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سواالت در مورد رضایت آگاهانه در پژوهش

(تاریخچه)از چه زمانی شروع شد؟ 
تعریف؟

کدامند؟آن(عناصر)اجزاء
کدامند؟بیماروپزشکارتباطیهایلگوا

دارد؟هماستثناآیا
کشوریاخالقیراهنماهایدرآگاهانهرضایت

ها؟چالش
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1مورد 

بستریشمامراقبتتحتساله81آلزایمربیماریکباقری،خانم
هکجدیدیدارویبالینیپژوهشدرشدهخواستهاواز.استشده
چند.دکنشرکتاست،شدهطراحیحافظهبهبودبهکمکبرای
ایشدهامضاآگاهانهنامهرضایتبالینیمحققکهزمانیپیشروز

نزدهبامروزوقتیحال،اینبا.داشتیدحضورشماگرفت،ویاز
طالعهمفرداتااستآمادهآیاکهمی پرسیداوازورویدمی ویخانم

نمی دانددمی رسنظربهومی کندنگاهشمابهبی پروااوکند،آغازرا
.می کنیدصحبتچیزیچهمورددر
دهید؟انجامبایدکاریچه
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2مورد 

یدارویکمورددربزرگبالینیکارآزمایییکانجامطولدر
کهمی دهدنشاننتایجاولیهتحلیلوتجزیهتحقیقاتی،

تهوعترل،کنگروهبرابرسهآزمایشموردگروهدرشرکت کنندگان
دیدشحدیبهمواردازمورددو.کرده اندتجربهراشدیداستفراغو

این.داشتتانبیمارسدرشرکت کنندگانشدنبستریبهنیازکهبود
استنممککهدهدمینشاناولیهتحلیلوتجزیهکهاستحالیدر

.باشدداشتهوجودارودازمتوسطیسود
شود؟انجامبایدکاریچه
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3مورد 

هایسوژههایبافتآوریجمعشاملکهایمطالعهازپس
از(افیاض)بیشتریتحلیلوتجزیهخواهدمیمحققبود،پژوهشی

فرمردصراحتبهاضافیآنالیزاین.دهدانجامبافتی،هاینمونه
.استنشدهبیاناولیهآگاهانهرضایت

کند؟بکسصریحرضایتجدیدتحقیقبرایداردنیازمحققآیا
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 پزشک نوع دوستي که براي آزادي بيمار احترام قائل است و به خود اجازه

.نمي دهد پيش از اطالع از ماهيت واهداف درمان اقدامي براي وي انجام دهد

:دهکننيت آگاهانه تداعيمعموال واژه رضا

فرم بلند و باالي رضايت جهت عمل جراحي که پشت اطاق عمل از همراه مريض

. امضاي آنرا مي گيرند 

يمار پزشک محتاطي که براي سلب مسئوليت از خود و درد سرهاي قانوني از ب

.خود پيش از مداخالت پزشکي رضايت نامه مکتوب مي گيرد 

يد فرم رضايت نامه آگاهانه اي که  در پژوهشهاي مداخله اي با سوژه انساني با

.همراه پروپوزال ارائه شود 

...



معموال بيماران متوجه اطالعات پزشكي نمي شوند.

ند معموال بيماران نمي خواهند در تصميم گيري شركت كن.

بعضاً تصميماتي ميگيرند كه به مصلحت انها نيست.

عمال مشكل است.

:منفيهايگاهديد



رضایت آگاهانه
تاریخچه

کداولینAMA(1846-47)یپزشکاطالعاتمدیریتمسئولیتبرتکیه
پزشکانبرای

بیماربهحقیقتبیانازناشیصدمهازپرهیزغالبرای(Thomas

Percival)

پژوهششاخهدرخصوصا1950دههدرآگاهانهرضایتاصالحظهور
پزشکیهای
بهتوجهافزایشبدنبال1972سالدرامروزیمعنایبهموضوعطرح

بشروحقوقفردیآزادیموضوع
یمارببرایضروریواجتماعیحقیکعنوانبهآگاهانهرضایتطرح

AMAتوسط1981سالدر
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رضایت آگاهانه
داوطلبانه،عمیقدرکاطالعات،افشاءیاارائه)تشکیل دهندهعناصراساسبرتعریف

:(رضایتوکفایتبودن،

وسیله یک شخص برای مداخله خاصانجام یک عمل به •
:  کهفقط و فقط وقتی رضایت آگاهانه محسوب می شود

.  شخص اطالعات در مورد مداخله را دریافت کند-1•
. شخص این اطالعات را درک کند-2•
.شخص آزادانه عمل را انجام دهد-3•
.شخص برای انجام عمل، کفایت الزم را داشته باشد-4•
.شخص برای عمل رضایت بدهد-5•
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واجدردف(ریپذابطالو)آزادانهتوافقازعبارتستآگاهانهتیرضا

(يدرمانيریگمیتصم)پژوهشدرمشارکتبريمبن(سوژه)تیصالح

.آنمرتبطهايجنبهوالزاماتهدف،،تیماهازيآگاهبدنبال

:ف یتعر
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رضایت آگاهانه چیست؟
یکدنکرامضاتنهاانسانیآزمودنیرویبرپژوهشدرآگاهانهرضایت

.نیستفرم

اینبه.داردتداومآزمودنی-پژوهشگررابطه یطولتمامیدرفرآینداین
تصمیمبرباشدداشتهاحتمالکهجدیدیاطالعاتیایافتههرکهمعنی

هرنیزیماربوشودافشااوبرایبرایبگذاردتاثیریبیماررضایتو
رانآوبگیردپسراخوداولیه یرضایتمی تواندبخواهدکهگاه

.کندباطل
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رضایت آگاهانه
 (عناصر)اجزا

الزامات
رضایتجزء
یتصمیم گیر(صالحیت)ظرفیت
(اجبارفقدان)بودنداوطلبانهیاآزادی

اطالعاتجزء
اطالعاتارائه
درکوفهم
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اجزاي رضایت

:رضایت چهار جزء اصلی دارد
اطالعات
درک
تصمیم گیری آزادانه
ظرفیت تصمیم گیری
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یآزاد

یآگاه تیرضا

انتقال تیصالح

رضایت آگاهانه

اطالعات
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رضایت آگاهانه
الگو هاي ارتباطي

ساالرانهپدرمدل
مدارانهمشتریمدل
بیماروپزشکبینمشارکتیگیریتصمیم
وفرمیکتکمیل)اجتماعیقوانینقالبدراینامهآیینمدل

(مستندسازی

(پویایی:فرآیندی)خودمختارانهمدل
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رضایت آگاهانه

16

Level of Participants in Relationships 
 
e.g. Visit to a doctor to seek treatment 
Doctor       Patient 
   Doctor      Patient    
 Patient             Doctor 
Paternalism    Informed Consent   Informed Choice 
 
 
e.g. Visit to a supermarket to buy food 
  Shop       Consumer 
   Shop      Consumer    
 Consumer       Shop 
Paternalism    Informed Consent   Informed Choice  

 

 



انواع رضایت 

در پژوهش بر روی شرکت کنندگان
انسانی، انواع رضایت های ذیل قابل

:برشماری اند

رضایت ضمنی
رضایت فرض شده
رضایت تصریحی
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رضایت آگاهانه

استثنائات

اورژانس

درمانیمصونیت

انصراف
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مبانی و بسترهای اخالقی، اجتماعی و تاریخی قاعده 
رضایت آگاهانه

کرامت ذاتی انسان
احترام به استقالل و آزادی افراد در
تصمیم گیری های مربوط به خود

رضایت

آگاهانه
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اواختياروفرداحترام به 

ر كند كه پزشك قبل از هاتونومي فرد ايجاب مي

پس از ارئه اطالعات اقدامي با او مشورت نموده و

خود بر اساس ارزيابيبه بيمار اجازه دهدكافي 

د و يا تصميم بگيرد ، از بين درمانها يكي را برگزين

.از درمان امتناع كندحتي 



اقدامهردر

عقلودركبامتناسب

اعتقاديوفكريزمينههربا

عدم ضرررسانيو سودمندي 



قطع رابطه پژوهشی/عدم شکل گیری

آنچه 
شرکت /بیمار

کننده انجام آن 
. را مفید می داند

آنچه محقق 
انجام آن را 
. مفیدمی داند
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تالش برای نزدیک کردن دیدگاه ها

نفع از دید 
شرکت 
کننده 

نفع از دید 
محقق
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نفع

ذهنی

نفع 

پژوهشی
1 2

3
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حالت ایده آل

دیدگاه محقق و 
شرکت /بیمار

کننده در مورد 
منفعت  منطبق 

.است

1

2

3
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اخالق

مصلحت جامعه

نفع پژوهشي
نفع 

ذهني 4 32

1

5

6 7

8
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مفاهیم مرتبط با 
موضوع

رضایت آگاهانه برائت اذن 
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قاعده اذن

.استاختیارياذن دادن، عملی •
اشد؛ در صورتی که اذن صادر از اذن دهنده، مطلق نبوده و مقید ب•

مأذون مجاز نیست کاری خارج از محدوده اذن انجام دهد، 
.هرچند انجام آن کار متعارف باشد

.  فرد استحقوق مشروع موضوع اذن شامل تمام •
.باشدمعلوم و معین برای صحت اذن، موضوع اذن باید •
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قاعده برائت 

:ده استدر متون فقهی دست کم سه مصداق برای قاعده تبری، بیان ش•
تبری فروشنده

تبری دامپزشک 
قدامات      تواند پیش از آغاز ابر اساس آن پزشک می: تبری پزشک

.یرددرمانی، از بیمار خود نسبت به نتیجه حاصل از آن، برائت بگ

می کند پیامد هاییبینیپیشخودفعل برایشخصکهمواردیدر•
تواندمی،ی را برای وی به همراه داشته باشدمسؤولیتکه ممکن است 

ذ برائت ضمن بیان احتماالت ممکن با اخ،عقالییشرطبهاستنادبا
 .برهاندمسؤولیتازراخود
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رضایت آگاهانه 

آزادانه

آگاهانه

داوطلبانه
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رضایت 
آگاهانه

ابراء 
طبیب

اذن 
مریض
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محتوای رضایت آگاهانه

معرفي پژوهش گر اصلي و سایر اعضاي تیم مرتبط با آزمودني•
عنوان پژوهش•
(به زبان قابل فهم براي آزمودني عامي)هدف یا اهداف پژوهش •
این که فرد در انتخاب شرکت در پژوهش کامال آزاد است •
.در صورت نپذیرفتن از درمان هاي عادي محروم نخواهد شد•
این که هر وقت که مایل باشد مي تواند  بدون بازخواست یا غرامت از مطالعه خارج شود •
تشرح دقیق مداخالتي که قرار است انجام گیرند و توقعي که از آزمودني وجود خواهد داش•
شرح احتمال تخصیص به شاخه هاي کارآزمایي از جمله دارونما•
( معیار فرد معقول)شرح فوائد و زیان ها و خطرهاي محتمل براي آزمودني •
(پاسخ به تمامي نگراني ها و سوال هاي آزمودني•
س که در صورت عدم پذیرش شرکت در کارآزمایي همچنان در دستر)شرح روش هاي جایگزین •

(آزمودني خواهد بود
مل خواهد تصریح به رایگان بودن مداخله ي پژوهشي و نحوه ي جبران هزینه هایي که آزمودني متح•

شد
تضمین جبران تمامي خسارات احتمالي وارده•
ماره ي تماس معرفي فردي که در صورت پیش آمدن پرسش یا مشکل آزمودني به او مراجعه کند با ش•

يشبانه روز 
اهد و محلي براي گواهي آزمودني مبني بر درک کامل محتواي رضایت نامه و امضاي آزمودني، ش•

پژوهش گر ارشد
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محتوای رضایت آگاهانه

کارآزمایی بالینی•
مطالعات مشاهده ای•
پرسشنامه ایمطالعات •

مطالعه بر روی پرونده ی بیمار•
مطالعه بر روی نمونه های اضافه•
مطالعه بر روی رویان و جنین •
مطالعه بر روی جسد•
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نحوه ی گرفتن رضایت

؟چه کسی باید رضایت را بگیرد•
فرم امضا شده کجا باید نگهداری•

شود؟
نقش کمیته ی اخالق در پژوهش •

چیست؟
چه زمانی باید رضایت امضا شود؟•
اگر همزمان مداخالت درمانی هم •

ن ها انجام می شوند، تکلیف رضایت آ
چه خواهد شد؟
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رضایت آگاهانه در
عمومی اخالق در پژوهش های پزشکیراهنمای 
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

36

13

ا در هر پژوهشی که بر روی آزمودنی انسانی اجرآزادانهو آگاهانهرضایتکسب 
.  این رضایت باید به شکل کتبی باشد. استالزامیمیشود، 

شد، باید ی کتبی غیر ممکن یا قابل صرفنظر بادر مواردی که اخذ رضایت آگاهانه
ته ی اخالق، در صورت تأیید کمی. موضوع با ذکر دالیل به کمیته ی اخالق منتقل شود

.واهد بوداخذ رضایت کتبی قابل تعویق یا تبدیل به رضایت شفاهی یا ضمنی خ



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

37

14
اطالعاتاگر در طول اجرای پژوهش تغییری در نحوه اجرای پژوهش داده شود یا 

ی ی بر ادامهبه دست آید که احتمال داشته باشد که بر تصمیم آزمودنی مبنجدیدی
ق رسانده شرکت در پژوهش تاثیر گذار باشد، باید موضوع به اطالع کمیته ی اخال

ی پژوهش، مراتب به اطالع آزمودنی شود و در صورت موافقت کمیته با ادامه
.اخذ گرددرسانده شود و رضایت آگاهانه مجدداً



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

38

15

برای این .حاصل کندشده اطمینانآگاهانه بودن رضایت اخذپژوهشگر باید از 
گر منظور، در تمامی پژوهشهای پزشکی، اعم از درمانی و غیردرمانی، پژوهش

که عاتیاطالعنوان آزمودنی را از تمامی موظف است فرد در نظر گرفته شده به
.ازدآگاه سمناسبینحواو مؤثر باشند، به گیریتصمیممیتوانند در 



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

39

15

یروشپژوهش، مدتطولپژوهش، اهدافو عنوان: ند برااین اطالعات مشتمل
به گروه مورد شامل احتمال تخصیص تصادفی)کار گرفته شود که قرار است به

سازمانیگیوابستاحتمالی، منافعتعارضتأمین بودجه، هر گونه منابع ، (یا شاهد
.اشدیی که انتظار میرود مطالعه در بر داشته بهازیانو فوایدپژوهشگر، و 



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

40

15
عه تواند هر لحظه که بخواهد از مطالهمچنین، هر آزمودنی باید بداند که می

س خارج شود و باید درباره ی خطرات و زیانهای بالقوه ی ناشی از ترک زودر
ؤاالت و دغدغه پژوهشگر همچنین باید به تمامی س. پژوهش آگاه و پشتیبانی شود

مه ی این موارد باید در رضایتنا. های این افراد، با حوصله و دقت پاسخ بدهد
آگاهانه منعکس شود



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

41

ه به هر رفتارهایی ک. رضایت اخذ شده اطمینان حاصل کندبودنآزادانهپژوهشگر باید از •
به . شودباشد موجب ابطال رضایت آزمودنی میاجبار و یا تهدید، اغوا، فریب نحوی متضمن 

امیل یا پزشک نظیر اعضای ف–برای مشاوره با افرادی که مایل باشد کافیفرصتفرد باید 
بت به باالتری نسسازمانیهمچنین، در پژوهشهایی که پژوهشگر مقام . داده شود-خانواده 

الق تأیید این شیوه ی جذب آزمودنی، باید توسط کمیته ی اخدالیلآزمودنی داشته باشد، 
.شود، در این موارد شخص ثالث و معتمدی باید رضایت را دریافت کند

16



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

42

برایمفهقابلزبانبهوکافیاطالعاتیارائهمستقیممسؤولارشدپژوهشگر•
در.استآگاهانهرضایتاخذوشده،ارائهاطالعاتدرکازاطمینان،آزمودنی
طریقازرسانیاطالعاینها،آزمودنیتعدادبودنزیادنظیردلیلی،بهبناکهمواردی
آگاهفردیانتخابمسؤولکهاستارشدپژوهشگراینمیگیرد،انجامدیگریشخص

.ستابندایندرمذکورشرایطتأمینازاطمینانحصولوکاراینبرایمناسبو

17



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

43

استفادههاییدادهیا(انسانبدنمایعاتوبافتهاشامل)بدنیموادازکههاییپژوهشدر•
آوری،معجبرایبایداست،ردیابیوکشفقابلیامعلومآنهاصاحبانهویتکهمیشود

کهیموارددر.شودگرفتهآگاهانهرضایتآنهاازمجدداستفادهیا/وسازیذخیرهتحلیل،
صورتدرتوانمیکند،دارخدشهراپژوهشاعتباریاباشدغیرممکنرضایتاخذ

اخذبدونشده،ذخیرهبدنیموادیاهادادهازاخالق،یکمیتهتصویبوموردبررسی
.کرداستفادهآگاهانهرضایت
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

44

اید عدم قبول شرکت در پژوهش، یا ادامه ندادن به همکاری، نب•
نظیر –بر خدمات درمانی که در همان مؤسسه تأثیریهیچگونه

وع باید در این موض. به فرد ارائه میشود، داشته باشد–بیمارستان 
.فرایند اخذ رضایت آگاهانه، به آزمودنی اطالع داده شود
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

45

پژوهشازهایجنبهیدربارهآزمودنیکردنآگاهکهمواردیدر•
ازملناکارسانیاطالعضرورتشود،میپژوهشاعتبارکاهشباعث
عاملرفعازدبع.شودتأییداخالقیکمیتهتوسطبایدپژوهشگرطرف

.گیردانجامآزمودنیبهکاملرسانیاطالعبایدمحدودیت،این

20



راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

46

ذهنی،ناتواناننظیرمردم،ازگروههایییاافرادازبرخی
ممکنهکزندانیانیااورژانسی،بیماراننوزاد،وجنینکودکان،

براینندنمیتواکنند،شرکتپژوهشدرآزمودنیعنوانبهاست
یارادافاین.باشندداشتهراالزمآزادییاآگاهیرضایت،دادن

ویژهحفاظتموردبایدومیشونددانستهپذیرآسیبگروهها
.گیرندقرار
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

47

هولتسچوندالیلیبه)نبایدهیچگاهپذیرآسیبگروههایاز
هشپژو.شوداستفادهترجیحیآزمودنیعناونبه(دسترسی
صورتیدراتنهپذیرآسیبجوامعیاگروههاازاستفادهباپزشکی

ویتهایاولوسالمتنیازهایبهپاسخگوییهدفباکهاستموجه
وجودمعقولیاحتمالوشوداجراوطراحیجامعهیاگروههمان
دسوپژوهشآننتایجازجامعهیاگروههمانکهباشدداشته

.بردخواهد
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

48

ایترضاخذیوظیفهپذیر،آسیبگروههایرویبرپژوهشدر
دارند،نیقانوسرپرستکهافرادیمورددر.نمیشودمرتفعآگاهانه

ازآگاهانهرضایتاخذبرعالوهکهاستموظفپژوهشگر
ایترضویازفرد،خودظرفیتبامتناسبقانونی،سرپرست

درتشرکازافراداینامتناعبهبایدحال،هردر.کنداخذآگاهانه
.شودگذاشتهاحترامپژوهش
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راهنمای عمومی اخالق در پژوهش های پزشکی

49

اگر در حین اجرای پژوهش، آزمودنی دارای ظرفیت، 
، واجد ظرفیت خود را از دست بدهد یا آزمودنی فاقد ظرفیت

یت آگاهانه حاصله، رضاتغییرظرفیت شود، باید با توجه به 
ذ ی پژوهش از سرپرست قانونی یا خود فرد اخبرای ادامه

.شود
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!!!زنگ خطر •
 روابط غير پژوهشي محقق و سوژه
(استاد،شاگرد)
(پزشك ،بيمار)
(كارمند، مدير)
هديه قابل توجه براي سوژه
خطر متوجه به عزيزان
 سوژه از گروههاي خاص
سوژه ازطبقات پايين اجتماعي
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آگاهانه در کارآزمايی بالینیرضايت 
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

فرم.باشدكتبيصورتبههموارهبايدبالينيكارآزماييبرايآگاهانهرضايتاخذ-1
ياشركتجهتفردگيريتصميمبرايالزماطالعاتتمامييدربردارندهبايدنامهرضايت

دانشدهذكرراهنمااينبعديبندهايدركهاطالعاتيشامل–پژوهشدرشركتعدم
.باشد–

كهشيپژوهتيمازديگريعضويا-ارشدپژوهشگرتوسطبايدآگاهانهرضايتفرم-2
ينمايندهياآزمودنيو-ارشدپژوهشگرينمايندهعنوانبهدارد،راالزمتواناييوآگاهي
بهآنينسخهيككهشودتهيهنسخهدودرحداقلبايدفرماين.شودامضااوقانوني

.شوددارينگهپژوهشگرتوسطبايدديگرينسخهوشودميدادهتحويلآزمودني
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

،نباشدمکتوبينامهرضايتفرمخواندنبهقادردليليهربهفردكهموارديدر-3
برايفهمقابلزبانبهرافرممندرجاتنباشد،منافعتعارضدارايكهثالثيفردبايد

برعالوهبايدفرمحالت،ايندر.دهدپاسخاوهايپرسشبهداده،توضيحآزمودني
نيزگفتهپيشثالثفردامضايواجدآزمودني،انگشتاثرياامضاوپژوهشگرامضاي

.باشد

كهاينامهرضايتفرماخالق،يكميتهتوسطبررسيبراينامهطرحارسالهنگام-4
اخالقيبررسي.باشدپيوستنامهطرحبهبايدشود،ارائههاآزمودنيبهاستقرار

معتبرآنيآگاهانهرضايتفرمارزيابيوبررسيبدونبالينيكارآزماييينامهطرح
.بودنخواهد
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

.شدبافهمقابلآزمودنيبرايكهشودارائهزبانيهببايداطالعات،رضايتاخذبراي-5
كارآزماييجزيياتمورددروجوپرسبرايكافيفرصتبايدواقانونيينمايندهياآزمودني

كهاستپژوهشيفراينديككارآزماييكهشوداعالممشخصطوربهبايد.باشندداشتهرا
،يزمانهردركارآزماييازشدنخارجياشركتقبولعدمواستداوطلبانهآندرمشاركت
.دادنخواهدقرارتأثيرتحتراويسالمتوحقوقنمونه،ازمراقبت

ازناشيصدماتجبرانبرايتمهيداتسايروبيمهمورددراطالعاتبهبايدآزمودني-6
دركههاييدرمانمورددربايدويچنين،هم.باشدداشتهدسترسيكارآزماييدرمشاركت

رفتگخواهدقراروياختياردركارآزمايي،درشركتدنبالبهناتوانيياصدمهبروزصورت
شودآگاه
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

هر.داردتداومآزمودني-پژوهشگرارتباطپايانتاآغازازكهاستيفرايندآگاهانهرضايتاخذ-7
ياقبولجهتهاآزمودنيگيريتصميمدركهباشدداشتهامکانكهآيددستبهجديدياطالعاتكهزمآن
قرارهاآزمودنياختياردرمکتوبصورتبهبايداطالعاتاينباشد،تأثيرگذارپژوهشدرشركتتداوم
.گيرد

علتبهومحذوريتتحتراخودرضايتهاآزمودنيكهشوداحتياطبايدرضايت،اخذزماندر-8
بايدآگاهانهرضايتدارد،وجوداحتمالاينكهموارديدر.باشندنداده...واداريدرماني،وابستگي

كسبندارد،آزمودنيباايرابطهچنينحالعيندروداردمطالعهازكافياطالعكهديگريفردتوسط
.شود

تيماعضايازيكهيچرو،هميناز.باشدآزادانهبايدپژوهشدرآزمودنيشركتتداوموشروع-9
تحتيا/وتهديداغوا،تطميع،اجبار،موردمطالعهدرمشاركتيادامهبرايراهاآزمودنينبايدپژوهش

.دهندقرارمحذوريت
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

برائتاخذشود،جبرانبايدهاآزمودنيبرايپژوهشبهانتسابقابلخساراتوعوارضتماميكهجاآناز-10
ايترضامراين.شودگنجاندهآگاهانهرضايتفرمدرنبايدونداردبالينيكارآزماييدرجايگاهيهيچذمه

.كندميمتمايزدرمانيينامهرضايتازراپژوهشييآگاهانه

:باشدذيلاطالعاتيدربردارندهبايدشود،ميدادهآزمودنيبهرضايتاخذبرايكهآگاهانهرضايتفرم-11
كارآزماييعنوان-

كارآزماييپژوهشيماهيت-

كارآزماييهدف-

مداخلهيادرمانهربهتصادفيتخصيصاحتمالوكارآزماييدر(مداخلهيا)درمان-

غيرتهاجميوتهاجميهايروششاملگيريپيهايروش-

هاآزمودنيمسؤوليت-
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

.داردپژوهشيماهيتكهكارآزماييازهاييجنبه-

هاآزمودنيبرايكارآزماييبينيپيشقابلمخاطرات-

منافعيگونههيچكارآزمايييكدرچهچنان)كنندگانشركتبرايانتظارموردمنافع-
(.باشدآگاهآنازآزمودنيبايدشودنميبينيپيش

كرذودارونما،گروهبهتخصيصاحتمالآن،معنايتوضيحدارونما،ازاستفادهصورتدر-
.دارونمايكنندهدريافتگروهياشاخهبهتخصيصصورتدراحتماليفوايدوخطرات

ومنافعهمراهبهباشدآزمودنيدسترسدراستممکنكهجايگزيندرمانيهايروش-
هاآنيبالقوهخطرات

پژوهشيمداخالتيواسطهبهآزمودنيبههزينهتحميلعدم-
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

شودايجادفردبراياستممکنكارآزماييجرياندركهصدماتيدرمانوغرامت-

.
.شودذكرآنپرداختينحوهوميزانشود،ميپرداختمطالعهدركنندگانشركتمشاركتقبالدروجهيكهصورتيدر-

.شودميمتحملمطالعهدرشركتاثردرآزمودنيكهمخارجيبازپرداخت-

ازكهدارندراحقاينكارآزماييازمرحلههردرهاآزمودنيكهاينبهتصريحوكارآزماييدرافرادمشاركتبودنداوطلبانه-
.گيردقرارتأثيرتحتايشانمعمولدرمانياكنندپرداختراخسارتيياجريمهباشدالزمكهاينبدونشوندخارجمطالعه

.نشودفاشفردياطالعاتكهنحويبهوآماريصورتبهنتايجانتشاربهتصريحوهاآزمودنيشخصياطالعاتبودنمحرمانه-

پژوهشدراخالقيكميتهجملهازداشت،خواهندراآزمودنياطالعاتبهدسترسيحقكهاشخاصي-
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

هاآنمشاركتتداومبرتأثيرگذارياافرادسالمتمورددرجديدياطالعاتچهچنانكهاينبهتصريح-
.گرفتخواهندقرارجرياندرفرصتاوليندراوقانونيينمايندهياآزمودنيگيرد،قراردسترسدر

برايياناخواستهعوارضوقوعزماندرتواندميآزمودنيكهاشخاصيياشخصتماسيشمارهونام-
.بگيردتماسهاآنباتربيشاطالعاتكسب

.يابدخاتمهاستممکنمطالعهدرفردشركتشرايط،آندركهشرايطيتوصيفوبينيپيش-

كارآزماييدرافرادمشاركتانتظارموردزمانمدت-

ايشانايحرفههايوابستگيوپژوهشگراناحتماليمنافعتعارض-
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رضايت آگاهانه: فصل دوم

خاتمهمقررموعدازقبلكارآزماييدليليهربهچهچنان-12
بايدپژوهشگرياپژوهشييمؤسسهشود،تعليقيايافته

كهدهداطميناناوبهوكندمطلعموضوعاينازراآزمودني
.شدخواهدانجامهاآنبراينيازموردپيگيريومناسبدرمان
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رضایت آگاهانه؟
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رضایت آگاهانه در
حرفه ای نظام پزشکیعمومی اخالق راهنمای 
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رایبموظفاندوابسته،وپزشکیِحَرفشاغالن:126ماده

دگانتصمیمگیرنیاشرکتکنندگاناز،انسانهارویپژوهش

.کنندکسبکتبیآگاهانهیرضایتآنان،جایگزین

اهانهآگازبایدوابسته،وپزشکیِحَرفشاغالن:127ماده

اینبرای.کنندحاصلاطمینان،اخذشدهرضایتبودن

تمامیازراپژوهشدرشرکتکنندگانموظفاندمنظور،

هبباشد،مؤثرآنهاتصمیمگیریدرمیتواندکهاطالعاتی

.سازندآگاهمناسب،نحوی
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راهنمای اخالق حرفه ای نظام پزشکی

کهدرصورتیسازمانعضوپزشکیحرفهمندان:1۳۷ماده

برعالوهکنند،اقدامپژوهشیفعالیتهرگونهبهبخواهند

بهملزمسند،ایندریادشدهاخالقیاستانداردهایرعایت

درپژوهشدراخالقاستانداردهایدربارهیآگاهیکسب

وعمومیاخالقیشیوهنامههایرعایتوخودتحقیقموضوع

ملیکمیتهبهوسیلهیکههستندآنبهمربوطاختصاصی

.میشوداعالم،کشورزیستپزشکیپژوهشهایدراخالق
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Kashan Bazaar|بازار کاشان 
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