


رضايت و برائت

محمد رضا فارسی نژاددکتر 
متخصص پزشکی قانونی

و کارشناس حقوق



ارتخسجبرانمسئولراپزشکسنتاهلفقهایخالفبرامامیهفقهای
برانجضامنپزشککهمعتقدندودانندمیبیماربرواردهجانیومالی

باشدنشدههمتقصیریمرتکباگرحتیباشدمیواردهخسارت

وددمیگرمحسوباوحقوقبهتجاوزبیماررضايتبدوندرمانهرگونه
ودخدرماننوعخصوصدربیمارشرکت.میباشدمحکمهدرطرحقابل
.نهايینتیجهدرشريکيعنی

داردقحبالغیوفردعاقلهرکهداردداللتنکتهاينبررضايتتئوری
ردداضرورتياشدهتوصیهبرايشکهدرمانیروشياودرماناموردر

.بگیردتصمیم

تتئوری رضای



رضايت نامهتعريف 

ل از که بیمار قباست امضاء مدرکی رضايت نامه 
از کلیه خطررات ،درمانیاقدامات هر گونه انجام 
، راههای درمانی و جايگزين و خطرات آن درمان

.يابدمی توسط پزشک آگاهی 



رضایت صحیح چه شرایطی دارد؟ 

خصوصدرگیریتصمیموپذیرشتواناییبیمارـالف
عاقل،بالغشرطدلیل،همینبه.باشدداشتهراشدهدادهاطالعات

.استشدهگرفتهنظردربیماربرایهوشیاربودنو

دارایوشناختیبیماریبهنبودنمبتالسال،18باالیسن
ردفخودازبرائتورضایتبرایالزمشرایطکامل،هوشیاری

.ودمیشگرفتهرضایتبیمارولیازصورت،غیرایندراست،



رضایت صحیح چه شرایطی دارد؟ 

وشدهدادهبیماربهکاملطوربهوصحیحصورتبهـاطالعاتب
وعوارضبیماری،نوعجملهاز.شودروشنبیماربرایمواردهمه

وعوارضمربوطه،هزینهجملهازدرمانشرایطبیماری،خطرات
نقاهتدورهشرایطدرمان،طولونقاهتدورهدرمان،احتمالیخطرات

ولییابیماربهسادهزبانباجایگزین،درمانهایودرمانیاقدامازبعدو
.شودگفتهوی

خصوصدرتاباشدداشتهکافیوقتبیمارتوضیحات،دادنازبعدـج
انزمکهمواردیدریعنیکند،گیریتصمیمآزادانهشده،بیانموارد
دیگرکانپزشحتیودوستانخانواده،بامیتواندبیمار.داردوجودکافی

.بگیردرانهاییتصمیموکندمشورت



رضايت نامهاعتبار 
Validity of consent

:  رضايت بايد
آزادانه و حقیقی باشد -
آگاهانه باشد-

.شودر نتايج و عوارض احتمالی درمان بیان شود و در پرونده ثبت
دن يا ر متن رضايت نامه قابل فهم ، بدون توسل به زور، ترسانی

.فريب باشد
شودابرازآنبامقارنياجراحیاعمالودرمانیاقدامازقبل-



ستنیمعتبربیمارامضایصرفبهنامهرضايت
دادهرضايتبدانکهآنچهمورددربايدبیماربلکه
ينالذا.باشدداشتهکافیبینشوآگاهیاست
.تاسپذيرامکانبیمارآموزشبا“صرفانیزهدف

نهبیمارآموزشيعنینامهرضايتحقیقتدر
پزشکدفاعیوسیله

اعتبار رضايت نامه
Validity of consent



.عاقل باشد( الف

.بالغ باشد( ب

.دارای صالحیت حقوقی و قانونی باشد( ج

:  فرد رضایت دهنده می بایست



رضايت و قانون

:هیچ عملی را برای شخص نمی توان انجام داد مگر اينکه 
رورت طبق رويه قضائی اصل ض)قانون انجام آنرا مجاز کرده باشد 

.  يا شخص رضايت داشته باشد( اثبات شود
 جام از انقبلرضايت نامه يعنی اخذ اجازه از بیمار توسط پزشک

هر گونه اقدام پزشکی 
 از بیمار حقی است که نزد وی رضايت آگاهانه اخذ يا جلب

.  محفوظ می باشد
 به بیمار استآموزشرضايتنامه وسیله ای برای .



يک قاعده کلی 

د معالجه و درمان بدون رضايت بیمار به جز در موار
امری غیر قانونی است , ( اورژانس)اضطراری

چرون بر خالف گذشته که پزشکان اعتقراد داشرتند
آن درمان به سود بیمار است می توان وی را به انجام

. مجبور کرد 



رضايتنواعا
Forms of Consent

(ضمنی)ر رضايت نامه تلويحی 1
Implied consent

(صريح)ر رضايت اظهاری 2
Express consent

ر رضايت در موارد خاص3
Consent in special cases



:ـ رضایت تلویحی1

ازننشاطرفدورفتاربشود،بدلوردکالمیاینکهبدونیعنی
دوهرعمل،ایندرکههمبانفردودادندستمانندبدهد؛رضایت
بهبورمجمنبگویدنمیتواندیکیودارندکاراینانجامبهرضایت

.شدمکاراین
خدماتدریافتبرایبیمارستانیادرمانگاهیامطببهبیمارمراجعه

مصرفیبراداروتهیهیاخونفشارگرفتنبرایآستینزدنباالیا



:رضایت صریح-2

رضايت شفاهی         و             رضايت کتبی
،پزشکخاص،دلیلبهولینداردوجودخطرناکیفرآیندکهمواردیدر

رتصوبهصریحرضایتازمیدهد،انجامراویژهایمعاینهیادرمانیاقدام
میشود؛استفادهشفاهی

هناحیکهمیخواهممنیااستهمراهدردباجلدی،زیردارویتزریقمثال
همیسومشخصمواقعایندراستبهتر.کنممعاینهراشماتناسلی

اشدبداشتهحضورمعاینههنگامدر(باشدبیمارجنسهمترجیحاً)
ورضایتبردلیلمعاینه،برایبیمارشدنآمادهنیزمواردایندر

رایبموارد،ایندر.استنارضایتیبردلیلپزشک،بانکردنهمکاری
.نمیشودثبتجاییدرولیمیشودگرفتهاجازهدرمانیاقدام



رضايت کتبی

یمار در مواردی که احتمال آسیب، خطر جانی یا نقص عضوی برای ب
ورت اقامه متصور است، رضایت صریح کتبی گرفته میشود تا در ص

.دعوا به راحتی قابل ارائه و دفاع باشد
زائي و مانند اعمال جراحي آنژيوگرافي،الپاراسکوپي، بيهوشي و درمان نا

...



رضايت در موارد خاص  

-رضایت همسر
-رضایت در کودکان و افراد صغیر
-رضایت در بیماران روانی
-رضایت در بیماران مسن
-رضایت در موارد اورژانس



گاهي رضايت يک  فکرد بکن انهکايي  کافي نياکت و ايک 
ن زندگي مشترک زموضوع مربوط بن مواردي است  ن در 

ماننکد. اأثيرگذار مکي باشکدو مرد وحقوق ناشي از ازدواج 
ي سقط جني  درماني و درمان نکازاي–بات  لولن هاي رحم 

زن يا هياتر تومي و واز تومي  ن در اي  موارد رضکايت
.و شوهر الزم است

رضايت همسر



ردواستنشدهبیمارهمسرازرضایتاخذبهاشارهایهیچقانون،متندر
ضایترگرفتن،(رضایتاخذشرایط)فردبودنهوشیاروبالغعاقل،صورت

نیست،الزمدیگریشخصنظرومیکندکفایتفردخوداز

ص،خادرمانهایبرایوزارتخانهیادانشگاهبیمارستان،استممکنالبته
اینرعایتکهصادرکننددستورالعملیوباشندگرفتهنظردرشرایطی

نظرد،موارگونهاینبرایقانونینظرازولیاستضرورینیزدستورالعملها
است،فردخودمالک،ونداردپدر،ارزشییاهمسر

ورت،صآندرکهباشدنداشتهرارضایتدادنبرایالزامشرایطاینکهمگر
.میشوداخذرضایتبیمارولیازدیگرمواردتماممثل



م درموارد اورژانس که جان کودک درخطر است، گرفتن رضايت الز-1
.نیست

برا )ود يا سرپرست و قیم قانونی خواهند بو رضايت دهنده شامل پدر -2
د فروق و متأسفانه مادر در حضور افرا...(شرايط سالمت عقلی، بالغ بودن و 

نمی تواند رضايت دهنده باشد مگرر اينکره طبرق حکرم دادگراه دارای
.قانونی باشد( قیومت)سرپرستی 

:گرفتن رضایت در کودکان



3-دامات اگر بیمار کودک باشد و بستگان حاضر بـه اقـ
سره د درمانی نباشند و کودک را نیز ترخیص نمی نماین

نفر پزشک با هرر نروع تخصرص حاضرر در مرکرز 
ح می درمانی قضايا را صورت جلسه می کنند، توضی

ود و دهند، يک نسخه در پرونده بیمار گذاشته می شر
ی نسررخه ديگررری تحويررل مررديريت بیمارسررتان برررا

پـس از نوشـتن گـزارش. پیگیری قرانونی مری گرردد
راتب بالفاصله پزشکان کار درمان را شروع می کنند و م

.به اطالع مقام قضایی اعالم می گردد



رضایت در بیماران روانی

یمقیاازولیرضایتاخذشدیدذهنیماندگیعقببابیماراندر
بهایترضومیشوندبستریاجباراکهبیمارانیدراستالزامیوی

ازبعددرمانبهاقدامدهندنمیالکتروشوکیاداروئیدرمانهای
.استبالمانعمتخصصنظرکسب

نیستالزامیرضایتاخذاورژانسموارددر.



م اخذ رضايت نامه و برائت نامه در موارد اورژانس های پزشکی الز-الف 
.نیست

ی و مداخله اورژانس در پزشکی يعنی وضعیت غیر منتظره و معموال خطرناکی است که خواستار اقدام فور
.پزشکی جهت حفظ جان بیمار است

دمواردی که تمام يا قسمتی از جامعه در معرض خطر قرار می گیرن-ب 
:مانند

ان و کارگر( در زندان)معاينه بهداشتی از دانش آموزان مدارس و زندانیان -1
یو کارکنان اردوگاهها و کسبه و تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذاي

داوطلبان ازدواج-2

؟در چه مواردی گرفتن رضایت ضرورتی ندارد



3-ماافريني  ن از خارج بن  شور مي آيند

4- افر ادي  ن دست بن خود شي زده اند

5-چنانچن متهم يا فرد ديگري از جانب دادگاه بن پزشکي
قانوني معرفي شده اخذ رضايت از او براي انجام معاينن 

.ضرورت ندارد

7-امبرده در مواردي  ن پزشکي قانوني جهت بررسي بيشتر ن
.را بن متخصص معرفي مي  ند هم رضايت ضرورت نيات

در چه مواردی گرفتن رضایت ضرورتی ندارد؟



رضایت در بیماران خاص

رایببدخیم،وخاصشرایطبابیمارانمانندبیماران،ازبعضیدر
بیمارازنکاتبرخیبایدبیمار،سالمتحفظودرمانیبهترنتیجه
رچهاگشود،گذاشتهمیاندراوبستگانبامهممواردوبماندپنهان

توضعیبهتوجهباندارد،جایگاهیمکاتبازبعضیدرعملاین
.میرسدنظربهمناسبامراینایرانی،جامعه

اقدام،اینبه»privilege Therapeutic دربایدکهمیشودگفته«
بهموارداینبیمار،شرایطبهتوجهباکهشودنوشتهرضایتبرگه

.شدنگفتهبیماربهبستگان،دیدصالحیاپزشکتشخیص
وودبشنراشدهدادهتوضیحاتنمیخواهدبیمارخودنیزمواردیدر

ضیحتورضایتبرگهدربایدکهندارداطالعاتدریافتبهتمایل
.استکردهخودداریاطالعاتدریافتازبیمارخودکهشودداده



نامه در رضايت نامه بايد نام و نام خانوادگی و نام پدر و شمار شناسر-1
خرود)و همچنین مشخصات فرد رضايت دهنرده ( بیمار)و محل صدور 

.ذکر شود( بیمار و يا فرد ديگر

. رسردب( خود بیمار يا فرد رضايت دهنده)رضايت نامه بايد به امضاء -2
در . امضاء شامل نوشتن نام و نام خانوادگی و ذکر تاريخ و ساعت است

ه دست مواردی که بیمار يا رضايت دهنده بی سواد است از انگشت سباب
.او اثر انگشت گرفته می شود

رد در مواردی که الزم است اقدام درمانی و ياتشخیصی صرورت گیر-3
ام بهتر است موضوع، نوع بیماری و يا نوع اقدامی که قررار اسرت انجر

نجرام بررای ا»مثالً نوشرته شرود . گیرد به طور دقیق و خالصه ذکر شود
«.رضايت داريم...  عمل بستن لوله های رحم خانم 

شیوه گرفتن رضایت کتبی



4- رضاايت گااااها »در موارد باخطر باال در جهت اخذ يک »
کاار هيز موضوع خطر دقيقاً توسط شخص پزشک معالج و ياا ا 
و در هزديک وي ب  بي ار و سرپرستان او توضيح داده ما  شاود

رماان با توج  با  د»مثالً هوشت  شود . رضايت هام  ذکر م  اردد
هازاي  خطرات ا راه هاخواست  اي ما  تواهاب باشابلذا رضاايت

هظر ب  اينک  ع ل جراح  ساراان با  ااور»و يا « ...داريم ک  
م هاخواست  م  تواهب ا راه خطرات و عوارض باشب رضايت داري

«...ک  



برائت نامه
نقصیاعوارضدچاردرمانطیدربیمارچنانچهیعنی

ونیفموازیناساسبرکهصورتیدرپزشکگردید،عضوی
نیستضامنباشدکردهاقدامعلمی



هوش در مواردي ک  بي ار بي)مشخصات کامل بي ار و سرپرست او -1
ارد و است و يا کودک است و يا صالحيت دادن رضايت و برائت را هب

.ا راه با تاريخ و ساعت ذکر شوهب...( 

روه تحت عنوان ا)هام و مشخصات پزشک و ا چنين تيم درماهگر -2
.و هام مرکز درماه  قيب اردد( Xپزشک ا کار دکتر 

وع شود ک  دقيقاً متوج  هداده از زبان بي ار و سرپرست او شرح -3
ار بي اري و عوارض گن استنب و گااااه  ه  تنها رضايت ب  اهجام ک

لبت  ا. م  ه اينب« بري الذم »دارهب و بلک  پزشک و تيم درماهگر را 
پرست  فرم مربوا  ماهنب رضايت هام  ب  امضاء و تصبيق بي ار و سر

.برسب... و شهود و 

چگونه برائت بگیریم؟



قانون مجازات اسالمی مصوب 1۵۸ماده 
1۳۹2

:کندمیبیان

یاشخصرضایتباکهمشروعطبییاجراحیعملنوعهر”
وازینمرعایتوویقانونینمایندگانیاسرپرستانیااولیا
در.استمجازشودمیانجامدولتینظاماتوعلمیوفنی

”نیستضروریرضایتاخذفوریموارد



نظریه تقصیر 

اولیاییایمارباینکهمگرندارد،مسئولیتیابتدادرپزشکتقصیرنظریهدر
کنندثباتافنیالزاماترعایتعدمبهنسبتراپزشکقصوربتواندبیمار،

ثالمبرایعلمیالزاماتیاعمل،اتاقبهبیماربردندرتعللمثالبرای
بهودبپذیرقلبجراحیندارد،قلبجراحیدرکافیتجربهکهپزشکی

زشکپچونصورتایندرکند،فوتبیمارکافیعلمومهارتفقدانعلت
عدمرطشبایستبیماراولیاییابیماراست،کردهرعایتراقبلیشرطدو

نظریهنایمببرتاکنداثباترادولتینظاماتیاعلمیفنی،الزاماترعایت
.شودشناختهمسئولپزشکتقصیر،



قانون مجازات اسالمی ۴۹۵ماده 

:کندمیبیان

مهصدیاتلفموجبدهدمیانجامکهمعالجاتیدرپزشکگاههر“
مقرراتمطابقاوعملآنکهمگراستدیهضامنگردد،بدنی

باشدگرفتهبرائتمعالجهازقبلاینکهیاباشدفنیموازینوپزشکی
هبمریضازبرائتاخذچهچنانونشودهمتقصیریمرتکبو

اوازبرائتتحصیلیاونباشد،معتبراو،بودنمجنونیانابالغدلیل
ضمریولیازبرائتنگردد،ممکنآنمانندوهوشیبیدلیلبه

“…شودمیتحصیل



نظریه خطر چیست؟

اقعودروگذاردمیپزشکمسئولیتبررااصلخطرنظریه
۴۹۵ادهمدرشدهگفتهشرایطتمامیکنداثباتبایدپزشک
کپزشعملاینکهقبیلازعباراتیاسالمیمجازاتقانون
قصیریتمرتکبوباشدفنیموازینوپزشکیمقرراتمطابق

ماربیولییابیمارازنامهبرائتاگرحتیباشدنشدههم
.باشدنگرفته



تفاوت حقوقی رضايت و برائت

شودمیتهگرفپزشککیفریمسئولیترفعبابتازنامهرضایت
آسیبود،نکنرعایترافنییاپزشکیالزاماتپزشکیاگریعنی

شودنمیتعزیریاقصاصپزشکشود،واردبیماربهجسمانی

ودیهابتبازپزشکمالیمسئولیتبهنسبتصرفاًنامهبرائت
ود،شوگرفتهنامهبرائتاگریعنیباشدمیبدنیخسارات

شدهرعایتاسالمیمجازاتقانون۴۹۵مادهدرمقررشرایط
بابتازیمسئولیتپزشکبیمار،بهآسیبورودصورتدرباشد،

نداردبیماربهبدنیخساراتودیه



هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع  ن با رضايت شکخص( 2بند 
وازي  يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن و رعايکت مک

د در مکوار( جرم نيات)فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود 
.اخذ رضايت ضروري نخواهد بود( اورژانس ها)فوري 

:قانون مجازات اسالمی۵۹ماده 



قبکل از شکروع درمکان از ...  هرگاه طبيبکي يکا 
ه برائت حاصل نمايد، عهد... مريض يا ولي او 

.دار خاارت پديد آمده نخواهد بود

:قانونی مجازات اسالمی۳21ماده 



از چناهچ  ابيب قبل از شروع درمان يا اع ال جراح 
مريض يا ول  او برائت حاصل ه اوده باشابض ضاامن
خسارت جاه  يا مال  ياا هقاص عضاو هيسات و در 
موارد فوري ک  اجازه ارفتن م کان هباشاب پزشاک

.ضامن هيست

:قانونی مجازات اسالمی60ماده 



  ااي  ارااه ابيب  ارچ  حاذق و متخصص باشب در معالج
ر ک  شخصاً اهجام م  داب يا دستور گن را صادر م  کنب ا

( سرپرسات)مريض يا ول  ( اجازه–رضايت )چنب با اذن 
  او باشبض باعث تلف جان يا هقص عضو يا خساارت ماال

.شود ضامن است

:قانونی مجازات اسالمی۳1۹ماده 



قانون مجازات اسالمی۴۹6ماده 

وارپرستیامریضبهراآنانجامدستورکهمعالجاتیدرپزشک
تاسضامنبدنیصدمهیاتلفدرصورتمینماید،صادرآنمانند
.نمایدعملقانوناین(۴۹۵)مادهمطابقآنکهمگر

وردستکهبداندپرستاریامریضهرگاهمزبور،موارددر-1تبصره
بهاینوجودباوشودمیتلفوصدمهموجبواستاشتباه
مستندخسارتوصدمهبلکهنیستضامنپزشککند،عملدستور

.استپرستاریامریضخودبه
پزشکیمعالجاتدرشدهایجادجراحاتیاعضوقطعدر-۲تبصره

.شودمیعملقانوناین(۴۹۵)مادهطبق



قانون مجازات اسالمی۴۹۷ماده 

زشکپونباشدممکنبرائتتحصیلکهضروریموارددر
نماید،معالجهبهاقداممقرراتطبقمریض،نجاتبرای
.نیستواردهصدماتیاتلفضامنکسی



 کم  دانباجازهاوب دارهبضاعت ادپزشکب اوسرپرستوبي ار
«عضوقطع»داهستصالحاارحت وداباهجامراجراح ع ل

.ايردصورت

وکننبم «الذم بري»رااودرماه هاخواست عوارضب راجع
بهرهمناسب استاهباردازدارهبتوقعول م  اذارهب؛بازرااودست
.اردهبمنب

.ک پزشقصوربرايه اهبداده«برائت»هاخواست عوارضبرايگهها
موضوعهشوهبرعايتعل  موازينودابرخقصوراارپس

.استتعقيبقابلدادااهوپزشک هظامدرا چنان

نکته آخر



با تشکر از حوصله شما


