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افزايش خطاهاي پزشکي به يک نگراني عمومي در ميان

ارتقاي ايمني بيمار گزارش کنند ،بنابراين گزارش خطاهاي

سياستگذاران سالمت تبديل شده است ( .)1بر اساس

حرفهاي براي ارتقاي امنيت بيمار ،امر اساسي و يک فعاليت

آخرين آمار منتشر شده ،پس از تصادفات ،سرطان ،ايذر و ،...

ضروري محسوب ميشود .زيرا از طريق گزارش خطا،

اشتباهات پزشکي به عنوان هشتمين علت مرگ در جهان

ميتوان انواع خطاها را با افراد دستاندرکار مراقب سالمت

محسوب ميشوند ( .)2مطالعات متعددي در زمينه قصور

در ميان گذاشت و شيوه پيشگيري از وقوع مجدد آنها را

پزشکي در سالهاي اخير انجام شده است ( .)3،3شيوع اين

آموزش داد ( .)2تاکنون خطاهاي متعدد پزشکي از جمله

پديده در اين پژوهشها متغير است که مهمترين دليل آن،

خطاهاي دارويي ،آزمايشگاهي ،پرستاري ،جراحي و ...

تفاوت در ماهيت رشتههاي مختلف پزشکي و تفاوت در نوع

گزارش شده است ،هدف از اين مطالعه گزارش يک مورد

فعاليت و وضعيت باليني حاکم بر آنهاست ( .)5مطالعهاي در

خطا در گزارش نتيجه آمنيوسنتز ميباشد.

کشور آمريکا نشان ميدهد که هر ساله حدود  00999نفر به

معرفي مورد

دليل اشتباهات پزشکي فوت مي کنند ( .)6در ايران نيز حدود

يک زوج با سابقه فاميلي (دختر عمه و پسر دايي) با

 5هزار شکايت به سازمان نظام پزشکي و حدود  7هزار

ضريب همخوني  %6.2در سال  1370ازدواج کرده و اولين بار

شکايت در سال  1305به سازمان پزشکي قانوني ارائه شده

در سال  1300به يک مرکز مشاوره ژنتيک مراجعه نمودند.

است ( .)2خطاهاي پزشکي ،يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار

آنها داراي يک دختر سالم و نيز يک پسر با اختالل تکاملي،

در کيفيت مراقبت ميباشند که پيامدهاي باليني و اقتصادي

تشنج ،استرابيسم با شرح حال زايمان دشوار و کاريوتايپ

چشمگيري نيز دارند .به طوري که ساليانه ،مسئول مرگ و

طبيعي ميباشند .تا سال  1303جهت پيگيري امور تشخيصي

آسيبرساني به هزاران انسان و افزايش هزينه درمان ميگردند

و ادامه روند مشاوره ژنتيک مراجعه نکرده اند  .مجدداً در سال

( .)7يکي از روشهاي اصلي افزايش ايمني بيمار ،استفاده از

 1303به دنبال بارداري ناخواسته مراجعه کردهاند (شکل

سيستم گزارشدهي و فراهم کردن امکانات براي آناليز و

شماره .)1

پيشگيري از بروز خطاهاست .وظيفه اخالقي تمام کارکنان

شكل شماره  - 1شجره نامهي خانواده
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تست غربالگري دبل مارکر درخواست گرديد و توضيحات

خانواده در فرم کسب اطالعات آزمايشگاه ،مثبت گزارش مي-

الزم در خصوص عدم امکان پيشگيري مناسب در صورت

شود .اين امر به خانواده توضيح داده شد و والدين درخواست

وراثتي بودن بيماري فرزند پسر آنها ،در جنين فعلي به علت

انجام آزمايش تشخيصي نمودهاند .آمنيوسنتز ،درخواست و در

موجود نبودن تشخيص مولکولي قبلي ،ارائه شد .تست غربال-

هفته  15بارداري انجام شد (شکل شماره .)2

شكل شمارهي  -2گزارش کاريوتايپ اول

آزمايشگاه ژنتيک به صورت صحيح پاسخ گو نبوده است

هيپوتيروييدي است.

و جواب آمنيوسنتز نامفهوم و غيرقابل استناد ،غيراستاندارد و

بحث و بررسي

بدون ارائه کاريوگرام گزارش شده است .تعداد سلولهاي

در گزارش کاريوتايپ اول ،موارد زير خطا محسوب مي-

بررسي شده مشخص نيست .در انتهاي گزارش ،اقدام بعدي

گردند .به منظور بررسي سلولهاي آمنيوتيک حداقل بايستي

پيشنهاد نشده است .عليرغم تماسهاي مکرر با آزمايشگاه

 15سلول چک شود و اگر يافتهاي غيرطبيعي به دست آمد ،در

مربوطه ،جواب قابل استنادي به دست نيامد .پزشک معالج به

کشت دوم تاييد گردد .در اين گزارش فقط دو سلول مورد

درستي راهنمايي نشده است .اين امر ،نگراني شديد خانواده را

بررسي قرار گرفتهاند .در کاريوتايپ مايع آمنيون ساتاليتهاي

به وجود آورد .در مشاوره بعد از تست ،با ارائه توضيحات

کروموزومهاي  21 ،15 ،13 ،13و  22به خوبي رنگ نمي-

الزم به خانواده وگوشزد نمودن اتمام فرصت سقط درماني

گيرند و ممکن است گزارش اوليه فقط يک ارتيفکت بوده

قانوني در صورت مشکلدار بودن جنين ،بنا به درخواست

باشد که فقط با بررسي مجدد کاريوگرام ميتوان در اين

مراجعين مجدداً آمنيوسنتز انجام شده و در آزمايشگاه ديگري

خصوص قضاوت نمود .در نتيجه ،آمنيوسنتز اول پزشک

مورد بررسي قرار ميگيرد و نتيجه آن طبيعي گزارش ميگردد.

ارجاعدهنده به درستي راهنمايي نگرديده و توضيحات الزم

فرزند ،سالم به دنيا ميآيد .در تاريخ  1305/3/10کودک

ارائه نگرديده است.

مجدداً معاينه شده است؛ فعالً سالم و مشکوک به

از آنجا که دستورالعمل سقط جنيندرماني سازمان پزشکي
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آزمايشگاهي و کارشناسي مورد پذيرش جهت اثبات بيماري و

اشتباه در پروسيجر جراحي ،اشتباه در استفاده از فناوري و

انديکاسيون مورد نظر براي صدور مجوز ،موجود هستند؛

تجهيزات ،و اشتباه در تفسير تستهاي پاراکلينيک ميباشند

بنابراين ،اين نوع گزارشات غيراستاندارد تلقي شده و در

( .)2بر اساس شواهد موجود ،کشور ما در حوزه روشهاي

فرآيند صدور مجوز دخالت داده نميشوند .شايسته است

ثبت و پيگيري و رسيدگي به تخلفات پزشکي به مقدار زيادي

آزمايشگاههايي که اينگونه افراد را پذيرش مينمايند ،حداقل

از استانداردهاي جهاني عقبتر است (.)0
به طور کلي خطاهاي پزشکي را ميتوان از دو ديدگاه

استانداردهاي مورد نياز را مد نظر قرار دهند.
از عدم تطابق ميان دو نتيجه کاريوتايپينگ و عدم شفافيت

مورد بررسي قرار داد.

و صراحت در بررسي اول ميتوان "عدم تسلط و مهارت

الف) ديدگاه سنتي يا رويکرد فردي :1در اين ديدگاه ،هر

علمي در انجام آزمايش"را طرح نمود .از آنجا که نتيجه ارائه

فردي به تنهايي پاسخگوي عمل خويش است .بر اساس چنين

شده در کاريوتايپ اول و حتي دوم ،تاثيري در بيمار شدن

استداللي در صورت وقوع خطا ،بدون در نظر گرفتن علل و

مستقيم نداشته است ،بنابراين تنها از جنبه ايجاد نگراني براي

عوامل زمينهاي آن ،تنها فرد پاسخگو مي باشد .براي بهبود

والدين و ايراد هزينه بيمورد براي تکرار آزمايش قابل طرح

عملکرد افراد ،از روشهايي براي فرد خطاکار استفاده مي

است؛ که هر دو مورد ذکر شده در حوزه مسئوليت مدني

شوند ازجمله آموزش اجباري ،هشدار ،وضع قوانين و

هستند و جنبه کيفري ندارند .رسيدگي به اينگونه خطاها در

مقررات ،و تعيين مجازات .

حيطه اختيارات سازمان نظام پزشکي و اداره امور آزمايشگاه-

ب) ديدگاه جامعنگر يا رويکرد سيستمي :2طبق اين

هاي دانشگاهها و آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت

ديدگاه ،در يک سيستم عالوه بر افراد ،عوامل متعددي وجود

است .اطالعات خانواده و مستندات آزمايشگاه گزارشکننده،

دارند که بر يکديگر تاثير ميگذارند .طبق تعريف ،سيستم

همگي نزد نويسندگان موجود است.

مجموعهاي از عناصر مستقل است که براي رسيدن به يک

گزارشهاي بينالمللي درباره خطاهاي پزشکي در

هدف مشترک با يکديگر تعامل دارند .در اين ميان ،انسان به

کشورهاي مختلف حاکي از اين واقعيت است که متأسفانه با

عنوان جزئي از يک سيستم ،معموالً در آخرين سطح چرخه

وجود پيشرفتهاي قابل مالحظه علمي و حضور فناوري

قرار گرفته و در واقع عملکرد نهايي سيستم است ،نه علت

نوين در عرصه خدمات تشخيصي و درماني ،ميزان آنها سير

ريشهاي خطا .به اين ترتيب ،تا هنگامي که علل ريشهاي خطا

صعودي داشته است ( .)2انجام يا عدم انجام اقداماتي که

شناسايي نشده و برطرف نشوند ،آن خطا مکرراً توسط يک

پتانسيل ايجاد آسيب به بيمار را دارند و در قضاوت افراد

فرد خاص يا هر فرد ديگري که جايگزين وي شود ،تکرار

خبره اشتباه تلقي ميگردد و قابل پيشگيري بوده است ،خطا

خواهد شد .در رويکرد سيستمي به جاي سرزنش افراد

ناميده ميشوند ( .)7خطاهاي پزشکي ،قصور خدمت يا

خطاکار ،به خطاها به عنوان پديدههايي اجتنابناپذير که مي-

ارتکاب عمل اشتباه در برنامهريزي يا اجرا تعريف ميشوند که

توان از آنها جهت ارتقاي عملکرد سيستم بهره برد ،نگريسته

به طور بالفعل يا بالقوه سبب يک نتيجه ناخواسته ميشوند .در

ميشود .رويکرد سيستمي ،کوششي در جهت تغيير سيستم به

واقع خطاها يا اشتباهاتي که توسط گروه پزشکي رخ ميدهند
و مي توانند منجر به آسيب بيمار شوند ،شامل اشتباهات
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منظور ،بايد به بررسي و تحليل عوامل زمينهاي تاثيرگذار بر

افزايش کيفي عملکرد موسسات مراقبت سالمت به وسيله

پيدايش خطا در داخل سيستم پرداخت (.)0

سيستمهاي تصميمگيري باليني کامپيوترمحور ،نتيجه استفاده

تحليل علل ريشهاي خطاهاي پزشکي فرآيندي است که

رايج و معمول فناوري اطالعات در حوزه سالمت ميباشد ،که

طي آن ،عوامل اصلي منجر به وقوع يک رخداد هشداردهنده

اگر به نحو مناسبي به کار گرفته شوند مزاياي عمدهاي مانند

يا حادثهاي ناگوار (اعم از مرگ ،واکنش دارويي و )...

برنامهريزي بهتر ،کاهش هزينهها ،کاهش خطاهاي پزشکي و

شناسايي ميشوند .در اين تحليل ،به جاي پرداختن به عملکرد

افزايش کيفي خدمات را نصيب سازمان مينمايد ( .)19با

افراد ،در درجه اول بر سيستمها و فرآيندهاي موجود در آنها

توجه به اينکه زمان در نظر گرفته شده براي ختم بارداري

تأکيد ميشود .به اين صورت که از برخي علل خاص در

قانوني در کشور ايران در حال حاضر  10هفته و  6روز مي-

فرآيندهاي باليني که منجر به ايجاد خطا شدهاند به سوي علل

باشد ،الزم است آزمايشگاههايي که اقدام به دريافت نمونه

مشترک در فرآيندهاي سازماني پيش رفته ،و اصالحات بالقوه

آمنيوسنتز جهت بررسي کاريوتايپ جنين مينمايند اين

در اين فرآيندها و سيستمها را که ميتوان براي کاهش احتمال

محدوديت زماني را در نظر گرفته و در اسرع وقت جواب را

چنين خطاهايي در آينده اعمال نمود ،شناسايي ميکند .تحليل

مطابق با استانداردهاي موجود و کامالً شفاف ارائه نمايند.

علل ريشهاي خطا ،تکنيکي است که به ما اجازه ميدهد تا

انجام مشاوره ژنتيک علمي و دقيق ،اهداف سالمت عمومي را

علل اصلي يا اوليه خطاهاي پزشکي را پيدا کنيم و با حذف و

در مراقبتهاي بهداشتي ارتقاء ميبخشد .رعايت مالحظات

اصالح آنها ،احتمال وقوع مجدد خطا را کاهش دهيم .با

اخالقي و مرتبط با اين امر بايد مورد توجه جدي فعاالن اين

کمک اين تکنيک ميتوان عواملي که بيمار را در معرض خطر

عرصه قرار گيرد (.)11 -15

قرار ميدهند ،شناسايي کرد .به منظور کاهش خطاهاي

مشاوره بايد غيرمستقيم و غيرجهتدار بوده ،از اضطراب و

پزشکي ،مجموعه مقاالت و پژوهشها ،دو نوع فناوري مهم را

ابهام بيمار و خانواده بکاهد ،نه بر آن بيفزايد .از آنجا که

براي کاهش و جلوگيري از خطاهاي پزشکي معرفي کردهاند:

سقطدرماني داراي شرايط کامالً شفاف و دقيق است ،پاسخ

 .1ثبت کامپيوتري دستورات پزشکان و ارائهدهندگان خدمات

آزمايشگاه بايد با رعايت تمام موارد ارائه گردد.

سالمت ()COPE؛ روشي است که پزشکان دستورات خود را

نتيجهگيري

به صورت آنالين در آن مينويسند و در واقع يک سيستم

خطاهاي پزشکي ،موضوعي معمول و اجتنابناپذير در

کامپيوترمحور با امکانات متنوع ميباشد .2 ،سيستم پشتيبان

سيستم سالمت ميباشند .انواع خطاهاي پزشکي در کشورمان

تصميمگيري باليني )(CDSS؛ اين سيستم حمايت از تصميم

عموماً به صورت موردي گزارش ميشوند و نحوه برخورد با

گيري باليني ،براي بيماران يا پزشکان و اطالعات مربوط به

آنها به صورت رويکرد فردي و به شکل سنتي است .با اين

بيمار را فراهم ميکند .اطالعات به صورت هوشمندانهاي

رويکرد ،نه تنها از ميزان خطا کم نشده بلکه طبق آمار ،رو به

انتخاب شده و در زمانهاي مناسب نمايش داده ميشوند؛ به

افزايش ميباشد .همچنين مطالعات صورت گرفته در اين

نحوي که با اجراي پرونده کامپيوتري بيمار و همچنين با

مورد کم بودهاند و تاکنون يک ساز و کار جامع جهت مقابله
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گونهاي است که احتمال وقوع خطا در آن کم شود .براي اين

انبوهي از دادههاي دقيق و کامل ،ادغام و يکپارچه مي شوند.
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رسيده که نظام سالمت در مواجهه با خطاهاي پزشکي،

بدين وسيله از همکاري و نظرات ارزشمند همکاران

رويکرد سيستمي و استفاده از فناوري را به کار گيرد تا شاهد

محترم متخصص ژنتيک پزشکي خانم دکتر فرخنده بهجتي،

کاهش چشمگير خطاهاي پزشکي و افزايش سالمت افراد ،که

آقايان دکتر آرش عليپور و دکتررضا پژومند و دکتر رضا

هدف اصلي اين نظام مي باشد ،باشيم و اين تغيير نگرش به

رئوفيان تقدير و تشکر به عمل ميآيد.

دست سياستگذاران حوزه سالمت اتفاق ميافتد.
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با آن طراحي و اجرا نشده است .به نظر ميرسد وقت آن

تقدير و تشكر

مجله ايراني
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Prevention of laboratory errors in genetic study and related ethical issues: a case report
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Abstract
Errors in health care services may cause irreversible harm in some cases. Medical errors are a threat to the
welfare and health of the patient and their family and should be prevented. The majority of medical errors
have little impact on human health, but some of them cause huge losses. This report describes a case of
laboratory error in amniocentesis during pregnancy in which uncertain test result caused anxiety and lots of
concern for the family. Inappropriate approach to medical error causes more errors to happen. Studies have
shown that appropriate reporting and shift from traditional to systematic approach are important factors in
reducing the frequency of medical errors.
Keywords: Genetic screening, Amniocentesis, Laboratory error, Medical error, Medical ethics.
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