


رضایت نامه
و 

برائت نامه 

دکتر علیرضا درودچی 

مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس 

99مهر ماه 





:موارد الزام پزشک

(فقهی) الزامات شرعی 

الزامات اخالقی

صنفیالزامات

الزامات قانونی



(شرعی) الزامات فقهی 

ود بین فقهای امامیه اختالف نظر وج( ضمان) در باب مسئولیت پزشک 

ی دارد و نظر مشهور فقها داللت برضامن بودن پزشک حاذق و مأذون حت

اگر غیر مقصر باشد ، می نماید و تنها راه خروج از آن را اخذ برائت 

دم اما نظر غیر مشهور درصورت عدم تقصیر پزشک ، حکم به ع. می داند

ه الزم بذکر است ک. ضمان وی می کندحتی اگر برائت اخذ نکرده باشد

.ضمان در فقه شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می باشد



:    به استناد اصل اول از اصول چهارگانه اخالق پزشکی-الف

(.اتونومی) اصل اختیار انسان 

ترام   اح( درانتخاب)باید به استقالل فردی و  اختیار بیمار 

.گذاشت

اخالقیالزامات



بیمارحقوق منشور -ب

محور دوم منشور

روشهايتشخيصيودرمانيونقاطضعفوقوتهرروشوعوارضاحتماليآن،*
روندتشخيصبيماري،پيشآگهيوعوارضآنونيزكليهياطالعاتتأثيرگذاردر

.رارگيردتصميمگيريبيماربایدبهنحومطلوبوبهميزانكافيدراختياربيمارق

منشورمحور سوم 

انتخابوتصميمگيريبيماردردریافتخدماتسالمتبایدآزادانهوآگاهانه،*
.باشد(مذكوردربنددوم)مبتنيبردریافتاطالعاتكافيوجامع

اخالقیالزامات



الزامات صنفی 

ليندرآئيننامهرسيدگيبهتخلفاتصنفيوحرفهايشاغ
بهتمایلبيماربراي18حرفههايپزشکيووابستهنيزدرماده

.عدمادامهدرمانتوسطپزشکمعالجاشارهشدهاست

پزشکمعالجمسئولادامهدرمانبيمارخوددرحد:18ماده
نکهتوانائيوتخصصبهاستثنايمواردضرورياستمگرای
وربهبيماریابستگاناومایلنباشندومتخلفانازمادهمذك

مجازاتهايمقرردربندالفیابودرصورتتکراربهمجازات
.محکومميگردند"ج"مقرردربند



الزامات قانونی

:(برائتقانونیعنصر)اسالمیمجازاتقانون495ماده

بدنيصدمهیاتلفموجبميدهدانجامكهمعالجاتيدرپزشکهرگاه

ازینمووپزشکيمقرراتمطابقاوعملآنکهمگراستدیهضامنگردد،

تقصيريبمرتکوباشدگرفتهبرائتمعالجهازقبلكهاینیاباشدفني

او،ودنبمجنونیانابالغدليلبهمریضازبرائتأخذچنانچهونشودهم

ممکنآنمانندوبيهوشيدليلبهاوازبرائتتحصيلیاونباشدمعتبر

.ميشودتحصيلمریضوليازبرائتنگردد،



انضمويبرايعملوعلمدرپزشکتقصيریاقصورعدمصورتدر–1تبصره

.باشدنکردهأخذبرائتهرچندنداردوجود

مقامكهعاموليوپدرماننداستخاصوليازاعمبيمارولي-2تبصره

باائيهقضقوهرئيسخاص،وليبهدسترسيعدمیافقدانموارددر.استرهبري

برائتاعطايبهمربوطهدادستانهايبهاختيارتفویضورهبريمقامازاستيذان

.مينمایداقدامطبيببه



:قانون جدید مجازات اسالمی496ماده 

صادرآنمانندوپرستاریامریضبهراآنانجامدستوركهمعالجاتيدرپزشک

این(495)مادهمطابقآنکهمگراستضامنبدنيصدمهیاتلفدرصورتمينماید،

.نمایدعملقانون

وجبمواستاشتباهدستوركهبداندپرستاریامریضهرگاهمزبور،موارددر-1تبصره

صدمهکهبلنيستضامنپزشکكند،عملدستوربهاینوجودباوميشودتلفوصدمه

.استپرستاریامریضخودبهمستندخسارتو

(495)مادهطبقپزشکيمعالجاتدرشدهایجادجراحاتیاعضوقطعدر-2تبصره

.ميشودعملقانوناین



(قدیمقانون 60و 59مواد )مجازات اسالمیقانون 497ماده 

رايدرمواردضروريكهتحصيلبرائتممکننباشدوپزشکب

ننجاتمریض،طبقمقرراتاقدامبهمعالجهنماید،كسيضام

.تلفیاصدماتواردهنيست



(عنصرقانونی رضایت)قانون مجازات اسالمی158بند ج ماده 

نوعهر:نميشودمحسوبجرمزیراعمال
ترضایباكهمشروعطبيیاجراحيعمل

دگاننماینیاسرپرستانیایااولياءشخص
يعلموفنيموازینرعایتوآنهاقانوني
موارددرشودانجامدولتينظاماتو

.بودنخواهدضروريرضایتاخذفوري



:عبارتند از جرائم عمومیطبق قانون 
جرائم عمدی–الف 

.كهباسوءنيت،قصدفعلوقصدجرمهمراهاست

جرائم غیر عمد یا شبه عمد–ب 

.كهقصدفعلوجودداردوليقصدجرموجودنداردوليباتقصيرهمراهاستكهمجازاتآندیهاست

خطای محض–ج 

.بدونسوءنيتوبدونتقصيركهقصدفعلوقصدجرموجودنداردومجازاتآننيزدیهميباشد

افعال پزشکی در کدام گروه قرار می گیرند؟: سوال



:قانون مجازات اسالمی 145ماده 

در.تحققجرائمغيرعمدي،منوطبهاحرازتقصيرمرتکباست

جنایتغيرعمدياعمازشبهعمديوخطايمحضمقررات

.كتابقصاصودیاتاعمالميشود

سامحه،م.تقصيراعمازبياحتياطيوبيمباالتياست: تبصره

غفلت،عدممهارتوعدمرعایتنظاماتدولتيومانندآنها،

حسبموردازمصادیقبياحتياطيیابيمباالتيمحسوب

.ميشود



نامهرضایت
ازآنجاكههمهانسانهادارايكرامتانسانيهستندهرگونهدخلو

هاتصرفدرشرایطجسمانيیاروحيآنهانيازبهكسباجازهازآن

يلداردبنابراینهرگونهمعاینهواقدامدرمانيوپزشکيبایدبام

.دورضایتبيمارصورتپذیردمگرآنکهمورداضطراريمطرحباش

تندادنبهعبارتدیگررضایتنامهیعنيامضامدركيكهبيمارقبلاز

بههرگونهدرمانيازكليهخطراتعمل،راههايدرمانيجایگزینو

.خطراتانتوسطپزشکاگاهيیابد



:داردجزءسهرضایت

اطالعاتدادنقراراختیاردر:(disclosureیاآشکارسازی)اطالعاتارئه1)

بیمارتوسطآنوفهمپزشکتوسط

ومربوطهاطالعاتفهمبرایبیمارتوانائی:(capacity)گیریتصمیمظرفیت2)

گیریتصمیمپیامدهایدرک

حق بیمار درتصمیم گیری (: voluntariness)تصمیم گیری داوطلبانه 3)

(Manipulation)یافریب ( compulsion)اجبار (force)آزادانه بدون فشار



(consent)انواع رضایت



(implied consent)رضایت تلویحی یا ضمنی

هتجوكردهانتخابراخاصيفردمتعددپزشکانبينازبيمارياینکه*
انجامجهتويضمنيرضایتنشانهكندميمراجعهاومطببهمعاینه
.استدرمانيتشخيصياقدامات

هنمونعنواندهد،بهمينشانخودعملباراآنبيماركهاسترضایتي*
منيضرضایتكندميآمبوالنسخواستدرتلفنيصورتبهكهبيماري
.استكردهاعالمراخود

وپزشکدندانبه،مراجعهپرستاريهايمراقبتدریافتدرخواست*
.هستندرضایتنوعاینازدندان،مصادیقيكشيدندرخواست



 expressابرازی یا اظهاری 

consent

خود شامل دو نوع 

است

رضایت شفاهی 

و

رضایت کتبی



:شفاهیرضایت

یوشیوهنوعخاص،ایمعاینهانجامازقبلطبیبکهاستالزمگاهی

جلبرااورضایتودهدتوضیحبیماربرایشفاهیصورتبهرامعاینه

(اربیمباجنسهمترجیحا  )سومیشخصاستبهترمواردایندرنماید،

(آنوسوهایمنمعایناتمانند).باشدداشتهحضورشاهدعنوانبهنیز



:کتبیرضایت

ضایتدرموارديكهاقداماتتشخيصيیادرمانيباریسکباالیيهمراهميباشندر*

نامهكتبيگرفتهميشودمانندبيهوشكردنیااعمالجراحيیاالپراسکوپي

داعتباردرانجاماعمالغيرقانونينظيرسقطجنينجنایيرضایتكتبيفاق:توجه*

.است

ایتازبيماریکرضایتنامهكتبيبهصرفامضايبيمارمعتبرنيستبلکهدراخذرض*

بایستيتمامروشهايدرمانيممکنوعوارضوخطراتآنهابهبيمارتوضيحداده

.شودتابيمارباآگاهيكاملتصميمگيرينماید



:  شرایط رضایت نامه معتبر

رضایت)باشدهوشیاروبالغوعاقلبایددهندهرضایتفرد:دهندهرضایتاهلیت(1

طبقبایدصورتاینغیردر(استقانونیارزشفاقد،بیهوشوومجنونصغیر

.نمایدنامهرضایتتنظیمبهاقداماوولیاسالمیمجازاتقانون495ماده2تبصره

ووبیهوشیجراحیعملونوعوسیرآنبیماریکاملجریاندربایداوولییابیمار(2

.باشندجایگزیندرمانهایوآناحتمالیوعوارضمنافع

.ودشخودداریپزشکیاصطالحاتبردنبکارازوباشدروشنوسادهبایدنامهرضایت(3

.باشدآگاهانهوصریحبایدوشوداخذفریبیاتهدیدوزوربانبایدنامهرضایت(4



اخذ رضایت نامه برای اعمال طبی نامشروع مانند سقط: مشروعیت درمان( 5

.جنین سالم یا قطع عضو سالم رافع مسئولیت پزشک نمی باشد

دار   رضایت نامه باید قبل از درمان اخذ شود و تا زمان شروع اقدام درمانی پای( 6

.بماند

) امه رضایت نامه بایستی شامل نام ونام خانوادگی ، نام پدر ، شمار شناسن( 7

.فرد رضایت دهنده باشد( کدملی

رضایت نامه باید به امضاء فرد رضایت دهنده شامل نوشتن نام ونام  ( 8

.  خانوادگی و تاریخ و ساعت باشد



:رضایت در موارد اورژانس

فوريموارددررابرائتورضایتاخذاسالمیمجازاتقانون497مادهو158مادهجبند

داندنميالزم

استنکردهذكراورژانسوفوریمواردشناختبرايمعياريوضابطهوتعریفمزبورقانون

رفعومصدومینبهکمکازخودداریمجازاتقانوناجرایینامهآئینیکمادهاما

كندميتعریفذیلشرحبهرافوریت1364/10/15مصوبجانیمخاطرات

یستيباكهشودمياطالقپزشکياعمالازموارديبهپزشکيفوریت:نامهآئینیکماده

اعثبنيایدعملبهفورياقدامچنانچهودادقراردرمانورسيدگيموردسریعاًرابيماران

شدخواهدجبرانقابلغيریاوالعالجصعبعوارضیاعضونقص،جانيخطرات



مصادیق فوریتهای : ماده دو آئین نامه 

پزشکی را به شرح ذیل احصاء نموده است

مسمومیتها 

سوختگی 

زایمانها 
صدمات ناشی از 
حوادث و سوانح 

وسایل نقلیه 

سکته های 
قلبی و مغزی 

خونریزی ها و 
شوک 



اغماء 

اختالالت 
د و تنفسی شدی
خفگی ها 

تشنجات 

بیماری های 
عفونی خطرناک
مانند مننژیت 

بیماری های 
نوزادانی که 
نیاز به تعویض

خون دارند 

سایر مواردی 
که مشمول 

تعریف ماده یک
قرار گیرد



بنابراین در موارد اورژانس پزشکان 
موظفند در صورت مشاهده چنین 
بیمارانی ، آنچه در توان دارند به 
کاربرند ، در غیراینصورت متخلف 

سال 3ماه تا 6محسوب و به حبس از 
محکوم خواهند شد  



:  اخذ رضایت زوج برای اقدامات طبی زوجه

سالباشد18براساسقوانينجاريدرصورتيكهسنزنزیر

سالباشددراینگونهموارد18رضایتپدرالزماستواگرباالي

درموردشوهرنيزچنينعنوان.نيازيبهاخذرضایتنميباشد

هشدهكهاگرعملطبيیاجراحيمرتبطبااهدافومنافعخانواد

باشد،اخذرضایتزوجچونسرپرستخانوادهمحسوبميگردد

.الزممينماید





:نامهبرائت

اتاقدامازناشياحتماليخطرات،درمانبهشروعازقبلپزشکكهآنازاستعبارتنامهبرائت

بيماريكههنگامي.نمایداخذنامهبرائتكتباًونمایداعالماووليیابيماربهرادرمانيوتشخيصي

كهيخساراتوعوارضقبالدرمسئوليتگونههرازراآنهانمایدميالذمهبريءراخویشپزشکان

.دنمایميمبراشودميعارضپزشکيتيموپزشکانتشخيصيودرمانياقداماتنتيجهدر

دربيمارتصميمودرمانياقداماتوجراحيعملعوارضازبيمارنمودنآگاهیعنيبرائتواقعدر

هچنانچويقبولدرصورتو؟خيریابشودانجامدرمانشرایطاینباآیاكهعوارضاینمقابل

نيفموازیناساسبركهصورتيدرپزشک،گرددعضوينقصیاعوارضدچاردرمانطيدربيمار

.نيستمقصرباشدكردهاقدامعلميو



:برائتاخذشرایط

تهباشد،برائتنامهنيزمانندرضایتنامهبایدشرایطيداش

ضایتبرائتنامهنيزبایدقبلازشروعبهدرمانوبعدازر

رنامهگرفتهشود،آگاهانهباشدوتبعاتمعالجهبهطو

رفتهروشنبرايبيماربازگوشود،توسطپزشکمعالجگ

.،مشروطبهعملیاچيزدیگرينباشد(شخصاً)شود



واستپزشکيدرمسئوليتعدمشرطمصادیقازیکيبرائت

دخواعمـــالانجامدرپزشک:اوالًكهبودخواهدنافذزمانيتا

دولتيتنظاماوعلميوفنيموازین)باشدنشدهتقصيرمرتکب

وباشدمشروعطبيیاجراحيعمل:ثانياً(باشدشدهرعایت

.باشدشدهاخذنيزبيماررضایت:ثالثاً



دارد؟فرقیچهنامهبرائتبانامهرضایت

ایيآسيبهازبرائتمعنايبهنامهبرائتومعالجهودرمانبهاذننامهرضایت

تهگرفرضایتفقطپزشکاگر.دهدرخدرماننتيجهدراستممکنكهاست

راگولياستضامنمالي،خسارتیاعضونقصمرگ،بروزصورتدرباشد،

اصلفقط.نيستآمدهپدیدخسارتدارعهدهباشد،كردهتحصيلنيزبرائت

پزشکي،قصورصورتدرالبته.شودميضمانسقوطموجبكهاستبرائت

.نيستضمانسقوطباعثشده،گرفتهدرمانازقبلكهبرائتي



:   نتیجه گیری 

گرفتباتوجهبهجميعمطالبپيشگفتميتوانچنيننتيجه

:كه

ظفپزشکبراساسالزاماتشرعي،اخالقي،صنفيوقانونيمو

.بهاخذرضایتنامهوبرائتنامهازبيمارميباشد

درصورترعایتموازینعلميوفنيونظاماتدولتيواخذ

ودودررضایتازبيمار،مسئوليتكيفريپزشکمنتفيخواهدب

اهدصورتاخذبرائتقبلازعمل،مسئوليتمدنينيزساقطخو

.شد





با تشکر از توجه شما


