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توسعه، تعداد بیمارانی که به علت مشکالت شناختی با افزایش امید به زندگی در کشورهاي در حال  :مقدمه
 حقوقی، و اخالقی عمومی اصول اساس بر. دچار اختالل در توانایی تصمیم گیري می شوند، نیز افزایش می یابد

 آگاهانه رضایت ارکان. است الزامی پژوهشی، یا و درمانی فرآیند هر شروع از قبل معتبر آگاهانه رضایت اخذ
 مهم موضوع یک درمان براي بیمار گیري تصمیم ظرفیت ارزیابی .است آگاهی و آزادي ،)ظرفیت( کفایت شامل
شده در این زمینه در ایران  مرور مطالعات انجام هدف لذا مطالعه حاضر با. است پزشکی حوزه در اخالقی و قانونی

  .ابزار مناسب انجام گرفتتهیه و منظور بهبود وضعیت موجود  ارائه راهکارهایی به سایر کشورها و و
در فاز مروري منابع مرتبط با اهلیت و ظرفیت . ی داشتمطالعه پیش رو دو فاز مروري و کم: ش کاررو

سی و التین جستجو و مورد مطالعه و فیش برداري موضوعی راعم از منابع فقهی و فابیمار تصمیم گیري درمانی 
درمانی گیري  قرار گرفت وعالوه بر تدوین نظام مند متون، ابزارهاي مختلف ارزیابی اهلیت و ظرفیت و تصمیم

 ترین ابزار یکی از جامعی با استفاده از نتایج مرور منابع در فاز کم. رد بررسی قرار گرفتندنیز استخراج وموبیمار 
. قرار گرفت انطباق فرهنگی و روایی سنجی انتخاب و ترجمه وگیري  ارزیابی اهلیت و ظرفیت و تصمیمهاي 
نفر از خبرگان قرار داده شد و  10در اختیار  و طراحی اي خودساخته پرسشنامه فارسی، ابزار تأیید روایی منظور به

  .آن محاسبه شد CVRمیزان 
هاي مختلفی در مورد مفهوم اهلیت و سن بلوغ  نشان داد در اسالم دیدگاه هاي مطالعه مروري یافته: ها یافته
بیشتر فقها سن بلوغ براي . شده است ها نزدیک به هم و تا حدودي مشابه عنوان بیشتر این دیدگاه. وجود دارد
اروپایی از  ها سن اهلیت در کشورهاي بر اساس یافته. اند سالگی عنوان کرده 15سالگی و پسران را  9دختران را 

ور واضح و آشکار تعریف نشده ط  هاي درمانی به گیري اهلیت در تصمیم که در ایران حالیسال است، در 28تا  18
 محتوایی روایی نسبت بعد، مرحله در. رسید اثبات به ابزار مک کاتی سودمندي و کاراییمطالعه کمی،  در .است
  .محاسبه شد 79/0 از نیز بیشتر محتوایی روایی نسبت شاخص. بدست آمد 62/0 از بیشتر

می توان استنباط کرد که بر اساس سیستم حقوقی ایران، اگر در درمان نیاز به : گیري بحث و نتیجه
مالی از جیب خود بیمار وجود نداشته باشد، رسیدن به سن تکلیف نشانگر استقالل در تصمیم گیري  پرداخت

در مواردي که نیازمند پرداخت مالی از جیب خود بیمار . مستقل است، مگر فقدان ظرفیت بیمار اثبات شود
 .سال برسد 18هستیم، نیاز است که به سن 

توان از دو روش شهودي یا حسی و روش  مان و پژوهش میگیري در در براي ارزیابی ظرفیت تصمیم 
تر به  هاي سالمت براي قضاوت دقیق کنندگان مراقبت ارائه. استاندارد با استفاده از ابزار یا پرسشنامه استفاده کرد

ارزیابی را  هر پزشک بالینی می تواند با استفاده از مصاحبه بالینی یا یک ابزار رسمی این .ابزار و راهنما نیاز دارند
در مورد بیماران با . گیري بیمار براي درمان، ضروري است استفاده از ابزار در ارزیابی ظرفیت تصمیم. انجام دهد

وسیله ترجمه و انطباق  به. اختالل جدي روانپزشکی، متخصصین روانپزشکی به عنوان ارزیاب در اولویت هستند
مفید بودن و قابلیت اجراي این ابزار در بین بیماران  کارایی ومک کاتی،  فرهنگی نسخه فارسی ابزار

 در استفاده براي سازگار و هماهنگ و رایج درکشور ایران فرهنگ با ابزار مک کاتی .زبانان، نشان داده شد فارسی



ه ب حقوقی استفاده نموده، در موارد ابزار این در هنگام نیاز از توانند می بالینی پزشکان .است مناسب این جامعه
  .بود برخوردار کافی محتوایی روایی مک کاتی از ابزار .کنند استناد آن

 


