
برائترضايت و 
دکتر حبيب احمدی



ليم رضايت در لغت به معنی اجازه ، خشننودی و ت ن:رضايت 

شدن و موافقت می باشد 



:شرایط رضایت 

رضايت بايد آزادانه باشد (الف

رضايت بايد آگاهانه باشد (ب

رضننايت دهنننده باينند  اانن  و بنناله و واجنند اهليننت اننانونی (ج

باشد 

بنا رضايت بيمار بايد اب  از  م  جراحی و طبنی ينا مقنارن(د
آن باشد 



شامل بلوغ ، عقل و رشد است :شرايط اهليت اانونی 

سننای ر را سنن  رشنند مننر 18سنن  :اننانون منندنی 1209منناده 

1ه دانست ویر با اصالح قانو  در حال حاضر طبن  ببصنر

سننال و 15قننانو  منندنر سنن  بلننوغ بننرا   سننر 1210منناده 
سال قمر  مر باشد 9دخبر 



آیا اگر  زشکر رضایت ب یرد دی ر ضام  اعمال خود نیست ؟

و هني  بطور کلی بدون رضايت بيمار ينا نماينندگان انانونی ا•

پزشکی حق تصنرف در ج نم و روان بيمنار را نندارد م نر 

در موارد اورژان ی که امکان اخذ رضايت را ندارد



است؟ با در به بربیب اویویت چه کسيویي بیمار یطفاَ بفرمائید •
مورد صورت غیبت یا فوت یکي از ایشا  ببوا  از دی ري در

، بیماري که خود نمي بواند جهت درما  رضایت یا برائت دهد
.رضایت و برائت حاصل کرد

العظمي مكارم شيرازي... آيت ا•

ویّي بیمار در درجه اول خود اوست اگر هوش و حواس الزم •
 ا  در غیر اینصورت باید بسب. را دارد و االّ  در یا جّد او

به و ما نسبت.نزدیكش از حاكم شرع در ای  امر اجازه ب یرند
ا بیماراني كه جنبه اورژانسي دارند و نمي بوا  منبظر  ید
كرد  ویّي نشست، به طبیب معایج آنها اجازه مي دهیم كه 

.خدمات الزم  زشكي را دربارهء آنها به دقت انجام دهد



ام بنه بر طبیب واجب است که قبل از اقند:ديدگاه فقهای  امه 
معایجه بیمار یا عمل جراحر اذ  او را کسب کند 

1 ده ای اائ  به ضمان طبيب ه تند .

2 ده ای به  قوط ضمان معتقدند.

عایجنه کسانیکه عقیده به ضما  طبینب دارنند منر گوینند بنرا  م
او بیمار بدو  اذ  او یا ویر سبب مر شود که عمل مبناح
به حرام ببدیل شود  س  زشک مسئول و ضام  است



:کسانیکه به سقوط ضما  معبقدند 

چننو  هنندا نهننایر سننعر و کوشننش  زشننک در عمننل طبابننت و 
و  کمک به بیمار است اینکه از درد و رنج رهایر یابد و چ
د  نیت او برا  خدا و خیر است معلوم مر شود که قصد بع

بنننه بیمنننار نننندارد بننننابرای  اذ  بیمنننار ینننا عننندم اذ  بیمنننار در
مشننروعیت و عنندم مشننروعیت قضننیه ادننر  ننندارد و چننو  

را قصد  زشک نیکر است و خداوند هنم در قنرآ  مسنئوییت
منننا علنننر » : از نیکوکنننارا  سنننلب نمنننوده و فرمنننوده اسنننت 

ار بننه یعنننر عمننل فننرد خیننر و نیکوکنن«  ایمحسنننی  منن  سننبیل 
قصد کار نیک عقوبت ندارد 



:ديدگاه فقهای اماميه 

را  از دیدگاه فقها  امامیه نیز رضایت بیمار شرط اساسر ب
مشروعیت معایجه است و طبیب در صورت عدم اخذ 
ه رضایت بیمار یا اوییاء و  ضام  مر باشد و مکلا ب

 رداخت دیه یا جبرا  خسارت وارده مر باشند 

( : ره)امام خمينی 

رت طبیب را بدو  اخذ رضایت حبر اگر در علم  زشکر مها
داشبه باشد ضام  آنچه که بلا كرده است مر داند 

 .



:common lawحقو  

  به موجب ای  نظریه هر انسا  عاقل و بایغ و واجد اهلیبر ح

و دارد که بعیی  نمایند چنه بایند در منورد بند  او انجنام شنود

بندو  معایجنابر کنه. اسبقالل افراد را به رسمیت مر شناسد 

قنانونر رضایت انجام گرفبه باشد به غیر از موارد اسنبدنایر
، به عنوا  بعد  به حقو  بیمار بلقر مر گردد 

:مطالعه تطبيقی رضايت 

بیمارا  ح  دارند که از انجام معایجه و درما  سربازنند



:ژرمنی –حقوق رومی 

بیشبر در کشورها  ارو ایر غربر است 

وسنط رضایت بنها بوسط خود بیمار ینا بحنت شنرایطر خنا  ب
نماینننده قننانونر او و آزادانننه و بننا آگنناهر باشنند و از معایجننه 

م او سربازند و حبر اگنر بیمنار  مهلنک دارد بایند بنه بصنمی
احبرام گذاشت 

بننه غیننر از مننوارد  کننه خطننر شنندید  بیمننار را :در اتننري  
بنها( از جمله عمل جراحر ) بهدید مر کند معایجات خا  

با رضایت بیمار صورت مر گیرد 



ا بیمار مر بواند هر زما  که مایل باشد معایجنات ر:دانمارک 
قطننک کننند و اجبننار  هننم ننندارد بننا بننرا  اینن  کننار خننود دییلننر

صنمیم ایببه  زشک باید بیمار را از عواقب این  ب. ارائه دهد 
مطلک کند 

ایت  زشک را ملزم نمر کند با در هر شرایطر رضن:له تان 
بننرا  بنننابرای  هیچ ونننه ایننزام قننانونر. بیمننار را کسننب کننند 

که جلب رضایت بیمار وجود ندارد زیرا فرض بر ای  است
ه وقبر بیمار  به  زشنک مراجعنه منر نمایند بنا او را معایجن
کند موافقت خنویش را اعنالم کنرده اسنت بنهنا عمنل جراحنر

نیاز به رضایت بیمار دارد 



ت در مجموع اکثر موارد نياز به فرم خاص رضنايت نامنه ني ن

در مننوارد خنناص مانننند ا مننا  جراحننی اخننذ رضننايت کتبننی 

الزامی ا ت 

رضنايت بنه ااندامات درمنانی معمنو  را منی تنوان در ورود بنه 

. مطب ، نوشتن دارو در دفترچه ا تنباط کرد 

در تمنننام کشنننورها پزشنننت مجننناز ا نننت در شنننرايط اورژانننن  
.معالجه خود را انجام دهد 



:رضایت دی را  

رضايت هم ر

بنرا  هنی  common lawدر آمریکا و بطور کلر در قنانو  

شخصر رضایت همسر الزم نیست 

ود خانمر بیمار  رحم دارد باید رحنم برداشنبه شن:بعنوان مثا 
.   زشک برا  جراحر نیاز به رضایت همسر ندارد 



: در نظام حقوقر ایرا  

زوجنننی  در حننندود مقنننرر و شنننرعر و قنننانونر ، هماننننند قبنننل از ازدوا  
اخبیار و آزاد  اراده دارند ، اما به نظر مر رسد در اعمال جراحنر 

که بادیر بر ح  زوجیت دارد ای  آزاد  محدود مر شود 

سنت مانند بسب  یویه رحنم ، وینر در قنانونر کنه مجلنس بصنویب نمنوده ا
ا برا  سقط جنی  کنه خطنر جنانر بنرا  منادر وجنود داشنبه باشند و ین
ادر نق  ژنبیکنر جننی  کنه باعنج حنر  منادر گنردد فقنط رضنایت من

شرط مر باشد 

ت ضمناً در مورد طفل صغیر  که  درش حضور نندارد و منادر حضنان
ر قانونر دارد راه قنانونر اش این  اسنت کنه از طرین  اداره سر رسنب

قیمومیت فرزندش را ب یرد 

ا در موارد  که قیم حضور ندارد و عدم اقدام به موقک منجنر بنه فنوت ین
  اخنذ شنود بندو( بنا در نظنر گنرفب  عنرا  زشنکر ) بشدید بیمار  

. رضایت مر بوا  اقدام به عمل جراحر نمود 



:انواع رضایت 

 ( يا تلويحی ) رضايت ضمنی

 (رضايت شفاهی و رضايت کتبی )رضايت صريح



:رضایت ضمنر 

ی دهند رضايتی که بيمار با رفتار و  م  و گفتار خود نشان من

و  رف و  ادت بر آن داللت داشته باشد

، ورود به مطب يا بيمار نتان ،درخوا نت مراابنت پر نتاری

کشيدن دندان ، تزريق آمپو  



: رضایت صریح 

يعنننی بيمننار بننرای ا مننا  جراحننی خاصننی رضننايت داده ا ننت 

ه  م  جراحی و معالجه نبايد انجام گينرد م نر بعند از آن کن

بيمار رضايت صريح و آزادانه خود را ا الم نمايد 



رضايت در موارد اورژان 

اخننذ رضننایت و برائننت را در قننانو  مجننازات اسننالمر497و158منناده 
موارد فور  الزم نمر داند 

  و قانو  مزبور بعریا و ضابطه و معیار  برا  شناخت موارد فنور
اورژانس ذکر نکرده است 

اما مناده ینک آئنی  نامنه اجراینر قنانو  مجنازات خنوددار  از کمنک بنه 
فورینت را 1364/8/15مصدومی  و رفنک مخناطرات جنانر مصنوب 

به شرح ذیل بعریا مر کند 

فوریننت  زشننکر بننه مننوارد  از اعمننال  زشننکر اطننال  مننر شننود کننه 
نانچه بایسبر بیمارا  را سریعاً مورد رسیدگر و درما  قرار داد و چ

اقنندام فننور  بننه عمننل نیاینند باعننج خطننرات جننانر ، نقنن  عضننو یننا 
عوارض صعب ایعال  و یا غیر قابل جبرا  خواهد شد 



رح آئين نامه مزبنور نينز مصناديق فوريتهنای پزشنکی را بنه شن2ماده 
ذي  احصاء نموده ا ت

م موميتها . 1

2 وخت ی .

زايمانها . 3

صدمات ناشی از حوادث و  وانح و اي  نقليه . 4

5 کته های البی و مغزی .

خونريزی ها و شوک . 6



اغماء . 7

اختالالت تنف ی شديد و خف ی ها . 8

تشنجات . 9

بيماری های  فونی خطرناک مانند مننژيت . 01

بيماری های نوزادانی که نياز به تعويض خون دارند . 11

21 اير مواردی که مشمو  تعريف ماده يت ارار گيرد.

ی ، بنابراين در موارد اورژان  پزشکان موظفند در صورت مشاهده چنين بيمناران

ه آنچه در تنوان دارنند بنه کاربرنند ، در غيراينصنورت متخلنف مح نوب و بن

 ا  محکوم خواهند شد3ماه تا 6حب  از 



 ننوالی کننه مطننرح مننی شننود ايننن ا ننت کننه مرجنن  تشننخيص 
فوريتهای پزشکی کي ت ؟

کر قانو  گذار اشاره ا  به مرجنک بشنخی  فورینت هنا   زشن
آئنی  نامنه اجراینر قنانو  مجنازات 4ننموده اسنت وینر مناده 

خننوددار  از کمننک بننه مصنندومی  و رفننک مخنناطرات جننانر 
ا مقرر مر دارد کلیه بیمارسنبانها و موسسنات درمنانر مکلن

بند منر به  ذیرش بیمارانر که مشمول فوریبها   زشکر هس
باشند 

بشنخی  در بیمارسبا  باید  زشنکا  و مبخصصنا  باشنند فلنذا
  فوریبهننا   زشننکر در صننالحیت کسننانر اسننت کننه در اینن

رشبه بخص  و به ای  امور اشبغال دارند هسبند 



:مواردي كه رضایت معاینه شونده ضروري نیست

.معاينه بهداشتي دان  آموزان مدار  ازنظر بهداشت  مومي-1

.معاينه بهداشتي زندانيان در ندامت اه-2

.معاينه بهداشتي كارگران وكاركنان اردوگاههاي كاروآموز -3

.معاينه بهداشتي وارنطينه م افريني كه ازخارج واردكشورميشوند-4

.معاينه بهداشتي ك به،توليدكنندگان وفروشندگان موادغذائي-5

.معاينه بهداشتي داوطلبان ازدواج-6

.معاينه ودرمان افرادي كه د ت به خودكشي زده اند-7

.موارد اورژان -8

.در موارد اپيدمي يك بيماري م ري-9

ي معاينه متهميني كه از طرف مقامات  اضائي به پزشكي اانوني  معرف-10
.شده اند



ه باشند ببرخي از بیمارا  عاقل و بایغ كه نیازمند عمل جراحي مي
ند علت برس یا هر بوجیه دی ري حاضرند درد و رنج را بحمل نمای

دهند وویي ب  به عمل ندهند، حبي همراها  بیمار نیز اجازه عمل نمي
ودي داند در غیر ای  صورت بیمار به زای  در حاییست كه  زشك مي

خواهد مرد یا دچار عوارضي خواهد شد كه با  ایا  عمر زمی  گیر 
ند؟ بواند دست به عمل جراحي بزشود، با ای  فرض آیا  زشك ميمي

ند اي را صادر كناگر علي رغم مخایفت بیمار كسا  وي چنی  اجازه
بكلیا طبیب چیست؟

العظمي خامنه اي... آيت ا

.باشد مانک ندارد[ جراحي]موقوا بر عمل حفظ نفساگر 

گر ا: ایعظمي خامنه اي در  اسخ همی  اسبفبا در جاي دی ر... آیت ا)
(نجات بیمار از مرگ مسبلزم عمل جراحى است، اشكال ندارد

العظمي مكارم شيرازي... آيت ا

در صوربى كه جّراحى سبب طول عمر شود، مریض مى بواند به 
ویى اگر; خاطر عوارض ناخوشایند جّراحى، از آ  صرا نظر كند

باشد، طبیب یا كسا  مریضمعرض مرگ بدو  جّراحى، بیمار در 
.مجازند اقدام به جّراحى كنند، هرچند بیمار راضى نباشد



آیا بیمار ح  دارد از درما  سر یچى كند، حّبى اگر •
وضعّیت او بدبر شود، یا بمیرد

العظمي مكارم شيرازي... آيت ا•

در صورت خطر مرگ، بیمار نمى بواند درما  را قطک •

همچنی  جایى كه ضرر مهّمى به او مى رسد، و . كند
.درما  آزار مهّمى به او نمى رساند



اننانون گننذار اخننذ رضننايت و برائننت را در 
مننننوارد اورژاننننن  الزم نمننننی داننننند آيننننا 

ير ؟م ئوليتی متوجه پزشت ا ت يا خ

اگننر پزشننت کوتنناهی نماينند ضننامن ا ننت 

ت ولی اگر کوتاهی ننمايد ضامن ني 



اربكاب رفباري كه طب  قانو ...قانو  مجازات اسالمر،158ماده 

: جرم محسوب مي شود،در موارد زیر قابل مجازات نیست

ا هر نوع  م  جراحی يا طبی مشروع که با رضنايت شنخص ين:بند ج 
ن فننی اولياء يا  رپر تان يا نمايندگان اانونی وي و ر اينت منوازي

در منوارد فنوری اخنذ رضنايت .و  لمی و نظامات دولتی انجام شود 
ضروری نخواهد بود 

ذکر منی نمايند چنه وانت کنادر درمنان مجنازات نمنی شنوند اخنذ رضنايت 
يکننی از مننوارد آن ا ننت ولننی باينند بقيننه مفنناد آن ر ايننت شننده باشنند

عننی ي) يعنی اگر رضايت اخذ شود ولی مفاد دي نر آن ر اينت نشنود 
باز مجنازات شنده و ضنامن و م نئو  ( کوتاهی در امر درمان نمايد 

. پرداخت نقص  ضو و يا فوت می باشد 



:برائت 

عهد برائت خایر بود  ذمه شخ  معی  از ب:تعريف حقوای 

را گویند 

ر اسقاط ذمه غیر ، خواه ذمه مایر باشد یا غی:تعريف فقهی 

مایر مانند ح  قصا  



دائ  از ح  خنود بنه اخبینار صنرا نظنر :اانون مدنی 289ماده 
کند 

هرگاه  زشك در معایجنابي كنه:اانون مجازات ا المی 495ماده 
انجام میدهد موجب بلنا ینا صندمه بندني گنردد ضنام  دینه اسنت

كنه ای یام ر آنكه عمل او مطاب  مقررات و موازی  فني باشد 

نشننود قبنل ازمعایجننه برائننت گرفبننه باشنند و مربكننب بقصننیري هننم
ود  وچنانچه اخذ برائت از منریض بنه دیینل ننا بنایغ ینا مجننو  بن

ي و ماننند او،معببر نباشد ویا بحصیل برائت از او به دییل بیهوش
آ  ممك  ن ردد،برائت از ویي مریض بحصیل مي شود 



معلدر زشكبقصیریاقصورعدمصورتدر:1ببصره•
اخذبرائتهرچندنداردوجودضما ويبرايعملو

.باشدنكرده

و درماننداستخا ویيازاعمبیمارویي:2ببصره•
عدمیافقدا موارددر.استرهبريمقامكهعامویي

ازذا اسبیباقضائیهقوهرئیس،خا ویيبهدسبرسي
هبمربوطهدادسبانهايبهاخبیاربفویضورهبريمقام

نمایدمياقدامطبیببرائتاعطائ



:497ماده 

ك زشونباشدممك برائتبحصیلكهضروريموارددر

نماید،معایجهبهاقداممقرراتطب ،مریضنجاتبراي

.نیستواردهصدماتیابلاضام كسي



:بنابراين شرط ا ا ی رف  م ئوليت پزشت مشروط به 

مشروعیت عمل جراحر یا طبر . 1

رعایت موازی  فنر و علمر و نظامات دویبر . 2

رضایت بیمار . 3

. اگر هر کدام انجام نشود  زشک مبراء از مسئوییت نمر شود 



با بوجه به مواد ذكر شده از قنانو  مجنازات اسنالمي مصنوب •

رضننننایت آنچننننه اهمیننننت دارد اینسننننت كننننه از بیمننننار 92/2/1

اخذ شود و بداند چه اقندامي بنراي وي انجنام مني شنود آگاهانه 

در اینن  صننورت اگننر  زشننك .و اینن  اقنندام چننه عوارضنني دارد

مننوازی  علمنني و فننني و رعایننت اقنندامات خننود را بننر اسنناس 

انجننننام دهنننند و در واقننننک مربكننننب قصننننور و نظامننننات دویبنننني 

اعنم از بقصیري نشنده باشند هنی  گوننه مسنئو یینت و ضنمانبي

كیفري یا مدني مبوجه وي نخواهد بود 




