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 أخالقيات المهنة
 

 تشمل أخالقيات المهنة لألستاذ الجامعى فى كلية الطب جانبين أساسيين اليمكن الفصل بينهما:

 : أخالقيات المهنة كطبيباألول الجانب

 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: أخالقيات المهنة الثانىالجانب 

 

 
  الجانب األول:أخالقيات المهنة كطبيب

 
 تمهيد : 

 شرف المهنة : 

لقد جعلت األديان السماوية حفظ النفس البشرية وصيانتها في المرتبة الثانيةة بعةد حفةظ الديندفقةد 

م اإلسالم قتةل الةنفس  ال بالحقدقةال تعةالى: ]سةور    تَْقتُلُوااْ الونْْسَ  الْت وَ ََّوْرَل اللإوالُ ب لْ َ والَ  إ   َولَ حرَّ

ََلَو  د وأوجب القصاصد وحرم االعتداء على النفسد قال تعالى:[ 33اإلسراءد اآلية  ْن أَْجل  ذَل َك َكتَْبنَوا  م 

يعاً َوَمْن أََّْيَاَهوا ََنَ  ب ْسَرائ يَل أَناْلُ َمن قَتََل نَْسساً َ غَْير  نَْسٍ  أَْو فََساٍد فَ   األَْرض  فََكأَنَْما قَتََل النْاَس َجم 

 ً يعا دوبصحة مهنة الطب تتعلق بالنفس البشرية ؛ وألن [ 33] سور  المائد  د اآلية   فََكأَنَْما أََّْيَا النْاَس َجم 

طلة  أو يفقةةد  وبالعقةل البشةرو وقايةة لة  مةا يع دقاية لة  ممةا يعطلة  أو ي يةل وجةود دواإلنسةاندوحيات 

أسةةرار وهةةي مةةن أثمةةن مةةا لديةة  ومةة تمن علةةى  دون الطبيةةب مةة تمن علةةى صةةحة اإلنسةةانوجود دولكةة

وِ  اللْوالُ قةال تعةالى:ن أشةر  المهةن وأنبلهادوأجلَّهاصارت مهنة الطب مةدالمرضى وأعراض الناس
يَْرفَ

ْلَم َدَرَجاتٍ  يَن أُوتُاا اْلع  نُكْم َوالْذ  يَن آَمنُاا م   .[11داآلية:المجادلةر  ] سو الْذ 

. قةال الشةافعي رحمة  وقد أجمع العلماء والحكماء علةى شةر  مهنةة الطةب وعظةم أهميةة الطبيةب 

الل : ) صنفان ال غنى للناس عنهما : العلماء ألديانهم د واألطباء ألبدانهم ( د وذكةر الةرا و فةي فضةل 

فةةاأ أهةةل األديةةان والملةةض علةةى تفضةةيل األطبةةاء: ) أنهةةم قةةد جمعةةوا خصةةاال  لةةم تجتمةةع لتيةةرهم د منهةةا ات

صناعتهم د واعترا  الملوض والسوقة بشد  الحاجة  ليهم د ومجاهدتهم الدائمة باكتشا  المجهول فةي 

 المعرفة وتحسين صناعتهم د واهتمامهم الدائم بإدخال السرور والراحة على غيرهم (.

  بمةا يليةق بقةدرها ومكانتهةاد وعظيم شرفها لةم يسةع   ال أن يتصةرفإن عر  الطبيب قدر مهنت  

ل وخصةةال تسةةيء لسةةمعت  وسةةمعة فيسةةمو بنفسةة  عةةن ارتكةةاب كةةل مةةا ال يليةةق بةة  وبمهنتةة  مةةن أعمةةا

من خةةةداي فةةةي العمةةةل وخلةةة  للمواعيةةةددوادعاء مةةةا ال يعةةةر دفينتقص ذلةةةض مةةةن قةةةدر  عنةةةد دمهنتةةة 

ٍٍ َخْيوراً يَووَر ُ فََمون يَْعَموْل م   الناسدويكتةب فةي كتةاب سةيئات  عنةد اللة  تعالىدقةال تعةالى: (  7) ثْقَواَل ذَْر

اً يََر ُ  ٍٍ َشرإ ثْقَاَل ذَْر  . [ 8د  7سور  ال ل لة د اآليتان ]  َوَمن يَْعَمْل م 
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 وت داد مهنة الطب شرفا   ذا روعي فيها شرطان أساسيان : 

م عمةال  أن  ن الل  يحب  ذا عمةل أحةدك: ))ال رسول الل  أن تمارس بكل  تقان و خالص د ق ولهما :أ

 يتقن  (( .

أن يراعي الطبيب في سلوك  وتصرفات  الخلق الكريم الذو يةممر بة  رب العةالمين ورسةول   وثانيهما :

الكريم صلى الل  علي  وسلَّم د فعلى الطبيب أن يجيد عمل  ويتقن صنعت  ويتص  بكل صفة حسنة تليق 

لنةةاس ويمسةةحون مالمهةةم ويفرجةةون و حبةةا  اللةة  عةة  وجةةل لمةةن يقضةةون حةةوائ  اذبالشةةر  الرفيةةع الةة

 كربهم.

 وفيما يلي نعرض ألخالأ الطبيب وخصائص  .

 

 

 األول الباب

 أخالق الطبيب وخصائصال
علةى الطبيةةب أن يعلةةم جيةدا  أنةة  فةةي موضةةع قيةاد  المجموعةةة التةةي يكمةةل بعضةها بعضةةا  فةةي الحقةةل 

مةن األخةالأ الحميةد  د ويعمةل الطبيد وأن  في موضع القدو  منهم د وبالتالي فعلي  أن يتحلى بخصةال 

 على تنميتها في نفس  وفيمن حول  ممن يعملون مع  د ومن بين تلض الخصال ما يلي : 

معنا  أن يقصد اإلنسان بعمل  وج  رب  د وال يقصد ب  أحدا  سوا  د ومن أهم ما  اإلخالص : (1

مالة  كلهةا للة  ى الطبيةب أن يخلةص أعلةيجب أن يتص  ب  الطبيب  خالص النية لل  تعالى د فع

وجل في كل أحوال  د وأن  محاسب على كل صتير    تعالى د وعلي  أن يستشعر مراقبة الل  ع

 وكبير  ؛ ألن الل  خلقنا ويعلم سرنا ونجوانا د ويعلم ما توسوس ب  أنفسنا .

 د وفي مقدمتها ما يلي :  التحلي بمكارم األخالق (3

  الصدق : –أ 

اللة  الصةادقين علةى صةدقهم د و  نةاس كلهةم فةي معةامالتهم ويجةمن الصةفات التةي يحتةال  ليهةا ال

ْدقُُهْم لَُهْم َجنْاٌت  القيامة د قال تعالى : وينفع الصدأ صاحب  يوم  ق يَن ص  ُِ الْصاد  قَاَل اللإالُ َهذَا يَْاُل يَنسَ

ََْنهُ  ََ اللإالُ  يَن ف يَها أَََداً ْرض  ن تَْ ت َها األَْنَهاُر َخال د  ي م  يمُ تَْجر  ََْنالُ ذَل َك اْلسَْاُز اْلعَظ  ] سةور    ْم َوَرُضااْ 

 [.111 المائد  د اآلية :

والصدأ صفة أساسية من صفات الطبيب د وهو لةيس صةدأ الكلمةة فحسةب د بةل هةو صةدأ النيةة 

وصدأ العمل واألداء أيضا  د ولذا فهو يشمل العالقات اإلنسانية كلهةا د وال يليةق بمةن كةان قةدو  لتيةر  

والحكمةةة أن يةةتهم بالكةةذب ناهيةةض أن يعةةر  بةة  د وال شةةض أن الطبيةةب مةةن قيةةادات وفا  بالمعرفةةة موصةة

المجتمع د يموى  لي  المكةروب بالعلةل واآلالم د وهةو واثةق مةن صةدأ الطبيةب فةي عملة  وقولة  د فةإن 

 اهت ت تلض الثقة ضاي كل جهد الطبيب .

 اهة : زاألمانة والن –ب 

ب ْن اللإوالَ  : فرض أدائها ألهلهةا د فقةال تعةالى ة في القرمن الكريم وأكد علىلقد عظَّم الل  شمن األمان

َهوا والطبيةب مة تمن علةى األرواا واألعةراض د  [88داآليةسةور  النسةاء]  يَأُْمُرُكْم أَن تُوددوواْ األََمانَوات  ب لَو  أَْهل 

علةةى وجههةةا الصةةحين د ومةةن  فالبةةد أن يتصةة  باألمانةةة د وأن يةة دو هةةذ  األمانةةةواألبةةدان والعقةةول د 

ونةاتهم د وأن يحفةظ قةيم مجتمعة  ناألمانة المحافظة على أسرار المرضى وما يطلع علي  الطبيب من مك
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 الذو يعيش في  د وال يخون القسم الذو أدا  عند بدء م اولة مهنت  .

 التواضع واحترام اآلخرين: –ج 

بَواُد  ت عبةاد  الم منيندفقةال تعةالى:لقد جعل الل  سبحان  وتعالى صفة التواضع مةن أول صةفا  َ َو

 ً لُاَن قَوالُاا َسواَلما ََلَ  اأْلَْرض  َهْاناً َوب ذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاه  يَن يَْمُشاَن  ] سةور  الفرقةاند اآليةة   الْرََّْمن  الْذ 

33 ] . 

كمةا علية  أن  أن يكون متواضعا  فال يتكبر على مرضا  د أو يحتقةرهم مهمةا كةان شةمنهم دفعلى الطبيب 

يحترم كل من يتعامل مع  من مرضى أو أوليائهم د فهذا يجعل  موضةع احتةرام اآلخةرين د وال يتواضةع 

اللة    من كان في قلبة  مثقةال حبةة مةن خةردل مةن كبةر كبَّة) ال رفيع النفس وع ي ها د قال رسول الل :

 .على وجه  في النار ( 

 الصبر والحلم :  –د 

د والتعامل مع نوعيات مختلفة من فئات المجتمةع يتطلةب قةدرا  كبيةرا  مةن الطب مهنة شاقة مضنية 

طبيةب الصةبور يتحمةل من الصةبر والحلةم د فالالصبر وسعة الصدر د فالبد للطبيب أن يتحلى بقدر كبير 

يمتنةع د ويعذر ضيق خلق بعضهم بسبب المرض واأللم د وال يقابل األذى بمثلة  كةمن تصرفات المرضى

د ومةن الصةفات المحمةود  في  عطائ  حق  الكامل من الرعايةد أو يقصر ض أغلظ مثال  عن معالجة مري

العمةل وسةعة مة للصةبر د وهمةا صةفتان يكتسةب بهمةا الطبيةب قةو   في اإلنسان عامة صفة الحلم المال

 .الصدر د وهما محمودان

 العطف والمحبة والرحمة :  -هـ 

وعلية  أن يكةون لبقةا  د د يهمد رفيقا  بهم د ورحيمةا  وفا  علطدعنبتي أن يكون الطبيب محبا لمرضا ي

الطبيةب النةاجن يرعةى نفسةية د وسمتلطفا  بمرضا  د فال يقول لهم ما يوهنهم أو يوقعهم في براثن اليةم

التي تعين  على التخلص من األوهام د ويوصل  لي  حقيقة المرض بلط  د ويلجم  لى األساليب المريض

 ستعدادات  الذهنية والنفسية . ودقة تناسب فهم المريض وا

للرحمة كمال في الطبيعة يجعةل المةرء يةرأ د و والرحمة هي العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة

 آلالم الخلق ويسعى إل التها د ويمسى ألخطائهم فيتمنى لهم الهدى .

للة  صةلى اللة  علية  وقد أمر اإلسالم بالتراحم العام د وجعل  من دالئل اإليمان الكامل د قال رسول ا

 لم : )) من ال يرحم الناس ال يرحم  الل  (( .سو

وقد تمخذ الرحمة الحقة طةابع القسةو  وليسةت كةذلض ؛ فنجةد الطبيةب عنةدما يجةرو بالجسةم جراحةة 

يق اللحةمد وقةد يضةطر لتهشةيم العظةام وبتةر األعضةاء د ومةا يفعةل ذلةض  ال رحمةة  لتم مبضع  يستخدم

 لبشر تصنع العجائب. ن الرحمة باوبالمريض .

   ) العدل ( : -و

ََّْسووان   فةةي كةةل أمةةور الحيةةا  د قةةال تعةةالى: هةةو أمةةر  لهةةي يجةةب اتباعةة            ب ْن اللإووالَ يَووأُْمُر َ اْلعَووْدل  َواا 

  [  : 19سور  النحل د اآلية] . 

صةةفا  وهةةو أحةةد القواعةةد األساسةةية التةةي يجةةب أن يتسةةم بهةةا الطبيةةب د فالطبيةةب يجةةب أن يكةةون من

لمرضا  عادال  في معاملتهم د وذلض ألنهم في كثير من األحيان يسلمون  لي  أمورهم د ثقة ب  ولحاجتهم 

أن يسةتتل الطبيةب هةذ  الثقةة د وهةذ  الحاجةة فيةنقص المةريض حقة  د   د فال يجو   لى نصح  وخدمت

الماديةةة التةةي تثقةةل سةةواء كةةان ذلةةض الحةةق فةةي نةةوي الرعايةةة الطبيةةة المناسةةبة للمةةريض أو فةةي التكلفةةة 

 المريض أو وليّ  أو جهة عمل  .
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 محاسبة النفس :  (3
التة  كثيةرا  مةا تكةون شةمنا  عامةا   الطبيب في التالب شخصية مرموقة د ولةذا فةإن أخطةاء الطبيةب و

يتناقلةة  النةةاس د ومةةن ثةةمَّ فإنةة  ينبتةةي للطبيةةب أن يحاسةةب نفسةة  قبةةل أن يحاسةةب  غيةةر  د أو أن تتناقةةل 

د ومحاسبة النفس تكةون فةي كةل أمةر حتةى مةا يحقةر  المةرء مةن  الت وهفةوات د كةمن  أخطائ  األلسن

يجامل بعض الناس على حساب بعضهم د ولو بقدر يسير د أو يقدم أو ي خر دون وج  حق د أو يتمخر 

 عن مرضا  د أو يتكلم دون حساب لكلمات  .

 البعد عن محقرات الذنوب وصغائرها :  (4
في أمور مستقبحة أو مستهجنة كالنميمة والهم  واللم  وكثر  الكةالم  بالطبيب أن يخوضال يليق 

والجدل وكثر  الضحض والتلفظ باأللفاظ غير المقبولة في المجتمع وخاصةة أثنةاء أدائة  لواجبة  د  ذ هةو 

 قدو  لتير  .
 

 الثانَ الباب

 جبات الطبيب ن ا المريضاو
 : تمهيد

و ذا أوجاعة  قريةب مةن اللة  حقيةق برحمتة دعلةى د وهو في صبر   ن المريض شخص قيدت  العلة

 .األمراض وأذاقت  أشد العذاب؟!! كان مس الشوكة يكفر من سيئات الم مندفما بالض عمن برحت ب 

لذلض يجب أن يحاذر الطبيب من اإلساء   لةى المرضةى د واالسةتهانة بةراحتهم د فةإن القسةو  معهةم 

 جرم غليظ .

ات الخاصةة واجبةة د فةإن أولئةض المصةابين يسةتقبلون الحيةا  فالرحمة مع المرضةى وذوو االحتياجة

أن ن اخةةذهم بمةةا   وجةةل فةةال يجةةو  بوسةةائل منقوصةةة تعجةة هم عةةن المسةةير فيهةةا د وقةةد عةةذرهم اللةة  عةة

 أعفاهم الل  من  .

ٌَ قال تعةالى: يض  ََّوَر ََلَو  اْلَمور  ٌَ َوَل  وَرَ  ََّوَر َْ
ََلَو  اأْلَ ٌَ َوَل  َمو  ََّوَر َْ ََلَو  اأْلَ سةور  ] لَوْيَ  

 .[17داآليةالفتن

على الطبيب أن يبذل كةل مةا فةي وسةع  لعةالل مرضةا  فيقةدم الرعايةة الطبيةة الال مةة لهةم د والتةي 

تجنبا  اإلضرار ب  د محترمةا  م دلحة المريضتقتضيها احتياجاتهم الطبية بدقة و تقان ساعيا  لتحقيق مص

 منها : كرامت  د مراعيا  لحقوق  د وذلض في  طار األخالأ د و

 أوالً : حسن معاملة المريض : 

 من واجب الطبيب نحو مريض  حسن معاملت  في كل األحوال د ويشمل ذلض األمور التالية : 

 حسن االستماي لشكوى المريض وفهم معانات  د حتى يق  على مراد  . (1

سةتوا  مهمةا كةان ماء والسخرية بة   تجنب التعالي على المريض والنظر  الدونية د أو االسته (3

 العلمي أو االجتماعي .

احتةةرام وجهةةة نظةةر المةةريض د خاصةةة فةةي األمةةور التةةي تتعلةةق بةة  شخصةةيا  وال يمنةةع ذلةةض مةةن  (3

 توجي  المريض التوجي  المناسب لحالت  .

المساوا  في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التفريق بينهم في الرعاية الطبية بسبب تبةاين  (4
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 ة أو شعورهم الشخصي نحوهم .مراك هم األدبية أو االجتماعي

الرفق بالمريض عنةد الفحةص . فمةا دخةل الرفةق فةي شةيء  ال  انة  د ومةا نة ي مةن شةيء  ال  (8

 شان .

عةةدم ارتكةةاب مخالفةةات شةةرعية مثةةل الكشةة  عةةن العةةورات أو غيرهةةا بحجةةة عالقتةة  المهنيةةة  (3

 رها .بالمريض أو المريضة د فإذا كان كش  العور  ضرور  طبية فالضرور  تقدَّر بقد

  جراء الفحوص الطبية الال مة للمريض دون  ضافة فحوص ال تتطلبها حالت  المرضية . (7

 االقتصار في وص  الدواء أو  جراء العمليات الجراحية على ما تتطلب  حالة المريض . (8

االمتناي عن أو ممارسات قد تضر بةالمريض مثةل اسةتخدام طةرأ تشخيصةية أو عالجيةة غيةر  (1

 معتر  بها علميا  . متعار  عليها أو غير

تحرو الصدأ في  خبار المريض أو من ينوب عن  بالحالة المرضية وأسبابها ومضةاعفاتها  (19

د وفائد  اإلجراءات التشخيصية والعالجية د وتعريفهم بالبدائل المناسةبة للتشةخيص أو العةالل 

 بمسلوب واضن .

ل أكثةر فعاليةة  ذا  حالة المريض على طبيب مخةتص بنةوي مرضة  أو  لةى طبيةب لدية  وسةائ (11

. وال يجو  للطبيب أن يتباطم في اإلحالة متى كان ذلض في مصةلحة ذلضاستدعت حالة المريض 

 المريض .

 عند  حالت   لى طبيب مخر .الطبيب أنها ال مة لعالل المريضد تقديم المعلومات التي يعتقد (13

طبيةب أال يمتنةع عند رغبة المريض في استشار  طبيب مخر ) فيما يخص مرض  ( د فعلى ال (13

للمريض الحصول علةى التقةارير والمعلومةات الال مةة ل عن تحقيق رغبة المريض د وأن يسهَّ 

 لذلض .

لة  الحةق فةي الحصةول علةى المعلومةات  دراض أن للمريض الحق في أن يتيةر طبيبة  د وأنة   (14

 المدونة بسجل  الطبي أو الحصول على التقرير الطبي الذو يشرا حالت  المرضية .

ستمرار في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بممراض غيةر قابلةة للعةالل اال (18

 أو مستعصية أو مميتة حتى في اللحظات األخير  من حياتهم .

 التمكد من أن المريض يتلقى العناية الطبية الال مة أثناء غياب الطبيب. (13

سعافية حتى ت ول الحاجةة  لية  أو االستمرار في تقديم العالل الال م للمريض في الحاالت اإل (17

 حتى تنتقل رعايت   لى طبيب ك ء.

تخفيةة  مالم المةةريض بكةةل مةةا يسةةتطيع  ومةةا يتةةاا لةة  مةةن وسةةائل عالجيةةة نفسةةية وماديةةة د  (18

 و شعار المريض بحرص  على العناية ب  ورعايت  د فثقة المريض بطبيبة تساعد في شفائ .

مةا  د وكيفيةة حفظة  لصةحت  ووقايتة  مةن تثقي  المريض عن مرض  خصوصا  وصحت  عمو (11

د ومةةن أهمهةةا التثقيةة  المباشةةر وجهةةا  لوجةة  أو اسةةتخدام والفعالةةةاألمةةراض بةةالطرأ المناسةةبة 

السةةلوض الةةذو يسةةبب المةةرض  وأن يعةةر  المةةريض. ائل الفعالةةة األخةةرى متةةى تةةوفرت لةة الوسةة

 التدخين .د وأن يعر  السلوض الذو يقي  من المرض فيتبع  كاإلقالي عن فيتجنب 

 ثانياً : استئذان المريض : 
جسم اإلنسان ونفس  وعقل  من خصوصيات  التي ال يجو  ألحد أن يتصةر  فيهةا بتيةر رضةا  د وحتةى 

 يكون  ذن المريض مشروعا  د فالبد أن تتحقق في  بعض األمور مع توافر الشروط التالية : 

 جراء طبةي د ولةذا علةى الطبيةب  أن يكون المريض على معرفة تامة بما يراد القيام ب  من (1
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أن يقدم للمريض معلومات وافية عما سيقوم ب  د وما هو مطلوب من المريض فعل  د وما 

 سيترتب علي  من صعوبات ومخاطر .

أن يكون المريض قادرا  على اسةتيعاب وفهةم المعلومةات التةي قةدمت لة  حتةى يعطةي اإلذن  (3

 أو  كرا .عن وعي و دراض واقتناي تام دون استتفال ل  

عمليةات الجراحيةة كةإجراء ال أن يكون اإلذن مكتوبا  عند ع م الطبيب القيام بةإجراء تةدخليد (3

 العينة من الكبد مثال  . ذ( كمخ Interventionalأو اإلجرائيات )

 من المريض األمور التالية : أن يراعي عند أخذ اإلذن  (4

 ذا كةةان ال يعتةةد  –ى ( أو مةةن يمثلةة  ت خةةذ موافقةةة المةةريض البةةال  العاقةةل ) ذكةةرا  كةةان أو أنثةة -

 قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وفقا  لما ينص علي  نظام م اولة مهنة الطب. –بإرادت  

 إذن المرأة :  -
للمرأ  البالتة العاقلة اإلذن بالعمل الطبي المتعلق بها بما في ذلض العمليات الجراحية د  ال ما يتعلةق 

انع الحمل أو استئصةال الةرحم أو غيرهةا مةن اإلجةراءات خاصةة الم ديةة باإلنجاب مثل استخدام مو

 لى العقم د فالبد من موافقة ال ول أيضا  د  ال في الحاالت الطارئة والضرورية فيكتفي بإذن المةرأ  

. 

 إذن قاصر األهلية :  -
الطفةل أو غيةر كفاقةد الةوعي أو الةذو ال يعتةد بإذنة  كالمريض الةذو ال يسةتطيع أن يةمذن بالعمةل الطبةي 

العاقل ينوب عن  ولية  الشةرعي فةي اإلذن بةإجراء العمليةات الجراحيةة ومةا فةي حكمهةا مةن اإلجةراءات 

التداخلية د و ذا تعذر الحصول علةى الموافقةة أو كةان هنةاض خةو  مةن الضةرر البةال  أو المةوت فةيمكن 

المحظوراتد أما ما دون ذلض  للطبيب أن يقوم باإلجراء الطبي دون انتظار اإلذن ؛ ألن الضرورات تبين

   باإلذن العام للعالل من أحد والدي  أو المرافق مع  ممن يعتد بإذن . ىمن اإلجراءات فيكتف

 اإلذن في الحاالت اإلسعافية :  -
  فةةي حالةةة تعةةرض المةةريض للهةةالض أو الخطةةر الحاصةةل أو المتوقةةع حدوثةة  بدرجةةة كبيةةر  د يجةةو

نتظةار اإلذن  ذا تةرجن لدية  أن ذلةض سةينقذ حيةا  المةريض أو للطبيب أن يقةوم بالعمةل الطبةي دون ا

 يجنب  الضرر البلي  .

 ثالثاً : طمأنة المريض : 
 على الطبيب أن يستخدم مهارات  في طممنة المريض وتخفي  مصاب  د ومن ذلض القيام بما يلي : 

 تلمس احتياجات المريض النفسية واستكشافها . -

علومات عن حالتة  الصةحية بوضةوا د وعةدم حجةب معلومةات ت ويد المريض بما يكفي من الم -

 مهمة تساهم في طممنت  و  الة مخاوف  .

التفاعل اإليجابي مع مشاعر المريض وأحاسيس  د و عطائ  فرصة كافية للتعبير عن مشةاعر   -

 وأحاسيس  تجا  المرض والعالل وتصحين أفكار  .

 استعجال.  عطاء المريض الوقت الكافي الستيعاب ما يقال دون -

تذكير المريض بمن المةرض ابةتالء مةن اللة د وأن فية  تكفيةر ورحمةة د دون مبالتةة فةي ذلةض د  -

فالرسول صلى الل  علي  وسلَّم يقول : )) مةا يصةيب المة من مةن نصةب وال وصةب وال هةم وال 

 غم د حتى الشوكة يشاكها  ال كفَّر الل  بها من خطايا  (( .

  المريض والوقو  بجانب  والقيام بذلض فعةال فةي جميةع مراحةل تمكيد الطبيب استعداد  لمساعد -
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 المرض د وحتى في حاالت األمراض المستعصية .

 الدعاء للمريض : 
يحسةةن بالطبيةةب أن يتمثةةل بةةالخلق الكةةريم فيةةدعو لمريضةة  بالشةةفاء بصةةدأ د ومعلةةوم أن هةةذا يقةةوو 

لل  ) صةلى اللة  علية  وسةلَّم ( رسول االمريض على تحمل المرض د ويطيب نفس  ؛ فقد كان من هدو 

 ذا أتى مريضا  يمسن بيد  اليمنى د ويقول : )) اللهم رب الناس د اذهب البمس د واش  أنت الشافي ال 

يحضر  شفاء  ال شفا ض د شفاء ال يتادر سقما  (( د وقال علي  الصال  والسالم : )) من عاد مريضا  لم 

ال عافةا  اللة  مةن ذلةض  لعظةيم رب العةرش العظةيم أن يشةفيض : اسةمل اللة  اأجل  د فقال عند  سبع مرات

 .المرض (( د ومن أساسيات اإليمان أن يحب اإلنسان ألخي  ما يحب لنفس  

 اإلخبار عن األمراض الخطيرة : 
ال تعارض بين طممنة المريض و خبار  بمرض  و ن كان خطيرا  ومميتا  د فمن حق المةريض أن يعةر  

ضة  وأعراضة  ومتالتة  علةى وجة  العمةوم د و ذا طلةب المةريض تفصةيال  أكثةر عن حالت  الصةحية ومر

فينبتي أن يجاب  لى طلب  د وللطبيب هنا أن يستخدم تقديرات  اإلنسانية في جدوى  خبار المريض ومةا 

 هي المعلومات التي يخفيها بين يدي  مراعيا  ما يلي : 

  عداد المريض نفسيا لتقبل الخبر .عدم مفاجم  المريض بالخبر السيئ ومراعا  التدرل و (1

 االقتصار على المعلومات التي تفي بمعرفة المةريض وفهمة  لحالتة  الصةحية دون الةدخول فةي (3

 ويفضل  عطاء المريض معلومات يمكن  استيعابها في حالت  تلض .يد من قلق د تفصيالت قد ت

لةذو يكةون فية  المةريض اختيار ال مان والمكان المناسبين إلخبار المةريض د ويفضةل الوقةت ا (3

مستقرا  نفسيا  وجسديا  ومتهيم لتقبل الخبر د ويفضةل وجةود أحةد أقاربة  الةذين يحتةرمهم ويثةق 

 بهم د فقد يسهل هذا مهنة الطبيب د ويفضل اختيار مكان مناسب لإلخبار .

 عطاء وقت كافي لإلخبار فينقل الطبيب هذا الخبر د وهو هادئ النفس وأال يشعر المريض أن   (4

 في عجلة من أمر  أو أن  مشتول .

على الجوانةب اإليجابيةة د  ذ ية دو هةذا  لةى بعة  األمةل فةي نفةس المةريض كةمن يةذكر   التركي (8

نسةةبة الةةذين عاشةةوا بعةةد  صةةابتهم بهةةذا المةةرض علةةى سةةبيل اإلجمةةال د ويحسةةن عةةدم الطبيةةب 

 التطرأ لفتر   منية معينة .

مكان وعدم ع ل  أو البعد عن  بمةا يشةعر  بةمن تخفي  مالم المريض النفسية والجسدية قدر اإل (3

الطبيب قد يمس من حالت  والمناسب أن يخبر المريض بهذا الخبر طبيب ذو خبر  ودراية بهذا 

أن الطبيب المعال  هةو الةذو يخبةر المةريض وال يتةرض ذلةض لمةن  النوي من المرضى د واألصل

 يس ل  عالقة بالمريض .بذلض د أو من ل  هو دون  من األباء أو من ليس ل  خبر

للطبيب أن يستخدم تقديرات  في جدوى  خبار المريض بج ء من الحقيقةد أو االقتصاد في بيان  (7

 ذلض على ذوو المريض  ذا رأى أن ذلض أصلن .

 رابعاً : حفظ سر المريض وكتمانه : 
 دو  لى  فشائها اطالي الطبيب على أسرار المريض ال يبين ل  كش  هذ  األسرار والتحد  عنها بما ي

  ال في الحاالت االستثنائية التالية : 

 ذا كان اإلفشةاء لةذوو المةريض أو لتيةرهم مفيةدا  لعالجة  د أو فية  حمايةة للمخةالطين لة  مةن  -1

وفةي هةذ  الحالةة يقتصةر اإلصابة بالمرض ) مثةل األمةراض المعديةة أو  دمةان المخةدرات ( د 

 اإلخبار على من يمكن أن يضار .
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على اإلفشاء مصلحة راجحة للمجتمع أو دفع مفسد  عنة  د ويكةون التبلية  للجهةات  ذا ترتب  -3

 الرسمية المختصة . وأمثلة ذلض ما يلي : 

 للحيلولة دون ارتكاب جريمة.ناجمة عن حاد  جنائي د أو  اإلبالغ عن وفا  -

 التبلي  عن األمراض السارية أو المعدية. -

  ذا طلب من  ذلض من جهة قضائية. -

د على أن يكون بكفاءت  أو كيفية ممارست  لمهنت ة موجهة  لى الطبيب أو ذوي  تتعلق دفع تهم -

 اإلفشاء أمام الجهات الرسمية.

 اء لترض التعليم بالضوابط التالية :شاإلف -3

يمكن للطبيب  فشاء بعض أسرار المريض  ذا دعت الحاجة  لى ذلض مةن أجةل تعلةيم األطبةاء أو  -

د على أن يقتصر ذلةض لتةرض التعلةيم فقةط د وأن يحةافظ علةى أعضاء الفريق الصحي اآلخرين 

عةةدم  بةةرا  مةةا يةةدل علةةى هويةةة المةةريض وشخصةةيت  مةةا لةةم يكةةن ذلةةض ضةةروريا  د وبعيةةدا  عةةن 

 المساءلة.

يمكن للطبيب تصوير بعض أج اء جسم المريض لترض طبي او تعليمي بعد استئذان  فةي ذلةض  -

علةى شخصةية المةريض وكشة  هويتة  د و ذا  د شريطة أن ال يكون فةي هةذا التصةوير مةا يةدل

العينةين  ىدعت الحاجة  لى تصوير الوج  ألغراض التعليم فيجب أخذ موافقة خطية د وأن تتطة

  ال للضرور  العلمية.

 خامساً : مراعاة أحكام كشف العورة : 
ى المةريض د وقةد يحتةال  لةبتشةخيص األمةراض أو عالجهةا  لةى فحةص يحتال الطبيب مةن أجةل القيةام 

كش  المريض عن عورت  د كما يحتال  لى ذلض غير  ممن يستعين بهم الطبيةب فةي بعةض اإلجةراءات 

 المتعلقة بالفحص الطبي كفني األشعة أو غيرهم .

ال يحل للطبيب وال لتير  أن يطالب المريض بالكش  عن عورت   ال  ذا تعذر وجود الوسائل التي يمكن 

   للعور .بواسطتها تحقيق مهمة الفحص بدون كش

وأمةةا فةةي حالةةة اإلباحةةة فيجةةب االقتصةةار علةةى القةةدر الةةذو تسةةد بةة  الحاجةةة دون  يةةاد  عليةة  د وكةةذلض 

 االقتصار عل الوقت المحتال  لي  دون  ياد .

 للعالج :  ضسادساً : حالة رفض المري
لعةالل اسةتعمال  لعلى الطبيب في حالة رفض المريض للعالل أن يشةرا لة  اآلثةار المترتبةة علةى عةدم 

المترتبة على ذلض بصدأ وعدم مبالتة د كما علي  أن يسجل  قرار المريض بةذلض والتطورات المرضية 

 الطبيب مسئوليت  . يكتابيا  يخل

وفي كل األحوال فعلى الطبيب أن يتمكد من أن المةريض الةذو يةرفض العةالل مةا  ال مةدركا  وفةي كامةل 

مةةة لحمايةةة المةةريض وتحقيةةق  أن يتخةةذ األسةةباب الالقةةوا  العقليةةة و ن لةةم يكةةن كةةذلض فعلةةى الطبيةةب 

 مصلحت .

 سابعاً : االعتذار عن عالج المريض : 
و مهنيةة قةد أيمكن للطبيب في غير الحاالت اإلسعافية أن يمتنةع عةن عةالل المةريض ألسةباب شخصةية 

ن يوجد ة أن ال يضر ذلض بصحة المريض وأطشريت دو  لى اإلخالل بجود  الخدمة المقدمة للمريض د 

 من يقوم بعالل المريض بدال  عن  .

 ثامناً الرعاية الطبية للمقيدة حرياتهم : 
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على الطبيب المكلة  بالرعايةة الطبيةة للمقيةد  حةريتهم أن يةوفر لهةم رعايةة صةحية مةن نفةس النوعيةة 

ة أفعةال والمستوى المتاحين لتير المقيد  حريتهم د ويحظر علي  القيام بمو أعمال  يجابية أو سلبية بمية

في عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسةية أو الةال  نسةانية د أو التواطة   تشكل مشاركة

 أو التحريض على هذ  األفعال.

وكذلض يحظر علي  استخدام معلومات  ومهارات  المهنية للمساعد  فةي اسةتجواب المقيةد  حةريتهم علةى 

ليةةة لهةةم د أو المشةةاركة فةةي  جةةراء تقييةةد حركةةة المقيةةد  نحةةو يضةةر بالصةةحة أو الحالةةة البدنيةةة أو العق

 د أو العقلية للمقيد  حريتهم.طبية محضة لحماية الصحة البدنية حريتهم  ال  ذا تقرر ذلض وفقا  لمعايير
 

 

 الثالث الباب

 واجبات الطبيب ن ا مجتمعال
مكانة اجتماعيةة خاصةة  يتمتع الطبيب في المجتمع بموضع عال من الثقة ؛ ولذا فالمجتمع منن الطبيب

غير متاحة لتير  من أفراد المجتمع وبالمقابل يتوقع المجتمع من الطبيب اسةتخدام تلةض المكانةة لخدمةة 

المريض وااللت ام من قبل الطبيب بمعايير األخالأ العالية فةي تصةرفات  د وعلةى الطبيةب أن يسةهم فةي 

ضي  المصلحة العامة د ويكون ذلض من خالل خدمة المجتمع من خالل مهنت  وبكل  مكانات  حسب ما تقت

 التالي : 

أن يكون قدو  ألفراد مجتمع  د فالطبيب الذو يفتقد القيم األخالقية في حياتة  الخاصةة ال يسةتطيع  -1

كةةان مةةن حملةةة أعلةةى المةة هالت العلميةةة ؛ ألن فاقةةد الشةةيء ال  وافتعالهةةا فةةي نشةةاط  المهنةةيد ولةة

  يتفاعل مع قضايا  المحلية والعامة وعلية  أن ال يعةيش يعطي  د والطبيب عضو فعال في مجتمع

 في برل عاجي بعيدا  عن مشكالت مجتمع  وقضايا .

أن يدرض أن المجتمع والبيئة عوامل مهمة في صحة الفرد د وأن يساعد المجتمع في التعامل مع   -3

 . ؛ فالوقاية خير من العالل مسببات المرض البيئية واالجتماعية

نة على أقصى درجة مةن المعرفةة والكفةاء  والصةدأ واألمانةة واالطةالي علةى مةا أن يمارس المه -3

 يستجد في مجال تخصص  .

أن يةدرض مسةئوليت  فةةي المحافظةة علةةى المةوارد الصةةحية واسةتخدامها بالطريقةةة المثلةى د وعليةة   -4

ة لحالتجنب  جراء الفحوص أو صر  األدوية أو  جراء االستشارات أو العمليات غير الضرورية 

 المريض.

أن يجتهةةد مةةن خةةالل اسةةتخدام مهاراتةة  ومعلوماتةة  وخبراتةة  لتحسةةين معةةايير الخةةدمات الصةةحية  -8

 المقدمة للمجتمع ونوعيتها في مكان عمل  خاصة وفي القطاي الصحي بشكل عام.

 المساوا  بين أفراد المجتمع لالستفاد  من الموارد الصحية.  أن يدرض مسئوليت  في تع ي -3

را اآلراء البنةاء  بشةكل فةردو أو مةن طةي تطوير السياسات الصةحية مةن خةالل أن يدرض دور  ف -7

خالل الجمعيات المهنيةة د وعلةى الطبيةب وخاصةة الةذو فةي موقةع المسةئولية أن يشةارض بفاعليةة 

 و يجابية في سن األنظمة وصنع السياسات الصحية.
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لبرام  الوقائية وحمايةة ني االعناية بصحة المجتمع بالتوعية الصحية المناسبة لموقع الطبيب وتب -8

 أو المشاركة في ذلض . البيئة د

أن ياخةةذ فةةي عةةين االعتبةةار التفاعةةل مةةع وسةةائل اإلعةةالم مةةن أجةةل تةةوفير المعلومةةات الصةةحيحة  -1

 للمجتمع .

عنةةد عةةرض المعلومةةات العلميةةة للمجتمةةع د علةةى الطبيةةب أن يةةدرض مسةةئوليت  فةةي عةةرض اآلراء  -19

أن يوضةن للمسةةتفيدين  ذا كةان يعةةرض مراء شخصةةية أو مراء  الموثوقةة والمقبولةةة مهنيةا  وعليةة 

 مخالفة لما هو مقبول مهنيا  .

أن يساهم قدر االستطاعة في دراسة المشكالت الصةحية علةى مسةتوى المجتمةع واقتةراا الحلةول  -11

 المناسبة لها مثل التدخين والمخدرات وحواد  الطرأ واألمراض المعدية وغيرها .

 البحو  واإلحصاءات الطبية التي تفيد المجتع . أن يقوم بالمشاركة في -13

أن يلت م بمعاونة الجهات المختصة في أداء واجباتها نحو حفظ الصحة مثل التبلي  عن األمراض  -13

 المعدية واألوبئة وحفظ األمن مثل التبلي  عن الحواد  الجنائية .

قضةاء مةن أجةل فهةم قةد تكةون ضةرورية للأو الخبةراء مةنهم شهاد  األطباء وخاصة المتخصصين  -14

د وفي هذ  الحالة على الطبيب أن يقدم تفسيرا  صةادقا  ومتجةردا  مريض أو العالل المقدم ل حالة ال

علةى الطبيةب أن يةدرض مسةئوليت  فةي مسةةاعد  د وفةي حالةة تقةديم أدلةة القضةةاءد للحقةائق الطبيةة 

ُكْم أَن تُوددوواْ األََمانَوات  ب لَو  أَْهل َهوا ب ْن اللإالَ يَأُْمرُ  : القضاء للوصول  لى الحق والعدل د قال تعالى

يَن   دوقال تعةالى:[88] سور  النساءداآلية:  َوب ذَا َََّكْمتُم ََْيَن النْاس  أَن تَْ ُكُمااْ َ اْلعَْدل   يَوا أَيوَهوا الْوذ 

ووُكْم  ََلَوو  أَنسُس  َ  ُشووَهَداَ ل لإووال  َولَووْا  يَن َ اْلق ْسوو ووَدْين  َواألَْقووَرَ ينَ آَمنُووااْ ُكانُووااْ قَووْاام  ] سةةور    أَو  اْلَاال 

 [.138النساء د اآلية : 

أن يمتنةةع عةةن أو ممارسةةات تضةةر بةةالمجتمع د وأن يةةرفض المشةةاركة فةةي أو ممارسةةات تنتهةةض  -18

 أساسيات حقوأ اإلنسان في الشريعة اإلسالمية أو دعمها.

نسةان د عقليةة أو البدنيةة إلال ال يجو  للطبيب تحت أو ظر  أن يستخدم كةمدا  إلضةعا  المقاومةة -13

وأن ال يتتاضى أو يشجع أو يشارض في أو ممارسات تعذيبية أو  جراءات فيها  هانة ألو فرد من 

أفراد المجتمع بتض النظر عن الجرم الذو بسبب  تم االشتبا  بالفرد أو اتهامة  أو  دانتة  د وعلةى 

 اء.الطبيب أن ال يشارض في تنفيذ أو عقوبات  ال بحكم من القض

ينبتي للطبيب أن يكون صادقا  وأمينا  عند  صدار أو شهادات أو وثائق كشةهادات  ثبةات الحضةور  -17

ي القربى أو المود  أو الرغبة والرهبة في  فالطبيب ال تمخذ  نواأو األجا ات المرضية أو غيرها 

وظيفتة  أن يدلي بتقرير طبي متاير للحقيقة فهو يدرض على سةبيل المثةال أن تتيةب الموظة  عةن 

بتير وج  حق تعطيل لمصالن المجتمع د وهذ  شهاد  وأمانةة ينبتةي أن ي ديهةا الطبيةب كمةا أمةر 

وَدْين    بها رب العالمين حي  قال : وُكْم أَو  اْلَاال  ََلَو  أَنسُس  َ  ُشَهَداَ ل لإال  َولَْا  يَن َ اْلق ْس ُكانُااْ قَْاام 

 [.138] سور  النساء د اآلية :   َواألَْقَرَ ينَ 

 
 



  2112-11-21  طنطا ةجامع –كلية الطب  – ة والنشروثيقة حماية حقوق الملكية الفكري

 

 11 

 الراَِ الباب

 واجبات الطبيب ن ا زمالَ المهنة
بمختلةة  تخصصةةاتهم علةةى األخةةو  والمحبةةة يجةةب أن تقةةوم العالقةةة بةةين الطبيةةب و مةةالء مهنتةة  

واالحترام واألطباء متكافلون فيما بينهم على رعاية صحة المجتمع بتنةوي اختصاصةاتهم الطبيةة؛ حية  

 :فريضةةة محكمةةةد قةةال تعةةالىفالتعةةاون فةةي هةةذا المجةةال  يعمةةل فريةةق فةةي الوقايةةة ومخةةر فةةي العةةالل؛

  ثْم  َواْلعُْدَوان ََلَ  اا  ََلَ  اْلبرإ  َوالتْْقَاى َولَ تَعَاَونُااْ  دواإلنسان قليل بنفس  [3داآلية:المائد ]سور  َوتَعَاَونُااْ 

 كثير بمخوان .

 ويقتضي هذا أن يراعي ما يلي : 

 م كما يحب هو أن يعاملو  ب  .حسن التصر  مع  مالئ  ومعاملته -1

 عدم الوقوي في أعراضهم وأكل لحومهم وتتبع عوراتهم . -3

خاصة  ذا كان بقصد صر  النةاس عنة  أو لحسةد ميل أمام المرضى د  تجنب النقد المباشر لل -3

مقيةةت د أمةةا النقةةد العلمةةي المنهجةةي الن يةة  فةةال يةةتم أمةةام المرضةةى بةةل فةةي اللقةةاءات العلميةةة 

 ية والمجالت العلمية.والم تمرات الطب

بذل الوسع في تعةاليم األطبةاء الةذين يعملةون ضةمن فريقة  الطبةي د أو مةن هةم تحةت التةدريب  -4

والحةةرص علةةى  فةةادتهم بمةةا يملةةض مةةن خبةةر  ومعلومةةات ومهةةارات و عطةةائهم الفرصةةة للةةتعلم 

  وتطوير مهاراتهم وقد يتطلب ذلض التةدرل فةي  سةناد مهةام العنايةة بةالمريض  لةيهم وفةي هةذ

األحةةوال يبقةةى الطبيةةب مسةةئوال  عةةن ضةةمان تلقةةي المةةريض للعنايةةة الكاملةةة ومل مةةا  باإلشةةرا  

 الكافي على ذلض .

على الطبيب أن يتوخى الدقة واألمانة في تقويم  ألداء من يعملون أو يتةدربون تحةت  شةراف   -8

 فال يبخس أحدا  حق  د كما ال يساوو بين المجتهد والمقصر في التقويم .

في أن يق  عند حةدود قدراتة  د ومةا يسةتطيع أدائة  وأن يطلةب طبيب أال يجد غضاضة على ال -3

 المساعد  من  مالء المهنة كلما دعت الحاجة  لى ذلض.

( لألداء المهني ل ميل  Peer Reviewقيام بمراجعة نقدية ) لعلى الطبيب أن يكون مستعدا  ل -7

أن ال تةة ثر العالقةةة المهنيةةة أو  أو  مةةالء لةة  وأن يقبةةل بةةذلض علةةى نفسةة  د وأن يجتهةةد فةةي

 الشخصية على نتيجة التقويم سلبا  أو  يجابا  .

مةا مةن شةمن  التةمثير علةى سةالمة ممارسةت  الطبيةة د أو مالئة    ذا علم الطبيب عن حال أحد  -8

غلب على ظن  حصول ضرر للمريض من قبل  د ل م  الرفع بذلض للجهة المختصة للنظةر فةي 

 د فالساكت عن الحق شيطان أخرس.لمناسبتخاذ القرار ااألمر وا

  ذا دعَي الطبيب لمعاينة مريض يعالج   ميل مخر فعلي  التقيد بالقواعد التالية :  -1

حتةى و ن لةم يتبةين لة   ذا كانت الدعو  من الطبيب المعال  فعلية  االسةتجابة لطلةب االستشةار   -

 مبرر ذلض .

ميل المعال  أو الحةط مةن قةدر  أو  تقاص التوخي الحذر من أو كلمة أو  يحاء قد يفهم منها ان -

التقليةةل ممةةا بذلةة  للمةةريضد ويتمكةةد ذلةةض عنةةد اخةةتال  وجهةةة نظةةر  عةةن وجهةةة نظةةر الطبيةةب 
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 المعال .

طممنة المريض والتقليل من قلق  واستعمال الحكمة في تحديد ما ينبتي أن يطلع المريض علي   -

 بنفس  وما يترك  للطبيب المعال  .

ستشةةار  مةةن المةةريض أو مةةن ذويةة  فعلةةى الطبيةةب المستشةةار التمكةةد مةةن علةةم  ذا كةةان طلةةب اال -

الطبيب المعال  بذلض قبل موافقت  على المعاينة د وال يصن االطالي على مل  المةريض  ال بعةد 

  ذن الطبيب المعال .

 ذا كان المريض عا ما  على االستتناء عن الطبيب األول فيجب التمكةد مةن  عةالم الطبيةب األول  -

 ذلض.ب

يحق للطبيب المعال  عند الحاجة أن يستشير  ميال  مخر في نفس التخصص أو غير  بعد  تمام  -

 المستشار األول لمرئيات  وتوصيات  .

يستحب أن ال يتقاضةى الطبيةب أتعابةا   مقابةل عالجة  ل مالئة  األطبةاء أو مةن يعولةونهم  ال  ذا  -19

 تبادل.سددها طر  ثال  د وذلض من باب الود واالحترام الم

على الطبيب أن يحترم  مالء المهنةة مةن غيةر األطبةاء وأن يقةدر دورهةم فةي عةالل المرضةى  -11

والعناية بهم د وأن يبني عالقت  بهةم علةى الثقةة المتبادلةة والتعةاون البنَّةاء لمةا يخةدم مصةلحة 

امهم بمبةادئ وأخالقيةات  المرضى د وأن يبذل الجهةد فةي تعلةيمهم وتةوجيههم والتمكةد مةن التة

 مهنة .ال

 

 الخام  الباب

 واجبات الطبيب تجا  نسسال
كما أن على الطبيب واجبات وأخالأ ينبتي أن ي ديها تجا  التير د فلنفس  علي  حق د وذلض من خةالل  

 التالي : 

على الطبيب أن يضطلع بواجب  تلقاء تهذيب نفس  ؛ فاإلنسان مسئول عن كل تصرفات  د وكل  -1

 .وترويض ما كان جامحا  منها لى  مكانية تحكم  فيهاما يرجع  لى جوارح  مما يدل ع

 ومن صور تهذيب النفس ما يلي : 

ق  الل  فيكتفي بما يتةاا لة  مةن مةال حةالل فةال يتطلةع  لةى  أن يروض نفس  على القناعة بما ر أوالً :

 ردها أو أداء حقوقها في مصادرها.اجمع األموال دون النظر  لى مو

ان  ويروض كالم  حتةى ال يةتكلم  ال بخيةر د أو يصةمت د قةال صةلى اللة  علية  أن يكبن لجام لس ثانياً :

 وسلَّم : ) من كان ي من بالل  واليوم اآلخر فليقل خيرا  أو ليصمت (.

 وطلب المعرفة و تقان العمل ؛ فإحياء العلم مذاكرت .أن يحمل نفس  على االجتهاد في التعلم  ثالثاً :

أن يمخذ نفسة  بالع يمةة فةي تمديةة مةا فةرض اللة  علية  وأن  ومن واجبات الطبيب تجا  نفس  -3

يحرص على أن ال يكون عمل  مانعا  ل  عن تمخير فرائض الل  فضال  عن اتخةاذ  ذريعةة لتةرض 

الفرائض د وبالمقابل أال يتهاون لالستجابة للحاالت اإلسعافية متذرعا  بمداء الفرائض د وليعلم 
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 الصلوات المكتوبة . أن  نقاذ النفس البشرية مقدم على

 أن يستحضر النية الصالحة واإلخالص لل  أثناء ممارسة المهنة حتى ي جر على جهد يبذل  . -3

أن يعتني بمظهر  دون  سرا  فيحرص على أن يكون ملبس  حسنا  ورائحت  حسنة د وال شض  -4

تة  فةي أن  همال ذلض ي ثر سلبا  على عالقة الطبيب بمرضا  و مةالء مهنتة  د ويقلةل مةن مكان

 مجتمع .

بيةب مكانةة اجتماعيةة خاصةة فبالمقابةل يتوقةع المجتمةع مةن الطبيةب طبما أن المجتمع يمةنن ال -8

االلت ام بمعايير أخالقية عالية في تصرفات  د فعلى الطبيب االلت ام بالضةوابط العامةة لألخةالأ 

مةة العامةة والبعد عن مواطن الشبهات ؛ حتى ال يظةن بة  السةوء د كمةا أن علية  احتةرام األنظ

التي تقرهةا م سسةات الدولةة المختلفةة حتةى ال يتعةرض للمسةاءلة ؛ فية ثر ذلةض علةى سةمعت  

 وسمعة مهنت .

أن ال يتوقةة  عةةن طلةةب العلةةم مةةن خةةالل االطةةالي والقةةراء  المسةةتمرين أو بحضةةور الةةدورات  -3

 ويرطةةةوالنةةةدوات والمةةة تمرات المحليةةةة والعالميةةةة د وأن يةةةدرض أهميةةةة التعلةةةيم الةةةذاتي فةةةي ت

وأن يستشعر المسئولية تجا  تطوير نفس  د وأن ال ينتظر غيةر  ليقةوم المعلومات والمهارات 

 بهذ  المهمة د فعلي  أن يتابع كل جديد في المجال الطبي وما أكثر .

أن يمخذ في عين االعتبار االنتماء للجمعيات العلمية في مجال تخصص  لما لها مةن أثةر طيةب  -7

 و كساب  المهارات والشهر  . دعلى اتصال  العلمي بتخصص 

أن يمخذ نفس  بالجد والمثابر  في كل أمور  سواء فيما يعود على نفس  أو مريض  أو مهنتة   -8

 أو جهة عمل  أو مجتمع  بالنفع .

أن يهتم بصحت  الجسدية والنفسية د فهي من أثمن مةا يجةب علةى اإلنسةان المحافظةة علية  د  -1

تمعة  د وقةد قةال جقدم  مةن خةدمات لمرضةا  ومهنتة  ومولما لها من أثر بال  على جود  ما ي

 صلى الل  علي  وسلّم : )  ن لبدنض عليض حقا  ( .

ار المحتملةة أثنةاء ممارسةت  المهنيةة د وأن ال يتسةاهل فةي أخةذ أو طةأن يحمي نفس  من األخ -19

 جراءات قد تعرض  لمخاطرإاحتياطات تمنع أو تقلل من ذلض وأن يتجنب المخاطر  في القيام ب

 محتملة د وعلي  أن يدرض أن صحت  استثمار مهم للمجتمع ينبتي المحافظة علي .

أن يحيط علما  باألنظمة الخاصة التي تنظم مهنت  ويلتة م بهةا د وأن يمخةذ التةراخيص الال مةة  -11

 من أجل ممارسة مهنت  .

لخدمةة أن يطلب المساعد  من  مالء المهنة األكفاء فةي حةل مشةكالت  التةي تة ثر سةلبا  علةى ا -13

 التي يقدمها لمرضا  أو مجتمع  أو مهنت  .

على الطبيب المتدرب أن يدرض أن  مسئول عن المريض بقدر مةا أسةند  لية  مةن مهةام العنايةة  -13

حةدود قدراتة  د ومةا يسةتطيع أداء  د وأن يطلةب المسةاعد   تلض د وهو مطالب بةمن يقة  عنةد

فهذا يرفةع شةمن  وية دو  لةى الثقةة  واإلشرا  ممن هم أعلم من  كلما دعت الحاجة  لى ذلض ؛

 ب  واالحترام .
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 السادس الباب

 واجبات الطبيب تجا  مهنتال
 دوذلض من خالل التالي: طبيب حماية شر  مهنة الطب وقدرهايجب على ال

 الحفاظ على شر  المهنة بالعناية بسلوك  ومظهر  الشخصي و خالص  المتفاني لمهنة الطب . -1

 المهنة أو الحط من قدر األطباء من قول أو فعل .تجنب ما ي دو  لى احتقار  -3

المساهمة في تطوير المهنة علميا  ومعرفيا  من خالل األبحا  والدراسات وكتابة المقةاالت والةتعلم  -3

 المستمر .

عةدم  سةاء  اسةتخدام مركة   المهنةي فةةي الحصةول علةى أو امتيةا ات أو منةافع ماديةة أو معنويةةة  -4

 خارجة عن النظام والعر .

اي المعايير السليمة للسلوض الشخصي أثناء م اولة األنشطة المهنية وغيرهةا د وذلةض باالبتعةاد  تب -8

مثال  عن التصرفات غير الن يهة والسلوكيات العنيفة و سةاء  اسةتخدام الكحوليةات والعقةاقير األخةرى د 

 وكذلض االبتعاد عن الشبهات التي تحط من قدر  بصفت  طبيبا  .

 معايير المهنية الطبية والعمل على االرتقاء بها في كل نشاطات  المهنية .المحافظة على ال -3

اتخةةاذ اإلجةةراء المناسةةب  ذا علةةم أن أحةةد أعضةةاء الفريةةق الصةةحي مةةريض أو جاهةةل أو مفةةرط فةةي  -7

 مسئوليات  د وذلض بترض حماية المريض أوال  وحماية مهنة الطب ثانيا  .

د وأال يفقد ثقة المريض باسةتخدام ي تعامل  مع المريضنت  ون اهت  فاالبتعاد عن كل ما يخل بمما -8

بيعية معة  د أو مةع أحةد مةن أفةراد عائلتة  أو الكسةب طأساليب التش أو التدليس أو  قامة عالقات غير 

 المادو بطرأ غير نظامية د وكل ما من شمن  اإلساء  لمهنة الطب .

لةم يكةن متمكةدا  مةن ضةرورتها وأن تجنب التسري في اتخاذ  جراءات طبيةة محفوفةة بالمخةاطر  ذا  -1

 جدواها تفوأ مخاطرها د فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع .

 تجنب السعي  لى الشهر  على حساب أخالقيات المهنة وأصولها . -19

 

 

 الساَِ الباب

 تعل  َمهنة الطبالتَ ت الهامة َعض األمار
 أوالً : وسائل التوثيق والتصديق : 

الشةةهاد  بصةةحتها مةةن المهةةام الرئيسةةية للطبيةةب وعليةة  العنايةةة الشةةديد  بهةةذ   ن توثيةق المعلومةةات د و

الجوانةب لبةال  أهميتهةا فيجةب أن يقةوم بتوثيةق كةل  جةراء يتبعة  مةع المةريض فةي سةجالت دقيقةةة وأن 

قعا  فعليا  د فال يكتب من التقارير  ال ما كان والتقارير الطبية بما يحقق المصلحةايتحرى الدقة في كتابة 

و التهوين وينبتي للطبيب أن يكون صادقا  وأمينا  عند  صدار أو شةهادات أو وثةائق عيدا  عن التهويل أب

 فالطبيب ال تمخذ  نوا ي القربى أو المود  أو الرغبة والرهبة في أن يدلي بتقرير طبي متاير للحقيقة.

 الملف الطبي : 
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 ضحة ودقيقة تحتةوو علةى النتةائ  يحتفظ الطبيب أو الجهة التي يعمل بها بسجالت للمرضى وا

السريرية المناسبة والقرارات واإلجراءات المتخذ  والبيانات المعطةا  للمةريض وأو فحوصةات 

أو وصةةةفات أو معالجةةةات أخةةةرى موصةةةوفة للمةةةريض كمةةةا تشةةةمل كافةةةة الفحوصةةةات المتعلقةةةة 

 بالمريض.

 مةن لة  عالقةة مهنيةة يجب أن يحفظ المل  الطبي في مكان ممن وأال يطلةع علية  أو يتناولة   ال 

 بالمريض وتنطبق على كافة محتويات  اإلجراءات المتعلقة بالسرية المهنية.

  تعتبر جميع محتويات المل  الطبي ملكةا  للجهةة التةي يعةال  لةديها المةريض د ويمكةن للمةريض

 وأخذ نسخة من  . داالطالي على ملف  

 لمعةال  ت ويةد الطبيةب المحةال  لية  في حالة تحويل المريض  لى طبيب مخر يجب على الطبيب ا

 المريض بكافة المعلومات الال مة عن حالت  بكل دقة وموضوعية .

  عنةةد كتابةةة البيةةان والمعلومةةات فيجةةب اتبةةاي األصةةول العلميةةة واإلداريةةة المتعةةار  عليهةةا عنةةد

ن تاريخ  الكتابة والتوقيع والتاريخ لكل وثيقة تخص المل  وعند  جراء أو تتيير أو تعديل فيدوَّ

 التعديل مع التوقيع ويفضل أن يكون التتيير في صفحة منفصلة.

 الشهادات والتقارير : 

  يتمتةةع األطبةةاء بصةةالحية التوقيةةع علةةى مجموعةةة متنوعةةة مةةن المسةةتندات تترتةةب عليهةةا أمةةور

خطير   ذا أسيء استتاللها منها شهاد  الوفا  والتقارير الطبية واألجا ات المرضية وشةهادات 

لمرضةةى وغيرهةةا ؛ لةذا يجةةب أن يحةةرص األطبةاء علةةى التمكةةد مةن صةةحة البيانةةات قبةةل حضةور ا

توقيع أو مستند ويجب أال يوقع على المستندات التي يعتقةد أنهةا قةد تكةون م يفةة أو باطلةة أو 

 مضللة د وأن يتبع عند كتابة البيانات األصول العلمية واإلدارية المتعار  عليها.

 الوصفة الطبية : 

 ال من قبل األطباء المعنيةين د ويجةب مراعةا  القيةود الخاصةة  بوص  األدوية المقيد   ال يسمن

 بتلض األدوية .

 .  ال يص  الطبيب دواء بترض  رضاء المريض أو أقارب 

   ديجةةب أن تكتةةب الوصةةفة بخةةط واضةةن د وأن تحمةةل الوصةةفة اسةةم الطبيةةب المعةةال  د وتوقيعةة 

لوصةةفة وبيانةةات المةةريض والتشةةخيص د وأن يحةةدد والجهةةة التةةي يعمةةل لةةديها وتةةاريخ كتابةةة ا

تركي  الةدواء والشةكل الصةيدالني والجرعةة اليوميةة ومةد  العةالل د وأن يسةجل ذلةض فةي ملة  

 المريض.

 ثانياً الجوانب المالية والتجارية : 

مع ت ايد نمةو القطةاي الخةاص فةي تقةديم الخةدمات الصةحية د واالتجةا  العةام نحةو الخصخصةة وتطبيةق 

ن الصةحي د وانتشةار شةركات التةممين الصةحي أصةبن األطبةاء مشةاركين بشةكل فاعةل فةي العمةةل الضةما

الطبةةي التجةةارو د بتةةرض الةةربن بطريقةةة أو بةةمخرى د وقةةد يتبةةع ذلةةض تنةةافس تجةةارو قةةد ينةةت  عنةة  

ممارسات قد تخل بشر  مهنة الطب ؛ فيجب االنتبا   لى األسس األخالقية التي تنةّ ه  مهنةة الطةب عةن 

تتالل أو جشع أو ابت ا  أو غش بمو طريقة من الطرأ د وينبتي للطبيب عدم السعي وراء المال أو اس
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 كهد  أساسي يفضي  لى اإلخالل باألهدا  السامية .

وقد تضمن نظام م اولة مهنة الطب الجوانب الماليةة والجة اءات المتعلقةة بهةا ممةا يجةب علةى الطبيةب 

 لى الطبيب والم سسات العالجية مراعا  الجوانب اآلتية : اللت ام ب  وباإلضافة  لى ذلض فإن عا

 أجرة الطبيب : 

  يجو  للطبيب لقاء فحص المريض وعالج  أخذ أجر عادل وهو أجر  المثةل حسةب المقةرر مةن

 الجهة المسئولة فإن لم يكن فحسب العر  الجارو.

 عةةة ماديةةة أو ال يجةةو  المبالتةةة فةةي تقاضةةي األجةةر  واسةةتتالل حالةةة المةةريض فةةي حصةةول منف

 معنوية .

  ال يجةو  الضةتط علةةى المةريض إلعطةةاء أمةوال  ضةافية علةةى الرسةوم أو منةةافع أخةرى بطريقةةة

 مباشر  أو غير مباشر  ل  أو لتير  .

  ال يجو   خضةاي المةريض لفحوصةات أو  جةراءات طبيةة بتةرض  يةاد  أجةر  دون مبةرر طبةي

 واضن .

 د  حالةة الطبيةب مرضةا   لةى جهةة أخةرى أو يحظر أخذ أو  عطاء عمةوالت ماليةة أو غيرهةا عنة

لطبيةب عالقةة ماليةة ل حالة مرضى من جهة أخرى  لي  أو وصة  األدويةة وغيرهةا د و ذا كةان 

 التصرين بذلض للمريض أو لذوي  . لجهة التي يحيل  ليها مرضا  فعلي با

  َّم رعاية صحية  ذا كان لدى الطبيب مصالن مالية أو تجارية في الجهات أو الم سسات التي تقد

أو في الصيدليات أو شركات األدويةة واألجهة   الطبيةة فةإن هةذ  المصةالن يجةب أال تة ثر علةى 

طريقةةة الوصةةفات التةةي يعتمةةدها أو طريقةةة تحويةةل المرضةةى د وعليةة  فةةي كةةل األحةةوال  خبةةار 

 المريض بذلض .

 ثالثاً : العمل في القطاع الخاص :

  االلتة ام بةالقوانين واألنظمةة الماليةة واإلداريةة فةي على الطبيب عند العمل فةي القطةاي الخةاص

 الجهة العالجية التي ينتمي لها د وتلض التي تصدر من الجهات الرسمية المنظمة لذلض .

  ذا كان النظام يسمن للطبيب بالعمةل فةي القطةاي الخةاص باإلضةافة  لةى عملة  الحكةومي فيجةب 

 مراعا  التالي : 

 حقها اص على عمل  الرسمي والبد من  عطاء مهنت  األساسية أن ال ي ثر عمل  في القطاي الخ

عمل  الرسمي جسرا  لعمل  الخاص د أو وسةيلة لتجميةع المرضةى  بالكامل د وال يجو  أن يجعل

 لعمل  الخاص.

  على الطبيب أن يفصن للجهة التي يعمل بها عن أو عالقة مالية أو تجارية ل  د أو ألسرت  مع

و أجهة   لجهةة عملة  أو تقةوم بةإجراء  نشةاءات لهةا أو غيةر ذلةض مةن الجهة التي تةوفر مةواد أ

 التعامالت المالية .

 م مصةةلحت  الشخصةةية ماليةةة كانةةت أم اجتماعيةةة علةةى دال يجةةو  للطبيةةب تحةةت أو ظةةر  أن يقةة

مصلحة المريض الذو يعالج  ومن هنا ال يجو  للطبيةب أن يبنةي قراراتة  فةي  دخةال المةريض 

أو القيةةةام بةةةمو  جةةةراءات طبيةةةة مةةةن صةةةر  األدويةةةة أو اإلجةةةراءات  لةةةى المستشةةةفى مةةةثال  د 
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 التشخيصية العالجية بترض الربن المادو دون النظر  لى حاجة المريض الفعلية .

 رابعاً اإلعالن : 

  يجةةب علةةى جميةةع األطبةةاء الممارسةةين لحسةةابهم الشخصةةي أو مةةع م سسةةات عالجيةةة خاصةةة

 جهات الرسمية .االلت ام بإجراءات اإلعالن المقّر  من ال

  عند  عالن الطبيب عن نفس  أو عيادت  يجب أال يكون اإلعالن مضلال للجمهور د أو م ديا   لةى

تعرضةةهم للخطةةر بةةمو طريقةةة كانةةت د ويجةةب أال يكةةون اإلعةةالن بصةةور متكةةرر  بطريقةةة تجعةةل 

 المتلقين تحت الضتط سواء قام بهذا اإلعالن بنفس  أو وافق أن تقوم ب  جهة أخرى .

 يجةو  للطبيةةب أن يةةدعي بعيادتةة  مهةةارات أو خةةدمات تشخيصةةية أو عالجيةةة غيةةر م هةةل لهةةا  ال

 وغير مرخص ل  بم اولتها .

  يجب على الطبيب عدم استتالل جهل المرضى بالمعلومات الطبيةة د وتضةليلهم بادعةاء  مكانيةة

ات بشةفاء لقيام بإجراءات تشخيصية أو عالجية ال تستند  لى دليةل علمةي د وأال يعةرض ضةمانا

 بعض األمراض.

  يجب أن تشتمل الماد  اإلعالنية المعلومات الحقيقيةة فقةط وأن تخلةو مةن عبةارات التفةوأ علةى

 اآلخرين أو الحط من مقدرتهم بمو شكل .

  يمكن لألطباء واالختصاصيين في القطةاي الخةاص  بةالغ  مالئهةم د والم سسةات األخةرى علةى

 ارسة التي ي اولونها .لتي يقومون بها د ونوي المماالخدمات 

  يمكن أن يضي  الطبيب اسم  وم هالت  وعنوان  د وطريقة االتصال بة  فةي أو دليةل محلةي د

أو وطنةةي أو المطبوعةةات المشةةابهة د ويجةةو  نشةةر دليةةل العضةةوية الخةةاص بجمعيةةات األطبةةاء 

 المختلفة .

 ايا للخةدمات على األطباء الذين يعملون في م سسات صحية أو عيادات متخصصةة تجنةب الةدع

التي تقدمها جهتهم أثناء اسةتخدام وسةائل اإلعةالن وكتابةة المقةاالت والنشةرات الطبيةة أو غيةر 

 ذلض .

 

 خامساً : الهدايا والهبات والقروض : 

  ال يجو  للطبيب سواء عمل في القطاي الخاص أو الحكومي قبول أو  عطاء الرشةاوو د كمةا ال

 ترض التمثير على قرارات .يجو  قبول هدايا أو قروض أو معدات ب

  ال يجو  للطبيب قبول الهدايا الشخصية الثمينة أو المبال  النقديةة المقدمةة مةن الشةركات مهمةا

 كانت مبررات ذلض.

  يمكن للطبيب قبول الهدايا البسيطة كاألقالم وغيرها د أو بعض الكتب أو المجالت الطبية د و ذا

ير سلوك  بالنسبة للوصفات الطبية فعلي  تجنب ذلةض شعر الطبيب أن هذ  الهدايا ست ثر في تتي

)) اإلثم مةا حةاض فةي نفسةض وكرهةت أن يطلةع علية  رسول الل  ) صلى الل  علي  وسلّم( :د قال 

الناس (( د وعلي  أن ال يقبل تلض الهدايا مطلقا  د  ذا ارتبطت بعدد الوصفات الطبية التي يكتبهةا 

 ثال  .أو عدد األجه   التي يصفها للمرضى م
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  يسمن بقبول المنن الدراسية والدعم المالي لحضور دورات تدريبية أو ندوات دراسةية لألطبةاء

 على أن تقوم الم سسات الصحية أو الجهات التي يتبعون لها باختيار المرشحين .

   ال يجو  للطبيب بصفة شخصية قبول اإلعانات التي تقدم من الشركات للتعويض عن مصاري

ة والوجبةةات التذائيةةة عنةةد المشةةاركة فةةي حضةةور النةةدوات والمةة تمرات د وال السةةفر واإلقامةة

لتي تقدم خالل اتعويضا  عن وقت  مقابل حضور التدريب د ويمكن قبول وجبات الضيافة العادية 

 الم تمرات.

  يجةةو  للمحاضةةرين فةةي النةةدوات والمةة تمرات واالستشةةاريين الةةذين يقةةدمون خةةدمات فعليةةة أن

 ناسبا  عن نفقات السفر واإلقامة وقبول هدايا شرفية مقابل خدماتهم .يقبلوا تعويضا  م

 سادساً : العالقة مع شركات األدوية واألجهزة الطبية : 

تسةةاهم شةةركات صةةناعة األدويةةة واألجهةة   الطبيةةة بجهةةد كبيةةر فةةي تطةةوير الممارسةةة الطبيةةة مةةن خةةالل 

د مشكور في تمويل اللقاءات العلمية وأنشطة تصنيع األدوية واألجه   الطبية الجديد  د كما تساهم بجه

 التعليم الطبي المستمر . 

وال يستتنى الطبيب عن  قامة عالقات مةع هةذ  الشةركات وحتةى تسةلم هةذ  العالقةة مةن أيةة شةوائب قةد 

تخرجهةةا مةةن دائةةر  العالقةةة المهنيةةة  لةةى دوائةةر أخةةرى مةةن المصةةالن الشخصةةية فعلةةى الطبيةةب مراعةةا  

 الضوابط التالية : 

  عدم التحي  ألدوية أو أجه   شركات معينة من دون مبرر واضن د مثل جود  المنت  أورخص

سعر  مقارنة بما يماثل  من حي  الجود  أو عدم توفر غيةر  فةي الوقةت الةذو احتةال المةريض 

  لي  .

  تجنب التحي  ألدوية أو أجه   شركة معينة بسبب أن تلض الشركة قامت بتمويل بعض األنشطة

 ية في الم سسة الصحية التابع لها .العلم

 ( بنةاء علةى حاجةة جية أو الوقائية أو التشخيصةية )أدويةة كانةت أو أجهة  تكون الوصفات العال

 المريض الفعلية د والعتبارات طبية فقط ال بسبب عالقة الطبيب بالشركة المنتجة.

  والمرضةى بوضةوا دون يكون قبول تمويل األنشطة العلمية مرتبطا  بمةا يخةدم المعرفةة الطبيةة

د وأن ال يكةةون للشةةركة الممولةةة أو دور فةةي البرنةةام  العلمةةي تحيةة  ألدويةةة الشةةركة الممولةةةال

 للنشاط د ويمكن للشركة أن تعلن عن منتجاتها في معرض مشترض مع شركات أخرى.

 سابعاً : إجراء البحوث الحيوية الطبية : 

تقةةدم العلةةوم الطبيةةة  لةةى  جةةراء البحةةو  الطبيةةة أو  تسةةهم البحةةو  الطبيةةة الحيويةةة  سةةهاما  كبيةةرا  فةةي

 المشاركة فيها .

 وإلجراء البحو  الحيوية الطبية على اإلنسان علي  أن يراعي ما يلي : 

 .يقت  مع أحكام الشريعة اإلسالميةأن يتفق البح  العلمي في أهداف  وطر (1

 عرفة الطبية بوضوا .أن تكون أهدا  البح  العلمي ذات أهمية كبير  تسهم في  ثراء الم (3

أن يتبةةع الباحةة  األسةةس العلميةةة للبحةة  العلمةةي وأن يكةةون البحةة  العلمةةي متفقةةا  مةةع المبةةادئ  (3

العلمية واألخالقية المقبولة مثل  عالن هلسنكي وغير  د ومنها أن يكةون الباحة  قةد تمكةد مةن 

  مكانية  جراء البح  عن اإلنسان.



  2112-11-21  طنطا ةجامع –كلية الطب  – ة والنشروثيقة حماية حقوق الملكية الفكري

 

 19 

ن البحة  العلمةي األضةرار المتوقةع حةدوثها للمةريض أن تفوأ الفوائد المرجو  أو المتوقعةة مة (4

 وأن يكون البح  مبنيا  على مبررات علمية مقنعة إلجرائ .

أن يكون الباح  م هال  للقيام بالبح  الطبةي وعلةى معرفةة تامةة بالمةاد  العلميةة فةي موضةوي  (8

 البح  المراد  جرائ .

وأن يةتم التعامةل معهةم بطريقةة  دأن يحترم الباح  حقوأ المرضى الذين يجرو عليهم البحة   (3

  نسانية دون انتقاص من قدرهم أو حقوقهم .

 أن يجرو البح  الطبي على اإلنسان بكامل رضا  وان يراعى في ذلض ما يلي :  (7

  أن يقوم الطبيب الباح  بإيضاا كافة التفاصيل المتعلقة بالبح  العلمي وما يمكن أن يحد  من

 بينة كاملة حين يمذن بإجراء البح  العلمي علي . أضرار محتملة حتى يكون المريض على

   أن يكون الشخص الذو يوافق على  جراء البحو  الطبية علي  كامةل األهليةة ؛ أو بالتةا  عةاقال

 راشدا  ويشترط في  جراء البحو  على قاصر األهلية  ذن ولي  .

   يةحتوو  جراءات تدخلتلتي اأن يكون اإلذن كتابيا  في البحو. 

 مطلقةةا  أن يكةةون سةةبيل الحصةةول علةةى اإلذن بةةإجراء الدراسةةة الضةةتط أو اإلكةةرا  أو ال يجةةو  

 استتالل الحاجة  لى المال أو التداوو.

عند تطلُّب  جراء البح  الطبي على اإلنسان للمر  األولى كما هو الحال في العمليات الجراحية  (8

لةةى حيوانةةات التجةةارب قبةةل أو اإلجةةراءات التدخليةةة د علةةى الطبيةةب أن يتةةدرب علةةى  جرائهةةا ع

 لتي يحتاجها إلجرائها على اإلنسان.ا جرائها على اإلنسان حتى يكتسب المهارات 

جمهوريةة مصةر االلت ام باألنظمةة الصةادر  أو التةي تصةدر لتنظةيم  جةراء البحةو  الطبيةة فةي  (1

 العربية.

لةذو يعمةل الحصول على  ذن من الجهات المختصة باألبحا  الطبية أو مةن القطةاي الصةحي ا (19

ب  أو الذو يجرو ب  البحة  مثةل لجةان األخالقيةات الطبيةة فةي الم سسةات الصةحية واإلدارات 

 الطبية المعنية.

 

 الثامن  الباب

 الضااََ الهامة فَ َّالت األمراض المعدية والمميتة 
 أوالً : األمراض المعدية : 

ا نحةو حفةظ الصةحة بمةا فةي على الطبيب أن يلت م بمعاونة الجهات المختصة في أداء واجباتهة (1

 وتعليمات تلض الجهات. دذلض التبلي  عن األمراض السارية واألوبئة حسبما يملي  النظام 

علةةى الطبيةةب  بةةالغ الجهةةات المختصةةة بالمرضةةى المصةةابين بةةممراض معديةةة الةةذين يرفضةةون  (3

المعالجةةة ممةةن قةةد يةة دو رفضةةهم للعةةالل  لةةى تعةةريض مخةةالطيهم أو المجتمةةع لخطةةر تفشةةي 

 مرض.ال

على الطبيب أن يتخذ كافة اإلجراءات الال مة لوقاية نفس  من األمراض المعدية د ويشمل ذلض  (3

تحصين نفس  باللقاحات المعتمد  وااللت ام بتدابير الوقاية المعتمد  د وأن يسعى  لى المعالجةة 

 عند  صابت  بما قد ي ثر على سالمة المريض أو المجتمع .
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للفحوصات الال مة لتشخيص األمراض المعدية لدي   ذا علم مةن على الطبيب أن يخضع نفس   (4

نفس  احتمال اإلصابة بمرض معيّن د أو حين  تعرض   لى وضع قد ية دو  لةى انتقةال العةدوو 

  لي  د ويتمكد ذلض  ذا كانت  صابت  قد تعرض مرضا  للخطر.

الممارسةة الطبيةة على الطبيب المصاب بمرض معد يمكن أن ينتقل  لى المرضى أن يمتنع عن  (8

التي قد ت دو  لى ذلض حتى ت ول احتمالية الخطر د و ذا اضةطر  لةى االسةتمرار فةي الممارسةة 

الطبية فعلي  اتخاذ كافةة االحتياطةات الممكنةة لحمايةة مرضةا  مةن العةدوى د مةع تبلية  مرجعة  

 بذلض.

مةرض معةد قةد يتحتم على الطبيب الذو يعلم  صابة  ميل لة  أو أحةد أعضةاء الفريةق الصةحي ب (3

ينتقل للمرضى من خالل ممارست  المهنية د أن يبل  الجهات المختصة بذلض د  ذا علم استمرار 

أو عدم تقيد  باتخاذ اإلجراءات االحترا ية الال مة لمنع  صابة  دالمصاب في الممارسة الطبية 

 وال يشترط  ذن الطبيب المصاب بذلض. دالمرضى الذين يعالجهم 

أن يمتنع عن عالل مريض مةن أجةل  صةابت  بمةرض معةد د وأن يبةذل وسةع  ال يجو  للطبيب  (7

 في االحتياط من انتقال المرض  لي  .

 ثانياً األمراض المميتة التي ال يرجى شفاؤها والمريض المحتضر : 
ن المةوت وحيات  د غير أنة  البةد أن نةدرض أ الواجب األساسي للطبيب هو المحافظة على صحة اإلنسان

د [ 39اآليةة:د] سةور  ال مر    ب نْوَك َميإ وٌ  َوب نُْهوم ْميإ تُوانَ قد كتب  الل  على بني مدمد قال تعةالى:ر حتمي أم

واألمراض المميتة التي ال يرجى شفا ها هي األمراض التي يتلب على الظن أن ت دو  لى الوفا  خالل 

الشةفاء فيهةا  حةاالت التةي يظةن أند وفةي الاللة  تعةالى ستة أشهر د مع التسليم بةمن األجةل مكتةوب عنةد

 ينبتي للفريق الطبي المعال  أن يتبع القواعد التالية :  أصبن ميئوسا  من 

 أ ( قواعد اتخاذ القرار : 
( أن يكةةون القةةةرار الطبةةي بةةةمن الحالةةة الطبيةةةة مميتةةة وال يرجةةةى شةةفا ها قةةةرارا  يتفةةق عليةةة  ثالثةةةة 1

 استشاريين لرأيهم اعتبار في مثل تلض الحالة.

 أن يستشار من يحتال  لى رأي  من ذوو التخصصات الطبية األخرى للمشاركة في اتخاذ القرار .( 3

( اطالي كل أفراد الفريق الطبي المعال  ومن يحتال لذلض من غيةرهم علةى كةل اإلجةراءات والقةرارات 3

لة  اتخةذ المتخذ  بشمن المريض د ويسجل ذلض بوضوا في مل  المريض مع كتابة السبب الذو مةن أج

 ذلض القرار .

 ب( قواعد التعامل مع المريض : 
( احترام المريض مهما كانت درجة مرض  من السوء د و عطا   العناية الطبية المناسبة لحالت  دون 1

لمريض  لى التقليل من  يار  الطبيب ل  د واالهتمام بمةا ريط د وأال ي دو اليمس من شفاء ا فراط أو تف

أن تراعى الناحية النفسية للمريض وذوي  طوال مد  بقائ  تحت الرعاية الطبيةة يعطى ل  من عالل د و

 دون اعتبار لمنظور شفائ .

(  عطاء المعلومةات الطبيةة المناسةبة عةن حالةة المةريض للمةريض نفسة  بقةدر اسةتيعاب  د بالطريقةة 3

الئمةة عةن المنظةور المذكور  فةي الفقةر  ) اإلخبةار عةن األمةراض الخطيةر  ( . و عطةاء المعلومةات الم

( لمةةن يناسةةب مةةن ذوو المةةريض حتةةى ال تكةةون وفةةا  المةةريض مفاجةةم  غيةةر  Prognosisالشةةفائي ) 

 متوقعة لهم.

( أن ي كةةد الطبيةةب للمةةريض او وليّةة  أن العنايةةة الطبيةةة المناسةةبة سةةتبذل للمةةريض ولةةن يتخلةةى عنةة  3
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 الطبيب ومعاونو  .

 ن .( تخفي  اآلالم عن المريض المحتضر ما أمك4

 االهتمام الدائم بنظافة المريض وحسن تمريض  وبتوفر التذاء المناسب لحالت .( 8

 (  رشاد المريض  لى االستمرار في أداء الصال  د حتى لو تعذر تمام الطهار .3

د ليموت المريض في يّن للطبيب أن الموت أصبن وشيكا  ( تجنب اإلجراءات الطبية غير المجدية  ذا تب7

 .منهاكنة د دون تعريض  لمحاوالت طبية ال طائل أحسن هيئة مم

االهتمام بذوو المريض وأقارب  وأصدقائ  الذين يريدون االطمئنان علةى صةحت  أو معرفةة حالتة  د ( 8

وتمكينهم من  يار  المريض بقدر المستطاي د  ذا كان ذلض يخف  عن المريض أو يدخل علي  السةرور 

. 

 جة أن حالته ميئوس منها ؟ هل يحق للمريض أن يرفض العالج بح
القاعد  العامة هي أن للمريض الحق في اتخاذ القةرار بقبةول أو رفةض العةالل الةذو يقترحة  الطبيةب د 

في  جبار المريض على التداوو  ال في حاالت نةادر  منهةا : أن يكةون المةريض أو وليس للطبيب الحق 

 فيها انتشار المرض  لى اآلخرين. مل ما  نظاما  بالتداوو د مثل الحاالت التي يخشىولي  

وقد يفضل بعض المرضى عدم االستفاد  من الوسائل الطبيةة المتاحةة بسةبب اسةتفحال المةرض فةيهم د 

يختلة  رأو الطبيةب مةع المةريض د وفةي هةذ  الحالةة فةإن القةرار وضع  نسب النجاا المرتقب د وقد 

ومةات الطبيةة المناسةبة لهةذا الموضةوي د النهائي هو للمريض بشرط أن يكون قد اسةتوعب تمامةا  المعل

أما في الحاالت التةي ال يسةتطيع المةريض أن يتخةذ فيهةا قةرارا  مناسةبا  بسةبب حالتة  الصةحية أو بسةبب 

 فقدان  لألهلية الشرعية د فإن األمر يكون بالتشاور بين ولي المريض والفريةق الطبةي المعةال  متبعةين

 القواعد السابقة في اتخاذ القرار .

 ى يوقف العالج الطبي عن المريض ؟مت

  المتقدمة غير مجد وال ترجةى منة  فائةد  د  في الحاالت التي ال يرجى شفا ها د ويكون العالل باألجه

أال تسةةتخدم هةةذ  األجهةة   فةةي العةةالل ابتةةداء د أو أن يوقةة  العةةالل بهةةا  ذا تبةةين عةةدم جةةدواها د   يجةةو

وملتةة مين بةةاللوائن الخاصةةة المنظمةةة لهةةذا األمةةر فةةي  متبعةةين القواعةةد السةةابقة فةةي اتخةةاذ القةةرار د

المستشفى المعني د وينبتي في مثل هذ  الحاالت أن يكون أهل المريض على علم بهةذا القةرار د  ال  ذا 

 تعذّر ذلض ألسباب موضوعية.

د فإن لم يتوصل  لى لى مستويات المسئولية من الجهتينوفي حالة اختال  الرأو بين المريض على أع

اتفاأ د فالقاعد  العامة أن للمريض الحق في اختيةار طبيبة  د ويمكةن نقةل المةريض  لةى رعايةة طبيةب 

 فإن تعذر ذلض فيحسم األمر من خالل الجهة المعنية في المستشفى. دمخر يوافق على عالج  

ريديلللة والتغذيلللة بلللالطرق عيلللر الطبيعيلللة للمرضلللى الميئلللوس ملللن  والمحاليلللل الطبيلللة ال
 شفائهم: 

د أشياء ضرورية للحيا  لبعض المرضةىاليل الطبية الوريدية والتتذية بالطرأ غير الطبيعية حبر المتعت

بصر  النظر عن طبيعة  دوال يجو  حجبها عن المريض الذو ال يستطيع أن يتناولها بالطرأ الطبيعية 

 مرض  أو مدت  .

 األمر بعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي المتقدم : 
خاصة التي يكون فيها المريض مشةرفا  علةى اإلنعاش القلبي الرئوو مناسبا  في كل الحاالت قد ال يكون 

المةةوت بسةةبب مةةرض مسةةتفحل ال يرجةةى شةةفا   د وحيةة  أن اإلنعةةاش القلبةةي الرئةةوو أمةةر يحتةةال  لةةى 
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 جرائةة  علةةى وجةة  السةةرعة وال مجةةال قبلةة  لتقليةةب وجهةةات النظةةر المختلفةةة أو دراسةةة حالةةة المةةريض 

افيةةة قبةةل الشةةروي فيةة  د فإنةة  مةةن األفضةةل أن ينةةاقش الطبيةةب المعةةال  للحةةاالت الميئةةوس مةةن دراسةةة و

موضةةوي اإلنعةةاش القلبةةي الرئةةوو مةةع المرضةةى أو أوليةةائهم قبةةل حةةدو  هةةذ  الطةةوارئ التخةةاذ شةةفائها 

 .القرار بشمن الشروي في اإلنعاش أو عدم  بموضوعية وترّو  

اي لعمةل القلةب أو الرئةة ابتةداء لقلبةي  ذا لةم ينةت  عنة  اسةترجويجو  عدم االستمرار بإجراء اإلنعاش ا

منية كافية بالمقاييس الطبية المتعار  عليها ( د كما يجو  عةدم  جةراء اإلنعةاش  بعد القيام ب  لفتر  )

 القلبي الرئوو  ذا غلب على الظن عدم خرول المريض من المستشفى حيا  .

نعةةاش القلبةةي الرئةةوو مهمةةا كانةةت الظةةرو  د وكةةان رأو و ذا أصةةر المةةريض أو وليةة  علةةى  جةةراء اإل

الطبيب مخالفا  لذلض د فينبتي أن يشرا الطبيةب رأية  بوضةوا د فةإن لةم يقتنةع المةريض أو ولية  فعلةى 

اإلدار  الطبية في المستشفى في قرار  د وأن يكتب رأي  بوضوا فةي ملة  المةريض الطبيب أن يشرض 

وينبتي في كل األحوال تجنب سوء الفهم النةات  عةن قلةة المعلومةات   بذلض د وأن يعلم المريض أو وليّ 

أو الشرا . وعلى الطبيب االسةتعانة بكةل مةا يمكةن أن يعةين علةى توضةين الحقةائق ألوليةاء المةريض د 

 الحواج  النفسية التي قد تمنع قبول قرار اليمس من استمرار العالل .   وتجاو

دوكةةذلض لكةةل أفةةراد الفريةةق الطبةةي المعةةال  د أن األمةةر بعةةدم  يَّ لولوينبتةةي أن يوضةةن جيةةدا  للمةةريض أو 

 جراء اإلنعاش القلبي الرئوو ال يعني التخلي عن عالل المريض بالكليةة د وأن المةريض سةيبقى تحةت 

الرعاية الطبية المناسبة د مع تممين كل متطلبات التمريض المناسبة ل  د واالهتمةام كإنسةان مكةرم فةي 

 كل األحوال .

 ( :  Euthanasiaالرحمة ) قتل 
يعطةى مةاد  المقصود بقتل الرحمة أن يخلص المريض من مالم  أو مرض  الطويل بالموت د وذلض بةمن 

أن يقةةوم قاتلةةة د أو يحةةرم مةةن التةةذاء الحيةةوو أو المةةاء أو الهةةواء د وال يجةةو  بةةمو حةةال مةةن األحةةوال 

مى بقتل الرحمة أو المسةاعد  علةى ذلةض الطبيب أو أو عضو في الفريق الطبي المعال  بممارسة ما يس

 د فهذا محظور.

وفي بعض الحاالت قد تتطلب حالة المريض  عطاء  عقاقير لتخفي  األلم الشديد بجرعةة عاليةة يخشةى 

معها أن ت ثر على تنفس  مما قد يهدد حيات  د ففي مثل هذ  الحاالت ينبتةي للطبيةب أن يستشةير غيةر  

هي لتخفي  األلم الشديد عن المريض بمرض مميت حتى ولو كانةت من ذوو االختصاص د واألفضلية 

اآلثار الجانبية للعقاقير المعطا  كبير  د غير ان الجرعة المناسبة لمثةل هةذ  األدويةة ينبتةي أن يتحصةل 

عليها بالتدرلد بحي  يستتنى بمقل جرعة ممكنة يخف  معها األلم بدرجة معقولة د وال ينبتي أن يترض 

لآلالم المريعة خشية تعرض  لإلدمان  ذا أعطي جرعات متتالية من عقاقير مخدر  د وقةد  المريض نهبا  

د وينبتي حيات  تقل كثيرا   ذا خففت مالم في بالد عديد  على أن رغبة المريض في  نهاء  دلت التجارب

وأن  بةمن ذلةض مخةال  للشةري يطلةب المسةاعد  فةي  نهةاء حياتة للطبيب المسلم أن يذكر المريض الذو 

 مرض  كفار  لذنوب  وطهور ل   ن شاء الل  د وأن الطبيب سيساعد  في تخفي  األلم بقدر اإلمكان .

 حاالت الغيبوبة الطويلة أو النهائية بسبب تحلل قشرة الدماغ : 

بسبب تحلل قشر  الةدماغ مةع بقةاء جةذي الةدماغ  (Irreversible) قد يصاب المريض بتيبوبة ال عكوس

د مثل هذا المريض ال يشعر بما حول دوال يستجيب لما يدور حول  من أحةدا  د ولكنة  في حالة سليمة 

ال يعتبر في تصني  ) األمراض المميتة ( حي  أن حيات  وهو في حالة التيبوبة قد تسةتمر  لةى شةهور 
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 الت المميتة ( .اطويلة أو عد  سنوات د وبذا تجاو  حد الشهور الستة التي تحد بها ) الح

المريض يعامل معاملة المريض الذو فقد األهلية الشرعية د وال يعامل معاملةة المةريض الةذو  مثل هذا

د ومةن ناحيةة عمليةة فةإن المةريض الةذو تعري  المستعمل فةي أول هةذا الفصةلأصيب بمرض مميت بال

فس   التةن يثبت تحلل قشر  الدماغ لدي  يمكن عالج  بكل اإلمكانات التي ال تتطلب أجهة   معقةد  كةمجه

يحةرم مرضةى مخةرين      الدموية ونحو ذلض د خاصة  ذا كان العالل بهةذ  األجهة االصطناعي د والديل

هم في حاالت صحية أفضل من هذا المريض د غير أن بعةض أوليةاء مثةل هة الء المرضةى قةد يةوفرون 

رهم مةن علةى غية بصفة فردية ال تة ثرذلض   تعينهم على التنفس أو عمل الكلى أو نحو  لمرضاهم أجه

 يب والرعاية.بالمرضى د وفي هذ  الحاالت ينبتي للطبيب أن ي دو واجب التط

 الوقوف على المستجدات في الممارسة الطبية : 

يتمي  الطب في عصرنا الحاضر بالتقدم السةريع د وربمةا غيةر المنضةبط فةي تقنياتة  وممارسةات  د ممةا 

األخالقيةة لمةا يسةتجد مةن ممارسةات طبيةة د يحتم على الطبيب ضرور  النظةر فةي الجوانةب الشةرعية و

 ويجب أن يتم ذلض من خالل الضوابط التالية مجتمعة : 

أن يتمكد لدى الطبيب سالمة الممارسة الطبية من الناحيةة الشةرعية د فةإذا لةم يكةن المةرء قةد درس  (1

 ليها .من الناحية الشرعية فعلى الطبيب أن يتري  حتى تصدر فتاوى معتمد  د أو يسعى للحصول ع

أن يثبت لدى الطبيب الفائد  العلمية للممارسة الطبية د وأن يترجن لديها سةالمتها وعةدم  ضةرارها  (3

 بالمريض.

د دون النظةةر يةةة تتحقةةق مةةن خاللهةةا مصةةلحة المةةريضأن يتةةرجن لةةدى الطبيةةب أن الممارسةةة الطب (3

 .مصلحة مرضى مخرينأو د لطبيب الخاصةلمصلحة ا

 د خاصة  ذا كانت تجرو ألول مر  .ان قاصرا  عن هذ  الممارسة ذا ك أن يخطر المريض أو ولي  (4

أن يراعةةي األنظمةةة الصةةادر  بخصةةوص المسةةتجدات فةةي الممارسةةة الطبيةةة مثةةل  راعةةة األعضةةاء  (8

 وقضايا اإلنجاب والعالل الوراثي د وغيرها من المستجدات الطبية.
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الجانب الثان : أخالقيات المهنة ألَضاَ هيئة 

 مالتدري  ومعاونيه
 

 : المسئولية األخالقية لألستاذ الجامعى بوصف  معلما:الباب األول
ينبتى على أستاذ الجامعة أن يكون نموذجا أخالقيا طيبا للمعلم فى كافة المجاالت التدريسية, من حي  

 لت ام بكل المهامالتفكير المنظم والتمكن العلمى والمظهر الالئق, والسلوض المت ن الحليم والوقار, واال

 التدريسية والتمسض بالمعايير السلوكية ويتحقق ذلض فى:

  متالض أساسيات المهنة: .أ

i)  التحضير الجيد لمادت  مع اإلحاط  الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها ليكون متمكنا من

 .مما يكسب  التقدير واالحترام الماد  بالقدر الذى ي هل  لتدريسها على أفضل وج 

ii) فى المجال العلمى الذى يدرس , وال يكتفى بما درس  ل   االطالي على أحد  النظريات

أساتذت  منذ كان طالبا فى عمر تالميذ , بحي  ال يجعل تالميذ  يعيشون فى عصر والعالم 

 .ألن علم الطب يتطور بتطور العصر يعيش فى عصر مخر

iii) ايا على التحلى بالتفكير العلمى عند مناقشة الطالب فى القضايا العلمية, بحي  يعرض القض

الطالب على أنها نتائ  أبحا  بشرية قابلة للنقض والخطم وليست مسلمات  يمانية ال تقبل 

والقول الممثور فى ذلض )رأيى صواب يحتمل الخطم ورأى غيرى خطم يحتمل  الشض

 .الصواب(

iv)   اإللت ام باألساليب الحديثة فى التدريس, مثل الحرص على وضوا األهدا  من المنه

ل الطالب على الدراسة وهو على علم بإطار المقرر المدروس ب, بحي  يقأمام الطالب

وبمهدا  دراست , ومحتويات , وأساليب تقييم , وأهم المراجع التى تساعد على فهم , 

ومدى ارتباط  بالبرنام  الدراسى الكلى الذى يدرس  الطالب, وأيضا مالءمة المستوى 

تحدد  الالئحة, بحي  ال تكون هذ  الماد  أعلى العلمى فى الماد  للطالب وللمستوى الذى 

 أو أدنى من مستوى الطالب, وال أقل من المستوى العلمى للفرقة الدراسية وال أرفع.

v)  استخدام الطرأ المالئمة فى التدريس ومحاولة تطويرها, مثل استخدام الوسائل التعليمية

ة الطالب فى الواجبات التى الحديثة والمالئمة, ومثل  دار   من المحاضر , ومثل متابع

 .والقدر  على البح  لم الذاتىعيكلفهم بمدائها وتدريبهم على الت

 التحلى بخلق المعلم وسلوكيات : .ب

 ن مهنة التعليم مهنة شاقة وسامية ألنها فى المقام األول مهنة الرسل, لذا يجب أن يتحلى المعلم بما 

 يلى:

i) عتراض أو مناقشات, وتدريبهم برفق على الصبر على ما قد يبدو من بعض الطالب من ا

 مداب الحدي .وأساليب الحوار 
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ii)  تشجيع  على التفكير المستقل.و قدرات احترام عقلية الطالب مهما كانت 

iii)  أن يتحلى المعلم بخلق العدل بين طالب  فى توجي  األسئلة وفى النظرات واإلهتمام, وأن

 لهم فى حرية الفكر وحرية التعبير.يكون ديمقراطيا مرنا غير مت مت, وأن يكون قدو  

iv)  تحرى الصدأ فى القول واإلخالص فى العمل واألمانة فى التعامل مع اآلخرين, والتسامن

 والمرونة, والتعاون, وعفة اللسان وكرم النفس, واإلحساس بتالم اآلخرين, واإليثار.

v) ذ فى نظر لطالب والتى تقلل من من لة األستاقتحام بعض الخصوصيات لعدم التطفل ال

 وفى الحدي  الشري  )من حسن  سالم المرء ترك  ما ال يعني (. الطالب.

vi)  التعامل الن ي  مع الطالب, فال يسمن األستاذ لنفس  أن ي جر لخدمة طالب فى درس

 وال يقبل هدايا فيها شبهة الرشو .’ خصوصى

 المسئولية األخالقية لألستاذ الجامعى فى التقويم واإلمتحانات: .ل

الجامعى  لى جانب كون  مدرسا فإن  أيضا قاض وطبيب, يحكم بالعدل بين طالب , ويقيم  األستاذ

 قدراتهم المعرفية والعقلية, وهذا العمل يتطلب من  مسئوليات أخالقية كبير  منها:

i)  توخى الدقة والعدالة والتمنى فى التصحين, مع المحافظة على سرية األسماء ما لم يكن

 النظام يسمن بتير ذلض.

ii) .استمرارية التقويم وتنبي  الطالب  لى أخطائ  حتى يمكن  تالفيها فى المستقبل 

iii) .عدم السماا لألهواء الشخصية أو الوساطات بالتمثير على حيد  التقويم 

iv) .ضرور  اشتراض اللجنة اإلمتحانية كلها فى تصحين ورقة اإلجابة وعدم اإلنفراد بالتصحين 

v) ق العدالة بين الطالب.الحفاظ على سرية اإلمتحان حتى تتحق 

vi) .عدم التهاون مع التشاشين تحت دعاوى الرحمة أو الرأفة 

vii) . توفير الجو المناسب للطالب أثناء اإلمتحان وعدم  رهاب  أو تخويف 

viii)  توخى الجود  فى تصميم اإلمتحانات لتكون متمشية مع ما يتم تدريس  وما يتم

على فر  مستويات الطالب در  ويجب أن تتطى كل المنه  الدراسى وتتضمن القتحصيل ,

 حسب تفوقهم.

ix) . تنظيم عملية رصد النتائ  بما يكفل الدقة التام  والسرية التام 

x) . السماا بمراجعة النتائ  حال وجود أى تظلم, مع بح  التظلم بجدية تام 

xi)  اإلعتذار عن المشاركة فى اإلمتحانات عند دخول  بن  الكلية حتى يتخرل منها لتجنب

 حن  بن  ميل ل  والذى يقوم بالتالى بإمتحان  بن .شبهة أن يمت

 المسئولية األخالقية لألستاذ الجامعى بوصف  باحثا علميا:الباب الثانى: 
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األستاذ الجامعى باح  علمى مجتهد وأول ما ينبتى أن يتحلى ب  هو أن يمتلض أوال أدوات 

 الباح  العلمى وذلض بما يلى:

i)  , نتظار المتعجل ال فاإلنسان القلق الذى ال يطيق االأن يكون صبورا على مشاأ البح

يصلن أن يكون باحثا علميا, ألن تعجل  مع عدم أمانت  سو  يلجئ   لى  صطناي النتائ  

 وهذا في  تضليل للبشرية بمثرها. وت يي  اإلحصاءات والبيانات.

ii) .أن يكون لدي  القدر  على اإلبتكار والتجديد المستمر 

iii) تسجيل والمالحظة واإلستنتال.أن يكون دقيقا فى ال 

iv) .أن يتحلى باألمانة العلمية بحي  اليدعى لنفس  ما أنج   اآلخرون 

v) .أن يستخدم المنه  العلمى فى البح  ويلت م بالتفكير العلمى فى البح  والسلوض 

vi)   أن يسخر نتائ  أبحاث  للخير وليس للشر, فال يجعل أبحاث  أدا  فى أيدى أصحاب األهدا

 دام  بل يجعلها أدا  لرفاهية الناس وسعادتهم.المخرب  اله

vii) أن يتحلى بروا الفريق والقدر  على العمل الجماعى 

viii) .أن يتحلى بخلق التواضع وعدم الفخر والتكبر 

ix) .الموضوعية فى البح  والتجرد عن األهواء الشخصية والمجامالت 

x) محاضرات   أال يشتل البح  العلمى األستاذ الجامعى عن وظائف  األساسية كمن يهمل

 ورعاية طالب  بدعوى  نشتال  بالبح  من أجل الترقية.

المسئولية األخالقية لألستاذ الجامعى بوصف  مشرفا الباب الثال : 

 علميا:

اإلشرا  على الرسائل العلمية نوي من أنشطة البح  العلمى, يقوم في  األستاذ بدور الموج  

والباح  هى األخالأ الجامعية قبل اللوائن  ما يحكم العالقة بين المشر ووالمرشد لتلميذ  

 والقوانين ويتمثل ذلض فيما يلى:

i)   أال يستتل األستاذ سلطت  التى منحت ل  على الطالب فى تسخير  فى أعمال خاصة ب

 وبمسرت  أو بالشركة التى يديرها.

ii) جر أال يهمل الطالب ويترك  يفعل ما يشاء دون توجي  أو رعاية بحجة أن  ال يتقاضى األ

 وال ينسى أن  قدو  لهذا الباح . المناسب على اإلشرا .

iii) . أال يقبل اإلشرا  على البح  الذى يشعر أن الطالب لن يستفيد من 

iv) أن يتين للطالب حرية الرأى وتشجيع  على اإلبتكار 
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v)  أن يدل الطالب على المنه  القويم دون أن يتدخل فى كتابة الرسالة نفسها ألنها من عمل

 الطالب.

vi)  يسوى بين الطالب الذين يقوم اإلشرا  عليهم فال يهتم بمحدهم دون اآلخرين ألى سبب أن

 من األسباب.

vii) .أن يكون ن يها فال يقبل أى رشو  من تالميذ  أيا كان نوعها أو مبرراتها 

viii) فى كل شئ نبيل, كالصدأ والعدل واألمان  والعفة والوقار. طالب أن يكون قدو  ل 

األخالقية لألستاذ الجامعى بوصف  رائدا لمسئولية الباب الرابع: ا

 لألنشط :

األستاذالجامعى ال يقتصر دور  على التدريس والبح  العلمى فقط, بل يمتد دور  أيضا  لى 

أمور أخرى تتطلب من  التحلى باألخالقيات الجامعية فى  شراف  على األنشط  ومشاركت  فى 

 خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة مثل:

i) وتنميتها ورعايتها من خالل اإلتحادات الطالبية واألنشطة واألسر  ةلمواهب الشاب كتشا  ا

 الطالبية.

ii)  ب  روا األمل فى الطالب الذين تتعثر حياتهم بسبب المشاكل اإلجتماعية أو المالية أو

 الثقافية ومشاركت  فى حل مشاكلهم.

iii) ى عن طريق القدو  العمل على نشر الروا الديمقراطية فى الحوار والتعبير عن الرأ

وتشجيع الطالب على المشاركة اإليجابية المشروعة وعدم اإلن واء أو اإلنطواء أو 

 السلبية.

iv) .ب  روا الفريق والعمل الجماعى والتطوعى بين الطالب 

v) ب  روا اإلنتماء والنظام واإلحساس بمشاعر اآلخرين, وتنمية الحس الجمالى 

vi) كس على كل الناسنشر الوعى البيئى بين الطالب ألن  ينع 

vii) .نشر الوعى بالروا الرياضية والبعد عن التعصب فى ممارسة العمل الرياضى 

viii) .تشجيع الطالب على المشاركة المجتمعية كالمشاركة فى محو األمية والقوافل الطبية 

ix)  ب  روا التعاون بين الطالب و  الة حواج  اللون أوالعرأ وتمكين ذوى اإلحتياجات

فاألخو  اإلنسانية هى التى يجب أن  اإلندمال فى المجتمع الجامعى.الخاصة من المشاركة و

 تسود.

 

 ملية مخالفة بنود وثيقة أخالقيات المهن :
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فى حالة مخالفة البنود السابقة ألخالقيات المهن  كطبيب أو معلم جامعى فإن  يتعرض للمساءلة 

 .73لسنة  41تنظيم الجامعات رقم من قانون  198القانونية طبقا للقواعد والقوانين الجامعية ماد  
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 السهرس
 الماضاع

 رقم الصس ة

 1 شر  المهنة

 2 األول : أخالأ الطبيب وخصائص  الباب

 4 الثاني : واجبات الطبيب نحو المريض الباب

 4 معاملة المريض  حسن أوال  :

 5 ثانيا  : استئذان المريض

 6 ثالثا : طممنة المريض

 7 يض وكتمان رابعا  : حفظ سر المر

 8 خامسا : مراعا  أحكام كش  العور 

 8 سادسا  : حالة رفض المريض للعالل

 8 سابعا : االعتذار عن عالل المريض

 8 ثامنا  : الرعاية الطبية للمقيد  حرياتهم

 9 الثال : واجبات الطبيب نحو مجتمع  الباب

 11 الرابع : واجبات الطبيب نحو  مالء المهنة الباب

 11 الخامس : واجبات الطبيب تجا  نفس  بابال

 15 تجا  مهنت السادس : واجبات الطبيب  الباب

 16 بع:بعض األمور الهامة التي تتعلق بمهنة الطبالسا الباب

 16 أوال  : وسائل التوثيق والتصديق

 17 ثانيا  : الجوانب المالية والتجارية

 17 ثالثا  : العمل في القطاي الخاص

 18 : اإلعالنرابعا  

 19 خامسا  : الهدايا والهبات والقروض

 19   الطبية  سادسا  : العالقة مع شركات األدوية واألجه

 22 سابعا  :  جراء البحو  الحيوية الطبية

 21 الثامن:الضوابط الهامة في حاالت األمراض المعدية والمميتة  الباب

 21 أوال  : األمراض المعدية

 21 راض المميتةثانيا  : األم

 24 الوقو  على المستجدات في الممارسة الطبية

 26 الفهرس
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 وثيقة اإلعتماد

 جملس الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


