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األعمال الطبية وشروط إباحتها

أي يقصد به  حقهو ، في القانون المصري،مباشرة األعمال الطبية

ل  من مهرض شفاء المريضبغرض، متخصصشخص يقوم ب  تَدخُّ

.أو التخفيف من حدت  أو الوقاية من 

ير مهن الشخص الذي ال يملك حق مزاولة المهنة يُسأل عما يحدث  للغ

، العمهل الرراحهيونشير إلهى أن جروح وما إليها على أساس العمد، 

240، منصوص عليها بهالموا  مهن يعتبر جريمة جرحفي األساس، 

.من قانون العقوبات المصري242إلى 

بَهل إلباحة األعمهال الطبيهة مهن ق  المشرع المصري ثالثة شروط حد  

التههرخيص القههانوني بمزاولههة مهنههة الطهه ، و  ههاء: األطبههاء، وهههى

. السائدةالمريض، والتزام الطبي  بمراعاة األصول العلمية والفنية



الترخيص القانوني بمزاولة مهنة الطب: الشرط األول

فهي م، 1954لسهنة ( 415) قه  نهص المها ة األولهى مهن القهانون مؤ ى 

فههي مزاولههة هههذن المهنههة الحههق ال يملههك شههأن مزاولههة مهنههة الطهه ، أنهه  

إال ومباشرة األفعال التي تدخل فهي عهدا  مها و   بهها بهأي صهفة  انه 

.البشريينطبيباً مقيداً اسم  بسرل نقابة األطباء من  ان

مهنهة الطه   ون الحصهول عقوبهة مما سهة وقد حد  القانون المصري 

مههن القههانون ( 11)و ( 10)علههى تصههريا مزاولههة المهنههة، فههي المهها تين 

.م1954لسنة ( 415) ق  

املنصددد رد ددد د، م2019 سددد  د( 153)رقددد دوقدددصدر دددصردداملصددد اداملنددد   دا  ددد    د
م د دددد د2019،ددددرتانةد،دددد  د29بتدددد ري د( مكدددد رد)39الج يددددصردا  ،ددددال  د دددد دا  ددددص د

م د دد دشدد  دمةاو دد د1954 سدد  د( 415)شدد  دد ددصعضدأ ددمدرلقدد مدا  دد    درقدد د

.مه  دا طب



رضا المريض: الشرط الثانى

:ا  ض صح ش وط*
أن يكون الرضا حرا  -أ

أن يكون المريض بالغ األهلية القانونية-ب

أن يكون موضوع الرضا مشروعا  -ج



د  دا
ً
:اآلتل لح التي تنةدرض ءدامل يمدغيةدمص وادرودالدُي تصدبهدق     

.السماح لشخص غير مرخص ل  بمزاولة مهنة الط 

(.سواء السن أو األمراض النفسية)المريض ناقص األهلية 

ة العمليهات الرراحيهة واإلجههراءات الطبيهة غيههر المشهروعة والمررمهه

.قانوناً، مثال ذلك عملية اإلجهاض الرنائي أو قتل الرحمة

.تعرض المريض للتهديد أو التضليل أو اإلحتيال

.إذا  ان المريض مصاباً بمرض وبائي يُخشى انتشا ن

ض تسههتوج  بعههض القههوانين إجههراء فحههوص طبيههة  و يههة علههى بعهه

.الفئات وهى تتس  بطابع اإللزام



اف  دامل يمدعلىداألعا لدا طبل دت  س دإلى :م 

اف  دضا ل -ر (Implied Consent): م 

اف  د  يح -ب ( Express Consent): م 

اف  دخطل دمست يةر-ج (Written Informed Consent): م 

اف دد دالةطلدد داملسددت يةرد املتب دد  داإلجدد اءات: وهددىعجددبدر دعتنددابدررقدد،د  دد ط د اد ججدامل 

رك  دددد داملندددد عس تد،دددد اء/واملق ،ددددبداملت قدددد،دتح ل هدددد دمددددبدا تددددصاخضدالج ا دددد  دوا ةدددد   

.مها درودث   ي درودلتىد   رردالحصوث دوا بصائضدرودالةل راتداألخ ىداملت ل 



اف  دالةطل داملست يةردعلىد .......................... ا ججدامل 

ت وإييي   ييت رهمييم      يي.................................... أعطي  موجبييذ  يينم مج وييج إ م  ل بييي  مجط  يذ -1

.ني سيجرى ييمملسمعدة بشكل كلي أو بزئ  في م برمء مجطبي مج/مملسمعدرت ومملعمونيل جلقيمم

جتييي أعييمن    ملييم جقييد حيير  يييي ك يبييي رمءيي  م بييرمءمي مملعهييلم مجقيييمم املييم جعيي إ م  مجيي  مملر ييي  م-2

............................................................................................................وسمكجل م برمءمي رمجمميي 

ر طيجي علييه قمم ك يبي بشر   م أ غذ في   مقشمه،  ت نجع وك يع  وكيفي  م بيرمء و يم قيد-3

 يين   ييت  عييمعفمي سييجمء رمنييو  اويي  أو حمنجنيي  أو حتيي، نييمن ة م  ييدوع، ونو ييت أل  كييجل بعيي 

........................................................مملعمعفمي خطيرة و ت ممل مول أل  كجل  ويمه، و معوت 

بيييييي   ليييييي  قيييييمم ك يبيييييي ممج ييييييع مج مييييييماإل مملمجقيييييال  اقيقايييييم  يييييت م بييييييرمء ومحمويييييم ي مجج يييييج  -4

د رعييطر بييي  مج مييماإل، وأنييم أعليي  أنييه   رو ييت أل  كييجل مج مييماإل  عييوجن ، كوييم أءايي  أل ك يبييي قيي

بيييي  مجقييييمم ميييتبرمءمي أخيييرى عمبلييي  بسييييعذ أيييروا غيييير  مجقعييي  أح ييييمء مجقييييمم ميييم برمء م  يييم 

.وأعط  ب ن  جلط  ذ جعول  ج 



إق اردا طبيب

،  امجنمي  ن  مججحيق  جلورن 
ً
م بمم  عل  مملوثل مجقمنجن  وقوو م/جقد حرحو،  فصي 

.أسئل  مملرن  و   بع  ه بشكل رما وقد أعطى  جمءقمه 

ذ جقيال مجط  

اليوم والتاريخ والساعة

(الممثل القانوني/المريض)التوقيع 

توقيع الشاهد

دن     حير  خييم مي مجعي إ مىخيرى و همكر يم و  مءعايم، وأومءيإل علي  م بيرمء مجيني حي-5

. ك يبي

م  بمنعي  وأل   مك  همكر وآح........................... أملغني مجط  ذ مأنني سأ لقى مجمهدرر -6

.رمء قهرن  ممجمهدرر    ماثملم  عي  ت ق ل ك  ذ مجمهدرر ق ل مجقيمم مم ب

ج يييييع حييير  ييييي ك يبيييي أل م بيييرمء قيييد رمطليييذ نقييييل مجيييدم أو بعييي   يييت  كجنم يييه، و ييي   -7

.مآلحم  م جمنعي  مج مبو  عت نقل مجدم، وأومءإل عل  نقل مجدم أو أي  ت  كجنم ه



:أل ركجل مجعول مجطبيع م ر  نم م جهلمم و ت 
 جع إ مملرن -أ

ً
. ز م

 جظروا مملرن  مجص ي -ب
ً
.  اوم

جط ييي  جيي  رهييرإ عييت مى ييج  مجعلوييي  مجثممميي  و  عييت مج ظرنييمي م-إ
.مجسمادة

ل ا تزامدا طبيبدبا اع رداأل  لدا  لال دوا س : ا ص طدا ث  ث



أنواع المسؤولية الطبية

(:  التأديبية)األدبية /المسؤولية األخالقية-1

ههى قبهل أن توهون مهنيهة فمسهؤولية سهلو ية فهي األسهاس هى 

رهههان والمرتمهههع والهههزمالء وتبسهههلول الطبيههه  ترهههان المهنهههة تتعلهههق 

ريض، وتشهمل النهواحي األ بيهة للعالقهة بهين الطبيه  والمهمر ان

بهة مهن وتتعلق هذن المسؤولية برملة من المبها   األخالقيهة المطلو

وهههي تشههمل الصههدا واألمانههة والنصههيحة وعههدم األفههرا ، جميههع 

و يات، إفشاء السر وحفظ العو ة والوفاء بالعقهد وغيرهها مهن السهل

ل وتنشهأ المسههاءلة علهى الخطههأ الطبههي فهي هههذا القسه  جههراء اإلخههال

بواحد أو أ ثهر مهن ههذن المبها   ممها يهؤ ي إلهى وقهوع الضهر  أو 

.في التسب  



تقسم إلى مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائيةوالمسؤولية القانونية -2

بية التهي والسهلاإليرابيهة األعمهال يُقصد بها :المسؤولية المدنية-أ

تهههي الأثنهههاء المما سهههة الطبيهههة يرتوبهههها القهههائمون بالعمهههل الطبهههي 

ريض، الوفهاة للمه/تستوج  المساءلة القانونية عنهد حهدوا الضهر 

.  بالتعويضجبر ذلك الضر  التي تتمثل غالباً في 

فة مقدم مخالالمسؤولية التي تقوم عند هى :الجنائيةالمسؤولية -ب

لقهانون ، يُرت  عليهها االخدمة الصحية لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية

ي تقههوم عقوبههة حههال مخالفتههها، فالمسههؤولية الطبيههة الرنائيههة هههى التهه

مهن ريمهة األفعهال التهي يرتوبهها وتمثهل جفيها مساءلة الطبي  عهن 

.القانونيةوجهة النظر 



أركان المسؤولية الطبية من الناحية القانونية

و مهن حهدوا الخطهأ الطبهي مهن ق بَهل الطبيه  المعهال  أ:الركن األول

.ق بَل أحد مساعدي 

حصههول  ههر  للمههريض نتيرههة هههذا الخطههأ الطبههي:الررركن الثرراني

.  المرتو  من ق بَل الطبي  المعال  أو من أحد مساعدي 

الطبهي وجهو  عالقهة سهببية مباشهرة تهرب  بهين الخطهأ:الركن الثالث

.المرتو  والضر  الحاصل للمريض



الخطأ الطبي: الركن األول

ن مههمخالفههة أو خههرو   ههل "الخطههأ الطبههي يُعَههر  بأنهه  

ي بهها الطبي  على القواعهد واألصهول الطبيهة التهي يقضه

يهذن للعمهل العل  والمتعا   عليها نظرياً وعملياً وقه  تنف

لتهي اأو إخالل  بواجبات الحيطة والحهذ  واليقظهة الطبي 

ى يفر ههها القههانون وواجبههات المهنههة علههى الطبيهه ، متهه

ترتههه  علهههى فعلههه   هههر  أو وفهههاة المهههريض، فحصهههول

الوفاة من جهراء ذلهك المسهلك ههو األسهاس الهذي/الضر 

.يرت  نشوء المسؤولية الطبية



:يمكن حصر أشكال األخطاء الطبية فيما يلي
  عههن علههى سههبيل المثهال امتنههاع الطبيهه:عردم تنييررإل ااجررراء الطبري

.وفاة/معالرة مريض  مما أ ى إلى حدوا  ر 

مليههة تههأخر الطبيهه  فههي إجههراء ع:التررأخر فرري تنييررإل ااجررراء الطبرري

ت الزائدة الدو ية للمهريض وحهدوا انفرها  لهها وحصهول مضهاعفا

مر ههية، أو تههأخر الطبيهه  عههن إجههراء عمليههة الههوال ة القيصههرية

.وحصول وفاة الرنين نتيرة تأخر الطبي 

بهججراء مثهال ذلهك أن يقهوم الطبيه :التنييإل المعيب لإلجراء الطبي

.عملية جراحية وقام بنسيان قطعة من الشاش في جو  المريض

المتابعهة عهدم قيهام طبيه  التخهدير ب:التنييإل الجزئي لإلجراء الطبري

.واإلشرا  على حالة اإلفاقة للمريض بعد انتهاء الرراحة



أسباب األخطاء الطبية

عدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي-أ

عدم اتباع األصول العلمية والينية السائدة-ب

االنيراد بالتشخيص-ج

ااهمال وعدم بإلل العناية-د

الرعونة وعدم االحتراز-هـ



الضرر في المجال الطبي: الركن الثاني

عهل طبهي حالهة نتره  عهن فبأنه  الضر  في المرال الطبي يُعَر  

أثير ، وقد نهت  عهن ذلهك تهأو عدم فعل طبي مس  المريض باألذى

النفسهية سلبي انعوس على المريض سواًء من الناحيهة الرسهمية أو

.الما يةأو 

:أنواع الضر 

الضرر المعنوي-أ

الضرر الجسدي-ب

الضرر المادي-ج



عالقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر: الركن الثالث

وجوهرهها، ةطبيهتُعد عالقة السببية أساس قيام المسؤولية ال

الخطهأن مها بهي ابطهة مباشهرة ويُرا  بالعالقة السهببية تواجهد 

اب الههذي أصههوالضههر الطبههي المرتوهه  مههن ق بَههل الطبيهه  

أ الطبي المريض، إذ ال يوفي لقيام المسؤولية في مرال الخط

وقههوع الضههر ، بههل البههد أن يوههون مهها لحههق بههالمريض مههن 

رتبطها وأن ي ر  نتيرة للخطأ الطبهي الهذي أحدثه  الطبيه  

بحيه  الببعضهما إ تباط العلة بهالمعلول والسهب  بالمسهب 

طهأ مهن يمون تصو  حصول الضر  للمريض لو ل  يقهع الخ

.الطبي 



الماليههة، تشههمل اللههوم، اإلنههذا ، الغرامههة: العقوبههات فههي المسههؤولية التأ يبيههة-أ

المنههع مههن مما سههة المهنههة، شههط  اسهه  الطبيهه  مههن سههرل المههرخص لههه  

.بمزاولة المهنة

  الالحههق بههالمريض أو ذويهه ، عنههد ا توههاب الطبيههجبههر الضههر  وجههوب -ب

.ةالمسؤولية المدنيالمعال  أي من األخطاء الطبية التي تُرت  لقيام 

القانونيهة، ، من وجهة النظريمثل جريمةحينما يرتو  الطبي  خطأً طبياً - 

ى التهي توقع علي  عقوبة تتناسه  مهع الرهرم الهذي ا توبه ، والنيابهة العامهة هه

، محا مههةتحريههك الههدعوة الرنائيههة  ههد الطبيهه  وتقديمهه  للتمتلههك الحههق فههي 

.وطل  توقيع العقوبة المقر  ة علي  حس  القانون

آثار ثبوت المسؤولية الطبية



األخطاء الطبية والمسؤولية القانونية المدنية

بري، الطبية غير المهنية، التي ليست من جرن  العمرل الطاألخطاء ( أ)

:ومن أمثلة ذلك ما يلي

.ةالمهنمزاولة المهنة الصحية  ون الحصول على ترخيص مزاولة 

.بالمساعديناستعانة الطبي  عدم 

.عن عدم الحصول على موافقة المريض أو من ينوب 

.القانونسر المريض في غير الحاالت التي حد ها إفشاء 

.مشروعةإجراء العال  لغير الشفاء أو لتحقيق مصلحة غير 



:األخطاء الطبية المهنية، التي من جنس العمل الطبي، أمثلة ذلك(: ب)

أخطاء التشخيص:أوال  

ض وعلهى التشخيص الطبهي يمثهل أول أعمهال الطبيه  بالنسهبة للمهري

طهأ فهي أي خ وء التشخيص يتحد  أسلوب وطريقة العال ، وعلي  فهجن

، وإن ر  بهالمريضيُستتبع بنتهائ  وآثها  سهلبية قهد تُلحهق الضهالتشخيص

لتشهخيص أي تسرع في تقرير حالة المريض قد يوقع الطبيه  فهي خطهأ ا

.إما من الناحية العلمية أو من ناحية اإلهمال

نهههة يرههه  علهههى الطبيههه  أن يضهههع التشهههخيص بمنتههههى الدقهههة واألما

ر مالءمهةً لحالهة األ ثهبهالطرا والوسهائل العلميهة الحديثهة مستعيناً باهلل ث  

ين أو مهن األطبهاء االستشها يبمسهاعدة غيهرن  ل مريض إما شخصهياً أو 

.األخصائيين، أو المساعدين، المؤهلين والقا  ين على ذلك



 ً أخطاء العال :ثانيا

  لحالة بعد مرحلة التشخيص تأتي مرحلة تحديد العال  المناس

 ههل مههريض، والعههال  هههو تلههك المرحلههة التههي تهههد  إلههى   اسههة 

الشفاء الطرا والوسائل الممونة والمتاحة للوصول بالمريض إلى

لتههزام مقههدم الخدمههة الصههحية نحههواونشههير إلههى أن ،مهها أموههن ذلههك

تزامههاً ولههيس الالتههزام ببههذل العنايههة اليقظههة الواجبههة المههريض هههو 

ة للعههال  ، ويرهه  األخههذ فههي االعتبهها  أن االسههتراببتحقيههق الشههفاء

وهون تختلف من مهريض خخهر وتتوقهف علهى أسهباب متعهد ة قهد ت

: لمثهالبعيدة عن إ ا ة وسيطرة الطبي ، ونذ ر منها علهى سهبيل ا

  العوامل الو اثية أو المناعية أو مرحلهة المهرض وشهدت  أو حهدو

.وغيرهاالعل 



: الطبيب يُعَد مخطئا  في العالج ويقع تحت طائلة القانون في الحاالت التالية

ان وز فههي تقههدير الررعههة التههي يحتاجههها المههريض متههى  ههاإذا ترهه

 ً .المقدا  معلوما

يههة قههام بوصههف أ ثههر مههن  واء وحههدا بينههها تفههاعالت  يميائإذا 

(Drug interaction)أ ت إلى مضاعفات للمريض.

ا ن  واًء غيهههر مناسههه  لحالهههة المهههريض العتقهههالطبيههه  أن يعطهههي 

.العوس

إذا قهههام بصهههر   واء للمهههرأة الحامهههل، وأ ى ذلهههك إلهههى حهههدوا 

لقية للرنين  (.Teratogenic effects)تشوهات وعيوب خ 



يام بعمل أن يحقن المريض بدواء معين، مثل البنسيلين،  ون الق

.اختبا  حساسية

ال  إذا قام بتعريض حياة المريض للخطر عن طريق إعطائ  ع

ن مقا نة فالبد للطبي  ممتناسبة مع مخاطرن، ة التوون ل  فائد

.((Risk-benefit ratioنسبة الفائدة إلى المخاطرة المعروفة طبياً بـ

ي حههال ، وفهه، الطبيهه  ملههزم بتحقيههق نتيرههةنقههل الههدمفههي حههاالت 

ً الخطأ  .يُسأل الطبي  عن ذلك جنائياً ومدنيا



أخطاء التخدير:ثالثا

ن في الحاالت يُعَد طبيب التخدير مسؤوال  ويقع تحت طائلة القانو

:التالية

ل ل القيهههام بالعمهههقبههه: والتحضررريراليحرررص واالعرررداد مرحلرررة -أ

حصههاً بفحههص المههريض فطبيهه  التخههدير الرراحههي إذا لهه  يقهه  

 قيقههههاً وأجههههرى لهههه   افههههة االختبهههها ات والفحوصههههات الطبيههههة

بل البهدء فهي لتقيي  حالة المريض قبين أطباء التخدير المعروفة 

ض العمههل الرراحههي حتههى يتبههين لهه  فيمهها إذا  انهه  حالههة المههري

ة وصحت  تتحمل الرراحة من عدم ، وغيرها مهن األمهو  الفنيه

.الرراحيالضرو ية قبل القيام بالتداخل 



سهأل يُ :مرحلة تنييإل وإجرراء العمرل الجراحري والتخردير-ب

قتضههيها طبيهه  التخههدير إذا لهه  يقهه  بالتخههدير بالمههها ة التههي ت

مستقرة مهنت  أو إذا تراهل القواعد الثابتة والطرا العلمية ال

أ ههد مههن فههي حقههل التخههدير، أو قههام بتخههدير المههريض قبههل الت

ينتب  خلو المعدة من الطعام، أو قام بحقن المريض بسائل ل 

إلههى نوعهه  فههأ ى ذلههك إلههى وفاتهه ، أو و ههع المههريض علههى

  طاولههة العمليههات بطريقههة غيههر سههليمة ممهها أ ى إلههى سههقوط

من من فوقها فأصي  برروح  اعف  المرض، وغير ذلك

.الرراحيةاألخطاء الفنية الطبية التي قد تحدا أثناء العملية



يرهه  : مرحلررة االشرررال والمتابعررة بعررد العمررل الجراحرري-ج

عههال  علههى طبيهه  التخههدير االلتههزام بالعنايههة واإلشههرا  وال

ل والمتابعهههة للمهههريض قبهههل وأثنهههاء وبعهههد االنتههههاء مهههن العمههه

الرراحههي، وأن أي إهمههال أو تههرل المههريض فههي أي مرحلههة 

ؤولية من مراحل التداخل الرراحي يُعَهد خطهأً تنعقهد عليه  مسه

.طبي  التخدير



الجراحةء أخطا:رابعا  

:ت التاليةيُعَد الجراح مسؤوال  ويقع تحت طائلة القانون في الحاال

ل قبههل القيههام بالعمهه: مرحلررة اليحررص واالعررداد والتحضررير-أ

يقههاً بفحههص المههريض فحصههاً  قالرراحههي إذا لهه  يقهه  الرههراح 

بهين فة وأجرى ل   افة االختبا ات والفحوصات الطبية المعرو

لرراحهي الرراحين لتقيي  حالة المريض قبهل البهدء فهي العمهل ا

تحمههل حتههى يتبههين لهه  فيمهها إذا  انهه  حالههة المههريض وصههحت  ت

ل الرراحة من عدم ، وغيرها من األمو  الفنية الضهرو ية قبه

. القيام بالتداخل الرراحي



يقههع الرههراح تحهه :مرحلررة تنييررإل وإجررراء العمررل الجراحرري-ب

يها طائلههة القههانون إذا لهه  يقهه  بالرراحههة بالمههها ة التههي تقتضهه

أن مهنتهه ، أو إذا تراهههل القواعههد الثابتههة فههي حقههل الرراحههة،  هه

وض يتسب  في إحداا أذيات في أي من أحشاء الهبطن أو الحه

 مهوي أو قام بالخطأ بقطهع األوعيهة الدمويهة متسهبباً فهي نهز 

رل غزير، أو أن يهمل في تنظيف الرهرح وتطهيهرن، أو أن يته

يهة فهي بقايا من الشاش المستخدم أو بعضاً من األ وات الرراح

جهههو  المهههريض، أو أن يغفهههل عهههن تعقهههي  األ وات الرراحيهههة 

وأ ى ذلك إلى نقهل أمهراض  هاعف  الحالهة المر هية وغيهر

مليههة ذلههك مههن األخطههاء الفنيههة الطبيههة التههي قههد تحههدا أثنههاء الع

.الرراحية



ى ير  عله: مرحلة االشرال والمتابعة بعد العمل الجراحي-ج

لمريض الرراح االلتزام بالعناية واإلشرا  والعال  والمتابعة ل

أو قبل وأثناء وبعد االنتهاء من العمل الرراحي، وأن أي إهمال

عَهد ترل المريض في أي مرحلة من مراحل التداخل الرراحي يُ 

.خطأً تنعقد علي  مسؤولية الطبي 



مسؤولية جراح التجميل: خامسا  

نيرة الحصهول علهى موافقهة المهريض علهى نمهوذ  الموافقهة الخطيهة المسهت

Written Informed Consent) )على اإلجراء الرراحي الترميلي.

رميلهي أن يلتزم الطبي  بشهرح  هل مها يترته  علهى اإلجهراء الرراحهي الت

.من مضاعفات سواء أ ان  مهمة أو ثانوية أو حتى نا  ة الحدوا

وأن علميهة القيام بالتداخل الرراحي الترميليي حس  األصهول والمعهايير ال

 ً .يمتنع عن مما سة الطرا غير المعتر  بها علميا

راحهههي أن يراعهههي التناسههه  بهههين النتهههائ  المتوقعهههة مهههن القيهههام بالعمهههل الر

(.(Risk-benefit ratioالترميلي وبين المخاطر المحتملة 

تزامهاً بغايهة في بعض الحاالت االسهتثنائية يصهبا التهزام جهراح الترميهل ال

.لتحقيق نتيرة



أخطاء طبيب التوليد: سادسا  
ن في الحاالت طبيب التوليد مسؤوال  ويقع تحت طائلة القانويُعَد 

:التالية

ل مع حالة الحامهل الصهحية، مثهال يتناس  محظو  عال  وصف 

ر التي األ وية التي تؤ ي إلى اإلجهاض وإسقاط الرنين أو العقاقي

لقيهههههة للرنهههههين  قهههههد تتسهههههب  فهههههي إحهههههداا تشهههههوهات وعيهههههوب خ 
(Teratogenic effects.)

.إجراء عملية الوال ة القيصيرية بدون حاجة تدعو لذلك

مههن أمثلههة بالمههها ة التههي تقتضههيها مهنتهه ، وبالقيصههرية إذا لهه  يقهه  

داا ذلك قيام  بقطع الشهريان الرحمهي أو  به  قنهاة فهالوب أو إحه

ن تمزا في جدا  الرح  أو خرقه  أو إصهابة بعهض أعضهاء الرنهي

.وغيرهاأو إحداا أذيات في أي من أحشاء البطن أو الحوض 



تههاء اإلهمال في  عاية ومتابعة الحامهل قبهل وأثنهاء وبعهد االن

.من الوال ة

.اإلهمال في العالجات الالزمة لألم أو الطفل حدي  الوال ة

أن يغفههل عههن تعقههي  األ وات الرراحيههة وأ ى ذلههك إلههى نقههل

.األم أو الطفل/أمراض للحامل



طرق انتياء المسؤولية الطبية المدنية

ن  ئيسهيتين تعتمد طرا انتفاء المسؤلية الطبيهة المدنيهة علهى نقطتهي

:وهما

.المهنيةالعلمية وبالنظ  القانونية واألصول التزام الطبي  : أوال  

ببية بهين الهذي يقطهع عالقهة السهوجهو  السهب  األجنبهي إثبهات : ثانيا  

:المرتو  والضر  الحاصل للمريض، ويشملالخطأ الطبي 

.الفرائيالقوة القاهرة أو الحا ا وجو  -أ

.الغيرخطأ من حدوا -ب

.المريضخطأ من حدوا - 



(:الحا ا الفرائي)القوة القاهرة -أ

ا   عن وختعني األمر الذي ال يمون توقع  أو تالفي  القاهرة القوة 

بالعقهههد اإل ا ة ومهههن شهههأن  إذا حهههدا أن يرعهههل االلتهههزام والوفهههاء 

:مستحيالً، ومن أمثلة ذلك ما يلي

مهههاس  هربهههائي أ ى إلهههى حهههرا األجههههزة الوهربائيهههة حهههدوا 

.الرراحيةوتعطلها أثناء القيام بالعملية 

ة انقطهههاع التيههها  الوهربهههائي عهههن الحضهههانات والعنايهههة المر هههز

انات بالمستشههفى وأ ى ذلههك االنقطههاع إلههى وفههاة األطفههال بالحضهه

ووفهههاة المر هههى علهههى أجههههزة التهههنفس االصهههطناعي بالعنايهههة

.المر زة



وا ا الزالزل والبهرا ين والفيضهانات والسهيول وغيرهها مهن الوه

الطبيعيههة أو الحههروب وغيرههها مههن األمههو  القههاهرة التههي تعههوا 

.الطبي  عن القيام بعمل  على الوج  األ مل

  عههدم مقههد ة الطبيهه  علههى الوصههول إلههى المستشههفي أو وصههول

ول  متههأخراً بسههب  تعر هه  لحهها ا سههير أثنههاء قدومهه  وقبههل وصهه

.للمستشفي

ص المقصهو  بهالغير فهي المرهال الطبهي ههو أي شهخ: خطأ الغيهر-ب

ن بهين غير الطبي  المعال   والمهريض نفسه ،  مها يشهترط أال يوهون مه

نه  مثههل األشههخاص المسههاعدين للطبيهه  الههذي يُعَههد الطبيهه  مسههؤوالً عهه

ية الطبيهه  التمهريض الطبههي والفنيههين الصههحيين وإال  نها بصههد  مسههؤول

.عن تابعي 



:خطأ المريض- 

  قههد يوههون المههريض هههو المتسههب  فههي حههدوا الضههر ، وإذا أثبهه

ومهن الطبي  ذلك خهر  مهن تحه  طائلهة قهانون المسهؤولية الطبيهة،

:أمثلة ذلك

.إهمال المريض لتعليمات وإ شا ات الطبي  في العال 

عته  إهمال المريض العناية بالررح بعد العملية الرراحية وعهدم مراج

.للطبي  لمتابعة الررح وإجراء الغيا  والتطهير الالزم

ال   غه  إذا غا   المريض المستشفي، على مسؤوليت ، قبل إتمام الع

.نصا الطبي  المعال  ل  ولذوي 



.هروب المريض من المستشفي  ون عل  الطبي 

لمعهال  إذا استعان المريض بطبي  آخر خفي  و ون عله  الطبيه  ا

.وتسب  ذلك في حصول الضر  للمريض

ال قيههام المههريض بجخفههاء بعههض األمههو  عههن الطبيهه  المعههال  قههد

يسههههأل عنههههها الطبيهههه  أو قههههد ال تتوشههههف للطبيهههه  بعههههد إجههههراء 

يض الفحوصات الطبية وأ ى ذلك اإلخفهاء لحصهول الضهر  للمهر

.مع الخطأ المرتو  من الطبي 



يةاألخطاء الطبية التي ترتب لقيام المسؤولية القانونية الجنائ

والعالجاالمتناع عن تقديم المساعدة الطبية جريمة : ال  أو

ملزم بتقهدي  أن الطبي  غيرعلي  بين أساتذة الط  وفقهاء القانون، المتفق 

الحرجهههة الحهههاالت إال فهههي ، خههها   الواجههه ، للمهههريضالخهههدمات الصهههحية 

والطوا ىء وغيرها من حاالت الضرو ة، وامتناع  خا   تلهك الحهاالت ال

ة الطبية النعهدام يُشول سبباً للمساءلة القانونية وال يقع  من أخطاء المسؤولي

يهه  أن العالقههة السههببية بههين الضههر  الواقههع والخطههأ المرتوهه ، ويحههق للطب

ا و   شخصية، حس  مألسباب أو يعتذ  عن عال  المريض ألسباب مهنية 

مها فهي ههذا الشهأن من الئحة آ اب المهنة المصرية حيه  تقهول ( 24)بالما ة 

أيفههي الحههاالت غيههر العاجلههة يرههوز للطبيهه  االعتههذا  عههن عههال  "نصهه  

، أمها فهي مريض ابتداًء أو في أي مرحلة ألسباب شخصية أو متعلقهة بالمهنهة

."الحاالت العاجلة فال يروز للطبي  االعتذا 



يهه  الههذي بالنسهبة للطبمهن المبهها ىء المتفههق عليهها بههين األطبههاء 

، فهههي غيهههر الحهههاالت يتهههرل عهههال  مهههريض قبهههل إتمهههام العهههال 

الحرجهههة والطهههوا ىء، أن يسهههل  جميهههع التقههها ير الطبيهههة وأن

طو ها إلى يفضي بوافة النصائا الضرو ية بحالة المريض وت

مهههن يحهههل محلههه  مهههن األطبهههاء، وقهههد و   بالئحهههة آ اب المهنهههة 

إذا مها  هف طبيه  عهن عهال  "ما نص  ( 26)بالما ة المصرية 

أحهههد مر هههان ألي سهههب  مهههن األسهههباب فيرههه  عليههه  أن يهههدلي 

تقهد أنهها للطبي  الذي يحل محل  بالمعلومات الصهحيحة التهي يع

".الزمة الستمرا  العال   تابة أو شفاهة



جريمة إفشاء السر المهني: ثانيا  

  ، العقوبهة المقههر ة علهى مههن ا توههقههانون العقوبهات المصههريحهد  

التههي نصهه  علههى أنهه  ، (310)جريمههة إفشههاء السههر المهنههي، فههي المهها ة

 هههل مهههن  هههان مهههن األطبهههاء أو الرهههراحين أو الصهههيا لة أو القوابهههل أو "

ائهتمن غيره  مو عاً إليه  بمتضهى صهناعت  أو وتيفته  سهر خصوصهي

ليههذ ذلههك، عليهه  فأفشههان، فههي غيههر األحههوال التههي يلزمهه  القههانون فيههها بتب

ترهاوز ال تأو بغرامهة ماليهة ستة أشههر يعاق  بالحبس مدة ال تزيد على 

.خمسمائة جنية



نهها، الحاالت التهي يرهوز للطبيه  المعهال  إفشهاءها واإلعهالن ع

:ة، هى ون وقوع  تح  طائلة قانون المسؤولية الطبية الرنائي

ة نا يهة اإلصابات الرنائيهة أو المشهتبهة، أمثلهة ذلهك اإلصهابات بهأعير

عهن أو جروح طعنيهة أو   هية أو قطعيهة أو اإلصهابات التهي تتخلهف

أو العنف األسري أو االعتداءات الرنسهية أو حهوا ا الهدهس الرنهائي

.حاالت السقوط من علو وغيرها

و إذا  ان اإلفشهاء بقصهد اإلبهالن عهن وفهاة ناجمهة عهن حها ا جنهائي أ

.وفاة مشتبهة

ة إذا  ههان اإلفشههاء بقصههد اإلبههالن عههن األمههراض المعديههة أو الوبائيهه

.الخطيرة مثل األيدز والووليرا والتيفو  وغيرها

.وتائف العامةفي حاالت الوشف الطبي التي تُررى قبل التعيين في ال



مههن ق بَههل  فههع الطبيهه  لمتهههام الموجهه  إليهه ، فههي قضههايا المسههؤولية الطبيههة،

. ست  للمهنةالمريض أو ذوي  فيما يتعلق بأمانت  أو بوفاءت  أو بويفية مما

الء اإلفشههاء بههأمر القضههاء، فههي حههال أصههد  القضههاء أمههراً للطبيهه  بههاإل 

ة بشههها ت  أمههام المحومههة أو طلهه  منهه  القا ههي أو جهههة التحقيههق المختصهه

. تابة تقرير طبي مفصل بحالة المريض وتطو اتها

ات الوفههاة لألشههخاص المههؤمن علههيه  مههن ق بَههل شههر / فههي حههاالت الضههر 

.التأمين

موافقهة إذا وافق صاح  السر على إفشائ ، في هذن الحالة ير  أن توون ال

.على إفشاء السر  تابةً 

ى سهالمة إذا  ان اإلفشاء لذوي المريض مفيداً في العال  أو في الحفات عل

، ليهت  المريض، وخاصة في المر ى الذين يعانون مهن األمهراض النفسهية

.ات حي/و ع المريض تح  العناية الالزمة من أجل الحفات على سالمت 



جريمة ااجهاض الجنائي: ثالثا  

عض اإلجهههاض الرنههائي لهه  أ ثههر مههن تعريههف، حيهه  يُعههر  عنههد الههب

قصههد بأنهه  تههدمير متعمههد للرنههين فههي الههرح  أو أي وال ة سههابقة ألوانههها ب

به  القيهام إماتة الرنين، أما من الناحية الطبية فاإلجهاض الرنائي يقصد

ن بأعمههال تههؤ ي إلههى إنهههاء الحمههل قبههل األسههبوع الثههامن والعشههرين مهه

لههى أنهه  بدايتهه ، أمهها مههن الناحيههة القانونيههة فاإلجهههاض الرنههائي يُعههر  ع

.جرم اجتماعي لفعل غير شرعي

إذا  هان مرتو  هذن الرريمهة وشهد ت العقوبهةالقوانين الرنائية عاقب 

بي جريمهة مرتو  الفعل طبيباً، فنرد أن المشرع المصري عاق  مرتو

مهن قهانون العقوبهات ( 263)اإلجهاض الرنهائي، حيه  و   فهي المها ة 

اً أو قابلهة إذا  ان المسق  طبيباً أو جراحاً أو صهيدلي"المصري ما نص  

".يحو  علي  بالسرن المشد 



عتبها  و ع  التشهريعات والقهوانين الشهروط الطبيهة الالزمهة ال

:أن اإلجهاض ت  ألسباب عالجية، وهى  التالي

  أن يههت  اإلجهههاض بههرأي طبيبههين أحههدهما يقههوم بههججراء العمليههة ويحههر

.محضراً  تابياً بها

مهرأة ير  الحصول على الموافقة الوتابية من الزو  أو المسهؤول عهن ال

.الحامل

قهاء إذا  فض  الحامل إجراء العملية  غ  تو يا الطبي  لها خطهو ة ب

المتثهال الرنين واستمرا  الحمل على صحتها أو حياتهها، فعلهى الطبيه  ا

.إل ا تها مع إثبات ذلك  تابياً بمحضر تفصيلي

ية أو إذا  فض الطبي  إجراء اإلجهاض الطبهي بسهب  معتقداته  الشخصه

ن ذلههك الدينيههة فعليهه  أن ينسههح  ويتههرل األمههر لزميههل آخههر، ويسههثنى مهه

.الحاالت الحرجة التي تستدعي التدخل السريع



(  القتل الطبي)جريمة قتل الرحمة : رابعا  

التعريل بجحداا الوفاة هو ، (Mercy Killing)، بقتل الرحمةالمقصو  

  للمر ههى الههذين يعههانون مههن أمههراض مستعصههية ال يؤمههل شههفا ه

.ويعانون من آالم مبرحة ال تطاا وال ينفع معها العال 

ص لرغبههة المههريض أو لطلهه  أي شههخال يرههوز للطبيهه  اإلسههترابة

حمهة فالطبي  الهذي يشها ل فهي مهوت الرآخر بجنهاء حياة المريض، 

ة مهن بجعطهاء المهريض جرعهة زائهدسواء إيرابياً وا تو  هذا الفعل 

و بامتناعهه  عههن إعطههاء األ ويههة أأو سههلبياً المههوا  المخههد ة أو السههامة 

أي أوتعطيههل وسههائل اإلنعههاش وفصههل جهههاز التههنفس االصههطناعي

، يههةمههن وجهههة النظههر األخالقيههة والقانونيُعههد قههاتالً وسههيلة أخههرى، 

مههد  ون واعتبههر القههانون المصههري أن قتههل الرحمههة مسههاوياً للقتههل الع

.النظر لألسباب والدوافع



جريمة إساءة استخدام وتسهيل تعاطي وكتابة العقاقير المخدرة: خامسا  

يل إلههى القههول بههأن جريمههة تسهههالقههانونيين فههي مصههر ذههه  الفقهههاء 

مههوا  إذا قههام الطبيهه  بصههر  الإال ال تقههع تعههاطي العقههاقير المخههد ة 

ابههة ، أمهها إذا اقتصههر  و  الطبيهه  علههى  تالمخههد ة مباشههرة للمههريض

للمهريض العقاقير المخد ة في وصفة طبية على تذ رة طبيهة عالجيهة

.فال تقع جريمة عند ذلك

هيل إذا  ان الهد  من و اء وصف الطبي  للعقاقير المخهد ة ههو تسه

ليه  تعاطي تلهك المهوا  للمهدمنين عليهها أو لمترها  بهها، هنها يرهري ع

.أحوام قانون العقوبات أسون بسائر أفرا  المرتمع



العقهاقير حد ت اللوائا الطبية لألطباء شروطاً عند اللرهوء إلهى اسهتخدام

: المخد ة لعال  المر ى، ومن أه  هذن الشروط مايلي
ي أن يقتصههر وصههف العقههاقير المخههد ة علههى الحههاالت الشههديدة وفهه

.األحوال الحرجة على تسوين اخالم

ة علهههى يرههه  أال يُسهههما للطبيههه  باسهههتخدام العقهههاقير المخهههد ة شهههفق

د المههريض، ويرهه  اعتبهها  الطبيهه  مسههؤوالً عههن أي مضههاعفات قهه

.تحدا نتيرة التعاطي من مشا ل التعو  واالعتما  واإل مان

ذلك عن إذا ا طر الطبي  لوصف العقاقير المخد ة فعلي  أن يخفي

.المريض وال يحيط  باس  العقا  المستخدم

علهى مهوا  أن يقتصر  و  الطبي  على  تابهة العقهاقير التهي تحتهوي

.مخد ة في وصفة طبية على تذ رة طبية عالجية للمريض



لبشرية                                 المسؤولية الجنائية في نقل و زراعة األنسجة واألعضاء ا: سادسا  

ة نشههير إلههى أن مسههألة نقههل و ز اعههة األنسههرة واألعضههاء البشههري

يههة، تنطههوي علههى جوانهه   ينيههة وأخالقيههة واجتماعيههة وطبيههة وقانون

ي إلهى وفقهاء اإلسالم قد أقروا بأن نقل األعضاء البشرية من إنسان ح

عهال  شخص مريض تُعَد مشروعة بصهو ة عامهة إذا قهر  الطبيه  الم

نقل أي  ر  فائدتها للغير على سبيل القطع، وال يترت  على عملية ال

ان رواز نقهل عضهو أو جهزء منه  مهن إنسهللشخص السلي ،  ما أقروا ب

.إذا إ طر إلى ذلكحي مي  إلى 



م 2010لسههنة ( 5)القههانون  قهه  قههام المشههرع المصههري بجصههدا  

نظمههة بشههأن تنظههي  ز ع األعضههاء البشههرية، لو ههع الضههواب  الم

هها عمليهات لتلك العمليات وآليات عمل المنشآت الصحية التي تهت  ب

ر ة الز ع باإل هافة إلهى إجهراءات الهز ع وتحديهد العقوبهات المقه

نفيذيهة لههذا في حال القيام بمخالفة أي من البنو  الوا  ة بالالئحة الت

م بجصهدا  2017قام مرلس النواب المصري في عام القانون،  ما 

ون المتضمن تعديل نصوص بعض موا  القان،(142)القانون  ق  

، (20)، (19)، (18)، (17)التهههي تحمهههل األ قهههام ، سهههالف الهههذ ر

ذا بهههد  تغلههيظ العقوبههات علههى المخههالفين لمههوا  ههه، (24)، (23)

.القانون



الخالصة

وال حسبما تقدم نجد أن الطبيب ال يُسأل مطلقا ، ال أدبيا  وال مدنيا  

:جنائيا ، إذا توافرت الشروط الخمسة اآلتية

يرهه  أن يوههون التههدخل الطبههي مههن طبيهه  حاصههل علههى: صههفة المعههال 

.ترخيص بمزاولة مهنة الط  حس  القوانين المنظمة لذلك

أجمعههه  القهههوانين المنظمهههة للعمهههل الطبهههي علهههى أن :تخصهههص المعهههال 

التخصههص شههرط لمزاولههة مهنههة الطهه ، والطبيهه  يرهه  أن يوههون مههؤهالً 

لمؤههل حيه  يُراعهى فهي ههذن التهراخيص اجتمهاع ا،للقيام باإلجراء الطبي

.العلمي والعملي للطبي   ل بحس  اختصاص 

.بالفحص والعال :   اء المريض

.أن يوون هد  الطبي  هو عال  المريض و عايت : الهد  هو العال 

.بالنظ  القانونية واألصول العلمية والمهنيةالتزام الطبي  



التوصيات

ء  ون تهرخيص، و هذلك األطبهامزاولهة مهنهة الطه  اإلهتمام بقضهية 

.ذلكالذين يما سون االختصاصات الطبية  ون أن يوونوا مؤهلين ل

.قانون للمسؤولية الطبيةإصدا  

.ؤولية الطبية، لبح  قضايا المستقرير المسؤولية الطبيةتشويل هيئة 

. د األخطاء الطبيةهيئة للتأمين تشويل 

مهل ليل معتمهد خهاص بسياسهات وإجهراءت العالقيام بجعدا  وإصدا  

(Policy & Procedure ) يشهمل وصهف تفصهيلي ومحهد  لمههام وواجبهات

حههدة جميههع العههاملين بالقطههاع الصههحي،  مهها يتضههمن الههدليل آليههة مو

.  ومنضبطة لتنظي  وتسيير العمل  اخل المنشآت الصحية



هررإلا والكترراب الررإلي أقدمررإ اليرروم إلرريكم هررو مررن طالئررع الشررروح ل خطرراء 

الكمرال، الطبية، من الوجهة الطبية الشرعية، فالبد أن يكون بعيدا  عن حد

، وما أعجلنري إلرى إخراجرإ إال علمري برأن البايرة بعيردة، وأن العمرر قصرير

وأن الكمال هلل وحده، وإذا كان هإلا الكتراب لري  إال خطروة متواضرعة نحرو

ية والقانونية التعريف باألخطاء الطبية التي تُرتب لقيام المسؤولية األخالق

علرررى مقررردمي الخدمرررة الصرررحية واآلثرررار القانونيرررة المترتبرررة علرررى ثبررروت

دود، المسؤولية الطبية، فإني أرجو أن يكون الكتراب، فري هرإلا الحيرز المحر

ن الحاجة، قد أوفى بقليل من البرض، وم  شيئا  من اليراغ، وسد بعضا  م

.موهللا المرجو أن يكون خالصا  لوجهإ الكريم موجبا  لرضوانإ العظي

عماد فكري محمد مدين. د.أ
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