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Abstract 
 

Background and purpose: Despite numerous advances in diagnosis and treatment of diseases, 
complaints against doctors and medical assistants are increasing. The aim of this study was to investigate the 
complaints of patients against orthopedic surgeons in Mazandaran province, Iran. 

Materials and methods: A cross-sectional study was done on the complaints of orthopedic 
malpractice cases made to Department of Forensic Medicine in Mazandaran province between 2011 and 
2014. 

Results: A total of 64 complaints was made in which the doctors were convicted in 49 cases 
(76.6%). The patients in these cases included 37 (75.5%) males and 12 (24.5%) females. The mean age of 
patients was 34.4 years. The most common complaint was malfunction Lack of organ function (39%, 
n=25). Among the cases 21 (42.9%) were admitted in state hospitals while 28 (57.7%) were hospitalized 
in private hospitals. 

Conclusion: A considerable number of orthopedic malpractice claims was proved. In order to 

prevent such cases, appropriate planning is required. 
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  گزارش کوتاه     
  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )192-  196(   1396سال    شهریور    152بیست و هفتم   شماره دوره 

193  1396، شهریور  152دوره بیست و هفتم، شماره                                                            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

 در استان مازندران يارتوپد نیاز متخصص مارانیب يها تیشکا یبررس
  

  1نسب یمیکر نیمحمد حس

   2پور يمهران رضو      
  2يسلمان غفار     

       3یقیتوفمحمد       

  4یحیمحمد ذب

  5فاطمه محمد نژاد      
  

  چکیده
هــا، رونــد یص و درمــان بیمــاريهاي متعــدد علمــی و تکنولوژیــک در تشــخرغم پیشرفتامروزه علی و هدف: سابقه

 نیاز متخصصــ مــارانیب يهــاتیشکا یباشد. هدف از این مطالعه بررسیشکایت از پزشکان و پرسنل درمان رو به افزایش م
  باشد.یدراستان مازندران م يارتوپد

ي طــی هاي شکایت از قصور پزشــکی در رشــته تخصصــی ارتوپــدپرونده يبر رو یاین مطالعه مقطع ها:مواد و روش
  ثبت شده بود، انجام شد.در اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران 1393تا  1390هاي سال

علــت  نیتــرمحکــوم شــدند. فــراوان يارتوپــد نیدرصد) متخصص 6/76مورد ( 49ثبت شده در  تیمورد شکا 64از  ها:یافته
 37پزشــکان شــد،  تیــکه منجر بــه محکوم یتیشکا 49درصد) مشاهده شد. از  39مورد ( 25عدم کارکرد اندام بود که در  تیشکا

 یشــاک مــاریب 21ســال بــود.  4/34 مــارانیب یســن نیانگیــ. مودنــددرصــد) خــانم ب 5/24مورد ( 12مرد و  مارانیدرصد) ب 5/75مورد (
  بودند. يبستر یخصوص مارستانیدرصد) در ب 1/57نفر ( 28و  یدولت مارستانیدرصد) در ب 9/42(

از بــروز  يریدر جهــت جلــوگ ستیبایشده بود که م تیمطرح شده منجر به محکوم اتیاز شکا یتوجه نسبت قابل استنتاج:
  .ردیصورت بگ یمناسب يزیربرنامه تیموارد منجر به شکا

  
  يارتوپد نیمتخصص ماران،یب ت،یشکاواژه هاي کلیدي: 

  
  مقدمه

و درمان  صیهرگاه پزشک هر کدام از مراحل تشخ
 ح،یصــح يهــایهــا و جراحــانرمــد ق،یــدق نهیاعم از معا

 نیالزم را طبــق مــواز يهــاییو مشاوره و راهنما يریگیپ
انجام نــداده باشــد، مرتکــب قصــور  یپزشک یو فن یعلم

ــک ــگرد یپزش ــکا دهی ــت. ش ــاریب تیاس ــک را  م از پزش

حرفه  یشغل يهاتنش نیتراز مهم یکیعنوان توان بهیم
آن ه و مشاغل وابسته بــ یبه حساب آورد. پزشک یپزشک

 اریبس یاجتماع تیو موقع تیگذشته از موفق يهااز زمان
 میقــد يهــا. پزشکان از زمان)1(اندبرخوردار بوده ییباال

ــــر ــــرم اسرارشــــان  کیش ــــردم و مح درد و غــــم م
  

 :sal_gh_07@ yahoo.com Email                                                                                  ، مازندران، ایرانيسار ینیامام خم مارستانیب، ساري -سلمان غفاريمولف مسئول: 
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،يارتوپد قاتیمرکز تحق ار،یدانش .1
  رانیا ،يمازندران، سار یعلوم پزشک دانشگاه ،يارتوپد قاتیمرکز تحق ار،یاستاد. 2
  رانیا ،يمازندران، سار یعلوم پزشک هدانشگا ،يگروه ارتوپد ار،یدست .3
  رانیا ،يمازندران، سار ی، دانشگاه علوم پزشکیپزشک عموم .4
  رانیواحد آمل، مازندران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ینیبال شناسی	کارشناس ارشد روان. 5
 : 4/4/1396تاریخ تصویب :            21/9/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             4/8/1395 تاریخ دریافت  
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اســتحکام آن کــه باعــث کــاهش  يزیــبوده و لــذا هــر چ
 ي. مطالعــات در کشــورها)2(گردد مضــموم خواهــد بــود

در سراســر  اتیشــکا نیــا زانیــدهد میگوناگون نشان م
 کایمتحده آمر االتیبوده است. در ا شیجهان رو به افزا

صد در 19 اتینوع شکا نیا زانی، م 990تا  1986از سال 
از  یناشــ شــهیهم تیمــوارد شــکا ).2(اســت افتهی شیافزا

که در آن  یطب يهانبوده بلکه درمان یجراح يهادرمان
نشده و موجب عــدم  یتوجه کاف کیبه اشکاالت آناتوم

و  مــارانیب یتیموجبــات نارضــا زیــدرمــان شــود ن تیکفا
  .)3(گرددیم تیعامل شکا

 کیــابــل دارنــد در مق دهیــدور عق انیاز سال پژوهشگران
و در مقابــل هــر  یشــفاه تیصــد شــکا ،یکتبــ تیشــکا
. بــا )4(وجــود دارد یناراضــ مــاریچهار ب ،یشفاه تیشکا

شده اســت کــه عوامــل  انیکه در مطالعات مختلف ب نیا
ــه بیمــاري زمینــه يبســیار اي، کــادر بیمارســتان و از جمل

ــکایت ب ــی و مــدیریت و ... در ش ــؤول فن ــارانیمس از  م
ر دارند ولی با این حال جراحان تأثی يارتوپد نیمتخصص

کــه بــه  يا. در مطالعــه)5(باشــدمــی یارتوپدي متهم اصل
ـــل شـــکا یبررســـ ـــالج در  مـــاریب تیعل از پزشـــک مع
کــل کشــور در  یکنندگان به سازمان نظام پزشــکمراجعه

انجام شده است،  80 یال 75 يهاسال یط يرشته ارتوپد
بوده  ل شدهاعما یخسارت جان تیشکا زهیانگ نیترشیب

 يهــاتیشــکا یمطالعــه بررســ نی. لذا هدف از ا)6(است
ــدران در  يارتوپــد نیازمتخصصــ مــارانیب دراســتان مازن

  باشد.یم 93-90 يهاسال
  

  مواد و روش ها
باشــد، کــه در آن یمــ ینوع مطالعه به صورت مقطع

 يرشــته ارتوپــد یاز قصــور پزشــک تیشــکا يهاهپروند
هــا بــر هداد يآورقرار گرفــت. روش جمــع یمورد بررس

نامــه و اســتفاده از اطالعــات موجــود در اســاس پرســش
 یادارات پزشک یپزشک ونیسیموجود در کم يهاهپروند

اســتان بــود.  ياهــیاستان مازندران و نظــام پزشــک یقانون

 مــار،یو شــغل ب التینامه شامل سن، جنس، تحصپرسش
 ت،یشــکا زهیــعلت و انگ ،یعلل قصور، نوع مرکز درمان

ــوع جراحــ  يمــارینحــوه کســب اطــالع از قصــور، ب ،ین
صــادره  يوارده و شــدت آن و را بیمحل آســ ،يانهیزم
 يبدست آمده توسط نــرم افــزار آمــار يهاباشد. دادهیم

21  SPSS شد. زیآنال 
 

  یافته ها و بحث
درصــد)  6/76نفــر ( 49 یمورد بررســ تیشکا 64از 

ســن  نیانگیــدرصد) مونث بودند. م 4/23نفر( 15مذکر و 
ســال قــرار  70تــا  8بــود کــه در محــدوده  4/34 مــارانیب

 6/40پرونــده ( 26مــا  یمورد بررس يهاداشت. از پرونده
 38 یو مــابق یدولتــ يهــامارســتانیدرصــد) مربــوط بــه ب

ـــده ( ـــو 4/59پرون ـــه ب طدرصـــد) مرب ـــامارســـتانیب  يه
علــت مراجعــه بــر حســب  نیتــرعیبودنــد. شــا یخصوص

نفــر  41ســتخوان ا یمربوط به شکستگ ترشیمداخالت ب
  .درصد) بود 64(

 تیشــکا 49در  یمــورد بررســ يهــاپرونــده انیم از
 یمحکوم و در مــابق يارتوپد نیدرصد) متخصص 6/76(

 یتیشــکا 49درصد) محکوم شدند. از  4/23( تیشکا15
 یشــاک مــاریب 21پزشــکان شــد  تیــکه منجر بــه محکوم

 1/57نفـــر ( 28و  یدولتـــ مارســـتانیدرصــد) در ب 9/42(
ــ يبســتر یخصوصــ مارســتانیدر بدرصــد)   10. از دبودن

نفرشــان  4حرکت شده بودند  تیکه دچار محدود ينفر
کــه  ينفــر 25درصد) پزشکان را محکوم کردند. از  40(

 28نفرشــان ( 7دچــار عــدم کــارکرد انــدام شــده بودنــد، 
کــه از  ينفــر 8درصد) پزشــکان را محکــوم کردنــد. در 

فــق بــه محکــوم کدام مو چیبودند ه یاندام شاک یکوتاه
کــه بــه  يمــاریب 10کردن پزشکان نشدند. در پرونده هــر 

 10عفونت دچار شده بودند پزشکان محکــوم نشــدند. از 
ــاریب ــد يم ــت ناکارآم ــه عل ــه ب ــ يک ــارج ي لهیوس  یخ
)Device failureپرونده حــق  1کردند تنها در  تی) شکا

از  یعصــب عاتیکه بــه علــت ضــا ينفر 7بود. از  ماریبا ب
 کــردننفر موفــق بــه محکــوم  3کردند  تیپزشکان شکا
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 زارش کوتاهگ

ــت بــد جــوش  يمــاریب 9پزشــکان شــدند. از  کــه بــه عل
ـــوردن ( ـــکاMalunionخ ـــد در  تی) ش ـــورد  2کردن م

که به علــت  يماریپرونده ب14پزشکان محکوم شدند. از 
ــکا ــکان ش ــد،  تیدرد از پزش ــوم  2کردن ــک محک پزش

درســت  صیپرونــده مربــوط بــه عــدم تشــخ 6شــدند. از 
 يا نــدهپرو 4مورد پزشک محکوم شد. از  1پزشکان در 

کــدام بــه نفــع  چیداشــتند، هــ تیکه در مورد تعرفه شکا
 یپرونده مربوط به شکستگ 41. از دینرس انیبه پا مارانیب

 16درصد) پزشکان محکــوم شــدند. از  5/19مورد ( 8در 
پرونــده  5بافت نرم، در  عاتیمربوط به ضا تیمورد شکا

مـــورد  5شــدند. در  درصــد) پزشــکان محکـــوم 2/31(
 عاتیبــه علــت ضــا يارتوپــد نیکه از متخصص یتیشکا

ــت در  یعصــب مــورد پزشــکان محکــوم  2صــورت گرف
پرونــده  1، در Fixationمربوط بــه  تیشکا 30بودند. در 

 يپرونــده 10پزشکان محکوم شــدند. در درصد)  5/27(
منجــر  تیکــه بــه شــکا مارانیمفصل ب ضیمربوط به تعو

ــ 2شــد، در  ــورد پزش ــوم شــدند. در م ــورد  2کان محک م
بــود  یمفصل عیما Tapمربوط به  اتشیکه شکا ياندهپرو

ــکا ــر دو ش ــه  تیدر ه ــدند. در مطالع ــه ش ــکان تبرئ پزش
Upadhyay يهــاتیعلــت شــکا نیتــرعیو همکاران، شا 

عصــب، اخــتالف طــول  بیشــامل آســ بیبه ترت مارانیب
مفصــل ران،  یدر رفتگــ ،یعروقــ بی، آســاندام، عفونت

درد مــزمن و  ،یعمقــ دیــکمپارتمان، ترومبــوز ور سندرم
فــوت  مــارانینفــر از ب 1اطــراف پروتــز بــود و  یشکستگ

عصــب و  بیدهد عفونت، آس ی، که نشان م)6(کرده بود
ــا ــدام، درد و شکســتگ زیعــروق، اخــتالف س ــد  یان مانن
 نیدر سطح بــ اتیعوامل شکا نیترمطالعه حاضر از مهم

کــه توســط  يامطالعــه در ایــو  ندیآیبه حساب م یالملل
Klimo بــا هــدف  کــایدر آمر 2000ســال  و همکاران در

صــورت گرفــت  يها از پزشکان ارتوپــدتیشکا یبررس
ــر ــرات کم ــتون فق ــکالت س ــا يمش ــرعیش ــه  نیت منطق

بــود  يپزشکان ارتوپــد يهادر پرونده ریدرگ کیآناتوم
  ندارد. یخوان)، که با مطالعه حاضر هم7(

  

  سپاسگزاري
کی قــانونی اســتان مازنــدران و نظــام ازسازمان پزشــ

پزشکی شهرستان ساري کــه نهایــت همکــاري در انجــام 
  شوداند تقدیر و تشکر میاین طرح داشته
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