رضايت نامه
عبارت است از امضاء مدركي كه بيمار قبل از تن دادن به
هرگونه درماني از كليه خطرات عمل ،راه هاي درماني و
جايگزين و خطرات آن توسط پزشك آگاهي پيدا كند.
عنصر قانوني رضايت(بند  ٢ماده  ٩٥قانون مجازات
اسالمي):
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخصي
اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت
موازين فني و عملي و نظامات دولتي انجام شود جرم
نخواهد بود.
انواع رضايت:



رضايت ضمني·
رضايت صريح يا آشكار·

الف :رضايت ضمني يا تلويحي
رضايتي است كه بيمار آن را با عمل يا گفتار خود نشان
مي دهد  .به مجرد اين كه بيمار ي از بين پزشكان متعدد
فرد خاصي را انتخاب كرده و جهت معاينه به مطب
اومراجعه مكند نشانگر رضايت تلويحي او به اقدامات
تشخيصي و درمان توسط اوست.

ب :رضايت صريح يا آشكار
رضايتي است كه به موجب آن بيمار به پزشك خود اختيار
مي دهد تا نسبت به معالجه بيماري خاص وي اقدام نمايد
.در اين نوع رضايت  ،پزشك راسا "به طور روشن وصريح
مبادرت به اخذ رضايت از بيمار مي نمايد كه مي تواند
مكتوب يا شفاهي باشد.
رضايت آگاهانه :رضايت آگاهانه موافقت بيمار به منظور
اجازه انجام مواردي مانند جراحي است  .اين رضايت بايد
بر اساس آن اطالعات  ،تصميم گيري هوشمندانه وبا آگاهي
صورت بگيرد  .در پزشكي بيشتر حوزه هاي قضايي هر فرد
بزرگسال و عاقلي حق دارد تعيين كند چه نوع درمان
پزشكي را برايش اعمال نمايند.


معيار كسب رضايت آگاهانه:



بيمار بايد داوطلبانه رضايت دهد· .



ارائه دهندگان خدمات پزشكي بايد رضايت نامه
را مستند نمايند  .براي اين منظور رضايت نامه
امضاء شده كه توافقي است بين و خدمت دهنده
و دريافت كننده خدمت بايد تنظيم گردد .

رضايت نامه در موارد اورژانسي
درصورتي كه بيمار هوشيار نباشد و فر صت كافي براي
اطالع به اولياء وي وجود نداشته باشد بهتر است به اطالع
مقامات قضايي رسانده شود و مجوزي جهت اقدامات
درماني دريافت گردد  .اگر براي اطالع دادن به مقامات
قضايي فرصت كافي وجود نداشته باشد با سهپزشك
كميسيون پزشكي تشكيل مي شود  .و در موارد خيلي
اورژانسي كه فرصت براي هيچ كاري وجود نداشته باشد
پزشك موظف است بدون هيچ رضايت نامه اي درمان را
شروع كند.



بيمار بايد توانايي دادن رضايت را داشته باشد· .



نكاتي كه در هنگام اخذ رضايت ميبايست مورد

بالغ باشد·

توجه قرار داد:







درمواردي كه بيمار خردسال است يا بالغي كه
توانايي رضايت ندارد پدر بيمار و ياجد پدري ويا
قيم قانوني بيمار)در صورت فوت (بايد رضايت
دهد .
بيمار بايد درك كامل و بصيرت كلي از مداخالت
پزشكي و خطرات جانبي منافع و شيوه هاي
گوناگون درماني داشته باشد .
ارائه دهندگان خدمات پزشكي بايد قبل از انجام
هر مداخله پزشكي رضايت آگاهانه را از بيمار
اخذ نمايند.

•

رضايت نامه هاي پشت برگ پذيرش بهتر است
در دو نسخه اخذ شود .

•

قسمتهاي خالي رضايت كامال تكميل شود .

•

رضايت نامه بايد داراي امضا و اثر انگشت باشد .

•

با توجه به ماده  95قانون مجازات اسالمي،
رضايت و برائت را بايد اول از همه از خود بيمار
اخذ نمود ،مگر در افراد بيهوش ،نابالـــــغ و

مجنـــون ،كه بايد از ولي آنها رضايت و برائت
گرفت.
•

از نظر شرع مقدس اسالم منظور از ولي ،به
ترتيب اولويت ،پدر ،جد پدري ،حاكم شرع ،ودر
شرايط خاص بستگاني ازاومي باشند.

•

رضايت و برائت نبايد با تحكم ،توسل به زور،
ترسانيدن و يا فريب دادن بيمار و بستگانش
گرفته شــــــده باشد.

•

الزم است هنگام اخذ رضايت عوارض شايع
بيماري و يا اقدام درماني و جراحي با بياني كه
براي بيمار قابل فهم باشد و با توجه به موقعيت
فرهنگي وسطح تحصيلي وي بيان شود.

•

در هنگام اخذ رضايت حضور شهود امضاء كننده
فرم نيز مفيد است

•

بهتر است در پر كردن فرم رضايت و برائت
افرادي كه ريسك بيشتري دارند دقت بيشتري
صرف شود .

مواردي كه نياز به اخذ رضايت نيست
•

معاينه و اعالم سالمت فرد از نظر ابتال به بيماري
هاي مسري جهت اعالم به وزارت بهداشت.

•

معاينات متداول هنگام ورود به زندان ،پرورشگاه
ونظاير آن.

•

معاينه به دستور مراجع قضايي و محاكم .

•

معاينه مهاجران و مسافران به كشورهاي
گوناگون قبل از عزيمت ويادر مبادي ورودي
كشورها وقرنطينه ها.

•

معاينات بهداشتي پرسنل صنايع غذايي.

•

معاينات متداول استخدامي وحين خدمت .

•

معاينات دوره اي كودكان درمدارس.

•

معاينات ورزشكاران هنگام گزينش و يا درحين
بازي درتيم هاي ورزشي.

•

معاينات پزشكي قانوني

•

درموارد ضروري ،فوري و اورژانس اخذ رضايت
الزم نمي باشد.
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