
  :از رضايت آگاهانه تا انتخاب آگاهانه
  رساني در روابط پزشك و بيمار گفتاري در تعهد به اطالع

  احسان لطفي
  

 چكيده

. باشد ترين تعهدات پزشك در برابر بيمار مي رساني به بيمار از جمله شاخص اطالع
بايد بيمار را نسبت به تشخيص خود در مورد بيماري، ماهيت و محدوده عمليات پزشك 

لي از اين دست آگاه خطرات احتمالي ناشي از آن و مساي پزشكي پيشنهادي و عواقب و
نموده و اطالعات صحيح و كاملي در اين خصوص در اختيار وي قرار دهد تا او بتواند با 

 ،گيرد ه نسبت به جسم وي صورت ميرضايت كامل و آگاهانه راجع به آنچ
تواند نوعي تقصير  عدم رعايت اين تكليف از سوي پزشك مي. گيري نمايد تصميم
 در مقاله .ليت او را در پي داشته باشدئومس اي از سوي وي محسوب شده و نهايتاً حرفه
 به تطبيقي  نگاهيبا  رساني تعهد پزشك به اطالع مختلفدر پي بررسي ابعاد  حاضر

  .هستيم ي ديگر در مقايسه با نظام حقوقي ايرانكشورهاهاي حقوقي  امنظ
  

  واژگان كليدي
  .رساني تعهد به اطالع ؛رضايت آگاهانه ؛عمليات پزشكي؛ بيمار ؛پزشك
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  :از رضايت آگاهانه تا انتخاب آگاهانه
  رساني در روابط پزشك و بيمار گفتاري در تعهد به اطالع

  
هاي اخالقي و قانوني پزشكان پيش از  وليتئترين مس پيچيدهترين و  در ميان مهم

آگاهي از اطالعات و تعهد به افشاي  و حتي پس از آن، درماني ةشروع يك دور
 ويكه به گيري در خصوص عمليات پزشكي  بيمار در تصميماست كه  خطراتي

رضايت «له تحصيل أمس ز اين موضوع با عنوانا. ، بدان نياز داردشود پيشنهاد مي
است و چون تشخيص  آگاهانهشرط رضايت  گاهي پيشآ. شود ياد مي 1»آگاهانه

تخصصي است،  معالجه آن و نگهداري از بيمار يك موضوع كامالً ةبيماري و نحو
است كه اطالعات كامل و درستي را در اين ) پزشك(طرف آگاه  ةبرعهد

ها  مهارت ةو توسع ورياعالوه تحوالت فن به. خصوص در اختيار بيمار قرار دهد
و لذا اهميت انتقال اطالعات چيدگي روابط در اين عرصه شده است موجب پي
  .افزايش داده استبه مراتب مناسب را 

بيمار از حق داشتن اطالعات مناسب برخوردار است و بدون داشتن اين اطالعات 
عات لذا كوتاهي در دادن اطال. شود براي وي حاصل نمي) آگاهانه(رضايت معتبر 

تواند  بيمار مي ،كافي و دقيق به وي نوعي نقض قرارداد است كه به موجب آن
  .خسارت ايجاد شده اقامه دعوي كندبراي هرگونه نتيجه 
 ةدر خصوص ماهيت و محدود مكلفند كنند پزشكي كار مي ةكساني كه در حرف

به و نيز خطرات و عواقب احتمالي آن، عمليات پزشكي درنظر گرفته براي درمان 
 و ضروريست كه الزم لحاظاز آن اين اطالعات . بيماران خود اطالعات بدهند

 تا در مورد موافقت يا عدم موافقت با عمليات پزشكيسازد  ميبيمار را قادر 
اين . مبتني بر آگاهي باشد م منطقي و درستي بگيرند و رضايتشتصمي پيشنهادي
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حتي  .در سراسر جهان است حقوقي هاي نظاماصل از اصول بديهي در بسياري از 
) قانون اخالق پزشكي 38و  8اد وم(زامبورگ لوكدر كشورهاي كوچكي همچون 

ترين تحول گيرچشم هدر حقوق نوشته فرانس. در اين زمينه قانونگذاري شده است
بين بيمار و پزشك تحميل تعهد به دادن اطالعات در روابط  گسترش در رابطه با

رسد  با توجه به وضعيت فوق به نظر مي .)176ص  2004 هاولز و ينسن و شولز،( بود
ضرورت قانونگذاري منسجم در ، انين پراكندهوكشور ما نيز عليرغم وجود قكه در 

  .شود اين زمينه تا حد زيادي احساس مي
  
  رساني تعهد پزشك به اطالعمباني  )الف

زماني كه پزشك معالجه و درمان بيمار را پذيرفته است، بايد لوازم و تبعات آن 
يكي از اين لوازم دادن اطالعات دقيق و صحيح به بيمار در شك  بي. را نيز بپذيرد

رابطه پزشك و بيمار را عالوه  به. باشد خصوص عمليات پزشكي و تبعات آن مي
عنوان اصلي انكارناپذير  ه حسن نيت بهك جزء آن دسته از روابط قرار دادتوان  مي

ويژه  و بهتكاليفي را برعهده طرفين  اين اصل. هاي آن جريان دارد در تمام اليه
تعهد پزشك به دادن اطالعات اساسي به بيمار را كه كند  ميتحميل پزشك 

كند كه  عبارت ديگر حسن نيت  ايجاب مي به .نمودتوان ذيل آنها بررسي  مي
جوانب مربوط به شرايط خاص بيمار يا تقاضاي وي و فرايند خاص پزشك كليه 

  .را براي بيمار افشا نمايدهاي پزشكي پيشنهادي  درمان و پزشكي
به . كنند در قالب تعابير ديگري بيان ميرساني را  برخي مبناي تعهد به اطالع

اينان برخي روابط از قبيل روابط ناشي از شركت، نمايندگي، روابط بانكي،  ةعقيد
شان در يك خاصماهيت  و همچنين روابط ميان بيمار و پزشك به لحاظ بيمه

برمبناي سهيم شدن و اشتراك در اطالعات قرار  2ناپذير اجتنابوضعيت اعتماد 
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يي از قراردادهاملزم به افشاي حقايق اساسي در  طرفين ،نظر از اين نقطه. گيرند مي
قراردادها مبتني بر حسن گونه  دليل كه اين نه به خاطر اين اين دست هستند

اعتماد  ي ازوضعيتجو يا طور ناخواسته  بلكه به اين دليل كه در آنها بهاند  نيت
را له د داريم با برچسب حسن نيت اين مسأوجود دارد و ما قص ناپذير اجتناب

به اصطالح مبتني بر  ياين الگوي تعهدات اطالعاتي در قراردادها .يادآوري كنيم
ست از اعتماد در مقابل فردي ديگر ا عبارت ،رابطه مبتني بر اطمينان .اعتماد است

با الزام به عمل مطابق با مصالح آن فرد كه در واقع مشابه رابطه اماني در حقوق 
كه در  است 3و اطمينان مبتني بر اعتماد اي رابطهرابطه ميان پزشك و بيمار نيز 

را نسبت به بيمار پزشك اعمال توجه و مراقبت و مهارت كافي و معقول  ،آن
مد و قابل استناد نيز كارآاين رابطه لذا مبناي فوق در خصوص  .گيرد برعهده مي

  .است
نوين نيست اي  ايدهسازد كه در واقع اين نظر نيز  در نظريه اخير روشن ميمداقه 

پذيرش هر از اين رو، . كند همان مبناي حسن نيت را به زبان ديگري بيان مي لكهب
  .يك از اين دو مبنا ما را از يك مسير به مقصود خواهد رساند

 كاردوزون بنيامين آمريكايي به نام يكي از قضات آ مورددر همين 
)Benjamin N. Cardozo( دهد حقوق انساني را در كانون توجه خود قرار مي .

هاي  بر عليه انجمن بيمارستان) schloendorff( وي در دعواي اشلوندرف
عبارتي را در بيان حق بيمار در اتخاذ تصميم آگاهانه پيرامون عمليات  4نيويورك

هر انساني كه بالغ «: وي بيان داشته است ةهاي بهداشتي دربار پزشكي و مراقبت
نچه كه بر آباشد و از قوه درك و عقل سالم برخوردار باشد، حق دارد در مورد 

نظر مبناي تعهد پزشك به  از اين نقطه» .گيرد تصميم بگيرد بدنش صورت مي
و حق تعيين  5رساني استقالل بيمار يا به تعبير برخي حق خودمختاري بيمار اطالع
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پيش از شناسايي چنين تعهدي براي پزشك ( 6ت بيمار توسط خود اوستسرنوش
موجب آن پزشك بنابر   حاكم بود كه به 7مĤبي پزشكي اي با عنوان قيم قاعده

تشخيص خود و بدون اينكه تكليفي مبني بر توضيح به بيمار داشته باشد، عمليات 
ر عنصر آگاهانه بودن در سيستم اخي. داد پزشكي را بر روي بيمار متقاضي انجام مي

بيمار كافي  8»رضايت ساده«شد و صرف  در رضايت بيمار ضروري تلقي نمي
تدريج دادن  اما با ايجاد و گسترش دكترين رضايت آگاهانه به. شد تلقي مي

فوق  ةعنوان يكي از انشعابات قاعد اطالعات و دسترسي بيمار به اطالعات كامل به
توان  بدين ترتيب مي. شدو يكي از تعهدات و تكاليف اوليه پزشك شناسايي 

رضايت آگاهانه از حق اخالقي بيمار براي اداره آنچه بر جسمش  نظريهگفت 
  .شود شود منبعث مي واقع مي

  
  هدف از شناسايي تعهد )ب

توان تصديق و تضمين استقالل و  رساني را مي هدف تعهد پزشك به اطالع
مĤبي پزشكي از يك  عنوان حق اساسي وي و رد قيم آزادي اراده و انتخاب بيمار به

يابي منافع و مزايا و شگيري منطقي براساس ارز طرف و تشويق بيمار به تصميم
منظور انتخاب يا رد آن از  عمليات پزشكي پيشنهادي بهخطرات ناشي از ضررها و 

حق دارد در خصوص اقداماتي كه  عنوان انسان بيمار به. طرف ديگر عنوان كرد
حق اوليه بشر  اين. گيري كند گيرد تصميم نسبت به جسم و روان وي صورت مي

ويژه در عرصه پزشكي كه در ارتباط مستقيم با  است كه ضرورت احترام به آن به
هاي انگليس  دادگاه. جسم و روح فرد است انكارناپذير و غيرقابل ترديد است

اما رضايت  .كنند قاضي بنيامين ان كاردوزو استناد مي ةه گفتاغلب در اين رابطه ب
 ـكلي و ساده بيمار به عمليات پزشكي بدون افشاي خطرات و پيامدهاي جانبي 
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مباني  ـندارد  گونه اطالعي هيچاز پزشكي دارد يا  اندكيزماني كه بيمار اطالع 
اهد انجام خو نسبت به بدن وي مي را حق بيمار براي تصميم در خصوص آنچه

رساني  به دليل عدم اطالع ،در صورت فقدان اطالعات. متزلزل خواهد كرد ،گيرد
هدف بنابراين  .)944، ص 1974ليبرمان، ( كافي رضايت واقعي وجود نخواهد داشت

فوق اين است كه به بيمار فرصت داده شود در تصميم گيري در  نظريهاصلي 
  .خصوص سالمتش مشاركت آگاهانه داشته باشد

كيفيت خدمات پزشكي با تقويت ارتباط و اطالع رساني در روابط پزشك و 
بيمار افزايش مي يابد و بيماراني كه به خوبي از طرف پزشكان خود مطلع و آگاه 
شده اند كمتر در پي سرزنش پزشك خود براي برآورده نشدن انتظاراتشان و اقامه 

نيز به اين مسئله  )Grub( بوگر. دعاوي مبتني بر تقصير عليه پزشك هستند
به راستي ارائه اطالعات درست و كامل از سوي «: به عقيده وي. اشاره مي كند

پزشك به هر صورت نتايج مثبتي خواهد داشت زيرا در اين صورت ديگر 
دستاويزي براي بيمار وجود نخواهد داشت تا بر مبناي آن عليه پزشك اقامه 

ده شده كه از حق انتخاب آزادانه و مبتني بر را او در وضعيتي قرار دازيدعوي كند 
گيري  در واقع فرايند آگاهي دادن به بيمار و شكل ».آگاهي برخوردار بوده است

عنوان دعوت از بيمار براي مشاركت فعال و آگاهانه  توان به رضايت آگاهانه را مي
  .)14، ص1988گروب، ( در جريان عمليات پزشكي در نظر گرفت

  
  9يت آگاهانهدكترين رضا) ج

اين قرارداد ممكن . قراردادي است اي رابطه بين پزشك و بيمار ماهيتاً رابطه
است به طرفيت پزشك و خود بيمار يا افراد ديگري مثالً والدين يا فرزندان به 

در اين قرارداد نيز مانند ديگر قراردادها . نيابت از طرف بيمار وي منعقد گردد
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جمله عناصر اساسي عقد است  ترين اركان و از مهمقصد و رضايت طرفين يكي از 
هاي اساسي وجود توافق ميان طرفين آن است كه طرفين با  و يكي از جلوه

خود  فيمابينرضايت، به قرارداد تن داده باشند و قصد ايجاد رابطه و تعهد قانوني 
ز آنچه از طرفي قصد انعقاد قرارداد بايد آزادانه و با آگاهي كامل ا. داشته باشند

ويژه بيمار بايد بر آنچه كه توافق نموده علم  به. مورد توافق قرار گرفته است باشد
تواند رضايت واقعي خود را نسبت به  بيمار تنها در صورتي مي. كافي داشته باشد

عمليات پزشكي اعالم كند كه از اطالعات كافي برخوردار باشد و برپايه آنها 
ه امروزه يكي از حقوق اساسي افراد حق آنها بر با توجه به اينك. تصميم بگيرد

ثر باعث خواهد شد كه اقدامات ؤباشد فقدان رضايت م تماميت جسمي خود مي
نقض حق اساسي فرد و اقدام عليه  ـ ضطراريگذشته از برخي موارد اـ پزشك 

  .وي محسوب شود يتماميت جسم
ريح يا ضمني رضايت ممكن است به اشكال گوناگون ابراز شود؛ ممكن است ص

نقش رضايت آگاهانه  10.طور شفاهي يا كتبي اعالم گردد باشد و يا ممكن است به
و مبتني بر اطالعات كامل در تشكيل و انعقاد قرارداد ميان پزشك و بيمار 

رضايت واقعي رضايتي است مبتني بر  ،به ديگر سخن. غيرقابل انكار است
يت آگاهانه بيمار پيش از عمليات رضا. اطالعات مبادله شده ميان پزشك و بيمار

باشد كه پزشك به اطالع وي رسانده  پزشكي مبتني بر اطالعات كافي و دقيقي مي
تواند در خصوص عمليات پزشكي كه  هيچ شخص ديگري غير از بيمار نمي. است

 ر اساسگيرد اعالم رضايت نمايد مگر اينكه ب نسبت به شخص بيمار انجام مي
در اين . قضايي اين اختيار به وي تفويض شده باشدحكم قراردادي قانوني يا 
مقام بيمار به قوت  رساني نسبت به قائم اطالع در موردپزشك صورت، مسئوليت 
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توان خيزشي در راستاي  دكترين رضايت آگاهانه را مي. ستا  خود باقي
  .بخشي و بنيادينه كردن نقش اطالعات در فرايند ايجاد قرارداد دانست اهميت

و بعدها به تدريج مورد  11ابتدا از آمريكا شروع شددر دكترين رضايت آگاهانه 
: دارد بيان مي )4، ص1993( وير. اروپايي قرار گرفت پذيرش برخي از كشورهاي

نظام حقوقي به نظام ديگر متفاوت  يك قانون در خصوص رضايت آگاهانه از
معيارهاي اساسي و بنابراين در يك مفهوم جهاني حتي در سطح اصول و . است

  .بنيادين نگرش حقوقي واحدي نسبت به موضوع وجود ندارد
دكترين مذكور بر اين مفهوم تكيه دارد كه انتقال اطالعات كامل و دقيق از 

سازد  و تبعات عمليات پزشكي، بيمار را قادر مي اترخطسوي پزشك و آگاهي از 
ثر در راه انعقاد قرارداد ؤكه تصميمي مبتني بر آگاهي اتخاذ كرده و با رضايت م

چنين رضايتي رضايت آگاهانه است و وجود آن در اثبات اينكه . گام بردارد
تواند مبنايي  سزايي دارد و مي هاقدامات پزشكي، قانوني و موجه بوده است اهميت ب

در واقع . وليت جزايي يا مدني به دست دهدئبراي توجيه برائت پزشك از مس
  :شود كه تلقي ميرضايت زماني آگاهانه 

دهد آگاهي و اطالع كافي و دقيق از ماهيت، نوع  طرفي كه رضايت مي :نخست
  .و دامنه خطر داشته باشد

بدين . دهد اطالعات فوق را بفهمد و درك كند طرفي كه رضايت مي :دوم
  .منظور اطالعات بايد در حد ممكن قابل فهم، روشن و خالي از ابهام باشد

 ه تنها زماني قابل اعمال است كه شرايط ذيل موجوددكترين رضايت آگاهان
  :باشد
  به عبارت ديگر رضايت نبايد با . به رسميت شناخته شودقانون در رضايت

 ؛سنه يا نظم عمومي در تعارض باشداخالق ح
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 ؛اختيار صورت گيرد بر اساسدانه و رضايت آزا 

 ؛اشدهليت قانوني براي آن داشته برضايت توسط شخصي ابراز شود كه ا 

 ،روشن و صريح و بدون ابهام باشد رضايت جامع. 

رابطه ايجاد  ـ1: توان براي دكترين مزبور برشمرد دو كاركرد عمده را مي
در خصوص . دادن وجهه قانوني به اقدامات پزشكي ـ2تر بين پزشك و بيمار  سالم

كاركرد اول بايد گفت، ترديدي وجود ندارد كه استقالل اراده بيمار در 
دكترين . باشد گيري در خصوص بدن خود حق شناخته شده براي وي مي تصميم

را  12مĤبي پزشكي افزايد و نقش قيم رضايت آگاهانه بر اهميت اين حق بيمار مي
توان گفت قطع نظر از برخي شرايط خاص  طور كلي مي به. كند تر مي رنگ كم

ر ناشي از حكم هاي اورژانسي، اختيارات قانوني و احتماالً اختيا مانند وضعيت
مراجع قضايي، قاعده كلي اين است كه در صورت فقدان رضايت قانوني بيمار يا 

  .باشد كي غير قانوني و نادرست ميكسي كه قائم مقام اوست، عمليات پزش
  
  رساني قلمرو تعهد پزشك به اطالع) د
  قلمرو تعهد از نظر زمانيـ 1

تعهد پزشك به دادن اطالعات در راستاي هماهنگي با نظريه  ،از لحاظ زماني
مرحله پيش از  :عمومي تعهد به دادن اطالعات در دو مرحله قابل بررسي است

رساني  تعهد پزشك به اطالع. انجام عمليات پزشكي و مرحله پس از شروع عمليات
لكه در طول يابد ب تنها تعهد مقدماتي نيست و با خاتمه عمليات پزشكي پايان نمي

حتي  .)92، ص1381لنين، گيورس، پينت، ( مداخالت پزشكي نيز همچنان ادامه دارد
جديدي كشف شود بيمار بايد از آن مطلع  خطراگر بعد از شروع عمليات پزشكي 

  .گردد
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در طول اقدامات پزشكي، پزشك ممكن است شرايطي را كشف يا ايجاد كند 
از اين شرايط . و خطراتي براي بيمار گرددتواند در آينده منجر به صدمات  كه مي

شود كه نه پزشك در شروع عمليات  ياد مي 13»فوري پزشكي خطرات«عنوان  به
اين شرايط ممكن است توسط خود . پزشكي از آن اطالعي داشته و نه بيمار

وجود آيد يا اينكه پزشك اين شرايط را در طول  پزشك در اثر اشتباه او به
در . كند در حالي كه قبالً براي وي ناشناخته بوده استعمليات پزشكي كشف 
در طي عمليات جراحي براي برداشتن پزشك جراح  خصوص مورد اول مثالً

آن بخش  كند و فوراً آپانديس سهواً با تيغ جراحي بخشي ديگر را دچار آسيب مي
ي داند كه مرمت آن مانع از وجود خطرات در آينده برا كند اما مي را ترميم مي

 ةبراي حالت دوم مثالً پزشك در حين عمل برداشتن كسي. بيمار نخواهد شد
شود كه هر چند فوراً نياز به رفع  خيمي مي صفراي بيمار متوجه وجود تومور خوش

دهد كه در آينده اين شرايط موجب  و برداشتن آن نيست ولي پزشك تشخيص مي
در هر دوي اين . اهد شدواسطة ضربه بيروني خو خونريزي در دوران بارداري به

لذا تنها پزشك . آگاه شود آنتواند تا زمان وقوع خطر از وجود  موارد بيمار نمي
  .له آگاه گرداندأتواند وي را از اين مس مطلع مي

رساني به  اطالعبه منظور اينكه پزشك در اين موارد چه تكليفي  خصوصدر 
 خطرزشك بايد در خصوص اند كه پ دانان بر اين عقيده بيمار دارد غالب حقوق

به بيمار اطالع بدهد و كوتاهي در آن نه تنها » پزشكي فوريخطر «آيندة ناشي از 
انحراف از رويه و عرف سالم پزشكي است بلكه نقص تعهد مبتني بر اعتماد 

كنند كه  كيد ميأآنها بر وجود قراردادي ميان بيمار و پزشك ت. پزشك است
كه نسبت به وي صورت گرفته  را خطاهاي پزشكيبراساس آن بيمار حق دارد 

  .)1169، ص 2009توماس و سلينا، ( بداند ،است
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اهميت افشاي  اند هاي پزشكي مشغول امروزه محققين و كساني كه به حرفه
پزشكان تعهد نظر در خصوص  اند اما عليرغم اتفاق خطاهاي پزشكي را درك كرده

برخي از ) شود مان آشكار مياساسي كه در طول عمليات در خطراتافشاي (
 در موردمثالً در تحقيقي كه در آمريكا . كنند پزشكان در انجام آن كوتاهي مي

نظر  اتفاقميزان  انجام گرفت،نفري از پزشكان در اين خصوص  1662يك گروه 
 93 اين تحقيق نشان داد كه تقريباً. حداقل بودميزان عمل به تعهد حداكثر و 

ودند كه پزشك بايد كلية اشتباهات پزشكي عمده را به درصد پزشكان معتقد ب
درصد پزشكان از  46عليرغم اين توافق نظر . مقام وي اطالع دهد بيمار يا قائم

مشتريان بيماران يا همراهان آنان افشاي حداقل يك اشتباه جدي پزشكي به 
حدي  البته اين مسئله تا .)795- 802، ص2007كمپل و ديگران، ( كردند خودداري مي

  .باشد طبيعي و ناشي از تعارض منافع پزشك و بيمار مي
. له توجه داشته استأقانون سالمت عمومي فرانسه نيز به اين مس 1112ـ2ماده 

اگر پس از انجام معاينات، معالجات يا اقدامات  ...«كند كه  اين ماده تصريح مي
آگاه شود مگر در اي شناسايي شود شخص بيمار بايد از آن  پيشگيرانه خطرات تازه

در رويه قضايي فرانسه نيز  14». ...پذير نباشد صورتي كه دسترسي به او امكان
 ،در تشخيص كه قابل انتساب به اوسترا پزشك مكلف شده است كه اشتباه خود 

همچنين جراح بايد تبعات عمل جراحي را كه بدون آگاهي از . به بيمار اطالع دهد
  15.بيمار توضيح دهد براي، افتد بيمار به خطر مي ،آنها

خود تعهد به افشاي  17نيز در مجموعه ضوابط اخالقي 16مريكاآانجمن پزشكان 
اي براي  عنوان يكي از ضوابط حرفه فوري را به خطراتپزشكي و ديگر  اشتباهات

 ،يكي از شروط اخالقي«: دارد مجموعه مذكور مقرر مي. پزشكان پذيرفته است
با بيمار خود  كاري پنهانزمان صادقانه و بدون  اساسي اين است كه پزشك در هر
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بيمار حق دارد وضعيت پزشكي گذشته و حال خود را بداند تا اعتقاد . رفتار كند
دهد كه يك  هايي اتفاقاً رخ مي وضعيت. درستي نسبت به شرايط خود پيدا كند

شود كه ممكن است ناشي از اشتباه  بيمار عوارض پزشكي مهمي را متحمل مي
 ها پزشك بايد به بيمار در خصوص همة حقايق در اين موقعيت. باشد پزشك
تنها از . اطالعات بدهد، افتد براي تضمين آگاهي بيمار از آنچه اتفاق مي ضروري

تواند تصميمي مبتني بر رضايت آگاهانه در  بيمار مي، رساني كامل طريق اطالع
، 2008ان آمريكا، شكزانجمن پ(».هاي پزشكي آينده اتخاذ كند خصوص مراقبت

  .)1172-3صص
  

  قلمرو تعهد از لحاظ موضوعـ 2
ال مطرح است كه اصوالً در راستاي تحصيل رضايت ؤاين س بخشدر اين 

رساني است و چه اطالعاتي را بايد  آگاهانه، پزشك تا چه حد ملزم به افشا و اطالع
با تعيين دامنه و محدوده تعهد پزشك تاكنون  مورددر  .براي بيمار افشا كند
كيد بر يكي از طرفين قرارداد تأ ه شده است كه در هر يكيمعيارهاي مختلفي ارا

تواند  كيد خاص بر هر يك از طرفين ميتأ .پزشكي يعني بيمار يا پزشك است
 .اي متفاوت ترسيم كند گونه قلمرو تعهد پزشك را به

 
  18معيار پزشك معقولـ 2ـ1

رابطه با تشخيص ماهيت و قلمرو تعهد پزشك به دادن اطالعات، برخي معيار در 
اطالعاتي اثبات  يةارابا براساس اين معيار بايد . اند پزشك معقول را مطرح كرده

گيري بيمار در خصوص  گردد كه پزشك معقول با توجه به شرايط موجود، تصميم
عبارت ديگر پزشك با  به. كند ضروري تلقي ميرا عمليات پزشكي و تبعات آن 

شرايط يك مورد خاص بايد تشخيص دهد كه آيا پزشك  ةهمامعان نظر نسبت به 
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زمينه و تجربه مشابه در جامعه پزشكان در همان  معقول و محتاط با شرايط، پيش
پرداخته است؟ البته  وضعيت بيمار يا وضعيت مشابه آن به افشاي اطالعات مي

عنوان  اند آنچه در اينجا به ان به درستي اشاره كردهدان گونه كه برخي حقوق همان
. متعارف است گيرد رفتار پزشكي معقول و نه صرفاً مالك مورد توجه قرار مي

عنوان  بدين معني كه عرف پزشكان بايد عرفي معقول باشد تا بتوان آن را به
رويه اشتباه هر چند عرف غالب پزشكان يك محل باشد . ردكار ب مالك به

رساني توسط پزشك به  بنابراين عدم اطالع. تواند معيار رفتار انسان معقول باشد نمي
گونه است پذيرفته  بيمار با اين توجيه كه عرف مستقر پزشكان اين

پزشك  انتظار برود كهبراساس اين معيار اگر  .)164، ص1387كاتوزيان، (نيست
شك در قبال عدم افشاي پز زد،پرداببه افشاي اطالعات بايد معقول در همان شرايط 

نظرات شخصي  بنابراين نبايد نقطه. ول و مقصر استئاطالعات نسبت به بيمار مس
  .ات نسبت به بيمار تأثيري بگذاردپزشك در انجام تكليف وي به افشاي اطالع

جهت تعيين تقصير پزشكي ادعايي عليه » بوالم«در انگليس اين معيار در دعواي 
قاعده «اين معيار به عنوان  19.كار گرفته شد فريرن بهكميته مديريت بيمارستان 

مك (شهرت يافته و در دعاوي بسياري نيز مورد استناد قرار گرفته است 20»بوالم
قاعده بوالم اولين معيار را در خصوص تقصير پزشكي در . )33، ص2001لين، 
رفته اي پذي كيد آن بر رويه حرفهأرساني به دست داده است و ت عدم اطالع ةزمين

طور  براساس اين قاعده اگر پزشك و پرستار يا هر شخصي كه به. باشد شده مي
اي عمل كرده  كند، مطابق با رويه اي در بخش بهداشت و سالمت كار مي حرفه

عنوان  ول پزشكي و متبحر در آن حوزه، آن را بهمسؤباشد كه غالب مراجع 
صير پزشكي نخواهد بود هر اي مناسب پذيرفته باشند، اين پزشك متهم به تق رويه
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توان در ذيل  اين قاعده را مي 21.اي متفاوت را دنبال كنند اي نيز رويه چند كه عده
  .پزشك معقول مورد بررسي قرار دادمعيار 

  
  22معيار بيمار معقولـ 2ـ2

ر مربوط به عمليات خطهرگونه اطالعات و  23»افشاي مطلق و تام«الزام به 
بعيد بودن آن توسط پزشك به استناد عملي نبودن ي يا نظر از جزي پزشكي صرف

را با اعمال اين معيار تحصيل رضايت گرايانه بودن رد شده است زي واقع و غير
وانگهي، مشخص نيست كه افشا چه زماني . نمايد غيرممكن مي آگاهانه تقريباً

آنچه اهميت دارد اين است كه اطالعات داده شده . كامل و چه زماني ناقص است
از طرفي تكيه بر عرف  27.باشد 26و مناسب 25، روشن و دقيق24دقانه و درستصا

ف و معقول نيز قابل اعتماد پزشكان و در نظر گرفتن رفتار يك پزشك متعار
مستلزم وضع گيري مبتني بر رضايت آگاهانه  را حق بيمار براي تصميمنيست زي
الزام و تعيين است و نه تعيين محدودة شكان وسيله قانون براي پز معياري به

رسد معيار پزشك محتاط  از طرفي به نظر مي .تكاليف از سوي خود پزشكان
چندان با اهداف رضايت آگاهانه سازگار نباشد زيرا با وجود ) عرف پزشكي(

اينكه رضايت آگاهانه مبتني بر اطالعات حداكثري بيمار راجع به عمليات پزشكي 
افشاي اطالعات حداقلي را ترجيح  عرف پزشكان معموالً ،باشد و تبعات آن مي

  .به دانستنش نياز دارد دهد و نه آنچه بيمار مي
هاي آمريكا مانند پنسيلوانيا، تگزاس، واشنگتن و ماساچوست  در برخي ايالت
را  28»اساسي بودن«ها معيار بيمار معقول يا به تعبير آنها معيار  قانونگذار و دادگاه

معيار پذيرفته شده در استراليا و كانادا در خصوص قلمرو تعهد  29.اند پذيرفته
توضيح بدين . )110، ص1999جونز، ( پزشك نيز معيار بيمار معقول و محتاط است
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شود كه شخص معقول و متعارف در وضعيت  اساسي تلقي مي خطر، هنگاميكه 
ر از نظ نظر كردن يا عدم صرف گيري در خصوص صرف بيمار احتماالً در تصميم
بنابراين اطالعاتي كه شخص معقول و . دهد ن اهميت مياقدامات درماني به آ

گيري در خصوص عمليات پزشكي نياز  متعارف در وضعيت بيمار براي تصميم
بر معيار بيمار معقول اين اشكال وارد  .شودشود و بايد افشا  اساسي تلقي مي ،دارد

ها و شرايط  حالي كه ويژگيدر . شده است كه به شخصيت بيمار توجهي ندارد
لذا در  .ثير مستقيم داشته باشدتعهد پزشك تأ كيفيتبر  دتوان خاص هر بيمار مي
ه گرديد كه به جاي درنظر گرفتن بيمار معيار ديگري اراي راستاي رفع اين خأل

  .دهد ، بيمار خاص را مد نظر قرار مينوعي
  

  30معيار شخصيـ 2ـ3
بيمار خاص بايد قدرت درك و فهم، رشد، تحصيل در تعهد به دادن اطالعات به 

 طور خاص مورد لذا پزشك بايد هر بيمار را به. همان بيمار لحاظ گردد ةو تجرب
  .يات مربوط به تعهد خود را تشخيص دهدئيابي قرار دهد تا قلمرو و جزشارز

در تعيين ماهيت و قلمرو تعهد به افشا بايد به شرايط پيرامون هر مورد خاص نيز 
چگونه بايد  د به دادن اطالعات در هر مورددر رابطه با اينكه تعه. توجه نمود

 :اعمال گردد، به نكات ذيل بايد توجه نمود

  طور سطحي و  كند كه پزشك به گاهي كفايت مي :مشاورهماهيت و شرايط
حد چند جمله در خصوص وضعيت و شرايط بيمار و مانند آن با  مختصر در

اما گاهي الزم است كه . مثالً در مورد يك سرماخوردگي. وي بحث كند
مثالً . بگذارد ميانتر اطالعاتي را با بيمار در  تر و خاص طور كامل پزشك به

داشتن شود تا نظر پزشكي خود را در خصوص  زماني كه از وي خواسته مي
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اي كه بايد  لهئمس ،ك زوج پرخطر از لحاظ ژنتيكي اعالم كندد براي يفرزن
خاطرنشان كرد اين است كه از آنجايي كه بيمار در واقع يك شخص عادي 

هاي فني اين رشته را  تواند به سادگي اصطالحات پزشكي و بحث است كه نمي
كار  پزشك بايد زبان افراد عادي را در ارتباط با بيماران خود به درك كند،

قانون   R4127-34ماده .برد تا آنها بتوانند مقصود وي را به سادگي بفهمند
اند  پزشكان ملزم ،كند نيز در اين خصوص تصريح مي 31فرانسه بهداشت عمومي

ار و تجويز خود را به وضوح بيان دارند و اطمينان حاصل كنند كه بيم
  32.عنداالقتضا همراهان وي قادر به درك آن هستند

 صورت تعهد به هرچند در هر  :ضرورت و فوريت عمليات پزشكي پيشنهادي
ي اين تعهد به مراتب اورژانسعات وجود دارد اما در موارد غيردادن اطال

 .تر است سخت

  بايد به درجه شدت خطرات و تبعات آن در صورت تكرار وقوع آن توجه
نظر گرفتن امكان وقوع مجدد، ة خطرات و تبعات آن بايد با درهم .داشت
 .ندشوشدت آنها افشا  شيوع و

 توضيح كه اگر بدين . متعارف و شناخته شده است اي ، مسئلهآيا تبعات خطر
درنظر گرفت، افشاي آنها  33عنوان آگاهي متعارف خطر و تبعات آن را بتوان به

بنابراين افشاي خطرات عرفاً شناخته شده كه همه افراد جامعه . الزم نيست
 .ضرورت ندارد ،دارندآگاهي  ها و تبعاتشاناز آنتقريباً 

 طور معمول ابتدايي است و در عين  تعهد پزشك به دادن اطالعات به بيمار به
ر بپرسد، پزشك بايد به او االتي براي كسب اطالعات بيشتؤحال اگر بيمار س

 .)83، ص1381لنين وگيورس و پينت، ( طور دقيق و مفصل پاسخ دهد به



 

 

1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   55

ان 
حس

ا
في

لط
 

 بستگي به اين  الزاماًاطالعات از سوي پزشك ميزان افشاي : بيمار آگاهي قبلي
هر چه بيمار بيشتر . دارد كه فرد مورد نظر تا چه حد از قبل آگاهي داشته باشد

رساني كمتر است زيرا  داشته باشد، الزام به اطالعتري بداند و اطالعات بيش
رساني در حقيقت آگاهي بيمار است و زماني كه  غرض از تكليف به اطالع

 يترساني موضوع تعهد به اطالع بيمار از قبل اين آگاهي را كسب كرده است،
در واقع بيمار آگاه به خطرات عمليات پزشكي با  .دهد خود را از دست مي

، 1386ژوردن، ( طرات آن را پذيرفته استطور ضمني خ به رضايت به آن
 .)222ص

اي از معيار بيمار  آميختهرسد بهتر باشد  با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي
نظر بايد پزشك را مكلف به  از اين نقطه .درنظر بگيريممعقول و معيار شخصي را 
شرايط خاص براي بيمار معقول و متعارف در كه افشاي اطالعاتي دانست 

در . به دانستن آنها داردگيري در خصوص عمليات پزشكي و درماني نياز  تصميم
اين حالت پزشك بايد هم شرايط نوعي بيمار و هم شرايط شخصي وي در هر 

رساني به بيمار بايد  پزشك در اطالع ،مثالبراي  .را مدنظر قرار دهدمورد خاص 
له مورد نظر، ميزان أيري پيرامون مسگ قدرت درك و صالحيت بيمار در تصميم

ثير احتمالي اطالعات بر بيمار خود أمندي وي در كسب اطالعات مربوطه، ت عالقه
مسلم است كه ماهيت  حال،به هر  .و عواملي از اين دست را مورد توجه قرار دهد

ها  اين تكليف در قانون تعيين نشده است، بنابراين رويه قضايي و دادگاه ةو گستر
رساني كافي صورت گرفته است  بايد مشخص كنند آيا به بيمار در هر مورد اطالع

  34.يا خير
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  تعهد موضوع) ـه
ايفاي تعهد خود ملزم به افشاي آنها  برايرا كه پزشك  ياطالعات برخي از

  :عبارتند ازباشد  مي
  ماهيت و نوع بيماري، شرايط بيمار و وضعيت سالمتي وي جز در شرايطي كه

قطعي وجود دارد كه افشاي اطالعات وضعيت سالمتي بيمار در تعارض شواهد 
 ؛با منافع حداكثري وي است

  ،عمليات مي وعوارض جانبي و بعدي موقت و داي تبعات ،خطراتمنافع
 ؛آن را داردانتخاب  امكانكه بيمار  پزشكي

  ،و  عواقبحق بيمار براي رد خدمات پزشكي پيشنهادي و توضيح آثار
 ؛خطرات آن

 مثالً اينكه روش و وسايل مورد استفاده در آن  ،نوع اقدامات پزشكي
هاي  انيا اينكه درمبرداري از خون يا بافت صورت خواهد گرفت  نمونه

يمار انجام هاي سرپايي در مورد ب دارويي انجام خواهد شد يا اينكه آيا درمان
 ؛...خواهد شد يا خير و

 بايد در خصوص دامنه اقدامات بيمار : محدوده و قلمرو عمليات پزشكي
و استقالل فردي  35اش بر حريم خصوصي خودخصوص در مورد حق  پزشكي به

اطالعات كافي دريافت  و اراده آزاد و اينكه چه موقع اين حق نقض خواهد شد
 كند؛

 پزشك بايد داليلي را كه براساس نظريه پزشكي وي  :اهميت عمليات پزشكي
اگر او معتقد است . مار خود توضيح دهدضروري است به بي عمليات پزشكي

 ا نيز بايد متذكر شود؛خير انجام پذيرد اين رأات بايد بدون تاقدامكه 
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  رود اقدامات پزشكي بر جسم و  آثار و تبعاتي كه انتظار مي :عواقبخطرات و
قانون بهداشت عمومي  .روان بيمار داشته باشد بايد به اطالع وي رسانده شود

كه افشاي آنها الزم است، معياري وضع نموده  خطراتيفرانسه براي شناسايي 
طور  عادي و شديدي كه به ، خطراتاين قانون 1111ـ2موجب ماده  هب. است

بدين . بايد به اطالع و آگاهي بيمار رسانده شود 36اند بيني معمول قابل پيش
داند خواه  بيني خطر مي را قابليت پيشترتيب اين قانون معيار تكليف پزشك 

پزشك متعارف بسياري  هر چند كه با اين حال. يا نباشد آن خطر شديد باشد
مهم و  خطرات غيرمعمول، ،كند ول را افشا نميبعيد و نامعمات رخطاز 

 كند بايد افشا ال ميؤمچنين خطراتي كه بيمار در خصوص آن سخطرناك و ه
ناشي از عمليات پزشكي بر ي و عواقب بدين ترتيب زماني كه ناتوان 37.گردد

منافع بالقوة آن غالب باشد، احتمال فوت يا ناتواني ممكن است نسبت به منافع 
 38.تر جلوه كند و در نتيجه افشاي اطالعات الزم باشد اقدامات پزشكي پررنگ

بالقوه حدودي را كه بايد به بيمار در خصوص خطرات ) Grub(ب وگر
او معتقد . دهد ميمورد بحث قرار  ،نامشخص و محتمل، اطالعات داده شود

محتمل و بعيد براي پزشك ر خصوص خطر است كه تعهد به دادن اطالعات د
اوالً اين مشاوره و ر محتملي افشا شود، خطاگر الزم باشد كه هر  39.وجود ندارد

خود اختصاص  قبولي را بهقابل العات بازه زماني طوالني مدت غيره اطاراي
حل نشدني را براي بيمار ايجاد خواهد كرد و  خواهد داد و ثانياً مشكالت

بنابراين در . گيري خواهد نمود احتماالً وي را دچار ترديد و شبهه در تصميم
تعهد به افشا رعايت تعادل و پرهيز از افراط و تفريط الزم  ةتشخيص محدود

 40.دل مشكل استالبته تعيين اين حد تعا ،است
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 مزايا و  ةافشاي جامع اطالعات الزم است كه هم تحققمنظور  به: مزايا و معايب
 .ي بيمار به آگاهي وي رسانده شودهاي موجود برا حق انتخاب همه معايب

 عالوه بر  را اگر پزشك عمليات جايگزيني: اقدامات و راهكارهاي جايگزين
بايد آن را به بيمار  درنظر دارد،باشد نيز  ام اصلي كه گزينه اول وي مياقد

هاي الزم  در اين راستا بايد راهنمايي. انتخاب نهايي با بيمار است اما اطالع دهد
 ةگزين ،آنها عمليات جايگزين ةو مفيد به بيمار داده شود و داليلي كه به واسط

 .باشد بايد به وي اطالع داده شود ثانويه پزشك مي

 است شامل امكان انجام اقدامات بعدي باشدكه ممكن هاي پزشكي  بيني پيش. 

 پزشك ةتخصص و تجرب. 

 اي، منابع فني و رتبه و درجه تخصصي بيمارستان و درمانگاه پرسنل حرفه. 

 پيش از اينكه تقييد يا تعهد قانوني كند كه  حقوق قراردادها ايجاب مي :ها هزينه
در آور از لحاظ قانوني منعقد شود  و يك قرارداد الزامميان طرفين ايجاد شود 

هاي  هزينه. جوانب و عناصر اساسي قرارداد به توافق برسند ةخصوص كلي
مليات پزشكي پيشنهادي يكي از جوانب بسيار اساسي قراردادهاي پزشكي ع

 .باشد رساني در خصوص آن الزم و ضروري مي باشد كه اطالع مي

 پزشكي عمليات هدف مورد انتظار در. 

الذكر حصري نيستند و ممكن است موارد ديگري را نيز بتوان  فوقموارد 
  .ة آنها باشدنيرساني در زم متعهد به اطالع ،برشمرد كه پزشك

خواهد عمليات پزشكي  براساس اين اطالعات بيمار بايد تصميم بگيرد كه آيا مي
كند  اگر نظر وي در اين زمينه مثبت باشد بايد مشخص. را به جريان اندازد يا خير
زماني . هاي درماني كه به او پيشنهاد شده موافق است كه با كدام يك از پروسه
اعالم ) باشد كه مبتني بر اطالعات داده شده به وي مي(كه بيمار رضايت خود را 



 

 

1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   59

ان 
حس

ا
في

لط
 

براي انجام عمليات پزشكي انتخابي به همان روش  را نمايد، پزشك اختيار قانوني
  .داراست ،اده استبدان رضايت د كه بيمار ميزانيو تا 

  
  استثنائاتـ 1

به  ،باشد اگرچه تعهد به دادن اطالعات يك تعهد كلي با قلمرو اجرايي وسيع مي
خود اطالعات مورد نياز را در اختيار دارد اين تعهد  ،رسد زماني كه بيمار نظر مي

در شود كه بيمار از حق خود  قابليت اعمال ندارد، زيرا در اين صورت فرض مي
در برخي خطرات از قبيل عنوان مثال  به .اطالعات اعراض نموده است خصوص
است،  آنها برخوردار در موردها كه شخص از مهارت و آگاهي نسبي  عفونت

افشاي  و مواردي كه ضطراريهمچنين در شرايط ا .الزامي به افشا وجود ندارد
يا اينكه بيمار  بيمار هشياري نداشته باشدزماني كه مثالً  اطالعات ممكن نباشد

درماني كشف كند كه يا اينكه پزشك در طول عمليات  اختالل رواني داشته باشد
اي وجود دارد كه انحراف از عمليات توافق شده را  شرايط تشخيص داده نشده

ثير صورت قابل توجهي تحت تأ را بهگرداند و منافع پزشكي بيمار  ضروري مي
در ماده  41.شود پزشك برداشته مي ةاز عهدرساني  دهد، تكليف به اطالع قرار مي

 42.قانون بهداشت عمومي فرانسه نيز به اين مورد اشاره شده است 1111ـ2

. در برابر هر حقي تكليفي و در برابر هر تكليف نيز حقي قرار دارد اصوالً
رساني به بيمار متقابال حقي را براي  پزشك مبني بر اطالع ةشناسايي تكليفي برعهد

   دست آوردن اطالعات براي بيمار تنها يك حق باشد هاگر ب. كند ايجاد ميبيمار 
عنوان مبناي تعهد  چنانكه در نظر گرفتن حق استقالل و خودمختاري بيمار بهـ 

تواند از اين  بيمار مي ـ كند رساني اين ترديد را در ذهن ايجاد مي پزشك به اطالع
ست به اين خواسته بيمار نظر كند و پزشك نيز مكلف ا حق اعراض و صرف
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دادن اطالعات به وي باقي در اين صورت تكليفي بر پزشك براي  43.اردزاحترام گ
ن اعراض صريح يا ضمني بيمار را توا رسد كه مي بنابراين به نظر مي. ماند نمي
عنوان مثال  به. اطالعات  شمردارائه ملي براي برائت ذمه پزشك از تعهد به مح

در خصوص كسب اطالعات ژنتيكي خود آزادي دارند و اين  اگرچه پدر و مادران
شود اما گرايشات اجتماعي اقتصادي و اخالقي با فشار به  حق آنها محسوب مي

دست آوردن اين اطالعات  هوالدين براي انجام آزمايشات و معاينات ژنتيكي و ب
ه قصد سعي در تبديل اين حق به نوعي تكليف براي افرادي كداشتن فرزند قبل از 

بر سالم متولد شدن تكليفي فرزند در واقع حق . دارددارند فرزندي به دنيا آورند، 
اطالعات پزشكي  داشتن فرزند،قبل از تصميم به تا كند  را بر دوش والدين بار مي

اساس اعتمادي  زماني كه بيمار بر براي مثال، 44.دست آورند كافي در اين زمينه به
خصوص  كند و تصميم وي را در به او اطمينان مي كه به پزشك خود دارد كامالً

درواقع او از حق خود نسبت به اطالعات اعراض كرده پذيرد  عمليات پزشكي مي
تواند برخي اطالعات را به اختيار خود به وي اطالع  است و در نتيجه پزشك مي

  45.ندهد
مĤبي پزشكي مانع از انتقال اطالعات به بيمار شود  قيم ممكن استدر مواردي نيز 

به نظر . شوداطالعات حاكم و بر آزادي انتخاب بيمار و حق وي براي دريافت 
زماني كه پزشك با توجه به وضعيت  )87، ص1377بليندا، ( دانان برخي حقوق

بيمار تشخيص دهد كه افشاي اطالعات نسبت به بيمار از لحاظ جسمي و روحي 
 ،ي زيانبخش خواهد بود و در فرايند درمان نيز اختالل ايجاد خواهد كردبراي و

دفاعي پزشك با ة از اين شيو .تواند از دادن اطالعات به وي خودداري كند مي
هنگامي در واقع معافيت از تعهد به افشا  .شود ياد مي 46»درمانيامتياز «عنوان 

كه لطمه و ضرر ناشي از افشا بيشتر از لطمه و ضرر ناشي از عدم  شود حاصل مي



 

 

1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   61

ان 
حس

ا
في

لط
 

مين مصلحت بيمار ما را بر آن أگرايي و ت واقع ،گونه موارد در اين .افشا باشد
تشخيص اين امر  .رساني معاف بدانيم دارد تا پزشك را از تكليف به اطالع مي
رفتار پزشكي معقول و االصول برعهده پزشك و با توجه بر عرف پزشكان و  علي

مثال زماني كه بيمار سالخورده  براي .)344، ص1387، نكاتوزيا( متعارف خواهد بود
و در هر صورت بيشتر از چند  مبتال شده بيماري خطرناك به كه شود  متوجه مي

 7ماده  مورد،در همين  .شود ماند دچار يك ضايعه رواني يا جسمي مي ماه زنده نمي
 هراس و رعب ايجاد ... «: دارد مقرر مي 1348 مصوب پزشكي  انتظامي نامه آيين
 و است مادي ممنوع استفاده منظور به بيماري وخامت دادن  نشان راه از بيمار در

 احتياط با مرگ خطر يا و وخيم عواقب وجود صورت در تواند مي فقط پزشك 
 به بداند ضروري كه حدودي تا بيمار عصبي و رواني وضع گرفتن نظر در و الزم

 بيني پيش جريان در را بيمار نزديكان بايد پزشك كلي طور به ولي نمايد گوشزد او 
موارد به علت جهل بيمار گونه  در واقع در اين ».بگذارد بيماري وخامت و خطرات

به اصول و فنون پزشكي و وضعيت جسمي خود ممكن است آگاهي بيمار به ضرر 
در همين زمينه رويه قضايي . شودگيري منطقي وي  و حتي مانع از تصميم باشدوي 

خاص ضرورتي ندارد كه پزشك همه تفاصيل فني و دارد،  اذعان ميدر بلژيك 
معالجه پيشنهادي را براي بيمار تشريح كند بلكه تذكر ماهيت و طبيعت عمل و 

  .)192، ص1373ساواتيه، ( كند كفايت مي ،اهدافي كه از آن در نظر دارد
كنند كه با توجه به  ونه استدالل ميگ و اين اي نيز با اين عقيده مخالفند البته عده

را در انتخاب  و بيمارغالب آمده  مĤبي پزشكي رضايت آگاهانه بر قيم هينظراينكه 
رسد پزشك  به نظر مي ،گذارد يا رد آگاهانه عمليات پزشكي آزاد و مختار مي

چون  .نظر وي به نفع بيمار است بدون رضايت او انجام دهد آنچه را بهتواند  نمي
گيري در مورد اعمال  مخالف اصل آزادي اراده بيمار براي تصميماقدام اين 
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از . باشد وي و اختيار كامل وي نسبت به تماميت جسمي خود مي جسمارتكابي 
و اطالعات ديگر به وي در  اترخطتواند از افشاي  طرف ديگر پزشك نمي

  47.گونه موارد خودداري كند اين
طور  وليت ناشي از كوتاهي در افشا در عمليات پزشكي بهئشرط استثناء از مس

اين است كه  شود بدان استناد مي مورداين دليلي كه در . االجرا نيست كلي الزم
تصميم بيمار براي تن دادن به عمليات پزشكي و تبعات آن، برخورداري از 

فراهم كردن اين اطالعات براي . كند اطالعات كاملي را در آن زمينه ايجاب مي
بيمار و مشاوره دادن به وي در خصوص اقدامات پزشكي تكليف پزشك است كه 

آمره پزشك است كه به بيمار تكليف يعني اين . مطابق با مقررات بايد انجام شود
تواند از طريق ديگري به اطالعات  اطالعات كافي و دقيق بدهد و بيمار نمي

وليت پزشك در رگونه تالشي براي استثنا كردن مسؤپس ه. مقتضي دست يابد
صدمات و لطمات در زمينه  اصوالً از طرف ديگر .اين خصوص غيرقابل قبول است

اين شرط با  زيراوليت پذيرفته نيست ئان شرط عدم مسوارده به جسم و بدن انس
 نظم عمومي و اخالق حسنه در تعارض است و لذا نبايد اثري بدان بار كرد

  .)1383كاتوزيان، (
  
  ي نقض تعهد پزشكضمانت اجرا )و

وليت وي را ؤرساني كامل و درست به بيمار مس پزشك در اطالع قصور مسلماً
عدم امكان جمع  ةقاعددر حقوق فرانسه به موجب  48.درپي خواهد داشت

وليت قراردادي به پزشك مراجعه كند ؤتواند تنها از باب مس بيمار مي 49ها وليتئمس
اما در حقوق انگليس رابطه دكتر و بيمار به هر دو عنوان قراردادي و غيرقراردادي 

امه دعوي تواند تحت هر دو عنوان عليه پزشك اق لذا بيمار مي. شود منسوب مي



 

 

1388 سال سوم، شماره يازدهم، زمستان      فصلنامه حقوق پزشكي/   63

ان 
حس

ا
في

لط
 

عنوان مثال با موضوع اظهار  وليت مدني بهؤتواند يك دعواي مس بيمار مي .كند
توان در  را مي ااين دعو. پزشك اقامه نمايدعليه  50خالف واقع مبتني بر تقصير

  52.مورد بررسي و تحليل قرار داد 51راستاي تكليف عمومي پزشك به مراقبت
 .اين بابت متوجه پزشك خواهد شدوليتي از چه نوع مسؤحال بايد دانست كه 

ال بايد ابتدا بين حالتي كه پزشك با عمد و آگاهي اين كار را ؤدر پاسخ به اين س
عيت اول در وض. تفاوت گذاشت ،داردننيت  دهد و حالتي كه وي سوء انجام مي

وليت جرح عمدي براي پزشك ؤل به مسرسد بايد قاي كه البته بسيار نادر به نظر مي
رساني به بيمار خودداري  پزشكي كه با آگاهي از خطرات از اطالعبود زيرا 

ه بسا چوليت مدني و ؤكند عمل ناپسندي انجام داده كه وي را مستحق مس مي
نيت داشته باشد در  اما زماني كه پزشك بدون اينكه سوء .كند كيفري مي

رضايت اي  به زعم عده .رساني به بيمار كوتاهي نمايد نظرات مختلف است اطالع
ناآگاهانه به يك عمل جراحي كه ناشي از فقدان اطالع و آگاهي بيمار از خطرات 

رضايت زماني  53.شود در حكم عدم رضايت است مرتبط با عمليات درماني مي
وقتي كه پزشك به بيمار اطالعات كامل و . معتبر است كه آزادانه و آگاهانه باشد

در مورد او انجام خواهد شد  كه كيدرست نمي دهد، بيمار از ماهيت عمليات پزش
بنابراين  .هيچ اطالعي ندارد ،و خطراتي كه ممكن است متوجه وي شود

. فاقد عنصر آگاهانه بودن است زيرااالصول رضايت وي را نبايد معتبر دانست  علي
رت گيرد در شخصي بدون رضايت وي و بدون اضطرار صو جسمفعلي كه بر 

پزشك  ،كه عالوه بر جبران خسارت شود ميگفته  54حقوق انگليس جرح عمدي
اي از مفسرين  اما عده 55.دهد وليت كيفري نيز قرار ميؤمتخلف را در معرض مس

معتقدند كه جرح عمدي در حالتي مصداق دارد كه بيمار به عمليات پزشكي 
در  ولي. خاصي رضايت داده باشد اما عمليات ديگري بر روي بدن وي انجام گيرد
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ر به عمليات خاصي رضايت داده باشد و همان عمليات بر روي بدن حالتي كه بيما
عي در هايي شود كه قبالً به او اطال وي صورت گيرد اما متحمل صدمات و آسيب

 ،و از مجراي آن متوسل شدتقصير  به نظريهبايد خصوص آنها داده نشده بود، 
تعبير يكي به  .)191، ص 2009مك لين، ( وليت پزشك متخلف را تعيين نمودؤمس

براي اينكه موضوع از تحت عنوان جرح عمدي خارج شود  دانان ديگر از حقوق
وليت مدني ناشي از ؤفيست اما عامل اخير براي جلوگيري از مسصرف رضايت كا

مك ( است) آزادانه و آگاهانه(تقصير كافي نيست بلكه شرط الزم رضايت واقعي 
اند و آن را  يرفتهپذدانان همين نظر را  حقوق ايران نيز حقوق در .)193، ص2009لين، 

  .)164، ص1387كاتوزيان، ( دانند تر مي به اعتدال نزديك
وليت نقض تعهد به دادن اطالعات براي كسب رضايت آگاهانه بيمار بخش ؤمس

كوتاهي در  .به خود اختصاص داده است 56اي را در حقوق تقصير پزشكي جداگانه
را در معرض دعوي تقصير شغلي قرار  پزشكافشاي خطرات درمان ممكن است 

سببيت ميان اين  ةدر اين حالت در صورت وجود زيان و نيز وجود رابط 57.دهد
  .هد بودول جبران خسارت خواؤتقصير و ورود زيان پزشك مس

در فرانسه در صورتي كه تقصير پزشك احراز شود الزام وي به جبران وانگهي، 
از فرصت  59.پذير است امكان نيز 58فرصت خسارت تحت عنوان از دست دادن

روشن . دست رفته براي بيمار در واقع امكان مخالفت با انجام عمل جراحي است
آنها  افشايزيان وارده به شخص تحقق خطراتي كه  است كه در اين صورت

كوتاهي شده نيست بلكه صرف از دست دادن فرصت مخالفت با عمليات پزشكي 
 يابيششود و بايد ارز خود زيان محسوب مي ،و به تبع آن پيشگيري از تحقق خطر

  .گردد و جبران
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وليت ؤغرور براي توجيه وجود مس ةتوان از مجراي قاعد در نظام حقوقي ما مي
ين ترتيب كه كوتاهي در ارايه اطالعات الزم بد 60.مدني در اين زمينه بهره برد

گيري آگاهانه  ه اطالعات نادرست از جانب وي امكان تصميمتوسط پزشك يا اراي
در خصوص عمليات درماني را از بيمار سلب كرده و لذا رضايت وي را مخدوش 

پزشك با رفتار و گفتار خالف واقع خود موجب رضايت بيمار شده . ساخته است
پزشك با اين كار . قبول درمان و عمليات پزشكي اميدوار كرده است و وي را به

بود چه  مار از اطالعات كاملي برخوردار طوري كه اگر بي بيمار را مغرور ساخته به
تواند به كسي كه  پس بيمار مي. داد بسا به عمليات پزشكي و درماني رضايت نمي

  .را از وي مطالبه نمايدمراجعه و جبران خسارات ) پزشك(او را مغرور ساخته 
  
 هاي وارده بر بيمار پزشك در افشا و آسيبقصور لزوم رابطه سببيت بين ـ 1

نيز در محقق نشود، حتي اگر تعهد به افشا  ،افشا نشده خطر در صورتي كه
از لحاظ قانوني  نقض اين تعهد از سوي پزشكخصوص آن وجود داشته باشد، 

ورود  يكي از عناصر اصلي دعاوي مسئوليت، زيراخواهد بود قابل تعقيب ن
بايد ميان عدم افشا و بروز خسارت و آسيب  ،عالوه به. باشد خسارت به بيمار مي

اين  آيد كه ال پيش ميؤحال اين س. ناشي از خطر رابطه سببيت موجود باشد
  ؟شود چگونه مشخص مي يتسبب

توان گفت  منطقاً ميناپذير و ضروري باشد  زماني كه عمليات پزشكي اجتناب
رساني به بيمار، رضايت محقق شده و پزشك هيچ  كه حتي با كمترين اطالع

واسطه ضرر و  هوليت مدني بؤمس ،در اين فرض. تقصير فني مرتكب نشده است
) ندادن اطالعات(رابطه سببيت بين تقصير پزشك زيرا زيان بدني نيز منتفي است 
ناپذير و ضروري نباشد  ات پزشكي اجتناباگر عملياما  .و اين ضرر وجود ندارد
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سبب تام خسارت خواهد بود ) دادن اطالعات به بيمار(رساني  كوتاهي در اطالع
توانست عدم جريان ريسك ناشي از  رساني بهتر بيمار مي زيرا در صورت اطالع

به تعبير ديگر رابطه سببيت زماني وجود دارد كه  .دنعمليات پزشك را انتخاب ك
عمليات پزشكي منجر به تصميم غير از  موردالعات كامل و درست در افشاي اط

  .)47، ص1974ليبرمان، ( شد مي ،آنچه بيمار اتخاذ كرده است
در همين زمينه ديوان عالي كشور فرانسه در يكي از آراي خود بر لزوم وجود 

به . كيد كرده استأرساني و ورود ضرر ت رابطه سببيت بين كوتاهي در اطالع
ي اگر هيچ دليلي نباشد كه فقدان اطالعات باعث ضرر شده است أاين ر موجب

  داد ، يعني اينكه بيمار به هر صورت به عمل جراحي تن مي)فقدان رابطه سببيت(
در  61.هيچ ادعايي براي جبران خسارت پذيرفته نيستـ  خيرشد يا  چه مطلع مي ـ

بود به انجام  ت كافي برخوردار اين موارد بيمار بايد ثابت كند كه اگر او از اطالعا
  62.داد عمليات و اقدامات پزشكي رضايت نمي
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  يجهنت
 ،اي مبتني بر اعتماد و اطمينان است كه در آن رابطه ميان پزشك و بيمار رابطه

عهده افي و معقول نسبت به بيمار را برپزشك اعمال توجه و مراقبت و مهارت ك
است در روابط خود با بيمار  مكلف ارتباط ويژهاين واسطه  بهپزشك . گيرد مي
رساني به بيمار و آگاهي دادن به  اطالعتعهد به و  مبناي حسن نيت رفتار كندبر

الزم و به اين دليل اين اطالعات . اين اصل قابل توجيه استوي نيز در راستاي 
سازد تا در مورد موافقت يا عدم موافقت با  ضروريست كه بيمار را قادر مي

عمليات پزشكي پيشنهادي تصميم منطقي و درستي بگيرند و رضايتش مبتني بر 
. ترين اركان رضايت معتبر است آگاهي يكي از مهم ،در حقيقت .آگاهي باشد

تواند رضايت واقعي خود را نسبت به عمليات پزشكي  بيمار تنها در صورتي مي
اين . نها تصميم بگيرداعالم كند كه از اطالعات كافي برخوردار باشد و برپايه آ

 در روابطه كردن آن نبه دنبال نهادي» دكترين رضايت آگاهانه«ست كه ا مفهومي
دكترين مذكور بر اين مفهوم تكيه دارد كه انتقال . بيمار و پزشك استميان 

و تبعات عمليات  اترخطاطالعات كامل و دقيق از سوي پزشك و آگاهي از 
تصميمي مبتني بر آگاهي اتخاذ كرده و با  سازد كه پزشكي، بيمار را قادر مي

چنين رضايتي آگاهانه است و . ثر در راه انعقاد قرارداد گام برداردؤرضايت م
اهميت  ،وجود آن در اثبات اينكه اقدامات پزشكي، قانوني و موجه بوده است

وليت جزايي يا ؤتواند مبنايي براي توجيه برائت پزشك از مس سزايي دارد و مي هب
  .به دست دهد مدني

پزشك بايد قبل از شروع به عمليات پزشكي در خصوص تشخيص خود راجع 
به ماهيت و نوع بيماري، شرايط بيمار، نوع اقدامات پزشكي، روش و وسايل مورد 
استفاده، محدوده و قلمرو عمليات پزشكي، خطرات احتمالي، اقدامات و 

البته بايد . رساني نمايد اطالعو مواردي از اين دست به بيمار راهكارهاي جايگزين 
مقدماتي نيست و با  يرساني تنها تعهد تعهد پزشك به اطالعخاطرنشان كرد كه 

يابد بلكه در طول مداخالت پزشكي نيز همچنان  خاتمه عمليات پزشكي پايان نمي
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 داده تشخيصر جديدي خطحتي اگر بعد از شروع عمليات پزشكي . ادامه دارد
نيز با خطاهاي پزشكي د رموهمين تكليف در  .آن مطلع گرددبيمار بايد از شود، 
  .ول درمان و بعد از آن وجود دارددر ط

هاي  ديدگاه آنحد و مرز  تشخيص معياردامنه تعهد پزشك  گسترةدر خصوص 
اند و گروهي در  كيد نمودهأبرخي بر عرف پزشكان ت. متفاوتي ابراز شده است

دسته اخير نيز گاه بيمار متعارف  .قرار داده اندبيمار را در مركز توجه خود  ،مقابل
را كه عمليات پزشكي نسبت به او بايد  ياند و گاه بيمار خاص را مالك قرار داده

گستره تعهد پزشك را  ،ها به نوبه خود هر يك از اين ديدگاه. انجام گيرد
رساني  كنند اما با اين حال همه در اصل اطالع ترسيم ميتر  تر يا موسع مضيق

و مواردي كه  ضطراريبا اين حال در شرايط ا .اند القول متفقحداكثري براي بيمار 
افشاي اطالعات ممكن نباشد و يا زماني كه بيمار صريحاً يا ضمناً از حق خود 

پزشك از تكليف به دادن اطالعات به بيمار  ،براي تحصيل اطالعات اعراض كند
پزشك با توجه به وضعيت بيمار  همچنين است زماني كه. معاف خواهد بود

تشخيص دهد كه افشاي اطالعات نسبت به بيمار از لحاظ جسمي و روحي براي 
تواند از دادن  مي كند، ميو در فرايند درمان نيز اختالل ايجاد است وي زيانبخش 

بدون وجود يكي از اين در صورتي كه پزشك  .اطالعات به وي خودداري كند
اي  مرتكب تقصير حرفه رساني به بيمار كوتاهي كند اطالعكننده، در  عوامل معاف

سببيت ميان اين  ةدر اين حالت در صورت وجود زيان و نيز وجود رابط. شده است
عالوه بيمار  به. ول جبران خسارت خواهد بودئپزشك مس ،تقصير و ورود زيان

در  .بردوليت بهره ؤنيز براي اثبات اين مس »غرور«حقوقي  تأسيستواند از  مي
كه فقدان اطالعات باعث ضرر شده است  وجود نداشته باشد نهايت اگر هيچ دليلي

ـ داد  ، يعني اينكه بيمار به هر صورت به عمل جراحي تن مي)فقدان رابطه سببيت(
 .هيچ ادعايي براي جبران خسارت پذيرفته نيست ـ خيرشد يا  چه مطلع مي
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ها نوشت پي  
  

1- "informed consent" گبهارد .جي.نخستين بار پاول)(Poul G. Gebhard  اين عبارت را در
  :براي آگاهي بيشتر بنگريد به. استفاده كرد 1975ه پزشكي در سال يك پرونده مربوط به سوء روي

http://en.wikipedia.org/wiki/Informed_consent. 
 .unavoidable ـ2
 .confidence ـ3
 .Schloendorff V. Society of N.Y. Hospital(1973) ـ4
5- Patient autonom 
6- self-determination 
7- Medical Paternalism 
 .Simple consent ـ8
 .Doctrine of informed consent ـ9

  .الزامي ساخته استصورت كتبي را در مواردي  رساني به البته در برخي كشورها قانونگذار اطالعـ 10
مريكا بر رضايت آگاهانه بيمار به مثابه حق اجتماعي آانجمن پزشكان  1981براي اولين بار در سال ـ 11

كيد أضروري براي توانا ساختن بيمار در انتخاب درمان يا آزمايش حتي عليرغم تمايل پزشك ت
انتشارات  :، تهران6جلد  ،)مجموعه مقاالت(حقوق پزشكي  ـ،1383 ـ .عباسي، محمود. (ورزيدند
  ).حقوقي

 .paternalism ـ12
 .Emergent Medical Risks ـ13
 Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements…" ـ14

ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne 
concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la 
retrouver...". 

 ,see: Dalloz  (Trib. civ. Nimes, 20 oct. 1953, D.1954, somm.22) ـ15
Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de Droit civil, tome VII, Paris, 
"Médecine", p.39, n.542). 

 .American Medical Association (AMA) ـ16
شود و  طور گسترده منتشر مي مجموعه ضوابط اخالقي انجمن پزشكان آمريكا به (Ethical code) ـ17

هاي پزشكي و ديگر  ها،  نهادهاي قانونگذار و اداري، هيأت ضوابطي كه بيشتر مورد توجه دادگاه
اجتماعاتي پزشكي و اساساً همة بسياري از . گيرد بر ميدر ،هاي نظارتي قرار گرفته استنهاد

  .اي قبول دارند عنوان مجموعة حرفه اجتماعات پزشكي اين مجموعه را به
 .Reasonable physician test ـ18
 .Bolam V Friern Hospital Management Committee (1957) ـ19
 .Bolam test ـ20

  :براي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ21
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolam_v_Friern_Hospital_Management_Comm
ittee#Conclusions. 
 Reasonable patient test ـ22
 .Full disclosure ـ23
24- Honest 
25- Precise 
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26- Appropriate 
 :براي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ27

Cass. 1re Civ. 7 oct.1997, JCP. 1998, II, 10179, concl. Sainte-Rose, note 
P.Sargos. 

 .Materiality ـ28
 .http://www.enotes.com/everyday-law-encyclopedia/informed-consent ـ29
 .Subjective test (particular patient) ـ30
 .Code de la santé publique ـ31
 Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté" ـ32

indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son 
entourage…". 

 .Common knowledge ـ33
يعني اگر . كه بايد معياري مختلط از هر سه معيار مذكور را اعمال نمود باورندبرخي نيز بر اين ـ 34

داند يا در حالت  الزم ميكند اما عرف پزشكي آن را  وضعيت بيمار افشاي اطالعات را ايجاب نمي
تنها در موردي كه  ،براساس اين نظر. عكس آن، در هر دو مورد افشاي اطالعات الزم و ضروريست

اي است كه هر فرد  هگون داند و وضعيت بيمار هم به عرف پزشكي ذكر و يادآوري خطري را الزم نمي
كاظمي، . (به بيمار الزم نيسترساني  دهد، اطالع متعارف در شرايط او به اين خطرات اهميت نمي

دانشكده حقوق و نامه دوره دكتري  پايان، وليت مدني ناشي از اعمال پزشكيئمس ـ 1384ـ .محمود
  ).250، صدانشگاه تهران علوم سياسي

 .Privacy ـ35
 les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils…" ـ36

comportment…". 
قابل  خطراتالزم به توضيح است كه در رويه قضايي سنتي فرانسه پزشك تنها ملزم به افشاي ـ 37

اما رويه قضايي به تدريج تغيير نمود و . (Dalloz, op. cit., n.534) بود (prévisible)بيني  پيش
  بيني جاي خود را به معيار شدت خطر معيار قابليت پيش (gravité)بدين معني كه پزشك . داد

با . بيني باشند چند استثنائي و غيرقابل پيش را به بيمار اطالع دهد هر خطرات شديدمكلف است 
آيا قانون بهداشت  ال پيش آمد كهؤاين س 2002تصويب قانون بهداشت عمومي فرانسه در سال 

بيني را هر  غيرقابل پيشاستثنايي و  خطرخود، خواسته است موارد  1111ـ2عمومي فرانسه در ماده 
كند اما  چند شديد و جدي از شمول تعهد پزشك خارج كند؟ ظاهر قانون پاسخ مثبت را تقويت مي

قابليت «دانان معيار  از جمله يكي از حقوق .اند تن نداده .اند را نپذيرفته برخي حقوقدانان اين تفسير
كند و با  منسوب مي) 1987و1981هاي لسا(را به رويه قضايي سابق و سنتي فرانسه » بيني خطر پيش

معيار رويه قضايي  2000و1998و 1997هاي  استناد به برخي آراي ديوان كشور فرانسه مربوط به سال
شديد است  اترخطپزشك تنها مكلف به افشاي  ،مبناي اين نظربر. داند مي» شدت خطر«فعلي را 

. اهميت تكليفي ندارد كم خطراترساني در مورد  و از باب اطالع) استثنائي باشد خطراتتهرچند اين (
، رويه سابق اند بيني اهميت كه قابل پيش كند كه در مورد خطرات عادي و كم البته وي پيشنهاد مي

بنگريد  ـ1386ـ. ژوردن ،پاتريس( .رساني به بيمار باشد همچنان حفظ گردد و پزشك مكلف به اطالع
 :بهبنگريد اي مطالب بيشتر و همچنين آراي استناد شده بر( ).209ـ208، صص37نوشت شماره  به پي

Philippe Le Tourneau et Loic Cadiet, Droit de la responsabilité et des 
contrats, 2002-2003; 4e éd., Paris, Dalloz. p.504-5, n.1901  

  .http://www.droit.univ-paris5 :و همچنين به وب سايت ذيل بنگريد
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كار كه منجر به فوت يا از را افشاي خطراتي  2002سپتامبر  27شوراي دولتي فرانسه در راي مورخه ـ 38

براي آگاهي بيشتر  .شود را الزم دانسته است هر چند كه اين خطرات استثنايي باشند افتادگي بيمار مي
  :بنگريد به

http://www.village-justice.com/articles/obligation-information-
medecin,639.html 

  .154، صتحقوق پزشكي، مجموعه مقاال .محمود ،عباسي: براي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ39
اند كه بايد سختگيري و  با وجود اين در خصوص عمليات پزشكي زيبايي اكثريت بر اين عقيدهـ 40

مطالعه تطبيقي حقوق . ـ1381ـ ژنوين، پينت و اسجف؛ گيوس، هنك ،لينن( .موشكافي بيشتري شود
. )75انتشارات حقوقي، ص : تهران. چاپ دوم) ترجمه محمود عباسي و باقر الريجاني( بيماران

رساني  پيشين خود تكليف پزشك در اطالعة همچنين رويه قضايي فرانسه امروزه با تجديدنظر در عقيد
نه » شدت خطر«به بيمار در خصوص اعمال جراحي زيبايي را گسترش داده است و با معيار قرار دادن 

رساني به بيمار راجع به خطرات شديد و بزرگ ناشي از عمل جراحي  ا وي را مكلف به اطالعتنه
عوارض و خطرات ناشي از عمل  ةداند، بلكه همچنين تكليف به آگاه كردن بيمار در خصوص كلي مي

ثير أتوانند بر تصميم بيمار در پذيرش يا عدم پذيرش اين اعمال ت كه مي) هر چند غيرشديد(جراحي 
تكليف پزشك در مورد اعمال جراحي  ةبنابراين دامن. دهد بگذارند را نيز برعهده پزشك قرار مي

 .Philippe Le Tourneau et Loic Cadiet, op)بيني و استثنائي زيبايي، خطرات قابل پيش
cit., p.573, n.3364) ـ 1386ـ. ژوردن ،پاتريس( .گيرد اعم از شديد و غيرشديد را دربر مي

 .paris, 23 nov. 1989, D. 1991. Somm)  ).209ـ208، صص37نوشت شماره  بنگريد به پي
182), (Cass. 1re Civ. 17 nov. 1969, D. 1970. 85)  .ف بايد تنها با اين حال اين تكلي

 le)محدود شود و جراحي ترميمي   (le chirurgie esthétique)     به جراحي زيبايي
chirurgie réparatrice) شود نسبت به اين جراحي قاعده اصلي اعمال  شامل اين استثناء نمي

  (Dalloz, op. cit., p.39, n.536-7) :همچنين رجوع شود به. شود مي
  :بنگريد بهبراي آگاهي بيشتر  ـ41

Philippe Le Tourneau et Loic Cadiet, op. cit., p.753, n.3364 (Cass. 1re Civ. 7 
oct. 1998, préc., supra. n. 1901). 

 ."…Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser …" ـ42
از جمله . شود ـ البته در مواردي حق بيمار براي اعراض از حق خود براي تحصيل اطالعات محدود مي43

هاي مسري الزم باشد يا زماني كه اطالعات براي  رساني جهت پيشگيري از بيماري مواردي كه اطالع
رساني به بيماري كه در يك گروه پرخطر از نظر  عنوان مثال اطالع حياتي داشته باشد بهبيمار اهميت 

نوشت  بنگريد به پي. ـ1381ـ ژنوين، پينت و اسجف؛ گيوس، هنك ،لينن(. هاي ژنتيكي است بيماري
  .)92، ص40شماره 

 16ن با عنوا: 1389ارديبهشت  21سه شنبه : روزنامه جام جم مورخه: براي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ44
  .ساعت آموزش پيش از ازدواج اجباري شد

 :براي آگاهي بيشتر بنگريد به -45

http://www.enotes.com/everyday-law-encyclopedia/informed-consent 
 .therapeutic privilege ـ46
 Castell v. De Greef (1994) (south Africa) ـ47
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نظر « :دارد در اين زمينه مقرر مي 1988آوريل  19از جمله راي شعبه مدني ديوان عالي كشور فرانسه مورخ  ـ48

ر فلج سياتيك در عمل جراحي روي قسمت ران بيمار حتي در صورتي كه هيچ خطايي نيز متوجه خطبه اينكه 
ي ندارد، پزشك معالج مكلف است بيمار خصوص كه چنين خطري جنبه استثناي هو ب جراح نباشد وجود داشته

خود را قبل از عمل جراحي از وجود چنين خطري مطلع سازد تا او بتواند عالمانه نسبت به انجام يا عدم انجام 
كردن  عدم رعايت اين تكليف و عدم ايفاي تعهد پزشك در مشورت دادن و مطلع. عمل جراحي تصميم بگيرد

. ـ1383ـ. محمود ،عباسي. (گردد وليت پزشك تلقي ميؤراحي از موجبات مسجبيمار نسبت به پيامدهاي عمل 
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نمايد و اراية اطالعات نادرست از سوي پزشك كه موجب گمراهي  نيز به اين امر اشاره مي 1320 ماه
 ساير متصديان يا پزشكان«: موجب اين ماده به. داند بيمار شود را نوعي فريب و مستوجب مجازات مي
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 به دهند فريب را بيمار است پزشكي اصل  مخالف كه هايي آگهي انتشار يا پيمان بستن با يا و كرده
 محكوم ريال 2000 تا ريال 200 از نقدي كيفر پرداخت به يا و سال يك تا ماه دو از تأديبي حبس
 و خوردني مواد و دارويي و پزشكي امور مقررات به مربوط قانون 5 همچنين ماده » ... ..شوند مي

 از يك هيچ«:دارد اين ماده مقرر مي. دارد نيز اشاراتي را در اين زمينه بيان مي 1334آشاميدني مصوب 
 ماده در مصرح مؤسسات ساير و داروسازي و پزشكي فنون صاحبان و دارويي و پزشكي مؤسسات

 به يا و باشد آنها به مراجعين يا بيماران گمراهي موجب كه تبليغاتي آگهي انتشار حق قانون اين اول
 استفاده و ندارند ،باشد عمومي  عفت يا پزشكي شئون و فني اصول برخالف بهداري وزارت تشخيص

 و فريبنده هاي وعده دادن و ديگر طرق يا و سرنسخه و تابلو روي حقيقت خالف و مجعول عناوين از
 از پزشك خود اجازه بدون باشد كه صورت هر به پزشكي نسخه در تغيير يا و تصرف و دخل همچنين
 و ريال هزار بيست تا ريال هزار پنج پرداخت  به اول بار براي متخلفين. باشد مي ممنوع داروساز طرف
 از تأديبي حبس به يا و نقدي جزاي ريال هزار 50 تا ريال هزار بيست از دفعه هر بعد دفعات براي
  ».شد خواهند محكوم مجازات دو هر به يا و  ماه چهار تا ماه يك

  :براي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ61
Cass. 1re Civ. 13 nov. 2002, Bull. Civ. I, no. 265 , see also: Cass. 1re Civ. 11 
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  :براي آگاهي بيشتر بنگريد بهـ 62

http://www.enotes.com/everyday-law-encyclopedia/informed-consent, p.2. 
 

  
  يادداشت شناسه مؤلف

دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران، پژوهشگر انجمن علمي حقوق پزشكي  ؛احسان لطفي
 و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي ايران

 
 ehsanlotfi@hotmail.com: نشاني الكترونيكي

 
  10/7/1388 :تاريخ وصول مقاله
  20/9/1388 :تاريخ پذيرش مقاله


