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ند پنج دکتر جراح در بخش اورژانس با پدری روبروست که با انتقال فرز

اق عمل ساله اش که با تشخيص آپاندیسيت بستری شده است به اط

رورت معاینات بالينی وآزمایشات بيمار حکایت از ض. موافقت نمی کند

رای تمام تالش جراح برای متقاعد کردن پدر ب. جراحی فوری بيمار دارد

ی موافقت با جراحی کودك بی فایده است و همچنان وی بر درمان طب

.وی اصرار دارد



در شرایطی که بیماربا کانسر به هر دلیل؛ در سالمت کامل عقل ؛ 

عالقه ای به ادامه یا شروع درمان ندارد و پزشک نیز می داند که 

این امتناع از پذیرش درمان به زیان وی خواهد بود و چه بسا به 

مرگ وی خواهد انجامید، وظیفه پزشک چیست؟

آیا می توان به استناد وظیفه نجات جان بیمار و بدون توجه به 

خواست وی، به اجبار او را درمان کرد؟

آیا باید به حق انتخاب بیمار احترام گذاشت  تا  سرنوشت خود را رقم 

بزند؟ 



هيچ بيمار عاقل و بالغی را نميتوان بدون رضایت وی به پذیرش درمان پزشکی 
.واداشت

بيماران حق دارند درباره ( اتونومی )براساس اصل احترام به اختيار و خواست افراد 
.مراقبتهای پزشکی خود تصميم بگيرند



:اخالق 

ئه پس از ارااتونومی فرد ایجاب می کند که پزشك قبل از هر اقدامی با او مشورت نموده و

رمانها خود تصميم بگيرد ، از بين دبر اساس ارزیابیبه بيمار اجازه دهداطالعات کافی 

.از درمان امتناع کندحتی و یا انتخاب نمایدیکی را 

:قانون 
ب درمان بيمار بدون رضایت وی ضر( و  جمهوری اسالمی ایران)طبق قوانين تمام کشورها 

.وجرح تلقی ميشود

.گر اخذ رضایت آگاهانه درست نباشد قصور تلقی میشودا

.



و کسب رضایت باعث سالمت روانی، برطرف شدن عالیم: در یك مطالعه➢
.بهبود عملکرد بيمار و کنترل درد شده است

تحمل درمان -کاهش حاالت منفی و درد و اضطراب: در مطالعات دیگر➢
توسط بيمار

ی از چندین مطالعه مروری و متا آناليز نشان داده اند کسب رضایت جزء مهم➢
ارتباط موفق پزشك و بيمار است

نه شرکت پزشکی فعاالباعث می شود بيمار در فرایند مراقبتکسب رضایت➢
کند



اجد فرد ور  یابطال پذو توافق آزادانه ت آگاهانه عبارتست از یرضا

ا ی) يندرمايریم گیبر مشارکت در تصميمبن( ماریب)ت  یصالح

قاد به ت ، هدف و الزامات آن با اعتیاز ماهيآگاهبدنبال ( يقاتیتحق

يدرمانن روشیدترین و مفین مشارکت در انتخاب موثرتریر ایتاث

است و بیمار هر لحظه می تواند از آن( دینامیک)این رضایت پویا

منصرف شود و همچنین باید اطالعات جدید در باره درمان و 

.مراقبت به او ارائه شود

دادن اخذ رضایت آگاهانه هم مربوط به درمان بيمار و هم مربوط به شرکت: نکته 
افراد در آزمایشهای انسانی است



آشکارسازی  یا ارائه اطالعات : Disclosure 

ظرفيت یا صالحيت بيمار :Capacity or Competency

داوطلبانه بودن تصميم گيری برای بيمار :Voluntariness



توضيح تشخيص بيماری
توضيح طبيعت وهدف از درمان و نوع مداخله مدنظر

توصيف منافع وخطرات درمان پيشنهادی
تشریح درمانهای جایگزین و منافع وخطرات هریك از آنها

(نه بيشتر از واقع)مطرح کردن گزینه عدم درمان وتشریح خطرات آن
نتایج سرپيچی از درمان یا تاخير در آن

غل ، تاثيرات درمان یا عدم درمان برشيوه زندگی ،مسایل خانوادگی ،هزینه ها ،ش
. . .درآمد، بيمه و 

درنظرگرفتن اعتقادات مذهبی و فرهنگی بيماران
پاسخ به سواالت بيمار



➢Waiver( صرف نظر کردن  : )بيمار داوطلبانه بخواهد یك یا چند بخش
(فتدمسوؤليت بيشتری بر عهده پزشك می ا.)ازاطالعات به وی ارایه نشود

➢Therapeutic privilege( مصونيت درمانی  : ) پزشك در جریان
ه کسب رضایت از بيمار به او اطالعات الزم را ارایه نکند به این دليل ک

.اطالعات باعث رنج یا آسيب بيمار می شود

حيح در ایران هرچند به اصرار همراهان اتفاق می افتد ولی به نظر ميرسد شرعا و قانونا ص)

(“.(گاهی منافع برخی ازهمراهان بيمار مطرح است_. . . ارث وتوبه و وصيت وحالليت و ”)نباشد 



توانائی بيمار برای درك اطالعات مربوط به تصميم گيری درمانی و : ظرفیت 
فهم نتایج قابل پيش بينی تصميم گيری یا عدم تصميم گيری

ورد دیگر را ممکن است بيمار ظرفيت برای یك تصميم را داشته باشد ولی برای م
خير

ارزیابی شناختی و عمومی و اختصاصی: گاه ارزیابی تصميم گيری الزم ميشود

پزشك باید از ارائه اطالعات به نحو موثر مطمئن باشد و علت تصميم گيری را 
ارزیابی نماید

( بيمار در حالت کوما) ظرفيت به مرور زمان تغيير ميکند



سوال از بيمار در هنگام کسب رضایت و شروع ویزیت➢

توجه به نحوه استدالل کردن بيمار➢

(هر متوجه نشدنی عدم ظرفيت نيست)توجه به سطح فرهنگی بيمار➢

يمار مهم توانایی بيمار در درك اطالعات و تشخيص پيامدهای تصميم گيری ب➢
نه موافقت کردن او با نظر پزشکاست 

در صورت نياز استفاده از روشهای ارزیابی جامعتر➢



چه موقع ؟ 
ارزیابی اوليه حاکی از عدم ظرفيت بيمار است➢

از ارزیابی اوليه اطمينان نداریم➢

بيمار در مقام مقابله با تشخيص عدم ظرفيت برآید➢

: انواع 
تست های عملکرد شناختی➢

ارزیابی عمومی ظرفيت➢

ارزیابی اختصاصی ظرفيت ➢



ی، فارغ از تصميم گيری داوطلبانه به معنی حق بيمار در انتخاب آزادانه مراقبتهای پزشک➢

هرگونه تاًثير عوامل داخلی یا خارجی

و coercion،اجبارforceفاکتور های داخلی مثل درد و فاکتورهای خارجی مثل فشار➢

ميتواند بر انتخاب آزادانه بيمار تاًثير بگذارد manipulationفریب 

باید مراقبت ها با حداقل محدودیت بيمار همراه باشد➢



استفاده از زور مثل مهار فيزیکی و آرامبخشها➢

اجبار مثل تهدید بيمار به ترخيص در صورت عدم آزمایش➢

ه شده فریب یا بازی دادن عبارتست از دستکاری یا حذف تعمدی اطالعات داد➢
به بيمار به منظور وادار کردن بيمار به قبول درمان

ان خودداری این به این معنی نيست که پزشك از ترغيب بيمار به انجام یك درم) 
(کند

یك توصيه یعنی پزشك با در نظر گرفتن دالئل بيمار، او را به انجامترغیب➢
.  درمانی متقاعد کند



به چه معناست؟برائتاخذ

اخذ برائت این است که پزشك قبل از شروع به درمان خطرات احتمالی را به بيمار 

. یا ولی او تذکر دهد تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد

به عبارت دیگر با اخذ برائت به پزشك اجازه داده ميشود با توجه به تخصص و 

.معرض آسيب قرار دهدبيمار را در،صالحيت بتواند در مقام درمان



چيست؟برائتو رضایتتفاوت 

رضایت گرفته باشد، در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارتفقطاگر پزشك 
نيز تحصيل کرده باشد، عهده دار خسارت برائتر گمالی، ضامن است ولی ا

. پدید آمده نيست

البته در صورت قصور . اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شودفقط
.پزشکی، برائتی که قبل از درمان گرفته شده، باعث سقوط ضمان نيست



:495ماده 
دیه هرگاه پزشك در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن➢

ل از معالجه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پرشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قب
ه دليل برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض ب

وشی و مانند آن نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصيل برائت از او به دليل بی ه
.ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصيل می شود

در صورت عدم قصور یا تقصير پزشك در علم و عمل برای وی ضمان وجود-1تبصره ➢
.ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد

در . ولی بيمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است-2تبصره ➢
مقام موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئيس قوه ی قضائيه با استيذان از

م         رهبری و تفویض اختيار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبيب اقدا
.می نماید



:497ماده 

در موارد ضروری که تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشك برای نجات➢
ات وارده مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدم

.نيست



از نظر قانون، رضایت و برائت چه افرادی پذیرفته است؟ 

قانون مجازات اسالمی، ميتوان نتيجه گرفت که رضایت و برائت را باید 495با توجه به ماده 

ولیاخذ نمود، مگر در افراد بيهوش، نابالغ و مجنون، که باید از خود بيماراول از همه از 

.آنها رضایت و برائت گرفت

از طرفی در کسانيکه از نظر قانونی نياز به سرپرست دارند مانند افراد نابالغ، مجنون، محجور و

از جمله افراد دیگری که از نظر . آنها الزامی استسرپرستسفيه، اخذ رضایت و برائت از

دبيمار می باشننمایندگان قانونیقانونی رضایت و برائت آنها مورد پذیرش است، 

.رضایت و برائت همسر برای درمان همسر قابل قبول نمی باشد



صد در افرادیکه اقدام به خودکشی کرده اند، مانند مصرف دارو یا سم به ق➢
د، اخذ خودکشی، اگر حالت غير اورژانس است و بيمار رضایت به درمان نميده

اورژانس ولی اگر بيمار در وضعيت. رضایت و برائت از ولی بيمار ضروری است
.است، قانوناَ اخذ رضایت و برائت ضروری نيست



ی ب رضایت تلویحسکو درمانی یتشخيصاقداماتاکثردر (:ضمنی)تلویحی -1
به درمان و معاینه رضایتتلویحا وقتی فردی به پزشك مراجعه می کنداست؛ 

.دارد
رضایت ضمنی تنها در مورد اعمال اوليه بالينی مانند گرفتن شرح حال، تحت نظر قرار دادن، معاینه با دست و 

. را شامل نميشودرکتال گوشی صادق می باشد و معاینات خصوصی تر مثل معاینه واژینال یا 

اخذ رضایت یک روند مداوم و پویا ست و با تغییر شرایط بیماری و درمان باید تجدید : نکته 
.شود



ثی بهتر است نوع شفاهی در حضور شخص ثال. شامل شفاهی و کتبی است:(صریح)بيانی -2
ای مواردی که رضایت گرفتن مهم مينماید ورضایت شفاهی گرفته شده گزارش کتبی با امضدر وگرفته شود 

.همکار حاضر مفيد است

و قبل از انجام اقدامات خاص مثل گرفتن خون و یا رادیوگرافی معده با رکتومقبل از انجام هر گونه معاینه واژن یا 
.ماده حاجب رضایت بطور شفاهی گرفته شود

ست در موارد بستری در بيمارستان و اعمال تشخيصی و درمانی تهاجمی مثل جراحی، آندوسکوپی، برونکوسکوپی، ت
ک وبطورکلی اقدامات تشخیصی ودرمانی که با ریس... ورزش، کاتتریزاسيون قلبی و 

اخذ رضایت و همراه است یا بیش از یک ناخوشی مختصر مطرح می باشد 
.امی استزلبرائت کتبی، ا



ك برگه رضایت امضاء شده جایگزین روندکسب رضایت نيست ولی ی➢
سنداست

قوانين ثابتی برای انواع کسب رضایت وجودندارد➢
اگردرمان باخطرهمراه است ولی رضایت کتبی امضا شده نداریم حتما ➢

روندکسب رضایت ثبت شود




