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كلمة معالي وزير الصحة
الدكتور /توفيق بن فوزان الربيعة
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كلمة سعادة وكيل الوزارة للخدمات العالجية
الدكتور /طريف بن يوسف األعمى
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كلمة الوكيل المساعد للخدمات الطبية
المساعدة بوزارة الصحة بالرياض
د .منيرة العصيمي

أمرنــا اهلل ســبحانه وتعالــى بوجــوب المحافظــة علــى النفــس البشــرية وعمــا
يســئ اليهــا مــن أى اعتــداء بــأى صــورة أو شــكل فقــال عــز وجــل ( وال تلقــوا
بأيديكــم الــى التهلكــة) (البقــرة ,أيــة  )195كمــا حثنــا الرســول عليــه الصــاة
والســام علــى المحافظــة علــى الحياة اإلنســانية واالهتمــام بالصحــة وحمايتها
مــن مخاطــر األوبئــة واألمــراض وأمرنــا بالطــب والتــداوى فقــال عليــة الصــاة
والســام ( إن اهلل عــز وجــل لــم ينــزل داء اإل ولــه دواء فتــداووا وال تتــداو بحــرام)
وعنــه صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال (مــا أنــزل اهلل داء إال أنــزل اهلل لــه شــفاء).
ولمــا كانــت ظاهــرة حــدوث األخطــاء الطبيــة عمومــا ظاهــرة غيــر صحيــة وغيــر
مرغوبــة الحــدوث لــذا فقــد أصبــح موضــوع مســائلة األطبــاء عــن أخطائهــم
ظاهــرة تهــم المجتمــع اإلنســانى كلــه ,ومــن واقــع المســئولية الملقــاة علــى
عاتقنــا شــعرنا بأهميــة الموضــوع المطــروح بيــن جوانــب صفحــات هــذا الكتــاب
مــن حيــث المضمــون والمحتــوى العلمــى الجيــد المطــروح بــه وأهميــة ايصالــه
ألكبــر عــدد ممكــن مــن الممارســين الصحييــن بالمملكــة العربيــة الســعودية
حتــى يتســنى لهــم معرفــة مــا عليهــم مــن واجبــات وحقــوق تجــاه المراجعين
فــى كافــة التخصصــات الصحيــة.
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لقــد أصبــح شــعارنا فــى هــذه اآلونــة األخيــرة الــذى يحمــل نبــض وروح فكــر
 2030ويســعى نحــو تطويــر كل الهيئــات والــوزارات والمصالــح بالمملكــة
العربيــة الســعودية تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز حفظــه اهلل وســلمه وســدد خطــاه هــو تشــجيع جميــع األفــكار
والمقترحــات البنــاءة التــى تهــدف نحــو تقديــم أعلــى مســتوى ممكــن بــوزارة
الصحــة للخدمــات الصحيــة للمواطنيــن األمــر الــذى نبــارك معه الجهــد المبذول
فــى تجميــع المــادة العلميــة الخاصــة بموضــوع المســئوليه الطبية مــن وجهات
النظــر الطبيــة والقضائيــة والتحقيقيــه حتــى يمكــن تحقيــق أقصــى اســتفادة
منهــا فــى المجــال الصحــى بالمملكــة األمــر الــذى يصــب فــى النهايــة فــى
مصلحــة المواطنيــن .
وفقنــا اهلل وإياكــم الــى مــا فيــه الخيــر والمصلحــة والرشــاد للوطــن أدام اهلل
عــزه ورفعتــه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك
الدكتور /غرم اهلل بن عبد اهلل الغامدي

حرصــا مــن الشــئون الصحيــة بمنطقــة تبــوك علــى تحقيــق الســامة الخاصــة
بالمنظومــة الصحيــة التــى تتبناهــا وزارة الصحــة بالمملكــة تحــت عنايــة خــادم
الحرميــن الشــريفين ســلمه اهلل تعالــى وســدد خطــاه  ,وانطالقــا منهــا لمحاولــة
الســبق وتحقيــق األهــداف الطبيــة المنشــودة منهــا علــى أكمــل وجــه ممكــن
والتــى تتطلــب الحــد مــن حــدوث األخطــاء الطبيــة الــى أقــل حــد ممكــن وحتــى
نتمكــن مــن رفــع المســتوى الصحــى الــى أفضــل المراكــز علــى مســتوى العالــم
لــذا فقــد وافقنــا علــى اقامــة هــذه الــدوره التــى تجمــع شــمل عــدد كبيــر مــن
الضيــوف ذوى الخبــره الطبيــة والقانونيــة والتحقيقيــة والقضائية لتبــادل اآلراء
والخبــرات الخاصــة بدعــاوى المســئوليه الطبيــة مــن وجهــات النظــر الطبيــة
والقانونيــة الجنائيــة
وأخيــرا نتمنــى مــن اهلل عــز وجــل أن يوفقنــا جميعا ويســدد خطانا الــى تحقيق
الســامه الطبيــة المنشــودة لوطننــا العزيــز الغالى حماه اهلل من كل شــر.
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كلمة مدير عام اإلدارة العامة لمراكز الطب الشرعي
الدكتور /عبد اهلل بركات القرني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل الــذي هيئــا لنــا إمكانيــة اإلســهام فــي خدمــة القطــاع الصحــي
حيــث يعتبــر القطــاع الصحــي مــن أكثــر القطاعــات تعقيــدا خاصــة وان تعاملــه
مباشــرة مــع المرضــى وينصــب اهتمامــه بصحــة اإلنســان وعافيتــه وتاميــن
ســامته  ,وتعمــل الــوزارة جاهــده للحــد مــن األخطــاء الطبيــة بشــتى الســبل
والوســائل مثــل إعــداد األطبــاء وجميــع الممارســين الصحييــن اإلعــداد الجيــد
مــع التأكيــد علــى أهميــة التعليــم الطبــي المســتمر والعمــل علــى توفيــر
اإلمكانــات التجهيزيــة لكافــة المرافــق الصحيــة باشــتراطات الجــودة الشــاملة
بمــا يضمــن االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة وتطويرهــا بمــا يحقــق الفائــدة المرجوة
مــن تقديــم هــذه المهنــة اإلنســانية الرفيعــة لجميــع المســتفيدين منهــا.
ونظــرا ألهميــة الهيئــات الصحيــة الشــرعية ودورهــا الحيــوي في تحديــد الخطأ
الطبــي مــن عدمــه وتماشــيا مــع الرؤيــة  2030قامــت اإلدارة العامــة لمراكز الطب
الشــرعي بعمــل مؤشــرات قيــاس أداء لهــذه الهيئــات وعمــل مقتــرح بجــدول
زمنــي وخطــوات عمــل لتطويــر الهيئــات الصحيــة الشــرعية وبنــاء القــدرات
لمنســوبي هــذه الهيئــات ســائلين المولــى عــز وجــل التوفيــق والســداد.
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كلمة مساعد المدير العام للخدمات الطبيه المساعده
ومدير مركز الطب الشرعى بتبوك
الدكتور /نواف بن عبداهلل الركف

تالحــظ لنــا فــي اآلونــة األخيــرة بســبب عملنــا أميــن ســر للهيئــة الصحيــة
الشــرعية بمنطقــة تبــوك تكــرار ظاهــرة حــدوث األخطــاء الطبيــة التــي
أصبحــت تشــكل عائقــا أمــام اســتمرار المســيرة الطبيــة التــي تحــرص عليهــا
وزارة الصحــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
وإيمانــا منــا بالــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه الشــئون الصحيــة للحــد مــن هــذه
الظاهــرة جــاءت إلينــا فكــرة عمــل ورشــة عمــل بهــذا الموضــوع تحــت رعايــة
الشــئون الصحيــة بمنطقــة تبــوك وقــد تحمــس لهــذه الفكــرة وســاعدنا على
نجاحهــا ســعادة مديــر عــام الشــئون الصحيــة بتبــوك الدكتــور /غــرم اهلل بــن
عبــد اهلل الغامــدى /الــذي باركنــا بتأييــده للفكــرة وســاعدنا علــى إنفاذهــا
بحمــد اهلل وتوفيقــه بامتيــاز .
وكان مــن أهــم مــا تميــزت بــه هــذه النــدوة عــن غيرهــا هــو التنــوع فــي
عــرض الموضــوع مــن وجهــات نظــر مختلفــة بحيــث تم دمــج معظــم الهيئات
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ونظــرا لحرصنــا علــى عــرض الموضــوع بصــوره شــامله قمنــا بدعــوة جهــات
القضــاء والتحقيــق والنيابــة العامــة باإلضافــة إلــى وجهــة النظــر الطبيــة
وكانــت مقابلــه رائعــة ومميــزه بالفعــل لموضــوع المســئولية الطبيــة مــن
الوجهــات الطبيــة والقانونيــة الجنائيــة والقضائيــة الشــرعية األمــر الــذي
جــذب انتبــاه الحضــور وأدى إلــى مناقشــات علميــه أكثــر رائعــة .
وقــد تبينــا بعــد جميــع هــذه المناقشــات العلميــة التــي شــاركنا فيهــا مــن
وجــود مــاده علميــه غنيــة تســتحق أن تصــل إلــى العديــد مــن المهتميــن
بهــذا الموضــوع األمــر الــذي قررنــا معــه أنــا وزميلــي الدكتــور  :هشــام األعصــر
بعــد تفكيــر أن أقــوم بتجميــع المــادة العلميــة فــي كتــاب ونشــره بحيــث
تصــل الفائــدة المرجــوة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممارســين الصحييــن
وبالتالــي يمكــن أن نســاهم فــي تقليــص المشــاكل الناتجــة بســبب حــدوث
األخطــاء الطبيــة وتفــادى حدوثهــا مســتقبال ويســاعد علــى إنجــاح منظومــة
وزارة الصحــة وأهدافهــا الســامية وفقنــا اهلل وإياكــم إلــى مــا فيــه الخيــر
والرشــاد.
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رؤيتنا الخاصه نحو تطوير
دليل التقاضى واإلجراءات

•إعطــاء الحــق للطبيــب لالســتعانة بــأى خبيــر أثنــاء مزاولتــه عملــه حتى
يســتطيع إنهــاء القضيــة علــى أكمــل وجه.
•إعطــاء الثقــة للطبيــب محــل النــزاع بصــوره أكبــر وأعمــق ال ســيما أن
هنــاك فــارق كبيــر بيــن الخطــأ الطبــى الغير مقصــود والخطــأ المتعمد
وذلــك منعــا لتســرب الخبــرات النــادرة والحــد مــن الخــوف المبالــغ فيــه
لــدى األطبــاء العامليــن وذلــك كلــه يتماشــى مــع رؤيــة .2030
•برغــم حرصنــا علــى دعــم الممارســين الصحييــن لمزاولــة عملهــم
فإننــا أيضــا نــرى النظــر فــى إضافــة عقوبــة التشــهير الــى باقــى
العقوبــات المفروضــة فــى بعــض الحــاالت التــى يثبــت بهــا بمــا ال يــدع
مجــاال للشــك حــدوث تقصيــر وإهمــال شــديد أدى الــى ضــرر بالــغ فــى
حــق المريــض.
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آداب وواجبات ممارسة مهنة الطب

إعداد وتقديم

الدكتور /نواف بن عبداهلل الركف

مساعد المدير العام للخدمات الطبيه المساعده
ومدير مركز الطب الشرعى بتبوك
وأمين سر الهيئة الصحية الشرعية بتبوك
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مــن خــال عملــى كأميــن ســر للهيئــة الصحيــة الشــرعيه بتبــوك منــذ بضعــة ســنوات قمــت
بمباشــرة العديــد مــن قضايــا المســئوليات الطبيــة كمــا قمنــا بمناقشــة العديــد مــن األطبــاء
لتحديــد وجــود مســئولية طبيــة مــن عدمــه ومــن خــال تلــك المناقشــات تالحــظ لنــا أن العديــد
مــن األطبــاء برغــم قدراتهــم الفنيــة وشــهاداتهم الطبيــة التــى تشــهد بذلــك علــى غيــر درايــة
بأبســط القواعــد والواجبــات الخاصــة ناحيــة المريــض وناحيــة المجتمــع ومــن ناحيــة كيفيــة
التعامــل مــع زمالئهــم فــى باقــى التخصصــات الفنيــة الطبيــة والتــى تضمــن لهــم وللجميــع
تحقيــق أعلــى مســتوى فــى الســامة واألمــان أثنــاء أداء مهمتهــم العلميــة الطبيــة فــى عــاج
المريــض.
ولدرجــة أنــه أصبــح لــدى عقيــدة شــخصية كلمــا عرضــت علــى مباشــرة احــدى قضايــا المســئولية
الطبيــة أنــه طالمــا أن هنــاك مريــض اشــتكى طبيبــه فالبــد وحتمــا أن الطبيــب قــد أخطــأ فــى
حــق مريضــه وليــس مــن الضــرورة أن يكــون هــذا الخطــأ فــى النواحــى الفنيــه ولكــن قــد يكــون
الخطــأ أصــا فــى عــدم قــدرة الطبيــب علــى فهــم مريضــه واحتوائــه وعــدم اهتمامــه بشــكواه
أو التعامــل معــه بطريقــه غيــر جيــده األمــر الــذى يخلــق حالــه مــن اإلســتثاره والتحفــز للمريــض
تجعلــه يتشــكك فــى كل قــدرات الطبيــب ســواء الفنيــه منهــا أو األخالقيــه والســلوكية وفــى
نهايــة المطــاف تنقلــب األمــور رأســا علــى عقــب علــى الطبيــب خاصــة فــى حالــة عــدم اكتمــال
شــفاء المريــض أو تحقيــق مــا كان يتمنــى مــن مســتوى صحــى ألى ســبب ســواء كان هنــاك خطــأ
أم ال يوجــد ومــن ثــم نجــد المريــض يســارع فــى تقديــم شــكوى عريضــة ضــد طبيبــه يتهمــه
فيهــا باإلهمــال والتســبب فــى تدهــور حالتــه الصحيــة  ,األمــر الــذى كان مــن الممكــن تداركــه
مــن أول األمــر فــى حــال اتبــاع الطبيــب أبســط القواعــد واألصــول المهنيــه فــى االهتمــام وحســن
االســتماع لمريضــه.
لقــد اهتممــت فــى اقامــة هــذه نــدوة علميــة والتــى اقيمــت بالفعــل تحــت رعايــة وتوجيــه ســعادة
مديــر عــام منطقــة تبــوك لمناقشــة هــذا الموضــوع علــى بضعــة محــاور تشــمل غالبيــة الجهــات
والتخصصــات التــى تتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا ســواء القضائيــة أو التحقيقيــه بالنيابــه
العامــه أو مــن الهيئــة الصحيــة أو الطبيــة والطــب الشــرعى وأثناء طرح كل منــا أفكارة وقواعده
المهنيــه فــى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا الخــاص بمســئوليات الطبيــة شــعرت بمــدى
أهميــة تجميــع هــذه األفــكار وطرحهــا للتــداول علــى أكبــر مســتوى ممكــن.
ولســنا بصــدد اإلدعــاء بأننــا قــد اســتوفينا كل التفاصيــل الخاصــة بهــذه القضيــة الهامــه
ووضعهــا بيــن صفحــات كتــاب واحــد ولكننــا علــى األقــل قــد ســاهمنا فــى توجيــه اإلهتمــام
ناحيــة الدوائــر المختصــة بهــذا النــوع مــن القضايــا وكيفيــة تــداول كل منهــا لهــذه الموضــوع
الهــام.
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وعندمــا شــرعنا فــى تجميــع وتنقيــح وتهذيــب المحاضــرات لتصلــح لإلطــاع عليهــا مــن القــارئ
المهتــم بهــا تذكــرت كل تلــك القضايــا التــى وردت الــى الهيئــة الصحيــة الشــرعيه وهــؤالء
األطبــاء الذيــن ال يعرفــون برغــم تميزهــم العلمــى كيفيــة التعامــل مــع المريــض وكيفيــة
االهتمــام بــه واإلصغــاء إليــه وجــاء الــى خاطــرى ســؤال هــام اذا كان هنــاك والبــد مــن وضــع كتــاب
أيــا كان علــى موضــوع المســئولية الطبيــة مــن األطبــاء ,أليــس مــن األولــى قبــل الدخــول فــى
تحديــد مســئولية الطبيــب أن نشــرح لــه ابســط القواعــد والواجبــات الطبيــة المطلوبــة منــه
تجــاه المريــض وتجــاه زمالئــه بــل وتجــاه نفســه والمجتمــع.
وألن حرفــة الطــب والتطبيــب مهنــة فريــدةٌ ورائــدة فــي تعاملهــا المباشــر مــع كل مــن جســد
اإلنســان ،وروحــه ومشــاعره دون وســيط ،لــذا فإنــه مــن البديهــي أن ُيف َتـ َرض فــي الطبيــب التميز
بخصــال وصفــات متعــددة ومتميــزة أخــرى بجانــب تميــزه العلمــى والفنــى حيــث أن المريــض
يتعــرى تمامــً مــن جملــة األحاســيس الذاتيــة ومــن الســواتر الخارجيــة أمــام الطبيــب ،كاشـ ٌ
ـف عــن
دواخــل نفســه ومكنوناتــه وعــن غطــاء جســده وحواجزهــا دون تحفــظ وال مواربــة.
ومــن هنــا كانــت فكــرة هــذه المقالــه الخاصــة بــآداب وواجبــات ممارســة مهنــة الطــب مــن
الطبيــب نحــو مريضــه لــذا فإننــا ســوف نقــوم بتقســيمها الــى أربعــة اقســام رئيســية القســم
األول منهــا يشــمل واجبــات الطبيــب تجــاه كل مــن المريــض وتجــاه نفســه وتجــاه مهنتــه وتجــاه
المجتمــع بينمــا القســم الثانــى يشــمل عالقــات الطبيــب المهنيــة الخاصــة بأمــور تحويــل مســار
عــاج المريــض وعالقاتــه تجــاه هيئــات التمريــض وتجــاه باقــى التخصصــات الصحيــة أمــا القســم
الثالــث فســوف نقــوم بالتركيــز علــى المســئوليات والحقــوق المهنيــة الخاصــة بالطبيــب ,وألن
الطبيــب قــد يشــارك فــى األدوار القياديــه للشــئون الصحيــة لــذا فقــد خصصنــا القســم الرابــع
واألخيــر فــى كيفيــة مشــاركة الطبيــب فــى السياســات والشــئون الصحيــة واالجتماعيــة والــدور
الواجــب عليــة القيــام بــه تجاههــا.
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القسم األول  :واجبات الطبيب تجاه كل من المريض وتجاه نفسه ومهنته
وتجاه المجتمع :
 : 1واجبات الطبيب نحو املريض.
فهنــا جنــد أنــه علــى الطبيــب أن يتعلــم أوال كيــف يتعامــل مــع مريضــه قبــل أن يشــرع فــى عــاج مرضــه فــا يكفــى
علــى اإلطــاق أن يكــون الطبيــب حاذقــا فــى أمــور العــاج والتطبيــب ولكــن يجــب عليــة أن يتعلــم كيــف يحتــرم
مريضــه ويضمــن لــه اخلصوصيــة واإلســتقالليه وحفــظ أســراره حتــى علــى املقربــن منــه وتقــدمي اقصــى انــواع
الرعايــة الصحيــة لــه ومــد جســور األمانــه والصــدق بينهمــا حــول طبيعــة املــرض ومــا ميكــن ان يتطــور اليــه او
يتضاعــف منــه ومــآل العــاج واملــدة الالزمــة لشــفاء املريــض مــن علتــه ,وميكــن أن نقســم واجبــات الطبيــب نحــو
املريــض الــى النقــاط اآلتيــة :
 - ١احترام املريض :
•حسن االستماع لشكوى املريض و فهم معاناته .
•جتنــب التعالــي علــى املريــض أو النظــرة الدونيــة لــه أو االســتهزاء بــه أو الســخرية منــه مهمــا كان مســتواه
العلمــي أو االجتماعــي متدنيــا.
•الرفق باملريض عند الفحص .
•على الطبيب أن يستخدم مهاراته يف طمأنة املريض و تخفيف مصابه .
 - ٢ضمان خصوصية املريض :
• ال يجــوز للطبيــب االطــاع علــى عــورة املريــض إال بالقــدر الــذي تقتضيــه عمليــة الفحــص و التشــخيص و
العــاج  ،و بعــد االســتئذان مــن املريــض ويف حضــور شــخص ثالــث .
•احتــرام وجهــة نظــر املريــض خاصــة يف األمــور التــي تتعلــق بــه شــخصيا و ال مينــع ذلــك مــن توجيــه املريــض
التوجيــه املناســب .
 - ٣الرعاية الشاملة للمريض :
•تخفيــف آالم املريــض بــكل مــا يســتطيعه و مــا يتــاح لــه مــن وســائل عالجيــة نفســية و ماديــة و إشــعار املريــض
بحرصــه علــى العنايــة بــه ورعايتــه لــه
•تســجيل احلالــة الصحيــة للمريــض و الســيرة املرضيــة الشــخصية و العائليــة اخلاصــة بــه وذلــك قبــل الشــروع
يف التشــخيص و العــاج .
•التزام الدقة يف الفحص الطبي و التشخيص .
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•وصــف العــاج كتاب ـ ًة و بوضــوح مــع حتديــد مقاديــره و طريقــة اســتعماله وتنبيــه املريــض أو ذويــه بحســب
األحــوال إلــى ضــرورة التقيــد باألســلوب الــذي حــدده للعــاج و إلــى اآلثــار اجلانبيــة املهمــة و املتوقعــة مــن ذلــك
العــاج الطبــي أو اجلراحــي
•رصد املضاعفات الناجمة عن العالج الطبي أو اجلراحي و املبادرة إلى عالجها متى أمكن ذلك .
•علــى الطبيــب أن ال ميتنــع عــن عــاج مريــض أو إســعاف مصــاب مــا لــم تكــن حالتــه خارجــة عــن اختصاصــه ,
وعليــه يف هــذه احلالــة أن يجــري لــه اإلســعافات الالزمــة ثــم يوجهــه إلــى أقــرب مؤسســة صحيــة .
•االســتمرار يف تقــدمي الرعايــة الطبيــة املناســبة للمرضــى املصابــن بأمــراض غيــر قابلــة للعــاج أو مســتعصية
أو مميتــة حتــى اللحظــات األخيــرة مــن حياتهــم .
•االســتمرار يف تقــدمي العــاج الــازم للمريــض يف احلــاالت اإلســعافية حتــى تــزول احلاجــة إليــه أو حتــى تنتقــل
رعايتــه إلــى طبيــب كــفء .
 - ٤احترام استقاللية املريض :
•ال يجــوز معاجلــة املريــض دون رضــاه فيمــا عــدا احلــاالت التــي تتطلــب تدخــا طبيــا طارئــا و يتعــذر فيهــا
احلصــول علــى املوافقــة ألي ســبب مــن األســباب  ،أو إذا كان مرضــه معديــا أو مهــددا للصحــة أو الســامة
العامــة  .و يتحقــق رضــاء املريــض مبوافقتــه الشــفهية أو الضمنيــة إن كان كامــل األهليــة وفقــا للقانــون ،
ومبوافقــة أحــد أقربائــه مــن الدرجــة األولــى و حتــى الدرجــة الثالثــة يف حالــة كونــه قاصــراً أو فاقــداً الوعــي
أي شــرط مــن شــروط األهليــة  ،و تكــون املوافقــة كتابيــة يف العمليــات اجلراحيــة و كذلــك يف العــاج
أو فاقــداً ّ
و الفحوصــات التــي قــد تنجــم عــن أي منهــا آثــار جانبيــة .
•علــى الطبيــب أن ال يرغــم املريــض علــى عــاج معــن دون موافقتــه و عليــه أن يقــدم البدائــل التــي يقبلهــا
املريــض .
•علــى الطبيــب يف حالــة رفــض املريــض العــاج أن يشــرح لــه اآلثــار املترتبــة علــى عــدم تناولــه العــاج و
التطــورات املرضيــة املترتبــة علــى ذلــك بصــدق و عــدم مبالغــة  ،كمــا عليــه أن يســجل إقــرار املريــض ويف حالــة
رفضــه يوقــع الطبيــب و هيئــة التمريــض علــى ذلــك يف امللــف الطبــي حتــى يخلــي الطبيــب مســئوليته .
•على الطبيب أن ال يرغم املريض على التوقيع على بيانات يف امللف الطبي دون رضاه .
 - ٥تبصير املريض بطبيعة مرضه :
•تثقيــف املريــض عــن مرضــه خصوصــا و عــن صحتــه عمومــا  ،وكيفيــة حفظــه صحتــه و وقايتــه مــن األمــراض
بالطــرق املناســبة و الفعالــة و مــن أهمهــا التثقيــف املباشــر وجهــا لوجــه أو اســتخدام الوســائل الفعالــة األخــرى
متــى توفــرت لــه.
•حتــري الصــدق يف إخبــار املريــض أو مــن ينــوب عنــه باحلالــة املرضيــة و أســبابها و مضاعفاتهــا و فائــدة
اإلجــراءات التشــخيصية و العالجيــة  ،و تعريفهــم بالبدائــل املناســبة للتشــخيص أو العــاج بأســلوب واضــح .
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 - ٦حماية مصلحة املريض :
•الطبيــب مؤمتــن علــى حتـ ّري برامــج الرعايــة الصحيــة املناســبة حلالــة املريــض  ،وعليــه أن يتأكــد مــن جــدوى
البرنامــج العالجــي قبــل تنفيــذه أو تطبيقــه علــى املريــض.
•االمتنــاع عــن اســتخدام طــرق تشــخيصية أو عالجيــة غيــر معتمــدة أو غيــر متعــارف عليهــا أو غيــر معتــرف
بهــا علميــا.
•إجراء الفحوص الطبية الالزمة للمريض دون إضافة فحوص ال تتطلبها حالته املرضية.
•االقتصار يف طلب الدواء أو إجراء العمليات اجلراحية على ما تتطلبه حالة املريض.
•أن جتــرى الفحوصــات و التحاليــل املخبريــة الالزمــة للتأكــد مــن أن التدخــل اجلراحــي ضــروري و مناســب
لعــاج املريــض و التحقــق مــن أن احلالــة الصحيــة للمريــض تســمح بإجــراء اجلراحــة لــه .
•أن يكــون الطبيــب الــذي يجــري اجلراحــة مؤهـ ً
ا إلجرائهــا بحســب تخصصــه العلمــي وخبرتــه العلميــة و درجــة
و أهميــة العمليــة اجلراحيــة .
•أن جترى اجلراحة يف مؤسسة عالجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء اجلراحة املقصودة .
•علــى الطبيــب أن ال ميتنــع عــن عــاج مريــض أو إســعاف مصــاب مــا لــم تكــن حالتــه خارجــة عــن اختصاصــه ,
وعليــه يف هــذه احلالــة أن يجــري لــه اإلســعافات الالزمــة ثــم يوجهــه إلــى أقــرب مؤسســة صحيــة .
•ال يجــوز إخــراج املريــض مــن املنشــأة الصحيــة التــي يتلقــى فيهــا العــاج إال إذا كانــت حالتــه الصحيــة تســمح
بذلــك أو كان ذلــك بنــا ًء علــى رغبتــه يف اخلــروج رغــم تبصيــره بعواقــب خروجــه علــى أن يؤخــذ إقــرار كتابــي
منــه أو مــن أحــد أقربائــه حتــى الدرجــة الثالثــة إن كان ناقــص األهليــة و يثبــت ذلــك يف الســجل الطبــي
للمريــض .
•ال يجــوز االمتنــاع عــن عــاج املريــض كمــا ال يجــوز إنهــاء حيــاة املريــض ولــو بنــاء علــى طلبــه أو طلــب و ليــه أو
وصيــه أيـاً كان الســبب ســواء لتشــوه شــديد أو مــرض مســتعص ميئــوس مــن شــفائه أو متحققــة بــه الوفــاة أو
آلالم شــديدة .
•ميكــن للطبيــب يف غيــر احلــاالت اإلســعافية أن ميتنــع عــن عــاج املريــض ألســباب شــخصية أو مهنيــة قــد
تــؤدي إلــى اإلخــال بجــودة اخلدمــة املقدمــة للمريــض شــريطة أن ال يضــر ذلــك بصحــة املريــض و وجــود مــن
يقــوم بعــاج املريــض بــدالً عنــه.
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 - ٧كتمان سر املريض :
•ال يجــوز ألي ِطبيــب أن يفشــي ســرا خاصــا وصــل إلــى علمــه بســبب مزاولتــه املهنــة ســواء كان املريــض قــد
عهــد إليــه بهــذا الســر وائتمنــه عليــه أو كان الطبيــب قــد اطلــع عليــه بحكــم عملــه  ،وذلــك فيمــا عــدا احلــاالت
التاليــة :


إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه .



إذا كان إفشاء السر ملصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا ألي منهما.



إذا كان إفشاء السر ملنع وقوع جرمية فيكون اإلفشاء يف هذه احلالة للسلطة الرسمية املختصة
فقط .



إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية و بناء على طلبها .



إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر أفراد املجتمع و يكون إفشاء السر يف
هذه احلالة للسلطة الصحية املختصة فقط .

 - ٢واجبات الطبيب جتاه نفسه
•كما أن على الطبيب واجبات جتاه اآلخرين فعلية أيضا واجبات جتاه نفسه تتمثل فى :
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ان يتجنب السعي إلى الشهرة على حساب أخالقيات املهنة و أصولها .



أن يكون على مستوى متقدم من املعرفة العلمية والعملية يف مجال اختصاصه



أن يعمل بصورة مستمرة على تنمية معارفه ومهاراته املهنية



أن يكون منوذجا يف احملافظة على صحته يف كل سلوكياته



أن يحمي نفسه من األخطار احملتملة يف أثناء ممارسته املهنة .

 - ٣واجبات الطبيب جتاه مهنته
•ال يكفــى أن يعــرف الطبيــب كيــف يتعامــل مــع املريــض ,وإمنــا يلــزم منــه أن يحافــظ علــى شــرف مهنتــه وان
يســهم يف تطويرهــا علمي ـاً و معرفي ـاً مــن خــال األبحــاث و الدراســات و كتابــة املقــاالت و التعليــم املســتمر.
•وأثنــاء ذلــك يجــب عليــة احملافظــة علــى معاييــر ممارســة املهنــة الطبيــة و العمــل علــى االرتقــاء بهــا يف كل
نشــاطاته .
•كمــا يجــب عليــة االبتعــاد عــن كل مــا يخــل بأمانتــه ونزاهتــه يف تعاملــه مــع املريــض و أال يفقــد ثقــة املريــض بــه
باســتخدام أســاليب الغــش و التدليــس أو إقامــة عالقــات غيــر طبيعيــة معــه أو مــع أحــد مــن أفــراد عائلتــه أو
الكســب املــادي بطــرق غيــر نظاميــة وكل مــا مــن شــأنه اإلســاءة ملهنــة الطــب.

 - ٤واجبات الطبيب جتاه املجتمع

•على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً يف املجتمع و يتعامل معه و يؤثر فيه و يهتم بأموره .
•يف حــاالت األمــراض الســارية يجــب علــى الطبيــب أن يتبــع النظــم الصحيــة املوضوعــة لذلــك و اإلبــاغ عــن
هــذه احلــاالت للجهــة املختصــة و اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات .
•أن يســاعد املجتمــع علــى التعامــل اإليجابــي مــع عناصــر تعزيــز الصحــة وحمايــة البيئــة الطبيعيــة واالجتماعيــة
والوقايــة مــن املــرض .
•أن يحــرص علــى القيــام بالتربيــة الصحيــة يف املجتمــع وتبصيــر أفــراده بأهميــة االلتــزام بالســلوكيات الصحيــة
واملشــاركة الفعالــة يف كافــة برامــج الرعايــة الصحيــة.
•أن يدرك مسئوليته يف احملافظة على املوارد الصحية و استخدامها بالطريقة املثلى.
•أن يســخر معلوماتــه و خبراتــه ومهاراتــه املهنيــة يف االرتقــاء بنوعيــة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمجتمــع
وااللتــزام مبعاييــر اجلــودة
•أن يشــارك بفعاليــة يف صنــع و تطويــر السياســات واألنظمــة الصحيــة التــي تســتجيب لالحتياجــات الصحيــة
للمجتمــع واملوجهــة حلمايــة احلــق يف احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة لكافــة أفــراد املجتمــع.
•كما أن علية واجبات جتاه املكان التي يعمل به ويؤدى اخلدمه الصحية للمريض من خالله تتمثل فى:


أن يحافظ على سمعة وكرامة املكان التي يعمل بها .



 أن يحافظ على ممتلكاته و أن يستخدمها استخدام ًا رشيداً.



أن يكون فاع ًال يف اإلسهام يف تطوير أداء املكان الطبيى و العمل على االرتقاء به.



أن يكون قدوة يف االلتزام بالقوانني و اللوائح و األنظمة و التعليمات السارية فيها بشرط عدم
تعارضها مع املبادئ األساسية ألخالقيات املهنة .
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القسم الثانى  -العالقات المهنية للطبيب :
 - ١إحالة املرضى
•علــى الطبيــب احتــرام حــق املريــض يف أن يغيــر طبيبــه  ،و يف احلصــول علــى املعلومــات املدونــة يف ســجله
الطبــي أو احلصــول علــى التقريــر الطبــي الــازم الــذي يشــرح حالتــه املرضيــة .
•يجــب علــى الطبيــب إحالــة املريــض إلــى طبيــب مختــص بنــوع مرضــه أو إلــى طبيــب لديــه وســائل أكثــر فعاليــة
إذا اســتدعت حالــة املريــض ذلــك و ال يجــوز للطبيــب أن يتباطــأ يف اإلحالــة متــى كان ذلــك يف مصلحــة
املريــض .
•يجــب علــى الطبيــب املعالــج تقــدمي املعلومــات التــي يعتقــد أنهــا الزمــة لعــاج املريــض عنــد إحالتــه إلــى طبيــب
آخــر .
•عنــد رغبــة املريــض يف استشــارة طبيــب آخــر ( فيمــا يخــص مرضــه ) فعلــى الطبيــب أال ميتنــع عــن حتقيــق
رغبــة املريــض و عليــه أن يســهل للمريــض احلصــول علــى التقاريــر و املعلومــات الالزمــة لذلــك .
•عدم االمتناع عن استقبال املريض الذي مت حتويله بسبب عدم التيقن من شفائه أو ألسباب مالية

 - ٢العالقة مع الهيئة التمريضية


على الطبيب أن يقوم بإصدار تعليماته اخلاصة بالرعاية الطبية للمريض كتابة و بصورة واضحة .



على الطبيب أن يحترم و يوقر أعضاء الهيئة التمريضية و أن يبدي مالحظاته املهنية بطريقة حضارية .



على الطبيب أن يستمع بجدية واحترام إلى مالحظات و آراء الهيئة التمريضية بالنسبة ألوامره
العالجية حتى إذا تعارضت مع رأيه .



 إذا رأت املمرضة أن أوامر الطبيب ال تتفق مع متطلبات احلالة الصحية للمريض فينبغي عليها إبداء
رأيها ومالحظاتها للطبيب بأدب واحترام  ،و يف حالة عدم استجابة الطبيب لهذه املالحظات عليها أن
تسجل ذلك يف ملف املريض و إبالغ مشرفة التمريض التخاذ ما يلزم.
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على الطبيب أن يساعد الهيئة التمريضية على تطوير معارفها العلمية ومهاراتها املهنية باستمرار.

 - ٣العالقة مع املهن الصحية املساعدة


على الطبيب أن تكون توجيهاته واضحة و محددة للهيئات الصحية املساعدة (أشعة – مختبر – عالج
طبيعي – تخدير ..الخ) و عليه أن يتأكد من تنفيذها كلما أمكن له ذلك .



على الهيئات الطبية املساعدة تنفيذ توجيهات الطبيب و مناقشته لالستيضاح كلما أمكن لهم ذلك و
عليهم االلتزام بحدود املهنة يف مجال تخصصهم دون جتاوز و إحالة املرضى ملهنيني آخرين عند احلاجة



على أعضاء الهيئة الصحية املساعدة تطوير و حتديث معارفهم و مهاراتهم و كفاءاتهم املهنية باستمرار.

القسم الثالث  :المسئوليات والحقوق المهنية :
 - 1املسئوليات املهنية
•على الطبيب أن يتابع أحدث التطورات املهنية يف مجال تخصصه و أال يتوانى يف التفاعل معها .
•الطبيــب مســئول جتــاه املريــض عــن بــذل أقصــى العنايــة املمكنــة و ليــس بتحقيــق الغايــة و ال يكــون الطبيــب
مســئوالً جتــاه املريــض إال يف احلــاالت التــي يحددهــا القانــون .
•علــى الطبيــب أال يتوانــى يف اإلبــاغ مــن خــال التسلســل الوظيفــي عــن خطــأ مهنــي أو تقصيــر أو تقييــم لغيــر
األكفــاء مــن العاملــن معــه .
•ال يجوز للطبيب أن مييز بني زمالئه أو معاونيه ألي سبب.
•يجــب علــى الطبيــب املســاواة يف املعاملــة بــن جميــع املرضــى وعــدم التمييــز بينهــم يف الرعايــة الطبيــة بســبب
تبايــن مراكزهــم األدبيــة أو االجتماعيــة أو شــعوره الشــخصي نحوهــم أو االنتمــاء الدينــي أو العرقــي أو
اجلنــس .
•علــى الطبيــب اإلدالء بشــهادته أمــام الســلطات املختصــة متــى مــا طلــب منــه ذلــك كمــا عليــه أال ميتنــع عــن
حتريــر التقاريــر الطبيــة بأمانــة و دقــة وفق ـاً للنظــم املعمــول بهــا و ال يجــوز إكــراه الطبيــب وإرغامــه علــى
الشــهادة بغيــر احلقيقــة .
•علــى الطبيــب أن يراعــي اهلل و ضميــره إذا طلــب منــه تقييــم زميــل لــه و ذلــك بــأال يبالــغ باملــدح و أن ال يبخســه
حقــه .
•علــى الطبيــب املريــض مبــرض مــن األمــراض الســارية أال ينخــرط يف أي نشــاط مــن شــأنه املجازفــة بنقــل
العــدوى إلــى املرضــى أو زمالئــه و أن يستشــير الســلطة املختصــة باملنشــأة الصحيــة لتحديــد املهــام التــي يقــوم
بهــا .
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 - 2احلقــوق املهنيــة
وهناك أيضا حقوق وواجبات من املجتمع جتاه الطبيب فمن حق الطبيب :
•أن يُعامــل مــن املجتمــع باحتــرام و تقديــر و أن تُ َو َّفــ َر لــه كافــة احلقــوق املدنيــة التــي يتمتــع بهــا غيــره مــن
األشــخاص الطبيعيــن .
•أن يوفــر لــه املجتمــع وســائل التدريــب و التأهيــل العلمــي و وضــع النظــم التــي تضمــن اجلــودة النوعيــة
للمؤسســات الصحيــة وفقــاً للمعاييــر العامليــة املتعــارف عليهــا .
•أن تتــاح لــه فــرص التعليــم الطبــي املســتمر ســواء مــن خــال املؤمتــرات أو النــدوات و اللقــاءات العلميــة و
املكتبــات و البعثــات الدراســية و غيرهــا.
•عــدم إكراهــه ماديـاً أو معنويـاً أو إجبــاره علــى أداء عمــل أو االمتنــاع عــن عمــل يتعلــق مبمارســة مهنتــه إال يف
حــدود القانــون .
•أن ال يوقف أو مينع عن ممارسة املهنة إال يف حدود القانون .
•الطبيــب شــأنه شــأن أي إنســان آخــر يُحاســب علــى مــا يرتكبــه مــن مخالفــات ألحــكام القانــون و مــن حــق
الطبيــب أن يوفــر لــه املجتمــع احلمايــة القانونيــة و حــق الدفــاع يف حالــة اتهامــه بخــرق أحــكام القانــون .
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القسم الرابع  :كيفية مشاركة الطبيب فى السياسات والشئون الصحية
واالجتماعية :
 - ١توزيع املوارد الطبية احملدودة
•تقــع علــى عاتــق األطبــاء مســئولية أخالقيــة تتمثــل يف توظيــف مــا لديهــم مــن خبــرات مهنيــة يف املشــاركة يف
عمليــة اتخــاذ القــرارات اخلاصــة بتوزيــع املــوارد الطبيــة احملــدودة أو ترشــيد اســتهالكها ،مبــا يكفــل حمايــة
مصلحــة املريــض.
•يجــب أن تســتند عمليــة اتخــاذ قــرارات توزيــع املــوارد الطبيــة احملــدودة إلــى معاييــر طبيــة وأخالقيــة ترتبــط
مبــا تســتدعيه احلالــة الصحيــة للمريــض .و تتضمــن هــذه املعاييــر :مــدى احتيــاج املريــض لهــذه املــوارد
احملــدودة ،ومــدة العــاج ،واحتمــال وقــوع الوفــاة ،ويف بعــض احلــاالت ،حجــم املــوارد الالزمــة لنجــاح العــاج.
•يُحظــر علــى األطبــاء األخــذ باعتبــارات غيــر طبيــة حــال اتخــاذ قــرارات توزيــع املــوارد الطبيــة احملــدودة  ،كأن
يعتمــد قرارهــم علــى قــدرة املريــض علــى حتمــل تكلفــة العــاج  ،أو ســن املريــض  ،أو حالتــه االجتماعيــة ،أو
غيرهــا مــن االعتبــارات التــي ترفضهــا أخالقيــات املهنــة.
•يجــب أن يتمســك الطبيــب بــدوره كوكيــل للمريــض مهمتــه حمايــة مصلحتــه ،بــاذالً اجلهــد يف الدفــاع عــن
املريــض يف احتياجــه للعــاج وبحــق املرضــى الذيــن يُحرمــون مــن احلصــول علــى بعــض املــوارد الطبيــة أن
يطلعــوا علــى ســبب ذلــك .فسياســات التحكــم يف املــوارد الطبيــة النــادرة التــي تتبناهــا بعــض املؤسســات يجــب
أن تكــون معلومــة للجميــع .كذلــك ينبغــي أن تخضــع مثــل هــذه السياســات ملراجعــة اجلهــات الطبيــة الرقابيــة
مــن وقــت إلــى آخــر.

 - 2توفير املستوى املالئم من الرعاية الصحية
•علــى األطبــاء العمــل علــى اقتــراح سياســات ترمــي إلــى حتقيــق العدالــة يف توفيــر املســتوى املالئــم مــن الرعايــة
الصحيــة جلميــع أفــراد املجتمــع .
•ويلتــزم األطبــاء مبراعــاة االعتبــارات األخالقيــة اآلتيــة  ،عنــد اختيــار اإلجــراءات والطــرق الوقائيــة العالجيــة
التــي تضمــن حتقيــق مســتوى مالئــم للرعايــة الصحيــة:


مدى استفادة املريض من البرنامج العالجي



احتمال استفادة املريض من العالج



مدة هذه االستفادة



تكلفة العالج



عدد املرضى الذين سيستفيدون من العالج .
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 - 3تضارب املصالح
•علــى األطبــاء الذيــن يقومــون مبهــام إداريــة أو غيرهــا مــن الوظائــف التــي ال تشــمل رعايــة املرضــى مباشــرة
أن يضعــوا احتياجــات املرضــى يف املقــام األول  .وال تتوقــف االلتزامــات األخالقيــة لألطبــاء عندمــا يتقلــد
الطبيــب منصبــا ال يتضمــن بصــورة مباشــرة رعايــة للمريــض .
•ال يجــوز للطبيــب حتــت أي ظــروف أن يق ـ َّدم مصلحتــه الشــخصية ماليــة كانــت أم اجتماعيــة علــى مصلحــة
املريــض الــذي يعاجلــه .
•ال يجــوز للطبيــب أن يبنــي قراراتــه املتعلقــة بإدخــال املريــض املستشــفى أو القيــام بــأي إجــراءات طبيــة مــن
وصــف األدويــة أو اإلجــراءات التشــخيصية أو العالجيــة بغــرض الربــح املــادي دون النظــر إلــى حاجــة املريــض
الفعليــة .
•لألطبــاء احلــق يف الدخــول يف عالقــات تعاقديــة قانونيــة مبــا يف ذلــك احلصــول علــى أســهم ملكيــة يف املنشــآت
الصحيــة أو املنتجــات الصحيــة أو األجهــزة ( وفقــا ألحــكام القوانــن النافــذة يف البلــد املعنــي )
•ويف حالة حتويل املريض إلى أي من املؤسسات التي يشارك فيها الطبيب عليه مراعاة ما يلي :
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 أن تكون هذه املنشأة متميزة عن غيرها .



إذا لم تكن كذلك فعليه إعطاء املريض حرية االختيار .



أن يكون التحويل إلى تلك املنشأة ضرورياً حلالة املريض وأال ميكث املريض يف املنشأة وقتا
اكثر من املطلوب .

الخالصة
 لقــد تطــورت وارتقــت املجــاالت التقنيــة والعلميــة ذات العالقــة بالطــب ومهنــة التـَطـــبيب إبــان فتــرة وجيــزة مــن الزمــان
بخطــوات واســعة عبــر مراحـ ٍـل متتاليـ ٍـة وسـ ٍ
ـريعة إلــى األمــام إذ اس ـتُحدثت الوســائل واألجهــزة امل ُ َع َقــدة امل ُ َســاعدة يف
التشــخيص والعــاج.
 وعلــى الوجــه اآلخــر ،اجتاحــت بيئــة اإلنســان العديــد مــن األمــراض والعِ لًــل املُعاصــرة املجهولــة األســباب ،مــا لبثــت
وأن شــكلت حتديـاً كبيــراً وخطيــراً ،ســواء يف التشــخيص أو يف توافــر العــاج ال َف ٌعــال لــدرء شــرها ...ويبقــى العامــل
البشــري ،بخصوصيتــه وبصفاتــه املتنوعــة ومتيزهــا ،وبأحاسيســه اإلنســانية اخلاصــة واملرهفــة ،يُ َجســد العنصــر
األهــم واملســتوجب ألقصــي درجــات اإلنتباهــه.
 لــذا فإننــا فــى النهايــة وللحيلولــة دون حــدوث هــذه األخطــاء الطبيــة ســواء كانــت صغيــرة أو جســيمة أو حتــى لتقليصها،
البــد لنــا مــن إتبــاع املنهجيــة الطبيــة واإلســامية يف تطويــر الــكادر الطبــى ،ابتــدا ًء مــن التأهيــل والتهيئــة والتدريــب
للطبيــب والــكادر املســاعد يف املجــال الطبــي الــي ســقف مواكبــة ُمس ـتَحدثَات مهنــة التطبيــب ،وباألخــص اإلعــداد
األمثــل لإلنســان الطبيــب أوالً وإتقــان تأهيلــه لتحمــل املســئوليات اجلســيمة قبــل أن يؤهــل ويُشـ َهد لــه كطبيــب مــداوم.
رعــات التهيئــة والســمو يف جوانــب شــخصية طالــب الطــب واالهتمــام بجوانــب
 ومــن هنــا ُتســب تغذيــة وإشــباع ُج َ
ســماحة اخللــق وتنميتهــا ،علــي أن تعتبــر مــن أهــم أولويــات األســاتذة املربــن القائمــن علــى التعليــم الطبــي كمــا البــد
أن تكــون يف أرفــع اســتراتيجيات الكليــات الطبيــة ومعاهــد العلــوم الطبيــة املســاندة.
 فض ـ ً
ا عــن ِســمات الطبيــب يف إتقــان املمارســة وســمو العلــم وصقــل اخلبــرات واالرتقــاء بهــا ،فأنــه مــن الــازم أن
يتحلــى الطبيــب بســماحة ا ُ
خللــق وأكــرم ِ
الص َفــات ،فلــن ميكــن ألى وســيله مــن وســائل التكنولوجيــا والتقنيــات احلديثــه
أن تغنــى عــن احلــس اإلنســاني لــدى الطبيــب  ،حيــث أنــه بأحاسيســه وإنســانيته املرهفــة وخبراتــه الطويلــة ومعارفــه
ببواطــن املــرض يتمكــن مــن توجيــه وقيــادة تلــك التكنولوجيــا ويســتحدث الوســائل الالزمــه لشــفاء املرضــى وإبــراء
عللهــم وأمراضهــم.
 لــذا فإنــه ومــن رأينــا أن هــذه األخالقيــات الطبيــة ألبــد وأن تعتمــد علــى مقاصــد الشــريعة اخلمــس وهــي  :حفــظ
الديــن ،حفــظ النفــس ،حفــظ النســل ،حفــظ العقــل ،وحفــظ املــال.
 فــأى عمــل طبــي يجــب أن يحقــق هــذه املقاصــد اخلمســة حتــى نعتبــره أخالقيا،ويعتبــر أي إجــراء طبــي خــارج هــذه
املقاصــد إجــراء غيــر أخالقــي ,ونقتــرح أن تســتمد القواعــد األخالقيــة املتعلقــة مبمارســة الطــب مــن قواعــد اإلســام
والشــريعة ,فالشــريعة اإلســامية تعتمــد علــى نظــام كامــل مــن األخالقيــات ,ممــا يجعلهــا قــادرة علــى التعامــل مــع كل
املشــكالت الطبيــة األخالقيــة مــن وجهــة نظــر قانونيــة وشــرعية ,ويف نفــس الوقــت فإنهــا تتميــز مبرونــة جتعلهــا تتكيــف
مــع املشــكالت احلديثــة.
 وأخيــرا فــان احلديــث عــن األخطــاء التــي يرتكبهــا بعــض األطبــاء ال توجــب أبــدا التحامــل علــى هــؤالء ،وال تأليــب
النــاس عليهــم ،بــل يأتــي هــذا تنبيهــا إلــى ضــرورة األخــذ يف االعتبــار أن الذيــن يســوقهم القــدر بــن أيديهــم إمنــا يكــون
بدافــع مــن الثقــة فيهــم واألمــل يف أن يقدمــوا لهــم مــا يســاعدهم علــى البقــاء علــى قيــد احليــاة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
د /نواف بن عبد اهلل الركف.
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المسؤولية القضائية الشرعية في قضايا
المسؤوليات الطبية
إعداد وتقديم

فضيلة الشيخ
لؤي بن يوسف بن حمد الراشد

القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك
رئيس الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة تبوك والجوف
والحدود الشمالية  ١٤٣٨هـ
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعد .....أما بعد ,,,,,
فإن اهلل ســبحانه جعل شــريعة محمد صلى اهلل عليه وســلم شــريعة خامتة لكل الشــرائع ,وعامة
لــكل النــاس ,وشــاملة لــكل نواحــي احليــاة ,فمــا تــرك شــيئا ممــا يحتــاج النــاس إليــة إال وبــن لنــا
وجــه احلــق فيــه ,ودلنــا علــى خيــر مــا يصلــح لنــا أمــر ديننــا ودنيانــا ,وحذرنــا مــن كل مــا تعــود
عاقبتــه وبــاال علينــا فقــال ســبحانه (اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت
لكــم اإلســام دينــا) فليســت تنــزل بأحــد مــن أحــد ديــن اهلل نازلــة إال وفــى كتــاب اهلل الدليــل علــى
ســبيل الهــدى فيهــا.
ومــن جملــة مــا رســم منهاجــه وحــدد قيــوده اإلجــراءات العالجيــة والعمليــات الطبيــة واملســؤولية
لقضائيــة التــي قــد تنتــج عنهــا.
ولعلنا يف هذه األطروحة نتطرق بشكل مختصر للمسائل التالية.


 ثانيا موجبات المسئولية القضائية.
 ثالثا إثبات المسؤولية القضائية من الناحية القضائية.
 رابعا قواعد فقهية مهمة متعلقة بالمسؤولية الطبية.
 خامسا آثار ثبوت المسؤولية الطبية قضاء.
 سادسا تطبيقات قضائية.
أوال مفهوم المسئولية القضائية في القضايا الطبية.
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أوال مفهوم المسئولية القضائية في القضايا الطبية.
إن الناظــر فــي كتــب الفقــه اإلســامي  ,ال يجــد لكلمــة مســؤولية مكانــا فيهــا ,ألنهــا لفظــة
محدثــة ,بــل ســيجد أن الفقهــاء قــد عبــروا عنهــا بلفــظ (الضمــان).
فتضمين الطبيب قضاء هو :الحكم عليه بتعويض الضرر الذي أصاب غيره من جهته.
فالمســؤولية البــد فــي تحقيقهــا مــن ضــرر ترتــب علــى إخــال بحــق ثابــت للغيــر ,فــا مســؤولية
حيــث ال إخــال بحــق الغيــر ,وال مســؤولية حيــث ال ضــرر.
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ثانيا موجبات المسئولية القضائية.

وهــى األخطــاء التــي يخــرج فيهــا الطبيــب علــى األصــول والقواعــد الفنيــة ,واملقصــود باألصــول والقواعــد  :األصــول
الثابتــة والقواعــد املتعــارف عليهــا نظريــا وعمليــا بــن األطبــاء والتــي يجــب أن يلــم بهــا كل طبيــب وقــت العمــل الطبــي
ســواء كانــت علومــا مقــررة قدميــة أو كانــت علومــا مســتحدثة طــرأ اكتشــافها فهــذه تعتبــر أصــوال علميــة بشــرطني :
•

أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل اجلهات املختصة باألبحاث الطبية.

•

أن يشهد أهل اخلبرة بكفاءتها.

وبإيجــاز  :فــإن اخلطــأ املوجــب للمســئولية هــو  :االنحــراف عــن األصــول والقواعــد التــي حتكــم مهنــة الطــب وتقيــد
أهلهــا عنــد ممارســتهم لــه.
وهذه األخطاء على قسمني خطأ يف التشخيص وخطأ يف الفعل.
واخلطــأ املوجــب للضمــان البــد أن يكــون خطــأ فاحشــا ,ال يحتمــل النقــاش الفنــي وال تختلــف فيــه اآلراء وهــذه
األخطــاء بطبيعــة احلــال ال يحصــل اإل نتيجــة اجلهــل أو التعــدي أو التفريــط.
املوجب األول  :اجلهل :
وقــد دلــت الشــريعة اإلســامية علــى اعتبــار املســئولية الطبيــة ,ففــي حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــة وســلم قــال ( :مــن تطبــب ولــم يعلــم منــة طــب قبــل ذلــك فهــو ضامــن).
فهــذا احلديــث يعتبــر أصــا عنــد أهــل العلــم رحمهــم اهلل يف تضمــن املتطبــب اجلاهــل إذا عالــج غيــره واســتضر
بعالجــه.
كمــا دل احلديــث علــى اعتبــار املســئولية الطبيــة التــي عبــر عنهــا بأثرهــا وهــو وجــود الضمــان علــى هــذا النــوع ممــن
يدعــى الطــب وهــو جاهــل بــه ,وهــو عــام شــامل ملــن تطبــب يف أي فــرع مــن فــروع الطــب  ,ويدخــل فيــه مــن كان يف
حكــم األطبــاء كاملمرضــن وغيرهــم.
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وإذا كان اجلهــل هــو املوجــب للمســئولية كمــا يــدل عليــه ظاهــر احلديــث ,فإنــه يســتوي فيــه اجلاهــل بالكليــة وهــو
الشــخص الــذي لــم يتعلــم الطــب ,واجلاهــل باجلزئيــة وهــو الشــخص الــذي علــم الطــب وبــرع يف الفــرع الــذي عالــج
فيــه.
قــال بــن رشــد كمــا فــى بدايــة املجتهــد  ( 418/2وال خــاف يف أنــه إذا لــم يكــن مــن أهــل الطــب أنــه يضمــن ألنــه
متعــد)
وقــال بــن القيــم كمــا يف الهــدي  ( 127/4فــإذا تعاطــي علــم الطــب وعملــه ,ولــم يتقــدم لــه بــه معرفــة ,فقــد هجــم
بجهلــه علــى إتــاف األنفــس ,وأقــدم بالتهــور علــى مــا لــم يعلمــه ,فيكــون قــد غــرر بالعليــل فيلزمــه الضمــان لذلــك
وهــذا إجمــاع مــن أهــل العلــم).
املوجب الثاني  :التعدي :
وضابــط التعــدي  :هــو أن يفعــل الطبيــب مــا ليــس لــه فعلــه ,كأن يزيــد يف قــدر املــواد املخــدرة ,أو يقــوم الطبيــب
بإجــراء جراحــة تضــر املريــض ,أو يزيــد يف جرعــة الــدواء مبــا يضــر املريــض دون حاجــة لذلــك ,أو أن يتعــدى فــى
التشــخيص أو الفعــل مــع وجــود صاحــب االختصــاص يف املــكان كأن يكــون الطبيــب برتبــة أخصائــي مــع وجــود
االستشــاري وإمــكان طلبــه متوافــر وغيرهــا مــن األمثلــة.
املوجب الثالث  :التفريط واإلهمال:
وضابط التفريط  :هو ترك الطبيب ما يجب عليه فعله.
فإنــه يجــب علــى الطبيــب الــذي يعلــم أن مريضــا يف حالــة خطــرة أن يقــدم لــه املســاعدة املمكنــة أو أن يتأكــد مــن أنــه
يتلقــى العنايــة الضروريــة.
ومــن ذلــك تــرك املتابعــة الالزمــة للمريــض مــن قبــل الطبيــب املنــاوب ومــن فــى حكمــه املختــص باحلالــة ,فإنــه يف
حــال وقــوع ضــرر علــى املريــض بســبب إهمــال متابعتــه وإعطائــه العــاج املناســب وقــت حاجتــه ,تترتــب علــى ذلــك
املســؤولية.
والتفريط يناسب الضمان كما يقرره أهل العلم.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل كمــا يف االختيــارات صـــ  ( 301مــن قــدر علــى إجنــاء شــخص بإطعــام أو
ســقي فلــم يفعــل  ,فمــات  ,ضمنــه).
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ويستنتج مما سبق ,ومما قرره أهل العلم يف مسائل الضمان يف الطب :
أن الطبيــب إذا كان حاذقــا ,وأتــى الفعــل بقصــد العــاج ,وكان هــذا الفعــل وفقــا لألصــول الطبيــة املتعــارف عليهــا,
وقــد أذن لــه املريــض أو مــن يقــوم مقامــه كالولــي يف الفعــل.
لكــن يســتثنى مــن ضــرورة احلصــول علــى إذن املريــض يف احلــاالت العاجلــة أو اخلطــرة ,ألن الضــرورات تبيــح
احملظــورات ,واخلــوف علــى النفــس ضــرورة تبيــح للطبيــب تــرك االســتئذان ,أمــا لــو امتنــع املريــض عــن العــاج ولــم
يــأذن بــه فانــه ليــس علــى الطبيــب مســئولية إذا تــرك عالجــه متــى كان امتنــاع املريــض عــن أهليــة وإدراك تــام ألثــره.
فإنه واحلالة هذه إذا توافرت هذه الشروط املشار إليها فإنه ال مسؤولية على الطبيب.
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ثالثا إثبات المسؤولية من الناحية القضائية.

تفتقــر الدعــوى املتضمنــة ملــا يوجــب املســئولية إلــى وجــود الدليــل الــذي يشــهد بصحتهــا ,وثبوتهــا وهــذا مبنــى علــى
األصــل الــذي قررتــه الشــريعة اإلســامية مــن أن الدعــاوى ال تقبــل مجــردة عــن األدلــة التــي تثبتهــا.
وفى الصحيح من حديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما  -أن رسول اهلل – صلى اهلل علية وسلم – قال :
( لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال ,وأموالهم ,ولكن اليمني على املدعى عليه).
وفى رواية للبيهقي وغيره  ( :ولكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر).
وعليه فإنه يعتمد يف إثبات موجب املسؤولية على أدلة اإلثبات الشرعية التي منها:
•اإلقــرار وهــو أقــوى األدلــة ,واإلقــرار حجــة كاملــة يثبــت القاضــي احلكــم اســتنادا إليهــا ولــو رجــع عــن إقــراره أو
إنــكاره مــادام مرتبطــا بحــق آدمــي.
•والشــهادة مثــل شــهادة طبيــب آخــر أو ممــرض أو مســاعد علــى فعــل معــن ,فــإذا كانــت الشــهادة علــى حصــول
واقعــة معينــة فإنــه يشــترط فيهــا مــا يشــترط يف اإلثبــات بعامــة ,خاصــة فيمــا يرجــع إلــى شــرط انتفــاء التهمــه,
فقــد يشــهد املمرضــون واملمرضــات علــى الطبيــب اجلــراح أو علــى أخصائــي التخديــر بأمــر يتضمــن إثباتــه دفــع
الضــرر عنهــم ,وفــى هــذه احلالــة ينبغــي رد شــهادتهم علــى األصــل املقــرر مــن عــدم اعتبــار الشــهادة يف حــال
وجــود التهمــة املؤثــرة فيهــا.
•وأمــا الشــهادة علــى التقصيــر يف اإلجــراء أو مخالفــة األصــول العلميــة فهــذا ال يقبــل اإل مــن أهــل خبــرة
واختصــاص وهــو مــا يعــرف ب(تقاريــر اخلبــراء).
•املســتندات اخلطيــة والتقاريــر املوجــودة يف ســجالت املستشــفيات ,إذ يســتند علــى مــادون فيهــا يف معرفــة
تفاصيــل اإلجــراءات املتبعــة ,كمعرفــة مــا مت اتخــاذه حيــال املريــض ,ومعرفــة واقعه من ملفه الطبــي ,والفحوصات
التــي متــت لــه ومــا يترتــب عليهــا ,والتحقيــق مــن إذنــه وشــرح املضاعفــات احملتملــة لــه ونحــو ذلــك .
•وممــا تنبغــي اإلشــارة إليــة :أنــه ال بــد مــن إثبــات الرابطــة الســببية بــن اخلطــأ والضــرر الواقــع علــى املريــض,
لتتحقــق بذلــك شــروط املســؤولية املدنيــة.
إذ أنــه قــد يقــع خطــأ مــن الطبيــب يف أحــد إجــراءات العــاج فيتوفــى املريــض بســبب غيــر عائــد لذلــك اخلطــأ ,وفــى
مثــل هــذه احلالــة ,إذا كان اخلطــأ فاحشــا فــإن الطبيــب تتــم مجازاتــه لقــاء احلــق العــام فقــط بالعقوبــات املقــررة فــى
نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة.
أما احلق اخلاص فيرد طلب صاحبه – إن وجد –لعدم ثبوت العالقة السببية بني اخلطأ والضرر.
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رابعا قواعد فقهية مهمة متعلقة بالمسؤولية الطبية.

ممــا يســتعني بــه الطبيــب املســلم أثنــاء أداء عملــه الطبــي إميانــه بهــذا الديــن العظيــم الــذي حــوي جميــع
تفاصيــل احليــاة ودقائقهــا ولــذا جــاءت النصــوص مــن الكتــاب والســنة ومــا ورد مــن إجمــاع علمــاء األمــة مــا
يرشــده ويقومــه ويقويــه ألداء رســالته العظيمــة ,ولــذا جــاءت بعــض األدلــة بقالــب القاعــدة والضابــط حتــى
ينطلــق منهــا ويطبــق عليهــا جميــع املســائل املســتجدة ,ولــذا ســوف يتــم اإلشــارة بإيجــاز لبعــض القواعــد
املتعلقــة باملســؤولية الطبيــة:
قاعدة  :ال ضرر وال ضرار:
ويدخــل فيهــا  :جــواز ســحب الشــهادة مــن الطبيــب الــذي صــدرت منــه أفعــال محرمــة مــع مرضــاه  ,ألن بقــاء
هــذا الطبيــب فيــه ضــرر محقــق وال ضــرر وال ضــرار.
ويدخــل فــى ذلــك أيضــا :عــدم تضمــن الطبيــب احلــاذق يف مهنتــه مــا جنتــه يــداه بــا تفريــط ,ألنــه محســن
ومــا علــى احملســنني مــن ســبيل ,فإحلــاق الضمــان بــه إضــرار بــه بــا وجــه حــق وال ضــرر وال ضــرار.
قاعدة :الضرر ال يزال مبثله:
ويدخــل فيهــا أنــه ال يجــوز إجــراء العمليــات التــي يغلــب علــى الظــن عــدم جناحهــا التــي قــد تــؤدي إلــى هــاك
املريــض أو تلــف بعــض أطرافــه أو ذهــاب بعــض حواســه ,ألن الضــرر – الــذي هــو املــرض احلاصــل – ال يدفــع
بضــرر مثلــه ,الــذي هــو هــذه العمليــة التــي غلــب علــى الظــن عــدم جناحهــا ,وبنــاء عليــه فــا يجــوز إجــراء
العمليــة اإل إذا علمنــا جناحهــا جزمــا أو غلــب علــى ظننــا ذلــك.
ويدخــل فيهــا كذلــك  :انــه ال يجــوز صــرف دواء ملريــض بســبب علــة فيــه إذا كان هــذا الــدواء يحــدث فيــه علــة
أخــرى كالعلــة التــي فيــه أو أشــد ,ألن الضــرر ال يــزال مبثلــه.
قاعدة  :األمر إذا ضاق اتسع:
ويدخــل فيهــا :جــواز إجــراء اجلراحــة الطبيــة ولــو بــا إذن املريــض إذا حصــل الضيــق واحلــرج وحلــت
الضــرورة ,ألن األمــر إذا ضــاق اتســع.
قاعدة :اجلواز الشرعي ينايف الضمان :
واملــراد باجلــواز الشــرعي ,أي اإلذن املطلــق مــن الشــارع ,ومعنــى الضمــان  :أي حتمــل املســؤولية والغــرم
املالــي تعويضــا عــن ضــرر غيــره.
ومعناهــا اإلجمالــي :أن اإلنســان ال يؤاخــذ شــرعا إذا لــم يفــرط يف خطــأ حصــل منــه يف شــيء أذن لــه الشــارع
أن يفعلــه ,فــإذن الشــارع يدفــع الضمــان ويرفــع املؤاخــذة ,لكــن البــد مــن شــرط عــدم التفريــط.
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وهذه القاعدة يدخل حتتها يف املجال الصحي عدة مسائل:
األولــى :أن التلــف احلاصــل يف يــد الطبيــب املاهــر احلــاذق خطــأ مــن غيــر تفريــط وال إهمــال  ,غيــر مضمــون
البتــة  ,ألن الشــارع واملريــض أجــازوا لــه فعــل هــذه اجلراحــة أو فعــل ذلــك األمــر العالجــي  ,فحيــث أجــاز لــه
الشــارع ذلــك فــا ضمــان عليــه فيمــا حصــل مــن التلــف بــا تفريــط ألن اجلــواز الشــرعي ينــايف الضمــان,
والبــد مــن ذلــك واإل لتعطلــت مصالــح كثيــرة وحصلــت مفاســد ال حتصــى  ,ألن كل طبيــب ســيخاف علــى
نفســه مــن الضمــان فــا يقــوم علــى فعــل شــيء مــن أمــور العــاج.
الثانيــة  :املتطبــب اجلاهــل يضمــن مطلقــا  ,أي ســواء فــرط أو لــم يفــرط ألن مزاولتــه لهــذه املهنــة بــا علــم
هــو عــن التفريــط واخلطــأ والتســاهل.
الثالثــة  :لــو أن الطبيــب وصــف العــاج مــن غيــر كشــف مســبق وإمنــا وصــف الــدواء علــى حســب وصــف
املريــض ملرضــه واخطــأ الطبيــب يف ذلــك فإنــه يضمــن هــذا اخلطــأ ألنــه مفــرط يف وصفــه للــدواء بــا ســابق
كشــف.
الرابعــة  :إذا أعطــى املريــض الصيدلــي ورقــة العــاج املصــروف لــه مــن قبــل الطبيــب العــارف املاهــر  ,ثــم
ســلم الصيدلــي الــدواء املكتــوب يف الورقــة للمريــض واســتخدمه املريــض وحصــل بذلــك تلــف فإنــه ال ضمــان
علــى الصيدلــي  ,ألن هــذا هــو عملــه وليــس الصيدلــي مأمــورا بــان يباشــر الكشــف بنفســه  ,اكتفــاء بكشــف
الطبيــب واعتمــادا علــى خبرتــه الســابقة  ,فــا ضمــان علــى الصيدلــي البتــة  ,ألن صــرف الــدواء جائــز شــرعا
واجلــواز الشــرعي ينــايف الضمــان.
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خامسا آثار ثبوت المسؤولية الطبية قضاء.

يترتب على ثبوت املسؤولية الطبية قضاء أمران :
األول العقوبة العامة :
يف حــال كانــت املخالفــة نظاميــة بحتــة  ,أو فيهــا مخالفــة ظاهــرة لألصــول والقواعــد الفنيــة التــي يفتــرض فيمــن كان

مثلــه اإلملــام بهــا ,ويتــم املجــازاة عليهــا مبــا ورد يف نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة مــن عقوبــات مقننــة.

الثاني الضمان:
وهــو التعويــض املــادي لقــاء مــا جنتــه يــداه ممــا ثبتــت مســؤولية عنــه  ,علمــا بــأن املســؤولية اجلزائيــة كليــة فيضمــن
كامــل التلــف احلاصــل مــن قبلــه ,وذلــك بحســب كل واقعــة بعينهــا.
والتعويض يشمل الديات واألروش.
فــاألرش  :يطلــق علــى مــا ليــس لــه قــدر مــن الديــة يف اجلراحــات  ,فمــا يأخــذه املجنــي عليــه جنايــة ليــس لهــا قــدر
معلــوم مــن الديــة يســمى أرشــا ,وهــذا األرش جابــر للمجنــي عليــه بســبب اجلنايــة.
أما الديات فتشمل ديات النفس واألعضاء واملنافع املقررة شرعا.
فديــة الذكــر مائــة مــن اإلبــل أو مــا يســاوي قيمتهــا مــن األوراق النقديــة ,وقــد صــدر األمــر الســامي رقــم  43108يف
1432/10/2هـــ باملوافقــة علــى قــرار احملكمــة العليــا رقــم  2يف 1431/7/14هـــ بتعديــل مقاديــر الديــة ,حيــث تضمــن
األمــر تقديــر ديــة القتــل اخلطــأ ب  300ألــف ريــال.
ودية املرأة على النصف من دية الرجل.
مســألة  :يســتوي الذكــر واألنثــى فيمــا يجــب دون ثلــث الديــة  ,فــإذا بلغــت ثلــث الديــة فهــي علــى النصــف مــن ديــة
الرجــل ,حلديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده مرفوعــا  ( :عقــل املــرأة مثــل عقــل الرجــل حتــى تبلــغ الثلــث
مــن الديــة) أخرجــه النســائي.
وروى اإلمــام مالــك عــن ربيعــة قــال  :قلــت لســعيد بــن املســيب  :كــم يف أصبــع املــرأة ؟ قــال عشــر  ,قلــت ففــي أصبعــن
؟ قــال عشــرون قلــت  :ففــي ثالثــة أصابــع قــال  :ثالثــون ,قلــت ففــي أربــع ؟ قــال عشــرون ,فقلــت  :ملــا عظمــت مصيبتهــا
قــل عقلهــا ؟ قــال هكــذا الســنة يــا ابــن أخــي).
وعلى هذا فتستوي دية املرأة مع الرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية:
ففى األصبع للذكر  10من اإلبل مبا يساوي ثالثون ألف  ,ولألنثى .10
وفى السن الواحدة للذكر  5من اإلبل مبا يساوي خمس عشر الفا ,ولألنثى مثل ذلك.
وفى املوضحة للذكر  5من اإلبل  ,ولألنثى مثل ذلك .
وفى الهاشمة للذكر  10ولألنثى .10
وفى املنقلة للذكر  15ولألنثى .15
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وفى كسر الضلع بعير واحد ولألنثى مثل ذلك.
وتكون املرأة على النصف من الرجل فيما زاد عن ثلث الدية :
ففــي فقــأ العــن الواحــدة للذكــر  50بعيــرا مبــا يســاوي مائــة وخمســن ألــف ريــال وللمــرأة  25مبــا يســاوي خمســة
وســبعني ألــف ريــال.
وتكون على النصف أيضا فيما بلغ الثلث فقط  ,للحديث املتقدم.
أما دية اجلنني فتختلف بحسب نتيجة الفعل وبيان ذلك :
أن اجلنني إما أن ينفصل ميتا  ,أو أن ينفصل حيا ثم ميوت بسبب اجلناية.
احلالــة األولــى  :انفصــال اجلنــن عــن أمــه ميتــا  :إذا انفصــل اجلنــن عــن أمــه ميتــا فعقوبــة اجلانــي هــي ديــة اجلنــن
 ,وديــة اجلنــن خمــس مــن اإلبــل و ســواء كان اجلنــن ذكــرا أو أنثــى.
احلالــة الثانيــة :انفصــال اجلنــن عــن أمــه حيــا وموتــه بســبب اجلنايــة  :فديتــه كاملــة يف هــذه احلــال  ,فديــة الذكــر
ديــة رجــل وديــة األنثــى ديــة امــرأة.
ديات األعضاء :
أوال  :مــن أتلــف مــا يف اإلنســان منــه شــيء واحــد  ,ففيــه ديــة تلــك النفــس علــى التفصيــل الســابق وذلــك كاللســان
 ,والذكــر.
ثانيا  :ما يف اإلنسان منه شيئان ففيهما الدية  :مثل العينني  ,األذنني والشفتني  ,واليدين.
ثالثــا :مــا يف اإلنســان منــه ثالثــة أشــياء ففيهــا الديــة كاملــة  :وهــو شــيء واحــد املنخــران واحلاجــز بينهمــا ,ففــي كل
منخــر ثلــث الديــة ,وفــى احلاجــز ثلثهــا.
رابعا  :ما يف اإلنسان منه أربعة أشياء ففيه الدية كاملة  :مثل األجفان األربعة ,وفى كل جفن ربع الدية.
خامسا  :يف أصابع اليدين الدية كاملة  ,وفى أصابع الرجلني الدية كاملة :وفى كل أصبع عشر الدية.
وفــى كل أمنلــة مــن أصابــع اليديــن والرجلــن ثلــث عشــر الديــة  ,ألن يف كل أصبــع ثالثــة مفاصــل ,اإل اإلبهــام ففيــه
مفصــان وفــى كل مفصــل نصــف عشــر الديــة.
سادسا :دية األسنان يف كل سن أو ناب أو ضرس  ,ولو من صغير خمس من اإلبل.
ديات املنافع :
يجب يف كل واحد من النافع دية كاملة  :فتجب الدية كاملة فى ذهاب كل من :
•-1حاســة الســمع -2 .حاســة البصــر -3 .حاســة الشــم -4 .حاســة الــذوق -5 .الــكالم -6 .العقــل.
 -9منفعــة النــكاح -10 .عــدم استمســاك البــول والغائــط.
 -7منفعــة املشــي-8 .منفعــة األكل.
وقــد جــاء يف قضــاء عمــر رضــي اهلل عنــه يف ضــرب رجــا فذهــب ســمعه وبصــره ونكاحــه وعقلــه ,بأربــع ديــات,
والرجــل حــي  .رواه البيهقــي.
قال أهل العلم  :إذا ذهب بعض املنفعة فإن علم مقدار ما ذهب  ,فتجب الدية بقدره.
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سادس ًا  :تطبيقات قضائية :
تطبيقات قضائية يظهر فيه التعدي أو التفريط.

القضية األولى
ملخص القضية :

ادعــى املدعــي وكالــة بقولــه :اشــتكى ابنــي مــن ألــم يف بطنــه وذهبــت بــه يف متــام الســاعة الســابعة صباح ـاً إلــى املستشــفى

وقــد مت تشــخيصه مــن قبــل طبيبــن مناوبــن ،الطبيــب األول صــرف لــه عــاج مــن ضمنــه إبــرة مهدئــة أعطيــت لــه يف قســم
الطــوارئ ولــم تتحســن حالتــه ،وبعــد ذلــك أتــى الطبيــب الثانــي وصــرف لــه كذلــك إبــرة مهدئــة وطلــب حتليــل وأشــعة ،وبعدهــا
جــاءت نتيجــة التحليــل واألشــعة وكتــب لــه عــاج ،وســألته مــا ســبب هــذا األلــم ،فأجــاب هــذه غــازات وخــرج ابنــي بــرأي

الطبيــب الثانــي ظهــر نفــس اليــوم ،ويف نفــس اليــوم عــاد إليــه األلــم وذهبــت بــه علــى مستشــفى آخــر مــا بــن املغــرب والعشــاء،

ومت تشــخيصه مــن قبــل الطــوارئ بأنــه التــواء يف اخلصيــة اليمنــى وأخبرنــا الطبيــب بأنــه يحتــاج إلــى عمليــة إذا كانــت هــذه
اخلصيــة حتتــاج إلزالــة ،فلمــا أخبرنــي بذلــك راودنــي شــك وقــررت الرجــوع إلــى املستشــفى األول وطلبنــا إحضــار طبيــب

املســالك البوليــة ،وطابــق تشــخيصه التشــخيص الــذي أجــري بقســم الطــوارئ باملستشــفى اآلخــر ،وأفهمونــا أنــه ال بــد مــن
إزالــة اخلصيــة اليمنــى ,وفعــ ً
ا أجريــت لــه العمليــة وأزيلــت اخلصيــة وذلــك بســبب التأخــر يف التشــخيص للحالــة ،ممــا

تســبب يف اســتئصال العضــو ،لــذا أطلــب إلــزام الطبيبــن بدفــع الديــة املقــررة شــرعاً هكــذا ادعــى.

دراسة القضية :
بعــد االطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى وامللــف الطبــي وبعــد مناقشــة األطــراف وملــا ورد يف محضــر التحقيــق ومحضــر تقديــر
الشــجاج لــذا فقــد ثبــت للهيئــة الصحيــة الشــرعية وجــود تقصيــر مــن املدعــى عليــه الطبيــب الثانــي مقيــم اجلراحــة ،واملتمثــل
يف عــدم إجــراء فحــص ملنطقــة األعضــاء التناســلية كمــا هــو متعــارف عليــه طبيـاً خاصــة يف مثــل ســن املدعــي أصالــة ،حيــث
كان املريــض يشــكو مــن ألــم أســفل البطــن ،متعل ـ ً
ا يف ذلــك بعــذر غيــر مقبــول ،إضافــة إلــى عــدم وجــود تشــخيص واضــح
حلالــة املريــض عنــد اخلــروج حيــث قــام بتشــخيص األلــم بأنــه ألــم غيــر محــدد بالبطــن ،وهــذا التقصيــر الــذي وقــع فيــه
املدعــى عليــه الطبيــب الثانــي مقيــم اجلراحــة يعــد مخالفــة لألصــول املهنيــة ،أمــا املدعــى عليــه الطبيــب األول فلــم يثبــت
للهيئــة وجــود.
أي تقصيــر منــه جتــاه املريــض فقــد قــام بــدوره املطلــوب منــه كطبيــب فــرز ،وهــو إدخــال املريــض إلــى قســم الطــوارئ بصــرف
النظــر عــن التشــخيص وحتويلــه لطبيــب اجلراحــة بقســم الطــوارئ الداخلــي وهــو مــا قــام بــه فعـ ً
ا ،وبالتالــي فــا يوجــد منــه
إهمــال أو تقصيــر مــن جانبــه جتــاه املريــض لــذا فقــد قــررت الهيئــة الصحيــة الشــرعية مــا يلــي :
أوالً احلكم بإدانة الطبيب الثاني وإلزامه بدفع دية استئصال اخلصية اليمنى وقدرها مائة وخمسون ألف ريال.
ثانياً عدم إدانة الطبيب األول.
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القضية الثانيه
ملخص القضية :
ادعــى املدعــي بقولــه راجعــت زوجتــي رحمهــا اهلل قســم الطــوارئ مبستشــفى النســاء والــوالدة وهــي حامــل بتــوأم وكانــت
تشــكو مــن ضيــق التنفــس وبعــد الكشــف عليهــا قــرر استشــاري النســاء والــوالدة إجــراء عمليــة قيصريــة لهــا وذلــك لوجــود
تســمم حمــل وإلنقــاذ التــوأم وأدخلــت غرفــة العمليــات وعنــد انتظارنــا قابلنــي أخصائــي أمــراض صدريــة وســألني مــاذا
عنــدك فأخبرتــه أن زوجتــي بالعمليــات فســألني هــل هــي أم التــوأم فأجبتــه نعــم فقــال لــي أنهــا بخيــر وحالتهــا مســتقرة وأنــه
قــد كشــف عليهــا مــن الناحيــة الصدريــة وهــي بخيــر وبعــد إجــراء العمليــة مت تنوميهــا بقســم العنايــة املركــزة وســاءت حالتهــا
وقــد كشــفت عليهــا املدعــى عليهــا الطبيبــة أخصائيــة النســاء والــوالدة والحظــت وجــود أزيــز بالصــدر ولكنهــا لــم تطلــب رأي
أخصائــي الصدريــة كمــا أن املدعــى عليــه الطبيــب املقيــم عنايــة مركــزة لــم يقــم بعملــه وقــد توفيــت زوجتــي بالعنايــة لديهــم
نتيجــة لهــذا اإلهمــال لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليهــم استشــاري وأخصائيــة النســاء والــوالدة وأخصائــي أمــراض صدريــة
وطبيــب مقيــم عنايــة مركــزة بدفــع الديــة الشــرعية هكــذا ادعــى.

دراسة القضية:
وبعــد ســماع إجابــة املدعــى عليهــم واملناقشــة حيالهــا مــن قبــل أعضــاء الهيئــة وبعــد االطــاع علــى كامــل مرفقــات الدعــوى
وملــف التحقيــق وبعــد االطــاع علــى تقريــر اخلبيريــن الفنيــن املســتعان بهمــا وبنــاء علــى مــا ورد يف املــواد رقــم ()26-15
والفقــرات ( )8-1مــن املــادة ( )27واملــادة ( )31واملــادة ( )32مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة وبالنظــر يف الدعــوى علــى وجــه
التفصيــل فقــد تبــن للهيئــة أن املدعــى عليــه استشــاري النســاء والــوالدة لــم يقــم بتشــخيص املريضــة مــن خــال االســتعانة
مبــن يجــب االســتعانة بــه مــن التخصصــات الطبيــة األخــرى مثــل تخصــص القلــب ،أو طلــب استشــارته ،كمــا لــم يتــم بــذل
العنايــة اليقظــة للحالــة والتــي كانــت حتتــاج إلــى مراقبــة لصيقــة ،وهــو مــا لــم يتــم عملــه ،حيــث لــم يتــم تقديــر خطــورة احلالــة
ومــا حتتاجــه مــن تشــخيص دقيــق وعــاج ،فاملرجــح أن املريضــة كانــت تعانــي مــن وذمــة رئويــة ناجتــة مــن تســمم احلمــل،
رغــم أنــه مت تشــخيص تســمم احلمــل حلالــة املريضــة موضــوع الدعــوى وعالجــه بإجــراء العمليــة القيصريــة ،إال أنــه لــم يوفــق
املدعــى عليهــم الثالثــة استشــاري وأخصائيــة النســاء والــوالدة وأخصائــي الصدريــة يف التشــخيص الالحــق ملــا كانــت تعانــي
منــه املريضــة ،خاصــة أن هــذا التشــخيص يعتبــر مــن مضاعفــات تســمم احلمــل ،إذ لــم يقــم أخصائــي الصدريــة بتقديــر
احلالــة وإمنــا قــام بكتابــة عــاج عبــارة عــن مضــاد حيــوي ومضــاد للســعال عــن طريــق الفاكــس دون معاينــة املريضــة ،والعــاج
املوصــوف ال تــرى الهيئــة مناســبته مــع حالــة املريضــة التشــخيصية ومــا تعانيــه ،كمــا أنــه بعــد حضــوره لــم يقــم بتشــخيص
احلالــة ولــم يســتعن بالوســائل التــي حتتاجهــا ومــن ضمنهــا طلــب أشــعة الصــدر والتــي تعــد مهمــة يف التشــخيص حلالــة
املريضــة ،كمــا أن املدعــى عليهــا أخصائيــة النســاء والــوالدة وجــدت أن املريضــة لديهــا أزيــز أثنــاء وجودهــا بالعنايــة املركــزة
عنــد الســاعة السادســة مســاء ومــع ذلــك لــم تشــخص حالتهــا ولــم تســتعن بــرأي االستشــاري أو تطلــب تخصــص الصدريــة
أو القلــب ،مــع عــدم متابعــة حالــة املريضــة وبــذل العنايــة اليقظــة التــي تتفــق مــع األصــول العلميــة املتعــارف عليهــا يف متابعــة
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وتشــخيص وعــاج مثــل هــذه احلــاالت ،وحيــث إن املريضــة رحمهــا اهلل خرجــت مــن املستشــفى عنــد حضورهــا يف املــرة األولــى
ورفضــت التنــومي يف حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف فجــراً ثــم عــادت مــرة أخــرى عنــد الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــراً  ،مــع

خطــورة حالتهــا ،ممــا يخفــض مــن املســؤولية الكاملــة جتــاه املدعــى عليهــم ونظــراً لكونــه لــم يثبــت لــدى الهيئــة وجــود أي خطــأ
طبــي مهنــي مــن املدعــى عليــه الطبيــب املقيــم جتــاه حالــة املريضــة ،او مــا يتعلــق بوفاتهــا ،وذلــك لكونــه طبيبـاً مقيمـاً واخلطــة
العالجيــة متــت مــن قبــل االستشــاري واألخصائيــن املدعــى عليهــم ،إال أن الهيئــة رأت مــن خــال االطــاع علــى امللــف الطبــي
عــدم وجــود أي توثيــق حلالــة املريضــة مــن قبلــه خــال الفتــرة مــا بــن الســاعة السادســة مســاء إلــى الســاعة الثامنــة مســاء.
لذا فقد قررت الهيئة الصحية الشرعية ما يلي :
أوالً إدانــة املدعــى عليهــم استشــاري وأخصائيــة النســاء والــوالدة وأخصائــي الصدريــة باخلطــأ الطبــي جتــاه املريضــة بنســبة
 %75وإلزامهــم بدفــع الديــة املقــررة شــرعاً حســب نســبة اإلدانــة مقســمة عليهــم بالتســاوي بنســبة  %25لــكل منهــم مبــا يســاوي
مــن قيمــة الديــة ســبعة وثالثــون ألفـاً وخمســمائة ريــال لــكل واحــد منهــم.

ثانيــاً إدانــة املدعــى عليهــم استشــاري وأخصائيــة النســاء والــوالدة وأخصائــي الصدريــة باحلــق العــام ومعاقبتهــم تأديبيــاً
بغرامــة ماليــة علــى كل واحــد منهــم قدرهــا ألفــان وخمســمائة ريــال.

ثالثـاً عــدم إدانــة املدعــى عليــه الطبيــب املقيــم يف احلــق اخلــاص ،وإدانتــه باحلــق العــام ومعاقبتــه تأديبيـاً بغرامــة ماليــة قدرهــا
ألــف وخمســمائة ريال.
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تطبيق قضائي تنتفي فيه العالقة السببية بني الضرر واخلطأ.
ملخص القضية :
تقــدم املدعــي بدعــواه قائ ـ ً
ا فيهــا :أتقــدم ضــد الطبيــب العــام الــذي يعمــل يف أحــد املســتوصفات اخلاصــة حيــث راجــع
شــقيقي رحمــه اهلل الســاعة احلاديــة عشــرة لي ـ ً
ا يشــتكي أمل ـاً يف البطــن وأمل ـاً يف الكتــف األيســر وعندهــا أعطــاه الدكتــور
إبرتــن بالوريــد وبعــد ذلــك اشــتد األلــم علــى أخــي واحمــر وجهــه وتشــنج وقــام يصــرخ فحضــر الدكتــور وود أخــي يف غيبوبــة
ولــم يقــم بعمــل اإلســعافات األوليــة بــل طلــب ســيارة اإلســعاف ووضعــه فيهــا لنقلــه للمستشــفى وقــد تــويف قبــل وصولــه لــذا
فإنــي أطلــب إلــزام الطبيــب بدفــع الديــة الشــرعية هكــذا ادعــى.

دراسة القضية :
وبعــد ســماع إجابــة املدعــى عليــه واملناقشــة حيالهــا واإلطــاع علــى كامــل أوراق القضيــة ومبراجعــة تقريــر الطــب الشــرعي
الــذي لــم يتضمــن وجــود أي ســبب طبــي للوفــاة ،بســبب أن تقريــر الطــب الشــرعي اقتصــر علــى أخــذ عينــات دم وبــول
للمريــض املتوفــى بنــاء علــى طلــب املدعــي وكالــة ،ولــم يتــم تشــريح اجلثمــان ملعرفــة ســبب الوفــاة ،إال أنــه تبــن مــن خــاال
دراســة القضيــة أن الطبيــب املدعــى عليــه لــم يأخــذ التاريــخ املرضــي للمدعــى عليــه وذلــك بوجــود قســطرة ســابقة للقلــب
لديــه ،كمــا أن املتوفــى لــم يتضــح مــن خــال امللــف الطبــي وأقــوال املدعــى عليــه إبالغــه لــه بذلــك وبالتالــي عــدم القــدرة علــى
التقييــم الصحيــح للحالــة ،كمــا أن املريــض راجــع الطبيــب مرتــن يف ذات اليــوم ولــم يوفــق الطبيــب يف التعامــل مــع احلالــة،
التــي عاينهــا قبلــه أخصائــي ،فــكان األولــى بــه إحالتــه إلــى استشــاري يف مستشــفى مرجعــي فــور مراجعتــه ،كمــا تبــن مــن
خــال مناقشــة الطبيــب الضعــف العلمــي الشــديد لديــه ،ونظــراً لعــدم ثبــوت عالقــة بــن اإلبــرة املعطــاة لــه وبــن الوفــاة التــي

حدثــت بشــكل ســريع جــداً ،إال أن مــا صــدر مــن الطبيــب املدعــى عليــه يعــد إخــاالً بواجباتــه املنصــوص عليهــا نظام ـاً لــذا
فقــد قــررت الهيئــة الصحيــة الشــرعية:
أوالً صرف النظر عن دعوى املدعي اخلاص.
ثاني ـاً إدانــة املدعــى عليــه يف احلــق العــام ومعاقبتــه بإلغــاء الترخيــص مبزاولــة املهنــة الصحيــة وشــطب اســمه مــن ســجل
املرخــص لهــم.
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تطبيقات قضائية على عدم التضمني
القضية األولى
ملخص القضية :
ادعــى املدعــي بقولــه بأنــه أجريــت لــي عمليــة يف اإلذن قبــل عشــرين عامـاً تقريبـاً قــام بهــا املدعــى عليــه وذلــك لوجــود ثقــل يف
الســمع لــدي وقــد قــام بتركيــب أنبوبــة داخــل اإلذن وقــال لــي ســوف تخــرج بعــد ســنة وســتة أشــهر ولكــن بعــد أســبوعني التهبــت
أذنــي فرجعــت إلــى الطبيــب فقــال لــي بــأن األنبوبــة ضاعــت يف الداخــل ويجــب إخراجهــا ،فقــام بإخراجهــا ،ومنــذ ذلــك احلــن
وأنــا أعانــي وأتألــم وقــد راجعــت عــدد كبيــر مــن األطبــاء وأخبرونــي مبوجــود ثقــب يف األذن لــذا فإنــي أطلــب إلــزام املدعــى
عليــه بدفــع تكاليــف عالجــي.
وقــد أجــاب املدعــى عليــه علــى الدعــوى بــأن املدعــي راجــع املستشــفى ولديــه التهــاب مصلــي صديــدي قيحــي خلــف األذن
مــع نقــص ســمع وألــم .وقــد أجريــت لــه شــق يف طبلــة األذن مــع وضــع زرار تهويــة عولــج بعدهــا بســحب وشــفط املفــرزات مــع
املضــادات احليويــة ومت شــفاء والتئــام الثقــب خــال ثالثــة أشــهر وهــدف العمليــة عــدم انتقــال االلتهــاب إلــى األذن الداخليــة
أو الدمــاغ أو املخيــخ أو عظمــة خلــف األذن اخلشــائية ملــا لهــا مــن تأثيــرات خطــرة علــى حيــاة املريــض ،فالعمليــة متــت وفــق
األصــول العلميــة وال يوجــد فيهــا أي خطــأ طبــي أو جراحــي وهــي الزمــة حلالتــه.

دراسة القضية :
وبعــد االطــاع علــى كامــل مرفقــات املعاملــة وبعــد االطــاع علــى امللــف الطبــي للمدعــي ومــا ورد يف تقريــر التحقيــق وتقاريــر
اخلبــراء الفنيــن يف احلالــة ممــا يثبــت معــه عــدم وجــود أي خطــأ طبــي مهنــي مت يف احلالــة وأنهــا متــت وفــق األصــول العلميــة
املتعــارف عليهــا مــع قــدم العمليــة اجلراحيــة مضــي مــا يزيــد علــى عشــرين عام ـاً عليهــا لــذا فقــد قــررت الهيئــة الصحيــة
الشــرعية صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي.
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القضية الثانية
ملخص القضية:
قــال املدعــي يف دعــواه بأنــي أتقــدم بدعــواي ضــد الطبيــب االستشــاري واألخصائــي للنســاء والــوالدة حيــث أنــي أدخلــت
زوجتــي للمستشــفى وعنــد الســاعة الثانيــة عشــرة مســا ًء وقــت الــوالدة حصــل لزوجتــي نزيــف يف الرحــم أدى ذلــك إلــى
اســتئصال الرحــم ثــم دخلــت غيبوبــة تامــة أدى ذلــك إلــى أمــراض يف املثانــة ،واســتغرقت الغيبوبــة يومـاً كامـ ً
ا ،وال زلــت أراجــع
فيهــا أحــد املستشــفيات املتخصصــة بالريــاض ألنــي نقلتهــا بإخــاء طبــي وأطلــب املدعــى عليهمــا بالتعويــض املــادي لزوجتــي
عــن فقدانهــا الرحــم هكــذا ادعــى

دراسة القضية:
وبعــد ســماع إجابــة املدعــى عليهمــا واملناقشــة الالزمــة حيالهــا وبعــد االطــاع علــى كامــل مرفقــات الدعــوى وامللــف الطبــي
وتقريــر اخلبيــر الفنــي تبــن للهيئــة أن مــا مت مــن اإلجــراءات الطبيــة لتدبيــر حالــة املريضــة كان موافق ـاً لألعــراف الطبيــة،
حيــث إن مــا حــدث لهــا مخــاض ســريع ،فقــد تطــور اتســاع عنــق الرحــم مــن ( 5ســم) إلــى اتســاع تــام خــال فتــرة أقــل مــن
ســاعة ،وهــذا نتــج عنــه متــزق يف اجلــدار اخللفــي للرحــم وعــدم انقبــاض للرحــم فيمــا بعــد وهــو خــارج عــن إرادة األطبــاء
الذيــن قامــوا بتدبيــر احلــال كمــا ينبغــي من حيــث إجــراء نقــل الــدم والبالزمــا الدمويــة وإجــراء فتح بطن اســتقصائي لتشــخيص
ســبب النــزف وتدبيــره ،ومــع االســتعانة بخبــرة استشــاري ثانــي ،وبعــد فتــح البطــن وجــد التمــزق علــى اجلــدار اخللفــي للرحــم
(مــن 2ســم إلــى 3ســم) ووجــد ورم دمــوي يف الربــاط العريــض للرحــم ،ومت رتــق التمــزق ولكــن عــدم انقبــاض الرحــم أدى إلــى
اســتمرار النزيــف ولــم يســتجب للعــاج الدوائــي لذلــك قــرر األطبــاء إجــراء اســتئصال للرحــم إليقــاف النزيــف وإنقــاذ حيــاة
املريضــة ،ولكــن بعــد اســتئصال الرحــم اســتمر النزيــف بســبب ســيولة الــدم ممــا اســتدعى إجــراء دك للبطــن إليقــاف النزيــف،
وخــال العمليــة مت اســتدعاء استشــاري املســالك البوليــة للتأكــد مــن عــدم تــأذي املثانــة واحلالــب (وهــو اختــاط وارد احلــدوث
يف حــاالت اســتئصال الرحــم اإلســعايف) حيــث قــام استشــاري املســالم البوليــة بفتــح املثانــة وإدخــال أنبــوب ضمــن احلالــب
للتأكــد مــن ســامته وعــدم ربطــه وتبــن أن احلالــب كان ســليماً ثــم قــام بخياطــة املثانــة وجميــع هــذه اإلجــراءات ضمــن األصول
الطبيــة املتعــارف عليهــا والتــي كانــت الزمــة إلنقــاذ حالــة املريضــة مــن النزيــف الــذي ليــس لألطبــاء املدعــى عليهمــا
عالقــة بــه فبنــاء علــى ذلــك لــم يتبــن للهيئــة وجــود أي خطــأ أو إهمــال أو تقصيــر مــن قبــل الطبيبــن املدعــى عليهمــا فيمــا
قامــا بــه مــن إجــراءات طبيــة جتــاه املريضــة وقــررت الهيئــة صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي.
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المسئولية الجزائية في نظام مزاولة المهن الصحية
واختصاص النيابة العامة
إعداد وتقديم

أ .مسعد بن صالح العنزي

رئيس دائرة المتابعة بالنيابة العامة
بمنطقة تبوك
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نظام مزاولة المهن الصحية
املرسوم امللكي رقم (م )59/وتاريخ 1426-11-4هـ
قرار مجلس الوزراء رقم ( )276وتاريخ 1426-11-3هـ
باملوافقة على نظام مزاولة املهن الصحية



الممارس الصحي
كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات اآلتية:

1.1األطباء البشريني .
2.2أطباء األسنان.
3.3الصيادلة األخصائيني.
4.4الفنيني الصحيني يف  :األشعة  ,والتمريض  ,والتخدير  .واملختبر  ,والصيدلية 		 ,
			
والبصريات  ,والوبائيات  ,واألطراف الصناعية  ,والعالج الطبيعي  ,ورعاية األسنان ,
وتركيبهــا  ,والتصويــر الطبقــي  ,والعــاج النــووي ,وأجهــزة الليــزر  ,والعمليــات
5.5األخصائيني النفسيني واالجتماعيني.
		
6.6أخصائيي التغذية والصحة العامة ,والقابلة  ,واإلسعاف  ,ومعاجلة النطق والسمع
		

,والتأهيــل احلــريف  ,والعــاج احلــريف ,والفيزيــاء الطبيــة.
7.7وغير ذلك من املهن الصحية األخرى التي يتم االتفاق عليها بني وزيري الصحة		
واخلدمــة

املدنيــة

والهيئــة

الســعودية

للتخصصــات

		

الصحيــة.
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أقسام المسئولية في نظام مزاولة المهن الصحية :
1.1املسئولية املدنية .
2.2املسئولية اجلزائية .
3.3املسئولية التأديبية .

المسئولية المدنية
( إخالل املمارس الصحي بالتزام يقع على عاتقه مبوجب النظام وينشأ عنه ضرر لشخص آخر  ،مما يتطلب
التعويض عنه )  .للتفصيل ميكن الرجوع للمواد 27- 26
المسئولية الجزائية
( إخالل املمارس الصحي بالتزام يقع على عاتقه مبوجب النظام وذلك بالقيام بفعل أو االمتناع عن فعل مما يعد
مخالفا للقواعد واألحكام اجلنائية أو الطبية التي حددتها األنظمة ويرتب عليه النظام عقوبة جزائية ) .
المسئولية التأديبية
( إخالل املمارس الصحي بأحد واجباته املنصوص عليها يف هذا النظام أو خالف أصول مهنته  ،أو كان يف
تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها )  .للتفصيل ميكن الرجوع للمواد 32-31
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اختصاص النيابة العامة

اســتناد ًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم ( )4690وتاريــخ 1435-6-2ه ـ بشــأن نقــل اختصاصــات اجلهــات واللجــان التــي
تتولــى التحقيــق واالدعــاء العــام يف جرائــم جنائيــة إلــى النيابــة العامــة  ،ومــن ضمنهــا نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة
 ،وحــددت العقوبــة اجلنائيــة املقــررة ( الســجن والغرامــة املاليــة )بنــاء عليــه مت التنســيق بــن النيابــة العامــة و وزارة
الصحــة إلنفــاذ مقتضــى األمــر الســامي الكــرمي  ،حيــث اجتمعــت اللجنــة املكلفــة بدراســة ذلــك وباالطــاع علــى نظــام
مزاولــة املهــن الصحيــة

حيث نصت املادة الثامنة والعشرون منه على ما يلي :
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف أنظمــة أخــرى يعاقــب بالســجن مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر
وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة ألــف ريــال ,أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن:
1.1زاول املهن الصحية دون ترخيص.
2.2قــدم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة أو اســتعمال طرقـاً غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيصـاً مبزاولــة
املهــن الصحية.
3.3اســتعمل وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون مــن شــأنها حمــل اجلمهــور علــى االعتقــاد بأحقيتــه يف مزاولــة املهــن
الصحيــة خالفـاً للحقيقــة.
4.4انتحل لنفسه لقباً من األلقاب التي تطلق عادة على مزاولي املهن الصحية.
5.5وجــدت لديــة آالت أو معــدات ممــا يســتعمل عــادة يف مزاولــة املهــن الصحيــة دون أن يكــون مرخصـاً لــه مبزاولــة
تلــك املهــن أو دون أن يتوفــر لديــه ســبب مشــروع حليازتهــا.
6.6امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول.
7.7خالــف أحــكام املــواد (الســابعة) فقــرة (ب) و ( التاســعة ) و ( احلاديــة عشــرة ) و( الرابعــة عشــرة ) الفقرتــن( أ
 ,و ) و ( التاســعة عشــرة ) و( العشــرين ) و )الثانيــة والعشــرين ) و (الثالثــة والعشــرين ) و ( الرابعــة والعشــرين
) و ( الســابعة والعشــرين ) فقــرة ( )3مــن هــذا النظــام.
8.8تاجر باألعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه مت احلصول عليه عن طريق املتاجرة.
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المادة السابعة فقرة ب
يجــب علــى املمــارس الصحــي أال ميــارس طــرق التشــخيص والعــاج غيــر املعتــرف بهــا عمليــاً أو احملظــورة يف
اململكة.



المادة التاسعة
أ -يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة املريض وعلى املمارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب -ال يجوز للممارس الصحي يف غير حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته.
المادة الحادية عشر
يجــب علــى املمــارس الصحــي -فــور معاينتــه ملريــض مشــتبه يف إصابتــه جنائي ـاً أو إصابتــه مبــرض معــد -أن يبلــغ
اجلهــات األمنيــة والصحيــة املختصــة.
ويصــدر الوزيــر قــراراً بتحديــد األمــراض التــي يجــب التبليــغ عنهــا ,واجلهــة التــي تبلــغ إليهــا ,واإلجــراءات الواجــب
إتباعهــا يف هــذا الشــأن.
المادة الرابعة عشر
يحظر على املمارس الصحي ما يأتي:
(أ) اســتخدام غيــر املرخــص لهــم مــن ذوي املهــن الصحيــة أو تقــدمي مســاعده ألي شــخص ميــارس مهنــة صحيــة
بصــورة غيــر شــرعية.
(و) استخدام أجهزة كشف أو عالج محظورة يف اململكة.
المادة التاسعة عشر
يجــب أال يجــرى أي عمــل طبــي ملريــض إال برضــاه أو موافقــة مــن ميثلــه أو ولــي أمــره إذا لــم يعتــد بإرادتــه هــو,
واســتثناء مــن ذلــك يجــب علــى املمــارس الصحــي يف حــاالت احلــوادث أو الطــوارئ أو احلــاالت املرضيــة احلرجــة التــي
تســتدعي تدخـ ً
ا طبيـاً بصفــه فوريــة أو ضروريــة إلنقــاذ حيــاة املصــاب أو عضــو مــن أعضائــه  ,أو تــايف ضــرر بالــغ
ينتــج مــن تأخيــر التدخــل وتعــذر احلصــول علــى موافقــة املريــض أو مــن ميثلــه او ولــي أمــره يف الوقــت املناســب -إجــراء
العمــل الطبــي دون انتظــار احلصــول علــى تلــك املوافقــة  ,وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إنهــاء حيــاة أي مريــض
ميئــوس مــن شــفائه طبيـاً  ,ولــو كان بنــاءاً علــى طلبــه أو طلــب ذويــه.
المادة العشرون
ال يجــوز للطبيــب الــذي يدعــى إلــى توقيــع كشــف طبــي علــى متوفــى أن يعطــي تقريــراً بالوفــاة إال بعــد أن يتأكــد بحســب
خبرتــه الطبيــة مــن ســبب الوفاة.
ومــع ذلــك ال يجــوز للطبيــب أن يعطــي تقريــراً إذا اشــتبه يف أن الوفــاة ناجمــة عــن حــادث جنائــي وعليــه يف هــذه احلالــة
إبــاغ الســلطات املختصــة فــوراً بذلك .
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المادة الثانية العشرون
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إال إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومــع ذلــك يجــوز اإلجهــاض إذا لــم يكــن احلمــل أمت أربعــة أشــهر ,وثبــت بصــورة أكيــده أن اســتمراره يهــدد صحــة األم
بضــرر جســيم ,وثبــت هــذا األمــر بقــرار مــن جلنــة طبيــة تشــكل طبق ـاً للشــروط واألوضــاع التــي حتددهــا الالئحــة
التنفيذيــة لهــذا النظــام.
المادة الثالثة والعشرون
أ) يحظر على الصيدلي:
1.1أن يكون مديراً مسئوالً يف أكثر من منشأة صيدلية.
 2.2أن يصــرف أي دواء إال بوصفــه طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه مبزاولــة املهنــة يف اململكــة ويســتثنى مــن
ذلــك األدويــة التــي حتددهــا الــوزارة.
3.3مخالفــة محتــوى الوصفــة الطبيــة دون موافقــة الطبيــب الــذي اعتمدهــا ,وللصيدلــي صــرف البدائــل املماثلــة
يف التركيــب دون الرجــوع إلــى الطبيــب بعــد أخــذ موافقــة املريــض علــى ذلــك ,ويســتثنى مــن ذلــك األدويــة التــي
حتددهــا الــوزارة.
4.4تكرار صرف الوصفة الطبية إال إذا كانت الوصفة تنص على ذلك ,فيما عدا األدوية التي حتددها الوزارة.
5.5صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ ,وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب) ال يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إال حتت إشراف صيدلي مرخص له.

المادة الرابعة والعشرون
يجــب أن تقــوم العالقــات بــن املمــارس الصحــي وغيــرة مــن املمارســن الصحيــن علــى أســاس مــن التعــاون والثقــة
املتبادلــة.
ويحظــر علــى املمــارس الصحــي الكيــد لزميلــه أو االنتقــاص مــن مكانتــه العلميــة أو األدبيــة ,او ترديــد اإلشــاعات التــي
تســيء إليــه ,كمــا يحضــر عليــه محاولــة اجتــذاب املرضــى الذيــن يعاجلــون لــدى زميلــه ,أو العاملــن معــه أو صرفهــم
عنــه بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.
المادة السابعة والعشرون الفقرة الثالثة
إجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغير املسبوقة على اإلنسان باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك.
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قواعد احالة القضايا المشار إليها سابقًا إلى النيابة العامة
أوال :
ً
تقــوم اإلدارة املختصــة بــوزارة الصحــة يف ضــوء املادتــن (27ـ )37مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة بإشــعار النيابــة
العامــة يف املنطقــة أو احملافظــة املختصــة فــوراً عــن طريــق الفاكــس وفــق النمــوذج املرفــق باحملضــر رقــم ( )1يف حــال
ضبــط مــن ارتكــب أحــد اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة والعشــرون مــن النظــام املشــار إليــه .
ثاني ًا :
تقــوم اإلدارة املختصــة بــوزارة الصحــة بإحالــة ملــف القضيــة يف القضايــا املشــار إليهــا يف أوالً للنيابــة العامــة باملنطقــة
أو احملافظــة خــال أربــع وعشــرين ســاعة علــى أن يتضمــن ملــف القضيــة مــا يلــي :
1.1محضر الضبط املبني على حالة التلبس بالواقعة أو ضبط احلالة .
2.2محضر سماع أقوال املتهم وشهادة الشهود والقرائن األخرى .
3.3صورة من إثبات الهوية .
4.4نتيجة بحث السوابق املماثلة .
5.5حتديد محل ثابت ومعروف للمتهم .
6.6بيان فرز األوراق إذا كانت األوراق مفروزه أو مت فرزها من القضية األساسية .
7.7بيان فهرسة األوراق .

ثالث ًا:
يف حــال حاجــة التحقيــق لنــدب أحــد رجــال وزارة الصحــة فيصــدر محقــق القضيــة أمــراً بذلــك وفقــا القواعــد املشــار
إليهــا باملادتــن (66ــــ )67مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائية.
رابع ًا:
يف حــال ظهــور أي معوقــات أو صعوبــات أثنــاء تطبيــق هــذه اآلليــة يتــم التواصــل بــن رئيــس النيابــة العامــة باملنطقــة
أو رئيــس النيابــة العامــة باحملافظــة ومديــر الشــئون الصحيــة باملنطقــة أو احملافظــة مباشــرة أو عقــد اجتمــاع بينهمــا
أو مــن ينيــب عنــه لوضــع احللــول املناســبة لذلــك .
خامس ًا:
يبدأ العمل بنقل االختصاص اعتباراً من تاريخ 1438-3-26هـ .
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أو ً
ال  :مقدمة :

إن وزارة الصحــة هــي اجلهــة احلاضنــة حاليـاً لعمــل الهيئــات الصحيــة الشــرعية والــوزارة تفخــر بذلــك حيــث أن طــول
مــدة رعايتهــا ألعمــال الهيئــات الصحيــة الشــرعية وأماناتهــا قــد أكســبها اخلبــرة والدرايــة بأعمالهــا ومعرفــة املشــاكل
ومعوقــات العمــل عــن قــرب والعمــل علــى معاجلــة جميــع معوقــات األداء ممــا أدى إلــى حتســن األداء واإلجــراءات
املتبعــة وتوحيدهــا لرفــع مســتواها ومبــا يحفــظ حقــوق املمارســن الصحيــن املهنيــة واألخالقيــة دون اإلخــال بحقــوق
املرضــى ونظــراً ملــا شــهدته اململكــة العربيــة الســعودية مــن توســعاً كبيــراً يف نطــاق اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة
وخدمــات القطــاع الصحــي األهلــي ونتيجــة لهــذا التوســع الكمــي والنوعــي فقــد إزداد معــدل عــدد الشــكاوي التــي ترفــع
بســبب األخطــاء الطبيــة  ،وحرص ـاً علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة دون إهمــال أو تقصيــر فقــد مت إنشــاء الهيئــات
الصحيــة الشــرعية التــي تعتبــر مبثابــة محاكــم متخصصــة يف نظــر قضايــا األخطــاء الطبيــة املهنيــة حملاســبة املخطــئ
واملقصــر واملتهــاون وحفــظ احلقــوق وفــق الضوابــط الشــرعية والطبيــة والنظاميــة املعروفــة  ،وحرصـاً علــى انســيابية
العمــل دون معوقــات أو ســلبيات فقــد متــت زيــادة عــدد الهيئــات بكافــة املناطــق باململكــة حتــى أصبــح العــدد الكلــي
احلالــي للهيئــات الصحيــة الشــرعية باململكــة ( )24هيئــة صحيــة شــرعية .
ثاني ًا  :نبذة تاريخية عن الهيئات الصحية الشرعية :
1.1انطلقــت هــذه الهيئــات يف القيــام مبهامهــا والفصــل يف القضايــا التــي تعــرض عليهــا منــذ العــام 1386هـــ  ،وكانــت
يف املاضــي تســمى اللجـــــان الطبـــية الشرعيـــة وحاليـاً تسمــــــى الهيئــات الصحيــة الشــرعية وفقـاً لنظــام مزاولــة
املهــن الصحيــة الصــادر باملرســوم امللـــكي رقــم (م )59/وتاريــخ 1426/4/11هـــ وقــد شــكلت أول جلنــة (هيئــة)
باململكــــة يف عهــــد امللـــك فيصـــل ( يرحمــه اهلل ) يف عـــام (1386هـــ) وكان ســماحة الشيــــخ محمــد بــن إبراهيــم
إبــن جبيــر ( يرحمــه اهلل ) أول رئيــس لهــا وكانــت تنظــر يف قضايــا الوفيـــــات وقضايــــا تلـــــف أعضــاء اجلســم أو
فقــد منفعتهــا نتيجــة عمليــات جراحيـــة أو معاجلــة طبيــة وكان مقــر هــذه اللجنــة ديــوان الــوزارة مبدينــة الريــاض
حســب نظــام مزاولـــــة مهنـــة الطــب البشــري وطــب األســنان آنــذاك وتنظــر يف جميــع الشــكاوي علــى مســتوى
اململكــة والحقــــاً مت زيـــــادة عــدد الهيئــات الصحيــة الشــرعية ومت توزيعهــا علــى املناطــق واحملافظــات حســــب عــدد
القضايــا وكثافــة الشــكاوي الطبيــة .
2.2مت تشــكيل أمانــات لهــذه الهيئــات للمســاعدة يف إجنــاز مــا يــوكل إليهــا مــن قضايــا دون تأخيــر ذلــك وفقـاً لبرقيــة
املقــام الســامي الكــرمي رقــم /7ب 15229/وتاريــــــــــــــــــخ 1422/8/4هـــ واملتضمنــة يف الفقــرة الثانيــة منهــا تدعيــم
اللجــان الطبيــة الشرعــــــــــية بأمانــات متفرغــة تتكــون مــن (طبيــب وجهــاز إداري مؤهــل) .
3.3تشــرف علــى عمــل هــذه الهيئــات وأماناتهــا اإلدارة العامــة ملراكــز الطــب الشــرعي مـــن ناحيــة تشــكيلها والتقاريــر
الصــادر عنهــا واإلحصائيــات املتعلقــة بأعمــال كـــــل هيئـــــة  ،حيــث تقــوم اإلدارة العامــة ملراكــز الطــب الشــرعي
بتحليلهــا ودراســتها وإخراجهــا يف كتيــب باســم التقريــر الســنوي إلعمــال الهيئــات الصحيــة الشــرعية باململكـــــة
والــــــذي يعتبــر دراســة حتليليــة ألعمــال هــذه الهيئــات بصــورة علميــة وإحصائيــة وتعتبــر مصــدراً مــن مصــادر
البيانــات الهامــة تســاعد يف حتســن األداء وجتويــده لالرتــــقاء باخلدمــــات الطبيــة .
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ثالث ًا  :تشكيل الهيئات الصحية الشرعية :

• تشــكل هــذه الهيئــات وفقـ ًا للمــادة ( )33مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 59/وتاريــخ
1426/11/4ه ـ علــى النحــو التالي -:
•قاضي ( ال تقل درجته عن قاضي فئة أ ) يعينه وزير العدل.
•مستشار نظامي يعينه وزير الصحة.
•عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي.
•عضو هيئة تدريس يف إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي.
•طبيبــن وصيدلــي مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة يعينهــم وزيــر الصحــة ويشــارك الصيادلــة يف أعمــال هــذه الهيئــات
يف القضايــا ذات العالقــة بالصيدلــة .
•يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة عضو إحتياطي يحل محله عند غيابه
•تعقد الهيئة جلساتها يف األماكن املخصصة لها بالوزارة أو املرافق الصحية التابعة لها.
•يكــون انعقــاد الهيئــات بكامــل أعضائهــا وإذا تعــذر حضــور أحــد األعضــاء األساســيني يخطــر العضــو االحتياطــي
حلضــور اجللســة بــدالً عنــه.

رابع ًا  :إجراءات عمل الهيئة الصحية الشرعية :
•تعقد الهيئات جلساتها خارج وقت الدوام الرسمي.
•تسمع الهيئة وتدون أقوال ذوي العالقة باللغة العربية.
•يحــق للهيئــات االســتئناس أو االســتعانة بخبيــر ممــن تــراه ألخــذ مرئياتــه يف القضيــة وعمــل االستشــارات الالزمــة
مــع املختصــن والبحــث يف املراجــع العلميــة والفقهيــة .
•تصدر قرارات الهيئات باألغلبية على أن يكون منهم القاضي وتتحرى يف قراراتها األمانة والعدل .
•تكون لكل هيئة أمانة تسمى أمانة الهيئة الصحية الشرعية تتكون من طبيب وجهاز إداري مؤهل .
خامس ًا  :قواعد عامة لعمل الهيئات :
•تعتبــر الهيئــات الصحيــة الشــرعية محاكــم مســتقلة متخصصــة يف األخطــاء الطبيــة ويــرأس كل هيئــة قاضــي ال
تقــل درجتــه عــن قاضــي فئــة (أ) كمــا أن قــرارات هــذه الهيئــات تعتبــر أحــكام شــرعية والعقوبــات التــي تصدرهــا
الهيئــات الصحيــة الشــرعية هــي عقوبــات مســتمدة مــن الشــريعة اإلســامية الســمحاء حيــث أنــه يف حالــة الوفــاة
أو العجــز أو فقــد املنفعــة أو بعضهــا فــإن العقوبــات تقــدر وفقـاً للشــريعة اإلســامية وفيمــا يتعلــق باحلــق اخلــاص
فهــي أمــا الديــة الشــرعية أو اإلرش أو التعويــض وقــد تكــون العقوبــة لفقــد عضــو أو فقــد منفعتــه ويف هــذه احلالــة
تقــدر نســبة فقــد املنفعــة مــن ديــة العضــو الكامــل باإلضافــة إلــى أن الهيئــة تصــدر عقوبــات للحــق العــام ( اإلنــذار
 -الغرامــة املاليــة أو إلغــاء الترخيــص مبزاولــة املهنــة وشــطب االســم مــن ســجل املرخــص لهــم ).
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•تصــدر الهيئــة قراراتهــا ( أحكامهــا ) باألغلبيــة علــى أن يكــون مــن بينهــم القاضــي ويجــوز التظلــم مــن هــذه
القــرارات أمــام ديــوان املظالــم خــال ســتني يومـاً مــن تاريــخ إبــاغ قــرار الهيئــة حســب نــص املــادة  35مــن نظــام
مزاولــة املهــن الصحيــة كمــا أن قــرارات الهيئــة الصحيــة الشــرعية ال تصبــح نهائيــة واجبــة النفــاذ إ ّال بعــد فــوات
مــدة التظلــم التــي قررهــا نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة يف املادتــن ( )38.35ويف حالــة تظلــم أحــد أطــراف
القضيــة لــدى ديــوان املظالــم خــال املــدة املقــررة نظامـاً ال يصبــح القــرار نهائيـاً واجــب النفــاذ إ ّال بعــد تأييــده مــن
ديــوان املظالــم  ،ووزارة الصحــة ال تتدخــل يف إجــراءات عمــل هــذه الهيئــات أو أحكامهــا واجلهــة املختصــة هــي
ديــوان املظالــم علم ـاً بــأن اجلهــة املختصــة بتدقيــق قــرارات الهيئــة لــدى ديــوان املظالــم عبــارة عــن هيئــة قضــاء
إداري مســتقلة تتكــون مــن ثالثــة قضــاة .
• سادس ًا  :المقترحات لتطوير العمل بالهيئات الصحية الشرعية :
1.1إن عمــل وإجــراءات التقاضــي يف الهيئــات الصحيــة الشــرعية ال ميكــن التدخــل فيــه حيــث أنهــا مبثابـــــة محاكــم
مســتقلة ولكــن ميكــن لــوزارة الصحــة ممثلــة يف اإلدارة العامــة ملراكــز الطــب الشــرعي العمــل علــى جتويــد أداء
أمانــات الهيئــات الصحيــة الشــرعية ومســاعدتها يف تذليــل املصاعــب التــي تواجههــا حاليــاً ممــا ينعكــس إيجابـاً
علــى عمــل الهيئــات الصحيــة الشــرعية حيــث أن عمــل األمانــات مرتبــــط ارتبـــــاط وثيــق بعمــل الهيئــات .
2.2مــن ضمــن املتطلبــات احلاليــة زيــادة القــوى البشــرية مــع اختيــار األنســب مــن الكــوادر املدربــة علــى تقنيــة
املعلومــات والعمــل اجلــاد علــى أن يكــون إبــاغ أطــراف القضايــا مــن املدعــن واملدعـــــى عليهــــم مـــن قبــل الهيئــات
الصحيــة الشــرعية األمــر الــذي يتطلــب زيــادة القــوى البشــرية واإلمكانيــات اللوجســتية حيــث أن املنشــآت الصحية
متراميــة األبعــاد .
3.3ضــرورة إيجــاد مــاك وظيفــي وهيكلــة مالئمــة وميزانيــة مســتقلة وارتبـــــاط مالــي وإداري مســتقل يســاهم يف
إجنــاز املســؤوليات واملهــام اخلاصــة بعمــل الهيئــات .
4.4أهميــة وضــرورة وجــود منظومـــــة متقدمـــــة لنظـــم املعلومــات مــن أجــل خدمــة أعمــال الهيئــات الصحيــة الشــرعية
وذلــك مــن خــال -:
أ) اســتخدام نظــم املعلومــات يف التعامــل مــع احلــاالت الــواردة مــن خــال األرشــفة اإللكترونيــة للملفــات الطبيــة
واملعامــات حتــى ال يكــون هنــاك مجــال لتلــف أو ضيــاع الوثائــق  ،وميكــن االســتعانة بخبــرات وزارة العــدل يف هــذا
اخلصــوص .
ب) االهتمــام باألرشــفة والفهرســة للقضايــا الــواردة مــن مصدرهــا إلــى الهيئــات والتقيــد بنظــام األرشــفة والفهرســة
املعمــول بــه رســمياً بدوائــر الدولــة بالطريقــة الصحيحــة والتــزام كل منشــأة بذلــك .
ج) تدوين األحكام الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية من قبل اجلهات املخولة نظاماً .
د) عمــل قاعــدة بيانــات للخبــراء (أطباء/صيادلة/متريــض وغيرهــم) واســتخالص جلنــة خبــراء يســند إليهــا دراســة
القضايــا وإبــداء مرئياتهــم الفنيــة يف مقــر الهيئــة .
هـ)استحداث جلان مختصة بطرح خيار الصلح بني املتداعيني قبل وأثناء سير القضية لدى الهيئة
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 -5زيادة الدور املعريف واملجتمعي للهيئات الصحية الشرعية من خالل :
أ) العمــل علــى انعقــاد النــدوات والــدورات ســنوياً للتعامــل مــع أمــور وإشــكاليات أعمــال الهيئــات الصحيــة الشــرعية
علــى مســتوى اململكــة مدعوم ـاً مــن قبــل اجلهــات ذات الصالحيــة أو اجلهــات اخليريــة .
ب) العمــل علــى تبنــي إحــداث نشــرة دوريــة تعنــي بأمــور األخطــاء الطبيــة وأعمــال الهيئــات الصحيــة الشــرعية ويتــم
إصدارهــا مــن قبــل اإلدارة العامــة ملراكــز الطــب الشــرعي أو جهــة مناســبة أخــرى تعمــل لصالــح ضمــان اســتمرارية
وتطويــر الهيئــات الصحيــة الشــرعية .
ج) العمــل علــى إصــدار كتيــب أو مطويــة يشــرح ملكونــات املجتمــع إجــراءات وسياســات عمــل الهيئــات الصحيــة
الشــرعية ونظــام التقــدم بشــكوى بصــورة واضحــة وبلغــة بســيطة متكــن القــارئ مــن فهــم موضــوع عمــل الهيئــات
الصحيــة الشــرعية وارتباطهــا مبديريــات الشــؤون الصحيــة أو مــا يقاربهــا يف القطاعــات الصحيــة األخــرى خــارج
وزارة الصحــة .
د) طلــب تزويــد الهيئــات الصحيــة الشــرعية باملراجــع العلميــة والفقهيــة املعتمــدة ومنهــا علــى ســبيل املثــال « موســوعة
الفقــه الطبــي املوحــد « التــي تبنتهــا جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية .
هـــ) العمــل علــى رفــع عــدد جلســات الهيئــات الصحيــة الشــرعية يف العــام الواحــد مــن ( )100جلســة إلــى ( )200جلســة
مــع نقــل صالحيــة حتديــد عــدد اجللســات إلــى معالــي الوزيــر أو مــن يفوضــه حيــث أن محدوديــة عــدد اجللســات مــع
تزايــد عــدد القضايــا قــد يعيــق عمــل الهيئــات .
تقييم نظام مزاولة املهن الصحية :
• دراســة ومراجعــة وحتديــث وتطويــر نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة  ،وكذلــك ربــط نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة
باألنظمــة املعمــول بهــا ســواء نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة أو نظــام املرافعــات الشــرعية .
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دور الشؤون القانونية في التعامل مع قضايا المسئوليات الطبية
إعداد وتقديم

د .خالد بن سعد الحبشان

المستشار القانوني بالشئون القانونية بوزارة
الصحة واألستاذ المساعد في كلية القانون
جامعة اليمامة

62



المحتوى
• مقدمة
• تعريف الخطأ الطبي
• األخطاء الطبية
• مسئولية الطبيب
• تعامل الشؤون القانونية مع القضايا الطبية
• الخاتمة

63

مقدمة

تعريف اخلطأ الطبي
يعرف اخلطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه :
«كل مخالفــة أو خــروج مــن الطبيــب يف ســلوكه علــى القواعــد واألصــول الطبيــة التــي يقضــي بهــا العلــم أو
املتعــارف عليهــا نظري ـاً وعملي ـاً وقــت تنفيــذه للعمــل الطبــي أو إخاللــه بواجبــات احليطــة واحلــذر واليقظــة
التــي يفرضهــا القانــون وواجبــات املهنــة علــى الطبيــب ،متــى ترتــب علــى فعلــه نتائــج جســيمة يف حــن كان يف
قدرتــه وواجبـاً عليــه أن يكــون يقظـاً وحــذراً يف تصرفــه حتــى ال يضــر باملريــض».
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األخطاء الطبية
•فاملــادة ( )27مــن النظــام تنــص علــى مــا يلــي «كل خطــأ مهنــي صحــي صــدر مــن املمــارس الصحــي  ،وترتــب عليــه ضــرر
للمريــض ،يلتــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض .وحتــدد (الهيئــة الصحيــة الشــرعية) املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام
مقــدار هــذا التعويــض.
ويعد من قبيل اخلطأ املهني الصحي ما يلي :
1.1اخلطأ يف العالج  ،أو نقص املتابعة.
2.2اجلهل بأمور فنية يفترض فيمن كان يف مثل تخصصه اإلملام بها .
3.3إجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغير املسبوقة على اإلنسان باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك 		
إجــراء التجــارب  ،أو البحــوث العلميــة غيــر املعتمــدة ،علــى املريــض .
4.4عطاء دواء للمريض على سبيل االختبار .
5.5استعمال آالت أو أجهزة طبية دون علم ٍ
كاف بطريقة استعمالها  ،أو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة 		
مبنــع حــدوث ضــرر مــن جــراء هــذا االســتعمال .
6.6التقصير يف الرقابة واإلشراف.
7.7عدم استشارة من تستدعي حالة املريض االستعانة به .
مسئولية الطبيب :

املسؤولية املدنية :
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املسؤولية املدنية:
وتعرف املسؤولية املدنية بأنها:
إخالل الشخص بالتزام يقع على عاتقه مبوجب القانون (النظام) ،وينتج عن هذا اإلخالل ضرر لشخص آخر،
وهذا الضرر يتطلب التعويض جلبره.
وينشأ االلتزام يف عمل الطبيب من:
•القوانني املنظمة ملهنة الطب
•العقد الطبي
املسؤولية اجلزائية:

وتقوم املسؤولية اجلزائية على الطبيب عند ارتكابه احد األفعال التي تشكل جرمية يف النظام مثل:
• جرمية اإلجهاض غير املشروع.
• وجرمية تعمد الضرر باملريض.
• وجرمية االمتناع عن تقدمي العالج واإلسعاف يف حاالت الضرورة وغيرها.
• وباإلضافة إلى اجلرائم العامة والتي يتم العقاب عليها وفقاً ألحكام الشريعة.
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•فقد نص النظام ويف املادة ( )28على ما يلي «مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أنظمة
أخرى  ،يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر ،وبغرامة ال تزيد على مائة ألف ريال  ،أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،كل من :
•زاول املهن الصحية دون ترخيص .
•قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة  ،أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً مبزاولة
املهن الصحية.
•استعمل وسيلة من وسائل الدعاية ،يكون من شأنها حمل اجلمهور على االعتقاد بأحقيته يف مزاولة املهن
الصحية خالفاً للحقيقة .
•انتحل لنفسه لقباً من األلقاب التي تطلق عاد ًة على مزاولي املهن الصحية .
•وجدت لديه آالت أو معدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية ،دون أن يكون مرخصاً له مبزاولة تلك
املهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع حليازتها .
•امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول .
•تاجر باألعضاء البشرية  ،أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه مت احلصول عليه عن طريق املتاجرة.
املسؤولية التأديبية:
وهي :املسائلة عن إخالل الطبيب بسلوكه املهني الذي نصت عليه أخالق وآداب املهنة من الصدق واإلخالص
وغيرها.
وقد نصت املادة احلادية والثالثون على ما يلي« :مع عدم اإلخالل بأحكام املسؤولية اجلزائية أو املدنية  ،يكون
املمارس الصحي مح ًال للمساءلة التأديبية  ،إذا أخل بأحد واجباته املنصوص عليها يف هذا النظام  ،أو خالف
أصول مهنته  ،أو كان يف تصرفه ما يعد خروج ًا على مقتضيات مهنته أو آدابها»
ونص النظام على عدد من العقوبات التأديبية يف املادة الثانية والثالثني وهي العقوبات التأديبية التي يجوز
توقيعها يف حالة املخالفات املهنية هي :
•اإلنذار .
•غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف ريال .
•إلغاء الترخيص مبزاولة املهنة الصحية وشطب االسم من سجل املرخص لهم .
•ويف حالة إلغاء الترخيص؛ ال يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إال بعد انقضاء سنتني على األقل من تاريخ
صدور قرار اإللغاء.
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تعامل الشؤون القانونية مع قضايا املسئوليات الطبية

لإلدارة القانونية دور تثقيفي ،كبيان حقوق املريض ،وتوعية املجتمع بالطرق النظامية واالجراءات لرفع الدعاوي.
الدراسة املتأنية الدقيقة للقضية املرفوعة.
التأكد من أن القرارات مدعومة بإسناد جميع الوقائع أو احليثيات.
التأكد من تكييف القرار وفق ًا لنظام مزاولة املهن الطبية.
املواد املنظمة لهذه احلاالت :
•جاء الفصل الثالث من نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م)59/
وتاريخ 1426/11/4هـ
املادة السادسة والعشرون
املادة السابعة والعشرون

• املسؤولية اجلزائية :
املادة الثامنة والعشرون
املادة التاسعة والعشرون
املادة الثالثون
• املسؤولية التأديبية :
املادة احلادية والثالثون
املادة الثانية والثالثون
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أسس وإجراءات العمل في الهيئات الصحية
الشرعية ومسار القضية عند عرضها على الهيئة
الصحية الشرعية
إعداد وتقديم

الدكتور /أحمد حسين عبد العظيم يس

أخصائي الطب الشرعي باإلدارة العامة
لمراكز الطب الشرعي بالرياض و وزارة الصحة
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وقل رب زدني علما صدق اهلل العظيم سورة طه ()114
تشكيل الهيئة الصحية الشرعية
•تشــكل الهيئــات وفقـاً للمــادة ( )33مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم /59م وتاريــخ
4/11/1426ﻫ
تشكل هذه الهيئة من :
•قاضي (قاضي أ) يعينه وزير العدل.
•مستشار نظامي يعينه وزير الصحة.
•عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي.
•عضو هيئة التدريس من إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي.
•طبيبني من ذوي اخلبرة والكفاءة وصيدلي يعينهم وزير الصحة.
اختصاص الهيئة الصحية الشرعية
•النظر يف األخطاء املهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة باحلق اخلاص (دية – تعويض – أرش).
•النظــر يف األخطــاء املهنيــة الصحيــة التــي ينتــج عنهــا وفــاة أو تلــف عضــو مــن أعضــاء اجلســم أو فقــد منفعتــه أو
بعضهــا حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى باحلــق اخلــاص.
مسار القضية
•عنــد وجــود أي شــكوى تتعلــق بوجــود مخالفــة أو تقصيــر طبــي حصــل لــه أو ألحــد أقاربــه أو موكلــه يف إحــدى
املنشــآت الصحيــة يحــق لــه التقــدم بهــا إلــى أي مــن اجلهــات اإلشــرافية.
•تقبــل جميــع الشــكاوى املكتوبــة علــى أن تكــون موقعــة مــن قبــل مقــدم الشــكوى متضمنــة اســمه كام ـ ً
ا وعنوانــه
ورقــم إثبــات الشــخصية ورقــم الهاتــف مــع إرفــاق صــورة مــن إثبــات الشــخصية.
•حتال جميع الشكاوى إلى اجلهة اإلدارية املختصة باملنطقة أو احملافظة.
•يتــم التحقــق مــن الشــكوى مــن قبــل املختصــن يف املنطقــة أو احملافظــة ويف حالــة عــدم وجــود خطــأ أو مخالفــة
طبيــة يفهــم الشــاكي بذلــك وأنــه ال جــدوى مــن دعــواه ويؤخــذ عليــه إقــرار بذلــك.
•إذا ثبــت مــا ورد بالشــكوى يتــم العــرض علــى صاحــب الصالحيــة باملنطقــة أو احملافظــة للتوجيــه مبــا يــراه وفقـاً
للنظــام والئحتــه التنفيذيــة.
•يتعني على مدير املرفق الصحي التحفظ على امللف الطبي ومتعلقاته كالتحاليل املخبرية واألشعة وخالفه.
•يتــم تشــكيل جلنــة مبســمى جلنــة التحقيــق األولــي ويقــوم بتشــكيلها صاحــب الصالحيــة باملنطقــة أو احملافظــة
وتتكــون مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر علــى أن يكــون منهــم عضــو قانونــي وطبيــب باإلضافــة إلــى استشــاري
متخصــص يف موضــوع الشــكوى.
•يتــم إجــراء التحقيــق مــع املدعــي واملدعــى عليــه (م) وترفــع اللجنــة األوليــة مــا توصلــت إليــه لصاحــب الصالحيــة
الســتكمال إجــراءات الدعــوى.
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•إذا ثبــت للجنــة التحقيــق األولــي خلــو الشــكوى مــن املخالفــات الطبيــة تقــوم بإفهــام الشــاكي بعــدم وجــود أخطــاء
طبيــة ,ويف حالــة قناعــة الشــاكي يؤخــذ عليــه إقــرار بذلــك ثــم يعــرض علــى صاحــب الصالحيــة لوقــف الشــكوى.
•إذا ثبت وجود خطأ حتال األوراق إلى الهيئة الصحية الشرعية.
•إذا كانــت القضيــة مــن اختصــاص الهيئــة الصحيــة الشــرعية وفقـاً للمــادة ( )34مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة
يتــم اســتكمال متطلبــات عرضهــا علــى الهيئــة وهــي :الصكــوك الشــرعية مثــل حصــر اإلرث  -الــوكاالت الشــرعية
– صــورة مــن امللــف الطبــي ومتعلقاتــه – جميــع أوراق التحقيــق مــع املدعــي (منــوذج رقــم  – )10جميــع أوراق
التحقيــق مــع املدعــى عليــه (م) – صــور عــن الشــهادات واخلبــرات العلميــة والترخيــص مبزاولــة املهــن الصحيــة –
صــورة عــن شــهادة التســجيل والتصنيــف لــدى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.
•إذا كانــت الشــكوى مــن اختصــاص جلــان املخالفــات الطبيــة وفقـاً للمــادة ( )38مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة
حتــال لهــا بعــد اســتكمال متطلبــات عرضهــا علــى تلــك اللجــان.
•يتــم تأجيــل ســفر املدعــى عليــه (م) حتــى انتهــاء جلنــة التحقيــق األولــي مــن إعــداد تقريرهــا ورفعــه لصاحــب
الصالحيــة وإصــدار قــراره وذلــك وفقــاً للمــادة (13/40ل).
•يكون تأجيل السفر أو رفع تأجيل السفر من صالحية رئيس الهيئة الصحية الشرعية.
•بعد إحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية تقوم أمانة الهيئة بالتأكد من:
•القضية من اختصاص الهيئة.
•وجود امللف الطبي أو صورة منه ومتعلقاته.
•أوراق التحقيق األولي مع أطراف الدعوى.
•محضر اللجنة التي حققت يف الشكوى.
•الصكوك الشرعية الالزمة.
•يتم فتح ملف لكل قضية وحتفظ به جميع األوراق املتعلقة بهذه القضية وما ترد من أوراق الحقاً.
•جلسات الهيئة – التبليغ – التظلم.
إجراءات عمل اللجان الطبية الشرعية :
• تعقد اللجان جلساتها يف األماكن املخصصة لها.
•يكــون انعقــاد اللجــان بكامــل أعضائهــا وبحضــور أمــن اللجنــة وإذا تعــذر حضــور أحــد األعضــاء األساســيني
يخطــر العضــو االحتياطــي حلضــور اجللســة بــدالً عنــه.
•تعقد اللجان جلساتها خارج وقت الدوام الرسمي.
•يحــق للجــان الطبيــة الشــرعية االســتئناس بــرأي مــن تــراه مــن االستشــاريني ألخــذ مرئياتــه يف القضيــة أو
اســتدعائه حلضــور جلســات اللجــان ملناقشــة ذوي العالقــة.
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•تســمع كل جلنــة وتــدون أقــوال ذوي العالقــة باللغــة العربيــة فــإذا كان أحدهــم ال يتكلــم العربيــة فعليــه اصطحــاب
مترجــم يثــق بــه أو أن يوافــق علــى قيــام أحــد أعضــاء اللجنــة بالترجمــة لــه ,ويقــوم أمــن الهيئــة بتدويــن أقــوال ذوي
العالقــة باللغــة العربيــة مــع أخــذ توقيــع املدعــي واملدعــى عليــه (م) مــن ثــم توقيــع أعضــاء اللجنــة علــى محضــر
القضيــة.
•تصدر قرارات اللجان باألغلبية على أن يكون منها القاضي.
•يف حــال عــدم حضــور املدعــي أو وكيــل شــرعي عنــه يف املــكان والزمــان احملدديــن للجلســة علــى الرغــم مــن تبليغــه
رســمياً بذلــك  ،تقــوم الهيئــة الصحيــة الشــرعية بتحديــد موعــد آخــر .
•يف حــال عــدم حضــور املدعــي أو وكيلــه الشــرعي يف املوعــد الثانــي احملــدد لــه فعلــى الهيئــة اســتكمال النظــر يف
القضيــة فيمــا يتعلــق باحلــق العــام  ،ويصــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي باحلــق اخلــاص حســب املــادة (6/35ل)
مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة والئحتــه التنفيذيــة .
•يف حالــة عــدم حضــور املدعــى عليه/عليهــم رغــم إبالغه/إبالغهــم رســمياً مبوعــد ومــكان اجللســة يؤجــل النظــر
يف الدعــوى إلــى جلســة ثانيــة يبلــغ بهــا املدعــى عليه/عليهــم مــع أخــذ توقيعه/توقيعهــم بالعلــم.
•إذا لــم يحضــر املدعــى عليه/عليهــم اجللســة الثانيــة  ،فصلــت الهيئــة الصحيــة الشــرعية يف الدعــوى  ،ويعتبــر
احلكــم يف جميــع األحــوال حضوري ـاً حســب املــادة (7/35ل) مــن نظــام مزاولــة املهــن الصحيــة والئحتــه التنفيذيــة
•تتم صياغة القرارات بشكل بسيط ومفهوم ويتم ترتيب موضوعاتها كالتالي -:
•الوقائــع  :وتتضمــن موضــوع الشــكوى واســم مقــدم الدعــوى واملدعــى عليه/عليهــم ومــكان حــدوث اخلطــأ الطبــي
املهنــي وأقــوال كل مــن املدعــي واملدعــى عليه/عليهــم (مــن خــال مــا كتبــوه يف محضــر الضبــط باإلضافــة إلــى مــا
قــد يضيفــوه علــى أقوالهــم وقــت نقاشــهم خــال اجللســات التــي عقــدت) .
•األســباب  :وتشــمل أرقــام املالحــق واملراجــع وتقاريــر جلــان اخلبــرات العلميــة التــي اســتعانت بهــا الهيئــة والتــي
اســتندت عليهــا القــرارات علــى أن تكــون علــى درجــة كبيــرة مــن الدقــة وذات عالقــة بالقضيــة .
•احليثيــات  :يجــب أن تشــمل جميــع النقــاط التــي وضعــت كمآخــذ ســوا ًء علــى املدعــي أو املدعــى عليه/عليهــم
والتــي علــى أساســها ســيبنى القــرار  ،وأن تكــون هــذه املآخــذ مســبب ًة وفــق مــا ورد يف تقاريــر جلــان اخلبــرات
العلميــة التــي مت االســتئناس بآرائهــا .
•بعــد اســتيفاء دراســة القضيــة مــن خــال اجللســات املعقــودة وبعــد اســتكمال املــداوالت مــن قبــل أعضــاء الهيئــة
تصــدر القــرارات الالزمــة (يف احلقــن العــام واخلــاص) وكذلــك التوصيــات التــي تراهــا الهيئــة إن وجــدت ومــن ثــم
تؤخــذ قناعــات جميــع األطــراف (املدعــي – املدعــى عليه/عليهــم) مــع تذييــل القــرارات مبــا يفيــد حــق الطرفــن
بالتظلــم أمــام ديــوان املظالــم خــال ســتني يومـاً مــن تاريــخ إبالغه/إبالغهــم بقــرار الهيئــة ويف النهايــة يتــم التوقيــع
علــى القــرار مــن قبــل رئيــس الهيئــة واألعضــاء .
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تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  17/11/9وتاريخ 7/1/1413ﻫ
حاالت الوفيات أو تلف عضو من أعضاء اجلسم أو فقد منفعته أو بعضها ويوجد بها مدع وال يطالب باحلق
اخلاص وإمنا يطالب بالعقوبة اإلدارية فهي من اختصاص اللجان الطبية الشرعية.
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تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  712/750/17وتاريخ 10/11/1413ﻫ
•التحفظ بسرية تامة على امللف الطبي للقضية وجميع متعلقاته – عدم متكني األطباء املدعى عليهم أو غيرهم
من استالم هذه امللفات الطبية ومتعلقاتها – يرسل كامل امللف الطبي للهيئة الصحية الشرعية – إذا استدعت
ضرورة التحقيق االطالع على امللف الطبي يتم االطالع على صور من األوراق ذات العالقة ومبعرفة مدير
املرفق الصحي.
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تعميم معالي وزير الصحة رقم  116/11وتاريخ 12/1/1417ﻫ
•قبــول كافــة الشــكاوى – إحالــة الشــكوى إلــى اجلهــة املختصــة لدراســتها وتقييمهــا – عــدم إجــراء التحقيــق مــع
أي شــخص إال بعــد التحقــق وتقييــم موضــوع الشــكوى – اتبــاع اإلجــراءات املنصــوص بنظــام مزاولــة مهنــة الطــب
البشــري وطــب األســنان – إذا ثبــت عــدم جــدوى الشــكوى بخلوهــا مــن املخالفــات حتفــظ ويعلــن املشــتكي بذلــك
وإذا تقــدم بشــكواه مــرة أخــرى ال ينظــر فيهــا – حتــال نتيجــة التحقيــق إلــى اجلهــة املختصــة.
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تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  519/845/17وتاريخ 30/10/1417ﻫ
•ينــص مضمــون القــرار الــذي يصــدر عــن اللجنــة الطبيــة الشــرعية علــى احتفــاظ أطــراف القضيــة بحــق اإلعتراض
والتظلــم مــن قــرار اللجنــة أمــام ديــوان املظالــم خــال ســتني يومـاً مــن تبليــغ ذوي العالقــة.
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تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  786/17وتاريخ 25/10/1420ﻫ
• ضرورة نظر القضايا بشقيها العام واخلاص.
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تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم /1001/422س 15/وتاريخ 15/10/1422ﻫ
•تخصيــص جلســة أســبوعية للنظــر يف قضايــا األخطــاء الطبيــة احملالــة مــن مستشــفيات القــوات املســلحة –
تدعيــم اللجــان الطبيــة الشــرعية بأمانــة متفرغــة – فتــح ملــف مســتقل لــكل قضيــة – كتابــة احملاضــر وضبــط
األقــوال – اســتالم املعامــات واملكاتبــات اخلاصــة بالقضايــا – طباعــة القــرارات واملخاطبــات  -مخاطبــة أطــراف
الدعــوى والتأكــد مــن تبليغهــم مبواعيــد اجللســات – اســتقبال املراجعــن وتزويدهــم مبــا يطلبونــه مــن معلومــات –
اإلجابــة علــى استفســارات املراجعــن الهاتفيــة – إعــداد اإلحصائيــات اخلاصــة بأعمــال الهيئــة.
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برقية املقام السامي رقم /3931م ب وتاريخ 12/5/1429ﻫ

83

تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  44969/20/26وتاريخ 22/5/1429ﻫ
•توجــه طلبــات الهيئــات الصحيــة الشــرعية بإجــراء الفحوصــات والتحاليــل واألشــعة الطبيــة إلــى
املستشــفيات احلكوميــة وعلــى املستشــفيات احلكوميــة أن تتحمــل جميــع التكاليــف الالزمــة لذلــك
حتــى يف احلــاالت التــي تســتعني فيهــا باملستشــفيات واملختبــرات اخلاصــة يف حــال تعــذر إجرائهــا
يف املستشــفيات احلكوميــة.
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Introduction to Medical Errors

إعداد وتقديم

د /هيازع بن محمد الشهري

مساعد المدير العام للخدمات العالجية
بصحة تبوك
واستشارى جراحة العظام
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4- The practice of Medicine in big hospitals is becoming a very
complicated activity with:
•

High Volume of patients.

•

Huge Numbers of staff with different nationalities

•

Residents in Training.

•

How Hazardous Is Health Care?

(Modified from Leape)
It seems that our public and their expectations, together with the
advancement in Medicine are both developing in a much faster way,
than our ability to update our systems or our human personnel. And
so for years now everybody is saying that Medicine as an industry,
has not developed as other industries e.g. Aviation Industry and so
Locally and Abroad we see it in the Media.
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The result is :
People losing faith in our Health Care Institutions
? What is the size of the problem locally and abroad

•

حجــم مشــكلة األخطــاء الطبيــة عامليــا :
يف الوال يــات املتحــدة األمريكيــة :
•
•
•
•

مليــون خطــأ جســيم يف إعطــاء الــدواء كل عــام .
 7000حالــة وفــاة كل عــام نتيجــة دواء خاطــيء.
 195,000حالــة وفــاة يف عــام 2000م وعــام 2001م وكذلــك عــام 2002م .
مليــون وســبعمائة الــف حالــة عــدوى يف املستشــفيات نتــج عنهــا  90,000حالــة وفــاة .

•

 22%مــن األمريكيــن أفــادوا بحصــول خطــأ طبــي مهــم أثنــاء تعاملهــم مــع املستشــفيات .

يف تقر يــر  Jachoيف (حز يــران  )2008ويف درا ســة املستشــفيات التــي تتبــع  Jachoويلزمهــا
التبليــغ عــن األخطــاء الطبيــة للفتــرة مــن:
(1995م إ لــى 2008م) (فتــرة  13ســنة) حصــل التا لــي -:
•  691حالــة جراحــة يف املــكان اخلطــأ مبعــدل  53حالــة ســنويا
Wrong Site Surgery
•
•
•
•
•
•

 470حالــة دواء خاطــيء تــؤدي إلــى الوفــاة أو العجــز مبعــدل  36حالــة ســنويا .
ســبعة (  )7حــاالت خلــط مواليــد (تســليم املولــود للعائلــة اخلطــأ) .
 119حالــة نقــل دم خاطــيء .
 58حالــة نســيان لفوطــة أو مقــص يف العــام الواحــد .
يف واليــة واشــنطن وحدهــا (عــام 2007م)
 36حالــة نســيان فوطــة أو مقــص .

•

 21حالــة عمليــة يف املــكان اخلطــأ .
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Prevalence •
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• يف بريطانيــا :
 850,000خ ــطأ ط ــبي كل عــام
 30.000حا لــة و فــاة نتيجــة خطــأ طبــي كل عــام.
• يف ا ســتراليا -:
•  18,000حا لــة و فــاة ســنويا يتبــع خطــأ طبــي .
•  50,000حا لــة عجــز حتصــل نتيجــة خطــأ طبــي
• نســبة األخطــاء الطبيــة عمو مــا -:
بر يطا نيــا

11%

نيوزلنــدا

10%

		
د منــارك

9%

ا ســتراليا

11%

		
كنــدا

11%

And Locally
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• What is meant by medical errors

 مختبــر، ممر ضــة، طبيــب تخد يــر، جــراح،	•اخلطــأ الطبــي هــو انحــراف مــن قبــل املمــارس الطبــي (طبيــب
 وأن يكــون مســؤوال عــن هــذا االنحــراف ا لــذي، أو غيــره) مــن الســلوك العــادي،طبــي أو قابلــة معتمــدة
.تســبب يف أ ضــرار
 التــي ميكــن أن تنشــأ عــن، و هــذه املســؤولية.	•املســاءلة بشــأن األ ضــرار املتكبــدة تعنــي املســؤولية الطبيــة
. حتدد هــا نصــوص القا نــون،"العقــد الطبــي" أو املســؤولية الطبيــة
•

medical mistake is a deviation by the medical practitioner (Doctor, surgeon,
anesthetist, nurse, medical lab or certified midwife, or others) of the normal
behavior and to be accountable of this deviation which incurred damage. Accountability regarding the incurred damage means medical responsibility. This
responsibility, which could originate from the "medical contract" or a medicalresponsibility, is determined by the texts of the law.

Types of error
• About half of the adverse events occurring among inpatients resulted from 		
surgery.
• Next come
• Complications from drug treatment
• therapeutic mishaps
• diagnostic errors were the most common non-operative events.
In the Australian study cognitive errors, such as making an
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Types of error
• Cognitive errors-such as incorrect diagnosis or choosing the wrong
medication-more likely to have been preventable and more likely toresult in
permanent disability than technical errors.
• Which patients are most at risk?
• Those undergoing cardiothoracic surgery, vascular surgery, or neurosurgery
• Those with complex conditions
• Those in the emergency room
• Those looked after by inexperienced doctors
• Older patients
	•نظــام مزاولــة مهنــة الطــب
. أو نقــص املتابعــة،	•اخلطــأ يف العــاج
.	•اجلهــل بأمــور فنيــة يفتــرض فيمــن كان يف مثــل تخصصــه اإلملــام بهــا
	•إجــراء العمليــات اجلراحيــة التجريبيــة وغيــر املســبوقة علــى اإلنســان باملخالفــة للقواعــد املنظمــة
.لذلــك
. أو البحــوث العلميــة غيــر املعتمــدة علــى املريــض،	•إجــراء التجــارب
.	•إعطــاء دواء للمريــض علــى ســبيل االختبــار
 أو دون اتخــاذ االحتياطــات،	•اســتعمال آالت أو أجهــزة طبيــة بــدون علــم كاف بطريقــة اســتعمالها
.الكفيلــة مبنــع حــدوث ضــرر مــن جــراء هــذا االســتعمال
.	•التقصيــر يف الرقابــة واإلشــراف
.	•عــدم استشــارة مــن تســتدعي حالــة املريــض االســتعانة بــه
Individual doctor mistakes :
• Simple human mistakes
• Poor handwriting: can lead to errors in filling prescriptions or wrong hospital 		
medications or tests.
• Poor dosage instructions: difficult to read numbers, such as
zeroes and decimal points, can lead to wrong dosages.
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Pharmacist mistakes:
• Wrong medication dispensed Similarly labeled or packaged medications 		
wrongly given.
• Similarly named medications confused (by doctor or pharmacist)
• Wrong dosage dispensed
• Failure to communicate instructions on taking medication
• Look Alike Sound Alike Medications
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APP # 1429-02
Look Alike Medications :
• Refer to names of drugs which due to their spelling, may look
similar with other drug name and/or packaging.

What causes the problem?
• Similar clinical use
• Similar packaging, labeling or dosage form

What causes the problem?
• Failure of manufacturer and regulatory authorities to
recognize the potential for error.
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Pathology laboratory mistakes:
• The various laboratory tests used for diagnosis
(and sometimes treatment planning) can have several types of errors:
• Errors in labeling samples: mix-ups in patient samples
• Cross-contamination during testing
• Inherent known risks in various tests
(false positives, false negatives)Limitations of certain tests for certain
patientsHuman error in examinating visual slides (e.g. cell biopsy, Pap smears)
• Patient mistakes:
• Failure to report symptoms
• Delay in reporting symptoms.
• Failure to report other alternative medicines they are taking
• Non-compliance with treatment plan or medications
• Over-looked medications, financial troubles, laziness, etc.
• Dishonesty of patients:
• Failure to admit to taking illicit drugs
• The tendency to push the doctor for certain treatments
• Failure to read medication labels and instructions fully
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• causes of medical errors
• Human Error
• System Error
• Negligent Medical Injuries
IN All Hospitalizations Negligent Injuries 1-2%
Why do errors happen?
• All humans make errors: indeed, “the ability to make mistakes” allows human
beings to function
• Most of medicine is complex and uncertain
• Most errors result from “the system”--inadequate training, long hours, am		
poules that look the same, lack of checks, etc
• Healthcare has not tried to make itself safe
How to think of error?
• An individual failing
• Only the minority of cases amount from negligence or
misconduct; so it’s the “wrong” diagnosis
• It will not solve the problem--it will probably in fact make it worse because it
fails to address the problem
• Doctors will hide errors
• May destroy many doctors inadvertently (the second victim)
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A NEW WAY OF THINKING
FROM :
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TO :

- Who did it?

- How did it happen?

- Punishment

- Thank you!

- Errors are rare

- Errors are common

- Only Nurses involved

- Everyone is involved

- Add more layers

- Simplify/standardize

- Calculating error rates

- Learn from errors reporting

• How to think of error?
A systems failure
• This is the starting point for redesigning the system and reducing error
So What is the Solution?
• Building a safe healthcare system
• Principles
• Policies
• Procedures
• Practices
• International Patient Safety Goals
• IPSG 1 Identify Patients Correctly
• IPSG 2 Improve Effective Communication
• IPSG 3 Improve the Safety of High-Alert
Medications
• IPSG 4 Ensure Correct-Site, CorrectProcedure, Correct-Patient Surgery
• IPSG 5 Reduce the Risk of Health Care
Associated Infections
• IPSG 6 Reduce the Risk of Patient Harm
Resulting from Falls
• Building a safe healthcare system
• Principles
• Safety is everybody’s business
• Top management accepts setbacks and anticipates errors
• safety issues are considered regularly at the highest level
• Past events are reviewed and changes implemented
• Building a safe healthcare system
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Principles
• After a mishap management concentrates on fixing the system not
• blaming the individual
• Understand that effective risk management depends on the
• collection, analysis, and dissemination of data
• Top management is proactive in improving safety-seeks out error traps,
• Eliminates error producing factors, brainstorms new scenarios of failure

• Building a safe healthcare system
Policies
• Safety related information has direct access to the top
• Risk management is not an oubliette
• Meetings on safety are attended by staff from many levels and departments
• Messengers are rewarded not shot
• Top managers create a reporting culture and a just culture
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• Building a safe healthcare system
Policies
•

Reporting includes qualified indemnity, confidentiality, separation of data col
lection from disciplinary procedures
• Disciplinary systems agree the difference between acceptable and
unacceptable behaviour and involve peers
• Building a safe healthcare system
Procedures
• Training in the recognition and recovery of errors
• Feedback on recurrent error patterns
• An awareness that procedures cannot cover all circumstances;
• on the spot training
• Protocols written with those doing the job
• Procedures must be intelligible, workable, available
• Building a safe healthcare system
Practices
• Rapid, useful, and intelligible feedback on lessons learnt and actions needed
• Bottom up information listened to and acted on
• And when mishaps occur
• Acknowledge responsibility
• Apologise
• Convince patients and victims that lessons learned will reduce chance of
recurrence
The Standards that work like the “Road Map”
That leads to quality
It helps reduce
• Human Error
• System Error
Standards protect the patients and protect us from litigation.
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واملعايير كذلك :
• تســاعد علــى تركيــز اجلهــود وتوحيــد األفــكار وبنــاء فــرق عمــل متعاونــة.
• تفــرض علــى اجلميــع طريقــة قيــاس علميــة حيــث تتطلــب املعاييــر قيــاس اإلنتاجيــة ومراقبتهــا.
• املعاييــر هــي عبــارة عــن جهــد خبــراء عانــوا مــن األخطــاء الطبيــة فوضعــوا لهــا احللــول علــى هيئــة ” معاييــر“ كل
معيــار فيهــا يســد ثغــرة او مينــع خطأ.
•  ( Marking Site of Surgeryعالمــة علــى مــكان العمليــة)
• Two identifier System for Blood Transfusion
(ممرضتــن لســحب الــدم وممرضتــن إلعطاء الدم)
Time out
(ثوانــي معــدودة يف العمليــات قبــل تنــومي املريــض للتأكــد مــن هويــة املريض وعمليته)
• أصبــح معروفـ ًا لــدى اجلميــع أن اخلطــأ الطبــي واحــد ومتشــابه ويتكــرر يف كل املستشــفيات وهــو ينتــج إمــا عــن:
• خطــأ يف النظــام ()System Error
• خطأ من البشــر ()Human Error
هــذه املعاييــر تقــوى مــن النظــام وتنبــه البشــر إلــى موقــع اخلطــأ ( كلمــا زادت قــوة النظــام كلمــا قلت أخطاء البشــر)
مثال ذلك
• Check list in Operating Room to include DVT prophylaxis, pre-op
antibiotics, site of surgery verification, consent.
• Strict rules to enter MRI suite in X-ray, and warning signs on all doors.
Hospitals soon will have to Report their sentinel events, and they will not be
able to hide it. Like :
• Wrong Blood Transfusion
• Wrong site Surgery
• Wrong patient Surgery.
• Adverse Events that lead to unexpected death or loss of a limb.

105

And soon we will be asked for indicators : ()مؤشــرات األداء
•
•
•
•
•

Unexpected return to OR
Death on OR table.
Death within 48 hours after surgery.
Surgical site infection rate.
Central Line infection rate.

And I want to ask the following Questions:
Is it fair that we do not have Morbidity + Mortality Committee in most of our
hospitals especially when we know that this is one of the important tools to improve quality.
Is it fair to investigate only the cases that has family complaints behind it and
ignore others that have no family behind it.
We have to move to an era where:
• Hospital committees are functioning so that they can capture
morbidity, and deal with it.
• Data is collected, and interpreted, and trended.
• Management by facts.
• Transparency.
• Hospital indicators, Department Indicators, are all in place to monitor
performance.
• Team work is prevalent.
• Patient rights are protected.
• Staff satisfaction is looked at.
• Staff protection is looked at.
• Risk is always studied so we can avoid it. (Risk Management).
• Medical records are given enough attention.
• Medication errors are dealt with seriously.
• Improve documentation, communication, endorsement, handover.
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•
•
•
•
•
•
•

Be effective but efficient too.
Proper utilization of resources.
Change from being reactive to proactive.
Conclusions
Human beings will always make errors
Errors are common in medicine, killing tens of thousands
We begin to know something about the epidemiology of error, 		
but we need to know much more
• Naming, blaming and shaming have no remedial value
• Conclusions
• We need to design health care systems that put safety first
First, do no harm
•
•
•
•
•
•
•
•

We know a lot about how to do that
It’s a long, never ending job
James Reason’s bottom line
Fallibility is part of the human condition
We can’t change the human condition
We can change the conditions under which people work
Summary
Medical error of great importance due to Ongoing problem
worldwide but it is preventable
• Prevention is one single solution to this on-going problem but rather many
solutions and systems and learning from the past errors.

Help Prevent these Needless
Deaths and Harms
: )قال رســول اهلل (صلى اهلل عليه وســلم
ً
“عمال أن يتقنه
” إن اهلل يحــب إذا عمــل أحدكــم
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المسئولية القانونية عن األخطاء
الطبية فى القانون المصرى
إعداد وتقديم

الدكتور /هشام عبد المجيد علي األعصر

أخصائى الطب الشرعى بصحة تبوك
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إن قضايــا املخالفــات الطبيــة بــا أدنــى شــك تتســبب فــى الكثيــر مــن املشــاكل للجميــع مبــن فيهــم الشــاكى
نفســة الــذى يأمــل فــى أكبــر تعويــض ممكــن عــن الضــرر الــذى حــدث لــه بينمــا يأمــل الطــرف املتهــم بالتقصيــر
فــى دفــع الضــرر بالكامــل عنــه قــدر اســتطاعته.
ولــذا نــرى أن معظــم األنظمــة القانونيــة فــى العالــم العربــى لــم تقــف ســاكنه أمــام هــذه الدعــاوى القانونيــة اخلاصــة
باملســئولية الطبيــة فــى مجــاالت التطبيــق القانونــى واجتهــد كل منهــا بقــدر املســتطاع فــى وضــع الشــروط
واألركان الالزمــة إلقامــة هــذه الدعــاوى.
وعلــى رأس الــدول العربيــة نــرى اململكــة العربيــة الســعودية اعتمــدت علــى كتــب الفقــه اإلســامى فــى اســتنباط
موجبــات املســئولية القضائيــة فــى األخطــاء الطبيــة التــى قــد عبــر الفقهــاء عنهــا بلفــظ ( الضمــان) واملســؤولية
البــد فــى حتقيقهــا مــن وجــود ضــرر ترتــب علــى اخــال بحــق ثابــت للغيــر ,فــا مســؤولية حيــث ال إخــال
بحــق الغيــر  ,وال مســؤولية حيــث ال ضــرر.

أو ً
ال  :المسؤولية الطبية في الشريعة االسالمية

لقــد جــاءت أحــكام املســؤولية الطبيــة يف الفقــه االســامي علــى منــط يظهــر بجــاء مــدى تطــور االعمــال الطبيــة
وماحظــى بــه هــذا املوضــوع مــن اهتمــام مــن قبــل علمــاء الشــريعة االســامية حيــث مت التفريــق بــن االعمــال الطبيــة
والتجــارب الطبيــة كمــا وضــع جــزاء مقــرر ملخالفــة أحــكام وأصــول العمــل الطبــي وقــد متثلــت اجلــزاءات يف الضمــان
او املنــع مــن مزاولــة املهنــة عنــد حصــول الضــرر للمريــض .
واملتصفــح ألحــكام وقواعــد املســؤولية الطبيــة التــي جــاءت بهــا احــكام الشــريعة الغــراء يــرى بوضــوح ان هــذه
االحــكام جــاءت يف بعــض جوانبهــا علــى نحــو افضــل ممــا توصلــت اليــه القوانــن والتشــريعات احلديثــة وقــد ورد
عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم انــه قــال مــن تطبــب ولــم يعــرف الطــب فهــو ضامــن .
وعلــى هــذا املضمــون فاملســؤولية الطبيــة ال تقتصــر علــى االمــراض اجلســدية بــل يجــب إلــزام الطبيــب بــان تكــون
لــه اخلبــرة والدرايــة الكافيــة بأمــراض الــروح والنفــس ليعتبــر طبيبــا كامــا ً واال كان نصــف طبيــب ويفــرق الفقهــاء

بــن الطبيــب احلــاذق والطبيــب اجلاهــل فاجلاهــل باألعمــال الطبيــة اذا مارســها وارتكــب خطــأ يلــزم ويحــق عليــه
الضمــان وهــو التعويــض فــإذا أوهــم الطبيــب اجلاهــل املريــض بقدراتــه ونتيجــة لذلــك اذن لــه بالعــاج فمــات
املريــض أو أصابــه ضــرر مــن جــراء العــاج فــان الطبيــب يلــزم بديــة النفــس أو تعويــض الضــرر وعلــى العكــس مــن
ذلــك فالطبيــب اجلاهــل ال يكــون مســؤول اذا كان املريــض عاملـاً بجهلــه أمــا الطبيــب احلــاذق فــا يســأل عــن الضــرر

الــذي يصيــب املريــض و كان الضــرر موتـاً مــادام أن املريــض أذن لــه بالعــاج ولــم يقــع مــن الطبيــب خطــأ أو إهمــال
بــل كان الضــرر نتيجــة أمــر لــم يكــن يف احلســبان.
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لذا فإن مناط انتفاء املسؤولية عن الطبيب يف الشريعة االسالمية يقع ضمن اربعة شروط :
1.1اذن احلاكم (الشارع) .
2.2اذن املريض .
3.3قصد الشفاء.
4.4عدم وقوع خطأ من املريض .
ومــن كل مــا ســبق يتبــن لنــا بصــورة ناصعــة أن موقــف الشــريعة االســامية مــن املســؤولية الطبيــة قــد ســبق يف بعــض
جوانبهــا القوانــن الوضعيــة احلديثــة حيــث جنــد علــي ســبيل املثــال إعتبــار الطــب واجبـاً يف حــن اعتبرتــه التشــريعات
احلديثــة حقـاً وهــذا باالضافــة الــى شــمولية احكامهــا كمــا جندهــا ســباقة يف بعــض االحــكام كتفريقهــا بــن الطبيــب
احلــاذق واجلاهــل وتقســيمها للخطــأ وكــذا وضعهــا لشــروط وأســباب مشــروعية العمــل الطبــي .

ثانيا  :ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :

لقــد تطــورت املســؤولية الطبيــة يف اآلونــة األخيــرة بشــكل كبيــر جــداً يف هــذا العصــر الــذي بــدأ التركيــز فيــه علــى
الدعــاوي املتعلقــة مبخالفــة األنظمــة واللوائــح اخلاصــة بتنظيــم مهنــة الطــب مثــل املمارســة الطبيــة بــدون رخصــة

ولكــن لــم تصــدر تشــريعات محــددة خاصــة مبســؤولية األطبــاء بــل بقــى الطبيــب خاضعـاً للقواعــد القانونيــة العامــة

فقــط دون أن يســأل عــن احلــوادث العارضــة وكــذا مــوت املريــض طاملــا أن ذلــك راجعـاً الــى صــدور خطــأ منــه غيــر
أن رضــا املريــض وحصــول الطبيــب علــى ترخيــص مبزاولــة املهنــة المينــع دون اعتبــار الطبيــب مخطــأ اذا كان ذلــك
بســبب اجلهــل بقواعــد املهنــة .
ولقــد كان مــن شــأن التقــدم الصناعــي يف القــرن التاســع عشــر وماصاحبــه مــن إختــراع يف االالت الطبيــة واجلراحيــة
أثــر كبيــر يف تعــرض النــاس للمخاطــر الطبيــة و امليكروبــات وكثــرة حــدوث االخطــاء الطبيــة نتيجــة إلســتعمال هــذه
االالت ممــا زاد علــى إصــرار النــاس علــى محاســبة الطبيــب املهمــل واملخطــأ نتيجــة تغيــر نظرتهــم الــى الطبيــب الــذي
أصبــح إنســاناً ميكــن أن يرتكــب اخلطــأ وبرغــم ذلــك فإننــا نالحــظ أن عــدد الدعــاوي اجلزائيــة ال يــزال قليـ ً
ا جــداً.
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ثالثا :المسئولية القانونية الناتجة عن األخطاء الطبية فى مصر :
تندرج األخطاء الطبية فى املجال التطبيقى القانونى املصرى حتت باب اجلرائم الغير عمديه والتى يلزم إلقامة
الدليل عليها ضرورة توافر ثالثة أركان أساسية مجتمعة (معا) وهى :

)١

ضرر مادى.

 )٢وقوع خطأ كان من نتيجته ذلك الضرر.
 )٣وجود رابطة سببية بني هذا اخلطأ وتلك النتيجة.

الركن األول  :الضرر المادى
البــد مــن وقــوع ضــرر مــادى بالفعــل كــى ميكــن مســائلة الطبيــب عــن خطــأه  ,فــإن لــم يكــن قــد ترتــب علــى خطــأ

الطبيــب ثمــة أضــرار صحيــة  ,أو إذا أمكــن تــدارك هــذه األضــرار فــى حينهــا بالعــاج املناســب بحيــث لــم يتخلــف
عنهــا أيــة عاهــة أو عجــز لــدى املريــض الحقــا ,فــا مجــال ملســائلة الطبيــب عــن خطــأه  ,وال محــل لعقابــه مهمــا
كانــت درجــة اخلطــأ.
كمــا ال يعــد مــن الضــرر املوجــب ملســائلة الطبيــب أن ال يوفــق عالجــه فــى شــفاء مريضــه ( ســواء كان شــفاء تامــا أو
جزئيــا ) ألن الطبيــب فــى عقــد العــاج ال يتعهــد بإيصــال املريــض الــى الشــفاء  ,بــل إن كل مــا يلتــزم بــه الطبيــب نحــو

مريضــه هــو أن يبــذل فــى ســبيله أقصــى عنايــة ممكنــة بغيــة الوصــول الــى الشــفاء,ونظرا ألن شــفاء املريــض يتوقــف
علــى العديــد مــن العوامــل التــى قــد ال تخضــع لســلطة الطبيــب ( الوراثــة ومــدى اســتعداد املريــض لتلقــى العــاج
ومــدى تعــاون املريــض مــع طبيبه....الــخ) األمــر الــذى جنــده فــى الشــريعة اإلســامية ( إن التطبيــب واجــب علــى

كل طبيــب  ,والواجــب ال يقيــد بشــرط الســامه) أمــا الفقهــاء فــى القانــون فيعبــرون عــن هــذه القاعــدة بقولهــم ( إن

التــزام الطبــي نحــو املريــض هــو التــزام بوســيلة وليــس التــزام بغايــة).

111

الركن الثاني  :وقوع خطأ من نتيجة ذلك الضرر
اخلطــأ  :هــو أحــد األركان الثالثــة األساســية فــى اجلرائــم الغيــر عمديــه وبالتالــى البــد مــن اقامــة الدليــل علــى
حدوثــه واإل فــا محــل للمســئولية احلنائيــة ألنــه ال يوجــد فــى القانــون اجلنائــى خطــأ مفتــرض كمــا هــو احلــال فــى
القانــون املدنــى الــذى يفتــرض وجــود اخلطــأ فــى بعــض األحــوال مثــل مســئولية الفــرد عــن الضــرر الناجــم عــن أخطاء
مــن هــم حتــت واليتــه.
صور اخلطأ الطبى :
قد تتعدد صور اخلطأ الطبى مابني عدم احلذق والرعونة واإلهمال أو عدم اتخاذ اإلحتياطات املناسبة.
	•فاملقصــود بالرعونــة فــى مجــال التطبيــق القانونــى عمومــا هــو (عــدم الدرايــة) وينطبــق ذلــك علــى كل مــن
يقــوم بعمــل فنــى ولكــن تعــوزه اخلبــرات األساســية الالزمــة لعملــه  ,ويدخــل فــى هــذا الطبيــب إذا مــا اتضــح
أن مــا وقــع منــه يــدل علــى جهــل حقيقــى بواجباتــه أو عــدم املــام كافــى باألصــول العلميــة الالزمــة.
	•وبالنســبة لعــدم االحتيــاط فينــدرج حتــت بــاب اخلطــأ بتبصــر مبعنــى أن الفاعــل يعلــم طبيعــة عملــه ومــا
ميكــن أن يترتــب عليــه مــن أخطــاء وبرغــم ذلــك ميضــى قدمــا فــى فعلــه  ,مثــال ذلــك الطبيــب الــذى يســتخدم
أدوات أو أجهــزه يعلــم أنهــا غيــر ســليمة أو غيــر معقمــه أو أن يقــوم بعمــل جراحــى وهــو يعانــى مــن علــة
جســمانية قــد حتــول دون إمتــام عملــه علــى النحــو املطلــوب.
	•أمــا بالنســبة لإلهمــال فــإن اخلطــأ هنــا يحــدث عــن طريــق ســلبى نتيجــة التــرك واإلهمــال فمثــا قــد يقــدم
الطبيــب علــى عمــل جراحــى مــا دون اتخــاذ كافــة اجــراءات العنايــة والوقايــة واالهتمــام املطلوبــة ممــا قــد
يتســبب فــى تعــرض املريــض ملخاطــر كان مــن املمكــن تفاديهــا  ,أيضــا قــد يتــرك اجلــراح آلــه جراحيــه
أو ضمــادات طبيــة فــى جــوف املريــض  ,أو قــد يهمــل فــى اتخــاذ اإلحتياطــات الالزمــة لتجهيــز مريضــه
للجراحــة  ,أو قــد يتســبب فــى نقــل العــدوى اليــه لعــدم اتخــاذ اإلجــراءات الطبيــة الالزمــة لتعقيــم أدواتــه.
أمــا فــى حالــة حــدوث ضــرر لــم يكــن مــن املمكــن توقعــه أو التكهــن مســبقا مبــدى احتمــال حدوثــه فــا يعــد خطــأ
مــن جانــب الطبيــب  ,كمــا قــد ال يعتبــر الطبيــب مخطــأ إذا كــف عــن عيــادة مريضــه بعــد تولــى طبيــب آخــر (غيــره)
عــاج املريــض ,أيضــا ال محــل ملســائلة الطبيــب إذا ســاير فــى عملــه نظريــات عالجيــه حديثــه حتــى وإن لــم يكــن العلــم
احلديــث قــد قطــع بصحتهــا بعــد طاملــا أنــه لــم يخالــف فــى ذلــك إحــدى املبــادئ الطبيــة الثابتــة علــى وجــه التحقيــق.
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معيار اخلطأ :
يعرف اخلطأ عموما بأنه (التصرف الذى ال يتفق مع احليطة التى تقضى بها احلياة االجتماعية).
وقــد جــرى البحــث كثيــرا فيمــا إذا كان يؤخــذ فــى تقديــر اخلطــأ مبــا يعــرف باملعيــار (الشــخصى الواقعــى) أو أن
يؤخــذ باملعيــار (املــادى املجــرد).
حيــث يقصــد بالعيــار الشــخصى الواقعــى أن يقــارن مــا وقــع مــن شــخص فــى ظــرف معــن بتصرفــه الطبيعــى املعتــاد
منــه  ,فــإذا اتضــح أنــه كان يســتطيع فــى أحوالــه العاديــة ان يتجنــب الفعــل الضــار املنســوب إليــه فإنــه يعتبــر مقصــر
وإال فهــو غيــر مقصــر.
وعيــب هــذا املعيــار يكمــن فــى صعوبــة تطبيقــه أحيانــا ألنــه يقتضــى معرفــة مســتوى التصــرف العــادى لهــذا الشــخص
حتديــدا  ,األمــر الــذى قــد يتعــذر الوقــوف عليــه علــى نحــو قاطــع ,فضــا عــن أنــه يوجــب معاقبــة معتــادوا اليقظــة
علــى أقــل هفــوة تبــدو منهــم فــى حــن ينجــو مــن العقــاب معتــادوا التقصيــر.
أمــا املعيــار املــادى املجــرد فيقصــد بــه أن يقــارن مــا وقــع مــن فــرد مــا بتصــرف الشــخص املجــرد الــذى يفتــرض أن ال
عيــب فــى تصرفاتــه علــى وجــه العمــوم  ,وعيــب هــذا املعيــار أنــه بغــض النظــر عــن االعتبــارات الشــخصية دون أدنــى
اعتبــار للظــروف اخلارجيــة التــى أحاطــت بالفاعــل وقــت ارتــكاب اخلطــأ.
وقــد اســتقرت آراء معظــم فقهــاء القانــون علــى وجــوب األخــذ باملعيــار املــادى املجــرد عنــد تقديــر اخلطــأ فــى جميــع
عناصــره وذلــك لتقريــر مــا اذا كان هنــاك خطــأ يعاقــب عليــه مــن عدمــه  ,مــع مراعــاة الظــروف اخلارجيــة التــى
أحاطــت بالفاعــل وقــت وقــوع اخلطــأ  ,علــى أن يؤخــذ باملعيــار الشــخصى الواقعــى للفاعــل ودرجــة خبرتــه ومــدى
جتربتــه عنــد تقديــر العقــاب.
وبالتالــى يجــب أن يدخــل فــى االعتبــار  -عنــد تقديــر خطــأ الطبيــب  -مــدى خطــورة احلالــة ومــا تســتلزمه مــن
اســعافات ســريعة طارئــة فــى ظــروف غيــر مواتيــه علــى اعتبــار أن ذلــك مــن الظــروف اخلارجيــة.
كمــا يجــب أن يؤخــذ فــى االعتبــار أيضــا ظــروف الزمــان واملــكان الــذى يجــرى فيــه العــاج  ,فــا يؤاخــذ الطبيــب
الــذى يجــرى عالجــه فــى قريــة نائيــة بعيــدا عــن زمالئــه وعــن املستشــفيات مبــا يتوافــر فيهــا مــن اإلمكانــات واملعــدات
التــى تتيحهــا تقنيــات العلــم احلديــث بنفــس معيــار محاســبة الطبيــب الــذى يتيســر لــه كل ذلــك  ,كمــا ان مســئولية
الطبيــب األخصائــى (األقــدم) تكــون أكبــر مــن مســئولية زميلــه األحــدث منــه فــى نفــس مجــال التخصــص  ,وكل منهمــا
تكــون مســئوليته أعظــم مــن مســئولية الطبيــب العــام.
هــذا أمــا بالنســبة للظــروف الشــخصية البحتــه املتعلقــة بالتكويــن اجلســمانى للطبيــب أو بحالتــه الصحيــة أو بعاداتــه
وصفاتــه النفســية فإنــه يســأل عنهــا وعمــا قــد يترتــب عليهــا مــن آثــار ضــارة مبريضــة إذا ال يحــق للطبيــب أن يدفــع
املســئولية عــن نفســه ملتمســا عــذرا مــن حالتــه الصحيــة أو متعلــا بإجرائــه عمليــة جراحيــة وهــو فــى حالــة ســكر
(مثــا).
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درجة اخلطأ :
جــرى البحــث كثيــرا فيمــا إذا كان الطبيــب يســأل عــن اخلطــأ بجميــع درجاتــه أم تقتصــر مســائلته علــى
األخطــاء اجلســيمه فقــط.
فنجــد القانــون اجلنائــى فــى مصــر يعاقــب علــى اخلطــأ اجلســيم فقــط ,بينمــا فــى القانــون املدنــى يســأل
الشــخص عــن اخلطــأ فــى جميــع مســتوياته  ,حيــث أنــه فــى اخلطــأ املدنــى يجــرى البحــث عــادة حــول مــن
يتحمــل نتيجــة الضــرر احلاصــل عــن اخلطــأ هــل هــو املخطــئ؟ أم املجنــى عليــة الــذى لــم يرتكــب خطــأ ؟
وبالطبــع تقتضــى العدالــة أن يتحمــل تبعــة هــذا الضــرر مرتكــب اخلطــأ بينمــا فــى القانــون اجلنائــى فاملقــام
هنــا مقــام عقوبــة  ,وألن الغــرض مــن العقوبــة هــو مصلحــة اجلماعــة بــردع اجلانــى وردع غيــره مــن النــاس
وبالتالــى يجــب أن يكــون اخلطــأ جســيما  ,إذ أن اخلطــأ اليســير الهــن جائــز مــن كل انســان ولــن يجــدى
العقــاب فــى ردعــه شــيئا.
وبالنســبة ألخطــاء األطبــاء فــى مجــال التطبيــق القانونــى – فقــد اســتقرت معظــم اآلراء علــى وجــوب التمييــز
بــن نوعــن مــن اخلطــأ الطبــى (اخلطــأ املهنــى) و ( اخلطــأ الفنــى.
اخلطــأ املهنــي  :هــو ذلــك اخلطــأ الــذى ال شــأن لــه بفــن الطــب  ,اخلــارج عــن القواعــد واللوائــح املنظمــة
ملهنــة الطــب  ,والتــى تعتبــر مخالفتهــا خطــأ يضــارع ســوء النيــة مــن حيــث املســئولية اجلنائيــة واملدنيــة.
ومن أشهر أمثلة األخطاء املهنية :
)(1

(مزاولة مهنة الطب بدون اذن القانون (بدون ترخيص).

)(2

(االمتناع أو التقاعس عن العالج.

)(3

(إجراء عمليات اإلجهاض الغير قانونى.

)(4

(إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة.

وفى هذه األحوال يسأل الطبيب جنائيا ومدنيا عن خطئه ( املهنى) بجميع درجاته (البسيطة واجلسيمة).
هــذا مــع مالحظــة أن مخالفــة قصــر مزاولــة العــاج الطبــى علــى أفــراد الهيئــة الطبيــة املرخــص لهــم ذلــك
يجعــل اجلرميــة هنــا جرميــة عمديــه وليســت مجــرد خطــأ  ,ويترتــب عليهــا مســئولية املخالــف املتعمــد عمومــا
ولــو لــم يثبــت فــى حقــه ثمــة أخطــاء فنيــة.
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ويسأل الطبيب المتناعه عن تلبية طلب عيادة مريض إذا توافرت الشروط الثالثة التالية :
)( (1أن يكون الطبيب امتنع عن عالج املريض اختياريا (بدون مبرر من حاالت الضرورة القاهرة).
)( (2أن يثبت أن عالج الطبيب كان سينقذ املريض بكل تأكيد.
)( (3أن يثبت عدم استطاعة املريض اإلستعانه بطبيب آخر.
اخلطأ الفنى  :وهو ذلك اخلطأ املتعلق بفن ممارسة حرفة الطب  ,والذى يقع من الطبيب عندما يخالف
األصول والقواعد الفنية املتعارف عليها الواجب مراعاتها عند مباشرة العمل الطبى  ,ومن أمثلة ذلك :
)( (1أخطاء التشخيص.
)( (2األخطاء اخلاصة بانتقاء العالج املناسب.
)( (3األخطاء اجلراحية املتعلقة باحلذق واملهارة الفنية.
وفى هذه األحوال ال يسأل الطبيب جنائيا اإل عن أخطائه الفنية اجلسيمة فقط بينما يسأل عن خطئه
الفنى بكل درجاته ( البسيطة واجلسيمة ) مع األخذ فى االعتبار مدى الضرر الناجم عن اخلطأ الناجم عن
اخلطأ مدنيا.
هذا وال يعد من األخطاء الفنية التى تستوجب مسائلة األطباء سواء مدنيا أو جنائيا حدوث إحدى املضاعفات
الصحية أو اجلراحية مما ال ميكن توقعه أو تفاديه خالل السياق الطبيعى لتطور حاله مرضيه أو من جراء
عملية جراحية  ,وإمنا يسأل الطبيب فقط فى هذه احلالة عن كيفية تعامله مع تلك املضاعفة حال حصولها
 ,وعن مدى مالئمة تصرفه حملاولة تدارك آثارها الحقا.
أما إذا كانت تلك املضاعفة مما ميكن توقعه أو تفاديه فإنه يسائل عن مدى كفاية إجراءاته حملاولة اتقائها
مسبقا.
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الركن الثالث :رابطة السببية
لكــى تتحقــق مســئولية الطبيــب عــن خطئــه يجــب أن يكــون قــد وقــع ضــررا علــى املريــض مــن جــراء ذلــك
اخلطــأ ,وال يكفــى فــى ذلــك املجــال مجــرد اقتــران الضــرر باخلطــأ  ,بــل يجــب أن يكــون الحقــا للخطــأ وناشــئا
عنــه بحيــث ال ميكــن تصــور وقــوع ذلــك الضــرر لــو لــم يحصــل هــذا اخلطــأ  ,ومــن ثــم ال يســأل الطبيــب فــى
هــذه احلــاالت إال اذا توافــرت بــن اخلطــأ والضــرر عالقــة الســبب والنتيجــة.
واذا كان الضــرر محتــم الوقــوع حتــى ولــو لــم يحصــل اخلطــأ  ,فــا مســئولية علــى الطبيــب  ,فــإذا أخطــأ
الطبيــب فــى إجــراء جراحــة ملريــض وتوفــى املريــض علــى أثــر ذلــك  ,وتبــن أن وفاتــه كانــت محتومــة ( ســواء
أجريــت لــه اجلراحــه مــن عدمــه ) فــإن الطبيــب ال يســائل عــن مــوت هــذا املريــض  ,وكذلــك احلــال إذا مــات
مريــض بســبب آخــر غيــر اخلطــأ الــذى وقــع عليــه مــن الطبيــب.
ولكــن احلــال ال يكــون كذلــك إذا كانــت حالــة املريــض ممــا يبعــث علــى االطمئنــان الــى إمكانيــة شــفائه  ,فــإن
أخطــأ الطبيــب مبــا يــؤذى مريضــه يعــد ذلــك ســببا كافيــا ملســائلته قانونــا.
وإذا اشــترك فــى اخلطــأ ( الــذى ترتــب عليــه الضــرر) أكثــر مــن طبيــب  ,وكان كل منهــم قــد أخــذ بنصيــب مــن
الفعــل الــذى ترتــب عليــه الضــرر فإنهــم يســائلون جميعــا عــن ذلــك قانونــا  ,كل حســب قــدر ومــدى مســاهمته
فــى ذلــك الفعــل اخلاطــئ.
تقدير السببية :
توجــد عــادة صعوبــة بالغــة فــى تقديــر ركــن الســببية حــن تتعــدد أســباب حصــول الضــرر  ,أو عندمــا ينســب
اخلطــأ الــى اشــخاص متعدديــن فــى آن واحــد او علــى التعاقــب  ,أو أن يكــون بعضهــا صــادرا مــن املريــض
ذاتــه ( ســواء كان ذلــك بفعلــه أو لطبيعــة اســتعداده الشــخصى ).
وعــادة تعتبــر رابطــة الســببية متوافــرة حتــى ولــو فصــل بــن الضــرر واخلطــأ عامــل آخــر طاملــا كان هنــاك
وقــوع اخلطــأ شــرطا ضروريــا حلصــول الضــرر.
وطبقــا للقواعــد العامــة ,فإنــه ال يرفــع املســئولية اجلنائيــة عــن الطبيــب أن يكــون املريــض نفســه وقــع منــه
شــئ مــن اخلطــأ  ,أو اذا كان خطــأ املريــض راجعــا الــى خطــأ الطبيــب ذاتــه  ,وذلــك علــى خــاف احلــال
بالنســبة للمســئولية املدنيــة ,حيــث يكــون مــن شــأن خطــأ املريــض أن يخفــض قيمــة التعويــض حتــى الــى العــدم
أحيانــا إذا كان هــو املتســبب (جزئيــا أو كليــا) فيمــا أصابــه مــن أضــرار.
هــذا وال يعــد خطــأ مــن املريــض أن يرفــض عالجــا أو جراحــة مــن شــأنها أن تصلــح مــا أفســده الطبيــب
بخطئــه.
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أما إذا ساهم مع خطأ الطبيب فى إحداث الضرر عامل آخر مما ال ميكن نسبته اليه ( وال الى غيره)
كاستهداف املريض الذاتى  ,أو تطور املرض أو ملضاعفته مبا قد يؤثر على جناح العالج  ,وكانت هذه
األمور مما ميكن توقعه وتفاديه  ,فإن ذلك ال يعفى الطبيب من مسئوليته من خطئه ( وان كان من شأنها
أن تخفف من هذه املسئولية) وال تنتفى املسئولية عن الطبيب اإل اذا لم يثبت فى حقه خطأ  ,وكان الضرر
راجعا الى استهداف املريض ذاته  ,أو الى مضاعفات املرض وتطوراته مما ال ميكن توقعه وال تفاديه.
مسئولية الطبيب عن تابعيه :
عادة ال يسائل الطبيب عن رد فعل خاطئ يقع من مساعده أو تلميذه أو من ممرضه اإل اذا كان أى من
هؤالء منفذا ألوامره  ,ولم يقع من أى منهم خطأ أما اذا وقع من أى منهم ومن الطبيب أيضا أخطاء ( كل
فى نطاق تخصصه) فإن كل منهما يكون مسئوال عن خطئه.
وتطبيقا لهذه القواعد  ,فإن املمرض الذى ينفذ أوامر خاطئة من الطبيب ال يعتبر مرتكبا خلطأ يسأل
عنه  ,وإمنا يسأل عن ذلك الطبيب وحده.
أما اذا أخطأ املمرض فى تنفيذ أوامر عالجية صحيحة مما يدخل ضمن اختصاص املمرض القيام به
بغير رقابة من الطبيب  ,فيسأل املمرض وحده ( دون الطبيب ) عن نتيجة ذلك .
ويعتبر الطبيب مسئوال عن أخطاء ممرضه إذا عهد اليه القيام بعمل هو من صميم اختصاصه كطبيب ,
كما يسأل الطبيب أيضا عن أخطاء ممرضه الناجتة عن اإلهمال فى توجيهه أو رقابته.
وباإلضافة الى األخطاء الفنية التى قد تقع من املمرض  ,فإن الطبيب يسأل أيضا عن األخطاء العادية
(الشخصية) التى حتدث ملرضاه من تابعيه وتكون قد حدثت بسبب خطئه هو شخصيا فى اختيارهم
للعمل معه أو حتت امرته.
وفى جميع األحوال فإن مسائلة الطبيب عن خطئه ال حتول قانونا دون مسائلة مساعديه أو تابعيه عما
يقع من أى منهم من أخطاء داخله فى نطاق اختصاصهم.
الرضا النافى للمسئولية فى العمل الطبى.
ال يعتبر رضاء املريض بالعمل الطبى سببا إلباحته واإل ابيح له أن يقبل العالج من أى شخص ولو كان غير
طبيب أو كان بغير قصد العالج  ,ولذلك ال يباح العمل الطبى عموما اإل بشروط معينه.
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ويقيد القانون املصرى اباحة العمل الطبى (طبقا للمستقر فقها وقضاء) بثالثة شروط رئيسية وهى :
	•إذن القانون :حيث ترخص القوانني واللوائح املنظمة للمهن الطبية لفئات معينة ذات مؤهالت
علميــة خاصــة مزاولــة العمــل الطبــى  ,وال جتيــز لغيرهــم ممارســته ,ومخالفــة ذلــك يضــارع ســوء
النيــة الــذى يرقــى ملســتوى اجلرميــة العمديــة.
	•قصــد العــاج وهــو أحــد شــروط إباحــة العمــل الطبــى عمومــا  ,وإعمــاال لهــذا الشــرط يســائل
الطبيــب اذا ســاعد مريضــه علــى اإلنتحــار (حتــى ولــو رغبــة املريــض وبإحلــاح منــه) أو اذا أجــرى علــى
املريضتجربــه علميــة عرضــت ســامته للخطــر  ,أو قــام بنقــل أحــد أعضــاء جســمه (إلنســان آخــر)
إذاترتبــت علــى ذلــك خطــورة أو ضــرر لــه.

	•رضــاء املريــض :وهــو أحــد شــروط اباحــة عمــل الطبيــب ,وبــدون رضــاء صحيــح مــن املريــض يكــون
مــا يجريــه الطبيــب عمــا باطــا غيــر مشــروع يســائل عنــه وعمــا قــد يترتــب عليــه مــن مضاعفــات أو
أضــرار صحيــة للمريــض حتــى ولــو كانــت ليســت راجعــه خلطــأ غنــى مــن الطبيــب.

هــذا وال يعتبــر رضــاء املريــض مســوغا إلعفــاء الطبيــب مــن مســئولية اخلطــأ ,ويقــع عبــئ إثبــات رضــاء
املريــض (واقامــة الدليــل عليــه) علــى عاتــق الطبيــب املعالــج ألنــه بــه يبــرر مشــروعية عملــه ,ووفقــا للقواعــد
العامــه ال يشــترط أن يكــون رضــاء املريــض بالعــاج الطبــى ثابتــا بالكتابــة  ,اذ يكفــى فــى هــذا املجــال املوافقــة
الضمنيــة مــن املريــض علــى هــذا العــاج مبجــرد اختيــاره لطبيــب معــن ملتمســا عنــده عالجــا طبيــا ملرضــه.
أمــا فــى حــاالت اجلراحــة فمــن األفضــل ( لدرجــة تصــل ملســتوى الوجــوب ) احلصــول علــى موافقــة مــن
املريــض بإقــرار كتابــى موضحــا بــه طبيعــة املــرض ونــوع التداخــل اجلراحــى واملخاطــر أو األضــرار احملتملــه
منــه.
شروط صحة الرضاء بالعمل الطبى :
	•أن يكــون صــادرا عــن اراده حــرة غيــر معيبــة  ,وليــس عــن طريــق إكــراه وال عــل ىســبيل اخللــط أو
التدليــس.
	•أن يكــون صــادرا عــن انســان ذى أهليــة كاملــة ( بلــغ احلاديــة والعشــرين مــن العمــر) أو مــن وليــه أو
ممــن ميثلــه قانونــا ( اذا كان ناقــص األهليــة أو فاقدهــا).
	•األ يكــون الرضــا مخالفــا للنظــام واآلداب العامــة – فــا يعتــد برضــاء مريــض فــى انهــاء حياتــه
بوســيلة طبيــة  ,كمــا ال يعتــد برضــاء مريــض عــن عمــل طبيــب اذا كان مــن هدفــه ليــس بقصــد العــاج
(كبتــر جــزء مــن اجلســم بغــرض اإلعفــاء مــن اخلدمــة العســكرية  ,أو أخــذ عضــو مــن اجلســم نظيــر
مقابــل مــادى ) .
	•أن يكــون الرضــاء ســابقا علــى العمــل الطبــى ومعاصــرا لــه  ,وليــس الحقــا عليــه) ويجــوز فــى هــذا
الصــدد أن يكــون رضــاء املريــض محــددا بأجــل معــن  ,وإذا نكــص املريــض عــن رضائــه بالعمــل
الطبــى (قبــل اجرائــه ) فــإن رضائــه الســابق ال يعــد مســوغا إلعفــاء الطبيــب مــن املســئولية لقيامــه
بذلــك العمــل الطبــى بعــد عــدول املريــض عــن رضائــه.
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اإلستثنائات الواردة على شرط رضاء املريض :
فــى بعــض احلــاالت ميكــن للطبيــب ان يتجــاوز عــن شــرط رضــاء املريــض  ,وهــى تلــك احلــاالت التــى يقضــى فيهــا نــص قانونــى
( عــام او خــاص ) بإباحــة هــذا التجــاوز – ســواء لصالــح املريــض ذاتــه أو ملصلحــة عامــة – ومــن أمثلــة ذلــك كــون املريــض فــى
حالــة خطــورة صحيــة حتتــم عليــة الداعــى إلنقــاذ حياتــه مــن هــاك محقــق ( ولــو كان ذلــك علــى الرغــم منــه) .
ويدخــل فــى ذلــك أيضــا مــا نصــت عليــة القوانــن لعــاج األمــراض املعديــة وحجــز مرضــى احلــاالت النفســية والعقليــة ,
وعــاج مصابــى احلــوادث والكــوارث ,وأفــراد القــوات املســلحة واملســاجني.
وكمــا أنــه ميكــن ان تقــوم حالــة الضــرورة التــى تعفــى الطبيــب مــن مســئولية التجــاوز عــن شــرط رضــاء املريــض وهــو فــى متــام
وعيــه وإدراكــه  ,فإنــه ( ومــن بــاب أولــى ) ينــدرج حتــت ذلــك أن يكــون غائبــا عــن الوعــى ( حلالــة مرضيــة أو حتــت تأثيــر
مخــدر أثنــاء عمليــة جراحيــة)
هــذا وفــى األحــوال العاديــة ال يغنــى عــن رضــاء املريــض رضــاء وليــه الطبيعــى ( األب او الــزوج – او مــن ميثلــه قانونــا ) طاملــا
أن املريــض ذو أهليــة وفــى وعيــى وإدراك كاملــن.
وفــى بعــض احلــاالت اخلاصــة ال يكــون كافيــا احلصــول علــى رضــاء املريــض مبفــرده عــن عمــل طبــى يجــرى لــه اذا كان هــذا
العمــل الطبــى سنســحب بأثــر علــى الغيــر ,ومــن ذلــك عــدم إغفــال رضــاء الــزوج عــن إجــراء إجهــاض طبــى لزوجتــه أو ربــط
أنبوبتــى رحمهــا بغــرض تعقيمهــا  ,وكــذا رضــاء الزوجــه عــن تركيــب دعامــة تعويضيــة بعضــو الذكــورة لزوجهــا.

119

نظام مزاولة
المهـــن الصحيــــة
الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م)٥٩/
بتاريخ  ١٤٢٦/١١/٤هـ
املوافق  ٢٠٠٥/١٢/٦م
والئحته التنفيذية املعتمدة بالقرار الوزاري
رقم ١٢/١/٣٩٦٤٤
بتاريخ  ١٤٢٧/٥/١٤هـ
املوافق  ٢٠٠٦/٦/١٠م
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قرار وزاري
						
رقم 12/1/ 39644 :

وتاريخ  1427 / 5 / 14 :هـ

إن وزير الصحة.
بناء على الصالحيات املخولة له
وبناء على املادة الثالثة واألربعني من نظام مزاولة املهن الصحية
الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م ) 59/وتاريخ 1416/11 /4هـ
وبعد االطالع على محضر اللجنة املشكلة إلعداد الالئحة
التنفيذية للنظام املؤرخ يف  1427/3/ 18هـ
يقرر ما يلي :
أوالً  :املوافق على الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن الصحية بالصيغة املرفقة بهذا القرار .
ثانيا  :ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا  :على وكيل الوزارة للشئون التنفيذية اعتماد ذلك وتنفيذ موجبة.
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الفصل األول
الترخيص بمزاولة المهنة
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المادة األولى
يقصد بالكلمات والعبارات األتية  -أينما وردت يف هذا النظام  -املعاني املوضحة أمامها ما لم يقتضى السياق خالف
ذلك.
املمارس الصحي  :كل من يرخص له مبزاولة املهن الصحية التي تشمل الفئات األتية  :األطباء البشريني  :أطباء
األسنان ,والصيادلة األخصائيني  :والفنني الصحيني يف ( األشعة  :والتمريض والتخدير  ,واملختبر  .والصيدلة .
والبصريات  ,والوبائيات  :واألطراف الصناعية  :والعالج الطبيعي .ورعاية األسنان وتركيبها  ,والتصوير الطبقي.
والعالج النووي وأجهزة الليزر  :والعمليات ) واالخصائني النفسني واالجتماعني :وأخصائي التغذية والصحة العامة ,
والقبالة  .واإلسعاف)
ومعاجلة النطق والسمع والتأهيل احلريف والعالج احلريف والفيزياء الطبية ,وغير ذلك من املهن الصحية األخرى التي
يتم االتفاق عليها بني وزيري الصحة واخلدمة املدنية و الهيئة الصحية للتخصصات الصحية.
الوزير :وزير الصحة
الوزارة  :وزارة الصحة
الهيئة  :الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/1ل تشكل جلنة من وزارة الصحة والهيئة للنظر يف أي مستجدات مهنية تتطلب اإلضافة للمهن الصحية وترفع
توصياتها للوزير للتنسيق مع وزير اخلدمة املدنية العتمادها.
		

المادة الثانية
أ-

يحظر ممارسة أي مهنة صحية إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.

ب-

يشترط للترخيص مبزاولة املهنة الصحية ما يلي

.1

احلصول على املؤهل املطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم تطبيقية أو كلية صحية
أو معهد صحي أو مؤهالت أخرى مطلوبة ملزاولة املهن صحية تعترف بها الهيئة أو احلصول على شهادة 		
من اخلارج تعترف بها الهيئة.

.٢

أن يكون قد أمضى مدة التدريب اإلجباري للمهنة وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية.

.٣

التسجيل لدى الهيئة  ,وفقا ملتطلبات التسجيل التي حتددها

.٤

أن ال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية مخلة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.

ج-

يعد التعيني يف اجلهات احلكومية يف وظائف املهن الصحية مبثابة الترخيص مبزاولة املهنة يف هذه اجلهات  :على أن 		
يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
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 1/2ل على كل من ميارس مهنة صحية وقت صدور هذا النظام ولم يحصل على الترخيص املطلوب أن يتقدم
إلى الوزارة خالل مدة التجاوز ستة أشهر من نفاذ هذه الالئحة للحصول على الترخيص االزم .

		

 2/2ل مينح الترخيص النهائي من إدارات الرخص الطبيـة والصيدلة مبديريـات الشئون الصحية.
 3/2ل يجوز منح ترخيص مؤقت للفئات التالية شريطة املوافقة على مؤهالتهم :
أ  -األطباء الزائرين أو من يف حكمهم.
ب  -املمارسني الذين يتم التعاقد معهم خالل فترة إجراءات التصنيف والتسجيل املهني.
4/2ل

املمارس الصحي الذي يرخص له مبزاولة املهنـة الصحية هومن يقدم أو يشارك يف تقدمي الرعاية الصحية
		
املباشرة للمريض سواء كان ذلك يف شكل خدمة تشخيصية أو عالجية أوالتأهيلية ذات تأثير على
احلالة الصحية.
وال يعتبر كل من أدرج تصنيفه ضمن الالئحة الوظائف الصحية أو ما شابها ممارس صحياً
وال يجوز ممارسة العالج الشعبي إال مبوجب ترخيص من اجلهة املختصة التي حتددها
الوزارة بناء على شروط وضوابط متعددة  ,ويف هذه احلالة يخضع املمارس للعالج الشعبي
إلى املسئوليات املهنية الواردة يف هذا النظام.

 5/2ل يجب أن يكون التدريب اإلجباري املقرر ملمارس املهنة قد مت حتت إشراف مباشر من
ممارس للمهنة مرخص له يف نفس املجال املهني.
6/2ل

حتدد الهيئــة الشهادات واملؤهالت التي تعترف بها وتقوم بالتصنيف املهنى للمارسـنني
الصحـيني على ضـوء ذلك وتكون مسئولة عن تسجيلهم واالحتفاظ بقاعدة املعلومــات اخلاصة بهم.

7/2ل

تقوم الهيئة بإبالغ اجلهات الصحية وغيرها من اجلهات املختصة عن تزوير الشهادات أو أي تالعـب بهـا.
وكذلك عن الذين استنفدوا مرات الرســوب أو الذين تثبـــت عـدم صاحليتهم ملمارسة املهنة

8/2ل

ال يتم تعيني املمارسـيـن الصحيني الذين تتعاقد معـهـم شركات التشغيل الطبي للعمل

		

باملرافــق الصحيــة احلكوميـة  ,إال بعد تصنيفهـم وتسـجيلهم من قبـل الهيئة  ,ويعد
تعيينهم مبثابة الترخيص لهم مبزاولة املهنة.
9/2ل

حتدد شروط اخلبرة بالنسبة للممارسني الصحيني العاملـني يف اجلهات احلكومية وفق
ضوابط وقواعد تتناسب مع الئحة الوظائف الصحية ونظام اخلدمة املدنية.

10/2ل تراعى األحكام ذات العالقة مبمارسة املهنة الواردة يف نظام املؤسسات الصحية اخلاصة
ونظام املنشــآت واملستحضرات الصيدالنية و الئحتهما التنفيذيــة عنـد الترخيص للمارسني الصحيني للعمل 		
بأي من هذه املؤسسات أو املنشآت وحتدد شروط املؤهل واخلبرة وفقاً لدليل التصنيف املهني املعتمد من الهيئة
11/3ل وال يحـوز الترخيص مبمارسة املهنة الصحية أو جتديده من سبق احلكم عليه يف جرمية
مخلة بالشرف واألمانة إال بعد صدور قرار من السلطة املختصة برد اعتباره.
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المادة الثالثة
أ-

تكون مدة الترخيص مبزاولة املهن الصحية وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام  ,وال يحوز
من انقطع عن مزاولة املهنة مدة سنتني متاليتني  -لغير أغراض الدراسة أوالتدريب يف مجال املهنة
 العودة ملزاولتها إال بعد جتديد الترخيص.		

ب -حتدد الالئحة التنفيذية قواعد استقدام األطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1/3ل يعتبر الترخيص للعاملني باجلهات احلكومية ساريا طاملا كان املمارس الصحي على رأس
العمل الطبي  .على أن يراعى جتديد التسجيل عند انتهاء مدته.
2/3ل

تكون مدة الترخيص للعاملني باملؤسسات الصحية اخلاصة معادلة ملدة التسجيل لدى الهيئة
ويف حالة تغير مكان العمل خال مدة التسجيل املهني دون تغير التخصص يظل التسجيل ساري
املفعول.

3/3ل

يتم إصدار جتديد الترخيص وفقا لالشتراطات املشار إليها يف املواد الثانية والثالثة من النظام

4/3ل

يعتبر الترخيص ال غياً يف احلاالت التالية:

			

1.1إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.
2.2إذا لم يتقدم املمارس الصحي بطلب جتديد الترخيص قبل انتهائه ويعتبر الترخيص الغيا من تاريخ انتهاء 		
مدته دون جتديد
3.3إذا انتهي الترخيص للمؤسسة الصحية اخلاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته أو
إنتهت مدة زيارة املرخص له بالعمل خالها
4.4إذا غير املمارس الصحي مكان عمله أو نوعه أو تخصصه دون موافقة وزارة الصحة ويستثني من ذلك املمارسون
الصحيون الذي يعملون لدى جهات حكومية أخرى.
5.5إذا صدر قرار من اجلهة املختصة بإيقاف الترخيص أو الغائه
6.6وفاة صاحب الترخيص
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 5/3ل يتم استقدام األطباء الزائرين وفق القواعد التالية :
.1

أن يكون الطبيب الزائر يف مرتبة استشاري يف بلده أو من ذوى التخصصات النادرة والتقنيات اجلديدة التي 		
ليس لها مثيل يف اململكة.

٫٢

يجب أن يكون لدى الطبيب الزائر ترخيص ملزاولة املهنة ساري املفعول يف البلد املستقدم منه.

.3

يقتصر استقدام الطبيب الزائر على املستشفيات واملجمعات الطبية املهياة لتخصص وإمكانات الطبيب الزائر.

.4

أن ال يكون ممن حكم عليه بحد شرعي أو حكم جنائي او بسبب خطأ طبي أو أبعد من اململكة لسبب له عالقة
مبهنة الطب.

.5

أن يراعي يف حتديد مدة الزيارة الوقت الكايف لتقييم اإلجراءات الطبية التي متت خالل الزيارة.

.6

يضمن املستشفى أو املجمع الطبي سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي يف حالة اخلطأ الطبي الصادر
عن الطبيب الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمنية أو لم تكف.

.7

يقوم املستشفى أواملجمع الطبي بتكليف أحد أطبائه االستشاريني أو األخصائني مبرافقة الطبيب الزائر على أن
يكون من نفس تخصصه  .وأن يكون مسئول عن املهام التالية:
أ-

استقبال وجتهيز املرضى

ب -مشاركة الطبيب الزائر يف التشخيص وخطة العالج واإلجراء اجلراحي.
ج-

أن يقوم مبتابعة احلاالت املرضية بعد مغادرة الطبيب الزائر واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة املضاعفات 		
التي قد تنتج عن أسلوب العالج أو العملية اجلراحية.

يقدم طلب استقدام الطبيب الزائر إلى مديرية الشئون الصحية التابع لها املستشفى أواملجمع الطبي مرفقا به
ما يلي :

.8
أ-

صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للطبيب الزائر

ب -برنامج الزيارة متضمناً احملاضرات وورش العمل التي سيقدمها الطبيب الزائر.
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ج-

إقرار من الطبيب الزائر بالعمل وفقا لألنظمة السارية باململكة واحترام املبادىء اإلسالمية.

د-

إقرار من الطبيب املرافق باملوافقة على تكليفه مبرافقة الطبيب الزائر وكذلك باملوافقة على متابعة احلاالت 		
املرضية ومواجهة مضاعفاتها واإلدالء بأقواله امام جلان التحقيق واجلهات القضائية املختصة فيما 			
يتعلق باخلطأ الطبي الناجت عن التشخيص والعالج واجلراحة.

.9

ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للطبيب الزائر للهيئة لتقييمها.

.01

بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الطبيب الزائر يتم ما يلي.:

أ-

متنح املوافقة على استقدام الطبيب الزائر من مديرية الشئون الصحية املختصة

ب -يصدر الترخيص املؤقت باسم الطبيب الزائر للعمل باملستشفى أو املجمع الطبي بعد وصوله وبعد
استكمال كافة اإلجرءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.
6/3ل

		

يجوز استقدام استشاريني أو ذوي تخصصات نادرة من غير األطباء  ,ويطبق عليهم ما يطبق على األطباء
بالقواعد سالفة الذكر ,يف حدود ترخيص مزاولة املهنة.

		

المادة الرابعة :
يجوز بقرار من وزير الصحة بناءا على مقتضيات املصلحة العامة قصر منح الترخيص مبزاولة إحدى املهن املنصوص
عليها يف هذا النظام على السعوديني دون غيرهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 /4ل يجوز قصر الترخيص مبزاولة املهنة على السعوديني املمارسني ألي من املهن الصحية املذكورة باملادة األولى من 		
هذا النظام إذا توفر العدد الكايف منهم يف اململكة أو يف أحدى املناطق.
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نموذج رقم ()1
ترخيص مؤقت مبزاولة مهنة
الطب البشري

طب االسنان

لألطباء الزائرين خالل الفترة من  ...............الى ...............
التخصص ..........................................................................................................................................................
املرتبة العلمية .......................................................................................................................................................
 ) ١اإلسم ثالثياً ..................................................................................................................................................
 )٢محل امليالد ....................................................................................................................................................
 )3البطاقة الشخصية أو احلفظة  ............................................................تاريخها ................................................
 )4رقم جواز السفر  .......................................مصدره  .......................................تاريخه ......................................
 )٥اجلنسية  ...........................................................الديانة ................................................................................
التاريخ

			
 )٦الشهادات العلمية

املصدر 			

...........................................................

...........................................

.................................................

...........................................................

...........................................

.................................................

...........................................................

...........................................

.................................................

 )٧العنوان املطلوب مزاولة املهنة فيه:
املدينة  ..................................................ص ب  ............................................هاتف ...........................................

حي  ...........................................شارع ..............................................................................................................

 )٨ان مدير الشؤون الصحية مبا له من صالحيات مينح املذكور اسمه واملوضحة صورته أعاله ترخيصا مؤقت
حسب التخصص واملرتبة املشار اليهما أعاله
طب األسنان
مبزاولة مهنة الطب البشرى
وفق نظام مزاولة مهنة الطب البشرى وطب األسنان والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات السارية

باململكة العربية السعودية خالل الفترة املشار اليها أعاله.
املوظف املختص :
االسم ................................................

التوقيع 		...............................................
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التوقيع ................................................

مدير الشؤون الصحية مبنطقة ................................................

		

النموذج رقم ()2
طلب ترخيص مزاولة املهنة
الطب البشري

طب االسنان

سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة  ...........................................................احملترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
اتقدم بطلب الترخيص /جتديد الترخيص /مبزاولة مهنة
يف املدينة .........................................................................حي /شارع ..................................................................................
وذلك يف تخصص  ...........................................................مبستوى .......................................................................................
حسب الشروط واألنظمة املقررة يف هذا الشأن.
أ) بيانات شخصية :
أنثى

 -1األسم /اسم األب  /العائلة...........................................................اجلنس  :ذكر
 -2محل امليالد  ...........................................................تاريخ
 -3رقم احلفيظة  ...........................................مصدرها  ...................................تاريخها ........................................................
مصدها  ...................................تاريخها ..............................................................
 -4رقم اإلقامة
تاريخ اإلنتهاء
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الفرع األول
الواجبات العامة للمارس الصحي
المادة الخامسه
يزاول املمارس الصحي مهنته لصالح الفرد واملجتمع يف نطاق احترام حق اإلنسان يف احلياة وسالمـته
وكرامته :مراعي ًا يف عمله العادات والتقاليد السائدة يف اململكة مبتعدا عن االستغالل.
ه ١/ل على املمارس الصحي احترام حق املريض يف االختيار وفق احلدود الشرعية والنظامية.
2/5ل يسرى دليل اخالقيات مزاولة املهنة الصحية واألدلة األخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسة املهنة الصحية.

المادة السادسة
يلتزم املمارس الصحي مبعاونة السلطات املختصة يف أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء األخطار التي تهددها يف
السلم واحلرب.

المادة السابعة
أ-

يجب على املمارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وان يتابع التطورات العلمية.
واالكتشافات احلديثة يف مجال تخصصه  .وعلى إدارات املنشأت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات
وفقا للضوابط التي حتددها الهيئة.

		

ب -يجب على املمارس الصحي أال ميارس طرق التشخيص والعالج غير املعترف بها علميا  :أو احملظورة 			
باململكة.
1/7ل

يتم تنمية املعلومات عن طريق حضور املؤمترات والندوات العلمية والتدريبية واحملاضرات واملشاركة يف
البحوث وتوفير مصادر املعلومات للممارسني الصحيني ويؤخذ ذلك يف االعتبار عند النظر يف الترقيات أو
إعادة التسجيل أو جتديد الترخيص مبزاولة املهنة.

2/7ل

تضع الهيئة للممارس الصحي وإلدارات املنشآت الصحية ضوابط تنمية املعلومات على أن تشمل ساعات
		
التعليم الصحي املستمر والساعات املعترف بها للتدريب ونوع الدورات املطلوبة على ان يكون ذلك يف
مجال التخصص املهني للممارس الصحي ونشر هذه الضوابط بالطريقة اإلعالمية املناسبة.
ويتعني على املنشآة الصحية متكني املمارس الصحي من استكمال ساعات التعليم املستمر املقررة مبا ال يتعارض
مع التزام املمارس الصحي جتاه املرضى.

 3/7ل يجوز السماح مبمارسة طرق الطب البديل (التكميلي) وفقا للضوابط التي تعتمدها اجلهة املختصة للممارسني 		
الصحيني الذين يثبت تأهلهم لهذه املمارسة.
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المادة الثامنة
يجب على املمارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا يف حالة خطر أن يقدم له
املساعدة املمكنة وأن يتأكد من أنه يتلقي العناية الضرورية.
1/٨ل

		
يتعني على املمارس الصحي املختص تقدمي الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه الرعاية
الفورية دون طلب أتعابه مقدما  ,وإذا كانت حالة ا املريض تستدعي مزيدا من العناية الطبية التي ال يستطيع 		
املمارس الصحي تقدميها عليه أن يتأكد من توفر وسيلة نقل تنقله إلى أقرب مركز مالئمم لعالجه.

المادة التاسعة
أ-

يجب أن يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة املريض وعلى املمارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.

ب -ال يجوز للمارس الصحي  -يف غير حالة الضرورة  -القيام بعمل يجاوز اختصاصه أوإمكانياته.
1/9ل

على املمارس الصحي أن يبتعد عن أي عمل طبي ال يحقق فائدة للمريض حتى لو لم يترتب ضرر عليه  -مثل 		
وصف أدوية أو فحوص ال لزوم لها أو تنومي املريض إذا كانت حالته ال تستدعي ذلك.

1/9ل

على اجلهة التي يعمل بها املمارس الصحي أن تعرف الصالحيات السريرية والوصف الوظيفي لهذا املمارس 		
الصحي وفقا ملؤهالته وخبرته.

المادة العاشرة
أ-

يحظر على املمارس الصحي يف غير احلاالت التي حتددها الالئحة التنفيذية  -اإلعالن عن نفسه أو
الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة
		

ب -يحظر على املمارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبيبة أو اإلعالنات القابا 		
علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد املنظمة لها.
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1/10ل دون اإلخالل مبا نصت عليه املادة رقم ( )31من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحته التنفيذية  ,على 		
املمارس الصحي البعد عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري واملثيرة غير املبنية على أسس علمية  ,ويجوز
اإلعالن يف احلاالت التالية
	(أ)	

اعالن املمارس عن التخصص املرخص له به.

	(ب)	

اإلعالن عن العودة من اإلجازة.

	(ج)	

اإلعالن عن تغيير مواعيد الدوام.

المادة الحادية عشر
يجب على املمارس الصحي فور معاينته ملريض مشتبه يف إصابته جنائيا  .أو إصابته مبرض معد أن يبلغ اجلهات
األمنية  ,والصحية املختصة.
ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد األمراض التي يجب التبلغ عنها  :واجلهة التي تبلغ إليها .اإلجراءات الواجب إتباعها
يف هذا الشأن.

1/11ل على اجلهة املختصة يف الوزارة حتديد األمراض املعدية التي يجب التبليغ عنها  ,واجلهة التي يبلغ لها وضع 		
القواعد واإلجراءات الوقائية والعالجية املناسبة لها ,ويصدر بذلك قرار من الوزير  ,وأن يتم حتديث ذلك بشكل
دوري على أن يكون متاحا جلميع املمارسني الصحيني.
2/11ل على املمارس الصحي االلتزام مبا يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن األمراض املعدية وأن يتم التبليغ
للجهات املختصة مباشرة أو من خالل املنشأة التي يتبع لها املمارس لصحي.

المادة الثانية عشر
ال يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع املهن الصحية
ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها  ,كما يحظر عليه احلصول على أي منفعة لقاء الترويج أو
األلتزام بوصفه أدوية  ,أو أجهزة  :أو توجيه املرضى إلى صيدلية معينة  ,أو مستشفى أو مختبر محدد أو ما يف حكم
ذلك٫
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1/12ل ال يجوز للمارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصال على مؤهالتها
2/12ل على املمارس الصحي اخبار املريض باألماكن التي تتوفر بها اخلدمة الصحية املطلوبة وترك اخليار له.

المادة الثالثة عشر
ال يجوز للمارس الصحي  -يف غير احلاالت الطارئة  -إجراء الفحوص أو العالج باملقابل أو (باملجان) يف الصيدليات أو
األماكن غير املخصصة لذلك.
1/13ل يجوز للممارس الصحي إجراء الفحص أو العالج على سبيل املشورة يف احلاالت التي تقتضي ذلك.

المادة الرابعة عشر
يحظر على املمارس الصحي ما يلي:
أ)

استخدام غير املرخص لهم يف من ذوي املهن الصحية أو تقدمي مساعدة ألي شخص ميارس مهنة صحية بصورة
مغير مشروعه.

ب)

اإلحتفاظ يف مقر العمل باألدوية واللقاحات خالف ًا ملا تسمح به تعليمات وزارة الصحة.

ج)

بيع األدوية للمرضى  -باستثناء بيعها يف املنشآت الصيدلية  -أو بيع العينات الطبية.

د)

تسهيل حصول املريض على أية ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة.

هـ)

إيواء املرضى يف غير األماكن املعدة لذلك عدا ما تقتضيه احلاالت االسعافية أو الطارئة.

و)

استخدام أجهزة كشف أو عالج محظورة باململكة.

1/14ل ال يجوز للمارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول املريض على أجازة مرضية أو
شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
٢/14ل يجوز للممارس الصحي اإلحتفاظ يف مقر عمله بالعينات الدوائية غير املستخدمة للبيع واألودية اإلسعافية 		 .
لصرفها بدون مقابل يف حاالت الضرورة.
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الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المريض
المادة الخامسة عشر
يجــب علــى املمــارس الصحــي أن يجــري التشــخيص بالعنايــة الالزمــة مســتعينا بالوســائل الفنيــة املالئمــة ومبــن تســتدعي
ظــروف احلالــة االســتعانة بهــم مــن االخصائيــن أو املســاعدين وان يقــدم املريــض مــا يطلبــه مــن تقايــر عــن حالتــه الصحيــة
ونتائــج الفحوصــات مراعيــا يف ذلــك الدقــة واملوضوعيــة.
		
 1/15ل يتم األلتزام يف هذا اخلصوص بالتعليمات املنظمة إلصدار التقارير الطبية املتعلقة باإلجازات املرضية
			
واللياقة الصحية والتقارير اخلاصة باإلصابات اجلنائية وشهادات امليالد والوفاة وغيرها من
التقارير الرسمية.

المادة السادسة عشر
للممارس الصحي يف غير احلاالت اخلطرة أو العاجلة أن يعتذر عن عالج مريض ألسباب مهنية أو شخصية مقبولة.

المادة السابعة عشر 
يجــب علــى املمــارس الصحــي املعالــج  -إذا رأي ضــرورة استشــارة ممــارس صحــي آخــر  -أن ينبــه املريــض أو ذويــه إلــى ذلــك كمــا
يجــب عليــه أن يوافــق علــى اإلســتعانة مبمــارس صحــي آخــر إذا طلــب املريــض أو ذوود ذلــك وللمــارس الصحــي أن يقتــرح اســم
املمــارس الصحــي الــذي يــرى مالئمــة االســتعانة بــه .وإذا قــدر املمــارس الصحــي املعالــج أنــه ال ضــرورة إلــى استشــارة ممــارس
صحــي آخــر أو اختلــف معــه يف الــراي عنــد استشــارتة فلــه احلــق يف االعتــذار عــن متابعــة العالــج دون التــزام منــه بتقــدمي أســباب
إلعتــذاره.
٧ ١/١ل على املمارس الصحي قبل اإلعتذار عن متابعة العالج أن يتأكد من عدم حصول ضرر ظاهر للمريض
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المادة الثامنة عشر
يلتزم املمارس الصحي بتنبيه املريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وحتذيرهم من خطورة النتائج
التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العالجي أو اجلراحي وآثاره.
وللممارس الصحي يف حالة األمراض املستعصية أو التي تهدد حياة املريض باخلطر أن يقدر وفقا ملا ميليه عليه ضميره
مدى مالئمة إخطار املريض أو ذويه بحقيقة املرض وذلك ما لم يكن املريض قد حظر عليه ذلك أو عني شخصا أو
أشخاصا يقتصر اإلبالغ عليهم.

المادة التاسعة عشر
يجب أال يجرى أي عمل طبي ملريض إال برضاه  ,أو مبوافقة من ميثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو واستثناء من
ذلك يجب على املمارس الصحي  -يف حاالت احلوادث أو الطوارىء أو احلاالت املرضية احلرجة التي تستدعي تدخل
طبيا بصفة فورية أو ضرورية إلنقاذ حياة املصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه .أو تاليف ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل
وتعذر احلصول على موافقة املريض أو من ميثله أو ولي أمره يف الوقت املناسب  -إجراء العمل الطبي دون انتظار
احلصول على تلك املوافقة  ,وال يجوز بأي حال من األحوال إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا ولو كان بناء
على طلبه أو طلب ذويه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١/١٩ل

		
تأخذ موافقة املريض البالغ العاقل سواءا كان رجال أو امرأة أو من ميثله إذا كان ال يعتد بإرادته قبل
القيام بالعمل الطبي أو اجلراحي وذلك متاشيا مع مضمون خطاب املقام السامي رقم وتاريخ /2428/4م
وتاريخ 1404/7/29هـ املبنى على قرار هيئة كبار العلماء رقم  ٩١١وتاريخ 1404/5/26

		

المادة العشرون
ال يجوز للطبيب الذي يستدعي لتوقيع الكشف الطبي على متوفى أن يعطي تقريرا بالوفاة إال بعد أن يتأكد حسب
خبرته الطبية من سبب الوفاة  ,ومع ذلك ال يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إذا اشتبه يف أن الوفاة ناجمة عن حادث
جنائي وعليه يف هذه احلالة إبالغ السلطات املختصة بذلك فورا.
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١/٢٠ل قبل أثبات الوفاة يتعني على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الوظائف احليوية للجسم
وذلك بواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية األخرى وال يجوز كتابة تقرير بالوفاة اإلبعد التأكد بالوسائل 		
الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة.
٢/٢٠ل عند االشتباه بوجود أثار اصابة أو سمية يقوم الطبيب مبا يلي:
أ)

إبالغ اجلهات األمنية املختصة فورا بذلك.

ب)

إثبات اإلصابات بتقرير طبي يسلمه للشرطة املعنية لطلب الطبيب الشرعي.

ج)

يقوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معاينة اجلثة وإذا ارتأى ضرورة إجراء

		

التشريح إلثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من اجلهات األمنية الستصدار األمر الالزم للتشريح مع التحفظ 		

على كافة األدلة املتعلقة باملتوفى كاملالبس واملقذوفات ...الخ.

المادة الحادية والعشرون
يجب على املمارس الصحي أن يحافظ على األسرار التي علم بها عن طريق مهنته وال يجوز له إفشاؤها إال يف احلاالت
األتية :
أ)

إذا كان اإلفشاء مقصودا به.
 -١األبالغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جناني  ,أو احليلولة دون ارتكاب جرمية ،وال يجوز اإلفشاء 		
يف هذه احلالة إال للجهة الرسمية املختصة.
 -٢اإلبالغ عن مرض سار أو معد.
 -٣دفع الطبيب إلتهام موجه إليه من املريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته.

ب)

إذا وافق صاحب السر كتابة Wعلى إفشائه  ,أو كان اإلفشاء لذوي املريض مفيدا لعاجله.

ج)

إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١/٢١ل تشمل األمراض السارية كذلك األمراض الشائعة غير املعدية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
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المادة الثانية والعشرون
يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها .ومع ذلك يجوز اإلجهاض إذا لم يكن
احلمل قد مت أربعة أشهر  .وثبت بصورة أكيدة ان استمراره يهدد صحة األم بضرر جسيم  .ويثبت هذا األمر بقرار من جلنة
طبية تشكل طبقا للشروط واألوضاع التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/22ل تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 14وتاريخ 1407 /16 / 20هـ.
 .1ال يجوز إسقاط احلمل يف مختلف مراحله إال ملبرر شرعي ويف حدود ضيقة جدا.
 .2إذا كان احلمل يف الطور األول وهي مدة األربعني وكان يف إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز
إسقاطه أما إسقاطه يف هذ املدة خشية املشقة يف تربية األوالد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم
أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء مبا لدى الزوجني من أوالد فغير جائز.

		
		

 .3ال يجوز إسقاط احلمل إذا كان علقه أو مضغة حتى تقرر جلنة طبية موثوقة ان استمراره خطر على سالمة أمه
بأن يخشي عليها من الهالك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتاليف تلك األخطار.
 .4بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ال يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من األطباء املختصني املوثوقني
أن بقاء اجلنني يف بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل إلنقاذ حياته  :وإمنا رخص اإلقدام 		
على إسقاطه بهذه الشروط دفعا ألعظم الضررين وجلياً لعظمى املصلحتني.
		
٢ /22ل يشكل مدير املستشفى الذي يوجد به قسم الوالدة جلنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثه (استشاريني أو
أخصائيني) يكون بينهم استشاري أو أخصائي باملرض الذي من أجلهأوصى بإنهاء احلمل  ,يقومون 			
بإعداد تقرير يوضح فيه نوع اخلطورة املذكورة املؤكدة التي تهدد صحة األم فيما لو استمر احلمل ويوقع من 		
جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير املستشفى ,ويف حالة التوصية باإلجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها 		
أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم اخلطية على ذلك.
3 /22ل ال يجوز للصيدلي صرف أدوية مسقطة اللجنة أو تسهيل صرفها  ,كما ال يجوز ألي ممارس صحي آخر
القيام به لغرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعا.
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المادة الثالثة والعشرون
يحظر على الصيدلي:

أ-
)1

أن يكون مدير مسئول يف أكثر من منشأة صيدلية.

)2

أن يصرف أي دواء إال بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له مبزاولة املهنة باململكة :ويستثني من
ذلك األدوية التي حتددها الوزارة.

)3

مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها .وللصيدلي صرف البدائل املماثلة يف
التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة املريض على ذلك  :ويستثني من ذلك األدوية التي
حتددها الوزارة.

)4

تكرار صرف الوصفة الطبية  ,إال إذا كانت الوصفة تنص على ذلك ,فيما عدا األدوية التي حتددها الوزارة.

)5

صرف الدواء إذا شك أن يف الوصفة الطبية خطأ  :وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.

ب-

		
		

ال يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إال حتت إشراف صيدلي مرخص له.

 1/23ل على الصيدلي املعني إلدارة أي منشأة صيدالنية أن يلتزم بالواجبات املهنية واملسئولية احملددة على تلك
املؤسسة مبوجب نظام املنشآت الصيدالنية واملستحضرات الدوائية والئحته التنفيذية.

		

 2/23ل أ -يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي حتددها الوزارة واملتعارف عليها مهني ًا.
ب -يستثني من صرف األدوية مبوجب وصفة طبية األدوية الالوصفية ( ( otcالتي يحددها الدليل السعودي 		
لألدوية الالوصفية.
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3/23ل يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة الطبية كماً ونوعاً سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة وال يجوز مخالفتها
		
دون موافقة محرر الوصفة  ,ويجوز للصيدلي صرف البدائل املماثلة من األدويةكماً ونوعاً واملسجلة يف
وزارة الصحة دون الرجوع إلى الطبيب بشرط أن تكون مساوية أو أقل سعـراء مع أخذ موافقة املريض			
ويستثني من ذلك االدوية ذات املجال العالجي الضيق (.(Narrow Therapeutic Inde
4/23ل يجوز للصيدلي تكرار الوصفة الطبية األدوية األمراض املزمنة إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا األدوية
املخدرة واملقيدة والنفسية احملددة يف دليل األدوية السعودية وما يتبعه من مالحق صادرة من الوزارة.
5/23ل يحظر على فنيي الصيدلة وطالب الصيدلة الذين يعلمون حتت التدريب صرف أو بيع املستحضرات الصيدالنية
دون إشراف الصيدلي  :وال يعفيهم ذلك من املسئولية.
6/23ل يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء يف احلاالت األتية:
أ-

إذا ظهر له خطأ يف الوصفة الطبية  :وعليه أن يستوضح عن اخلطأ يف الطبيب الذي حرر الوصفة.

ب -إذا تبني له عدم صالحية الدواء لالستعمال  ,وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.
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الفرع الثالث
واجبات الزمالة
المادة الرابعة والعشرون
يجب أن تقوم العالقة بني املمارس الصحي وغيره من املمارسني الصحيني على أساس من التعاون والثقة املتبادلة .ويحظر
على املمارس الصحي الكيد لزميله أو االنتقاص من مكانته العلمية أو األدبية أو ترديد اإلشاعات التي تسئ إليه  ،كما يحظر
عليه محاولة اجتذاب املرضى الذين يعاجلون لدى زميله .أو صرفهم عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة والعشرون
يجب على املمارس الصحي الذي يحل محل زميل له يف عالج مرضاه  -ان ميتنع عن استغالل هذا الوضع ملصلحته
الشخصية  ،وأن يترفع عن كل ما يسئ إليه يف ممارسة املهنة.

 1/25ل على املمارس الصحي الذي يحل محل زميل له يف عالج مرضاه أن يطلع على ملف املريض و اإلجراءات التي
بدأها زميله السابق أو أوصى بها وأن يستكمل اإلجراءات التي تتطلبها حالة املريض ويدون ذلك يف ملفه.
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نموذج رقم ()4
يعلن الدكتور ............................................................................................................................................................
(يحدد مرتبته العلمية وتخصصه )
للجمهور الكرمي بأنه قد افتتح عيادة خاصة
مبدينة  ............................................... :حي  ............................................. :شارع................................................ :
ص.ب ............................................... :هاتف..................................................................................................... :
مبوجب الترخيص املمنوح له من وزارة الصحة :
ويستقبل املراجعني ............................................................................................................................................... :
( حتدد أيام وساعات العمل )
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نموذج رقم ()5
اعالن عودة طبيب من إجازة
يعلن الدكتور ............................................................................................................................................................
(يحدد مرتبته العلمية وتخصصه )
للجمهور الكرمي بأنه قد عاد من اجازته
ويستقبل املراجعني.................................................................................................................................................. :
(حتديد أيام وساعات العمل)
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نموذج رقم ()6
اعالن عن تغيير مواعيد الدوام
يعلن الدكتور ...........................................................................................................................................................
( يحدد مرتبته العلمية وتخصصه )
مبدينة ............................................... :حي ............................................... :شارع ..................................................
ص ب  ..................................................... :هاتف................................................................................................. :
للجمهور الكرمي بأن مواعيد الدوام ستكون علي النحو التالي .................................................................................... :
..............................................................................................................................................................................
(حتدد أيام وساعات العمل)
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نموذج رقم ()7
اعالن عن تغير موقع العيادة
يعلن الدكتور ...........................................................................................................................................................
( يحدد مرتبته العلمية وتخصصه )
للجمهور الكرمي عن تغيير موقع العيادة ليصبح العنوان كالتالي :
مدينة  .............................................حي  ...............................................شارع ........................................................
ص ب  .........................................................................هاتف .................................................................................
ويستقبل املراجعني ............................................................................................................................................... :
( حتدد أيام وساعات العمل )
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المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة 							

منوذج رقم ()8

مستشفي ............................................... :
مركز صحي ............................................... :
عيادة ............................................... :

استمارة تبليغ عن مرض معدي
أوالً:
 )١اسم الطبيب املبلغ ............................................................................................................................................
 )٢تخصصه ...............................................................................................................................................
 )٣ثانيا :

بالنسبة للمريض
السم رباعيا (اسم الشهرة أن وجد) ...........................................................................................................................
			
العمر ...............................................................

 )3النوع  :ذكر

أنثى

اجلنسية ...............................................................
عنوان اإلقامة بالتفصيل ..........................................................................................................................................
عنوان العمل ......................................................................................................................................................... :
(اذا كان املريض يعمل أو أقرباء املريض ان كان ال يعمل) .............................................................................................
اسم املدرسة ......................................................................................................................................................... :
اسم الكفيل وعنوانه (للمتعاقدين) ............................................................................................................................
ثالثا :

بالنسبة للمرض
 )١نوع املريض .......................................................................................................................................................
 )٢التشخيص وطريقة ..........................................................................................................................................
 )٣ساعة وتاريخ اكتشاف املريض ..........................................................................................................................
 )٤تاريخ التبليغ ...............................................................

الساعة ...............................................................

 )٥توقيع املبلغ ...............................................................
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
)9( منوذج رقم

9.Form No

					
						

المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة

................................................ الشؤون الصحية مبنطقة
) مستشفى ( مركز طبي ) ( عيادة
MEDICAL CONSENT
the undersigned ..................................................................
name
On my behalf/on behalf of
hereby authorize the hospital permanent doctor or
concerned specialist or their assistants to do the
following surgican operation.

املوافقة الطبية
............................................................... أنا املوقع أدناه
باألصالة عن نفسي أو بالنيابة عن
.....................................................................................
 االجراء/ أفوض الطبيب املتخصص املعالج بإجراء العملية
: الطبي

The operation has been explained to me without
وقد مت شرح طبيعة االجراء الطبي أو اجلراحي دون تعهد
any warranty or guarantee from the hospital’s
أو ضمان فيما يتعلق بالنتيجة أو الشفاء
specialist side as to the result or cure
The treating physician or his assistants are
entitled to take any additional procedures as
they deem reasonable and necessary, including
administration of anaesthesia and/or
performance of pathology and radiology
or excision of any part the surgeon deems
necessary during the operation.

هذا وللطبيب املختص واملعالج احلق يف اتخاذ ما هو

ضروري من اخلدمات العالجية كاستخدام التخدير

واألشعة والفحص الباثولوجي على سبيل املثال ال احلصر

أو استئصال أي جزء يكون من الضروري استئصاله أثناء
العملية

I do also authorize the hospital or medical
institution to use their discretion in disposal of
my removed tissue or organ

بالتخلص من أي عضو أو نسيح مت استئصاله مني لتلفه

Signature of patient or guardian............................

............................................. توقيع املريض أو ولي األمر

Date and Time.............................................................. 

witness ..........................................................................
witness ...........................................................................
I have seen this consent before surgery and
explained nature of operation of patient/
guardian

كذلك فانتي افوض املستشفى أو املنشأة الطبية

............................................................... الوقت التاريخ

.......................................................................... شاهد
.......................................................................... شاهد
/ اطلعت على هذا اال قرار قبل أجراء العمل الطبي
 ولي أمره/ اجلراحي وقمت بشرح ذلك للمريض

Signature of doctor ....................................................

................................................................ توقيع الطبيب

Date .................................................................................

.......................................................................... التاريخ
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الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
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الفرع األول
المسؤولية المدنية
المادة السادسة والعشرون
إلتزام املمارس الصحي اخلاضع ألحكام هذا النظام هو إلتزام ببذل عناية يقظة تتفق مع األصول العلمية املتعارف عليها

المادة السابعة والعشرون
كل خطأ مهني صحي صدر من املمارس الصحي  ،وترتب عليه ضرر للمريض  ،يلتزم من ارتكبه بالتعويض ،وحتدد (الهيئة
الصحية الشرعية) املنصوص عليها يف هذا النظام مقدار هذا التعويض  ،ويعد من قبل اخلطأ املهني الصحي ما يأتي :
)١

اخلطأ يف العالج  .أو نقص املتابعة.

)٢

اجلهل بأمور فنية يفترض فيمن كان يف مثل تخصصة اإلملام بها.

)٣

إجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغير املسبوقة على اإلنسان باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك.

)٤

إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير املعتمدة على املريض.

)٥

إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار.

)٦

استعمال اآلالت أو أجهزة طبية بدون علم كاف بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع
حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال.

)٧

التقصير يف الرقابة :واإلشراف.

)٨

عدم استشارة من تستدعي حالة املريض االستعانة به.

ويقع باط ًال كل شرط يتضمن حتديد أو إعفاء املمارس الصحي من املسؤولية.
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الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية
المادة الثامنة والعشرون
مع عدم األخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف أنظمة أخرى  :يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر  ,وبغرامة ال
تزيد على مائة ألف ريال :أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
)١

زاول املهن الصحية دون ترخيص.

)٢

قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة  ,أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا مبزاولة
املهن الصحية.

)٣

استعمل وسيلة من وسائل الدعاية  ,يكون من شأنها حمل اجلمهور على االعتقاد بأحقيته يف مزاولة املهن
الصحية خالف ًا للحقيقة.

)٤

انتحل لنفسه لقبا من األلقاب التي تطلق عادة على مزاولة املهن الصحية.

)٥

وجدت لديه اآلالت أو معدات مما يستعمل عادة يف مزاولة املهن الصحية .دون أن يكون مرخص ًا له مبزاولة تلك
املهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع حليازتها.

)٦

امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول.

)٧

		
خالف أحكام املواد (السابعة فقرة ـ ب) و(التاسعة) و(احلادية عشر) و (الرابعة عشرة) .الفقرتني و( أ .و )
(التاسعة عشرة) و (العشرين)  .و (الثانية والعشرون)  ,و (الثالثة والعشرين) و (الرابعة والعشرين)  .و (السابعة
والعشرين) فقرة ( . )3من هذا النظام.

)٨

تاجر باألعضاء البشرية ,أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه مت احلصول عليه عن طريق املتاجرة.

		

المادة التاسعة والعشرون
يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسني الف ريال  :كل من خالف أحكام املواد  ( :العاشرة)  .و(الثانية عشر) و (الثالثة عشرة)
 ,والفقرات (ب ج .د ,هـ) من املادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

المادة الثالثون
كل مخالفة ألحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية لم يرد نص خاص يف هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها
بغرامة ال تتجاوز عشرين الف ريال.
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الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية
المادة الحادية والثالثون :
مع اإلخالل بأحكام املسؤولية اجلزائية أو املدنية  :يكون املمارس الصحي مح ًال للمساءلة التأديبية  ,إذا أخل بأحد
واجباته املنصوص عليها يف هذا النظام  ,أو خالف أصول مهنته .أو كان يف تصرفه ما يعد خروج ًا على مقتضيات مهنته
أو آدابها.

المادة الثانية والثالثون :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها يف حالة املخالفات املهنية هي :
)١

اإلنذار.

)٢

غرامة مالية ال تتجاوز عشرة أالف ريال.

)٣

إلغاء الترخيص مبزاولة املهنة الصحية وشطب اإلسم من سجل الرخص لهم  .ويف حالة إلغاء الترخيص ال 		
يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إال بعد انقضاء سنتني على األقل من تاريخ صدور اإللغاء.
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الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة
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المادة الثالثة والثالثون
أ) تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو االتي :
-

قاض ال تقل درجته عن قاضي (أ)  :يعينه وزير العدل رئيس ًا.
ٍ 1

-

2مستشار نظامي يعينه الوزير.

-

3عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب :يعينه وزير التعليم العالي  .ويف املنطقة التي ليس فيها كلية طب ,
يعني الوزير بد ًال منه عضوا من املرافق الصحية املتوافرة يف تلك املنطقة.

-

4عضو هيئة تدريس يف إحدى كليات الصيدلة  .يعينه وزير التعليم العالي ,ويف املنطقة التي ليس فيها كلية
صيدلة يعني الوزير بد ًال منه عضو ًا من املرافق الصحية املتوافرة يف تلك املنطقة.

-

5طبيبان من ذوي اخلبرة والكفاية  :يختارهما الوزير.

-

6صيدلي من ذوي اخلبرة والكفاية  .يختاره الوزير.

ب) تقتصر مشاركة العضوين املشار إليهما يف الفقرتني (  ) ٦-٤يف القضايا ذات العالقة بالصيدلة.
ج) يعني الوزير املختص عضوا احتياطي ًا يحل محل العضو عند غيابه.
د) يكون لهذه الهيئة أمني سر يعينه الوزير.
هـ) جتوز االستعانة بخبير أو أكثر يف موضوع القضية املعروضة.
و) يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض ويجوز إنشاء هيئات أخرى يف املناطق التي يصدر بتحديدها قرار من 		
الوزير.
ز) حتدد الالئحة التنفيذية مدة العضوية يف هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/13ل مدة العضوية يف الهيئة الصحية الشرعية ثالث سنوات قابلة للتجديد.
2/33ل تستعني الهيئة إذا رأت مقتض لذلك بخبير أو أكثر إلبداء الرأي يف مسألة فنية متعلقة بالقضية
املعروضة عليها أو بناء على طلب من أحد اخلصوم على حسابه اخلاص.

			

			
3/22ل يقدم اخلبير إلى الهيئة رأيه يف تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه يف جلسة أو أكثر وتقدر
التكلفة التي تصرف للخبير عن اجللسات التي يحضرها مبا يعادل املكافأة التي تصرف لعضو الهيئة 			
عن كل جلسة.
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4/33ل يراعي يف إختيار أمني السر أن يكون ذا خبرة وكفاءة متكنه من إستيعاب ما يعرض من قضايا وحاص ً
ال على
مؤهل جامعي.

		

		
5/33ل يقوم أمني سر الهيئة الصحية الشرعية بكافة األعمال اإلدارية واإلجرائية املنصوص عليها يف هذا النظام
		
واملتعلقة بالدعاوي التي تنظرها الهيئة وعلى األخص تدقيق املعامالت الواردة للهيئة والتأكد من اكتمال
امللفات الطبية وجتهيز القضية للعرض على الهيئة وكتابة محاضر اجللسات وقرارات الهيئة وإبالغ 			
أطراف الدعوى مباشرة الوسائل املناسبة وإثبات حضورهم وغيابهم وطلباتهم.

المادة الرابعة والثالثون
تختص (الهيئة الصحية الشرعية) باألتي :
1.1النظر يف األخطاء املهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة باحلق اخلاص (ديه  -تعويض – أرش).
2.2النظر يف االخطاء املهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء اجلسم أو فقد منفعته  ,أو بعضها
حتى ولو لم يكن هناك دعوى باحلق اخلاص.

المادة الخامسة والثالثون
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع األعضاء وتصدر قرارتها باألغلبية على أن يكون من بينهم القاضي ويجوز
التظلم من اللجنة أمام ديوان املظالم خالل ستني يوما من تاريخ إبالغ قرار الهيئة.

1/35ل على من حلقه ضرر من اخلطأ الطبي محل االدعاء ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه اخلاص مهما بلغ مقداره 		
أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.
 2/35ل يحضر أمني السر جلسات الهيئة ويتولى حترير محضر اجللسة حتت إشراف رئيس الهيئة ويثبت يف 			
		
احملضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة واملدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد اجللسة وأسماء اخلصوم
واملدافعني عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم واألدلة واملستندات املقدمة وجميع اإلجراءات التي تتم يف
اجللسة ويوقع احملضر رئيس الهيئة واألعضاء املشاركون على كل صفحة
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3/35ل تسمع الهيئة دعوى املدعى العام ودعوى املدعي باحلق اخلاص  .ولكل طرف من األطراف التعقيب على أقوال 		
		
الطرف األخر ثم توجه الهيئة إلى املدعي عليه املخالفات املنسوبة إليه يف اجللسة وتسأله اجلواب عن
ذلك  ,فإذا أنكر املدعي عليه املخالفات املنسوبة إليه أو امتنع عن اإلجابة فعلى الهيئة ان تنظر يف األدلة املقدمة
وجترى ماتراه الزماً بشأنها ولكل من اخلصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة
وألى من اخلصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا ليضم إلى ملف القضة.
4/35ل تصدر الهيئة قرارا بعدم إدانة املدعي عليه أو إدانته وتوقيع العقوبة عليه ويف كلتا احلالتني تفصل الهيئة يف
الطلب املقدم من للدعي باحلق اخلاص .ويجب آن يكون قرار الهيئة مسببا مدعما بإسناد جميع وقائع
أو حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية املتعلقة بها.

		
		

5/35ل للمدعي باحلق اخلاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة
مباشرة دعوى مستعجلة ملنع خصمه من السفر وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمرا باملنع إذا رأى مبررا 		
لذلك.
 6/35ل يتم إبالغ ذوي العالقة كتابة باملثول أمام الهيئة أو اللجنة املختصة يف الزمان واملكان الذين حتددهما ويجب اال
تزيد الفترة بني االبالغ وتاريخ اجللسة عن الثالثني يوماً ويف حالة عدم حضور املدعي أو وكيل شرعي عنه يف 		
املكان واملوعد احملدد للجلسة على الرغم من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر  .ويف حالة عدم
حضور املدعي أو وكيله يف املوعد الثاني فعلى الهيئة استكمال النظر فيما يتعلق باحلق العام ويصرف النظر عن
مطالبة املدعي باحلق اخلاص وتعاد األوراق إلى اجلهة التي وردت منها الشكوى.
 7/35ل يف حالة عدم حضور املدعي عليه رغم إبالغه رسمياً مبوعد ومكان اجللسة فعلى الهيئةتأجيل نظر الدعوى إلى
جلسة تالية يعلن بها املدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة يف الدعوي ويعتبر احلكم يف جميع األحوال 		
حضوريا ( وإذا كان املدعي عليه مقيما خارج اململكة فيتم إبالغ عن طريق وزارة اخلارجية ويكتفي يف هذه احلالة
بورود الرد مبا يفيد التبليغ).
8/35ل يقوم صاحب احلق اخلاص أو اجلهة املعنية يف حالة احلق العام باتخاذ اإلجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي
الصادر لصاحلها بعد إبالغها به وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان املخالفات الطبية أي عالقة بتنفيذ 		
القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
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المادة السادسة والثالثون :
ميثل االدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) املوظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

المادة السابعة والثالثون :
ال تسمع الدعوى يف احلق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم باخلطأ املهني الصحي .وحتدد الالئحة التنفيذية ضوابط
العلم باخلطأ املهني الصحي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/٣٧ل يتحقق العلم باخلطأ املهني الصحي من تاريخ صدور قرار مدير الشئون الصحية املختص باعتماد نتيجة التحقيق
يف القضية.

المادة الثامنة والثالثون :
فيما عدا االختصاصات املنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية ) .تنظر املخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام
 جلان تشكل بقرار من الوزير املختصني  .ويراعى يف تشكيل هذه اللجان ان يكون من أعضائها أحد املختصني باألنظمة ,وأحد املختصني باملهنة الصحية من السعوديني ويعتمد الوزير املختص قرارات اللجان ويجوز التظلم من قرارات هذه
اللجان أمام ديوان املظالم خالل ستني يوم ًا من تاريخ إبالغها.
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/38ل تكون إجراءات العمل لدى جلان املخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية
 2/38ل تعقد هذه اللجان جلساتها يف املقر املخصص لها وتصدر قرارتها باألغلبية املطلقة ويف حالة التساوي يرجح
اجلانب الذي منه الرئيس وتعتمد قرارتها من الوزير املختص.

		

 3/38ل ال يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إال بعد فوات موعد التظلم احملدد دون اعتراض أو بعد صدور حكم نهائي من
ديوان املظالم.
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المادة التاسعة والثالثون
للوزير أن يأمر باإليقاف املؤقت عن مزاولة املهنة الصحية وللمدة التي يراها مناسبة  ,يف حق أي ممارس صحي مرخص
له وذلك عند وجود أدلة أو قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها يف حالة ثبوتها  -إلغاء الترخيص وإن كان هناك احتمال
بأن هذا اإليقاف املؤقت سيترتب عليه إحلاق ضرر باملرضى املستفيدين ,فعلى الوزير اتخاذ ما يجب الستمرار تلقي املرضى
ما يحتاجونه من رعاية صحية .ويحق للمارس الصحي التظلم من ذلك اإليقاف لدى ديوان املظالم خالل ثالثني يوما من
تاريخ إبالغه بذلك.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/٣٩ل يقترح مدير الشئون الصحية املختص اإليقاف املؤقت عن مزاولة املهنة الصحية يف حق املمارس الصحي إذا 		
أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن دالة على ارتكابه مخالفة عقوبتها يف حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.

المادة األربعون :
حتدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة للنظر يف املخالفات  ,والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق
البت فيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/40ل تراعى اجلهات املناط بها توقيع العقوبة التدرج يف حتديد العقوبة املناسبة وفقا لدرجة خطورة املخالفة ومدى 		
تكرارها
٢/٤٠ل يجوز لكل من إصابه ضرر من اخلطأ املهني الصحي املنصوص عليه يف هذا النظام أو لوارثه يف حالة وفاته أن 		
يتقدم إلى املرفق الصحي الذي وقع فيه اخلطأ أو مدير الشئون الصحية ذات العالقة أو للوزير بطلب التحقيق 		
وتعد الشكوى املقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب اخلطأ املهني الصحي مطالبة بحقه 		
اخلاص ويجوز طلب التحقيق يف اخلطأ املهني الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى باحلق اخلاص.
 3/40ل على اجلهة الصحية املختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقدمي الشكوى من املدعي ويجوز للمكلف بإجراء 		
التحقيق تأجيل سفر املدعى عليه ومن يتطلب التحقيق سماع أقواله من ذوى العالقة والشهود حتى يصدر قرار
مدير الشئون الصحية املختص وفقا للمادة ( 13/40ل ) ومع مراعاة ما ورد باملادة يجوز للمدعي باحلق اخلاص
أن يقدم للمحقق طلبا لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى للنظر يف حظر سفر املدعي
عليه.
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4/40ل يتولى إجراء التحقيق املختصون من ذوي اخلبرة والكفاءة يختارهم مدير الشئون الصحية املختص.
5/40ل يتولى احملقق املكلف بإجراء التحقيق إبالغ اخلصوم باليوم والساعة التي يباشر فيها التحقيق وإجراءات التحقيق
واملكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف.
6/40ل يجب على احملقق عند حضور املدعى عليه بارتكاب اخلطأ الطبي ألول مرة يف التحقيق أن يدون جميع البيانات
الشخصية اخلاصة به ويحيطه علماً باملخالفات املنسوبة إليه ويثبت يف احملضر ما يبديه املدعي عليه يف شأنها
من أقوال وللمحقق أن يواجه بغيره من ذوي العالقة أو املدعيني أو الشهود ويوقع املدعى عليه على أقواله بعد 		
تالوتها عليه.
7/40ل يتم التحقيق يف حال ال تأثير فيها على إرادة املدعي عليه يف إبداء أقواله وللخصوم أن يقدموا إلى احملقق يف 		
أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقدميها
٨/٤٠ل على احملقق أن يستمع إلى أقوال كل من له عالقة مباشرة باملخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن يستمع 		
		
إلى أقوال الشهود الذين يطلب اخلصوم سماع أقوالهم وأن يثبت يف محضر التحقيق البيانات الكاملة عن
كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وباخلصوم ويوقع كل منهم على
أقواله.
9/40ل يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعني مبن يراه من املختصني إلبداء الرأي يف أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي
يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة يف املوعد الذي يحدده احملقق وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم
التقرير يف املوعد احملدد وألي من اخلصوم أن يقدم تقريرا من مختص آخر بصفة استشارية.

		
		

10/40ل على جميع ذوي العالقة تقدمي املعلومات واألوراق والوثائق واملستندات وامللفات الطبية والتقارير واإلشاعات
والتحاليل إلى احملقق حني طلبها.

		

		
11/40ل جميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعد من األسرار التي يجب على احملققني وغيرهم ممن
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمسائله.
12/40ل يعد احملقق بعد االنتهاء من التحقيق تقريرا يتضمن الوقائع التي مت التحقيق إليها واألدلة والقرائن والنتائج التي
انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة إلى املادة النظامية التي تتعلق بها والتوصية بإحالة القضية إلى الهيئة
الصحية الشرعية أو جلنة املخالفات الصحية املختصة لألسباب التي يستند إليها أو أن يوصى بأنه ال وجه 		
للسير يف الدعوى لعدم ثبوت خطأ طبي يقتضي ذلك.
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13/٤١ل يرفع احملقق تقريره إلى مدير عام الشئون الصحية املختص إلصدار القرار الالزم باإلحالة إلى الهيئة الصحية
الشرعية أو أي جلان املخالفات الصحية املختصة أو حفظ األوراق لعدم وجود خطأ طبي أو مخالفة 			
ألحكام األنظمة الصحية املعنية تقتضي العرض على هذه اللجان ويف حالة عدم قناعة صاحب الشأن بالقرار 		
فله أن يتظلم إلى وزير الصحة أو إلى ديوان املظالم.
14/40ل عند إحالة الدعوى الى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من جلان املخالفات املختصة يسلم احملقق كافة أوراق 		
التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق ومستندات وملفات طبية إلى أمانة الهيئة أو اللجنة احملال إليها 			
وعلى األمانة التأكد من توفر متطلبات نظر الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها يف سجل خاص بذلك 		
وحتديد جلسة لنظرها وإبالغ اخلصوم وجميع ذوي العالقة باحلضور أمام الهيئة أو اللجنة املختصة قبل انعقاد
اجللسة بوقت كاف.
 15/40ل تعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان املختصة ملفا مستق ً
ال لكل قضية.
 16/40ل تستمع الهيئة واللجان املختصة وتدون أقوال ذوي العالقة باللغة العربية فإذا كان أحدهم ال يتكلم اللغة العربية
فعليه اصطحاب مترجم يثق به أو أن يوافق على قيام أحد األعضاء بالترجمة.
١٧/٤٠ل يتم إبالغ كل من املدعي واملدعي عليه بصورة من قرار الهيئة أو اللجنة املختصة.

المادة الواحدة واألربعون
يكون االشتراك يف التأمني التعاوني ضد األخطاء املهنية الطبية إلزامي ًا على جميع األطباء وأطباء األسنان العاملني يف
املؤسسات الصحية العامة واخلاصة  .وتضمن هذه املؤسسات واملنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على
تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف ولها حق الرجوع على احملكوم عليه فيما دفعته عنه .وميكن أن يشمل هذا
التأمني التعاوني اإللتزامي فئات أخرى من املمارسني الصحيني ,وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الصحة.

1/41ل يخضع للتأمني التعاوني ضد أخطاء مزاولة املهني الصحية جميع األطباء وأطباء األسنان دون اعتبار ملستوى 		
دخولهم ومدة توظيفهم من احلاصلني على تسجيل مهني بالهيئة.
2/41ل يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمني ضد أخطاء مزاولة املهن الصحية مع إحدى شركات التأمني 		
التعاون املرخص لها بالعمل يف اململكة العربية السعودية.
3/41ل يلتزم الطبيب  /أو طبيب األسنان بدفع األقساط لشركة التأمني التي يختارها لهذا الفرض طبقا لالتفاق املبرم
معها.
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4/41ل يجب على اجلهة ذات العالقة اتخاذ اإلجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب األسنان باالشتراك يف التأمني
التعاوني ضد األخطاء الطبية املهنية.

		

5/41ل تصدر شركة التأمني شهادة إلى الطبيب أو طبيب األسنان املؤمن له تفيد بالتأمني عليه لتقدميها إلى اجلهة
املختصة عند احلصول على الترخيص بالعمل أو جتديد الترخيص.

		

6/41ل تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة املطالبة باحلق اخلاص الناجتة عن خطأ مهني طبي طبقا لهذا النظام
7/41ل يلتزم كل مستفيد ينتفع بالتأمني أن يدفع مبلغ اقتطاع عن كل مطالبة ال تزيد عن نسبة  %5من قيمة التعويض 		
احملكوم به عليه.
8/41ل تنتهي التغطية التأمينية بوفاة املستفيد أوانتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع املؤمن له أو
التوقف  /اإليقاف عن مزاولة املهن الصحية.

		

9/41ل يجوز للمؤمن له أن يغير شركة التأمني املتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية ,على أن يوجه خطابا بذلك إلى 		
شركة التأمني قبل شهر على األقل من تاريخ اإللغاء املطلوب ويحسب اجلزء املعاد من القسط التأميني على 		
أساس نسبي متفق عليه يف الوثيقة.
		
10/41ل إذا لم يتوفر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على املمارس الصحي أو لم
تكفي التغطية التأمينية املقدمة من املمارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن املؤسسة الصحية 			
التابع لها املمارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب 			
احلق اخلاص مطالبة هذه املؤسسة الصحية بسداد التعويض احملكوم له به بحكم نهائي يف 				
حالة عدم توافر تغطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بني قيمة التغطية التأمينية والتعويضات احملكوم بها 		
إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات .ويحق للمؤسسة الصحية يف هذه احلالة أن ترجع 		
على املمارس الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات.
11/41ل إذا كان املمارس الصحي مرتبطا بعالقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن املسئولية التضامنية تقع على عاتق
املؤسسة التي وقع فيها اخلطأ املهني الطبي .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
نموذج رقم ()10

							
وزارة الصحة
الشؤون الصحية مبنطقة ................................................

محضر حتقيق يف شكوى طبية
بناء على ما ورد الينا برقم......................................وتاريخ

/

14 /هـ

األسم

فقد اجتمعت اللجنة املكونة من:
الوظيفة

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

انه يف الساعة.............................من يوم14..............................هـ اجتمعت اللجنة أعاله يف ......................................
للتحقيق يف الشكوي املقدمة من املدعو .................................................................................................................. /
..............................................................................................................................................................................
وذلك مبدينة...........................................بتاريخ14..............................هـ وبعد التعرف على املشتكي من حفيظة نفوسه
أو هويته أجري توجيه األسئلة على النحو التالي

أسئلة التوجه على الشاكي:
س) ما هو اسمك الرباعي وكم عمرك وما هي مهنتك؟
ج) .......................................................................................................................................................................
س) ما هو رقع حفيظة نفوسك أو جواز سفرك وما مصدرها وما تاريخ صـدورها؟
ج) .......................................................................................................................................................................
س) ما هو عنوان اقامتك أو سكنك الدائم وما رقم تليفون عملك ومنزلك؟
ج) .......................................................................................................................................................................
س) من هو املعرف عليك هناك وما عنوانه؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هو عنوان عملك يف هذا البلد ومن هو املعرف عليك فيه وما عنوان؟
ج) .......................................................................................................................................................................
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س) هل شكواك باألصالة عن نفسـك أو بالوكالة أو بالوصاية أو بالوالية عمن اشتكيت من اجله؟
ج)

نموذج رقم ()10

....................................................................................................................................................................

س) ما هو االسم الرباعي للشخص الذي اشتكيت من أجله؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هي قرابتك منه؟ وكم عمره؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) هل لديك صك مرعي بواليتك أو بوصايتك ملن اشتكيت ألجله؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) اذا كان ال يوجد فعليك احضار ذلك بسرعة من كاتب العدل أو من احملكمة الشرعية إلثبات وكالتك أو واليتك
		
أو وصايتك عن جميع مرثة املتويف مع ذكر أعمارهم وأسمائهم أو متضمنا وكالتك أو وصايتك عن املريض
فهل تتعهد بذلك؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) هل لديك صك حصر ورثة للمتويف؟ اذا كان ال يوجد فيجب عليك احضاره كام ً
ال؟
ج)

....................................................................................................................................................................
مالحظة  :الصكوك الشرعية للوالية و للوصاية أو الوكالة ال بد من طلبها عندما يتطلب األمرالرفع للجان الطبية الشرعية فقط ـ

س) ما هو اسم الذي تشتكي منه؟ يجب أن حتدد اسم أو أسماء من تدعي عليه (أو عليهم ) بالتفصيل؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هي وظيفته واين يعمل؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) اذا كنت ال تعرف اسمه فما هي أوصافه وهل تعرفه اذا رأيته؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) ماهي دعواك مفص ً
ال؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) اذا كنت ال تتكلم اللغة العربية ويف حالة رفع األوراق الي اللجنة الطبية الشرعية فإنه يتعني عليك احضار مترجم موثوق
أو املوافقة على أن يقوم بالترجمة أحد أعضاء اللجنة من األطباء؟ فهل توافق على ذلك؟
اخضار مترجم

ان يقوم بالترجمة احد أعضاء اللجنة

س) ما هي احلالة املرضية التي جعلتك أو جعلت قريبك الذي تشتكي ألجله مراجعة العيادة أو املستشفى أو محل صرف
األدوية أو غير ذلك .ومتى حصلت هذه احلالة؟
ج)

....................................................................................................................................................................
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س) مــا هــو نــوع االبــر الدوائيــة ومــا لونهــا أو حجمهــا ويف أي موقــع مــن اجلســم حقنــت ومــن حقنهــا ومــاذا حصــل بعــد
احلقــن؟

ج)

....................................................................................................................................................................
مالحظة  :إذا وجدت اللجنة شيئاً من العالجات واالبر لالطالع عليها وتكتب عنها تقرير يلحق بأوراق التحقيق .

س) ما هو دليلك على أن األدوية أو املعاجلة أو العملية أواألبر هي التي تسببت يف حصول احلالة املرضية أو الوفاة ؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) هل لديك شهود يشهدون على صحة شكواك ومن هم؟

ج)

....................................................................................................................................................................
مالحظة  :تطلب اللجنة احضارهم مع وأخذ شهاداتهم بعد التحقيق من صحتها و تكتب نتيجتها يف تقرير يلحق بالتحقيق

س) مــاذا تطلــب مــن شــكواك علــى املشــتكى بحقــه مــن العقوبــات؟ هــل الديــة الشــرعية أو األرش أو العقوبــة األداريــة كانهــاء
العقــد أو احلســم مــن الراتــب أو توجيــه لفــت نظــر؟
ج)

....................................................................................................................................................................
(يجب ان يحدد املطلوب بكل دقة )

س) يف حالــة املطالبــة باحلــق اخلــاص ســترفع شــكواك بعــد التحقيــق الــى وزارة الصحــة بالريــاض  /الشــؤون الصحيــة
مبنطقــة .....................................وســيطلب منــك احلضــور أنــت أو وكيــل شــرعي عنــك مــع الشــهود عنــد اللــزوم
للمثــول أمــام اللجنــة الطبيــة الشــرعية وســيكون ســفرك أو ســفر وكيلــك علــى نفقتــك اخلاصــة فهــل تتعهــد بذلــك؟
ج)

....................................................................................................................................................................

س) علــي املدعــي عنــد تقــدمي شــكواه حتديــد مــكان اقامتــه وعنوانــه الثابتــن مــع تســمية معــرف عليــه كعمــدة احمللــة واذا
رغــب التغيــب عــن مــكان اقامتــه أو الســفر ملــدة تزيــد عــن ثالثــن يومــا فــان عليــه أن يقيــم وكيــا شــرعيا ويف حالــة تبليغــه هــو
أو وكيلــه باحلضــور أمــام اللجنــة الطبيــة الشــرعية بواســطة تبليــغ رســمي يف تاريــخ محــدد وعــدم احلضــور دون عــذر مقبــول
ومضــى علــى ذلــك مــدة ثالثــن يومــا ابتــداء مــن تاريــخ حتديــد اجللســة للنظــر يف دعــواه فيكــون للجنــة الطبيــة الشــرعية احلــق
يف صــرف النظــر عــن دعــواه واعــادة أوراق الدعــوى الــى اجلهــة التــي وردت منهــم ورفــع حظــر الســفر عــن املدعــى عليــه( أو
عليهــم ) فهــل تتعهــد بذلــك؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) اذا ظهر للجنة الطبية الشرعية أن شكواك كانت دعوى كيدية تقصد منها اإلساءة الى سمعة خصمك
ج)

أو ايذاءه فيمكن خلصمك رفع دعوى عليك مطالبا بالعطل أو الضرر فهل فهمت؟

....................................................................................................................................................................

س) هل لديك أقوال أخرى؟

ج)

....................................................................................................................................................................
التوقيع
التوقيع

االسم (املدعي)
االسم (املدعى عليه)

اللجنة
االسم
االسم
االسم
االسم
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التوقيع
التوقيع
التوقيع
التوقيع

ص 4نموذج رقم ()10
ثانيا  -أسئلة توجه الى املشتكى منه (املدعى عليه)

يجــرى ســؤال املشــتكى منــه «املدعــي عليــه» بعدمــا تكــون اللجنــة قــد اطلعــت علــى ســجل العيــادة أو علــى ملــف املريــض يف
املستشــفى وذلــك علــى النحــو التالــي :
س) ما هو اسمك الرباعي وكم عمرك وما هي جنسيتك؟ وما هو رقم وتاريخ ومصدر هويتك أو جواز سفرك؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هو عملك وأين تعمل وما هو تخصصك؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هي املؤهالت التي حتملها؟ وما هو تاريخها ومصدرها؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هو رقم وتاريخ ترخيص وزارة الصحة لك مبزاولة املهنة؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) ما هو عنوان اقامتك الدائم باململكة ورقم الهاتف؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) اذا كنــت ال تتكلــم اللغــة العربيــة ويف حالــة رفــع األوراق الــى اللجنــة الطبيــة الشــرعية فإنــه يتعــن عليــك احضــار مترجــم
موثــوق أو املوافقــة علــى أن يقــوم بالترجمــة احــد اعضــاء اللجنــة مــن األطبــاء فهــل توافــق علــى ذلــك؟
		
احضار مترجم

ان يقوم بالترجمة احد أعضاء اللجنة من األطباء

س) لقد استمعت الى شكوى املدعي  ...فما ردك عليها مفصال مع شرح ذلك بصيغة علمية وباصطالحات طبية ؟
ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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س) ماهي احلالة املرضية عندما فحصت املريض ـ املتويف ـ املشكو ألجله ؟

ج)

ص ٥نموذج رقم ()10

....................................................................................................................................................................

س) ماهي العالمات أو األعراض املرضية التي وجدتها وماذا كان تشخصيك ؟

ج)

....................................................................................................................................................................

س) ماهي الفحوصات املخبرية وغيرها التي طلبتها أو أجريتها لالستعانة بها علي التشخيص وماذا كانت النتيجة ؟
ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

س) ماهــي العالجــات الطبيــة التــي وصفتهــا أو أعطيتهــا للمريــض مــع حتديــد نــوع العــاج وتركيــزه وكميــة وعــدد اجلرعــات
وطريقــة اعطاءهــا ؟

ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

س) هــل اســتعنت بــرأي مــن زمالئــك األطبــاء أو طلــب عقــد جلنــة استشــارية منهــم للتباحــث يف احلالــة املرضيــة للمريــض
ومــاذا كانــت النتيجــة ؟

ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

س) هل قمت بشرح وتوضيح احلالة املرضية للمريض أو لذويه وطبيعة العمل الطبي أو اجلراحي الذي قمت به ؟
ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ص 6نموذج رقم()10
س) هل يوجد حسب رأيك خطا أو تقصير أو اهمال يف معاجلة املريض -أو املتوفى  -أو يف العناية الطبية به مما أدى إلى
اصابته باحلالة املرضية أو بالوفاة من قبل أحد القائمني على تنفيذ العالجات أو متريضه أو خدمته  ..ومن هم وما هو
اخلطأ؟
ج)

س)

ج)

س)

ج)

س)

ج)

س)

ج)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

اسم املشتكي:

التوقيع

اسم املشتكى منه:

التوقيع
أعضاء اللجنة

االسم :

التوقيع

االسم :

التوقيع

االسم :

التوقيع

االسم :

التوقيع

مالحظات :
)1

فيما يتعلق باألمور الفنية فإن األسئلة التي ذكرت اعاله أسئلة إسترشادية وميكن لللجنة التصرف يف هذه
األسئلة أو وضع أسئلة أخرى حسبما تقتضيه احلالة وتراه مناسب.

)2

ميكن استعمال أكثر من منوذج اذا تعدد املشتكى عليهم.

)٣

تكتب اللجنة خالصة حتقيقاتها ومرئياتها يف النهاية وترفع بخطاب سري الى مرجعها.
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الفصل الخامس
أحكام ختامية
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المادة الثانية واألربعون :
يلغــي هــذا النظــام نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان  ,الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )3/وتاريــخ
1409/2/21هـــ كمــا يلغــى نظــام مزاولــة مهنــة الصيدلــة واالجتــار باألدويــة واملســتحضرات الطبيــة الصــادرة
باملرســوم امللكــي رقــم (م )18/وتاريــخ 1398/3/18هـــ ويلغــي كل مــا يتعــارض معــه مــن أحــكام.

المادة الثالثة واألربعون
يصــدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام  ,وتنشــر يف اجلريــدة الرســمية كمــا يصــدر القــرارات والتعليمــات
الالزمــة لتنفيــذ هــذا النظــام.

المادة الرابعة واألربعون
ينشر هذا النظام باجلريدة الرسمية .ويعمل به بعد ستني يوماً من تاريخ نشره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/44ل تنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
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ARTICLE (42):
This regulation shall supersede the previous medicine and dentistry practicing
regulation promulgated pursuant to Royal Decree No (R/3) dated 21/02/1409H,
and Pharmaceutical Preparation promulgate pursuant to Royal Decree No. (R/18)
dated 18/03/1398H and also supersedes any contradicting provisions.

ARTICLE (43) :
The minister shall promulgate the bylaw of this regulation which shall be published
in the official newspapers and shall also promulgate the related directives and
instructions.

ARTICLE (44) :
These Minister shall be published in the official newspapers and shall be applicable
after sixty days from the date in which shall be published.

44-1-L

		

These regulations shall be published in the official newspapers 		
and shall be applicable from the date of publication.
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Chapter (5)
Concluding Provisions

173

Notes :
		
		

1) In respect of technical matters, the Questions listed 			
hereinabove are mere guidelines. The Committee may alter 		
the questions or ask additionalquestions as it deems appropriate.

		
		

2) More than one form may be used in cases where more than
one defendant are name.

		
		
		

3) The committee shall write an abstract of its investigations 		
and findings at the conclusion and submit it by confidential letter
to the department to which the committee is affiliated
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Q

:

A

:

Q

:

A

:

Q

:

A

:

Q

:

A

:

Name (Plaintiff)						

Signature :

Name (Defendant)					

Signature :

Committee
Name							Signature :
Name							Signature :
Name							Signature :
Name							Signature :
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Q
:
		
		

What was the treatment you prescribed or gave to the patient?
Specify the type or treatment, concetration, quantity, number of
doses and method of administration?

A:
Q
:
		
		
A

:

Q
:
		
A

Did you explain the patient’s cas eabd the nature of the medical
or surgical procedure to the patient or his relatives?

:

Q
:
		
		
		
A

Did you ask for the opinion of fellow physicians or have you 		
requested a consulting panel to discuss the patients condition
and what was the result?

Is there in your opinion fault, negligence or malpractice in the
medical care of the patient or deceased on the part of any of
the staff who were administering treatment, nursing which 		
may have resulted in the illness or death.

:
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Q

:

If you do not speak Arabic, ad in there event the case is referred
to the legal medical Committee, you would be required to

		

bring with you a reliable translator or authorize one of the 		
physician committee members to translate for you?

		

-------- Bring a Translator:
-------- Have a committee member translate?
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Q

:

A

:

Q

:

A

:

Q

:

A

:

Q

:

A

:

You have heard the plaintiff’s   pleading; what is your reply?
Give details and explain in a scientific manner using medical
terminology?

What was the patient’s (Deceased’d plaintiff’s) condition at the
time of examinitation?

What are the signs of symptoms whichyou have found and what
was your diagnosis?

What are the laboratory and other tests which you have requested
or made to help you diagnose the case and what were the results?

QUESTIONS ADDRESSED TO THE DEFENDEN :
Questions are directed to the defendant after the committee reviews the
clinics record or the patient’s hospital life.
Q
:
		
A

What is your full name? How old are you ? What is your Identity/
Card/passport number and place and date of issue?

:

Q
:
What is your profession? Where do you work? What is your 		
		specialty ?
A

:

Q
:
What are your Qualifications? When and where from did you 		
		obtain them?
A

:

Q
:
		
A

:

Q

:

A

:

What is your ministry of health license to practice number and
date of issue?

Do you have any further statement ?
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Name (Plaintiff)						

Signature :

Name (Defendant)					

Signature :

Committee
Name							Signature :
Name							Signature :
Name							Signature :
Name							Signature :
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Q
:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
A

:

Q
:
		
		
		
A

The plaintiff when submitting his complaint shall specify his 		
permanent and temporary addresses and state the name of
someone who may confirm his identity such as the mayor of the
district. In case the plaintiff wishes to leave or travel away from
his place of residence for more than 30days, he should appoint
an attorney. When he or his attorney is officially requested to
appear before the committee without justifiable cause and 		
continues to do so for thirty days following the set hearing
date, the Legal Medical Committee shall be entitled to dismiss
the case and return the case documents to their source and lift
any defendant(s); do you accept?

If the legal Medical Committee ascertains that your complaint
is malicious and intended to injure the reputation of the 		
defendant or harm him, the defendant may file suit and claim 		
compensation, Do you understand?

:
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Q
:
		
		
A

What penalty do you demand to be applied against 		
the defendant? Is it blood money, compensation or
disciplinary, deduction of salary or a warning letter?

:
(State the penalty demanded in particular )

Q
:
		
		
		
		
		
		
		
A

181

:

If you are claiming a personal right, your complaint will
be referred following this hearing to the Ministry of
Health in Riyadh/Director of Health Affairs
in ------------------- and you or your attorney will be asked
to appear, accompanied by witnesses as required, before
the Legal Medical Committee. Your Travel arrangements
and the travel arrangements of your attorney will be at
your own expense. Do you accept to do so?

Q
:
		
		
A

What kind of treatment injections was the patient given,
of what color were they , in what part of the body were they 		
administrated , and what happened after their administrations?

:

		
		
		

Note : If they committee finds any of the prescribed treatment or
injections, It should study them and write a report on them to be
attached to the investigation documents.

Q
:
		

What is your evidence that the medicines, course of treatment,
operation or shots were the cause of the illness or death?

A

:

Q

:

A

:

Do you have any witness to validate your complaint?

		
Note : The Committee shall subpoena the witnesses, hear 		
		
their testimonies, verify accuracy and write a report to be
			
attached to investigations documents.
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Q

:

A

:

Q
:
		
A

:

Q

:

A

:

If you do not know his name, can you describe him? Would you
identity him if you see him?

Sate your case in detail?

Q
:
		
		
		

If you do not speak Arabic, ad in there event the case is referred
to the legal medical Committee, you would be required to bring
with you a reliable translator or authorize one of the physician
committee members to translate for you?

		

Do you agree to :

		

-------- ------ Bring a Translator:

		

-------- ------ Have a committee member translate?

Q
:
		

What is the illness which made you or your relative visit the clinic,
hospital, pharmacy, etcetera, and when did the illness occur?

A
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What is his position and where does he work

:

Q

:

A

:

Q

:

A

:

Q
:
		
		
		
		
A

How is he related to you? How old is he?

Do you have any official power of attorney from the plaintiff?

If not, You have to Produce a power of attorney attested by
a notary public or by a court of sharia confirming your 			
appointment as an attorney for all the heirs of a deceased
stating their names and ages or your appointment as an attorney
for a sick person. Do you acknowledge you acceptance to do so?

:

		
Note: Power of attorney are necessary only when the case is to
			
be submitted to legal medical committees.
Q
:
		
A

What is the name of the defendant? You have to state the name
(S) of the defendant(S) in Full?

:
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Q
:
What is your identity card/Passport number and place and date
		of issue?
A

:

Q
:
		
A

What is your permanent address, Office telephone number and
residence telephone number.

:

Q
:
Who is the person Confirming your identity here and what is his
		address?
A

:

Q
:
		
A

:

Q
:
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What is your work address in this country, who is the person that
would confirm your identity their and what is his address ?

A

:

Q

:

A

:

Are you submitting the complaint on your own behalf or as an
attorney or representative of the plaintiff?

What is plaintiff’s full name ?

FORM (10)
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTYRY OF HELATH
DIRECTORATE OF HEALTH AFFAIRS
_____________REGIAON
INVESTIGATION REPORT IN A MEDICAL COMPLAINT
Based on the complaint Received under
No.___________________ dated_______________________, the
committee consisting of the following was convened :
Name 								Position
1.
2.
3.
4.
5.
At__________ Hours on____________________________,
the aforementioned committee convened at
_____________________to investigate the complaint
submitted by ____________________________at the
City of____________________________ on 14 H. After checking the
plaintiff’s identity card and confirming his identity, the following questions
were directed as Follows :
Questions Directed to the plaintiff :
Q
:
What is your full name? How old are you? What is your 			
		Profession???
A

:
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The insurance company one month at least before cancelling the policy where
the reimbursed amount shall be pro-rata computed as agreed in the policy
41-10-L
If the insurance coverage was not made available to pay the 		
		
compensation pursuant to final order on the Health practitioner
		
or was not sufficient for such compensation, the private or public
		
health institute shall be a guarantor and the private right claimer
		
may claim this entity for compensation. The Health entity
		
thereafter may claim the Health practitioner regarding the 		
		amounts paid.
41-11-L
		
		

187

If the Health practitioner was engaged in a business relation 		
with more than entity, the joint responsibility shall the be insured
by the entity in which the medical profession default occurred.

Collaborative insurance companies licensed in the Kingdom of Saudi Arabia.
41-3-L
Each physician or dentist shall pay the premium to the insurance
		
company selected for this purpose in accordance with the 		
		concluded agreement.
41-4-L
		
		

Related authority shall ensure commitment of each physician 		
or dentist to subscribe in the collaborative insurance against 		
medical profession risks.

41-5-L
		
		
		

The insurance Company shall issue a certificate to the insured 		
physician or dentist stating the insurance which shall be 		
submitted to the concerned authorities to obtain work 			
permission or renew of the license.

41-6-L
The insurance coverage benefit shall include the value of private
		
right claims due to medical profession default in accordance to
		these regulation.
41-7-L
		

Each insurance beneficiary shall pay a deductible amount for 		
each claim not exceeding 5% of the ordered compensation value.

41-8-L
Insurance coverage shall terminate by beneficiary death, expiry
		
of the document, its cancellation the document, terminates of
		
work employment or suspension from health profession 		
		practicing.
41-9-L
		

The insured may substitute the insurance company provided that
it shall address a letter in this regard to
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40-16-L
		
		
		

The board and specialized committees shall hear and note the
related hearings in Arabic language and shall ask non-Arabic 		
mother tongue to be accompanied by translators or request one
of the members to carry out translations.

40-17-L
		

All defendant and pontiff shall be notified by the decision of 		
board or specialized committee.

ARTICLE (41) :
Subscription in collaborative insurance against medical profession risks
is obligatory to all physicians, dentists working in the public and private
health institutions. This institutions and facilities shall ensure payment
of compensations issued by a final decision on its employees if insurance
coverage was not available or sufficient. On the other hand such entities
shall have the right to claim against its employees such moneys.
The obligatory collaborative insurance may include other categories beside
the Health practitioners pursuant to a decision from the Ministerial council
instituted on the Minister of health Suggestions.
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41-1- L
		
		
		

All physicians and dentists shall be subject to collaborative 		
insurance against the health profession practices regardless their
income, recruitment term provided that have professional 		
registry with the Councils.

41-2-L
		

Each physician or dentist shall conclude insurance policy for 		
Health profession practices risks with the

40-11-L
		

All investigation procedures and results shall be deemed secrete
maintained by investigators and shall not disclosed.

40-12-L
		
		
		
		
		

The investigation after having completed the investigation		
shall prepare a report includes the facts that were investigated.
Evidences, and results and refer each violation to the regulatory
article and recommend referring the case file to the legal health
board or health violation committees for founding reasons 		
or recommend invalidation the case.

40-13-L
The investigators shall report to the health affairs director 		
		
for resolution to refer the case to the legal health board or 		
		
health violation committee or invalidate case such as no medical
		
defaults were proven or unavailability of violation of 			
		health regulation.
40-14-L
		
		
		
		
		
		
		

When the case is referred to the legal health boards, or any 		
specialized violation committees, the investigator shall 			
hand over all the investigation documents with attachments, 		
documents and medical files to the board secretary or
referred committees which shall ensure availability of the case
facts, address of parties, evidences, define a session for hearing,
notify litigants to attend before the board or specialized
committees before sufficient time.

40-15-L
		

The legal health board secretary and specialized committees 		
shall prepare a designated file for each case.
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40-5-L
		
		

The assigned investigator shall notify the litigants by the date
and hour in which investigation shall be carried out and the 		
location of the investigation before sufficient time.

40-6-L
		
		
		

The investigators when the medical default attends the 			
investigation shall note all the personal data and notify the 		
defendant with the violation and may challenge the defendant
with related parties. Plaintiff or witnesses.

40-7-L
		

The litigants might submit during investigation any demands or
applications they consider.

40-8-L
		
		
		

The investigator shall hear the saying of any person related to 		
the subject matter health violations and witnesses attended by
litigants and evidence in the minutes of all the information of 		
each witnesses and challenge witnesses.

40-9-L
		
		
		
		

The investigator may request the assistance of any specialized
seeking their opinions in any issue related to investigation and
report in writing in due time. The investigator might replace the
specialized if failed to report. Any litigant might submit a report
issued by a specialized acting as specialist.

40-10-L
		
		

All related parties should provide information, Documents, 		
Medical files, records, reports, radiology and analysis to 			
investigators when requested.

ARTICLE (40) :
The bylaw defines required procedures and regulation of violations and
cases arising due to regulation implementation and solutions.
40-1-L
Sanction authorities should progressively apply suitable 		
		
sanctions in accordance with the level of violation and its 		
		frequency.
40-2-L
Any party might suffer health processional defaults as stipulated
		
herein or its inheritors may apply to health facility in which 		
		
defaults occurred or health affairs directors or the minister 		
		
requesting investigation. The submitted complain applied 		
		
by the injured party, deputy, parent or legal inheritor due 		
		
to health professional default is deemed private right. The health
		
professional fault might be verified even if the private right is not
		maintained.
40-3-L
		
		
		
		
		
		
		

The concerned health authority might request to investigate 		
the complains promptly. The assigned may postponed 			
the travel of defendant and any other party having a 			
hearing until the health affairs president decision is 			
issued pursuant to article 40-13. The private right pursuant 		
to article 35-5 may request the investigator to report to the 		
legal health board president within the case file to restrict 		
the defendant travel.

40-4-L
		

The investigation shall be carried out by experienced and 		
qualified nominated by the concerned health affairs director.
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Decisions may be protested before the court of grievance within sixty
days from the date of notification. The bylaw defines the committees work
procedures.
38-1-L
		

The work procedures of medical violations committee shall 		
comply with the work procedures of the legal health board.

38-2-L
Such committees shall be held its sessions and decided by 		
		
absolute majority. In case of equal votes, President side shall 		
		
be overweighed. The committee’s decisions shall be approved by
		the minister.
38-3-L
		

The committee decision shall not be executed except after the
protest date or after final order by the court of grievance.

ARTICLE (39) :
The minister might suspend temporary health profession practice for the
period deemed suitable against any licensed health practitioner. If violation
evidence was proven. License shall be cancelled. Of such temporary
suspension might cause any damages to beneficiary patients, the ministry
may take required procedures to ensure continuity of patient receiving
treatment and required health care . the Health care practitioner might
protest suspension before the court of grievance within thirty days from the
date of notification.
39-1-L
Concerned Health Affairs Director, Proposes health 			
		profession practicing temporary suspension against Health 		
		practitioner if investigation proved evidences of violation which
		
once proven cancels the license.
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35-8-L
The private right owner or the concerned authorities in case 		
		
of public right shall take the regulator procedures to execute the
		
final decision issued for its sake after having been informed. The
		
legal health board or the medical violation committees shall not
		
have any relation to the execution of the decision issued by the
		boards.
ARTICLE (36) :
The public prosecutor shall represent before the legal health board the staff
meant by the Minister’s decision.
ARTICLE (37) :
The public right case shall not be heard after one year of health professional
default. However, bylaw defines health professional faults controls.
37-1-L
		
		

Health professionals fault shall be verified from the date in 		
which the health affairs director concerned to approve the result
of the case investigation decision in issued.

ARTICLE (34) :
Except the specialties stipulated, legal health board, the violations that
arise from the regulation shall be handled by committees constituted by a
decision of concerned minister taking into account when such committee is
constituted that its members shall be specialized namely one member shall
be Saudi health profession specialist. The concerned minister shall approve
the committee decisions. However, committee

194

Application of private right. The board decision shall be supported by the facts
and evidences.
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35-5-L
		
		
		

The private right claimer may submit to the legal health board
precedents during the case or after referral to the board directly
urgent claim to prevent the opponent of travel and the board 		
president judge may issue such decision if was justified.

35-6-L
		
		
		
		
		
		
		
		

Related parties shall be notified to attend before the board or 		
the specialized committee in the place and time as designed
provided that the period between notification and session 		
date shall not exceed thirty days. If the defendant or its legal 		
representative failed to attend where the sessions decided
even notified officially the board shall designate another date. If
failure to attend was repeated, the board shall continue the 		
case for the public right and the private right shall be dismissed
and the documents shall be returned to the originator.

35-7-L
		
		
		
		
		
		

If the defendant failed to attend even notified by the time and
location of the session, the board may adjourned the case 		
to subsequent sessions of which the defendant shall be notified.
However, if such failure repeated the board shall issue the order
which shall be order by attendance. If the defendant was resident
outside the kingdom of Saudi Arabia, it shall be noted through
the Ministry of Foreign Affairs.

ARTICLE (35) :
The legal health board shall be held by the attendance of all members and
shall issue its decisions unanimously provided that the judge is present.
However, the board decisions might be protested before the court of
grievance within sixty days from the date in which the decision of the board
was notified.
35-1-L
		
		

The party insured the medical subject matter default and its 		
inheritors may claim the right of any amount before the legal 		
health board that shall handle the case.

35-2-L
		
		
		
		
		
		

The secretary shall attend the board sessions, issue the minutes
of meetings under the supervision of the board president and
evidence the names of attendance and board members, name
and location, date of session, name of defendant, Plaintiff,
witnesses and their sayings, claims, briefs, documents, and follow
up all the procedures in the session and sign the minutes by the
board presents and participant parties.

35-3-L
		
		
		
		
		
		

The board shall hear the public prosecutor and private right 		
caller and enable each party to comment on the other 			
saying them direct violation and call for response. If the
defendant denied the violations, or sustained to answer, the 		
board shall investigate the evidence. Any party may call for 		
witnesses and may provide any evidences in writing to the board
which an all cases shall be add to case file.

35-4-L
		

The board shall issue convection or non-conviction decision and
in both cases the board shall resolve the
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33-1-L
		

Membership term in legal health board is three years renewable
for other terms.

33-2-L
		
		

The board if decided may outsource expert or more for opinions
regarding technical issues related to debates issues or pursuant
to a request by one of the parties.

33-3-L
		
		
		

The expert shall report to the board and the board shall hear and
discusses in one or more session its opinion. The expert fees for
such sessions shall be equal to the allowance payable for each
member for each session.

33-4-L
		

The secretary should be experienced and can accommodate with
the issues and should be university graduate.

33-5-L
		
		
		
		
		

The legal health board secretary shall deal with all the procedural
and administrative issues as stipulated herein reviews of
documents, ensure completeness of medical files, prepare and
presented case to the board, writing minutes of meetings and
board decisions, notify parties and evidence their attendance,
absence and their claims.

ARTICLE (34):
The legal Health board emphasis on the following :

197

1.

Consider health professional defaults as reported by private
right (debit, compensation inheritance)

2.

Consider health professional fault which lead to death or damage of
body organ or benefit or part thereof if the private right case was not
present.

ARTICLE (33) :
A.

A board shall be constituted and called (Legal Health Board) as
follows:
1.

First grade judge assigned by the Minister of Justice.

2.

Official consultant assigned by the minister

3.

Faculty medicine associate professor assigned by higher
education minister and in areas which faculty of medicine is
not present, a member of available health facilities therein.

4.

Faculty of pharmacy associate professor assigned by higher
education minister and in areas which faculty of pharmacy is
not present, a member of available health facilities therein.

5.

Two physicians having relative experience and sufficiency
nominated by the minister.

6.

One pharmacist having relative experience and sufficiency
nominated by the minister.

B.

Members indicated in (4) and (6) participation shall be limited
to issues related to pharmacy.

C.

The concerned ministry shall assigned reserve member that
substitutes any member if absented.

D.

Expert or more may be outsourced for debateed issues.

E.

The head office of such board shall be Ministry of Health in Riyadh,
and other boards may be instituted where the Minister decided.

F.

The bylaw defines membership term in such boards and its 			
methodology.
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Chapter (4)
Investigation and Execution
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
)9( منوذج رقم

9.Form No

					
						

المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة

................................................ الشؤون الصحية مبنطقة
) مستشفى ( مركز طبي ) ( عيادة
MEDICAL CONSENT

املوافقة الطبية

I, the undersigned .................................................................. ............................................................... أنا املوقع أدناه
(Name)

On my behalf/on behalf of
hereby authorize the hospital permanent doctor or
concerned specialist or their assistants to do the
following surgican operation.

باألصالة عن نفسي أو بالنيابة عن
.....................................................................................
 االجراء/ أفوض الطبيب املتخصص املعالج بإجراء العملية
: الطبي

The operation has been explained to me without
وقد مت شرح طبيعة االجراء الطبي أو اجلراحي دون تعهد
any warranty or guarantee from the hospital’s
أو ضمان فيما يتعلق بالنتيجة أو الشفاء
specialist side as to the result or cure
The treating physician or his assistants are
entitled to take any additional procedures as
they deem reasonable and necessary, including
administration of anaesthesia and/or
performance of pathology and radiology
or excision of any part the surgeon deems
necessary during the operation.

هذا وللطبيب املختص واملعالج احلق يف اتخاذ ما هو

ضروري من اخلدمات العالجية كاستخدام التخدير

واألشعة والفحص البلثولوجي على سبيل املثال ال احلصر

أو استئصال أي جزء يكون من الضروري استئصاله أثناء
العملية

I do also authorize the hospital or medical
institution to use their discretion in disposal of
my removed tissue or organ

بالتخلص من أي عضو أو نسيح مت استئصاله مني لتلفه

Signature of patient or guardian............................

............................................. توقيع املريض أو ولي األمر

Date and Time.............................................................. 

witness ..........................................................................
witness ...........................................................................
I have seen this consent before surgery and
explained nature of operation of patient/
guardian

كذلك فانتي افوض املستشفى أو املنشأة الطبية

............................................................... الوقت التاريخ

.......................................................................... شاهد
.......................................................................... شاهد
/ اطلعت على هذا اال قرار قبل أجراء اململ الطبي
 ولي أمره/ اجلراحي وقمت بشرح ذلك للمريض

Signature of doctor ....................................................

................................................................ توقيع الطبيب

Date .................................................................................

.......................................................................... التاريخ
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FORM NO. (8)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF HEALTH
Hospital Health Center Clinic
Report of a Contagious Disease
First :
1.
2.

Name of Physician/Deponent _______________________
Specialty ________________________________________

Second :
PATIENT
Name :
Age :
Sex :
Nationality :
Residence :
Business Address :
(If the patient is employed. If the patient is unemployed, state business
address of guardian or closest relative)
School Name :
Sponsor’s Name and address:
(For expatriates)
Third :
1.
2.
3.
4.

Type of Illness :
Diagnosis :
Time and date disease discovered:
Date of deposition:		
			 Time of Deposition:
5. Deponent’s Singnature
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FORM (7)
ANNOUNCEMENT OF RELOCATION OF CLINIC
Dr. ……………………………………………….............................……………...
……………………………………………………..………...................…………
(Specify degree and specialty)

Announces to the public the relocation of his clinic to the following address :
At the city of : ............................ District : ............................ Street : .............................
P.O.Box : ....................................... Telephone : ....................................................................

He will receive patients :
………………………………………………………………………..
(Specify work days and working hours)
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FORM (6)
ANNOUNCEMENT OF CHANGE OF WORKING HOURS
Dr. ……………………………………………….............................…………
…... ……………………………………………………..………...................
(Specify degree and specialty)

At the city of : ............................ District : ............................ Street : .............................
P.O.Box : ....................................... Telephone : ....................................................................

Announces to the public that working hours will be as follows :
……………………………………………………………………….......................
(Specify work days and working hours)
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FORM (5)
ANNOUNCEMENT OF PHYSICIAN’S/DENTIST’S RETURN FROM VACATION

Dr. ……………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………..................
(Specify degree and specialty)

Announces to the public that he has returned from vacation.
He will receive patients :
………………………………………………………………………..
(Specify work days and working hours)
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FORM (4)
Dr. ……………………………………….................................................…….………
……………………………………………………………….....................................
(Specify degree and specialty)

Announces to the public that he has opened a private practice clinic
At the city of : ............................ District : ............................ Street : .............................
P.O.Box : ....................................... Telephone : ....................................................................
By license granted to his by the Ministry of Health.
He will start receiving patients:
………………………………………………………………………..
(Specify work days and working hours)
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ARTICLE (30):
Any violation of the provision of this regulation or its relate bylaw which the
regulation did not provided spelled out sanction shall lead to a fine of not
more than SR 20.000.

Section (3)
Disciplinary Responsibilities
ARTICLE (31):
Without prejudice to the social and penal responsibilities, Health practitioner
shall be subject to Disciplinary Responsibilities if violated one of the tasks
stipulated herein or violated profession principles or its conduct deemed
beyond the profession and conduct.
ARTICLE (32):
The applicable disciplinary actions in case of professional Violations are as
follows :
1.

Warning

2.

Financial penalty not exceeding SR 20.000.

3.

Cancel the license to practices the health profession and write off the
name from the registry. It is not permitted to apply for new license
unless two years elapsed since the cancel decision date was first
issued.
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Section (2) :
Penal Responsibilities
ARTICLE (28) :
Without prejudice to any more strict sanctions as stipulated in other
regulations, the following shall be subject to a sanction prison for not more
than 6 months and fine not more than SR.100.000 or both:
1.

Practice health professions without license

2.

Provided untrue statements or used illegal methods to obtain a
license to practices health professions.

3.

Used media means to make public believes their eligibility to practices
health professions enormously.

4.

Arrogate titles commonly circulated for health professional
practitioners.

5.

Proven to have tools used for health profession practice without
having a license or reasonable reasons.

6.

Refrained to provide treatment without accepted reasons.

7.

Violated the provision of article 7-B, 9, 11, 14-A, 14-F, 19, 20, 22, 23,
24, 27-3 of this regulations.

8.

Traded human organs, or implanted organs known it was acquired
through trade.

ARTICLE (29) :
Any person violations the provisions of articles 10, 12, 13-B, 13-C, 13-D, 13-E
and 14 of this regulation shall be subject to a fine not more than SR 50.000.
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Section (1) :
Social Responsibilities
ARTICLE (26) :
The commitment of health practitioners that is subjected to the provisions
of this regulation is a commitment to exert diligent care compliant with
recognized scientific principles.
ARTICLE (27) :
Each professional default originated by Health Practitioner and led to
damages to patient, shall be compensated by the defaulted and such
compensation (legal health board) as stipulated in this regulation such
compensation. Health professional faults include the following :
1.

Default in treatment or shortage of follow up.

2.

Ignorance of technical issues which should be acquainted.

3.

Performing pilot surgical operations which were not preceded on
humans in violating to the regulatory rules.

4.

Carry out experiments or scientific research non-deliberately on
patients.

5.

Provide medicine to patient on pilot basis.

6.

Use medical tools or equipment without sufficient information on
how to use it without taking sufficient precautions to prevent any
damages due to such uses.

7.

Default in supervision and control.

8.

Failure to consult designated individuals pursuant to the patient
case.

Each provision which include limitation of waiver of such responsibility to
health practitioner shall be void and mull.
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Chapter (3)
Professional Responsibility
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Section (3)
Associate Duties
ARTICLE (24) :
The relation between health practitioners and other practitioners shall be
founded and instituted on mutual confidence and cooperation.
Health practitioners shall not deceit its associates or underestimates their
scientific position or repeats damaging roamers nor attracts other physician
patients or dissuasion them directly or indirectly.
ARTICLE (25) :
Substitute health practitioners in provisioning treatments shall not turn this
into his account for his personal benefit and leverage and damages to the
original physician in regard profession practices.
25-1-L
		
		
		

Substitute health practitioners in provisioning treatment shall
read the file of each patient and the procedures commenced by
the original physician and continue such procedures and record
each act in the file.
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23-4-L
		
		
		

Pharmacists may repeat the medical persecution of chronic 		
diseases if stipulate by the medical prescription except narcotics
as registered in the Saudi Medicine Manual and the 			
relative appendixes issued by the Ministry.

23-5-L
Pharmacy technicians and trainee pharmacology students shall
		
not dispense or sell any pharmaceutical formulas without 		
		
pharmacist supervision which in all case shall not cease their 		
		responsibility.
23-6-L
Pharmacists may excuse dispensing the medicine in the
		following cases:
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A.

If it was proven that the medical prescription is erroneous
and the originator physician should be consulted.

B.

If medicine is enviable for use and the originator physician
should be consulate.

5.

Dispense medicines if suspected that the medical prescription is 		
wrong and should liaison with the physician in this regard.

b.

Pharmacy technician shall not dispense medical prescription 		
medicine except supervised by licensed pharmacist.

23-1-L
		
		
		

The commissioned pharmacists to manage any pharmacology
entity shall adhere to the professional duties and designated 		
responsibilities to this entity pursuant to pharmacology entities
and medicine regulations and its bylaws.

23-2-L
A.
			
B.

Medical prescription should fulfill conditions named by 		
the Ministry and best professional practices.
Medicine dispensary pursuant to medical prescription
shall not include OTC which is defined by the OTC medicine
Saudi Manual.

23-3-L
Pharmacists shall dispense the quantity and quality of medicine
		
(ready or formulated) accurately and shall not violate such 		
		
prescription without the consent of originator. The pharmacist
		
shall dispense alternative medicine in quantity and king that 		
		
are registered in the Ministry of Health without referral to 		
		
the physician provided that it shall be equal or less price and that
		
the consent of the patient was sought accept narrow therapeutic
		index.
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Prepare a report in which the potential danger on the mother life is evidenced
if such pregnancy continued. Members shall sign such reports which shall be
also approved by the hospital director. In case abortion was recommended,
this issue shall clearly be presented to the patient, her husband or parents and
their written consent should be sought.
22-3- L
		
		

Pharmacists shall never dispense fetus abortion medicines or 		
facilitate its depending. Moreover, no Health practitioner 		
dispenses such medics for illegal abortion.

ARTICLE (23) :
A.
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Pharmacists shall not :

1.

In charge director in more than pharmacology facility.

2.

Dispense any medicine without medical prescription issued by
licensed physician except for medicine defined by the ministry.

3.

Violate medical prescription content without the physician consent.
Pharmacy may dispense alternatives without referral to physicians
after having obtained the patient’s consent except the medicine
defined by the Ministry.

4.

Repeat dispensing of medical prescriptions unless such prescription
defines that except for medicine defined by ministry.

22-1-L
The decision of Senior Scientists Board No 140 dated 20/6/1407 H
		stipulates:

22-1-L
		
		
		
		

1.

Pregnancy in all its phases shall not be aborted except for
legal reason and within the least limits.

2.

If pregnancy was in its first phase which means the first forty
days and the abortion was akin to legal reason. However
abortion to avoid potential damages or fear to raise other
children or failure to accommodate living or education
costs or sufficiency by parents is not permitted.

3.

Pregnancy shall not be aborted if it was embryo unless a
trusted medical committee decided that its continuity
endangers the safety of mother after having consumed all
means to avoid such dangers.

4.

After the third evolution, and after having completed the
fourth month of pregnancy, the pregnancy shall not be
aborted until a committee of trusted physician decided that
habitat of fetus may cause death to its mother after having
used all possible means to save her life. Abortion option is
permitted to save lives.

The Hospital director which accommodate delivery department
shall constitute a committee of at least three members
(Consultants and specialists) of which on consultant
(or specialist) in the subject matter sickness that constitute 		
abortion reason. These members shall
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ARTICLE (21) :
Health practitioners shall maintain the secrets they know due to its profession
and shall never disclose it except in the following cases.
A.

Disclose meant for:
1.

Report death due to criminal act, prevention of crime which shall
only be disclosed to concerned official authorities.

2.

Report prevailing or infective disease.

3.

Defend a charge by the patient or their family related to its
efficiency or the way to practice its profession.

B.

If patient consented in writing or if such disclosure was beneficial for
treatment.

C.

If ordered by court.

21-1-L
		

Prevailing diseases shall include non-epidemic common diseases
as promulgated by the Minister Decision.

ARTICLE (22) :
Physician shall never abort a pregnant woman unless deemed vital to save
its life. However, abortion may be permitted if pregnancy did not complete
four months which was ultimately proven and that its continuity endangers
the mother’s health. In all such cases, it should be proven by a decision
of medical committee constituted in accordance with the provisions and
conditions included in the bylaw.
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19-1-L
		
		
		
		

Consent of adult male or female patient or its representative 		
shall be taken before proceeding with any medical or 			
surgical procedures pursuant to the context of the royal Decree
No. 4/2428/R dated 29/7/1404 H instituted on the decision 		
of senior scientists No 119 dated 26/5/1404 H.

ARTICLE (20):
The physician called to examine a dead person, shall not issue a death report
unless, based on his medical experience, he was sure of the cause of death.
However, the physician shall not provide a report if he suspected that death
is due to criminal act and shall promptly notify the concerned authorities.
20-1-L
		
		
		
		
		

Before confirming death, the physician shall conduct accurate
medical examination to ensure that the body 				
biological functions suspended using clinical examination and
other technical methods. In all cases, medical report shall not be
drawn unless technical means assured death. Death time should
be verified and recorded.

20-2-L

If injury of toxic traits are suspected, physician shall
A.

Notify the concerned security authorities promptly.

B.

Evidence injuries in a medical report handed over to the
concerned police to request forensic physician.

C.

The forensic physician once attended shall visually inspect
the corps and request autopsy if deemed instituted on
facts from the security authorities to issue autopsy order
and maintain all diseased related evidences such as cloths
projectile etc.
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17-1-L

Health practitioners, before deciding to discontinue
treatment, shall ensure that no apparent damage may
occur to the patient.

ARTICLE (18):

Health practitioners shall alert the patient or his family to the
necessity to follow its directives and should warn them the patient
or his family of the dangerous results that might be generated due
to non-observance of such directives after having explained the
treatment of surgical condition and its influences.
Health practitioner, in case of an incurable or a life threatening disease,
should estimate as consciously as possible to inform the patient or
his family with disease facts unless otherwise was restricted by the
patient or that the patient assigned individual(s) to be notified.
ARTICLE (19):

Medical procedures shall only be applied and taken to parents with
its consents and satisfaction, personally, representative or parents.
However, health practitioners, in case of accidents, emergencies or
critical cases that require prompt medical intervention to rescue
the injured or any lamps or avoid severe damages which might arise
due to delay of intervention and it was proven difficult to obtain the
patient, representative or parents consent in due time, may carry
out the medical procedures without delay until such consent its
obtained. It is not permissible in any given case to terminate hopeless
case patient’s life even if requested by the patient, representative or
parents.
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Section (2)
Patients Oriented Health Practitioner Duties
ARTICLE (15):
Health practitioners shall carry out diagnosis due care using suitable
technical means and any other as needed by the case of specialists and
assistants and shall provide to the patient all reports covering its health
status, examination results with due care and subjectivity.
15-1-L
In this regard, medical reports issuance regulatory 			
		
procedures related to sick leaves, health fitness, criminal reports,
		
birth certificates, death certificates and other official reports shall
		be adhered.
ARTICLE (16)
Health practitioners, in non-critical or emergency cases, might execute to
provide treatment to patient for accepted professional or personal reasons.
ARTICLE (17):
Health Practitioner, if considered referral to another health practitioner,
should alert the patient or its family and should accept to be assisted
by another Health practitioner if requested by the patient or its family.
However, Health practitioner may suggest names of Health practitioners
deemed suitable.
In case a health practitioner proved that consultation of another Health
practitioner deemed unwanted or the treating health practitioners
disagreed, it shall then have the right to execute continuation of treatment
without reasoning.
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13-1-L
		

Health Practitioners may only carry out examination and 		
treatment as consultation in required designated cases only.

ARTICLE (14):
Health practitioners shall not:
A. Hire unlicensed health professions or provide assistance to any person
practices health profession illegally.
B. Maintain at his workplace medicine and vaccine expect as permitted by
Ministry of health Directives.
C. Sell medicine to patient – except in pharmacies or sell medical samples
ultimately.
D. Facilitate obtaining undue or illegal benefit or physical or moral
advantages by patients.
E. Inward patient in undesignated locations except for emergency or
contingency cases.
F. Use restricted examination equipment in the Kingdom of Saudi Arabia.
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14-1-L
		
		

Health practitioners shall not issue incorrect or exaggerated 		
reports which enable patient to have sick leave or health 		
certificate or other advantages.

14-2-L
		
		

Health practitioners may maintain at their work places medicine
samples not designated for sale and first aid medicine that is 		
dispensed without pay in case of emergency.

Procedures and rules as promulgated by the minister’s decisions periodically
provided that such promulgation should be made available to all Health
practitioners.
11-2- Health practitioners shall adhere to the issued directives and 			
circulations that organize reporting the infective diseases. In all 		
cases, reporting to concerned authorities should be direct or tough the
facility in which Health practitioner is working.
ARTICLE (12):
Health practitioners, shall not practice more than one health profession and
shall not practices more than one health profession and shall not practices
any profession that intervenes with its health profession. Moreover, health
practitioners shall not claim, accept or take any commissions or rewards
and shall not obtain any benefit for promoting or adhering to specific
medicines, equipment or directing patients to specific pharmacy, hospital,
and laboratory or alike.
12-1-L
		

Health practitioners shall not practices more than on health 		
profession even if obtained its degree.

12-2-L
		
		

Health practitioners shall notify its patients of places in which 		
required medical services are available and enable patients 		
to make their decisions.

ARTICLE (13):
Health practitioners, in un-emergency cases – shall not carry our
examinations or treatment with or without pay in pharmacies or public
undesignated places.
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ARTICLE (10):
A. Health practitioner in cases other than those defined by the bylaw shall
not announce itself or adversative itself directly or through mediation.
B. Health practitioners shall not record on labels, cards, medical prescription
or advertisement scientific titles or specialties that were not attained in
accordance with the applicable rules.
10-1-L
		
		
		
		

Without prejudice to the provisions of article (31) of Private 		
health entities regulation and its bylaw, Health practitioners
should avoid commercial type personal advertisement which is
not based on scientific basis. However practitioner may advertise
in the following cases:
A.

Advertise licensed specialty.

B.

Advertise its return form enjoyed leave.

C.

Advertise working hours change.

ARTICLE (11):
Health Practitioners, promptly after having inspected a criminal injury
suspected patient or infective disease, notify the security authorities or
concerned health authorities.
The minister shall promulgate the diseases that shall be reported and the
designated authority to report to and the applicable procedures in this
regard.
11-1-L
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The ministry’s concerned authority shall specify infective diseases
that shall be reported and the reporting density and shall set 		
forth the preventive and treatment.

ARTICLE (8):
Health practitioner shall provide all possible assistance if witnesses or knows
that a patient or injured in critical situation and should ensure that patient
receives necessary care.
8-1-L Specialized health practitioners shall provide urgent medical care to
needed patients without requesting return. If patient situation requires
more medical care that can not be provided by health practitioner, 		
It shall then insure availability of provision of transport to nearest 		
suitable medical center.
ARTICLE (9):
A. The medical profession should always target the patient interest
and Health practitioner should endeavor to exert its optimal
efforts to each patient.
B. The Health practitioner, in unnecessary cases, shall not carry
out tasks beyond its capabilities or specialties.
9-1-L Health practitioner shall avoid any medical actions which shall not 		
benefit the patients even if not damages are generated
--

Such as medicine prescription or examination not required or
unwanted in warding.

9-2-L The authority for which health practitioner work should know the 		
clinical authorities and job description of such Health practitioner in
accordance with its experiences and qualifications.
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B.

A health practitioner shall not apply scientifically unrecognized 		
treatment or diagnosis methods or other methods restricted in the
kingdom of Saudi Arabia.

c.

Information should be developed throughout attending scientific
seminars and forums, training, lecturing, participation in searches,
and provision of information sources for health practitioner which all
shall be taken into account when a promotion, re-registry and license
renewal is considered.

D.

The commission shall set forth information development controls to
health practitioners and facilities management which include		
continuous health education hours, recognized training hours 		
and type of required provided that if shall be in the specialty 		
domain. In all cases, such controls shall be circulated using 			
suitable media means, health facilities shall enable health 			
practitioners to complete its continuous education hours as 		
stipulated in such manner that ensure non-interference with health
practitioner obligation toward patients.

E.

Alternative (supplementary) eminence methods may be allowed in
accordance with the controls approved by Health practitioner 		
concerned authorities having proven qualification.

SECTION (1)
Health Practitioner General Duties
ARTICLE (5):
A health practitioner shall practice its profession for the sake of individuals
and community having regarded the human being right in life, safety
and dignity and considering the prevailing customs and traditions in the
Kingdom of Saudi Arabia and avoiding and taking unwarranted advantages.
5-1-L A health practitioner shall respect the patient’s right regarding choices
in accordance with the commission shall apply to health professions
practitioners.
5-2-L Health profession practices code of ethics and other manuals approved
by the Commission shall apply to health professions practitioners.
ARTICLE (6):
A health practitioner shall assist the concerned authorities to carry out its
duties, protect public interest and avoid any challenged threats in war and
peace.
ARTICLE (7):
A.

A health practitioner shall seek to update its information, follow
up closely scientific developments, and latest discoveries in its
specialty. Moreover, health facilities management shall facilitate
attendance of forums, seminars in accordance with the controls set
forth by the Councils.
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Chapter (2)
Health Practitioner Duties
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8)

Place of Practice :
City_____________________________________________
District__________________________________________
Street___________________________________________

9)

License No. ______________________________________
Date of Issue_____________________________________
Valid for_________________________________________

Official :
Name__________________________________________
Signature_______________________________________
Note: This form shall be despatched after completion to the Ministry of
		
Health Department concerned.

226

FORM (3)
REGISTRATION OF PHYSICIANS/DENTISTS
1)

Full name of Licanse_______________________________________

2)

Place of Birth______________________________________________
Date of Birth______________________________________________

3)

I.D. No.___________________________________________________
Date of Issue______________________________________________
Place of issue______________________________________________

4)

Passport No.______________________________________________
Date of issue______________________________________________
Place of issue______________________________________________

5)

Nationality________________________________________________

6)

Field of speciality__________________________________________

7)

Academic

Certificates
Source
Date
___________			_______		__________
___________			_______		__________
___________			_______		__________
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Page 3 of 3
9)

Number of seminars and lectures attended during the previous license
period:

10)

Scientific research submitted during the previous license period:

11)

Additional academic degrees and qualifications obtained during the
previous license period:

________________________________________________________________

				Name: __________________________________
				Signature: ______________________________
				Date: __________________________________
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Page 2 of 3
B)

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:
6)

Academic

Certificates
Source
Date
___________			_______		__________
___________			_______		__________
___________			_______		__________
(Attach a notarized copy of each).
7)

Experience in the same Field of speciality:
From				To				Place of work
__________			__________			__________
__________			__________			__________
__________			__________			__________
(Attach a notarized copy of each).

C)

In case of application renewal, the following shall be taken into 		
consideration:

8)

Number and type of training courses during the previous 		
license period:

(Attach notarized copies).
_______________________________________________
_______________________________________________
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Page 1 of 3
FORM (2)
APPLICATION FOR A LICENSE TO PRACTICE
_______Medicine

________Dentistry

H.E. The Director of Health Affairs
________________________Region.
Your Excellency,
I hereby submit my application for the issue/renewal of a license to
practice__________________________________________________
At the city of _______________________________________________
Street/District______________________________________________
In the Specialty of___________________________________________
At the level of_______________________________________________
In accordance with the rules and regulations in effect.
A)

PERSONAL DATA:

1)

Full Name____________________________

2)

Place of Birth___________________Date of Birth__________________

3)

I.D.#_________________

Sex______________

Place of Issue____________________Date of Issue_________________
4)

Residence Permit#__________
Place of issue____________________Date of Issue_________________
Date of Expiry_____________

5)

Sponsor’s Name and Address__________________________________
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FORM (1)
PROVISIONAL LICENSE TO PRACTICE
Medicine                     Dentistry
Specialty………………………………………………............................................
Degree……………………………………….......................................……………..
1

Full Name___________________________________________________

2

Place of Birth________________________________________________

3

Identity Card________________Date of Issue:_____________________

4

Passport No________Place of Issue__________Date of Issue_________

5

Nationality_____________________Religion______________________

6

Academic Certificates

Place of issue

Date

………………………………..
………………………………..
………………………………..

…………………..
…………………..
…………………..

………………..
………………..
………………..

7)

Address where physician / dentist intends to practice:
City…………….

P.O. Box……………

Telephone............................

District……………………................…… Street………………………………..................

8)

The Director of Health affairs with the authorities vested in him grants the
person whose name and photograph appear above a provisional license to practice
the profession of MEDICINE      DENTISTRY      as per the specialty and degree hereabove
listed in accordance with the regulations to practice medicine and dentistry and there
rules of Implementation and directives in effect in the Kingdom of Saudi Arabia for the
duration hereabove shown.

Employee				Signature........................................
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Name...........................

Directors of Health Affairs

Signature.....................

........................................... Region

9 – A. Visiting physician consent is granted from concerned heath affairs.
9 – B Temporary license is issued to the visiting physician to operate in the
hospital or medical complex after having arrive and completed all 		
stipulated processors in this regulations. In all given cases, the license
shall expiry by the expiry of the visiting physicians visit.
3-6-L The consultant or rare specialty physician may be recruited and 		
subjected to similar regulations applicable to physicians within 		
the profession practices License limits.
ARTICLE (4):
Pursuant to a decision of the Minister of Health and for the public interests,
granting of license to practices one of the stipulated professions herein may
be limited to Saudis only :
4-1-L Profession practicing may be limited to Saudi practitioners for any 		
aforementioned health professions if sufficient number was available in
the Kingdom of Saudi Arabia or in a specific region.
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7-A
7-B
		

Participate with visiting physician in the diagnosis medication
and surgical procedures.

7-C
		
		

Follow up patient cases after the visiting physician leaves and 		
take required actions to deal with any complications the might
arise due to any applied medical or surgical procedures

8.

The visiting physician application shall be submitted to Health affairs
department that supervise hospital or medical complex attached with
8-A

Copies of certificate and curriculum vitae of visiting physician.

8-B
		

The visit agenda including lectures and workshops provided by
the visiting physician.

8-C
		

Attestation by visiting physician to adhere to applicable
regulations and respect of Islamic principles.

8-D
		
		
		

attestation by accompanying physician in which it consents
on assignment, follow up cases, challenge complications 		
and attend before any investigation or judiciary committees 		
or concerned authorities regarding medical defaults that might
be a logical consequences of the diagnosis, treatment or surgery.

8-E
		

copies of visiting physicians certificates and curriculum vitae 		
should be sent to the commission for assessment.

9.
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Received screen and prepare patients.

The following procedures shall be applied after having obtained the
Council’s consent on the visiting physician’s visit.

3-5-L visiting physicians shall be recruited in accordance with the following
rules:
1.

The visiting physicians shall have the grade of consultant in his
own country or having a rate specialty which is unavailable in the
kingdom of Saudi Arabia.

2.

The visiting physicians should have a valid profession practicing
license in the country from which it was originally recruited.

3.

Visiting physicians recruitment shall be limited to the medical
hospitals and complexes compatible with the visiting physician’ts
capabilities.

4.

The visiting physicians shall not be previously convicted legally,
criminally or due to medical default or medicine profession related
departed from the kingdom of Saudi Arabia.

5.

Visiting terms should consider definition of sufficient time to
provide medical procedures during the visit.

6.

The hospital or medical complex shall guarantee payment of
any compensations of which a final decision related to visiting
physicians medical default if insurance coverage was not available
or sufficient.

7.

The hospital or medical complex shall assign one of its consultants
or specialists to escort the visiting physician provided that the
host shall be of the same specialty and shall have the following
responsibilities:
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3-2-L License term for private health institutions staff shall be equal to 		
the commission registry term. However, in case workplace change 		
during processional registry without having changed the 			
specialty. the registry shall remain valid.
3-3-L License renewal shall be carried of in accordance with the provisions
referred to in article to (2) and (3) herein.
3-4-L A license shall be deemed void and null in the following cases :
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1)	

If six months from the date of license issuance have elapsed
without practicing the profession.

2)	

If the health practitioner filled to applied for license renewal
before expiry. However license is deemed void from the date of
its expiry without renewal.

3)	

If private health institutions license expired, recruited operation
company contract expired or licensed physician visit term expired.

4)	

If health practitioner changed workplace, work type or designation
without ministry of health consent excluding Health practitioner
operating with government sectors.

5)	

If the concerned authority have decide to suspended cancel the
license.

6)	

Decease of licensed.

2-10-L
		
		
		
		
		
		

Related profession practices regulation as stipulated in the 		
private health corporations, corporate regulation, pharmacology
formulas and its bylaw shall be taken into account when Health
practitioner is licensed to work in any of the named institutions
or facilities. However, qualification and experience conditions 		
shall be defined in accordance with the approved professional
classification guide by the commission.

2-11-L
It is not permissible to license, or renew licenses for, practicing
		
health processions to any individual previously convicted in 		
		
dishonoring or honesty felony unless rehabilitated by concerned
		authority.
ARTICLE (3):
A. The term of health profession practicing shall be defined as stipulated in
the bylaw of this regulation and it is not permissible for any individual
suspended to practice the profession for two successive years, except for
study or training purposes, to resume practicing unless otherwise the
license is renewed.
B. The bylaw shall define the rules and directives related to recruitment,
registry and license of visiting physicians.
3-1-L License to individuals operating in official sectors shall be deemed valid
as long as the Health practitioner is on the medical job provided that
registry if enrolled when expired.
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The public medicine practitioner shall be subject to the professional liabilities
as stipulated herein.
2-5-L The obligatory training required for the profession practitioner may 		
be carried out under direct supervision may be carried out under direct
supervision by a licensed Health practitioner in the same professional
domain.
2-6-L The commission shall define such qualifications to be approved and
shall classify the Health practitioner’s professions accordingly. Also the
Commission shall remain responsible for recording and maintaining
their related databases.
2-7-L The commission shall notify the relevant health authorities and other
specialty sectors regarding any misinterpretation of certificates or 		
related manipulation as well as individuals who failed or who are noneligible to practice the profession.
2-8-L Health practitioners hired by medical operation companies may not be
assigned to work in the Government health facilities unless they are
classified and registered by the Council. In such case, this assignment
shall be deemed a license to practices their professions.
2-9-L Experience requirements and provisions for health practitioners 		
operating in the government sectors shall be defined in accordance 		
with rules and controls compatible with the health professions 		
regulation and social services regulations.
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2-1-L At the time of regulation promulgation, each and any health profession
practitioner who had not obtained the required license shall apply to
the ministry within a maximum period of six months from the validity
of such regulation to obtain the required license.
2-2-L The final license shall be granted by medical and pharmaceutical 		
licensing department at the Health Affairs Departments.
2-3-L A temporary license may be granted to the following categories 		
provided that their qualifications are approved:
A.

Visitor physicians or alike.

B.

Contracted practitioners during classification procedures of
registry.

2-4-L Health practitioners licensed to practice Health professions is 			
such an individual who provides of participates in the 				
provision of direct health care to patients weather the diagnosis 		
or rehabilitations services that might in fact the health status.
Individual having a classification included in health professions 		
regulations or alike shall not be deemed ask Health practitioners.
Public medicines shall not be practiced without license from the 		
concerned authority defined by the Ministry and based on approved
controls an provisions in such case,
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ARTICLE (2)
A. No health profession shall be practiced unless otherwise a licensed
was obtained by the Ministry of Health
B. The following are pre-requisites for practicing health professions :

C.
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1.

Qualification for the designated profession from any college of
medicine, pharmacy or applied health science or health institute as
well as any other qualification which might be required to practice
health professions recognized by the Commission or otherwise
have a certificate from abroad recognized by the Councils.

2.

Passing the mandatory training of the professions and should be
medically fit.

3.

Registration in the Commission in accordance with its applicable
procedures.

4.

Should not be previously convicted in felony dishonor or dishonestly
unless otherwise rehabilitated by concerned authority.
Assignment in government sectors in health profession posts is 		
deemed a license to practices the profession in such sectors 		
provided the registration with the origination is deemed 			
required in any given case.

PART (1)
LICENCE TO PRACTICE THE PROFESSION
ARTICLE (1)
The following words and phrases, whenever encountered herein, shall have
the meaning assigned to watch of them unless otherwise required by the
context.
Health Practitioner :
Anyone who is licensed practice a health profession including the following
categories : physicians, dentists, pharmacists, health technicians in
(radiology, nursing, anesthesia, laboratory, pharmacy, optics, epidemiology,
prosthetics, physiotherapy, dental care and orthodontics, CT scanning,
nuclear therapy, laser equipment and operations), psychologists, social
workers, dietitians, public health specialist, midwifes, first aid staff, speech
and hearing therapist, vocational rehabilitation specialists, vocational
therapist, medical physics, staff and other health professions as agreed upon
between the ministers of health and social services and Saudi Commission
for Health Specialists.
Minister : the Minister of Health
Ministry : the Ministry of Health
Commission : the Saudi Commission for Health Specialities
1-1-L		
		
		
		

A committee shall be formed by Ministry of Health and the 		
commission to review any new professions that may be added
to health professions and report its recommendations to the 		
ministry to liaison with the minister of social services for approval.
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PART (1)
LICENSE TO PRACTICE THE
PROFESSION
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MINISTERIAL RESOLUTION
No. 39644-1-12				

Dated 14/5/1427H (11/6/2006G)

H.E. The Minister of Health;
Pursuant to authorities vested on his honore self
And Pursuant of Article No. (43) of the health professions Practiced Law
issued by the royal decree No. (M/59), dated 4/11/1426H (06/122005G)

Resolves as follows:
First:
Approval of the executive by law of the health professions practice law
according to the form as attached herewith.

Second:
This resolution is to be published in the official paper, and is effective from
the date of publishing.

Third:
Deputy minister for executive affairs will approve this and effect the
necessary actions accordingly.
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Health Profession
Practice Regulations

Promulgated pursuant to the
Royal Decree No (R/59)
Dated 04/11/1426 H
Dated 06/12/2005 G
and its Related bylaw
Endorsed by Ministerial Order No. 39644/1/12

Dated 14/5/1427 H
10/6/2006 G
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دليــل إجراءات الد عاوي الصحية
إعداد وتقديم

إدارة الطب الشرعي بوزارة الصحة
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الفصل األول
الشكوى
 -1مقدم الشكوى :
مواطن أو مواطنة ,مقيم أو مقيمة ,أصالة عن نفسه أو عن نفسها ,أو بوكالة شرعية عن غيره أو عن غيرها.

 -2موضوع الشكوى :
مخالفة  ,خطأ طبي مهني ,تقصير أو إهمال يف إحدى املنشآت الصحية احلكومية أو اخلاصة.

 -3من توجه ضده الشكوى :
أي مــن األطبــاء أو أي مــن العاملــن يف املجــال الصحــي (ممرضــون  ,مســاعدون فنيــون ,وكل مــن يعمــل يف املنشــأة
الصحيــة) أو توجيــه الشــكوى ضــد املنشــأة نفســها.

 -4اجلهة التي تقدم إليها الشكوى :
أي جهــة مــن اجلهــات اإلشــرافية :املقــام الســامي الكــرمي ,مقــام اإلمــارة ,معالــي الوزيــر ,الوكيــل التنفيــذي والــوكالء
املســاعدون ,مديــر الشــؤون الصحيــة ,مديــر املستشــفى أو أي إدارة مختصــة يف وزارة الصحــة.

 -5شكل الشكوى :
تقبــل جميــع الشــكاوى املكتوبــة علــى أن تكــون موقعــة مــن قبــل مقــدم الشــكوى ومتضمنــة اســم مقــدم الشــكوى كامـ ًا
وعنوانــه ورقــم الهويــة ورقــم الهاتــف والصفــة الشــرعية  ...الــخ ,وهــذا يعنــي توفــر بيانــات كاملــة عــن مقــدم الشــكوى
مــع إرفــاق صــورة مــن الهويــة (.)1,2
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الفصل الثاني
جلان التحقيق األولى

 -1اجلهات التي تشكل جلان التحقيق األولى :
تشــكل جلــان التحقيــق األولــى مــن قبــل صاحــب الصالحيــة يف اجلهــات اإلداريــة التــي تتبــع لهــا املنشــآت الصحيــة
مــكان وقــوع اخلطــأ الطبــي املهنــي أو املخالفــة أو التقصيــر أو إهمــال.
(صاحــب الصالحيــة هــو مديــر الشــؤون الصحيــة باملنطقــة أو مديــر اخلدمــات الطبيــة باجلهات العســكرية وغيرها,
أو عميــد كليــة الطــب – املشــرف علــى املستشــفيات اجلامعيــة) (.)3
 -2تشكيل اللجان :
تشــكل جلنــة لــكل شــكوى مــن ثــاث أشــخاص علــى األقــل علــى أن يكــون منهــم عضــو قانونــي (نظامــي) أو مــن ذوي
اخلبــرة باألنظمــة ,وطبيــب ,باإلضافــة إلــى استشــاري أو أخصائــي متخصــص يف احلالــة موضــوع الشــكوى ,مــع
مراعــاة مســتوى التأهيــل واملســتوى الوظيفــي للمحقــق واحملقــق معــه (.)2
 -3محضر التحقيق يف الشكوى الطبية (النموذج : )10
أ -تســتخدم جلــان التحقيــق األولــى النمــوذج رقــم ( )10الــوارد يف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة مهنــة الطــب
البشــري وطــب األســنان (مرفــق) علــى أن تعبــأ كل حقــول النمــوذج.
ب -تقــوم اللجــان بتعبئــة بيانــات النمــوذج بــكل دقــة ,وتكــون اإلجابــات علــى األســئلة باللغــة العربيــة وبخــط
واضــح ومقــروء ,وتترجــم اإلجابــات إلــى اللغــة العربيــة مــا أمكــن ذلــك.
ج -يقــوم كل طــرف يف القضيــة بكتابــة اإلجابــات بخــط يــده والتوقيــع عليهــا ,وإذا كان مقــدم الشــكوى
ال يحســن الكتابــة فعلــى أحــد أعضــاء اللجنــة أن يكتــب أجوبتــه نيابــة عنــه بعــد موافقتــه ويقــوم مقــدم
الشــكوى بوضــع بصمــة إبهــام يــده اليســرى علــى كل إجابــة.
د -يقــوم أعضــاء جلــان التحقيــق األولــى بقفــل محضــر التحقيــق بالتأشــير علــى جميــع أوراقــه والتوقيــع
يف نهايتــه بعــد ذكــر نتيجــة التحقيــق وتوصيــات اللجــان ,ويرفــع احملضــر بعــد ذلــك إلــى صاحــب
الصالحيــة (مديــر الشــؤون الصحيــة أو مديــر اخلدمــات الطبيــة باجلهــات العســكرية وغيرهــا ,أو عميــد
كليــة الطــب – املشــرف علــى املستشــفيات اجلامعيــة) الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة.
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 -4واجبات مدراء املنشآت الصحية مكان وقوع اخلطأ :
أ-

تشكيل جلنة طبية فنية لتحديد كل من له عالقة بعالج املريض أو املتويف موضوع الشكوى.

ب-

إشعار كل من له عالقة باملوضوع مبكان وزمان أخذ إفادتهم أمام جلنة التحقيق األولى كتابياً.

ت-

التحفظ على وثائق سفر ذوي العالقة باملوضوع وعدم منحهم أي إجازات حتى انتهاء التحقيق 		
األولي.

ث-

التحفظ على امللف الطبي موضوع الشكوى ومتعلقاته من أشعة وحتاليل وعينات ( )4وتزويد جلنة
التحقيق األولي بصورة واضحة ومصدقة منه.

ج-

تسهيل مهام جلان التحقيق األولي وتزويدها باملستندات والوثائق املطلوبة ,وتلبية جميع احتياجاتها مبا
يفيد مجريات التحقيق مع توفير املكان املناسب إلجراء التحقيق وإبالغ أطراف القضية باحلضور
كتابياً يف املكان والزمان احملددين من قبل اللجنة مع أخذ توقيعهم بالعلم على ذلك.

 -5مهام جلان التحقيق األولي :
تبحث اللجان بشكل أساسي عن :
أ-

وجود مخالفة أو خطأ طبي أو تقصير أو إهمال من املدعي عليه (عليهم) من عدمه.

ب-

مطالبة مقدم الشكوى والغرض من الشكوى.

أو ًال  :إذا ثبت للجان التحقيق األولي عدم وجود مخالفة أو خطأ طبي أو تقصير أو إهمال ناجتة عن تطبيق
نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان ,أو نظام املؤسسات الصحية اخلاصة ,أو نظام مزاولة مهنة
الصيدلة واإلجتار باألدوية واملستحضرات الطبية ,تقوم اللجان بإفهام مقدم الشكوى بعدم وجود أخطاء طبية
أو مخالفات أو غيرها وأن مواصلة الشكوى فيه هدر للوقت واجلهد ,ويف حالة قناعته بذلك يؤخذ عليه إقرار
خطي بذلك ,ثم تقترح جلان التحقيق األولي على صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير اخلدمات
الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات اجلامعية) إنهاء الشكوى
عند هذا احلد أو حفظها ,يف حالة عدم قناعة مقدم الشكوى بنتائج التحقيق حتال كامل أوراق الشكوى إلى
اللجنة املختصة إلكمال الالزم نظاماً.
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ثاني ـ ًا :املخالفــات واألخطــاء الطبيــة الناشــئة عــن تطبيــق نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان
والئحتــه التنفيذيــة يف جميــع املنشــآت الصحيــة (وزارة الصحــة ,اجلهــات الصحيــة احلكوميــة األخــرى ,املؤسســات
الصحيــة اخلاصــة) :
أ -إذا كان هنــاك خطــأ طبــي أدى إلــى وفــاة أو فقــد عضــو مــن أعضــاء اجلســم أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا مــع مطالبــة
الشــاكي بالديــة الشــرعية أو األرش أو التعويــض املــادي ,حتــال كامــل أوراق املعاملــة إلــى اللجنــة الطبيــة الشــرعية املختصــة
يف املنطقــة (.)5
ب -إذا كان هنــاك خطــأ طبــي أدى إلــى وفــاة وال توجــد مطالبــة باحلــق اخلــاص ,حتــال كامــل أوراق املعاملــة إلــى
اللجنــة الطبيــة الشــرعية املختصــة يف املنطقــة (.)6
ت -إذا كان هنــاك خطــأ طبــي نتــج عنــه تلــف عضــو مــن أعضــاء اجلســم أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا وال توجــد مطالبــة
باحلــق اخلــاص ,حتــال كامــل اوراق املعاملــة إلــى جلنــة املخالفــات الطبيــة باملنطقــة لدراســتها حتــى إذا حتققــت
مــن اخلطــأ الطبــي أحالــت القضيــة إلــى اللجنــة الطبيــة الشــرعية املختصــة يف املنطقــة (.)7
ث -إذا كان هنــاك خطــأ طبــي نتــج عنــه وفــاة أو تلــف عضــو مــن أعضــاء اجلســم أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا ,ويوجــد
مــدع ال يطالــب باحلــق اخلــاص وإمنــا يطالــب بالعقوبــة اإلداريــة حتــال كامــل أوراق القضيــة إلــى اللجنــة الطبيــة
الشــرعية املختصــة يف املنطقــة (.)8
ج -إذا كان هنــاك خطــأ طبــي غيــر جســيم ولــم يــؤد إلــى مضاعفــات خطيــرة مثــل الوفــاة أو فقــد عضــو أو منفعتــه أو
بعضهــا ,مــع عــدم وجــود مطالبــة باحلــق اخلــاص حتــال كامــل أوراق املعاملــة إلــى جلنــة املخالفــات الطبيــة باملنطقــة(.)9
ثالثـ ًا  :إذا كانــت املخالفــة الطبيــة ناشــئة عــن تطبيــق نظــام املؤسســات الصحيــة اخلاصــة والئحتــه التنفيذيــة حتــال كامــل
أوراق املعاملــة إلــى جلنــة النظــر يف مخالفــات املؤسســات الصحيــة اخلاصــة باملنطقــة (.)10
رابعـ ًا :إذا كانــت املخالفــة ناشــئة عــن تطبيــق نظــام املنشــآت واملســتحضرات الصيدالنيــة حتــال كامــل أوراق املعاملــة إلــى
جلنــة النظــر يف مخالفــات املؤسســات الصحيــة اخلاصــة باملنطقــة (.)36
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الفصل الثالث
حظر السفر
أو ًال :إجراءات حظر السفر حسب الترتيب الزمني :
 .1يقوم صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية
وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات اجلامعية) بتوجيه مدير املنشأة الصحية
مكان حدوث اخلطأ الطبي املهني أو املخالفة أو التقصير أو اإلهمال بالتحفظ على وثائق سفر كل
من له عالقة بالقضية مع عدم منحهم أي إجازات أو السماح لهم بالسفر حلني إجراء التحقيق
األول.
 .2يشكل مدير املنشأة الصحية مكان حدوث اخلطأ الطبي املهني أو املخالفة أو التقصير أو اإلهمال
جلنة طبية فنية لتحديد كل من له عالقة بعالج املرضي أو املتويف موضوع الشكوى ,وعند حتديد ذلك
يقوم بتنفيذ توجيه صاحب الصالحية بخصوص حظر السفر.
 .3تقوم جلنة التحقيق األولي بعد دراسة القضية والتحقيق مع طريف الدعوى بتحديد األشخاص ذوي
العالقة بالشكوى حسب ما توصل إليه التحقيق حلظر سفرهم.
 .4يف حالة اإلحالة إلى اللجنة الطبية الشرعية املختصة يتم التأكد من حظر سفر ذوي العالقة 		
بالشكوى وفق مرئيات جلنة التحقيق األولي (.)11
ثاني ًا :بدائل حظر السفر :
1.

1تقدمي كفالة غرمية مالية نظامية وفقاً لنموذج كفالة الغرم واألداء (مرفق) مع تقدمي وكالة شرعية يف
اخلصومة من كتابة العدل.

2.

2تقدمي خطاب كفالة غرم وأداء من إحدى شركات التأمني على أن يشمل اخلطاب احلقني العام واخلاص,
باإلضافة إلى وكالة شرعية يف اخلصومة من كتابة العدل.
مالحظة  :يف حالة صدور املوافقة على السفر يتم حظر سفر الوكيل الشرعي على ذمة التحقيق والنظر
يف القضية حلني االنتهاء منها أو حتى عودة املوكل أيهما أقرب ,ويعاد حظر سفر املدعى عليه أصالة
فور عودته وحتى البت يف القضية ,ويرفع حظر السفر عن الوكيل الشرعي.
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ثالث ًا :احلاالت التي يتم فيها رفع حظر السفر:
1.

250

1باإلمــكان رفــع حظــر الســفر املؤقــت (قبــل البــت يف الدعــوى) عنــد تقــدمي الكفــاالت والــوكاالت املشــار
إليهــا ســابقاً علــى النحــو التالــي :
.

أقبــل ورود القضيــة إلــى اللجنــة املختصــة :يتــم رفــع حظــر الســفر بعد موافقــة صاحب الصالحية
باجلهــة اإلداريــة التابــع لهــا املرفــق الصحــي (مديــر الشــؤون الصحيــة أو مديــر اخلدمــات
الطبيــة باجلهــات العســكرية وغيرهــا ,أو عميــد كليــة الطــب – املشــرف علــى املستشــفيات
اجلامعيــة) ,وذلــك بعــد إجــراء التحقيــق األولــي واســتكمال أوراق القضيــة.

.

ببعــد ورود القضيــة إلــى اللجنــة املختصــة :يتــم رفــع حظــر الســفر بعــد موافقــة اللجنــة املختصــة
التــي تنظــر القضيــة.

2.

2يرفــع حظــر الســفر عــن األشــخاص الذيــن يثبــت عــدم عالقتهــم بالقضيــة بعــد دراســتها مــن قبــل
جلنــة التحقيــق األولــي وفقــاً لنتائــج التحقيــق وبعــد موافقــة صاحــب الصالحيــة باجلهــة اإلداريــة
التابــع لهــا املرفــق الصحــي (مديــر الشــؤون الصحيــة أو مديــر اخلدمــات الطبيــة باجلهــات
العســكرية وغيرهــا ,أو عميــد كليــة الطــب – املشــرف علــى املستشــفيات اجلامعيــة) وتتحمــل جلنــة
التحقيــق األولــي مســؤولية ذلــك.

3.

3يرفــع حظــر الســفر عــن املدعــى عليــه (عليهــم) يف حالــة قناعــة طــريف الدعــوى بالقــرار الصــادر
عــن اللجنــة الطبيــة الشــرعية – أو مــن اللجــان األخــرى – وتنفيــذه ,أو بعــد انتهــاء فتــرة التظلــم
النظاميــة ولــم يتقــدم أحــد أطــراف القضيــة بتظلــم إلــى ديــوان املظالــم ,علــى أن يكــون رفــع حظــر الســفر
بعــد تنفيــذ القرار.

4.

4يف حالــة تظلــم أحــد طــريف الدعــوى أو كليهمــا يكــون رفــع حظــر الســفر عــن طريــق ديــوان
املظالــم(.)13

5.

5بعــد صــدور حكــم ديــوان املظالــم بتأييــد القــرار أو إلغائــه يرفــع حظــر الســفر مباشــرة بعــد تنفيــذ احلكــم
الصــادر بذلــك.

الفصل الرابع
االدعاء العام
أوال ً  :وظيفة ممثل االدعاء العام :
.أ
.ب

أمتثيل الدولة (ممثلة يف وزارة الصحة) أمام اللجان الطبية الشرعية.
بمتثيــل وزارة الصحــة يف االدعــاء أمــام جلــان النظــر يف املخالفــات الطبيــة ,وتقــدمي الدفــوع واملذكــرات
وتوضيــح موقــف الــوزارة والــرد علــى املتداعــن(.)14

مالحظة :االدعاء العام ليس طرفاً من أطراف الدعوى.
ثاني ًا :متثيل االدعاء العام :
.

1ميثــل االدعــاء العــام املوظفــون الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر الصحــة ,أو مــن ينــوب
عنــه(.)15

.

2يحــق للمــدراء العاملــن للشــؤون الصحيــة باملناطــق تعيــن ممثلــي االدعــاء العــام مبوجــب تفويــض مــن

.

3يقــوم أحــد املختصــن يف املنطقــة الصحيــة ,الــذي تولــى التحقيــق األولــي يف الشــكاوى واملخالفــات
املنســوبة إلــى األطبــاء ومــن يف حكمهــم ,بتمثيــل وزارة الصحــة يف االدعــاء أمــام جلــان املخالفــات
الطبيــة إذا تطلــب األمــر ذلــك (.)14

معالــي وزيــر الصحــة (.)16

ثالث ًا :مؤهالت ممثلي االدعاء العام :
يفضــل أن يكــون ممثــل االدعــاء العــام مــن املختصــن يف األنظمــة أو الشــريعة مــا أمكــن ذلــك ( )16علمــاً أن
التخصصــات التــي تتناســب مــع وظيفــة ممثلــي االدعــاء العــام هــي أصــول الديــن واألنظمــة واحلقــوق والدراســات
اإلســامية والشــريعة.
رابع ًا :القضايا التي يتم فيها متثيل االدعاء العام :
.

1القضايــا املنظــورة أمــام اللجــان الطبيــة الشــرعية بخصــوص األخطــاء الطبيــة املهنيــة التــي نتــج عنهــا
وفــاة أو تلــف عضــو مــن أعضــاء اجليــم أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا ,وال يوجــد بهــا مطالبــة باحلــق
اخلــاص ,وذلــك للنظــر فيهــا فيمــا يتعلــق باحلــق العــام (.)18

.

2القضايا املنظورة أمام جلان املخالفات الطبية (.)16
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الفصل اخلامس
جلان املخالفات الطبية
أو ًال :اجلهات التي تشكل جلان املخالفات الطبية :
 .1تشكل جلان املخالفات الطبية من قبل معالي وزير الصحة للنظر يف املخالفات التي حتدث يف 		
املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة (.)19
 .2تشكل جلان املخالفات الطبية من قبل الوزير املختص للنظر يف املخالفات الطبية التي حتدث يف
املرافق التابعة له يف اجلهات احلكومية الصحية األخرى خارج وزارة الصحة ,ويف حالة الدعاوى
املوجهة ألحد العاملني فيها من األطباء ومن يف حكمهم (.)20
ثاني ًا  :تشكيل اللجان :
 )١تشكل جلان املخالفات الطبية من ثالثة أعضاء على األقل يكون من بينهم أحد املختصني باملهن
الطبية وآخر قانوني من السعوديني ( ,)20 ,19ويراعى وجود طبيب يف التخصص موضوع املخالفة
الطبية (.)21

 )٢تشكل هذه اللجان يف كل منطقة صحية.
 )٣مدة عضوية هذه اللجان ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى مبوافقة الوزير املختص (.)22
ثالثا ً  :اختصاصات جلان املخالفات الطبية :
 )١تنظر هذه اللجان يف املخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان
والئحته التنفيذية عدا اختصاصات اللجان الطبية الشرعية ,وتوقع العقوبة املناسبة يف حدود 		
اختصاصاتها (.)24 ,23
 )٢التحقق من اخلطأ الطبي يف القضايا التي يحدث فيها تلف عضو من أعضاء اجلسم أو فقد منفعته

أو بعضها ,وال توجد مطالبة باحلق اخلاص؛ فإذا حتققت من وجود اخلطأ الطبي أحالت املعاملة إلى
اللجنة الطبية الشرعية املختصة باملنطقة (.)25 ,7
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رابع ًا :مهام أمناء جلان املخالفات الطبية :
 )١دراسة وتدقيق املعاملة للتأكد من أنها من اختصاص اللجنة.
 )٢التأكد من اكتمال امللف الطبي ومتعلقاته كاألشعة والتحاليل وغيرها.
 )٣التأكد من وجود عناوين أطراف الدعوى وأرقام هواتفهم.
 )٤فتح ملف مستقل لكل قضية يكتب عليه اسم مقدم الشكوى واسم املرفق الصحي مكان حدوث املخالفة
وتاريخ ورود القضية ,مع حفظ جميع األوراق اخلاصة بالقضية يف هذا امللف.
 )٥طباعة القرار الصادر عن اللجنة على أن يشتمل على الرقم والتاريخ واملقدمة واملادة النظامية والقرار
الوزاري القاضي بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها وتخصصاتهم.
 )٦رفع القرار الصادر من اللجنة بعد توقيعه مبوجب خطاب رسمي من قبل صاحب الصالحية باملنطقة
(مدير الشؤون الصحية أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب –
املشرف على املستشفيات اجلامعية) العتماده من قبل الوزير املختص.
خامس ًا :إجراءات عمل جلان املخالفات الطبية :
 )١تعقد كل جلنة جلساتها باملقر املخصص لها يف املديرية العامة للشؤون الصحية باملنطقة ,ويكون
انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني واملختص باملهنة الطبية ذات العالقة
باملخالفة املنظورة أمام اللجنة ,على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ,وتصدر قراراتها باألغلبية
املطلقة (.)26
 )٢تلتزم اللجنة يف أعمالها بإجراء التحقيق الالزم ,وإخطار ذوي العالقة ,وسماع أقوالهم وحتقيق أوجه
دفاعهم على أن تدون أعمالهم يف محاضر مكتوبة وموقع عليها من قبل أعضاء اللجنة (.)27
 )٣دراسة القضية واتخاذ القرار الالزم ,وإيضاح حيثيات القرار بصورة واضحة وكاملة ,مع التوصيات إن
وجدت ,وذكر املواد النظامية املستند عليها ,ومن ثم توقيع جميع أعضاء اللجنة على القرار ,وتذييل
ً ()23
القرار بأن للطرفني حق التظلم لدى ديوان املظالم خالل ستني يوماً من تاريخ تبليغ القرار كتابيا .
 )٤مع عدم اإلخالل بالتظلم أمام ديوان املظالم ,على من يعترض على قرار اللجنة التقدم باعتراضه إلى
الوزير املختص خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ إبالغ القرار له ,وترسل املعلومات الالزمة
لديوان املظالم عند إحالة القضية إليه (.)28
 )٥يحق للجان املخالفات الطبية حظر سفر املدعى عليه (عليهم) ,واستدعاء ذوي العالقة ملناقشتهم إذا
رأت موجباً لذلك (.)12
 )٦يتم اعتماد قرارات هذه اللجان من قبل الوزير املختص قبل تنفيذها ( ,)23وعلى هذه اللجان إعادة
صياغة القرارات وفقاً لتوجيهات معاليه.
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الفصل السادس
جلان مخالفات املؤسسات الصحية اخلاصة
أوال ً  :اجلهة التي تشكل جلان مخالفات املؤسسات الصحية اخلاصة :
تشكل جلان النظر يف مخالفات املؤسسات الصحية اخلاصة بقرار من وزير الصحة (.)29
ثاني ًا :تشكيل اللجان :
 .1تشكل هذه اللجان يف مديريات الشؤون الصحية ,وتكون مدة العضوية فيها ثالث سنوات
قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها (.)30 ,29
		

 .2تشكل هذه اللجان من ثالثة أعضاء على األقل على أن يكون أحدهم استشارياً يف املهن الطبية ويكون
الثاني مستشاراً نظامياً (.)29
ثالث ًا  :اختصاص جلان النظر يف مخالفات املؤسسات الصحية اخلاصة :
 .1تنظر هذه اللجان يف املخالفات الناشئة عن تطبيق نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحته 		
التنفيذية ,وتوقع العقوبة املناسبة يف حدود اختصاصاتها (.)10
 .2تنظر هذه اللجان أيضاً يف مخالفات أحكام نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية (.)34
رابع ًا  :إجراءات العمل لدى جلان مخالفات املؤسسات الصحية خلاصة :
 .1تعقد اللجان جلساتها باملقر املخصص لها مبديريات الشؤون الصحية باملنطقة ,ويكون انعقاد اللجنة
صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني واملختص باملهنة الطبية ذات العالقة على أال يقل
عدد أعضاء اللجنة احلاضرين عن ثالثة ,وتصدر قراراتها باألغلبية املطلقة (.)31
 .2تلتزم اللجان يف أعمالها بإجراء التحقيق الالزم وإخطار ذوي العالقة وسماع أعمالها يف محاضر
مكتوبة (املخالفني) وحتقيق أوجه دفاعه (دفاعهم) على أن تدون أعمالهم يف محاضر مكتوبة وموقع
عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة (.)32
 .3يتم اعتماد قرارات هذه اللجان من وزير الصحة أو من يفوضه (.)33
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الفصل السابع
اللجان الطبية الشرعية
أوال ً  :اجلهات املناط بها تشكيل اللجان الطبية الشرعية:
أ -وزارة العدل 		

			
ب -وزارة الصحة

ج -وزارة التعليم العالي

ثاني ًا :تشكيل اللجان :
 .1تشكل كل جلنة طبية شرعية من خمسة أعضاء على النحو التالي (: )35
قاض ال تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل – رئيساً.
أٍ -
ب -مستشار نظامي يعينه وزير الصحة – عضواً.
ج -عضــو هيئــة تدريــس مــن إحــدى كليــات الطــب باجلامعــات الســعودية يعينــه وزيــر التعليــم العالــي –
عضــواً.
د -طبيبان من ذوي اخلبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة – عضوان.
 .1يعني الوزير املختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو األساسي عند غيابه (.)35
 .2مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرات أخرى (.)36
ثالثا ً  :اختصاصات اللجان الطبية الشرعية :
تختص اللجان الشرعية باآلتي (: )37
 .1النظر يف األخطاء الطبية املهنية التي ترفع بها مطالبة باحلق اخلاص (دية – تعويض – أرش).
 .2النظر يف األخطاء الطبية املهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء اجلسم
أو فقــد منفعتــه أو بعضهــا حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى باحلــق اخلــاص.
مالحظــة :تنظــر اللجــان الطبيــة الشــرعية يف القضايــا التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا فيمــا يتعلــق
باحلقــن اخلــاص والعــام (.)38
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رابع ًا  :مهام أمانات اللجان الطبية الشرعية :
 .1دراسة وتدقيق املعاملة للتأكد من أنها من اختصاص اللجنة.
 .2التأكد من اكتمال امللف الطبي ومتعلقاته كاألشعة والتحاليل والعينات وغيرها.
 .3التأكد من وجود مرئيات جلنة التحقيق األولي حسب النموذج رقم (.)10
 .4فتح ملف مستقل لكل قضية ( )39يكتب عليه اسم مقدم الشكوى واسم املرفق الصحي مكان
		

حدوث اخلطأ الطبي املهني وتاريخ ورود القضية ,مع حفظ جميع األوراق اخلاصة بالقضية يف هذا
امللف.
 .4جتهيز القضية وحتضيرها بشكل جيد متهيداً لعرضها على اللجنة لدراستها وحتديد موعد للنظر
فيها ,وهذا يشمل التأكد من وجود :
أ-

عناوين أطراف الدعوى وأرقام هواتفهم.

ب-

صور من الشهادات العلمية واخلبرات العملية والتراخيص مبزاولة املهنة للمدعى عليهم ,وما
يفيد التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ت-

صك وكالة شرعية بإقامة الدعوى واملطالبة باحلق اخلاص إذا كان مقدم الشكوى وكي ً
ال عن
غيره.

ث-

صك شرعي بحصر الورثة (يف حالة الوفاة).

ج-

ما يفيد حظر سفر ذوي العالقة أو وجود وكالة شخصية حضورية أو كفالة غرمية مالية كافية
(.)40

 .5تعبئة مناذج بيانات املدعي واملدعى عليه (مرفق).
 .6تعبئة منوذج دراسة ومتابعة قضة (مرفق).
 .7طباعة القرارات على أن تشمل الرقم والتاريخ واملقدمة واملادة النظامية والقرار الوزاري القاضي
بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها.
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خامس ًا :إجراء عمل اللجان الطبية الشرعية :
 .1تعقد اللجان جلستها يف األماكن املخصصة لها بالوزارة أو املرافق التابعة لها يف الرياض ( ,)35ويف
املديريات العامة للشؤون الصحية يف املناطق األخرى (.)42
 .2يكون انعقاد اللجان بكامل أعضائها وبحضور أمني اللجنة ,وإذا تعذر حضور أحد األعضاء األساسيني
يخطر العضو االحتياطي حلضور اجللسة بد ًال عنه (.)41
 .3تعقد اللجان جلساتها خارج وقت الدوام الرسمي (.)41
 .4تسمع كل جلنة وتدون أقوال ذوي العالقة باللغة العربية فإذا كان أحدهم ال يتكلم اللغة العربية فعليه
اصطحاب مترجم يثق به أو أن يوافق على قيام أحد أعضاء اللجنة بالترجمة له ( ,)43ويقوم أمني
اللجنة بتدوين أقوال ذوي العالقة باللغة العربية ,مع أخذ تواقيع املدعي واملدعى عليه (عليهم) ومن ثم
تواقيع أعضاء اللجنة على محضر ضبط القضية.
 .5يحق للجان الطبية الشرعية االستئناس برأي من تراه من االستشاريني ألخذ مرئياته يف القضية أو
استدعائه حلضور جلسات اللجان ملناقشة ذوي العالقة.
 .6تصدر قرارات اللجان باألغلبية على أن يكون منها القاضي (.)44
 .7تتم صياغة القرارات بشكل بسيط ومفهوم مع ترتيب املوضوعات بشكل سليم ,وإيضاح حيثيات
القرارات بصورة كاملة على أن تكون أرقام املالحق واملراجع التي استندت عليها القرارات على درجة
كبيرة من الدقة وذات عالقة بالقضية.
تشمل قرارات اللجان على إيضاح موضوع الشكوى واسم مقدم الشكوى واملشتكى منه (منهم) ومكان حدوث
اخلطأ الطبي املهني وأقوال املدعي واملدعى عليه (عليهم) ,ثم دراسة القضية واتخاذ القرارات الالزمة والتوصيات
إن وجدت ,مع تذييل القرارات مبا يفيد حق الطرفني بالتظلم أمام ديوان املظالم خالل ستني يوماً من تاريخ

إبالغهما خطياً بقرار اللجنة ,ويف النهاية يتم التوقيع على القرارات من قبل جميع األعضاء.
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الفصل الثامن
التبليغ
أو ًال :التبليغ يف اللجان الطبية الشرعية :
 -1تبليغ املدعي :
 -1 -1موضوع التبليغ :
أ		-

يتم إبالغ املدعي باحلق اخلاص مبوعد ومكان جلسة اللجنة الطبية الشرعية باملنطقة ,وحضوره على
حسابه اخلاص ويطلب منه املثول أمام اللجنة يف الزمان واملكان احملددين (.)45

ب-

يتم التبليغ مبوجب النموذج املعد لذلك للتوقيع عليه (مرفق).

ت-

يف حال عدم حضور املدعي أو وكيل شرعي عنه يف املكان والزمان احملددين للجلسة على الرغم من
تبليغه رسمياً بذلك ,تقوم اللجنة الطبية الشرعية بتحديد موعد آخر بعد ( )30يوماً(.)45

ث-

يف حال عدم حضور املدعي أو وكيله الشرعي يف املعد الثاني احملدد له فعلى اللجنة استكمال النظر
يف القضية فيما يتعلق باحلق العام ,ويصرف النظر عن مطالبة املدعي باحلق اخلاص (.)46

ج		-

يبلغ املدعي خطياً مبلخص قرار اللجنة ونتيجته ( ,)47وإذا كان املدعي حاضراً جلسة صدور القرار
ومت التوقيع عليه من قبله ,اعتبر ذلك تبليغاً رسمياً له بالقرار.
 -2-1إجراءات تبليغ املدعي :

أ-

		
تقوم أمانة اللجنة الطبية الشرعية باملنطقة مبخاطبة صاحب الصالحية (مدير الشؤون
الصحية أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على
املستشفيات اجلامعية) مبوعد ومكان جلسة اللجنة.

ب -تقوم أمانة اللجنة بإرسال قرار اللجنة إلى صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير
اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات
اجلامعية) وذلك بعد صدوره من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
ت -يحيل صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية
وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات اجلامعية) املوضوع املراد تبليغه إلى إدارة
املتابعة لديه (أو ما مياثلها) يف احلالتني أ  ,ب أعاله.
ث -تقوم إدارة املتابعة املشار إليها (أو ما مياثلها) بتبليغ املدعي خطياً مبوعد جلسة اللجنة.
ج -تقوم إدارة املتابعة (أو ما مياثلها) بعد صدور القرار بإبالغ املدعي مبلخص القرار ونتيجته.
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 تبليغ املدعي عليه (عليهم) : -1-2موضوع التبليغ :
أ -إبالغ املدعي عليه (عليهم) من األطباء أو الفنيني ذوي العالقة بطبيعة ومضمون الدعوى املقدمة
ضده (ضدهم) ,ويطلب منه (منهم) املثول أمام اللجنة الطبية الشرعية املختصة باملنطقة يف الزمان
واملكان احملددين مع أخذ توقيعهم بالعلم (.)45
ب -يف حالة عدم حضور املدعي عليه (عليهم) رغم إبالغه (إبالغهم) رسمياً مبوعد ومكان اجللسة يؤجل
النظر يف الدعوى إلى جلسة ثانية يبلغ بها املدعى عليه (عليهم) مع أخذ توقيعه (توقيعهم) بالعلم(.)48
ج -إذا لم يحضر املدعى عليه (عليهم) اجللسة الثانية فصلت اللجنة الطبية الشرعية يف الدعوى ,ويعتبر
احلكم يف جميع األحوال حضورياً (.)48
د -يبلغ املدعى عليه (عليهم) خطياً مبلخص قرار اللجنة ونتيجته ( ,)47وإذا كان املدعى عليه (عليهم)
حاضراً 	(حاضرين) جلسة صدور القرار ومت التوقيع عليه من قبله (قبلهم) ,اعتبر ذلك مبثابة تبليغ
رسمي له (لهم) بالقرار.
 -2-2إجراءات التبليغ :
أ -تقوم أمانة اللجنة الطبية الشرعية باملنطقة مبخاطبة صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية
أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على 		
املستشفيات اجلامعية) مبوعد ومكان جلسة اللجنة.
ب -تقوم أمانة اللجنة بإرسال قرار اللجنة إلى صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير
اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات
اجلامعية) بعد صدوره وتوقيعه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
ت -يحيل صاحب الصالحية (مدير الشؤون الصحية أو مدير اخلدمات الطبية باجلهات العسكرية
وغيرها ,أو عميد كلية الطب – املشرف على املستشفيات اجلامعية) املوضوع إلى إدارة املتابعة له (أو
ما مياثلها) يف احلالتني أ ,ب أعاله.
ث -تقوم إدارة املتابعة املشار إليها (أو ما مياثلها) مبخاطبة مدير املنشأة الصحية مكان حدوث اخلطأ
الطبي املهني ليقوم مدير املنشأة الصحية املذكورة بتبليغ املدعى عليه (عليهم) خطياً مبوعد ومكان
جلسة اللجنة املختصة.
ج -تقوم إدارة املتابعة (أو ما مياثلها) بعد صدور القرار ,بإبالغ املدعى عليه (عليهم) مبلخص القرار
ونتيجته.
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ثاني ًا :التبليغ يف جلان املخالفات الطبية وجلان النظر يف مخالفات املؤسسات الصحية اخلاصة :
 .1يتم إبالغ ذوي العالقة كتابياً باملثول أمام اللجنة املختصة باملنطقة يف الزمان واملكان 			
احملددين من قبل اللجنة (.)50 ,49
 .2إذا لم يحضر املدعي عليه (عليهم) أو وكيل شرعي عنه (عنهم) بعد إبالغه (إبالغهم) رسمياً يحدد
موعد جديد حلضوره (حلضورهم) على أن ال تقل الفترة بني تاريخ اإلبالغ واملوعد اجلديد عن ثالثني
يوماً (.)52 ,51
 .3إذا لم يحضر املدعى عليه (عليهم) أو وكيل شرعي عنه (عنهم) يف املوعد الثاني احملدد له فعلى
(.)52 ,51
اللجنة استكمال النظر يف املخالفة والفصل فيها
 .4يخطر ذوو العالقة بقرار اللجنة املعتمد يف موعد ال يتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ اعتماد القرار(.)53,54
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الفصل التاسع
أو ًال  :ديوان املظالم :

التظلم

1.

1يجــوز التظلــم مــن قــرارات جلــان املخالفــات الطبيــة وجلــان مخالفــات املؤسســات الصحيــة اخلاصــة
واللجــان الطبيــة الشــرعية أمــام ديــوان املظالــم خــال ســتني يومــاً مــن تاريــخ إبــاغ قــرارات هــذه
اللجــان إلــى أطــراف القضيــة (.)55 ,44 ,23

2.

2تقــوم اللجــان املختلفــة بتزويــد ديــوان املظالــم باملســتندات املتعلقــة بالقضايــا والتعــاون مــع الديــوان
مبــا يخــدم هــذه القضايــا يف حالــة تظلــم أحــد طــريف القضيــة.

ثاني ًا  :وزير الصحة أو الوزير املختص يف اجلهات احلكومية األخرى :
مــع عــدم اإلخــال بالتظلــم أمــام ديــوان املظالــم علــى مــن يعتــرض علــى قــرارات اللجــان الطبيــة الشــرعية
وجلــان املخالفــات الطبيــة التقــدم باعتراضــه إلــى وزيــر الصحــة أو الوزيــر املختــص خــال مــدة أخصاهــا
ثالثــون يومــاً مــن تاريــخ إبــاغ القــرار رســمياً لــه ,وترســل املعلومــات الالزمــة لديــوان املظالــم عنــد إحالــة
القضيــة إليــه (.)56 ,28
ثالث ًا  :ال يجوز تنفيذ قرارات اللجان املختلفة إال بعد انقضاء مدة التظلم احملددة نظاماً.
رابعـ ًا  :يجــوز تنفيــذ قــرارات اللجــان املختلفــة قبــل انقضــاء مــدة التظلــم احملــددة نظامـاً وذلــك يف حالــة قناعــة
جميــع األطــراف بالقــرارات.
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املراجع
	•تعميــم مديــر عــام شــؤون املوظفــن رقــم  29/1/122382وتاريــخ  1424/10/28هـــ املبنــي علــى
تعميــم املقــام الســامي الكــرمي البرقــي رقــم /4ب 46638/وتاريــخ 1424/9/29هـــ بخصــوص
عــدم قبــول أي شــكوى مــا لــم تتوفــر املعلومــات الكافيــة واملوثقــة عــن مقدمهــا.
	•تعميم معالي الوزير رقم  11/116يف 1417/1/12هـ بخصوص قبول الشكاوى والتعامل معها.
	•املادة (-1-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•تعميــم ســعادة وكيــل الــوزارة للشــؤون التنفيذيــة رقــم  17/750/712وتاريــخ 1413/11/10هـــ بخصوص
التعامــل مــع امللــف الطبــي يف الدعــوى الطبيــة.
	•املادة ( )1/35من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة ( )2/35من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-2-39ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•تعميم سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  17/11/9يف 1413/1/7هـ.
	•املادة (-2-39ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة 1/25ل من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحته التنفيذية.
	•املادة (-3-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-4-38ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•األمر السامي الكرمي رقم /320/7م تاريخ 1411/2/15هـ.
	•املادة (-3ج) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة ( )37من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•قرار وزاري رقم  17/284وتاريخ 1421/3/9هـ بخصوص تسمية ممثلي االدعاء العام.
	•خطــاب ســعادة مديــر عــام اإلدارة القانونيــة رقــم  12/1/60540تاريــخ 1425/4/11هـــ بخصــوص
الوصــف الوظيفــي ومؤهــات مــن ميثــل االدعــاء العــام.
	•املادة (-1-37ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-1-38ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-2-38ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
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	•املادة (-1ب) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (-1أ) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة ( )38من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-2أ) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (-2ب) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (-3أ) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (-3أ) من القرار الوزاري رقم  12-1-214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (-3-38ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة ( )1-25من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (2-25ل) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (3-25ل-أ) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (3-25ل-ب) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (3-25ل-هـ) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة ( )37من نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية.
	•املادة ( )34من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-1-34ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة ( )35من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•تعميــم ســعادة وكيــل الــوزارة للشــؤون التنفيذيــة بالنيابة رقم  17/786تاريــخ 1420/10/25هـ بخصوص
نظــر اللجــان الطبيــة الشــرعية باحلقني اخلــاص والعام.
	•املادة (-4-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-3-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-6-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•خطــاب معالــي وزيــر الصحــة رقــم  17/24تاريــخ  1408/1/19هـــ بخصــوص إنشــاء أربــع جلــان طبيــة
شــرعية إضافيــة.
	•املادة (-7-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
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	•املادة ( )36من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-5-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-8-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-10-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (-9-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.
	•املادة (3/25ل/ج) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (-3هـ) من القرار الوزاري رقم  12/1/214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (3/25ل/د) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (-3و) من القرار الوزاري رقم  12/1/214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة (3/25ل/هـ) من الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (-3ز) من القرار الوزاري رقم  12/1/214تاريخ 1419/2/19هـ.
	•املادة ( )2-25من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة.
	•املادة (-11-36ل) من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان.

264

املالحق
	•الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان الصــادر باملرســوم امللكــي
رقــم م 3/وتاريــخ 1409/2/21هـــ .صــدر ت الالئحــة بالقــرار الــوزاري رقــم /17/288ل وتاريــخ
1410/6/26هـــ.
	•الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املؤسســات الصحيــة اخلاصــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 40/وتاريــخ
1423/11/3هـــ .صــدرت الالئحــة بالقــرار الــوزاري رقــم  12/1/45787وتاريــخ 1424/4/16هـــ.
	•نظــام املنشــآت واملســتحضرات الصيدالنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 31/وتاريــخ
1 4 2 5 /6 /1هـــ .
	•األمر السامي الكرمي رقم /320/7م وتاريخ 1411/2/15هـ.
	•تعميــم ســعادة مديــر عــام شــؤون املوظفــن رقــم  29/1/122382وتاريــخ 1424/10/28هـــ املبنــي
علــى تعميــم املقــام الســامي الكــرمي البرقــي رقــم /4ب 46638/وتاريــخ 1424/9/29هـــ.
	•تعميم معالي وزير الصحة رقم  11/116وتاريخ 1421/1/12هـ.
	•خطاب معالي وزير الصحة رقم  17/24تاريخ 1408/1/19هـ.
	•القرار الوزاري رقم  17/284وتاريخ 1419/2/19هـ.
	•القرار الوزاري رقم  12-1-214وتاريخ 1419/2/19هـ.
	•تعميم سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  17/750/712وتاريخ 1413/11/10هـ.
	•تعميم سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  17/11/9وتاريخ 1413/1/7هـ.
	•تعميم سعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم  17/786وتاريخ 1420/10/25هـ.
	•خطاب سعادة مدير عام اإلدارة القانونية رقم  12/1/60540تاريخ 1425/4/11هـ.
	•النموذج رقم ( : )10محضر حتقيق يف شكوى طبية.
	•منوذج كفالة غرم وأداء.
	•منوذج تعهد حضور جلسة اللجنة الطبية الشرعية.
	•منوذج دراسة ومتابعة قضية.

	•منوذج بيانات املدعي واملدعي عليه.
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