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 سازیقانون نوزادان، رضایت کودک خردسال بالغ و ایمن
The Infants Act, Mature Minor Consent and Immunization

  قانون نوزادان چیست؟

سال را شرح  19قانون نوزادان جایگاه قانونی کودکان زیر 
  دهد.می

شده در قانون نوزادان یکی از موضوعات مطرح
در قانون اطفال بیان  های بهداشتی کودکان است.مراقبت

یک درمان  شده کودکان می توانند خود برای دریافت
پزشکی رضایت بدهند مادامی که ارائه کننده خدمات 

بهداشتی و درمانی مطمئن شده باشد درمان مذکور به نفع 
کودک بوده و کودک جزییات درمان، شامل ریسک ها و 

ارائه کننده خدمات بهداشتی و  مزایا را درک کرده است.
درمانی وظیفه دارد شرایط را ارزیابی کرده و اطمینان 

  صل نماید که کودک جزییات درمان را درک می کند.حا

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره قانون اطفال به 
www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/com

plete/statreg/96223_01 .مراجعه کنید 

 از "رضایت فرد خردسال بالغ" چیست؟منظور 

رضایت » شوند.سال "خردسال" نامیده می 19 کودکان زیر
رضایتی است که یک کودک پس از « خردسال بالغ

های بهداشتی و دهنده مراقبتارزیابی توسط یک ارائه
مشخص شدن اینکه دارای درک و آگاهی الزم برای 

 رضایت دادن است، برای دریافت یا انصراف از
کودکی که با تشخیص یک  دهد.های بهداشتی میمراقبت

های بهداشتی قادر به دادن رضایت دهنده مراقبتارائه
  شود.ارزیابی شود، "فرد خردسال بالغ" نامیده می

تواند مستقل از کودکی که خردسال بالغ باشد می
های های ولی یا سرپرست تصمیمات مراقبتخواسته

در بریتیش کلمبیا هیچ سن  ند.بهداشتی خود را اتخاذ ک
مشخصی وجود ندارد که کودک در آن سن قادر به 

 دهی تلقی شود.رضایت

های بهداشتی در صورتیکه اطمینان دهنده مراقبتارائه
حاصل کند که کودک در خصوص موارد زیر آگاه است، 

تواند رضایت کودک را تأیید کند و به بهترین نحو که به می
دون دریافت رضایت از جانب ولی یا نفع کودک باشد، ب

 های بهداشتی کند:سرپرست اقدام به ارائه مراقبت

 لزوم مراقبت بهداشتی 

 شود ومواردی را که مراقبت بهداشتی شامل می  

 مزایا و ریسک های مراقبت بهداشتی  

سازی چگونه ارتباط "رضایت خردسال بالغ" با ایمن
 است؟

ای به طور کودکان مدرسهسازی در بریتیش کلمبیا، ایمن
های شود )و در پایهارائه می 9و پایه  6 معمول در پایه

سازی عقب مانده باشند یا دیگر اگر کودکان از برنامه ایمن
های قابل پیشگیری با در معرض خطر برخی بیماری

ها توسط پرستاران بیشتر اوقات، واکسن واکسن باشند(.
در مدارس ارائه سازی تشکیل شده های ایمنکلینیک

توانند واکسن را در یک واحد کودکان همچنین می شوند.می
بهداشت، کلینیک کودکان، مطب پزشک یا داروخانه 

دهنده در تمام این مراکز، اگر ارائه دریافت کنند.
های بهداشتی توانایی کودک برای اتخاذ این تصمیم مراقبت

ای دریافت تواند از جانب خودش بررا تأیید کند، کودک می
 واکسن رضایت دهد.

اگرچه سن مشخصی وجود ندارد که کودک در آن سن قادر 
تشخیص داده شود، اما روال معمول این است که والدین یا 

سازی سال و کوچکتر برای ایمن 12سرپرستان کودکان 

با این وجود، ممکن است  دهند.فرزند خود رضایت می
د که کودک در این ای وجود داشته باشدهندهشرایط تسهیل

به کودکان بزرگتر فرصت  سن بتواند خود رضایت دهد.
اگر کودکی  شود که از طرف خود رضایت دهند.داده می

از دریافت واکسنی که ولی یا سرپرست ایشان برای آن 
اند خودداری کند، باید خطرات عدم دریافت رضایت داده

  این واکسن به ایشان اطالع داده شود.

سازی هر کودکی که از جانب خود رضایت سوابق ایمن
شود، مگر دهد با ولی یا سرپرست به اشتراک گذاشته نمی

  با اجازه کودک.

گیرد که های بهداشتی چگونه تصمیم میدهنده مراقبتارائه
  سازی رضایت دهد یا خیر؟آیا کودک قادر است برای ایمن

رضایت از های بهداشتی قبل از پذیرفتن دهنده مراقبتارائه
جانب کودک، باید در مورد واکسن اطالعاتی به کودک 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96223_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96223_01


یا  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkبه نشانی  HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 

جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی  واحد محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید.

www.HealthLinkBC.ca  در  تماس بگیرید. 7-1-1 برای افراد ناشنوا و کم شنوا با شماره )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره

 زبان موجود است. 130صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از 

های بهداشتی اطالعات زیر دهنده مراقبتارائه ارائه دهد.
گیری از یک منبع استانی مانند را با بهره

HealthLinkBC Fileکند:، به همراه کودک بررسی می  

 کدام واکسن را باید دریافت کند  

 سازیفواید و مزایای ایمن  

 سازیطرات عدم دریافت ایمنخ  

 عوارض جانبی معمول و مورد انتظار  

 عوارض جانبی وخیم نادر  

 دالیل پزشکی عدم دریافت واکسن 

دهد تا های بهداشتی به کودک فرصت میدهنده مراقبتارائه
اطالعات را به طور کامل بخواند و به او اجازه سؤال 

پرسیده می شود سپس از کودک چند سوال  دهد.پرسیدن می
تا اطمینان حاصل شود که ایشان اطالعات را درک کرده و 

های دهنده مراقبتاگر ارائه آماده است. گیریبرای تصمیم
بهداشتی اطمینان حاصل نکند که کودک آگاهی یافته است، 

سازی یا کودک برای تصمیم گیری آماده نباشد، کودک ایمن
 نخواهد شد.

به ارائه رضایت برای کودک آیا ولی یا سرپرست قادر 
  هستند؟ 9 کالس

های سازی مانند فایلفرم های رضایت و اطالعات ایمن
HealthLinkBC File هایی که در مدرسه سازیایمن

از والدین یا  شوند به خانه ارسال خواهند شد.ارائه می
شود که به اتفاق هم سرپرستان و فرزندانشان درخواست می

کنند، درباره آن بحث کنند و برای اطالعات را بررسی 
تواند از این به نوجوانان می گیری کنند.سازی تصمیمایمن

گیری در مورد سالمتی عنوان فرصتی برای آغاز تصمیم
نوجوانان این فرصت را خواهند داشت تا  خود استفاده کنند.

نامه با سازی خود تصمیم بگیرند، چه رضایتبرای ایمن
 ست در اختیار داشته باشند یا خیر.امضای ولی یا سرپر

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://immunizebc.ca/

