


پرشکیاخالق  
MEDICAL ETHICS                                      

دکتر شهریار موسوی نژاد•

کی شهید علوم پزشداشگاهاخالق پزشکی گروه •
بهشتی



ادفتصشدتدلیلبه.استشدهاتومبیلسانحهدچارایساله28آقای

اوردنکخارجبهقادربیمارستانیپیشاورژانسونشانیآتشمامورین

وخونفشارافتدچارخونریزیعلتبهنیزمصدومونبودهاتومبیلاز

وسیلهازمصدومکردنخارجبرای.استشدههوشیاریسطحکاهش

.اوستپایکردنآمپوتهراه،تنهانقلیه

کرد؟بایدچهشرایطیچنیندر



استدهشآوردهبیمارستاناورژانسبهرانندگیسانحهدلیلبهبیماری

پایتیبیایوفموراستخوانمختلف،هایدیدگیآسیببرعالوهو

یاورژانساقدامات.استشدهمتعددهایشکستگیدچاربیمارراست

روزندچازبعد.شوندمیکنترلاوشرایطوگرفتهانجامبیماربرای

حتانیتاندامآمپوتاسیوندرمان،بهمقاوماستئومیلیتبروزدلیلبه

اینکاربهبیماراما.کندمیپیداضرورتران،باالیازراست

.دهدنمیرضایت

کرد؟بایدچه



بهرااواستشدهتشنجوباالتبدچارکهایساله2کودکمادر

میساحساگردنسفتیمختصریاولیهمعاینهدرآورده،بیمارستان

اماشودانجامLPکودکبرایبایدمعالجپزشکتشخیصبهوشود

سفردرهمسرشگویدمیوکندمیاجتنابرضایتدادنازمادر

.گیردنمیتصمیمیاواطالعبدونواست

است؟کدامدرستاقدام



زشکپرابطهدهیشکلدرعطفینقطهعنوانبهآگاهانهرضایتامروزه
صورتهبرارضایتآکسفورددیکشنری.قرارمیگیردتوجهموردبیمارو
تعریف"کاریانجامباموافقتیاچیزیدادنرویبرایدادناجازه"

ودشمیواقعرضایتموردآنانجامکهعملیفهمتعریفاین:کندمی
فالمعاردایرهاینپزشکیفعالیتهایحیطهدر.گیردنمیبردررا

هایپیامدبهعلمباعملیانجامبرایدادناجازه"راآگاهانهرضایت
.نمایدمیتعریف"آناحتمالی



7

منشور حقوق  بيمار در ايران

.استبيمارحقسالمتخدماتمطلوبدريافت:اولمحور•

يمارباختياردركافيميزانبهومطلوبنحوبهبايداطالعات:دوممحور•

.گيردقرار

خدماتدردريافتبيمارآزادانهتصميمگيريوانتخابحق:سوممحور•

.شودشمردهمحترمبايدسالمت



انواع رضایت

مفروضرضایت(presumed consent):
کهاقدامیجریاندربیمارمفروضتیرضادر

وگرفتهقرارشودانجامبرایشاستقرار
(رضاعالمتسکوت).استنکردهمخالفتی



تلویحییاضمنیرضایت(Implied consent):
باهمراهیبردالاقدامیبیمارتلویحیرضایتدر

وعملباراآنبیمار.دهدمینشانخودازنظرمدپروسیجر
صحهانبرعادتوعرفودهدنشانخودگفتاریارفتار

تانبیمارسبهبیمارانتقالواورژانسباتماسبگذارد،مثل

موافقت(Assent):آنبموجبکهمطلقیاصریحرضایت
ماریبیمعالجهبهنسبتتامیدهداختیارپزشکبهبیمار
.کنداقدامویخاص



.باشدکتبییاوشفاهیتواندمی:(Explicit)صريح•

امانجازقبلومقعدیاواژنمعاینهگونههرانجامازقبل•

شفاهیبطوررضایتخونگرفتنمثلخاصاقدامات

.شودگرفته



در موارد بستری در بیمارستان و اعمال تشخیصی و•
درمانی تهاجمی مثل جراحی، آندوسکوپی، 

... بی و برونکوسکوپی، تست ورزش، کاتتریزاسیون قل

اه در اقدامات تشخیصی ودرمانی که با ریسک همربطورکلی•
تصر است یا وقتی احتمال تشخیصی بیش از یک ناخوشی مخ

.ضروری استاخذ رضایت کتبی، مطرح است، 

(: Informed consent)آگاهانهرضايت
شده توسطكتبي،كههمانرضايتنامهامضارضايت

دام  بیمار یا اولیای قانونی اوست جهت انجام هرگونه عمل و اق
.درمانی



شرایط رضایت
اراده و باشد،یعنی بیمار با میل وزادانهآباید رضایت -1

مال ،داوطلبانه رضایت خود را نسبت به اعخاطر طیب 

کنداعالمپزشکی 

رایه یعنی بیمار در پی ا.باشدآگاهانهباید رضایت -2

و خاص راجع به درمان و آزمایش یک رشته اطالعات 

.پیامدهای آن،آگاهانه رضایت خود را اعالم کرده باشد

.



ی رضایت دهنده باید عاقل،بالغ و واجد اهلیت قانون-3•
ارزش بنابراین رضایت صغیر،دیوانه و مست فاقد,باشد

.قانونی است

مان  رضایت بیمار باید قبل از عملیات درمانی یا همز-4•
با آن ابراز شود

شرایط رضایت



آگاهانهاركانرضايت

يآزاد ظرفيت



Informed Consent Process

• Threshold elements:

Decision-making capacity

Voluntariness

• Information elements:

Disclosure

Understanding

• Authorization: 

Indication of agreement

Consent forms:

- Consistent with disclosure

- Readable



تعریف ظرفیت تصمیم گیري

راي توانایی بیمار جهت دادن رضایت آگاهانه ب-1

اقدام درمانییک

2-capacity

یماري بیمار براي درك اطالعات مربوط به بتوانایی 

موتصمیم گیري درمانی و درك سود و زیان اقدا



:راههای تشخیص ظرفیت بیمار 

سوال از بیمار در هنگام کسب رضایت و شروع ویزیت•

توجه به نحوه استدالل کردن بیمار•

(یستهر متوجه نشدنی عدم ظرفیت ن)توجه به ویژگی های فرهنگی بیمار•

یمار توانایی بیمار در درک اطالعات و تشخیص پیامدهای تصمیم گیری ب•
نه موافقت کردن او با نظر پزشکمهم است 

در صورت نیاز استفاده از روشهای ارزیابی جامعتر•



تفاوت ظرفیت و صالحیت

یک اصطالح پزشکی است و تعیین (Capacity) ظرفیت
ظرفیت

توسط یک بالینگر انجام می شود اما صالحیت 
Competency) ) یک اصطالح قانونی است و تعیین

صالحیت توسط دادگاه
انجام میشود

در همه امور زندگیگیريصالحیت توانایی تصمیم 
گیريبه طور کلی است اما ظرفیت توانایی تصمیم 

درمانی است



ان معاینه افراد زنده جهت رسیدن به تشخیص و سپس درم
بیمار

 معاینه افراد زنده براي اهداف پزشكي و تخصصي و
پژوهشی 

 معاینه افراد بعد ازمرگ

ت غیر ازچند مورد استثنا ،وجود رضایت  بیمـــار جه:توجه
رمان معاینه  ودرمان قبل ازاینكه پزشك بیمار را معاینه و یا د

.است ضروريكنــــد ، امري 

رضایت براي انجام چه اموري الزم است؟
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ه معاینه و اعالم سالمت فرد از نظر ابتال به بیماري هاي مسري  جهت اعالم ب

.وزارت بهداشت

معاینات متداول هنگام ورود به زندان ،پرورشگاه ونظایر آن.

 معاینه به دستور مراجع قضایي و محاكم.

دي معاینه مهاجران و مسافران به كشورهاي گوناگون قبل از عزیمت ویادر مبا

.ورودي كشورها وقرنطینه ها

:مواردي كه اخذ رضایت الزم نیست
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معاینات بهداشتي پرسنل صنایع  غذایي  .

 معاینات متداول استخدامي وحین خدمت.

معاینات دوره اي كودكان درمدارس.

معاینات ورزشكاران هنگام گزینش و یا درحین بازي درتیم هاي
.ورزشي

معاینات پزشکی قانونی

درموارد ضروری ،فوری و اورژانس اخذ رضایت الزم نمی باشد.

:مواردي كه اخذ رضایت الزم نیست



 رضایت زوج در هر عملي كه منجر به عقیم شدن احتمالي درزوجه شود ،
.الزم است

مگر ).باید از والدین ویا سرپرستان قانوني آنان  اخذ شود: رضایت كودكان
(.درموارد اورژانس

ق هنگامیكه اخذ رضایت جهت اعمال تشخیصي ودرماني براي كودكي ازطری
یق براي اخذ رضایت درقلمرو قانون باید ازطرامكان پذیر نمیباشد خانواده 

.محاكم قضایي اقدام كرد

!توجه 
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ت آگاهانهياستثناءات کسب رضا

Therapeutic)درمانيمصونيت Privilege):

العاتاطگفتنكهدليلاينبهبيماربهاطالعاتارائهعدمازعبارتست

.شودميبيمارجديرنجياآسيبباعث

)انصراف Waiver ):
باشدهداشتراگيرندهتصميمنقشپزشکخواهندميبيمارانازبسياري

.



به چه معناست؟برائتاخذ

یانـــــدرماقدام تشخیصی ول از شروع بهــاخذ برائت این است که پزشک قب ،

ورت تا در صبرائت اخذ نماید“كتباو کردهدخطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذ

.  نباشد( ضامن )ون ـــــروز خسارت، مسئول و مدیـــــب

 واند بتخودتخصص و صالحیت تابراساسبا اخذ برائت به پزشک اجازه داده میشود

هایآسیبمعرض دربا توجه به موازین علمی بیماررا ،درمانتشخیص یا در مقام 

.قرار دهدباروشهای طبیاحتمالي مالزم 

برائت در درمان بیماران
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؟تفاوت رضایت و برائت چیست

 قص گرفته باشد، در صورت بروز مرگ، نرضایتفقطاگر پزشک
رده ز تحصیل کـنیبرائتر گولی اضامن است عضو یا خسارت مالی، 

مده عهده دار خسارت پدید آو تقصیری هم مرتکب نشده باشد ،باشد
. نیست

 قانون مجازات اسالمی از مواردی 495با توجه به ماده اصل برائت
.  موجب سقوط ضمان می شوداست  

ه ـــــتر پزشکی، برائتی که قبل از درمان گرفیقصتالبته در صورت 
.ده، باعث سقوط ضمان نیستـــش

رضایت و برائت در درمان بیماران
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:موارد زیر قابل مجازات نیست -158مادهجبند 

یا رضایت شخص که با طبی مشروع یانوع عمل جراحیره...

عایت موازین رو وی اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی 

وارد ــــدر م. شودمی ی و علمی و نظامات دولتی انجام ــــــفن

.نیستوری اخذ رضایت ضروری ــــــــــف

رضایت و برائت در درمان بیماران

26



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

قانون مجازات اسالمی، 495و نیز ماده158ماده بند  جبا توجه به

اخذ نمود، مگر در افراد خود بیماراز اول از همه رضایت و برائت را باید 

.فتآنها رضایت و برائت گرولیون، که باید از ـــغ و مجنـــــبیهوش، نابال

رضایت و برائت در درمان بیماران
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افراد از طرفی در کسانیکه از نظر قانونی نیاز به سرپرست دارند مانند

ها آنسرپرستازاخذ رضایت و برائت نابالغ، مجنون، محجور و سفیه، 

ت ــاز جمله افراد دیگری که از نظر قانونی رضایت و برائ. الزامی است

.  بیمار می باشندنمایندگان قانونی، آنها مورد پذیرش است

در، البته از نظر شرع مقدس اسالم منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پ

.  می باشندودر شرایط خاص بستگاني ازاوجد پدری، حاکم شرع، 



هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام میدهد  موجب تلف یا : 495ماده 

صدمه بدنی  گردد ، ضامن دیه است  مگر آنکه عمل او مطابق 

مقررات پزشکی  و موازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجات 

برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم  نشود و چنانچه اخذ برائت

از مریض بدلیل  نابالغ یا مجنون بودن او ، معتبر نباشد  و یا 

تحصیل  برائت از او به دلیل بیهوشی  و مانند آن ممکن نگردد ، 

.برائت ازولی مریض تحصیل  می شود

رضايت و برائت در درمان بيماران
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در صورت عدم  قصور یا تقصیرپزشک در علم و عمل  برای وی :1تبصره 

.ضمان  وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده  باشد

ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند  پدر و ولی عام که مقام :2تبصره 

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص ،رئیس قوه . رهبری است 

قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به  دادستان های 

.مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید

رضایت و برائت در درمان بیماران
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پزشک در معالجاتی  که دستور : 496ماده •
انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن
صادر  می نماید ،در صورت تلف یا صدمه 
بدنی  ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 

.  عمل نماید( 495)



در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن : 497ماده •

نباشد و پزشک برای نجات مریض ،طبق  مقررات اقدام به

.معالجه نماید ، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست 

ضمانبرائت از 
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