دستورالعمل ترخيص با ميل شخصي بيمارستان فوق تخصصي دکتر علي شریعتي
مقدمه:
بند  2ماده  59قانون مجازات اسالمي مي گويد  :هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخصي يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني
آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود جرم نخواهد بود .حق انتخاب و چگونگي انجام درمان ،مهم ترين حق بيمار است .بيمار مي
تواند پيشنهاد درماني پزشك معالج را با آگاهي از عواقب آن و بامسئوليت شخصي خود قبول و يا رد نمايد  .پيش از شروع خدمات بيمار بايد در جريان اين
نوع خدمات اورژانس و نتيجه آن و خطرات موجود قرارگيرد  .رضايتي كه از اين طريق كسب مي شود را رضايت آگاهانه مي نامند  .چند نوع رضايت بيمار
وجود دارد:
رضایت صریح  :بايد از هر فرد بالغ و آگاه قبل از درمان وي اخذ شود  .بيمار باالي سن قانوني ،قادر به تصميم گيري است و بايد از اقدامي كه در
مورد وي انجام خواهد گرفت و خطرات احتمالي اين اقدامات مطلع باشد .اصوالً بايد بيمار اعالم كند كه او كليه اطالعات ،تأثيرگذار در تصميموي براي
قبول يا رد درمان را دريافت كرده و در واقع تفهيم شده است  .رضايت شفاهي يا به صورت اشاره با سر هم رضايت صريح محسوب ميشود.
رضایت صغير  :رضايت براي درمان صغير و يا عقب مانده ذهني را بايد از والدين و يا قيم قانوني اخذ نمود .در غياب والدين يا قيم قانوني و يادر
صورت عدم رضايت والدين به درمان و در شرايطي كه بيمار ( كودك زير سن قانوني يا عقب مانده بود ) در معرض خطر جدي و تهديد ومرگ يا نقص
عضو باشد رضايت والدين شرط نمي باشد.
رضایت مفروض  :مربوط به مواقعي است كه بيمار در يك موقعيت اورژانس كه بيمار در خطر جدي و يا خطر مرگ باشد و هوشيار نيست ياقادر به
تصميم گيري نمي باشد (مثالً بيماري كه به علت ضربه مغزي گيج است ) و قانون فرض را بر اين مي گذارد كه بيمار به درمان اورژانسي رضايت خواهد
داد .اين رضايت همچنين شامل مواقعي است كه بيمار ابتدا درمان را رد مي كند ولي به علت آسيب ديدگي يا بيماري هوشياري خود را از دست مي دهد.
منشور حقوق بيمار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي چنين حقي را تا حدودي پذيرفته و به بيمار حق مي دهد با دریافت اطالعات ضروري در
انتخاب شيوه درماني مشارکت کند و یا رضایت شخصي خود را از خاتمه درمان اعالم و یا به دیگر مرکز درماني مراجعه کند ،اما
در مواردي که بيماري ،سالمت جامعه را به خطر مي اندازد و یا جان بيمار در معرض خطر مستقيم و فوري قرار دارد ،این امر
قابل چشم پوشي موقت است.
از آنجا كه قسمت اعظم مردم ،غير از بخش هاي اورژانس بيمارستان ها ،مكان مشخصي براي دريافت خدمات درماني مورد نياز خود ندارند .بخش
اورژانس ،مهم ترين بخش ارائه خدمات درماني است كه بايد خدمات آن كامالً ايمن باشد .از سوي ديگر ،روز به روزمسئوليت هاي بيشتري از قبيل آموزش
بيمار ،پيگيري مراقبت از بيمار بر دوش كاركنان اورژانس گذاشته مي شود .در اورژانس بايد فرآيند ترخيص بيمار نيز ،با همان دقت وتأملي انجام شود كه
ارزيابي و درمان او در زمان اقامتش در بخش اورژانس ،انجام مي شود .بعضي از اين بيماران به داليل مختلف خود خواستارترخيص قبل و يا حين ارائه
خدمات تشخيصي يا درماني مي باشند كه بايد عالوه بر اجراي استانداردهاي ترخيص بيمار به نكات ديگري نيز ( مانندجنبه هاي قانوني ) در فرآيند
ترخيص ايشان توجه نمود هر وقت بيماري ،بستري شدن در بيمارستان را رد مي كند يا اقدامات تشخيصي يا درماني پيشنهاد شده را پس مي زند و يا
اصرار به ترك بخش اورژانس قبل از تكميل اقدامات تشخيصي دارد ،پزشك و تيم پزشكي با يك معضل اساسي روبرو مي شوند و بايد به سؤاالت زير
پاسخ دهند:
آيا بايد به بيمار اجازه داده شود كه بخش اورژانس را ترك كند يا از چنين اقدامي جلوگيري شود ؟ اگر قرار است اجازه داده شود ،چگونه مي توان به
بهترين وجه به بيمار كمك نمود و خدماتي در جهت سالمت بيمار به وي ارائه داد و در عين حال خود را نيز از عواقب قانوني تصميم احتماالً غيرعاقالنه
بيمار در امان نگاه داشت_..
پاسخ به بيماري که از دریافت مراقبت امتناع مي کند:
بيماراني كه تمايل دارند بخش اورژانس را برخالف توصيه هاي پزشكي ترك كنند ممكن است باعث يك بحران كاري وخشم كاركنان بخش اورژانس
شوند .اين تصميم در واقع ردكردن توصيه هاي پزشكي است و ممكن است به دليل نارضايتي از مراقبت هاي انجام شده در بخش اورژانس باشد .ترخيص
با رضايت شخصي يك فرم نيست بلكه يك فرآيند قانوني پنج مرحله اي است .وقتي يك بيمار اورژانس را عليرغم توصيه پزشك ترك مي كند ،پزشك
بايد خودش را براي يك فرآيند ترخيص طوالني تر و دشوارتر آماده كند و عالوه بر اقداماتي كه حين ترخيص انجام مي دهد بايد براي اينگونه بيماران
وقت بيشتري را اختصاص دهد و اقداماتي را طبق آنچه در ادامه آمده است انجام دهد.
اقدامات پنج گانه:
آرام سازي بيمار و همراهانتأييد صالحيت بيمارشرح مراقبت هاي توصيه شده و خطرات امتناع از پذيرش آنتكميل فرمآموزش هنگام ترخيصاقدام اول  -آرام سازي بيمار و همراهان
در مواردي كه بيمار قصد ترك اورژانس را دارد نبايد فوري فرم ترخيص با رضايت شخصي را به بيمار داد تا امضاء كرده و بخش را ترك كند.اين يك
اقدام نامناسب است كه به طور قطع نخواهد توانست از بيمار و پزشك در مقابل عواقب خطرناك احتمالي محافظت كند .ممكن است بيماربعدها بيان كند

كه در زمان ترك بخش اورژانس به خوبي از خطرات احتمالي آن آگاه نبوده است .در ابتدا پزشك بايد به قدر كافي بيمار را آرام كند به طوري كه وي آن
قدر در بخش اورژانس بماند تا دستورات و مراقبت هاي مناسب را دريافت كند .بيماري كه آرام شده است بهتر دستورات را مي پذيرد.
اقدام دوم  -تأیيد صالحيت
بيماران مسئوليت عمده مراقبت از خود را به عهده دارند ،به جز در مواردي كه صالحيت ندارد و اطالعات بيماران در مورد انتخاب نحوه مراقبت ازخود
كافي نمي باشد  .وقتي اين استثناء ها وجود داشته باشند بخش اورژانس و كاركنان آن مسئول بيمار خواهند بود .وقتي بيماري واجد صالحيت نيست يا
اطالعات كافي ندارد ،انتخاب ها و توانايي و شايستگي وي براي تبعيت از آموزش ها و دستوراتي كه هنگام ترخيص به او داده مي شوندكاهش مي يابد.در
مواردي كه بيمار آن قدر آشفته باشد كه از ماندن بيشتر به منظور دريافت برگه هاي مربوط به ترخيص امتناع كند و در عوض اصرار داشته باشدكه بخش
اورژانس را فوري ترك نمايد ،موضوع مهم اين است كه آيا وي " صالحيت "دارد چنين تصميمي را اتخاذ كند يا خير؟ بايد مطمئن شدكه بيمار قادر است
كه تصميم آگاهانه و منطقي بگيرد و قصد خودكشي ندارد و تحت تأثير موادمخدر يا الكل نمي باشد .بيماري كه از نظر روحي،رواني و جسمي آسيب ديده
است احتماالً نمي تواند كليه اطالعات داده شده را درك كند.شخص واجد صالحيت به فردي اطالق مي شود که به صورت روشن و واضح
قادر به تصميم گيري مي باشد .اشخاصي که داراي اختالل ذهني یا مشكل رواني یا تحت تأثير الكل و موادمخدر مي باشند در
این مرتبه قرار نمي گيرند  .فرد بالغ وواجد صالحيت این حق را دارد که از درمان امتناع کند مگر اینكه بيماري وي براي جامعه
نيز مخاطراتي را ایجاد نماید.اغلب اوقات عدم صالحيت بيمار ناشي از يك اختالل موقتي است كه نياز به مراقبت و تحت نظر گرفته شدن دارد (
مثل مستي ناشي از مصرف الكل  ).لذا توصيه مي شود آن قدر در بخش اورژانس نگاه داشته شوند تا بتواند به سالمت راه برود و از خودش مراقبت
كند.بيماراني كه هوشيار نيستند و جراحات يا ناخوشي قابل توجه دارند ،بايد آن قدر در بخش بمانند كه عللي كه هوشياري ايشان را مختل كرده است
برطرف شود و آن گاه مي توان همانند بيماران داراي صالحيت و با لحاظ كردن همان نكات در مورد ترخيص با رضايت شخصي به ايشان اجازه داد  .اگر
نشانه اي از عدم صالحيت بيمار وجود داشته باشد ،در صورت عدم تأييد صالحيت بيمار ترخيص با ميل شخصي جايگاه قابل توجيهي ندارد ولي در
صورتي که در نهایت بيمار یا قيم قانوني وي تصميم به ترخيص گرفت باید در برگه ترخيص با رضایت شخصي وضعيت جسمي
و رواني وي به وضوح قيد شود .اگر بيمار هوشيار بوده و قادر است كه توضيحات پزشك در مورد موقعيت خود و عواقب ترك زود هنگام بخش
اورژانس را بفهمد ،نمي توان وي را بر خالف خواست و اراده خود در بخش اورژانس نگاه داشت .فقط آن دسته از بيماراني را كه براساس ارزيابي هاي
وضعيت رواني ذاتاً و يا به
صورت بالقوه براي خود يا ديگران خطرناك شناخته مي شوند ،مي توان به اجبار در بخش اورژانس نگاه داشت .در این موارد اگر عليرغم توصيه
پزشك بيمار یا قيم قانوني وي قصد ترخيص را داشته باشد مي توان مراتب را به دادستاني اعالم تا در صورت
صالحدید با دستور قاضي بيمار تحت درمان قرار گيرد.در صورت عدم تأیيد صالحيت بيمار جهت تصميم گيري آگاهانه و منطقي
موضوع با حضور پزشك معالج حاضر ،مسئول شيفت بخش مورد نظر ،سوپروایزر و در صورت نياز حراست ،انتظامات و ...
صورت جلسه شده و از ترخيص بيمار ممانعت به عمل آید و ادامه درمان طبق نظر پزشك معالج تا زمان اضطرار بدون اخذ
رضایت در مرکز درماني صورت پذیرد و یا مراتب را به دادستاني اعالم تا در صورت صالحدید یا دستور قاضي بيمار تحت درمان
قرار گيرد.
نكته  :بيمارستان مي تواند در مواردي كه براي تأييد صالحيت با مشكل مواجه مي شود از مشورت متخصصين پزشكي قانوني و روانپزشكان كمك بگيرد.
اقدام سوم – شرح مراقبت هاي توصيه شده و خطرات امتناع از پذیرش آن
بايد علت تمايل بيمار يا بستگان وي به ترخيص را فهميد و سعي كرد بيمار را مجاب به قبول درمان نمود و به دليل اهميت ادامه درمان يا انتقال به ساير
بيمارستان ها عواقب احتمالي رد كردن درمان توسط بيمار را كامالً براي بيمار و اطرافيان وي تشريح كرد .در صورت امكان روش " جايگزيني "را نيز در
ذهن داشت و به بيمار پيشنهاد داد (.به عنوان مثال به جاي آنتي بيوتيك تزريقي نوع خوراكي تجويز نمود ).اين رويكرد حتي اگر درنهايت بيمار با رضايت
شخصي بخش اورژانس را ترك كند ،چندين پيامد مثبت در بردارد.وقتي كه پزشك از علت تمايل بيمار به ترخيص آگاه شود بايد در مورد تشخيص اوليه
خود  ،علت درخواست آزمايشات  ،پيشنهاد اقدامات درماني ،و يا توصيه به بستري در بيمارستان به بيمار بيشتر توضيح بدهد .پزشك بايد با بيان ساده و با
دقت نگراني خود را از اين كه بيمار مراقبت پيشنهاد شده را نمي پذيرد ابراز كند .پزشك بايد با صراحت در مورد پيامدهاي باليني بالقوه امتناع از دريافت
مراقبت و به خصوص خطرناكترين عواقب ممكن به بيمار هشدار دهد.مناسب است كه ضمن احترام به حقوق بيمار در مورد حفظ اسرار بيماري ،پزشك
خصوصي ،خانواده و دوستان وي را نيز در جريان بحث مشاركت داد .حمايت خانواده و دوستان بيمار ،اغلب در فرونشاندن ترس وي مفيد است و حتي در
مواردي اين كار براي ترغيب بيمار به اين كه يك مسيرعاقالنه را در پيش بگيرد الزم است.
اقدام چهارم – تكميل فرم
هميشه نمي توان اميدوار بود كه بتوان تمام بيماراني را كه تمايل به ترخيص يا رضايت شخصي دارند ترغيب كرد كه تغيير عقيده بدهند و بپذيرند كه در
بخش اورژانس بستري بمانند و ارزيابي هاي مورد نياز را تكميل كنند .واكنش افراطي و ترساندن بيش از حد چنين بيماراني نيز نامناسب است و ممكن
است شرايط را بدتر كند.در مورد بيماراني كه حاضرند و به صورت رسمي با رضايت شخصي بخش اورژانس را ترك كنند طبق قانون در اين وضعيت بايد
كليه خطرات وعواقب اين كار را به بيمار توضيح داد سپس بايد از بيمار تقاضا شود كه فرم " مصونيت قانوني " يا همان فرم رضايت نامه ترخيص با ميل
شخصي را امضاء كند .فرم امضاء شده يا شهادت اين موضوع كه بيمار از امضاي فرم خودداري كرده ،بايد ضميمه پرونده و در گزارش بيمارستان قيد
شودارائه اسناد و مدارك جامع و دقيق عامل اصلي حفاظت در برابر شكايات قانوني و اتهام به درمان غلط و كوتاهي در هنگام امتناع بيمار از درمان
ميباشد.

فرآيند تكميل فرم ترخيص با رضايت شخصي اين فرصت را فراهم مي كند كه در مورد افكار و احساسات بيمار بحث شود و اين كار خود ممكن است
منجر به روشن شدن سوء تفاهم و در نهايت رفع كشمكش شود .گفتگوي كامل و بي پرده بيمار و پزشك كه در جريان ترخيص با رضايت شخصي
صورت مي گيرد ،باعث ايجاد همان ارتباطي مي شود كه قبالً به علت شلوغي بخش اورژانس ،بيمار از آن محروم بوده است .چنين فرمي مي تواند به
راحتي تمام اصول الزم در مستند سازي را در خود جا دهد و يك چارچوب آماده كند و بدين ترتيب به عنوان يك راهنماي مفيد عمل كند .بهتر است كه
بيمار با امضاي فرم رضايت شخصي ترخيص شود تا اين كه پزشك با ترخيص به شكل عادي ارزيابي خود را از وضعيت سالمت بيمارزير سؤال ببرد .با
چنين اقدامي ( يعني استفاده از فرم ترخيص با رضايت شخصي ) ممكن است بيمار اهميت مسئله امتناع از دريافت مراقبت را درك كند .همچنين يك فرم
ترخيص با رضايت شخصي كه به درستي تكميل شود ،نشان مي دهد كه يك فرآيند قانوني صحيح دنبال شده است.كادر درماني گزارشي از سعي خود
براي ترغيب بيمار تهيه كرده و از بيمار بخواهدكه آن را با صداي بلند بخواند .ضروري است فرم در حضورشاهد در دو نسخه امضاء شود .اگر خود بيمار
فرم را امضاء نكرد از اشخاص موجود در اورژانس شهادت نامه كتبي با امضاء و مهر مسئول بخش وسوپروايزر مبني بر اينكه بيمار ازدرمان و امضاء كردن
فرم مربوطه خودداري مي كند اخذ گردد .بايد يك نسخه از فرم ترخيص با رضايت شخصي
پس از تكميل به بيمار داده شود و نسخه دوم در پرونده نگهداري شود.
اقدام پنجم  -آموزش هنگام ترخيص
اصل و پايه اي كه بايد در ارزيابي كفايت ترخيص مورد توجه قرار گيرد اين است كه بيماران بايد وضعيت پزشك خود و مسئوليت هايشان رادرك كنند،
بدانند كه بيماري ايشان چگونه ممكن است پيشرفت كند ،و اگر چنين شود چه كاري بايد انجام دهند .بيمار بايد به صورت مناسبي ازخطرات و فوايد درمان
توصيه شده آگاه شود .آگاه كردن صحيح بيمار شامل ارزيابي بيمار و خانواده اش از نظر توانايي درك دستورات ،تبعيت ازدستورات ،و در نظر گرفتن خطرات
و فوايد دستورات است .در زمينه آموزش مناسب هنگام ترخيص بايد موارد زير را مدنظر قرار داد:
درك بيماران مانند ( ظرفيت فكري و فرهنگي بيمار يا خانواده وي  ،سطح سواد و توانايي درك زبان دستورات)توانايي بيمار يا خانواده او براي اجراي آموزش ها و دستوراتتوجه به نيازهاي مربوط به مراقبت از بيمار در خانهقبل از ترك مراقبتها بايد اعمال زير را انجام داد:
نوشتن دستورات ترخيص با زباني ساده قابل فهم و بدون استفاده از اصطالحات پزشكي ،امري ضروري است .بعد از اين كار بايد دستورات به صورت
شفاهي و با استفاده از كلمات و مفاهيم رايج و قابل فهم به بيمار ارائه شود ،به طوري كه حتي كم سوادترين بيماران نيز به بهترين شكل آن را درك
كنند .دستورات هنگام ترخيص بايد شامل تشخيص احتمالي ،آموزش مراقبت از زخم يا جراحت ،ليستي از تمام داروهاي تجويز شده ،تشخيص
اوليه،آزمايشات ،پيشنهاد اقدامات درماني ،مخاطرات احتمالي و ارجاع به پزشك مربوطه براي مورد ارزيابي مجدد ،هشدارها ،احتياط ها،كنترل ها ودستورات
خاص ديگر باشند.
بايد به بيمار تأكيد شود كه در صورت تغيير عقيده و تمايل به پذيرش درمان توصيه شده يا بدترشدن وضعيتش حتماً به بخش اورژانس مراجعه كند .اين
توصيه ها نيز بايد ثبت و مستند شوند .دستورات بايد هم به صورت شفاهي و هم به صورت كتبي ارائه شوند و در فرم ترخيص ثبت شوند .بايد يك نسخه
از فرم ترخيص نيز كه درآن اطالعات كامل و دقيقي ثبت شده اند در اختيار بيمار قرار گيرد .اين فرم دستورات ترخيص را تكميل مي كند و موضوعات
مورد اختالف را شرح مي دهد .اين كار همچنين به بيمار فرصت مي دهد كه بعدها در مورد عواقب بالقوه تصميمش تعمق و فكر كند.بايد تشخيص اوليه
اي كه توسط پزشك اورژانس مطرح شده است ،به بيماران گفته شود .بيماران بايد آگاه شوند كه اين يك تشخيص خام است كه ممكن با گذشت زمان
تغيير كند .آموزش ها و دستورات حين ترخيص به طور خاص با هدف شناسايي مشكالت بالقوه و نيازمند پيگيري صادرشوند.بيماران بايد بفهمند كه
دستوراتي كه درباره درمان و داروها و نسخه ها به ايشان داده مي شود براي درمان صحيح بيماري شان ضروري است.دستورات هنگام ترخيص در مورد
پيگيري بايد مختص بيمار و با فواصل زماني متناسب با مشكل بيمار باشند .بايد فهرستي از حاالت پرخطر وعوارض خاصي كه ممكن است پيش بيايد ،به
همراه دستورات كامالً شفاف از جمله فواصل پيگيري در صورت بروز اين عوارض به بيمار داده شود.
همچنان كه قبالًبيان شد ،نبايد بيمار را به خاطر تصميم ترخيص با رضايت شخصي مورد تمسخر قرار داد يا باعث شد احساس گناه كند .لزوميندارد اين
حقيقت را كه بيمار حق خود مبني بر ترخيص با رضايت شخصي استفاده كرده است يك توهين شخصي بدانيم ،يا آن را يك موضوع خصومت آميز ياستيزه
جويانه در نظر بگيريم.زماني كه خطرات و مزاياي يك دستور ويژه براي بيمار توضيح داده نشود ،مي توان گفت كه آموزش زمان ترخيص بيمار ناكافي
بوده است .عدم ارزيابي صحيح توانايي بيمار در درك آموزش ها و دستورات به دليل مشكالت مربوط به اختالف زبان يا ناتواني ذهني ،مسئوليت زيادي
براي كاركنان بخش اورژانس ايجاد مي كند .آموزش ها و دستورات حين ترخيص در مورد يك بيمار ناتوان يا بي صالحيت زماني كافي محسوب ميشود
كه يك فرد متعهد از افراد خانواده و يا دوستان او بتواند به بيمار كمك كند و مسئوليت اين كار را بپذيرد.يك پايان دوستانه با احتمال بيشتري منجر به
يك نتيجه مثبت مي شود .چرا كه بيشتر مي تواند بيمار را به مراجعه جهت پيگيري و يا انجام بهتردستورات زمان ترخيص برانگيزد .پزشك بايد به بيمار
خاطر نشان كند كه چنانچه وي تغيير عقيده بدهد و يا اين كه حالش بدتر شود مي توانددوباره به اورژانس مراجعه كند.
فرم ترخيص با رضایت شخصي
بخش ابتدائي  :كه توسط پزشك اورژانس تكميل و امضاء مي شود .در مورد درمان و يا مراقبت خاص توصيه شده به بيمار راهنمايي مي كند وليستي از
خطرات و عوارض احتمالي ناشي از امتناع از دريافت مراقبت در آن آورده مي شود.
بخش دوم  :سپس از بيمار خواسته مي شود كه ضمن اقرار به اين كه از خطرات و عوارض اعالم شده آگاهي دارد ،در خواست ترخيص با رضايت شخصي
را امضاء كند .همچنين__________ كه با الفاظ و عبارات خود داليل خود را براي امتناع از دريافت مراقبت بنويسد .اين كار گواه بر اين نكته است
كهئبيمار به طور كامل از شرايط آگاه بوده است.

بخش سوم  :فرم تكميل شده بايد در حضور شاهدان كه شامل يكي از كاركنان اورژانس و يكي از همراهان بيمار است ،براي بيمار خوانده شود.سپس
شاهدان بايد فرم را امضاء كنند .وقتي كه يك بيمار از امضاء فرم و يا حتي از دريافت دستورات حين ترخيص امتناع مي كند ،ضروري است حداقل يك
شاهد گزارش ارائه شده از جانب پزشك را گواهي كند.نكاتي كه شايسته است توسط پزشكان و كادر درماني در هنگام تصميم گيري براي بيمار ،بستگان و
شاهدان مد نظر قرار گيرد:
احراز هويت بيمار  /ولي  /سرپرست  /نماينده قانوني و شهود بر اساس مدارك هويتي معتبر ( شناسنامه  ،كارت ملي  ،گواهينامه  ،گذرنامه )خواهدبود و
انجام آن هنگام تنظيم فرم و اخذ كپي آن الصاق به فرم الزامي است.
در صورتيكه بيمار بالغ  ،عاقل و هوشيار و مختار بوده ( تحت اجبار و اكراه قرار نداشته ) و قصد رضايت داشته باشد ،اولويت اخذ رضايت باخوداوست نه
هيچ فرد ديگر.در مورد صغار ( سن زير  18سال ( بيماران رواني ،بيماران با كاهش سطح هوشياري ولي قهري « به هر درجه » اهليت رضايت و برائت
به ترتيب بابيمار ( پدر و جد پدري ) ،فرزند و سپس قيم قانوني ( با ارائه قيم نامه ) بيمار خواهد بود رضايت افراد غير ،فاقد وجاهت قانوني است.درمواجهه
با موارد در خواست ترخيص بيماران با كاهش سطح هوشياري ،كودكان زير سن قانوني ،بيماران رواني و عقب مانده كه ترخيص آنان خطرات جاني يا نقص
عضو براي بيمار و جامعه به همراه داشته باشد مي توان با مكاتبه با مراجع قضايي از ترخيص بيمار ممانعت بعمل آورد.درموارد اورژانس و وضعيت بحراني
بيمار تشخيص اين موارد با پزشك معالج و يا پزشك مقيم بيمارستان است اخذ رضايت نبايد موجب تأخيرو مسامحه در درمان گردد و خدمات درماني
بايد با فوريت و جديت پيگيري شود.شهود ترجيحاً يك نفر از بستگان درجه يك يا همراهان بيمار و يك نفر هم از كاركنان بخش ،غير از پزشك معالج
باشد__.

