
 

  

 پروتکل رضایت  و برائت نامه آگاهانه

جراحی براساس قانون مجازات اسالمی /درمانی/جهت اقدامات تشخیصی

  ایرانجمهوري اسالمی 

 اسامی تدوین کنندگان به ترتیب حروف الفبا

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،عضو هیئت بورد رشته پزشکی قانونی دکتر محمد علی امام هادي ؛

دکتر شبنم بزمی ؛عضو هیئت علمی گروه اخالق پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی                                                 

طالقانی؛ دانشگاه علوم ...دکتر فرنوش داوري ؛ متخصص پزشکی قانونی و معاون درمان مرکز پزشکی آموزشی درمانی آیت ا

 پزشکی شهیدبهشتی
دکتر داود حاجی قاسمعلی ،متخصص طب سنتی؛مدیریت خدمات درمانی و تعالی بالینی وبیمارستانی  معاونت درمان دانشگاه علوم 

 پزشکی شهیدبهشتی

اه علوم پزشکی شهیدبهشتی                                                                                               دکتر خسرو رحمانی؛  فوق تخصص رشته روماتولوژي کودکان؛ عضو هیات علمی و معاون درمان  دانشگ

                                                           دکتر مهرزاد کیانی ؛مدیرگروه اخالق و دبیر شوراي اخالق پزشکی ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی                                    

دکتر بابک مصطفی زاده  ، مدیرگروه پزشکی قانونی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  ،عضو هیئت بورد رشته پزشکی 

 قانونی                                                                                   
معاون درمان ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی                                                                                    معاون فنی دکتر سید مهدي معززي، 

انشگاه علوم پزشکی شهید ددکتر سهیال السادات واقفی ؛ متخصص پزشکی قانونی مرکز پزشکی آموزشی درمانی کودکان مفید؛ 

 بهشتی
مدیریت خدمات درمانی و تعالی بالینی شیدا وحیدي ، کارشناس ارشد آموزش پرستاري گرایش بهداشت جامعه ، کارشناس ایمنی بیمار 

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیوبیمارستانی  
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  تقدیم به تمامی دست اندرکاران ارجمند عرصه سالمت

  با سپاس از 

  دانشگاه علوم پزشکی تهرانمعاون درمان  ،دکتر صدف علیپور 

  ایران دانشگاه علوم پزشکیمعاون درمان  دکتر رضا پایدار،

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر سعیده مهدي پور، مدیر درمان ،

  ی سرپرستخانم منیژه خاکی ، دادیار  جانشین دادستان در امور اطفال و زنان ب

رئیس اداره اقتصاد درمان استاندارد و ارزیابی فناوري سالمت ، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  ، دکتر فریبا مالجعفري

  شهید بهشتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،، رئیس اداره اعتباربخشی دکتر محمد جمال عاصمی  

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، اعتباربخشیکارشناس اداره ، دکتر مریم طباطبایی

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناس اداره اعتباربخشی  ، فاطمه سلطان ناظم دکتر 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،  رئیس واحد آمار و مدارك پزشکی ، خانم نرگس پاك

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، مسئول رسیدگی به شکایاتخانم فضه نظري ، 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خانم شراره سلج محمودي، رابط آموزش 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، کارشناس واحد آمار و مدارك پزشکی، خانم  فاطمه  عادلی

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیخانم سمیه خورشیدي ، کارشناس مامایی ، واحد مامایی 

  همکار ارجمند دفتر معاونت آقاي مهدي دولت آبادي 
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 تعریف کلید واژه

ــودك ــر   : ک ــن زی ــانونی س ــر ق ــت      18از نظ ــت ظرفی ــردد جه ــوب میگ ــغیر محس ــطالحا ص ــال اص س

ــران  ــانونی، در ای ــایت ق ــه رض ــر  ارائ ــراد زی ــه اف ــه    18، کلی ــت ارائ ــانونی جه ــالحیت ق ــد ص ــال فاق س

 .رضایت و برائت قانونی هستند

. ولــی بیمــار اعــم از ولــی خــاص اســت ماننــد پــدر و ولــی عــام کــه مقــام رهبــري اســت : ولــی قــانونی 

ــام        ــتیذان از مق ــا اس ــائیه ب ــوه قض ــیس ق ــاص، رئ ــی خ ــه ول ــی ب ــدم دسترس ــا ع ــدان ی ــوارد فق در م

  .نمایدهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبیب اقدام میار به دادستانرهبري و تفویض اختی

ولــی قــانونی وي بــراي درك اطالعــات مربــوط بــه      / توانــایی بیمــار   :ظرفیــت تصــمیم گیــري   

ــراري         ــایی برق ــا توان ــه ب ــانی ک ــدام درم ــان اق ــود و زی ــانی و درك س ــري درم ــمیم گی ــاري و تص بیم

ــه ا   ــوط ب ــات مرب ــایی درك اطالع ــاط، توان ــافع   ارتب ــود و من ــرایط موج ــم ش ــایی فه ــانی، توان ــدام درم ق

ــود        ــات موج ــر اســاس اطالع ــتدالل منطقــی ب ــان، توانــایی اس ــرات درم ــدرت حافظــه   و مض و ق

  .مشخص می گردد

 هانـه  آگا رضـایت  در. اسـت  آمـده  و رخصـت  اجـازه  ، خشـنودي  معنی به لغت در رضایت: رضایت آگاهانه

 صـالحیت  اطالعـات،  از درك بیمـار  بیمـار،  بـه  اطالعـات ارائـه   شـامل  کـه  اسـت،  شرط الزامـی  5 وجود

بـه رضـایت بیمـار یـا      .باشـند  مـی  رضـایت  بـودن  داوطلبانـه  و ضمنی یا نامه صریح گیري، رضایت تصمیم

  شود ولی قانونی جهت اقدامات تشخیصی یا درمانی، رضایت آگاهانه گفته می

  .را گویند و درمانی به بیماربیان عوارض و پیامدهاي انجام اقدام تشخیصی : برائت نامه 

شامل رضـایت بـدوي اسـت  کـه  در هنگـام پـذیرش بیمـار در بیمارسـتان پشـت برگـه           :  رضایت عمومی 

پذیرش در محـل مربوطـه  توسـط پـذیرش بیمارسـتان  اخـذ مـی گـردد و شـامل رضـایت بـه پرداخـت             

احتمـال انجـام  اقـدمات     هزینه، اطالع رسانی در خصـوص انـواع  بیمـه طـرف قـرارداد بـا بیمارسـتان   و       

آموزشــی ، ( تشخیصــی  و درمــانی  بــا تشــخیص پزشــک معــالج ، آگــاهی در خصــوص نــوع بیمارســتان 

  .است.....)  درمانی و

کثـر تشـخیص هـا و درمانهـاي پزشـکی بــــر اسـاس ایـن نـوع           ا 1):، شـفاهی   ضمنی(تلویحی رضایت 

ـ          ا از پزشـک درخواسـت ویزیـت    است، یعنـی وقتـی فـردي بـه پزشـک مراجعــــــــــه مـی کنـد ی

                                                           
1
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بـا اینحـال ایـن رضـایت ضـمنی تنهـا در مـورد اعمـال اولیـه           . میکند، به درمـان ومعاینـه رضـایت دارد   

بالینی مانند گرفتن شـرح حـال، تحـت نظــــــــر قـرار دادن ،بـاال زدن آسـتین بـراي گـرفتن فشـار           

  .را در برمی گیردخون 

ــاجمی   ــیجر ته ــی–پروس ــی-تشخیص ــک  : جراح ــک تکنی ــی ی ــانی -تشخیص ــه   -درم ــی ک جراح

ــایی     ــزار ه ــه اب ــا اینک ــد  و ی ــت همبن ــاطی ، باف ــاي مخ ــت ، غش ــذ  روي پوس ــا منف ــرش ی ــاد ب ــا ایج ب

قــدامات تهــاجمی شــامل یــک  طیــف  ازاقــدامات       ا.از منافــذ طبیعــی بــدن وارد مــی شــود     

بیوپســـی ، اکســـزیون ، کرایـــوتراپی عمیـــق بـــراي ( تهـــاجمی پوســـتی بـــا   کمتـــرین شـــدت 

ــایعات  ــوزن     ض ــق س ــدن از طری ــرات  ب ــه حف ــاتتر ، ورود ب ــا  ک ــروپ ی ــایگزینی پ ــدخیم ، ج ــا ) ب ت

  .پیوند هاي چندگانه پیشرفته را شامل می شود

ــه بیماریهــاي زمینــه اي   : اقــدامات و رضــایت پرخطــر ــا توجــه ب ــا انجــام آنهــا ب اقــداماتی اســت کــه ب

ــا      ــرم رض ــان  ف ــت در هم ــی بایس ــی رود و م ــاال م ــر ب ــرگ و می ــر م ــرد خط ــت در ف ــه و برائ یت نام

 .جراحی اخذ گردد–درمانی –نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی 

سال ، عاقل، و داراي قوه تمیز اسـت و فـرد غیـر رضـایت دهنـده  و فـردي بـه جـزء          18فرد باالي : شاهد

الزم بـه ذکـر اسـت امضـاء شـاهد بـه معنـاي تعیـین هویـت بیمـار بـوده            .پزشک معالج را شامل می شود

ئولیتی درخصــوص طبیعــت ، هــدف و مخــاطرات پروســیجرهاي تهــاجمی و نیمــه تهــاجمی وبیــانگر مســ

  .نمی باشد

ــس  ــار اورژان ــاخیر    : بیم ــورت ت ــه در ص ــود ک ــی ش ــوب م ــس محس ــاري؛  اورژان ــانونی بیم ــاظ ق از لح

ــل     ــیب غیرقاب ــا آس ــوت ی ــه ف ــر ب ــه منج ــه آگاهان ــت نام ــه و برائ ــایت نام ــذ رض ــت اخ ــان جه در درم

  .برگشت براي بیمار می شود

ــکی ــور پزش ــامل : قص ــی   ش ــات دولت ــت نظام ــدم رعای ــارت و ع ــدم مه ــاالتی، ع ــی مب ــاطی، ب ــی احتی ب

  .الزم به ذکر است اخذ رضایت و برائت پزشک را مبرا نخواهد کرد. است

پزشکی است که پرونده بیمار به نام وي تشکیل می شود و مسئولیت اصـلی بیمـار بـا وي مـی     : پزشک معالج

 .باشد

بیمار ممکن است علیرغم نیاز به انجام یک اقدام تشخیصی و درمانی از سوي کادر : نعدم رضایت به درما

  .پزشکی، با انجام آن مخالفت نماید 
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واژه حقوقی نیست و در بیمارستانها در مواردي اطالق میشود که بیمار : رضایت به ترخیص با میل شخصی

  .دارد علیرغم تصمیم کادر پزشکی تمایل به ترخیص از بیمارستان را
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  مقدمه 

در نظام هاي حقوقی معاصر مهـم تـرین حقـوق بیمـار، لـزوم اطـالع رسـانی پزشـک  بـه وي در امـر درمـان             

امروزه در قراردادهاي پزشـکی ،آگـاهی بیمـار از درصـد احتمـال موفقیـت درمـان ،خطـرات احتمـالی          . است 

در نتیجـه  نقشـی اساسـی در حصـول رضـایت بیمـار بـه فرآینـد درمـان و         .... پیش رو  و عوارض جـانبی آن و 

بـه بیمـار جـزء الینفـک قراردادهـاي      اهمیـت آگـاهی دادن   .انعقاد صحیح قرارداد معالجه محسوب مـی گـردد  

درمان به حساب می آید و در اختیار قـرار نـدادن چنـین اطالعـاتی را مـی تـوان مـانعی اساسـی در تحصـیل          

  .تلقی کرد رضایت و برائت نامه آگاهانه

ــه،هــدف  ازتــدوین پروتکــل رضــایت و بر  جراحــی /درمــانی/جهــت اقــدامات تشخیصــی ائــت نامــه آگاهان

افــزایش آگــاهی و خــود مختــاري بیمــاران در مــورد بیمــاري متناســب بــا قــانون مجــازات اســالمی ایــران 

همچنین ارتباط منطقی  همراه بـا حفـظ اعتمـاد متقابـل بـین پزشـک و بیمـارو کـاهش شـکایت از پزشـکان           

  . باشدوسایر کادر درمانی موثر می

در طول یکسال گذشته با انجام تحقیقات میدانی در زمینه ایمنی بیمار و شناسایی مشکالت موجود در بیمارستان 

بهبود فرایند رضایت و برائت و همچنین وجود فرم ها و پروتکل هاي متعدد جهت اخذ رضایت نامه   هاي تابعه،

همکاري گروه پزشکی قانونی و اخالق پزشکی  متناسب با قانون مجازات اسالمی کشور با رفع مشکالت قانونی آن

و براي اولین بار پروتکل مربوطه تدوین   در دستور کار معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت دانشگاه 

  .و توسط  نمایندگان سه دانشگاه و حضور دادیار دادستان در امور زنان و اطفال مورد تایید قرار گرفت

  

  دکتر خسرو رحمانی 

  معاون درمان  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی   
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  الزامات قانونی 

ــانی    - 1 ــدام درم ــر اق ــذ       –در ه ــود دارد، اخ ــار وج ــراي بیم ــه ب ــال عارض ــه احتم ــی ک تشخیص

 .توسط پزشک معالج الزامی استرضایت و برائت نامه آگاهانه 

اختصــاري و غیــر قابــل فهــم بــراي بیمــار در فــرم        –از بکــار بــردن اصــطالحات علمــی     -2

ــود    ــاب ش ــه اجتن ــه آگاهان ــت نام ــایت و برائ ــوراکس   . رض ــاي پنوموت ــودبه ج ــی ش ــیه م  "توص

 .ذکر شود " وجود هوا در قفسه سینه

و بستري نیاز به فرم رضایت کتبی براي  کلیه بیماران پذیرش شده در بخش هاي سرپایی ، پاراکلینیک - 3

 .جراحی دارند –درمانی  –انجام اقدامات تشخیصی 

اگر پروسیجرهاي چندگانه براي بیمار مورد نیاز باشد می بایست براي هر پروسیجر فرم جداگانه رضایت  - 4

ن باشد؛ و برائت نامه آگاهانه تکمیل گردد بطور مثال عمل جراحی هیسترکتومی که نیازمند تزریق خو

نیاز به اخذ رضایت کتبی از پزشک معالج  جهت پروسیجر هیسترکتومی ، رضایت جداگانه جهت تزریق 

 .خون، و اخذ رضایت کتبی جداگانه جهت بیهوشی توسط متخصص بیهوشی دارد

جراحی ، مزایاي  ، عوارض احتمالی ،روشهاي جایگزینی ، /درمانی /فرم هایی که نوع اقدام تشخیصی   -5

 .عدم پذیرش آنها از قبل تایپ شده باشد مورد قبول نمی باشدعواقب 

. گردد می محسوب رسمی یک سند حکم در بیماران از شده گرفته رضایت و برائت نامه آگاهانه  - 6

 .باشد کشور رسمی اسناد ضوابط تنظیم و شرایط تابع باید بنابراین

اعم (آزادانه و آگاهانه از بیمار و یا ولی بیمار رضایت و برائتی معتبر است که توسط پزشک معالج و بطور  - 7

برخوردار است اخذ گردد و با توجه به اینکه )  بالغ ، عاقل ، رشید (که از اهلیت قانونی ) خاص و عام 

پزشک معالج آگاهی الزم از نحوه اقدامات و عوارض احتمالی دارد و در راستاي منشور حقوق  بیمار و 

ن بیمار وپزشک معالج، ارجح است که رضایت و برائت توسط پزشک معالج وفق برقراري ارتباط  موثر بی

ضوابط وزارت بهداشت و درمان اخذ شود و ضرورتی براي اخذ رضایت و برائت توسط سایر افراد وجود 

 .ندارد

 .جهت  انجام اقدامات پژوهشی الزم است فرم رضایت نامه جداگانه مربوطه اخذ گردد -8
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نامه قضایی حضانت یا قیمومیت فردي را به عهده داشته باشد در قالب اختیارات در صورتیکه فردي با  -9

 .فرد می توان رضایت و برائت نامه آگاهانه  از وي اخذ گردد

توبکتومی ( اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه در مواردیکه چهارچوب قانونی در مورد آنها وجود دارد مثل  - 10

... )  جنین ،ختم بارداري، هیسترکتومی افراد عقب افتاده ذهنی ویا وازکتومی، تغییر جنسیت، سقط 

 .مطابق  دستورالعمل ها و موازین قانونی یا دستور قضایی انجام شود

از جمله افراد با زبان بیگانه، (افرادي که پزشک معالج قادر به برقراري ارتباط کالمی با آنها نمی باشد  -11

مترجمی جهت برقراري ارتباط هنگام اخذ رضایت و برائت نامه  الزامی است) ناشنوا و فاقد قدرت تکلم

 .آگاهانه حضور داشته باشد

مناســـب تـــرین زمـــان جهـــت اخـــذ رضـــایت و برائـــت نامـــه آگاهانـــه جهـــت اقـــدامات   -12

ــی ــانی/تشخیص ــت     /درم ــانی اس ــیجر،  و زم ــام پروس ــل از انج ــار  قب ــه بیم ــوزش ب ــی و آم جراح

گیــري داشــته باشــد؛ بیمــار یــا ولــی قــانونی کــه بیمــار فرصــت کــافی بــراي مشــورت و تصــمیم 

ــد        ــام فرآینــ ــان انجــ ــا زمــ ــد و تــ ــیار باشــ ــالغ و هوشــ ــل و بــ ــد عاقــ وي بایــ

 .جراحی ظرفیت تصمیم گیري وي تغییري نکرده باشد/درمانی/تشخیصی

بـه بیمـار جهـت اخـذ رضـایت و برائـت نامـه آگاهانـه جهـت اقـدامات           ..... پمفلـت و / دادن سی دي  -13

ایـن  ابـزار هـا مـی     . زشک را از توضیح دادن به بیمـار مبـري نمـی کنـد    جراحی پ/درمانی/تشخیصی

از آنجـا کـه در اکثـر مواقـع در ایـران توجـه کامـل بـه         . تواند کمک کننده باشد، ولی کـافی نیسـت  

شود، بنـابراین ارجـح اسـت مطالـب توسـط پزشـک معـالج        مطالب آموزشی نوشتاري یا تصویري نمی

ـ    ی قـانونی وي بیـان شـود، تـا در صـورت ایجـاد هـر گونـه سـوال،          و با زبان ساده براي بیمـار یـا ول

  .پزشک معالج پاسخگو باشد

ــه     -11 ــه آگاهان ــت نام ــایت و برائ ــی   رض ــدامات تشخیص ــت اق ــه جه ــانی/اي ک ــی /درم جراح

ــار    ــري بیم ــمیم گی ــت تص ــد، ظرفی ــام فرآین ــان انج ــا زم ــود، و ت ــی ش ــذ م ــانونی وي، / اخ ــی ق ول

ــار تغی  ــالینی بیم ــرایط ب ــان و ش ــوع درم ــت ن ــر اس ــد، معتب ــرده باش ــري نک ــورت . ی ــر اینص در غی

ــت  ــی اس ــدد الزام ــایت مج ــب رض ــه    . کس ــه ب ــر چ ــت، ه ــایت و برائ ــذ رض ــت اخ ــذکر اس الزم ب

  .زمان انجام پروسیجر نزدیک تر باشد ارجح است

،  شیمی درمانی ، ترانسفوزیون مکرر خون ،پالسما ) همودیالیز –صفاقی (در خصوص بیماران دیالیز -12

ولی / فرز و   در بیمارانی که اقدامات درمانی مداوم و مشابه دارند، مادامی که ظرفیت تصمیم گیري بیمار
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قانونی وي ، نوع درمان و شرایط بالینی تغییري نکند اخذ یک بار رضایت نامه در ابتداي شروع دوره 

  . مشروط بر آن که در رضایت نامه مکرر بودن اقدام درمانی ذکر شود. کندیت میدرمانی کفا

شود، تشخیصی براي نجات جان بیمار ضروري باشد، اورژانس تلقی می/ در صورتیکه اقدام درمانی -13

در غیر اینصورت جهت . قانون مجازات اسالمی اخذ رضایت ضروري نیست 158و مطابق بند ج ماده 

 CVPLINEدر مواردي مشابه . ونه اقدام تشخیصی یا درمانی، نیاز به اخذ رضایت جداگانه داردانجام هر گ

که ممکن است به دفعات نیاز به تکرار داشته باشد، اخذ یک رضایت مشروط به ذکر احتمال تکرار شدن 

 .کندآن کفایت می

افراد کادر درمانی انجام شوند، کلیه مواردي که منع قانونی دارند، در صورتی که توسط هر کدام از  -14

شود و در صورت شکایت، مستوجب مجازات منطبق بر قوانین قصور پزشکی، انتظامی و کیفري تلقی می

  .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. است

ــکی،      - 15 ــام پزش ــازمان نظ ــکی در س ــاي پزش ــه ه ــاغلین حرف ــامی ش ــه انتظ ــین نام ــابق آی مط

ــه مل    ــه ب ــدون توج ــد ب ــانی مکلفن ــادر درم ــاعی  ک ــت اجتم ــژاد، موقعی ــت، ن ــی -ی  -سیاس

ــد     ــام دهنـ ــان انجـ ــود را در درمـ ــالش خـ ــداکثر تـ ــذهب، حـ ــادي، و مـ ــاده   .  اقتصـ مـ

ــاران    158 ــه بیم ــراي هم ــه ، ب ــه آگاهان ــت نام ــایت و برائ ــت رض ــالمی جه ــازات اس ــانون مج ق

 . کند و محدودیت دینی وجود ندارددر ایران صدق می

) ه–الف (ضایت و برائت نامه آگاهانه مشکالت زیر بندهاي در مواردیکه از لحاظ قانونی جهت اخذ ر  -16

وجود داشته باشد؛ پیشنهاد می شود بنا به درخواست پزشک معالج از مشاوره متخصصین پزشکی 

قانونی بیمارستان یا از متخصصین پزشکی قانونی آنکال دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی 

 .استفاده شود

ــف ــل مخ   -ال ــه عل ــدر ب ــور پ ــدم حض ــف ع ــوت،   (تل ــوالنی، ف ــافرت ط ــدان، مس ...) زن

  جهت اخذ رضایت و برائت نامه

ــر از     -ب ــورتی کــه بیمــار ســن کمت ســال دارد، ولــی داراي گــواهی رشــد     18در ص

 .باشدمی

ــاران       -ج ــدر در بیم ــت پ ــا محجوری ــتی و ی ــی، مس ــتالالت روان ــاد، اخ ــورت اعتی در ص

 ).باشدپزشک میوظیفه تشخیص این موارد بر عهده (سال  18با سن کمتر از 

 سال 18بیمار مؤنث و متأهل با سن کمتر از -د
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شـود و دسترسـی بـه پـدر مقـدور      مواردي که از نظر پزشک معـالج، اورژانـس تلقـی مـی    -ه

  .دهدباشد و یا پدر اذن به درمان نمینمی

  بنا به درخواست پزشک معالج) high risk(در موارد بیماران با مخاطره جانی باال   -و

  :مواردي که اخذ رضایت الزم نیست  -17

ــف    ــري        -ال ــاي مس ــاري ه ــه بیم ــتال ب ــر اب ــرد از نظ ــالمت ف ــالم س ــه و اع معاین

 .جهت اعالم به وزارت بهداشت

 .معاینات متداول هنگام ورود به زندان ،پرورشگاه ونظایر آن-ب

 .معاینه به دستور مراجع قضایی و محاکم - ج

گوناگون قبل از عزیمت ویادر مبادي  معاینه مهاجران و مسافران به کشورهاي  . د

 .ورودي کشورها وقرنطینه ها

 . معاینات بهداشتی پرسنل صنایع  غذایی- ه

 .معاینات متداول استخدامی وحین خدمت - و

 .معاینات دوره اي کودکان درمدارس-ز

 .معاینات ورزشکاران هنگام گزینش و یا درحین بازي درتیم هاي ورزشی- ج

 نیمعاینات پزشکی قانو-ط

  .درموارد ضروري ،فوري و اورژانس اخذ رضایت الزم نمی باشد - ي

پروتکل رضایت و برائت نامه آگاهانه می بایست در مراکزي که متخصص پزشکی مشغول به فعالیت  - 18

است به کلیه پزشکان آموزش داده شود و در غیر اینصورت  این وظیفه توسط مسئول فنی 

 .ایمنی بیمار است ؛ قابل اجرا است بیمارستان که همان  مسئول پاسخگوي 

مراکز مسئولیت نظارت » مسئول پاسخگوي ایمنی بیمار« متخصصین پزشک قانونی و مسئول فنی -19

 .بر اجراي صحیح پروتکل مربوطه را دارند

سال که توانایی تصمیم گیري در امور خود را  18وافراد باالي   سال  18در خصوص کلیه افراد زیر  - 20

ر یا جد پدري دسترسی وجود ندارد ولی قانونی آنها مشخص نیست، و همچنین و به ندارند که به پد

 495پدر یا  جد پدري دسترسی نیست،  و ولی قانونی آنها مشخص نمی باشد، مطابق بند ب ماده 

ویژه امور محجورین و سرپرستی واقع در  25باید با دادسراي ناحیهقانون مجازات اسالمی، در تهران 

. تماس بگیرید 88820086و با شماره تلفن  219پالك  - خیابان ایرانشهر -م خان زندخیابان کری

الزم به ذکر است درمان در موارد اورژانس، از مورد فوق مستثنی بوده، و بدون اخذ رضایت انجام 

 .درمان ضروري است
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سایر افرادي  در. پذیردرضایت جهت پیوند اعضا در افراد با مرگ مغزي، توسط ولی قانونی صورت می -21

ولی / نمایند، منع قانونی و شرعی در صورت رضایت فردکه با اهداف مختلف اعضاي خود را اهدا می

 .، وجود ندارد)مشروط بر آن که صدمه جانی براي وي نداشته باشد(قانونی 

به  کافی هست و نیازي) مادر(در زایمان بی درد اخذ رضایت برائت نامه بصورت آگاهانه از خود بیمار  - 22

اجازه همسر نمی باشد و فقط مثل سایر اقدامات درمانی حداقل یک نفر شاهد بایستی برگه برائت 

نامه را امضاء نماید که این فرد شاهد می تواند همسر بیمار، پدر و یا مادر ، خواهر و یا برادر بیمار 

 . باشد

  جهـــت اقـــداماترضـــایت  و برائـــت نامـــه آگاهانـــه "پروتکـــل بـــازنگري ســـالیانه  -23

جراحـی براسـاس قـانون مجـازات اسـالمی      /درمـانی /تشخیصـی   جراحـی /درمـانی /تشخیصـی 

           با در نظر گرفتن قوانین و دستورالعمل هاي جدید کشور "کشور ایران

  

؛ مدیرگروه پزشکی   mztzbmd@sbmu.ac.irرا به ایمیل آدرس   خودو پیشنهاد  نظرهر گونه   -24

؛ کارشناس ایمنی بیمار دانشگاه sheidavahidi@yahoo.com  قانونی دانشگاه یا به ایمیل آدرس 

  .اعالم نمایید

 .در فرم رضایت و برائت نامه آگاهانه تکمیل گرددمی بایست اطالعات بیوگرافیک بیمار   - 25

ــابی  -26 ــوارد ذکــر شــده در راهنمــاي  نحــوه ارزی ــر حســب م ــه و ب ــات اخــذ رضــایت آگاهان الزام

ابــــالغ شــــده از دفترمــــدیریت ) پروســــیجرهاي تهــــاجمی(تشخیصــــی درمــــانی 

بیمارســـتانی و تعـــالی خـــدمات بـــالینی ، معاونـــت درمـــان ،وزارت بهداشـــت درمـــان و  

 .آموزش پزشکی صورت پذیرد

  اسالمی قوانین مرتبط با رضایت و برائت در قانون مجازات

  قانون مجازات اسالمی 495ماده 

دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می

مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجات برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم 

از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل نشود و چنانچه اخذ برائت 

  .شودبیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ . 1تبصره 

  .نکرده باشد

mailto:mztzbmd@sbmu.ac.ir%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3
mailto:sheidavahidi@yahoo.com
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در موارد فقدان یا عدم . ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبري است. 2ه تبصر

هاي مربوطه به دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبري و تفویض اختیار به دادستان

  .نمایداعطاي برائت به طبیب اقدام می

  اسالمیقانون مجازات  497ماده 

در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، 

  .کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست

  قانون مجازات اسالمی 158ماده 

زیر قابل شود، در موارد عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب می

  :مجازات نیست

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و  - ج

  .در موارد فوري اخذ رضایت ضروري نیست. شودرعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می

  :قانون مجازات اسالمی 295 ماده

انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترك کند هر گاه کسی فعلی که 

و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود 

وظیفه قانونی خود را ترك و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، یا خطاي محض است، مانند این که پزشک یا پرستار 

   .کند

  قانون مجازات اسالمی 616ماده 

در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی، یا بی مباالتی، یا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته 

رت است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صو

   .مطالبه از ناحیه اولیاي دم محکوم خواهد شد مگر این که خطاي محض باشد
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  جراحی-تشخیصی –لیست پروسیجرهاي تهاجمی  - 1پیوست   

 پروسیجرهاي تشخیصی درمانی تهاجمی و تمامی اعمال جراحی  

 هرگونه پروسیجري که انجام آن، با انسزیون پوست توأم باشد.  

  عمومی، مراقبت پایش شده بیهوشی و تسکین توأم باشد بیهوشی/انجام آن، با بیحسی موضعیهرگونه پروسیجري که 

 هرگونه جراحیهاي کوچک و بزرگ 

 تزریق بوتاکس ، سوزاندن رگ بینی  

 فضاهاي بدن/مواد در فضاي بین مفاصل/تزریق هرگونه ماده  

 آسپیراسیون زیرجلدي مایعات بدن یا هوا از طریق پوست 

 LP، تعبیه  ،کاتتریزاسیون سوپراپوبیک ،توراکوسنتز ،پاراسنتز ،آسپیراسیون مغز استخوان ،آرترو سنتزیس،chest tube،  تعبیه

 Pegتعبیه  ، J-tubeتعبیه  ،لوله نفروستومی

 BMB /BMA/ /رادیوتراپی در بیماران انکولوژي /کموتراپی  

 CVP LINE ، ،اندازي هاي ارتوپدي ، الواژ تشخیصی پریتوئن جاندازي شانه و جا شالدون گذاري،آتروسنتز 

  مغز استخوان، پستان، کبد، عضالت، کلیه، پروستات، مثانه، پوست و اندام هاي تناسلی ادراري(بیوپسی(  

 کاردیوورژن الکتیو،  2تعبیه بالن اینترا آئورتیک ،آنژیوپالستی ،تعبیه پیس میکر قلبی ، کاتتریزاسیون قلبی ،پروسیجرهاي قلبی 

  اکوي ترانس ازوفاژیال، STENT IMPLANTATIONمحیطی ،  - محیطی ، آنژیوپالستی کرونري -نژیوگرافی کرونريآ

 گاسترستومی آندوسکوپیک زیر جلدي ،سیستوسکوپی ،ازفاگوگاستریک آندوسکوپی ،برونکوسکوپی ،کولونوسکوپی ،آندوسکوپی ،

 ... الواژ پریتوان

  نفروکتومی الپاراسکوپیک ،سیستکتومی الپاراسکوپیککله (پروسیجرهاي الپاراسکوپیک( 

  و بیوپسی تحت گاید سونو آنژیوگرافی ،آنژیوپالستی ،(پروسیجرهاي تهاجمی رادیولوژي(..... 

 زخم که در اتاق عمل/دبریدمان پوست ،بیوپسی اکسیزیون و کرایوتراپی عمیق بافت هاي بدخیم(پروسیجرهاي درماتولوژي /

 ...)ومداخالت تشخیصی درمانی انجام می شود

  پروسیجرهاي مختلفی که با ایمپلنت توأم می باشند(پروسیجرهاي تهاجمی چشمی( 

 فکجااندازي  ،جراحی ریشه ، پالپوتومی اطفال ، باز کردن آبسه دهان ،، لثه پروسیجرهاي دهانی شامل کشیدن دندان و بیوپسی 

  جراحی ضایعات پاتولوژیک دهان ، فک و صورت اعم از خوش خیم و بدخیم ، شکستگی هاي استخوان صورت ، آبسه هاي

 گردن، بازسازي بافت نرم با فلپ هاي ناحیه اي و دور دست،  تراکئوستومیsectionفضاهاي فاسیال، پاروتیدکتومی، 

 اعمال تهاجمی جراحی کودکان  

 درمان الکتروشوك  

 سنگ هاي انسدادي کلیه : به عنوان مثال(نی سنگ شک(  

 گذاشتن  ،یوپسی سرویکس ، واژن،کورتاژ تشخیصی سرپایی، پولیپکتومی، بپروسیجرهاي تهاجمی ناباروريIUD  ،کولپوسکوپی

  بیوپسی آندومتریال

 دیالیز صفاقی ، همودیالیز 

 اسکلروتراپی 

 FNA  

  

                                                           
2
 intra aortic balloon catheter insertion 
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  منابع فارسی

ــایت  -27 ــذ رض ــات اخ ــاز ،الزام ــتوفیان فرن ــانی  مس ــی درم ــه و تشخیص ــیجرهاي (آگاهان پروس

ــاجمی ــان ،وزارت      )ته ــت درم ــالینی ، معاون ــدمات ب ــالی خ ــتانی و تع ــدیریت بیمارس ،دفترم

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 15قادري احمـد، ملـک فرهـاد، اصـول کلـی رضـایت آگاهانـه در پزشـکی ، کـومش ،جلـد           - 28

 1392، زمستان )50پیاپی ( 2،شماره 

محمدباقر،قاسم زاده سـید روح الـه ،بررسـی فقهـی حقـوقی رضـایت آگاهانـه بیمـار و         پارساپور  - 29

،مجلـه اخـالق و   )با مطالعـه تطبیقـی در حقـوق انگلـیس و فرانسـه      (وظیفه اطالع رسانی پزشک 

 90،بهمن )1(تاریخ پزشکی ،دوره پنجم ،شماره 

زات اســالمی در قــانون مجــا 495آقاجــانی ، محمــد، معــاون درمــان، بخشــنامه اصــالحیه مــاده  - 30

خصـوص اخـذ رضـایت و برائـت توسـط پزشـکان ، وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشــکی          

،1392 

کاملی محمد اسماعیل ،واحدي اکرم ،دانـایی خدیجـه ،میـدانی زهـرا ،معراجـی مرضـیه ، زارعـی         -31

جــواد و همکــاران ،راهنمــاي مستندســازي فــرم هــاي پرونــده هــاي پزشــکی ،دفتــر مــدیریت 

عـالی خـدمات بـالینی ؛گـروه آمـار و فنـاوري اطالعـات درمـان ،وزارت بهداشـت          بیمارستانی و ت

  1393درمان و آموزش پزشکی 

 .1392انتشارات ارشد؛ : تهران. کتاب قانون مجازات اسالمی. مجلس شوراي اسالمی -32

ــانی ب -33 ــان ع.الریج ــان ع.، جعفری ــینی س م .، کاظمی ــدر حس ــات  .، ص ــک و مالحظ ، پزش

 .1383؛ براي فردا: تهران. اخالقی

ــران ،وزارت     -34 ــاي ای ــتان ه ــی بیمارس ــی مل ــامع اعتباربخش ــاي ج ــان ، راهنم ــت درم معاون

 1395بهداشت درمان آموزش پزشکی ،
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