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 خالصه 

 يقانون يبه اطالع از مباحث پزشك ازین .ندمرتبط پزشكي و قانوني به طور جدا ناپذیری به هم مقدمه:

 تعیینپژوهش  نایدارد. لذا هدف از انجام تیاهم شتریب یگریدر کشور در حال حاضر از هر زمان د

 باشد.مي يقانون يطب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشك ارانیدست آگاهي زانیم

مطالعه  ناینس دانشگاه علوم پزشكي مشهد واردطب اورژاهای رزیدنتنفر از سي و شش   کار: روش

سن، جنس، سابقه کار، و سال ورود  لیشرکت کنندگان از قبای نهیاطالعات زمشدند.  يمقطع توصیفي

ها آزمونمي. تماسنجیده شد يسوال 30ای گزینه پنج آزمون کیبا استفاده از  ارانیدست آگاهيثبت شد. 

 .دیانجام گرد 05/0 یدار ير سطح معنو د 16نسخه  spssدر نرم افزار 

 . درصد بود 38 ±11به سواالت  حیصحهای درصد پاسخ نیانگنشان دادکه می مطالعه حاضرنتایج  نتایج:

( و 65± 48) و مواد مخدر يالكل مارانیبه ب كردینحوه رو دستیاران در مورد آگاهي زانمی نیترشیب

در  . ( بود28 ±22) فوت يواهو جواز دفن وگ يپزشك و قصورها هید در مورد آگاهيترین میزان کم

وجود  يکل آگاهي میزانسن و  نیب یو معنادار میارتباط مستق ه شد کهنشان داد مطالعه حاضر يبررس

 وجود نداشت یو سابقه کار ارتباط معنادار يکل آگاهيدرصد  نیب ي(. ول=54/0r= ،03/0p) دارد

(51/0r=،07/0p=.) 

دستیاران طب اورژانس از مباحث پزشكي قانوني  آگاهي حاضر مطالعهه به نتایج با توج نتیجه گیری:

 بود. فوت يواهو جواز دفن وگ يقصور پزشك، ها هیددر ارتباط با  آگاهيمتوسط است. کمترین میزان 

ي به دستیاران طب قانون يپزشك جیمباحث کاربردی و را آموزش رسدمينتایج بنظر  این با توجه به

 .باشدبرخوردار  یيباال تیاز اهم اورژانس

 ، پزشكي قانوني، دستیاران، طب اورژانسآگاهيکلمات کلیدی: 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=149036&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=149036&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=50290&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=50290&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%86%D9%82%DB%8C
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 مقدمه

پزشککكي و قانون به طور جدایي ناپذیری به هم ارتباط دارند. 

بایسکککت در مورد پزشکککكي اطالعاتي داشکککته  ها ميحقوقدان

بایست دانشي در مورد حقوق کسب    ميباشند و پزشكان نیز   

در  بایسکککت ميبه عنوان مثال افراد در حرفه سکککالمت      کنند.  

مورد مباحث اخالقي در طول دوره تحصکککیل خود اطالعاتي 

مختلف چه رفتارهایي های کسب کرده، و بدانند در موقعیت 

نشکککان دهند. همننین در برخي موارد پزشکککكان باید به       باید  

قضکککایي -پزشکککكيهای عنوان شکککاهد متخصکککر در پرونده

. پزشكي قانوني به مطالعه در مورد کاربرد  (1) فا کننداینقش

 .  (2)پردازد ميدانش پزشكي در برقراری عدالت 

ن ایپزشکککكي قانوني تنها مختر به دانشکککجویانهای فعالیت

کاری خود ممكن  رشککته نیسککت، هر پزشککكي در طول دوره 

قضککایي مواجه شککود. در واق  هر  -اسککت با مباحث پزشککكي 

ست در پرونده      صر خود ممكن ا شكي، فارغ از تخ های پز

پزشکكي قانوني درگیر شکود، بنابراین اموزش پزشکكي نیاز به    

ن رو، پرداختن به ای. از(3)تحصیل قوی مباحث قانوني دارد  

مباحث پزشککكي قانوني به طور کاربردی برای پزشککكان حا ز 

به منظور توانایي ها اهیمت است، به طور مثال توامندسازی ان  

تصمیم گیری مستقل و به عالوه اگاه بودن پزشكان از طبعات 

مداخالتشکککان نه تنها از نظر بهداشکککتي، بلكه از نظر قانوني،         

 ادی. اجتماعي و اقتص

 پزشککكي جرایم هایپرونده کیفیت و به آمار گذرا نگاهي

شان   عدم ها، شكایت  میزان علل افزایش از یكي دهد،مي ن

 مقررات و مسایل حقوقي از پزشكي حرف صاحبان آگاهي

قبال  در پزشکککكان مسکککيولیت و پزشکککكي حرفه بر حاکم

یک بررسي بر روی کاروزان و   2016در سال   .است  بیماران

ن ایان فارغ التحصککیل در کشککور هند نشککان داد کهدانشککجوی

افراد فاقد دانش کافي در مورد موارد پزشککكي قانوني معمول 

نه  ایبایسکککت در  ميهسکککتند و   . (4)پیدا کنند    آگاهي ن زمی

دانشکککجویان  آگاهيران مطالعات اندکي بر روی میزان ایدر

ست. کاهویي       شده ا پزشكي از مباحث پزشكي قانوني انجام 

و  آگاهيمیزان در طرحي مقطعي به بررسککي  (5)و همكاران 

دانشکککجویان پزشکککكي دانشکککگاه علوم  عملكرد دسکککتیاران و

ارایه شده  های پزشكي سمنان نسبت به مستند سازی مراقبت      

ن بررسي ایپرداختند. نتایج نونيبه بیمار از دیدگاه پزشكي قا

شان داد که تنها   ستیاران از جنبه  %40ن ستند  های از د قانوني م

ن زمینه نیز نشککان ایسککازی اطالع داشککتند. سککایر مطالعات در

نده   گاهي ده یان علوم پزشکککكي در مورد      آ پایین دانشکککجو

 (6)باشد ميپزشكي قانوني 

باال رفتن          ایدر کشکککور یت،  به افزایش جمع جه  با تو ران 

های سالمت و تغییر ساختارهای اجتماعي پروندههای شاخر

 علي قضایي در حال افزایش است. همننین امروزه  -پزشكي 

شتي  و کادر پزشكي  جامعه تالش رغم  نیز و درماني و بهدا

 رشکککته، این تقدس خاص و درماني تكنولوژی پیشکککرفت

 کادر پزشكي  از بیماران شكایت  و یزان نارضایتي م متأسفانه 

اسککت. نیاز به اطالع از مباحث پزشککكي قانوني  افزایش به رو

در کشککور در حال حاضککر از هر زمان دیگری بیشککتر اهمیت  

 آگاهي دارد. در عین حال تا کنون مطالعات اندکي بر روی       

شكي در مورد جنبه    ستیاران پز شكي قانوني  های د مختلف پز

جام      ایدر هدف از ان ته اسککککت.  جام گرف ن پژوهش ایران ان

گاهي بررسکککي میزان  طب اورژانس در مورد     آ یاران  دسکککت

 باشد. ميمباحث مرتبط با پزشكي قانوني 

 

 روش کار

نفر از دستیاران طب   36این بررسي توصیفي مقطعي بر روی   

اورژانس بیمارسککتان قا م و اورژانس عدالتیان دانشککگاه علوم  

شهد     شكي م شماری     پز سر ستفاده از روش نمونه گیری  و با ا

اموزشي  های انجام گرفت. دستیاران طب اورژانس بیمارستان  

دانشککگاه علوم پزشککكي مشککهد که برای شککرکت در مطالعه   

شتند وارد    ضایت دا شدند. معیارهای خروج از  ایر ن مطالعه 

مطالعه عبارت بود از: عدم رضککایت شککرکت دسککتیاران برای  

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
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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صي     شرکت در مطالعه  ضور در بخش به دلیل مرخ و عدم ح

 زایمان و سفر. 

قبل از ورود افراد به مطالعه، به شکککرکت کنندگان در مورد           

پژوهش به صککورت شککفاهي توضککیح داده شککد و رضککایت    

ته شککککد. در       نه کتبي نیز گرف ها گا یا اعالم   یارا ه  ا گزارش 

ماد   ینتیجه  قات، حقوق   ربط عناصکککر  ی  یو معنو یتحقی

افراد  .اطالعات شککخصککي افراد محرمانه ماندرعایت شککده و 

توانسکککتند در هر زمان که تمایل داشکککتند از شکککرکت در   مي

جم  آوری اطالعات پس از کسب  تحقیق صرف نظر نمایند.

مجوزهای الزم از دانشککگاه انجام شککد  ومشککخصککات کامل   

ن ایپژوهشککگر در اختیار شککرکت کنندگان قرار داده شککد.   

ق دانشککگاه علوم پزشککكي مشککهد پژوهش توسککط کمیته اخال

 تایید شده است.

بیماران شککامل سککن، جنس، سککال ورود به  ای اطالعات زمینه

دسککتیاری، و سککابقه کار افراد توسککط پرسککشککنامه جم  آوری 

ستفاده از آزمون  ایهایشد. یافته   5سوالي و   30ن مطالعه با ا

 ایپیش از شروع جلسه  ها جم  اوری شد. پرسشنامه   ای گزینه

که تمام دستیاران طب اورژانس حضور داشتند توسط مجری 

طرح بین افراد توزی  شده و توضیحالت الزم در مورد هدف   

شد. مدت زمان       شنامه ارا ه  س انجام طرح و نحوه پر کردن پر

دقیقه در نظر گرفته شد. پرسشنامه مورد     20تكمیل پرسشنامه   

ساتید گروه پ       ستفاده به روش پانل تخصصي توسط ا زشكي  ا

قانوني، مسککمومین و طب اروزانس تهیه شککده اسککت بود. هر  

گزینه داشکککته و شکککامل یک جوا  درسکککت بود.   5سکککوال 

بود. سکککواالت  "نمیدانم"سکککوال های همننین یكي از گزینه

 ن ترتیب بود:ایطراحي شده به تفكیک موضوع به

دو سککوال مربوط به فرم رضککایت آگاهانه و قوانین  .1

 يترخیر با رضایت شخص

چهار سوال مربوط به فرم دستور صدور جواز دفن     .2

 وگواهي فوت

سه سوال مربوط به نحوه کسب رضایت از خانواده      .3

بیمککاران دچکار ککاهش هوشکککیککاری، قوانین احیککا    

 واتانازی در بیماران

 و و قصور پزشكي  ها دیهیازده سوال مربوط به فرم   .4

 ایمسئولیت حرفههای بیمه

به نحوه روی     .5 به  یک سکککوال مربوط  ماران  كرد  بی

 ي و مواد مخدرلالك

مستند سازی و پرونده   های پنج سوال مربوط به فرم  .6

 نویسي

نحوه برخورد با مصکککدومان سکککه سکککوال مربوط به  .7

کودک وضکککر  وجرحهای جنایي،     مورد تجاوز 

 سالمند ازاری و همسرازاری ،ازاری

میلمن توسط اعضاء هیات  هایساختار آزمون از نظر شاخر

 کر شککککده و نیز گروه آموزش پزشکککكي  یها گروهميعل

دانشککگاه علوم پزشککكي مشککهد بررسککي شککده اسککت.  پس از  

فوق روایي آزمون با تطابق آنها با اهداف این        های بررسکککي

مذکور مورد ارزیابي  هایدوره و نیز توسط متخصصین گروه

و اصککالحات قرار گرفت. برای تعیین پایایي از روش دو نیمه 

 کردن استفاده شد. 

فت ی درپس از طراحي آزمون سکککنجش و  مه از     يمعرف ا نا

توسکککط مجری طرح، الزم های يدانشکککكده و انجام هماهنگ

که         طب اورژانس  یاری  آزمون توسکککط دانشکککجویان دسکککت

ستان    شتند در بیمار سته  های معیارهای ورود به مطالعه را دا واب

به دانشککگاه علوم پزشککكي تكمیل شککد. تصککحیح سککواالت با  

ن صکورت  ایصکورت گرفت به  SPSS م افزاراسکتفاده از نر 

که فراواني گزینه صککحیح در هر سککوال و در کل سککواالت   

ازمون به دسکت امده و به عنوان پاسکخ صکحیح در نظر گرفته    

داده ها، بر  یو جم  آورها پرسکککش نامه لیبعد از تكمشکککد. 

انجام  یآمار لیو تحل هیشده تجز  یجم  آورهای داده یرو

پایان  . شکککد عه کتابنه      پس از  پیرامون موضکککوعات  ای مطال
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 97ضروری پزشكي قانوني و بر اساس اخرین قوانین در سال     

 اماده و بین دستیاران توزی  شد.

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفي شامل گزارش فراواني و درصد برای متغیرهای    

مرکزی میانگین و انحراف معیار )برای های کیفي و شککاخر

های  چارکي )برای          ميک متغیر یان  نه م نه و دام یا مال( و م نر

آماری های غیرنرمال( بود. قبل از انجام تحلیلميمتغیرهای ک

با اسکککتفاده از آزمون   ميابتدا نرمال بودن توزی  متغیرهای ک 

اسمیرنف ارزیابي شد. جهت مقایسه میانگین     -کولموگروف

های ک  مال بودن توزی   ميمتغیر  در دو گروه درصکککورت نر

مستقل و در صورت غیر نرمال    Tمتغیرها از آزمون پارامتری 

نه متغیرها از آزمون           یا قایسکککه م بودن توزی  متغیرها جهت م

ویتني اسککتفاده شککد. همننین جهت بررسککي   -ناپارامتری من

نرمال)غیرنرمال( از ميشدت و جهت ارتباط بین متغیرهای ک 

ضکککریب همبسکککتگي پیرسکککون )اسکککدیرمن( اسکککتفاده گردید. 

و در سطح معني   16نسخه   spssدر نرم افزار ها آزمونميتما

 انجام گردید. 0.05داری 

 نتایج

سي و شش نفر از دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم 

مطالعه شرکت کردند. میانگین سن افراد  این پزشكي مشهد در

 این سال و سابقه کار 56/34 ± 57/6شرکت کننده در مطالعه 

شرکت ای زمینههای سال بود. سایر یافته 62/5 ± 79/5افراد 

 قابل مشاهده است.  1کنندگان در جدول 

 شرکت کنندگان در مطالعهای زمینه هایافته ی. 1جدول 

 فراواني )درصد( زیرگروه متغیر

 جنسیت

 فراواني )درصد(

 (52.20) 12 مرد

 (47.80) 11 زن

 سال دستیاری

1 9(39.10) 

2 7(30.40) 

3 7(30.40) 

 اخذ مدرک پزشكي عمومي

92 6(26.10) 

93 4(17.40) 

94 4(17.40) 

 (30.40)9 سایر

 

پاسکککخگویي درسککککت     و کمترین  %67بیشکککترین درصککککد 

صککحیح به های بود. میانگین درصککد پاسککخ %10پاسککخگویي 

دسکککتیاران در مورد  آگاهيدرصکککد بود.  38 ±11سکککواالت 

به  به کمترین      مختهای  جن قانوني از بیشکککترین  لف پزشکککكي 

و مواد  يالكل مارانیبه ب كردینحوه رودرصد عبارت است از: 

نه     تی رضکککا م، فر(65± 48)مخدر  ها ، نحوه (57 ±44) آگا

 ،یاریدچار کاهش هوشکک مارانیاز خانواده ب تیکسککب رضککا

نحوه برخورد با   ،(56 ±30) ماران یدر ب یواتاناز    ای اح نیقوان

کودک  ،یيجنا ید تجاوز وضککر  وجرحهامصککدومان مور

 یمستند ساز   ،)47 ±18(یو همسرازار  یسالمند ازار  ،یازار

و جواز  يو قصککور پزشککكها هید ،(40±19ي)سککیو پرونده نو

 (. 2( )جدول 28 ±22) فوت يواهدفن وگ
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 ي قانونيدستیاران طب اورژانس درباره مباحث مختلف پزشك آگاهيمیزان  . 2جدول 

 میانگین ± انحراف معیار حداکثر حداقل متغیر

 57 ±44 100 0 ترخیر با رضایت شخصياز فرم رضایت آگاهانه و قوانین  آگاهيمیزان 

 28 ±22 75 0 از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت آگاهيمیزان  

ری، قوانین از نحوه کسب رضایت از خانواده بیماران دچار کاهش هوشیا آگاهيمیزان 

 احیا  واتانازی در بیماران
0 100 30± 56 

 33 ±19 75 0 ایمسئولیت حرفههای بیمه و و قصور پزشكيها دیهاز فرم  آگاهيمیزان 

 65 ±48 100 0 ي و مواد مخدرلبیماران الكاز نحوه رویكرد به  آگاهيمیزان 

 40 ±19 80 0 مستند سازی و پرونده نویسيهای از فرم آگاهيمیزان 

وضر  وجرحهای جنایي،  نحوه برخورد با مصدومان مورد تجاوز از آگاهيمیزان 

 سالمند ازاری و همسرازاری ،کودک ازاری
0 67 18± 47 

 

نتایج حاصککل از ضککریب همبسککتگي اسککدیرمن نشککان داد که   

کلي  آگاهي ارتباط مسکککتقیم و معناداری بین سکککن و میزان    

کلي   آگاهي بین میزان . ولي (=54/0r=،03/0p)وجود دارد 

نداشکککت)         باط معناداری وجود  قه کار ارت  =r ,51/0و سکککاب

07/0p= در نهایت نتایج ما نشککان داد که سککن و سککابقه کار .)

با       ناداری  باط مع گاهي ارت حث       آ با یک از م در مورد هیچ 

 (. 3پزشكي قانوني ندارد )جدول 

 ر دستیاران طب اورژانس با مباحث مختلف پزشكي قانونيارتباط بین سن و سابقه کا . 3جدول 

 سن سابقه کار متغییر

 ترخیر با رضایت شخصياز فرم رضایت آگاهانه و قوانین  آگاهيمیزان 
22/0r= - 17/0r= - 

P= 36/0  P= 45/0  

 از فرم دستور صدور جواز دفن وگواهي فوت آگاهيمیزان  
13/0r= - 07/0r= - 

P= 59/0  P= 77/0  

 از نحوه کسب رضایت از خانواده بیماران دچار کاهش هوشیاری، قوانین احیا  واتانازی در بیماران آگاهيزان می
05/0r= - 10/0r= 

P= 81/0  P= 66/0  

 ایمسئولیت حرفههای بیمه و و قصور پزشكيها دیهاز فرم  آگاهيمیزان 
01/0r= - 18/0r= - 

P= 96/0  P= 45/0  

 بیماران الكي و مواد مخدریكرد به از نحوه رو آگاهيمیزان 
11/0r= - 

P= 62/0  

11/0-r= 

P= 61/0  

 مستند سازی و پرونده نویسيهای از فرم آگاهيمیزان 
46/0r= - 37/0r= - 

P= 05/0  P= 10/0  

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

 همسرازاری

r = 08/0  r= 05/0  

P= 74/0  P= 79/0  
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 بحث

 با قانوني مرتبط پزشکكي  احكام و جزایي قوانین از آگاهي

باالی  اهمیت از هااین گروه دانشجویان  برای ،طب اورژانس

سیاری  در .است  برخوردار  و ناآگاهي دلیل به موارد افراد ب

شرح  که نادرستي  اطالعات یا  خود شغلي  وظایف پیرامون 

ند  ند    های عرصککککه وارد دار ماني میشکککو  از خارج  که  در

ست  آنها شغلي  محدودهي  از خارج فرد طب  وقتي به که ا

قدا  خود عملكردیی عرصکککه به    ميا ید  ما یل  مین  و علم دل

 وارد خطاها اینی نتیجه .میشود  خطا دچار ناکافي،ی تجربه

س  صدمات  کردن شد مي به بیمار روحي وميج  بر عالوه با

سازد  متاثر را نیز انگردرم فرد شغلي  زندگي آن  اعتماد .می

 نیز فرد نفس به اعتماد از طرفي و میشود  کم وی به بیماران

 مساله  این .یابدمي کاهش مجدد خطا، بروز از ترس دلیل به

 با آن شککاغلین که طب اورژانسی حیطه در خصککوص به

 باالتری اهمیت از کار دارند، و سر  نفر دو سالمتي  و حیات

 مسککتلزم خطاها، گاهي مجازات ننینهم .اسککت برخوردار

ست    نقدی هایجریمه پرداخت ساله  این که سنگیني ا  نیز م

 تحت را و پیراپزشککكان پزشککكان شککغلي آیندهي میتواند

  .دهد قرار الشعاع

ساندن  حداقل به برای شي  که خطاهایي بروز ر  از فقدان نا

شتي  شاغلین  ناکافي آگاهي یا و آگاهي ست بهترین  بهدا  ا

شي  نیازهای سایي شنا  حل راه صلي  دان  تعیین میزان آنها، ا

 برنامهریزی برای جهت آنها قوت و ضعف  نقاط و آگاهي

 باشد.مي پیراپزشكان و پزشكان عملكرد و دانش ارتقاء

ضر حنتایج مطالعه  شرکت کننده       ا شجویان  شان داد که دان ن

به       ایدر از سکککواالت پاسکککخ    %38ن مطالعه به طور میانگین 

دسککتیاران  آگاهيرسککد میزان ميبنظر    صککحیح داده بودند.

طب اورژانس از مباحث پزشککكي قانوني به طرز قابل توجهي 

رود دانشجویان طب مينكه انتظار ایباشد. علي رغمميپایین 

اورژانس نسککبت به سککایر دسککتیاران دانش بیشککتری در مورد   

شند، چرا که      شته با شكي قانوني دا سبت به     این پز ستیاران ن د

گیرند که نیاز به     ميقرار هایي  راد بیشکککتر در موقعیت سکککایر اف

 قانوني اقدامت پزشكي وجود دارد.های در مورد جنبه آگاهي

عه        آگاهي وجود میزان  این با  نده در مطال افراد شکککرکت کن

ضر  ح شابه و در پاره   ا شابه با مطالعات م سایر  ای م از موارد از 

 1390 سککال در که پژوهشککي باشککد. درميمطالعات بیشککتر 

 آگاهي  میزان بررسکککي جهت  و همكارانش  پاشکککا   قادی 

صان    ص  و قوانین از یزد شهر  ماماهای و و زایمان زنان متخ

 دادند، انجام جنایي سککقط و درماني قانوني سککقط مقررات

 متوسکککطي آگاهي  (%57/39) پژوهش واحدهای اکثریت

 (. 11پژوهش داشتند ) موضوع به نسبت

 آگاهي برروی  2013در یک بررسکککي دیگر که در سکککال     

سبت به مباحث پزشكي قانوني در هند   ها نترنایدستیاران و  ن

شد   شجو مورد بررسي قرار گرفتند.    300انجام  شرکت  دان از 

با موضککوعات قوانین هایي کنندگان خواسککته شککد پرسککشککنامه

پزشککكي، مسککتندسککازی مدارک پزشککكي، اخالق پزشککكي،  

شكي را جوا  دهند      صور پز ضایت اگاهانه و ق ن اینتایج. ر

، رزیدت %70ها نترنایبررسي نشان داد که میزان پاسخ دهي   

و رزیدنت سال سوم    %56، رزیدنت سال دو  %9/44سال اول  

تایج بود.  4/60% ن بررسکککي نشکککان داد که اگرچه میزان    این

سبي قرار دارد با   آگاهي شجویان در حد منا ن وجود در ایدان

مانند مسکککتندسکککازی مدارک پزشکککكي و قصکککور  هایي زمینه

شود دانش  ميهمانطور که مشاهده  . (7)پزشكي ضعف دارند  

شرکت کننده در ا شجویاني که    ایفراد  سبت به دان ن مطالعه ن

 ما بررسي کردیم نسبت به پزشكي قانوني بیشتر است. 

در مورد مستندسازی    آگاهيکمترین میزان  اضر حدر مطالعه 

مدارک پزشککكي، مباحث مربوط به قصککور پزشککكي، جواز   

سایر مطالعات    ایدفن و گواهي فوت بود. ستای  ن یافته در را

باشد. بررسي کاهویي و همكاران  که به منظور ميشده  انجام

دانشککجویان پزشککكي نسککبت به مسککتندسککازی  آگاهيارزیابي 

و دستیار پزشكي  ینترنا134مدارک پزشكي انجام شد از بین 

 اطالع سککازی مسککتند قانوني هایجنبه از دسککتیاران  40%
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به  2004در سککال  (8)و همكاران  Dhanunjaya. داشککتند

انایي دسککتیاران در تكمیل گواهي فوت پرداختند. بررسککي تو

نها خواسته شد تا   آدستیار مورد مطالعه قرار گرفتند و از   590

گواهي فوت و علت مرگ موارد مرگ داخل بیمارستاني که 

به علت عفونت ادراری فوت شککده بودند را تنظیم کنند. تنها 

بل قبول در تكمیل         23% قا نده عملكرد  از افراد شکککرکت کن

 فوت داشتند. های واهيگ

در بررسککي ارتباط بین مباحث پزشککكي قانوني با سککابقه کار  

شد          شتر با سابقه کار افراد بی شد که هرچه  شان داده   آگاهين

ن ایباشککد.ميدر مورد مسککتندسککازی مدارک پزشککكي کمتر 

به        یکافتککه بر خالف انتظککار مکا بود. چرا ککه بکا افزایش تجر

ستیاران طبعا   سازی     نها درآ آگاهيد ستند ست  ميمورد م بای

ید      یدا کند. شکککا به علت فراموش کردن       این افزایش پ ته  یاف

نتایج  این مطالب در بین دستیاران سال باالتر باشد. با توجه به   

موزشکککي برای آبککاز هککای رسککککد برگزاری کالسميبنظر 

یافته غیر  این باشککد. اگرچهميباالتر الزاهای دسککتیاران سککال 

 رانای وجود سکککایر مطالعاتي که در     این  اباشکککد ب  ميمنطقي 

کند. در ميیید أرا ت طالعه حاضکککرمانجام شکککده اسکککت نتایج 

 ها ینترنانشکککان داد که ها  بررسکککي کاهویي و همكاران یافته     

بیشککتری در مورد مسککتندسککازی   آگاهينسککبت به دسککتیاران 

شنهاد کردند که       سندگان پی شتند. نوی شكي دا  این مدارک پز

 در شککده محول کارهای زیاد حجم طرخا بهیافته احتماال 

ستری  و سرپایي  هایبخش  به شده  سبب  که باشد  آنان به ب

در  .بسککدارند فراموشککي به را اطالعات گونه این زمان مرور

انجام شککده اسککت   ایران که در خارج ازهایي مقابل بررسککي

سال        این خالف شان داده است. یک بررسي در  موضوع را ن

دانشککجوی پزشککكي نشککان داد که  123در هند بر روی  2014

سابقه کار دارند به طور معناداری     10-6افرادی که بین  سال 

سکککال سکککابقه کار دارند در مورد      5-0بیشکککتر از افرادی که  

قانوني       حث پزشکککكي  با گاهي م ند  آ به همین طریق  (9)دار  .

Jasuma  در یک بررسکککي دیگر در سکککال    (7)ان و همكار

سکککال سکککوم نسکککبت به  های نشکککان دادند که رزیدنت 2013

بیشکککتری در مورد  آگاهي تر پایین های  سکککالی ها رزیدنت  

 مستندسازی مدارک پزشكي دارند. 

عه   اکثریت  ضکککعیف عملكرد و آگاهي  به  توجه  با   جام

شجویان  بالیني آموزش فرایند ارزیابي و بررسي  آماری،  دان

 در بسککتری و سککرپایي هایبخش در پزشککكي دسککتیاران و

 رنظ به ضککروری و الزم آموزشککي هایبیمارسککتان سککطح

 و تئوری دروس بین هماهنگي بهمیتوان  جمله از .رسککدمي

 وميک بررسککي پزشککكي، قانوني هایجنبه بر تأکید عملي،

 و آموزشککي شککیوه بررسککي صککبحگاهي، گزارش کیفي

 .(10)دنمو اشاره عملي مهارت آموزش

اروپا  های  که در برخي از دانشکککگاه    Mentorshipطرح   

سبي برای اموزش به برخي   ميشود  ميانجام  تواند راهكار منا

شد    ستیاران با شجویان  طرح  این . درد شكي  سا  دان ل اول پز

 طبقشککوند. ميسککرپرسککتي  باالتر سککال دانشککجویان توسککط

 با قزوین، پزشککكي علوم دانشککگاه در شککده انجام مطالعه

شجویان،  سنجي  نظر و طرح این اجرای شان  نتایج دان  داد ن

 و کردند استقبال  دانشجویي  هدایت شیوه  این از دانشجویان 

 .(11)داشتند دتأکی آن مداومت به

هاد    عات   ميپیشکککن طال نده  شکککود م ت  آی ثیر برگزاری  أبر روی 

قانوني بر روی میزان   های  دوره   آگاهي آموزشکککي پزشکککكي 

 آگاهيدستیاران پزشكي متمرکز شوند. همننین مقایسه سطح      

تخصصي مختلف در مورد مباحث پزشكي  های اران رشتهدستی

 باشد.  آینده تواند از اهداف مطالعاتميقانوني 

 نتیجه گیری

دسککتیاران  آگاهياین مطالعه  تالشککي بود برای بررس سککطح 

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

طح دسککتیاران در مورد پزشککكي قانوني در سکک   آگاهيمیزان 

دانشکککجویان از مباحث از     آگاهي میزان  . مطلوبي قرار ندارد 

بیماران  ترین عبارت بود از: نحوه رویكرد به   ترین به کم بیش

، فرم رضکککایت آگاهانه، نحوه کسکککب       ي و مواد مخدر لالك
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رضککایت از خانواده بیماران دچار کاهش هوشککیاری، قوانین  

مان مورد  نحوه برخورد با مصکککدو احیا  واتانازی در بیماران،     

سکککالمند  ،کودک ازاریوضکککر  وجرحهای جنایي،  تجاوز

و ها دیه، مستند سازی و پرونده نویسي   ، ازاری و همسرازاری 

ن مطالعه اینتایج و جواز دفن وگواهي فوت.  قصور پزشكي  

برای برطرف ها میتواند مورد توجه مسئولین اموزشي دانشگاه   

با توجه به  د. کردن نیازهای اموزشککي دانشککجویان قرار بگیر  

حث مطرح شککککده لزوم برگزاری دوره    با باز اموزی  ای ه م

 آگاهي رسکککد، چرا که  ميپزشکککكي قانوني ضکککروری بنظر   

شجویان در مورد    سب دان تواند پیامدهای مين مباحث اینامنا

ناخوشکککایدی در درجه اول برای خود پزشکککک و در نهایت      

 برای جامعه پزشكي در بر داشته باشد.
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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.  

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 were 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 of this study 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. 

Keywords: Forensic medicine, Knowledge, Emergency medicine residents. 

 


