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پزشكي تدافعي به هر معاینه پزشكي یا درماني گفته ميشود که در درجه اول برای محافظت از پزشک در
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این پژوهش ،بررسي تجربه و علل پزشكي تدافعي از دیدگاه متخصصین دانشگاه علوم پزشكي جهرم
ميباشد.
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حاصل ،میزان پزشكي تدافعي در زنان نسبت به مردان ،در پزشكان متاهل نسبت به پزشكان مجرد ،در
پزشكان فاقد بیمه مسؤلیت نسبت به پزشكان دارا ی بیمه مسؤلیت بیشتر بود اما هیچ یک از این تفاوتها به
لحاظ آماری معني دار نبودند(.)p >1/15
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مقدمه

دعاوی پزشكي قانوني ،پزشكي تدافعي را انجام ميدهند.

در سالهای اخیر شكایت از پزشكان شیوع چشمگیری پیدا

پزشكي تدافعي هنگامي انجام ميشود که کارکنان بیمارستان

کرده و ادامه این روند تأثیرات عمیقي را بر وجهه حرفه پزشكي

اقدامات غیرضروری را انجام دهند و یا از روشهای پرخطر

خواهد گذاشت( .)1همچنین افزایش شكایت از پزشكان باعث

برای کاهش قرار گرفتن در معرض دعاوی نادرست اجتناب

ایجاد مشكالت بسیاری بین سازمانهای بیمه گر و پزشكان شده

کنند .پزشكي تدافعي یک اثر مخرب دادخواست پزشكي است

است .بسیاری از پزشكان شاغل باید مدام درگیر پیدا کردن یک

که هزینه سیستم بهداشت و درمان را افزایش ميدهد و بیماران

شرکت بیمه مسؤلیت شغلي معتبر باشند تا با پرداخت حق بیمه به

را در معرض خطرات غیرضروری قرار ميدهد .تعداد ادعاهای

آنها ،مسؤلیت خسارات مالي به بیماران را به دنبال خطای

سهل انگاری علیه پزشكان بطور مداوم در حال افزایش است.

پزشكي بر عهده گیرد( .)6یعني پزشكان عمالً درگیر تنشها

تعداد زیادی از ابتكارات حقوقي که توسط بیماران گرفته شده

وفعالیتهایي ميشوند که اساساً برای آن آموزش ندیدهاند و در

است ،بسیاری از پزشكان را وادار به اتخاذ "استراتژی" دفاعي

این میان ممكن است پول و انرژی زیادی به جای آن که در

برای جلوگیری از به خطر انداختن شغل خود کرده است .تهدید

جهت پیشرفت و سالمت عمومي مصرف شود ،صرف دعاوی

دعاوی حقوقي پزشكي قانوني مانع جدی در جهت ارتقاء اعتبار

قضایي شده و پیامدهای دیگری نظیر افزایش هزینه مراقبتهای

سازمانهای بهداشت و درمان و ایمني بیمار است( .)11پزشكي

سالمتي را به همراه داشته باشد( .)3پزشكي تدافعي به مجموعه

دفاعي یک مشكل بالقوه اجتماعي است که برای جلوگیری از

آزمایشها ،معاینات ،فرآیندهای غیرضروری همچنین خودداری

مورد دادخواهي و خطای پزشكي از پزشكان انجام مي شود که

از معالجه بیماران واقدامات درماني با ریسک باال که برای برای

ميتواند عواقبي را برای بهداشت عمومي از نظر کیفیت

دفاع ازحیثیت حرفه و نیز عدم محكومیت در مراجع قضایي

مراقبتهای فردی و هدر دادن منابع محدود سالمت به همراه

ناشي از درمان اشتباه انجام ميشود( .)5،4با توجه به این که

داشته باشد (4-9و .)11گزارشهای بین المللي درباره فراواني

اشتباهات بخش اجتناب ناپذیر از حرفه پزشكي است به همراه

شكایت از پزشكان معالج در کشورهای مختلف حاکي از این

ادعای سهل انگاریهای پزشكي یک رویداد مشترک ميباشند

واقعیت است که متأسفانه با وجود پیشرفتهای قابل مالحظه

که باعث نارضایتي و خدشه در روابط فردی پزشكان با بیماران

علمي و حضورتكنولوژی نوین در عرصه خدمات تشخیصي و

ميشود و از آنجایي که بیمار محورخدمات پزشكي را تشكیل

درماني میزان شكایتها سیر صعودی داشته است ( .)16به دنبال

ميدهد .بروز خطا در سیستم مراقبتهای پزشكي امری اجتناب

آشنایي جامعه با حقوق خود در قبال پزشكان و مراجعه آنها به

ناپذیر است .عليرغم بهترین تالشها و کوششهای پزشكان و

محاکم قضایي در موارد ضروری ،ترس پزشكان از زیر سوال

پرسنل درماني ،امكان رخ دادن خطا و اشتباه وجود خواهد

رفتن برای بد طبابت کردن ،فراگیر شده است و این موضوع

داشت( .)2،9به عبارتي پزشكي تدافعي به هر معاینه پزشكي یا

منجر به این شده که پزشكان زیادی در تمام تخصصها در

درماني گفته ميشود که در درجه اول برای محافظت از پزشک

طبابت شان شرایط پزشكي دفاعي را در پیش گیرند(.)1-3

در برابر اتهامات سهل انگاری یا شكایاتي که تحت عنوان

اصطالح پزشكي دفاعي به هر آزمون یا شیوه درماني که با هدف

خطاهای پزشكي ميباشند ،انجام ميگیرد( .)9مفهوم پزشكي

اولیه نجات پزشک از تهدید اتهام خطای پزشكي قانوني یا طرح

تدافعي در سال  1899ظاهر شد و به عنوان اقدامات پزشكي

شكایت تحت عنوان خطای پزشكي از پزشک انجام ميگیرد

تعریف ميشود که عمدتاً برای جلوگیری از شكایت انجام

اطالق ميشود و به دو صورت پزشكي دفاعي مثبت و پزشكي

ميشود( .)8پزشكان به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض

دفاعي منفي ميباشد( .)14،13نگرانيها و درک در مورد

فاطمه ملکی و همکاران
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مسؤلیت پزشكي پزشكان را به سمت تمرین پزشكي تدافعي

رسیده است ( .)61با وجود قدمت چندین ساله موضوع پزشكي

سوق ميدهد .پزشكي تدافعي مثبت شامل نسخههای غیر

دفاعي در بین کشورهای پیشرفته ،ولي این پدیده درکشورهای

ضروری ،ارجاع بیمار به متخصصان دیگر ،درخواست جزئیات

در حال توسعه و از جمله ایران چندان شناخته شده نیست در

بیشتر از بیماران ،تأکید بر ویزیتهای به موقع و ارائه توضیحات

حالي که بروز برخي رفتارها از قبیل ارجاع بیماران به متخصصان

اضافي در مورد نحوه مصرف داروهای تجویز شده است.

دیگر ،مستندسازی روند درمان بیمار و تجویز داروهای

پزشكي تدافعي منفي شامل خودداری از تجویز درمانهای

غیرضروری حاکي از شیوع این عامل در بین پزشكان ایراني

پزشكي پرخطر در حالي است که چنین درماني ممكن است به

است ( .)66از آنجا که پزشكي تدافعي در گروه تخصصي

نفع بیمار باشد و جلوگیری از معالجه بیماران پرخطر ميباشد(.)9

مختلف نیز قابل بررسي است لذا پژوهشگران دراین مطالعه میزان

در یک بررسي که در ایالت متحده انجام شده است %82

تجربه پزشكي تدافعي ،علل بروز و ارائه راهكارهای مناسب

جراحان مغز و اعصاب پزشكي تدافعي را گزارش کردهاند .در

برای کاهش آن از دیدگاه متخصصین دانشگاه علوم پزشكي

اروپا  %84متخصصان گوارش و  %93متخصصان بیهوشي

جهرم را مورد بررسي قرار داده است.

پزشكي تدافعي را تجربه کردهاند ( .)15در این روش آزمایشات

روش کار

تشخیصي ،مشاوره و مطالعات تصویربرداری دستور داده ميشود

طراحی مطالعه و جمعیت

تا یک ریسک قانوني ادراک شده را برآورده سازد و در نتیجه

مطالعه حاضر در سال  1389در بین  65نفر از متخصصین بالیني

هزینههای مراقبتهای بهداشتي باالتری حاصل شود .براساس

(جراحان ،بیهوشي و متخصصین شاغل در بیمارستانها و

گزارش موسسه پزشكي ،مبلغ پایین باری تخمین هزینههای

درمانگاهها) دانشگاه علوم پزشكي جهرم انجام گردید .پس از

اضافي مشخص شده از مباحث کارگاهي ،در سال  6118حدود

کسب مجوز از شورای پژوهشي و اخالق دانشگاه علوم پزشكي

 925میلیارد دالر بود که از این میزان هزینههای پزشكي دفاعي

جهرم ،پژوهشگر پس از توجیه و بیان اهداف تحقیق اقدام به

 611میلیارد دالر تخمین زده شده است( .)8پدیده پزشكي

تكمیل پرسشنامه در بین متخصصین با اخذ رضایت قبلي نمود.

تدافعي بین  %5 - 8به هزینههای مراقبتهای درماني آمریكا

ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بوده است.

ميافزاید و هزینه سالیانه سیستم مسؤلیت پزشكي همراه با

معیار ورود و خروج

اقدامات تدافعي در سال  ،6119حدود  55 / 2میلیارد دالر

معیارهای ورود شامل؛ متخصصین در حال طبابت در دانشگاه

تخمین شده است که برابر با  %6 /4از کل هزینههای صرف شده

علوم پزشكي جهرم و معیارهای خروج شامل؛ عدم شرکت

در سالمت ميباشد( .)19،12مطالعهی در یک موسسه پزشكي

متخصصین و پرسشنامهای که به تمام سواالت پاسخ داده نشده

آکادمیک در آمریكا نشان داد از کل پزشكان در رشتههای

ميباشد.

مختلف حدود  %3 - 4شكایت صورت گرفته است که این

ابزار گردآوری اطالعات

میزان در سال  61 ،1891درصد و در سال  %65 ،1881از کل

ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .این پرسشنامه شامل 2

پزشكان شاغل در آن کشور را شامل شده است ( .)19همچنین

بخش که بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک ،سواالتي در

بررسي انجام شده در  11ایالت آمریكا نشان داد که دادههای

مورد :جنسیت ،وضعیت تاهل ،سابقه کاربالیني ،سن ،نوع

قصور پزشكي بین سالهای  1883تا  6116به میزان  %19افزایش

تخصص ،وضعیت استخدامي ،بیمه مسؤلیت پزشكي و میزان

یافته است ( .)61،18در کشور ما میزان شكایت از پزشكان رو به

ریسک پذیری بخش دوم ،میزان تجربه متخصصین با اقدامات

افزایش است به طوری که این میزان در نظام پزشكي استان

رایج پیشگیرانه وتكمیلي که تحت عنوان پزشكي تدافعي انجام

تهران از  134مورد در سال  1399به  1691مورد در سال 1394

ميشوند که خود شامل  13ردیف اقدام که این اقدامات رایج
پزشكي تدافعي از مقاالت مختلف جمع آوری گردیده است
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که با سه گزینهی زیاد تاحدودی و اصال ،بررسي ميشود .برای

پذیری %38/1 ،اظهار نموده بودند که خطر پذیرند و  %52/5بیان

تعیین میزان تجربه پزشكي تدافعي ،چنانچه شرکت کنندهای

نموده بودند که تا حدی خطر پذیرند و تنها %4/3اظهار کرده

حداقل یكي از رخدادها را تجربه نمودهاند .دچار پزشكي

بودند که خطرپذیری ندارند.

تدافعي شده است بخش سوم ،میزان موافقت متخصصین با علل

متخصصین حاضر در تحقیق ،دارای میانگین سني

انجام پزشكي تدافعي که خود شامل  15علل که این علل از

39/99±9/24سال بودند به طوری که کمترین سن در بین آنان

مقاالت مختلفي جمع آوری گردیده است ( )63،11که با 5

برابر  31سال و بیشترین سن برابر  56سال بود .همچنین سابقه

گزینه کامالً موافقم ،موافقم ،نسبتا مخالفم ،مخالف و بينظرم،

اشتغال متخصصین دارای میانگین  9/2±4/98سال بود به گونه-

بررسي شد .روایي و پایایي این پرسشنامه در مطالعه رضایي و

ای که کمترین سابقه برابر  6سال و بیشترین سابقه برابر  61سال

همكاران با ضریب آلفای کرونباخ  %99بدست آمده است(.)64

اظهار شده بود .همچنین  %41دارای سابقه اشتغال  5سال یا کمتر،

مالحضات اخالقی

 %33/3دارای سابقه اشتغال بین  5و  11سال و  %62/9دارای

در این مطالعه قبل از تكمیل پرسشنامهها از متخصصین شرکت

سابقه اشتغال باالی  11سال بودند.

کننده در این پژوهش رضایتنامه شفاهي اخذ شد و هدف از

پاسخگویان وضعیت استخدام خود را رسمي %9/9 ،پیماني و

انجام کار به اطالع آنها رسانده شد .همچنین به آنها اطمینان

 %62/1سایر عنوان نموده بودند.

خاطر داده شد که پرسشنامهها بي نام هستند و نتایج به صورت

آمار توصیفي مربوط به پاسخ های ارائه شده به تجربه پزشكان

کلي گزارش خواهد شد.

در پزشكي تدافعي در جدول زیر ارائه شده است .طبق نتایج

آنالیز اطالعات

حاصل مالحظه ميشود که موارد "پیگیری میزان موفقیت یک

دادههای پرسشنامه بعداز گردآوری در نرم افزار  SPSSنسخه

روش درماني به کار گرفته شده برای بیمار" و "ارجاع به

 61ثبت گردید و با استفاده شاخصهای آماری توصیفي و روش

تخصصهای باالتر جهت کاهش ریسک تجویز روش درماني"

آماراستباطي ،آزمون فریدمن که سطح معني داری  1/15درنظر

و "خودداری از پذیرش و درمان بیماران با ریسک باال" دارای

گرفته شد ،تحلیل گردید.

بیشترین شیوع ،و موارد "دستور بستری شدن بیماراني که به

نتایج

صورت سرپایي نیز درمان ميشوند" و "دستور مراجعه مجدد

با بررسي مشخصات دموگرافیک مشخص گردید که از حیث

بیماران و پیگیری بیشتر در درمان آنان" دارای کمترین میزان

جنسیت  %54/6از متخصصین مرد و از حیث وضعیت تاهل،

شیوع در بین پزشكان بودهاند.

به عالوه %25/6 ،از

 %99/3از متخصصین متاهل بودند .همچنین اکثریت قاطع
متخصصین ( )%81/9دارای بیمه مسؤلیت بوده و از حیث خطر
تجربه متخصصین با اقدامات رایج پیشگیرانه و تکمیلی
شماره

سوال

پاسخ
اصال

تاحدودی

زیاد

4/6

91/9

65

6

دستور مراجعه مجدد بیماران و پیگیری بیشتر در درمان انان

1

93/3

12/9

3

مشارکت دادن بیمار و شرح جزییات بیشتر در مورد روش درماني

1

59/3

41/9

4

شرح جزییات بیشتر در مورد مصرف و صحیح و به موقع داروها

1

26/5

39/5

5

پیگیری میزان موفقبت یک روش درماني به کار گرفته شده برای بیمار

1

31/4

28/2

1

تجویز آزمایشات تشخیصي و پاراکلینیكي جهت کاهش ریسک تجویز
روش درماني

فاطمه ملکی و همکاران
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2

ارجاع به تخصص های باالتر جهت کاهش ریسک تجویز روش درماني

4/3

31/4

25/6

9

تجویز خدمات تصویری برداری جهت کاهش ریسک تجویز روش درماني

1

98/6

61/9

9

تجویز دارو جهت کاهش ریسک تجویز روش درماني

9/3

22/9

65

1

26/5

39/5

1

65

95

11

تجویز فراینده های تهاجمي تشخیصي (بیوپسي ها و )...

1

95

65

16

خود داری از پذیرش و درمان بیماران با ریسک باال

4/6

33/3

26/5

13

دستور بستری شدن بیماراني که به صورت سرپایي نیز درمان مي شوند

68/6

59/3

16/5

8
11

خود داری از اقدامات و تجویز های دارایي ریسک باال با وجود مفید
بودنشان
تشكیل پرونده و ثبت اطالعات مربوط به سوابق بیمار بیش از مقدار مورد
نیاز

با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که بین میزان

میباشد" و "پایین بودن سطح دانش تخصصي و معلومات برخي

موافقت متخصصین با علل انجام پزشكي تدافعي تفاوت معني

از پزشكان از بیماری" .همچنین گویههای "از ابتدا به هرگونهای

داری وجود دارد ( p =1/111و  df=14و  .) x6=34/842نتایج

ما را آموزش داهاند که به صورت تدافعي عمل کنیم"" ،برای

مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات هر سوال و رتبه آن در

اطمینان پزشكان ازنهایت اجرای استانداردها در رابطه با بیماران،

جدول زیر ارائه شده است .طبق نتایج حاصل مالحظه ميشود

زیرا هرگونه نتیجه ناخوشایندی ناشي از اشتباه پزشک است" و

که از نظر متخصصین شرکت کننده در این تحقیق ،مهمترین

"زاید بودن هزینههای جبران خطاهای پزشكي و پشتیباني

علل انجام پزشكي تدافعي به ترتیب عبارتند از "نداشتن ریسک

ضعیف سازمانهای بیمه گر از پزشكان" به ترتیب کم اهمیت

پذیری و اعتماد بنفس پایین پزشكان"" ،به طور کلي پزشكي

ترین علل انجام پزشكي تدافعي از دید پزشكان حاضر در این

تدافعي یكي از استانداردهای جدید و سودمند در مراقبت

تحقیق بوده است.

میزان موافقت متخصصین با علل انجام پزشکی تدافعی
انحراف

میانگین

معیار

رتبه ها
9/69

8
13

شماره

سوال

میانگین

1

برای جلوگیری از مورد دادخواهي قرار گرفتن و اقدام قضایي بیماران

6/45

1/69

6/35

1/34

2/51

3/65

1/11

9/89

5

6/25

1/34

2/99

16

3/41

1/14

8/33

6

2

نبودن دستورالعمل بالیني ثابت و مشخص برای هر بیماری

3/61

1/63

9/81

2

9

درخواست خانواده و خود بیمار از پزشک در رابطه با اینكه همه چیز تا

6/55

1/35

9/53

9

6
3
4
5

زاید بودن هزینه های جبران خطاهای پزشكي و پشتیباني ضعیف
سازمانهای بیمه گر از پزشكان
عدم حمایت قوانین و مقررات نظام سالمت از پزشكان هنگام بروز خطا
برای حفظ اعتبار و شهرت پزشكي خود و همچنین جلوگیری از تبلیغات
منفي
به طور کلي پزشكي تدافعي یكي از استادارد های جدید و سودمند در
مراقبت مي باشد

رتبه
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حد اماکان با اطمینان کامل پیش برود
قبال از همكارانم به علت خطا در تشخیص و با درمان شكایت شده و با
9

دیدن حرف هایي که آنها در دفاع از خود مي گویند ،حاضر به تكرار راه

6/35

2/95

1/46

11

آنان نیستم
8

برای جلب اطمینان خاطر بیماران و خانواده آنها از این که خطایي بوجود

6/45

1/69

9/15

11

11

پایین بودن سطح دانش تخصصي و معلومات برخي از پزشكان از بیماری

3/31

1/61

8/69

3

11

نداشتن ریسک پذیری و اعتماد بنفس پایین پزشكان

3/91

./92

11/15

1

6/15

1/19

2/43

14

6/15

1/34

2/15

15

3/65

1/65

8/13

4

6/81

1/55

9/91

9

16
13
14
15

نخواهد آمد

برای اطمینان پزشكان ازنهایت اجرای استاندارد ها در رابطه با بیماران ،
زیرا هرگون نتیجه ناخوشایندی ناشي از اشتباه پزشک است
از ابتدا به هرگونه ای ما را آموزش داه اند که به صورت تدافعي عمل
کنیم
قبال به علت خطا در تشخیص و یا درمان از من شكایت شده و نمي
خواهم دوباره تكرار شود
نداشتن بیمه مسئولیت و جلوگیری ریسک از دست رفتن سرمایه ام

جهت بررسي ارتباط میان سن و سابقه اشتغال متخصصین با نمره

مسئولیت از آزمون من-ویتني و به تفكیک مدت زمان اشتغال و

پزشكي تدافعي آنان از ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده

وضعیت استخدامي پزشک از آزمون کروسكال-والیس استفاده

گردید .با استفاده از این شاخص بین سن متخصصین و نمره

گردید .نتایج در جدول زیر ارائه شده است .طبق نتایج حاصل،

مشاهد

میزان پزشكي تدافعي در زنان نسبت به مردان ،در پزشكان متأهل

نگردید( p=1/235و  .)r=1/153بین سابقه اشتغال متخصصین و

نسبت به پزشكان مجرد ،در پزشكان فاقد بیمه مسؤلیت نسبت به

نمره پزشكي تدافعي آنان ضریب همبستگي مثبت و قابل توجهي

پزشكان دارای بیمه مسئولیت بیشتر بود اما هیچ یک از این

مشاهده گردید هرچند از نظر آماری در سطح  1/15فاقد معني-

تفاوتها به لحاظ آماری معني دار نبودند( .) p< 1/15همچنین

داری بود( p=1/154و  .)p=1/264متخصصین حاضر در این

مالحظه گردید که با افزایش سابقه کار ،نمره پزشكي تدافعي

تحقیق دارای نمره پزشكي تدافعي با میانگین 46/61 ± 2/99

افزایش ميیابد .هرچند این افزایش به لحاظ آماری معني دار

بودند .همچنین کمترین نمره در بین آنان برابر  32و بیشترین

نبود( .)p > 1/15همچنین بین پزشكان با وضعیتهای مختلف

نمره برابر  21بود .برای مقایسه بین میزان پزشكي تدافعي

استخدامي از لحاظ پزشكي تدافعي تفاوت معني داری مالحظه

متخصصین به تفكیک جنسیت ،وضعیت تأهل و داشتن بیمه

نگردید (.)p > 1/15

پزشكي

تدافعي

آنان

ارتباط

معني

داری

مقایسه پزشكي تدافعي متخصصین به تفكیک جنسیت ،وضعیت تاهل و داشتن بیمه
ویژگي
جنسیت
وضعیت تاهل

سطوح

میانگین

مرد

46/11±2/33

زن

43/11±9/52

متاهل

46/65±9/41

p
./988
./841
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سابقه اشتغال

بیمه مسئولیت

وضعیت استخدامي

فاطمه ملکی و همکاران

مجرد

41/11±6/96

کمتر مساوی  5سال

39/51±6/16

بین  5تا  11سال

44/11±2/15

بیش از  11سال

48/95±11/11

دارد

41/84±9/11

ندارد

42/11±9/19

رسمي

43/32±9/49

پیماني

43/51±1/21

سایر

41/12±1/49

./665

./652

./984

بحث و نتیجه گیری

دارد .همچنین این پدیده باعث کاهش تمایل پزشكان در

این مطالعه به بررسي تجربه و علل پزشكي تدافعي از دیدگاه

پذیرش بیماران پرخطری ميشود که در مراقبت های ویژه نیاز

متخصصین دانشگاه پرداخته است .طبق نتایج حاصل مالحظه

دارند(62،65و .)69مواردی از رفتارهای پزشكي دفاعي که در

ميشود که موارد "پیگیری میزان موفقیت یک روش درماني به

مقوله پدیده پزشكي دفاعي مثبت جای ميگیرد و رفتارهایي

کار گرفته شده برای بیمار" و "ارجاع به تخصصهای باالتر

همچون تجویز درمانهای غیرضروری ،تأکید بر مراجعات بعدی

جهت کاهش ریسک تجویز روش درماني" و "خودداری از

بدون پایه و اساس به پزشک ،ارجاعهای غیرضروری به

پذیرش و درمان بیماران با ریسک باال" دارای بیشترین شیوع و

بیمارستان و سطوح باالتر ارائه خدمت ،تجویز خدمات

موارد "دستور بستری شدن بیماراني که به صورت سرپایي نیز

پاراکلینیكي غیر ضروری ،تجویز درمان و داروهای غیرضروری

درمان ميشوند" و "دستور مراجعه مجدد بیماران و پیگیری

را شامل ميشود ،عناصری نامطلوب در ارائه خدمت پزشک به

بیشتر در درمان آنان" دارای کمترین میزان شیوع در بین پزشكان

بیمار محسوب ميشوند .زیرا این عوامل هم موجب هزینههای

بودهاند .این مطالعه ،همسو با پژوهش رضایي و همكاران

القایي ملموس و غیرملموس مانند پول ،زمان و ...برای بیمار

ميباشد که پزشكان در مواردی مانند تجویز فرایندهای تهاجمي

ميشود و هم موجب هدر رفتن بخشي از منابع در نظر گرفته

تشخیصي ،خودداری از پذیرش و درمان بیماران با ریسک باال،

شده برای ارتقا سطح سالمت ميگردد و عالوه بر این فرصت

دستور بستری شدن بیماراني که به صورت سرپایي درمان

ارائه خدمات مطلوبتر را از دست ميدهند .رفتارهای پزشكي

ميشوند کمترین تجربه را ذکر کرده اند( .)64در مطالعه

دفاعي منفي از قبیل اجتناب از تجویز روشهای درماني مخاطره

 ortashiو همكاران اقدامات تجویز تستهای غیر ضروری

آمیز برای درمان بیماران علیرغم نیاز بیمار و اجتناب از پذیرش

 ،%58ارجاع به تخصصهای باالتر  ،%55بیشترین فراواني و این

بیماران با خطر باال جزء مواردی هستند که برای بیماران

در حالي است که فقط  %8از پزشكان امتناع کردن از پذیرش

مشكالت عدیدهای همچون بجا گذاشتن آسیب و عوارض بیشتر

بیماران با ریسک باالتر و دو برابر باالتر از این تعداد ،%61

بیماری بر بیمار و بدنبال آن ناتواني و مرگ ،افزایش میانگین

استفاده از روشهای درماني با ریسک باالتر امتناع کردند(.)15

مدت اقامت بیمار در بیمارستانهای ،افزایش هزینه درمان برای

پزشكي تدافعي یک بحران در ارتباط پزشک-بیمار است که

خانوادهها و مشكالت روحي و رواني ناشي از ادامه بیماری برای

دارای سابقه طوالني است که در درجه اول به درک روابط

بیمار و خانواده را به وجود ميآورد ( .)69،62پژوهش Motta

متقابل اخالق حرفهای پزشک و ارزش جایگاه بیمار بستگي

و همكارانش با عنوان" مسئولیت پزشک ،پزشكي تدافعي و بیمه
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حرفهای" در سال  6115نشان داد که ارتباط معني داری بین

استخدامي از لحاظ پزشكي تدافعي تفاوت معني داری مالحظه

سطح نگراني تجربه شده از یک سو و تنوع رابطه پزشک-بیمار

نگردید( .)p< 1/15در این مورد ،مطالعه اُرتاشي 1و همكاران با

و انتخاب روشهای پزشكي تدافعي وجود دارد(.)68

عنوان" اقدام پزشكي تدافعي در میان پزشكان عمومي بریتانیا"

متخصصین حاضر در این تحقیق دارای نمره پزشكي تدافعي با

نشان داد که ارتباط معني داری بین گروههای سني و انجام دادن

میانگین 46/61 ± % 2/99بودند .همچنین کمترین نمره در بین

پزشكي تدافعي وجود دارد(.)15

آنان برابر  32و بیشترین نمره برابر  21بود که همسو با پژوهش

نتیجه گیری

درگاهي و همكاران بود که نشان داد نیمي از پزشكان شرکت

نتایج نشان ميدهد که پزشكي تدافعي در پزشكان دانشگاه علوم

کننده در مطالعه ،از پزشكي دفاعي استفاده کردند .دالیل

پزشكي جهرم نسبتاً باال است که مهمترین علت این پدیده،

احتمالي استفاده از پزشكي تدافعي را ميتوان عدم اعتماد به

نداشتن ریسک پذیری و اعتماد به نفس پایین پزشكان ميباشد.

نفس ،عدم تخصص و دانش ،ترس از دست دادن شهرت به دلیل

پزشكان برای تصمیم گیری مستقل به محافظت از ترس و

یک رویداد ناگوار ،ترس از تبلیغات منفي پشتیباني ضعیف

تقویت اعتماد به نفس نیاز دارند .لذا در این راستا پیشنهاد

شرکتهای بیمهای را ذکر کرد( .)9نتایج یک مطالعه بر 311

ميشود به پزشكان آموزشهای مرتبط با رفع این پدیده و

پزشک کانادایي نشان داد که تعداد زیادی از این پزشكان

هدایت به سمت ابعاد مثبت داده شود چرا که این پدیده با

روشهایي مانند تستهای آزمایشگاهي ،ارجاع بیماران به سایر

اقدامات کامالً ساده کاهش ميیابد.

متخصصان ،استفاده از روشهای تهاجمي مانند بیوپسي ،تجویز

محدودیت های مطالعه :عدم همكاری تمامي متخصصین

آنتي بیوتیکهای غیر ضروری برای بیماران اجرا کرده بودند در

بالیني در این پژوهش از محدودیتهای این مطالعه بود.

حالیكه ضروری نبوده است( .)31انجمن پزشكي در ایاالت

تقدیر و تشکر

متحده نشان داد که اکثریت پزشكان از روش پزشكي دفاعي

این طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي جهرم به شماره

استفاده کردهاند( .)9در مطالعه حاضر ،بین سن متخصصین و

 IR.JUMS.REC.1397.007تأیید گردیده است .از حمایت

نمره پزشكي تدافعي آنان ارتباط معني داری مشاهد

مالي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم و

نگردید( p=1/235و  .)r=1/153بین سابقه اشتغال متخصصین و

پزشكان شرکت کننده در این پژوهش و همچنین از واحد

نمره پزشكي تدافعي آنان ضریب همبستگي مثبت و قابل توجهي

توسعه تحقیقات بالیني مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني پیمانیه

مشاهده گردید هرچند از نظر آماری در سطح  1/15فاقد معني-

دانشگاه علوم پزشكي شهرستان جهرم بابت تأمین تسهیالت الزم

داری بود( p=1/154و  .)r=1/264طبق نتایج حاصل ،میزان

برای انجام این تحقیق سپاسگزاری ميشود.

پزشكي تدافعي در زنان نسبت به مردان ،در پزشكان متأهل
نسبت به پزشكان مجرد ،در پزشكان فاقد بیمه مسؤلیت نسبت به

تضاد منافع :هیچ تضاد منافعي وجود ندارد.

پزشكان دارای بیمه مسؤلیت بیشتر بود اما هیچ یک از این
تفاوتها به لحاظ آماری معني دار نبودند ( .)p< 1/15همچنین
مالحظه گردید که با افزایش سابقه کار ،نمره پزشكي تدافعي
افزایش ميیابد .هرچند این افزایش به لحاظ آماری معني دار
نبود ( .)p< 1/15همچنین بین پزشكان با وضعیتهای مختلف
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Abstract
Introduction:

Defensive medicine is any medical or
medical examination that is primarily performed to
protect the physician against negligent allegations or
complaints referred to as medical errors. The purpose
of this study was to investigate the experience and
causes of defensive medicine from the viewpoint of
Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional
study was performed among 25 clinical specialists of
Jahrom University of Medical Sciences in 1977. Data
collection tool is a questionnaire. Questionnaire data
were collected in SPSS software version 21 and
analyzed by descriptive statistics and descriptive
statistics, Friedman test with a significance level of
0.05.
Results: The specialists in this study had a defensive
medical score of 42.20 average 87.6. According to the
results, the rate of defensive medicine in women was
higher than that of men, in married physicians than
single physicians, in physicians with no liability
insurance, but none of these differences were
statistically significant (p> 0.05).
Conclusion: The results show that defensive medicine is
relatively high among physicians of Jahrom University
of Medical Sciences. The most important cause of this
phenomenon is lack of risk taking and low selfconfidence of physicians. In this regard, it is
recommended that physicians be educated on how to
tackle this phenomenon and guide it to its positive
dimensions, while reducing it by very simple
measures.
Key words: defensive medicine, medical professionals,
experience.
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