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 خالصه 

مند در امروزه در تمام مناطق جهان از جمله ایران، علم پزشكي به صورت تخصصي و نظام: مقدمه

کند. از اش به پزشک مرتبط با آن بیماری مراجعه ميآمده است. هر فرد با توجه به نوع خاص بیماری

دیده بیمار سبب شده او تنها به پزشک معالجش وضعیف روحي و جسمي ناسالم و آسیبآنجایي که 

اعتماد کند، لذا در اینجا بحث اخالق و حقوق و تعهدات طرفین نیز مطرح خواهد شد. شاید در 

توانست از پزشک معالجش شكایت و یا انتقاد کند، ولي امروزه این مبحث در گذشته بیمار عموماً مي

تلف قوانین کیفری و حقوقي دنیا از جمله کشورمان نیز مطرح شده است. بر این اساس اشكال مخ

پزشک در قبال بیمار به لحاظ اخالقي، حقوقي، قرارادادی متعهد و مسئول است و تخلف از آن در 

در برخي موارد فرد بیمار عالوه بر بهرمندی از علم پزشكي و گردد. نوع خود جرم محسوب مي

ق دیگری از جمله اطالع داشتن از چگونگي فرآیند درمان، نحوه ارتباط پزشک با او و درمانش، حقو

در این مقاله با روشي توصیفي و تحلیلي در صدد شیوه اطالع رساني در موارد مالي نیز خواهد داشت. 

تبیین و تحلیل فرآیند تعهدات پزشک در حق بر اطالع رساني بیمار از روند درمان و قرارداد آن 

 واهیم بود.خ
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 مقدمه

بخشي از آن به حقوق  ی جهان،در اکثر قوانین امروزی کشورها

بیمار و تعهدات پزشک اختصاص دارد. یكي از مهمترین حقوق 

فرد بیمار، اهمیت اطالع داشتن وی از فرآیند درمان به وسیله 

اهاً این مسأله در قراردادهای منعقده بین بیمار و پزشک است. گ

نمود ها و یا مراکز درماني خصوصي و دولتي پزشک در مطب

یافته است. به عبارت دیگر مواردی از جمله آگاهي بیمار از 

آمیز، خطرات احتمالي در حین میزان احتمال درمان موفقیت

قشي درمان و عوارضي جانبي درمان و مسائلي از این دست ن

مهم در اعتماد و حصول رضایت وی به فرآیند درمان توسط 

در واقع آنچه که باعث رضایت  پزشک معالجش خواهد داشت.

شود، در اکثر موارد میزان اطالع و انجام درمان ميبیمار به 

آگاهي وی از تخصص و توانایي پزشک معالج و آگاهي بخشي 

 وی از سوی نهادهای درماني است.

حقوقي و کیفری که مطرح خواهد شد، یكي از  مطابق قوانین

اهداف مهم پزشكان در ارائه اطالعات به بیمار و یا حق بر اطالع 

بیمار از فرآیند درمان، ایجاد انتخابي آزاد و آگاهانه برای بیمار 

در رد یا قبول معالجه است. بر این اساس پزشک موظف است 

اطالعات مفید و  که در تمامي فرآیند تشخیصي و درماني بیمار،

گیری مهم در خصوص مؤثر را به بیمار ارائه تا او بتواند تصمیم

درمانش را اتخاذ نماید. در کشورمان، در اکثر مراکز درماني و 

های خصوصي و عمومي قوانین مختلفي تحت عنوان بیمارستان

وجود دارد که قدمي مهم و مؤثر در جهت حفظ « منشور بیمار»

گردد. این منشور به طور رسمي در ميحقوق بیمار محسوب 

بند تدوین شد که با  10توسط وزارت بهداشت و در  1380سال 

ها گامي مهم در راستای حقوق وجود برخي نواقص  و کاستي

آید. لذا در این تحقیق به مسائلي از جمله شیوه بیمار به شمار مي

ار در قراردادی  و بعد قرارداد بیماطالع رساني قراردادی و پیش

نامه های مطرح خواهیم فقه و حقوق و همچنین مصوبات و آیین

 نمود. 

 

پزشکی در رسانیمبحث اول: اصول و قواعد اطالع

 فقه و حقوق ایران

 را تعهد این از مواردی فقها کالم در توانمي اسالمي فقه در

 و پزشک رابطه بحث در خاص شكل به نه البته نمود مالحظه

 این استنتاج و بررسي به فقها کالم به استناد با اینجا در بیمار،

 ایران موضوعه قوانین در سپس و اسالمي فقه در تعهد

 .پردازیممي

 

 فقه در قراردادی پیش رساني اطالع: اول بند

 پزشک رساني اطالع مسئولیت عدم مورد در که مباني از یكي

 على ما» شریفة آیه اساس بر فقها کالم محتوای از توانمي

 البته. است احسان قاعده آورد، دست به 1«بیلس من المحسنین

 روی از که اعمالي با آن مفهوم انطباق لحاظ به قاعده این شمول

 قابل زیادی مصادیق بر گیرد،مي انجام صداقت و نیت حسن

. برد نام را پزشک عمل توانمي آنها جمله از که است تعمیم

 مواردی در را قاعده این کاربرد "غالبا فقهي مسائل صاحبنظران

 عمل انجام دلیل به گریزناپذیر یا ناخواسته ضرری که دانندمي

 اگر فیه مانحن در یعني. شود محققای خیرخواهانه و صادقانه

 و قصد با مریض از برائت تحصیل و طبابت دانش مطابق طبیبي

 حاصل و بزند درماني عملیات به دست وی عالج احتمال

 مطابق باشد ناخواسته ضرری و پیشامد اتفاق برحسب زحماتش

 مسئولیتي و گذاشت خود حال به را پزشک باید قاعده این

 أعمال موارد از مریض این روی طبابت چون نكرد او متوجه

 از است نكرده تفریط و تعدی که طبیبي نتیجه در و است خشن

 .باشدمي محسنین مصادیق

 صورت این غیر در چون شودمي برداشت این زیر احادیث از

 به را بیمار اگر یعني کشدمي بست بن به بیماران از بسیاری عالج

 در ولي گرددمي ایجاد او سالمتي در خدشه کنیم رها خود حال

 بدون اینجا در هست، او نجات احتمال جراحي و مداوا صورت

 گردد خطر موجب است ممكن چند هر او معالجه به اقدام شک

 ائمه از که است متعددی روایات سخن این شاهد است، جایز

                                                           
  . سوره توبه، آیه 191
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 که روایتي جمله از است؛ شده نقل زمینه این در( ع) معصومین

 سنگ گرفتار که داشتم فرزندی:  کندمي نقل اسحاق بن احمد

 هستي خون فرزندت شریک تو گفتند من به شد مثانه یا کلیه

 در حضرت نوشتم،( ع) عسگری حسن امام بهای نامه ناچار

 انجام که آنچه خاطر به شما عهده بر تكلیفي: فرمودند جواب

 که بوده آن در او اجل ولي بود معالجه تو هدف نیست، دادی

 نقل زمینه این در( ع) صادق امام از دیگری حدیث. «شده انجام

 بعضي از استفاده و زخم سوزاندن و زخمها شكافتن که شده

 به منجر کاهي هرچند ندارد اشكال معالجه برای سمي موارد

 .شود بیمار مرگ

 :است شده روایت( ع)صادق امام از تغلب ابن أبان صحیحة در

 من المجروح شفاء التارکة إن»:  یقول( ع) المسیح کان(: ع) قال

 فساد أراد الجارح إن ذلک و المحاله جارچه، شریک جرجه

 صالحه یشأ لم فاذا صالح یشاء لم الشفائه التارک و المجروح،

 أهلها غیر بالحكمه التحدثوا فكذلک إضطرارا فسادة شاء فقد

 الطبیب منزله به أحدکم فلیكن فتأثموا أهلها التمنعوها و فتجهلوا

  1«أمسک اال و لدوائه موضعة رأى إن المداوی

 را مجروحي معالجه که کسي»: فرمود( ع) مسیح حضرت یعني

 شریک وی جراحت عوامل با گناه در تردید بي کند، ترک

 تارک و است نموده اراده را مجروح فساد جارح، زیرا است،

 اصالح که هرگاه و است نكرده اراده را اصالح مجروح، شفای

 و است کرده اراده را مجروح فساد اضطرارأ نكند، اراده را وی

 دریغ نیز آن اهل از و نادانید که نگویید نااهل به را حكمت

 با طبیب همانند شما از یک هر باید و گناهكارید که مدارید

 یافت، مداوا برای را موردی و موضع اگر که باشیدای تجربه

 .دارد برمي دست درمان از اال و کند مداوا

 اطالع تعهد و شودمي محسوب محسن پزشک دید باید حال

  خیر؟ یا است احسان با مغایر رساني

 در که اگرچه "محسن" که شده تصریح فقیهه قواعد کتابهای در

 نویسندگان اغلب. است "محسن" بگیرد مزد خود عمل برابر

 قانون 206 ماده به خصوص این در فقهیه قواعد کتب معاصر

                                                           
 . العاملي، محمد بن الحسن الحر )1416(، وسائل الشیعه، ج 260 / 19 و 261 قم، 1

231 ص البیت، آل مؤسسه  

 دریافت صرف به رسدمي نظر به بنابرایناند. نموده اشاره مدني

 خارج محسن عنوان شمول تحت از را پزشک تواننمي مزد،

 قانون در دیات به مربوط قواعد تمام اینكه: اوال زیرا کرد

 همان یادآور و است جدی انتقاد محل است، شده درج مجازات

 جبران یا است مجازات دیه آیا که است جدی و کهنه بحث

 خطای عنوان مشمول که جنایاتي که است شده گفته خسارت؟

 رواني عنصر فاقد اساسا گیرد،مي قرار عمد شبه حتي و محض

 که هستند عمدی غیر رفتارهایي و هستند "جرم" یک برای الزم

همچون  خطر، پر موارد در بله؛. دارد دنبال به را مالي ضمان تنها

 اما کرد عمل سختگیرانه کمي توانمي نقلیه، وسائط با رانندگي

 وجود هیچ تردیدی محض خطای جنایت مورد در حال هر به

 چند هر گفته، سخن ضمان از 319 ماده اگر دلیل همین به ندارد،

 در که است مدني مسوولیت ماهیتا اما است، مجازات قانون در

  2.است شده تبیین دیه قالب

 قاعده هیچ «خص وقد إال عام من ما» اصول، علمای قول به: ثانیا

 قاعده شود،مي وارد آن بر تخصیصي آنكه مگر نیست عامي

 واضع است ممكن و است کلي بسیار قاعده یک هم احسان

 کند خارج آن از را مصادیق برخي وضع، از پس( شارع) قاعده

 که ندارد هم تصریح به نیاز. ندارد قاعده اصل با منافاتي این و

 وقتي بلكه است قاعده آن بر تخصیص مصداق این که کند بیان

 این به شما شود،مي بیان روایت در طبیب مسوولیت خاص حكم

 صراحتا نه و- ضمنا را مصداق این شارع که بریدمي پي مساله

 نص است، چنین هم مساله این رسدمي نظر به. است کرده خارج

 را طبیب روایت یک وقتي. است تخصیص این بر دال روایات

 حكمي چنین احسان قاعده که حالي در است دانسته مسوول

 اعمال اینجا احسان قاعده که داشته اعالم ضمني طور به( ندارد

  3.شودنمي

 قشر گرایانه منفعت و سوداگرانه عملكرد به توجه با :ثالثا

 معاش ممر و شغل یک به طبابت عمال پزشكان، ازای گسترده

                                                           
 . امیدی، جلیل )13۷3(، موجبات ضمان کیفری در حقوق اسالمي، پایان نامه 2

.22 ص تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسي  

 . اسعدی حسینعلي احمدی محمد حسن و خدایار حسین)1389(، مباني ضمانت و 3

 پاییز و تابستان پزشكي فقه امامیه، فقه در خطا ارتكاب صورت در پزشک برائت

.120 ص(: 4 -312 ;1389  
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. کرد تفسیر محسنانه عمل یک عرفا آنرا تواننمي و شده تبدیل 

 اول: است الزم شرط دو احسان تحقق در مشهور، رأی حسب

 آنكه حال. عمل عرفي بودن سودمند دوم و احسان قصد وجود

اند داده دست از عموما را اولي قصد عمال ما جامعه در پزشكان

 بر اصل چون و کنندمي نگاه شغل یک عنوان به طبابت به و

 باید شود، احسان در شک اگر است، کننده تلف و متلف ضمان

 استصحاب را سابق حالت همان و کنیم رجوع اولي اصل به

 میان تفاوتي هیچ احسان، قاعده منظر از میرسد، نظر به کنیم،

 آرایشگری و دعاوی طبابت وکالت تاکسي، رانندگي شغل

 بخشي دار عهده اجتماعي کار تقسیم اساس بر اینها همه. نیست

 دهندمي انجام که خدمتي عوض در و هستند جامعه خدمات از

 ندارند، را خلق به احسان قصد عموما و کنندمي دریافت اجرت

 رسدمي نظر به مقدمات، این با. نیستند چنین برخي که چند هر

 و قواعد اصول بر مبتني پزشک، ضمان بر مبني فقها مشهور رأی

 را طبیب ضمان ادریس ابن همچون برخي چه اگر است فقهي

 .شودنمي شامل را پزشک احسان، قاعده لذااند. کرده نفي

 ایران حقوق در رساني اطالع: دوم بند

 آن کلي شكل به قراردادی پیش دوره در اطالعات دادن به تعهد

 اطالع انكار معنای به این ولي شود،نمي دیده ما حقوقي منابع در

 قراردادها عمومي قواعد با مطابق و نیست مزبور دوره در رساني

 تنها تواندمي طرف دو از یک هر دادی، قرار پیش دوره در

 طرف هر.  اوست سود به که شود اطالعاتي و مطالب معترض

 اثر در چنانچه و کرده خودداری دیگر مطالب گفتن از تواندمي

 صورتي در آید، وجود به دیگر طرف برای اشتباهي اطالع، عدم

 باشد معامله مورد اصلي مشخصات و کیفیت در که است مؤثر

 1.است قرارداد بطالن یا فسخ قابل اشتباهي چنین اجرای ضمانت

 عیوب به نسبت فروشنده و باشد معیوب معامله مورد کاالی اگر

 خیار با است ممكن خریدار مورد، به بنا نكند، رساني اطالع آن

 را خیار مبنای شاید.  کند معامله فسخ به اقدام تدلیس، یا عیب

 عبارت به.  دانست رساني اطالع ضمني بر توافق از تخلف بتوان

 اگر کنندمي تعهد هم برابر در ضمني طور به طرف دو دیگر

                                                           
 . کاتوزیان، ناصر ) 1364(، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج 1، تهران، 1

413 ص بهنشر، انتشارات  

 شدن بسته از پیش باشد، ایرادی و عیب دارای از عوضین یكي

 ایشان داللت سكوت صورت، این غیر در کنند، بازگو قرارداد

 ایران، حقوق در مشهور نظر ولي کندمي معامله مورد سالمت بر

 منحل با دیده زیان یعني طرف.  داندمي الضرر را خیار مبنای

 را مبنا اگر .یابدمي رهایي خود به وارده زیان از معامله کردن

 در مزبور فسخ اختیار بدانیم، نیز کاال بودن سالم بر ضمني توافق

 را رساني اطالع عدم تواننمي و شده برقرار آن از تخلف نتیجه

 پیش دوره در رساني اطالع این بنابر.  داد قرار آنها مبنای

 . خیارات گردد بیشتر پیدایش از مانع تواندمي تنها قراردادی

 است، مدني حقوق بخش الهام و مهم منبع که اسالمي حقوق در

 شمار به آن در رساني اطالع که معامله مورد عیب اعالم به نسبت

 فقهای مشهور قول بنابر. است گوناگون فقها گفتار آید،مي

 اعالم خریدار به را کاال عیب فروشنده است، پسندیده امامیه،

 به اقدام تواندمي خریدار نكند، رساني اطالع فروشنده اگر. کند

 2.کند ضرر رفع خود از ارش اخذ با یا کرده فسخ معامله

 شده تفصیل به قائل پنهان و آشكار عیب میان فقها از دیگر گروه

 ، است واجب خریدار به عیب اعالم دوم، صورت در معتقدند و

 نخست: است شده استدالل جهت دو از وجوب مینای بیان در

 ارزیابي تواندنمي کاال عیب از آگاهي بدون خریدار که آن

 واقعي ارزش بودن مجهول دلیل به و باشد داشته آن از واقعي

 که آن دیگر. است بطالن به محكوم معامله خریداری برای کاال

 سكوت زیرا شود؛مي معامله در غش سبب رساني، اطالع عدم

 نیت حسن به معامله طرف که مواردی در ویژه به عیب، از آگاه

 تا که برخي.  شودمي شمرده نیرنگ نوعي است، کرده اعتماد او

 از خریدار اجمالي علم و ندانسته روا را گیری سخت اندازه این

 جبران برای دانند،مي کافي معامله صحت برای را مبیع ارزش

 3.دهندمي ارش اخذ یا فسخ حق او به خریدار زیان

 موضوعه حقوق مقررات در رساني اطالع کلي اصل هرچند

 قوانین میان در را آن موردی بطور توانمي ولي شود،نمي دیده

 گفتگوهای طرف دو اگر نمونه، برای.  کرد مالحظه موضوعه

                                                           
 . الحلى بن فهد)1418 هق( ، المهذب البارع، جامعه المدرسین، قم المقدسة. ج)۵( ، 2

.30 ص  

 . حسیني العاملي، محمدجواد )1418( ه.ق ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ، 3

1081 ص التراث، دار:  بیروت. 10ج  
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 اعتمادی اصل باشند، داشته اطمینان و اعتماد یكدیگر به مقدماتي

 که کندمي ایجاب ایران حقوق حتىها نظام همه در عقد بودن

 حقوقي نظام هر در که واقعیتي از را دیگری قرارداد، یک طرف

 2 بند مثال عنوان به. سازد آگاه است عقد گشتن اعتمادی مبنای

 مصوب کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون ماده 3 و

 مقرر و شناسایي کنندگان عرضه برای رساني اطالع تعهد ،1388

 کنندگان تولید و خدمات و کاال کنندگان عرضه» : است شده

 :مكلفند

 است ضمانت نوع و مدت بردارنده در که راای ضمانتنامه ـ 1

 اجرت یا کاال قیمت آن در که فروش صورتحساب با همراه

 ارایه کنندگان مصرف به باشد شده درج عرضه تاریخ و خدمات

 .نمایند

 مقدم یهاآگاهي کمیت، کیفیت، نوع، شامل؛ الزم اطالعات ـ 2

 مصرف اختیار در را مصرف انقضای و تولید تاریخ مصرف، بر

 .دهند قرار کنندگان

 دید معرض در فروش جهت را انبار در موجود کاالی نمونه ـ 3

 در آنها نمایش امكان چنانچه و دهند قرار کنندگان مصرف

 اطالع به را کاال کامل مشخصات باید ندارد وجود فروشگاه

 مصرف هم بیمار اینكه به توجه با« .برسانند کنندگان مصرف

 از لذا .گیردمي قرار ماده این مشمول لذا گرددمي تلقي کننده

 انجام و قراردادی پیش دوره برگزاری یهاانگیزه جمله

 تبادل آینده، در قراردادی بستن برای مقدماتي گفتگوهای

 بهتر دیگری از آگاهي کسب با طرف دو است، اطالعات

. بگیرند تصمیم آن از انصراف با قرارداد بستن به نسبت توانندمي

 چالش به را حقوقي یهانظام آنها از پیروی به و مكاتب آنچه

 قراردادی پیش رساني اطالع حقوقي تكلیف وجود کشیده،

 . باشدمي

 حاکمیت و آزادی اصل با مطابق قراردادی، پیش دوره در

 هر و کرد رساني اطالع به ملزم تواننمي را طرف هیچ ،هااراده

 تصمیم آینده، قرارداد زیان و سود سنجش با تواندمي طرف

 طرفداران گذشته در که بینشي چنین نتیجه.  بگیرد مناسب

 بطور طرف دو اطالعات توازن عدم با امروز داشت، بسیاری

 تواندمي اطالعات از انبوهي با طرف یک.  نیست پذیرفته مطلق

 کند تأمین را منافعش که قراردادی بستن مورد در راحتي به

 به دسترسي عدم و ناآگاهي دلیل به دیگری و بگیرد تصمیم

 وقایع از اگر که شود قراردادی وارد است ممكن اطالعات

 آوردن با یا داد،نمي آن به تن هرگز بودمي آگاه آن به مربوط

 .کوشیدمي قرارداد تعدیل در شرایطي

 و بزرگ یهاشرکت و کنندگان تولید بیشتر را نخست طرف

 مصرف دیگر، سوی و دهندمي تشكیل عمده یهابازرگان

 آزادی اصل این بنابر. باشندمي خدمات یا کاال کنندگان

 عادالنه را طرف دو منافع تواندنمي خود شكوه تمام با قراردادها

 در که استای حرفه و متخصص طرف تنها این و کند تأمین

 غیر سوی منافع تأمین برایای چاره باید پس. أساید مي آن سایه

 .اندیشید قراردادای حرفه

 تلقي کننده مصرف را او توانمي که نحوی به که بیمار بنابراین

 ارائه عنوان به پزشک مقابل در و دارد اطالع کسب حق کرد

 .کند افشا بیمار برای را اساسي اطالعات باید خدمات کننده

  قرارداد صحت شرط رساني اطالع: سوم بند

 بیمار به بهبود روند و بیماری خصوص در بایستمي پزشک

 قرارداد شرط صحت رساني اطالع این و بدهد توضیحات

 یهاجنبه باید است احتمالي موضوعي بیماری چون و باشدمي

 .دهد بیمار توضیح به را درمان منفي و مثبت

 بدین است، دادن فریب مسؤولیت ایجاد در مؤثر عوامل از یكي

 گول کسي از یا دهد فریب را دیگری شخصي اگر که معنا

 فریب را مقابل طرف زوجه یا زوج نكاح عقد در مثال بخورد،

 در و بخورد فریب از فروشنده خریدار بیع عقد در یا و باشد داده

. شودمي ایجاد ضمان و مسئولیت دهنده فریب برای صورت این

 در است فریب و خدعه از ناشي ضمان که مسئولیت از نوع این

 ضمان نوعي که شودمي نامیده غرور ضمان حقوقي اصطالح

. شودمي یاد مدني مسؤولیت به آن از حقوق در و است قهری

 فهمي قاعده عنوان به فقه در غرور ضمان به مربوط مباحث

 .دارد شهرت غرور قاعده با «غره من إلى یرجع المغرور

 وارده خسارتهای ضامن و مسئول را شخصي بتوان که این برای

 آن تحقق ارکان و شرایط عناصر، است الزم دانست دیگری بر

 قاعده عناصر عنوان به که مواردی. باشد داشته وجود مسئولیت
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 ضرر، ورود آمیزه خدعه عمل: از عبارتند باشندمي مطرح غرور 

  1.خوردگي فریب و قصد علم، سببیت، رابطه

 اجازه را معامله مالک، هرگاه: مدني قانون 263 ماده موجب به

 که دارد حق. باشد جاهل آن بودن فضولي بر هم مشتری و نكند

 در و کند رجوع فضولي بایع به غرامات کلیه و ثمن برای

 .داشت خواهد را ثمن برای رجوع حق فقط بودن، عالم صورت

 یا عمل بایستي باشد، مسئول حقوقي نظر از شخصي که این برای

 است ممكن آمیز خدعه عمل. باشد داشته استناد او به عمل ترک

 به را دیگری مال شخص که آن مثل باشد حقوقي عمل یک

 دارد اذن مالک ناحیه از اینكه ابراز با یا بفروشد خود مال عنوان

. سازد منعقد را فضولي عقد باشد، نداشته اذن واقع در ولیكن

 عمل فالن که بیندازد توهم به را دیگری شخصي اگر مثال برای

 خسارت متحمل عمل، آن انجام با مقابل طرف و ندارد ضرر

 2.است غرور مصادیق از که گردد

 بیمار به باید کسي چه طرف از اطالعات که این خصوص در

 بدهد بیمار به را اطالعات این باید پزشک حتما آیا و شود داده

 است نشده عنوان و است ساکت چیز همه ایران مقررات و قوانین

 صالحدید صورت در اطالعات این که رسدمي نظر به اما

 برای. شود داده بیمار به نیز دیگری شخص سوی از تواندمي

 آورده کلي مبیع خصوص در 3۵1 ماده مدني قانون در نمونه

 .است

 بر صادق یعني) کلي مبیع، که صورتي در: مدني قانون 3۵1 ماده

 و جنس و مقدار که است صحیح وقتي بیع باشد،( عدیده افراد

 .شود ذکر مبیع وصف

 مبیع مقدار یا جنس و اوصاف که نشده عنوان ایران حقوق در

 ساکت زمینه این در مدني قانون و شود ذکر بابع طرف از باید

 بایستمي بایع که است شده ذکر فرانسه قانون در اما است

 در موضوع این نكردن ذکر به توجه با لذا. کند بیان را اوصاف

 در بابع از غیر فردی طرف از اوصاف که ندارد اشكالي قانون

 چون پزشكي قرارداد در اما. شود داده خریدار به مبیع خصوص

                                                           
 . لطفي، اسداهلل، )13۷9(، قاعده غرور، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسي، شماره 1

۵9ص  تهران، ،4۷  

  . همان، ص 2.۷3

 را الزم اطالعات باید پزشک کند،مي اعتماد پزشک به بیمار

 از ناشي خسارت جبران مسئول غرور قاعده طبق اال و کند اراده

 .بود خواهد غلط ارائه یا ارائه عدم

 

 

 به رساني اطالع بهبود در پزشكي کتابداران نقش: چهارم بند

 بیماران

 دریافت سایر و بیماران به کافي رساني اطالع و آگاهي 

 آنها حقوق حفظ اساسي ملزومات از سالمت خدمات کنندگان

 رسانان اطالع و کتابداران میان این در. باشدمي سالمت نظام در

 نقش تواندمي بیمارستاني، یهاکتابخانه در خصوصا پزشكي،

. بگیرد عهده بر بیمار حقوق از حمایت جهت در را مهمي

 برخي در ملي و المللي بینای حرفه یهاگروه وها انجمن

اند کرده اجرا و تدوین حوزه این در را دستورالعملهایي کشورها

 .دارد وجود ما کشور در زمینه این در فراواني کمبودهای اما

 در دانشمدار رساني اطالع خدمات ارائه بیمارستاني یهاکتابخانه

 رساني اطالع. دارند عهده بر را بهداشتي و پزشكي علوم زمینه

 عملي مسائل برای حل راه یافتن و عمل طرز بهبود بر دانشمدار

 . دارد تأکید

 دارد قرار آموزشي رساني اطالع مقابل در رساني اطالع نوع این

 با واسطه بي ارتباط بدون کلي رساني آگاهي بر أن تأکید که

 کشورها برخي در بالیني کتابداری راستا، این در. است عمل

 برای آگاهانه مشارکت جهت بیمار به. است یافته رنگي پر نقش

 منابع به دسترسي و کرده کمک خود سالمت از مراقبت

 رعایت ما، کشور در 3.کندمي آسان آنان برای را اطالعاتي

 دیدگاه از پزشكي اخالق اول اولویت عنوان به بیمار حقوق

 4.است شده تعیین حوزه این سیاستگذاران و محققان مدرسان،

 آشكار پیش از بیش را حوزه این به توجه ضرورت امر، این

 و آگاهي سطح افزایش به توجه با دیگر، سوی از.  سازدمي

 رفته باالتر نیز آنها یهاخانواده و بیماران انتظارات جامعه، دانش

                                                           
 . اسعدی، باقر )1384( امكان سنجي ارائهي خدمات کتابداری بالیني در 3

.42 ص تبریز، پزشكي علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای  

 . باقری، علي . )1390( اولویتهای اخالق پزشكي : نتایج یک مطالعه کشوری ، مجله 4

.41 ص ،4 دوره ؛ پزشكي تاریخ و اخالق ایراني  
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 تصمیم فرآیند در مشارکت خواستار بیماران از بسیاری است؛

 واگذار پزشک به کلي طور به را مسؤولیت این و بوده گیری

 برای کافي وقت موارد از بسیاری در پزشكان اما. کنندنمي

 وجود علیرغم و ندارند را بیمار به مشروح توضیحاتی ارائه

 از درست اطالعات تشخیص در افراد از بسیاری زیاد، اطالعات

 بهداشتي طریق مراکز از پاسخ یافتن انتظار و ناتوانند نادرست

 از بسیاری برای تواندمي بیمارستاني کتابخانه و دارند را درماني

 هایمهارت که اینجاست در. باشد مراجعه محل اولین مردم

 سالمت ارتقاء خدمت در میتواند رساني اطالع و کتابداری

 بیماران به رساني اطالع جریان رهبری نتیجه در گیرد قرار جامعه

 تأمین جهت در سالمت خدمات کنندگان دریافت سایر و

 روشهای بیماری، مورد در ساده زبان به بیمار نیاز مورد اطالعات

 است امری مربوط حقوقي مسائل و درمان، خطر میزان درمان،

 صورت تواندمي بیمارستاني تمهیدات و امكانات از استفاده با که

 .گیرد

 بیمار حقوق در توجه مورد و مهم اصلي بیمار، به رساني اطالع

 نیز و رساني اطالع و کتابداری اخالقي کدهای در که است

. است شده توجه آن به بیمارستاني یهاکتابخانه استانداردهای

 بهبود بر که تعاملي و مدار دانش رساني اطالع خدمات ارائه

 کلي آموزش صرف نه) است استوار بالیني حل راه و عملكرد

 عرصه در را بالیني کتابداری ،(عمل بر آن تاثیر به توجه بدون

 .است ساخته موفق کشورها از برخي در بیمار حقوق از حمایت

 قرارداد اجراي حین رسانی اطالع تعهد: مبحث دوم

 و پزشک میان درمان امر در مشكلي زمانیكه تا و امر ابتدای در

 اصال آن نتایج و آثار و حقوقي رابطه این از نشود حادث بیمار

 مراجعه پزشک یک به بیمار متداول شیوه به و شودنمي صحبت

 خود پزشكي اقدامات عادت و عرف طبق نیز پزشک و نمایدمي

 پزشک به مراجعه و انتخاب این بر حالیكه در نمایدمي شروع را

 پزشک ناحیه از بیمار معالجه و درمان پذیرش متعاقبا و معین

 رفتار این اثر در که چرا است حاکم شرایطي و حقوقي آثار یک

 . شودمي منعقد درمان قرارداد بنام خصوصي قرارداد یک متقابل

 رساني اطالع در پزشک تعهد نوع: اول بند

 چند یا دو توافق معنای به عرفي و عام معنای در قرارداد یا عقد

 یا یک انجام جهت هم با( اراده چند یا یک توافق عبارتي به) نفر

 خرید مثل ، مالي غیر و مالي از اعم متقابل و مشخص عمل چند

 با معین جنس یک دادن به متعهد فروشنده که( بیع)  فروش و

 مبلغ پرداخت به متعهد نیز خریدار و شودمي مشخص اوصاف

 وجود طرف دو حداقل دادی قرار هر در کاال ارزش و(  أثمن

 و شرط الزم طرفین توافق و رضایت قرارداد انعقاد برای و دارد

 . است ضروری

 جمله از است الزم قرارداد بودن صحیح برای هم دیگری شرایط

 اهلیت همچنین و معامله موضوع بودن قانوني و مشروعیت آن

 معالجه با درمان قرارداد در ، معامله انعقاد جهت طرفین داشتن

 دارد وجود طرف دو

 پزشک -1 

 بیمار -2

 در خود معالج پزشک انتخاب حق با بیمار قرارداد این مطابق

 اخذ از پس پزشک و نمایدمي مراجعه پزشک به ، عادی شرایط

 در را بیماری نوع اینكه از بعد و معالجه جهت بیمار رضایت

 . نمایدمي معالجه به شروع دانست خود تخصص حوزه

 نوشتن و معاینه و مراجعه یک با مراحل کلیه عمل در چند هر

 عكس و عمل هر حقوقي بعد از لكن میرسد پایان به نسخه

 قانوني نظر از و دارد را خود قانوني و حقوقي نتایج و آثار العملي

 و پزشک روابط بر حاکم خود خاص ضوابط با قرارداد یک

 انصراف با درمان پایان مرحله تا قرارداد این و گرددمي بیمار

 داشته دنبال به را خود حقوقي نتایج و آثار معالجه ادامه از بیمار

 . یافت خواهد خاتمه پزشک توسط دارو تجویز از پس و

 دارد را خود معالج پزشک انتخاب حق بیمار که همانطور

 و خاص موارد در جز که است برخوردار حق این از نیز پزشک

 و دهد ارجاع دیگری پزشک به را بیمار اورژانسي و ضروری

 بیمار پذیرش به مكلف پزشک که مواردی.  نپذیرد را معالجه

 از خودداری مجازات قانون اجرائي نامه آئین 2 ماده در است

/  8 / 1۵ مصوب جاني مخاطرات رفع و مصدومین به کمک

 احصاء بند 12 در را پزشكي فوریتهای مصادیق و آمده 1364

 موارد به منحصر پزشكي فوریتهای البته موارد است نموده
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 داشته را معالجه در فوریت شرایط که بیماری هر و نبوده مذکور 

 .بود خواهد درمان به مكلف شونده مراجعه باشد پزشک

 چنین مذکور قانون نامه آئین 1 ماده در نیز پزشكي فوریتهای

 اعمال از مواردی به پزشكي فوریتهای: ) است شده تعریف

 مورد سریعا را بیماران بایستي که شودمي اطالق پزشكي

 نیاید بعمل فوری اقدام چنانچه و داده قرار درمان و رسیدگي

 یا و العالج صعب عوارض یا عضو نقص ، جاني خطرات باعث

 همچون مصادیقي نیز 2 ماده در. شد خواهد جبران قابل غیر

 ، شوکها و خونریزی ، اغماء ، زایمانها ، سوختگیها ، مسمومیتها

 برده نام پزشكي فوریتهای ازای نمونه بعنوان... و تشنجات

 .شودمي

 مستمر قراردادی پزشكي قرارداد که آنجا از کلي طور به

 باشد،مي پزشكي مهم قراردادهای اینجا در ما مراد و باشدمي

 پزشک و باشدمي طرفه یک تعهد در رساني اطالع جایگاه

 و شودمي ایجاد حق بیمار برای و باشدمي رساني اطالع به متعهد

 .شودمي اجرا بیمار قبال در پزشک توسط حق این

 درمان یندفرآ برای بیمار از رضایت اخذ و رساني اطالع: دوم بند

 قرارداد اساسي رکن درماني فرایند اجرای برای بیمار رضایت

 پزشک تكلیف رساني اطالع که شد گفته. است پزشک و بیمار

 توانمي واقع در را بیمار از رضایت اخذ. است بیمار حق و

 رساني اطالع تعهد بررسي. دانست درمان فرایند آغاز مرحله

 . دارد ضرورت مرحله این در پزشک

 بیمار از رضایت اخذ: الف

 از رضایت اخذ درمان به شروع از قبل پزشک تعهد مهمترین

 پزشكي خطای یک بیمار، از رضایت اخذ عدم. است بیمار

 برای که را اطالعاتي باید پزشک بنابراین. شودمي محسوب

 آگاه امر جوانب همه از را بیمار و کند ارائه او به است الزم بیمار

 قلمرو البته. دهد رضایت خویش درمان به آگاهانه او، تا نماید

 اگرچه اراده،. نیفتد خطر به بیمار جان که است جایي تا رضایت

 که باشد مؤثر تواندمي زماني ولي است حقوقي عمل هر زیربنای

 باشد، داشته حقوقي عمل آن ایجاد به رضایت کننده، اراده

 هر انسان. است اراده تكوین مقدمات از هم زیان و سود محاسبه

 دوری گرنه و کندمي اراده ببیند، خویش منفعت به را امری گاه

 الزم ضرر و نفع سنجش محاسبه و این برای آنچه اما. گزیندمي

 یا مادی فشار تحت که کسي. است اراده آزادی همانا است،

 لحاظ به اش اراده کند،مي اقدام داخلي یا خارجي معنوی

 اراده، تأثیر برای اساسي شرط. بود نخواهد معتبر حقوقي،

 ماده براساس مكره اراده بنابراین است، کننده اراده «رضایت»

 یا اشتباه نتیجه در حاصل رضای»: گویدمي که مدني قانون 199

  1.ندارد قانوني اثر «نیست معامله نفوذ موجب اکراه،

 نیز عام معنای به اوقات گاهي اما است، خاص اغلب رضایت،

 رضایت بودن بالفعل اوقات گاهي قانونگذاران. شودمي گرفته

 چرا که نیست توضیح به نیازی اما اند، برده سئوال زیر را عمومي

 آسیبي هر برای ورزشكار، یک از بیشتر تا است ملزم بیمار یک

 در دادگاهها. بدهدای جداگانه رضایت شود،مي وارد وی به که

 کرده اعالم را خود عمومي رضایت بیمار آیا که نكته این یافتن

 مایل که را بیماری نباید اما. دهندنمي خرج بهای عجله است،

 برای که چیزی هر به نسبت را خود االجرای الزم رضایت است

. دارند باز کار این از کند، اعالم است، الزم اش بیماری درمان

. فهمید گفتارش از بیشتر نیز خود رفتار در توانمي را رضایت

 به او رضایت بر داللت پزشک، با بیمار مشورت صرف ولي

 2.ندارد درمان

 داشتن بدون پزشک، گاه هر باب این در شده یاد مفاهیم بنابر

 نجات و حفظ سالمتي و احسان قصد به صرفا و قراردادی رابطه

 مداخله به مبادرت او موافقت جلب با اطالع بدون بیمار، جان

 چنین نتیجه. است اداره فضولي بارز مصداق کند، پزشكي

 ارائه المثل اجرت مستحق تنها پزشک که است این استداللي،

 فضولي اداره شرایط تحقق شرط به بود خواهد پزشكي خدمات

 پزشكي خدمات ارائه که این از عبارتند خاص رابطه این در که

 وجود او سرپرست یا بیمار از اجازه کسب امكان و بوده ضروری

 .است نداشته

 ارائه متعددی تعاریف حقوق نویسندگان و علما تعهد تعریف در

 در لنگرودی جعفری محمدجعفر دکتر جمله آن ازاند کرده

                                                           
 .  امامي، سیدحسن )13۷3(، حقوق مدني، چ)3(، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات 1

.21 ص اسالمیه،  

 . اسكیج ، دی جي )13۷۷(، حقوق، اخالق، پزشكي، ترجمه: بهرام مشایخي و ... 2

66 ص اول، چاپ پایا، انتشارات  
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 است شخص دو بین حقوقي رابطه تعهد»: گویدمي تعهد تعریف

 پرداخت به ملزم را متعهد تواندمي له متعهد آن بموجب که

 بنابر 1«بكند به متعهد دادن انجام یا و چیزی انتقال یا پول مبلغي

 از بعد یعني عقد از بعد بالفاصله است ممكن تعهد اثر نظر این

 رابطه یک نوع تعهد کند، ظهور مالكیت انتقال و قبول و ایجاب

 ماده موجب به حقوقي رابطه این و طرف دو بین است حقوقي

 مدیون به تعهد اجرای آن موجب به و بوده آور الزام م.ق 219

 در چه و جایز عقود در چه بودن آور الزام این و است واجب

 عقود از برخي بودن جایز و است موجود و بدیهي الزم عقود

 .ندارد حقوقي رابطه این بودن آور الزام با منافاتي

 برائت از پیش بیمار به رسانی اطالع: ب

 باید بیمار. باشد بیمار آگاهي به مسبوق که است معتبر برائتي

 با پزشک هست، واگر نه یا است پذیر عالج بیماری آیا که بداند

. چیست او جراحي یا و درمان وعواقب کرد خواهد چه آن

 اگاه بیماریش ناپذیری عالج از را بیمار ، پزشكي اگر بنابراین

 نیز برائتي ، است شده تقصیر مرتكب آنكه بر عالوه باشد نساخته

 بیمار برائت و رضایت همچنین. بود خواهد اثر بي ہکرد اخذ که

 گردد مرتكب را تقصیری هر که داردنمي مجاز را پزشک ،

 ببرند، را یشهاسینه از یكي که باشد داده اجازه زني اگر بنابراین

 به ضرورت بدون که نیست جراحي مسئوولیت مانع رضایت، این

 بیمار به پزشک که اطالعاتي آیا اینكه. است کرده اقدام کار این

 غیر متعارف انسان یک فهم با باید.  نه یا است بوده کافي داده

 2.شود سنجیده پزشک

 آگاه را بیمار ، پزشكان عرف طبق بر پزشک که نیست کافي

 ممكن و است نظر مورد خاص بیمار یک اقناع چه باشد، کرده

 نگردد حاصل پزشكان متداول سازی آگاه با اقناعي چنین است

 همچون باید پزشک بیمار، سازی آگاه برای دیگر عبارت به

 میان در حال هر در متعارف پزشكي نه کند رفتار متعارف انساني

 اختالف سازی آگاه این بسندگي معیار مورد در هنوز نظر اهل

 .است

                                                           
 .  جعفری لنگرودی محمدجعفر )1384(، دوره حقوق مدني حقوق تعهدات، چاپ 1

.۵ ص دانش، گنج انتشارات تهران، سوم،  

 . کاتوزیان، ناصر )1391( الزامات خارج از قرارداد، ج اول، چ یازدهم، تهران، 2
1162 تهران، دانشگاه  

 پزشک وظیفه و پزشکی اورژانسی موارد ج:

 تبیح الضرورات» قاعده به استناد با را پزشكي ضرورتهای موارد

 خارج بیمار، از رضایت اخذ لزوم شمول از «المحذورات

 در تسریع که آید پیش موقعیتي اگر»: گویندای ميعدهاند. کرده

 یا بیمار از گرفتن اجازه با ضمان عدم شرط و باشد الزم معالجه

 به اقدام الزم احتیاط با پزشک چنانچه نباشد، میسر او ولي

 «.ضامن نیست کند، معالجه

 ضرورت پزشک عمل که صورتي در فقها دیدگاه از بنابراین

 اخذ عدم باشد، کرده رعایت را پزشكي نظامات و باشد داشته

 3.شد نخواهد او ضمان موجب بیمار، از رضایت

 اجازه که فوری موارد در پزشک نیز اسالمي مجازات قانون در

 باید پزشک فوری، موارد در. نیست ضامن نباشد، ممكن گرفتن

 ماده مشمول گرنه و نماید بیمار معالجه به اقدام وقت، فوت بدون

 رفع و مصدومین به کمک از خودداری مجازات قانون واحده

 هر»: داردمي اشعار که شودمي 13۵4 مصوب جاني مخاطرات

 کند مشاهده جاني خطر معرض در را اشخاصي یا شخص کس

 اعالم یا دیگران از طلبیدن کمک با خود فوری اقدام با بتواند و

 تشدید یا خطر، وقوع از صالحیتدار مقامات با مراجع به فوری

 متوجه خطری اقدام این با اینكه بدون کند، جلوگیری آن نتیجه

 احوال، و اوضاع داللت یا استمداد وجود با و شود دیگران یا او

 به نماید، خودداری امر، این به اقدام از کمک، ضرورت بر

 ریال هزار پنجاه تا نقدی جزای یا و یكسال تاای جنحه حبس

 که باشد کساني از مرتكب اگر مورد، این در شد خواهد محكوم

 حبس به بنماید مؤثری کمک توانستهمي خود حرفه اقتضای به

 تا ریال هزار ده از نقدی جزای یا سال دو تا ماه سه ازای حنجه

 درماني مراکز مسؤوالن. شد خواهند محكوم ریال هزار یكصد

 و دیده آسیب شخص پذیرفتن از که خصوصي یا دولتي از اعم

 حداکثر به نمایند امتناع اولیه کمكهای یا او درمان به اقدام

 پزشكي فوریتهای مصادیق «شوندمي محكوم شده، ذکر مجازات

 نقض جاني، خطرات بیمار، سریع درمان عدم صورت در که

 پي در را جبران قابل غیر یا و العالج صعب عوارض یا عضو

                                                           
 . الخطبیب، محمد الشربیني )12۷۷ هق(، مغني المحتاج ج)4(، بیروت، مطبہ دار 3

.202 ص العربي، الترات احیاء  
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 مجازات قانون اجرایي نامه آیین 2 ماده در داشت خواهد 

مصوب  جاني مخاطرات رفع و مصدومین به کمک از خودداری

 مسمومیتها،» از عبارت که است شده ذکر ، 13۵4/  3/  ۵

 وسایط سوانح و حوادث از ناشي صدمات زایمانها، سوختگیها،

 اغماء، شوکها، وها خونریزی مغزی، و قلبي یهاسكته نقلیه،

 عفوني بیماریهای تشنجات، ،هاخفگي و شدید تنفسي اختالالت

 تعویض به نیاز که نوزاداني بیماریهای مننژیتها، مانند خطرناک

 و بیمار سریع درمان عدم که است مواردی سایر و دارند خون

 عوارض یا عضو نقص موجب او، به موقع به نرساندن کمک

 «.گرددمي جبران قابل غیر یا العالج صعب

 درمان روند بر بیمار با پزشک تعامل تأثیر: سوم بند

 بیمار و پزشک بین تعامل به زیادی وابستگيها بیماری درمان

 موفق و سریع درماني پزشک، با بیمار همكاریی نتیجه و دارد

 توانایي از پزشک که شودمي محقق هنگامي امر این. است

 به درماني کادر ناتواني باشد، برخوردار بیمار با ارتباط برقراری

 بیماران با مناسبی رابطه ایجاد در پرستاران و پزشكان خصوص

 که شودمي موجب بلكه کندمي ایجاد زیادی یهاهزینه تنها نه

 یهادستورالعمل به باشند، ناراضي نیز درمان فرآیند از بیماران

 پزشک تعویض به تصمیم نكنند، عمل معالج پزشک درماني

 یهاسازمان و درمان به نسبت کلي طور به و باشند داشته

 پزشكان از بسیاری. کنند پیدا منفي نگرش درماني و بهداشتي

 اما دارند، مثبت نگرش بیماران با ارتباط برقراری اصل به نسبت

 در دارد حق بیمار. هستند مناسب ارتباطي یهامهارت فاقد

 خود بیماری پیشرفت سیر و درمان تشخیص، مراحل خصوص

 یكي طریق از تمایل صورت در یا و شخصا را ضروری اطالعات

 در که طوری به.  نماید درخواست معالج پزشک از بستگان از

 و درمان ادامه در تاخیر به منجر نباید امر این پزشكي یهافوریت

 .گردد بیماری جاني تهدید یا

 پزشكي اقدامات ترین اصولي از جامعه و بیمار با ارتباط برقراری

 تسهیل موجب و آیدمي بوجود یكدیگر شناخت از ارتباط. است

 اطالعات هیچوجه به قبل دهه چند تا. گرددمي بیمار در بهبودی

 حتي بلكه گرفتنمي قرار بیماران اختیار در بیماری به مربوط

 برای را حقي پزشكي، در ساالرانه پدر رویكرد.  شدمي پنهان

 حقوق رعایت عدم ، نبود قائل گیری تصمیم در بیمار مشارکت

 تلخ وقایع برخي به منجر مرتبط پژوهشهای و پزشكي در بیمار

 برخورد و جنگي اردوگاههای در نازی پزشكان جنایات همچون

 فجایع این به جهاني واکنشهای و شد سیاهپوستان با ظالمانه

 رضایت اخذ که شد جهاني یهابیانیه و قوانین تدوین موجب

 کرد الزامي را پزشكي مختلف گیریهای تصمیم در بیمار آگاهانه

 شدند ملزم سالمت یهامراقبت تیم اعضای سایر و پزشک. 

 در بیماری آگاهانه رضایت کسب برای را الزم دانش حداقل

 .بگذارند او اختیار

 اخالقي یهادغدغه با متناسب کامال و ظریف چارچوبي ترسیم

 و تعامل الگوی بهترین کشف و فرهنگها خرده از گروه هر

 و اصلي عنصر بیماران تک تک با رفتاری هنجارهای تعریف

 به که است پزشكي رفتارهای با مرتبط فرایندهای محوری

 عوامل دقیق جایگذاری و دهي وزن در مناسب تعادل برقراری

 مفاهیم تحلیل در بحراني نقاط ترتیب بدین.  انجامدمي فوق

 به معیار بخشي محدوده تعبیر، یک به تعاملي چنین محوری

 مباني تفسیر و سازدمي معلوم را مورد هر در پزشكي رفتارهای

 این در رفتاری عنصر هر به یازیدن دست علل و عمیق ارزشي

 بخشي تناسب سپس و مؤثر عوامل کامل تشخیص امكان میان

 را پزشكي مطلوب و بایسته اقدام متعاقبا و بیمار شرایط با آنها

 .سازدمي فراهم

 وجهي چند و مند نظام رویدادی بیمار و پزشک تعامل فرایند

 روابط در ظریف توازني آن، در مطلوب نتیجه حصول که است

 عناصر سایر تأثیر وجوه در تعادل همراه به دو، این دروني مستقیم

 در ویژه به تعاملي چنین گستره. طلبدمي را آن در دخیل بروني

 و است دوسویه ارتباط محدوده از فراتر سوم هزاره آغاز

 شناختي، زیست شناختي، رفتار روانشناختي، عمیق بازتابهای

 در را جامعه و خانواده به کننده سرایت اقتصادی نیز و اجتماعي

 گستره این در تعادل مفهوم ظهور که پیداست ناگفته1.دارد پي

                                                           
 .  مصلحي شاد، ابراهیم )13۷3( تاریخچه و مباني اخالق پزشكي , مجموعه مقاالت 1

 تحقیقات و مطالعات مرکز:  تهران پزشكي، اخالق کلیات:  اول جلسه پزشكي، اخالق

.4۵ ص پزشكي، اخالق  
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 تعاملي چنین بر مترتب حقوق انواع رعایت متضمن رفتاری،

  1.است

 اطالعات انتقال در بیمار با پزشک صحیح رفتار: چهارم بند

 کارکنانی مجموعه امدادی یهامسئولیت بر درماني یهابرنامه

 موقع به و صحیحی ارائه در...(  و پرستار پزشک،) درمان بخش

ها مسئولیت این دارد؛ تأکید بیمار بهبودی و درماني خدمات

 خدماتی ارائه متولي سازمان تعهدات برای مناسبي یهاشاخص

 نارضایتي و شده محسوبها آن عملكرد ارزشیابي و درماني

 درمان فرآیند از نارضایتي باعث نهایت در فوق خدمات از بیمار

 به بیماری مراجعه از اصلي هدف که است بدیهي 2.شودمي

 مراحل دارای طبعة و است سالمت تأمین با اعاده پزشک

 رسیدن برای بیمار با پزشک ارتباط که جا آن از و است متعددی

 توجه آن کیفیت به باید کند،مي شایاني کمک مذکور هدف به

 طور به هدف، آن به رسیدن در دو هر توفیق زیرا داشت عمیقي

 این ظاهرا است، رابطه این کیفیت گرو در واسطه بي و مستقیم

 و پزشک بین نیكو یرابطه وجود که است قبول مورد واقعیت

 حدی به شودها ميآن میان اطمینان جو ایجاد باعث که بیمار

 بودن حاذق اوقات اکثر با موارد برخي در که است اهمیت حائز

 .دهدمي قرار تأثیر تحت را پزشک

 بال حاکمیت تحت همواره پزشكيی حرفه تاریخچه چند هر

 مورد یا نبوده توجه مورد یا بیمار نیازهای و بوده پزشک منازع

 یهاخواسته به اخیر یهاسال در است، بوده اندکي بسیار توجه

 که طوری به است، شده تری بیش پزشكي توجه امور در بیماران

 در انقالب و تحول موجب یيهادیدگاه چنین گفت توانمي

 با حاکمیتی آستانه در را پزشكي و شده بیمار با پزشکروابط 

 در تحول این. است داده قرار درماني امور در بیمار بودن محور

 درمان، مراقبت، گیری، پیش جمله از پزشكي امور از بسیاری

 و بهداشتي خدمات سیستم کیفیت ارزیابي و تحقیقات آموزش،

 در بیماران شدن محور حقیقت در. است مشاهده قابل درماني

                                                           
 . السان، مصطفي، کنعاني، زینب )1384( مباني حقوقي، فلسفي، علمي و اجتماعي 1

 المللي بین کنگره: پزشكي و زیستي اخالق در ملتها تاریخي همگرایي زیستي، اخالق

4۵ ص فناوری، زیست و ژنتیک مهندسي ملي پژوهشگاه:  تهران زیستي اخالق  

 . آریان )13۷0(. بررسي میزان رضایت بیماراني که تحت پیوند کلیه قرار گرفتهاند. 2
110 ص ایران، پزشكي علوم دانشگاه: تهران پرستاری، ارشد کارشناسي نامه پایان  

 و نیازها ،هاخواسته به تا است شده موجب پزشكي یهامراقبت

 نگرش هنوز حال عین در شود داده بها نیز بیماران تمایالت

 3پزشكي زیستي رویكرد پزشكي آموزش ریزان برنامه غالب

 رسميی برنامه در انساني ارتباط یهامهارت آموزش و است

 زیستي مدل پیروان ولي. است نشده گنجانده پزشكي آموزش

 متكي را درمان موفقیت و بیمار از جامع درک 4اجتماعي رواني،

 وضعیت از کافي اطالعات باید تنها نه پزشكان که دانندمي بیان

 اجتماعي شناختي، روان نیازهای به بلكه باشند، داشته بیمار طبي

 ۵.باشند واقف نیز خود بیماران فرهنگي و

 و آموزش با که است انساني توانمندی یک ارتباط برقراری

 6.است ارتباطي مهارت صورت به توسعه فایل یادگیری،

 پزشكان بالیني یهافعالیت ناپذیر جدایي جزءها مهارت این

 موارد از درصد 80 تا 60 کهاند داده نشانها پژوهش. هستند

 مبنای بر درماني یهاگیری تصمیم نیز وها بیماری تشخیص

 گیرد؛مي صورت پزشکی مصاحبه از آمده بدست اطالعات

. دارد اساسي نقش انساني ارتباطات آن در کهای مصاحبه

 جایگاه دنیا در پزشكي آموزش در ارتباطي یهامهارت موضوع

 . دارد رشدی به رو و مهم

 فهم ایجاد اطالعات، مبادله: از است عبارت ارتباط هدف

 است نیاز. مشترک گیری تصمیم به رسیدن و اعتماد مشترک،

 پزشک فردی بین مهارتهای مانند پایه اساسي مهارتهای پزشكان

 فعال، دادن گوش کردن، پرسي احوال و سالم: مانند بیمار و

 داری، راز بردباری، و حلم تواضع، مندی، عالقه احترام، همدلي،

 و بیمار آموزش و اطالعات دادن اطالعات، آوری جمع

 .بگیرند یاد را ارتباطي پیشرفته مهارتهای

 سالمت نظام در مهمي نقش بیمار و پزشک بین مؤثر ارتباط

 مهارتهای شناسي، انسان آموزش، ارتباط، هنر از مخلوطي. دارد

 مؤثر ارتباط برقراری برای دیگر علوم از بسیاری و رفتاری

                                                           
3.  biomedical 

4 .biopsychosocial 

 . . بر کورم، ولوین اد، ولوین دا )13۷8( مدیریت ارتباطات. ترجمهی اعرابي ، ۵
.(۵3ص فرهنگي، یهاپژوهش نشر دفتر: تهران. د ایزدی  

 .  قدیری فاطمه، ذوالفقاری مصطفي )13۷8( ارتباط پزشک و بیمار، تهران: انتشارات 6
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 غفوری زاد و همکارمهدی                                                  بررسی حق بر اطالع داشتن بیمار از فرآیند درمان نسبت به پزشک معالج -122

 

 به ناچار را او پزشک رساني اطالع تعهد لذا است موردنیاز 

 و سرعت موجب فوق موارد بر عالوه که کندمي بیمار با ارتباط

 .شوددرمان مي روند در بهبود

 

 نتیجه گیري

 که رسیدیم نتیجه این بههای صورت گرفته با توجه به بررسي

 حق و برساند بیمار به را الزم اطالعات تا دارد وظیفه پزشک

 اینجا در. گردد مطلع خود درماني اطالعات از که است بیمار

 در پزشکای حرفه تعهدات و اطالعات این ارائه نحوه از بحث

 اهمیت داشته است. رابطه این

 مدبرانه ورود بیمار از کافي شناخت مبنای بر اطالعات انتقال

 و مناسب زمان در الزم یهاآگاهي ارائه با عرصه این به پزشک

 هر نه یا داده تشریح و اشاره مورد پیچیده شرایط به عنایت با

 اساسي بیمار، بدوی یهادانسته سطح تناسب بهها پدیده از یک

 است بدیهي. اوست نزدیكان و او یهانگراني رفع در شیوه ترین

 با مرحله هر در بیماری درمان سیر درای شیوه چنین به توسل با

 بیمار اضطراب شدت از بیماری یهانشانه و عالیم تدریجي رفع

 که دارد وجود میان این در اساسي یهانكته.  شد خواهد کاسته

 که این آن و است پزشک و بیمار دوجانبه تعامالت از برخاسته

 وجود مستلزم آن شكستن هم در و چرخه این به ورود

 انواع میان در شناسانه موقعیت و ارتباطي مهارتهای از یيهاسلسله

 تعامل که است ترتیب بدین. است پزشكي تخصصي مهارتهای

 ارائه حال این در و گیردمي شكل پزشک و بیمار صحیح

 ضمن پزشک وسیله به بیمار آموزش و بخشي آگاهي اطالعات،

. شودمي تبدیل او حق به تدریج به و مییابد معني درمان فرایند

 برای خاص تواناییهای و مهارتها واجد میان این در باید پزشک

 دستیابي نتیجه در و بهینه تعامل مناسب، محیط سازی فراهم

 .باشد درماني نتایج به بیشینه

 قومیتها با افراد در فرهنگي و رفتاری اجتماعي، تفاوتهای وجود

 آغاز اختصاصات بر نه تنها که است جوامع در مختلف مذاهب و

 شیوه ، درمان سیر بر گاه که است، عالیم ابراز شیوه و بیماری

 جا به عمیق تأثیری پزشک با بیمار تعامل مناسب و دارو تجویز

 تواناییهای و دانش ارزیابي در قضاوت مبنای حتي و. گذاردمي

 با انسان دو بیمار، و پزشک که دانست باید شود،مي واقع پزشک

 ناگزیر فرایندی در کهاند فرهنگي و رفتاری تفاوتهای و ویژگیها

 روحي یا جسمي ناهنجار پدیده یک زمینه در اطالعاتي تبادل به

 اصول سلسله رعایت به ملزم دو هر میان این در. پردازندمي

 و خدمات ارائه دلیل به پزشک نقش اما هستند اخالقي بنیادین

 ترتیب این به.  است مشهودتر آن در نهایي تصمیم اخذ امكان

 در مبنایي مهارتهای از یيهاسلسله پزشک برای میتوان که است

 تحلیل مهارت میان آن از که کرد تعریف بیمار با مواجهه

 . شودمي محسوب ترین مهارتها محوری از یكي موقعیت

 در و متفاوت موقعیتهای در که است بینيپیش قابل کامال

 نگاه ، مختلف نژادهای و مذاهب قومیتها، از بیماراني با مواجهه

 فاقد وار کلیشه پزشكي دستورات و همانند هایواکنش و یكسان

 از درست برداشت و درک و صحیح تفسیر. بود خواهند کارایي

ای شیوه با و موقع به تعاملي در فرهنگها در موجود اخالقي مباني

 از بیمار انتظارات و موجود موثر عناصر به کافي توجه مناسب،

 درمان روند در گیری تصمیم و بهداشتي یهاداده درباره پزشک

 و پزشک به اعتماد جلب در اساسي عنصری و است مهم

 به دستیابي و میرود شمار به درمان امر در بیمار همكاری انگیزش

 .دارد پي در را نتایج حداکثر

 مباحث از یكي آن یهامسئولیت و پزشكي قراردادهایهمچنین 

 خاص وضعیت. است پزشكي حقوق در مطالعه مورد محوری

 استای گونه به آن یهاویژگي و شرایط و پزشكي قراردادهای

 قرارد مطالعه مورد معین عقود چارچوب در را آنها تواننمي که

 پزشكي قرارداد حقوقي، نظر از که رسدمي نظر به رو این از داد؛

 مدني، قانون 10 ماده مفاد بر تكیه با که است نامعین عقد نوعي

 و ویژه شرایط قراردادها، عمومي قواعد حاکمیت بر عالوه

 توافق طبق بر که داراست را درمان قراردادهای خاص تعهدات

 و 49۵ ،1۵8 مواد در ایران قانونگذار. است االجرا الزم طرفین

 مسئولیت قانون 2 و 1 مواد و جدید اسالمي مجازات قانون 496

 به و نموده تبیین را پزشكي مسئولیت بر حاکم کلي اصول مدني

 مقررات و قوانین نقض و پرداخته آن گوناگون یهاجلوه تشریح

 .داندمجازات مي مستوجب را پزشكي
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 صدمه، و مرض درمان و پیشگیری طبابت، علم نهایي هدف

. است بیماری چنگال از آنها رهایي و دردمندان کردن آسوده

 را خود روابط نیاز اساس بر حكیمان و مردم گذشته در اگر

 تسكین دردمندان آالم از حدی تا گذر این از و کردندمي تنظیم

 که شگرف پیشرفتهایي وجود با یكطرف از امروزه یافت،مي

 ایراد به گذشته از عمیقتر که حدی تا شده پزشكي علم نصیب

 طرف از و پردازندمي سالمت جهت بدن نسوج قطع و جرح

 دارد این بر سعي زمان گذشت با که حاکم قوای دخالت با دیگر

 آورد در خاصي قواعد تحت را اجتماع در فرد رفتارهای تمامي

 انتقال ارتباط، ورزد، اهتمام خود تكالیف و حقوق به کس تا هر

 دو هر برای کهای گونه به است؛ گیرنده به فرستنده از اطالعات

  باشد واضح و فهم قابل

 

 منابع 

 ;1389 پاییز و تابستان پزشكي فقه امامیه، فقه در خطا ارتكاب صورت در پزشک برائت و ضمانت مباني ،(1389)حسین خدایار و حسن محمد احمدی حسینعلي اسعدی

 .120 ص(: 4 -312

 تبریز پزشكي علوم دانشگاه به وابسته بیمارستانهای در بالیني کتابداری خدمات ارائهي سنجي امكان( 1384) باقر اسعدی،

 66 ص اول، چاپ پایا، انتشارات...  و مشایخي بهرام: ترجمه پزشكي، اخالق، حقوق، ،(13۷۷) جي دی ، اسكیج

 ایران پزشكي علوم دانشگاه: تهران پرستاری، ارشد کارشناسي نامه پایاناند. گرفته قرار کلیه پیوند تحت که بیماراني رضایت میزان بررسي(. 13۷0) آریان

 .21 ص اسالمیه، انتشارات تهران، پانزدهم، چاپ ،(3)چ مدني، حقوق ،(13۷3) سیدحسن امامي،

 تهران دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه پایان اسالمي، حقوق در کیفری ضمان موجبات ،(13۷3) جلیل امیدی،

 4 دوره ؛ پزشكي تاریخ و اخالق ایراني مجله ، کشوری مطالعه یک نتایج:  پزشكي اخالق اولویتهای( 1390. ) علي باقری،

 فرهنگي یهاپژوهش نشر دفتر: تهران. د ایزدی ، اعرابيی ترجمه. ارتباطات مدیریت( 13۷8) دا ولوین اد، ولوین کورم، بر
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 Abstract 

Introduction: Today, in all parts of the world, including Iran, medical 

science has become specialized and systematic. Depending on the 

specific type of disease, each person should see a doctor related to 

that disease. Since the patient's unhealthy and damaged mental and 

physical condition has caused him to trust only his physician, the 

discussion of ethics and the rights and obligations of the parties will 

also be discussed here. Perhaps in the past, the patient could 

generally complain or criticize his doctor, but today this issue has 

been raised in various forms of criminal and legal law in the world, 

including our country. Accordingly, the physician is morally, legally, 

and contractually responsible for the patient, and violating it is a 

crime in its own right. In some cases, in addition to benefiting from 

medical science and its treatment, the patient will have other rights, 

including knowledge of how the treatment process will be conducted, 

how the physician will communicate with him, and how he will be 

informed about financial matters. In this article, in a descriptive and 

analytical way, we will try to explain and analyze the process of 

physician's obligations in order to inform the patient about the 

treatment process and its contract. 
 

Methods:  
Results:  

Condusions:  
Key words: The right to information, treatment, patients, medical 

violations 

 

 


