در صورت غیر نرمال بودن توزیع  Tمون پارامتری از آز

 -متغیرها جهت مقایساه میاناه متغیرهاا از آزماون ناپاارامتری مان      

ویتني استفاده شد. همچنین جهت بررسي شدت و جهت ارتبااط  

نرمال)غیرنرمال( از ضریب همبستگي پیرسون ميبین متغیرهای ک

 spssدر نارم افازار    هاا آزماون مي)اسپیرمن( استفاده گردید. تماا 

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

 نتایج

سي و شش نفر از دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي 

مشهد در این مطالعه شرکت کردند. میانگین سن افراد شرکت 

   سال و سابقه کار این افراد 12/33 ± 17/2کننده در مطالعه 
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شرکت کنندگان ای زمینههای ر یافتهسال بود. سای 26/1 ± 78/1 

 قابل مشاهده است.  5در جدول 

 شرکت کنندگان در مطالعهای زمینههای یافته-7جدول 

 فراواني )درصد( زیرگروه متغیر

 جنسیت

 فراواني )درصد(

 (16.61) 56 مرد

 (37.91) 55 زن

 سال دستیاری

5 8(38.51) 

6 7(31.31) 

3 7(31.31) 

 كي عمومياخذ مدرک پزش

86 2(62.51) 

83 3(57.31) 

83 3(57.31) 

 (31.31)8 سایر

و کمتارین پاساخگویي    %27بیشترین درصد پاسخگویي درسات  

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

مختلچ پزشاكي  های دستیاران در مورد جنبه آگاهيدرصد بود. 

نحااوه بااارت اساات از: قااانوني از بیشااترین بااه کمتاارین درصااد ع

 تیرضاا  م، فار (21± 39)و مواد مخادر  يالكل مارانیبه ب كردیرو

 مااارانیاز خااانواده ب تی، نحااوه کسااب رضااا(17 ±33) آگاهانااه

 ±31) مااران یدر ب یواتانااز   ایاح نیقوان ،یارید ار کاهش هوش

 یهاا نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز وضر  وجرب ،(12

 ،)37 ±59(یو همسرازار یزارآمند سال ،یزارآکودک  ،یيجنا

و  يو قصور پزشك هاهید ،(31±58ي)سیو پرونده نو یمستند ساز

 (. 6( )جدول 69 ±66) فوت يواهجواز دفن وگ

 دستیاران طب اورژانس درباره مباحث مختلچ پزشكي قانوني آگاهيمیزان  -2جدول 

 میانگین ± انحراف معیار حداکثر حداقل متغیر

 17 ±33 511 1 ترخیص با رضایت شخصيز فرم رضایت آگاهانه و قوانین ا آگاهيمیزان 

 69 ±66 71 1 از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت آگاهيمیزان  

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

 بیماران
1 511 31± 12 

 33 ±58 71 1 مسئولیت حرفه ایهای بیمه و و قصور پزشكي هادیهفرم  از آگاهيمیزان 

 21 ±39 511 1 ي و مواد مخدرلبیماران الكاز نحوه رویكرد به  آگاهيمیزان 

 31 ±58 91 1 مستند سازی و پرونده نویسيهای از فرم آگاهيمیزان 

سالمند  ،کودک ازاریای جنایي، وضر  وجرحه نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز از آگاهيمیزان 

 ازاری و همسرازاری
1 27 59± 37 

نتایج حاصل از ضریب همبستگي اسپیرمن نشاان داد کاه ارتبااط    

کلاي وجاود دارد    آگااهي مستقیم و معناداری بین سان و میازان   

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

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

 آگاهينتایج ما نشان داد که سن و سابقه کار ارتباط معناداری با 

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

 ارتباط بین سن و سابقه کار دستیاران طب اورژانس با مباحث مختلچ پزشكي قانوني -7جدول 

 سن رسابقه کا متغییر

 ترخیص با رضایت شخصياز فرم رضایت آگاهانه و قوانین  آگاهيمیزان 
66/1r= - 57/1r= - 

P= 32/1  P= 31/1  

 از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت آگاهيمیزان  
53/1r= - 17/1r= - 

P= 18/1  P= 77/1  

 قوانین احیا  واتانازی در بیماران از نحوه کسب رضایت از خانواده بیماران د ار کاهش هوشیاری، آگاهيمیزان 
11/1r= - 51/1r= 

P= 95/1  P= 22/1  

 مسئولیت حرفه ایهای بیمه و و قصور پزشكي هادیهاز فرم  آگاهيمیزان 
15/1r= - 59/1r= - 

P= 82/1  P= 31/1  
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 بیماران الكي و مواد مخدراز نحوه رویكرد به  آگاهيمیزان 
55/1r= - 

P= 26/1  

55/1-r= 

P= 25/1  

 مستند سازی و پرونده نویسيهای از فرم آگاهيیزان م
32/1r= - 37/1r= - 

P= 11/1  P= 51/1  

سالمند ازاری و  ،کودک ازاریوضر  وجرحهای جنایي،  نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز از آگاهيمیزان 

 همسرازاری

r = 19/1  r= 11/1  

P= 73/1  P= 78/1  

 بحث

طاب   با قانوني مرتبط پزشكي احكام و جزایي قوانین از آگاهي

بااالی   اهمیات  از هاا ایان گاروه   دانشاجویان  ،بارای  اورژاناس 

 یاا  و ناآگااهي  دلیل به موارد افراد بسیاری در .است برخوردار

 دارناد  خود شغلي وظایچ پیرامون شرب که نادرستي اطالعات

 شغلي محدودهي از خارج که شونددرماني مي هایعرصه وارد

 عملكاردی  یعرصاه  از خاارج  فرد قتيطبع و به که است آنها

 د اار  ناکاافي،  ی تجرباه  و علام  دلیل نماید بهمي مياقدا خود

 و ميجس صدمات کردن وارد خطاها این ینتیجه .شودمي خطا

 درمانگر فرد شغلي زندگي آن بر عالوه باشدمي به بیمار روحي

از  و شاود ماي  کام  وی باه  بیمااران  اعتماد .سازدمي متاثر را نیز

 مجدد خطا، بروز از ترس دلیل به نیز فرد نفس به عتمادا طرفي

طاب   یحیطاه  در خصاوص  باه  مسااله  ایان  .یاباد ماي  کااهش 

کاار   و سار  نفر دو سالمتي و حیات با آن شاغلین که اورژانس

گااهي   همچناین  .اسات  برخاوردار  بااالتری  اهمیات  از دارناد، 

سانگیني   نقادی  هاای جریماه  پرداخات  مستلزم خطاها، مجازات

و  پزشاكان  شاغلي  آینادهي  تواناد ماي  نیاز  مسااله  ایان  که است

  .دهد قرار الشعاع تحت را پیراپزشكان

 از فقادان  ناشاي  کاه  خطاهاایي  باروز  رسااندن  حاداقل  به برای

 راه اسات بهتارین   بهداشتي شاغلین ناکافي آگاهي یا و آگاهي

 و آگاهي تعیین میزان آنها، اصلي دانشي نیازهای شناسایي حل

 و دانش ارتقاي برنامهریزی برای جهت هاآن قوت و ضعچ نقاط

 باشد.مي پیراپزشكان و پزشكان عملكرد

نتایج مطالعه ما نشان داد که دانشاجویان شارکت کنناده در ایان     

از ساواالت پاساخ صاحیح داده     %39مطالعه به طاور میاانگین باه    

دساتیاران طاب اورژاناس از     آگااهي رسد میازان  ميبنظر  بودند.

باشاد. علاي   ميبه طرز قابل توجهي پایین  مباحث پزشكي قانوني

رود دانشجویان طب اورژانس نسبت به سایر ميرغم اینكه انتظار 

دستیاران دانش بیشتری در مورد پزشكي قانوني داشته باشند،  را 

یاي قارار   هاکه این دستیاران نسبت به سایر افراد بیشتر در موقعیت

قاانوني اقادامت   هاای  در مورد جنباه  آگاهيگیرند که نیاز به مي

 پزشكي وجود دارد.

افاراد شارکت کنناده در مطالعاه ماا       آگااهي با این وجود میازان  

از ماوارد از ساایر مطالعاات    ای مشابه با مطالعات مشابه و در پااره 

و  پاشاا  قاادی  5381 ساال  در کاه  پژوهشاي  باشاد. در ماي بیشتر 

و  زناان  متخصصاان  آگااهي  میازان  بررساي  جهات  همكاارانش 

درمااني   ساقط  مقاررات  و قوانین از یزد شهر ماماهای و زایمان

 پاژوهش  واحدهای اکثریت دادند، انجام جنایي سقط و قانوني

پاژوهش   موضاوع  باه  نسابت  متوساطي  آگااهي   (17/38%)

 (. 55)داشتند

دساتیاران   آگاهيبرروی  6153در یک بررسي دیگر که در سال 

 311نجام شد نسبت به مباحث پزشكي قانوني در هند ا هاو اینترن

دانشجو مورد بررسي قرار گرفتند. از شرکت کننادگان خواساته   

یي باا موضاوعات قاوانین پزشاكي، مستندساازی      هاشد پرسشنامه

ماادارک پزشااكي، اخااال  پزشااكي، رضااایت اگاهانااه و قصااور 

پزشكي را جوا  دهند. نتایج ایان بررساي نشاان داد کاه میازان      

، رزیدنت سال %8/33 ، رزیدت سال اول%71 هاپاسخ دهي اینترن

بود. نتایج این بررسي نشاان   %3/21و رزیدنت سال سوم  %12دو 

دانشجویان در حد مناسبي قرار دارد  آگاهيداد که اگر ه میزان 

یي مانند مستندسازی مادارک پزشاكي و   هابا این وجود در زمینه

شاود  ماي . هماانطور کاه مشااهده    (7)قصور پزشكي ضعچ دارند

دانش افراد شرکت کننده در این مطالعه نسبت به دانشجویاني که 

 ما بررسي کردیم نسبت به پزشكي قانوني بیشتر است. 

در مورد مستندسازی مدارک  آگاهيدر مطالعه ما کمترین میزان 

پزشكي، مباحث مربوط به قصور پزشكي، جواز دفن و گواهي 

باشد. ميته در راستای سایر مطالعات انجام شده فوت بود. این یاف
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 آگاهيبررسي کاهویي و همكاران  که به منظور ارزیابي  

دانشجویان پزشكي نسبت به مستندسازی مدارک پزشكي انجام 

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

و  Dhanunjaya. داشتند اطالع سازی مستند قانوني هایجنبه

به بررسي توانایي دستیاران در  6113در سال  (9)كاران هم

دستیار مورد مطالعه قرار  181تكمیل گواهي فوت پرداختند. 

نها خواسته شد تا گواهي فوت و علت مرگ موارد آگرفتند و از 

مرگ داخل بیمارستاني که به علت عفونت ادراری فوت شده 

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

 فوت داشتند. های قابل قبول در تكمیل گواهي

در بررسي ارتباط بین مباحث پزشكي قانوني با سابقه کار نشان 

در مورد  آگاهيداده شد که هر ه سابقه کار افراد بیشتر باشد 

باشد. این یافته بر خالف ميمستندسازی مدارک پزشكي کمتر 

انها  آگاهيدستیاران طبعا انتظار ما بود.  را که با افزایش تجربه 

بایست افزایش پیدا کند. شاید این یافته ميدر مورد مستندسازی 

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

باز های رسد برگزاری کالسميبا توجه به این نتایج بنظر 

باشد. اگر ه این  ميباالتر الزاهای ي برای دستیاران سالآموزش

باشد با این وجود سایر مطالعاتي که در ایران ميافته غیر منطقي ی

کند. در بررسي کاهویي و ميانجام شده است نتایج ما را تایید 

 آگاهينسبت به دستیاران  هانشان داد که اینترن هاهمكاران یافته

بیشتری در مورد مستندسازی مدارک پزشكي داشتند. 

 حجم خاطر بهیافته احتماال  نویسندگان پیشنهاد کردند که این

 به بستری و سرپایي هایبخش در شده محول کارهای زیاد

 به را اطالعات گونه این زمان مرور به شده سبب که باشد آنان

یي که در خارج از ایران هادر مقابل بررسي .بسپارند فراموشي

انجام شده است خالف این موضوع را نشان داده است. یک 

دانشجوی پزشكي  563در هند بر روی  6153بررسي در سال 

سال سابقه کار دارند به طور  51-2نشان داد که افرادی که بین 

سال سابقه کار دارند در مورد  1-1معناداری بیشتر از افرادی که 

ق . به همین طری(8)دارند آگاهيمباحث پزشكي قانوني 

Jasuma  6153در یک بررسي دیگر در سال  (7)و همكاران 

های ت به رزیدنتسال سوم نسبهای نشان دادند که رزیدنت

بیشتری در مورد مستندسازی مدارک  آگاهيتر پایینهای سال

 پزشكي دارند. 

 آماری، جامعه اکثریت ضعیچ عملكرد و آگاهي به توجه با

 دستیاران و دانشجویان بالیني آموزش فرایند ارزیابي و بررسي

 هایبیمارستان سطح در بستری و سرپایي هایبخش در پزشكي

 بهتوان مي جمله از .رسدمي نظر به ضروری و الزم يآموزش

 قانوني هایجنبه بر تأکید عملي، و تئوری دروس بین هماهنگي

 بررسي صبحگاهي، گزارش کیفي وميک بررسي پزشكي،

 .(51)دنمو اشاره عملي مهارت آموزش و يآموزش شیوه

اروپا انجام های که در برخي از دانشگاه Mentorshipطرب   

ستیاران به برخي د آموزشتواند راهكار مناسبي برای ميشود مي

 توسطل اول پزشكي سا دانشجویان باشد. در این طرب 

 انجام مطالعه طبقشوند. ميسرپرستي  باالتر سال دانشجویان

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

 شیوه این از دانشجویان داد نشان نتایج دانشجویان، سنجي

 تأکید آن ومتمدا به و کردند استقبال دانشجویي هدایت

 .(55)داشتند

هاای  شود مطالعات آینده بر روی تاثیر برگزاری دورهميپیشنهاد 

دستیاران پزشاكي   آگاهيي پزشكي قانوني بر روی میزان آموزش

هاای  دستیاران رشته آگاهيمتمرکز شوند. همچنین مقایسه سطح 

تواناد از  ماي تخصصي مختلچ در مورد مباحث پزشاكي قاانوني   

 اهداف مطالعات اینده باشد. 

 نتیجه گیری

دساتیاران در   آگااهي این مطالعه  تالشي بود برای باررس ساطح   

مورد مباحث پزشكي قانوني. نتایج بررسي ما نشان داد که میازان  

ني در سطح مطلاوبي قارار   دستیاران در مورد پزشكي قانو آگاهي

دانشجویان از مباحث از بیشترین به کمترین  آگاهي.  میزان ندارد

، فارم  ي و مواد مخدرلبیماران الكعبارت بود از: نحوه رویكرد به 

رضایت آگاهانه، نحوه کسب رضایت از خانواده بیمااران د اار   

نحااوه کاااهش هوشاایاری، قااوانین احیااا  واتانااازی در بیماااران،   

وضار  وجرحهاای جناایي،     با مصدومان ماورد تجااوز   برخورد

مسااتند سااازی و ، سااالمند ازاری و همساارازاری ،کااودک ازاری

و جاواز دفان وگاواهي     و قصاور پزشاكي   هاا دیه، پرونده نویسي



 
  علیرضا قاسمی طوسی و حسین کریمی مونقی      حث مرتبط با پزشکی قانونیگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس نسبت به مباآ -8081 

 

ي آموزشا تواند مورد توجاه مسائولین   فوت.  نتایج این مطالعه مي

ار ي دانشجویان قرآموزشبرای برطرف کردن نیازهای  هادانشگاه

هاای  بگیرد.  با توجه به مباحث مطرب شده لازوم برگازاری دوره  

رساد،  ارا کاه    ماي ماوزی پزشاكي قاانوني ضاروری بنظار      آباز 

توانااد مااينامناسااب دانشااجویان در مااورد ایاان مباحااث  آگاااهي

پیاماادهای ناخوشااایدی در درجااه اول باارای خااود پزشااک و در 

 نهایت برای جامعه پزشكي در بر داشته باشد.

References 
1. Madadin M, Al-Saif DM, Khamis AH, Taha AZ, Kharoshah MA, Alsayyah A, et al. Undergraduate teaching 

of forensic medicine in Saudi Arabia. Medicine, Science and the Law. 2016;56(3):163-6. 
2. Madea B, Saukko P. Future in forensic medicine as an academic discipline—focussing on research. Forensic 

science international. 2007;165(2):87-91. 

3. González L, Inzunza J, Bustos L, Vallejos C, Gutiérrez R. [Training and research in forensic medicine: present 

situation and future challenges for medical schools in Chile]. Revista medica de Chile. 2005;133(7):805-12. 

4. Rao GV, Hari N. Medico-legal knowledge assessment of interns and post graduate students in a medical 

institution. 

5. Kahouei m, Sadoughi f, Askari Majd Abadi ha-d. Medical assistants and students’ knowledge and practice rate 

of Semnan Medical Sciences University regarding documentation of cares provided to patient from medicolegal aspect. 

Iranian Journal of Forensic Medicine. 2007;13(2):92-7. 

6. Azimi N, Tadayon Najafabadi M, Ziagham S, Kiani M. Knowledge of students of medical science schools 

about retributive legal midwifery in field of medicine, Ahvaz Jundishapur University in 2013. Iranian Journal of 

Forensic Medicine. 2014;19(2):313-9. 

7. Rai JJ, Acharya RV, Dave D. Knowledge and Awareness among interns and residents about medical law and 

negligence in a medical college in Vadodara–A Questionnaire Study. Journal of Dental and Medical Sciences. 

2013;3(4):32-8. 

8 Lakkireddy DR, Gowda MS, Murray CW, Basarakodu KR, Vacek JL. Death certificate completion: how well 

are physicians trained and are cardiovascular causes overstated? The American journal of medicine. 2004;117(7):492-8. 

9. Haripriya A, Haripriya V. Knowledge about medical law and its negligence among doctors: A cross-sectional 

study. Int J Sci Res Publ. 2014;4(5):1-3. 

10. Mousavi S, Bazargan A, Malek F, Malek M, Babaei M, Ghahremanfard F, et al. Self evaluation for quality 

improvment in department of internal medicine of Semnan university of medical sciences. koomesh Journal. 

2000;1(2):11-8. 

11. Asef Zadeh S, Javadi S. The results of the mentorship program for jonior medical students in Ghazvin 

university of medical sciences. Journal of facualty of medicie. 2002. 

 



 

 26، سال 3، شماره 89 شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -7079

 
Original Article 

 

Assessment of knowledge of emergency medicine residents in Mashhad 

University of Medical Sciences about forensic issues 

Received: 27/09/2019 - Accepted: 09/11/2019 

 

 

Alireza Ghasemi Tousi1 

Hossein Karimi Monaghi 
 
1 Medical Toxicology Research Center, 

Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran 
2 Professor, Nursing and Midwifery 

Care Research Center, Department of 

Medical Surgical Nursing, School of 

Nursing and Midwifery, & Department 

of Medical Education, School of 

Medicine, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran 

* Mashhad School of Nursing and 

Midwifery, Mashhad, Iran 

 

Tel: +985138004435 

Email: karimih@mums.ac.ir 
 

 

 

 

 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 

fo r ens i c  med i c ine  t o  E me r genc y  me d i c ine  r e s id en t s . 

Key words: forensic medicine, knowledge, emergency medicine 

residents. 
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