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واژگان:
رضایت آگاهانه :رضایت در لغت به معنی خشنودی ،اجازه و رخصت آمده است .در رضایت آگاهانه وجود  5شرط الزامی است کهه
شامل ارائه اطالعات به بیمار،درک بیمار از اطالعات ،صالحیت تصمیم گیری ،رضایت نامه صریح یها ضهمنی و داوطانانهه بهود
رضایت می باشد .به رضایت بیمار یا ولی قانونی جهت اقدامات تشخیصی یا درمانی ،رضایت آگاهانه گفته می شود.
برائت نامه :منظور معاف کرد کادر معالج از تعهد در برابر پیامدها و عوارض نامطاوب انجام اقدامات تشخیصی و درمانی به شرط
عدم قصور می باشد.
رضایت عمومي :شامل رضایت اولیه است که در هنگام پذیرش بیمار در بیمارستا پشت برگه پذیرش در محهل مربوطهه توسه
پذیرش بیمارستا اخذ می گردد و شامل رضایت به پرداخت هزینه ،اطهال رسهانی در خصهون انهوا بیمهه طهرف قهرارداد بها
بیمارستا ،تعیین طرح درمان ی و احتمال انجام اقدامات تشخیصی و درمانی با تشخیص پزشک معهالج ،آگهاهی در خصهون نهو
بیمارستا (آموزشی ،درمانی و  )..است.
رضایت تلویحي (ضمني ،شفاهي) 1:اکثر تشخیص ها و درما های پزشکی بر اساس این نو است ،یعنی وقتی فردی به پزشهک
مراجعه می کند یا از پزشک درخواست ویزیت می کند ،به درما و معاینه رضایت دارد .با این حال این رضهایت ضهمنی تنهها در
مورد اعمال اولیه بالینی مانند گرفتن شرح حال ،تخت نظر قرار داد  ،باال زد آستین برای گهرفتن فشهار خهو و اقهدامات یهر
تهاجمی را در برمی گیرد.
کودک :از نظر قانونی سن زیر  11سال اصطالحاً صغیر محسوب می گردد جهت ظرفیت ارائه رضایت قانونی ،در ایرا  ،کایه افراد
زیر  11سال فاقد صالحیت قانونی جهت ارائه رضایت و برائت قانونی هستند.
ولي قانوني :ولی بیمار اعم از ولی خان است مانند پدر و ولی عام که مقام رهنری است .در موارد فقدا یا عدم دسترسی به ولی
خان ،رئیس قوه قضائیه با استیذا از مقام رهنری و تفویض اختیار به دادستا های مربوطه به اعطای برائت به طنیب اقدام می
نماید.
شاهد:فردی باالی  11سال ،عاقل و دارای قوه تمیز است و فرد یر رضایت دهنده و فردی به جز پزشهک معهالج را شهامل مهی
شود.الزم به ذکر است امضاء شاهد به معنای تأیید هویت بیمار و اگاهانه بهود رضهایت بهوده و بیهانگر مسهیولیتی در خصهون
ماهیت ،هدف و مخاطرات پروسیجرهای تهاجمی و نیمه تهاجمی نمی باشد.
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implicitly
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ظرفیت تصمیم گیری :توانایی بیمار /ولی قانونی وی برای درک اطالعات مربوط به بیماری و تصمیم گیری درمانی و درک سود و
زیا اقدام درمانی که با توانایی برقراری ارتناط ،توانایی درک اطالعات مربوط به اقدام درمانی ،توانایی فهم شرای موجود و منافع
و مضرات درما  ،توانایی استدالل منطقی بر اساس اطالعات موجود و قدرت حافظه مشخص می گردد.
پروسیجرتشخیصي درماني تهاجمي /جراحي :یک تکنیک تشخیصی درمانی /جراحی که با ایجهاد بهرش یها منفهذ روی پوسهت،
شای مخاطی ،بافت همنند ایجاد شده و یا اینکه ابزارهایی از منافذ طنیعی بد وارد می شود .اقدامات تهاجمی شامل یک طیف
از اقدامات تهاجمی پوستی با کمترین شدت (بیوپسی ،اکسزیو  ،کرایوتراپی عمیق برای ضایعات بدخیم،جایگزینی پروپ یا کاتتر،
ورود به حفرات بد از طریق سوز ) تا پیوندهای چندگانه پیشرفته را شامل می شود.
اقدامات و رضایت پرخطر :اقداماتی است که با انجام آ ها با توجه به بیماری های زمینه ای در فرد خطر مهر و میهر یها بهروز
عوارض باال می رود و می بایست در هما فرم رضایت نامه و برائت نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی درمانی/جراحهی اخهذ
گردد.
وضعیت اورژانسي :از لحاظ قانونی وضعیت بیماری اورژانس محسوب می شود که در صورت تأخیر در درما  ،منجر بهه فهوت یها
آسیب یر قابل برگشت برای بیمار می شود.
قصور پزشکي :شامل بی مناالتی و بی احتیاطی است و سایر موارد نظیر عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی و  .....حسب مورد
از مصادیق بی مناالتی یا بی احتیاطی خواهند بود.الزم به ذکر است اخذ رضایت و برائهت از نظهر قهانونی الزامهی اسهت ولهی در
صورتی پزشک و کادر معالج را منری خواهد کرد که مرتکب قصور هم نشده باشند.
پزشک معالج :پزشکی است که پرونده بیمار به نام وی تشکیل می شود و مسیولیت اصای بیمار با وی میناشد.
پزشک ارائه دهنده خدمت :پزشکی است که اقدامات تشخیصی درمانی توس وی انجام شده و یا خواهد شد.
عدم رضایت به درمان :بیمار ممکن است عایر م نیاز به انجام یک اقدام تشخیصی و درمانی و پیشنهاد آ از سوی کادر پزشکی،
با انجام آ مخالفت نماید.
رضایت به ترک بیمارستان با میل شخصي:به مواردی اطالق می شود که بیمار عایهر م تصهمیم کهادر پزشهکی ،تمایهل بهه تهرک
بیمارستا دارد.
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الزامات اخذ رضایت آگاهانه و برائت نامه
 -1برای انجام هر اقدام تشخیصی-درمانی ،اخذ رضایت آگاهانه توس پزشک معالج الزامی است.
 -2کایه بیمارا پذیرش شده در بخش هاینستری ،سرپایی و پاراکاینیک نیاز به فرم رضایت کتنی برای انجام اقدامات تشخیصی-
درمانی -جراحی دارند.
 -3مطابق آیین نامه انتظامی شا این حرفه های پزشکی در سازما نظام پزشکی ،کادر درمانی مکافند بدو توجه به مایت ،نژاد،
موقعیت اجتماعی -سیاسی -اقتصادی و مذهب حداکثر تالش خود را در درما انجام دهند .ماده  151قهانو مجهازات اسهالمی
جهت رضایت و برائت نامه آگاهانه ،برای همه بیمارا در ایرا صدق می کند و محدودیت دینی و مایتی وجود ندارد.
 -4اگرچه اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه برای کایه اقدامات تشخیصی درمانی ضروری است و عهدم توجهه بهه آ مهی توانهد
پیامدهای حقوقی و قانونی برای کادر معالج داشته باشد ،ولیکن اخذ رضایت و برائت رافع مسیولیتهای پزشهک و کهادر معهالج در
صورت ارتکاب قصور پزشکی نخواهد بود و کادر معالج در همه حال موظف و مازم به رعایت اصول و موازین و استانداردهای فنی
و عامی می باشند.
 -5رضایت و برائت نامه آگاهانه گرفته شده از بیمارا در حکم یک سند رسمی محسوب می گردد .بنابراین بایهد تهابع شهرای و
ضواب تنظیم اسناد رسمی کشور باشد.
 -6رضایت و برائتی معتنر است که توس پزشک معالج و به طور آزادانه و آگاهانه از بیمار یا ولی بیمار (اعم از خان و عام) که از
اهایت قانونی (بالغ ،عاقل ،رشید) برخوردار است اخذ گردد و با توجه به اینکه پزشک معالج آگاهی الزم از نحوه اقدامات و عوارض
احتمالی دارد و در راستای منشور حقوق بیمار و برقراری ارتناط مؤثر بین بیمار و پزشک معالج ،ارجح است کهه رضهایت و برائهت
توس پزشک معالج اخذ شود و ضرورت برای اخذ رضایت و برائت توس سایر افراد وجود ندارد.
تنصره  :پزشک معالج می تواند در موارد خان انجام این فرایند را به پزشک مشاور مسا به مسائل قانونی یعنی متخصص پزشکی قهانونی
واگذار نماید.

 -7رضایت آگاهانه باید در موارد ذیل اخذ گردد:
 تمامی اعمال جراحی
 بیهوشی و آرام بخشی در حد  sedationمتوس تا عمیق
 اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی و مواردی مانند شوک درمانی) ، (ECTپرتودرمانی  ،شهیمی
درمانی  ،آنژیوگرافی و ...
 استفاده از خو و فرآورده های خونی
 تحقیقات
 -1لیست اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی براساس دستورالعمل ابال ی وزارت بهداشت (پیوست )1برای بیمارسهتا و بها
نظر روسای بخشها  /واحدها تدوین و ابالغ می گردد.
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نکته :گذارد سوند فولی ،بازکرد راه وریدی محیطی ،گذارد لوله معهده ،تزریهق وریهدی جهزء پروسهیجرهای تههاجمی
محسوب نمی شود.
 -9در صورتی که اقدام تشخیصی -درمانی فوری برای نجات جا بیمار و یا پیشگیری از بروز نقص عضو و یها آسهیب برگشهت
ناپذیر ،ضروری باشد ،اورژانس تاقی شده و مطابق بند ج ماده  151قانو مجازات اسالمی اخذ رضایت ضروری نیست.
 -11در تدوین فرم رضایت و برائت آگاهانه که حداقل شامل موارد ذیل می باشد ،از یک فرمت مشابه استفاده شده وترتیب

قرارگیری مطال و قال کلی در بیمارستانیکسا باشد :
 مزایای استفاده از روش تشخیصی یا درمانی توصیه شده
 عوارض یا عواقب احتمالی استفاده از روش تشخیصی یا درمانی توصیه شده
 روش یا روشهای جایگزین تشخیصی و یا درمانی با ذکر مزایا و عوارض احتمالی
 امضاء و اثر انگشت گیرنده خدمت یا ولی قانونی /سرپرست وی
 امضاء و مهر پزشک معالج /ارائه دهنده خدمت
 امضاء و اثر انگشت شاهد (ترجیحاً از طرف گیرنده خدمت)
 تاریخ و ساعت اخذ رضایت نامه
 -11در موار دی که پروسیجر یا اقدامات درمانی به وفور در بیمارستا انجام می گردد جهت صرفه جویی در زمها مهی تهوا
آیتمهای آ را لیست نمود مشروط بر اینکه :
 شرای خان هر بیمار را باید در نظر گرفت و در فرمت  ،جای خالی برای افزود شرای منحصر بهه فهرد ههر
بیمار (آیتم های اول تا سوم بند فوق) در نظر گرفته شود .
 فرمت آماده دلیای برای عدم توضیح مناسب پزشک معالج نمی باشد و در ارزیابی ها اطال بیمار از مهوارد ارائهه
شده ،بررسی خواهد شد.
 -12مشخصات شناسنامه ای بیمار می بایست در فرم رضایت و برائت نامه آگاهانه تکمیل گردد.
 -13اطالعات الزم شامل نو بیماری ،درمانهای ممکن ،اقدامات تشخیصی درمانی پیشنهادی  ،عوارض و خطرات عدم پذیرش
درما  ،فواید درما و به ویژه عوارض و خطرات احتمالی درما باید به زبا ساده و قابل فهم برای بیمار بیا شود به نحوی که
ضمن پیشگیری از وارد نمود استرس بیش از حد به بیمار  ،حقایق ضروری در خصون وضعیت بیمار به او یا ولهی  /سرپرسهت
قانونی اظهار شود و آنها را درک نماید.
 -14در فرم رضایت آگاهانه و برائت نامه اطالعات باید به زبا قابل فهم و درک بیمار درج شود و از بهه کهاربرد اصهطالحات
پزشکی حتی االمکا خودداری گردد.
 -15داد سی دی /پمفات و  ...به بیمار جهت اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی درمانی /جراحی پزشک
را از توضیح داد به بیمار بی نیاز نمی کند .این ابزارها می تواند کمک کننده باشد ولی کافی نیست .از آنجها کهه ممکنسهت بهه
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مطالب آموزشی نوشتاری یا تصویری توجه نشود ،الزم است مطالب توس پزشک معالج  /مشاور و با زبا ساده برای بیمار یا ولی
قانونی وی بیا شود تا  ،پزشکا مذکور بتوانند پاسخگوی سؤاالت بیمار باشند.
 -16اگر پروسیجرهای چندگانه برای بیمار مورد نیاز باشد می بایست برای هر پروسیجر فهرم جداگانهه رضهایت و برائهت نامهه
آگاهانه تکمیل گردد .به طور مثال عمل جراحی هیسترکتومی که نیازمند تزریق خو باشد نیاز به اخذ رضهایت کتنهی از پزشهک
معالج جهت پروسیجر هیسترکتومی ،رضایت جداگانه جهت تزریق خو و اخذ رضایت جداگانه جهت متخصص بیهوشی دارد.
 -17جهت انجام اقدامات پژوهشی الزم است فرم رضایت نامه جداگانه مربوطه اخذ گردد.
 -11اخذ رضایت و برائت از بیمار در واحد پذیرش بیمارستا قابل قنول نمی باشد.
 -19در صورتی که فردی با نامه قضایی حضانت یا قیمومیت فردی را به عهده داشته باشد در قالب اختیارات فرد می توا رضایت
و برائت نامه آگاهانه از وی اخذ گردد.
 -21اخذ رضایت و برائت نامه در مواردی که چهارچوب قانونی در مورد آ ها وجود دارد مانند (توبکتومی ،تغییر جنسهیت ،سهق
جنینِ درمانی ) مطابق دستورالعمل و موازین قانونی یا دستور قضایی انجام شود.
 -21در درمانهایی که با اندیکاسیو عامی انجام می شود نظیر ختم بارداری ،هیسترکتومی و  ، ...اخذ رضهایت و برائهت آگاهانهه
برحسب مورد از بیمار یا ولی  /سرپرست قانونی وی کفایت می کند.
 -22در مورد افرادی که پزشک معالج قادر به برقراری ارتناط کالمی با آنهانمی باشد (از جماه افراد با زبا بیگانه ،ناشهنوا و فاقهد
قدرت تکام) الزامی است هنگام اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه فردی به عنوا مترجم جهت برقراری ارتناط حضور داشته باشد.
 -23مناسب ترین زما جهت اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه جهت اقدامات تشخیصی /درمانی /جراحی و آموزش به بیمار ،پس

از مشخص شد برنامه درما (قنل یا پس از بستری شد بیمار) است و باید به بیمار فرصت کافی برای مشورت و تصمیم گیهری
داده شود.
نکته  :اخذ رضایت آگاهانه حتی االمکا به ساعات آخر و قنل از انجام جراحی  /بیهوشی و یا پروسیجر تشخیصی درمانی تههاجمی موکهول
نشود.

 -24رضایت و برائت نامه آگاهانه ای که جهت اقدامات تشخیصی /درمانی /جراحی اخذ می شود و تا زما انجام فرآیند ،ظرفیهت
تصمیم گیری بیمار /ولی قانونی وی ،نو درما و شرای بالینی بیمار تغییر نکرده باشد و یها احتمهال قابهل تهوجهی بهرای بهروز
عوارض دیگری مطرح نناشد ،معتنر است .در یر اینصورت کسب رضایت مجدد و ارائه اطالعات به بیمار الزامی است.
 -25در خصون بیمارا دیالیز(صفاقی -همودیالیز) ،شیمی درمانی ،ترانسفوزیو مکرر خو  ،پالسمافرز و در بیمارانی که اقدامات
درمانی مداوم و مشابه دارند ،مادامی که ظرفیت تصمیم گیری بیمار /ولی قانونی وی ،نو درما و شرای بالینی تغییری نکند اخذ
یک بار رضایت نامه در ابتدای شرو دوره درمانی کفایت می کند .مشروط بر آ که در رضایت نامه مکرر بود اقدام درمانی ذکر
شود.
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 -26کایه مواردی که در قانو یا شر مقدس اسالم ممنو شده است (سق جنین یرقانونی و  )....در صورتی که توس هر کدام
از افراد کادر درمانی انجام شوند ،مستوجب پیگیری قضایی و قانونی خواهد بود و جهل به قانو و یا حتهی بها گهرفتن رضهایت و
برائت نامه در چنین مواردی ،رافع مسیولیت کیفری نیست.

 -27برای بیمارا مؤنث و متاهل کمتر از  11سال  ،در انجام اقدامات جراحی /تشخیصهی درمهانی در مهوارد یهر اورژانهس اخهذ
رضایت پدر /ولی یا سرپرست قانونی الزامی استو رضایت همسر نیز توصیه می شود .در این بیمارا در مواردی که با انجام ایهن
اقدامات با منافع همسر مرتن می شود عالوه بر رضایت پدر ،اخذ رضایت همسر نیز الزامی است.
 -21در مواردی که از لحاظ قانونی جهت اخذ رضایت و برائت نامه آگاهانه مشکالت زیر وجود داشته باشد؛ پیشنهاد می شهود بنها
به درخواست پزشک معالج از مشاوره متخصصین پزشکی قانونی بیمارستا یا از متخصصین پزشکی قانونی آنکال دانشگاه عاهوم
پزشکی تهرا با شماره تماس  19365221159استفاده شود.
عدم حضور پدر /ولی یا سرپرست قانونی در بیمارا کمتر از  11سال به عال مختاف (فوت  ،زندا  ،مسهافرت طهوالنی
و )...جهت اخذ رضایت و برائت نامه
عدم صالحیت و یا ابهام در صالحیت پدر /ولی یا سرپرست قانونی در بیمارا کمتر از  11سال به عال مختاف ( اعتیاد،
اختالالت روانی ،مستی و یا محجوریت پدر و )...
در مواردی که از نظر پزشک معالج ،اورژانسی تاقی می شود و خود بیمار (باالی  11سال)  /پدر /ولی یا سرپرست قانونی
در بیمارا کمتر از  11سال به دالیل یر منطقی اجازه درما نمی دهند.
در موارد بیمارا با مخاطره جانی باال ( )high riskو یا احتمال موربیدیتی باال بنا به درخواست پزشک معالج
ترک با رضایت شخصی از بیمارستا که احتمال بروز عارضه و آسیب وجود دارد
اتنا بیگانه و بیمارا فاقد مدارک هویتی معتنر
انجام اقدامات تشخیصی درمانی ترانس واژینال در بیمارا Virgin
سایر مواردی که پزشک معالج به هر دلیای انجام مشاوره متخصص پزشکی قانونی را مفید می داند ماننهد مهواردی کهه
بیمار خودش یک ریسک یا نقص عضو قابل توجه قنل از عمل دارد نظیر ابتال به نقص عضو HIV ،HBS Ag + ،و ...
 -29مواردی که اخذ رضایت الزم نیست:
الف -معاینه و اعالم سالمت فرد از نظر ابتال به بیماری های مسری جهت اعالم به وزارت بهداشت
ب -معاینات متداول هنگام ورود به زندا  ،پرورشگاه ونظایر آ
ج -معاینه به دستور مراجع قضایی و محاکم
د -معاینه مهاجرا و مسافرا به کشورهای گوناگو قنل از عزیمت و یا در منادی ورودی کشورها و قرنطینه ها
ه -معاینات بهداشتی پرسنل صنایع ذایی
و -معاینات متداول استخدامی و حین خدمت
1

ز -معاینات دوره ای کودکا در مدارس
ح -معاینات ورزشکارا هنگام گزینش و یا در حین بازی در تیم های ورزشی
ط -در موارد فوری و اورژانس اخذ رضایت الزم نمی باشد.
 -31پروتکل رضایت و برائت نامه آگاهانه می بایست در مراکزی که متخصص پزشکی قانونی مشغول به فعالیت است بهه کایهه
پزشکا آموزش داده شود و در یر اینصورت این وظیفه توس مسیول فنی بیمارستا که هما مسیول پاسخگوی ایمنهی مهی
باشد قابل اجرا است.
 -31متخصصین پزشکی قانونی و مسیول فنی مراکز مسیولیت نظارت بر اجرای صحیح پروتکل مربوطه را دارند.
 -32در خصون کایه افراد زیر  11سال و افراد باالی  11سال که توانایی تصمیم گیری در امور خود را ندارند که به پهدر و جهد
پدری دسترسی وجود ندارد و ولی قانونی آ ها مشخص نیست ،مطابق بند ب ماده  459قانو مجازات اسالمی ،در تهرا باید با
دادسرای ناحیه  25ویژه امور محجورین و سرپرستی واقع در خیابا کریم خا زند -خیابا ایرانشهر -پالک  219و با شماره تافن
 11121116تماس بگیرید .الزم به ذکر مجدد است که درما در موارد اورژانس ،از مورد فوق مستثنی بوده و بدو اخذ رضهایت
انجام درما ضروری است.
 -33در مواردی که نیاز به اخذ مجوز دادسرا است ،با توجه به زما بر بود فرایند و بیم تأثیر منفهی طهوالنی شهد فراینهد بهر
وضعیت بالینی و سالمت بیمار  ،توصیه می شود موارد مذکور محدود و منحصر به مواردی شود که مورد تأکید متخصص پزشهکی
قانونی بیمارستا قرار گرفته باشد.
 -34رضایت جهت پیوند اعضاء در افراد با مر مغزی ،توس ولی قانونی صورت می پذیرد .در سایر افرادی که با اهداف مختاف
اعضای خود را اهدا می نمایند ،منع قانونیو شرعی در صورت رضایت فرد /ولی قانونی (مشروط بر آ که صدمه جهانی بهرای وی
نداشته باشد و نیز آگاهی الزم را در این رابطه کسب کرده باشد) وجود ندارد.
 -35در زایما بی درد اخذ رضایت برائت نامه به صورت آگاهانه از خود بیمار (مادر) کافی است و نیازی به اجازه همسر نمی باشد
و فق همانند سایر اقدامات درمانی حداقل یک نفر شاهد (ترجیحاً از بستگا درجه اول بیمار نظیر همسر ،پدر یا مادر ،خهواهر یها
برادر) بایستی برگه برائت نامه را امضاء نماید.
 -36بازنگری پروتکل "رضایت آگاهانه و برائت نامه جهت اقدامات تشخیصی /درمانی /جراحی براساس قانو مجازات اسهالمی
کشور ایرا " با در نظر گرفتن قوانین و دستورالعمل های جدید کشور و با اعالم معاونت درما دانشگاه و همکاری گروه پزشکی
قانونی انجام خواهد شد.
 -37نحوه ارزیابی بر حسب موارد ذکر شده در راهنمای الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی (پروسیجرهای تههاجمی)
ابالغ شده از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ،معاونت درما وزارت بهداشت ،درما و آمهوزش پزشهکی صهورت
پذیرد.
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قوانین مرتبط با رضایت و برائت در قانون مجازات اسالمي
ماده  954قانون مجازات اسالمی

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تاف یا صدمه بدنی گردد ،ضامن دیهه اسهت مگهر آ کهه عمهل او مطهابق
مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قنل از معالجات برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت
از مریض به دلیل نابالغ یا مجنو بود او ،معتنر نناشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آ ممکن نگردد ،برائهت
از ولی مریض تحصیل می شود.
تنصره  : 1در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در عام و عمل برای وی ضما وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.
تنصره  :2ولی بیمار اعم از ولی خان است مانند پدر و ولی عام که مقام رهنری است .در مورد فقدا یا عدم دسترسهی بهه ولهی
خان ،رئیس قوه قضاییه با استیذا از مقام رهنری و تفویض اختیار به دادستا های مربوط به اعطای برائت به طنیب اقدام مهی
نماید.
ماده  949قانون مجازات اسالمی

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نناشد و پزشک برای نجات مریض ،طنق مقررات اقدام به معالجه نماید ،کسی ضامن
تاف یا صدمات وارده نیست.
ماده  851قانون مجازات اسالمی

عالوه بر موارد مذکور در موارد قنل ،ارتکاب رفتاری که طنق قانو جرم محسوب می شود ،در موارد ذیل قابل مجازات نیست:
ج -هر نو عمل جراحی یا طنی مشرو که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستا یا نمایندگا قانونی وی و رعایت موازین فنی
و عامی و نظامات دولتی انجام می شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
ماده  954قانون مجازات اسالمی

هرگاه کسی فعای که انجام آ را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانو بر عهده او گذاشته است ترک کند و بهه سهنب آ
جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی انجام آ فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسهب مهورد عمهدی ،شهنه
عمدی یا خطای محض است ،مانند این که پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
ماده  686قانون مجازات اسالمی

در صورتی که قتل یر عمد بواسطه بی احتیاطی ،یا بی مناالتی ،یا اقدام به امری که مرتکب در آ مهارت نداشته اسهت یها بهه
سنب عدم رعایت نظامات واقع شود ،مسنب به حنس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالنه از ناحیه اولیای دم
محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
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بسمه تعالي

صورتجلسات رضایت آگاهانه و برنامه

کد سند QI/FO/10 :

و امرهم شوری بینهم
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران
معاونت درمان

صورتجلسه تدوین پروتکل رضایت آگاهانه و برائت نامه

تاریخ 31/51/51 :

شماره جلسه 5 :

ساعت 51 -53:91 :

خالصه مذاکرات :جلسه با نام و یاد خدا آغاز گردید  .در ابتدا خانم دکتر عباسی هدف از تشکیل جلسه را بیان
نمودند و گفتند با توجه به مسائل قانونی در خصوص اخذ رضایت آگاهانه و تغییرات در سنجه های اعتباربخشی
مقرر شد پروتکل رضایت و برائت برای بیمارستانها با همکاری گروه پزشکی قانونی تدوین گردد .سپس خانم عباس
آبادی هم در رابطه با مسائل قانونی در گروه زنان و فرمهای تدوین شده رضایت آگاهانه صحبت کردند  .با توجه به
وجود پروتکل قبلی که با هماهنگی سه دانشگاه تدوین شده بود ،مقرر شد مورد بررسی و تبادل نظرات قرار گرفته
و تغییر ات الزم در آن اعمال گردد .همچنین در خصوص اجرای صحیح رضایت آگاهانه در بیمارستانها راهکارهایی
ارائه گردید .همچنین در رابطه با ترک با رضایت شخصی نیز مقرر شد نمونه فرمی با همکاری گروه پزشکی قانونی
تهیه و به بیمارستانها ابالغ گردد .مقرر شد جلسه دیگری جهت اتمام پروتکل نهایی تشکیل گردد.

مصوبات

مسئول

تدوین نهایی فرم ترک بیمارستان با رضایت شخصی با هماهنگی گروه پزشکی قانونی

گروه ارتقاء کیفیت

ردیف

1

تاریخ جلسه بعدی 31/51/39 :

حاضرین جلسه :با امضا به پیوست می باشد.
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کد سند QI/FO/10 :

بسمه تعالي
و امرهم شوری بینهم

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران
معاونت درمان

صورتجلسه تدوین پروتکل رضایت آگاهانه و برائت نامه

تاریخ 31/51/39 :

شماره جلسه 3:

ساعت 8 -51:91 :

خالصه مذاکرات :جلسه با نام و یاد خدا آغاز گردید .ادامه پروتکل رضایت آگاهانه با نظر اعضاء بازخوانی شد و
تغییرات الزم اعمال گردید .با توجه به الزام وجود آنکال متخصص پزشکی قانونی جهت پاسخگویی به مسائل
قانونی بیمارستانها ،مقرر شد گروه پزشکی قانونی شماره تماسی جهت برقراری ارتباط بیمارستانها اعالم نماید.
همچنی ن با توجه به اعالم آمادگی گروه پزشکی قانونی جهت برگزاری دوره های " قوانین و حقوق حرفه ای "
دارای امتیاز بازآموزی نیز مقرر شد این موضوع به بیمارستانها اعالم گردد تا این دوره ها را برای گروه پزشکان و
دانشجویان پزشکی برگزار نمایند .در پایان نیز مقرر شد پس از ادیت نهایی پروتکل با تأیید گروه پزشکی قانونی
به بیمارستانها جهت اجرا ابالغ گردد.
مصوبات

مسئول

1

تدوین نهایی پروتکل و فرم رضایت آگاهانه و برائت نامه

گروه ارتقاء کیفیت

2

ابالغ نهایی پروتکل و فرم رضایت آگاهانه و برائت نامه

معاونت درمان

3

اعالم شماره جهت تماس با آنکالی متخصص پزشکی قانونی

گروه پزشکی قانونی

4

اعالم به بیمارستانها جهت برگزاری دوره های آموزشی قوانین و حقوق حرفه ای

ردیف

ویژه پزشکان و دانشجویان پزشکی

حاضرین جلسه :با امضا به پیوست می باشد.

12

معاونت درمان

تورالعمل اخذ رضایت آگاهانه
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