
آگاهانو   و   تیداد  اضوا موااا یحقوق    نیتر یاساس

 ر عهود   ف یوظ نی اشد ک  ا یاوش معالج  م کیقبقل 

 گور یپزشک معوال   وقد  و قا ون انتقوال  و  د میمستق

 . ستین
 مااسوتانهای  رشیمعموق  دا پو  تیاضا نیا یکتب ثبت

 یمختلفو  شقد اما فرمهوا یانجام م ماایهنگام مراجع   

و  مااسوتا ی  زایوهوا هسوتند کو   نوا  و  ن  تنامیاز اضا

 میتنظو مااسوتا ی    خشوها ریدا سا یداخل  استهایس

 شقد یم
فورم  ص،یو خالص  ترخ رشیپشت  رگ  پ  تیاضا چهاا

، اجواز   یشخص نی ا م صیترخ تیآگاهان ، اضا تیاضا

اطالعوات و   واگو اا تیاستفاد  از اطالعات پروند ، اضا

  اشند. یها م نام تیاضا نی... از اقسام ا
 تیمقراات اخو  اضوا تنام ،ینظر از مکا  اخ  اضا صرف

پمفلت    صقات  نیاست ک  دا ا کسا یدا هم   خشها 

 .میپرداز ی   آ  م یاجمال
 چه کسانی می توانند رضایت بدهند؟ 

اثور انگشوت  ایوامضا   دااا دینام  ها  ا تیاضا یتمام -

  اشد ماایشخص  

و  ، مست اشد د ینرس ی  سن قانقن  ماای  ک یدا صقات -

نامو  هوا  تی اشود اضوا یو اوان یدچاا اختال ت ذهن ای

 .گردد نیتکم  و یسرپرست قانقن ایو  یتقسط ول دی ا
 18 یدا اکثور کتوا اخوال  پزشوک یسن قانقن .1

 سال دا نظر گرفت  شد  است

و   پدا، جد پودا ای   ترت ماای  یمنظقا از ول .2

  اشد یحاکم شرع م
اخووتالل   دااا موواای  نکوو یا صیتشووخ فوو یوظ .3

  اشد یاست  ر عهد  پزشک م یو اوان یذهن
نامو   میک  حضانت نام  )قو یفقط دا صقات ماایادا  م -

 دهد تیتقاند اضا ی( از دادگا  داشت   اشد میقانقن
 یخوانم و متاهون ، چنان و  عمون جراحو مااا یدا    -

عمون  تیا اشد اض یمر قط    دستگا  تناسل ایو  ییبایز

از  یاعموال جراحو ریسا  و  را ماایاز پدا و همسر   دی ا

 مواای هتر است از شقهر   یگردد ول یاخ  م تیپدا اضا

 حاصن شقد تیاضا زین

 تیوکو  قوادا  و  داا ماه یدا صوقات یاوان مااا ی  -

 ینا  گرفت  مآنام  از خقد  تی اشند ، اضا یاوش دامان

طبو   ر یگ میمشقد و دا صقات عدم داا و قدات تص

 گرفت  شقد. تیو سرپرستشا  اضا یاز ول 59ماد   2 ند 
 یعقا ماند  ذهن داًیافراد شد ایدا مقااد کهقلت سن  -

اگر  ا امتناع شخص  وازند، یامتناع م تیک  از داد  اضا

وجقد دااد و  ماای را    دیشد ایاز داما  امکا  آس

 دییتا شقد، پس از یمعققل، داد  نم نی دو  دل تیاضا

تقا   یم یفرد،  ر اساس قانق  محل یذهن ماا ی 

اد ، فرستاد شد  دا تیتثب تیقمی   دادگا  ک  ق ییتقاضا

 و شخص اا داما  کرد.

کموک  تقانود یمداخل  اواژانس مو نیققان گریدا مقااد د

 کنند   اشد

آزاد  افوراد هسوتند ودادگوا  تنهوا دا  می، قو اما محاکم

قد  و پوس از امتنواع شوخص از مداخل  نم یمقااد مقتض

 کند. یداما  م رشیداما  ، او اا مجبقا    پ 

 ا یواز   ی اشود اموا تورس ناشو یعاقن و  الغ مو ماای  -

ممکن اسوت حوال و  اا  یاعمال دامان یخطرات احتمال

از مبوادات  و  داموا   و   ی ا وجقد خطر جان ایو  میوخ

 یولودا موقااد فوق  و مشوا   آ  از  دیومنصرف نما یکل

 ی و  ولو یتقا  اخ   رائت کرد و اگور دسترسو یم ماای 

دادستا  مشوروع  جوا   ایشرع  کمنباشد حا سریم ماای 

 . ردیگ یم میو  تصم
  ک  نیاز    اخ  اضوایت قویم دا مقااد اواژانسی افراد -

جوا   یمواا و  احتموال  خطور افتواد یا ولی می  اشد و 

 تیاضوا اخو عدم دسترسی  و  ولوی  یمواا وجوقد دااد 

 و خقد پزشک و پرسنن تصمیم می گیرند. ستین یالزام

 نکاتی درباره استانداردهای رضایت:
، کد نام پدا ،یشامن نام و نام خانقادگ اضایتنام  ءامضا -

ثر انگشوت از و ساعت است و ااجح تر ا خیو ذکر تاا ملی

 ماا ی هتر است مقضقع نقع   .انگشت سبا   دست است

ک  قراااست انجام شقد ،  طقا خالص  ذکر  نقع اقدام ایو 

 شقد

نوقع  ،مواا یکامون   ا یودا جر دیو ا اءیواول ایو مواای  -

، رنودیعقاقوا و عوقااآ آ  قوراا گ، یهقشویو   یجراح

دا صقات عدم آشونایی  یمواا  وا ز وا  اسومی  نی نا را

 طوقا  میگرفت و پس از تفهو جم را  او متر دی اکشقا، 

عوالو   وور  تنام یدا اضووامسولل   نیووکامون ضومن داا ا

 نیز داا شقدامضا  مترجم  ، نام و ماایامضا   



ک  دااوها  آاام  خش مصرف کرد   اشوند و  یاشخاص -

دهند ممکن اسوت  عودا ادعوا کننود کو  دا  یم تیاضا

 ر ینداشت  اند  را  جلقگ تیصالح تیهنگام داد  اضا

از  مواای  تیاز  روز مشکن  هتر است قبن از قبوقل اضوا

 نیقوویو عووقااآ دامووا   تیوودا مووقاد ماه موواایاا  د

 .نمایید ثبتحاصن کرد  و تمام آنها اا 

شوقد و دا  یاا شامن نمو ینام  ها قصقا پزشک تیاضا -

از پزشوک اا  مواایتقسط   تیتقانند ح  شکا ینم ج ینت

 کند. یسلا نم
 جو ینت نیوو اواژانوس  و  ا  یپس از اقدامات اول یگاه -

 د یوقطع عضوق صودم  دفقا  یا جراحی ک   م،یاس یم

و  نداانود قااو حضو نیمصدوم دا  ال اولیاءو  دیآ ی زم م

 نیودا ا ،یا اضایت    جراحی یا قطع عضوق نموی دهنود

دادسرا اساند تا  استیفقااً مراتا اا    اطالع ا دیمقاد  ا

 یمصودوم گوقاه نو ی ورا  معا ی ا اعزام پزشوکا  قوانقن

 .ندیصادا نما شدک  متضمن مصلحت  یماا  ا یاسم

مرکوا از سو  تون  یقنیسویفوقا  کم اایدا مقاقع  س -

شقد، آنها هر چ   نیآنها تشک مااستا یحاضر دا   ایطب

اجورا گوردد و سومس مراتوا  و  اطوالع  دیاأ  دهند  ا

 . رسد یمقامات قانقن

 ایوودا دامانگووا   ایووطب کیوودا مووقااد  کوو  فقووط  -

جقانوا امور و  یتقا   ا  راس یوجقد دااد، م مااستا ی 

جلس  ا  ثبت نمقد  از کادا  دا زم نظر خقد اا  اطیاحت

ماماهوا  ایوهمکاا خقد، مانند پرسوتااا  و پزشوکا   یفن

دا  مواای و  شورط آ  کو    رد،یو عنقا  شاهد امضواء  گ

  اشد ک  نتقا  او اا    مرکز مجهزتر  فرستاد. یوضع

 محل   اید طی شقد: 5دا اضایت  ا مین شخصی این  -

 داشت   اشد . ر یگ میتصم تیصالح ماای  -1
 کند. ن یاا معا ماایپزشک   -2
و  مواا یاز   یشورح یتقسط پزشوک و کوادا داموان -3

 حیو  تقضو یو همراهو  یمااآ  جهت  یخطرات احتمال

 داد  شقد.
و  ا یوو همراه ماای را    یشخص نی ا م تیفرم اضا -4

 پرسنن خقاند  شقد و امضاء شقد
د و دا قداد  شو مواای و    صی عود از تورخ تدستقاا -5

 پروند  ثبت گردد.

 :تفاوت رضایت و برائت 

قبون از  و پزشک کسا اجاز  کادا داما  اضایت نام    

 دا  رائت نامو  کند ولی داما  یا عمن جراحی اشاا  می

نقوص عضوق   ایوداما  دچاا عوقااآ  یدا ط ماای  اگر

و  یعلمو نیک  پزشک  ور اسواس موقاز یگردد دا صقات

 پزشک مقصر نیست عمن کرد   اشد یفن

 ی:موارد اورژانس پزشک 

از  یصودمات ناشو - مانهایزا - هایسقختگ – تهایمسمقم 

 - یسوکت  مزوز  و قلبو -  ینقل نیحقادث و سقانح وسا

-تشونجات  - هوایو خفگ دیشود یاختال ت تنفس -اغما 

 هوا یماای  - تهوایخطرناا مانند مننژ یعفقن ها یماای 

موقااد  ریسوا -خوق  داانود  ضی   تعوق ازیک  ن یزاداننق

موقاد داموا   عاًیاا سر مااا ی  دیک   ا یپزشک تها یفقا

،  اعو   دیوایقراا داد و چنان   اقودام فوقا   و  عمون ن

 ایعقااآ صعا العالا و  اینقص عضق و  ای یخطرات جان

 قا ن داما  خقاهد شد ریغ
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