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 سازی قانون کودکان، رضایت خردسال بالغ و ایمن

The Infants Act, Mature Minor Consent and Immunization 

 کودکان چیست؟ قانون

سال را  ۱۹قانون کودکان جایگاه قانونی کودکان زیر 

 دهد. توضیح می

 

هایی که در قانون کودکان پوشش داده  یکی از سرفصل

شود موضوع مراقبت بهداشتی کودکان است. قانون  می

توانند مستقالً در مورد  کند که کودکان می کودکان مقرر می

مادامی که مراقبتگر   درمان پزشکی خود رضایت بدهند،

بهداشتی مطمئن باشد که آن معالجه بیشترین منفعت را 

برای کودک دارد، و کودک جزئیات آن درمان، از جمله 

کند. تشخیص درک کودک  خطرها و منافع آن، را درک می

ی مراقبتگر بهداشتی  از درمان و اطمینان از این امر وظیفه

 است.

 

ن کودکان، از این پیوند ی قانو برای آگاهی بیشتر در باره

دیدن کنید:  

www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/s

tatreg/96223_01. 

 چیست؟« رضایت خردسال بالغ»

خردسال »سال سن داشته باشد  ۱۹کودکی که کمتر از 

به « رضایت خردسال بالغ»شود.  نامیده می« )صغیر(

از ای برای مراقبتهای بهداشتی اشاره دارد که  رضایتنامه

که طبق تشخیص یک مراقبتگر  می شودکودکی ارائه سوی 

بهداشتی، از فهم الزم برای رضایت دادن برخوردار است. 

به تشخیص مراقبتگر بهداشتی از توانایی  کودکی که بنا

 نامند. می« خردسال بالغ»رضایت دادن برخوردار است را 

 

تصمیمهای مراقبت  تواند باشد می  خردسال بالغ ی کهکودک

ر از خواست والدین یا بهداشتی خود را صرف نظ

سی سن معینی مشخص نشده  د. در بیبگیر انشسرپرست

ت دادن دارای اهلیت است که در آن کودک برای رضای

 محسوب شود.  

 

تواند رضایت کودک را بپذیرد و  مراقبتگر بهداشتی می

بدون گرفتن رضایت والدین یا سرپرستش او را درمان 

کند، به شرطی که مراقبتگر بهداشتی مطمئن باشد که 

 کند: کودک این موارد را درک می

 ضرورت درمان؛ 

 و ،گیرد رمان چه مواردی را در بر مید 

 زایا و خطرهای انجام آن درمان.م 

 سازی دارد؟ چه ارتباطی با ایمن« رضایت خردسال بالغ»

سازی برای کودکان سن مدرسه در کالس  سی، ایمن در بی

شود. بیشتر وقتها، پرستاران در  داده می ۹و کالس  ۶

شود واکسنها را ارائه  ها دایر می کلینیکهایی که در مدرسه

توانند واکسنها را در واحد  میدهند. کودکان همچنین  می

بهداشت، کلینیک نوجوانان، مطب پزشک، یا داروخانه 

تواند از جانب  دریافت کنند. در تمام این مکانها، کودک می

خودش رضایت بدهد، به شرطی که مراقبتگر بهداشتی به 

این تشخیص برسد که کودک توانایی )اهلیت( چنین 

 تصمیمی را دارد.

 

برای اهلیت یافتن کودک وجود ندارد، اگر چه سن معینی 

سازی کودکان  اما رسم معمول این است که برای ایمن

شود. اما به کودکان  از والدین رضایت گرفته می ۶کالس 

شود که برای خودشان رضایتنامه  امکان داده می ۹کالس 

بدهند. کودکان همچنین قادرند واکسنی که مورد رضایت 

گرفته است را رد کنند، مادامی والدین یا سرپرستشان قرار 

 که از خطرهای عدم دریافت آن آگاه باشند.

 

سازی هر کودکی که برای خودش رضایت  سوابق ایمن

دهد در اختیار والدین یا سرپرست او گذاشته نخواهد  می

 دهد.  شد، مگر آنکه کودک اجازه

گیرد که آیا کودک  چگونه مراقبتگر بهداشتی تصمیم می
 سازی هست؟ رضایت دادن برای ایمندارای اهلیت 

مراقبتگر بهداشتی قبل از پذیرش رضایت از کودک، باید 

ی واکسن به او آگاهی دهد. مراقبتگر بهداشتی با  در باره

 ی پروندهرسانی استانی مانند  یک منبع آگاهیاستفاده از 

اطالعات زیر  ،(HealthLinkBC Fileسی ) بی لینک هلث

 د:کن را با کودک مرور می

 داده شود اوقرار است به  که واکسنی نوع 

 مزایای دریافت واکسن 

 خطرهای دریافت نکردن واکسن 

 وارض جانبی متداول و مورد انتظارع 

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


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1با شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

 

 عوارض جانبی شدید کمیاب 

 دریافت نکردن واکسن برایهای پزشکی  دلیل 

دهد تا اطالعات یاد  مراقبتگر بهداشتی به کودک وقت می

دهد که سؤال کند. آنگاه از  جازه میشده را بخواند و به او ا

شود تا مطمئن شوند که او آن  کودک پرسشهایی می

گیری را دارد.  اطالعات را فهمیده است و آمادگی تصمیم

اگر مراقبتگر بهداشتی مطمئن نباشد که کودک آن اطالعات 

گیری نداشته  کند یا اگر کودک آمادگی تصمیم را درک می

 فت نخواهد کرد.باشد، آن کودک واکسن دریا

تواند برای کودکی که  آیا یکی از والدین یا سرپرست می
 است رضایت دهد؟ ۹کالس 

رسانی  های آگاهی های رضایت و پرونده فرم

به منزل  ۹سازی کودکان کالس  سی برای ایمن بی لینک هلث

شود. از والدین و سرپرستان و فرزندانشان  فرستاده می

شود که آن اطالعات را مرور کنند، در آن باره  دعوت می

سازی تصمیم  بحث کنند، و با همدیگر در مورد ایمن

همچون فرصتی برای  بایست می بگیرند. از این امر

 گیری در مورد سالمت نوجوانان استفاده نمود تا تصمیم

فرم چه  ۹کودکان کالس  وجود،خود را آغاز نمایند. با این 

ز والدین یا سرپرست امضا شده توسط یکی ا ی رضایتنامه

از این فرصت ، باشندباشند و چه نداشته  را داشتهخود 

 .م بگیرندخوردارند که خودشان تصمیبر
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