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چكيده
مقدمه
تربيت نيروي انساني متخصص از دغدغههاي مهم هر كشور است .نيروي انساني متخصص براي بسياري
كشورها يك كاالي استراتژيك به شمار ميرود .به دليل جايگاه ويژه پزشكان در نظام خدمات بهداشتي
درماني كشور و به سبب تأثير مستقيم خدمات اين قشر بر روي شاخصهاي سالمتي جامعه ،بررسي وقايع
تندرستي و بهداشتي پزشكان يك اولويت به شمار ميآيد .بررسي شاخصهاي ميرايي بهعنوان يكي از
گوياترين شاخصهاي بهداشتي ميتواند به اين امر ياري رساند.
روششناسي
بهمنظور ارزيابي واقعه مرگ در پزشكان ايراني شاخصهاي ميرايي طي يك دوره  73ساله (از اول فروردين
سال  5731تا آخر اسفند  )5733در ميان ايرانياني كه فارغالتحصيل رشتههاي دكتراي عمومي ،تخصصي و
فوق تخصصي در يكي از رشتههاي پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و دكتراي علوم آزمايشگاهي بوده و در
زمان مطالعه داراي شماره نظام پزشكي يا داروسازي يا علوم آزمايشگاهي ثبتشده در سازمان مركزي نظام
پزشكي جمهوري اسالمي ايران بودند ،موردبررسي قرار گرفت.
يافتهها
تعداد كل موارد مرگ  5337مورد بود كه از آن ميان  5115مورد ( 51/1درصد) مرد و  31مورد (3/73
درصد) زن بودهاند .از ميان كل پزشكان متوفي  311نفر ( 31/73درصد) پزشكان عمومي 517 ،نفر (51/35
درصد) دندانپزشك 13 ،نفر ( 7/15درصد) داروساز 77 ،نفر ( 5/77درصد) متخصص علوم آزمايشگاهي و
 111نفر ( 75/7درصد) داراي مدارك تخصصي و فوق تخصصي بودهاند .ردهبندي تخصصي در ميان پزشكان
مرد متوفي به ترتيب فراواني عبارت بوده است از  -5پزشك عمومي  -7مدارك تخصصي و فوق تخصصي -7
دندانپزشكي  -3داروسازي  -1علوم آزمايشگاهي .اين ردهبندي در ميان پزشكان زن بهصورت  -5مدارك
تخصصي و فوق تخصصي  -7پزشك عمومي  -7دندانپزشكي  -3داروسازي بوده است.
اين مطالعه نشان داد كه ميزان مرگومير خام پزشكان در طي سالهاي شمسي كاهش يافته است (از
 53/15در هزار در سال  5711به  7/71در سال )5737؛ اما تعداد مطلق موارد مرگ افزايش داشته است (از
 71مورد در سال  5711به  577مورد در سال  .)5737بهعالوه فاصله زماني دو واقعه مرگ در يك سال در
طول سالهاي شمسي كاهش يافته است (از مقدار هر  53/1روز يك پزشك در سال  5735به مقدار 7/55
روز يك پزشك در سال .)5737
ميانگين سن مرگ در كل پزشكان متوفي  15/3سال شمسي بوده است .اين ميزان در ميان پزشكان مرد
 11/5و در ميان پزشكان زن  11/5سال شمسي بوده است .ميانگين سن مرگ در ميان پزشكان عمومي

 ،11/51در بين دندانپزشكان  ،11/15در بين داروسازان  15/11و در بين متخصصين علوم آزمايشگاهي
 11/51سال بوده است .سن متوسط مرگ در بين متخصصان  11/5سال بود .مرگهاي زير  31سال بهعنوان
مرگ نابهنگام در نظر گرفته شد .مرگهاي نابهنگام  711مورد ( 55/3درصد) از كل مرگهاي ثبتشده را
تشكيل داد .تعداد مرگهاي نابهنگام در طول زمان افزايش داشته است (از  5مورد در سال  5731به 75
مورد در سال  .)5737سن متوسط مرگ در اين زيرگروه در طي زمان كاهش يافته است (از  75سال در
سال  5731به  75/13در سال  .)5733خطر نسبي مرگ در پزشكان داراي تخصصهاي ارتوپدي،
چشمپزشكي ،گوش و حلق و بيني ،جراحي قلب ،جراحي پالستيك  5/75برابر (حدود اطمينان  51درصد=
 )5/11-5/15در مقايسه با پزشكان عمومي بود .به همين ترتيب خطر نسبي مرگ در رشته بيهوشي 5/51
برابر (حدود اطمينان=  )5/51-5/17مردان پزشك بود .كل علل مرگ ثبتشده در جمعيت موردمطالعه 711
مورد بود .شايعترين علل مرگ ثبتشده به ترتيب سكته قلبي با  511مورد ( 71درصد) ،تصادفات رانندگي و
حملونقل با  33مورد ( 73/3درصد) و شهادت  71مورد ( 51درصد) بود .اميد به زندگي براي پزشكان در
گروه سني  71-75سال بيشتر از جمعيت عمومي نسبت به سن اميد به زندگي و براي گروه سني  11سال
به باال كمتر از جمعيت عمومي بوده است.
بحث و نتيجهگيري
كل سالهاي زندگي ازدسترفته در ميان پزشكان متوفي برابر  57151/5سال بوده است .كل سالهاي مولد
زندگي ازدسترفته در ميان پزشكان در طي مدت مطالعه برابر  51331سال بوده است؛ درنتيجه به ازاي
هرسال شمسي  117/5سال مولد ازدسترفته و به ازاي فوت شدن هر پزشك قبل از  11سالگي 51/7 ،سال
مولد از ميان رفته است .مجري طرح و همكاران ،توجه به وضعيت سالمتي پزشكان و عوامل مؤثر بر كاهش
ميرايي آنها را ضروري ميدانند.
کليدواژه :شاخصها ،مرگومير ،خدمات بهداشتي درماني ،پزشكان ،ايران.

