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نقش مستندسازی پزشکی و تروماتولوژی قانونی در کاهش

علی بناگذارمحمدی ، 1احد بناگذارمحمدی ،2مریم زارعنهندی

*3

 -1متخصــص پزشــکی قانونــی و مســمومیتها ،بخــش مســمومیت ،بیمارســتان ســینا ،دانشــکده پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات فلســفه و تاریــخ پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی تبریــز ،تبریــز ،ایــران  -2دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران ،دانشــکده طــب ســنتی ،مرکــز تحقیقــات فلســفه و تاریــخ پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
تبریــز ،تبریــز ،ایــران  -3فــوق تخصــص نفرولــوژی ،مرکــز تحقیقــات آمــوزش علــوم پزشــكي و مرکــز تحقیقــات نارســایی مزمــن کلیــه ،بیمارســتان ســینا ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی تبریــز ،تبریــز ،ایــران
*نویســنده مســئول :تبریــز ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز ،بیمارســتان ســینا ،دفتــر توســعه آمــوزش ،بخــش نفرولــوژی ،تلفــن 04135498260:نمابــر:
 04135498406تلفــن همــراه-09144002053 :پســت الكترونيــكdr_mzaare@yahoo.com:

دريافت 95/4/5 :پذيرش95/6/25 :

پرونــده پزشــکی 1بیمــار ،بــه عنــوان اولیــن و مهمتریــن
منبــع جمــع آوری اطالعــات میباشــد ،زیــرا هــر پرونــده
مجموعـهای از مســتندات مهــم در خصــوص ســامت ،بیمــاری
و اقدامــات تشــخیصی و درمانــی بیمــاران بــوده و در واقــع
مهمتریــن منبــع اطالعاتــی در مــورد بیمــار ،بیمــاری ،عملکــرد
پزشــک و نحــوه تشــخیص و درمــان صحیــح وی اســت .ثبــت
دقیــق اطالعــات در پرونــده بیمــاران نقــش مهمــی در حفــظ
2
حقــوق بیمــاران دارد .مستندســازی پروندههــای پزشــکی
یــک نیــاز مهــم قانونــی و حرف ـهای اســت ،زیــرا عــاوه بــر
تســهیل تبــادل اطالعــات بیمــار بــرای اعضــای تیــم درمانــی و
تضمیــن مراقبتهــای ارایــه شــده بــه بیمــار ،میتوانــد بــرای
تحقیــق ،ارزیابــی کیفــی و اهــداف پزشــکی و قانونــی نیــز
مــورد اســتفاده واقــع شــود ( .)1از جملــه مــواردی کــه نیازمنــد
مستندســازی دقیــق پزشــکی و قانونــی اســت همانــا حــوادث،
3
تصادفــات و خشــونت علیــه افــراد میباشــد .زیــرا ترومــا
باعــث تحميــل هزينههــاي اجتماعــي و اقتصــادي فراوانــی
بــر جامعــه شــده و از ایــن رو هــدف اصلــی سیســتمهای
درمانــی ،بازگردانــدن فــرد مصــدوم بــه جامعــه بــا انجــام
روشهــای درمانــی مناســب و اســتفاده از روشهــای حمایتــی
مالــی ،جســمی و روانــی صحیــح اســت .پیامدهــای اجتماعــی
و اقتصــادی حــوادث ترافیکــی کــه گریبانگیــر فــرد و یــا
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حتــی خانــواده فــرد آســیبدیده میشــود از طیــف وســیعی
برخــوردار اســت .ایــن پیامدهــا شــامل آســیبهای ســامت
جســمی ،روانــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و غيــره میباشــد.
صدمــات اقتصــادی مخــرب ترومــا بــر فــرد ،کاهــش کارایــی
فــرد مصــدوم را بیشــتر نمایــان میســازد؛ بــه طــوری کــه
هزينــهی درد ،غــم ،جراحــات جســمی و صدمــات روحــي،
هزينــه معلوليتهــاي دايمــي و هزينههــاي اداري بســیاری
از اوقــات الگــوی زندگــی ایــن قبیــل خانوادههــا را تغییــر داده
و حتــی گاه باعــث اختــال در مدرســه رفتــن و آموزشهــای
ضــروری کــودکان آن خانــواده میشــود ( .)4-2در مطالع ـهای
کــه دکتــر افضلــی و همکارانــش در مــورد اصــول صحیــح
پروندهنویســی انجــام دادهانــد مشــاهده شــد کــه در
پروندههــای پزشــکی  %55تــا  %98/3مســتندات ناقــص
هســتند ( .)5در پروندههــای پزشــکی ،عــدم ثبــت ضایعــات
بــه معنــی عــدم معاینــه تعبیــر شــده و نشــانه معاینــه ناکامــل
اســت ( )6 ,1و ایــن معاینــه ناکامــل در بیمــاران ترومایــی
کــه اکثــراً جهــت دریافــت غرامــت آســیبدیدگی نیازمنــد
ثبــت تمــام ضایعــات وارده در پرونــده پزشــکی هســتند،
میتوانــد تبعــات جبرانناپذیــری بــر بیمــار و حتــی پزشــک
معالــج وارد نمایــد ( )1بــه عنــوان مثــال ،فــرض کنیــد کــه
سرپرســت خانــواده بــه دنبــال حادثــه (رانندگــی ،شــغلی و
غیــره) دچــار شکســتگی اســتخوان ران یکــی از پاهــای خــود
شــده و عــاوه بــر ایــن شکســتگی ضایعــات متعــدد دیگــری
ماننــد پارگــی پوســتی ،چنــد کبــودی و چنــد ســاییدگی در
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ضایعــات نمایــد ( .)10 ,6بــه همیــن دلیــل ،حضــور متخصصــان
پزشــکی قانونــی در مراکــز درمانــی بــه عنــوان پزشــک مشــاور
و معاینــه مصدومــان توســط متخصصــان پزشــکی قانونــی در
کمتریــن زمــان بعــد از حادثــه و ثبــت بــه موقــع و دقیــق تمامی
جراحــات بیمــار در پرونــده بالینــی و تطبیــق ایــن جراحــات
بــا قانــون دیــات میتوانــد باعــث احقــاق حــق ایــن افــراد
بــه طــور کامــل شــود .الزم بــه ذکــر اســت ،انجــام معاینــه
تروماتولــوژی اولیــه میتوانــد رابطــی بیــن مراجــع قضایــی،
بیمارســتانها ،مراکــز بهداشــت و مراکــز پزشــکی قانونــی
باشــد ( .)8در مطالع ـهای مشــاهده شــد کــه بیشــترین میــزان
ثبــت ناقــص اطالعــات مربــوط بــه محــل ضایعــات حاصــل از
ترومــا ،تعــداد ضایعــات ،عمــق تشــریحی و شــدت ترومــا اســت
( )1و بــا توجــه بــه ایــن کــه طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت
جهانــی ،4آســیبهای ناشــی از تصادفــات تــا مدتهــا بــه
عنــوان یکــی از مشــکالت اصلــی ســامت جامعــه باقــی
خواهــد مانــد ( )11و طبــق پیشبینیهــای همیــن ســازمان
طــی  10ســال آینــده ،حــوادث ناشــی از تصادفــات بــه
تنهایــی دومیــن علــت ســالهای از دســت رفتــه زندگــی در
سراســر جهــان را شــامل میشــوند ( )12و نیــز بــا توجــه بــه
سیاســتهای کلــی ســامت ابالغــی توســط مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر تأمیــن عدالــت و توســعه کمــی و کیفــی
بیمههــای بهداشــتی درمانــی و نیــز فرمایشــات ایشــان مبنــی
بــر ایــن کــه بیمــار جــز رنــج بیمــاری نبایــد دغدغــه و رنــج
5
دیگــری داشــته باشــد ( ،)13ضــرورت مستندســازی پزشــکی
و تروماتولــوژی قانونــی 6در کاهــش عــوارض روانشــناختی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی پــس از ترومــا امــری بدیهــی
بــوده و توجــه بیشــتر مســئولین و سیاســتگذاران ســامت
کشــور را در ایــن خصــوص میطلبــد؛ همچنیــن امیــد آن
مــیرود کــه بــا سیاســتگذاریهای اصولــی در آینــدهای
نزدیــک شــاهد ایجــاد و توســعه درمانگاههــای تروماتولــوژی
قانونــی زیــر نظــر متخصصیــن پزشــکی قانونــی بالینــی ،7در
تمامــی مراکــز درمانــی کشــور بــوده و پــس از ایــن دیگــر
حــق بیمــار مظلومــی در اثــر تصادفــات و یــا خشــونتهای
خانگــی یــا اجتماعــی پایمــال نشــود .بدیهــی اســت در صــورت
راهانــدازی ایــن درمانگاههــا میتــوان از اطالعــات موجــود
جهــت ارتقــا و بهبــود نظــام مراقبــت مصدومیتهــا نیــز
اســتفاده کــرد.
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ســایر قســمتهای بــدن دارد کــه متعاقــب ارجــاع چنیــن
بیمــاری بــه مراکــز درمانــی ،پزشــکان معالــج حداکثــر تــاش
و تمرکــز خــود را در جهــت نجــات جــان بیمــار مینماینــد
وبــه همیــن دلیــل بالفاصلــه اقدامــات الزم جهــت انتقــال
بیمــار یــاد شــده بــه اتــاق عمــل و تصحیــح شکســتگی
اســتخوان ران وی را انجــام میدهنــد و در اغلــب قریــب
بــه اتفــاق ایــن مــوارد ،باقــی ضایعــات موجــود در روی بــدن
بیمــار کــه اغلــب جزيــی و ســطحی نیــز میباشــند و اکثــراً
نیــاز بــه درمــان خاصــی نیــز ندارنــد ،در پرونــده بالینــی بیمــار
و نظــام مراقیــت مصدومیتهــا ثبــت نشــده ،امــکان ثبــت
نداشــته و یــا بــه طــور ناقــص ثبــت میشــود وحتــی اگــر
تــاش در جهــت ثبــت اطالعــات کــرده باشــند نیــز معمــو ًال
بــه علــت عــدم آگاهــی پزشــکان معالــج از قانــون مجــازات
اســامی و نحــوه تطابــق ایــن ضایعــات بــا قانــون دیــات،
اطالعــات ثبــت شــده ناقــص بــوده و چنــدان کار آمــد نیســتند
و مســلم ًا در ایــن صــورت حــق بیمــار ســهواً بــه طــور فاحشــی
ضایــع میگــردد ،زیــرا هــر یــک از ایــن ضایعــات هــر چنــد
کوچــک و ســطحی مشــمول دیــهای درخــور توجــه اســت
( )7و گاه پیــش میآیــد کــه همیــن جراحــات و زخمهــای
کوچــک از قلــم افتــاده دیــهای بالــغ بــر چندیــن میلیــون
تومــان داشــتهاند .حــال فــرض کنیــد کــه ایــن بیمــار بــه
دلیــل شکســتگی اســتخوان ران خــود اجبــاراً بــرای چندیــن
روز در بیمارســتان بســتری بــوده و در ایــن مــدت ضایعــات
ســطحی موجــود در بــدن وی التیــام یافتهانــد و پــس از ایــن
کــه بیمــار توانایــی پیگیــری قانونــی و مراجعــه بــه پزشــکی
قانونــی را پیــدا کــرد تنهــا میتوانــد نســبت بــه شکســتگی
اســتخوان ران خــود تقاضــای دیــه نمایــد ،زیــرا بیمــار در
خصــوص ســایر ضایعــات موجــود در بــدن کــه التیــام یافتــه
و در پرونــده بالینــی وی ثبــت نشــدهاند نمیتوانــد ادعایــی
داشــته باشــد و پزشــک معالــج نیــز بــه دلیــل عــدم ثبــت
مناســب آنهــا توانایــی پاســخگویی بــه اســتعالمات قضایــی
را نــدارد و در نتیجــه  -حتــی بــدون توجــه بــه تبعاتــی کــه
ممکــن اســت بــرای پزشــک معالــج پیــش آیــد -بیمــار هیــچ
مدرکــی بــرای اثبــات ایــن ضایعــات در محضــر دادگاه و یــا
ســازمان پزشــکی قانونــی نــدارد (.)8
در حــال حاضــر ،در کشــور مــا برنامههایــی همچــون نظــام
ثبــت ترافیــک و ادغــام برنامــه حــوادث در نظــام شــبکه و نیــز
ایجــاد نظــام مراقبــت مصدومیتهــا و نظــام ثبــت اطالعــات
تحــت شــبکه در حــال راهانــدازی و تکمیــل اســت ،ولــی در
هیــچ کــدام از ایــن برنامههــا بــه مســایل فوقالذکــر پرداختــه
نشــده اســت ( .)9از ایــن رو توصیــه میشــود فــردی آگاه بــه
مســايل پزشــکی و قانونــی کــه معمــوال مداخل ـهای در درمــان
بیمــار نیــز نــدارد ،اقــدام بــه معاینــه بیمــار و ثبــت دقیــق تمامی
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