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  رضایت نامه و جنبه هاي قانونی آن: نام کتاب

  سلمازسادات محمودیان-دکتر تقی دولت آبادي -معصومه ارزمانی:گردآورندگان

  معصومه ارزمانی: طراحی جلد و صفحه آرایی
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  2236104:تلفن-درمانمعاونت - بجنورد خیابان هنر: آدرس
  

  :با تشکر از همکارانی که ما را در گرداوري این مجموعه یاري نموده اند
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  جمیله وطن دوست
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  :پیشگفتار
. با ورود بیمار به بیمارستان ، اجازه نامه هاي مختلفی از وي و همراهیان وي اخذ می گردد 

امضاي مدرکی است که بیمار  قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی ، از کلیه  رضایت نامه ؛
  راههاي درمانی و جایگزین وخطرات آن توسط پزشک معالج آگاهی پیدا  ،خطرات عمل 

رضایت نامه بعنوان یک سند قانونی شناخته شده ، لذا دقت در مفاد آن و رعایت . می کند
  . همیت می باشد نکات قانونی آن بسیار حائز ا

مار ، پزشک وبیمارستان در مراجع با توجه به اهمیت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بی
قضایی و قانونی ، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقررات مربوط به جنبه هاي قانونی رضایت 

ز قوانین و آنان را در تامین این مهم یاري می رساند ، لذا حفظ و ایجاد مجموعه اي ا، نامه 
دستورالعمل هاي موجود در این زمینه می تواند راهگشایی در جهت  عملکرد یکسان مراکز 

  .درمانی باشد
امیدواریم این مجموعه کوچک بتواند مسائل و شبهاتی را که پرسنل درمانی با  آن مواجه 

  .هستند را تا اندازه اي رفع نماید 
  

  باديآدکتر تقی دولت 
  ه علوم پزشکی ومعاون درمان دانشگا

  خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی
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  :مقدمه
یکی از عناصر اصلی انجام ،عمل جراحی یا معالجات پزشکی که شکل بنیادین و مهمی به خود 
گرفته و در واقع به گونه اي با حیات و تغییر در وضعیت موجود بیمار مرتبط است ، اخذ 

در معالجه و درمان به لحاظ تبعات و پیامدهایی که بدنبال رضایت . رضایت از بیمار می باشد
و در زمره یکی از مقوالت مهم و به   دارد ، در قلمرو حقوقی جایگاهی ماندگار یافته است

  . مثابه رویکردي نوین در حقوق پزشکی برشمرده می شود
و درمان ، مدتی  رضایت به درمان مبین این واقعیت است که بیمار از آنجا که به منظور معالجه

ولو بسیار اندك ، جسم خویش را در اختیار پزشک معالج قرار می دهد ، در نتیجه باید بر این 
چنین مساله اي از یک سو ناشی از . امر بصورت آگاهانه و با اراده آزاد رضایت داشته باشد

از عوامل  رابطه پزشک و بیمار و وجود حس اعتماد بیمار به پزشک بوده و از سوي دیگر یکی
بدیهی است که این نظریه دامنه . سقوط مسئولیت پزشکی نسبت به بیمار محسوب می گردد 

محدود به حوزه رضایت بیمار نمی باشد ، بلکه در مواردي هم مفهومی وسیعی داشته و صرفاً  
که بیمار در وضعیت حیات نباتی است یا به سن رشد و بلوغ نرسیده ، نیز با اخذ رضایت از 

  ).1(یاي قانونی وي این مهم محقق می گردد اول
از آن جایی که رضایتنامه گرفته شده از بیماران در حکم یک سند رسمی محسوب می گردد 
و هدف از اخذ و نگهداري آن کمک به حل و فصل دعاوي احتمالی بین بیمار و کادر درمانی 

ن باید تابع شرایط و ضوابط است بنابراین طبیعی است که نحوه تنظیم و اخذ رضایت از بیمارا
تنظیم اسناد رسمی کشور باشد یعنی هم فرد گیرنده رضایت باید داراي شرایطی خاص و 

فرم رضایت . )2(مختص باشد و هم بیمار باید از محتواي رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد
باید به مسئولین پذیرش . نامه باید در قسمت پذیرش توسط بیمار یا ولی بیمار پر شود 

نمایندگی از سوي پزشک مداوا کننده و بیمارستان ، از مریض یا بستگان  نزدیک او ، جهت 
زمانی که این فرم توسط بیمار یا . انجام اقدامات درمانی مجوزهاي مناسب را اخذ نمایند 

نماینده وي در زمان پذیرش امضا می شود ، مدرکی از رضایت بیمار براي دریافت خدمات و 
آنچه باید در زمان اخذ رضایت نامه مورد توجه پزشک ،  ).3(ات درمانی فراهم می کند  اقدام
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این است که بیمار با آگاهی نسبت به مفاد و  ، پرستار و یا واحد پذیرش بیمارستان باشد
ءکننده هر به عبارت دیگر آگاهی فرد امضا. ید محتواي اجازه نامه باید اقدام به تایید آن نما

محتواي آن جزو اصول تنظیم اسناد رسمی بوده و مسئولین امر براي جلوگیري از خدشه سند از 
دار شدن رضایت نامه موظف به رعایت شرایط تنظیم اسناد رسمی کشور هستند و قانون گذار 
تنظیم کنندگان رضایت نامه ها را موظف نموده که پس از اطمینان الزم در خصوص آگاهی 

  .  )2(مه اقدام به دریافت رضایت و تایید آن نمایدبیمار از مفاد رضایت نا
بنابراین اگاهی پرسنل بهداشتی و درمانی  از قوانین و جنبه هاي قانونی رضایت نامه ، بسیار 
  ضروري است و آگاهی آنها از قوانین موجود در این زمینه از بالتکلیفی آنها در برخی 

  . موقعیت ها  می کاهد و آنها را در مقابل دعاوي قانونی حفظ می کند
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   انواع رضایت نامه
  رضایت تلویحی  –رضایت ابرازي شفاهی  –رضایت کتبی 

اگر چه فقط رسم اسـت کـه در اعمـال جراحـی و انجـام بیهوشـی هـا و مـوارد دیگـر نظیـر آن           
ولی در سایر معاینات و اقـدامات پزشـکی نیـز رضـایت     ، رضایت از بیمار یا ولی او اخذ گردد 

است بدین معنی که وقتی بیمـار   ضمنی یا تلویحیبیمار الزم و حتمی است این رضایت بیشتر 
 به مطبی مراجعه و با پرداخت حق ویزیت پزشک براي درمان در انتظار نوبت می نشیند تلویحـاً 

معاینه بیمار پزشک جهت تشـخیص افتراقـی   رضایت به معاینه بدنی خود داده است و در ضمن 
درد نیاز به معاینه سایر دستگاههاي بدن دارد که در این موارد با رضایت ازبیمار اقدام به معاینـه  

و در مـواردي کـه   . نـد  مـی نام  رضایت ابـرازي یـا اظهـاري   می کند  که این نوع رضایت را 
براي انجـام یـک عمـل جراحـی الزمسـت بایسـتی نـوع عمـل و نحـوه           کتبی-يرضایت ابراز

بیهوشی و مدت تقریبی بستري شدن و نقاهـت و خطـرات و عـوارض احتمـالی بـراي بیمـار یـا        
رضایت حاصل گردد کـه   کسان او شرح داده شود و در صورت ابراز رضایت بیمار از وي کتباً

  )4و5(.یج است این امر خوشبختانه امروز در تمام بیمارستانها را
یا نقص عضوي گردد در صورتی که  چنان چه بیمار در طی درمان دچار عوارض:برائت نامه

  )5( .نیست پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کرده باشد مقصر
  شرایط رضایت نامه معتبر

Ø اخذ رضایت کتبی 

Ø اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وي  
Ø  انگشت رضایت دهندهثبت امضا و یا ترجیحاً اثر  
Ø  تنظیم رضایت نامه به زبان ساده، روشن و قابل فهم  
Ø احراز عقل و شعور در رضایت دهنده  
Ø احراز سن قانونی رضایت دهنده  
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Ø اخذ رضایت آگاهانه  
Ø اخذ رضایت بدون تهدید و یا فشار  
Ø 4و6( ثبت امضاي شاهد( 

  رضایت آگاهانهشرایط 
Ø تشریح وضعیت 

Ø  استفاده و عواقب مورد انتظار آنهاشرح مناسبی از فرآیند مورد  
Ø  نه مسلم(شرح منافع مورد انتظار(  
Ø پیشنهاد پاسخگویی به سئواالت بیمار  
Ø بوده و قابل انتقال  مطلع ساختن بیمار از معالجات پزشکی یا جراحی به عهده مستقیم پزشک

  )6(.به دیگري نیست
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  از دیدگاه مدارك پزشکی انواع رضایت نامه 
  عالجه و عمل جراحی رضایت نامه م-1

مسئولیت اصلی تفهیم رضایت نامه معالجه و عمل جراحی با پزشک معالج می باشد ، زیرا طبـق  
) ریسک(وش درمان و درصد خطر پذیري حقوق بیمار ، پزشک معالج بیمار باید در ارتباط با ر

پـذیرش بیمـار و    اطالعاتی به بیمار بدهد ، اما این رضایت نامه بطور رسمی در زمان،. ..درمان و
. ورود او به سیستم درمانی توسط پرسنل واحد پذیرش بیمارستانها تنظیم و به امضـاء مـی رسـد    

در این صورت باید مامورین پذیرش بیماران ، آموزش الزم را براي انجام این کار دیـده باشـند   
محتـواي  . و بتوانند در خصوص عمل مورد نظر توضیحات کلی را در اختیار بیمـار قـرار دهنـد    

  :یل استاین رضایت نامه به شرح ذ
  فرم اجازه معالجه و عمل جراحی

  
  
  
  
  
  رضایت نامه ترخیص با میل شخصی-2

همانطوري که می دانیم بیمار در انتخاب پزشک ، بیمارستان و خاتمه دادن بـه درمـان خـود در    
. زمان بستري ، در صورتیکه ترخیص او مضر به حال افراد و سالمت جامعه نباشد ، مختار است 

بنابراین بیمار بستري در هر زمان و مرحله از فرایند درمانش به هر دلیلی ، درصورت تقبل کتبی 
سایل و مشکالت ناشی از ترخیص با میل شخصی می تواند از پزشک معالج و کادر پرستاري م

  خودش  درخواست ترخیص موقت و یا دایم نماید و پس از تسویه حساب و پرداخت وجوه 

هـم پزشـک یـا    اجـازه مـی د  ........................................ولی بیمار سـاکن  /بیمار........... .........................نب اینجا
نوع معالجه و در صورت لزوم عمل جراحی ، بیهوشی و یا انتقال هر ... ................................پزشکان بیمارستان 

بیمار اینجانب به مورد اجـرا گذارنـد و بدینوسـیله برائـت پزشـک یـا       /خون که صالح بدانند در مورد اینجانب 
  .دارم انجام می دهند ، اعالم می....................... پزشکان این بیمارستان را از کلیه اقدامات فوق که در مورد 

  )1(شاهد......................................      ..............................امضاي بیمار
  )2(شاهد.......................................    ...........................................امضاي قیم بیمار 
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  .خدمات ارائه شده  ، از بیمارستان مرخص گردد
ار مربوطه خطرات ناشی در زمان چنین درخواستی از طرف بیمار معموالً پزشک معالج و پرست

رصورتی که بیمار متقاعد نشد و بر اجراي را به آگاهی بیمار می رسانند و داز این تقاضا 
درخواست خود اصرار ورزید ، با ثبت توصیه ها در برگ دستورات پزشک و حتی گزارش 

  یرد پرستاري و با اخذ رضایت نامه کتبی از بیمار تمهیدات الزم براي ترخیص وي انجام می گ
  .و در این صورت مسئولیتی متوجه پزشک معالج و کادر پرستاري بخش مربوطه نخواهد بود

  همانطوري که مالحظه می شود ، این رضایت نامه به تناسب نیاز و براساس درخواست و میل
  بیمار در داخل بخش درمانی و توسط کادر درمانی تنظیم و اخذ می گرد و الزم است که در 

امه گرفتن و رعایت شرایط تنظیم این سند رسمی ، کادر پرستاري نیز خصوص رضایت ن
  :متن این رضایت نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است. اموزش الزم را دیده باشند

  فرم اجازه ترخیص با میل شخصی
    

  
  
  

  

  اجازه قطع عضو-3
  زمانی که پزشک معالج بیمـار در تـداوم درمـان ، تصـمیم بـه قطـع یکـی از اعضـاي بـدن او را          

  بنابراین این رضایت نامه در داخل بخش و . می گیرد ، این اجازه نامه تنظیم و اخذ می گردد 
  در خصوص متقاعد کردن بیمار و تفهیم شرایط و دلیل. توسط کادر پرستاري اخذ خواهد شد 

  متن این . پزشک معالج موظف است که توضیحات کافی براي بیمار ارائه نماید  قطع عضو ، 

ــب  ــئول      ..................... اینجانـ ــکان مسـ ــیه پزشـ ــالحدید و توصـ ــرخالف صـ ــود و بـ ــی خـ ــل شخصـ ــا میـ بـ
این مرکز را ترك می نمایم و اعالم می دارم که هیچ یک از مسـئولین ایـن بیمارسـتان    .......................بیمارستان

  . را مسئول عواقب و خطراتی که از این عمل ناشی می شود ، نمی دانم
    ..............................مضاي بیمارا

  )..................................در صورتی که بیمار قادر به امضاء نباشد(امضاي یکی از بستگان درجه اول بیمار
  .........................................تاریخ
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  :رضایت نامه به شرح ذیل از طرف مقامات مسئول تنظیم گردیده است
  فرم اجازه قطع عضو

  
  
  
  
  

  عات پرونده بیماراجازه نامه استفاده از اطال-4
این اجازه نامه باید از کلیه بیماران و در زمان پـذیرش اخـذ گـردد ، زیـرا احتمـال دسترسـی بـه        
اطالعات پرونده ، خصوصـاً در بیمارسـتانهاي آموزشـی بـراي اطـالع رسـانی در جهـت تحقـق         

زیـاد  بسـیار  ... قابلیتهاي مدارك پزشکی از قبیل آموزش ، تحقیقات پزشکی و مسایل حقوقی و
کارکنان واحد پذیرش بـراي سـلب مسـئولیت از سـایر همکـاران خـود در سـایر        . و وسیع است

واحدها و بخشهاي درمانی و اطالع رسانی ، همزمان بـا پـذیرش هـر بیمـار نسـبت بـه اخـذ ایـن         
الزم بـه توضـیح اسـت ، کـه ایـن رضـایت نامـه        . رضایت نامه به طور عادي  اقدام  مـی نماینـد   

ذاري اطالعات به افراد غیـر مسـئول نبـوده  و کماکـان بحـث محرمانـه بـودن        مجوزي براي واگ
اطالعات بیمار و جلوگیري از افشاي آن به افراد غیر مسـئول ، جـزوء وظـایف کارکنـان بخـش      

  :محتواي این رضایت نامه چنین است. مدارك پزشکی خواهد بود و به قوت خود باقی است

  فرم اجازه استفاده از اطالعات پزشکی
  
  
  

اجازه می دهم پزشـک یـا پزشـکان ایـن     ..............................ولی بیمار ساکن /بیمار.......................... اینجانب 
قطـع نماینـد و   .............................بیمار اینجانب را از ناحیـه  /اینجانب ) ............................نام عضو (بیمارستان

انجـام  .................................... بدینوسیله برائت پزشک یا پزشکان این بیمارستان را ازاقدام فوق کـه در مـورد  
  .دارم می دهند ، اعالم می

  )1(شاهد......................................      ....................................امضابیمار
  )2(شاهد.......................................                .......................................تاریخ

رضایت خود را در مورد استفاده از اطالعات کلینیکی ثبـت شـده در پرونـده    ..... ...............................اینجانب 
بیمار خود در امور آموزشـی ، تحقیقـاتی ، درمـانی و حقـوقی     /بیمار خود در امور پزشکی خود/پزشکی خود 

  .اعالم می دارم......................................توسط بیمارستان 
  )1(شاهد......................................      ..............................بیمارولی /امضاي بیمار

  )2(شاهد.......................................                ...........................................تاریخ 
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  ذمه پزشک معالجاجازه نامه عمل و برائت -5
هجري شمسی ، براي درمان و انجام عمل جراحی روي بیمـاران از رضـایت   1360تا اوایل دهه 

امـا بـا توجـه بـه     . نامه معالجه و عمل جراحی که شرح آن در باال گذشت ، استفاده می گردیـد  
که مسئولیت بیشـتري از ایـن بابـت متوجـه پزشـکان جـراح        1361تصویب قانون دیات در سال 

دید ، این پزشکان براي رعایت مفاد قانونی و سلب مسئولیت از خـود در قبـال بیمـارانی کـه     گر
عمداً در ارائه خدمات آنها قصوري انجام نداده اند ، اقدام به تنظـیم رضـایت نامـه اي بـه شـرح      

این رضایت نامه توسط پرستار بیمار قبل از انتقال به اطاق عمـل اخـذ مـی شـود و     . ذیل نمودند 
در صورت عدم وجود این رضایت نامـه احتمـال لغـو شـدن عمـل      . پرونده قرار می گیرد روي 

  :)2(محتواي این رضایت نامه به شرح ذیل است. جراحی توسط جراح مربوطه زیاد است 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  باسمه تعالی
  برگ رضایت عمل و برائت ذمه پزشک معالج

........... ..........در تــاریخ.............تلفــن.............. ...بــه نشـانی  ..................شـهرت ...........................فرزنــد  ...................اینجانـب  
  :حامل می باشم/مراجعه نمودم که ولی.......................براي درمان و معالجه به بیمارستان 

پزشک معـالج  .............................قاي دکتر بردم و به ا...................به بیمارستانمعالجه  اورا براي درمان و....................در تاریخ
بیمار فوق الذکر انجـام داده و هـیچ نـوع اظهـارنظري از لحـاظ      /اجازه می دهم ، که درمان یا عمل جراحی الزم را براي خودم 

در صـورتی کـه   . و یا هر عضو ي که نیاز باشـد ، نکـرده و اعتراضـی نـدارم    بیهوشی و یا عمل جراحی و یا برداشتن نسج یا غده 
ایجاب کند پزشک و یا جراح یا متخصصین دیگري در عمل و درمان شرکت نمایند ، ایشان می توانـد از آنهـا دعـوت کنـد و     

  .هزینه آن را شخصاً تقبل خواهم کرد
ت و اعمال جراحی و بیهوشـی و تزریقـات دارویـی و دیـالیز و     ضمناً پزشک معالج عوارض و حوادث احتمالی درمان و معالجا

رادیولوژي و کارهاي آزمایشگاهی و فیزیوتراپی و دیگر روشهاي درمانی را براي اینجانب توضیح داده و مطلع شده و فهمیـدم  
، بدینوسیله بـه   شوراي نگهبان 6/10/1361مجلس شوراي اسالمی و تایید مورخه 24/9/1361و با توجه به قانون دیات مصوب 

را از هـر گونـه   .................... والیت بیمار فوق الذکر برائت ذمه پزشک محترم معالج و مقامـات مربوطـه بیمارسـتان    / قیومیت 
  ضمان قانونی و شرعی ناشی از معالجات ذکر شده باال اعالم می دارم و هر گونه ادعاي خسارت از ایشان را ساقط می نمایم

  
 .........قیم بیمار  / امضا ولی حاضر....................                                                       ر امضا بیما 
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مکاتبات بسیاري از سوي بیمارستانهاي استان خراسان شمالی در خصوص رضایت نامه ها و 
، که  ه استپزشکی صورت گرفت نکات مرتبط با آن به معاونت درمان و اداره امار و مدارك

 بهبا توجه به دستورالعمل ها و قوانین و منابع موجود و معتبر تا حد امکان نسبت به پاسخگویی 
  .یمسواالت پیش امده ، اقدام نمود

  سوال و جواب  مطروحه در خصوص رضایت نامه
  

  وظیفه اخذ رضایت نامه با چه کسی است؟-1
رضایت اگاهانه به قبول یک اساسی ترین حقوق بیماران دادن 

روش معالجه می باشد که این وظیفه بر عهده مستقیم پزشک معالج 
بوده و قابل انتقال به دیگري نیست و پذیرش بیمارستان در زمان 

  .)2و7(مراجعه مستقیم بیمار ثبت کتبی این رضایت را برعهده دارد
  ؟گاهی چیست منظور از ا ،رضایت نامه باید حاوي آگاهی و رضایت باشد -2

بیمار یا اولیاء باید در جریان کامل بیماري و سیر آن و نوع جراحی و بی هوشی و عواقب عمل 
بنابراین . جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه موضوع رضایت نامه اي که می دهند باشند
د براي او اگر بیمار به زبان رسمی کشور آشنا نبود و فقط زبان محلی یا خارجی می دانست، بای

مترجم گرفت و پس از تفهیم مسأله بطور کامل نام مترجم را نیز ضمن درج این مسأله در 
  .)4و8(رضایت نامه قید کرد و عالوه بر امضاي بیمار امضاي مترجم نیز الزم است

  رضایت نامه با برائت ذمه چه فرقی دارد؟-3
گرفته باشد، در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی،  رضایت اگر پزشک فقط
  . ـز تحصیل کرده باشد، عهده دار خسارت پدید آمده نیستنی گر برائتضامن است ولی ا

  . اصل برائت است که موجب سقوط ضمان می شود فقط
ان البته در صورت قصور پزشکی، برائتی که قبل از درمان گرفتـــــه شـــده، باعث سقوط ضم

  )9(.نیست
  متن رضایت نامه چه باید باشد در واقع چه نکاتی در رضایت نامه باید ذکر شود؟- 4 
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. مار جهت فهم بهتر مطالب نوشته شوداز لحاظ مدارك پزشکی رضایت نامه باید توسط خود بی
در رضایت نامه باید نام و نام   )با فرمت یکسان تهیه شده اندرضایت نامه ها در حال حاضر (

نوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل صدور و همچنین مشخصات رضایت دهنده خا
خود بیمار یا افراد رضایت (رضایت نامه باید به امضا. ذکر شود )خود بیمار و یا فرد دیگر (

برسد امضاء شامل نام و نام خانوادگی و ذکر تاریخ و ساعت است و ارجحتر اثر )دهنده 
بهتر است موضوع نوع بیماري و یا نوع اقدام که قرار .دست است  انگشت از انگشت سبابه

  .)10(است انجام شود ، بطور خالصه ذکر شود
  سن قانونی براي گرفتن رضایت نامه چند سال می باشد؟-5

  ).5و11(سال مدنظر است 18در اکثر کتب اخالق پزشکی،  بلوغ قانونی رسیدن به سن 
  رضایت قانوناً از چه کسانی می تواند اخذ گردد؟ اگر بیمار زیر سن قانونی باشد ،-6

رسیده باشد از خود بیمار در غیر اینصورت ، طبق ) سال تمام  18(چنانچه بیمار به سن قانونی 
  . رضایت اخذ می گردد نمایندگان قانونی بیمار از  59ماده  2بند 

جد پدري، حاکم شرع،  البته از نظر شرع مقدس اسالم منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پدر،
  ).9(اومی باشند ودر شرایط خاص بستگانی از

بعداً ( ؟آیا جد پدري می تواند رضایت بدهد و اولویتی بین پدر و جد پدري نیست-7
  ).ادعایی داشته باشد دتوان پدر نمی

  6رجوع به سوال  
رضایت از چه  ،سال داشته باشد 14اگر بیمار داراي گواهی رشد باشد حتی اگر -8

  کسی اخذ می گردد؟
و اگر به هرترتیبی . فرد رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و داراي صالحیت حقوقی و قانونی باشد

  )8و10.(عمل شود 7و6بترتیب پاسخ سوال ، این شرایط را دارا نبود 
  شرایط اهلیت قانونی چیست؟- 9

  )8(بلوغ ، عقل و رشد
  ي اختالل روانی می باشد با کیست؟وظیفه تشخیص اینکه بیمار دارا-10

  پزشک
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     اگر ولی بیمار داراي اختالالت روانی باشد، رضایت از چه کسی باید اخذ گردد؟-11
  6به سوال  عرجو– قانون مجازات اسالمی 59ماده 2طبق بند 

اگر بیمار مونث ازدواج کرده باشد و داراي سن قانونی نباشد رضایت از چه کسی -12
  اخذ می گردد؟

وي در غیر و پدر از شوهر  است زندگی زناشویی و اعمال زیبایی مواردي که مربوط به  رد
  شود بهتر است از شوهر وي نیز رضایت حاصل ،اینصورت از پدر بیمار رضایت اخذ می گردد 

  آیا مادر بیمار می تواند براي عمل جراحی فرزند خود رضایت بدهد؟-13
فرزند بر عهده وي  حضانت و نفقهو  از دادگاه داشته باشد مادر در صورتیکه قیم نامه قانونی

  )5.(می تواند رضایت دهد باشد ،
  گرفت ؟ از چه کسانی باید رضایت-14

بنابراین وضعیت صغیر و مجنون . رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و واجد اهلیت قانونی باشد -1
  ).8.(و مست فاقد ارزش قانونی است

 قانون مجازات اسالمی، رضایت و برائت را باید اول از همه از خود بیمار  59با توجه به ماده -2
البته از نظر  که( آنها ـــــغ و مجنـــون، که باید از ولیاخذ نمود، مگر در افراد بیهوش، نابال

شرع مقدس اسالم منظور از ولی، به ترتیب اولویت، پدر، جد پدري، حاکم شرع، ودر شرایط 
  )9(. رضایت و برائت گرفت )اومی باشندخاص بستگانی از

از چه  )کودکان، سالمندان و بیماران روانی (استثنائات رضایت مواجهه با در-15
  کسانی رضایت اخذ می شود؟

افراد صغیر ، مجانین یا کسانیکه بیهوش هستند و یا فراموشی به انها دست می دهد ، فاقد قوه -1
بار قانونی است و پزشک باید قبل از درمان و معالجه تمیزند و وضعیت آنها فاقد ارزش و اعت

اینگونه بیماران نیز ، رضایت وصی یا قیم انان را کسب نماید ، مگر در موارد فوري که اخذ 
  )8. (رضایت ضروري نیست

بیماران روانی که بطور کامل در یک محل نگهداري می شوند در صورتی که قادر به درك -2
رضایت نامه از خود انان گرفته می شود و در صورت عدم درك ،  ماهیت روش درمانی باشند

  .از ولی و سرپرست ایشان رضایت گرفته شود 59ماده  2و قدرت تصمیم گیري طبق بند 
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در مورد عقب ماندگان ذهنی ، تنها در موارد شدید عقب ماندگی ذهنی است که از نظر -3
مشابه موارد فوق ، در بیماران ذهنی نیز . قانونی قیمی به جاي آنها تصمیم گیري خواهد کرد

تنها در صورت تایید بیماري ذهنی  و مشکل بیمار در تصمیم گیري ، یک تیم پزشکی جهت 
  ).11.(تصمیم گیري انتخاب خواهد شد

در موارد کهولت سن  یا افراد شدیداً عقب مانده ذهنی که از دادن رضایت امتناع می ورزند -4
ب بیمار به دادن رضایت شود، ولی این نکته را به خاطر داشته باشید ، ممکن است سعی در ترغی

اگر با امتناع شخص از درمان . که این حق مردم است که از دادن رضایت خودداري کنند
امکان اسیب شدید براي بیمار وجود دارد و رضایت بدون دلیل معقول، داده نمی شود، پس از 

نون محلی می توان تقاضایی به دادگاه که قیومیت تثبیت بر اساس قا ،فرد  ي ذهنیارتایید بیم
در موارد دیگر قوانین مداخله اورژانس می تواند . د ، فرستاد و شخص را درمان کردارشده د

ودادگاه تنها در موارد مقتضی   زادي افراد هستندآقیم ، کمک کننده باشد و اما محاکم 
  )11(.او را مجبور به پذیرش درمان می کند مداخله نموده و پس از امتناع شخص از درمان ،

  .در مورد بیماران غیر هوشیار اغلب از قیم قانونی وي رضایت نامه گرفته می شود -5
  . توافق همسر نیز مورد نیاز می باشد ...ودر ارتباط با تناسل از قبیل عقیمی ، یا ختم حاملگی  -6

  :نکته
از بیان خطرات احتمالی اعمال درمانی ممکن است بیمار عاقل و بالغ می باشد اما ترس ناشی -1

حال وي را وخیم یا با وجود خطر جانی از مبادرت به درمان به کلی منصرف نماید در موارد 
فوق و مشابه آن از ولی بیمار می توان اخذ برائت کرد و اگر دسترسی به ولی بیمار میسر نباشد 

  .گیرد حاکم شرع یا دادستان مشروع بجاي وي تصمیم می 
و رضایت می دهند ممکن است بعدا اشخاصی که داروهاي آرام بخش مصرف کرده باشند  -2

ادعا کنند که در هنگام دادن رضایت صالحیت نداشته اند براي جلوگیري از بروز مشکل بهتر 
است قبل از قبول رضایت بیمار از درك بیمار در مورد ماهیت و عوارض درمان یقین حاصل 

اگر بیمار کامال مست باشد رضایت قیم او گرفته شود و اگر . آنها را ثبت نمایندکرده و تمام 
  )11(. وضعیت اورژانسی است ، پزشک و پرسنل تصمیم می گیرند  
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اگر پدر بیمار فوت نموده باشد و فوتنامه همراه باشد ، ولی قیم قانونی تعیین نشده -16
  6رجوع به سوال -  59 ماده  2طبق بند     باشد چه کسی می تواند رضایت بدهد؟

اگر در تصادفی پدر خانواده فوت نماید و فرزند او داراي صدمه اي گردد که -17
مرحله اورژانسی آن گذشته ولی عمل ضروري می باشد رضایت از چه کسی باید اخذ 

  59ماده  2طبق بند      گردد؟
 ، پزشک را سلب می نمایدآیا رضایت نامه هایی که حق شکایت توسط بیمار از -18

  داراي وجاهت قانونی می باشد؟
خیر ،  رضایت نامه ها براي حمایت پزشک در خصوص عوارض ناخواسته حین عمل می باشد 

  )4(.و قصور پزشکی را شامل نمی شود
اگر فردي ادعا نماید ولی یا پدر بیمار می باشد ولی کارت شناسایی نداشته باشد ، - 19

  تکلیف چیست؟
  وابط قانونی موجود در بیمارستان عمل شودطبق ض

اگر مادر ادعا نماید قیم فرزند خود می باشد ، ولی قیم نامه یا کارت شناسایی -20
  همراه نداشته باشد ، تکلیف چیست؟

در صورت الکتیو بودن باید مدارك مورد نیاز را همراه بیاورد در موارد فوري و اورژانسی 
  .نیازي به کسب رضایت نیست

براي اخذ رضایت فرم بهتر است یا متن دست نویس و انتهاي آن امضا شود یا اثر -21
  انگشت ارجحتر است؟

  4با توجه به ضوابط موجود  و رجوع به سوال 
  آیا اخذ رضایت  نامه بر روي برگ پذیرش براي همه بیماران کفایت -22

  3رجوع به سوال می نماید؟   
  رژانس چگونه است؟اخذ رضایت نامه براي بیماران او-23

و کارهاي فوریتی را تا . در موارد اورژانسی باید به نجات جـان بیمار یا مصـدوم اقدام نمـود
قانون مجازات اسالمی «. آنجا که نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد

  یجه گاهی پس از اقدامات اولیه و اورژانس به این نت» فصل ششم 32از ماده  20تبصره 
 ،می رسیم، که قطع عضو صدمه دیده الزم می آید و کسان مصدوم در بالین او حضور ندارند
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در این مورد باید فوراً مراتب را به اطالع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانونی براي 
در مواقع بسیار فوري کمیسیونی مرکب از سه تن . معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند

طبیب حاضر در بیمارستان آنها تشکیل شود، آنها هر چه رأي دهند باید اجرا گردد و سپس 
به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیاي مصدوم نباید در . مراتب به اطالع مقامات قانونی برسد

در مواردي که فقط یک طبیب در . معالجه او، حتی اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهی نمود
ا بیمارستان وجود دارد، می توان با بررسی جوانب امر و احتیاط الزم نظر خود را در درمانگاه ی

جلسه اي ثبت نموده از کادر فنی همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان یا ماماها بعنوان شاهد 
امضاء بگیرد، به شرط آن که بیمار در وضعی باشد که نتوان او را به مرکز مجهزتري 

  )4(.فرستاد
اگر بیمار داراي نوبت عمل جراحی باشد و طبق گواهی،  پدر بیمار مثالً در بخش -24

ICU  59ماده  2طبق بند  بستري باشد ، رضایت از چه کسی باید اخذ گردد؟  
مانند هیسترکتومی و (ایا براي اعمال جراحی که عضوي برداشته می شود -25

   له؟          برضایت قطع عضو الزم است) تونسیلکتومی 
در مورد بیماري که وضعیت اورژانسی دارد ولی داراي هوشیاري کامل می باشد -26

  اخذ رضایت چگونه است؟
بعد از طی موارد ذکر شده و پایدار شدن وضعیت بیمار از وي رضایت -  23رجوع به سوال 
  .اخذ می گردد

د رضایت ترخیص با میل شخصی از فردي که بیمار است و وضعیت خطرناکی دار-27
چگونه است؟ آیا موسسه در قبال خطر جانی مسئولیت ندارد در حالیکه بیمار آگاهی 

ي هوشبري کامل نباشد و به اصرار اکاملی از پیش آگهی بیماري ندارد و اگر بیمار دار
  تکلیف چیست؟ ،و حتی با اغتشاش نخواهد بستري بماند

ادن به درمان خود در زمان بستري بیمار عاقل و بالغ در انتخاب پزشک ، بیمارستان و خاتمه د
بنابراین بیمار . در صورتیکه ترخیص او مضر به حال افراد و سالمت جامعه نباشد ، مختار است 

بستري در هر زمان و مرحله از فرایند درمانش به هر دلیلی ، در صورت تقبل کتبی مسایل و 
کادر پرستاري خودش  مشکالت ناشی از ترخیص با میل شخصی می تواند از پزشک معالج و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 رضایت نامه و جنبه هاي قانونی آن
 

 18  

درخواست ترخیص موقت و یا دائم نماید و پس از تسویه حساب و پرداخت وجوه خدمات 
  .ارائه شده ، از بیمارستان مرخص گردد

در زمان چنین درخواستی از طرف بیمار و داشتن توانایی تصمیم گیري از طرف بیمار و اولیاي 
گاهی آطه خطرات ناشی از این تقاضا را به  قانونی وي  معموالً پزشک معالج و پرستار مربو

بیمار می رسانند و در صورتی که بیمار متقاعد نشد و بر اجراي درخواست خود اصرار ورزید 
با ثبت توصیه ها در برگ دستورات پزشک و حتی گزارش پرستاري و با اخذ رضایتنامه کتبی 

ل براي بیمار ، تمهیدات الزم براي از بیمار و ارائه دستورات داروئی جهت ادامه درمان در منز
در این صورت مسئولیتی متوجه پزشک معالج و کادر پرستاري . ترخیص وي انجام می گیرد
کلیه مواد و آیین نامه هاي که در خصوص نحوه اخذ رضایت  .بخش مربوطه نخواهد بود

     ).2( مورد ترخیص وي نیز صادق می باشد بستري از بیمار نیاز است در 
  :مرحله جهت رضایت با میل شخصی طی شود 5خالصه باید  بطور

توسط پزشک  -3  .پزشک بیمار را معاینه کند-2. بیمار صالحیت تصمیم گیري داشته باشد -1
و کادر درمانی شرحی از بیماري بیمار و خطرات احتمالی آن جهت وي و همراهی وي توضیح 

و همراهیان و پرسنل خوانده شود و  فرم رضایت با میل شخصی براي بیمار-4.   داده شود
  .دستورات بعد از ترخیص به بیمار داده شد و در پرونده ثبت گردد-5.  امضاء شود

قانون مجازات اسالمی چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال  60و 59براساس ماده 
یا نقص  جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی یا مالی

  .عضو نیست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد 
در خصوص بیماري که هوشبري کامل ندارد ابتدا باید بیمار را ارام نمود تا تصمیم گیري  

نماید در مواردي که نیاز به عمل جراحی فوري و یا قطع عضو می باشد و اولیاي بیمار رضایت 
ید وضعیت بیمار فوراً و کتباً به دادسرا اطالع داده شود تا از طریق پزشکی قانونی با نمی دهند با

  معاینه بیمار گواهی قانونی که متضمن مصلحت او باشد صادر گردد و اولیاي بیمار دیگر
  .نمی توانند مانع از اقدامات پزشکان گردند 

  در غیر اینصورت از قیم قانونی در مورد بیماران مسن چنانچه محجور نباشند از خود بیمار و
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و همچنین در عقب  در صورت عدم هوشیاري درحد سفاهت .وي رضایت اخذ می گردد 
س /39281/2اشاره به نامه شماره (.باید از قیم قانونی وي رضایت گرفته شود ماندگیهاي ذهنی 

  )همین کتابچه 29و 30ص.  2/3/83مورخ 
از بستري شدن سرباز زند چه باید ) مثالً قلبی(اگر بیماري علیرغم وضعیت اورژانس -28

  27رجوع به سوال     کرد؟
  بله     ایا براي اعمال جراحی دستگاه تناسلی رضایت همسر الزامیست؟- 29
براي بیمار بسیار مسن که تصمیم گیري براي او مشکل است و پزشک نیز اجازه -30

ترخیص بیمار را نداده است ولی فرزندان به اصرار زیاد درخواست ترخیص پدر یا 
مادر خود را دارند چه باید کرد ؟ ایا می توان با گرفتن رضایت از تمامی فرزندان ، 

  از فرزندان کفایت می کند؟   وي را ترخیص نمود یا اینکه رضایت یکی 
رضایت کلیه فرزندان و طی  باید از طریق دادگاه ، قیم قانونی بیمار مشخص گردد و سپس با

  )11(.مراحل قانونی بیمار را می توان مرخص نمود
رضایت   ایا براي استفاده از اطالعات پرونده بیمار براي اموزش و تحقیقات باید-31

یمارستانهاي اموزشی و اگر اخذ نشود و استفاده گردد چه حتی در ب. نامه اخذ گردد 
  عواقبی دارد؟

این اجازه نامه باید از کلیه بیماران و در زمان پذیرش اخذ گردد ، زیرا احتمال دسترسی به 
اطالعات پرونده ، خصوصاً در بیمارستانهاي آموزشی براي اطالع رسانی ، آموزش ، تحقیقات 

کارکنان واحد پذیرش براي سلب مسئولیت از . بسیار زیاد است ...پزشکی و مسایل حقوقی و
سایر همکاران خود در سایر واحدها و بخشهاي درمانی و اطالع رسانی ، همزمان با پذیرش هر 

الزم به توضیح است ، که . بیمار نسبت به اخذ این رضایت نامه به طور عادي  اقدام  می نمایند 
ذاري اطالعات به افراد غیر مسئول نبوده  و کماکان بحث این رضایت نامه مجوزي براي واگ

  ).2(محرمانه بودن اطالعات بیمار و جلوگیري از افشاي آن به افراد غیر مسئول ادامه دارد
اگر طبق اظهار مادر بیمار ، امکان دسترسی به پدر بیمار به علت ، مسافرت طوالنی -32

   59ماده  2جوع به بند ر نباشد از چه کسی باید رضایت اخذ گردد؟ ..زل ومدت ، ترك من
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پرونده بیمار به عنوان یک سند قانونی محسوب می شود زمانیکه مشکوك به -33
وظیفه ) مثالً استفاده از دفترچه درمانی دیگران(استفاده از مشخصات جعلی هستیم 

  بیمارستان چیست؟
رلی  و تجربه  خاص خود را در این زمینه استفاده نماید پذیرش بیمارستان باید از روش هاي کنت

  .اطالع دهدمسئولین بیمارستان در هر شیفت جهت اقدام مقتضی و به 
  براي تشکیل پرونده بیماران اورژانسی مجهول الهویه چه باید کرد؟-34

میل در اسرع وقت پس از انجام اقدامات درمانی و پایدار شدن وضعیت بیمار باید نسبت به تک
پرونده اقدام نمود ، اما بهتر است قبل از آن از بیمار عکس گرفته شود و اثر انگشت وي نیز 

  .شودپرونده ضمیمه 
بطور کلی مشخص فرمایید در چه حاالتی می توان تصویر پرونده را به درخواست -35

  کننده داد؟
و یا مراجع ذي در صورت درخواست کتبی پزشک معالج بیمار و یا خود بیمار و اولیاي وي 

  .صالح
  آیا خود بیمار حق مطالعه پرونده خود را دارد؟-36

  در صورتیکه منعی از طرف پزشک معالج تعیین نشده باشد
ایا پزشک معالج می تواند مجوز واگذاري تصویر پرونده یک بیمار را به شخص -37

  دیگري مثالً عموي بیمار بدهد؟ 
  نمایندگان قانونی بیمار میسر استواگذاري تصویر پرونده تنها به –خیر 

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات  شاغالن حرفه هاي پزشکی  4طبق ماده -38
وابسته به شاغالن حرفه هاي پزشکی موظفند اسرار بیمار ، موضوع بیماري او و سایر 

  موارد تصریح شده در قوانین را حفظ نمایند ، موارد تصریح شده در قوانین چیست؟
ارد تصریح شده در قوانین شامل ؛ تولد ، مرگ ، بیماري روانی ، بیماریهاي مقاربتی ، سقط مو

جنین جنایی  وحوادث ناشی از کار ، گواهی سالمتی قبل از ازدواج و گواهی دال بر سالمت 
   ...وبراي اشتغال به کار

ن حضور در مورد مراجعین زایمانی که موقع بستري بیمار ، همسرانشان در شهرستا- 39
  ندارند از چه کسی رضایت اخذ شود ؟
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رضایت  ذدر خصوص فوریتهاي پزشکی نیز که اخو باید از همسر بیمار رضایت گرفته شود 
  )همین کتابچه 29ص.  2/3/83س مورخ /39281/2 اشاره به بخشنامه شماره(.ضروري نیست

که احتمال خطر جانی براي مادر و نوزاد وجود  HIGH RISKدر مورد مادران -40
  کرد؟ ذدارد ایا می توان با توجه به عدم حضور همسر فقط رضایت از خود بیمار اخ

  39رجوع به سوال 
در مورد بیمارانی که بدلیل اورژانسی بودن وضعیت بیمار توصیه به معاینات خاص -41

نهایتاً در اتاق عمل ، جراحی زیر بیهوشی بدون قید نوع عمل جراحی می گردد و 
–براي بیمار انجام می شود که منجر به مقطوع النسل شدن می شود نظیر هیسترکتومی 

نوع رضایت فوق چگونه تنظیم شود که در ... برداشتن تخمدان و –قطع لوله ها 
صورت عدم حضور همسر و با توجه به حیاتی بودن عمل جراحی بیمار مشکل قانونی 

  نداشته باشد؟
قانون مجازات اسالمی ، چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از  60طبق ماده 

مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست 
  .و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد ، طبیب ضامن نیست

در صورت ... سزارین، ختم حاملگی و وازکتومی و در مورد بیماران الکتیو کورتاژ ،-42
  نبود همسر رضایت عمل از چه کسی اخذ گردد؟

  .حضور همسر الزامی است
  در چه مواردي رضایت همسر الزامی است؟  -43

سقط جنین، عقیم سازي،درمان نازایی،تغییر (در مواردي که به زندگی مشترك زوجین 
  )8و12( مرتبط استبایی و اعمال زی ...)و، پیوند اعضا  جنسیت

آیا براي تمام بیماران بستري ، گرفتن اثر انگشت در پشت برگ پذیرش کفایت -44
  ؟می کند یا باید عالوه بر ان فرم رضایت برائت ذمه هم گذاشته شود

  داردبستگی  به نظر پزشک  
جهت بستن تراکئوستومی به ENTساله و توسط متخصص  14بیمار پسري است  -45

همراه مادرش به پذیرش مراجعه می نماید ، پزشک کلمه اورژانس را قید نکرده ، پدر 
  بیمار بعلت بیماري صعب العالج در منزل بستري است و پدبزرگش نیز فوت نموده ، 
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  جهت اخذ رضایت چه اقدامی باید صورت گیرد؟
در دسترس بودن پزشک بستري کننده  در صورت –با توجه به اورژانسی بودن عمل فوق 

موارد به اطالع وي رسانده شود در غیر اینصورت از رئیس بیمارستان یا مسئول شیفت جهت 
  .بستري نمودن بیمار استعالم شود

به بیمارستان مراجعه کرده ، % 85ساله است که بعلت سوختگی  16بیمار خانمی  -46
زام بیمار را به مرکز مجهزتر می دهد ، پدر پزشک پس از انجام اقدامات اولیه دستور اع

بیمار فوت کرده و برادرش که همراه بیمار است می خواهد بیمار را با رضایت شخصی 
  به منزل ببرد و مانع اعزام بیمار می شود ، در اینخصوص تکلیف چیست؟

و حاضر به گاهی با وجود تأکید پزشکان بر اقدام به عمل فوري یا قطع عضو، بیمار یا اولیاي ا
دادن رضایت نمی گردند و بیمار در معرض خطر قرار می گیرد، در این موارد نیز باید وضعیت 
مریض فوراً و کتباً به داسرا اطالع داده شود تا از طریق پزشکی قانونی با معاینه بیمار گواهی 

از اقدامات  قانونی که متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا اولیاي بیمار دیگر نتوانند مانع
  ).4و13(پزشک شوند

ساله خانواده اهوازي زنده می ماند که دچار  8در یک سانحه تصادف پسر  -47
شکستگی استخوان فمور و ترقوه چپ گردیده ، همراهی بیمار که دائی او می باشد با 
اصرار می خواهد با دادن رضایت شخصی بیمار را به مرکز مجهز تر ببرد ولی پزشک 

  به بیمار خدمات داد ، تکلیف چیست؟  معالج معتقد است در همان بیمارستان می توان
چنانچه دایی بیمار از طرف دادگاه به عنوان قیم قانونی بیمار شناخته شده است می تواند بیمار 

  .را به مرکز مجهزتر ببرد چراکه یکی از حقوق قانونی بیمار می باشد
ساله فوت نموده و وي با شکستگی  12در یک تصادف پدر و پدر بزرگ پسر  -48
ساکن شهرستان دیگري  ،تخوان فمور و بازوي راست به بیمارستان اعزام می گردداس

. است و اطالعات زیادي براي دست یابی به سایر اقوام وي در دسترس نمی باشد 
جهت بستري وي و عمل جراحی او که حالت اورژانس آن گذشته ولی عمل جراحی 

  را اخذ نمود؟ ضروري است ، از چه کسی باید رضایت 
  و کارهاي فوریتی را تا . در موارد اورژانسی باید به نجات جـان بیمار یا مصـدوم اقدام نمـود
  قانون مجازات اسالمی «. آنجا که نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد
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  گاهی پس از اقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه » فصل ششم 32از ماده  20تبصره 
. ه قطع عضو صدمه دیده الزم می آید و کسان مصدوم در بالین او حضور ندارندمی رسیم، ک

در این مورد باید فوراً مراتب را به اطالع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشکان قانونی براي 
در مواقع بسیار فوري کمیسیونی مرکب از سه تن . معاینه مصدوم گواهی رسمی صادر نمایند

مارستان آنها تشکیل شود، آنها هر چه رأي دهند باید اجرا گردد و سپس طبیب حاضر در بی
به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیاي مصدوم نباید در . مراتب به اطالع مقامات قانونی برسد

در مواردي که فقط یک طبیب در . معالجه او، حتی اگر منجر به قطع عضو گردد کوتاهی نمود
د دارد، می توان با بررسی جوانب امر و احتیاط الزم نظر خود را در درمانگاه یا بیمارستان وجو

جلسه اي ثبت نموده از کادر فنی همکار خود، مانند پرستاران و پزشکان یا ماماها بعنوان شاهد 
امضاء بگیرد، به شرط آن که بیمار در وضعی باشد که نتوان او را به مرکز مجهزتري 

  ).4و13(فرستاد
  پزشکی کدامند؟ موارد اورژانس- 49

فوریتهاي پزشکی به مواردي از اعمال پزشکی اطالق می شود که باید بیماران را : ماده یک
سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوري به عمل نیاید ، باعث خطرات 

  ؛جانی یا نقص عضو و یا عوارض صعب العالج و یا غیر قابل درمان خواهد شد 
سایل صدمات ناشی از حوادث و سوانح و-4زایمانها      -3سوختگیها       -2مسمومیتها      -1

تشنجات      -8اختالالت تنفسی شدید و خفگیها     -7اغما     -6سکته مغزي و قلبی   -5نقلیه   
تعویض بیماریهاي نوزادانی که نیاز به -10بیماریهاي عفونی خطرناك مانند مننژیتها      -9

  .سایر مواردي که در شمول تعریف ماده یک قرار می گیرد-11خون دارند     
آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب (
  )هیات وزیران 15/10/1364مصوب جلسه مورخ  -5/3/1354

  ساله از بیمارستان چگونه است؟ 12نحوه ترخیص کودك -50
  هت ترخیص این بیمار پس از طی مراحل قانونی و پرداخت صورت حساب بیمارستان و پسج
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از مشخص شدن هویت همراه بیمار که باید از  نمایندگان قانونی بیمار باشند  و پس از تطبیق 
ترخیص و تحویل بیمار زیر سن قانونی . مشخصات ، بیمار تحویل اولیاي خود می شود 

  .ونی وي باشدحتماً باید به قیم قان
ن را برابر اصل آ بیماري یک کپی از پرونده خود اورده است و تقاضا می کند که-51

  نماییم ، چه باید انجام بدهیم؟
در اینخصوص باید اصل پرونده از بایگانی خارج شود و پس از تطبیق اطالعات و محتویات 

است که مجدد از اصل  ارجحتر آن نماییم،پرونده ان را طبق ضوابط موجود برابر اصل می 
چراکه  احتمال مخدوش شدن پرونده وجود . پرونده کپی تهیه شده  و انگاه برابر اصل شود

  .دارد
  موجبات مسئولیت پزشک شامل چه مواردي است؟-52

تخلف -5ندانستن اصول حرفه پزشکی  -4مخالفت با اصول حرفه پزشکی  -3خطا  -2عمد  -1
  معالجات ممنوع-9ترك معالجه  -8فریب  -7ی بیمار  تخلف از اذن ول-6از اذن بیمار  

  ).14(افشاي اسرار بیماران-10  
  مواردي که رضایت معاینه شونده لزومی ندارد ، کدام هستند؟ -53

  .الف ـ معاینه دانش آموزان مدارس از نظر بهداشت عمومی
  .می برندب ـ معاینه بهداشتی زندانیان و افرادي که در اردوهاي کادر آموزش به سر 

ج ـ معاینه مسافرانی که از خارج از کشور می آیند در مواقع اپیدمی، بیماري هاي مسري در 
  .مرزها و فرودگاه ها و بنادر

  .د ـ معاینه بهداشتی کسبه و تهیه کنندگان مواد غذایی و داوطلبان ازدواج
لی پس از ـ مصدومان و بیماران اورژانس تا هنگامی که نجات جانشان مطرح باشد و ـه

  .اقدامات اولیه و نجات زندگی آنان براي کارهاي جراحی بعدي نیاز به رضایت دارند 
کسانی . وـ در مواردي که شخصی براي خودکشی اقدام می کند و حاضر به نجات خود نیست

  .که اقدام به اعتصاب غذا می کنند نیز از این جمله اند
لی یک ده یا بخش یا منطقه یا شهر، از نظر ابتال زـ در مواردي که معاینه و آزمایش عموم اها 

به یک بیماري مسري الزم است، مانند آزمایش خون براي شناسایی افراد مبتال به امراض 
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عفونی، ماالریا، وبا، حصبه و غیره معاینه متهمان یا مصدومان و مجروحان از نظر پزشکی قانونی 
ي دیگر که در این مورد اگر کسان بیمار با وجود به دستور دادسرا در منزل، بیمارستان یا محلها

گردیدند، باید مراتب به دادسرا گزارش  اجازه نامه دادسرا مانع از ورود پزشک یـا معاینه بیمار
  ).4و13(شود تا در معیت مأموران داسرا اقدام به عمل آید

امات آیا طبیب می تواند در مقابل هر گونه خسارتی که در نتیجه اعمال و اقد -54
 خود به بیمار وارد کرده به برائت قبل از عمل بیمار استناد کند؟

 59ماده  2پاسخ این سوال با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزاي پزشکی به ویژه بند 
 .قانون مجازات اسالمی منفی است

شرط برائت نیز تا زمانی موثر و نافذ است که پزشک در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و 
خطایی نشده باشد و تنها در این صورت است که برائت قبل از درمان رافع مسئولیت مدنی 

  ).4(طبیب می باشد
رضایت از چه ، اگر بیمار داراي سن باال باشد ولی داراي اختالالت روانی باشد  -55

  کسی اخذ گردد؟
  . .ت اخذ شوداگر اختالل روانی معادل سفاهت یا جنون باشد باید از قیم قانونی وي رضای

اگر در تصادفی پدر و خانواده فوت نماید و فرزند او داراي صدمه اي گردد که  -56
رضایت نامه از چه کسی باید ،عمل ضروري می باشد  مرحله اورژانسی آن گذشته ولی

  اخذ گردد؟
  اقدام شود  با مکاتبه با دایره سرپرستی دادسرا نسبت به تعیین قیم قانونی یا قیم59ماده  2طبق بند

اخذ رضایت عمل براي برخی از اعمال که اورژانسی بودن آن در بین پزشکان  -57
اختالف نظر است مثال شکستگی هاي کوچک چگونه است آیا می توان بعنوان بیمار 

  اورژانسی بستري نمود؟
 فوریتهاي پزشکی به مواردي از اعمال پزشکی اطالق می شود که بایستی بیماران را سریعاً
مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوري به عمل نیاید باعث خطرات جانی ، نقص 

بیمار مشمول این آئین نامه . عضو ، یا عوارض صعب العالج و یا غیر قابل جبران خواهد شد
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  احتیاج به کمک فوري) اورژانس(کی شخصی است که طبق تعریف فوریتهاي پزش
  ).49رجوع به سوال (.دارد
  رضایت نامه قانونی چه شرایطی دارد؟-58
یعنی بیمار با میل و اراده و طیب خاطر ، داوطلبانه رضایت خود . رضایت باید ازادانه باشد-الف

در نتیجه رضایتی که تحت تاثیر اکراه و اجبار و . را نسبت به اعمال جراحی و طبی اعالم نماید
  .نی بر آن مترتب نخواهد بوداخذ شود ، هیچگونه اثر قانو... فریب و نیرنگ و

یعنی بیمار در پی ارائه یک رشته اطالعات خاص راجع به نوع . رضایت باید اگاهانه باشد-ب
  .درمان و ازمایش و پیامدهاي ان ،اگاهانه رضایت خود را اعالم کرده باشد

مجنون بنابراین رضایت صغیر و . رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و واجد اهلیت قانونی باشد-ج
  .و مست فاقد ارزش قانونی است

ین رضایتی که ابنابر. رضایت بیمار باید قبل از عمل جراحی و طبی یا مقارن با ان ابراز شود -د
عمل ابراز شود ، تاثیر تامی در توجیه عمل نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات پس از 

  ).8(.تخفیف مجازات یا موقوفی اجراي حکم باشد
  پدر به هر دلیلی در دسترس نبود به چه نحو اقدام می کنید؟اگر - 59
اگر پدر در زندان باشد که از طریق مددکاري اجتماعی زندان از وي رضایت نامه و -الف

  .برائت نامه گرفته می شود
، که باید رضایت نامه و برائت نامه محضري وي ارسال شده و  اگر پدر در مسافرت باشد -ب

  .موجود باشد
وجود حکم دادگاه الزم است یا با از مادر جدا شده باشد که در اینصورت پدر ناپدید یا -ج

  )15(اجازه دادگاه عمل جراحی امکان پذیر است
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  بخشنامه ها 
  

ت بهداشت ، درمان و آموزش معاونت محترم سالمت وزار
  گ/پ/383798:شماره              پزشکی

    27/2/1382:تاریخ            
  سالم علیکم 

احتراما نظر به استعالم موارد زیر توسط شبکه هاي بهداشت و درمان خواهشمند است در این 
  . خصوص این معاونت را راهنمایی فرمایید 

تشخیص نیاز به بستري براي فردي می دهند ولی ایشان از  ، مواردي که پزشک کشیک-1
و پیش آمدن ) جهت اجرا در منزل حداقل ( بستري امتناع می ورزد در صورت تجویز دارو 

  مشکلی آیا پزشک از لحاظ قانونی مسئولیتی دارد یا خیر ؟
در صورت نیاز به انجام جراحی اورژانسی براي فردي و عدم رضایت وي یا خانواده او -2

  تکلیف چیست و مسئولیت قانونی بر عهده کیست ؟
جهز تر و مخالفت بیمار یا در صورت تشخیص متخصص مبنی بر اعزام بیمار به مراکز م-3

  خانواده وي از اعزام و اصرار به رسیدگی به امور بیمار  در همان بیمارستان تکلیف چیست ؟
باشد و دسترسی به ... یادر صورتیکه بیمار به سن قانونی نرسیده و پدر وي نیز در مسافرت  -4

  د ؟ایت به انجام جراحی را امضا نمایضایشان نباشد چه کسی می تواند ر
بیماري که بدون عالئم حیاتی به اورژانس آورده می شود مسئولیت صدور جواز دفن وي -5

  با چه کسی است ؟ 
نمایند آیا نیاز به دانی که هنگام زایمان یا حول و حوش زایمان  فوت می زادر مورد نو-6

  و بررسی در کمیته مرگ و میر بیمارستان می باشد یا خیر ؟ تشکیل پرونده
تی که بیماري بدون عالئم حیاتی  به بیمارستان آورده شود و صاحبان بیمار پس از در صور-7

اطمینان از فوت وي بدون هیچگونه شکایتی بخواهند جسد را از بیمارستان خارج نمایند آیا 
  اجباري به صدور جواز دفن می باشد یا خیر ؟
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) بیهوشی یا جراحی  متخصص(در انجام عمل جراحی در اتاق عمل رهبري تیم با چه فرد-8
  می باشد ؟

  .جراح حق انتخاب متخصص بیهوشی به میل خود را دارد-9
تعیین تکلیف و متولی بیمارانیکه پس از  دستور ترخیص پزشک براي تسویه حساب همراه -10

  .و سرپرست ندارند و همچنان در بیمارستان به سر نمی برند 
  دکتر جعفر طبري
  معاون درمان و دارو

  
      محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسانمعاون 

  11/8/82:تاریخ    س /18244/2شماره   
  با سالم واحترام ؛

معاون محترم درمان دانشگاه علوم  27/2/82گ مورخ /پ/383798در پاسخ به نامه شماره 
روحه ، بدین وسیله و بنا به اهمیت پرسش هاي مط.پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

قانون   60و 59بر اساس ماده: اعالم می گردد در پاسخ به پرسش هاي اول ، دوم و سوم 
مجازات اسالمی چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض  یا ولی او برائت 
حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی ، مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوري که 

بر در مورد چهارم و پنجم و ششم و هفتم . اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد 
معاون محترم امور پزشکی و آزمایشگاهی   20/6/82مورخ  3726/3/1اساس نامه شماره 

سازمان پزشکی قانونی کشور ، در صورتیکه بیمار به سن قانونی نرسیده باشد و پدر مشارالیه نیز 
می تواند رضایت نامه   پدر بزرگ و جد پدري و یا قیم قانونی ويشد ، در دسترس نبا

در مورد بیماري که بدون عالیم حیاتی به اورژانس آورده . انجام عمل جراحی را امضا نماید 
شود ، در صورتیکه علت فوت  براي پزشک  معالج  مشخص نبوده ، مورد مشکوك وجود 

توفی با اخذ دستور قضایی جهت تعیین علت فوت به جسد م. داشته و یا شکایتی مطرح باشد 
بدنبال آن در مورد پرسش هفتم در صورتیکه علت . مرکز پزشکی قانونی ارجاع می گردد
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قتل ، خود کشی ، مسمومیت ، سوختگی ( نباشد و یا فوت به دنبال حادثه اي  فوت مشخص
اخذ دستور قضایی جهت  رخ داده و یا شکایتی مطرح باشد ، جسد متوفی با.....)،تصادف و

در مورد نوزادانی که  هنگام زایمان . تعیین علت فوت به مرکز پزشکی قانونی ارجاع می گردد 
و اقدامات ت بالینی الزم است شرح معاینات ، وضعی ،می نمایندیا حول و حوش زایمان فوت 

ی گردد در درمانی به عمل آمده در پرونده بالینی درج شود در مورد پرسش هشتم عنوان م
انجام اعمال جراحی گروههاي تخصصی و هر یک از افراد تیم جراحی ، مسئولیت خاص خود 
را دارند که تعریف شده است و در عین حال همه گروه هاي تخصصی در جهت بهبودي بیمار 

  .در  تعامل دائم هستند 
ل از سوي رئیس در هر مرکز بیمارستانی در ابتداي هر ماه و به طور معمو: پاسخ پرسش نهم 

گروه بیهوشی مرکز برنامه اي براي متخصصین بیهوشی تهیه می گردد که به تائید رئیس مرکز 
  .خواهد بود  ادرمانی رسیده و الزم االجر

سرپرست  3/6/82ن مورخ /ج/78224و باالخره در پاسخ به پرسش دهم بر اساس نامه شماره 
درمان و آموزش پزشکی در اینگونه  محترم دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ،

  .موارد بیمار فاقد همراه یا سرپرست به سازمان بهزیستی تحویل داده میشود 
  16/7/ع. /مقتضی است مراتب جهت بهره برداري و اجرا به مراکز تابعه ارسال گردد

  
  دکتر محمد علی نیلفروش

  رئیس مرکز برنامه ریزي و هماهنگی در امور درمان

  
  س /39281/2شماره      دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ م دانشگاهرئیس محتر

    2/3/83:تاریخ            احترام ؛ . با سالم 
به منظور پاسخ گویی به برخی سواالت مطروحه در نزد روساي مراکز درمانی کشور در 

دیدگاه دفتر  خصوص پاره اي از ابهامات موجود در واحد پذیرش مراکز درمانی و با توجه به
ن مورخ /ح/21633حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی طی نامه شماره
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ل حاضر موارد ذیل جهت اعالم به کلیه واحدهاي ذي ربط و اقدام مقتضی دستورالعم 21/2/83
  .ارسال می گردد 

  قانون مجازات اسالمی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید  59ماده  2بر اساس مفاد بند .1
  یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی با رعایت موازین پزشکی و علمی و با رضایت شخص یا اولیا 

در خصوص اخذ . نظامات دولتی انجام شود و در موارد فوري اخذ رضایت ضروري نمی باشد 
ن نیست و هر کس به سن قانونی راي اعمال جراحی قانونا تفاوتی فیما بین زنان و مردارضایت ب

انجام اعمال جراحی در . ده باشد اخذ رضایت از وي بر اساس ضوابط کفایت می کند رسی
سال تمام و خانمهاي مطلقه همانند آقایان با اخذ رضایت از  18مورد دختر خانمهاي باالتر از 

  .پذیر خواهد بود خود آنها امکان 
بستگان فاقد سمت قانونی  ، ورد صغار و محجورینبراي انجام اعمال جراحی در م. 2

نمی توانند اعالم رضایت نمایند مگر در مواردي که امکان اخذ  رضایت از افراد مورد 
  .بحث مقدور نباشد اعمال جراحی می بایست بدون اخذ رضایت نامه انجام شود 

قانونی محجور تلقی نشوند بستري نمودن و عمل  ن چنانچه از نظردر مورد سالمندا. 3
  . جراحی آنان در بیمارستان با رضایت خود این افراد فاقد اشکال است

تنظیم خانواده می در خصوص کلیه اعمال جراحی  براي همسران که در ارتباط با .4
حقوقی و حفظ  باشد صرف نظر از الزامات قانونی ، اخذ رضایت همسران با اصول کلی

  .کیان خانواده و رعایت حقوق زوجین مطابقت خواهد داشت 
 3باالخص ماده  1355بر اساس کلیات آیین نامه اجرایی مرکز اورژانس تهران مصوب . 5

انسی در بیمارستانها و مراکز در مانی اعم از عمومی و خصوصی الزامی پذیرش بیماران اورژ
کور به دلیل همراه نداشتن مدارك قانونی احراز هویت و می باشد لذا عدم پذیرش بیماران مذ

  .یا تبعه خارجی بودن آنان بالوجه می باشد 
قبل داشته اگر طبیب  ربحث دیات قانون مجازات اسالمی که مقر 322با عنایت به مفاد ماده . 6

نخواهد از شروع درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده 
اگر چنانچه از مریض و یا سر پرستان قانونی وي قبل از انجام عمل جراحی برائت نامه . بود 

  قانون مجازات اسالمی قانوناً  59ه ماد 2اخذ شده باشد بر اساس مندرجات ماده فوق و مفاد بند 
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  12/3/ع.مسئولیتی به عهده طبیب و سایر دست اندر کاران اعمال جراحی نخواهد بود 
  

  کتر محمد اسماعیل اکبريد
  معاون سالمت

  
  

  ك/3632:شماره                                   جمهوري اسالمی ایران        
  2/3/78:وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی                          تاریخ

  معاونت محترم درمان ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
این حـق انتخـاب در همـه    .یکی از حقوق بیماران آزادي انتخاب پزشک و مرکز درمانی است 

مراحل سیر درمان نافذ است و از جمله بیمار می تواند با رضایت شخصی یک مرکز درمانی را 
در ایـن قبیـل مـوارد الزم اسـت خالصـه اي از اقـدامات       . جعه نمایـد  ترك و به مرکز بعدي مرا

درمانی انجام شده که ممهور به مهر مرکز درمانی باشد به شخص بیمـار و یـا سرپرسـت قـانونی     
بدیهی است به منظـور اطـالع از درمانهـاي انجـام شـده و ادامـه درمـان الزم        . وي تحویل گردد 

فردي ، شکایت اصلی ، خالصه اقدامات تشخیصی ، است این خالصه پرونده شامل مشخصات 
آخرین تشخیص معتبر و یا تشخیص هـاي افتراقـی ،رئـوس درمانهـاي انجـام شـده بـا ذکـر دوز         

  . داروها و توالی تجویز آنها و پیشنهادات براي ادامه و سایر توصیه هاي ضروري میباشد
  

  دکتر سید محمد رضا خاتمی
  معاون امور درمان
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  5481:شماره        جمهوري اسالمی ایران                       
  20/11/79: تاریخ             وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی             

  معاونت پژوهشی     
  

  جناب آقاي دکتر محمد حسین صومی 
  یز معاونت محترم درمان ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبر

  

نظـر بـه اینکـه پرونـده      17/11/79مـورخ   8932/2/5احتراماً بازگشت به  نامه شـماره  
پزشکی بیماران جزء مایملک بیمارستان محسوب می شود و اطالعـات داخـل آن نیـز محرمانـه     
بوده و متعلق به شخص بیمار است بنابراین بیمارستان بدون اجازه بیمار از نظر قانونی و اخالقـی  

لـذا خـروج اصـل    و .ائه مستندات پرونده به هیچ فرد حقیقی ویـا حقـوقی نمـی باشـد     مجاز به ار
ــده بیمــار از بیمارســتان بجــز در مــواقعی کــه بصــورت رســمی از طــرف مراجــع قضــایی     پرون

درسایر موارد فقط در صورت رضایت بیمـار ویـا ولـی    .درخواست شده باشد مجاز نخواهد بود
مار که ممهور به مهـر بیمارسـتان باشـد را جهـت سـازمانها      قانونی وي می توان کپی از پرونده بی

 .ومراجع متقاضی ارسال نمود 

  
  دکتر حسین ملک افضلی

  معــاون تحقیقـات و فـن آوري
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قانون مجازات خوداري از کمک به مصدومین  
  1354مصوب سال  و رفع مخاطرات جانی

هـرکس شــخص یــا اشخاصــی را در  :1مــاده واحــده 
معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقـدام فـوري   

فـوري بـه    یـا اعـالم  از دیگران  خود ویا کمک طلبیدن 
دار از وقـوع خطـر یـا تشـدید     مراجع یا مقامات صالحیت

یا دیگران شود و با وجود استمداد  او  آن جلو گیري کند بدون اینکه با این اقدام خطري متوجه
جنحه  داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداري نماید به حبس یا

در ایـن مـورد اگـر    . سال و یا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ریـال محکـوم خواهـد شـد      تایک اي 
 توانسـته کمـک مـوثري بنمایـد بـه حـبس       مرتکب از کسانی باشد که به اقتضاي حرفه خود می

ا دو سال یا جزاي نقـدي از ده هـزار ریـال تـا یکصـد هـزار ریـال محکـوم         از سه ماه ت جنحه اي
مسئوالن مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی کـه از پـذیرفتن شـخص آسـیب     . خواهد شد 

دیده و اقدام به درمان او یا کمکهاي اولیه امتناع نماید به حداکثر مجـازات ذکـر شـده محکـوم     
  . خواهد شد 

ان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین نامه اي است کـه  نحوه تامین هزینه درم
  . به تصویب هیات وزیران خواهد رسید 

  هرگاه کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در -2
  به  معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم و کمک به آنها خودداري کنند

  .سال محکوم خواهند شد3ماه تا6حبس جنحه اي از 
  و)  اورژانس(دولت مکلف است در شهر ها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوري -3
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  .وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج فوري دارند ایجاد و فراهم نماید  
ه و اشـخاص آسـیب دیـده را بـه     مامورین انتظامی نباید معترض کسانی کـه خـود مـتهم نبـود    -4

مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشـوند و فقـط هویـت و محـل اقامـت آنـرا اسـتعالم        
  .خواهند کرد 

آئین نامه اجرائی قانون مجازات خوددادري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات 
  هیات وزیران 15/10/1364مصوب جلسه مورخ  - 5/3/1354جانی مصوب 

 ابیمـاران ر  یفوریتهاي پزشکی به مواردي از اعمال پزشکی اطالق می شـود کـه بایسـت    -1ماده
مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوري به عمل نیاید باعث خطرات جانی  سریعاً

  . ، نقص عضو یا عوارض صعب العالج و یا غیر قابل جبران خواهد شد
  : شامل موارد زیر می شود ) اورژانس ( ي پزشکی از نظر این آئین نامه فوریتها -2ماده

صدمات ناشـی از حـوادث و   -4  ها زایمان-3  سوختگی ها-2   مسمومیتها-1
  خونریزي ها و شوك ها  -6  ي مغزي و قلبی اسکته ه-5    سوانح و وسایل نقلیه

بیماري هاي عفـونی  -10تشنجات         -9  اختالالت تنفسی شدید و خفگی ها -8  اغماء-7
بیماري هاي نـوزادانی کـه نیـاز بـه تعـویض خـون دارنـد             -11ناك مانند مننژیت ها           خطر

  . قرار می گیرند ) 1(سایر مواردي که در شمول تعریف ماده -12
طبـق تعریــف فوریتهـاي پزشــکی    شخصــی اسـت کــه  بیمــار مشـمول ایــن آئـین نامـه    -3مـاده 

  . احتیاج به کمک فوري دارد ) اورژانس(
  ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاهها  کلیه بیمارستان :4ماده 

  و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبـق پروانـه تاسـیس کـه از وزارت بهـداري سـابق      
  .دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهاي پزشکی هستند ،می باشند  
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در مناطقی که مرکـز اورژانـس وجـود دارد و بـه نحـوي از مـوارد فوریتهـاي پزشـکی         : 5ماده 
  .اطالع پیدا می کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مرکز اورژانس است 

همه افراد مکلفند به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانـس در صـورت دسترسـی بـه      :تبصره 
لفن و سایر وسایل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی نزدیکتـرین مرکـز   مرکز اورژانس از طریق ت

اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقـال بیمـار اورژانـس    
  .کز درمانی اقدام نمایندابه نزدیکترین مر

دون تامـل و  مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند در موارد فوریتهـاي پزشـکی بـ    :16ماده
 ، با استفاده از همـه وسـایل و امکانـات موجـود نسـبت      )ودیعه(اتالف وقت و دریافت وجه اولیه 

                                                
در صورتی که بیمار اورژانسی در واحدهاي بخش دولتی تحت مدوا قرار گیرد ؛ حق العـالج پزشـکی    :6ماده 1

تعرفه خـدمات  % 50که جهت مداواي بیمار فرا خوانده می شود ، در صورتی که در ساعات غیر اداري باشد برابر 
  .مورد خاص خواهد بود درمانی مورد عمل در آن

پزشکانی که منحصراً در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند ، در صورتی که بدلیل نیاز از آنها کمـک   :تبصره
  .خواسته شود ، در تمام اوقات از مزایاي این ماده استفاده خواهند نمود

قـرار گیـرد ، هزینـه درمـان     در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهاي درمانی غیر دولتی تحت مـدوا   : 7ماده 
  .توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد

در موارد استثنایی که بیمـار اسـتطاعت پرداخـت کامـل هزینـه درمـان خـود را نداشـته باشـد، طبـق نظـر             :تبصره
خانـه  کل هزینه توسـط آن وزارت % 80کارشناس مددکاري وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی حداکثر تا 

بدیهی است مابه التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خـود بیمـار بایـد بـه واحـد درمـانی       . پرداخت خواهد شد
  مربوطه بپردازد
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بدیهی است پس از تثبیت وضـعیت بیمـار ، مراحـل    . به ارایه درمانهاي الزم بیماران اقدام نمایند 
  . عادي پرداخت هزینه باید طبق تعرفه هاي مصوب انجام گیرد

نشکده علوم پزشکی و خدمات طبق تشخیص کارشناس دانشگاه یا داکه در مواردي -1تبصره 
بهداشتی درمانی ، بیمار استطاعت مالی نداشته یا اینکه به هر دلیلی پرداخـت هزینـه هـاي انجـام     
شده ، ممکن نشود ، تمام یا قسمتی از هزینه درمان توسط وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش   

  واهـد گردیـد و بیمـار یـا اولیـاي قـانونی وي مکلـف        پزشکی طرف مدت سـه مـاه پرداخـت خ   
  .می باشند ، مابه التفاوت هزینه پرداختی وزارتخانه یاد شده را به واحد درمانی بپردازند

هزینـه هـاي ناشـی از اجـراي ایـن آیـین نامـه بـر اسـاس پیشـنهاد کارشناسـی وزارت             -2تبصره
  . ر خواهد شدبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بودجه کل کشور منظو

  
معاون اول رییس جمهور –حسن حبیبی   
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مواردي از قانون مجازات اسالمی در ارتباط با 
   :رضایت نامه و برائت نامه اخذ

  

  : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :1ق م  59ماده 
اقدامات والدین واولیاي قانونی و سرپرستان صغار و -1

حفاظت آنها انجام می شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور محجورین که به منظور تادیب یا 
 .در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد 

روع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا مشهر نوع عمل جراحی یا طبی و-2
د راموازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در مو نمایندگان قانونی آن ها و رعایت

  .بود ضایت ضروري نخواهدفوري اخذ ر

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به -3
  .آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد

ولی او برائت  چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا :اق م  60ماده
موراد فوري که  ی یا مالی یا نقص عضو نیست و درنموده باشد، ضامن خسارت جانحاصل 

   .اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد
هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً  :اق م  319ماده 

باشد باعث تلف جان دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی  انجام می دهد یا
   .خسارت مالی شود، ضامن است یا نقص عضو یا

از مقدار الزم موجب خسارت یا جنایت  هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش :اق م  320ماده
   .شود ضامن است گر چه، ماهر بوده باشد

ند چ ار و دامپزشک گر چه متخصص باشد، در معالجه حیوانی هرطهرگاه بی : 1ق م  321ماده
   .با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است

  یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او  هرگاه طبیب :1ق م  322ماده 
   .برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود یا از صاحب حیوان
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 حرفه ايآیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و 

 شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته
قانون سازمان نظام پزشکی مصوب  43تا28و مواد  2در اجراي ماده 

با  16/8/1383مجلس  شوراي اسالمی  که در تاریخ  25/1/1383
اصالحاتی به تصویب  مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به منظور  تالش در راستاي 

شئون جامعه پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق  پیشبرد و اصالح امور پزشکی حفظ
بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفه اي شاغلین حرفه هاي پزشکی و رسیدگی به 

قانون سازمان  4تخلفات صنفی و حرفه اي شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته ، موضوع ماده 
اها ، هیئات بدوي انتظامی نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران به شرح مواد آتی در دادسر

 . شهرستان ها هیات  عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد 

 شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه اي ریف،تع:فصل اول 
  تعریف: قسمت اول

قانون سازمان نظام  28وابسته به امور پزشکی موضوع ماده  پزشکی و حرفه هاي - 1ماده  
پزشکان ، دندان  :هوري اسالمی ایران که از این پس قانون نامیده میشود عبارتند از پزشکی جم

حرفه اي یا متخصص (پزشکان، دکترهاي داروساز و متخصصین و دکتراي علوم آزمایشگاهی 
شاغل در رشته هاي علوم  و باالترفارغ التحصیالن کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد)

تکنولوژي پزشکی  ی ،شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ایمنولوژي ،بیوبینایی سنجآزمایشگاهی،
ازي، تغذیه، اتاق عمل، هوشبري، دارو سپرستاري ، ، رادیولوژي، بیورادیولوژي، رادیوتراپی، 

کاردان دندان پزشک ، شاخه هاي مختلف ، بهداشت کار دهان و دندان،مبارزه با بیماریها
اودیومتري، اپتومتري، مدارك پزشکی، رشته هاي مربوط به توانبخشی، فیزیوتراپی، بهداشت، 

ماعی و تجهزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجت
، روان پزشکی بالینی، روان شناسی بالینی و کودکان استثنائی ، مددکاري و علوم پایه پزشک

کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه هاي وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها  
  نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی 
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 . جمهوري اسالمی ایران دارد 

پزشکی و حرفه هاي وابسته موضوع این ماده افرادي هستند که  ین حرفه هاي شاغل - تبصره 
 -اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه  -در یکی از مراکز درمانی و پزشکی 
 .نامیده میشوند »شاغالن حرفه هاي پزشکی«اشتغال دارند و از این پس به اختصار 

  صنفی و حرفه اي مادهشرح وظایف و تخلفات  :قسمت دوم
مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و و وابسته شاغالن حرفه هاي پزشکی  -2 ماده

سیاسی بیماران حداکثر تالش ممکن را در حدود وظایف حرفه اي خود به  -موقعیت اجتماعی
 .کار ببرند

رعایت نظامات  با شاغالن حرفه هاي پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، - 3ماده
هر گونه سهل انگاري در انجام وظایف صنفی و حرفه اي انجام وظیفه کرده و از  دولتی ،

 .قانونی بپرهیزند 

و وابسته حق افشاي اسرار ونوع بیماري بیمار ، مگر به  شاغالن حرفه هاي پزشکی - 4ماده
 . موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی را ندارند

زشکی موضوع ماده یک این قانون ، موظف به پذیرش آن تعداد بیمار شاغلین حرف پ - 5ماده
هستند که بعد از تشخیص و اعالم سازمان نظام پزشکی ، حسب مورد انجام خدمات آنان را در 

 .یک زمان مناسب میسر باشد

سازمان نظام پزشکی اعالم  توسط  که مصادیق آن  ون پزشکیئانجام امور خالف ش - 6ماده
و باید از ارتکاب  ممنوع است و وابسته  شاغالن حرفه هاي پزشکیتوسط  ،خواهد گردید 

  . کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداري کنند
تعیین مصادیق مخارج غیر  تحمیل مخارج غیر ضروري به بیماران ممنوع است - 7ماده

  . ضروري بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیات هاي انتظامی می باشد 
ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح وخامت بیماري یا وخیم جلوه دادن بیماري  - 8ماده

و ممنوع است و پزشک میتواند به نحو مقتضی بستگان بیمار را در جریان خطرات و وخامت 
 .عواقب احتمالی بیماري قرار دهد
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ممنوع ،تجویز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي که به حالت اعتیاد درآید  - 9ماده
مگر در مواردي که بیمار از دردهاي شدید ناشی از بیماریهاي غیر قابل عالج رنج ببرد ، است 

 .یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند

تعرفه هاي خدمات  در بخش غیر دولتی مکلفند و وابسته ه هاي پزشکیشاغالن حرف - 10ماده
پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه هاي خدمات پزشکی مصوب 

  .رعایت کنند را )قانون  3موضوع بند ك و تبصره ماده(هیات دولت 
مالی را از بیماران  شاغلین حرفه هاي پزشکی و وابسته حق ندارند هیچ گونه وجه یا - 11ماده

عالوه بر وجوهی که توسط مسئوالن درمانی ذیربط اعالم میشود ، همکاري ممکن و الزم را 
 . معمول دارند 

شاغالن حرفه هاي پزشکی مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیري از بیماریهاي  - 12ماده
ش پزشکی یا مراجع واگیر یا در هنگام بروز سوانح ازسوي وزارت بهداشت ،درمان و آموز

تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می شود،همکاري ممکن و الزم را معمول 
 .دارند

بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی ، وابسته به دولت و  و هدایت  جذب - 13ماده
به منظور  خیریه مطب شخصی یا بیمارستان ، پلی کلینیک،داروخانه و یا پاراکلینیک خصوصی

 .استفاده مادي ممنوع است

جذب بیمار بصورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد ، همچنین هر نوع تبلیغ  - 14ماده
گمراه کننده از طریق رسانه هاي گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر،خارج از ضوابط 

ن حرفه هاي تبلیغ تجاري کاالهاي پزشکی و دارویی از سوي شاغال.نظام پزشکی ممنوع است
 .پزشکی، همچنین نصب اعالنات تبلیغی که جنبه تجاري دارند ، در محل کار آنها مجاز نیست

خارج از  انتشار مقاالت و گزارش هاي پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه اي که - 15ماده
 .ممنوع است،گمراه کننده داشته باشند ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی 

تأیید غیر از عناوین علمی و تخصصی و وابسته  ن حرفه هاي پزشکییشاغل استفاده  - 16ماده
 .ممنوع است ،درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت شده  توسط 
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طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تجویز داروهایی که از  - 17ماده
علمی مورد تایید توسط باشد، بدون توجیه اعالم نشده  )مجموعه دارویی کشور(فارماکوپه

 .سازمان نظام پزشکی یا انجمن هاي علمی تخصصی مربوط مجاز نمی باشد

در حد توانایی و تخصص به استثناي  پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود -18ماده
  .مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند موارد ضروري است ،

ماده مستثنی است و پزشک مکلف به انجام هر گونه  موارد اورژانس از مشمول این -تبصره
  .اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار و همراهان او می باشد

پزشک معالج انتخاب پزشک مشاور با ، در مواردي که مشاوره پزشکی الزم باشد  - 19ماده
، مشاوره پزشکی در صورتی که بیمار یا بستگان او  مشاوره پزشکی را درخواست نمایند . است

  با نظر پزشک معالج به عمل می آید و اجراي دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج 
و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج ، از پزشک دیگري  براي . می باشد 

ن  درمان بیمار دعوت بعمل آورند ، در این صورت پزشک معالج اول  می تواند از ادامه درما
 . بیمار  در موارد غیر اورژانس خودداري نماید

فروش دارو و محصوالت آرایشی بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل  -20دهما
وسط شاغلین حرف پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و تطبابت 

 .اموزش پزشکی ممنوع است

مشخصات و طرز استعمال داروهاي تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک یا خط  - 21ماده
 خوانا یا انشاي قابل فهم در نسخه قید شود

چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک  و درج  دکتر داروساز موظف به توضیح -تبصره
 .است

 سی صورت گیرد صدور هر نسخه باید  بر اساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نوی- 22ماده

نظارت موسسات پزشکی مکلفند در تمام ساعات موظف ، بر امور فنی  فنی  مسئوالن - 23ماده
 .کنند
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و چگونگی درج آگهی در رسانه ها  ایر مشخصات سر نسخه ها ،تابلو هاا ندازه و س - 24ماده
 .باشد که به تصویب شوراي عالی نظام پزشکی می رسد ضابطه اي باید طبق 

در امور پزشکی و حرفه هاي وابسته در  فاقد صالحیته کارگیري و استفاده از افراد ب - 25ماده
 .موسسات پزشکی ممنوع است

تغییر نشانی مطب و موسسات پزشکی  نشانی وشاغالن حرفه هاي پزشکی مکلفند  - 26ماده
 .خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطالع دهند

در موارد فوریت هاي پزشکی اقدامات مناسب  شاغالن حرفه هاي پزشکی مکلفند - 27ماده
 .الزم را براي نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند

مکلفند  ، خصوص و خیریهعمومیاعم از دولتی ، الن فنی موسسات پزشکیئومس - 28ماده
ت بهداشت ،درمان و عالوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه هاي مصوب وزار

 .ضوابط علمی و حرفه اي ذي ربط را رعایت کنند ،ان نظام پزشکی سازمو آموزش پزشکی 

  مجازاتهاي انتظامی:فصل دوم
قانون سازمان نظام پزشکی مصوب  28ماده)1(مجازات هاي موضوع تبصره - 29ماده

  :مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال می شود 16/8/1383
این آیین نامه حسب مورد به مجازات هاي  26،24،22،19،18،8،5،4،2متخلفان از مواد - الف

  ).ب(یا )الف(مقرر در بندهاي 
در صورت تکرار به  24و  8،4،2متخلفان از مواد موضوع این بند به استثناي مواد -تبصره

  ).د(یا) ج(به مجازات هاي بند  24،8،4،2و در مورد  موارد ) ج(مجازات هاي مقرر در بند 
حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بندهاي  23،21،20،17،16،15،9متخلفان از مواد -ب

  ).د(یا )ج(، )ب(
حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بندهاي  25و  14،13،12،11،10،7متخلفان از مواد -پ

  ).ه(یا)د(،)ج(
  ).و(یا)ه(،)د(،)ج(حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بندهاي  28و 27متخلفان از مواد -ت
  ).ز(یا) و)(ه(،)د(،)ج(به مجازات هاي مقرر در بندهاي  6و3متخلفان از مواد-ث
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در ) ث(و) پ(مفاد اراي قطعی هیات هاي انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهاي  - 30ماده
  .این آیین نامه در نشریات محلی و کثیر االنتشار کشور درج می شود 29ماده 
ر پزشکی و حرف وابسته در مواردي که راي قطعی به محرومیت از اشتغال به امو- 31ماده
می شود، اشتغال محکوم علیه به حرفه هاي یاد شده در مدت محرومیت در بخشهاي  صادر

  .خصوصی ،عمومی ، دولتی یا خیریه ممنوع است
  :آثار محرومیت انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد- 32ماده
قانون، براي  28ماده  1تبصره ) ب(و ) الف(مجازات هاي انتظامی مندرج در بندهاي -الف

  .مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار به مدت یک سال بعد از اجراي راي قطعی 
قانون، به مدت دو سال از تاریخ  28ماده 1تبصره ) ج(مجازات هاي انتظامی مندرج در بند-ب

  .اجراي قطعی و در صورت تکرار به مدت سه سال
سال  5قانون ، به مدت  28ماده  1تبصره ) ه(،)و(،)د(موضوع بندهاي مجازات هاي انتظامی -ج

  سال 7از تاریخ اجراي راي قطعی و درصورت تکرار به مدت 
مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آیین نامه فوق ، دادسراها و هیات هاي - 33ماده 

  )16(.انتظامی می باشند
  

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 رضایت نامه و جنبه هاي قانونی آن
 

 44  

  :منابع
   :برگرفته از سایت . درمانی اخذ رضایت از بیمار در امور -1

www.akhlag.org /section 35/category59/content51.ht. 
  .1382درمانی، انتشارات واژه پرداز،–مرادي ، غالمرضا، ابعاد جدید مدیریت اطالعات بهداشتی -2
، بهناز ، مطالعه اي درباره آگاهی رعایت جنبه هاي قانونی مربوط به رضایت  يحاجوي ، اباذر ، خوشگام ، معصومه، موسو-3

  .1388سال  12فصلنامه مدیریت سالمت ، ش  -1387نامه ها در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
  .138تا116، ص23ش ،83مجالت نداي صادق ، بهار  –میر هاشمی ، سرور ، ضمان پزشک در فقه و حقوق اسالمی -4
  :، برگرفته از سایت 2003جراحی فک ، دهان و صورت پیترسون –مالحظات پزشکی قانونی . آراد، حسین-5

http://www.irden.com/professional/law&rules/law_detail.php?ID=60913&lang=fa  
و 17 ،ستند سازي و پرونده نویسی ، بجنورد کیمیا فر ، خلیل ، مدارك پزشکی به عنوان منبع قانونی ، سمیناراصول صحیح م-6

  .1388مرداد18
تقدسی نژاد، فخرالدین ، اخالقی ، میترا ، یغمائی ، اسراء،محبی ، علیرضا ، بررسی نحوه اخذ رضـایت نامـه و برائـت نامـه از     -7

  12،ص87، بهار 1چهارم ، ش،فصلنامه پزشکی قانونی ، سال ) ره(بیماران بستري در بخش هاي جراحی بیمارستان امام خمینی
   83ار هعباسی ، محمود ، رضایت به درمان ، تهران ، نشر پژمان ، ب -8
  1387 يد12و 11تهران -اد ، رضایت و برائت در درمان ، سومین سمینار اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی کیانی ، مهرز-9
 irimc.org سایت نظام پزشکی -

-  1387در 12و 11تهـران   -برائت ، سومین سمینار اخالق پزشکی سـازمان نظـام پزشـکی    جعفري ، آسیه ، رضایت و  -10   
 irimc.org سایت نظام پزشکی 

  1382عباسی ، محمود ، راهنماي حقوق پزشکی ، تهران ، نشر نقش آفرینان ، بهار -11

-  1387در 12و 11تهـران  -پزشکی دکتر بهنوش ، بهرام ، رضایت آگاهانه ، سومین سمینار اخالق پزشکی سازمان نظام  -12
  irimc.org سایت نظام پزشکی 

  1370کلیات پزشکی قانونی ،تهران،انتسارات انیشتن ،چاپ اول ،.گودرزي،فرامرز-13
   1381، بهار 14پژوهشی متین ،ش–فصلنامه علمی  موسوي بجنوردي ، سید محمد ، مسئولیت کیفري و مدنی پزشک ، -14
. رضایت و برائت در اقدامات تشخیصی و درمـانی براسـاس مالحظـات اخالقـی و قـانونی ایـران      . عبدالهی کاکرودي،حوا-15

  88،تابستان49،شماره15دانش پرستاري ،سال 
مجموعـه کامـل   « ر امور حقـوقی  سعه مدیریت و منابع انسانی دفتتومعاونت –وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی -16

    1388الس-» پزشکی قوانین بهداشتی ، درمانی و اموزش 
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