
رضایت و برائت

دکتر مهدی فروزش

متخصص پزشکی قانونی





    هر گونه درمانن  دان ر ريانبي در انر ز ان ح داه و او
وتا  .محسوب م  گردد   قندل طرح در محنكم م  دنشان
نر صاورت معنبننت مع ول در نر ر دنبست  دن جلب رينبي آن

  بان پذبرد   درمنر دن ر رينبي در نر مرتو نان جرما  جنان 
.هتك ورمي فردي محسوب شود 



 به سه موضوع اشاره داردفقط رضایت و برائت قانونی موارد:

 الف ـ برای هر اقدام درمانی، از جمله موارد جراحی، باید از بیمار
.رضایت گرفته شود

  ب ـ در مـوارد اوراانیـی کـه جـام بیمـار در ستـر اسـت، گـرفت
.تعیی  شرایط اوراانیی با پزشک است. رضایت لزومی ندارد

 ود نب)ج ـ در شرایتی که اسذ رضایت از سود بیمار به دالیل ساص
نباشد، رضایت پذیرامکام( هوشیاری، رشید نبودم و عاقل نبودم

.شودمیاز ولی بیمار گرفته 



 ،فقط ؛ به ولی ساص؛ یعنی پـدر و ولـی عـام؛ در قانوم در سصوص ولی
در تفییر ولی ساص، عـووه بـر پـدر و . شده استرهبری اشاره یعنی 

م، به جّد پدری، بعضی از حقوقدانام بر ای  عقیده هیتند که از اولیاء د
.توام رضایت گرفتترتیب طبقات ارث می

چــوم دسترســی بــه پــدر و جــد پــدری در بیــیاری از مــوارد، بــه : نکتــه
سصوص افراد پیری که دچار صدمات مغزی و کـاه  سـته هوشـیاری 

از فرزنـدام و تـواممـینییـت، پذیرامکام، اندشدهیا عملکرد شناستی 
ند ، اسذ رضایت کرد؛ زیرا همی  افراد هیـت(وارث)سایر بیتگام نزدیک 

ج ی دلخواه، از پزشـک معـالبعد از به دست نیامدم نتیجهتوانندمیکه 
.یا بیمارستام شکایت کنند



:انواع رضایت و برائت

(ضمنی)تلویحی -1

.که شامل شفاهی و کتبی است( صریه)اظهاری-2



: الف ـ رضایت تلویحی

افت بیمار به متب یا درمانگاه یا بیمارستام برای دریی مراجعه
ی سدمات یا باال زدم آستی  برای گرفت  فشار سوم یا تهیه
.آینددارو برای مصرف، از موارد رضایت تلویحی به شمار می



:رضایت صریه ـ ب 

رضایت کتبی-2رضایت شفاهی    -1



:نکتهدو 

Therapeutic privilege : نکته اول 

Waiver : نکته دوم 



چه كسنن  صالوري  عالم رينبي قننون  ر  د رنن ؟ 

 ق    رينبي دهننه دنبست  عنقل ، دنلغ   د ر ي صالوري و وفرد
قننون  دنشن 

 صورزركه  قن منت درمنن     ع نل جر و  من ر ده در ح عو رضدر  
ورد بن ن ص عضو شونن ، جرم محسوب خو هنن شن ، مگر  بنكه د  م

: حبر رعنبي شنه دنشن 
1- رينبي در نر   بن   لرني دم  خذ شنه دنشن
2-دوده  قن منت زشخرص    درمنن  در  سنس  صول   مو حبن پزشك  

.دنشن   در  ن نم آنهن قصوري صورت نگرفته دنشن



:رينبي در مو رد خنص

 ه سررينبي

 در در نر ر ر  ن  رينبي



ناسلی در مواردی که به زیبایی زن یا دستگاه ت
، آییا اذی  شیودمییو تولید مثلی وی مربوط 

رضییایا از سر ییر ضییرور  دارد یییا ذیییر 



رينبي در در نر ر ر  ن   

 ح در نر ر دن ع ب منننگ  ذهن  شنبن  خاذ ريانبيدر 
ساتري  ل  بن قرم  ي  لز م   سي در در نر ن  كه  جبنر  د
وك مرشونن   رينبي ده درمننهني د ر  ا  بان   لكتر شا

ن   دهنن  قن م ده درمانر دعان  ح كساب نمار متخصاص
در ماو رد   را ناا  خاذ ريانبي  لز ما  . دالمننع  سي 

.نرسي



؟در چه شرایتی نیاز به گرفت  رضایت نییت

 تشـخیص اوراانیـی بـودم وضـعیت )ـ مـوارد اوراانیـی الـف
(.پزشک معالج استیعهدهبیمار به 

 سومت فـرد یـا افـراد دیگـری وجـود امکام به ستر افتادم ب ـ
.دارد

 ی معاینه به دستور مقام قضایی از جملـه معاینـات پزشـکج ـ
.قانونی



رضایت صحیه چه شرایتی دارد؟ صّحت رضایت با چه
!شرایتی میتند است؟

را داشـته داده شـدهدر سصـوص اطوعـات گیـریتصمیمـ بیمار توانایی پذیرش و الف 
ه شده به همی  دلیل، شرط بالغ، عاقل و هوشیاربودم برای بیمار در نظر گرفت. باشد
. است

ی مـوارد بـرای ب ـ اطوعات به صورت صحیه و به طور کامل به بیمار داده شده و همـه

. بیمار روش  شود

ام ـ بعد از دادم توضیحات، بیمار وقت کافی داشـته باشـد تـا در سصـوص مـوارد بیـج 
.کندگیری شده، آزادانه تصمیم



م نح ت  سالم قننور 158منده 

قندل حبرشود در مو رد م طبق قننور جرم محسوب كهرفتنري رزكنب... 
: نرسيم نح ت 

بن  لرنءبنشخص رينبيدن كهمشر ع طب بنجر و هر نوع ع ل –ج 
نمنمنت عل    فن مو حبنرعنبي   يقننون ن نبننگنربنسرپرستنر 

. نرسيير ريرينبي خذ فوريدر مو رد . شودم  ن نم د لت 




