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مثال
l بیمــاري مبــتال بــه  :1مــوردsepsis  را بــه اورژانــس

آورده اند، آگاهی به زمان و مکان ندارد و پزشک بایـد  
یک کاتتر وریدي را بـراي او نصـب نمایـد آیـا بیمـار      
میتواند در این تصمیم گیري درمانی نقش داشته باشد؟

lبیماري که مبتال بـه افسـردگی شـدید اسـت از      :2مورد
قبول درمان بـراي پنومـونی کـه بـه آن دچـار شـده       
خودداري می کند پزشک در این حالت چه تصـمیمی  

باید بگیرد؟ 



تعریف ظرفیت تصمیم گیري
l    توانایی بیمار جهت دادن رضایت آگاهانـه بـراي یـک

اقدام درمانی

l  توانایی بیمار براي درك اطالعات مربوط به بیمـاري و
تصــمیم گیــري درمــانی و درك ســود و زیــان اقــدام 

درمانی



l      چه اصول اخالقـی در مـورد ظرفیـت تصـمیم گیـري
مطرح هستند؟



اهمیت تعیین ظرفیت 
lشیوع برخی بیماري ها:

سال   65درصد جمعیت باالي  1:  مثال دمانس¡
lمطالعات:

درصد بیماران فاقد ظرفیت تصمیم گیري هستند و از این  30 ¡
(Hustey & Meldon 2002) درصد شناسایی می شوند 30تعداد تنها 

درصد افراد فاقد ظرفیت تصمیم گیري شناسایی می  54تنها  ¡
(Harwood et al. 1997)شوند 

فقدان ظرفیت تصمیم گیري معموال در سالمندان مورد توجه ¡
(Barton et al.1996)قرار نمی گیرد 



اجزاي ظرفیت تصمیم گیري

lتوانایی برقراري ارتباط
lتوانایی درك اطالعات مربوط به اقدام درمانی
lتوانایی فهم شرایط موجود و منافع و مضرات درمان
lتوانایی استدالل منطقی بر اساس اطالعات موجود



(Competency)و صالحیتظرفیت  تفاوت

l ظرفیت یک اصطالح پزشکی است و تعیین ظرفیت
توسط یک بالینگر انجام می شود اما صالحیت یک 

اصطالح قانونی است و تعیین صالحیت توسط دادگاه 
انجام میشود

l صالحیت توانایی تصمیم گیري در همه امور زندگی
است اما ظرفیت توانایی تصمیم گیري ) به طور کلی(

درمانی است



روش تعیین ظرفیت
lظرفیت تصمیم گیري یک پدیده همه یا هیچ نیست
l ظرفیت تصمیم گیري بر اساس نوع تصمیم گیري متغیر

خواهد بود
l موافقت با درمان همیشه به معنی وجود ظرفیت تصمیم

گیري نیست
l در شرایطی که منافع تصمیم گیري  درمانی چربش

واضحی بر زیان هاي آن ندارد  اهمیت تعیین ظرفیت 
بیشتر است



روش تعیین ظرفیت
lتوانایی ارتباطی

 
بیمار بتواند یک روش درمانی را انتخـاب کنـد و انتخـابش را    ¡

تغییر ندهد

بیمار هوشیار باشد، اختالل حافظه و جهت یابی نداشته باشد،¡
اختالل فرم فکر نداشته باشد     



روش تعیین ظرفیت
lتوانایی درك اطالعات و فهم نتایج

بیماري  شما چیست؟¡
به شما توصیه شده است؟) تست تشخیصی(چه درمانی¡
چیست؟) تست تشخیصی(منافع و زیان هاي این درمان¡
دیگري بـراي بیمـاري شـما    ) تشخیصی(چه روشهاي درمانی¡

وجود دارد؟ منافع و زیانهاي این روشها چیست؟
را انجام ندهید چه اتفاقی ) تست تشخیصی(اگر اصال درمان ¡

می افتد؟
) تسـت تشخیصـی  (در اثـر درمـان   Xفرض کنیم که عارضه ¡

اتفاق بیفتد، شما این عارضه را چگونه می بینید؟



روش تعیین ظرفیت
lتوانایی استنتاج صحیح

) تست تشخیصی(چطور به این نتیجه رسیدید که این درمان ¡
را انتخاب کنید؟

چه عوامل مهمی در این  تصمیم گیري شما نقش داشتند؟¡
شما چگونه بین این عوامل مختلف  تعادل برقرار کردیـد و  ¡

نهایتا موفق به تصمیم گیري شدید؟

 



تصمیم گیري جایگزین

l  در مواردي که  بیمار فاقد ظرفیت تصمیم گیـري
است از روش تصمیم  گیـري جـایگزین اسـتفاده    

می کنیم

 



تصمیم گیري جایگزین

l  فرد جایگزین نه بر اساس معیارهاي خود بلکه بر اسـاس
معیارهاي بیمار باید تصمیم بگیرد

l فرد جایگزین باید بداند که اگر بیمار در شرایط کنونی
ظرفیت تصمیم گیري داشت چه تصمیمی  می گرفت و 
در واقع از منظر بیمـار تصـمیم بگیـرد، هـر چنـد ایـن       
تصمیم مخالف نظر خود او  و حتی پزشک معالج باشد

l  در معارف اسالمی مصالح بیمار که با نظر پزشک حـاذق
تعیین شده است در اولویت است



تصمیم گیري جایگزین
lچه کسانی؟

lهمسر
lوالدین
l نوه
lدیگر اقوام
lدوستان
lافراد هم قبیله و هم عشیره
ولی¡



پاسخ مورد اول

l    بیمــار فاقــدتوانایی ارتبــاطی، توانــایی درك
ــابراین       ــوده و بن ــی ب ــتنتاج منطق ــات و اس اطالع

ظرفیت تصمیم گیـري نداشـته اسـت و از همسـر     
بیمار به عنوان فرد جایگزین استفاده شده است



پاسخ مورد دوم

lظرفیت یک پدیده همه یا هیچ نیست
l   اگر چه بیمار مبتال به اسکیزوفرنی بـوده و برخـی

از جنبه هاي زندگی او تحت تاثیر بیمـاري قـرار   
گرفته اما در درك اطالعات مربـوط بـه بیمـاري    
مشکلی نداشته و بنابراین قادر بـه تصـمیم گیـري    

است 



پاسخ مورد سوم

l عقاید مذهبی افراد باید محترم شمرده شود، این
بیمار فاقد ظرفیـت نیسـت و بنـابراین مطـابق بـا      

خواست وي عمل می کنیم



پاسخ مورد چهارم
 
l    چون هدف از گرفتن رضایت آگاهانـه حفـظ حقـوق

بیمار و کمک به بهبود و حفظ حیات اوسـت، بنـابراین   
در این مورد که بیمار قصد خودکشی دارد این مسـئله  
موضــوعیت نــدارد و در حــال بیمــار نیازمنــد تصــمیم 

. گیرنده جایگزین است
l  در مواردي که وضعیت بیمار اورژانسی است و فرصـت

تعیین ظرفیت  یا تصمیم گیري جایگزین وجـود نـدارد   
معموال درمان الزم شروع می شـود، در ایـن حالـت از    

 (Implied Consent)اصــطالح رضــایت ضــمنی 
استفاده می شود



پاسخ مورد پنجم
lتصمیم گیري درمانی در کودکان:

والدین: نوزادان و خردساالن¡
والدین: کودکان دبستانی¡
والدین-خود نوجوان: نوجوانان ¡

l      در این بیمار به نظر میرسد که بهتـر اسـت بـر اسـاس نظـر
نوجوان عمل نمود

lمصالح عالیه کودك -والدین: در اسالم



اشتباهات رایج در مبحث تعیین ظرفیت  
تصمیم گیري

lظرفیت تصمیم گیري و صالحیت قانونی یکی هستند
l   فقدان ظرفیت تنها در کسانی مطرح میشود کـه توصـیه

هاي پزشک را نپذیرند
lظرفیت تصمیم گیري یک پدیده همه یا هیچ است
lاختالل شناختی مساوي است با فقدان ظرفیت
lفقدان ظرفیت در یک بیمار پدیده اي دائمی است
l      بیماران حتی اگـر هـیچ اطالعـاتی در مـورد بیمـاري

دریافت نکرده  باشند می توانند از نظر ظرفیـت مـورد   
ارزیابی قرارگیرند



اشتباهات رایج در مبحث تعیین ظرفیت  
تصمیم گیري

l تمام بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی فاقد ظرفیت
تصمیم گیري هستند

l      بیمارانی که به اجبار دادگـاه بسـتري شـده انـد فاقـد
ظرفیت هستند

l   تنها روانپزشکان و روانشناسان می تواننـد بیمـاران را از
نظر  ظرفیت تصمیم گیري ارزیابی کنند


