اساسی ترین حقوق یموااا داد اضوایت آگاهانو و
قبقل یک اوش معالج می اشد ک این وظیف ر عهود
مستقیم پزشک معوال وقد و قا ون انتقوال و دیگور
نیست.
ثبت کتبی این اضایت معموق دا پو یرش یمااسوتانها
هنگام مراجع یماا انجام می شقد اما فرمهوا مختلفوی
از اضایتنام هوا هسوتند کو نوا و نیواز یمااسوتا و
سیاستها داخلی دا سایر خشوها یمااسوتا تنظویم
می شقد
چهاا اضایت پشت رگ پ یرش و خالص ترخیص ،فورم
اضایت آگاهان  ،اضایت ترخیص ا مین شخصی  ،اجواز
استفاد از اطالعات پروند  ،اضایت واگو اا اطالعوات و
 ...از اقسام این اضایتنام ها می اشند.
صرف نظر از مکا اخ اضایتنام  ،مقراات اخو اضوایت
دا هم خشها یکسا است ک دا این پمفلت صقات
اجمالی آ می پردازیم.
 چه کسانی می توانند رضایت بدهند؟
 تمامی اضایت نام ها اید دااا امضا یوا اثور انگشوتشخص یماا اشد
 دا صقاتیک یماا سن قانقنی نرسید اشد ،مست ویا دچاا اختال ت ذهنی و اوانی اشود اضوایت نامو هوا
اید تقسط ولی و یا سرپرست قانقنی و تکمین گردد.
 .1سن قانقنی دا اکثور کتوا اخوال پزشوکی 18
سال دا نظر گرفت شد است

 .2منظقا از ولی یماا
حاکم شرع می اشد

ترتیا پدا ،جد پودا و

 .3وظیف و تشووخیص اینک و یموواا دااا اخووتالل
ذهنی و اوانی است ر عهد پزشک می اشد
 مادا یماا فقط دا صقاتی ک حضانت نام (قویم ناموقانقنی) از دادگا داشت اشد می تقاند اضایت دهد
 دا یمااا خوانم و متاهون  ،چنان و عمون جراحویزیبایی و یا مر قط دستگا تناسلی اشد اضایت عمون
اید از پدا و همسر یماا و را سایر اعموال جراحوی از
پدا اضایت اخ می گردد ولی هتر است از شقهر یمواا
نیز اضایت حاصن شقد
 یمااا اوانی دا صوقاتی کو قوادا و داا ماهیوتاوش دامانی اشند  ،اضایت نام از خقد آنا گرفت می
شقد و دا صقات عدم داا و قدات تصمیم گیر طبو
ند  2ماد  59از ولی و سرپرستشا اضایت گرفت شقد.
 دا مقااد کهقلت سن یا افراد شدیداً عقا ماند ذهنیک از داد اضایت امتناع می وازند ،اگر ا امتناع شخص
از داما امکا آسیا شدید را یماا وجقد دااد و
اضایت دو دلین معققل ،داد نمی شقد ،پس از تایید
یماا ذهنی فرد ،ر اساس قانق محلی می تقا
تقاضایی دادگا ک قیقمیت تثبیت شد دااد  ،فرستاد
و شخص اا داما کرد.
دا مقااد دیگر ققانین مداخل اواژانس موی تقانود کموک
کنند اشد

و اما محاکم ،قیم آزاد افوراد هسوتند ودادگوا تنهوا دا
مقااد مقتضی مداخل نمقد و پوس از امتنواع شوخص از
داما  ،او اا مجبقا پ یرش داما می کند.
 یماا عاقن و الغ موی اشود اموا تورس ناشوی از یواخطرات احتمالی اعمال دامانی ممکن اسوت حوال و اا
وخیم و یا ا وجقد خطر جانی از مبوادات و داموا و
کلی منصرف نمایود دا موقااد فوق و مشوا آ از ولوی
یماا می تقا اخ رائت کرد و اگور دسترسوی و ولوی
یماا میسر نباشد حاکم شرع یا دادستا مشوروع جوا
و تصمیم می گیرد .
 دا مقااد اواژانسی افراد ک نیاز اخ اضوایت قویمیا ولی می اشد و احتموال خطور افتواد جوا یمواا و
عدم دسترسی و ولوی یمواا وجوقد دااد اخو اضوایت
الزامی نیست و خقد پزشک و پرسنن تصمیم می گیرند.
نکاتی درباره استانداردهای رضایت:
 امضاء اضایتنام شامن نام و نام خانقادگی ،نام پدا ،کدملی و ذکر تاایخ و ساعت است و ااجح تر اثر انگشوت از
انگشت سبا دست است .هتر است مقضقع نقع یماا
و یا نقع اقدام ک قراااست انجام شقد  ،طقا خالص ذکر
شقد
 یمواا یوا اولیواء ایود دا جریوا کامون یمواا  ،نوقعجراحی و یهقشوی ،عقاقوا و عوقااآ آ قوراا گیرنود،
نا راین دا صقات عدم آشونایی یمواا وا ز وا اسومی
کشقا ،اید را او مترجم گرفت و پس از تفهویم طوقا
کامون ضومن داا ایون مسولل دا اضووایتنام عوالو وور
امضا یماا ،نام و امضا مترجم نیز داا شقد

 اشخاصی ک دااوها آاام خش مصرف کرد اشوند واضایت می دهند ممکن اسوت عودا ادعوا کننود کو دا
هنگام داد اضایت صالحیت نداشت اند را جلقگیر
از روز مشکن هتر است قبن از قبوقل اضوایت یمواا از
داا یموواا دا مووقاد ماهی وت و عووقااآ دامووا یق وین
حاصن کرد و تمام آنها اا ثبت نمایید.
 اضایت نام ها قصقا پزشکی اا شامن نموی شوقد و دانتیج نمی تقانند ح شکایت تقسط یمواا از پزشوک اا
سلا نمی کند.
 گاهی پس از اقدامات اولی و اواژانوس و ایون نتیجومی اسیم ،ک جراحی فقا یا قطع عضوق صودم دیود
زم می آید و اولیاء مصدوم دا الین او حضوقا نداانود و
یا اضایت جراحی یا قطع عضوق نموی دهنود ،دا ایون
مقاد اید فقااً مراتا اا اطالع ایاست دادسرا اساند تا
ا اعزام پزشوکا قوانقنی ورا معاینو مصودوم گوقاهی
اسمی ک متضمن مصلحت یماا اشد صادا نمایند.
 دا مقاقع سیاا فوقا کمیسویقنی مرکوا از سو تونطبیا حاضر دا یمااستا آنها تشکین شقد ،آنها هر چ
اأ دهند اید اجورا گوردد و سومس مراتوا و اطوالع
مقامات قانقنی رسد.
 دا مووقااد کوو فقووط یووک طبیووا دا دامانگووا یووایمااستا وجقد دااد ،می تقا ا راسی جقانوا امور و
احتیاط زم نظر خقد اا دا جلس ا ثبت نمقد از کادا
فنی همکاا خقد ،مانند پرسوتااا و پزشوکا یوا ماماهوا
عنقا شاهد امضواء گیورد ،و شورط آ کو یمواا دا
وضعی اشد ک نتقا او اا مرکز مجهزتر فرستاد.

 دا اضایت ا مین شخصی این  5محل اید طی شقد: -1یماا صالحیت تصمیم گیر داشت اشد .
 -2پزشک یماا اا معاین کند.
 -3تقسط پزشوک و کوادا داموانی شورحی از یمواا و
خطرات احتمالی آ جهت یماا و همراهوی و تقضویح
داد شقد.
 -4فرم اضایت ا مین شخصی را یماا و همراهیوا و
پرسنن خقاند شقد و امضاء شقد
 -5دستقاات عود از تورخیص و یمواا داد شوقد و دا
پروند ثبت گردد.
 تفاوت رضایت و برائت:

بیمارستان قمر بنی اهـشم (ع) جوین
آشنایی با
جنبه های قانونی اخذ رضایت

کسا اجاز کادا داما و پزشک قبون از
اضایت نام
داما یا عمن جراحی اشاا می کند ولی دا رائت نامو
اگر یماا دا طی داما دچاا عوقااآ یوا نقوص عضوق
گردد دا صقاتی ک پزشک ور اسواس موقازین علموی و
فنی عمن کرد اشد پزشک مقصر نیست
 موارد اورژانس پزشکی:
مسمقمیتها – سقختگیها  -زایمانها  -صودمات ناشوی از
حقادث و سقانح وساین نقلی  -سوکت مزوز و قلبوی -
اغما  -اختال ت تنفسی شودید و خفگیهوا  -تشونجات -
یماایها عفقنی خطرناا مانند مننژیتهوا  -یماایهوا
نقزادانی ک نیاز تعوقیض خوق داانود  -سوایر موقااد
فقایتها پزشکی ک اید یمااا اا سریعاً موقاد داموا
قراا داد و چنان اقودام فوقا و عمون نیایود  ،اعو
خطرات جانی یا نقص عضق و یا عقااآ صعا العالا و یا
غیر قا ن داما خقاهد شد

تهی کنند :
ا راهیم آذا
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