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 شما حق داریذ که خود تصمیم بگیریذ

مُافقت خُد را ثبیذ . کىیذ یب وً آغبس را کً ثزای درمبن ضمب مطزح ضذي پیطىٍب دی  خُاٌیذ ثً عىُان یک ثیمبر حق تصمیم گیزی ثب ضمب است، کً آیب می

 .دریبفت ضذي اعالم کىیذثز اسبص اطالعبت 

 .ضمب ٌمیطً امکبن مىصزف ضذن را داریذ

سوب اگز اعتزاضی اس طزف ضمب ضىیذي وطُد، جُاة ضمب ثً عىُان مثجت  ،ددر ثیطتز مُار طُالوی در پیص داریذ، در ٌز   مبنرداگز. میطُد مح

 .مقطعی میتُاویذ عذم تمبیل خُد را اثزاس ومبییذ

 سال 81زیر   بیماران

ثعىُان  -ثزای ایىکً . سبل داریذ، خُد میتُاویذ مُافقت رسمیتبن را اعالم داریذ 51تب  51اگز ثیه . سبل است 51اس   رسمی َ مُافقت تصمیم گیزیحق 

قزار ٌىُس تحت سزپزستی قزار داریذ َ آن ضخص یب اضخبصی کً سزپزستی ضمب را ثعٍذي داروذ ثً اطالعت دستزسی داروذ َ مُرد مزاجعً  -خزدسبل 

 .میگیزوذ

کیاگز  . اگز ضمب مخبلف تصمیم آوٍب ثبضیذ، خُدتبن میتُاویذ تصمیم ثگیزیذ  تطخیص دٌذ کً ضمب صالحیت تصمیم    اس مسئُلیه ثٍذاضت َ سالمتی ی

 .گیزی وذاریذ آن ضخص یب اضخبصی کً سزپزستی ضمب را ثعٍذي داروذ، میتُاوىذ ثزای ضمب تصمیم میگیزوذ

 .آن ضخص یب اضخبصی کً سزپزستی ضمب را ثعٍذي داروذ اس طزف ضمب تصمیم میگیزوذسبل داریذ،  51اگز سیز 

 عقب افتادگی دائمی

 .ثً اطالع ثزسبوذ اَ را یک ثیمبر کً عقت افتبدگی فکزی دارد، وشدیکبن َ یب سزپزست ایه ضخص َظیفً دارد کً مُافقت

 درما ن اورژانس

مثال اگز ثیٍُش ثبضیذ َ . قبدر ثً دادن اجبسي ویستیذ، درمبن ضمب ثذَن اجبسي اوجبم خُاٌذ ضذ  است َ احتیبج ثً درمبن داریذ، َلی اگز ضمب جبوتبن در خطز

 .جبوتبن در خطز ثبضذ

 در شرایط مخصوص  تصمیم شخصی

در ضزایطی   گیزی میذٌذ، حتی اگز ایه تصمیم گیزیضمب ثً عىُان یک ثیمبر حق تصمیم  ثبضذ، کً ثً می ثٍذاضت َ درمبن دارای یک سزی قُاعذ قبوُن

 .مىجز ثً مزگ ضُد

 :ثً ضزح سیز است ایه ضزایط

 اعتصبة غذا 

 مخبلفت ثزای اٌذای خُ ن 

 درمب ن ثیمبر یٍبی غیز قبثل عالج 

                                          

 


