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  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا شانزدهمين همايش بين
  1393مرداد ماه  22- 24

  يرانا  – صفهانا
  

 

27 

 M27 سخنراني اصلي

  پيشگيري از قصور در دندانپزشكي از نگاه قانون
  

  1 امين شيرواني
  
 استاديار، گروه ارتودنسي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - 1
  

اي  همراه عدم موفقيت تيم پزشكي در برقراري ارتباط حرفهدر روند درمان دندانپزشكي گاه نتايج و عوارض درمان به 
هاي درماني، تشويق  عواملي از قبيل هزينه. تواند منجر به نارضايتي و دادخواهي از تيم پزشكي گردد صحيح با بيمار مي

عواملي ديگر وكال و افزايش آگاهي هاي مردم و اطالع رساني رسانه جمعي و بعضاً عدم كفايت باليني دندانپزشكان از 
عالوه بر ارتقاء خدمات درماني ارائه شده شناخت عوامل موثر در بروز . گردد افزايش شكايت از دندانپزشكان محسوب مي

  .شكايت و سير قانوني رسيدگي به شكايات قصور مي تواند باعث كاهش شكايت ها از تيم دندانپزشكي گردد
ه هاي فرهنگي متفاوت نشان داده است كه درصد كمي از بيماران نتايج مطالعات متعدد در كشورهاي مختلف با زمين

ناراضي ازدرمان به طور عملي از پزشك معالج خود شكايت مي كنند بر اين اساس ميتوان گفت كه عدم توانايي در 
ينه ساز برقراري يك ارتباط حرفه اي صحيح و منطبق با زمينه فرهنگي بيمار بين تيم دندانپزشكي و بيمار مي تواند زم

  .بسياري از شكايت هاي دندانپزشكي باشد
هاي قصور پزشكي همچنان با  در ايران عليرغم تالشهاي انجام شده در سالهاي گذشته روند قضايي پيگيري پرونده

نقايصي همراه است و تعدد مراجع رسيدگي و عدم وحدت رويه در سير قضايي بعضاً مي تواند باعث طوالني شدن سير 
  .تالف وقت و هزينه زياد براي تيم دندانپزشكي و بيمار گردددادرسي و ا

در مجموع مي توان گفت تعهد تيم دندانپزشكي در ارائه خدمات درماني با منطبق استاندارد و تالش در جهت برقراري 
عوارض درماني ارتباط حرفه اي صحيح با بيمار از جمله كسب رضايت نامه آگاهانه و نيز برخورد مسئوالنه در موارد بروز 

هاي ناموفق دندانپزشكي و همچنين آگاهي از امور قضايي مرتبط با پرونده هاي قصور مي تواند باعث اعتالي  و درمان
  .حرفه اي و كاهش موارد شكايت هاي قصور از دندانپزشكان گردد
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