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چكيده
مقدمه
هدف کلي این پروژه بررسي جنبههاي اخالقي خطاهاي پزشکي است که بهطور مشخص به بررسي جنبههاي
اخالقي بياحتياطي ،بيمباالتي ،عدم مهارت و عددم رعایدت نظامدا دولتدي پزشدکي در تشدخيص و تجدویز
ميپردازد.
روششناسي
این مطالعه با روش مرور سيستماتيک کيفي (بدو آناليز) اجرا شده است .مراحد کلدي اجدراي ایدن پدروژه
عبارت است از :الف) خالصهسازي هدفمند کتب ،مقاالت و دیگر آثار موردبررسي و نتيجهگيري از تعداد زیادي
مطالعات مداخلهاي و کمک به تصميمگيري در انتخاب روشهاي پيشگيري ،ب) بررسي مقاالت متعدد بدو
بروز خطا ،ج) پردازش دادههاي مطالعات مختلف و ایجاد دادههاي جدید و قاب اتکا و د) دستيابي به یک فهم
عميق و دقيق از مطالعاتي که به جنبههاي اخالقي خطاهاي پزشکي ميپردازند .دادهها با جستجو در بديش از
 02پایگاه و منابع اطالعات علمي معتبر داخ و خارج کشور جمعآوري شدد .خصوصديات اصدلي جسدتجوي
ساختاریافته این بود که داراي پایایي باال بود یعني تکرارپذیر بوده و در چند مرحله انجام شد.
يافتهها
یافتهها نشا داد که دریک دهه ،مرگهایي که به سبب مداخالت پزشکي ایجاد شدهاند تقریباً  8ميليو است
که بيشتر از ک مرگهایي است که آمریکا در همه جنگهدا داشدته اسدت 0222 .بيمدار هرسداله بده علدت
دستخطهاي نامرتب و درهموبرهم ميميرند 5/0 .ميليو جراحي و درما هداي غيرضدروري در سدا انجدام
ميشود .بيش از نيمي از جمعيت آمریکا درما هاي پزشکي غيرضروري دریافت ميکنند که برابر پنجاههدزار
نفر در روز است 20 .درصد مردم مستقيماً توسط اشتباهات پزشکي یا داروئي تحت تأثير قرار مديگيرندد .در
آمریکا مهمترین خطاها عبارتاند از :خودکشي بيمار  11/0درصد ،خطاهاي قب و بعد از عم جراحدي 10/1
درصد ،خطا در تجویز  11/1درصد ،جراحي روي موضع اشتباه  11درصد و افتاد بيمار  12درصد .بررسدي
مطالعات بر روي خطاهاي پزشکي نشا داد که خطاهاي پزشکي ممکن است هنگام تشخيص بيماري ،تجویز
داروها ،انجام جراحي ،بهکارگيري وسای پزشکي ،مراقبت از بيمدارا بسدتري در بيمارسدتا  ،تفسدير نتدایج
آزمایشگاهي و  ...رخ دهند .طبق گزارشها مربوط بده  (The Institute of Medicine) IOMتجدویز دارویدي،
جزء بزرگترین خطاهاي پزشکي در آمریکا محسوب ميشوند و بيمدارا بسدتري در بيمارسدتا هدا بدهطدور
متوسط روزانه یکبار با اشتباهات مربوط به این مورد مواجه ميشوند .بررسي مطالعات نشا داد کده دالیلدي
که باعث بروز خطاهاي دارویي و تجویز ميشود ،شام موارد زیر مديباشدند )1 :ناخواندا بدود نسدخههدا)0 ،
شباهت زیاد و نام داروها با یکدیگر )9 ،واضح و مشخص نبود دستور مصرف دارو )2 ،عددم نوشدتن شدک

دارویي )5 ،عدم نوشتن تعدداد داروي تجویزشدده )1 ،عددم نوشدتن راه مصدرف و سدرعت تزریدق دارو و )0
استفاده از اختصار در نوشتن نام دارو ،دوز مصرف دارو ،دفعات و روش مصرف.
بحث و نتيجهگيري
تحقيقات نشا داده است که خطاهاي پزشکي جزء هشتمين عامد مدرگوميدر در کشدور آمریکدا محسدوب
ميشوند و ساالنه  22الي  38هزار بيمار بر اثر اشتباهات و خطاهاي پزشکي جا خود را از دست مديدهندد.
همچنين در سا  0222با مطالعاتي که در زمينه حوادث ناگوار روي بيمارا در بدو ورود به بيمارستا هداي
کانادا انجام شد ،مشخص شد که خطاهاي پزشکي روي بيشتر از  0درصد از ایدن بيمدارا انجدام مديشدود و
تخمين زده شده که ساالنه  3الي  02هزار بيمار کانادایي به علت خطاهاي پزشکي که اجتنابپذیر هم بودند،
جا خود را از دست ميدهند.
نتایج نشا ميدهد که خطاهاي پزشکي در تجویز ،بسيار بيشدتر از خطاهدا و قصدوري اسدت کده در مرحلده
تشخيص توسط پزشکا و کادر پزشکي و حرفههاي مربوطه است .این نکته حائز اهميت است کده هدر چهدار
جنبه خطاي پزشکي شام بياحتياطي ،بيمباالتي ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي در تجویز دخي
هستند البته نقش عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي در این حوزه کمرنگتر از بياحتياطي و بيمباالتي
است و در حوزه تشخيص نيز عدم مهارت نقش پررنگتري دارد.
کليدواژه :اخالق پزشکي ،عدم مهارت ،عدم رعایت نظامات دولتي ،تجویز ،تشخيص.

