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گاهانه ٓ رضايت ا
(Informed Consent )

مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
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پزشک نوع دوستي که براي آزادي بيمار احترام قائل است و به خود اجازه  ¡
.نمي دهد پيش از اطالع از ماهيت واهداف درمان اقدامي براي وي انجام دهد

:کننده يت آگاهانه تداعيمعموال واژه رضا

فرم بلند و باالي رضايت جهت عمل جراحي که پشت اطاق عمل از همراه مريض  ¡
. امضاي آنرا مي گيرند 

پزشک محتاطي که براي سلب مسئوليت از خود و درد سرهاي قانوني از بيمار  ¡
.خود پيش از مداخالت پزشکي رضايت نامه مکتوب مي گيرد 

فرم رضايت نامه آگاهانه اي كه  در پژوهشهاي مداخله اي با سوژه انساني بايد  ¡
.همراه پروپوزال ارائه شود 

¡ ...
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بدنبال افزايش توجه به موضوع آزادي فردي  1972طرح موضوع به معناي امروزي در سال  -
وحقوق بشر

:خچه يتار

تکيه بر مسئوليت مديريت اطالعات پزشکي براي پزشکان AMA (1846-47)اولين کد  -

(Thomas Percival)راي غالب پرهيز از صدمه ناشي از بيان حقيقت به بيمار  -

خصوصا در شاخه پژوهش هاي پزشکي 1950ظهور اصالح رضايت آگاهانه در دهه  -

توسط   1981طرح رضايت آگاهانه به عنوان يک حق اجتماعي و ضروري براي بيمار در سال  -
AMA
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:معرفي بيمار

  با پرورش و آموزش بازنشسته معلم ساله 55 دبيري آقاي�
 از خارج به تهاجم و سانت 15 اندازه با مري سرطان تشخيص
   .است شده بستري ريوي قلبي مناسب شرايط و مري عضله

:است مطرح وي براي ذيل درمانهاي
•

Lover Lewis الف( 
• ازوفاگو ژوژنوستومي توراسيك) ب

• كولون اينترپوزيشن+ ازوفاگو گاستركتومي ) ج
• كمورادياسيون) د
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پرسش؟
  در بايد اطالعاتي چه درمان به اقدام براي§

بگيرد؟ قرار دبيري آقاي اختيار

ارائه اين اطالعات چگونه و به چه ميزاني بايد باشد؟
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پرسش؟
اگر تمايل دكتر درمانگر با توجه به تجربـه و امكانـات   •

،آيـا    بـود » ج«موجود در مركز درماني بيشـتر روش  
الزم است آقاي دبيري را در جريـان روشـهاي   
ديگر مطرح قرار داده، جنبه هاي مثبت و منفي، 
عوارض و ابهامات هـر روش را بـه تفصـيل بـه     

اطالع آقاي دبيري برساند؟
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پرسش؟

اگر آقاي دبيري با درمان هاي جراحي و شـيمي  •
ــراي     ــا ب ــت  و  تنه ــت نداش ــاني  موافق درم
راديوتراپي اعالم آمادگي نمود ، وظيفـه دكتـر   

درمانگر چيست؟
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پرسش؟
پدر دكتر درمانگر نيز بازنشسـته آمـوزش و پـرورش    •

بوده است و سيزده سال پيش در اثر ابتالي به كانسـر  
معده و عدم درمان به موقع در شرايط سـختي فـوت   

. نموده است
دكتر درمانگر نگـران اسـت  آقـاي دبيـري تصـميم       •

مناسب را نگيرد لذا با اميدوار كـردن وي نسـبت بـه    
و عـوارض و  ) بـيش از واقـع   (تاثير باالي درمان جيم 

رضايت وي را نسبت ) كمتر از واقع (ريسك پايين ان 
.به درمان جلب مي كند

.اقدام دكتر درمانگر را تحليل كنيد•
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مذهب
فلسفه

علم
فرهنگ

مکاتب
و رویکردهاي  
اخالقی
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در اخالق پزشکی نوین فلسفی رویکردهاي
گرا رويكرد اصول  -الف
  گرا       رويكرد وظيفه  -ب
گرا يا پيامدگرا رويكرد فايده  -ج
گرا رويكرد فضيلت  -د
گرا رويكرد مراقبت  -  ه
رويكرد موردگرا  -و

Kuhse H, Singer P.A companion to bioethics. Oxford: Blackwells, 2002. 

• A principle-based approach

• A Deontological approach

• A Utilitarian approach

• A Virtue ethics approach

• A care approach

• A case approach
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Ø  اواواختياراختيار  وو  فردفرداحترام به احترام به               Autonomy

Ø سودمنديسودمندي                               Beneficence

Ø عدم ضرررساينعدم ضرررساين              Non-maleficence

Ø  عدالت                                          Justice

 *Beauchamp TL, childress JF. Principles of biomedical ethics. UK :Oxford University, 1983
* Campbell A, Gillet G, Jones G. Medical ethics: theories of medical ethics. UK: Oxford, 2001
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اواختيار و فرداحترام به 
 
E كند كه پزشك قبل از هر  اتونومي فرد ايجاب مي

پس از ارئه اطالعات  اقدامي با او مشورت نموده و
خود   بر اساس ارزيابي به بيمار اجازه دهدكافي 

تصميم بگيرد ، از بين درمانها يكي را برگزيند و يا 
.از درمان امتناع كندحتي 
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ü اقدام هر در  

ü عقل و درك با متناسب

ü اعتقادي و فكري زمينه هر با   

عدم ضرررسانيو سودمندي 
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ü  پزشک(پیشنهاد درمان(

ü  بیمار(قبول درمان(
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:معرفي بيمار

  با پرورش و آموزش بازنشسته معلم ساله 55 دبيري آقاي�
 از خارج به تهاجم و سانت 15 اندازه با مري سرطان تشخيص
   .است شده بستري ريوي قلبي مناسب شرايط و مري عضله

:است مطرح وي براي ذيل درمانهاي
•

Lover Lewis الف( 
• ازوفاگو ژوژنوستومي توراسيك) ب

• كولون اينترپوزيشن+ ازوفاگو گاستركتومي ) ج
• كمورادياسيون) د
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مناظر    

ابعاد

سياستگذارياقتصادياجتماعيمعنويروانيجسمي
...

.. پزشك و  

Ãبيمار و ...

ü ابعاد ارزیابي ھر منظر 
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 فرد ) ريپذ ابطال و( آزادانه توافق از عبارتست آگاهانه تيرضا
 يدرمان يريگ ميتصم در مشارکت بر يمبن )ماريب(  تيصالح واجد

 با آن الزامات و هدف ، تيماه از يآگاه بدنبال )يقاتيتحق اي (
  روش نيدتريمف و نيموثرتر انتخاب در مشارکت نيا ريتاث به اعتقاد
. يدرمان

:ف يتعر

Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 247
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توافق ، راضي شدن: » Consent«رضايت 

تسليم شدن، تن در دادن: » Assent«موافقت 
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يآزاد

يآگاه تيرضا

انتقال تيصالح

مشارکت

اطالعات

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

يآگاه تيرضا

انتقال تيصالح

مشارکت

اطالعات

Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 247
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: يعوامل داخل -1      
ر واقع شدن ، حس  يل به مورد تقديدرد ، اضطراب ، تما 

ت نادرست نسبت به يبه پزشک ، ذهن ياحترام  و قدر شناس
...،  يريم گيامکان مداخله در تصم

       
)به پس از کنترل درد  ياصل يريم گيق تصميتعو(     

زاد ٓ يعوامل مخدوش کننده ا
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: خارجی عوامل -2
دوستان یا خانواده :(Force) اجبار •
 تهدید فضاي بیمار و پزشک جایگاه اختالف :(Coercion) تهدید•

  موثرتر بسیار Aداروي بگوید پزشک اگر مثال . کند می ایجاد آمیزي
 اوج . دهد نمی مخالفت اجازه خود به بیمار باشد می B از بهتر و

. شود خشمگین بیمار امتناع از پزشک که است وقتی تهدید
 ناقص اطالعات ارائه : (Manipulation) فریب•

Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 250

زاد ٓ يعوامل مخدوش کننده ا
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يآزاد

يآگاه تيرضا

انتقال تيصالح

مشارکت

اطالعات

Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 247
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: يريم گيمار در تصميت خواست بين نقش و اهميتبب) الف          
 

ش ين حق خويماران نسبت به اياز ب ياريبس: استدالل      
.ندارند يآگاه

:   يشنهاديعبارت پ   

.م يکن يريم گيلم با هم در مورد درمان تصميما
.من مهم است  يريم گيل شما در تصميخواست و تما

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعاد ا ٓ :ت ا
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.د گرفته شود يکه با يميت تصميت موجود و ماهيح وضعيتشر) ب 

مار در   يکند با ب يت به پزشک کمک ميروشن کردن وضع: استدالل     
.کند  يهمفکر يمات درمانيمورد تصم

:   يشنهاديعبارت پ   
   .مشکل فعلي اين است که بايد در مورد آن تصميم گيري کنيم

گاه ٓ گاهانهيدر رضا يابعاد ا ٓ : ت ا
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:ممکن يگفتگو در خصوص درمان ها) ج 

نه مطرح يان چند گزياز م يريم گيمعموال تصم: استدالل      
.نه ها نداردين گزينسبت به ا يمار آگاهيبوده و  معموال ب

: يشنهاديعبارت پ    
 .اين درمان براي شما مطرح است  

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعاد ا ٓ :ت ا

11/24/2014 10:44:18 AM 

Page 27 of 55 



تشريح منافع و مضار بالقوه هر کدام از درمان هاي  ) د 
:مطرح با توجه به شرايط بيمار 

معموال پزشک در بيان خود نقاط قوت يکي از روشها و نقاط ضعف  : استدالل 
ساير روشها را بيان مي کند بدون اينکه ديد جامعي از نقاط ضعف روش مد نظر  

.خود و نقاط قوت ساير روشها را ارائه دهد 

:عبارت پيشنهادي 
. گرچه درمان جديد گران تر است اما در عوض شما روزي يکبار از آن استفاده مي کنيد 
.

گرچه اسکرين کانسر کولون با  آزمايش مدفوع راحت تر و ارزان تر است ولي       
.سيگموئيدوسکوپي مطمئن تر مي باشد 

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعادا ٓ :ت ا
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:بيان نگرانيها ) ه 

درک کامل  يبرا يگرچه انجام آن مشکل است ول: استدالل 
حساس و مهم   يليمار خيرش پايدار بينان و پذيو جلب اطم

.است 

:   يشنهاديعبارت پ
.است  يت عاليشانس موفق

افته اند       ين درمان بهبود يط شما با ايماران با شراياکثر ب              
.اما نه همه

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعاد ا ٓ :ت ا
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:م يو درک و انتقال مفاه يابيارز) و 

درک   يريم گيدر جهت تصم ير اصليمس: استدالل 
ن يمار از ايمار است و بدون آن بياطالعات ارائه شده به ب
. برد  ينم ياطالعات طرح شده سود

  : يشنهاديعبارت پ
ست ؟يد مطلب چيديفهم     

د ؟يض من شده ايمتوجه عرا         

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعاد ا ٓ :ت ا
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در روند درمان   يريم گيمتوجه نقش خود در تصم) الف 
شده است ؟

 
و درمان  يماريمتوجه مطالب گفته شده در خصوص ب) ب

پزشک شده است ؟ ياز سو
 

:د انجام شود يمار در دو سطح بايم به بيزان درک انتقال مفاهيم يابيارز 
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:مار يکشف خواست و رجحان ب) ز 

مار در يگذارد که ب ين ميپزشک معموال فرض را بر ا: استدالل 
کند در  ين مخالفت را ابراز ميا  يريم گيصورت  مخالفت با تصم

نان را ين اطمين امر ايا.ده شود يمار پرسيکه اغلب الزم است نظر بيحال
.  بکند  يشتريا سواالت بيدهد که حق دارد مخالفت کند يمار ميبه ب

:   يشنهاديعبارت پ
است ؟ ين منطقيبه نظر شما ا     

ست ؟ينظرتان چ     

گاه ٓ گاهانه يدر رضا يابعاد ا ٓ :ت ا
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دهيچيپمتوسط ساده
مار در يت خواست بين نقش و اهمييتب) الف 
+++   يريم    گيتصم

ت  يت موجود و ماهيح وضعيتشر) ب 
+++د گرفته شود يکه با يميتصم

++ممکن يگفتگو در خصوص درمان ها) ج 
ح منافع و مضار بالقوه هر کدام از  يتشر) د 

++مار يب يمطرح با توجه به باورها يدرمان ها
+بيان نگرانيها ) ه 
++م يو درک و انتقال مفاه يابيارز) و 
+++مار يکشف خواست و رجحان ب) ز 
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  رويدادي مدل يک از اگاهانه رضايت اخذ اساس اين بر
(Event Model)  فرايندي مدل يک به (Process

Model) به رضايت اخذ به آن در که شود مي تبديل  
  آن در که شود نمي نگريسته درمان مراحل از يکي عنوان
  يا و بخواند را نامه رضايت فرم يک از مطالبي بايد بيمار

  در . نمايد امضا را فرم پايين نهايتا و بشنود را اطالعاتي
  کشيک پزشک و بيمار پزشک ميان زياد تفاوت مدل اين
. دارد وجود

               167-174) Informed Concent , 2001 , Jessica W. Berg etc.  ( P: 
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- Louis Harris and Associates: Views of informed consent and decision
making: parallel surveys of and the public, in Making Health Care Decisions,President's Commission/or the Study of Ethical Problems in 

Medicine and Bio- medical    and Behavioral Research. Washington, DC, U.S. Government Printing 
Office, 1982.
- Deber R, Kraetschmer N, Irvine J: What role do patients wish to play in treatment decision making? Arch Intern Med 156:1414-1420, 1996.   
- Strull W, Lo B, Charles G: Do patients want to participate in medical decision making? JAMA 252:2990-2994, 1984. 

:مروري برمطالعات 

خود مطلع  يت پزشکيخواهند از وضع يماران ميب
.ر شونديدرگ يدرمان يهايريم گيشده و در تصم
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- D, Hickham D: Patients' preferences for risk disclosure and role in decision making for invasive medical 

procedures. J Gen Intern Med 12:114-117, 1997.

دادند  يح ميماران ترجيک مطالعه هشتاد درصد بيدر 
ها مشارکت داشته يريم گيدر تصم يتا به نحو فعال

.باشند

:مروري برمطالعات 
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 هاي بيمارستان در بستري بيمار 200 روي اي مطالعه در
  مورد در که اطالعاتي از درصد 41 تنها تهران آموزشي
 .کردند رضايت اظهار بود شده داده شان بيماري

199-205 :3 ،1379 حکيم، ،1378 تهران آموزشي هاي بيمارستان در بيمار به پزشک ارتباط موجود وضعيت بررسي ، ... و فالحيان معصومه

:برمطالعات  مروري 
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- Louis Harris and Associates: Views of informed consent and decision making: parallel  surveys of and the public, in Making Health Care Decisions, 

President's Commission/or the Study of Ethical Problems in Medicine and Bio-medical and Behavioral Research. Washington, DC, U.S. Government 

Printing Office, 1982.

ن از يبه صورت روت يجراح يس هايدرصد سرو 96اگرچه 
 يدرصد پزشکان برا 50رند ، اما کمتر از يگ يت ميماران رضايب

از  يصيتشخ يها يولوژيا رادي يخون يش هايچون آزما ياقدامات
. رند يگ يماران خود اجازه ميب

 :مروري برمطالعات 
11/24/2014 10:44:21 AM 

Page 38 of 55 



اساتيد و رزيدنت هاي بيمارستان هاي آموزشي شيراز تشخيص % 74
بيماري مزمن العالج را به بيمار خود نمي گويند و بيمار از پيش  

.  آگهي و تصميمات راجع به بيمار خود بي اطالع است

.  34- 38: 27، 1381 ي ،، بررسي نگرش اساتيد و دستياران باليني دانشکده پزشکي شيراز، در رابطه با گفتن تشخيص به بيماران غير قابل درمان، مجله پزشکي قانون... سيد مسعود موسوي نسب و 

:مروري برمطالعات
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Transparency) د

است ؟ يزان اطالعات کافيچه م: سوال 

(Professional Practice)جامعه متخصصين ) الف 

 (Reasonable Person)معيار فرد معقول ) ب

Objectiveمعيار فردي ) ج 
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يآزاد

يآگاه تيرضا

انتقال تيصالح

مشارکت

اطالعات

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

 جلب بيمار به آن تفهيم و اطالعات ارائه اصلي هدف -
 به Consent عبارت انتخاب و باشد مي وي فعال مشارکت
Informed“  آگاهانه مشارکت مفهوم participation” به 
“ فعال غير انتخاب معني به  Assent جاي Passive

Anthorization” است واقعيت اين از حاکي . )Assent 
.) نيست کافي ولي است الزم

-Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P : 241)                    
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ارتباط ک يت آگاهانه به صورت يمشارکت در رضا -

و تبادل اطالعات و گفتگو ها  فاتيتشرک ياست نه  متقابل

ت ياست که درمانگر جهت تقو يتعهدده يدر آن زائ

. کنديحس م يدرمان يريم گيمار در تصميحس مشارکت ب

Ehtics in primary Care , Jeremy Sugarman , 2000 , Mc Grow-Hill , P:242

ن ين امر است که بديدرمانگر به ا اعتقادده يين تعهد زايا

.شود  ين مين نحو تاميمار به بهتريب يق منافع درمانيطر
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معادل  ت آگاهانهيدر بسياري از نوشته ها رضا    
.شود  يدر نظر کرفته م يريم گيمشارکت در تصم

دهد که سود و ضرر را از  يمار اجازه مين مشارکت به بيا  
.رد يم بگيد و در مورد درمان تصمينما يابيارز دگاه خوديد
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:نقدي بر فرم هاي رضايت نامه 
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ت آگاهانه قانون يعامل اخذ رضا يبه عنوان اصل کل
و احترام به حقوق افراد و   يست بلکه اصول اخالقين

درمان   يحرکت در جهت ارائه بهتر خدمات و ارتقا
.است  

ت نامه بصورت مکتوب ذکر شود ؟يد در رضايبا يچه موارد: سوال 
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گاهانه ياستثناءات کسب رضا ٓ :ت ا
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گاهانه ياستثناءات کسب رضا ٓ :ت ا
   

  محسوب جرم ذيل اعمال : اسالمي مجازات قانون 59 ماده : اورژانس *
: شود نمي
  يا اولياء يا شخص رضايت با که مشروع طبي يا جراحي عمل هرنوع

  نظامات و علمي و فني موازين رعايت و آنها قانوني نمايندگان يا سرپرستان
. بود نخواهد ضروري رضايت اخذ فوري موارد در شود انجام دولتي
  خود به احترام اصل مقطع اين در رساني سود قاعده اخالقي ديدگاه از

. دهد مي قرار خود الشعاع تحت را مختاري
                    “Assent > Consent”  
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Therapeutic : درماني مصونيت• Privillege

 که دليل اين به بيمار به اطالعات ارائه عدم از عبارتست
  شود مي بيمار جدي رنج يا آسيب باعث اطالعات گفتن

.

گاهانه ياستثناءات کسب رضا ٓ :ت ا
   

)24، دکتر باقر الريجاني و همکاران ، صفحه 1383پزشک و مالحظات اخالقي ، جلد دوم ، (
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گاهانه ياستثناءات کسب رضا ٓ :ت ا
   

) انصراف Waiver ) :

 تصميم نقش پزشک خواهند مي بيماران از بسياري•
. باشد داشته را گيرنده

- Kraetchmer N. Preference of Patience undergoing Angiograms for participation in treatment decisions : 

Coping style and the Problem Solving-decision – making scale [Master`s Thesis] . Toronto : University of 

Toronto , 1994 .
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 هيتوص به نسبت کامل رشيپذ ماريب نکهيا رغم يعل

 نحو به را او شود يسع ديبا اما دارد پزشک يها

. نمود ريدرگ تيرضا کسب روند در يفعال

:نکـته 
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.معموال بيماران متوجه اطالعات پزشكي نمي شوند ¡
 
.معموال بيماران نمي خواهند در تصميم گيري شركت كنند  ¡ 

.بعضاً تصميماتي ميگيرند كه به مصلحت انها نيست ¡ 

.عمال مشكل است ¡ 

:ديد گاه هاي منفي  
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پایان
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