 نامه به سردبیر

آگاهی دانشجویان و دستیاران پزشکی از ضرورت دریافت رضایتنامهی آگاهانه از بیماران
علی بناگذار محمّدی :متخصص پزشکی قانونی ،بخش مسمومیت ،مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی ،مرکز
آموزشی تحقیقاتی درمانی سینا ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تبریز ،تبریز ،ایران.
مریم زارع نهندی*  :متخصص داخلی ،فوق تخصص بیماریهای کلیه ،مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه و مرکز
تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی سینا ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تبریز ،تبریز ،ایران.
Email: dr_mzaare@yahoo.com
از منظر اخالق پزشکی و حقوق پزشکی "رضایت
آگاهانه" بهعنوان یک حق ضروری برای بیمار شناخته شده
است و کادر پزشکی ملزم به رعایت اصول آن میباشند
(گردی2015 ،؛ سوسیلو .)2014 ،رضایت آگاهانه در اصل
مجوزی است که توسط بیمار برای اقدامات پزشکی که
مبتنی بر درک درست بیمار از نوع این مداخالت پزشکی
است ،صادر میشود (گردی .)2015 ،رضایتنامههای
پزشکی دو نوع هستند ،یا رضایت جهت انجام یا رضایت به
عدم انجام اقدامات تشخیصی و درمانی الزم (بناگذار،
 .)2013در بحث اخذ رضایتنامه بر اساس مبانی قانونی،
دینی ،فرهنگی و اخالقی معموالً دو موضوع مطرح میشود
یکی احترام به بیمار و اطالعرسانی در محدودهی منشور
حقوقی بیمار (گردی2015 ،؛ منشور حقوقی بیمار)2014 ،
و دوم پیشگیری از تبعات سوء قانونی ناشی از عدم اخذ
رضایتنامهی اصولی؛ زیرا از منظر حقوقی انجام اعمال
پزشکی و درمانی نوعی تعرض در جسم و روان بیماران
(امانی )2011 ،میباشد و رضایت بیمار شرط مشروعیت
برای انجام اعمال پزشکی غیر اورژانس است (عباسی،
 .)2010البته رضایت بیمار به طور نسبی باعث توجیه
اعمال پزشکی بوده و مشروعیت اصلی عمل مبتنی بر
اجازهی قانون است .در یک رضایتنامهی معتبر عالوه بر
اینکه رضایت قبل از اعمال طبی و یا حداقل مقارن با
اقدامات پزشکی اخذ شده و بیمار تحت تأثیر اکراه و تهدید،
اجبار ،فریب و نیرنگ قرار نداشته و ارائهی رضایت آزادانه و
ابطالپذیر و از روی میل و اراده میباشد (رضایت داوطلبانه)
و فرد از الزامات ،ماهیت و هدف تصمیمگیریهای درمانی
آگاه میباشد (رضایت آگاهانه) بلکه رضایتدهنده صالحیت

و ظرفیت تصمیمگیری منطقی را نیز داشته و دارای اهلیت
و شخصیت قانونی میباشد (سوسیلو2014 ،؛ بناگذار،
 .)2013اخذ رضایتنامه به عنوان یک اصل کلی توسط
اکثریت کادر پزشکی مورد قبول واقع شده ولی در خصوص
نحوهی اخذ رضایتنامه ،شرایط و مواردی از اقدامات
پزشکی که نیاز به اخذ آن میباشد و همچنین نحوهی
ارائهی اطالعات و توضیح فواید و مضرات اقدام طبی و
افرادی که بایستی اطالعات به آنها ارائه شود و نیز میزان
اطالعات داده شده به بیمار یا اطرافیان بیمار و میزان درک
بیمار از اطالعات ارائه شده اختالف نظر وجود دارد و
تجارب نویسندگان نشان داده که مشابه بسیاری از
کشورهای توسعه یافته (الگلر ،)2015 ،در کنار مشکالت
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی تأثیرگذار در روند
ارائه یا اخذ رضایت آگاهانه (گردی )2015 ،گاهی
رضایتنامههای ارائه شده توسط بیماران یا اخذ شده توسط
کادر درمانی به دلیل بیاطالعی کادر پزشکی و عدم رعایت
تمامی شرایط اخذ رضایت آگاهانه میتواند فاقد ارزش
قانونی باشد ،از این رو با هدف بررسی وضعیت آگاهی
دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی از شرایط
صالحیت فرد در موارد اخذ رضایت آگاهانه و معتبر ما اقدام
به طراحی یک مطالعهی مقطعی نمودیم .در این مطالعه با
توجه به اینکه در بخش نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز تنها دانشجویان پزشکی عمومی سراسری و دستیاران
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تخصصی داخلی حضور داشته و در بخش مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز تنها دانشجویان پزشکی
عمومی دانشگاه آزاد و دستیاران تخصصی طب اورژانس
حضور مییافتند ،تصمیم گرفته شد که مطالعهی حاضر در
بین تمامی دانشجویانی که در طی بازهی زمانی یکسال
( )1392وارد این بخشها میشدند ،انجام گیرد .در این
مطالعه ،دانشجویان پزشکی عمومی دورههای نظری درس
پزشکی قانونی و اخالق پزشکی را طی حداکثر  3سال
گذشته گذرانده بودند .پرسشنامهی محققساخته در اختیار
بیش از  200نفر از دانشجویان فوقالذکر که تمایل و
رضایت به شرکت در مطالعه را داشتند ،قرار گرفت و آنها در
صورت تمایل به سؤاالت مربوطه در خصوص ظرفیت
تصمیمگیری یا همان اهلیت و شخصیت فرد رضایتدهنده
در موارد اورژانس و غیر اورژانس پاسخ دادند .منظور از
اهلیت رضایتدهنده ،یعنی رضایتدهندهی بالغ ،عاقل و
رشید باشد و منظور از شخصیت رضایتدهنده ،یعنی وجود
خود بیمار برای اخذ رضایت ضروری میباشد مگر در
مواردی که فرد اهلیت نداشته باشد و در این موارد طبق
نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضائیه و قانون مجازات
اسالمی مصوب  ،1392همسر و فرزندان و بستگان بیمار در
صورت نداشتن نمایندگی قانونی ،حق دادن اذن به اقدامات
تشخیصی و درمانی تهاجمی و اجازه به انجام اعمال جراحی
(رضایتنامه) و برائت پزشک معالج را ندارند .زیرا منظور از
نمایندگان قانونی افراد جهت اذن به اعمال جراحی و طبی
پدر ،جد پدری یا قیم میباشد (بناگذار.)2013 ،
پرسشنامهی استفاده شده حاوی سؤاالت دموگرافیک
(سن ،جنس ،مقطع تحصیلی) و سؤاالت اصلی بود .در
بخش سؤاالت اصلی دانشجو بر اساس تجربه و مشاهدات
قبلی ،دیدگاه خود را در خصوص شرایط مختلف اخذ
رضایت آگاهانه در شش سؤال خود ساخته چند گزینهای
باز بدون سیستم نمرهدهی و امتیازبندی که هر سؤال
میتوانست همزمان چند گزینه درست داشته باشد ،تشریح
میکرد .در مواردی که پرسشنامهها ناقص بوده و اطالعات
درخواست شده و الزم ثبت نشده بودند ،نمونهها در مطالعه
وارد نشدند .در این مطالعه 179 ،نفر از دستیاران تخصصی
و دانشجویان پزشکی سال آخر ،به ترتیب  16و  163نفر،
تمایل خود را به شرکت در مطالعه با اخذ و تکمیل
پرسشنامه ارائه شده ابراز نمودند ( 89/5درصد پاسخدهی).
طبق بررسی انجام گرفته در این مطالعه  116نفر ()%64/8
از دانشجویان معتقد بودند که حتی در شرایط اورژانس
بدون اخذ رضایتنامه نباید اقدام به مداخالت پزشکی نمود
و در صورت عدم ارائهی رضایتنامه نبایستی اقدام به درمان

بیمار نیازمند اقدامات اورژانسی نمود .همچنین به ترتیب
هفتاد و هشت نفر ( )% 43/6و صد و سه نفر (  )% 57/5از
شرکتکنندگان در این مطالعه هیچگونه آگاهی نسبت به
اهلیت و شخصیت فرد رضایتدهنده نداشتند .در دو
مطالعهی مختلف توسط حاجوی و همکاران که آگاهی
کارکنان مدارک پزشکی بیمارستانهای مختلف
دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی را بررسی
نموده بودند ،عدم آگاهی نسبت به اهلیت و شخصیت فرد
رضایتدهنده کمتر از  10درصد گزارش شده بود (حاجوی،
2008؛ حاجوی )2009 ،ولی با توجه به مطالعهی حاضر
نتایج حاکی از آگاهی بسیار کم فراگیران پزشکی از شرایط
اصلی یک رضایتنامهی آگاهانه بود و با توجه به اینکه در
مواردی که رضایتنامهی آگاهانه اخذ نشده باشد ،اهمیت و
ارزش بسیاری از اقدامات طبی انجام گرفته توسط درمانگر
که شاید حتی به بهبودی بیمار نیز کمک کرده باشد تقلیل
مییابد .در نتیجه کادر پزشکی درمانگر در مداخالت انجام
داده شده متهم به سهلانگاری حرفهای میشوند (عباسی،
 )2010از این رو با عنایت به ضرورت آموزش مبتنی بر
نیازهای جامعه؛ تغییر در برنامهریزیهای درسی همراه با
آموزش اصولی ،مداوم و مدون شاغالن حیطههای پزشکی
جهت اطالع از شرایط رضایت و برائت آگاهانه و معتبر
میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی شاغالن حرفههای
پزشکی در رعایت جنبههای قانونی (حاجوی)2009 ،
مربوط به رضایتنامهها و به تبع آن کاهش شکایت بر علیه
جامعهی پزشکی و توسعهی سالمت اجتماعی ایفا کند ،زیرا
با توجه به وجود فاصله و شکاف آشکار بین تئوری و
واقعیت ،یکی از مشکالت اصلی در بحث رضایت آگاهانه
عدم وجود آموزشهای اصولی برای پزشکان و نیز ارائهی
تفسیرهای متفاوت و شخصی از مباحث قانونی و مبانی
رضایت آگاهانه میباشد (گردی .)2015 ،البته از
محدودیتهای این طرح میتوان به عدم بررسی دیدگاه
دانشجویان در خصوص میزان اطالعات الزم برای ارائه به
بیمار اشاره نمود که طبق قوانین فعلی کشور ایران فرض بر
این است که بایستی تمامی جوانب و عوارض عدم درمان یا
اقدام به درمان برای بیمار بعد از ارزیابی میزان درک
مفاهیم انتقالی به بیمار توضیح داده شود و با توجه به
گستردگی این موضوع در هر بیمار و بیماری و توجه به این
نکته که افراد قدرت پردازش ذهنی محدودی برای تصمیم
گیریهای پیچیده دارند (کورنمان )2015 ،و در هر
شرایطی ممکن است که بعضی بیماران از کفایت اطالعات
ارائه شده به آنها ناراضی باشند (گردی ،)2015 ،برای
بررسی دیدگاه پزشکان در خصوص میزان و درصد اطالعات
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