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 يچالش ها نیاز مهمتری یکی پزشک يانسان است و خطاها یاز زندگ ریناپذ ییجدا یخطا بخش :مقدمه
اقدام یا عدم اقدام در به عنوان در تعریف  یپزشک يخطا. در سراسر جهان است مارانیسالمت بمرتبط با 

 يروش اشتباه برا کیاستفاده از  او یشده  يزیکامل اقدامات برنامه ر يعدم اجرامدیریت بیماري به صورت یا 
 ریمرگ و م شیاز افزا یحاک ریمطالعات اخ .شناخته می شود ماریبه ب یبیبدون آس ایهدف، با  کیبه  یابیدست
در هر  ریمرگ و م 250،000از  شیشود که ب یزده م نیتخم. متحده است االتیدر ا یپزشک ياز خطاها یناش

علت مرگ و میر در  نیبه سوم 1999در سال ین علت مرگ و میر از هشتمو است  یپزشک يخطا لیسال به دل
 ، ویپزشک يخطاها یو حقوق ی، فقهی، اخالقیپزشک يجنبه ها قیتحق نیدر ا .تغییر کرده است 2013سال 
 یدستورالعمل اخالقپیش نویس نسخه  تیقرار گرفته است، و در نها یابیمورد ارزمرتبط با آن  يها یژگیو سایر
  .تدوین شده است نفعانیذ يبرا یپزشک يخطاها

 
در انجام شده و شامل مطالعات نظري، کیفی و کمی  به روش میکس متد که تحقیقاین  :اجرا شرو

) نظري(در مطالعه کتابخانه اي  .ه استراهنماي اخالقی خطاهاي پزشکی شد یهنهایت منجر به تدوین نسخه اول
، با یفیدر مطالعه ک .شد جمع آوريمربوطه و منابع مقاالت  ،جستجو يو موتورها يدیبا استفاده از کلمات کل

متخصصین خالق، متخصصین ابهداشت و درمان،  رانیو متخصص، متخصصان و مد یمپزشک عمونفر اعم از  51
، از پرسشنامه خودساخته استفاده شده یدر مطالعه کم. حقوقدانان و وکال مصاحبه شده استعلوم اسالمی، و 

  .قرار گرفت دییو تأ یمورد بررسنیز پرسشنامه  ییایو پا ییروا. است

  
باید از سایر اصطالحات به ظاهر  یپزشک يخطاتعریف و مفهوم نشان داد که  يمطالعه نظر جینتا :نتایج

. افتراق داده شود ها يماریو عوارض بتقصیر و سوء رفتار حرفه اي،  ،يشامل سهل انگارمرتبط با خطاي پزشکی 
نتایج مطالعه کیفی منجر به شناسایی  .مورد بررسی قرار گرفت مختلف، انیاز منظر اد خطاي پزشکی ،نیهمچن

طبقه اعم از ماهیت خطاي پزشکی، مبانی نظري خطاي پزشکی، شفاف سازي در مدیریت خطاي پزشکی خود  5
 شترینشان داد که اگرچه ب یمطالعه کم جینتا. زیر طبقه شد 30و همکاران، و راهنماي اخالقی خطاي پزشکی با 

ی این اقدام را از نظر اخالقآن موافق بوده و و گزارش  ، اظهارثبت بعد از خطاي پزشکی شامل تیشفاف با پزشکان
از نظر پزشکان،  .می دهندرا انجام  یاقدامات نیچنعمل  درپزشکان  کمتري از ، اما تعداددرست می دانستند

و ترس از  یمسائل حقوقدم خطا، فقدان فرهنگ و بستر مناسب در جامعه و بیماران، مقصر شناخته شدن فرد مق
همچنین نشان داده شده که مهمترین عواقب عدم . کار بود نیعدم انجام ا لیدال نیدست دادن اعتبار مهمتر
جامعه پزشکی،  شان و جایگاهآسیب رسیدن به  بیمار،عتماد عبارتند از خدشه دار شدن ا افشاي خطاي پزشکی



 نیا جی، براساس نتانهایتا. و درد بیشتر براي بیماران و تحمل رنجهزینه هاي غیر ضروري به بیماران تحمیل 
ها و ارزش ها،  نشیب: قسمت اول. شد هیدر سه بخش ته یپزشک يخطا يدستورالعمل ها سینو شیمطالعه، پ

 اظهار، یپزشک يخطاثبت  محور اعم از چهارکه شامل  ها محور: و قسمت سومواژه ها، و  میمفاه: قسمت دوم
همچنین مدلی براي  .ی بودپزشک يو گزارش خطا کارانهم يخطااخالقی در مواجهه با  کردیو، ریکپزش يخطا

یک بسته خالصه . ثبت خطاي پزشکی در پرونده بیمار و مدلی براي گزارش خطاي پزشکی به سیستم ارائه شد
ي مناسب در جهت سیاستی نیز براي مدیران ارشد نظام سالمت به منظور سیاستگذاري ها و برنامه ریزي ها

  . مدیریت اخالقی نیز تدوین شد
  
که شناسایی و اصالح شود کننده  جادیعوامل ابه منظور کاهش خطاي پزشکی باید علل و  :يریگ جهینت
ثبت  .باید انجام شود یپزشک يبا خطاهادر مواجهه  اقدام، سه نیهمچن. است یستمیس دالیلآنها  نیمهمتر
از . ی به سیستمپزشک يو گزارش خطاها مارانیبه ب یپزشک يخطاها ي، افشامارانیدر پرونده ب یپزشک يخطاها
می  ،پایان نامه آن را تدوین کرده است نیپزشکان، که ا يبرا یاخالق يها دستورالعمل ابالغ و اجراي گریطرف د

عمل و  کبه ی ندهیدر آنشان دهد تا  یبه کادر پزشک را یپزشک يخطاهامناسب در مواجهه  یاخالق رویکرد دتوان
   .شودتبدیل  یرفتار اخالق

 
 
 


