
Informed Consent 

رضایت آگاهانه



Informed Consent

 (ر يو ابطال پذ)آزادانهتوافق

 (  ماريب)تيواجد صالحفرد

(  يقاتيا تحقي) يدرمانيريم گيمشارکت در تصمبر يمبن

 ت ، هدف و الزامات آن ياز ماهدريافت اطالعاتبدنبال

يدرمانن روشيدتريو مفنيدر انتخاب موثرترن مشارکت ير ايبا اعتقاد به تاث



يآزاد

يآگاه تيرضا

انتقال تيصالح

مشارکت

اطالعات

Ethics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 247



م يممشارکت در تصت آگاهانه معادل يدر غالب نوشته ها رضا

.شود يدر نظر کرفته ميريگ

دهد که سود و ضرر را ازيمار اجازه مين مشارکت به بيا

د و در مورد مراقبت و درمان خود  ينمايابيارزدگاه خوديد

.رديم بگيتصم



ت آگاهانهياستثنائات کسب رضا

موارد اورژانس
:اعمال ذيل جرم محسوب نمي شود : قانون مجازات اسالمي59ماده 

رستان هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپ
ي انجام يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولت

.شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود 

 از ديدگاه اخالقي قاعده سود رساني در اين مقطع اصل احترام به خود
.مختاري را تحت الشعاع خود قرار مي دهد 

 مصونيت درماني
عات باعث  عبارتست از عدم ارائه اطالعات به بيمار به اين دليل که گفتن اطال

.آسيب يا رنج جدي بيمار مي شود 

 انصراف( Waiver )

.اشدبداشتهراگيرندهتصميمنقشپزشکخواهندميبيمارانازبسياري



Competency of patient

باشدقانونيوحقوقيصالحيتدارايوبالغ،عاقلدبايدهندهرضايتفرد

نداردوجودوياولياءاطالعبراينيزكافيفرصتوهوشيارنيستبيمارصورتيكهدر

.گردداخذآنجهتمجوزيوشودرساندهقضاييمقاماتاطالعبهمراتباستبهتر

ياجلسهصورتپزشكسهحضوربانيستوقتنيزقضاييمقاماتاطالعبراياگر

شروعدرمانياقدامآنازپسوشوددادهتوضيحآندراورژانسمواردوشودتنظيم

گردد

رضايتاخذبدوناستموظفپزشكنيستكاريهيچبرايفرصتكهيموارددر

بنمايدبيمارجانحفظودرمانبهاقدام











باورهاي متداول براي بي توجهي به رضايت آگاهانه 

بيماران عمدتاً متوجه اطالعات پزشكي نمي شوند.

دمعموال بيماران نمي خواهند در تصميم گيري شرکت کنن  .

بعضا تصميماتي مي گيرند که به مصلحت انها نيست.

گرفتن رضايت آگاهانه عمال مشكل است.



در رضايت آگاهانهآگاهي مفهوم

:يريم گيمار در تصميت خواست بين نقش و اهميتبب( الف 

يگاهش آين حق خويماران نسبت به اياز بياريبس: استدالل 
.ندارند

: يشنهاديعبارت پ
.م يکنيريم گيليد با هم در مورد درمان تصميما

.من مهم است يريم گيل شما در تصميخواست و تما



.ه شودد گرفتيکه بايميت تصميت موجود و ماهيح وضعيتشر( ب 

مار  يا بکند بيت به پزشک کمک ميروشن کردن وضع: استدالل 
.کند يهمفكريمات درمانيدر مورد تصم

:يشنهاديعبارت پ

م  يکنيريم گيد در آن مورد تصمياست که بايتين وضعيا



:ممكنيگفتگو در خصوص درمان ها( ج 

وده و  نه مطرح بيان چند گزياز ميريم گيمعموال تصم: استدالل 
.نه ها نداردين گزينسبت به ايمار آگاهيمعموال ب

: يشنهاديعبارت پ
را  يا درمان فعليد يد را شروع کنيد درمان جديتوانيشما م

.د يادامه ده



اي تشريح منافع و مضار بالقوه هر کدام از درمان هاي مطرح با توجه به باوره( د 

:بيمار 

عف ساير معموال پزشک در بيان خود نقاط قوت يكي از روشها و نقاط ض: استدالل 

خود و روشها را بيان مي کند بدون اينكه ديد جامعي از نقاط ضعف روش مد نظر

.نقاط قوت ساير روشها را ارائه دهد 

:  عبارت پيشنهادي 

اده گرچه درمان جديد گران تر است اما در عوض شما روزي يكبار از آن استف

.مي کنيد 

ت ولي گرچه اسكرين کانسر کولون با  آزمايش مدفوع راحت تر و ارزان تر اس

.سيگموئيدوسكوپي مطمئن تر مي باشد 



:بيان نگرانيها ( ه 

لب درک کامل و جيبرايگرچه انجام آن مشكل است ول: استدالل 
.حساس و مهم است يليمار خيرش پايدار بينان و پذياطم

: يشنهاديعبارت پ
.ت زياد است ولي خطراتي هم دارديشانس موفق

ته اند  افين درمان بهبود يط شما با ايماران با شرايخيلي از ب
.البته نه همه ولي        



:م يو درک و انتقال مفاهيابيارز( و 

رائه  درک اطالعات ايريم گيدر جهت تصمير اصليمس: استدالل 
ن اطالعات طرح شدهيمار از ايمار است و بدون آن بيشده به ب

. برد ينميسود

: يشنهاديعبارت پ
ست؟يد که موضوع چيديايا فهم

د؟  يض من شديآيا متوجه عرا



د  يامار در دو سطح بيم به بيزان درک انتقال مفاهيميابيارز
:انجام شود 

و  يماريايا بيمار متوجه مطالب گفته شده در خصوص ب( الف 

پزشک شده است ؟يدرمان از سو

د  در رونيريم گيآيا بيمار متوجه نقش خود در تصم( ب

درمان شده است ؟



:مار يکشف خواست و رجحان ب( ز 

لفت با مار در صورت  مخايگذارد که بين ميپزشک معموال فرض را بر ا: استدالل 

مار ير بكه اغلب الزم است نظيکند در حالين مخالفت را ابراز ميايريم گيتصم

ا يکند دهد که حق دارد مخالفتيمار مينان را به بين اطمين امر ايا.ده شود يپرس

. بكند يشتريسواالت ب

:  يشنهاديعبارت پ

.است ين منطقيبه نظر شما ا

.ست ينظرتان در اين مورد چ



ت آگاهانهيدر رضاتيرضامفهوم  

عوامل مخدوش کننده : يآزاد( الف 
:  يعوامل داخل-1

ر واقع شدن ، حس احترام  و قدر يل به مورد تقديدرد ، اضطراب ، تما
م يصمت نادرست نسبت به امكان مداخله در تيبه پزشک ، ذهنيشناس

...، يريگ
(به پس از کنترل درد ياصليريم گيق تصميتعو)

:  عوامل خارجي-12.

اجبار . 2(Force) :بستن بيمار به تخت ، خانواده يا دوستان

زيآميتهديدفضايبيماروپزشکجايگاهاختالف(Coercion)تهديد•
ازبهتروموثرتربسيارAدارويبگويدپزشکاگرمثال.کندميايجاد

Bوقتيتهديداوج.دهدنميمخالفتاجازهخودبهبيمارباشدمي
.شودخشمگينبيمارامتناعازپزشککهاست

ناقصاطالعاتارائه:(Manipulation)فريب•



(صالحيت)ظرفيت ( ب
ن انتخابايبتا يکردن و نهاتامل و مشورتاطالعات ، پردازشاطالعات ، فهم و افتيدرييتوانا

.ماريبياول از سو

.نكه خالف آن ثابت شود يمار است مگر ايت داشتن بيعموما اصل بر ظرف

ده  يچيپچه بسا فرد در اقدام. شود يف ميتعرم خاصيتصمک يت در يصالحيت وعدم صالح
.صالح باشد يدر اقدامات معمول ذيت نداشته وليصالحيدرمان

ر  جهت معالجه فرد با کمتيت وليرضا. باشديم21ايو15،18مختلف يدر کشورهايسن قانون
.است يضرورياز سن قانون

افع فرزند و نه د بر اساس منيست بلكه آنها باين به فرزند نيوالدتيمالكين اجازه به معنايا
.ار شود يتد از آنان سلب اخيدر صورت احراز خالف مسئله با. کنند يريم گيمنافع خود تصم

يكپزشيهايريم گيد در تصميکودک به فرا خور درک و فهم خود بايدگاه اخالقياز د
.کودک حساس باشد ياختصاصيت هايد به ظرفيابد و پزشک بايمشارکت 



ت رضايتير موارد  عدم صالحيسا

ان يزندان-
يماران روانيو بيعقب افتادگان ذهن-
ياريکاهش سطح هوش-

عدم صالحيت ممكن است 
...(، يمار الكليبچه ها ، ب: )باشد يموقت-

...(، يدوره اياختالالت روان: )متناوب باشد -

... ، يهنذير قابل بازگشت ، عقب افتادگيغيهوشيب:) باشد يدائم-
)



تيخواهند از وضعيماران مييافته هاي بسياري از مطالعات حاکي از آن است که ب
.ر شونديدرگيدرمانيهايريم گيخود مطلع شده و در تصميپزشك

کت  ها مشاريريم گيدر تصميدادند تا به نحو فعاليح ميماران ترجيک مطالعه هشتاد درصد بيدر 
.داشته باشند

متر  رند ، اما کيگيت ميماران رضاين از بيبه صورت روتيجراحيس هايدرصد سرو96اگرچه 
از يصيتشخيهايولوژيا رادييخونيش هايچون آزماياقداماتيدرصد پزشكان برا50از 

. رند يگيماران خود اجازه ميب

ن يه اكيشود ، در حاليماران رسانده ميبه اطالع بياطالعات الزم در نود درصد اقدامات درمان
.درصد است 53و تنها يآلترناتيآمار در مورد روشها



ماران يبيمعمول در مطب برايت هايزيضبط شده در وينوار صوتيدر بررس•

صحبت شدهيدرمانيو هايدرصد موارد در مورد آلترنات14، تنها در ييسرپا

زان درک و ياز ميابيدرصد و ارز9يو در مورد منافع و خطرات درمان. است 

.درصد موارد صورت گرفته است 2فهم اطالعات تنها در 

تيجه مطالعه ارتباط معني داري ميان اخذ رضايت آگاهانه مطلوب و نچندين •

کمبود باليني مناسب شامل بهبود سالمت رواني ، برطرف شدن عالئم و درد ،

نتيجه اين. عملكرد بيمار و معيار هاي فيزيولوژيک را به اثبات رسانده اند 

.    شامل پذيرش مناسب تر رژيم درماني و رضايتمندي مي باشد 



مواردیكه مي تواند عليرغم اخذ رضایت نامه موجب قصور پزشكي شود  

فرم. نباشدقبولقابلقضايينظرازنامهرضايت1

خطرات. باشدنشدهگوشزدبيماربهمحتملعوارضو2

بيمار. باشدنكردهدركرانامهرضايتمحتويات3


