بسم هللا الرحمن الرحيم

ترخيص بب رضبيت شخصي

)Discharge Against Medical Advice (AMA

ٌش ٜٚاػاتيذ حاوٕيت خذٔات تاِيٙي
دفتش ٔذيشيت تيٕاسػتا٘ي  ٚتقاِي خذٔات تاِيٙي
ٚصاست تٟذاؿت  ٚدسٔاٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي

تعريف:

ا٘تخاب تيٕاس تشاي خشٚج اص تيٕاسػتاٖ لثُ اص ايٙى ٝپضؿه ٔقاِح تيٕاس سا ٔشخق افالْ وٙذ

بيبن مسئله:

ٔـىّي تشاي تؼياسي اص پضؿىا٘ي و ٝتيٕاساٖ تؼتشي سا دسٔاٖ ٔي وٙٙذ
افضايؾ خغش ٔـىُ عثي ت ٝوفايت دسٔاٖ ٘ـذ ٚ ٜاحتٕاَ تؼتشي ٔدذد
تقاسم اخاللي آؿىاس تشاي پضؿىاٖ :
احتشاْ ت ٝحك تيٕاس دس ا٘تخاب دسٔاٖ  ٚدسٔاٍ٘ش يا اكُ Autonomy
ايٗ اكُ و ٝتٟتشيٗ واس سا تايذ تشاي تيٕاس ا٘داْ داد
ٔذيشيت دؿٛاستش اص اِٛٚيت تٙذي كشف اخاللي اػت
ٔؼائُ ٔغشح دس ٔذيشيت:
ساتغ ٝپضؿه  ٚتيٕاس
سضايت ٘أ ٝآٌاٞا٘ٝ
ٛٔضٛفات سٚا٘پضؿىي صٔي ٝٙاي

اهميت:

 يه ٔـىُ ؿايـ دس ويفيت خذٔات ػالٔت
 2 دسكذ اص تشخيق ٞاي وُ تيٕاسػتا٘ي دس د٘يا
تغٛس وّي تا افضايؾ ٔشي ٔ ٚيش ٘ ٚاتٛا٘ي دس ٔمايؼ ٝتا ػايش تيٕاساٖ :تيٕاساٖ آػٕي تا  4تشاتش
خغش ٔشاخقٔ ٝدذد ت ٝاٚسط٘غ  3 ٚتشاتش افضايؾ احتٕاَ ٔشاخقٔ ٝدذد ت ٝتيٕاسػتاٖ عي  30سٚص
دس يه ػشٚيغ فٕٔٛي تا  7تشاتش افضايؾ احتٕاَ تؼتشي دس عي  15سٚص  ٚتمشيثا ٕٞيـ ٝتا
ٕٞاٖ تـخيق
دس يه ٔغاِق٘ 100000 ٝفشي اصتيٕاساٖ پزيشؽ ؿذ ٜتا تـخيق ػىت ٝحاد لّثي و ٝفاوتٛس
ٞاي ٔخذٚؽ وٙٙذ ٜوٙاس ٌزاؿت ٝؿذ ٜتٛد٘ذ  40دسكذ خغش ٔشي يا تؼتشي ٔدذد تذِيُ ػىتٝ
لّثي عي  2ػاَ افضايؾ داؿت ٝاػت
ٔغاِقات تا ػايض ٞاي ٔتفاٚت  ٚعشاحي ٞاي ٔتفاٚت داساي ٘تايح ٔتغيش
اعالفات دس خلٛف ٞضيٞ ٝٙا وٓ اػت ِٚي تشخي اص ٔغاِقات تا  56دسكذ افضايؾ ٞضيٞ ٝٙا
٘ؼثت ت ٝحاِت فادي ٘ـاٖ داد ٜا٘ذ

اپيذميولوشی

تيٕاسا٘ي و ٝتيٕاسػتاٖ سا تا سضايت ؿخلي تشن ٔي وٙٙذ 2/2 - 8
دسكذ اصتشخيق ٞا سا دس تيٕاسػتاٟ٘اي ٔشالثتي تيٕاسيٟاي حاد
تـىيُ ٔي دٙٞذ.
فٕٔٛا AMAدس تيٕاسػتاٟ٘اي ؿٟشي تيـتش اص سٚػتايي ٚ
دستيٕاسػتاٟ٘اي ٔحّي تيـتش اص تيٕاسػتاٟ٘اي آٔٛصؿي ديذٔ ٜي ؿٛد.
دس تيٕاسػتاٟ٘ايي و ٝؿشايظ ٘ا ٔؼافذ داس٘ذ حذٚد %6اصوُ تيٕاساٖ
پزيشؽ ؿذ %13 ٚ ٜاص تيٕاساٖ ٔثتال ت ٝايذص تا سضايت ؿخلي
تيٕاسػتاٖ سا تشن ٔي وٙٙذ.

ترخيص بب رضبيت شخصي
 -1تزك بيمارستان ي امتىاع اس معالجٍ
 -2امتىاع اس درمان با سميىٍ َاي مذَبي

5

ترخيص بب رضبيت شخصي
• چىاوچٍ با يجًد َشداري درك بيمار تصميم بٍ تزك
بيمارستان گزفت حتي بدين امضاءفزم مي تًاود بيمارستان
را تزك كىد بٍ ياد داشتٍ باشيد
• بايديادداشتي در پزيودٌ مبيه سمان يشزح ياقعٍ قزار گيزد.

6

امتنبع از درمبن (حيبتي) کودکبن
• در مًرد كًدكي كٍ وياس بٍ تزاوسفًسيًن خًن دارد يلي
يالديه اس دادن رضايت امتىاع مي يرسود ي تمايل بٍ خارج
كزدن كًدك دارد بايد :اس طزيق مشاير حقًقي بيمارستان،
مزاجع قاوًوي را در جزيان گذاشت ي بز اساس مجًس آوُا
اقدام شًد.

7

حق امتنبع از درمبن
• لا٘ ٖٛتٕايُ ت ٝحفؼ حمٛق افشاد داسد حك ٞش ؿخلي تاِغ ٚ
فالّي اػت و ٝپغ اص آٌاٞي  ٚدسن اعالفات تلٕيٓ تٝ
أتٙاؿ اص دسٔاٖ تٍيشد حتي اٌش دس كٛست أتٙاؿ اص دسٔاٖ
فٛت وٙذ اص ٘ؾش لا٘٘ٛي حك اٚػت.
• تٛخ :ٝتلٕيٓ آٌاٞا٘ ٝتيٕاس دس يادداؿتي ليذ ؿٛد.
در يضعيت ايرژاوسي ايه شزايط يجًد ودارد

پيش بيني کننذه هب:

 oإٞيت ؿٙاػائي فُّ ايداد وٙٙذ ٜدس خٟت ٔذاخّ ٝتشاي واٞؾ
oاوثش ٔغاِقات ٌزؿتٍ٘ ٝش ٛٔ ٚسد ؿاٞذي  ٚدس ػغح يه تيٕاسػتاٖ ؿٟشي ِٚي تا ٘تايح ثاتت
ٚoضقيت التلادي اختٕافي پائيٗ
 خٙغ ٔشد
 ػٗ خٛاٖ
٘ ذاؿتٗ تيٕٝ
 ػٛء ٔلشف ٔٛاد
٘ ذاؿتٗ يه پضؿه خا٘ٛادٜ
 ػاتم ٝتشخيق تا سضايت ؿخلي لثّي
٘ ظاد ػياٜ
 دس تيٕاساٖ ايذصي ٔؼائُ ٔاِي  ٚداؿتٗ تيٕاس دس خا٘ٛادٜ
 احؼاع تٟثٛد :اص دالئُ ؿايـ
 احتٕاال ٔؼائُ ٔشتٛط ت ٝپٛؿؾ تيٕ ٝاي
ٔoـىالت ػٛء ٔلشف ٔٛاد  ٚاِىُ استثاط ٔؼتٕش تذِيُ سفتاس ٞاي عّة ٔٛاد ٘ ٚذاؿتٗ أىاٖ ٔلشف
oتفاٚت دس ٔذاخّٞ ٝا ؿأُ خؼتد ٚ ٛتـخيق صٚد سع
oدسٔاٖ تا ٔتاد ٖٚدس تيٕاساٖ ايذصي ٔقتاد تضسيمي تافث واٞؾ تشخيق تا سضايت ؿخلي ٔي ٌشدد

متون روانپسشكي :
ٔت ٖٛسٚا٘پضؿىي تؼياس غٙي تش
ؿيٛؿ دس تيٕاسػتاٖ ٞاي سٚا٘پضؿىي اص  3تا  51دسكذ ٌضاسؽ ٔي ؿٛد ( ٔتٛػظ  17دسكذ)
ػٛاتك وٓ ٔذاخّٞ ٝاِ :ضٔ ْٚشاخق ٝت ٝايٗ ٔتٖٛ
 30دسكذ واٞؾ تا تىاس ٌيشي پشػتاساٖ ٔـاٚس
 AMAتيـتش تاثيش پزيش اص فٛأُ حيٗ تؼتشي  ٚاِٚيٗ اخضا دسيافت خذٔت تا ٔـىُ دس فشآيٙذ
دسٔاٖ
تلٛس تؼتشي وٛتا ٜدس اتتذا – تؼتٗ لشاسداد تؼتشي دس اتتذا يه سا ٜحُ تشاي ايٗ ٔٛاسد

استراتصی هبی پيش گيری:

تٛخ ٝتٔ ٝـىُ ػٛء ٔلشف ٔٛاد
سٚيىشد پيؾ ٌيشا٘ ٝدس اتتذاي تؼتشي
٘ياصٔٙذ ٟٔاست پضؿىاٖ  ٚدسٔاٍ٘شٞا
ٍ٘شؽ اتٟأي پضؿىاٖ ايٗ ٔـىُ سا تيـتش ٔي وٙذ
ؿٙاػائي فٛأُ ػايىِٛٛطيه
اضغشاب  ٚخـٓ ٘اؿي اص احؼاع تي پـتيثاٖ تٛدٖ
تٟذيذ تٚ AMA ٝاوٙـي اص ػٛي تيٕاس ت ٝايٗ أش  ٚاحتٕاال افؼشدٌي
تؼياسي اص تيٕاساٖ فالئٓ آؿىاس ايٗ ٔـىالت لثُ اص تٟذيذ ت ٝتشخيق تا سضايت ؿخلي سا
٘ـاٖ داد ٜا٘ذ ِٚي دسٔاٍ٘ش ٞا اص آٟ٘ا غفّت وشد ٜا٘ذ

تؼياسي اص ايٗ ٔـىالت اص فذْ تشلشاسي ساتغ ٝكحيح تيٗ پضؿه  ٚتيٕاس ٔ ٚتقالثا حغ
ٚاتؼتٍي  ٚفذْ وٙتشَ تش أٛس خٛد و ٝحؼي ٘اخٛؿايٙذ اػت ػشچـٕٔ ٝي ٌيشد
دسن  ٚت ٝخاعش آٚسدٖ تدشت ٝؿخلي دسٔاٍ٘ش ٞا اص تدشت ٝاضغشاب  ٚخـٓ دس خٛد دسن
تيٕاس  ٚتشلشاسي ساتغ ٝكحيح سا تؼٟيُ خٛاٞذ وشد
ٟٔش ٚسصي  ٓٞ،دسدي  ٚاسصياتي تذ ٖٚپيؾ داٚسي ػتٛت فمشات ا٘ؼداْ دس دسٔاٖ اػت
اكٛال پاػخ تيٕاساٖ ت ٝتؼتشي دس تيٕاسػتاٖ اضغشاب  ،افؼشدٌي  ٚتشع ٔي تاؿٙذ وٍٕٞ ٝي
ٔا٘ـ تلٕيٓ ٌيشي ٔٙغمي ٔي ٌشد٘ذ
دؿٛاسي يا اؿتثا ٜدس اخز تلٕيٓ تاتـ فذْ آٌاٞي اص ٔٙافـ ٔ ٚضاس تلٕيٓ ٔ :ـاٚسٜ
تفاٚت راتي دس ٔـاٚس ٜدس خلٛف ٔـاٚس ٜتيٕاسي ؤ ٝي خٛاٞذ ت ٝدِيُ ٘ياص ٔادس تٟٙايؾ دس
خا٘ ٝتشخيق ؿٛد يا تيٕاسي ؤ ٝـىالت ٔاِي داسد

مذيريت ترخيص بب رضبيت شخصي:
رضايت وامٍ آگاَاوٍ:

تيٕاس تا ٔـاٚس ٜتا دسٔاٍ٘ش  ٚآٌاٞي وأُ اس خغشات  ٚفٛالة ايٗ أش تلٕيٓ ت ٝتشخيق ٌشفت ٝاػت
ٔؼتّضْ داؿتٗ تٛا٘ائي اسصياتي ؿٛاٞذ  ٚسػيذٖ ت ٝتلٕيٓ تِ ٝحاػ فمّي
٘ياصٔٙذ داؿتٗ تٛخيٙٔ ٝغمي ٚلا٘٘ٛي و ٝايٗ اسصياتي دس ٔٛسد ٚي كٛست ٌشفت ٝتاؿذ
ضشٚست ا٘داْ ايٗ أش  ٚثثت آٖ دس پش٘ٚذٜ
تا ا٘ذوي آٔٛصؽ تشاي پضؿه فٕٔٛي  ٚيا ديٍش دسٔاٍ٘ش ٞا فّٕي  ٚضشٚسي اػت
دس تؼياسي اص ٔٛاسد ايٗ أش كٛست ٕ٘ي ٌيشد
ايٗ ػٛاالت وٕه وٙٙذ ٜخٛاٙٞذ تٛد:
آيا تيٕاس تـخيق ٍٙٞاْ تؼتشي  ،پيؾ آٌٟي  ٚاحتٕاَ خغش ٙٔ ٚافـ تشن پيؾ اص ٔٛفذ سا دسن وشدٜ
اػت؟

آيا تيٕاس اص دسٔاٖ ٞاي خايٍضيٗ ٙٔ ٚافـ ٔضاس آٖ آٌاٞي داسد ؟
آيا تيٕاس ٔي تٛا٘ذ ا٘تخاب تقذي خٛد سا تياٖ وٙذ؟
آيا تيٕاس ٔي تٛا٘ذ خّٕ ٝاي سا دس خلٛف فُّ سد دسٔاٖ تياٖ وٙذ؟
اٌش پاػخ ايٗ ػٛاالت ٌ ٚ ًٙؿه تش اٍ٘يض تاؿذ پضؿه چ ٝتايذ تىٙذ؟
پيـٟٙاد پظٞٚـٍشاٖ :داؿتٗ يه ٔمياع تذسيدي
ٔثال تيٕاس تٛا٘ائي اخز تلٕيٓ دس خلٛف سد ٌشفتٗ يه ٕ٘ ٝ٘ٛخ ٖٛسا ٔي تٛا٘ذ داؿت ٝتاؿذ ِٚي ٕ٘ي
تٛا٘ذ دس ٔٛسد سد يه ا٘تماَ خ ٖٛحياتي تشاي خٛد تلٕيٓ تٍيشد .يقٙي ٞش چ ٝخغش تشخيق تا سضايت
ؿخلي افضايؾ ياتذ اػتا٘ذاسد تٛا٘ائي اخز تلٕيٓ  ٓٞتايذ استما ياتذ
اكشاس صياد تيٕاسٔ:ـاٚس ٜتا يه سٚا٘پضؿه  ٚيا ٔتخلق اخالق پضؿىي  ٚثثت آٖ دس پش٘ٚذٜ
اسصياتي ػٛاد ػالٔت تيٕاس
تٛا٘ائي تيٕاس دس دسن  ،فشآٚسي  ٚاػتفاد ٜاص اعالفات ػالٔت  ٚتيٕاسي يقٙي وؼة اعٕيٙاٖ اص ايٙى ٝتيٕاس
اكغالحات  ٚصتاٖ تىاس ٌشفت ٝؿذ ٜتٛػظ دسٔاٍ٘ش سا فٕٟيذ ٜاػت يا خيش؟
حتي دس ؿشايظ ايذ ٜآَ ٘يض ايٗ دسن ٔي تٛا٘ذ ٔختُ ؿٛد ضشٚست تياٖ خٕالت وأال سٚؿٗ  ٚلاتُ فٚ ٟٓ
لاعـ

پي گيری :
 حتي پغ اص سفايت وأُ ايٗ ؿشايظ ٚؽيف ٝپضؿه پاياٖ ٕ٘ي پزيشد
تايذ وؼة اعٕيٙاٖ وٙذ و ٝايٗ تشخيق تا خائي ؤٕ ٝىٗ اػت أٗ ٙٔ ٚاػة كٛست پزيشد
دس ٚالـ ادأ ٝدسٔاٖ اص خائي ت ٝخاي ديٍش ا٘تماَ ٔي ياتذ
پيـٟٙاد تشاي اكالح فشْ ٞا
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تيٕاسػتاٖ

تقذاد تشخيلي ٞا تا سضايت ؿخلي تقذاد تؼتشي

دسكذ

ػيٙا

217

5975

3.6

تٟشأي

303

3660

8.2

ريسبٍ

107

883

12.1

أيش افّٓ

125

4100

3.04

ضيائياٖ

110

3110

3.5

بُارلً

1681؟؟

5110

32.8

ساصي

18

950

1.8

ؿشيقتي

297

10600

2.8

أاْ

187

8055

2.3

جمع

3054

42443

7.1

نتيجه گيری:

تشخيق تا سضايت ؿخلي ٔ :ـىّي ؿايـ ٍ٘ ٚشاٖ وٙٙذ ٜتشاي پضؿىاٖ  ٚتيٕاساٖ
ٔت ٖٛپضؿىي ٔحذٚد ت ٝتشسػي پش٘ٚذٞ ٜا ٔ ٚغاِقات ٌزؿتٍ٘ ٝش
اعالفات تشاي تيٕاسػتاٟ٘ا دس خٟت ؿٙاػائي ٔذاخالت ٔٛثش وٓ
ضشٚست ا٘داْ ٔغاِقات آيٙذٍ٘ ٜش تش اػاع ٔتغيش ٞاي تيٕاس  ،پضؿه  ،تيٕاسػتاٖ دس خٟت
تذػت آٚسدٖ سا ٜحُ تشاي پيؾ ٌيشي  ٚدسٔاٖ ايٗ سفتاس
ٔـاٚس تيٕاسٔ:ـاٚس ٜسٚا٘پضؿىي
 آٔٛصؽ ؿي ٜٛتشلشاسي ساتغ ٝكحيح تا تيٕاس اص ٔذاخّٞ ٝاي لاتُ آصٖٔٛ
اعٕيٙاٖ اص اسائ ٝتٟتشيٗ خذٔت دس ايٗ خلٛف ضٕٗ حفؼ  Autonomyتيٕاستا تٕشوض تش
سضايت ٘أ ٝآٌاٞا٘ٝ
ٔ قغٛف تٔ ٝيضاٖ آػية پزيشي تيٕاس  ٚػغح ػٛاد ػالٔت

