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الممخص
في ظؿ تزايد حجـ األخطاء الطبية في المستشفيات الفمسطينية وعدـ وجود احصاءات واضحة
لدى و ازرة الصحة في ذلؾ ،كاف البد مف تسميط الضوء عمى موضوع األخطاء الطبية وخاصة
في ظؿ الفراغ التشريعي لممسؤولية الطبية ،لذلؾ ،فقد اتجيت الباحثة لمحديث عف اإلطار
القانوني الذي يحكـ مشكمة األخطاء الطبية ،مف ايمانيا العميؽ بأف المجتمعات ترتقي وتنعـ
باألماف واالستقرار عف طريؽ وجود تشريعات مف شأنيا أف تغطي مجمؿ نواحي الحياة ،وعمى
اعتبار أف سبلمة جسـ اإلنساف وصحتو مف الحقوؽ االساسية التي تكفميا كافة دساتير العالـ
ومف ضمنيا القانوف األساسي الفمسطيني ،إضافة إلى أف مشكمة األخطاء الطبية تمس جسـ
اإلنساف وصحتو ليذا كاف ال بد مف توضيح الحماية القانونية التي تعمؿ عمى حماية جسد
اإلنساف وسبلمتو وصحتو حتى مف قبؿ الطبيب الذي يكوف ىدفو ىو شفاء المريض أو تخفيؼ
آالمو.
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف بعض التساؤالت والتي كاف مف ضمنيا ما ىي المسؤولية
القانونية التي تترتب عمى األخطاء الطبية وما ىية العمؿ الطبي ،وحدود إباحتو كذلؾ ما ىي
الطبيعة القانونية التي تحكـ المسؤولية الطبية ،ومتى يسأؿ الطبيب مدنياً وجزائياً وتأديباً في
محاولة لجمع كافة المسؤوليات التي تنيض إتجاه الطبيب الذي يخطأ في دراسة واحده .
كما كاف مف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة ىو توضيح مفيوـ الخطأ الطبي متى ينشأ في محاولة
لنشر الوعي حوؿ مفيوـ الخطأ الطبي لدى المريض ،وتوضيح كافة مراحؿ العمؿ الطبي منذ
التشخيص األولى وصوالً إلنياء رحمة العبلج ومتى قد ينشأ إىماؿ وخطأ الطبيب في كؿ مرحمة
عمى حدى .
وفي ظؿ كثرة األخطاء الطبية ،وعدـ وجود تشريعات وقوانيف خاصة تحكـ موضوع األخطاء
الطبية ،وألىمية العبلقة التي تربط كؿ مف القانوف والطب ،كاف البد مف تقديـ دراسة تعالج
موضوع األخطاء الطبية .
.

ه

وقد تناولت الدراسة مفيوـ الخطأ الطبي في إطار العبلقة بيف الطبيب والمريض مف الناحية
القانونية سواء أكانت المدنية أـ الجزائية أـ التأديبية ،مع ذكر بعض األمثمو البسيطو عمى
مساعدي الطبيب ،وتركزت عمى العبلقة التي تربط الطبيب بالمريض ولـ تتعرض ألحكاـ
المسؤولية الطبية في إطار الممارسة الجماعية ليذا العمؿ ،وكذلؾ عدـ التطرؽ لمسؤولية
المستشفيات أو العيادات  ،وكذلؾ الفريؽ الطبي .
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The Legal Liability of Medication Errors
Prepared by : Sara Zakariya Ibrahim Jubran
Supervisor : Dr. Ahmad Barak
Abstract
With the increasing number of medical errors in Palestinian hospitals on
one hand, and the absence of clear statistical information about them on
the other, there has been a basic need to spot the light on the medical
errors, particularly because of the absence of legislations in this field.
Therefore, the researcher has put the efforts to discuss the legal
framework of the medical errors as she believes that communities are
built and sustained through the existence of comprehensive law systems
that govern their entire life and its various aspects. In the context of
medical errors concept, the researcher argues the importance of spotting
the light on them due to the harm they cause to the patients through
increasing the mortality rates.
Thus, it is necessary to show the significance of the law protection
framework which in turn leads to human body protection via raising the
awareness and exploring the legal consequences.
This study attempts to answer some questions such as: what is the legal
responsibility of the medical errors and their permissible scopes? What is
the legal status that governs the medical responsibility? When is the
doctor accountable in terms of civilian, penal and disciplinary
responsibilities? One of the main goals of this study is to articulate the
medical errors concept in order to raise the awareness about it among
patients. Furthermore, this study explores the medical process phases
starting from the initial diagnosis until reaching the end of the curing
phase through which potential medical errors may happen.
Finally, the research discusses the concept of the medical error in terms
of the relationship between the doctor and the patient in the legal context
(i.e., civic, criminal, and disciplinary) while discussing some concrete
examples on the doctors assistants and team.
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المقدمة
منذ بدء الخميقو كاف االنساف ىو محور ىذا الكوف الشاسع المميئ باألسرار والجماؿ ،وكانت
حمايتو والحفاظ عمى حياتو وصحتو اليدؼ األسمى واألطير عمى وجيو اإلطبلؽ ،وال زاؿ ىذا
اليدؼ ىو األسمى ،فنرى أف جميع القوانيف والتشريعات وكذلؾ االتفاقيات والمؤتمرات التي وقعت
وعقدت عمى مر السنيف ،حيث أف ىدفيا األوؿ ىو حماية ىذا االنساف وصحتو والبيئة المحيطة
ُ

فيو والظروؼ التي يتعايش معيا حتى يستطيع البقاء سالما أمنا ،وليس االنساف فقط مف يحاوؿ

الحفاظ عمى حياة االنساف وصحتو ،بؿ رب ىذا الكوف واليو ،وذلؾ في جميع كتبو السماوية،
حيث كرـ اإلنساف أفضؿ تكريـ ،فمـ يخمقنا اهلل لنشقى ،بؿ فضمنا عمى جميع خمقة ومخموقاتو،
فقاؿ تعالى في كتابو الكريـ ،في القراف الكريـ " ولقد كرمنا بني أدـ  ،"1وقاؿ سبحانو " وفضمناىـ
عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل ."2
وتعتبر عموـ الطب والتداوي مف األفات والعمؿ مف العموـ القديمة ،والتي كانت في بدايتيا
بسيطة بقدر بساطة حياة اإلنساف في ذاؾ الوقت ،فقد عرؼ اإلنساف الطب وكذلؾ األخطاء
الطبية منذ قديـ الزماف ،حيث أف مشكمة االخطاء الطبية ليست بمشكمة وليده العصر بؿ أنيا
رافقت الطب منذ ظيوره ،ولكنيا تطورت بتطور الطب نفسو ومناحي الحياة بشكؿ عاـ ،حيث
كاف وال زاؿ ىدؼ اإلنساف ىو الحفاظ عمى حياة وسبلمة صحتو وىو مف أسمى األىداؼ وأكثرىا
اىمية ودقو ،فقد ظيرت منذ قديـ الزماف القوانيف واألنظمة وكاف مف أىدافيا حماية حؽ اإلنساف
في حياتو وصحتو ،وعمى الرغـ مف ارتباط ىذه القوانيف والتشريعات بكافة مناحي حياة اإلنساف،
فإف العبلقة التي تربط القانوف والطب ىي عمى رأس ىذه العبلقات ،بحيث أف الطب موضوعو
جسـ اإلنساف وصحتو ،وكذلؾ اليدؼ األسمى لمقانوف ىو الحفاظ عمى اإلنساف في صحتو
وكرامتو والعيش في مجتمع سميـ وأمف ،لذلؾ تـ اختيار ىذه الدراسة عمى االىمية التي تربط
القانوف بالطب ،وذلؾ بسبب الفراغ التشريعي الذي ينظـ موضوع المسؤولية الطبية ،وذلؾ نظ اًر
لكثرة األخطاء الطبية التي تضرب بمجتمعنا وبحياة اإلنساف وصحتو .
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ليذا فإف تناوؿ موضوع األخطاء الطبية مف الناحية القانونية ،ليس ىدفو التقميؿ مف أىمية
وشأف عموـ الطب ومينة الطب واألطباء ،فمؤلطباء مكانو مرموقة في المجتمع نجميا ونحترميا،
ونثني عمى عمميـ اإلنساني في خدمة صحة اإلنساف وسبلمتو جسده ،كما وأننا نعمـ صعوبة
التعامؿ في بعض االحياف مع جسـ اإلنساف واألمراض المتجددة في كؿ وقت وحيف والتي مف
شأنيا االعتداء عمى صحتو اإلنساف ،وعمى إعتبار أف الخطأ مف الطبيعة البشرية ،بحيث أف
األطباء بشر والخطأ وارد في بعض األحياف ،وبالرغـ مف أف الخطأ مف الطبيعة البشرية ،فإف
ىذا ال يعني االستيانة بجسـ اإلنساف وصحتو ،وأف نتقبؿ كؿ األخطاء التي تصدر عف األطباء
ونسمـ أنيا قضاء اهلل وقدر ،حيث أف ىناؾ أطباء يرتكبوف أخطاء واىماؿ واضح وصريح بحؽ
المرضى ،وال يمتزموف باليميف الذي أقسموه ،وىنا كاف ال بد مف الوقوؼ عمى أخطائيـ ،وبالتالي
فإف ميمة القانوف ىنا ىي معاقبة الفاعؿ والجاني حتى واف كاف طبيب ومف ثـ التعويض عف
الضرر ،فنصوص القانوف ىي نصوص مجرده وعامة وبالتالي تنطبؽ عمى كؿ مف يعتدي عمى
غيره بالضرر ،ليذا فإنو بالرغـ مف إباحة العمؿ الطبي مف أجؿ العبلج ،إال أف ذلؾ ال يبرر
الخطأ واإلىماؿ مف قبؿ األطباء بحؽ المرضى ،ومف ثـ يجب عمى القانوف أف يقؼ بالمرصاد
في وجو كؿ مف تسوؿ لو نفسو االعتداء عمى حؽ يحميو القانوف .

أىمية الدراسة :
تكمف أىمية ىذه الدراسة كونيا تعالج قضية حساسة في المجتمع وعمى قدر مف األىمية أرىقت
الكثير  ،وعمى اعتبار أف مينة الطب موضوعيا جسـ اإلنساف وىو اليدؼ األوؿ واألسمى في
الحماية القانونية إذ كاف البد مف التطرؽ إلى ما يمكف أف ييدد سبلمة وحماية صحتو ،فجميع
االتفاقيات الدولية ودساتير العالـ تجمع بشكؿ جازـ عمى حماية اإلنساف وسبلمتو وصحتو ،وأي
مساس بيذا الحؽ يعتبر أخبلالً كبي اًر ييدد وجود اإلنساف وسبلمة صحتو ،كما أف أىمية الدراسة
تبرز في كثرة األخطاء الطبية بشكؿ ممحوظ فقد أصبحت ىاجز وىوس لدى المرضى ،كما أنو
وفي ظؿ الفراغ التشريعي في موضوع المسؤولية الطبية ،كاف البد مف تسميط الضوء عمى ىذه
الدراسة .
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مشكمة الدراسة :
تقوـ ىذه الدارسة عمى مجموعة مف التساؤالت واإلشكاليات التي ترافؽ موضوع المسؤولية
الطبية ،والتي تندرج تحت المشكمة األساسية لمدراسة والتي تتمثؿ في التساؤؿ التالي ما ىي
المسؤولية القانونية التي تترتب عمى األخطاء الطبية؟ ،حيث وتقوـ الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة
عمى محاولة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت والوصوؿ إلى طرح اإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات في
محاولة إليجاد عبلقة متوازنة بيف الطبيب والمريض بحيث ال يعتدي أي طرؼ عمى حؽ األخر.
وقد كانت أىـ التساؤالت التي تناولتيا ىذه الدراسة ما يأتي :
 ماىية العمؿ الطبي وما ىي حدود إباحتو ،ومتى يمكف أف ينشأ الخطأ الطبي ىؿ ىو
مقتصر عمى العمميات الجراحية كما ىي الصورة النمطية لؤلخطاء الطبية ! ،أـ أنو
يشمؿ جميع مراحؿ العمؿ الطبي ؟.
 ما ىي الطبيعة القانونية التي تحكـ المسؤولية الطبية ىؿ ىي عقدية أـ تقصيرية أـ
جزائي ة ،وكيؼ تقاـ الدعوى الجزائية والمدنية عف المسؤولية الطبية ! وكيؼ يمكف
محاسبة الطبيب تأديبياً ؟.
 مفيوـ الخطأ الطبي عمى ماذا يشتمؿ ،حدوده وصورة ! ىؿ مجرد الخطأ في وصؼ
الدواء مثبل يعتبر مف قبيؿ االخطاء الطبية ؟.
 ما ىو المعيار الذي يتخذ في المسؤولية الطبية ،ىؿ ىو المعيار الشخصي أـ
الموضوعي ؟ .
 ما ىي القواعد أو النصوص التي تحكـ المسؤولية الطبية في الوقت الحالي ،وىؿ ىي
كافية لمحاسبة االطباء عف أخطائيـ ؟ .
 ما ىي أىـ الصعوبات التي تواجو إثبات الخطأ الطبي ،وىؿ االثبات الممقى عمى عاتؽ
المريض يعمؿ عمى زيادة صعوبة تحريؾ الدعوى وبالتالي ضياعيا ؟ كذلؾ ما مدى
االخذ واالستناد عمى حجية الخبرة باإلثبات ،ىؿ ىي كافية اـ أنيا تحظى بقيمة قانونية
تجاوز رغبة المشرع ،ويطرح تساؤؿ أخر ما مدى حيادية ىذه المجنة الطبية والتي تعتبر
ىي المفصؿ في إثبات الخطأ الطبي ؟ .
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 كذلؾ ما ىي التعويضات التي يستحقيا المريض المضرور عف الضرر الذي لحؽ بو !!
وما مدى نجاح شركات التأميف ضد االخطاء الطبية عمى عمؿ التوازف بيف مصمحة
المريض المضرور في تمقي التعويض العادؿ ،وفي ذات الوقت عدـ التأثير بشكؿ واسع
وكبير عمى الذمة المالية الشخصية لمطبيب ؟؟ .

منيجية الدراسة :
لقد قامت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في ضوء القانوف المقارف ،في محاولة مف
قبؿ الباحثة لموقوؼ عمى مفيوـ الخطأ الطبي بشكؿ واضح وصريح ونشر الوعي لمعرفة متى
تنيض مسؤولية الطبيب ،مع تناوؿ أراء بعض الفقياء والقوانيف المغايرة ،وكيؼ نظرت وعالجت
مثؿ ىذه المشكمة ،وتوضيح الجانب القانوني الذي يعالج موضوع الدراسة.

حدود الد ارسة :
محددات الدراسة القانوف المدني االردني وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وقانوف
المخالفات المدنية رقـ ( )36لسنة 1944ـ ،والتشريعات العربية واألجنبيػة وقػ اررات المحاكـ
ومؤلفات الفقياء.

أىداف الد ارسة :
إف مف أىـ األىداؼ التي سعت الدارسة إلى تحقيقيا :
 التعرؼ عمى ما ىية العمؿ الطبي ،واإللماـ بشروط إباحتو وحدودىا.
 بياف المسؤولية القانونية التي تحكـ المسؤولية الطبية ،والتعرؼ عمى المسؤولية الجزائية
والتأديبية التي تنيض اتجاه الطبيب الذي يرتكب الخطأ الطبي.
 اإلحاطة بمفيوـ الخطأ الطبي ،وصوره.
 بياف المعيار الذي يتخذ في المسؤولية الطبية.
 اإلشارة إلى النصوص والتشريعات التي تحكـ موضوع األخطاء الطبية.
 التعرؼ عمى طرؽ إثبات الخطأ الطبي.
 اإلحاطة بمفيوـ التعويض والتأميف ضد األخطاء الطبية.
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الدراسات السابقة :
نجد أف الدراسات التي تطرقت إلى موضوع األخطاء الطبية في مجتمعنا الفمسطيني قميمة جداً،
مقارنة بحجـ ىذه المشكمة التي تضرب بمجتمعنا الفمسطيني ،حيث أنيا مشكمة أصبحت ترىؽ
المواطف حيثما وجد ،وأصبحت األخبار اليومية ال تخمو مف خبر يدور حوؿ شبيو خطأ طبي،
وفيما يأتي سنستعرض أىـ الدراسات السابقة التي تكممت حوؿ موضوع المسؤولية الطبية والتي
أعتمدت ىذه الدراسة عمييا.
 .1دراسة ماجستير منشورة تحت عنواف " المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة " لمباحث
وائؿ تيسر عساؼ ،حيث تناولت ىذه الدراسة المسؤولية المدنية بشكؿ مفصؿ فيما
يخص المسؤولية الطبية ،وقد أكد عساؼ غياب التشريعات والقوانيف الخاصة التي تحكـ
المسؤولية الطبية ،مما يعمؿ عمى زيادة حجـ ىذه المشكمة ،كما أشار إلى أف المسؤولية
المدنية لطبيب غير واضحة بشكؿ كامؿ وبحاجة لمبحث والدراسة مف ناحية الطبيعة
القانونية لممسؤولية الطبيب المدنية ،كما تناوؿ التأميف والتعويض مف المسؤولية الطبية،
وأكد عمى اىمية إلزامية التأميف في المستشفيات الفمسطينية.
 .2دراسة الماجستير تحت عنواف " :المسؤولية المدنية الطبية في حاالت الوالدة" لمباحثة
فدوى البرغوثي ،حيث أكدت الباحثة أف ألتزاـ طبيب الوالدة في أداء عممة يكوف ببذؿ
عناية ال بتحقيؽ نتيجة ،وأف مسؤولية طبيب الوالدة عف خطئة في التوليد تعتمد عمى
مدى تحقؽ أركاف المسؤولية الطبية عف خطأ وضرر وعبلقة سببية بينما أدت لحصوؿ
النتيجة المتمثمة بتحقؽ الضرر لدى المريض ،كما أكدت عمى أف مسؤولية طبيب الوالدة
انتياء باستقرار حالة المرأة وطفميا بعد الوضع ،مرو اًر
تنشأ منذ عممية الحمؿ لدى المرأة و ً
بعممية التشخيص والعبلج وصرؼ الوصفة الطبية والرقابة واإلشراؼ عمى العبلج ،وقد

كانت مف أىـ التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة ىي سد الفراغ التشريعي بما
يخص المسؤولية الطبية.
 .3دراسة منشورة تحت عنواف " األخطاء الطبية في فمسطيف جرائـ ببل أدلة " لمباحث
محمود الفطافطة ولقد تناولت ىذه الدراسة العديد مف الجوانب الميمة عمى الصعيد
الوطني ،حيث كانت دراسة نوعية بحيث أرفؽ الباحث العديد مف اإلحصائيات والبيانات
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الرقمية ،كذلؾ عدد مف القضايا التي حدثت بالفعؿ في المستشفيات الفمسطينية ،وقد
كانت مف بعض التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة ،أف عمى االطباء والمعالجيف
عموماً تقوى اهلل في كؿ عمؿ يقوموف بو ،وأف يرجحوا مصمحة المريض عمى النفع
المادي ،كذلؾ أكد األستاذ الفطافطة عمى أف ىناؾ مسؤولية كبيرة تقع عمى عاتؽ نقابات
األطباء ومنظمات الصحة في عقد الدورات التدريبية لؤلطباء بشكؿ مستمر ودائـ،
وتأصيؿ مبدأ المحاسبة والمراقبة الذاتية لدى الطبيب وأف ال يكوف التزامة بدافع الخوؼ
مف المسؤوؿ بؿ الخوؼ مف رب المسؤوؿ وخالقو.

بعد استعراض أىـ الد ارسات التي اعتمدت ىذه الدراسة عمييا يمكف الخروج بعدد مف
المبلحظات ،والتي كاف أىميا :
 .1إف جميع ىذه الدراسات أكدت عمى ضرورة ايجاد التوازف الحقيقي بيف مصمحة الطبيب
واعطائو الحرية الكافية في مزاولة مينة الطب بعيداً عف خوفو مف العقاب ،كذلؾ الحفاظ
عمى مصمحة المريض وسبلمتو حياة وصحتو مف إي أخطاء أو إىماؿ قد يصدر بحقو.
 .2إف الدراسات التي تتطرؽ لموضوع االخطاء الطبية ليست بالكثيرة ،بالمقارنة مع حجـ
ىذه المشكمة وموضوعيا الذي ىو جسـ اإلنساف وصحتو ،والذي ىو عمى رأس سمـ
األولويات في جميع الدساتير والتشريعات واألنظمة ،ويجب العمؿ عمى تكثيؼ الدراسة
حوؿ موضوع األخطاء الطبية ،وذلؾ بشكؿ دوري ومتواصؿ ،ووضع أىـ العقبات التي
تقؼ في طريؽ معالجتو ،وطرح الحموؿ العممية والعممية والتي يتوافؽ تنفيذىا مع واقع
مجتعمنا الفمسطيني.
 .3معظـ الدراسات السابقة تناولت جانب معيف مف موضوع المسؤولية الطبية ،وكانت بعيده
عف حصرىا وتركيزىا في دراسة واحدة ،وقد كاف مف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة محاولة
حصر جوانب المسؤولية الطبية " المدنية والجزائية والتأديبية" في دراسة واحدة ،تمكف
القارئ مف فيـ المسؤوليات التي تقع عمى الطبيب في دراسة واحده ،دوف الحاجة لمرجوع
إلى عدد مف الدراسات.
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الفصل األول  :مفيوم الخطأ الطبي وتطوره التاريخي
عمى الرغـ مف جميع محاوالت اإلنساف لمبقاء في ىذه الحياة ،والحفاظ عمى حياتو وصحتو،
إال أف جميع ىذه المحاوالت انتيت بالفشؿ ،فاهلل عز شأنو ،خمقنا وكرمنا ،لكننا لسنا مخمديف،
فميو الخمود ،ولنا الخمود أيضاً في الدار األخرة ،ولكف ليس في ىذه الحياة الفانية ،فجميع البشر
سوؼ يموتوف ،وجسـ اإلنساف لف يبقى يزىو بالشباب والصحة طواؿ مرحمة حياتو ,فيو معرض
لؤلمراض والعمؿ ،ومف ثـ إلى الموت ،ولكف ىذا ال يعني أف نسمـ لكؿ مرض يصيب أجسادنا،
ِ
يشفيف " ،وقاؿ رسولنا الكريـ صؿ اهلل عمية وسمـ " إف اهلل لـ
مرضت فيو
فقاؿ سبحانو " إذا
ُ

شفاء ،فتدداووا " ،وحثنا اهلل سبحانو عمى العمـ والمعرفة ،وكانت عموـ
داء إال أنزؿ لو
ً
ينزؿ ً

الطب ،ومينة الطب مف أسمى الميف عمى مر التاريخ ،وكذلؾ أىدافيا السامية ،فيدفيا ىو
معالجة البشر مف األمراض والعمؿ ،وشفاء الناس بإذف الرحمف.
والطبيب ىدفو ىو محاولة معالجة المرضى وشفائيـ وتخفيؼ آالميـ ،لكف الطبيب في نياية
األمر إنساف أيضاً ،يمكف أف يصيب وأف يخطئ ،فالخطأ مف الطبيعة البشرية ،وما مف إنساف
عمى وجو الكوف معصوـ عف ىذا الخطأ ،ولكف خطأ الطبيب نتائجو غير محموده ،ألنيا تصيب
اإلنساف في حياتو وصحتو ،وبالتالي يجب عمى الطبيب أف يسعى بكؿ ما أوتي مف عمـ ومعرفة
حتى يبتعد كؿ البعد عف األخطاء.
ونحف عندما نخص أخطاء األطباء دوف غيرىـ ذلؾ ألف اإلنساف وحياتو ىـ نتاج ىذا الخطأ،
فأخطاء الميندسيف ،قد تؤدي إلى عدـ جمالية شكؿ العمراف ،وخطأ المحامي يمكف أف يفمت
جاني مف العقاب أو أف يدخؿ برئ في السجف ،كؿ ذلؾ يصب إما عمى الشكؿ الخارجي
والجمالي لممدنية بالنسبة لمميندسيف ،كما ينصب عمى حريتو االنساف أو عدـ أماف المجتمع عند
فرار الجاني ،كؿ ذلؾ ال يصؿ إلى حياة اإلنساف والتي تاتي في سمـ االولويات ،والتي تكوف بيف
يدي اهلل سبحانو اوال ،ثـ بيف يدي الطبيب الذي أقسـ عمى حماية حياة اإلنساف ثانيا.
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المبحث األول  :ما ىية الخطأ الطبي
ونأتي االف لمحديث عف الخطأ ومفيومو ،وما ىو الخطأ الذي يحاسب عمية الطبيب حيث يعتبر
تقصير مف قبمو نحو المرضى ،فكما تحدثنا أنو ليس كؿ خطأ يديف الطبيب ،فالخطأ مف طبيعة
اإلنساف ،وقد تقدمت الحضارات وتطورت وأصبحت تعتمد عمى العمـ والمعرفة ،وأصبح معروؼ
أف البد لئلنساف أف يخطئ ،ففي الحضارات القديمة ،كاف الطبيب إذا اخطأ دفع حياتو ثمنا
لذلؾ ،وىكذا كاف البشر يبتعدوف عف ىذه المينة الجميمو ،ولكف نحف في صدد معرفة الخطأ
الذي يبنى عمى إىماؿ وتقصير مف الطبيب والذي يؤدي إلى نتائج غير محموده.

تعريف الخطأ :
الخطأ لغةً : 3الخطأ والخطاء  :ضد الصواب  .والخطيئة  :الذنب أو ما تعمد منو الخطأ
بالكسر  .والخطأ  :ما لـ ُيتعمد  .قاؿ تعالى  " :وليس عميكـ جناح فيما أخطاتـ بو " .وقاؿ
األموي :المخطئ :مف أراد الصواب فصار إلى غيره ،والخاطئ :مف تعمد ما ال ينبغي ،والخطيئة

الذنب عمى عمد.
الخطأ فقياً  :لقد تعددت تعريفات الفقياء عف الخطأ ،وكانت ىذه التعريفات تنسجـ مع أفكارىـ
ونزعتيـ الشخصية ،وكذلؾ مع المفاىيـ المجتمعية في وقتيـ .
فالخطأ عند مازو " انحراؼ في السموؾ عمى نحو ال يرتكبو الشخص اليقظ لو أنو وجد في ذات
الظروؼ الخارجية التي وجد فييا مرتكب الفعؿ "4 .وكما عرفو الكانتزي وبارد " الخطأ إخبلؿ
بواجب عاـ يبلزمو جزاء قانوني وأف اإلرادة الحرة المميزة ىي شرؾ ليذا الخطأ " .5
الخطأ قانونا  :لـ يتفؽ واضعوا القوانيف عمى تعريؼ جامع مانع لمخطأ ،واختمفت صياغتيـ
لتعريؼ الخطأ ،فقيؿ أنو " ىو العمؿ الضار غير المشروع " أو " اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ " وأيضا "
اعتداء عمى حؽ يدرؾ المعتدي فيو جانب االعتداء " .6

3

المعجمالوسٌط،الطبعةالرابعة2774،م،مكتبةالشروقالدولٌة،ص .232
4
بساممحتسبباهلل،المسؤولٌةالطبٌةالمدنٌةوالجزائٌة،داراإلٌمان،دمشق،الطبعةاألولى،1984،ص.127
5
 دعاطفالنقٌب،النظرٌةالعامةللمسؤولٌةالناشئةعنالفعلالشخصً(الخطأوالضرر)،الطبعةاألولى،منشوراتعوٌدات،
1983م،ص.112
6
محمودالفطافطة،األخطاءالطبٌةفًفلسطٌن،مرجعسابق،ص.53
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ومعيار الخطأ لدى الفقة ىو المعيار الموضوعي والذي يحدد العناية الواجبة وفقا لمشخص
المعتاد والمتبصر ،والذي يفترض فيو قد اًر مف الحرص والحذر البلزميف لتجنب وقوع النتيجة .7

تعريف الخطأ الطبي :
وبعد ما عرفنا الخطأ بوجو عاـ ،نأتي لموقوؼ عمى مفيوـ الخطأ الطبي ،والذي ىو صوره مف
صور الخطأ ،لنحدد ما ىيو الخطأ الطبي وتحت إي خطأ يندرج ،ىؿ تحت الخطأ الميني أو
الخطأ العادي ،أو تحت االثنيف معا ،كذلؾ صور الخطأ الطبي وأشكالو.
والخطأ الطبي كما عرفو الدكتور ( منذر الفضؿ )  " :أنو إخبلؿ مف الطبيب بواجبو في بذؿ
العناية الوجدانية اليقظة ،الموافقة لمحقائؽ العممية المستقرة " .8
أما مشروع قانوف المسؤولية الطبية األردني فقد عرؼ الخطأ الطبي عمى أنو " أي نشاط سواء
بالفعؿ أو بالترؾ ال يتفؽ مع القواعد المينية وينتج عنو ضرر " وعرؼ المضاعفة الطبية عمى
أنيا " تفاقـ الحالة الطبية بالرغـ مف االحتياطات التي تخذىا مقدـ الخدمة " .9
وىناؾ نوعاف مف الخطأ ،الميني والعادي ،فما ىما وتحت إي خطأ يندرج الخطأ الطبي :
تنقسـ األخطاء مف حيث أنواعيا إلى نوعيف: 10
 -1الخطأ الميني  :ويعرؼ الخطأ الميني عمى أنو الخطأ الذي يقع مف أصحاب الميف
أثناء ممارستيـ مينتيـ ،ويتعدى فييا الشخص عف السموؾ الميني المألوؼ التي تقضيو
أصوؿ المينة وقواعد الفف .فيتوجب عمى الشخص الميني القياـ ببذؿ العناية وفؽ
القواعد التي تقضي بيا أصوؿ المينة ،وليس تحقيؽ غاية أو نتيجة ،وأي انحراؼ في
بذؿ العناية واخبلؿ بيا تقوـ المسؤولية عمى أساسيا .
 -2الخطأ العادي أو المادي  :وىو الخطأ الذي قد يصدر عف أي شخص حينما يخؿ
بواجبات الحيطة والحذر العامة والتي يجب عمى جميع الناس االلتزاـ بيا ومف ضمنيـ
7

دمحمدصبحًنجم،الجرائمالواقعةعلىاالشخاص،مرجعسابق،ص.178
8
 دمحمدبشٌرشرٌم،األخطاءالطبٌةبٌنااللتزاموالمسؤولٌة،جعٌةعمالالمطابع،عمان،الطبعةاألولى،277،ص،159
.161
9
مشروعقانونالمسؤولٌةالطبٌةاألردنً،المادةرقم،2لعام .2717
10
دعبدالمنعممحمدداود،المسئولٌةالقانونٌةللطبٌب،مكتبةنشرالثقافة،االسكندرٌة،1988،ص .18
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الطبيب ،فيذه الواجبات العامة يجب عمى الطبيب االلتزاـ بيا قبؿ التزامو بالقواعد الفنية
والعممية لمينتو .
ولو ضربنا أمثمة عمى كبل الخطأيف بالنسبة لمطبيب ،ففي األخطاء المينية ىي عدـ مراعاة
األصوؿ المينيو والفنية لعموـ الطب واإلىماؿ باتخاذىا أو تطبيقيا بالصورة الخاطئة حيث ينتج
عنو خطأ ميني مثؿ الخطأ في نقؿ الدـ أو زيادة جرعة التخدير لسيو الطبيب عف فحص وزف
المريض والتي عمى أساسيا تكوف كمية الجرعة ،أما الخطأ العادي وىو عدـ أخذ قواعد الحيطة
والحذر العامة مثاؿ أف يقوـ الطبيب بإجراء عممية جراحية وىو في حالة السكر ،وبالتالي فإف
أي كانت ،وال دخؿ ليا بخمؿ
السكر مف األمور المحظورة لجميع الناس إثناء قياميـ بأعماليـ ً

ميني متعمؽ بأصوؿ المينة أو قواعدىا الفنية.

وبالتالي نجد أف خطأ الطبيب يمكف أف يندرج تحت الخطأ الميني أو تحت الخطأ العادي.
وتأكيداً عمى ذلؾ فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بالقرار رقـ  1963\10بأف " أي درجة مف
درجات الخطأ تكفي لقياـ مسؤولية الطبيب ،الميـ ىو أف يثبت ذلؾ بشكؿ يقيني وقاطع وال حاجة
مطمقا إلثبات الخطأ الجسيـ "  .11أما محكمة النقض المصرية فقضت بأف " الطبيب يسأؿ عف
كؿ تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في مستواه الميني وجد في نفس الظروؼ
الخارجية التي أطاحت بالطبيب المسئوؿ ،كما يسأؿ عف خطأه العادي أياً كانت درجة جسامتو "
.12
أما عمى الصعيد الوطني ،فبل وجود لنصوص خاصة بذلؾ ،ولكف ىناؾ قضية تتعمؽ بمسؤولية
الطبيب الجزائية لدى محكمة صمح راـ اهلل ،حيث قضت " إف المحكمة قررت بأف أي قدر مف
الخطأ يكفػي لمقػوؿ بقيػاـ مسؤولية األطباء األخصائييف وانو ال فرؽ بيف الخطأ المادي والخطأ
الفني كما وأكدت المحكمػة أيضاً انو "ال يصح القوؿ بإقرار نوع مف االستثناء باألطباء في
أعماليـ الفنية خاصة خطػورة ىذه األعماؿ واتصاليا بحياة الجميور ومف ثـ فبل شؾ أف مسؤولية

11

نقضمدنًفرنسً،1963\17،بتارٌخ 1963\17\37م،مشارإلٌةلدى،وفاءأبوجمٌلالخطأالطبً،دارسةتحلٌلٌةوفقهٌة
وقضائٌةفًمصروفرنسا،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،1987،ص .29
12
قاعدةاالجتهاداتوالتشرٌعاتالمصرٌة2779\1\15،م،حكملمحكمةاإلسكندرٌةالبدائٌةبتارٌخ1943\12\37م،ومشارإلٌة
لدىمحمدحسٌنمنصور،المسؤولٌةالطبٌة،دارالجامعةالجدٌدة،اإلسكندرٌة1999،م،ص.24
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األطباء تقوـ عمى درجة مف الخطأ حتى لو كاف يسي اًر سواء بالنسبة لمخطأ الفني والمادي معا "
.13
ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمخطأ والخطأ الطبي ،يمكننا القوؿ بأف الخطأ الطبي ىو :
انحراؼ الطبيب عف سموكو المعتاد سواء كاف ذلؾ االنحراؼ عف قواعد الحيطة والحذر العامة،
أو عف قواعد أصوؿ المينة الفنية ،أو عف االثنتيف معا ،يؤدي إلى نتيجة ضارة ،كاف بوسع
الطبيب توقعيا أو كاف يجب عميو توقعيا.

المطمب األول  :التطور التاريخي لمخطأ الطبي
ونأتي اآلف لنتحدث عف الفرع االوؿ والذي يختص بالتطور التاريخي لمخطأ الطبي ،وعمى
الرغـ مف أف البعض يرى أف التطرؽ لمتاريخ أصبح حشو زائد لؤلبحاث والرسائؿ الحديثة ،حيث
أف المعمومات التاريخية أصحبت معروفة وموجودة في أغمب الكتب التي تتناوؿ موضوع يتكمـ
عف االخطاء الطبية ،أال أنني كباحثة أحببت التطرؽ إلى تاريخ الطب بشكؿ عاـ والخطأ الطبي
بشكؿ خاص ،بحيث أنو ال غنى عف تاريخ الشيء حيف ندرس حاضرة ومستقبمة ،ونريد أف نرتقي
ونتعمـ مف زالت التاريخ وأخطائو ،وكذلؾ نستفيد مف عظمتو ،حيث تتطرؽ الباحثة في ىذا الفرع
إلى لمحو تاريخية سريعة وبسيطة ،دوف التطرؽ إلى تفاصيؿ زائدة ،كاف اليدؼ منيا التعرؼ
كيؼ كاف التاريخ واألسبقوف منا عمى االرض يتعامموف مع مثؿ ىذه األخطاء ،في محاولة
لبلستفادة مف تاريخ حضارتنا البشرية.
لقد ُعرؼ الطب منذ القدـ ،ورافؽ اإلنساف منذ بدء البشرية حيث أف الطبيعة البشرية وجسـ

اإلنساف معرض لؤلمراض والعمؿ والموت فيو غير مخمد وليس معصوـ مف العمؿ الجسدية التي
تصيب جسده ،لكنو تطور بتطور البشرية ككؿ ،فقد كاف قديما يشوبو العديد مف الخرافات
واألساطير الغريبة ،وقد أعتمد في بداية األمر عمى أف اإلنساف الذي يمرض ويموت ذلؾ ألف
الشيطاف يكمف في جسمو ويسبب لو المرض وكذلؾ الموت ،وبالتالي ليس الطبيب ىو المسؤوؿ
عف موتو ،وال مجاؿ ىنا لمحديث عف مسؤولية الطبيب ،ولكف مع التطور التدريجي لطب

13

حكممحكمةصلحرامهللا1244\98،بتارٌخ،2771\1\19غٌرمنشور،ومشارإلٌةلدى:وائلتٌسٌرعساف،المسؤولٌة
المدنٌةلطبٌب،رسالةماجستٌر،جامعةالنجاحالوطنٌة،نابلس،2778ص .66
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والبشرية في كافة مجاالتيا ،بدأت تظير مسؤولية الطبيب عف أفعالو بحؽ المريض أو الشخص
المعموؿ بعمو مرضية معينة ،لكنيا لـ تكف تتوافؽ مع المنطؽ ومبادئ العدالة التي عرفت حديثاً.
فقد كاف الطبيب يحاسب بشكؿ يفوؽ المنطؽ والعدؿ ،بحيث أف أي خطأ يصدر عنو يكمفو
حياتو ،حتى مجرد موت المريض الذي يعالجو يؤدي إلى إعداـ الطبيب ،وذلؾ كاف عمى خبلؼ
ما نواجيو في وقتنا الحاضر ،وفي مجتمعنا بشكؿ خاص والذي أصبح يتغاضى كثي اًر عف
أخطاء األطباء ،األمر الذي كاف سبباً مف أسباب انتشارىا بشكؿ واسع وممحوظ .ونأتي األف
لنتناوؿ أىـ الحاض ارت قديميا وأوسطيا وصوالً إلى وقتنا ألحاضر وكيؼ تعاممت مع ىذه
المشكمة.

في العصر القديم
لدى المصريين :
عمى الرغـ مف عدـ تطور الطب في قديـ الحضارات ،واعتماده بشكؿ واسع عمى السحر
والشعوذة بعيداً عف المعرفة والعمـ ،إال أف لتاريخ مصر شأف أخر في مجاؿ الطب ،فمقد ُعرؼ
عف المصرييف القدماء الكثير مف أسرار الطب ،فنجد لدى الفراعنة تجربة التحنيط الفريدة مف

نوعيا وطريقتيـ الخاصة في ذلؾ التي ال تزاؿ معرض تعجب ألسرارىـ السابقة ،كذلؾ فقد كانوا
السباقيف بأنيـ أوؿ مف أستعمؿ العبلج عف طريؽ الغدد والذي أستمر حتى القرف الثامف عشر،
كما قد امتاز أطباءىـ بالتوليد ،وىـ أوؿ مف وضع مبادئ التوليد ومف أستعمؿ كرسي التوليد .14
وكاف لدييـ ما يعرؼ " السفر المقدس  "15وكاف يجب عمى الطبيب أف يمتزـ بكؿ ما ىو مدوف
في ىذه السفر حص اًر ،ويمنع عمية المجوء إلى إي طريقو عبلجية أخرى أو وصؼ دواء أخر غير
الموجود في ىذه السفر ،وأي خروج عنيا وعف تعاليميا ،واف أدى ىذا الخروج إلى موت
المريض ،دفع الطبيب حياتو ثمنا لذلؾ .

14

 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،التشرٌعالصحًوالمسؤولٌةالطبٌة،دارالحامدلنشروالتوزٌع،
الطبعةاألولى،2773،ص.28
15
السفرالمقدسهوعبارةعنستمجلداتتحويعلى42كتاباتنسبإلى"توت"إلهالحكمةعندقدماءالمصرٌٌنوهوٌتضمن
مجموعةمنالصلواتوواجباتالملوكوأوامرالشمسوالقمروالنجومومفتاحاللغةالهٌروغلٌفٌةووصفالنٌلوأرضمصر
.محتسبباهللابسام،المسؤولٌ ةالطبٌةالمدنٌةوالجزائٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،الطبعةاألولى،داراإلٌمان،سورٌا (دمشق)،
،1984ص.38
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لدى بابل :
ُعرؼ البابميوف بعموـ الفمؾ ،فكانوا يعتمدوف عمى ىذا العمـ في أغمب أمور حياتيـ ،والتي كاف

مف ضمنيا عموـ الطب ،فطبقوا تقسيمات " البروج الفمكية " عمى جسـ اإلنساف ،وكاف طبيب
بابؿ إذا أخطأ أو لـ يفمح في عبلج مريض طمب العفو والمغفرة مف اآللية ،وىذا يعني أنو لـ
يترؾ دوف مساءلة عف أخطائو .16
ومف يعرؼ تاريخ بابؿ ،فقد سمع بممؾ بابؿ حمورابي ،والذي أنشى " شريعة حمورابي  "17والتي
حممت في طياتيا نصوص خاصة باألطباء ومف ضمنيا نذكر بعض المواد المشيورة والتي
ذكرت في العديد مف كتب التاريخ ،ومنيا المادة  " 218أذا عالج الطبيب رجبل ح اًر مف جرح

خطير بمشرط مف البرونز وتسبب في موت الرجؿ ،أو إذا فتح خراجاً في عينة وتسبب بذلؾ في

فقد عينو ،تقطع يداه " وجاء في المادة  " 219إذا ترتب عمى العبلج موت عبد ممموؾ لرجؿ

فقير فأنو يجب عمى الطبيب أف يعوضو ممموكاً بدلو " .18

لدى اإلغريق :
لقد سيطر في زمف اإلغريؽ مرحمتيف مف مراحؿ تطور الطب ،ففي بدايتيا ظير لدييـ ما أسموه

بإلو الطب " اسكبلبيوس " وىو صاحب الشارة الخالدة التي ال تزاؿ رم اًز لمميف الطبية حتى يومنا

الحاضر وىي شارة العصا والثعباف ،وقد أعتمد الطب اإلغريقي في كثير منو عمى الطب

المصري والبابمي .19

إلى أف جاء " أبقراط " الذي نقؿ الطب نقمة نوعية وأبعده عف كؿ الخرافات والسحر والشعوذة

وسيطرة الديف إلى المعرفة والعمـ ،وقد عرؼ بأبي الطب حيث أستمد األطباء القدماء حتى

جالينوس كثي اًر مف الطرؽ التي وضعيا ،ونظرياتو ما زالت مسمماً بيا إلى األف  .20وقد كاف أوؿ

مف وضع قسـ الطب أو يميف المينة والتي ال يزاؿ كؿ طبيب وحتى يومنا الحالي يقسـ قسمو

16

 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص.29
17
شرٌعةحمورابًأوقوانٌنحمورابً:هًمجموعةقوانٌنبابلٌةبٌلغعددها282مادةقانونٌةسجلهاالملكحمورابًسادس
ملوكبابلوالذيحكممنسنة1792وإلى1757ق.معلىمسلةكبٌرةأسطوانٌةالشكل،أنظرشرٌعةحمواربًص .11
18
عبدالمهديبواعنة،مرجعسابق،ص.37،29
19
د .أحمد محمود سعد ،مسؤولية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب و مساعديو ،دار النيضة العربية مصر  ،الطبعة الثانية،
 ،2007ص . 9
20
 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص .31
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قبؿ مزاولة المينة ،مع األخذ بعيف االعتبار أف كؿ دولة عمدت إلى تغير القسـ بعبارات خاصة
بيا ،إال أف فكرة القسـ ىو مف انشائيا .

لدى الرومان :
تقدمت مينة الطب لدى الروماف وازدادت تشريفاً ،فعرفت أنيا مينة شريفة ،إال أنيا اقتصرت

ممارستيا مف قبؿ الطبقة المعدومة بعيدا عف األحرار ،وكما لكؿ زمف ومنطقة جغرافية ما يميزىا

ببروز عالـ في مجاؿ ما ،فكاف ىنا االسـ األشير لؤلطباء والذي كاف مف عظماء الطب بعد

أبقراط ،أال وىو جالينوس الذي نيض بالطب ،وفتح المستشفيات العامة ( المعابد ) والخاصة،
وكاف الروماف ىـ اوؿ مف عمـ الطب .21

ولـ يكف لدى الروماف نصوص خاصة تطبؽ عمى األطباء مف حيث المسؤولية الجنائية
والمدنية ،بؿ كانت تعتمد عمى القواعد العامة ،فطبقت عمى اإلصابات الناجمة عف العبلج،
أحكاـ قانوف أكيميا أو كورنيميا ،المذيف نصاف عمى القتؿ العمد والقتؿ بالسـ وغيرة مف الجرائـ .22
وقد عرؼ الروماف القوة القاىرة التي ال تعويض فييا وكذلؾ خطأ المجني عمية .23

في العصور الوسطي
لدى القانون الكنسي :
لـ يكف لعموـ الطب في ىذه العصور مف حيز ،وال حتى ألي عموـ تذكر ،فقد تميزت العصور
الوسطي بالظبلـ ،حتى أطمؽ عمييا عصور الظبلـ  .وبدأت الفوضى فاتحة بداية عصور الظبلـ
وتحطمت الحضارة وتفككت أواصر الدولة الواحدة إلى دويبلت تنازعيا أقواـ ىمجية وبدأ نظاـ
اإلقطاع ،فسادت الفتف والحروب ومعيا الخرافات والجيؿ والمجاعات واألوبئة .24

21

 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص 32
22
قاسي عبد اهلل زيدومة ،المسؤولية الجنائية لؤلطباء و الصيادلة ،مذكرة ماجستير في القانوف الجنائي ،جامعة الجزائر، 1979،

ص. 29
أحمدمحمودسعد،مسؤولية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب و مساعديو،المرجعالسابق،ص.11
24
 عبدالمهديبواعنة،إدراةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص .33
23
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حيث تراجعت كتب الطب ألبوقراط وجاليونس وظيرت كتب التمائـ والتعاويذ ،فمـ يكف لمنظاـ

الصحي مكاف  ،25وكاف ىناؾ بعض األطباء لدى المموؾ والسادة ،ولكف الشعب لـ يكف لدية

سوى الدجاليف والمحبريف وىـ بعيديف عف أي معرفة أو عمـ ،وكثر السحر والمعالجوف باالعتماد
عمى قوى الطبيعة الخارقة  ،26وقد حرمت الكنيسة دراسة الطب ألجؿ الربح ،وقررت أنو رغـ
جيود األطباء فإف كثير مف المرضى ال يشفوف بؿ يرفعوف إلى الدار األخيرة .27

وعمى الرغـ مف سيطرة الجيؿ والظبلـ عمى ىذه العصور ،واالبتعاد عف العمـ والمعرفة وبالتالي
ضياع العموـ المعرفيو والتي مف ضمنيا عموـ الطب ،إال أف المسؤولية الطبية قد ظيرت في ىذه
المرحمة بما يتفؽ مع الظبلـ والفكر في ذلؾ الوقت.

في عصر النيضة األوربية :
وعمى مسماىا كانت ،فقد سمي ىذا العصر بعصر النيضة ،وكاف ذلؾ واضح في شتى
المجاالت والتي مف ضمنيا عموـ الطب ،حيث بدأت عصور الظبلـ تنعـ بالنور رويداً رويداً،
حتى أصبح لطب مكانة مرموقة ،وعاد ليأخذ حيز مف الوجود .وبقيت مناىج أبف سينا والرازي
وترجمات أبقراط وجالينوس تدرس كمواد أساسية في مناىج الدراسة الطبية في الجامعات
األوروبية إلى القرف الخامس عشر .28
وبدأت المحاوالت مف أجؿ تنظيـ مينة الطب ،وقد كانت إيطاليا السباقة في ذلؾ ،حيث أمر
ممؾ صقمية بسبب تأثر إتصالو بالعرب بإصدار أوؿ قانوف طبي في أوروبا وقد حددت مواده
وواجبات وحقوؽ األطباء ،وفي أمر ممكي أخر في إنكمت ار عاـ  1511حرـ مزاولة المينة إال إذا
اجتاز طالب الطب امتحاف الطب  .29وبذلؾ نرى أف الدوؿ بدأت تنيض بمينة الطب وتفرض
شروط وقيود عمى ممارسة المينة ،وكذلؾ تحديد واجبات الطبيب إتجاه مرضى ،األمر الذي
عمؿ عمى بناء الطب عمى أساس قانوني وعممي بعيداً عف الخرافات والجيؿ الذي ساد في
العصور الوسطى ( عصور الظبلـ ) .
أحمدمحمودسعد ،مسؤولية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب و مساعديو،مرجعسابق،ص.11
26
 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص.33
27
أحمدمحمودسعد،مسؤولية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب و مساعديو،مرجعسابق،ص.11
28
بساممحتسبباهلل،المسؤولٌةالمدنٌةوالجزائٌة،مرجعسابقص.47
29
بساممحتسبباهلل،المرجعالسابق،ص.48
25
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في العصر الحديث :
شيدت المرحمة الزمنية ما بيف أواخر القرف الثامف عشر وحتى القرف التاسع عشر  ،العديد مف
التطورات السريعة في أغمب مجاالت الحياة البشرية ،فمع الثورة الصناعية التي شيدىا العالـ
وظيور اآلالت التي أصبحت تقوـ بالعديد مف المياـ الصعبة وتخفؼ عف كاىؿ اإلنساف العديد
مف الصعاب ،فقد حظي الجانب الطبي بالعديد مف االكتشافات العظيمة التي ساعدت عمى تقميؿ
عدد الوفيات وزيادة متوسط األعمار ،والتقميؿ مف األمراض واألوبئة المختمفة .فاكتشؼ لويس
باستور األصؿ البكتيري ومكروبات األمراض وكيفية التغمب عمييا ،كما اكتشؼ الجراح األلماني
إميمي فوف المقاح المضاد لمكروب الجذاـ الذي أنقذ بو أوؿ طفؿ في برليف عاـ .30 1891
كذلؾ شيد ىذا العصر ظيور التخدير ليخفؼ مف اآلالـ التي تصاحب العمميات واألمراض،
وكاف ليستوف اوؿ مف جرب ىذا المخدر في أوروبا .كذلؾ كشؼ " ألبرت بنسر " عاـ 1879
ميكروب ( السيبلف )  ،وتوصؿ " كارؿ سيجموند فرانز كربييف " طريقة وقاية األطفاؿ مف عدوى
السيبلف مف أمياتيـ عند الوالدة عاـ  1884بواسطة قطرة محموؿ ( نترات الفضة ) ،فوضع
بذلؾ حداً إلصابة مبلييف األطفاؿ بالعمى عند الوالدة .31
وىنالؾ العديد مف اإلنجازات التي حدثت وشيدتيا ىذه الفترة وحتى وقتنا الحالي ،ونحف في
غنى عف التفصيؿ في ذكر اإلنجازات التي توالت حيث أنيا كثير وسريعة ،كما وىناؾ العديد مف
االكتشافات وكذلؾ القوانيف التي نظمت مينة الطب ،ونظمت مينة االطباء في العديد مف الدوؿ،
بحيث خرجوا مف االعتماد عمى القواعد العامة ،لقوانيف خاصة لمينة الطب بيدؼ حماية األطباء
مف مخاطر ىذه المينة ،وقد عقد بيذا الصدد مؤتمر في باريس عاـ . 1972
وبعد ما ألقينا نظره سريعة ومختصرة عمى تاريخ الحضارات السابقة وكيؼ تعاممت مع مينة
الطب بشكؿ عاـ ،والخطأ الطبي بشكؿ خاص ،وصوال ليومنا ىذا ،نرى أنو قد غمب عمى
الحضارات القديمة ،الجيؿ وسيطرة الخرافات والسحر والشعوذة  ،لنرى أف مف كاف يمتيف مينة
الطب فإنو يخاطر بحياتو ،فأي خطأ سوا كاف بسبب الطبيب وعف إىماؿ منو أو بدوف سبب
ومع أخذ كؿ وسائؿ الحذر ،فإنو يحاسب ،فكانت النتيجة ىي التي تقرر بقاء الطبيب عمى قيد
أحمدمحمودسعد،مسؤولية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب و مساعديو،مرجعسابقص .24
31
عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص.46،45
30
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الحياة أـ قتمو ،وليس فعمة ،ولكف مع تطور البشرية ،أصبح لمعمـ والمعرفة سيطرة عمى مناحي
الحياة ،وصدرت القوانيف التي كانت تنظـ كافو مناحي الحياة والتي مف ضمنيا مينة الطب،
وأصبح الطبيب لدية قواعد عامو تحكمو ،وفي بعض البمداف قواعد خاصة بو .
ولكف ما نشيده في عصرنا الحالي مف كثره األخطاء الطبية بشكؿ فائؽ لمعادة ،كاف عمينا أف
نبحث لماذا وكيؼ أصبحت بأعداد كبيره كيذه ،ولماذا الزاؿ الطبيب يخطئ مع كافو التطورات
التي حصمت عمى مينة الطب ،ونرى بشكؿ ممفت وخاصة في مجتمعنا الفمسطيني أف ما نشيده
في عصرنا الحالي ،خبلؼ ما كانت عميو الحضارات السابقو بشكؿ كامؿ ،فإف كانت ىذه
الحضارات قد تعالت في التعامؿ مع الطبيب وقتمو بسبب إي خطأ لديو ،وذلؾ يرجع لمقدـ وعدـ
التطور ،فإننا نشيد حالياً تراخي في محاسبة ومسائمة األطباء ،يصؿ في أحياف كثيرة إلى عدـ
المسائمة ،وال نبال عندما نقوؿ عدـ المسائمة ،فإف ما يجري في مجتمعنا الفمسطيني حالياً وكيؼ
يتعامؿ مع ىذه المشكمة خير دليؿ عمى ذلؾ.

المطمب الثاني  :الخطأ الطبي أمام الفقو اإلسالمي
لقد جاءت تعاليـ الشريعة اإلسبلمية ،لتتوافؽ مع الطبيعة البشرية وتنظـ حياة البشر كافة بما
يتوافؽ مع العدؿ والمنطؽ في كافة مجاالت الحياة ،وحظي الطب كغيرة مف العموـ باىتماـ فقياء
الشريعة اإلسبلمية ،لنجد تعاليميا وتعامميا مع الطب وخطأ الطبيب يضاىي في كثير مف
األحياف القوانيف الحديثة ،ذلؾ أف مصدرىا رب ىذا الكوف جؿ شأنو الذي خمقة ويعمـ كيؼ يدبره
وينظمو.
وقد برز العرب منذ اإلسبلـ في عموـ الطب وبرز فييـ عمماء كثُر أمثاؿ أبف سينا والرازي ،ومف
كاف يبتغي تعمـ الطب كاف يكفي عمية أف يتممذ عمى إيدي األطباء النابغيف ،ونبلحظ أف
المسؤولية الطبية في الشريعة اإلسبلمية لـ تقتصر عمى األمراض الجسدية فحسب بؿ كاف يجب
عمى الطبيب أف يكوف عمى عمـ في أمراض الروح والنفس ليعتبر طبيباً كامبلً ،وال أعتبر نصؼ
طبيب حتى واف كاف حاذقا .32

32

 عبدالمهديبواعنة،أدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص .35
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وقد أباحت الشريعة اإلسبلمية العمؿ الطبي ،واتفقت في ذلؾ مع القوانيف الوضعية ،واعتبرت أف
عمؿ الطبيب واجباً ،بينما اعتبرتو القوانيف الوضعية حقاً .وبما أف عمؿ الطبيب واجب ،فبل
مسؤولية عمى الطبيب الذي كاف واجباً عمية القياـ بعممو ،الف القاعدة أف الواجب ال يتقيد بشروط
السبلمة ،ولكف ىذا الواجب متروؾ الختيار الطبيب وفنو واجتياده ،ومف ىنا برزت مسؤولية
الطبيب .33
وتناولت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مسؤولية الطبيب ،وفرؽ الفقياء بيف الطبيب الجاىؿ والطبيب
الحاذؽ ،عمى الرغـ مف وقوع المسؤولية عمى كبل النوعي ،ولكف كاف ىناؾ بعض الفروؽ بينيما
والتي سوؼ نتحدث عنيا األف بشيء مف التفصيؿ.

الطبيب الجاىل :
ىو الشخص الذي ظير بمظير الطبيب وخدع المريض وغرر بو ،وىو ال يعمـ بعموـ الطب ولـ
يتعمميا .فقاؿ رسولو اهلل صؿ اهلل عميو وسمـ  :عف الطبيب الجاىؿ " مف تطبب ولـ يعمـ عنو
الطب قبؿ ذلؾ فيو ضامف " وفي رواية أخرى " مف تطبب ولـ يكف بالطب معروفا فأصاب نفساً
فما دونيا فيو ضامف "  .34وىذا الحديث يوضح المسؤولية المطمقة لمطبيب الجاىؿ ،بحيث اف
الطبيب الجاىؿ الذي يخدع مريضو فيوىمو أنو طبيب ويعاجمو فيخطئ فيو ضامف " .وفي ذلؾ
قاؿ عمماء الشرع اف الطبيب الجاىؿ اذا أوىـ المريض بعممو فأذف لو بعبلجو لما ظنو مف
معرفتو ،فمات المريض أو أصابو تمؼ مف جراء ىذا العبلج ،فإف الطبيب عميو بدية النفس أو
بتعويض التمؼ "

35

.

ولكف مسئولية الطبيب الجاىؿ تسقط لدى بعض الفقياء في حالة أف المريض عمـ بجيمو وأذف
لو بعبلجو .وفي ىذا يقوؿ أبف القيـ  " :المتطبب الجاىؿ ( إذا باشرت يده مف يطبو فتمؼ بو،
فيذا إف عمـ المجني عمية أنو جاىؿ ال عمـ لو ،وأذف لو في طبو لـ يضمف .وال تخالؼ ىذه
الصورة ظاىر الحديث ،فإف السياؽ وقوة الكبلـ يدؿ عمى أنو غرر العميؿ ،وأوىمو انو طبيب،

33

 محمودزكًشمس،المسؤولٌةالتقصٌرٌةلألطاءفًالتشرٌعاتالعربٌة(المدنٌةوالجزائٌة)،مؤسسةغبورللطباعة،دمشق،
الطبعةاألولى1999،م،ص .451،457
34
عبدالمهديبواعنة،إدارةالمسشتفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص.35
35
 منٌررٌاضحنا،الخطأالجراحًفًالشرٌعةاإلسالمٌةوالقوانٌنالعربٌةواألوربٌةواألمرٌكٌة،دارالفكرالجامعً،
اإلسكندرٌة،الطبعةاألولى،2778،ص.16
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وليس كذلؾ .واف ظف المريض أنو طبيب وأذف لو في طبو ألجؿ معرفتو ضمف الطبيب ما جنت
يداه ،وكذا إف وصؼ لو دواء يستعممو والعميؿ يظف أنو وصفو لمعرفتو وحذقو وتمؼ بو ،ضمنو
والحديث ظاىر فيو  ،أو صريح ) .36وىنا يبيف أبف القيـ أنو في حاؿ عرؼ المريض أف الطبيب
جاىؿ غير عالـ بعممو ،فبل ضماف ،وىذا الرأي تميؿ لو الباحثة ،بحيث أف الضماف كاف لعمة
التغرير بالمريض وأوىامو عمى أنو طبيب ولديو مف عموـ الطب ومعارفو ،وبانتفاء العمة ذىب
الضماف ،والعكس صحيح ،فإف عادت العمة وىي التغرير عمى المريض عاد الضماف.
وعمية فإف الطبيب الجاىؿ تقع عمية المسؤولية الكاممة ،ويكوف الضماف مف مالو وليس مف
ماؿ عاقمتو ( قبيمتو) أو ماؿ بيت المسمميف ،وكذلؾ يوقع عمية عقوبة مف الحاكـ لممارسة مينة
الطب دوف عمـ ودرايو .وفي ذلؾ قاؿ القاضي بف فرحوف المالكي  " :واف كاف الخاتف غير
معروؼ بالختف واإلصابة فيو وعرض نفسو ،فيو ضامف لجميع ما وصفنا في مالو .وال تحمؿ
العاقمة مف ذلؾ شيئا .وعمية مف اإلماـ العدؿ العقوبة الموجعة ،يضرب ظيره ،واطالة سجنو "
.37

الطبيب الحاذق :
وىو الطبيب الذي عمـ بعموـ الطب ،درسيا وأجتيد فييا ومارسيا ضمف القواعد الفنية واألصوؿ
الطبية ،وبذؿ العناية الواجبة فييا ،فأتقف عممو وفؽ األصوؿ واألخبلؽ السامية والضمير اليقظ،
فمـ يخطئ ولـ يتياوف أو يقصر اتجاه مرضى ،ولـ يتسرع في وصؼ دواء أو معاينو مريض،
وكاف مأذونا لو بالقياـ بواجبو والعبلج سواء مف المريض نفسو أو وليو.
والطبيب الحاذؽ المأذوف لو ،ال يسأؿ عف المسؤولية الطبية ،حتى وأف توفي المريض مف
العبلج ،وذلؾ ألف الطبيب بذؿ العناية الواجبة ،وأذف لو المريض بعبلج ،فأي نتيجة غير
محمودة ال تقع عمى عاتؽ الطبيب ،وذلؾ في سعي مف الفقياء لتضيؽ دائرة المسؤولية الطبية
عمى الطبيب ،فعمؿ الطبيب مف األعماؿ الواجبة ،والتي ال يجوز تقيدىا بنطاؽ واسع ،فأتفؽ

36

منٌررٌاضحنا،مرجعسابق،ص .17
37
المرجعالسابق،ص.17
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الفقياء عمى أف الموت إذا حصؿ نتيجة لفعؿ الواجب الذي يمقى عمى عاتؽ الطبيب مع بذؿ
العناية وعدـ التقصير واإلذف ال ضماف فيو .فالواجب ال يتقيد بشروط السبلمة .38
وعمى الرغـ مف اتفاؽ فقياء الشريعة عمى انتفاء المسؤولية عف الطبيب الحاذؽ ،إال أف أسبابيـ
اختمفت :
فقاؿ األماـ الشافعي واإلماـ أحمد إلى أف الطبيب عندما يأتي بفعمو ،فيو يقوـ فيو في إطار
إذف المجني عميو ( المريض ) ،إضافتو إلى أف المقصد مف وراء ذلؾ ىو إصبلح المفعوؿ وليس
اإلضرار بو .39
وقاؿ اإلماـ أبو حنيفة في عمة رفع المسئولية سببيف وأشترؾ في السبب األوؿ مع اإلماـ
الشافعي واحمد وىو عمؿ الطبيب ضمف إذف المريض ،أما السبب الثاني إلى أف الضرورة
االجتماعية تحتـ تضيؽ نطاؽ المسؤولية األطباء ألف مصمحة الجماعة في العبلج تقتضي رفع
المسئولية .40
وقاؿ اإلماـ مالؾ في ىذا الشأف أف رفع المسئولية يعود إلى إذف الحاكـ أوالً ،والى إذف
المريض ثانيا ،عمى أف يكوف اإلذف في حدود أصوؿ الفف والبعد عف الخطأ أو التقصير .41
ونستخمص مما سبؽ أف أساس انتفاء المسؤولية لدى الطبيب في الشريعة اإلسبلمية يقع ضمف
أربعة شروط وىي ،إذف الشارع ( الحاكـ ) ،إذف المريض (رضائو ) ،وقصد الشفاء (النية )،
وعدـ وقوع خطأ مف الطبيب .
وقد أوردىا أبف القيـ الجوزية في قولو " أما الطبيب الحاذؽ فبل ضماف عميو اتفاقػاً ،إذا أذف لو
المريض بعبلجو وأعطى الصنعة حقيا ،ولـ تجف يده إذا تولد مف فعمو المأذوف مف جيػة الشارع،
ومف جية مف يطببو ،تمؼ النفس أو العضو أو ذىاب صفة " .42

38

 عبدالمهديبواعنة،أدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسباق.36،
39
عبدالمهديبواعنة،المرجعالسابق،ص 36
40
بسامالمحتسبباهللا،،المسؤولٌةالطبٌةالمدنٌةوالجزائٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق،داراإلٌمان،سورٌا،دمشق،الطبعةاألولى،
،1984ص 45
41
 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابقص.36
42
منٌررٌاضحنا،الخطأالطبًالجراحً،مرجعسابق،ص .19
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وعمية فإف إي خروج عف الشروط األربعة التي أجمع عمييا فقياء المسمميف ،يدخؿ الطبيب في
دائرة المسؤولية الطبية ،ونبلحظ أيضا أف ىذه الدائرة ضيقة عند الطبيب الحاذؽ ،ولكنيا تتوسع
عند الطبيب الجاىؿ ،فقد فرؽ الفقياء بيف الطبيب الجاىؿ والحاذؽ ،فؤلخير ىو الذي يبذؿ
العناية التامة واليقظة ،ويجتيد في عممو وعممو ويبتعد عف التقصير أو الخطأ ،أما الطبيب
الجاىؿ والذي يغرر بالمريض عمى أنو يعمـ بالطب فتوسعت دائرة محاسبتو.
ونستنج مما سبؽ أف الشريعة اإلسبلمية عممت عمى تنظيـ مينة الطب ،وعنيت بالمسئولية
الطبيب عف أعمالو ،فيي لـ تسيو عف موضوع ميـ كيذا ،وعممت عمى تنظيمو بما يتفؽ مع
مبادئ العدالة والمنطؽ ،بحيث أنيا توسطت في نظرتيا لمسئولية الطبيب ،فمـ تحاسبو عمى
موت المريض ،فيو قاـ بواجبو وعالجو ولكف النتيجة موت المريض ،ولكنيا توقفت عند انحراؼ
الطبيب عف سموكو وتقصيره وخطأه في تأدية عممو ،حتى ولو عاش المريض ،فمـ تنظر الشريعة
اإلسبلمية إلى ظيار األمر ونتيجتو بؿ إلى إتقاف العمؿ وبذؿ العناية الواجبو في ذلؾ ،وىذا ما
يحقؽ العدؿ لممريض والطبيب عمى حد سواء .
كما ونرى أف الشريعة اإلسبلمية وضعت الضماف أساس عمى خطأ الطبيب ،سوا كاف ذلؾ مف
مالو الشخصي أو ماؿ عاقمتو أو مف بيت ماؿ المسمميف ،وىذا ما يدفعنا إلى تطوير فكره
التعويض في يومنا ىذا وأف يكوف لدنيا ما يشبو بيت ماؿ المسمميف في الخبلفو اإلسبلميو قديما،
حتى يتـ تعويض كؿ متضرر وال يضيع دـ مسمـ خطأ ،ويكوف في ذلؾ حماية لطبيب أيضا.
وفي ذلؾ قاؿ سبحانو  " :وما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا إال خطأ ومف قتؿ مؤمنا خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسممة إلى أىمو إال أف يصدقوا " صدؽ اهلل العظيـ. 43

المبحث الثاني  :الطبيعة القانونية لممسؤولية عن األخطاء الطبية
سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث الطبيعة القانونية لممسؤولية الطبية ،فيما سوؼ نبحث ىذه
الطبيعة مف خبلؿ التساؤالت التاليو ،ما ىي تمؾ العبلقة التي تربط بيف الطبيب والمريض ،وىؿ
ىناؾ عقد يربط بينيـ وبالتالي تكوف المسؤولية عقديو ،ولكف ماذا عف الطبيب الذي يعالج
43
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المريض وحالتو طارئة ولـ يكف بينيـ اتفاؽ ووقع الخطأ الطبي ،فيؿ نذىب ىنا إلى المسئولية
التقصيرية ،وىؿ يقع عمى الطبيب مسؤولية جزائية ؟ ،كؿ ىذه التساؤالت وأكثر سوؼ نجيب
عمييا مف خبلؿ ثبلثة مطالب خصصنا لكؿ مطمب نوع مف أنواع المسؤولية عمى النحو األتي :

المطمب الول  :المسؤولية العقدية
بادئ ذي بدء نأتي لمفيوـ العقد ،فقد عرفة المشرع األردني في المادة ( )87مف القانوف المدني
بأنو " ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبوؿ األخر وتوافقيما عمى وجو يثبت أثره في
المعقود عميو ويترتب عميو التزاـ كؿ منيما بما وجب عمية لؤلخر " .44وعمى ىذا األساس يمكف
القوؿ بأف العقد ببساطو شديدة ىو توافؽ إرادتيف عمى التزاـ معيف.
أما الفقو القانوني فمـ ًيجمع عمى تعريؼ محدد لمعقد ،وقد عرفو السنيوري عمى أنو " توافؽ

إرادتيف عمى إحداث أثر قانوني " .45وىذا يعني أف أطراؼ العقد ممتزميف كؿ منيما إتجاه األخر
بالتزاـ ،وأي تخمؼ مف قبؿ أحد األطراؼ يرتب عميو مسؤولية عقدية جزاء تخمفو باتفاقو.
وبعد ما وضحنا العقد قانوناً وفقياً ،نأتي لتوضيح المسؤولية العقدية ،ونأخذ تعريؼ السنيوري
أيضاً ،فمـ أجد تعريفاً دقيقاً وبسيطاً يوضح المسؤولية العقديو مثمو ،قائبل  " :المسؤولية العقدية
ىي جزاء العقد " .46
واذا طبقنا مفيوـ العقد والمسؤولية العقدية ،عمى العبلقة التي تجمع بيف الطبيب والمريض،
نجدىا تتبلئـ في أف تكوف عبلقة عقديو ،عمى أساس التزاـ الطبيب ببذؿ العناية واليقظة في
عبلج المريض ،مقابؿ تقديـ األتعاب المادية لمطبيب مف قبؿ المريض ،إذا التزـ الطبيب ببذؿ
العناية البلزمة ولـ تقترؼ يداه أي خطأ أو تقصير.
ولكف ىذا التوضيح البسيط الذي يوضح العبلقة بيف الطبيب والمريض القى العديد مف
االنتقادات واالختبلفات في وجيات النظر عند القانوف والفقو في تحديد مسؤولية الطبيب ،وثار
الجدؿ والتساؤؿ حوؿ ما ىيو طبيعة المسؤولية الطبية ،ىؿ ىي مسؤولية عقدية أـ تقصيرية ؟،
وسوؼ نجيب عف ىذا التساؤؿ فيما بعد ،ولكف األف سوؼ نوضح أركاف المسؤولية العقدية.
44

القانونالمدنًاألردنً،المادة 87
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تقوـ المسؤولية العقدية عمى ثبلثة أركاف رئيسة :
 -1الخطأ  :ىو عدـ تنفيذ المديف اللتزامو الناشئ عف العقد ،فعمى اعتبار أف العقد شريعة
المتعاقديف ،فقد بنى العقد بيف أطرافو شريعة وقانوف يخصيـ ،فأف أخؿ أحد األطراؼ
بالقياـ بالتزامو نشأ الخطأ العقدي ،ويستوي في ذلؾ أف يكوف عدـ قياـ المديف بااللتزاـ
ناتجاً عف قصد مف قبمو ،أو عدـ قصد واىماؿ .47
 -2الضرر  :ىو األثر المترتب نتيجة الخطأ الذي أحدثو المديف بسبب عدـ التزامو بالعقد،
أو ىو تمؾ النتيجة التي تترتب عمى الخطأ الناتج مف قبؿ أحد أطراؼ العقد ،سوا كاف
ىذا الضرر مادي أو معنوي ،مباشر او غير مباشر .48
 -3العبلقة السببيو  :وىو أف يكوف الضرر الذي حصؿ سببو الخطأ الذي قاـ بو المديف،
بأف تكوف ىناؾ عبلقة سببية تربط بيف الضرر الذي وقع والخطأ الذي صدر ،وانتفاء
ىذه العبلقة ينفي المسؤولية ،بحيث يمكف أف يكوف ىناؾ ضرر ال عبلقة لو بالخطأ
الذي صدر مف المديف بؿ بسبب أجنبي .49
وخبلصة القوؿ نجد أف العقد ما ىو إال التزاـ مبرـ بيف طريفيف ،وأي تخمؼ مف قبؿ إحداىما
ينتج لدينا الخطأ العقدي ،والذي يمكف أف ينتج عنو ضرر يمحؽ األذى بالطرؼ األخر ،ويمكف
أف يكوف ىناؾ خطأ وال يكوف ضرر ،فتنتفي المسؤولية ،وكذلؾ العبلقة السببية التي يجب أف
تربط الخطأ الذي صدر بالضرر الذي نتج ،وكذلؾ انتفائيا أو انتفاء أي ركف مف أركاف
المسؤولية العقدية ،تنتفي المسؤولية.
ولكف ىذا يدفعنا لتساؤؿ أخر وىو ما ىي طبيعة التزاـ الطبيب اتجاه المرضى ،ىؿ ىو التزاـ
ببذؿ عناية أـ بتحقيؽ نتيجة ! ،يتفؽ أغمب الفقياء عمى أف طبيعة التزاـ الطبيب تكوف ببذؿ
عناية (األصؿ) وأف تحقيؽ غاية أو نتيجة ما ىو أال استثناء عف ىذا األصؿ .

47

 دعبدالقادرالفار،مصادرااللتزام،مصادرالحقالشخصًفًالقانونالمدنً،دارالثقافة،عمان،الطبعةالثالثة2711،م،
ص .144
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فعمؿ الطبيب ال يتطمب منو شفاء المرضى ،فيذا مف غير المعقوؿ ،ولكف كؿ ما عمية ىو بذؿ
العناية واليقظة المطموبة لعبلج المرضى حتى ولو لـ تحقؽ نتيجة الشفاء ،ألف نتيجة شفاء
المريض أمر احتمالي غير مؤكد ،ويستند الفقو في تحديد االلتزاـ ضمف بذؿ العناية إلى معيار
االحتماؿ ،فإذا كاف اليدؼ مف االلتزاـ غير محقؽ الوقوع أو احتمالي ،يكوف االلتزاـ دائما ببذؿ
العناية الممكنة .50
واذا أتينا إلى توضيح معنى القياـ ببذؿ العناية وتحقيؽ النتيجة ،نجد أف ما يقصد ببذؿ العناية
ىو ذلؾ االلتزاـ الذي ال ييدؼ إلى تحقيؽ غاية ،بؿ ىو التزاـ ببذؿ الجيد لموصوؿ إلى ىدؼ
معيف ،إذاً ىو التزاـ بالقياـ بعمؿ ولكف بدوف الحاجة إلى تحقيؽ غايتو ،الميـ ىو أف يقوـ المديف
ببذؿ مقدار معيف مف العناية ،والمعيار ىنا الشخص العادي ،كالتزاـ المحامي في المرافعو بقضية
معينة ،والتزاـ الطبيب بمعالجة المريض .51
في حيف أف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ،ال يتـ إال بتحقؽ نتيجة معينة ،بحث ال يتـ االلتزاـ إال
بتحقؽ غاية معينة ىي محؿ االلتزاـ ،كااللتزاـ ببناء بيت أو االمتناع عف منافسو ،فإف لـ تحقؽ
النتيجة ،يبقى االلتزاـ غير منفذ .52
فالطبيب مف حيث المبدأ غير ممتزـ عند قيامة بعممية جراحية بنجاحيا ،لكنو ممتزـ ببذؿ العناية
واليقظة الواجبة في عمميا ،دوف أي تقصير أو خطأ .53
وتأكيداً لذلؾ فقد جاء في موسوعة القضاء في المسؤولية العقدية والتقصيرية ما يمي  " :مسؤولية
الطبيب الذي أختاره المريض أو نائبة ىي ( مسؤولية عقدية ) واف كاف ال يمتزـ بمقتضى العقد
الذي ينعقد بينو وبيف مريضة بالشفاء أو نجاح العممية التي يجرييا لو ،ألف التزاـ الطبيب ليس
التزاماً بتحقيؽ غاية ( نتيجة ) وانما ىو التزاـ ببذؿ عناية ،إال أف العناية المطموب منو تقتضي
أف يبذؿ لمريضو جيوداً صادقة يقظة تتفؽ في غير الظروؼ االستثنائية مع األصوؿ المستقرة
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في عمـ الطب ،فيسأؿ الطبيب عف كؿ تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في
مستواه الميني وجد في نفس الظروؼ الخارجية التي احاطت بالطبيب المسئوؿ ". 54
وفي قرار لمحكمة النقض المصرية يؤكد بالتزاـ الطبيب ببذؿ العناية يقضي " إف التزاـ الطبيب
ليس التزاماً منو بتحقيؽ نتيجة شفاء المريض .إنما ىو التزاـ ببذؿ عناية .إال أف العناية المطموبة
منو ،تقتضي أف يبذؿ لمريضو جيوداً صادقة يقظة تتفؽ في غير الظروؼ االستثنائية مع
األصوؿ المستقرة في عمـ الطب " .55
في حيف يرى البعض أف التزاـ الطبيب اتجاه المريض ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،واف لـ يكف في
جميع الحاالت ،ومنيا التزاـ الطبيب بنقؿ الدـ السميـ والخالي مف االمراض والجراثيـ والمماثؿ
لزمرة دـ المريض إلى دمو فنكوف ىنا أماـ التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،أما شفاء المريض بعد نقؿ الدـ
السميـ لو يكوف التزاـ ببذؿ عناية .56
ويمكف تأييد النتيجة األولى ،وىي اعتبار التزاـ الطبيب اتجاه مريضو التزاـ ببذؿ عناية وليس
بتحقيؽ نتيجة ،فالطبيب يبذؿ جيده في عبلج مرضى ولكنو ال يضمف شفائيـ ،ألف الشفاء بيد
اهلل سبحانو ،وما عمى الطبيب إال أف يبذؿ العناية البلزمة وأف يعمؿ بأخبلقو وضميره اليقظ واف
ال يتياوف وال يقصر اتجاه مرضى .
واآلف نعود لئلجابة عف جزء مف التساؤؿ الذي طرحنا وىو ما ىي طبيعة المسؤولية الطبية ىؿ
ىي مسؤولية عقدية أـ تقصيرية ! ،لنتحدث عف المؤيديف لممسؤولية العقدية والمعارضيف
لممسؤولية التقصيرية ،ونترؾ المناصريف لممسؤولية التقصيرية في الفرع الثاني عند الحديث عف
عنيا.
لقد مرت المسؤولية الطبية في تحديد طبيعتيا القانونية في فرنسا بمرحمتيف ،فقد كاف االتجاه
األوؿ ينظر ليا عمى أساس مسؤولية تقصيرية ،فتبنى النظرية التقصيرية ،واستقرت المحاكـ عمى
ذلؾ إلى ما قبؿ نياية الثمث األوؿ مف القرف الماضي ،ثـ تحوؿ القضاء والفقو في فرنسا إلى

54

أشارإلىذلك،عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص .66
55
 اشارغلىهذاالقرار،أحمدحسنعباسالحٌاري،المسؤولٌةالمدنٌةلطبٌب،مرجعسابق،ص.46
56
أحمدحسنعباسالحٌاري،المرجعالسابق،ص .57،49،48

25

األخذ بالنظرية العقدية في المسؤولية الطبية  .57ويرجع الفضؿ في ىذا التحوؿ إلى قضية
عرضت عمى محكمة النقض الفرنسية والتي كاف الجداؿ فييا يحتدـ حوؿ مدة التقادـ لرفع
القضية عمى الطبيب ،ولفيـ القضية التي غيرت النظرة لدى الفقو الفرنسي ،فنقؼ عمى أىـ وقائع
ىذه القضية ،وتدور حوؿ " أف السيدة (ـ) كانت تشكو مف حساسية مفرطة باألنؼ ،فراجعت
طبيباً أخصائياً باألشعة في عاـ  ،1925فعالجيا مستخدما أشعة ( )xفنتج عف ىذا العبلج ،تمؼ
األنسجة المخاطية في وجو السيدة (ـ) فرفع زوجيا بالنيابة عنيا دعوى أماـ القضاء في عاـ
 ،1929أي بعد مرور مدة ثبلث سنوات عمى توقؼ الطبيب عف العبلج لتمؾ السيدة مطالباً
بالتعويض عف األضرار التي لحقت بزوجتو "  .58غير أف الطبيب المعالج قدـ لممحكمة طمب
إلسقاط الدعوى بالتقادـ ،إال أف محكمة االستئناؼ إكس في  ،1931\2\16ردت طمب المدعي
عميو ( الطبيب المعالج ) وجاء في قرارىا " أف الدفع بالتقادـ طبقا لنص المادة ( )638مف
أصوؿ المحاكمات الجزائية ،ال ينطبؽ عمى ىذه الدعوى ألنيا ليست سوى ( مسؤولية مدنية
ناشئة عف عقد ) .سبؽ إبرامو بيف الطبيب المدعى عميو وبيف مريضو (ـ) يمتزـ الطبيب بموجبو
ببذؿ عناية دقيقة ومستقرة ومعينة " .59
فكاف ليذه القضية الفضؿ في تحوؿ الفقو والقانوف الفرنسي عف النظرية التقصيرية نحو العقدية
في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب اعتبا ار مف عاـ  . 1936ليستقر القضاء الفرنسي
عمى أف المسؤولية الطبية ذات طابع تعاقدي ،وتكوف مدة التقادـ بمرور ثبلثيف عاماً حسب ما
جاء في المادة ( )2262مف القانوف المدني الفرنسي .60
أما إف توجينا لرأي الفقو العربي فنجد أف الفقو والقضاء المصري يمؿ في غالبو إلى اعتبار
مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية ولكف يعتبر البعض أنيا مسؤولية تقصيرية ،ومف المؤيديف
لنظرية العقدية ،الدكتور السنيوري فيرى أف مسؤولية االطباء تكوف في اغمب األحياف عقدية،
ألنيـ يرتبطوف بعقود مع عمبلئيـ أي المرضى ،في تقديـ خدماتيـ الفنية .61

57

منٌررٌاضحنا،الخطأالطبًالجراحً،مرجعسابق،ص،44ص.54
58
منٌررٌاضحنا،الخطأالطبًالجراحً،مرجعسابق،ص.55
59
احمدحسٌنعباسالحٌاري،المسؤولٌةالمدنٌةللطبٌب،مرجعسابق،ص.38
60
المرجعالسابق،ص.38
61
دالسنهوري،الوسٌط،فقرة،548ص .1144

26

ونأتي األف لتحديد بعض الحجج التي أرتكز عمييا الفقياء الذيف أخذوا بالمسؤولية العقدية
لطبيعة مسؤولية الطبيب :
 -1الرابطة العقدية  :يرى أصحاب ىذا االتجاه ،أف الرابطو التي تربط ما بيف الطبيب
والمريض ىي رابطو عقدية ،وحتى واف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ ما بيف الطبيب والمريض،
أي في حاالت االستعجاؿ ،فيـ يعتبروف الطبيب في حالو إيجاب دائـ ،فبمجرد وجوده
في المشفى أو العيادة ووجود أسمو عمى الفتو العيادة المعمقة عمى مدخميا بما تحتويو
مف معمومات عنو وعف خبرتو وانتسابو إلى عضوية األطباء يكفي العتباره في مستعد
لتقديـ خدماتو وخبراتو ،ويستثنى الطبيب الذي ال يسمح تخصصو الفني لمتدخؿ
والمساعدة في بعض الحاالت ،إال أف طمب المريض منو المساعده واستدعاه يعتبر قبوال
لدى المريض .62
 -2طبيعة الميف الطبية  :إف مف طبيعة الميف الطبية ىي السرعة في إجراء العبلج أو
تقديمو وذلؾ في بعض الحاالت التي تحتاج إلى السرعة ،ولكف القوؿ بجيؿ المريض
لمكنونات ما يتعاقد عمية مع الطبيب مف العموـ الطبية مردود عمية ،ذلؾ أف الطبيب
يأخذ عمى عاتقو بذؿ ما يمزـ مف العناية بشكؿ الذي يتناسب مع قواعد الفف والمستوى
العممي المطموب  ،63وعمية فإف الطبيب عند مزاولتو لمينة الطب وحمفو اليمف بذلؾ
يكوف عمى استعداد لتقديـ المساعدة الطبية في جميع االحواؿ والحاالت ويكوف في
جيوزيو لعقد االتفاؽ مع أي مريض يأتي إلية أو يتمقى منو العبلج .
 -3النظاـ العاـ  :ويرى أصحاب ىذا االتجاه أف النظاـ العاـ في القانوف ما ىو إال الحد
االدنى مف التزامات الطبيب اتجاه المريض ،وأف العقد الطبي ىو التزاـ ذات طبيعة
تعاقدية بأصوؿ وقواعد الميف الطبية ،وأف ىذا االتفاؽ الحاصؿ بيف الطبيب والمريض
ال يعطي حؽ لمطبيب المعالج بأف يضر بالمريض أو أف يتصرؼ بجسمو كما يشاء بؿ
ضمف قواعد الفف واألصوؿ الطبية المتفؽ عمييا .64
 -4خدمات الطبيب غير قابمة لمتقدير  :إف القوؿ بأف خدمات الطبيب غير قابمة لمتقدير
المادي في العقد ال يمكف اعتباره الحد الفاصؿ لتحديد طبيعة تمؾ العبلقة ،حيث أف
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االطباء يتمقوف أجورىـ عمى عمميـ وال يقدموف عمميـ دوف مقابؿ مادي ،والتزاـ الطبيب
في عقد طبي مشروعاً وىو التزاـ الطبيب بالعبلج ،مقابؿ التزاـ المريض بدفع األجر .65
وعمى الرغـ مف تأييد البعض لمعبلقة العقدية بيف الطبيب والمريض ،إال أنيا تعرضت لمعديد مف
االنتقادات ،ومف أىميا :
 .1إف ىناؾ حاالت ال يوجد بيا عقد بيف الطبيب والمريض ،وتتطمب تدخبلً سريعاً إلنقاذ
حياة المريض كما ىو الحاؿ عند فاقد الوعي الذي ينتقؿ إلى عيادة أو مستشفى لعبلجة
مف جراء حادث أصابو ،66وبالتالي القوؿ بأف المسؤولية المدنية لطبيب ىي مسؤولية
عقدية ،يجعمنا أيضا نتطرؽ لممسؤولية التقصيرية في بعض الحاالت اإلستثنائية ،لذا كاف
مف باب أولى وضع المسؤولية الطبية تحت إطار المسؤولية التقصيرية حيث أنيا تشمؿ
كافة حاالت المسؤولية الطبية.
 .2إف مسؤولية الطبيب ذات طبيعة فنية ،وعمية سواء أرتبط الطبيب بعقد أو لـ يرتبط فإف
الواجب اإلنساني وأصوؿ المينة ويقظة الضمير تحتـ عمية بذؿ ما في وسعة مف أجؿ
عبلج المرضى ،وىذه األمور مردىا إلى قواعد المينة وىي تعتبر خارج إطار العقد،
وبالتالي تخرج مف إطار المسؤولية العقدية.67
 .3إف موضوع المسؤولية الطبية جسـ اإلنساف وصحتو وسبلمتو ،والذي يأتي عمى سمـ
أولويات الحماية القانونية في مختمؼ دساتير العالـ ،وعمية ال يمكف أف يكوف جسـ
اإلنساف وحياة وصحتو محبلً لمتعاقد ،وعمية إي مساس بيا يجب أف يخضع لممسؤولية
التقصيرية.

المطلبالثانً:المسؤولٌةالتقصٌرٌة 
ذىب البعض إلى القوؿ بأف مسؤولية الطبيب ما ىي إال مسؤولية تقصيرية ،وخالفوا في ذلؾ
أصحاب النظرية العقدية والتي تناولنا في المطمب السابؽ ،واألف نأتي لنتحدث عف أنصار
النظرية التقصيرية في ىذا المطمب ،لنتناوؿ في البداية مفيوـ المسؤولية التقصيرية ،وما ىيو
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أركانيا ،لنأتي في النياية لنورد أراء المؤيديف والحجج التي استندوا إلييا في تبني النظرية
التقصيرية لتحديد طبيعة مسؤولية الطبيب عف أخطائو الطبية .
يعرؼ الدكتور السنيوري المسؤولية التقصيرية بأنيا " تقوـ عمى اإلخبلؿ بالتزاـ قانوني واحد ال
يتغير ىو االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالغير " .68
كما وضحيا القانوف المدني األردني في المادة ( )256حيث نصت " كؿ إضرار بالغير يمزـ
فاعمة ولو غير مميز بضماف الضرر " .69
أما الدكتور ىشاـ القاسـ فقد وضح المسؤولية التقصيرية عمى أنيا تمؾ المسؤولية التي تنشأ
نتيجة خطأ قاـ بو شخص فسبب بذلؾ ضرر ألخر ال تربطو بو أي عبلقة عقدية .70
ونستنتج مما سبؽ أف المسؤولية التقصيرية ،ما ىي إال تعدي عمى التزاـ فرضو القانوف ،فإف
كانت المسؤولية العقدية أساسيا وجود العقد ،فالمسؤولية التقصيرية ال عقد فييا ،فمرجعيا
القانوف ،فإذا أقدـ الشخص عمى ارتكاب سموؾ أدى إلى اإلضرار بالغير ترتب عميو التعويض،
فيي تقوـ عمى أساس التزاـ قانوني ال يتغير وىو االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالغير .71
كما ويوجد مبدأ عاـ لذلؾ في الشريعة اإلسبلمية عمى اعتبار كؿ فعؿ ضار بالغير موجباً
لممسؤولية الفاعؿ أو المتسبب ويكوف التزامو بضماف أو تعويض الضرر ،حتى واف كاف عف
خطأ ،وىذا المبدأ تضمنو الحديث النبوي القائؿ " ال ضرر وال ضرار " .72
أركاف المسؤولية التقصيرية :
 -1الفعؿ ( الضار )  :وىو الضرر المبني عمى عدـ االلتزاـ بالقانوف "حيث أف األصؿ ىو
االلتزاـ بعد االضرار" فيحدث الفعؿ الضار ،أو ما يسمى أيضا بالخطأ التقصيري ،وقد
فرؽ القانوف األردني ىنا بيف اإلضرار بالمباشرة واإلضرار بالتسبب وكاف أصؿ ىذه
التفرقو يعود إلى الفقو اإلسبلمي ،فيكوف فعؿ اإلضرار بالمباشرة إذا حدث فعؿ الضرر
68
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عمى الشيء نفسو ،مثاؿ أف يقوـ شخص بفعؿ الكسر لغيره ،بينما يكوف اإلضرار
بالتسبب ،بالقياـ بعمؿ ما أدى إلى إحداث الضرر لشيء ،ومثاؿ ذلؾ الحفر بالطريؽ
العاـ الذي قد يؤدي إلى وقوع أحد الماره فييا وموتو ،ففعؿ اإلضرار وىو موت اإلنساف
يكوف ىنا عف طريؽ اإلضرار بالتسبب .73
وقد أشترط القانوف األردني أف يكوف ىناؾ تعمد أو تعدي أو أف يكوف الفعؿ مفضياً إلى
الضرر حتى توجب مساءلة المتسبب بالضرر ،أما المباشر فيمزمو الضماف ببل شرط .
كما وتسقط المسؤولية عف الفعؿ الضار المرتكب في حالة الدفاع الشرعي مثبلً عمى
اعتبار المبدأ المعروؼ وىو أف " الضرورات تبيح المحظورات " .74
 -2الضرر  :وىو ذلؾ األذى الذي يمحؽ بالشخص ،مما يوجب تعويضو ،ذلؾ ألنو يمس
حؽ أو مصمحو يحمييا القانوف ،سوا تعمؽ ىذا الحؽ بالحفاظ عمى الحياة أو السبلمو
الجسديو ،أو تعدى عمى حؽ مالي ،أو أدبي وغير ذلؾ مف الحقوؽ .75
 -3العبلقة السببيو  :وىي تمؾ العبلقة التي تربط الفعؿ الضار الذي صدر مف شخص،
بالنتيجة الضارة التي تحدث لشخص أخر ،فحدوث الفعؿ الضار والضرر ال يكفي
لوجود المسؤولية بؿ يجب أف يرتبط الفعؿ بالنتيجة الضارة ،فمف الممكف أف تكوف
النتيجة لسبب أجنبي ال يد لمفاعؿ بو .وقد وضحت المادة ( )261مف القانوف المدني
األردني انتفاء المسؤولية لوجود أسباب أخرى ،فنصت عمى أنو " إذا أثبت الشخص أف
الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة
أو فعؿ الغير أو فعؿ المتضرر كاف غير ممزـ بالضماف ما لـ ينص القانوف أو االتفاؽ
بغير ذلؾ " .76
لقد أشرنا فيما سبؽ أف الفقو الفرنسي كاف ياخد بالمسؤولية التقصيرية قبؿ تحولو إلى النظرية
العقدية ،فقد تبنى ىذه النظرية لفترة طويمة مف الزمف ،وكانت المحاكـ الفرنسية تعمؿ عمى تطبيؽ
القواعد العامة لممسؤولية المدنية لممادة ( )1382وما تبلىا مف القانوف المدني الفرنسي ،وقد
أعتبرت محكمة النقض الفرنسية مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية ،وكاف ذلؾ في الحكـ
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الشيير الصادر عنيا عاـ  ،1936والذي أداف طبيب عمى خطأه الناتج عف إىمالو في العناية
بمريض مما أدى إلى بتر ذراعو ،وكاف ذلؾ الحكـ األوؿ الذي أدى إلى مساءلة الطبيب عمى
أساس المسؤولية التقصيرية .77
وعمى المستوى العربي ،فقد كانت مواقؼ القضاء المصري واضحة الستنادىا عمى قياـ مسؤولية
الطبيب عمى اساس المسؤولية التقصيرية ،فقد أصدرت محكمة النقض المصرية بجمستيا المنعقدة
 /22يونيو ،1936 /وقررت أف مسؤولية الطبيب عف تعويض الضرر المترتب عف خطأه
واىمالو في المعالجو مسؤولية تقصيرية ،وكانت تتمخص وقائع ىذه القضو " حوؿ مريض كاف
يشكو مف التحاـ مزمف في مؤخره عنقو ،وأتفؽ مع الطبيب (ؼ) في مستشفى (ؽ) عمى العبلج،
ولكف نتيجة استخداـ الطبيب ألشعة أكس شعر المريض بتييج شديد في مكاف توجيو األشعة
أدى إلى تورـ عنقو ،فرفع دعوى عمى المستشفى والطبيب المعالج يطالب بتعويض عف الضرر،
فحكمت محكمة الموضوع بحكـ وبعد الطعف أماـ محكمة النقض فيو أصدرت ىذا القرار ". 78
ولـ يكف لمقضاء األردني رأي واضح حوؿ مسؤولية الطبيب ،فيما إف كانت تقصيرية أـ عقدية،
ومع قمو القضايا في ىذا الصدد ،نجد أف ىنالؾ قرار لمحكمة التميز األردنية في القضية رقـ
( )233/89يميؿ إلى وضع المسؤولية الطبية تحت أساس المسؤولية التقصيرية ،وتتمخص وقائع
القضية " حوؿ فتاة صغيرة أصبيت بحادث ،وتـ ادخاليا إلى مستشفى خاص في عماف ،حيث تـ
معالجة الطفمو مف قبؿ الطاقـ الطبي برئاسة مالؾ المستشفى ( الطبيب) ،فتبيف وجود كسر في
رقبة الطفمة نتيجة خطأ ،وذلؾ أثر عدـ أتباع األساليب العممية الصحيحة مف قبؿ طاقـ
المستشفى ،بحيث لـ يتـ عمؿ صورة إشعاعية لرقبة الطفمة في الوقت المناسب ،مما ادى إلى
أصابتيا بعاىة دائمة .ومف ثـ قاـ والد الطفمة برفع دعوى مدنية أماـ محكمة حقوؽ عماف يطالب
بتعويض ،فحكمت المحكمة بمبم أربعة أالؼ دينار أردني كتعويض عف الضرر مضافا لو
الفائدة القانونية ،وعمى الرغـ مف الطعف بالقرار إال أف محكمة النقض أكدت عمى قرار محكمة
الموضوع ومبم التعويض مضافا إلية المصاريؼ وأتعاب المحاماة " .79
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ونأتي االف لنورد بعض الحجج والمبررات التي أستند إلييا أصحاب النظرية التقصيرية في تحديد
طبيعة المسؤولية الطبية :
 -1أف ما يتعمؽ بالضمير والعموـ الطبية يخرج مف نطاؽ العقد ،إذ أف مينة الطب ،وما
يجب مراعاتو فييا مف أخبلؽ وضمير أنساني يقظ يخرج مف نطاؽ أي عقد ،فيي مينو
انسانية في المقاـ االوؿ ،وتقوـ عمى العموـ والقواعد الفنية .80
 -2إف اعتبار الطبيب في حالة إيجاب دائـ بسبب وجود الفتو تحوي عمى معموماتو
الخاصة عمى مدخؿ العيادة ىو اعتداء عمى حرية الطبيب ،إذ أف ذلؾ ال يمثؿ سوى
دعوه لتعاقد ،كما وأف طريقة عبلج المريض ال تتـ إال بعد جموسو مع الطبيب وعمؿ
حوار يتـ عمى أثره ذلؾ ،كما أف الحاالت العاجمة تدخؿ ضمف دائرة المسؤولية التقصيرية
.81
 -3عمى اعتبار أف مينة الطب تقوـ عمى حماية حياة االنساف وتحمي سبلمتو ،وىذه
الحقوؽ ىي مف النظاـ العاـ ومصمحة المجتمع بالعبلج والسبلمة الجسدية والرعاية
الصحية ،ذلؾ يعني بضرورة أف أي تعدي عمى أي مصمحة تمس النظاـ العاـ يكوف
مخالفيا يتجو نحو مسؤولية تقصيرية وليست عقدية .82
 -4وجود المريض في ظرؼ طارئ وعندما يكوف فاقداً لموعي ،يجعؿ قياـ رابطو تعاقديو
أمر شبو مستحيؿ ،ذلؾ أف المريض غير قادر عف التعبير عف رأيو وقبولو بالعبلج،
وبالتالي تنتفي المسؤولية العقدية ،لنكوف أماـ مسؤولية تتقصيرية .83
وعمى الرغـ مف تأييد البعض لمنظرية التقصيرية لممسؤولية الطبية ،إال أنيا تعرضت لمعديد مف
االنتقادات ،ومف أىميا :
 .1إف العقد الطبي ال يعني اإلستيانة بحياة المرضى وصحتيـ ،كذلؾ إف وجود العقد الطبي
بيف المريض والطبيب ،ال يعني إعفاء األخير مف مراعاة أصوؿ الفف الطبي.
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 .2عمى الرغـ مف وجود بعض حاالت اإلستعجاؿ التي ال تحتمؿ التأخير ،فإف األطباء منذ
مزاولتيـ لممينة الطب ىـ في حالة إيجاب دائـ ،كما أف دخوؿ المريض لمعبلج يعد
قبوالً.84
 .3كما أف عبلقة المريض بالمستشفى ،تعتبر عبلقة عقدية ،حيث تمتزـ إدارة المستشفى
تجاه المريض بتقديـ الرعاية الطبية البلزمة والخدمة الفندقية طيمة إقامة المريض داخؿ
المستشفى " الخاص"  ،مقابؿ تقديـ األتعاب المادية مف قبؿ المريض لممسشتفى ،وعمية
تكوف المسؤولية العقدية أشمؿ مف ناحية عبلقة الطبيب بالمستشفى وكذلؾ المريض.85
وبعد ما تحدثنا عف كبل المسؤوليتيف العقدية والتقصيرية ،نرى أف ىناؾ مف يضع الطبيعة
القانونية لمسؤولية الطبيب تحت اإلطار العقدي ،عمى اعتبار أف ىنالؾ رابطو عقدية بيف الطبيب
والمريض ،وىناؾ مف يضعيا تحت إطار المسؤولية التقصيرية ،عمى أساس أف خطا الطبيب
خطأ يقع عمى مصمحة عامو تشمؿ النظاـ العاـ وىي الحؽ في العبلج والسبلمة الجسدية ،إال أف
الفقو الفرنسي أستقر عمى اعتبار مسؤولية الطبيب عف أخطاءه ىي مسؤولية عقدية باألصؿ وأف
التقصيرية ما ىي إال استثناء عمى ذلؾ األصؿ .
وتميؿ لمباحثة لتأييد المسؤولية التقصيرية لممسؤولية الطبية في األساس ،ويمكف إعتبارىا
بناء عمى عده نتائج نوردىا لندعـ بيا ىذا التأييد .
مسؤولية عقدية
إستثناء ،وذلؾ ً
ً
أوالً  :إف طبيعة العمؿ الطبي ال يمكف وضعو في اإلطار التعاقدي ،فيمنة الطب مينة إنسانية
قائمة عمى األخبلؽ واألصوؿ الفنية والطبية ،وعمية كاف مف األولى أف يتـ وضعيا تحت إطار
المسؤولية التقصيرية.
ثانياً  :إف المسؤولية التقصيرية يمكف أف تشمؿ كافة مراحؿ وحاالت العمؿ الطبي ،وذلؾ عمى
عكس المسؤولية العقدية والتي يوجد بيا حاالت إستثنائية ال يمكف وضع المسؤولية الطبية في
ظميا ،مثاؿ التدخؿ السريع والطارئ والذي يكوف فيو المريض غير واعي لتعبير عف رضائو
وموافقتو لمعمؿ أو التدخؿ الطبي ،وعميو تكوف المسؤولية التقصيرية أشمؿ لمفيوـ المسؤولية
الطبية.
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ثالثاً  :كما نشير إلى أف مينة الطب ىي ذات طبيعة فنية بحتة ،وبالتالي ال يمكف أف تكوف
محبلً لمتعاقد ألنيا مجيولة مف الناس العادييف غير األطباء ومف ثـ فإف مثؿ ىذا االلتزاـ ال
يمكف أف يدخؿ في العقد المبرـ بيف الطبيب والمريض ،ألنيا تتطمب مؤىؿ عممي ال يتوافر إال
لدى الطبيب وبالتالي فإف تعويض الضرر الناجـ عف خطأ الطبيب ما ىو إال مسؤولية تقصيرية
وليست مسؤولية عقدية .

المطمب الثالث  :المسؤولية الجزائية
يتكوف كؿ مجتمع مف مجموعة مف االفراد ،لكؿ فرد منيـ مصالحو وحقوقو ورغباتو التي يرغب
في اشباعيا ،والتي قد تتفؽ مع مصالح غيره مف أفراد المجتمع ،وقد تتعارض ،وقد تختمؼ مع
مصالح المجتمع بذات  ،مما يؤدي بنياية األمر إلى وقوع صراع وصداـ بيف مصمحة الفرد
ومصمحة المجتمع ،والتي تعمؿ الدولة جاىدة عمى الحفاظ عميو وعمى أمنو وسبلمتو ،ومف ىنا
جاء ما يسمى بقانوف العقوبات الذي يعمؿ عمى حماية حقوؽ األفراد ،ونقصد ىنا بالحقوؽ ،كافة
الحقوؽ التي يتمتع بيا االنساف بحكـ انسانيتو والطبيعة البشرية التي يتمتع بيا ،والتي مف ضمنيا
الحفاظ عمى حياتو مف القتؿ والجرح واإليذاء ،والتي قد يرتكبيا بعض أفراد المجتمع بحؽ غيرىـ
مف أفراده ،ومف ىنا تأتي ما يسمى بالمسؤولية الجزائية ،والتي تشكؿ اعتداء عمى حؽ مف
الحقوؽ والمصالح التي يحمييا القانوف " قانوف التجريـ والعقاب " بموجب قوانيف وقواعد سوا
كانت عامة أو خاصة .86
ولما كاف الطبيب فرد مف أفراد ىذا المجتمع فيو معرض ليذه المسؤولية الجزائية عند ارتكابو
أي عمؿ يشكؿ إعتداء عمى الحؽ الذي يحميو القانوف ،ولما كانت مينة الطبيب تقوـ عمى جسـ
االنساف ،فيو ال يخرج مف دائرة ىذه المسؤولية ،عمى الرغـ مف إباحة القانوف لعممة مف خبلؿ
قيامة بجرح أعضاء الجسـ أو القياـ ببتر أحد أعضائو ،والذي يعد اعتداء إذا ما قاـ بو فرد أخر
غير الطبيب ،فيؿ مجرد إباحة العمؿ الطبي مف شأنو أف يخرج الطبيب مف دائرة المسؤولية
الجنائية أـ ال ! ،وما ىي المسؤولية الجزائية  ،ومتى يصبح الطبيب تحت نطاؽ ىذه المسؤولية
كؿ ىذه األسئمة وأكثر سوؼ نحاوؿ اإلجابة عمييا في نطاؽ ىذا المطمب مف بحثنا .
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ونأتي بداية لتوضيح ما ىي المسؤولية الجزائية ،سواء مف الناحية التشريعية أو الفقييو .
المسؤولية الجزائية ىي كؿ األلتزاـ قانوني بتحمؿ العقوبة ،وأذا ما اتينا إلى مفيوـ الجريمة فقد
عرفيا الفيمسوؼ والمفكر االجتماعي ( روسو) عمى أنيا " كؿ فعؿ مف شأنو أف يفصـ عرى
العقد االجتماعي الذي ينظـ حياة الجماعة والذي قبؿ بو كؿ فرد فييا مف حاكـ ومحكوـ " .وقد
عرفيا الفيمسوؼ (كانت) عمى أنيا " كؿ فعؿ مخالؼ لؤلخبلؽ ولمعدالة " .87
ولعؿ أفضؿ تعريؼ لممسؤولية الجنائية ىو ما ذىب إلية األستاذ الدكتور محمود نجيب حسني
حيث عرفيا  " :أنيا التزاـ بتحمؿ النتائج القانونية المترتبة عمى توافر أركاف الجريمة وموضوعيا
ىو العقوبة أو التدبير االحترازي الذي ينزلو القانوف بالمسئوؿ عف الجريمة " .88
ولـ أجد تعريؼ جامع ومانع لممسؤولية الجنائية ،ولكننا نستنتج مما سبؽ أنيا كؿ مسؤولية تنتج
عف قياـ فرد مف أفراد المجتمع بالقياـ بعمؿ أو اإلمتناع ،وصادر عف إرادة حرة ،يرتب القانوف
عمى مخالفتو عقوبة أو تدبير احترازي .
ليذا تقوـ المسؤولية الجنائية عمى عنصريف أساسيف نأتي عمى ذكرىما مع توضيح بسيط لكؿ
منيما :
 الوعي  :ويقصد بالوعى التمييز أو اإلدراؾ ،وعمية ال يعتبر الشخص واعياً إال إف كاف
ممي اًز ،فالمجنوف أو مف قؿ عمره عف سبع سنوات ال يعد واعياً ،ويمكف أف يكوف
الشخص ممي اًز إال أنو في لحظة ارتكابو الجرـ لـ يكف كذلؾ لعارض حدث عمية أثناء
ذلؾ ،كسكر مثبلً ،وعمى ىذا نصت المادة  210مف قانوف العقوبات المبناني بقوليا " :
ال يحكـ عمى أحد بالعقوبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف وعي وارادة " ،وقد عرؼ
بعض الفقياء الوعي بأنو  " :المقدرة عمى فيـ ماىية الفعؿ وطبيعتو وتوقع اآلثار التي
مف شأنو إحداثيا " ،وىذا يعني أنو يستطيع معرفة ما الذي يقوـ بو وأف فعمة سوؼ
يترتب عمية أثار معينة بيذه الحالة حيث يعتبر واعياً متحمبلً لممسؤولية ،وال يستطيع
عي وتمييز ولكنو لـ يكف يعمـ أف القانوف يجرمو ،حيث
التذرع أنو قاـ بيذا الفعؿ عف و ّ
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أنو ال يجوز لو أف يعتد بالجيؿ بالقانوف وىذا ما نصت عمية المادة  85مف قانوف
العقوبات األردني بقوليا  " :ال يعتبر جيؿ القانوف عذ اًر لمف يرتكب أي جرـ "

89

حيث

يعد العمـ بالقانوف قرينة مفترضة.
 اإلرادة  :ونعني باإلرادة حرية االختيار ،إي القدر عمى اختيار أفعالنا دوف أي أكراه يقع
عمييا ،فإف كاف الوعي يعني القدره عمى فيـ ماىية الفعؿ المحظور وتوقع آثاره ،فإف
حرية اإلرادة تعني القدرة عمى المفاضمة بيف عدد مف الخيارات المتاحة واختيار إحداىا،
إي حرية الفاعؿ في اختيار الطريؽ اآلثـ الذي نيى عنو القانوف ،وعمى الرغـ أف
االنساف غير مطمؽ اإل اردة والحرية فحريتو مقيدة ،إال أف ما تبقى لو مف ىامش في
حريتو يستطيع مف خبلليا أف يختار الطريؽ الذي يريد ،فإف انتفت حرية االختيار،
انتفت المسؤولية معيا وأنيار أساسيا ،وعمية فإف انعداـ اإلرادة وحرية اختيارىا إنما يؤدي
إلى عدـ قياـ المسؤولية الجزائية .90
وعمية فإف المسؤولية الجزائية ال تقوـ دوف عنصرييا الوعي واإلرادة ،وتخمؼ أي منيا أو تعرضو
لعارض أو سبب أثر فيو يعمؿ عمى إنييار المسؤولية الجزائية وانعداميا ،وعمية فإف الفاعؿ يجب
اف يكوف واعي ولدية اإلرادة الكافية والسميمة والخالية مف عيوب اإلرادة ،كاإلكراه مثبل حتى
تنيض المسؤولية الجنائية اتجاه الفاعؿ.
وبعد ما وضحنا ما ىي المسؤولية الج ازئية وعناصرىا ،نأتي لنتكمـ عف إباحة العمؿ الطبي،
والذي أجازه القانوف ،وذلؾ لحاجة المجتمع ليذا العمؿ ،ولكف ال توجد حرية مطمقو كما نعمـ،
فيذه اإلباحة واإلجازة مف القانوف كانت مقيده بقيود وشروط حتى تتـ بالصورة المثمى ،وأي فعؿ
يخرج عف ىذه القيود ،يخرج مف نطاؽ اإلباحة إلى نطاؽ التجريـ .
وىناؾ نص صريح وواضح في قانوف العقوبات األردني عمى أباحة العمؿ الطبي ،حيث نصت
المادة ( )62الفقرة عمى "  -1ال يعد الفعؿ الذي يجيزه القانوف جريمة  -2 .يجيز القانوف  :ج
– العمميات الجراحية والعبلجات الطبية المنطبقة عمى أصوؿ الفف بشرط أف يجري برضى العميؿ
أو رضى ممثميو الشرعييف أو في حاالت الضرورة الماسة " .
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ونستنتج مما سبؽ أف القانوف أجاز العمؿ الطبي ضمف شروط محدده والتي نستخمصيا مف
المادة السابقة ومف غيرىا إلى أربع شروط وىي :
 -1الحصوؿ عمى ترخيص بمزاولة مينة الطب :نبلحظ أف المادة السابقة لـ تتناوؿ موضوع
إجازة الطبيب لمزاولة المينة ،إال أنو وبرجوع إلى النظاـ الداخمي لنقابة األطباء نجد أف
المادة ( )2نصت " عمى كؿ طبيب أف يكوف مسجبل في النقابة ومرخصاً مف الو ازرة قبؿ
أف يمارس المينة في المممكة "  .91كما نجد أف المادة ( )1مف قانوف الصحة الفمسطيني
عرفت الطبيب عمى أنو " كؿ طبيب مرخص لو قانونا بمزاولة أي مينة مف الميف
الطبية " .وكذلؾ المادة ( )63مف القانوف ذاتو نصت عمى :يخطر مزاولة أي مينة
صحية أو مينة صحية مساعدة ،إال بعد الحصوؿ عمى الترخيص " .92
ونجد أف ممارسة مينة الطب مف قبؿ الطبيب الذي يحمؿ شيادة الطب بإضافة إلى
الترخيص الذي يسمح لو بممارسة ىذه المينة أم اًر قديـ العيد ،وأصبح مف األمور
البديييو التي يجب توافرىا مف أجؿ إباحة العمؿ الطبي ،واخراج الشخص (الطبيب) مف
دائرة المسؤوليتيف سواء المدنية أو الجزائية ،فقد عرفت منذ قروف ،ويجب عمى الطبيب
أف يقسـ بالقسـ المشيور قبؿ مزاولتو لممينة والذي كانت بداية فكرتو عمى أيدي أبقراط
والذي تحدثنا عنو في التطور التاريخي مف ىذه الدراسة .
 -2قصد العبلج  :تقوـ مينة الطب عمى أساس عبلج المرضى أو تخفيؼ آالميـ ،كما أف
جميع القوانيف أجازت جرح جسـ اإلنساف فقط بقصد العبلج ،وأي قصد أخر يصبح
العمؿ غير مشروع ،ويخرج العمؿ مف دائرة اإلباحة ،كما وال يحتج بمزاولة المينة وال
حتى برضى المريض ،إف كاف القصد يبتعد عف العبلج ،كأف يكوف بيدؼ تجربة عممية
أو بيدؼ منع إمرأة مف اإلنجاب بسبب رغبتيا ال بسبب صحي أو طبي ،لذا يجب أف
يكوف ىدؼ ونية الطبيب خالصة وواضحة في عبلج المرضى وشفائيـ ،وصيانة جسدىـ
مف أي امراض وعمؿ .93
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 -3رضاء المريض  :لقد نصت المادة المذكورة أعبله بشكؿ صريح أف يكوف إجراء العمؿ
الطبي برضى العميؿ أو ممثميو الشرعييف ،فبل يجوز القياـ بعبلج مريض غير راضي
عمى ىذا العبلج ،إال في حاالت استثنائية مثؿ حالة الضرورة ،فؤلصؿ الرضى وبغير
ذلؾ يكوف الطبيب تحت إطار المسؤولية الج ازئية بحيث يعتبر ذلؾ اعتداء عمى
المريض ،وىناؾ قاعدة رومانية مشيورة تنص " ال ضرر لمف رضي بيذا الضرر "،
فرضى المريض يعتبر سبب مف أسباب تبرير فعؿ الطبيب حتى ولو أصاب المريض
ضرر ،فبل تكوف ىناؾ مسؤولية عمى الطبيب إف أقاـ فعمو عمى أساس أصوؿ الفف
لممينة ،ومف الحاالت االستثنائية التي تبرر فعؿ الطبيب رغـ عدـ رضى المريض ،ىو
وجود المريض بحالة غيبوبة ال يستطع خبلليا التعبير عف رأيو ،وبذلؾ يعتبر رضاء
المريض عنص اًر ميما مف عناصر نفي المسؤولية عف الطبيب المعالج .94
 -4أف يكوف عمؿ الطبيب متفقاً مع أصوؿ وقواعد الفف الطبي  :وبعد توافر كؿ مف
الترخيص بمزاولة المينة ،وقصد الطبيب بعبلج وكذلؾ رضا المريض ،نأتي لعمؿ
الطبيب والذي يجب أف يكوف متفقاً مع قواعد العمؿ الطبي حسب األصوؿ المقرره في
عمـ الطب  ،وال يجوز أف يتـ الخروج عف القواعد األساسية فييا والتي تعتبر مف قبيؿ
اإلساءة ليذه المينة اإلنسانية ،مثؿ قياـ الطبيب بإجراء عممية جراحية دوف تعقيـ
األدوات التي يستعمميا في جراحتو ،أو كونو يجرييا وىو في حالة سكر ،كما أف الطبيب
غير ممتزـ بشفاء المريض ،ولكنة مطالب بأف بقوـ بعممة عمى أساس قواعده وأصولو
وأف يبذؿ العناية البلزمة والضمير اليقظ واألخبلؽ اإلنسانية السامية ،وأف يبتعد عف كؿ
تقصير أو خطأ ،حتى يخرج مف نطاؽ المسؤولية ،ميما كانت النتيجة العبلجية .95
فإذا توافرات ىذه الشروط األربعة يصبح العمؿ الطبي مباح ،ويعتبر مشروع ومجاز مف قبؿ
القانوف ،وعدـ توافر أي مف ىذه الشروط يعرض الطبيب لممسؤولية سواء كانت المدنية أو
الج ازئية  ،كما ونرى أنيا شروط معقولة وممكنو ،ولـ يكف ىدفيا إال لحماية الطبيب والمريض في

94

أعبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص،151،157أنظرأٌضاالمادةالثانٌةمن
الدستورالطبًاألردنً"كل عملطبًٌجبأنٌستهدفمصلحةالمرضٌةالمطلقةوأنتكونلهضرورةتبررهوأنٌتمبرضائه
أوإرضاءولًأمرهإنكانقاصراًأوفاقداًلوعٌه"الدستورالطبًاألردنً،واجباتالطبٌبوأدابالمهنة1989،م،الفصل
األول.
95
دمحمدصبحًنجم،قانونالعقوبات،ص .274

38

ِ
آف واحد ،فالتزاـ الطبيب بيذه الشروط تحميو مف المسؤولية ،وكذلؾ تحمي المريض مف أي
تقصير أو ضرر يمحؽ بو ،وتمنحو حقو بالعبلج والسبلمة الجسدية والصحية .

المبحث الثالث  :الخطأ الطبي في قياـ المسؤولية الطبية
تتعدد المفاىيـ حوؿ مصطمح الخطأ الطبي ،وحيث أف جؿ بحثنا يتكمـ عف الخطأ الطبي وكؿ
ما يدور حوؿ ىذا المفيوـ تاريخو وحاضرة والمسائمة مف وجية النظر القانونية ،فقد خصصنا في
بحثنا مبحث خاص لمحديث عف مفيوـ الخطأ الطبي بشكؿ أوسع مما أشرنا لو سابقاً ،وذلؾ
بالوقوؼ عمى درجات الخطأ الطبي ،ومتى تنيض المسؤولية القانونية ،أتنيض في درجة معينة
أو نوع معيف مف االخطاء ،سواء كاف يسي اًر أـ جسمياً ،أـ في جميع الحاالت ! ،كما نأتي
لتوضيح معيار الخطأ الطبي ،وما ىي أىـ األسباب التي تقؼ وراء ىذه االخطاء الطبية والتي
تؤدي في أحياف كثيرة إلى نتائج ميولو ،والتركيز عمى األسباب التي يختص بيا المجتمع
الفمسطيني حص اًر دوف غيره مف المجتمعات إضافة إلى األسباب التي تقؼ وراء أي خطأ طبي
ميما كاف موقعو الجغرافي كؿ ىذه األسئمة سوؼ نحاوؿ اإلجابة عمييا في ىذا المبحث .

المطمب األوؿ  :صور الخطأ الطبي
لقد تحدثنا عف المسؤولية المدنية بشقييا سواء العقدية أو التقصيرية كما وتكممنا عف المسؤولية
الجزائية ،والحظنا أف المسؤوليتيف تحتاج إلى أركاف ثبلثة حتى تكتمؿ المسؤولية ،وانتفاء إحدى
ىذه االركاف ينفي قياميا ،سوا أكاف في المسؤولية المدنية بأركانيا " الخطأ والضرر والعبلقة
السببية " ،أـ الجزائية " بالخطأ واإلدراؾ أو التميز وحرية اإلرادة " ،إال أف لمخطأ الجزائي عده
صور ،والتي مف ضمنيا " اإلىماؿ ،وقمة االحتراز ،وعدـ مراعاة القوانيف واألنظمة " وال نرى
مثؿ ىذه الصور لدى الخطأ المدني ،بحيث يفسر الخطأ المدني بتوسع ليشمؿ كؿ عمؿ غير
مشروع سواء أكاف سمبيا أو إيجابيا .96
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اختمفت بعض التشريعات في تقسيـ صور الخطأ ،وعمى الرغـ أف جميع ىذه الصور تتداخؿ مع
بعضيا البعض تحت مفيوـ الخطأ ،حيث يصعب في بعض األحياف التفرقو بينيـ مف الناحية
العممية خاصة ،إال أف ىناؾ عدة صور وىـ " االىماؿ وقمة االحتراز وعدـ مراعاة القوانيف
واألنظمة " ،وذلؾ حسب تقسيـ المشرع السوري في قانوف العقوبات المادة رقـ ( ، )189في حيف
أف المشرع الفرنسي والمصري يضيؼ صورتيف لصور الثبلثة السابقة وىما ،عدـ االنتباه أو
التفريط ( في حيف يدخميا المشرع السوري ضمف حالة االىماؿ ) ،والرعونة والتي يقصد بيا سوء
التقدير ( ويدخميا المشرع السوري ضمف قمة االحتراز ) ،وعمى الرغـ مف اختبلؼ التقسيـ إال أف
جميع ىذه الصور تتجمع بصوره أو بأخرى تحت مفيوـ الخطأ  .97ونأتي األف لتوضيح ىذه
الصور :
 -1االىماؿ :
وىو أف يتخذ الفاعؿ موقفاً سمبياً اتجاه عممة ،فيبتعد عف واجبات الحذر والحيطة القيظو والتي
مف شانيا الحيمولة دوف وقوع النتيجة الجرميو ،كما ينشأ االىماؿ عندما يدرؾ الجاني الخطر
الذي مف الممكف أف يترتب عمى فعمة السمبي ومع ذلؾ ال يتخذ االحتياطات البلزمة مف أجؿ
تجنب ىذا الخطر ،ومثاؿ ذلؾ الطبيب الذي أشرؼ عمى عبلج سيدة بعد الوالدة وعمى الرغـ مف
أف حالتيا خطيرة إال أنو أىمؿ في أف يتخذ اإلجراء المناسب إلنقاذىا مما ادى إلى موتيا عقب
أصابتيا بحمى النفاس .98
ويعتبر االىماؿ صوره مف صور الخطأ المقترؼ بالترؾ أو االمتناع أو الغفمة عف القياـ بما
يجب عمى الشخص المتزف الحريص أف يقوـ بو ،وأنو لو قاـ بما يجب عميو أف يفعؿ وبما
تقتضيو طبيعة العمؿ والظروؼ لما وقعت النتيجة الجرميو ،إي أف الشخص بإىمالو لـ يحسف
تقدير النتائج الضارة التي سوؼ تحدث أو لـ يحسب ليا حسابا .99
ومف األمثمة عمى صور اإلىماؿ كالجراح الذي يترؾ في المحـ بعض فتات مف العظـ ،أو
اإلىماؿ في إجراءات التحذير ،أو يتسبب في نقؿ الجراثيـ والعدوى بسبب إىمالو في تعقيـ
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األدوات الجراحية  .100وكذلؾ اإلىماؿ في تحديد فصائؿ الدـ مما يؤدي إلى نقؿ دـ غير
متوافؽ ،األمر الذي قد يتسبب في الوفاة ،كذلؾ ترؾ قطعة مف أدوات الجراحة أو القطف داخؿ
جسـ المريض بعد االنتياء مف العممية الجراحية .101
 -2قمة االحتراز  :ويعني إقداـ الشخص عمى أمر كاف يجب عمية االمتناع عنو ،فيو
الخطأ الذي يتخذ صورة أو نشاط إيجابي يتسـ بعدـ الحذر وتدبر األمر ،أو ىو توقع
الجاني لؤلخطاء التي قد تترتب عمى عممو ومضيو فيو عمى الرغـ مف ذلؾ دوف أف
يتخذ الوسائؿ الوقائية بالقدر البلزـ لدرء ىذه األخطاء  .102فيكوف الجراح مسئوالً عندما
يعالج مرضاً في حمؽ سيدة بإجراء عممية جراحية خطرة ترتب عمييا قطع الشرياف
السباتي فأصيبت بنزيؼ أدى إلى وفاتيا ،وذلؾ ألنو لجأ إلى عممية خطيرة ال لزوـ ليا
في منطقة تؤدي أقؿ حركة خاطئة فييا إلى وفاة المريضة ،لكنو جازؼ فإجراء العممية
عمى الرغـ مف أنيا كانت تعاني مف تييج عصبي شديد كاف يقتضي تأجيؿ العممية ،في
الوقت الذي كاف فيو أف يقتصر عمى بتر جزء مف الموزة ليس غير .103
 -3عدـ مراعاة القوانيف واألنظمة " :وفي ىذه الصورة يتمثؿ الخطأ في االمتناع عف أمر
يجب القياـ بو ،أو في اإلقداـ عمى سموؾ محظور يتعيف عدـ ارتكابو " ،ووجو
الخصوصية في ىذه الصورة ىو أف المشرع نفسو ىو الذي يحدد مباشرة وبالنص
الصريح نوع السموؾ الواجب .وعمية ال يجوز مخالفة القواعد واألنظمة التي تضعيا
الدولة وال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا ،وأي مخالفة ليا توقع فاعميا في المسؤولية
والخطأ .104

المطمب الثاني  :أسباب االخطاء الطبية
تقؼ الكثير مف األسباب سواء أكانت طبية عممية أو مجتمعية ،أـ بسبب طبيعة العمؿ الطبي
الذي يقع عمى جسـ االنساف والذي ىو أىـ كائف خمقة اهلل سبحانو وتعالى وميزه وجعؿ جسمو
سر مف أسراره اإلليية ،فاألسباب مصدرىا مختمؼ وكثيرة ،ونحف في دراستنا ىذه سوؼ نحاوؿ
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أف نتحدث عف أىـ األسباب التي تؤدي إلى األخطاء الطبية ،وخاصة ما يتميز بو مجتمعنا
الفمسطيني مف أسباب خاصة كونو ينزح تحت االحتبلؿ الغاشـ منذ عشرات السنيف .
ونأتي عمى ذكر أىـ األسباب حيث أف ال سبيؿ لحصرىا جميعيا ونذكرىا عمى شكؿ نقاط :
 أخطاء التواصؿ في نقؿ المعمومات  :وتعد مف أكثر األسباب شيوعاً ،ومثاؿ ذلؾ صرؼ
عبلج بدؿ عبلج أخر مشابو لو في االسـ ،أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدـ
وضوح عدد الجرعات في الوصفة الطبية ،أو كتابتو معمومات غير واضحة أو دقيقة بيف
قسـ وأخر ،اختبلط الممفات أو أسماء المرضى ،كذلؾ االخطاء البشرية الناجمة عف عدـ
أتباع االنظمة والتعميمات والتوجييات الطبية ،أو التغير المستمر في الطاقـ الطبي أو
الناتجة عف إجياد الطاقـ الطبي الزائد وكثرة العمؿ .105
 الثقة الزائدة مف قبؿ بعض األطباء واالعتماد عمى الخبرة أو تشابو الحاالت ،مثؿ
التشخيص مف النظره االولى وعدـ اتباع األساليب المنيجية المتعارؼ عمييا في
التشخيص والعبلج بؿ قد يصؿ األمر إلى إىماؿ بعض نتائج الفحوصات بدوف إعادة
التأكيد منيا بسبب جمود الذىف عمى تشخيص محدد دوف وضع احتماالت أخرى
لمتشخيص .106
 أخطاء متعمقة بشخص المريض وىويتو أو تشخيص حالتو  :وتحدث األخطاء الطبية
بيذه األسباب نتيجة الفشؿ في تمييز المريض بسبب تشابو األسماء أو اختبلط الممفات،
أو نتيجة عدـ فحص المريض وتقيـ حالتو بشكؿ دقيؽ وسميـ ،مثاؿ القصور في تدويف
التاريخ المرضي أو األدوية المدونة في ممؼ المريض أو عدـ توضيح أنواع الحساسية
التي توجد لدى المريض في سجمو ،وكذلؾ تشتت المريض في المتابعة لدى أكثر مف
مركز ط بي وأطباء متعدديف وعدـ وجود ممؼ مرجعي يوضح حالتو المريضة بشكؿ
السميـ مما يؤدي إلى نتائج سمبية تؤثر عمى المريض وقد ينتج عنيا بعض األخطاء
الطبية .107
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 الخطأ في كتابة أو قراءة الوصفة الطبية  :مف األخطاء التي قد تحدث رغـ سيولة
تفادييا ،ىي السرعة لدى بعض األطباء في كتابة الوصفة الطبية ووصؼ األدوية أو
العبلج لممريض مما قد يؤدي إلى خمؿ في تحديد الدواء البلزـ ،فيتـ أخذ دواء أخر يعمؿ
عمى تدىور الحالة الصحية بدؿ عبلجيا ،وقد أكد المشرع الفرنسي عمى ذلؾ حيث
نصت المادة ( )37مف قانوف أخبلقيات مينة الطب الفرنسي عمى ضرورة التزاـ الطبيب
بوصؼ األدوية بوضوح ليستطيع المريض فيميا لتنفيذ العبلج .108
 عدـ التزاـ المؤسسة الطبية بالمعايير الدولية  :كثُرت األمراض ،وأدت إلى تسارع تنامي
المؤسسات الطبية التي تيدؼ إلى عبلج المرضى ،ولكف لـ تعد المؤسسات الطبية
جميعيا تمتزـ بالمعايير الدولية البلزمة لنيوضيا ووجودىا ،وأثر ذلؾ بشكؿ كبير عمى
مستوى الخدمة التي يتمقاىا المرضى مف قبؿ المؤسسة الصحية سواء كانت خاصة أـ
عامة ،وكذلؾ جودة األجيزة الطبية التي تستخدـ في عبلج المرضى ونقص في كفاءتيا
مما يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى التشخيص الخاطئ وبالتالي العبلج الخاطئ .109
 قمة األطباء األكفاء  :أصبح عدد االطباء في نقص مستمر وخاصة مع زيادة عدد
المرضى ،مما يرىؽ الطبيب في متابعة عدد كبير مف المرضى مقابؿ طبيب واحد،
وخاصة االطباء المختصيف ،فيؤدي إلى عدـ متابعة حالة المريض بشكؿ البلزـ
والضروري بسبب كثرة الحاالت التي تعرض يومياً عمى الطبيب ،وبالتالي إلى تشتت
ذىف الطبيب وتأجيمو لبعض الحاالت التي تستوجب السرعة ،وتفضيؿ حالة عمى حالة
أخرى يؤدي في بعض األحياف إلى خسارة إحداىا ،وموضوع نقص األطباء واضح بشكؿ
كبير في فمسطيف ،بحيث نجد أف ىناؾ أطباء قميموف جداً وخاصة المختصوف في أمور
معنية مقابؿ عدد المرضى .حيث بم عدد األطباء البشرييف المسجميف في النقابة لمعاـ
 2012في فمسطيف  8،810طبيب/ة بحيث بم

المعدؿ  2،2لكؿ  1000مف

السكاف ،110مما يؤشر عمى نقص في عدد األطباء مع العمـ أف ليس كؿ األطباء
المسجميف لدى نقابة االطباء يقوموف بأعماليـ عمى أرض الواقع .
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 عدـ وجود طبيب مناوب  :تقع األخطاء الطبية في كثير مف األحياف بسبب عدـ متابعة
الحالة عمى مدار الساعة ،وذلؾ يعود لعدـ وجود طبيب مناوب ،ففي ببعض الحاالت
يحصؿ ىناؾ مضاعفات سريعة في ساعات الميؿ ،ومجرد انتظار الطبيب حتى يأتي
صباح اليوـ التالي لرأس عممة يعمؿ عمى تدىور الحالو وقد يؤدي إلى الوفاة بسبب عدـ
متابعو الحالو عمى مدار الوقت ،وقد كانت ىناؾ العديد مف حاالت الوالدة التي أدت
بنياية األمر إلى وفاة األـ أو الجنيف أو فقداف االثنيف معاً ،بسبب تأجيؿ الوالدة إلى
صباح اليوـ التالي أو عدـ وجود طبيب مناوب ليبلً يعمؿ عمى اإلشراؼ عمى الحالو،
وىذه السبب ال نجده فقط في حاالت الوالدة بؿ في كثير مف الحاالت التي تحتاج إلى
متابعة أولية ،وىناؾ تسارع في الحالة المرضية .111
 عدـ وجود االمكانيات الكافية في جميع المستشفيات الفمسطينية وجميع المدف ،عمؿ
عمى أف يتـ تحويؿ المريض مف مستشفى إلى أخر حسب حالتو ،وفي بعض األحياف
تحويؿ المريض إلى مستشفيات الداخؿ المحتؿ ،وعمى اعتبار أف التحويبلت تحتاج إلى
وقت حتى يتـ نقؿ الحالو وقبوؿ نقميا ،ىذا الوقت قد يؤدي إلى وفاه المريض وىو ينتظر
قبوؿ المستشفى األخر لحالتو ،حيث أف ىناؾ العديد مف الحاالت التي تتدىور حالتيا
الصحية بشكؿ سريع ،وبالتالي يجب التعامؿ معيا بأقصى سرعة .
 صعوبة تحديد بعض األنواع الغير مألوفة والغربية مف األمراض  ،112تطور الحياة
وكذلؾ الغذاء وجميع مناحي الحياة أدى إلى ظيور أمراض جديدة تفتؾ بجسـ اإلنساف
قبؿ معرفتيا أو معرفو طرؽ عبلجيا ،أضؼ عمى ذلؾ أف جسـ اإلنساف ىو سر مف
األسرار الذي ال يزاؿ يكتشؼ حتى يومنا ىذه ،وبالتالي تكوف ىناؾ صعوبة في بعض
األحياف في معرفو العبلج وذلؾ ألف األطباء لـ يتوصموا إلى تشخيص سميـ بسبب تشابو
أعرض مرض معروؼ يتـ العبلج عمى أساسو
األعراض التي تصاحب المريض مع ا
ولكف في نياية األمر يكوف التشخيص خاطئ والذي يؤدي إلى إحداث مشكمة جديدة
وعدـ حؿ المشكمة المصاحبة لممريض .
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 أخطاء التخدير ونقص أطباء التخدير ،وعدـ وجودىـ في غرؼ العمميات في بعض
الحاالت ،وأبره التخدير التي تعمؿ عمى تقميؿ آلـ المريض مف الجراحة واألمراض واآلالـ
التي تصبيو ،أصبحت أرؽ وكابوس المريض وأبره موتو أو شممو أو تحولو مف إنساف
سميـ إلى إنساف مف ذوي االحتياجات الخاصة ،فعمى الرغـ مف أف التخدير ىدفو تقميؿ
أوجاع المرضى إال أنو في ضؿ نقص أطباءه واىماليـ أصبح مف األخطاء الشائعة في
عالـ الطب .
 عدـ الوعي الكامؿ لممريض متى ينشأ الخطأ الطبي ،وعمية يعتقد في كثير مف االحياف
أف ما أصابو ال يدخؿ ضمف دائرة الخطأ او اإلىماؿ لدى الطبيب ،االمر الذي يعمؿ
عمى عدـ محاسبة األطباء عمى جميع ما يرتكبونو مف أخطاء .
األسباب الكامنة وراء األخطاء الطبية واإلىماؿ الطبي كثيرة ال يمكف حصرىا في نقاط وال في
دراسة واحده ،ولكف الباحثة حاولت الوقوؼ عمى أىـ األسباب وخاصة في المجتمع الفمسطيني
والتي أدت بالفعؿ إلى حدوث أخطاء طبية ،ونحف نعمـ أف األخطاء مف طبيعة البشر واألطباء
بشر وقد يقعوف في الخطأ ،ولكف ما كنا في صدد التركيز عميو في ىذه األسباب ،ىي األخطاء
التي يمكف تفادييا والبعد عنيا ،فيناؾ أخطاء واىماؿ مف قبؿ بعض األطباء واضح بشكؿ كبير
ال يمكف السكوت عنو ،وال يمكف ربطة بالقضاء والقدر ،بؿ ىو ناتج عف إىماؿ مف قبؿ طبيب
أو ممرض أىمموا بالقياـ بواجبيـ اإلنساني ،ويمينيـ الذيف أقسموا عمى أف ييتموا بحياة مرضاىـ.

المطمب الثالث  :معيار الخطأ الطبي
يمتزـ الطبيب ببذؿ الجيود الصادقة واليقظة التي تتفؽ والظروؼ القائمة واألصوؿ العممية الثابتة
والتي يكوف ىدفيا ىو شفاء المريض وتحسف حالتو الصحية والحفاظ عمى سبلمتو جسده ،وأي
إخبلؿ بيذا االلتزاـ يشكؿ خطأً طبياً يعمؿ عمى نيوض المسؤولية الطبية ،ولكف ،ما ىو معيار
ىذا اإلخبلؿ ؟ .113
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معيار الخطأ بشكؿ عاـ ىو معيار شخصي وأخر موضوعي ،لكف ما ىو مستقر عمية في الفقو
والقضاء األخذ بالمعيار الموضوعي إي معيار الشخص العادي مف نفس الفئة التي ينتمي إلييا
المتيـ إي سموؾ الطبيب العادي متوسط الحذر والقدرة .114
وقد كاف الطبيب حسب رأي قديـ ،ال يسأؿ إال في حالتو خطئو الجسيـ ،وذلؾ خبلفاً لما ىو
عمية الحاؿ اليوـ ،حيث يحاسب الطبيب عف خطئو بكافة صورة جسيماً كاف أو يسي اًر أو حتى
تافياً ،وذلؾ ألف قواعد المسؤولية ال تخص االطباء باعفاء خاص ،األمر الذي جعؿ التركيز
ينصب عمى المعيار الذي يقرر عمى وفؽ الفصؿ في ارتكاب الطبيب الخطأ أـ عدـ ارتكابو ،وال
يحقؽ المبلءمة والعدالة بالنسبة إلى كثير مف الناس إال اعتماد معيار موضوعي ىو معيار
الشخص المعتاد المجرد مف ظروفو الشخصية والمحاط بنفس الظروؼ الخارجية التي أحاطت
بالطبيب المسؤوؿ ولكف ال يجوز اف ُنحمؿ الطبيب االختصاصي النتائج التي يتحمميا الطبيب

الممارس العاـ لدى ممارستو المينة الطبية ،أو بمعنى أخر ال يمكف اف يكوف خطأ الطبيب
االختصاصي عمى نطاؽ واسع مثؿ الطبيب العاـ ،وانما يتحدد ىذا الخطأ في حدود اختصاصو،
وىذا يعني انو ال عبره بالظروؼ الخارجية ،ومثاؿ ذلؾ أف طبيب حديث العيد في مينة الطب
وغير معتاد وأفترضنا أف المريض عمى عمـ بذلؾ ،وبالتالي أرتضى المريض بالعبلج منو،
فأصيب مف جراء ذلؾ بالضرر ،فمف باب االستثناء يمتنع عمينا قياس ما صدر عف ىذا الطبيب
بما قد يصدر عف طبيب معتاد مف طائفتو ،محاط بالظروؼ الخارجية نفسيا .115
وتقضي محكمة النقض بأف التزاـ الطبيب ليس الت ازماً بتحقيؽ نتيجة ىي شفاء المريض ،إنما
ىو التزاـ ببذؿ العناية ،إال أف العناية المطموبة منو تقتضي أف يبذؿ لمريضة جيوداً صادقة يقظة
تتفؽ في غير الظروؼ اإلستئنائية مع األصوؿ المستقرة في عمـ الطب ،فيسأؿ الطبيب عف " كؿ
تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في مستواه الميني وجد في نفس الظروؼ
الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤوؿ " كما يسأؿ عف خطئو العادي أياً كانت درجة جسامتو
.116
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وعمية أصبح واضحا أف معيار الخطأ الطبي ىو المعيار الموضوعي وليس الشخصي وىذا ما
اتفؽ معو الفقو والقضاء .
ويعرؼ العبلمة السنيوري الرجؿ العادي أو المعتاد عمى أنو " الشخص العادي الذي يمثؿ
جميور الناس فبل ىو خارؽ الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة وال ىو محدود الفطنة خامؿ
اليمة فينزؿ إلى الحضيض " .117
ويرتكز معيار الخطأ الطبي كما ىو مستقر عمية القضاء في تحديد مسؤولية الطبيب عمى ثبلثة
أسس :118
 .1تقدير سموؾ وعمؿ الطبيب عمى ضوء سموؾ طبيب أخر مف نفس المستوى ،وعمية
معيار خطأ أخصائي يختمؼ عف معيار خطأ طبيب عاـ .
 .2الظروؼ الخارجية التي تحيط بالعمؿ الطبي مف توافر االمكانيات مف عدمو ،وعمية فإف
عمؿ الطبيب في الوحدة الريفية أو عيادة صغيره تختمؼ عف المستشفى المجيز ،ومدى
وجوب التدخؿ السريع .
 .3مدى اتفاؽ العمؿ الطبي مع تقاليد المينة واألصوؿ العممية المستقرة .

المبحث الرابع  :الضرر والعبلقة السببية في المسؤولية القانونية عف األخطاء الطبية
وقد أصبح واضحا أف المسؤولية القانونية لطبيب يمكف أف تكوف مسؤولية مدنية بشقييا سوا
عقدية أو تقصيرية ،ومسؤولية جزائية يعاقب عمييا القانوف ،إضافتاً إلى المسؤولية التأديبية والتي
سوؼ نتحدث عنيا فيما بعد ،وقد تحدثنا عف أركاف كؿ مف المسؤوليتاف المدنية والجزائية  ،وقد
أوضحنا أركاف المسؤولية الجزائية لطبيب والتي تعرؼ " بالخطأ "الطبي بشيئ مف التفصيؿ في
المطمب السابؽ ،أما األف فسوؼ نتحدث بتفصيؿ أكثر عف أركاف المسؤولية المدنية والتي ينتج
عف فعميا "ضرر" وكذلؾ العبلقة السبيبة التي يجب أف تتوافر حتى تكتمؿ أركاف ىذه المسؤولية .
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وسوؼ نتناوؿ األف الضرر في مطمبيف ،يتكمـ األوؿ عف أنواع الضرر ،فيما يتحدث األخر عف
شروط الضرر الواجب توافرىا حتى يتـ اعتباره ضرر ،وقد خصصنا المطمب الثالث لتحدث عف
العبلقة السبيبة والتي يجب أف تجمع ما بيف الفعؿ والضرر حتى تنيض لدنيا المسؤولية المدنية .

المطمب االوؿ  :أنواع الضرر
الضرر وىو الركف الذي ال تقوـ مف دونو المسؤولية المدنية ،فيو بمثابة الش اررة األولى التي
ينبعث منيا التفكير في قياـ المساءلة عمى مف يتسبب فيو ،والضرر بشكؿ عاـ ىو ذلؾ االذى
الذي يمحؽ بالشخص سواء أكاف ىذا الضرر في مالو أو جسمو أو عرضة أو عاطفتو ،أو أنو
ذلؾ األذى الذي يصيب الشخص في مصمحة وحؽ مشروع ومحمي بوجب القانوف .119
أما الضرر الطبي ،فيو ذلؾ األثر الذي يقع نتيجة خطأ الطبيب أو إىمالو بالقياـ بواجب
الحيطة والحذر واليقظة البلزمة أثناء قيامة بممارسة عممة الطبي  .120وقد عرفو المشرع الجزائري
بأنو " ما يصيب المريض مف جراء الخطأ الطبي ،سواء أكاف ذلؾ مساسا بسبلمة جسمو مف
إصابتة بخسارة مادية أو إلحاقا بنفسو ومعنوياتو آالما معنوية نتيجة ما لحقو مف خسارة " .121
والضرر يكوف عمى نوعاف ،أما أف يكوف ذلؾ الضرر المادي والذي يصيب المضرور بمصمحة
مادية ،وأما أف يكوف أدبياً معنوياً ،فيمس المضرور في شعورة وعاطفتو .
 -1الضرر المادي :
ويعرؼ الضرر المادي بأنو " الضرر الذي يصيب األنساف في جسده أو مالو أو إخبللو
بمصمحة ذات قيمة مالية " .والضرر المادي يتمثؿ في التعدي واألذى الذي يصيب جسد األنساف
والذي قد يؤدي إلى إزىاؽ روحو أو إحداث عاىة مؤقتة أو دائمة ،وقد يتمثؿ في أف يصب ىذا
الضرر عمى القيمة اإلقتصادية والمادية لئلنساف ،ومثاؿ ذلؾ إصابة جسد األنساف بعاىة
مستديمة تؤدي إلى تعطؿ قدرتو عمى الكسب المادي الذي كاف يحصؿ عمية قبؿ إنزاؿ الضرر
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عمية ،كما ويشترط في الضرر المادي أف يكوف بمصمحة مشروعة وأف يكوف محققاً  .122وسوؼ
نتحدث بشيء مف التفصيؿ عف شروط الضرر فيما يأتي مف البحث .
كما ويترتب حؽ أيضا لغير المضرور في حالة وقوع الضرر عمى الشخص المتضرر ،ويسمى
في ىذه الحالو المضرور بالتبعية ،فمف الممكف أف يطالب أقارب وذوي المتضرر بتعويض وليس
فقط المتضرر ،وفي ىذا قضت محكمة النقض بأنو " إذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عف
طريؽ ضرر أصاب شخصا أخر فبل بد أف يتوافر ليذا األخير حؽ أو مصمحة مالية مشروعة
يعتبر اإلخبلؿ بيا ضر اًر أصابو " .وبالتالي تحقؽ ضرر مادي لشخص يدعيو نتيجة موت أو
عجر المضرور يرتب لو تعويض ويعتبر مضرو ار بالتبعية وما عمية إال أف يثبت أف المجني
عمية " المتضرر " كاف يعولو وقت الوفاة أو العجز الذي أصابو نتيجة الضرر الذي وقع عمية،
فيحكـ لو القاضي بالتعويض .123
وعمية يعتبر الضرر المادي تعدي واضح وممموس عمى الشخص المتضرر نتيجة الفعؿ الضار
الذي يقوـ بو الفاعؿ ،ومثاؿ ذلؾ أف يأتي عميؿ إلى طبيبو مف أجؿ عمة في رجمو اليمنى ،فيتـ
بتر الرجؿ اليسرى السميمة نتيجة إىماؿ الطبي  ،فيقع الضرر المادي بصورتيو الجسدية والمالية
وتتمثؿ الجسدية ببتر العضو السميـ لدى المريض والمالية بعدـ القدر عمى الكسب أو نفقات
العبلج .
 -2الضرر المعنوي " األدبي " :
يعرؼ الضرر المعنوي عمى أنو " الضرر الذي يصيب اإلنساف في عواطفو وأحساسو ومشاعره،
أو الضرر الذي يسبب لئلنساف آالماً نفسية أو جسمانية "  .124وعمى عكس وضوح الضرر
المادي فأف الضرر المعنوي أقؿ وضوحاً ومتنوع بشكؿ أكبر فيقع عمى أحاسيس ومشاعر
المضرور وآالـ الجسدية والنفسية ،والتي يختمؼ تأثيرىا مف شخص إلى أخر ،وعمى سبيؿ
المثاؿ تعرض شاب صحفي لتشوىات عمى وجيو نتيجة عدـ خياطة غرس جبينو بالطريقة
السميمو تختمؼ عما أ از كاف يعمؿ ىذا الشاب في مجاؿ البناء ،فحجـ آاللـ سواء النفسية أو
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غيرىا سوؼ تختمؼ مف شخص ألخر وكذلؾ مف فتاه لشاب أو مف صغير بسف ،لكبير بسف،
وبالتالي نجد أف موضوع تقدير الضرر المعنوي واف أقره القانوف ووضحو ،إال أنو متروؾ في
كثير مف األحياف إلى تقدير القاضي .
والضرر المعنوي ال يقتصر عمى اآلالـ الجسمانية والنفسية التي يتعرض ليا المتضرر بؿ تمتد
لتشمؿ اآلالـ النفسية التي تحؿ بذوي وأقارب المتضرر وخاصة المقربيف مثؿ األبويف والزوجة
واألوالد مف خبلؿ ما يصبييـ في عواطفيـ وشعورىـ جراء تأذي قربييـ أو موتو ،وفي ذلؾ قضت
محكمة النقض بأنو " تعويض الوالد عف فقد أبنتو ال يعتبر تعويضا عف ضرر محتمؿ
 prejudice eventualالحصوؿ في المستقبؿ ،إذ مثؿ ىذا التعويض إنما يحكـ بو عف فقد
الولد وما يسببو ىذا الحادث مف الموعة لموالد في أي حاؿ " .125
وبالتالي نجد أف الضرر المعنوي ال يطاؿ كياف الشخص المادي ،بؿ يقع عمى نفسيتو وشعوره،
عمى عقيدتو أو كرامتو ،والذي مف الممكف أف يتسبب في تشوىات أو عجز في وظائؼ الجسـ
نتيجة خطأ طبي ادى لحدوث مثؿ ىذا الضرر .126

المطمب الثاني  :شروط الضرر
بعد ما تحدثنا في المطمب السباؽ عف أنواع الضرر الرئيسة والتي تقع عمى المتضرر ،نأتي
األف لنتناوؿ شروط ىذا الضرر حتى يعتبر ضر اًر تقوـ عمى أساسو المسؤولية وتنيض اتجاه
فاعميا .
 -1أف يكوف الضرر محققا " مؤكدا "  :ومعنى ذلؾ أف يكوف الضرر ثابتا بشكؿ يقيني
ومؤكد ،والذي مف الممكف أف يكوف مستقبمي أو حالي ومثاؿ ذلؾ تعرض المتضرر فعبل
لضرر وال حاجة إلنتظار المستقبؿ مف أجؿ التأكد ،أما الضرر المستقبمي فيو الضرر
المؤكد الوقوع ،حتى واف كاف ذلؾ مستقبميا ،إي تحقؽ سببو ،إال أف أثاره كميا أو جزء
منيا أمتدت إلى المستقبؿ أو ألجؿ معيف  .127ومثاؿ ذلؾ خطأ الطبيب الذي تسبب
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بعاىو مستديمة لممريض تمنعو مف كسب مادي لو ولعائمتو ،فعاىتو تحققت ولكف خسارة
الكسب المادي بسبب ىذه العاىة تعتبر مستقبمية ولكنيا محققو .128
 -2أف يكوف الضرر مباش اًر  :وىو ما كاف نتيجة طبيعية لمخطأ الذي أحدثو حسب ما
وصفو السنيوري ،إي أف يكوف ىو النتيجة المباشرة والطبيعية لمفعؿ الضار ،وىذا ما اكد
عميو مشروع القانوف المدني الفمسطيني بالمادة ( )186بقولو  ... " :بشرط أف يكوف
ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار " .129
 -3اإلخبلؿ بحؽ أو مصمحة مشروعة  :يشترط بالضرر أف يبنى عمى مصمحة وحؽ
مشروع ،ويجمع غالبية الفقو والقضاء عمى ىذا الشرط ،وقد تطمب القضاء الفرنسي ىذا
الشرط في المصمحة لقطع دعاوى التعويض التي ترفعيا الخميمة لممطالبة بتعويض
الضرر الذي لحؽ بيا جراء موت خميميا ،ذلؾ أف العبلقة بينيما غير مشروعة .130
 -4أف يكوف الضرر شخصيا  :ومعنى ذلؾ أف يتضرر الشخص المطالب بالتعويض سواء
كاف شخصا طبيعيا أو معنويا مع الحؽ ألوالده وورثتو المطالبو بالتعويض مف الطبيب
التي تسبب في فقداف معيميـ الوحيد ،كما ويجوز أف يطالب دائف المريض بالتعويض
ويكوف الطبيب مسؤوال ،ويحؽ أيضا لمف أرتد عميو الضرر أف يكوف الطبيب مسؤوال
أمامو .131

المطمب الثالث  :العبلقة السببية في المسؤولية القانونية عف األخطاء الطبية
وفي ختاـ حديثنا عف الخطأ أو الضرر الطبي في كبل مف المسؤوليتيف المدنية والجزائية ،نذىب
لمحديث عف الرابطة السببية والتي البد مف توافرىا ميما كاف نوع تمؾ المسؤولية والتي عمييا أف
تجمع بيف الضرر الطبي وما بيف فعؿ الطبيب ،حتى تنيض كافو أركاف المسؤولية ،وبغير ىذه
الرابطو ال نستطيع التكمـ عف وجود مساءلة ،بغض النظر عف وجود ضرر وكذلؾ فعؿ مف
الطبيب ،وقد خصصنا مطمب خاص لمحديث عف الرابطو السببية والتي تـ اإلشارة إلييا في
الحديث عف أركاف المسؤوليات التي تقع عمى عاتؽ الطبيب ،ونأتي في ىذا المطمب لتوسع في
الوقوؼ عمى مفيوميا وكذلؾ طرؽ أثباتيا والنظريات المحيطة بيا .
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العبلقة السببية ىي الصمة التي تربط بيف الفعؿ والنتيجة ،وتؤكد أف ارتكاب الفعؿ ىو الذي ادى
إلى حدوث النتيجة  .132فبل يكفي مجرد وقوع خطأ مف الطبيب أو المستشفى وتحقؽ ضرر
لممريض ،فبل بد مف وجود عبلقة مباشرة بيف الفعؿ والضرر ،وىو ما يعرؼ بالرابطة السببية
والتي تعد الركف الثالث مف أركاف المسؤولية .133
فالطبيب الذي يصدر منو خطأ يسبب ضر اًر لممريض يقتضي وجود عبلقة سببية بيف الخطأ
الصادر مف الطبيب والواقع عمى المريض ،فقد يقع خطأ معيف مف الطبيب دوف أف يؤدي إلى
الحاؽ الضرر بالمريض ،فإىماؿ الطبيب بتعقيـ األدوات الجراحية ،ال يكفي لقياـ العبلقة السببية،
إف كانت وفاة المريض بسبب عارض أخر كالنوبة القمبية المفاجئة .134
وعمى الرغـ مف ببساطة مفيوـ الرابطة السببية ،إال أف تحديدىا في المجاؿ الطبي يعد مف
األمور الشاقة والعسيرة وذلؾ يعود ألننا نتعامؿ مع الجسـ اإلنساني والذي ال زاؿ يدرس حتى
اليوـ ،وتغير حاالتو وخصائصو والمضاعفات السريعة التي يمكف أف تحدث في أي لحظو ،والتي
يكوف مف العسير في كثير مف االحياف أثبات سبب تفاقـ الحالة أو عمى النقيض تسارع الشفاء،
ومف األمثمو عمى ذلؾ ما عرض عمى محكمة مصر الكمية وخبلصة الحادثة أف طبيب المدرسة
كشؼ عمى أحد الطمبة لديو لمنظر مف إعفائو مف األلعاب الرياضية ،فقرر أنو سميـ وال داعي
إلعفائو ،وذات يوـ بينما الطالب يقوـ بتمرينات سقط مغشيا عمية وتوفى ،إال أنو وبعد تشريح
الجثة تبيف أف الطالب كاف لديو إستعداد لموفاة الفجائي مف الحالة الميمفاوية التي إصطحبت بثقب
بيضاوي في القمب وأنو مف الممكف أف تكوف ىذه الحالة ىي سبب الوفاة فقط دوف أف يكوف
لقيامة بتماريف الرياضية دخؿ في حدوثيا ،فقضت المحكمة أماـ ىذا التقرير مف الطبيب الشرعي
بإعفاء الطبيب مف كؿ مسئولية .135
نستنتج مف الحكـ السابؽ أف مجرد وجود خطأ مف الطبيب المعالج لممريض المتمقي لمعبلج،
ووجود ضرر واقع عمى المريض ،ال يعني بالضرورة أف ىذا الضرر سببو خطأ الطبيب ،ففي
بعض االحياف قد تنتفي العبلقة السببية بيف الخطأ والضرر ،ويدخؿ ما يسمى بسبب األجنبي في
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حدوث الضرر ،والذي يكوف لعده أسباب مثؿ حادث فجائي أو قوه قاىرة او حتى خطا مف
المضرور أو مف الغير ،وقد يكوف السبب األجنبي عيبا أو مرضا خامر المضرور .136
وفي تفسير الرابطو السببية بيف الخطأ والضرر والسبب األجنبي الذي يمكف أف يكوف سببا
لنتيجة الضرر ،أو أف يتـ تشارؾ خطأ الطبيب مع سبب أجنبي ،تشاركا في إحداث الضرر الواقع
عمى المريض ،وفي ىذا ظيرت عده نظريات توضح الرابطة السببية والتي سوؼ نشير الييا ،وما
ىي النظرية التي تـ اإلعتماد عمييا مف قبؿ القضاء والقانوف .
 -1نظرية السببية المباشرة  :سادت ىذه النظرية في فرنسا ،وقد نادى بيا بعض الفقياء
امثاؿ فرانسيس باكوف والفقيو األلماني أورتماف ،وأساس ىذه النظرية التميز بيف الجريمة
المقصودة وغير المقصودة ،وعمية يجب توافر السببية المباشرة في الجرائـ المقصودة
واإلكتفاء بالسببية غير المباشرة في الجرائـ غير المقصودة  .137وتقوـ ىذه النظرية بأف
يكوف سبب النتيجة ىو العامؿ األقوى فاعمية واالكثر إسياما في إحداثيا ،وتعد األسباب
األخرى مجرد ظروؼ عارضة ساعدت السبب األقوى .138
ومثاؿ ذلؾ أخطا الطبيب في إصدار توجييات أصدرىا لممريض ،وكاف قد أقترف بخطأ
المريض المضرور أتباع تمؾ التوجييات مما أدى إلى أصابة المريض بالضرر ،فيكوف
خطأ الطبيب مستغرقا وأقوى مف خطأ المريض ،وعميو تعتبر مسؤولية الطبيب كاممة
حسب ىذه النظرية .139
 -2نظرية السبب المبلئـ  :يأتي تأسيس ىذه النظرية عمى يد الفقيو االلماني يوىانس فوف
كريس ،وقد رجحيا الفقو المدني في فرنسا ومصر ،وتقوـ فكرتيا االساسية عمى األخد
بالعامؿ المناسب أو المبلئـ ،واستبعاد إي عوامؿ شاذة خارجة عف المألوؼ ومجرى
العادة ،فمجرد وجود عوامؿ شاذة فأنيا تقطع العبلقة السببية بيف السموؾ والنتيجة ،ومثاؿ
ذلؾ خطأ الطبيب في عبلج المجني عمية خطأ جسميا ،تعمد المجني عميو عدـ معالجة
نفسو بقصد اإلساءة إلى مركز المتيـ ،أو حصوؿ حريؽ بالمستشفى الذي يعالج
المصاب ،أو إنقبلب سيارة األسعاؼ التي تقؿ المريض .في حيف أف المعيار التي يعتمد
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في التميز بيف العوامؿ المألوفة والشاذة ىو معيار موضوعي قوامو الرجؿ العادي ذو
الذكاء المتوسط الذي تتكوف منو الفئة الغالبة مف أفراد المجتمع .140
 -3نظرية تعادؿ األسباب  :تتميز ىذه النظرية بالبساطة والوضوح ،وسيولة التطبيؽ أيضا،
وىي النظرية التي تبناىا القانوف األردني وأخذ بيا ،وأسسيا بسيط ،فما عمى الباحث إال
أف يتساءؿ ىؿ الفعؿ الذي قاـ بو الطبيب ىو الذي أدى إلى حصوؿ النتيجة ،فإذا ما
ثبت أنو أحد عوامؿ حدوثيا توافرت العبلقة السببية ،واف لـ يثبت انقطعت العبلقة
السببية  .141وعمية يعد كؿ سبب أدى لحدوث النتيجة عامبل وشرطا لحدوث النتيجة،
دونما تميز بيف عامؿ مألوؼ وأخر شاذ أو قوة السبب وأثره عمى النتيجة ،فإذا أشترؾ في
الخطأ الذي أدى إلى النتيجة أكثر مف طبيب فإنيـ يسألوف جميعا

142

.

وفي ختاـ حدثنا عف العبلقة السببية نجد أنيا ركف أساسي وميـ جداً في تحديد األخطاء
الطبية ،وعدـ القدره عمى إثباتيا يعني بالضرورة انتفاء مساءلة الطبيب جزائياً ومدنياً ،فبل يكفي
مجرد اىماؿ الطبيب في أداء عممو ،وال تضرر المريض ،بؿ يجب وجود تمؾ الرابطة حتى
تنيض المسؤولية القانونية اتجاه الطبيب ،وحيث كاف أساس دائرة المسؤولية جسـ األنساف بأس ارره
ومكنوناتو التي ال يعرؼ جميعيا سوا خالقيا عز شأنو ،وانو ال وجود لقاعدة ثابتة بشكؿ دائـ
حيث أف جسـ مريض ألخر ومضاعفات المرض ذاتو عمييـ يختمؼ باختبلؼ تقبؿ الجسـ
ودفاعو عف نفسو ،مما يجعؿ موضوع إثبات دائرة المسؤولية موضوع شاؽ ومتعب عمى عاتؽ
رجاؿ القضاء والقانوف وخاصة في إثبات الرابطة السببية .
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الفصل الثاني  :الخطأ الطبي وتطبيقاتو
نتناوؿ األف الخطأ الطبي مف حيث الواقع ،بحيث يقسـ ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث  ،يتكمـ
المبحث األوؿ عف صور األخطاء الطبية سواء كاف ذلؾ في مرحمة التشخيص والعبلج ،مرو ًار
بعمميات نقؿ الدـ والتخدير والفحوصات الطبية ،وصوالً لمعمميات الجراحية ،في حيف نتناوؿ في
المبحث الثاني دعوى المسؤولية الجزائية عف الخطأ الطبي ،أطرافيا وكيفية تحريكيا ،وكذلؾ
موضوع إثبات الخطأ الطبي في الدعوى الجزائية والتحديات التي تواجو رفع ىذه الدعوى ضد
األطباء ،وسنعالج في المبحث الثالث الدعوى التأديبية التي تخص األطباء ،وأخي اًر نتناوؿ في
المبحث الرابع التعويض والتأميف مف المسؤولية الطبية .

المبحث األوؿ  :صور األخطاء الطبية
يمر عمؿ الطبيب بعدة مراحؿ ،منذ أف يمجأ إليو المريض حيث تبدأ مرحمة تشخيص المرض
ومف ثـ وصؼ العبلج ومراقبة الحالو ،وقد تمر مرحمة العبلج أيضا بالمجوء إلى عمؿ التحميؿ
والفحوصات البلزمة ،وقد تتطور إلى إجراء بعض العمميات الجراحية حتى يتـ العبلج ،لذلؾ نجد
أف مراحؿ عمؿ الطبيب متنوعة وتختمؼ باختبلؼ الحالة المرضية لدى اإلنساف ،حيث تكوف كافة
ىذه الحاالت والمراحؿ معرضة لؤلخطاء الطبية سواء في مرحمة التشخيص وصوالً إلى مرحمة
العبلج ليذا سوؼ نتعرض في ىذا المبحث إلى بعض التطبيقات لممسؤولية الطبية واألخطاء التي
تحدث في مراحؿ العبلج والتي سوؼ نذكر أكثرىا شيوعا ،وذلؾ ألنيا كثيرة ويصعب حصرىا .
المطمب األوؿ  :الخطأ في التشخيص والعبلج
في البداية يمجأ الطبيب إلى مرحمة تشخيص حالة المريض والتي تعتبر األساس األوؿ الذي
تبنى عمية رحمة العبلج ،وعمى الرغـ مف أنيا مرحمة بسيطة إال أنيا األكثر أىمية ألنيا تحدد
الحالة التي سوؼ يبنى عمى أساسيا العبلج ،وأي خطأ في تشخيص الحالة قد يؤدي إلى عبلج
خاطئ ينتج عنو بنياية األمر تتدىور الحالة وزيادة صعوبة عبلجيا .
ونقسـ ىذا المطمب إلى قسميف نتناوؿ فيو أوالً الخطأ في التشخيص ،ومف ثـ نتحدث عف الخطأ
في العبلج ثانياً.
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أوالً  :الخطأ في التشخيص :
تكوف المرحمة األولى ىي الفحص الطبي الظاىري لممريض ،والتي يقوـ بيا الطبيب مف خبلؿ
مبلحظة العبلمات والدالئؿ اإلكمينيكية ،كمظير األنساف وجسمو ،والتي قد يستعيف الطبيب
خبلليا ببعض الوسائؿ الطبية البسيطة ،مثؿ السماعة الطبية أو الفحص بيده أو عينيو أو أذنو،
أو المجوء إلى عمؿ الفحوصات والتحاليؿ الطبية مثؿ األشعة ،تحميؿ الدـ وتخطيط القمب وغيرىا
مما يساعد عمى تشخيص حالة المريض .143
وبعد عمؿ الفحص األولي لممريض يكوف الطبيب أماـ اتخاذ قرار التشخيص ،والذي يعد مف
أصعب مراحؿ العمؿ الطبي ،والذي يحتـ عمى الطبيب التعرؼ عمى ما ىيو المرض ومدى
خطورتو وتاريخ ظيوره ،وكذلؾ السوابؽ المريضة والوراثية لمحالة ،كما عمية التأني قبؿ إصدار أي
قرار ،واال عد متسرعا وقد يقع منو إىماؿ ،لذلؾ وجب عمية دراسة الحالو بتأني ووضع كافة
خبراتو العممية وكذلؾ المجوء إلى كافو الفحوصات البلزمة قبؿ التسرع في اتخاذ قرار التشخيص
واال عد مخطئاً .144
وتكمف أىمية ىذه المرحمة في أنيا حجر األساس الذي سوؼ يبنى عمى أساسيا رحمة العبلج
والتي سوؼ تكوف غير سممية بطبيعة الحاؿ اذا كاف قرار التشخيص غير صحيح ،مما يؤدي إلى
نتائج ال يحمد عقباىا .ويكوف الطبيب مسؤوالً عف تشخيص خاطئ أذا كاف ناجما عف خفو
ورعونة وتسرع ،كما يسأؿ عف خطأه في قراءة أو تفسير التحاليؿ أو صور وتقارير المختبر .145
وعمية ال تقوـ مسؤولية الطبيب في حالة بذلو الجيد واليقظة البلزمة في تشخيص الحالة إال أنيا
لـ تصب وفي ذلؾ قاؿ الفقيو ( برودارديؿ ) في عبارة كاف يرددىا عمى طمبة في كمية الطب "
كثي اًر ما وقعت في غمط ،لكف ليس ألحد أف يوجو إلينا أي لوـ ما دمنا توخينا الدقة في البحث،
ففحصنا األعراض والسوابؽ قبؿ إجراء التشخيص ،فإذا ظير فساد مع ما اتخذناه مف االحتياط
لعدـ وقوع الغمط فميس ألحد أف يحاسبنا " .146
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وفي سابقة قضائية ،أقاـ القضاء الفرنسي عاـ  1921مسؤولية الطبيب عف خطأ في التشخيص
،وذلؾ لعدـ التأني بالمعمومات الكافية أثناء تشخيص المرض ،وعدـ أتباع الوسائؿ العممية خبلؿ
إجراء الفحص  ،وتتمخص وقائع القضية " بأف سيدة غير متزوجة توجيت إلى الطبيب تشكو مف
آالـ حادة في الرحـ ،ونتيجة عدـ إفصاح المرأة عف معمومات دقيقة عف حالتيا ،أدت إلى فيـ
خاطئ مف الطبيب المعالج فشخص حالتيا عمى أنيا ورـ داخؿ الرحـ ،وقرر أجراء عممية
الستئصاؿ الورـ ،وفعبل باشر بإجراء العممية في الموعد المحدد ليا ،وأثناء التدخؿ الجراحي تبيف
أف المرأة حامؿ في الشير األخير ،فأديف مف قبؿ المحكمة طبقا لنص المادة ( )319مف قانوف
العقوبات الفرنسي ،بسبب استم ارره بالعممية واخراج المولود حيا ،األمر الذي كاف يقضي حسب
رأي الخبره أف يغمؽ الجرح ويكؼ عف األستمرار بالعممية ،الف استم ارره بعد تأكده مف الحمؿ أدى
في نتيجة الحقة ،آلالـ حادة ونزيؼ دموي تسبب بوفاة السيدة " .147
كما يسأؿ الطبيب عمى خطأ بالتشخيص اذا كاف عمية في حاالت مريضة معينة االستعانة بغيره
مف األطباء ولـ يقـ بذلؾ مما ترتب عمى ذلؾ خطأ ،وفي ذلؾ قضت محكمة ليوف " أف الطبيب (
الطب العاـ ) المرتكب خطأ في قراءة صورة التشخيص الطبي لمقمب التي لـ تكف تبيف بوضوح
عبلمات جمطة قمبية متنامية ،ولكنو أرتكب خطأ لعدـ احترامو اللتزامو باالستشارة حيف أىمؿ
توجيو المريض ألخصائي في القمب ،وأكتفى بأنو شخص المرض بكونو مجرد شعبة رئوية " .148
وعمية يمكف تمخيص وتحديد أىـ األخطاء التي يمكف أف يقع بيا الطبيب أثناء مرحمة التشخيص
كاألتي :
 -1إذا كاف الخطأ يشكؿ جيبل واضحا بالمبادئ االولية واألساسية لفف الطب ،والتي ال يختمؼ
معيا أحد والتي تمثؿ الحد األدنى مما يتفؽ مع قواعد أصوؿ المينة .149
 -2كما تثور المساءلة الطبية ،اذا كاف الخطأ في التشخيص راجعا إلى عدـ استخداـ الوسائؿ
الطبية الحديثة والعممية ،بؿ االعتماد عمى وسائؿ ميجورة وطرؽ غير معترؼ بيا عمميا .150
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 -3ويسأؿ الطبيب عف خطأه في التشخيص إف كاف مرجحاً عمية استشارة زمبلئو الذيف ىـ أكثر
تخصصا منو في العضو المصاب  ،وأكتفى برأيو .151
 -4كما يسأؿ الطبيب اذا كاف خطأه ينطوي عمى إىماؿ واضح بحيث ال يتفؽ مع ما جرى عميو
العمؿ في مثؿ ىذه الحاالت ،بحيث أف العبلمات واألعراض التي تبدو عمى المريض واضحة
وال مجاؿ لمخطأ فييا ،بحيث ال تفوت مثؿ ىذه العبلمات واألعراض عمى طبيب وسط مف
نفس مستوى مف قاـ بالتشخيص .152
وخبلصة القوؿ أف الطبيب ممزـ بتوخي الحيطة واليقظة البلزمة واالنتباه لكافو تفاصيؿ المريض
والتأني في أخد قرار التشخيص ،وعند قيامة بأخذ الحيطة البلزمة وحتى واف لـ يصب في ق ارره
ال يمكف أف نكوف أماـ مساءلة لطبيب ،حيث أف جسـ االنساف معقد ومف الممكف في بعض
الحاالت ،أف يكوف تشخيص الحالو المريضو صعب لمغاية ،وبالتالي نحف ال نطالب بالمسائمة
عف اي خطأ يصدر مف الطبيب ،ذلؾ أنو مف الممكف أف يقع الطبيب في الخطأ ،ولكف تقوـ
المسؤولية عميو ا از أخفؽ في مراعاة أصوؿ المينة واألخذ بكافة قواعد الحيطة والحذر الواجبة .
ثانياً  :الخطأ أُثناء العبلج :
وقد عرؼ الفقو العبلج عمى أنو " الوسيمة التي تؤدي إلى الشفاء مف المرض أو الحد مف
أخطاره أو التخفيؼ مف آالمو الناجمة عنو سواء بتسكينيا أو بالقضاء عمييا  .وقد عرؼ القضاء
الفرنسي العبلج مف خبلؿ حكـ لمحكمة باريس بأنو " كؿ إجراء أيا كاف يؤدي إلى الشفاء مف
المرض أو التخفيؼ مف الحالة المرضية " .153
إذاً العبلج ىو الوسيمة مف أجؿ الشفاء ،ويكوف ىدفو األساسي شفاء المريض مف العمة التي
أصابت جسده ،ويعتبر العبلج التطبيؽ العممي لتشخيص ،فبعد اتخاذ قرار التشخيص ومعرفة
سبب المرض ،تأتي مرحمة العبلج والتي تختمؼ باختبلؼ المرض والشخص المصاب ،فقد
تعددت العبلجات وتطورت بتقدـ العمـ والتكنولوجيا فتنوعت طرؽ العبلجات وتشعبت طرؽ
استخداميا ،وعمية ال يجبر الطبيب عمى استخداـ عبلج معيف لمرض معيف ،فيو حر باختياره
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لمعبلج ،ولكف كؿ ما عمية اف يراعي اختبلؼ االجساـ وقابمتييا لتقبؿ العبلج باالختبلؼ بيف
كبير وصغير وجسد وأخر ،وىذا ما قررتو المحاكـ الفرنسية منذ عاـ  1891في قرار صدر عف
محكمة سانت كانتاف إذ قالت " إف الطبيب يعتبر مخطئاً إذا أمر بعبلج لـ يراع فيو بنية
المريض وسنو وقوة مقاومتو  ،ودرجة احتمالو لممواد السامة التي تقدـ إليو " .154
وعمية يقوـ الطبيب باختيار العبلج المناسب مف اجؿ شفاء المريض مف آالمو أو تخفيفيا
وتسكينيا ،ولكنة غير ممزـ بتحقيؽ نتيجة الشفاء ،ذلؾ أف ممزـ ببذؿ العناية وليس تحقيؽ نتيجة
"غاية" ،ولكف عمية أف يقوـ ببذؿ العناية الواجبة واليقظة في عبلجو لممريض ،فبل يسأؿ إال إذا
أىمؿ في بذؿ ىذه العناية ،ولكنو ال يسأؿ في حالة عدـ استجابة المريض لمعبلج أو تأخر
جسمو في التشافي مف المرض .155
وعمى الرغـ مف حرية الطبيب في اختياره لمعبلج ،إال أنو ممزـ أف يراعي عند وصؼ العبلج
األصوؿ العممية الثابتة والمعطيات العممية الحالية التي يتعيف عمى كؿ طبيب اإللماـ بيا .156
وأف ي ارعي الحيطة والحذر في وصفو لمعبلج ،كما يجب عمية اف يصدر وصفو طبية واضحة
بحظ مقروء ،تحدد فييا مقدار وجرعة الدواء وطرؽ وأوقات استخدامو ،كما ويخطر عمية كتابو
الدواء بإشارات ورموز غير متعارؼ عمييا بيف األطباء والصيادلة
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ومف أحكاـ النقض في ىذا الصدد ،أنو إذا قاـ طبيب بمزج الدواء بمحموؿ الطرطير بدالً مف
الماء المقطر الذي كاف ينبغي مزجو بالدواء ( كالبنسميف مثبل ) فإنو يكوف قد أخطا ولو أشترؾ
مع ( التمورجي ) فيسأؿ الطبيب في الحالتيف ألف ( الخطأ مشترؾ ) ال يجب مسئولية أي مف
المشتركيف فيو ،ولكوف الطبيب يجب أف يكوف متأكد مف الدواء الذي يتناولو المريض ،فإنو
تقاعس عف االحتياط لو عد ذلؾ ( إىماال ) مخالفا بذلؾ قواعد المينة وتعميماتيا فتيحمؿ وزره
.158
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وخبلصة الحديث عف أخطاء العبلج ،أف الطبيب غير ممزـ بشفاء المرضى ،ذلؾ أنو بيد اهلل
عز شأنو ،لكف كؿ ما عمية ىو أتباع قواعد وأصوؿ الفف العممية السائدة وقت مباشرة العبلج،
واألخذ بقواعد الحيطة والحذر الواجبة ببذؿ العناية لكؿ حالو مريضة عمى حدى ،دوف إىماؿ أو
أي خطأ بعبلج .
المطمب الثاني  :الخطأ في التخدير ونقؿ الدـ والفحوصات الطبية
نأتي في ىذا المطمب لمحديث عف األخطاء التي يرتكبيا األطباء اثناء مرحمة التشخيص أو
العبلج ،والتي مف الممكف أف تحدث اثناء اكتشاؼ المرض ،أو خبلؿ مرحمة العبلج ،والتي تتمثؿ
في الفحوصات الطبية التي يمجأ األطباء خبلليا لتشخيص حالة المريض ،وكذلؾ التخدير والذي
يستخدـ عادة في مرحمة العبلج أو أثناء العمميات الجراحية مف أجؿ تسكيف اآلالـ ،وسوؼ نقسـ
ىذا المطمب إلى جزئيف ،نتحدث في الجزء األوؿ عف أخطاء التخدير ومف ثـ في جزء ثاني عف
أخطاء الفحوصات الطبية بما فييا فحوصات الدـ .
أوال  :أخطاء التخدير :
يعتبر التخدير مف االكتشافات العممية المذىمة في عموـ الطب ،حيث أنو يعمؿ عمى تخدير آالـ
المرضى وأوجاعيـ ،فيو يستخدـ في األدوية والعقاقير الطبية ،وكذلؾ في العمميات الجراحية،
ويعمؿ عمى تحقيؽ الراحة بتخفيؼ اآلالـ ووطأتيا عمى عاتؽ المريض ،ولكنو وعمى الرغـ مف
أىميتو الكبرى في تخفيؼ آالـ المرضى إال أف لو تأثيرات سمبية عمييـ ،خاصتو وأف تـ إعطاءه
دوف إشراؼ طبيب مختص ،ومعرفو تامة لحالة المريض ووضعو الصحي وعمره ووزنو وكافة
المعمومات الواجب األخذ بيا قبؿ المجوء إلى التخدير ،وعمية يجب أف يكوف إعطاءه ضمف
معايير واعتبارات كاممة الدقة والحذر .159
وقد كاف الطبيب الجراح ىو الذي يقوـ بإجراء التخدير عمى اعتبار أف ىذا اإلجراء جزء ال
يتجزء مف إجراء العممية الجراحية ،إال وأنو مع التطور وتشعب تخصصات الطب ،وخطورة إج ارء
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التخدير أصبح ىناؾ طبيب مختص بإجراء التخدير وأصبح ىذا الطبيب مرافقا لطبيب الجراح
أثناء عممة ،وأصبح ذلؾ مف المبادئ األساسية المقرره لمعمميات الجراحية .160
وعمى الرغـ مف أف إجراء التخدير إجراء ثانوي مف إجراءات العبلج وكذلؾ العمميات الج ارحية،
وىدفو الوحيد ىو تخدير األلـ ،إال أف أي خطأ قد يقع بو يدفع المريض حياتو أو صحتو عمى أقؿ
تقدير ثمناً لذلؾ ،وتشير اإلحصائيات إلى نسبة كبيرة بخصوص أخطاء التخدير عمى المستوى
الفمسطيني ،وبذلؾ أظيرت إحصائيات وحدة الشكاوى في و ازرة الصحة الفمسطينية ،أف الوحدة
تتمقى يوميا بيف ( ) 5/4شكاوى تتعمؽ بؤلخطاء الطبية واإلىماؿ الطبي ،بينما تبم نسبة الشكاوى
المتعمقة بأخطاء التخدير واإلنعاش  %5مف مجمؿ الشكاوى ،إي أف عدد الشكاوى المتعمقة
بالتخدير واالنعاش خبلؿ العاـ الواحد تتراوح بيف ( ) 91/73شكوى ،األمر الذي ينذر بكثرة
االخطاء الطبية المتعمقة بالتخدير .161
ونجد أف ىذه اإلحصائيات تشير إلى وجود خمؿ عند أخصائي التخدير عمى المستوى
الفمسطيني ،األمر الذي البد مف الوقوؼ عمى أسبابة خاصة وأف مثؿ ىذه األخطاء " أخطاء
التخدير " في الطب يمكف تبلشييا والحد منيا ،إذا كاف ىنالؾ طبيب مختص يقوـ بعممة بكؿ
حيطة وحذر وأمانة ،ولعؿ أىـ األسباب التي تزيد مف نسبة األخطاء الطبية المتعمقة بالتخدير في
فمسطيف ىو النقص الحاد في أعداد األطباء المختصيف بالتخدير .
وىذا ما أكدتو لجنة التحقيؽ التي حققت في قضية المرحوـ ص /ا  ،والذي تعرض لخطأ طبي
في إحدى المستشفيات الفمسطينية ،وتـ إنشاء لجنة تحقيؽ بخصوص الوقوؼ عمى أسباب وفاة
المرحوـ ،وأف أىـ ما خرجت بو المجنة مف االستنتاجات ،أف المريض لـ يكف يعاني مف أي
أمراض أو مشاكؿ صحية قبؿ خضوعو لمعممية في المستشفى ،وأف فني التخدير لـ يقـ بإعطاء "
 "Atrobineقبؿ العممية وعند البدء في التخدير حيث أف ذلؾ ضروري قبؿ البدء بيكذا عممية،
كما كاف يجب أف يكوف الفني واألخصائي التخدير مجتمعيف في آف واحد عند القياـ بتخدير
المرحوـ ،أو عمى أقؿ تقدير األخصائي ،وىذا الذي لـ يكف قد حصؿ ،بينما خرجت المجنة ببعض
التوصيات الميمة والتي كاف أىميا ،أف الذي حصؿ مع المريض المرحوـ ىو نتيجة تخديره مف
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قبؿ فني تخدير لدية دبموـ فقط لمده ثمانية أشير ويعمؿ في غرفو العمميات لمده ال تتجاوز
السنتيف ،كما أف مستشفى كبير كمستشفى خ /ح ال يعقؿ أف يكوف فيو طبيب تخدير واحد فقط
.162
وقد وضع عمـ الطب معايير خاصة ودقيقة إلستخداـ التخدير ،وخاصة في العمميات الجراحية
والتي مف ضمنيا ،أف الطبيب الجراح يعتبر مسؤوالً إذا لـ يفحص المريض فحصاً دقيقاً لمعرفة ما
اذا كاف المريض وصحتو تتحمؿ وضعو تحت تأثير التخدير " البنج " أمثاؿ مرضى القمب الذيف
قد تودي بحياتيـ التخدير إف لـ يكف بشكؿ دقيؽ ،كذلؾ وجوب التأكد مف أف معدة المريض خالية
مف الطعاـ قبؿ التخدير ،كما يجب عمى الطبيب الجراح أف يستعيف بمساعد لو لمتابعتو حالتو
المريض وما يط أر عمييا مف مضاعفات .163

ثانيا  :أخطاء الفحوصات الطبية ونقؿ الدـ :
إف المسؤولية الطبية لطبيب أو مساعديو قد تثور في أي عمؿ مف األعماؿ الطبية ،فيي غير
محصورة فقط عمى العمميات الجراحية وتشخيص المرض وتمقي العبلج ،فمف الممكف أف تثار
بسبب أخطاء في إجراء أي فحص مف الفحوصات الطبية ،أو خطأ مف أخطاء نقؿ الدـ لممريض
أو مف المتبرع والتي يكوف الطبيب وبنؾ الدـ ممزـ بإعطاء المريض دـ سميـ ومطابؽ لو غير
محمؿ بأي أمراض أو فيروسات وىنا يثار تساؤؿ وىو حوؿ ما ىي طبيعة التزاـ الطبيب وبنؾ
الدـ اتجاه المريض في عممية نقؿ الدـ ىؿ ىو التزاـ ببذؿ عناية كما ىي طبيعة العمؿ الطبي أـ
تحقيؽ نتيجة ! ،ىذا التساؤؿ وغيره سوؼ نحاوؿ االجابة عميو مف خبلؿ حديثنا عف أخطاء
الفحوصات الطبية ونقؿ الدـ .
خبلؿ رحمة تشخيص المرض وتمقي العبلج ،يمجأ الطبيب إلى عمؿ الفحوصات الطبية االزمة
لو لتعرؼ عمى ما ىيو المرض أو لنقؿ بعض األدوية والدـ لممريض مف أجؿ الشفاء .وقد تثار
المسؤولية عمى الطبيب المعالج في حالة إىمالو في طمب أو إجراء بعض الفحوصات االزمة
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محمودالفطافطة ،االخطاءالطبٌةفًفلسطٌن،مرجعسابق،وقدوردتنسخعنأوراقلجنةالتحقٌقفًهذاالكتابٌمكن
الرجوعإلهالمعرفةالشكوىوأراءلجنةالتحقٌقبشكلموسع،ص.277،276،275
163
 عبدالمهديبواعنة،إدارةالمستشفٌاتوالخدماتالصحٌة،مرجعسابق،ص.112

62

والمتعارؼ عمييا في عمـ الطب قبؿ أف يتمقى المريض عبلج معيف أو خضوعو إلى إجراء عممية
جراحية  ،ولكنو يعفى في بعض الحاالت المستعجمة والتي كاف البد فييا مف التدخؿ الجراحي
السريع وال وقت إلى إجراء مثؿ ىذه الفحوصات .وبالتالي فيو ممزـ بإجراء الفحوصات االزمة في
الحاالت التي ال تستدعي التدخؿ الجراحي السريع .164
كما يمكف أف يمجاء الطبيب إلى استعماؿ األشعة ،والتي تعتبر مف قبؿ الفحوصات التي تيدؼ
لمعرفة بعض المعمومات الطبية االزمة ،وقد تثار عمى الطبيب المسؤولية في حالة تعريض
المريض الذي ال يجب تعريضو لؤلشعة بسبب اىمالو في السؤاؿ مثبل ما إذا كانت المرأة حامؿ أـ
ال التي سوؼ تتعرض لفحص األشعة ،كذلؾ في حالة الخطأ في قراءة األشعة ،فيكوف الطبيب قد
أىمؿ في تحري الدقة في قراءة األشعة بصورة السممية مما أدى لوقوع خطأ في العبلج .165
أما إذا ذىبنا إلى اإلجابة عف التساؤؿ الذي طرحنا في بداية حديثنا عف أخطاء الفحوصات
الطبية ونقؿ الدـ وىو ما ىي طبيعة التزاـ بنؾ الدـ والطبيب اتجاه المريض بخصوص نقؿ الدـ
ىؿ ىو التزاـ ببذؿ عناية أـ تحقيؽ نتيجة ،ومف المتفؽ عمية أنو التزاـ بتحقيؽ نتيجة ،فعمى بنؾ
الدـ والطبيب التزاـ بنقؿ دـ سميـ ومعافى وخالي مف أي أمراض ومطابؽ لممريض دوف أي خمؿ،
وىنا ال يكوف الطبيب ممتزـ بشفاء ولكنو ممزـ بتحقيؽ نتيجة نقؿ الدـ السميـ ،وكذلؾ المتبرع أف
يتـ نقؿ الدـ منو بشكؿ معقوؿ ال يؤدي إلى دخولو في غيبوبة نتيجة أخذ جرعات زائدة أو نقؿ
فايروس لو نتيجة أف أدوات نقؿ الدـ كانت غير معقمو ونظيفة .166
وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا تحت رقـ  95/2016بتاريخ ،1995/4/12
" بأف مراكز نقؿ الدـ ممزمة بأف تقدـ إلى المتعامميف معيا منتجات خالية مف أي عيب ،وال يمكف
أف تعفى مف االلتزاـ بالسبلمة ،إال في حالة إثبات وجود سبب أجنبي ال عبلقة لو بو .167
وعمية عمى الطبيب التزاـ في إجراء الفحوصات الطبية االزمة والمتعارؼ عمييا في عموـ الطب
حتى واف استطاع تشخيص المرض دونيا ،ذلؾ أنيا أدؽ وحتى يبتعد عف إثارة المسؤولية اتجاه،
كذلؾ عمية نقؿ الدـ السميـ والمتطابؽ لممريض ،وقراءة الفحوصات بشكؿ سميـ ودقيؽ حتى يتـ
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تقدير العبلج بصوره السميمة وعدـ التعجؿ في قراءتيا ،واالستعانو بالطبيب األخصائي في حالة
عدـ وضوح الفحوصات ،حتى نكوف أماـ فحوصات سممية ال تؤدي الى تدىور حالة المريض
بسبب خطا بسيط في عدـ طمب عمميا أو خطأ في قراءتيا .
المطمب الثالث  :الخطأ أثناء العمميات الجراحية :
عمى الرغـ مف التطورات الطبية الكبيرة التي يشيدىا عالمنا ،إال أف المريض وأثناء رحمة عبلجو
وشفائو مف المرض قد يمجأ إلى عممية جراحية فبل تكفيو األدوية لمعبلج ،بؿ عمية الخضوع إلى
عممية جراحية تقتضى التدخؿ الجراحي مف قبؿ طبيب مختص ،والعمميات الجراحية ليست حديثة
العيد بؿ أنيا قد عرفت منذ القدـ ،لكنيا تتطور بتطور اإلنسانية والعموـ الطبية ،وقد أصبحت
أسيؿ وأبسط مما سبؽ ،والتي يكوف في غالبيا المريض مخدر ونائـ ال يشعر وال يدري ما الذي
يحدث أثناء عمميتو ،ورغـ كؿ التطورات الطبية ،إال أف العمميات الجراحية تبقى ليا خصوصية
معينة  ،ذلؾ أنو يتـ التعامؿ مع جسـ االنساف الذي يمكف أف يتعرض لمضاعفات كثيرة أثناء
التدخؿ الجراحي وبشكؿ مفاجئ قد يؤدي إلى فشؿ العممية الجراحية ،ونأتي في ىذا الفرع لمحديث
عف األسباب التي تؤدي إلى نيوض المسؤولية الطبية لمطبيب الجراح ،وما ىي شروط القياـ
بالعمميات الجراحية ،كذلؾ مسؤولية الطبيب عف مساعديو أثناء العممية الجراحية ىؿ يسأؿ عف
خطأ صدر منيـ ،أـ يكتفى باألخطاء الصادره منو فقط ! كؿ ىذه التساؤالت وأكثر سوؼ نحاوؿ
اإلجابة عمييا ضمف ىذا الفرع .
أوالً  :رضا المريض
رضا المريض يجب أف يتوافر منذ بدء التشخيص والعبلج وىو ركف مفترض ،إذ اف المريض
يذىب لطبيب ليطمب معالجتو برضاء منو وقناعة ،ولكف رضا المريض في العمميات الجراحية
ليو خصوصية معينو البد مف اإلشارة الييا ،ذلؾ أف الطبيب عندما يجد أف المريض بحاجة إلى
عممية جراحية ،عمية أخذ موافقة ورضا المريض بشكؿ صريح وواضح ،وأف يعرض عمية سبب
خضوعو لمعممية الجراحية ،والمضاعفات التي يمكف أف تحدث لو ،وجميع التأثيرات التي قد
تصاحبو بعد إجراء العممية ،وما ىي المضاعفات أيضا التي سوؼ تحدث لو في حالة عدـ
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رضاه بمخضوع لمعممية ،ورضا المريض ركف أساسي قبؿ الخضوع لمعممية الجراحية ،أو رضا
ممثمو القانوني  ،أو أحد أقرابة .168
وال تجرى العمميات الجراحية بدوف توافر ركف الرضا ،إال في حاالت الضرورة ،والحاالت
المستعجمة التي تتطمب التدخؿ الجراحي السريع إلنقاذ المريض ،بحيث يكوف في حالو ال تسمح
لو بالتعبير عف رضاه ،كذلؾ في الحاالت التي تتطمب مف الجراح القياـ بعممية أخرى أثناء
العممية التي تمت الموافقة عمييا والتي تتطمب التدخؿ السريع ،والتي قد تكف أكثر خطورة مف
المتوقعة في البداية ،لكف المضاعفات أدت إلى القياـ بيا  .وبغير ىذه الحاالت يكوف الطبيب
ممتزـ بالحصوؿ عمى رضاء المرض ،وبغير ذلؾ يتحمؿ الطبيب لكؿ النتائج الضارة التي يمكف
أف تحدث نتيجة تدخمو الج ارحي حتى واف بذؿ العناية المطموبة ،وبذلؾ يسأؿ عف النتائج التي لـ
يكف ليسأؿ عنيا في حالة رضى المريض ،فيسأؿ عنيا في حالة تخمؼ رضاءه .169
ثانيا  :مسؤولية الطبيب الجراح ببذؿ العناية االزمة :
تطبؽ عمى الطبيب الجراح القواعد العامة لممسؤولية الطبية ،وتثور أىمية الطبيب الجراح في
اىمية الجراحة بحد ذاتيا ،فيي عمى جانب كبير مف الدقة والخطورة ،مما يقتضي عمى الطبيب
الجراح القائـ بيا بذؿ فائؽ العناية والحذر واالىتماـ والحيطة االزمة ،وقد تشدد القضاء في
محاسبة الجراحيف مقارنة بغيرىـ مف األطباء ،فمـ يترؾ منفذ لتساىؿ معيـ نظ اًر لخطورتو عمميـ،
ذلؾ أنيـ يتعامموف مع الجسد البشري داخميا وخارجيا ،األمر الذي يسمح ليـ بجرح المريض
وشؽ جسده وشرايينو وغيرىا مف األمور الدقيقو والحساسة والتي تحتاج بضرورة إلى عناية فائقة
وحذره .170
كما ينقسـ التزاـ الطبيب الجراح إلى نوعيف ،يقتصر االوؿ عمى بذؿ العناية الواجبة واليقظة ،في
حيف يستوجب الثاني تحقيؽ نتيجة ،فيو ممزـ خبلؿ عممة كجراح وأثناء العممية الجراحية وبعدىا
ببذؿ العناية اليقظة والحذر ،ويسأؿ عف إىمالو في اداء عممو أثناء العممية الجراحية وعدـ أخذ
الحيطة والحذر الواجب ،مثؿ ترؾ أجساـ غربية دخؿ المريض كالقطف أو الشاش ،أو قيامة
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بالعممية الجراحية دوف مراعاة األصوؿ الطبية المتعارؼ عمييا ،وال تقؼ حدود المساءلة أثناء
العممية الجراحية بؿ تمتد لمعناية ومراقبة حالة المريض إلى ما بعد العممية الجراحية لتفادي أي
مضاعفات يمكف السيطرة عمييا في ذلؾ الوقت ،لكنو غير ممزـ بشفاء كنتيجة فيو ممزـ ببذؿ
العناية فقط ،في حيف تكوف مسؤوليتو بتحقيؽ نتيجة فيما يتعمؽ باستخدامو اآلالت الجراحية
النظيفة والمعقمة ،وكذلؾ العبلجات التي ال تنطوي عمى خطر ،فمثبل اذا تبيف أف الحادث كاف
مرده إلى سوء صفات االلة التي استخدميا الجراح ،عندىا يكوف قد أخؿ بالت ازـ ىو مف نوع التزاـ
بتحقيؽ نتيجة ،إذ أف مف واجبو أف يقدـ لممريض اآلالت وعبلجات ال تضر بو .171
كما يقع عمى الطبيب الجراح التزاـ بعمؿ الفحوصات الطبية السابقة عمى عمؿ العممية
الجراحية ،والتاكد مف قراءتيا بشكؿ السميـ ،كما ال يجب أف يقتصر الفحص الطبي السابؽ عمى
مجرد فحص العضو الذي سيكوف محبل لمعممية ،بؿ أف يكوف شامبلً لكؿ أعضاء الجسـ ولمحالة
الصحية لممريض بشكؿ عاـ ،لمعرفو كافو االحتماالت والنتائج التي يمكف أف تترتب عمى التدخؿ
الجراحي ،وفي ىذا الصدد تقرر محكمة النقض المصرية " مسئولية الجراح عف كؿ تقصير في
مسمكو الطبي – عف التشخيص المبدئي مف خبلؿ الكشؼ الظاىري أو التكميمي – ال يقع مف
جراح يقظ في مستواه الميني لو وجد في نفس الظروؼ الخارجية التي أحاطت بالجراح المسئوؿ
" .172
وخطأ الطبيب الجراح ال يشترط أف يكوف جسيماً حنى تنيض المسؤولية اتجاه ،بؿ يكفي أف
يكوف قد قصر أو أىمؿ في بذؿ العناية الحذره والواجبة ،وبذلؾ قضت المحاكـ بمسؤولية الطبيب
الجراح الذي لـ يتأكد مف استقرار حالة المريضة عمى منضدة الجراحة ،األمر الذي كاف نتيجة
تشوه في ذراعيا ،االمر الذي كاف لف يحدث لو أنو تأكد مف إستقرار حالتيا .173
كما يجب أف يتـ عمؿ العممية الجراحية أو التدخؿ الجراحي ميما كانت بساطتو مف قبؿ طبيب
مختص بذلؾ ،وبغير ذلؾ يكوف الطبيب قد وقع في الخطأ ،وفي ذلؾ قضت المحكمة السويسرية
بقرارىا بتاريخ  1941/1/27بموضوع االختصاص " باعتبار الطبيب غير الجراح مخطئاً إذا ما
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أقدـ عمى القياـ بعمؿ جراحي ،فقالت " أف الطبيب الذي تنقصو المعمومات الجراحية يرتكب خطأ
إذا قاـ بعممية جراحية دوف مساعدة واستشارة طبيب جراح " .174

ثالثا  :مسؤولية الطبيب عف اخطاء مساعديو :
الطبيب الجراح عممو صعب ومعقد ،إذ يقوـ عمى جسـ االنساف بشكؿ مباشر وخاصة أعضاءه
الداخمية ،ولصعوبتو عممو يشاركو أثناء عممو عدد مف األطباء أو المساعديف كطبيب التخدير أو
الممرضو المساعده لو ،ويكوف ىو رئيسيـ أثناء العممية ،ويسأؿ عف أخطاءىـ التي تقع أثناء
العممية الجراحية بحيث عمية التأكد مف جميع أعماؿ مساعديو ،فينا يكوف الطبيب مسئوال كمتبوع
عف مساعديو الذيف يعتبروف تابعيف لو بصفة عرضية والتي تكوف أثناء مدة إجراء العممية
الجراحية ،فيو ال يسأؿ عف تقصيرىـ وعف خطأىـ قبؿ أو بعد العممية ولكنو يسأؿ عف خطأىـ
أثناء ىذه العممية والتي يكوف مسئوال عف جميع ما يجري خبلليا سواء مف خبللو أو مف خبلؿ
مساعديو .175
وأساس ىذه المسؤولية التي تقوـ عمى الطبيب الجراح اتجاه مساعديو ،ىو أف الطبيب ىو الذي
يقوـ بتوجيييـ وارشادىـ خبلؿ العممية الجراحية ،وبالتالي تكوف مسؤوليتو مسؤولية المتبوع عف
افعاؿ تابعيو .176
وتنتفي تمؾ العبلقة والمسؤولية في حالة أف الطبيب األخر أو المساعد قد تـ تعينو مف قبؿ
المستشفى وقد أخطأ ولـ يكف الطبيب الجراح في استطاعو منع مثؿ ىكذا خطأ أو منع ىذا
الطبيب أو المساعد مف مباشرة عممو ،ومف احكاـ النقض في ىذا الصدد " حدوث وفاة نتيجة
خطأ في التخدير ،وعدـ وقوع أي خطأ في الجراحو مف الطبيب الذي أجراىا وعدـ استطاعة
الطبيب الجراح منع طبيب التخدير الذي عينتو إدراة المستشفى مف مباشرة عممية التخدير ،انتفاء
الخطأ التقصيري في جانب الطبيب الجراح " ( طعف  34/417ؽ جسمة .177 ) 1969/7/3
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وىذا ما أكده أيضاً قانوف المخالفات المدنية في المادة  12منو والتي تتكمـ تبعيو المخدوـ عف
أفعاؿ خادمو حيث نصت الفقرة الثانية عمى أنو " يعتبر الخادـ أنو ارتكب الفعؿ في سياؽ العمؿ
الموكوؿ إليو ،إذا كاف قد أتى ذلؾ الفعؿ بصفتو خادماً وخبلؿ تأدية واجبات عممو العادي أو
الواجبات المقترعة عف عممو ،حتى ولو كاف الفعؿ عبارة عف قيامو بفعؿ إجازة المختوـ ،عمى
غير وج يو الصحيح ،أما إذا كاف الخادـ قد ارتكب الفعؿ بغية تحقيؽ مآربو الخاصة ،ال بالنيابة
عف مخدومو ،فبل يعتبر أنو أتى ذلؾ الفعؿ في سياؽ العمؿ الموكوؿ إليو ".178

رابعا  :صعوبة تقدير الخطأ أثناء التدخؿ الجراحي :
إف جسـ االنساف بمكوناتو المعقده والتي تختمؼ في تقبميا لمتدخؿ الجراحي مف انساف ألخر،
تؤدي إلى صعوبة تقدير الخطأ في بعض األحياف أثناء التدخؿ الجراحي ،وذلؾ يحدث بشكؿ
كبير أثناء التدخؿ الجراحي السريع والمستعجؿ لحادثو معينو ،والذي مف الممكف أف يؤدي إلى
نتائج ضارة ال يمكف معرفو سببيا ىؿ ىو التدخؿ الجراحي أـ الحادث الذي وقع ،وفي ذلؾ
حفظت شكوى مقدمة مف سيدة تعرضت لكسر في الجمجمة في حادث سيارة ،والذي عمى أثره تـ
التدخؿ الجراحي مباشرة ،وقد استقرت حالة المريضة فيما بعد عمى فقداف السيدة إبصار إحدى
العينيف وحاسة الشـ ،فيما تقدمت بشكوى ضد الطبيب الجراح عف ىذه العاىة ،إال أف الطبيب
الشرعي تعذر عمية معرفة ما اذا كانت العاىة واإلصابة قد نجمت بسبب الحادث أـ الجراحة
وبذلؾ حفظت الشكوى ولـ تقـ مسؤولية الطبيب لعدـ القدره عمى تقدير الخطأ .179
إال أف ىناؾ بعض الحاالت التي يكوف فييا خطأ الطبيب الجراح واضحا وال يدع مجاال لشؾ
بوقوع خطأ او تقصير مف قبمو ،وأمثمو ذلؾ كثير ،والتي مف ضمنيا ترؾ الطبيب أجساـ غربية
داخؿ جسـ المريض كالقطف والشاش المستعمؿ أثناء الجراحة ،كذلؾ إجراء العممية الجراحية
لمريض غير المريض المقصود ،أو اجرائيا في العضو السميـ بدال مف المصاب وغيرىا الكثير
مف األمثمو التي يعتبر فييا خطأ الطبيب واضحاً وجسمياً ،وفي واقعة اقيمت عمى أثرىا مسؤولية
الطبيب الجراح الذي قاـ بعممية جراحية ترؾ عمى اثرىا قطعة مف الشاش في جسـ المريض،
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والتي عمى الرغـ مف نجاحيا ،إال وانو وبعد ستة أشير بدأ المريض يعاني مف اآلـ حادة وارتفاع
غير مفيوـ في درجات الح اررة ،وبسبب عدـ استجابتو لؤلدوية ،وبعد إعادة فتح الجرح وجد
استخرجو إال اف المريض قد مات بعد عده اياـ بسبب التقيحات
ا
الشاش المتعفف وعمى الرغـ مف
وااللتيابات التي حدثت لو .180

المبحث الثاني  :دعوى المسؤولية الجزائية عف الخطأ الطبي
مف أساسيات قياـ إي مجتمع مف المجتمعات اإلنسانية ،قيامة عمى األمف والسمـ ومحاربتو
لمجرائـ وحماية حقوؽ األفراد عف طريؽ وضع القوانيف واألنظمة التي تحافظ عمى أماف واستقرار
المجتمعات اإلنسانية ،وأي اعتداء عمى ىذه الحقوؽ يكوف فاعمة جدير بالعقاب الذي تفرضو
الدولة عمى مف يعتدي عمى حقوؽ غيره مف أفراد مجتمعة اإلنساني ،وتعتبر الدعوى الجزائية
الوسيمة التي يستطيع المجتمع مف خبلليا محاسبة فاعؿ الجريمة الذي عكر أمف وسبلمة المجتمع
وعرض مصالحة لمخطر ،وتبدأ ىذه الوسيمة بدعوى جزائية والتي تعتبر ىي الوسيمة الوحيدة
الستفياء حؽ الدولة في العقاب ،والتي تقدـ لدى الجيات الخاصة بذلؾ " النيابة العامة " وتنتيي
إما بعقاب ىذا الفاعؿ عمى جرمو بعد التثبت مف قيامة بو وقياـ كافة أركاف الجرـ  ،أو بالبراءة .
وتعتبر الدعوى الجزائية ىي الوسيمة الوحيدة لعقاب كؿ مف تسوؿ لو نفسو االعتداء عمى حقوؽ
غيرة أو تيديد األمف والسمـ في المجتمع ،وعمى اعتبار اىمية الدعوى الجزائية ،فقد أفردنا ليا
مطمب خاص لمحديث عنيا بما يخص األخطاء الطبية ،ونأتي األف لتوضيح كيفية تحريؾ
الدعوى الجزائية ومباشرتيا وأطرفيا ،وما ىيو طرؽ إثبات الخطأ الجزائي الذي يرتكبو الطبيب وما
ىي الصعوبات التي تواجو إثبات الخطأ ،كما ما ىي التحديات التي توجيو تحريؾ الدعوى ضد
األطباء كؿ ىذه التسؤوالت وأكثر سوؼ نحاوؿ اإلجابة عمييا مف خبلؿ ىذا المبحث .
وتعتبر النصوص في مساءلة الطبيب جزائياً نصوص عامة ومجردة ألي شخص سواء كاف
طبيباً أـ ال وفي غالبيتيا مفادىا  " :أنو يعاقب مف يقتؿ أخر أو يصيبو بجروح خطأ " ،ونجد أف
نصوص قانوف العقوبات العاـ ىو الغالب في مساءلة األطباء في كثير مف دوؿ العالـ ،إال أف
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ىنالؾ بعض الدوؿ التي نيجت نحو تقنيف مساءلة األطباء ووضعت قوانيف خاصة بيـ تحكميـ،
والتي عمى رأسيـ دولة الكويت حيث أنيا قامت بوضع قوانيف خاصة لممسؤولية الطبية الجزائية،
وقد خرجت بذلؾ عف األطار العاـ إلى تشريع جزائي خاص بؤلطباء ،والميف الطبية ،حيث
جاءت بنصوص مساءلة األطباء جزائياً خاصة وواضحة وصريحة .
ونأمؿ عمى مشرعنا الفمسطيني أف يحذو حذو دولة الكويت ،بوضع قانوف خاص بمساءلة
األطباء جزائيا بشكؿ واضح وصريح حتى يتـ التعامؿ مع ىذه الدعوى بشكؿ سريع وعادؿ .

المطمب االوؿ  :تحريؾ الدعوى العمومية أطرافيا
يقصد بتحريؾ الدعوى الجزائية البدء في مباشرتيا أماـ الجيات المختصة ،ويعتبر ىذا التحريؾ
ىو أوؿ استعماؿ لمحؽ في إقامة الدعوى الجزائية أماـ قاضي التحقيؽ ،ويتحرؾ اإلدعاء العاـ
والذي يمثؿ حؽ الدولة في العقاب بمجرد معرفتو بوقوع جرـ ما ،أو مف خبلؿ تقديـ شكوى في
الجرائـ التي يحتاج تحريكيا إلى تقديـ شكوى مف صاحب المصمحة ،وتبدأ إجراءات البحث
والتحري والتحقيؽ في أركاف الجريمة واثبات وقوعيا حتى تتـ إحالتيا إلى المحكمة المختصة
إلكماؿ التحقيقات واصدار القرار الصائب بحؽ الفاعؿ سواء كاف بإدانة أو البراءة .
وفي حاؿ تحركت الدعوى العمومية ضد شخص معيف ،مثؿ تحريؾ الدعوى العمومية ضد
طبيب مشتبو بقيامة بخطأ أثناء وصؼ العبلج لمريض سبب لو عاىة مستديمة ،يطمؽ تعبير
الخصومة الجزائية عمى ذلؾ ،في حيف إف لـ يكف ىناؾ متيـ بارتكاب جريمة فإف الخصومة
الجزائية ال تنشأ ،وتنقضى الدعوى العمومية والخصومة الجزائية في آف واحد بصدور حكـ بات
أو بغيرة مف أسباب االنقضاء .181
وتعتبر النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ ورفع الدعوى الجزائية ومتابعتيا
وذلؾ حسب المادة ( )1مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .182 2001
فالمبدأ العاـ أف طرفي الدعوى العمومية ىما المدعي " النيابة العامة " ،والمدعي عمية وىو
المتيـ " الطبيب " وتقوـ النيابة العامة بتحريؾ ومباشرة الدعوى العمومية وىو مف اختصاص
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النيابة العامة فقط  ،وعمى اعتبار أف النيابة العامة تمثؿ حؽ الدولة في العقاب وكشؼ الحقيقة
ومعاقبة الجاني الذي خرج عف إ اردة الدولة في الحفاظ عمى أمنيا واستقرارىا ،فميس لنيابة العامة
بعد أف تحرؾ تمؾ الدعوى أف تتنازؿ عنيا أو تتصرؼ فييا أو تتصالح بشأنيا مع المتيـ ،ذلؾ أف
الحؽ العاـ وىو حؽ الدولة في العقاب ال يسقط إال بإحدى الطرؽ المنصوص عمييا قانوناً
ومحددة حص اًر ،إال أف المضرور " المريض " يحؽ لو التنازؿ عف حقو الشخصي متى أراد ذلؾ،
مع العمـ أف إسقاط الحؽ الشخصي في الدعوى العمومية ال يعمؿ عمى إسقاط الحؽ العاـ والذي
ىو حؽ خالص لمدولة .183
والطرؼ األخر الذي تواجيو النيابة العامة بصفتيا ممثمة لمحؽ العاـ ،ىو الطبيب " المتيـ "
بارتكاب الفعؿ الضار ،وىنا تقوـ النيابة العامة باستخداـ سمطتيا في االتياـ والتحقيؽ مع
الطبيب ،وذلؾ بما يحفظ كرامة الطبيب وكرامة مينة االطباء ،وعمى اعتبار أف المتيـ ترافقو قرينة
البراءة طيمة إجراءات التحقيؽ والمحاكمة حتى يأتي ما يقطع تمؾ القرينة وذلؾ بالحكـ البات
والنيائي ،ولكف في ذات الوقت تطبيؽ القانوف والدفاع عف المضرور المريض والذي تعرض
لؤلذى نتيجة إىماؿ الطبيب في قيامة بواجبة اإلنساني والعممي ،وكذلؾ فإف العقاب مف ميزاتو أنو
يعمؿ عمى زجر الطبيب وغيرة مف األطباء عمى القياـ باإلىماؿ أو األخطاء الطبية .
وقد أعطى المشرع لممضرور حؽ الخيار بيف كؿ مف الطريقيف الجزائي والمدني ،فقد نصت
المادة  67مف قانوف المخالفات المدنية عمى أنو " ال تمنع إقامة الدعوى لمخالفة مدنية كوف
األمور الواقعية التي يستند إلييا في الدعوى تؤلؼ جرماً جزائياً ،ولكف إذا ظير لممحكمة القائمة
الدعوى أماميا ،في أي دور مف أدوار المحاكمة ،في مخالفة مدنية ،أف األمور الواقعية التي
يستند إلييا في الدعوى تؤلؼ أو يمكف أف تؤلؼ جناية ،توقؼ المحكمة اإلجراءات في الدعوى
إلى أف تقتنع أف تمؾ األمور قد بمغت إلى مأمور الضبط القضائي أو أف أحد مأموري الضبط
عمى عمـ بيا "

184

وعمية يشترط فقط تبمي مأمور الضبط القضائي حتى يتـ إقامة دعوى لمخالفة

مدنية .
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وعمية يحؽ لممضرور والذي أصابو الضرر مف الجريمة ،وبالتالي يستحؽ التعويض أف يقوـ
برفع دعوى مدنية تابعة لدعوى الجزائية التي رفعيا ىو أو رفعت مف قبؿ النيابة أماـ القضاء
الجزائي ،ومف أىـ خصائص تبعية الدعوى المدنية لمدعوى الجزائية :

185

 ال يجوز أف تقاـ الدعوى المدنية بالتبعية أماـ القضاء الجزائي دوف وجود الدعوى
العمومية المقامة مف قبؿ النيابة العامة أماـ القضاء الجنائي ،كما أف القواعد التي تحكـ
الدعوى المدنية أماـ القضاء الجنائي مف ناحية اإلجراءات ىي القواعد ذاتيا .
 في حاؿ سقوط الدعوى الجزائية يسقط فو اًر األدعاء بالحؽ الشخصي التابع ليا ،ويحؽ
لممتضرر في ىذه الحالة أف يقوـ برفع دعوى مستقمة أماـ القضاء المدني عمى أساس
المسؤولية العقدية أو التقصيرية حسب الحالة .
 يجوز أف يحكـ القاضي الجزائي بالبراءة عمى الطبيب الذي أخطأ خطأ ميني جسيـ
مستوجب التعويض دوف أف يؤثر ذلؾ عمى حؽ المضرور بالتعويض ،كما أنو في حاؿ
الحكـ بالبراءة عمى الطبيب أماـ محكمة درجة أولى ورفض الدعوى المدنية ،يكوف
لممدعي بالحؽ المدني أف يستانؼ دعوى الحؽ المدني أماـ محكمة االستئناؼ دوف
إستئناؼ الدعوى الجزائية أماـ محكمة االستئناؼ .

المطمب الثاني  :إثبات المسؤولية الجزائية لمطبيب عف أخطاءه
تقتضي القواعد العامة بأف عبء إثبات الخطأ يقع عمى عاتؽ المدعي المضرور ،وعمية يكمؼ
المريض بإقامة الدليؿ عمى صحة ما يدعيو واال عد إدعاؤه غير مستند عمى أساس قانوني سميـ،
كما أف األصؿ أف إثبات الخطأ الطبي جائز بكافة طرؽ اإلثبات بما فييا الخبرة وشيادة الشيود
والقرائف القضائية ،وعمية يكوف المضرور لو الحرية في إثبات خطأ الطبيب وغير مقيد بطريقة
محددة .
وعمى اعتبار أف الطبيب التزامو في األصؿ ببذؿ العناية االزمة وفي بعض الحاالت والتي
تعتبر استثناء يكوف التزامو تحقيؽ نتيجة كما تكممنا في دراستنا فيما سبؽ عف التزاـ الطبيب ،فيقع
185

 أمٌرفرج،أحكامالمسؤولٌةعنالجرائمالطبٌة،منالناحٌةالجنائٌةوالمدنٌةوالتأدٌبٌةلألطباءوالمستشفٌاتوالمهنالمعاونه
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عمى عاتؽ المريض المضرور في حالة التزاـ الطبيب ببذؿ العناية االزمة بأف يثبت عدـ التزاـ
األخير بيذه العناية أو انحراؼ سموكو عف األصوؿ العممية المستقره في الفف الطبي ،والتي ال
تصدر مف طبيب يقظ مف نفس مستواه وتخصصو الميني إف وجد في ذات الظروؼ الخارجية
التي أحاطت بالطبيب المسؤوؿ وىذا ما أكدتو محكمة النقض،

186

أما بخصوص النوع الثاني مف

التزاـ الطبيب ،فيقع عمى المريض أف يثبت عدـ التزاـ الطبيب بتحقيؽ النتيجة ،وأف الضرر قد
أصابو لعدـ تحقؽ تمؾ النتيجة التي تقع التزاـ عمى عاتؽ الطبيب ،وقد يكوف الخطأ ىنا مفترضاً
مف قبؿ الطبيب وغير قابؿ إلثبات العكس ،وال يستطيع الطبيب دحض مسؤوليتو إال بإقامة الدليؿ
عمى وجود السبب األجنبي الذي ال يعود لو ،كمثاؿ القوه القاىرة أو خطأ المريض أو الغير ،وال
يقبؿ منو اإلدعاء بأنو قد بذؿ العناية المطموبة منو لتنفيذ التزامو إذ يقع عميو ىنا تحقيؽ نتيجة لـ
تحقؽ .187
عمى الرغـ مف تعدد وسائؿ االثبات في مجاؿ الخطأ الطبي ،إال أف لمخبرة دور كبير في أثبات
الخطأ ،وعمى اعتبار أف القاضي مجالو القانوف ،وال يمكنو االلماـ بكافة األمور المطروحة عمية،
بناء عمى رأي الخبراء ،فيتـ
فأجاز لو القانوف االستعانة بذوي الخبرة حتى يستطيع إصدار حكمة ً
االستعانة بأىؿ الخبرة مف األطباء مف قبؿ القضاء وحقيـ في تقدير أراء الخبراء وفقا لممبادئ

العممية وليـ حؽ تقرير األخذ بيذه األدلة مف عدميا .188
ونجد أف إثبات الخطأ الطبي مف قبؿ المريض ،أمر مرىؽ عمى عاتقة ،حيث أنو غير ممـ
بأصوؿ الطب ،األمر الذي ييدد دعواه ويجعؿ األمؿ في كسبيا ضعيؼ ،وىذا ما ادركو القضاء
الفرنسي ،وحاوؿ الخروج عمى القواعد العامة بقمب عبء االثبات عمى عاتؽ الطبيب ،وذلؾ
عندما ذىب إلى فرض االلتزاـ بالسبلمة عميو ،وكذلؾ إعماؿ فكرة الخطأ المضمر أو المفترض،
وىذا يعني افتراض أف ما لحؽ المريض مف ضرر كاف سببو إىماؿ الطبيب ،وعمية تقررت
المسؤولية العقدية لطبيب كونو فوت فرصة شفاء المريض أو بقائو عمى قيد الحياة ،وفكرة الخطأ
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المفترض تقوـ عمى أف الضرر ما كاف ليحدث لوال وقوع خطأ مف جانب الطبيب ،وعمية فاف
القاضي يستنتج ىذا الخطأ مف وقوع الضرر ذاتو .189
ونجد أف القضاء الفرنسي كاف موقفو واضحاً مف عدـ التشدد في المغاالة في إثبات الخطأ،
حيث أنو يكتفي بوجود الرابطة السببية بيف العمؿ الطبي والحادث ،واقامة المسؤولية عمى أساس
الخطأ المفترض ،كما أنو ال يتطمب درجة معينة مف الخطأ ،بؿ يكتفي بأي درجة مف الخطأ
لمحكـ عمى الطبيب بالتعويض ،فيعتبر الطبيب مقص اًر ،في حالة عدـ إجراءه اختبار جدي
لمشخص المعالج ،وفي حالة وجود شؾ حوؿ نتيجة االختبار األوؿ ،أو عدـ اخبار المريض بأنو
مضطر لعمؿ شقيف في بطنو حتى تنجح الجراحة ،وكذلؾ المستشفى الذي ال يخبر السيدة التي
توجعت إليو لوضع جنينيا بعدـ وجود طبيب توليد ،وأف عممية الوالدة ستقوـ بيا قابمة ،وكذلؾ
معمؿ التحاليؿ الذي يقع منو الخطأ في سحب العينة ،وفي األحواؿ التي يستخدـ فييا الطبيب
أدوات أو منتجات أو أجيزة ،وتكوف السبب في حدوث الضرر أو الخطأ ،فإف القضاء الفرنسي
يقبؿ بسيولة وجود الخطأ في جانب الطبيب مف مجرد مبلحظة أنو لـ يتخذ االحتياطات
الضرورية لمنع تحقؽ المخاطر الناشئة عف استعمالو لآلالت في أدائو عممو .190

ونجد في الواقع العممي ،أف إثبات الخطأ الطبي سواء في مرحمة التحقيؽ االبتدائي لدى النيابة
العامة ،أو في مرحمة التحقيؽ النيائي " المحاكمة " لدى المحكمة المختصة ،أنو يتـ تشكيؿ لجنة
طبية حتى تقرر ما إف كاف ىنالؾ خطأ طبي أـ ال ،وتتكوف ىذه المجنة مف عدد مف األطباء
والتي تحددىـ و ازرة الصحة باإلضافة إلى عضو واحد فقط مف وحدة الشؤوف القانونية ،حتى
يتباحثوا ويبحثوا في الحالة التي تعرض عمييـ ،ومف ثـ تخرج توصيتيـ والتي إما أف تقرر بوجود
خطأ طبي ،أو عدـ وجوده ،ويكوف لمقضاء أو النيابة العامة حرية األخذ بنتيجة المجنة ،فقرار
المجنة غير ممزـ وترجع لقناعة النائب العاـ أو القاضي ،وفي حاؿ عدـ قناعتيـ بقرار المجنة جاز
تشكيؿ لجنة طبية أخرى .
189
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وعمية تعتبر ىذه صعوبة جديدة تقؼ أماـ إثبات االخطاء الطبية ،حيث أف المجنة التي تعيف
لتحديد شبية وجود الخطأ الطبي ،تتكوف مف أطباء ،وعمية يقوـ الشؾ بصفة دائمة حوؿ الحيدة
التي يمكف أف يمتزميا الخبراء في تقرير أخطاء زمبلئيـ .191
ويجب التنويو إلى أف ميمة الخبير تقتصر عمى البحث عف الوقائع ذات العبلقة بالعمؿ الطبي
وتقديرىا وتدعيميا بالحجج المرتبطة بالنظريات العممية ،وعمية عدـ الخوض في المسائؿ القانونية
إذ أنيا ميمة القضاء ،كما أف مف واجب الخبير عدـ المحاباة لزميؿ ،ولذلؾ عمى القضاء أف
يعمؿ عمى تشكيؿ لجنة خبراء مف مؤسسات مختمفة ،وتغيرىـ وتبديميـ بيف حيف وأخر وذلؾ
بيدؼ درء مسألة االنحياز بيف زميؿ وأخر ،وكذلؾ حتى يتـ تحقيؽ أعمى درجة مف العدالة
والنزاىة .192
وعمى القضاء عدـ االعتماد بشكؿ كبير في موضوع إثبات األخطاء الطبية عمى تقرير المجنة
الطبية " الخبرة "  ،بؿ يجب أف يتـ التوسع في االخذ بأي طريؽ مف طرؽ اإلثبات وعدـ االعتماد
عمى الصورة النمطية في تقارير الخبرة  .وىذا ما أكدتو محكمة استئناؼ باريس في حكـ صدر
ليا في  1948/6/20والذي يتكمـ عف األخذ بالقرائف القضائية ،حيث جاء في الحكـ أنو كاف
عمى الطبيب اتخاذ االحتياطات إلجراء العمؿ الجراحي مف أجؿ منع التموث ،وكاف عمى المحكمة
أف تعتبر وصوؿ التموث قرينة عمى إىماؿ في اتخاذ االحتياطات االزمة لمعمؿ الجراحي .193
إف موضوع إثبات الخطأ الطبي مف المواضيع اليامة جداً في مجاؿ حؿ وتقميؿ األخطاء
الطبية ،ويجب العمؿ عمى التقميؿ مف صعوبتو اتجاه المريض المضرور ،وكذلؾ التقميؿ مف أثار
المحاباة بيف زميؿ وأخر بيف االطباء وذلؾ عف طريؽ تشكيؿ المجنة الطبية بشكؿ واضح ودقيؽ
مف قبؿ جية محايدة ،والعمؿ عمى وضع اشخاص مف وحدة الشؤوف القانونية بشكؿ أكبر بحيث
يكوف دورىـ كبير ،وتغير أعضاء المجنة بيف حيف وأخر ،وأخذ رأي أكثر مف لجنة في ذات
القضية إف أستدعى األمر ،كؿ ىذا حتى يتـ إثبات الخطأ الطبي إف وجد ،ومعاقبة فاعمو وتحقيؽ
العدالة وزجر الغير ،وكذلؾ يجعؿ االطباء أكثر اىتماماً بحيث يجدوف أف ىناؾ مف يتـ محاسبتو
بصرؼ النظر عف مركزه ومكانتو ،فمف يخطئ يستحؽ العقاب عمى فعمة ،والقانوف مف أىـ
191
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صفاتو أنو مجرد وعاـ يطبؽ عمى جميع األشخاص بصرؼ النظر عف مكانتيـ ومراكزىـ
وشخصيـ .

المطمب الثالث  :التحديات التي تواجو تحريؾ الدعوى ضد األطباء
تتسـ مينة الطب بالعديد مف التعقيدات كونيا تنصب عمى جسـ اإلنساف ،وتتنقؿ ىذه التعقيدات
والتحديات لتمس تحريؾ الدعوى ضد االطباء ،السيما وأف الممارسيف ليذه المينة وىـ مف
األطباء ليسوا عمى درجة واحدة مف العمـ والمعرفة والحيطة والحذر ،لذلؾ البد مف محاسبة مف
يخطئ منيـ إذا ما ثبت خطؤه بشكؿ يقيني وقاطع ،وذلؾ أف محؿ الحماية القانونية ىو جسـ
اإلنساف الذي أولتو كافة التشريعات عناية خاصة ومنفردة ،لذلؾ البد مف مواجية التحديات التي
تقؼ في وجو محاسبة مف يعتدي عمى جسـ اإلنساف وسبلمتو صحتو .
وىناؾ العديد مف التحديات التي تواجيو تحريؾ الدعوى الخاصة باألطباء ،ويعود ذلؾ لعدة
أسباب سوؼ نتكمـ عنيا ،وتعتبر أولى ىذه التحديات صعوبة إثبات الخطأ الطبي والذي تكممنا
عنو في المطمب السابؽ ،وكذلؾ أسباب تتعمؽ بكوف أحد أطراؼ الدعوى مف األطباء والذيف
يتمتعوف بمكانة مرموقة في مجتمعيـ ،وسوؼ نحدث عف ىذه التحديات عمى شكؿ نقاط في
محاولة مف قبؿ الباحثة لموقوؼ عمى أىـ التحديات التي تواجو تحريؾ الدعوى الجزائية ضد
االطباء مف الناحية الواقعية والعممية وأيضا ما يختص بو مجتمعنا الفمسطيني .
 تعمؽ موضوع الدعوى بجسـ اإلنساف الذي يعتبر معقد وال يمكف معرفة أس ارره جميعيا،
وينتج عف ذلؾ صعوبة في تحريؾ الدعوى ضد األطباء وخاصة في الحاالت التي يقع
فييا خطأ ولكف ال يمكف معرفة أسبابة ،بحيث يحصؿ تطور سريع عمى الحالة المرضية
يجعؿ إثبات خطأ الطبيب صعب لمغاية .
 قناعة المجتمعات العربية بشكؿ عاـ بفكرة القضاء والقدر ،وىذا ما يجعؿ كثير مف
المرضى المضروريف أو ذوي المرضى الذيف ماتوا نتيجة أخطاء طبية غير مقتنعيف
بفكرة أف المرض أو الموت حدث بفعؿ خطأ طبيب أو إىمالو ،بؿ يصب تفكيرىـ عمى
أف كؿ ما حدث ما ىو إال قضاء اهلل وقدرة ،وأنو في حالة رفضيـ لذلؾ فيـ يعترضوف
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عمى قضاء اهلل وقدرة مما يجعؿ محاسبة األطباء وتحريؾ الدعوى ضدىـ أمر نادر
الحدوث وبنسبة قميمو .
 غياب التشريعات الخاصة في موضوع األخطاء الطبية في النظاـ القانوني الفمسطيني
يرىؽ كاىؿ القضاء في االستناد إلى نصوص قانونية واضحة وصرحية في تجريـ
األخطاء الطبية ،مما يضيؼ تحدي جديد في تحريؾ الدعوى ضد أخطاء األطباء .194
 االعتماد عمى الحؿ العشائري في المجتمعات العربية ومف ضمنيا المجتمع الفمسطيني،
والذي يعمؿ عمى حؿ النزاع بيف الطبيب المخطئ والمريض المضرور أو ذوي في
صبغة عشائرية تتسـ في التنازؿ عف الحقوؽ وحؿ النزاع بشكؿ ودي يغمب عمية احتراـ
كممة كبير العشيرة ،وكذلؾ عدـ المحاسبة بشكؿ السميـ والبلزـ وعدـ اتخاذ القانوف مجراه
الطبيعي في حؿ النزاع بطريقة عادلة ومعاقبة المخطئ .
وفي مقابمة شخصية أجرتيا الباحثة مع األستاذ الفاضؿ رئيس النيابة العامة " فؤاد العواودة "
حوؿ أىـ التحديات التي تواجو تحريؾ الدعوى ضد األطباء أكد عمى غياب الرقابة والمحاسبة
عمى األطباء مف قبؿ و ازرة الصحة وتقصير األخيرة في التعامؿ مع موضوع األخطاء الطبية،
وأضاؼ أف المجتمع يسمو عمية فكرة االقتناع بالقضاء والقدر وعدـ الوعي الكافي لدى المريض
مف أجؿ رفع الشكوى ،بؿ أنو قد يمحؽ بو إىماؿ أو خطأ طبي ولكنو ال يستطيع تحديد إف كاف
ىناؾ خطأ طبي أـ ال ،كذلؾ أف النصوص القانونية التي تحكـ المسؤولية الطبية حالياً مطاطية
وال تشير بشكؿ واضح وصريح عف الخطأ الطبي والمستمدة مف قانوف العقوبات رقـ  60لسنة
 ،1960باالضافة الى عدـ وضع الشروط االزمة والكافية بخصوص قبوؿ األطباء المزاوليف وأكد
عمى ضرورة التشديد في شروط قبوليـ ،كما أكد أف غياب الزامية التأميف ضد االخطاء الطبية
يعمؿ عمى الحد مف تحريؾ الدعوى ضد األطباء .195
وعمية يمكف تفادي ىذه التحديات عف طريؽ سف تشريعات خاصة بموضوع االخطاء الطبية،
وتأىيؿ الجيات القضائية وال سيما النيابة العامة فيما يتعمؽ بآليات التعامؿ مع قضايا وشكاوى
االخطاء الطبية ،واعتماد نظاـ متكامؿ لتوثيؽ األخطاء الطبية لدى الجيات الصحية سواء لدى
194

 الهٌئةالمستقلةلحقوقاإلنسان(دٌوانالمظالم)،نحونظامقانونًشامللتحقٌقاإلداريفًقضاٌااألخطاءالطبٌة،سلسلة
تقارٌرقانونٌةرقم(،2714،)84ص.179
195
 مقابلةشخصٌة،أجرتهاالباحثةمعرئٌسالنبابةالعامةاألستاذفؤادالعواودةٌ،ومالخمٌس .2718/2/22،
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و ازرة الصحة أـ نقابة األطباء ،وكذلؾ العمؿ عمى توعية أطراؼ النزاع الطبي وخاصة المرضى
عف حقوقيـ وكيفية الحصوؿ عمييا مف خبلؿ عمؿ ورشات توعية ،والعمؿ عمى التقميؿ مف
التدخبلت العشائرية والعمؿ عمى سيادة القانوف وحؿ النزاعات عف طريؽ القضاء مف اجؿ تحقيؽ
أكبر قدر مف العدالة .

المبحث الثالث  :المسؤولية التأديبية عف األخطاء الطبية
بعيداً عف مساءلة االطباء عمى أساس قانوني ،نأتي لمحديث عف المسؤولية التأديبية والتي يكوف
أساسيا السمطة اإلدارية ،ولوائح وتنظيمات النقابات الخاصة باألطباء أو التنظيمات الداخمية
لممستشفى أو العيادة التي يتبع ليا الطبيب والذي يقع عميو االلتزاـ بيا وبموائحيا الخاصة ،ففي
كثير مف األحياف يمكف أف تترتب لدنيا مسؤولية تأديبية دوف مسؤولية جنائية أو مدنية ،وفي
أحياف أخرى قد تقوـ المسؤوليتيف والتي تكوف عمى اساس مخالفو القانوف " مسؤولية جزائية ،
مدنية " أو عمى أساس مخالفة الموائح واألنظمة لمسمطة اإلدارية أو النقابية ،وسوؼ نبحث في ىذا
المبحث المسؤولية التأديبية لؤلطباء ،أنواعيا ،وطبيعتيا القانونية ،ومتى تقاـ لوحدىا ومتى تقترف
بالمسؤولية عمى أساس قانوني ،وما مدى تأثيرىا عمى نسبة األخطاء الطبية ،وما ىي الضمانات
التي وضعيا القانوف ضد أي تعسؼ قد يصدر مف السمطة اإلدارية بحؽ األطباء ،كؿ ذلؾ سوؼ
نناقشو في المطمب الخاص بالحديث عف المسؤولية التأديبية لؤلخطاء الطبية في فرعيف .

المطمب االوؿ  :المسؤولية التأديبية لبلطباء
تقوـ المسؤولية التأديبية بحؽ االطباء كما قد تقاـ عمى أي مينة أخرى ،حينما يخالؼ صاحب
المينة لوائحيا وأنظمتيا ،فأي سموؾ يخالؼ الئحة مينة الطب ،قد ينتج عنو انحراؼ في سموؾ
الموظؼ يؤدي إلى اإلخبلؿ بالواجبات الوظيفة سوا كاف ذلؾ داخؿ الوظيفة أو خارجيا ،حيث
يؤدي إلى نيوض المسؤولية التأديبية ليذا الموظؼ عمى أساس مخالفة لوائح المينة أو ق اررات
السمطة االدارية التابع ليا .
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وتعرؼ المسؤولية التأديبية عمى أنيا المسؤولية القانونية التي تترتب عند أخبلؿ الموظؼ العاـ
بواجبات وظيفتو  ،196والتي يترتب عمييا ما يعرؼ بالمخالفات التأديبية والتي يقصد بيا األعماؿ
المخمة بواجب مف الواجبات الوظيفية إيجابا أو سمبا ويطمؽ عمييا البعض أحيانا " الجرائـ التأديبية
" وأحيانا " األخطاء التأديبية " .197
وقد نصت المادة ( ) 45مف قانوف نقابة األطباء األردنية عمى أنو " كؿ طبيب يخؿ بواجباتو
المينية خبلفا الحكاـ ىذا القانوف واي نظاـ صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مينيا او يتجاوز
حقوقو او يقصر بالتزاماتو وفؽ الدستور الطبي او يرفض التقيد بق اررات المجمس او يقدـ عمى
عمؿ يمس شرؼ المينة او يتصرؼ في حياتو الخاصة تصرفا يحط مف قدرىا يعرض نفسو
الجراءات تأديبية اماـ مجمس التأديب " .198
وليذا ويسأؿ الطبيب تأديبياً ،في حاؿ ما اذا كاف يعمؿ في مستشفى حكومي أو جية حكومية
أو إدارية ،وذلؾ طبقا لقانوف المستشفى أو السمطة اإلدارية فييا ،وكما يسأؿ في حاؿ كاف مستقؿ
في عيادتو الخاصة ،وذلؾ طبقا لقوانيف النقابة التابع ليا  .199وتتنوع المخالفات التأديبية فيي ال
تقتصر عمى األخطاء الطبية كخطأ التشخيص أو العبلج والتي يترتب عمييا أيضاً مسؤولية
جزائية ومدنية إذا ثبت الخطأ وأقترف الضرر ،فقد تكوف ذا طابع ميني كالتأخير عف الحضور
لمعمؿ أو طباع أخبلقي يسئ إلى سمعة الوظيفة وغيرىا والتي سوؼ نشير ليا بتفصيؿ في الفرع
الثاني فيما بعد .
وتعتبر المخالفات التأديبية بمثابة حكـ قانوني ،حيث اف ق اررات المجنة اإلدارية أو النقابية تعتبر
بمثابة حكـ قضائي ،ويكوف لذلؾ أثريف أحدىما ايجابي وذلؾ أف إي خطأ مف أخطاء الطبيب سوا
أكاف يسي ار أو جسيما ىو بمثابة خطأ وظيفي ،سواء أكاف خطأ في التشخيص أو العبلج ،فيما أف
االمر السمبي وىو أف حجة القائميف بأف ذلؾ يخفؼ عمى كاىؿ القضاء يؤدي إلى عدـ محاسبة
األطباء كما يجب ذلؾ أف النقابة أو السمطة اإلدارية التي تقوـ بتحقيؽ واصدار المخالفات
والعقوبات التأديبية ىـ مف األطباء أنفسيـ ،والذيف قد يتعاطفوا مع زميميـ فيذىب حؽ المريض
196

 إسالمحسان،المعهدالقومًلإلدارة،المسؤولٌةالتأدٌبٌةللموظفالعامفًضوءقانوننظامالعاملٌنالمدنٌنبالدولة،مركز
الحوكمة،جمهورٌةمصرالعربٌة،ص.4
197
دنوافكنعان،القانوناإلداري،دارالثقافةلنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى،2717،ص.165
198
قانوننقابةاالطباءاالردنٌةرقم()13لسنة.1972
199
السٌدعبدالوهابعرفه،مسؤولٌةالطبٌبوالصٌدلً،مرجعسابق،ص .59
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ىد ار ،والسيما أف مثؿ ىذه المجاف ال تضـ بيف أعضائيا مف المختصيف بالعمـ بالقانوف إال في
أقميا ،مما يتنافى مع قواعد العدؿ والعدالة .200
واإلجراءات التاديبية يكوف اليدؼ منيا عدـ تكرار الخطأ الذي صدر مف الطبيب لكنو لـ يسبب
ضر اًر لممريض ،ومثاؿ ذلؾ إجراء عممية دوف فحص الدـ مسبقاً ،لكنيا انتيت بالنجاح وىنا ال
يمكف مسائمة الطبيب جزائياً أو مدنياً بؿ يجب معاقبتو تأديبياً حتى ال يتكرر ىذا الخطأ ،ومثاؿ
أخر مثؿ المجازفة في إجراء عممية دوف بنج " مخدر" ولكف لـ يحدث أي ضرر ،وعمية تكوف
اإلجراءات التأديبية واجبة حتى ال يتكرر الخطأ الذي قد ينجـ عنو ضرر .
ولممخالفة التأديبية ثبلثة أركاف :
أوالً  :الركف الشرعي :
ويقصد بو النص القانوني الذي يقرر أف تصرفاً ما يعتبر مخالفة ،كما ويحدد العقوبة عمى
ارتكاب ذلؾ التصرؼ فالمبدأ العاـ في القانوف " ال جريمة وال عقوبة إال بنص " إال أف األمر في
المخالفة التأديبية يختمؼ قميبل عف ىذا المبدأ العاـ بحيث أف األخطاء التأديبية غير واردة عمى
سبيؿ التحديد والحصر ،حيث أنو مف غير الضروري وجود نص يجرـ السموؾ الذي أقدـ عمية
الموظؼ حتى أقوـ بمعاقبتو ،بؿ يكفي أف يثبت أف فعمة أو امتناعو يخالؼ واجبات الوظيفة
ومقتضياتيا ،سواء تـ النص عمى ذلؾ بشكؿ صريح أـ ال ،وبذلؾ يمكف أف نعتبر أف الركف
اء مف المبدأ العاـ وىو " ال عقوبة إال بنص" ،ذلؾ أف
الشرعي في المخالفات التأديبية يتخذ جز ً
العقوبات ينص عمييا في لوائح السمطة اإلدارية أو النقابية ،في حيف ال ينص عمى المخالفات وال
يتـ حصرىا وذلؾ حتى يسمح لسمطات التأديبية أف يكوف ليا سمطة تقديرية في مراقبة ومعاقبة
تابعييا ،مع أف يكوف ىذا التقدير تابع لرقابة القانوف عمى أساس الضمانات التي يضعيا ورقابة
القضاء .201

200

دمنذرالفضل،المسؤولٌةالطبٌة،مرجعسابق،ص.46،45
201
دنوافكنعان،القانوناإلداري،مرجعسابق.166،دعبدالحمٌدالشواربً،مسئولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات
المدنٌةوالجزائٌةوالتأدٌبٌة،الناشرمنشأهالمعارف،الطبعةالثانٌة،2777،ص .364
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ثانيا  :الركف المادي لمجريمة :
ومثؿ جميع الجرائـ والتي يحاسب عمييا القانوف يمزـ وجود الركف المادي ،كذلؾ في الجريمة
التأديبية يجب توافره ،والركف المادي وىو إتياف الفعؿ المخالؼ وصدوره عف صاحبة سواء
باإليجاب أو االمتناع ،وىو النشاط المنحرؼ الظاىر الممموس والذي يتنافى مع مقتضيات
الوظيفة وقوانينيا وأخبلقيا ،وقد عرفت المحكمة اإلدارية المصرية الركف المادي لمجريمة " بأنو
إخبلؿ الموظؼ بواجبات وظيفتو أو إتياف عمبل مف األعماؿ المحرمة عمية ،فكؿ موظؼ يخالؼ
الوا جبات التي تنص عمييا القوانيف أو أوامر الرؤساء في حدود القانوف أو يخرج عمى مقتضى
الواجب في أعماؿ وظيفتو التي يقوـ بيا بنفسو إذا كاف منوطا بو وأف يؤدييا بدقة وأمانة ،إنما
يرتكب ذنباً إدارياً يستوجب تأديبية " .202
ثالثا  :الركف المعنوي لمجريمة :
أما الركف األخير لممسؤولية التأديبية ىو الركف المعنوي أو األدبي والذي يقصد بو أف يخرج
الفعؿ الذي أقدـ عمية الشخص عف قصد وارادة آثمة ،وىو قصد القياـ بالفعؿ أو أنصراؼ اإلرادة
لمقياـ بالفعؿ دوف النتيجة فنكوف أماـ خطأ غير عمدي ،وحتى تقوـ الجريمة التأديبية يجب أف
تصدر عف مف ىو أىبل لممسؤولية ،وال مجاؿ لمحاسبة المجنوف أو حالة القوة القاىرة ،ولكف
اإلرادة اآلثمة ال يشترط وجودىا بشكؿ أساسي فقد يحاسب الموظؼ تأديباً لمجرد إىماؿ بسيط أو
جيؿ بؤلنظمة والتعميمات .203
كما تجدر اإلشارة إلى أف الجريمة التأديبية تقع بوقوع أركانيا وأسبابيا ،دوف حاجة لوجود
ضرر ،وذلؾ عمى خبلؼ المسؤولية المدنية التي تستدعي وجود الضرر مف اجؿ التعويض ،في
حيف أف المسؤولية التأديبية تقع ،فبل يستطيع المتيـ أف يدفع بأف ما قاـ بو لـ يشكؿ ضر اًر ،ذلؾ
أف مجرد مخالفة أنظمة ولوائح ومقتضيات المينة يستدعي أف يسأؿ الموظؼ تأديبياً .
وبذلؾ نجد أف المخالفة التأديبية تخضع لثبلث أركاف حاليا كحاؿ باقي الجرائـ في قانوف
العقوبات  ،إال أف لمركف الشرعي خاصية معينة بحيث أنو ال يطبؽ مف المبدأ العاـ إال جزء منو
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203
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وىو أنو ال " عقوبة إال بنص "  ،وكذلؾ ألنو لـ يقنف وال توجد نصوص واضحة عمى الجرائـ،
وبالتالي يبقى بيد االدارة السمطة التقديرية لتحديد ما ىيو الجرائـ ،األمر الذي يجعؿ النظاـ
التأديبي يسوده نوع مف التعسؼ واالستبداد مف قبؿ السمطة االدارية ،والذي يذىب البعض
لممطالبة بتقنيف الجرائـ التأديبية ومف ثـ اخضاعيا لممبدأ العاـ وىو " ال جريمة وال عقوبة إال
بنص " .204

المطمب الثاني  :العقوبات التأديبية لؤلطباء
تعرؼ العقوبة التأديبية بأنيا " عقوبة تمس الموظؼ في حياتو الوظيفية سواء بإنقاص مزاياىا
المادية ( خفض المرتب أو الحرماف منو ) أو بتأخير الترقية أو بتوجيو الموـ إليو أو بإنياء
خدمتو مؤقتاً او نيائياً " .205
وقد عرفيا العميد (  ) Bonnardبأنيا " وسيمة خاصة لضماف احتراـ القاعدة القانونية مؤكدا
بذلؾ دورىا النفعي في المجتمع " .206
وقد عرفت أيضا العقوبة التأديبية عمى أنيا " الجزاءات التي توقع عمى الموظؼ بقصد تأديبو
بسبب ارتكابو مخالفة تأديبية " .207
ويمكف تعريفيا مف وجية نظر الباحثة عمى أنيا  :تمؾ الجزاءات التي تفرض عمى الموظؼ مف
قبؿ السمطة االدارية أو النقابية التابع ليا ،وذلؾ عند اخبللو باألنظمة والموائح والقوانيف الخاصة
بوظيفتو سواء أثناءىا أو بسببيا .
وعمى عكس المخالفات التأديبية فإف العقوبات التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية ،إي " ال عقوبة إال
بنص "  ،وبالتالي ال يجوز أف يتـ إيقاع عقوبة عمى الموظؼ المخطئ إال اذا كانت تمؾ العقوبة
محدده وفؽ القانوف ،وبالتالي يقع عمى اإلدارة التقيد باختيار العقوبات المحدده حص اًر وفؽ
القانوف ،وبما أنو لـ يحدد القانوف الجرائـ ،فيقع عمييا أيضا أف تختار االدارة وفؽ سمطتيا
التقديرية العقوبة المحدده قانونا بما يتناسب مع الفعؿ الذي قاـ بو الموظؼ ،واالدارة ىنا ليست
204
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كاممة الحرية في ذلؾ بؿ يجب أف يكوف الفعؿ أو الخطأ االداري متناسبا مع العقوبة واال كاف
ذلؾ مشوبا بالغمو أو المبالغو بإساءة استعماؿ السمطة وبتالي تعرض لئللغاء مف قبؿ القضاء
.208
وحتى تتـ حماية الموظؼ مف إساءة استعماؿ السمطة ،أو المبالغة في تقديرىا عف الخطأ
والسيطرة عمى حرية االدارة ،كاف ىناؾ العديد مف المبادئ التي تحكـ العقوبة التأديبية ،وسوؼ
نتطرؽ إلى أىـ تمؾ المبادئ عمى النحو األتي .
 -1مبدأ شرعية العقوبة التأديبية  :وكما تحدثنا أف العقوبات تختمؼ عف الجرائـ التأديبية
مف حيث خضوع األولى لمبدأ الشرعية ،ومعنى ىذا المبدأ أف السمطة التأديبية ممزمة بأف
توقع عقوبة حددىا المشرع مف قبؿ ،وال يجوز ليا أف تضع عقوبة مف صنعيا او أف
تستبدليا بأخرى ميما كانت الدوافع واألسباب .209
ولقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا المصرية في أحدث أحكاميا عمى ىذا المبدأ عندما
قضت في حكميا الصادر بجمسة  2008/6/28ـ بأنو " مف المقرر أف السمطة التأديبية
المختصة ال تممؾ توقيع عقوبة غير المنصوص عمييا قانوناً سواء كانت رئاسية أو
قضائية " .210
 -2مبدأ عدـ جواز تعدد العقوبات التأديبية  :ويعني ذلؾ عدـ جواز معاقبة الموظؼ عف
ذات الخطأ المرتكب مرتيف بحيث أنو اذا وقع جزاء عمى الموظؼ عف الفعؿ الذي
أرتكبو ،فبل مبرر بعد ذلؾ لتكرار الجزاء عمية عف ذات السموؾ ما داـ ىو ذات المخالفة
التأديبية .211
وفي حكـ لممحكمة اإلدارية العميا حديث العيد تـ التأكيد عمى ىذا المبدأ حيث أنيا
قررت في حكميا " ومف حيث أف المستقر في قضاء ىذه المحكمة أنو ال يسوغ معاقبة
الفاعؿ تأديبياً عف ذات األفعاؿ أكثر مف مرة واحدة حيث تستنفذ السمطة التأديبية واليتيا
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بتوقيع العقاب التأديبي وال يجوز ليذه السمطة أو أي سمطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء
التأديبي عف ذات الجرائـ التي سبؽ مجازاتو عنيا " .212
 -3مبدأ تناسب الخطأ التأديبي مع العقوبة  :وفي ىذا المبدأ قالت المحكمة اإلدارية العميا
في حكميا الصادر بجمسة 2008 /7/6ـ  ،وقضت " األصؿ أف يقوـ الجزاء عمى
أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب المرتكب ،واذا كانت لمسمطات التأديبية سمطة
تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبو مف جزاء فإف مناط مشروعية ىذه السمطة أال
يشوب استعماليا غمو ومف صور ىذا الغمو عدـ المبلئمة الظاىرة بيف درجة خطورة
الذنب وبيف نوع الجزاء ففي ىذه الحالة يخرج التقدير مف نطاؽ المشروعية إلى نطاؽ
عدـ المشروعية ومف ثـ يخضع لرقابة ىذه المحكمة " .213
وعمية يعني ىذا المبدأ أف تتناسب العقوبة التي تختارىا السمطة اإلدارية مع مدى جسامة
الخطأ التأديبي الذي قاـ بو الموظؼ ،وعمى اعتبار أف السمطة ليا حريتو اختيار العقوبة
والتي تكوف بالضرورة مف العقوبات المقرره بالقانوف وفؽ ما ترى خطأ تأديبي ،عمى أف
يتناسب ىذا الخطأ مع درجة وجسامة العقوبة ،واال أصبحت سمطتيا غير مشروعة
بحيث أنيا أساءت استعماؿ السمطة وبالتالي فأنيا تخضع سمطتيا اإلدارية في ىذه
الحالة إلى رقابة القضاء والغاء ق اررتيا التي يكوف فييا غمو في استعماؿ السمطة .
ونجد أف ىذه المبادئ وغيرىا وجدت مف أجؿ ضماف سير السمطة االدارية بما يتفؽ مع العدؿ
وعدـ الغمو أو اإلساءة في استعماؿ سمطتيا وذلؾ بسبب أف القانوف لـ يحدد ما ىيو المخالفات
أو األخطاء التأديبية .
وىنا البد مف اإلشارة إلى العقوبات التأديبية التي نص عمييا قانوف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة
 1998ـ ،وىنا يكوف توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عمييا في ىذا القانوف عمى سبيؿ
الحصر وليس عمى سبيؿ المثاؿ ،وىي  " :النتبيو ،اإلنذار ،الحسـ مف المرتب بما ال يزيد عف
( ) 15يوـ ،الحرماف مف العبلوة الدورية أو تأجيميا مدة ال تزيد عف ستة أشير ،تخفيض الدرجة،
اإلنذار بالفصؿ ،الحرماف مف الترقية ،الوقؼ عف العمؿ مدة ال تتجاوز ستة أشير مع صرؼ
نصؼ الراتب ،االحالة إلى المعاش ،الفصؿ مف الخدمة ".
212
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في حيف أف ىناؾ عقوبات تأديبية منصوص عمييا في قانوف نقابة األطباء ،ونرى أف قانوف
الصحة العامة رقـ ( )20لسنة  ،2004وكذلؾ المرسوـ بقانوف رقـ ( )5لسنة  ،2003والتي مع
األسؼ الشديد لـ تنص بشكؿ واضح وصريح عمى العقوبات التأديبية في نصوصيا ،وبالرغـ مف
ذلؾ فإف قانوف نقابة األطباء األردنيف رقـ ( )13لسنة 1972ـ ،والمطبؽ عمى نقابة األطباء في
فمسطيف ،حيث نص ىذا القانوف بشكؿ واضح وصريح عمى العقوبات التأديبية والتي أىميا " :
التنبيو ،التوبيخ أماـ مجمس التأديب ،غرامة نقدية ،الحرماف مف عضوية المجمس والييئات
المختمفة لمنقابة ،المنع مف المزاولة ،شطب أسـ الطبيب مف سجؿ األطباء ".
وخبلصة القوؿ نجد أف الطبيب يوجد عمية مسؤولية تأديبية بئلضافو لممسؤوليتيف المدنية أو
الجزائية والتي يمكف أف تنيض اتجاىو في حالة مخالفتو لتعاليـ وأنظمة السمطة اإلدارية التي
يعمؿ لدييا أو النقابية التي ىو عضوا بيا ،وبالتالي نجد أف لسمطة التأديبية دور في تنبيو
الطبيب ألي خطأ يصدر منو قبؿ أف يتفاقـ إلى أف يصبح جريمة يجب محاسبتو عمييا .

المبحث الرابع  :التعويض والتأميف في المسؤولية عف األخطاء الطبية
يعتبر التعويض أث ار مف أثار المسؤولية المدنية ،فمتى توافرت أركاف المسؤولية المدنية مف خطأ
وضرر وعبلقة سببية ،أصبح مرتكب الفعؿ الضار ممزما بالتعويض لشخص المضرور ،وكقاعدة
عامة في القانوف المدني فأف " كؿ خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزـ مف ارتكبو بالتعويض " وعمية
يعتبر التعويض ممزماً لمف أرتكب خطأً سبب ضر اًر بحؽ الغير .214
وعمى الرغـ مف أف التعويض بصوره في كثير مف األحياف ال يعيد مف فقد حياتو إلى الحياة،
ولكنو يعمؿ عمى جبر الضرر بإحدى طرقو ،والتي سوؼ نتكمـ عنيا بعد قميؿ ،والوسيمة التي
يمجأ إلييا المضرور لجبر ضرره ،ىي رفع دعوى قضائية تعرؼ بدعوى التعويض ،والتي تعتبر
وسيمة مف أجؿ جبر وتعويض الضرر الذي لحؽ بو مف قبؿ الفاعؿ .
ومع تطور كافة مناحي الحياة ،وكثرة الحوادث واألخطاء ،أصبح ىنالؾ نظاـ كامؿ وشركات
كبرى تعمؿ عمى تعويض المتضرريف وذلؾ عف طريؽ ما يعرؼ بنظاـ التأميف ضد ىذه
الحوادث ،بحيث تقوـ ىذه الشركات بتعويض الشخص المضرور متى توافرت الشروط واألسباب
214
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المتفؽ عمييا مقابؿ أقساط دورية يدفعيا المؤمف لدييا ،وىناؾ العديد مف أنواع التأمينات والتي مف
ضمنيا التأميف عمى الحياة أو حوادث الطرؽ ،وقد صدر تأميف األخطاء الطبية والذي أصبح
ضرورياً في وقتنا الحالي ،وىناؾ العديد مف الدوؿ التي تأخذ بيذا التأميف وكذلؾ المستشفيات
وتعمؿ عمى تأميف أطبائيا مف حوادث األخطاء الطبية .
وسوؼ نتحدث االف بتوسع أكبر عمى كؿ مف مفيوـ التعويض وأنواعو ،ودعوى مسؤولية
التعويض عف األخطاء الطبية ،لنتعرؼ عمى مفيوـ التعويض في إطار األخطاء الطبية وذلؾ في
المطمب األوؿ  ،ومف ثـ نذىب لنتحدث في المطمب الثاني عف التأميف ومفيومو ،وتوضحيو في
إطار األخطاء الطبية ،وىؿ يوجد في مستشفيات فمسطيف تأميف ضد حوادث األخطاء الطبية أـ
ال ،وىؿ مف شأف ىذه التأمينات أف تخفؼ مف أخطار وأثار األخطاء الطبية في المستشفيات
الفمسطينية .

المطمب االوؿ  :تعريؼ التعويض وأنواعو
يعرؼ التعويض بصفة عامة بأنو " جزاء االنحراؼ المموـ في السموؾ الذي سبب ضر اًر لمغير
وعميو يتحمؿ المسؤوؿ بكافة النتائج التي سببت ىذا االنحراؼ التعويض العادؿ " .ويعرؼ أيضا
بأنو الوسيمة القضائية التي تيدؼ إلى إزالة الضرر أو التخفيؼ منو إذ يتعيف عمى القاضي إلزاـ
المسؤوؿ عف الضرر بتعويض المضرور ،وفي المسؤولية الطبية ،ىو البدؿ النقدي الذي يدفعو
الطبيب لممريض المضرور جراء الضرر الذي لحؽ بو تعويضا لو .215
وكقاعدة عامة تحكـ تقدير التعويض عف الضرر ىي أف يكوف التعويض عمى قدر كافي لجبر
الضرر ،فبل يزيد التعويض عف الضرر وال يقؿ عنو .ويعد ىذا التقدير أمر متروؾ لمحكمة
الموضوع .216
والتعويض عمى نوعيف أما أف يكوف تعويض عيني أو تعويض نقدي ونأتي االف لتوضيح
أنواعو.
215
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 التعويض العيني  :ويقصد بالتعويض العيني إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ وقوعالضرر عمى أف يكوف ذلؾ ممكنا ،ويعتبر التعويض العيني مف أفضؿ طرؽ الضماف إذ
بموجبيا يعود الحاؿ كما لو لـ يقع ذلؾ الضرر ،ويقع عمى القاضي أف يحكـ بو فو اًر إذ
كاف ذلؾ ممكناً ،ولكف حرية القاضي بالحكـ بيذا التعويض ليست مطمقة ،ذلؾ أنو أكثر
ما يقع في االلتزامات العقدية وبعض االلتزامات التقصيرية ،وعميو أف يكوف ممكنا وغير
مرىؽ لممديف ،وفي أغمب الحاالت الطبية يكوف التعويض العيني مرىؽ لممديف إال في
بعض الحاالت والتي يعتبر نطاقيا محدوداً ،ذلؾ أف بتر يد مريض خطأً ،مف غير
المتصور بيا التعويض العيني واعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ البتر ولكف يكوف
التعويض العيني مقد ار في بعض الحاالت التي يمكف فييا اعادة الحاؿ إلى ما كانت
عمية ومثاؿ ذلؾ إجراء عممية نتج عنيا تشوىات بحؽ المريض ،فيكوف الطبيب ممزـ
بإجراء عممية جراحية أخرى لتجميؿ ىذه التشوىات واعادة الحاؿ كما سبؽ .217
 التعويض النقدي " بمقابؿ "  :وىو التعويض الغالب في مجاؿ المسؤولية الطبية،وخاصة النقدي ،بحيث يمكف تقدير كافة األضرار المادية أو المعنوية التي أصابت
المضرور مف الناحية المالية وتعويض المضرور عمى ذلؾ األساس ،عمى أف يكوف
التعويض مساويا لضرر دوف زيادة أو نقصاف ،ولكف ما يثار الحديث عنو في صدد
التعويض بمقابؿ ىو تقدير التعويض ىؿ يكوف عمى أساس شخصي لشخص المضرور
أـ عمى أساس موضوعي معتمدا عمى الضرر نفسو بعيدا عف أي ظروؼ شخصيو ،218
وىنا عمى القضاء أف يراعي كؿ قضية حسب ظروفيا عند تقدير قيمة التعويض ،فيمكف
أف يمجأ إلى األخذ بالمعيار الرجؿ العادي بشأف األضرار المترتبة عمى المساس بسبلمة
جسد المضرور باالضافة لممعيار الشخصي لكؿ مريض عمى حدى بشأف أحوالة
الصحية والمعيشية والمالية ،وفي جميع األحواؿ فإف موضوع تقدير التعويض يخضع
لسمطة القاضي في كؿ قضية عمى حدى وفؽ قناعتو وواقع القضية .219
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والتعويض عف األخطاء الطبية ،ال يتوافر في كؿ خطأ صدر عف الطبيب أو مساعدوا أثناء
قياميـ بعمميـ ،بؿ يستوجب عده شروط يجب أف تتوافر حتى يمكف األخد بالتعويض كمقابؿ
والتعويض عف الضرر الذي لحؽ بالمضرور ،ونأتي األف لنمقي الضوء عمى أىـ الشروط
التي يجب توافرىا حتى يتـ األخذ بالتعويض .
ومف ىذه الشروط ما يتعمؽ بمصدر ىذا الضرر ،إذ يجب أف يكوف منشأ ىذه األضرار
نتيجة التدخؿ الطبي سواء بتشخيص أو العبلج ،وسواء كاف ىذا التدخؿ لضرورة أـ برضى
المريض ،أـ كاف خبلؿ مرحمة العبلج أـ ما بعدىا ،وىذا يعني أف األمر ال يقؼ عمى
التدخؿ الجراحي فقط بؿ عمى كؿ ما يشمؿ العبلج مف وصؼ األدوية والعبلج ومرحمة ما
بعد العبلج حتى االنتياء منو ،وكذلؾ األجيزة المستعممة أثناء العبلج وكفاءة عمميا ضمف
المعايير الموصوفة لذلؾ ،وكذلؾ عمميات نقؿ الدـ بطرقة سميمة وكؿ ما يتعمؽ بالعبلج
الطبي ،وفي سابقة قضائية أثيرت في ىذا الصدد " بحيث قاـ مريض برفع دعوى حوؿ
مسؤولية صانع الدواء ،بحيث أصيب المريض بالتيابات شديدة باألمعاء ،مما أضطره
لمخضوع لعمميتيف جراحيتيف ،وتبيف بعد ذلؾ أف غبلؼ الدواء التي تناوليا المريض غير
قابمو لميضـ أو الذوباف في األمعاء ،ولما سكنت في بعض ثنايا األمعاء ،تجمعت حوليا
الفضبلت ،وأنتيى األمر بحدوث خراج والتيابات شديدة ،وفي حيف رفضت محكمة الدرجة
األولى قياـ الضرر  ،بحجو عدـ قياـ الدليؿ عمى أف تناوؿ الكبسوالت ىو السبب في الضرر
الذي يشتكي منو المدعي ،لكف محكمة االستئناؼ الغت ىذا الحكـ وقررت مسئولية الصانع
التعاقدية بسبب اإلخبلؿ بالتزاـ بالسبلمة ،األمر الذي أيدتو محكمة النقص الفرنسية بقوليا :
( يمتزـ الصانع بتسميـ منتج خالي مف كؿ عيب يمكف أف يشكؿ خط اًر بالنسبة لؤلشخاص أو
األمواؿ بمعني أف يتوافر في المنتج األماف الذي يحؽ لشخص أف ينتظره ) " .220
ومف الشروط التي تستوجب وجودىا بالضرر حتى يتـ المطالبة بالتعويض عنو ،مساس
الضرر بمصمحة مشروعة ،وتكوف المصمحة مشروعة إف كانت جديرة بحماية القانوف ،وال
تخالؼ النظاـ العاـ واآلداب السائدة في المجتمع ،فمف حؽ كؿ شخص التمتع بسبلمة
الجسدية والحفاظ عمى صحتو وسبلمتو بدنو ،وتجنب اآلالـ البدنية والمعنوية ،وأي مساس
220

دثروتعبدالحمٌد ،تعوٌضالحوادثالطبٌة،مدىالمسؤولٌةعنالتداعٌاتالضارةللعملالطبً،دارالجامعةالجدٌدة،
االسكندرٌة،2777،ص32وحتىص .44
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بيذه األمور بسبب التدخؿ الطبي حتى واف كاف ضروريا وبرضى المريض يعتبر مف قبيؿ
التداعيات الضارة التي يجب التعويض عنيا .221
إضافة إلى ذلؾ يجب أف يكوف الضرر جسيما واستثنائياً ،ومعنى ذلؾ أف التدخؿ الطبي في
بعض األحياف البد وأف تصحبو بعض النتائج الضارة والمتعارؼ عمييا في عالـ الطب
وتكوف ىذه النتائج أفضؿ مف عدـ التدخؿ ومثاؿ ذلؾ أف التدخؿ الجراحي يكوف ميما في
كثير مف األحياف وعدـ إجرائو قد يودي بحياة المريض ،ولكف ىذا التدخؿ قد تنجـ عنو
الكثير مف اآلالـ ما بعد اجراءه وكذلؾ قد يترؾ أثر عمى جسـ المريض ،ولكف ىذه النتائج
واف كانت مؤلمو ولكنيا أفضؿ مف عدـ التدخؿ الجراحي ،ولكف يقع عمى الطبيب أف يوضح
لممريض ما قد يصاب بو مف آالـ نتيجة التدخؿ الجراحي وأف يحصؿ عمى رضاه ،ولكف
يثار الضرر الذي ينتج عنو تعويض عندىا تكوف النتائج غير متوقعو الحدوث واستثنائية
وجسيمة ناتجة عف إىماؿ واضح مف قبؿ الطبيب ،فإجراء عممية جراحية ونسياف أدوات
جراحية داخؿ جسـ المريض أدى إلى حدوث التيابات أدت إلى وفاة المريض ،ىو أمر
جسيـ واستثنائي ،ال يصنؼ مف قبؿ المضاعفات العادية التي يمكف أف تحدث عمى جسـ
المريض ،في حيف أف الطبيب الذي قاـ بكافة الفحوصات االزمة وأتخذ كافو التدابير الطبية
االزمة ،ومع ذلؾ فإف المريض أصيب بمضاعفات غربية ما بعد التدخؿ الجراحي أدت إلى
وفاتو ،فينا ال نستطيع أف نتحدث عف خطأ طبي أو ضرر يمزمو تعويض .
وتخضع دعوى المسؤولية المدنية لطبيب لؤلحكاـ العامة في المسؤولية المدنية ،وأطراؼ
ىذه الدعوى ،المدعي المضرور وىو المريض ،والمدعى عمية المسؤوؿ عف الضرر أال وىو
الطبيب ،ويحؽ لممضرور المطالبة بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ بو نتيجة العمؿ الطبي
الخاطئ ،ويثبت لو الحؽ بتعويض سواء أكاف الضرر ماديا أو معنويا كما ينتقؿ حقو في
التعويض إلى خمفو في التعويض المادي ،أما الضرر المعنوي فبل ينتقؿ إلى خمفو إال اذا
تحددت قيمتو التعويض بمقتضى اتفاؽ او حكـ نيائي وقد نص عمى ذلؾ التشريع المدني
األردني .222
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دثروتعبدالحمٌد،المرجعالسابق،ص .45
222
وائلتٌسٌرعساف،المسؤولٌةالمدنٌةلطبٌب،مرجعسابق،ص .124
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تقدير التعويض :
يخضع تقدير التعويض في مسألة التداعيات الطبية لثبلثة ضوابط ،فيو إما أف يتـ عف
طريؽ اتفاؽ األطراؼ ،أو مف خبلؿ تحديد القانوف ،أو مف خبلؿ تقدير القاضي لمتعويض،
ونأتي االف لتوضيح ىذه الضوابط .
أوالً  :اتفاؽ األطراؼ عمى تحديد قيمة التعويض  :وىنا يتفؽ الطرفاف عمى قيمة التعويض
فإذا أخؿ أحد الطرفاف بالتزامو يكوف التعويض حسب االتفاؽ ،ويتصور ىذا النوع في
المسؤولية العقدية ويندر حدوثو في المسؤولية التقصيرية ،عمى اعتبار أنو أتفاؽ بيف
األطراؼ ،وىنا يحؽ لمقاضي أف يتدخؿ في تعديؿ قيمة التعويض إذا ارتأى أف قيمة
التعويض مبالغا بيا ،أو أف جزء مف االلتزاـ قد نفذ  ،ويعد باطبل كؿ اتفاؽ خبلؼ ذلؾ .223
ثانيا  :تقدير التعويض بنص القانوف  :وىنا يكوف التعويض محدداً بنص القانوف ،بحيث
يتولى نص القانوف تحديد مبم التعويض سمفاً ،وأكثر ما يبلحظ ىذا النوع في قوانيف العمؿ
وخاصة الناتجة عف إصابات وحوادث العمؿ .224
ثالثا :تقدير القاضي لتعويض  :ويعتبر تقدير القاضي ىو األصؿ في مسألة تقدير
التعويض ،بحيث يكوف القاضي عمى معرفو بمجريات كؿ مسألة عمى حدى بحيث يستطيع
تقدير التعويض بشكؿ أفضؿ وأعدؿ مف جمود نصوص القانوف أو اتفاؽ األطراؼ ،ويستقر
قضاء محكمة النقض المصرية عمى أف التعويض يقدر بقدر الضرر ،فبل يزيد عف الضرر
وال يقؿ عنو ،ويعتبر تقدير المحكمة لموضوع تقدير التعويض مف المسائؿ الواقعية التي
تستقؿ بتقديرىا وىذا ما أكدتو محكمة التميز االردنية ومحكمة إستئناؼ راـ اهلل وذلؾ انسجاماً
مع القانوف المدني األردني ،في حيف أف العناصر المكونة قانوناً لضرر تعتبر مف االمور
القانونية والتي تستقؿ بيا محكمة النقض .225
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وقت تقدير التعويض :
لقد أثار ىذا الموضوع بعض الصعوبات ،ذلؾ أف الضرر الذي يصيب المريض قد يكوف
متغي اًر وقد ال يتيسر تعيف مداه تعيناً نيائياً وقت النطؽ بالحكـ ،والمادة ( )188مف مشروع
القانوف المدني الفمسطيني قالت " إذا لـ يتيسر عمى القاضي أف يعيف مدى التعويض تعيناً
احتفظ لممضرور بطمب إعادة النظر في التقدير خبلؿ مدة معينة .226
أما اذا كاف الضرر متغي اًر ،فإف القاضي عميو النظر فيو ال كما كاف عندما وقع ،بؿ كما
صار إليو عند الحكـ مراعياً التغير في الضرر ذاتو مف زيادة راجع أصميا إلى خطأ
المسؤوؿ أو نقص بسبب ما ،وكذلؾ التغير في قيمة الضرر سواء بإرتفاع ثمف النقد أو
انخفاضة وكذلؾ أسعار المواد البلزمة إلصبلح الضرر ،وقد ارتأى القضاء الفرنسي أف
أفضؿ صورة لتعويض ىو أف يكوف عمى شكؿ مرتب دوري مدى الحياة ويكوف مرتبطاً بتغير
األسعار وارتفاع قيمة النقد .227

المطمب الثاني  :التأميف مف المسؤولية عف األخطاء الطبية
التقدـ في جميع مناحي الحياة أثر عمى موضوع التأميف بشكؿ إيجابي ،وأصبح عقد التأميف مف
العقود الميمة والتي يمجأ إلييا األفراد في كثير مف أمور حياتيـ ،والتي نظميا المشرع ووضع
القواعد التي تحكميا وتنظميا ،فنجد أف التأميف عمى الحياة وضد حوادث الطرؽ بارزه في
مجتمعنا ،ونجد انو مع تطور الطب ،وكثره األخطاء الطبية صار مف البلزـ وجود تأميف ضد
االخطاء الطبية ،ونجد اف الكثير مف الدوؿ قد اتجيت عمى وضع تأميف في موضوع التداعيات
الطبية ،وأصبح المريض معيا ال يتردد في إقامة دعوى المسؤولية طالبا بتعويض ،حتى عمى
مجرد إخفاؽ الطبيب في تقديـ الحد األدنى مف الرعاية الطبية ،ذلؾ اف عقد التأميف عمؿ عمى
عدـ مساس الذمو المالية لطبيب بوجود شركات التأميف .
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مفيوـ التأميف :
ىو ذلؾ " العقد الذي يمتزـ بو المؤمف أف يؤدي إلى المؤمف لو أو المستفيد الذي اشترط التأميف
لصالحو مبمغا مف الماؿ أو إيرادًا مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الخطر المؤمف
ضده أو تحقؽ الخطر المبيف في العقد وذلؾ مقابؿ مبم محدد أو أقساط دورية يؤدييا المؤمف لو
لممؤمف " .228
ويعتبر عقد التأميف مف العقود المسماة نظمو المشرع االردني ،باعتباره عقداً مف عقود الغرر
بأحكاـ وشروط خاصة مستقمة تميزه عف غيره مف العقود .229
وفي فمسطيف يوجد قانوف التأميف رقـ ( )20لسنة  ،2005وقد تناوؿ القانوف في المادة الثالثة
منو مسألة التأميف ضد األخطار والتي يمكف المجوء إلييا مف قبؿ االطباء لمتأميف عف أخطائيـ
.230
لقد أرتبط ظيور التأميف بالرغبة باإلحساس باألمف واألماف ،فيما األمؿ الذي يراود األنساف منذ
بدء الخميقو ،ومف ىنا برزت فكرة التأميف كفكرة تعاونية بيف مجموعة مف األفراد في المجتمع،
عمى االتفاؽ بالتعاوف فيما بينيـ بتحمؿ الضرر الذي يحؿ بأحدىـ نظير اشتراكيـ بحصص نقدية
قابمة لمتغير تكوف في مجموعيا رأس ماؿ الذي يستقطع منو ما يكفي لجبر الضرر  ،231وعمية
فمف الجائر أف يقوـ الشخص بتأميف لدى شخص أخر " شركة التأميف " عمى مسؤوليتو سواء
كانت عقدية أو تقصيرية .232
وىناؾ العديد مف الجوانب اإليجابية لعقد التأميف فيما يخص موضوع األخطاء الطبية ،فمينة
الطب مينة سامية ،وفكرة التأميف ىنا تجعؿ عبء مسؤولية االخطاء تتوزع عمى عدد كبير مف
األطباء وكؿ مف يزاوؿ مينة الطب في المنشئة الصحية مقابؿ عدد أخطاء قميمة ،مما يجعؿ
االطباء يتعاونوا فيما بينيـ عمى تعديؿ مسار بعضيـ البعض لتبلشي أي خطأ يمكف حدوثو ،233
228

عبدالقادرالفار،التأمٌنالبريفًالتشرٌع،مرجعسابق،ص.95
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احمدحسنعباسالحٌاري،المسؤولٌةالمدنٌةلطبٌب،مرجعسابق،ص،183ص.184
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كذلؾ فإف التأميف حماية لممضرور مف ضياع حقو ،بحث أنو يطالب بحقو دوف أف يمس الذمة
المالية الخاصة بالطبيب بؿ أف التأميف مف يقوـ بتعويضو عف الضرر الذي أصابو .
ولتأميف مف التداعيات الطبية الضارة سمبيات أيضاً ،فيو يمكف أف يؤدي إلى تراخي األطباء
المؤمنيف عف عممو  ،بحكـ اطمئنانيـ عمى التأميف وتغطية المبال مف خبللو ،ولكف يمكف تفادي
ىذه السمبية عف طريؽ تفعيؿ العقوبات التأديبية .
ويكفي أف يقوـ المؤمف بدفع األقساط الدورية التي تضعيا شركة التأميف عمية ،حتى يتـ ىذا
العقد ،ويشمؿ التأميف ضد األخطاء الطبية ،جميع األخطاء التي تحدث سواء في مرحمة العبلج
طر عمى األجيزة المستخدمة بالعبلج ،او حتى الطبيب المتدرب
أـ التشخيص أو بسبب خمؿ أ
الذي يرتكب أخطاء ،وقد أصبحت العديد مف المستشفيات تعمؿ عمى تأميف كؿ العامميف لدييا،
ولكف لـ يصبح حتى االف قانوف ممزـ عمى كؿ المستشفيات .
ونشير إلى أف الدعوى الناشئة عف عقد التأميف تسقط بالتقادـ بانقضاء ثبلثة سنوات مف وقت
الحادث الذي نجمت عنو الدعوى ،غير أف ىذه المدة ال تسرى في حاؿ إخفاء بيانات متعقمة
بالخطر المؤمف منو أو تقديـ بيانات كاذبة أو غير دقيقة بشأف الخطر إال مف اليوـ الذي عمـ فيو
المؤمف بذلؾ .234







234
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الخاتمة :
إف تناوؿ موضوع األخطاء الطبية لـ يكف سيبلً ،ولكف حاجة المجتمع الفمسطيني لمثؿ ىذه
الدراسات الميمة ولغاية تسميط الضوء عمى أىـ المشكبلت التي يواجيا المواطف الفمسطيني،
وخاصة المشكبلت التي تمس حياتو وتيدد صحتو ،وعمية تـ تناوؿ موضوع المسؤولية القانونية
عف األخطاء الطبية ،ألىمية العبلقة التي تربط بيف القانوف والطب ،وكانت مف أىـ أىداؼ
البحث تسميط الضوء عمى مسألة حساسة وطرح أىـ إشكاليتيا وايجاد الحموؿ المناسبة ليا ،ولـ
يكف ىدفيا أبداً التقميؿ مف شأف األطباء ومينة الطب والتي تعتبر مف أسمى الميف اإلنسانية،
أطرفيا،
كذلؾ فأنيا تعتبر مينة المصاعب والمتاعب وتنطوي عمييا الكثير مف المخاطر لجميع ا
وأف مف يقوـ بيذه المينة طبيب وىو إنساف يصيب ويخطئ ،حيث أف األخطاء مف الطبيعة
البشرية  ،وال يمكننا إينكار ذلؾ ،ولكف يجب إحتراـ قدسية ىذه المينة وأىميتيا ،وذلؾ عف طريؽ
بذؿ العناية اليقظة والبلزمة والحذرة مف قبؿ كؿ طبيب أقسـ عمى حماية مرضى ومعالجتيـ.
وقد تناولت ىذه الدراسة الجانب القانوني سواء أكاف الجانب المدني أـ الجزائي أـ التأديبي
لممسؤولية الطبية في محاولة لموقوؼ عمى جميع الجوانب القانونية التي تختص بموضوع الدراسة،
وذلؾ مف إيماف الباحثة أف القانوف " فقط " ىو الذي يعمؿ عمى حؿ وتقميص مشكمة االخطاء
الطبية ،وقد تـ تقسيـ ىذه الدارسة إلى فصميف ،تناوؿ األوؿ مفيوـ الخطأ الطبي وتوضيحو ،ومتى
يعتبر عمؿ الطبيب خطأ يحاسب عمية القانوف ،ومتى تكتمؿ أركاف المسؤولية الطبية ،كما تـ
تناوؿ مطمب تاريخي لفيـ التاريخ وكيؼ تعامؿ مع موضوع األخطاء الطبية ،وكيؼ كانت بعض
االنظمة ال سابقو قاسيو في معاقبة الجاني ،حيث كانت العقوبة تصؿ الى قتؿ الطبيب او نفيو عف
بمده ،وكذلؾ كيؼ تناوؿ الفقو اإلسبلمي موضوع األخطاء الطبية ،وما ىي الطبيعة القانونية التي
تحكـ العبلقة بيف الطبيب والمريض ،ىؿ ىي عقدية كما ارتى البعض بحيث ما يحكـ العبلقة
عقد بيف أ طرافو ،أـ انيا تقصيرية تقوـ عمى مخالفة القانوف ،وما نتج عف ذلؾ ىو أف العبلقة
التي تحكـ الطبيب والمرضى ىي تقصيرية في أصميا وعقدية في بعض الحاالت االستثنائية،
كذلؾ ما ىو التزاـ الطبيب اتجاه المريض ىؿ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة أـ ببذؿ عناية ،وقد
استخمص انو الت ازـ ببذؿ العناية البلزمة والواجبة ،وفي بعض الحاالت أصبح التزاـ الطبيب
بتحقيؽ النتيجة ونجد ذلؾ واضح في موضوع نقؿ الدـ ،بحيث يقع عمى الطبيب التزاـ بتحقيؽ
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نتيجة إال وىو نقؿ الدـ السميـ والخالي مف األمراض ومف ذات زمرة الدـ الخاصة بالمريض،
وكذلؾ توضيح أسباب األخطاء الطبية وخاصة التي يختص بيا المجتمع الفمسطيني ،كما وتناولنا
معيار الخطأ الطبي ىؿ ىو معيار شخصي أـ موضوعي ،وقد استخمص عمى أنو معيار
موضوعي وىو معيار الطبيب اليقظ مف نفس المستوى وفي نفس الظروؼ الخارجية ،وكذلؾ
الضرر وما يترتب عميو مف تعويض ،عمى اعتبار القاعدة القانونية أف كؿ مف أضر بالغير ألزـ
فاعمة بالتعويض ووجوب وجود العبلقة السببية بيف الضرر والفعؿ لنيوض المسؤولية المدنية .
كما تناوؿ الفصؿ الثاني ،تطبيقات المسؤولية الطبية في مجاالت مختمفة مف مراحؿ العمؿ
الطبي ،سواء أكاف ذلؾ في مرحمة التشخيص أـ العبلج ،مرو اًر بالتخدير ونقؿ الدـ والفحوصات
واألجيزة الطبية المستخدمة ،وصوالً لمعمميات الجراحية وما يصاحبيا مف أخطاء طبية ،كذلؾ
دعوى المسؤولية الجزائية ودور النيابة العامة في تحريكيا عمى اعتبارىا ممثمة لمحؽ العاـ،
وكذلؾ الدعوى التأديبية والتي ترافؽ المسؤولية الطبية ،وفي نياية الدارسة تـ التطرؽ لموضوع
التعويض عف األخطاء الطبية والتأميف ضد ىذه األخطاء .
وفي ضؿ الفراغ التشريعي لممسؤولية الطبية ،نجد أف ما يحكـ ىذه المسؤولية ىي نصوص قانوف
العقوبات رقـ ( )16لسنة  ،1960في نصوص المواد  344 ,343وينصاف عمى القتؿ غير
المقصود واأليذاء غير المقصود  .235وىي نصوص مطاطية ال يمكنيا معالجة المسؤولية الطبية
بشكؿ البلزـ ،لذلؾ البد مف تفعيؿ نصوص خاصة بالمسؤولية الطبية لممحافظة عمى جوىر مينة
الطب وكذلؾ سبلمة المرضى وصحتيـ والعمؿ عمى وضع القوانيف الرادعة والفعالة في محاسبة
كؿ طبيب يخطأ أو ييمؿ بحؽ مريضو ،فمجرد االعتماد عمى ضمير الطبيب وقسمو الذي أقسمو
عمى احتراـ المينو والحفاظ عمى أرواح المرضى لـ يعد كافيا لزجر االطباء عف األخطاء الطبية
المتكررة .
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النتائج :
إف مف أىـ النتائج التي خمصت ليا ىذه الدراسة كانت عمى النحو االتي :
 إف اليدؼ األساسي مف مشروعية العمؿ الطبي يكمف في عبلج المرضى والحفاظ عمى
صحتيـ وسبلمتو جسدىـ ،وأنو في حالة اف القانوف قد سمح لطبيب أف يقوـ بجرح
المرضى فقد اجاز ذلؾ ألىداؼ واضحة ومحددة  ،وفي حالة التعدي عمى ىذه االىداؼ
وعندما يتحوؿ العمؿ الطبي مف مينة إنسانية أخبلقية ىدفيا شفاء المرضى وتخفيؼ
آالميـ ،إلى سمسمة أخطاء واىماؿ مف قبؿ بعض األطباء ،تكوف ميمة القانوف التدخؿ
الفوري لمحاسبة أي طبيب يخطئ أو ييمؿ بحؽ مرضى ،وأف فكرة مشروعيتو العمؿ
الطبي ال تخوؿ األطباء التمادي في عمميـ بشكؿ غير مشروع أو إىماليـ بو .
 الطبيعة القانونية التي تحكـ المسؤولية الطبية والتي كانت محط دراسة لمفقياء والباحثيف،
واف ما استخمص أف المسؤولية الطبية مسؤولية تقصيرية في األصؿ وتكوف عقدية في
بعض الحاالت االستثنائية ،واف مشرعنا الفمسطيني يتجو مع ىذا االتجاه فيعتبرىا
مسؤولية تقصيرية في غالب االحياف.
 إف الخطأ الطبي يرتب عمى الطبيب ثبلثة أنواع مف المسؤولية القانونية ،ويجب أف
تتوافر أركاف كؿ مسؤولية حتى تنيض المسؤولية الطبية اتجاه الطبيب ،فمكؿ مسؤولية
أركانيا التي يجب أف تتوافر فالمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية تنيض عند توافر
الخطأ الطبي مف قبؿ الطبيب وكذلؾ توافر الضرر الذي ترتب عمى المريض وتوافر
العبلقة السببية بينيـ حتى يصار إلى تجريـ فعؿ الطبيب ،والمسؤولية الجزائية تعمؿ
عمى محاسبة الفاعؿ أما المدنية فتكوف عمى شكؿ تعويض لممضرور ،اما بخصوص
التأديبية فيي تعود لمفعؿ الذي ارتكبو الطبيب وتترواح ما بيف لفت انتباه وانذار لتصؿ
لتوقيؼ عف الوظيفة وتختص بيا الجيات اإلدراية .
 كذلؾ فإف المعيار الذي يقاس بو خطأ الطبيب والذي اذا ما ارتكبو نيضت مسؤوليتو
ىو المعيار الموضوعي وىو معيار الرجؿ المعتاد العادي متوسط الخبرة والمستوى والذي
وجد بنفس الظروؼ الخارجية التي تحيط بأطباء اخروف ولكنو أقدـ عمى ىذا الخطأ .
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 كذلؾ فقد توصمت الدراسة أىـ التحديات التي تواجو تحريؾ الدعوى ضد األطباء
وصعوبة اإلثبات ،وبينة الخبرة في موضوع المسؤولية القانونية والتي تعتمد عمى المجنة
الط بية والتي يستعيف بيا االطراؼ القانونية مف أجؿ تقريرىـ بما إف كاف ىناؾ خطأ أـ
ال  ،ومدى حيادية ىذه المجنة عمى اعتبار أنيا مف األطباء والذيف سوؼ يقدروف
الموقؼ اتجاه زمبلئيـ .
 كذلؾ توصمت الدراسة صور األخطاء الطبية ،وعمى الرغـ مف وجود االخطاء الطبية في
جميع مراحؿ العمؿ الطبي ،إال أنو ومف وجيو نظر الباحثة قد وجدت أف األخطاء
الطبية تتواجد بشكؿ كبير في المرحمة االولى إال وىي مرحمة التشخيص والتي ال يعي
المريض أف مجرد التشخيص الخاطئ بحقو يعتبر مف قبيؿ اإلىماؿ والخطأ الطبي وعمية
يسمـ بحالتو ،فمجرد التشخيص الخاطئ لمحالة المريضة يعمؿ عمى وصؼ العبلج
الخاطئ وبالتالي تدىور الحالو ،بؿ ومف الممكف إنشاء مشكمة صحية جديدة لدى
المريض بسبب وصؼ دواء أو عبلج يخالؼ حالتو .
 كما أف مف النتائج الميمة ليذه الدراسة ىو التركيز عمى إقرار التأميف ضد االخطاء
الطبية والعمؿ عمى إضافة طابع االلزامية عميو مف أجؿ إجبار جميع االطباء
والمستشفيات عمى التأميف وبالتالي ضماف التعويض العادؿ لممضرور الذي تعرض
لمخطأ أو اإلىماؿ الطبي وفي ذات الوقت عدـ إرىاؽ الذمو المالية لمطبيب والعمؿ عمى
تشارؾ كافة األطباء في ىذا التأميف االمر الذي يجعؿ الجميع حذر وجميع االطباء
يعمموف عمى تقديـ أفضؿ ما لدييـ .
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التوصيات :
وقد كانت أىـ التوصيات التي نتجت عف ىذه الدراسة كما يأتي :
 سد الفراغ التشريعي الذي يقؼ عائقاً أماـ نيوض المسؤولية الطبية في كثير مف
الحاالت وسف قانوف خاص بالمسؤولية الطبية يعالج موضوع األخطاء الطبية بشكؿ
واضح ،والتأكيد عمى تضميف القانوف مسألة في غاية االىمية إال وىي التخفيؼ مف
عبء اإلثبات في الخطأ الطبي مما يعمؿ عمى تقميؿ التحديات التي ترافؽ رفع الدعوى
ضد االطباء .
 نشر الوعي لدى المواطنيف في موضوع األخطاء الطبية ،وأف مف حقيـ مبلحقة الطبيب
المتسبب بالخطأ الطبي ،وتوضيح حقوقيـ ومف ىي الجيات التي يستطيعوف المجوء إلييا
مف أجؿ تقديـ الشكاوي .
 التركيز عمى حيادية المجنة الطبية ،وذلؾ حفاظاً عمى الشفافية والنزاىة والعدالة ،والعمؿ
عمى التقميؿ مف شبية حيادية المجنة الطبية ،والعمؿ عمى تغيرييا باستمرار وأف يكوف
ىناؾ اطراؼ قانونية محايدة في داخؿ ىذه المجنة .
 العمؿ عمى تحديث النظاـ الصحي الفمسطيني ،وتوفير بنية تحتية مناسبة مف مباني
ومرافؽ صحية وأجيزة ومعدات طبية تتبلئـ مع متطمبات الخدمات الصحية وعدد
المرضى ،وكذلؾ العمؿ عمى تجييز كوادر طبية مؤىمة يتـ تطوير قدراتيا باستمرار مف
خبلؿ برامج تعميـ طبي مستمر ونظاـ تحفيز يعمؿ عمى تطوير القدرات الذاتية .
 تشديد شروط قبوؿ األطباء المزاوليف لممينة والعمؿ عمى وضع نظاـ لتجديد رخصة
المزاولة لطبيب سنوياً بحيث يخضع اصدار رخصة المزاولة لشروط مثؿ الزاـ الطبيب
بتحديث معموماتو ورفع جودة مخرجات عممو وااللتحاؽ بدورات تدريبيو لرفع كفاءتو .
 توثيؽ كافة قضايا األخطاء الطبية ،وتشكيؿ لجنة لمتابعة الشكاوي األخطاء بشكؿ فوري
وعاجؿ ،واجراء الدراسات عمييا بما يساعد عمى التقميؿ مف أسبابيا .
 النص عمى الزامية التأميف ضد األخطاء الطبية لدى المستشفيات واألطباء مما يوازف ما
بيف أطراؼ المسؤولية الطبية ويحقؽ العدالة .
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 العمؿ عمى سف إجراءات تعمؿ عمى تسريع إجراءات التقاضي بما يختص بموضوع
المسؤولية الطبية ،وذلؾ أنيا تتسـ بطوؿ أمد تقاضييا فتأخذ العديد مف السنوات الطويمة
حتى تحؿ أماـ الجيات القانونية ،مما يعمؿ عمى عزوؼ المريض عف تقديـ الشكوى
وبالتالي ضياع الحقوؽ ،وعدـ معاقبة الطبيب عمى أفعالو .
 أنشاء صندوؽ لمتأميف عف األخطاء الطبية يساىـ بو األطباء والمستشفيات مف خبلؿ
النقابات وو ازرة الصحة أيضاً ،بحيث يضاؼ عمى رسوـ تجديد رخصة الطبيب مبمغاً
مالياً لمتأميف كمساىمة مف الطبيب في ىذا الصندوؽ.
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ضوء قانوف نظاـ العامميف المدنيف بالدولة  ،مركز الحوكمة  ،جميورية مصر العربية .
.30

د عبد الرازؽ السنيوري  ،الوسيط في شرح القانوف المدني  ،الجزء األوؿ  ،دار

النيضة العربية . 1964 ،
ثالثاً  :رسائؿ ماجستير
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 .1وائؿ تيسير عساؼ  ،المسؤولية المدنية لمطبيب  ،رسالة ماجستير  ،جامعة النجاح
الوطنية  ،نابمس . 2008
 .2يوسؼ أديب  ،المسؤولية الجنائية لمطبيب عف أخطائة المينية  ،رسالة لنيؿ الماجستير
في قانوف المنازعات  ،جامعة المولى إسماعيؿ  ،كمية العموـ القانونية واإلقتصادية
واإلجتماعية  ،مكناس . 2012 ،
 .3فدوى البرغوتي  ،المسؤولية المدنية الطبية في حاالت الوالدة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة
القدس . 2003 ،
 .4بياء الديف مسعود سعيد خويرة  ،األثار المترتبة عمى عقد التأميف مف المسؤولية المدنية
 ،دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستير في القانوف الخاص  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابمس
 ،فمسطيف . 2008 ،
 .5قاسي عبد اهلل زيدومة ،المسؤولية الجنائية لؤلطباء و الصيادلة ،مذكرة ماجستير في
القانوف الجنائي ،جامعة الجزائر. 1979،
رابعاً  :سمسة تقارير
 .1الييئة المستقمة لحقوؽ االنساف ( ديواف المظالـ )  ،األخطاء الطبية  ،نحو حماية
قانونية متوازية لؤلطراؼ األخطاء الطبية  ،سمسمة تقارير قانونية رقـ (. )77
 .2الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف ( ديواف المظالـ )  ،نحو نظاـ قانوني شامؿ لتحقيؽ
اإلداري في قضايا األخطاء الطبية  ،سمسمة تقارير قانونية رقـ (. 2014 ، )84
خامساً  :تقارير صحفية
 .1تقرير صحفي نشر عمى تمفزيوف وطف مف قبؿ إبراىيـ عنقاوي  ،ونشر بتاريخ / 9/ 16
 ، 2013عمى موقع طقس فمسطيف .
 .2تقرير صحفي نشر عمى وكالة معا  ،تحت عنواف اإلحصاء والصحة يصدراف بياناً حوؿ
الوضع الصحي في فمسطيف  ،بتاريخ . 2014/4/6
سادسا  :مقاببلت شخصية
 .1أ فؤاد العواودة  ،رئيس النيابة العامة  ،مقابمة شخصية . 2018/2/22 ،
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المالحق :
قرار بقانون رقم ( ) لسنة  8192م
بشأن الحماية والسالمة الطبية والصحية
رئيس دولة فمسطيف
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
استنادا ألحكاـ القانوف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ وتعديبلتو ،ال سيما أحكاـ المادة

()43منوً،

وبعد االطبلع عمى أحكاـ قانوف المخالفات المدنية رقـ ( )36لسنة 1944ـ وتعديبلتو،
واالطبلع عمى أحكاـ نقابة األطباء رقـ ( )14لسنة 1954ـ وتعديبلتو،
وعمى أحكاـ قانوف العقوبات رقـ ( ) 16لسنة 1960ـ وتعديبلتو،
وعمى أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة 2001ـ وتعديبلتو،
وعمى أحكاـ قا نوف الصحة العامة رقـ ( ) 20لسنة  2004ـ،
وعمى أحكاـ قانوف التأميف رقـ ( )20لسنة  2005ـ وتعديبلتو ،
وبناء عمى تنسيب مجمس الوزراء بتاريخ 2018/05/08ـ،
ً
وعمى الصبلحيات المخولة لنا،
وتحقيقا لممصمحة العامة،
وباسـ الشعب العربي الفمسطيني،
أصدرنا القرار بقانوف اآلتي :
مادة ()1
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يكوف لمكممات والعبارات الواردة في ىذا القرار بقانوف المعػاني المخصصػة ليػا أدنػاه ،مػا لػـ تػدؿ

القرينػة عمػى خبلؼ ذلؾ :
الوزارة :و ازرة الصحة .
الوزير :وزير الصحة .

المجنة :لجنة الحماية والسبلمة الطبية والصحية.
الخدمة الصحية :أي مػف إجػراءات الرعايػة الصػحية ،وتشػمؿ الفحػص السػريري والمخبػري
والتصػوير الطبػي ،وتقديـ االستشػارات والمعالجػة االختصاصػية ،والعمميػات الجراحيػة والػوالدة
واألدويػة ،واإلقامػة فػي مكػاف تقػديـ الخدمة ،وغيرىا مف احتياجات الرعاية التي تقدـ لمتمقي

الخدمة وفؽ القواعد المينية .

القواعــد المينيــة :القواعػػد واألع ػراؼ والتش ػريعات التػػي تفرضػػيا أي مينػػة صػػحية ،والمتوافقػػة
مػػع المعػػايير العممية في التشخيص والعبلج ،واجراء الفحوصات المخبريػة ،والتحاليػؿ الطبيػة،
والتصػوير الطبػي ،وعمميػات نقؿ الدـ ووصؼ األدوية ،واالستشارات الطبية ،والرعاية الصحية .
مقــدم الخدمــة الطبيــة والصــحية :الشػػخص المصػػرح لػػو بمزاولػػة الميػػف الطبيػػة والصػػحية
المسػػاعدة وفػػؽ التشريعات المعموؿ بيا .
متمقي الخدمة الصحية :الشخص الذي يقوـ بمراجعة مكاف تقديـ الخدمة مف أجؿ تمقي الخدمة
الصحية .
مكان تقديم الخدمة :المكاف المرخص لو وفؽ التشريعات المعموؿ بيا لتقديـ الخدمة الصحية .
المضـاعفة الطبيـة :الحالػة المرضػية التػي تظيػر عمػى متمقػي الخدمػة الصػحية أثنػاء أو بسػبب
تمقيػو الخدمػة الصحية مف مقدـ الخدمة أو في مكاف تقديـ الخدمة .
الخطـأ الطبـي :أي نشػاط بالفعػؿ أو بػالترؾ أو باإلىمػاؿ ،وال يتفػؽ مػع القواعػد المينيػة السػائدة،
ويػنجـ عنػو ضر ار  ،ضمف بيئة العمؿ المتاحة ،وخارج نطاؽ الظروؼ االستثنائية .
الصندوق :صندوؽ تعويض عف األضرار الناتجة عف األخطاء الطبية والصحية ،ويتبع لمو ازرة.
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مادة ()2
تسري أحكاـ ىذا القرار بقانوف عمى :
 .1مزاولي الميف الطبية.
 .2مزاولي الميف الصحية المساعدة .

 .3أماكف تقديـ الخدمة الصحية والطبية المرخصة وفؽ األصوؿ.
مادة ()3
ال يجػوز ممارسػة أي مػف الميػف الطبيػة والصػحية المسػاعدة إال بعػد الحصػوؿ عمػى إذف المزاولػة

والتػراخيص البلزمة مف الجيات المختصة وفقا لمقوانيف والتشريعات المنظمة ليذا الشأف .

مادة ()4
بل وطني ػاً) لؤلخطػػاء الطبيػػة بالتعػاوف مػػع الجيػػات المعنيػػة ،تحػدد فيػػو
تنشػئ الػػو ازرة (سػػج ً
البيانػات والق ػ اررات واألحكاـ الواجب إدراجيا بمقتضى تعميمات يصدرىا الوزير ليذه الغاية.
مادة ()5
عمى الو ازرة والنقابات الطبية والصحية نشر الثقافة الصحية البلزمة ،والتوعية بموضوع األخطاء
الطبية.
مادة ()6
 .1يمتػزـ الطبيػب بػإعبلـ متمقػي الخدمػة الصػحية أو مػف ينػوب عنػو قانونػاً بػاإلجراءات
الطبيػة والبػدائؿ العبلجية التػػي سػػتجرى لػػو ،والمضػػاعفات الطبيػػة المتوقعػػة ضػػمف

الحػػدود المقبولػػة عممي ػاً وعالمياً باستثناء حالتي الضرورة واالستعجاؿ.

 .2في حالة عدـ تواجد متمقي الخدمة الصحية أو مف ينوب عنو قانوناً المشار إلييـ في

الفقرة ( )1مف ىذه المادة ،يتـ أخذ موافقة لجنػة طبيػة لمقيػاـ بػاإلجراء الطبػي الواجػب
العمػؿ بػو إليقػاؼ الخطػر عػف متمقي الخدمة الصحية.
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 .3يتـ إثبات كؿ ما ورد في الفقرتيف ( )1،2مف ىذه المادة ،في الممؼ الطبي الخاص

بمتمقي الخدمة الصحية ،بما في ذلؾ توقيعو أو توقيع ولي أمره عمى نموذج الموافقة

المبنية عمى المعرفة.
مادة ()7
ال يجوز لمطبيب إجػراء الفحػص الطبػي لمتمقػي الخدمػة الصػحية أو عبلجػو ،دوف موافقػة مبنيػة

عمػى المعرفػة واإلرادة الحػرة منػو ،أو ممػف ينػوب عنػو قانونػاً إذا تعػذر الحصػوؿ عمػى موافقتػو،

عمػى أف يػتـ إثبػات ذلػؾ فػي الممػػؼ الطبػػي ،ويشػػترط أف تكػػوف الموافقػػة كتابيػػة فػػي حالػػة

التػػداخبلت الجراحيػػة والتشخيصػػية والعبلجيػػة ،ويستثنى مف ذلؾ الحاالت الطارئة والظروؼ
االستثنائية التي تستمزـ التدخؿ الفوري إلنقاذ حياتو.
مادة ()8
يمتػزـ مقػدـ الخدمػة الطبيػة و الصػحية عنػد أداء عممػو بالقواعػد واإلجػراءات الخاصػة بممارسػة

المينػة والقواعػد المينية ،ومراعاة اآلتي :

 .1تقديـ العناية البلزمة لمتمقي الخدمة الصحية تبعا ألحواليـ الصحية.
 .2تأدية واجبات العمؿ عمى النحو الذي يكفؿ راحة متمقي الخدمة الصحية ،وبذؿ العناية لو
وفقاً لمقواعد المينية السائدة في ىذا الخصوص ،واألصوؿ العممية المتعارؼ عمييا.

 .3التعػػاوف مػػع مػػف ليػػـ عبلقػػة بمتمقػػي الخدمػػة الصػحية ،وتقػديـ مػا لػدييـ مػف معمومػات
عػف حالتو الصحية ،والطريقة التي سيتـ اتباعيا في رعايتو ،كمما طمب منو ذلؾ .

 .4إعداد ممؼ طبي لمتمقي الخدمة الصحية في أماكف تقديميا تدوف فيو جميػع اإلجػراءات
المتعمقػة بػو ،وأي أمور ليا عبلقة برعايتو.
مادة ()9
 .1ال يجوز لمقدـ الخدمػة الطبيػة والصػحية إخػراج متمقػي الخدمػة الصػحية مػف مكػاف تقػديـ
الخدمػة ،إال إذا :

أ .حالتو الصحية تسمح بذلؾ.
ب .رغبة متمقي الخدمة الصحية بالخروج رغـ عممو بعواقب خروجو ،عمى أف يؤخذ
إقرار كتابي منػو أو ممف يمثمو قانونياً ،ويثبت ذلؾ في السجؿ الطبي الخاص بو.
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مادة ()10
عمػى المسػؤوليف عػف مكػاف تقػديـ الخدمػة وضػع توصػيؼ معيػاري (بروتوكػوالت) لجميػع
التخصصػات ،تحػدد فيو كافة اإلجراءات الخاصة بالقواعد المينية المستقرة الواجب اتباعيا فػي
ىػذه األمػاكف واإلجػراءات المعتمػدة في ىذا الشأف ،والوصؼ الوظيفي ،والقواعد السموكية لمقدمي

الخدمة الطبية والصحية.

مادة ( )11
يحظر عمى مقدمي الخدمة الطبية والصحية اآلتي :
 .1إنياء حياة متمقي الخدمة الصحية ألي سبب مف األسباب.

 .2االمتناع عف عبلج متمقي الخدمة الصحية أو االنقطاع عف عبلجو .

 .3استعماؿ وسائؿ غير طبية أو غير مشروعة في تشخيص وعبلج متمقي الخدمة
الصحية.

 .4تحرير تقرير طبي مخالؼ لمحالة الصحية لمتمقي الخدمة الصحية
 .5إفشػاء أسػرار متمقػي الخدمػة الصػحية التػي يطمػع عمييػا أثنػاء مزاولتػو المينػة أو بسػببيا،
إال لمجيػات المختصة ،وفي األحواؿ التي يحددىا القانوف .

 .6عػبلج متمقػي الخدمػة الصػحية دوف رضػاه ،باسػتثناء حػاالت الطػوارئ واالسػتعجاؿ،
والحػاالت التػي يتعذر فييػا الحصػوؿ عمػى الموافقػة ألي سػبب مػف األسػباب المشػروعة،

أو إذا قػررت لجنػة طبيػة أف رفضػػو لمعػػبلج يػػؤدي إلػى مضػػاعفات تضػػر باآلخريف أو
يصعب معيا العبلج مستقببلً .
مادة ( )12
يشترط إلجراء العمميات الجراحية اآلتي :
 .1أف يكوف الطبيب م ازوالً بمزاولػة سػارية المفعػوؿ ،ومرخصػاً ومػؤىبلً إلجػراء الج ارحػة
حسػب تخصصػو العممي أو خبرتو العممية ،ودرجة دقة وأىمية العممية الجراحية .

 .2إجراء الجراحة في مكاف تقديـ الخدمة المرخص.
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 .3إجػراء الفحوصػات والتحاليػؿ البلزمػة لمتأكػد مػف أف التػدخؿ الج ارحػي ضػروري لعػبلج
متمقػي الخدمػة الصحية ،والتحقؽ مف أف الحالة الصحية لو تسمح بإجراء عممية الجراحة.

 .4الحصوؿ عمى موافقة كتابية عمى إجراء العممية مف متمقي الخدمة الصحية أو مػف ينػوب

عنػو قانونػاً إذا كػاف قاصػ ارً أو كانػت حالتػو ال تسػمح بػالتعبير عػف إرادتػو ،إال إذا تعػذر
الحصػوؿ عمػى الموافقػة ،وقرر طبيباف عمى األقؿ أف العممية ضرورية ومستعجمة .
مادة ()13

ال يجوز لغير األطباء تقرير ثبوت الوفاة ،وعمى الطبيب أف يتأكد مف ذلػؾ بػالطرؽ العمميػة

والطبيػة المتاحػة ،ولو أف يستعيف في ذلؾ بطبيب آخر أو أكثر.
مادة ()14

 .1تتقادـ دعوى التعويض الناشئة عف تقرير المسؤولية عف الخطأ الطبي خبلؿ سنتيف مف
تاريخ :
أ .ارتكاب الخطأ الطبي أو اكتشافو .

ب.تقديـ تقرير طبي نيائي يفيد بتوقؼ الضرر الناشئ عف الخطػأ الطبػي المرتكػب
إذا كػاف الضػرر مستم ار ً.
ج .اكتشػاؼ المػدعي لمخطػأ الطبػي أو مػف التػاريخ الػذي كػاف بوسػع المػدعي أف
يكتشػؼ فيػو ذلػؾ الخطأ لو أنو مارس القدر المعقوؿ مف االنتباه والميارة.

 .2إذا كػاف المػدعى عميػو قػد أخفػى الخطػػأ الطبػي بطريػػؽ االحتيػاؿ ،و كػاف

المػدعي حػػيف نشػوء سػبب الدعوى ألوؿ مرة دوف الثامنة عشر مف عمره ،أو إذا لػـ
يكػف المػدعى عميػو فػي دولػة فمسػطيف ،فإنػو ال تبدأ مدة السنتيف إال عند بموغ

المدعي الثامنة مف عمره عشػر ،أوعند وجود الدعي عميو ثانية في دولة فمسطيف .
.3عمى الرغـ مما جاء بأي تشريع آخر يوقؼ احتساب المػدد المحػددة بػالفقرتيف
( )1،2مػف ىػذه المػادة في حاؿ :
أ .إقامة دعػوى جزائيػة عمػى مقػدـ الخدمػة الطبيػة والصػحية المتسػبب بالخطػأ
الطبػي الجسػيـ النػاجـ عف اإلىماؿ والتقصير .
179

ب.إقامة دعوى مدنية لمحكمة غير مختصة
ج .رد الدعوى المدنية ألسباب تتعمؽ بعدـ صحة الخصومة أو سقوطيا. .
 .4تستأنؼ المدد المحددة في الفقرتيف ( ) 1،2مف ىذه المادة ،بصدور حكـ
قطعي.
مادة ()15
 .1تشكؿ بقرار مف مجمس الوزراء لجنة طبية دائمة تسمى "لجنة الحماية والسبلمة الطبية
والصحية" مف ممثميف عف الجيات اآلتية :

أ .ثبلثة أطباء مف و ازرة الصحة ونقابة األطباء.
ب .عضو مف المجمس الطبي الفمسطيني حسب االختصاص .
ت.عضو دائـ مف نقابة األطباء.

ث.طبيب شرعي مف و ازرة العدؿ .
ج .عضويف مف النقابة ذات العبلقة.

ح  .عضػػويف مػػف أصػػحاب االختصػػاص يسػػمييما ال ػػوزير ونقيػػب األطبػػاء مػػف كميػػات
الط ػػب ف ػػي الجامعات الفمسطينية.

خ .مراقب مف ديواف الرقابة المالية واإلدارية .
.2

فػي حػاؿ كػاف الخطػأ الطبػي يتعمػؽ بػالميف الصػحية أو الطبيػة األخػرى يسػتبدؿ فػي

عضػوية المجنػة أعضاء مف ىذه الميف ،ومف نقاباتيـ ،ومف عمادة الجامعات الخاصة
بيـ

 .3يتـ تنسيب أعضاء المجنة المحدديف في الفقرة ( )1مف ىذه المادة ،مف غير األعضاء
الػذيف يسػمييـ الوزير مف قبؿ جياتيـ التمثيمية.

 .4تكوف مدة عضوية المجنة لمجيات التمثيمية سنتيف قابمة لمتجديد ،بناء عمى قرار مف
مجمس الوزارء.

 .5تختار المجنة في أوؿ اجتماع ليا رئيسا لمجنة ونائبا .لو .

 .6يجوز لمجنة في سبيؿ القياـ بمياميا االستعانة بمف تراه مناسباً مف ذوي الخبرة
واالختصاص .

117

 .7يكوف مقر المجنة في الو ازرة ،ويخصص ليا سكرتاريا مف موظفي مجمس الوزراء ،تتولى
تنظيـ اجتماعاتيا ،وتدويف جمساتيا وأرشفتيا.

مادة ()16
تختص المجنة بالمياـ اآلتية :
 .1وضػع الحػدود الػدنيا لمقواعػد المينيػة السػائدة الواجػب اتباعيػا مػف مزاولػي المينػة واجػراءات
تقػديميا ،والقواعد السموكية لمعامميف في األماكف المعدة لتقديـ الخدمة ،واحالتيا لموزير

لممصادقة عمييا.

 .2تق ػػديـ الخبػ ػرة الفني ػػة بن ػػاء عم ػػى طم ػػب النياب ػػة العام ػػة أو المحكم ػػة المختص ػػة أو ال ػػو ازرة
أو النقاب ػػة المختصػة ،فػي مػدى وقػوع خطػأ طبػي مػف عدمػو ،مػع بيػاف مػدى جسػامتو فػي

ظػؿ الظػروؼ وبيئػة العمؿ المتاحة وخػارج نطػاؽ والظػروؼ االسػتثنائية .وفػي حػاؿ تعػدد

المسػؤولية ،يػتـ تحديػد نسػبة كػؿ مػف شػارؾ فػي الخطػأ ،مػع بيػاف سػببو ،واألضػرار المترتبػة

عميػو ،إف وجػدت ،والعبلقػة السػببية بػيف الخطأ والضرر.

 .3تشكيؿ لجاف فرعية لمتحقيؽ في الشػكاوى المقدمػة لػدائرة الشػكاوى فػي الػو ازرة والنقابػة
المعنيػة ،ويحػدد في متف القرار أعضاء المجاف وعددىـ ،وآليات عمؿ المجاف ،وتنظيـ

اجتماعاتيا.

 .4دراسة ومصادقة تقارير الخبرة الفنية لمجاف الفرعية.

 .5تقديـ الخبرة الفنية في مدى وقوع خطأ طبي مف عدمػو ،ومػدى جسػامتو بالتعػاوف مػع
المجػاف الفرعيػة التخصصية وفقاً ألحكاـ الفقرة ( ) 2مف ىذه المادة.
المادة ()17
 .1تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا أو نائبو عند غيابو أو كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ،
ويكوف اجتماعيا قانونيػاً بحضػور أغمبيػة أعضػائيا ،عمػى أف يكػوف مػف بيػنيـ رئػيس
المجنػة أو نائبػو ،وتتخػذ ق ارراتيػا بأغمبيػة أصػوات أعضػائيا ،ويػرجح الجانػػب الػذي منػو

رئػيس المجنػػة ،عمػى أف يكػوف كافػة أعضػػاء المجنة مف ذوي االختصاص في الحالة
المعروضة عمى المجنة حاضريف وقت أخذ األصوات.

 .2يحظػر عمػى أي عضػو مػف أعضػاء المجنػة حضػور جمسػاتيا أو اإلدالء ب أريػو فػي شػأف
أي موضػوع معػروض عمػى المجنػة إذا كػاف ألحػد أقاربػو أو أقػارب زوجتػو /زوجيػا حتػى

الدرجػة الرابعػة مصػمحة شخصية فيو.
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مادة ()18
ػاء عمى ما يثبػػت لػػدييا مػػف
 .1تضػػع المجنػػة تقريرىػػا فػػي كػػؿ حالػػة تعػػرض عمييػػا بنػ ً
فحصػػيا ،وبعػػد االطػػبلع عمػػى المم ػػؼ الطبػػي ،وم ػػا يتػ ػوافر لمجن ػػة م ػػف حق ػػائؽ
ومعمومػػات أخ ػػرى نتيج ػػة تحقيقاتي ػػا ومناقشػػاتيا ود ارس ػػتيا الفني ػػة لمحال ػػة ضػػمف بيئ ػػة

وظ ػػروؼ العم ػػؿ المتاح ػػة وخ ػػارج نط ػػاؽ الظ ػػروؼ االستثنائية.

 .2ترفع المجنة تقاريرىا بشأف الحاالت المعروضة عمييا خبلؿ ثبلثيف يوماً مف تاريخ طمب
الخبرة الفنيػة منيا ،ويجوز ليا طمب تمديػد األجػؿ بحػد أقصػى مػرة واحػدة ،إذا دعػت

الحاجػة لػذلؾ ،بموافقػة الجيػة طالبة الخبرة.

 .3تكوف ق اررات المجنة بالخبرة الفنية قابمة لمتظمـ خبلؿ ثبلثيف يوماً مف تاريخ تبم المتظمـ
بالقرار خطياً أماـ المجنة العميا لمتظممات.

مادة ( )19
يػؤدي كػؿ عضػو مػف أعضػاء المجنػة والمجػاف الفرعيػة التخصصػية اليمػيف القانونيػة بػأف يػؤدي
عممػو بن ازىػة وصدؽ لمرة واحدة أماـ الوزير ،وحضور نقيب األطباء أو النقيب صاحب العبلقة،

ما لـ يكف اسمو مقيػد فػي سجؿ الخبراء.

مادة ( )20
تكوف إجراءات عمؿ المجنة والمجاف الفرعية سرية تحت طائمة المسؤولية القانونية.
مادة ( )21
 .1تُشكؿ بموجب قرار مف مجمس الوزراء لجنة عميا لمتظمـ مف ق اررات المجنة ،تعرؼ باسـ
"المجنة العميا لمتظممات" تضـ في عضويتيا كؿ مف:
أ .وكيؿ الو ازرة رئيساً .

ب.ممثؿ عف نقابة األطباء عضواً أو النقابة الصحية والطبية ذات العبلقة.
ت.ممثؿ عف المجمس الطبي الفمسطيني عضواً .

ث.عضويف يختارىما الوزير ونقيب األطباء أو النقيب ذات العبلقة مف ذوي
االختصاص.
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 .2يؤدي كؿ عضو مف أعضاء المجنة العميا لمتظممات اليميف القانونية بػأف يػؤدي عممػو

بن ازىػة وصػدؽ لمرة واحدة أماـ الوزير ،وبحضور نقيب األطباء ،ما لـ يكف أسمو مقيداً

في سجؿ الخبػراء المعتمػديف في و ازرة العدؿ .
مادة ()22

 .1تختص المجنة العميا لمتظممات بنظر التظممات المرفوعة إلييا ضد ق اررات المجنة ،وليا
أف تقرر :

أ .رفض التظمـ المقدـ والمصادقة عمى مضمونو.
ب .قبوؿ التظمـ ،وفي ىذه الحالة يكوف ليا صبلحية تعديؿ تقرير المجنة أو الغاءه بعد
إعادتو لمجنة إلصدار قرار جديد .

 .2مع مراعاة أحكاـ الفقرة

( )1مف ىذه المادة ،يجب أف يكوف قرار المجنة العميا

لمتظممات مسبباً.

 .3يعتبر قرار المجنة العميا لمتظممات نيائياً بعد مصادقة الوزير عميو .

 .4تبت المجنة بالتظممات المرفوعة إلييا خبلؿ ثبلثيف يوماً مف تاريخ ورود التظمـ.
مادة ( )23
 .1تجتمع المجنة العميا لمتظممات بدعوة مف رئيسيا أو نائبو عند غيابو ،أو كمما دعت

الحاجة لػذلؾ ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور أغمبية أعضائيا ،عمى أف يكوف مف بينيـ
رئيس المجنة ،وتتخذ ق ارراتيا بأغمبية أصوات أعضائيا ،ويرجح الجانب الذي منو

الرئيس.

 .2تكوف نقاشات ومداوالت المجنة سرية تحت طائمة المسؤولية .
 .3يك ػػوف مق ػػر المجن ػػة ف ػػي ال ػػو ازرة ،ويخص ػػص لي ػػا س ػػكرتاريا م ػػف م ػػوظفي ال ػػو ازرة ،تت ػػولى
تنظ ػػيـ اجتماعاتيا وتدويف جمساتيا وأرشفتيا وحفظيا .
مادة ()24
 .1دوف اإلخبلؿ بحؽ النيابة العامة بتحريؾ الدعوى الجزائية ،ال تقاـ الدعوى الجزائية إال
في حالة إقرار المجنة بوقوع خطأ طبي جسيـ ناتج عف إىماؿ وتقصير .
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 .2يصػػدر نظػػاـ عػػف مجمػػس الػػوزراء يحػػدد بشػػكؿ تفصػػيمي ماىيػػة الخط ػأ الطبػػي الجسػػيـ
النػػاتج عػػف اإلىماؿ والتقصير ،وذلؾ بناء عمى تنسيب مف الوزير ،وتوصية مف المجنة .
مادة ( )25
تحدد المسؤولية الطبية والصحية عمى مدى االلتزاـ بالقواعد المينية السائدة وتدخؿ في تحديدىا

البيئة الطبيػة والمعايير الخاصة بيا ،والعوامؿ والظروؼ التي تسبؽ أو تتزامف أو تتبع عمؿ مقدـ

الخدمة الصحية.

مادة ( )26
 .1عمى النيابة العامة أو أي جية أخرى أف تخطر النقابة قبؿ الشروع في التحقيػؽ فػي أي
شػكوى خػارج إطار المسؤولية الطبية أو اتخاذ أي إجراء ضد مقدمي الخدمة الطبية

والصحية. .2

 .2لمنقيػػب أو مػػف ينتدبػػو أف يحضػػر جميػػع م ارحػػؿ التحقيػػؽ مػػع مقػػدمي الخدمػػة الطبيػػة
والصػػحية قبػػؿ استجوابيـ مف النيابة العامة .

 .3في حاؿ الجر ـ المشيود يبم النقيب أو المجمس بالسرعة الممكنة بما تـ مف إجراءات.
مادة ( )27
ال تقوـ المسؤولية الطبية في الحاالت اآلتية :
 .1إذا كػاف الضػرر قػد وقػع بسػبب فعػؿ متمقػي الخدمػة الصػحية نفسػو أو رفضػو لمعػبلج أو
عػدـ اتباعػو التعميمات الطبية الصادرة إليو مف مقدمي الخدمة الطبية و الصحية ،أو

كاف نتيجة لسبب خارجي ،أو أي مف المضاعفات المعروفة.

 .2إذا اتبػع الطبيػب أسػموباً طبيػاً معينػاً فػي العػبلج مخالفػاً لغيػره فػي ذات االختصػاص ،مػا
داـ أسػموب العبلج الذي اتبعو متفقاً مع األصوؿ والمعايير الطبية المتعارؼ عمييا .

 .3إذا حدثت المضاعفات الطبية المعر وفة أو غير المتوقعة وغير الناجمة عف الخطأ
الطبي.
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مادة ()28
 .1تتحمؿ الجية التي تتولى تقديـ الخدمة الصػحية المسػؤولية جػراء األضػرار التػي تمحػؽ
متمقػي الخدمػة الصحية بسبب خطئيـ الطبي أثناء معالجتو .

 .2يكػوف لمجيػة التػي تتػولى تقػديـ الخدمػة الصػحية حػؽ اإلشػراؼ والتوجيػو والػدفاع عػف
مقػدمي الخدمػة الطبية والصحية أماـ الجيات القضائية وتمثؿ النيابة العامة الو ازرة.
مادة ()29
يكػوف مػوردو وموزعػو ومصػنعو األدويػة واألجيػزة واألدوات الطبيػة مسػؤوليف عػف األضػرار التػي
تػنجـ عػف استعماؿ األدوية أو األجيزة واألدوات الطبية متى كاف ذلؾ راجعاً إلى عيب في الدواء

أو المستمزمات .

مادة () 30
ال تمنػػع المسػػؤولية الجزائيػػة والمسػػؤولية المدنيػػة المترتبػػة عمػػى الخطػػأ المينػػي مػػف المسػػاءلة
التأديبيػػة بعػػد المحاكمة ،ويتولى المساءلة التأديبية مجمس يصدر بتشكيمو قرار مف الجية

المختصة بالنقابة ،عمى أف يضػـ عناصر قانونية وعناصر طبية ،ويجوز لو توقيع العقوبات
التأديبية اآلتية :
 .1التنبيو .

 .2اإلنذار .

 .3اإليقاؼ عف العمؿ أو اإليقاؼ عف مزاولة المينة لمدة ال تتجاوز سنة .
 .4الحرماف مف مزاولة المينة ،وشطب االسـ مف سجؿ المرخص ليـ بمزاولة المينة.
مادة ()31
 .1عمػى الػرغـ ممػا ورد فػي قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة ،ال يجػوز توقيػؼ مقػدمي الخدمػة
الطبيػة والصػحية المشتكى عمييـ بجرـ جزائي الرتكابيـ خطأ طبي أدى إلى وفاة أحد
متمقي الخدمة الصحية أو إصػابتو أو عج ػزه إال بعػػد صػػدور ق ػرار عػػف المجنػػة أو المجنػػة

العميػػا لمتظممػػات يقضػػي بارتكػػاب مقػػدـ الخدمػػة الطبية والصحية لخطأ طبي جسيـ ناتج
عف إىماؿ. .2
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 .2ال يحوؿ اإلجراء المتخذ وفقاً ألحكاـ الفقرة (  )1مف ىذه المادة دوف قيػاـ الجيػة

المختصػة بالنقابػة وفقػاً ألحك ػػاـ التشػ ػريعات النافذة ،بك ػػؼ ي ػػد مق ػػدـ الخدمة والصحية عف
مزاولة مينت ػػو ،واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقو في حاؿ صدر قرار قضائي قطعي

بعدـ مسؤوليتو.

مادة ( )32
 .1تمتزـ المؤسسة الصحية بالتأميف ضد األخطاء الطبية.
 .2تتحمػؿ المؤسسػة الصػحية التػي تسػتقبؿ طبيبػاً ازئػ ار مسػؤولية التعػويض عػف خطػأه الطبػي
فػي مواجيػة المتضرر ،دوف االخبلؿ بحقيا في الرجوع عمى مرتكب الخطأ .

 .3يحدد سقؼ التعويضات عف المسؤولية الطبية بموجب نظاـ يصدر عف مجمس الوزراء
.

مادة ( )33
تمتػزـ المؤسسػة الصػحية بالتػأميف عمػى مزاولػي المينػة العػامميف لػدييا ضػد المسػؤولية المدنيػة عػف

األخطػاء الطبية والصحية ،وتتحمؿ المنشأة كامؿ أقساط التأميف ،وتترؾ لمعيادات الخاصة
اختيارية التأميف .
مادة () 34

تحؿ شركات التأميف حموالً قانونياً محؿ المؤسسة الصحية واألشخاص المؤمف عمييـ في حقوقيـ

والتزاماتيـ.

مادة ( )35
 .1ينشأ صندوؽ مستقؿ يتبع الو ازرة إلجراءات التأميف وتعويضات حوادث األخطاء الطبية
فػي الحػاالت التي ال يغطييا التأميف ،ويحدد ليا سقوؼ التعويضات.

 .2تنظـ أحكاـ الصندوؽ بنظاـ يصدر عف مجمس الوزراء ،وتتحمؿ المؤسسات الصحية
ريعو.
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مادة () 36
 .1يحظر نشر اسـ أو أي خبر عف مقدـ الخدمة الطبيػة والصػحية أو المركػز الصػحي
الػذي تسػبب فػي حدوث خطأ طبي إال بعد إذف مف النيابة العامة أو صدور قرار قطعي

مف المحكمة المختصة.

 .2يحظػ ػػر إعاقػ ػػة أو التعػ ػػرض أو التشػ ػػيير لمط ػ ػواقـ ولممؤسسػ ػػات الطبيػ ػػة ،وتتػ ػػولى
المؤسسػ ػػة متابعػ ػػة اإلجراءات القانونية وفقاً لمتشريعات المعموؿ بيا.
مادة () 37
 .1يصدر مجمس الوزراء األنظمة البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانوف ،بناء عمى تنسيب
مف الوزير.

 .2يصدر الوزير الق اررات والتعميمات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانوف واألنظمة
الصادرة بمقتضاه.

مادة ( )38
يعرض ىذا القرار بقانوف عمى المجمس التشريعي في أوؿ جمسة يعقدىا إلق ارره.
مادة ( )39
يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار بقانوف.
مادة () 40
عمى الجيات المختصة كافة ،كؿ فيما يخصو ،تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانوف ،ويعمؿ بو مػف
تػاريخ نشػره فػي الجريدة الرسمية.
 .صدر في مدينة راـ ااهلل بتاريخ 2018 / /
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الدستور الطبي األردني
واجبات الطبيب وآداب المينة . 9121
الفصؿ األوؿ
خصائص الطب البشري
المادة : -1
أف مينة الطب مينة إنسانية وأخبلقية وعممية قديمة قدـ اإلنساف أكسبتيا الحقب الطويمة تقاليد

ومواصفات تحتـ عمى مف يمارسيا أف يحترـ الشخصية اإلنسانية في جميع الظروؼ واألحواؿ
وأف يكوف قدوة حسنة في سموكو ومعاممتو مستقيما في عممو  ،محافظا عمى أرواح الناس
وأعراضيـ  ،رحيما بيـ وباذال جيده في خدمتيـ وتقوـ المسؤولية الطبية بيف الطبيب والمريض

عمى بذؿ العناية وعدـ اإلىماؿ وليس الشفاء.
مادة : -2

كؿ عمؿ طبي يجب أف يستيدؼ مصمحة المريض المطمقة وأف تكوف لو ضرورة تبرره وأف يتـ
برضائو أو رضاء ولي أمره أف كاف قاص ار أو فاقداً لوعيو.
المادة : -3
ال يجوز إنياء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابؿ لمشفاء وميما رافؽ ذلؾ مف آالـ

سواء ذلؾ بتدخؿ مباشر أو غير مباشر  ،ما عدا موت الدماغ فيكوف حسب الشروط العممية
المعتمدة مف النقابة.
الفصؿ الثاني
واجبات الطبيب العامة
المادة : -4
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يحظر عمى الطبيب الذي يشغؿ منصبا ما أف يستغؿ ىذا المنصب سواء كاف إداريا أو سياسياً
أو اجتماعيا لغايات مينية تستيدؼ زيادة مرضاه  ،كما يحظر عميو استغبلؿ وظيفتو لمحصوؿ

عمى كسب مادي مف المرضى.
المادة (: -5
أ -يحظر عمى الطبيب اإلعبلف عف نفسو أو القياـ بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرؽ النشر
أو الدعاية أو بكتابتو عمى الموحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية القابا أو اختصاصات لـ

ينميا بشكؿ قانوني  ،عمى أنو يجوز لو اإلعبلف مرة واحدة في الصحؼ لمدة ال تزيد عف أسبوع
عند بدء مزاولتو لمعمؿ أو عند انتقالو إلى مكاف آخر أو عند حصولو عمى اختصاص جديد.

ب-يحؽ لمطبيب عند تغيبو عف مركز عممو لمدة شير أو عند تغيير ساعات عممو أف يعمف عف
ذلؾ في الصحؼ لمدة يوـ واحد شريطة أف يخبر النقابة عف تغيبو عف مركز عممو.
المادة (: -6
يحظر عمى الطبيب القياـ بأي عمؿ أو تقديـ نصيحة مف شأنيا أضعاؼ مقاومة األشخاص

الجسدية أو العقمية إال في الحاالت التي يقتضييا العبلج الطبي كالتخدير مثبل المادة () : –7

تكوف البلفتة التي يضعيا الطبيب عمى مدخؿ عيادتو بمقياس ال يتجاوز  40 ×30سـ ويجوز لو
أف يضع الفتة أخرى عمى واجية العيادة أو عمى شرفتيا عمى أف ال يتجاوز قياسيا 100×70
ويحؽ لو وضع سيـ واحد يشير إلى مكاف العيادة إذا كانت ىذه في شارع فرعي ويجب أف ال

يسجؿ عمى البلفتة سوى المعمومات المسموح باإلعبلف عنيا والواردة في الفقرة أ مف المادة
الخامسة مع مراعاة أف تكوف البلفتة ذات شكؿ الئؽ خاؿ مف الزخارؼ التزيينية كما يحؽ

لمطبيب أف يضع عمى مدخؿ مكاف سكناه الفتة واحدة عمى أف ال يتجاوز قياسيا عف ×30

40سـ.
المادة (: -8
تحوي أوراؽ الوصفات الطبية المعمومات المسموح بإدراجيا في إعبلف الصحؼ والبلفتات فقط

ويجب أف يذكر عمى الوصفة الطبية اسـ المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب واف تكوف

الوصفة واضحة الخط وحاوية عمى شروط استعماؿ العبلج.
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المادة (: -9
أعداد مينيا الئقا ويجب أف تتوفر في العيادة المواصفات
ال تجوز الممارسة في أمكنة غير معدة
ً
التي يقررىا مجمس النقابة ويحؽ لمجمس النقابة التفتيش عمى عيادات األطباء كمما رأي ضرورة
لذلؾ  ،وتنظيما لتمركز األطباء في البنايات يضع المجمس التعميمات المناسبة لتحديد مواقع

العيادات ومواصفات ووجود أكثر مف عيادة في بناية واحدة.
مادة (: -10
يحظر عمى الطبيب:

أ-المجوء إلى أساليب يمكنيا أف تسؼ بمينة الطب وخاصة منيا ما يدخؿ في زمرة الغش
والتدجيؿ واإلدعاء باكتشاؼ طريقة لمتشخيص أو العبلج غير مثبتة عميما.
ب-الكتابة في الصحؼ والمجبلت واستعماؿ أية وسيمة أخرى لمنشر بأسموب يفيـ منو الدعاية
الشخصية أو بشكؿ يسيء إلى المينة والى حقوؽ الزمالة الطبية والميف الطبية األخرى.

ج-إقامة أي نوع مف العبلقات تقوـ عمى السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي مف زمبلئو أو مع
المؤسسات الطبية أو مؤسسات الميف الطبية األخرى وأفرادىا  ،أو استخداـ مف يقوـ بيذا العمؿ.
د-بيع العينات الطبية سواء كاف ذلؾ لمريض أو لي شخص أو مؤسسة.
ىػ ممارسة أي عمؿ يتنافى مع كرامة المينة وعدـ إتياف أي عمؿ مف األعماؿ التالية: -
 1السماح باستعماؿ اسمو في ترويج األدوية والعقاقير ومختمؼ أنواع العبلج. 2إعارة اسمو إلغراض تجارية بأية صورة مف الصور. 3طمب أو قبوؿ مكافأة أو أجر ميما يكف نوعو لقاء التعيد بوصؼ أدوية أو أجيزة معينةلممرضى  ،أو لقاء إرساليـ إلى مستشفى أو مصح عبلجي أو دور لمتمريض أو صيدلية أو

مختبر محدد في داخؿ األردف أو خارجو.

 4إجراء االستشارات في محاؿ تجارية أو في ممحقاتيا مما ىو معد لبيع األدوية أو األجيزةبقصد النصح باستعماليا سواء أكاف ذلؾ بالمجاف أو نظير مرتب أو مكافأة.
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 5ال يجوز لمطبيب أف يتقاسـ أجرة مع أي مف زمبلئو أال مف يشترؾ معو في العبلج فعبل ،كما ال يجوز لو أف يعمؿ وسيطا بأجر لطبيب آخر أو مستشفى أو مخبر بأية صورة مف

الصور.
 6يحظر عمى الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دوف أف يسبؽ ذلؾ فحص طبي.المادة : -11
عمى الطبيب أف ينتخب المزاحمة غير المشروعة في المينة  ،وحماية الدجاليف الذيف يأتوف

أعماال مخالفة لمقانوف في أي مف فروع الطب.
الفصؿ الثالث
واجبات الطبيب تجاه المرضى
المادة : -12

عمى الطبيب عند قبولو رعاية أي شخص سواء في عيادتو الخاصة أو في أي منشأة صحية أف
يبذؿ كؿ جيده وطاقتو لتقديـ العناية والعطؼ واإلخبلص لكؿ المرضى عمى حد سواء.

المادة : -13
عمى الطبيب في مجاؿ الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية: -
أ-حرية المريض في اختيار الطبيب.
ب-حرية الطبيب فيما يصفو مع مراعاة ظروؼ المريض المادية.
ج-فيما عدا حاالت الطوارئ واإلسعاؼ  ،لمطبيب الحؽ في رفض المعالجة ألسباب مينية أو
شخصية.
د-يمكف لمطبيب أف يمتنع عف معالجة مريضو بشرط: -
 1أف ال يضر ذلؾ بمصمحة المريض. 2أف يقدـ المعمومات البلزمة لمواصمة العبلج.121

المادة : -14
تقتضي ممارسة الطب في بعض األحياف إعطاء وثائؽ أو تقارير أو مصدقات يحددىا القانوف

وكؿ وثيقة مف ىذا النوع يجب أف تحمؿ توقيع الطبيب الذي يعطييا مميو اًر بخط يده

أ-يجب عمى الطبيب عند إعداده لمتقرير الطبي أف ال ينسى أنو ممزـ بسر المينة إال في
الحاالت التي يحددىا القانوف:

ب-يجب عمى الطبيب عند إعداده لتقرير الطبي أف يتوخى الموضوعية والدقة.
ج-يستحسف أف يبيف في التقرير األسباب التي أوجبت كتابتو.
د-يجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير موافقة لميدؼ المطموب.
ىػ عمى الطبيب عند كتابة التقرير أف يفرؽ بيف المعمومات التي حصؿ عمييا نتيجة لمفحص
الذي أجراه ونتيجة لمبلحظاتو الخاصة  ،وبيف المعمومات التي يعطييا المريض أو أي شخص

آخر  ،واذا اضطر ألف يدوف في التقرير تشخيص أو معاينة طبيب آخر فعمية أف يسجؿ اسـ

الطبيب وعنوانو في التقرير.

و-عمى الطبيب أف يتأكد مف شخصية طالب التقرير.
ز -يجب تدويف تاريخ الفحص بشكؿ واضح في التقرير  ،وتاريخ إعطائو وتوقيع الطبيب الذي
أعطاه مع ذكر عنوانو.

ح-يجب أف ال يحوي التقرير الطبي سوى معمومات طبية.
ط-أف إعطاء تقرير طبي مغرض أو بقصد المجاممة يعتبر خطأ يحاسب عميو.
المادة (: -15
ال يجوز لمطبيب إعطاء تقرير عف متوفى لـ يشيد نزعو أو لـ يطمع عمى مرض موتو السابؽ
لوفاتو إال بعد أف يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرتو الطبية وفي الحوادث المشتبو بكونيا جنائية

عميو إعبلـ السمطات القضائية التي تكوف حينئذ صاحبة الحؽ في إجازة الدفف بعد الفحص مف
قبؿ الطبيب الشرعي فحصا ظاىريا أو تشريحيا وعمى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي
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تنتيي بالموت أف يمتنع عف إعطاء شيادة وفاة وأف يخبر السمطات التي يعود إلييا حؽ التصرؼ

بالواقعة.

المادة (: -16
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكوف موضوع مسؤولية الطبيب المينية وال
سيما ما يقع منيا أثر إجراءات طبية فعمى الطبيب في مثؿ ىذه الوقائع أف يمتنع عف إعطاء

شيادة وفاة وأف يخبر أقرب سمطة مختصة ويحاوؿ أخبار العائمة بدوف تأخير أف أمكف.
المادة (: -17

عمى الطبيب ميما يكف عممو أو اختصاصو أف يقوـ باإلسعاؼ األولي لممريض الميددة حياتو
بالخطر ما لـ تكف ىناؾ قوة قاىرة تحوؿ دوف ذلؾ وعندما ال يكوف باإلمكاف توفير العناية الطبية

لو مف قبؿ طبيب اختصاصي.
المادة (: -18

إذا طمب الطبيب بشكؿ طارئ إلسعاؼ مريض عاجز أو فاقد لقدرتو عمى التصرؼ ولـ يتمكف
مف الحصوؿ عمى الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلؾ في حينو  ،فعميو أف يقوـ
بالمعالجة البلزمة دوف النظر إلى أي اعتبار آخر.

المادة (: -19
يمكف إخفاء خطورة المرض عف المريض وال يجوز البوح لو بالترجيح المميت إال بكؿ حيطة
وحذر  ،ولكف يجب أف يحاط األىؿ عمما في حالة إخفاء األمر عمى المريض.
المادة (: -20
عمى الطبيب طبقا لمقوانيف النافذة أف يخبر المراجع الصحية المختصة عف معالجتو مريضا

مصابا بمرض سار أو معد أو يمس أمف المجتمع أف يعطي إرشادات الوقاية الصحية لموسط
الذي يعيش فيو ذلؾ المريض وكذلؾ النصائح واإلجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة.
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المادة (: -21
ا-مع مراعاة القوانيف المرعية يحظر عمى الطبيب إجراء اإلجياض االختياري بأية وسيمة كانت
إال إذا كاف استمرار الحمؿ خط اًر عمى حياة الحامؿ ويشترط حينئذ: -

 1-أف يتـ اإلجياض مف قبؿ طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى

مرخص.

 2أف يحرر محضر بتقرير الحاجة الممحة لئلجياض قبؿ إجراء العممية. 3أف تنظـ منو أربع نسخ أو أكثر حسب المزوـ يوقعيا األطباء والمريضة وزوجيا أو وليياوتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.

ب-إذا رفضت الحامؿ إجراء العممية رغـ توضيح الطبيب ليا خطورة وضعيا فعميو االمتثاؿ
إلرادتيا بعد تثبيت معارضتيا.

الفصؿ الرابع
سر المينة
المادة ( : -22
يدخؿ في نطاؽ السر الطبي كؿ ما يطمع عميو الطبيب مف أحواؿ مريضو الصحية واالجتماعية
وما قد يراه ويسمعو أو يفيمو مف مريضو أثناء اتصالو الميني بو مف أموره وأمور غيره.
المادة (: -23
عمى الطبيب إال يفشى بدوف موافقة مريضو معمومات حصؿ عمييا أثناء عبلقتو المينية إال في
األحواؿ التي يتطمبيا القانوف وال يشترط في السر أف ينبو المريض طبيبو لمحفاظ عمييا.

المادة ( : -24
يجوز إفشاء سر المينة بأحد األسباب اآلتية: -
أ-لممريض نفسو لما يتعمؽ بو مف مرضو أو مستقبمو.
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ب-لموصي أو الولي فيما يتعمؽ بسر مريض قاصر أو غير مدرؾ.
ج-لذوي المريض إذا عرؼ أف ليذا اإلفشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض ال تساعده
عمى إدراؾ ذلؾ.

د-أثناء خبرة طبية قضائية أو طبابة شرعية.
ىػ عندما تقتضي الضرورة حفاظا عمى أمف المجتمع الصحي.
و-يمكف لمطبيب أثناء تأدية شيادتو كخبير طبي أف يذكر سوابؽ المريض المفحوص المرضية
إذا حصؿ عمى طمب خطي مف قبؿ القضاء يسمح لو بذلؾ.

ز-في الحاالت التي يحددىا القانوف مثؿ حاالت العدوى والتبمي عف الوفيات والوالدات وبعض
األمراض الصناعية التي تؤثر عمى الصحة العامة.
ح-ألغراض عممية ولمبحوث الطبية دوف ذكر األسماء والصور المعرفة.
الفصؿ الخامس
حقوؽ الزمالة
المادة (: -25
يجب أف تسود عبلقات األطباء ببعضيـ صبلت الزمالة الحسنة التي تضمف توفر االحتراـ والثقة

المتبادلة فيما بينيـ وتيسر سبؿ تعاونيـ في كؿ ما يخدـ المرضى ويحفظ مكانة المينة.
المادة (: -26

عمى األطباء تحاشي وقوع ما يسيء إلى عبلقات الزمالة وأف يسعوا إلى حؿ ما قد يحصؿ بينيـ
مف خبلفات بطريؽ التفاىـ الودي  ،واذا استعصى ذلؾ رفع األمر إلى النقابة.
المادة (: -27
يحظر عمى الطبيب بشكؿ مطمؽ أف يطعف بأحد زمبلئو أو أف يردد اإلشعاعات التي تسيء إليو

أو تؤذيو في ممارستو لمينتو.
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المادة (: -28
مف حؽ الطبيب أف يستقبؿ في عيادتو كؿ المرضى دوف التزاـ نحو أي طبيب آخر سبؽ لو أف
عالجيـ.
المادة (: -30
عمى الطبيب أف يقترح إجراء االستشارة الطبية إذا تطمبت ظروؼ المعالجة ذلؾ وعميو أف يقبؿ

إجراء االستشارة إذا طمب المريض أو أىمو إجرائيا ،وفي كمتا الحالتيف فاف الطبيب المعالج يقترح
استشارة الطبيب الذي يراه أىبل لذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار رغبات المريض والقبوؿ مبدئيا
بااللتقاء بكؿ طبيب مسجؿ في سجؿ النقابة إذا لـ تكف لديو أسباب ىامة تبرر عدـ القبوؿ ،

ويكوف مكمفا بتنظيـ إجراءات االستشارة واذا كاف الطبيب المداوي ال يرى ضرورة لقبوؿ ما يطمب
منو فبإمكانو االنسحاب دوف أف يكوف ألحد الحؽ في طمب تفسير لذلؾ منو وينطبؽ ىذا عمى

اختيار الجراح أو أي اختصاص آخر أو مؤسسة عبلجية.
المادة (: -31

يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عف إبداء ما يسيء إلى أي منيما لدى المريض أو ذويو وبعد
االستشارة يتـ تحرير االستنتاجات وأسموب المعالجة موقعا واذا لـ يحرر ذلؾ فأنو يعني مشاركة

المستشار لمطبيب المعالج في رأيو.
المادة (: -32

إذا اختمفت وجيات النظر أثناء االستشارة في أمر لـ يمكف التغمب عميو يحؽ لمطبيب المعالج أف
يرفض تطبيؽ أسموب المستشار في المعالجة  ،واذا كانت االستشارة مقبولة مف قبؿ المريض أو
وليو فممطبيب المعالج الحؽ بالتخمي عف رعاية المريض طيمة مدة عبلجو ىذه.

المادة (: -33
عند عدـ االتفاؽ مع أحد الزمبلء في طريقة العبلج يجب التقميؿ مف ردة الفعؿ أماـ المريض إلى

الحد األدنى إال في حاالت الخطأ الطبي الجسيـ فيحؽ لو تقديـ شكوى خطية لمجمس النقابة.
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المادة ( : -34
ليس مف حؽ الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خبلؿ الفترة المرضية التي تمت بشأنيا

االستشارة إال بعمـ الطبيب المعالج وموافقتو.
المادة (: -35

يتداوؿ األطباء المستشاروف مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزؿ عنو وعف ذويو.
المادة (: -36
ال يسمح لمطبيب أف يدير عيادة زميؿ لو بصورة مؤقتة لمدة تزيد عف شير واحد متصؿ إال

بموافقة مجمس النقابة عمى أف ال تزيد عف سنة.
المادة (: -37

ال يجوز لمطبيب أف ينيب عنو بصورة مؤقتة لمراقبة ومعالجة مرضاه إال طبيبا مسجبل في النقابة
ومرخصا لو بالعمؿ وفي نفس االختصاص.
المادة ( : -38
ال يجوز أف تدار عيادة طبيب في حالة غيابو عنيا خارج الببلد لمدة تزيد عف ستة أشير إال

بموافقة مجمس النقابة.
المادة (: -39

ال يجوز أف يكوف لمطبيب أكثر مف عيادة واحدة  ،ومف الممكف أف يكوف لو عيادة ثانية بعد
موافقة مجمس النقابة ،وذلؾ عندما تستدعي مصمحة سكاف المنطقة ذلؾ ولكف يجب أف تسحب

ىذه الموافقة عندما تفتح عيادة مف نفس االختصاص في ىذه المنطقة تؤمف حاجة السكاف  ,ال

يجوز بأية حاؿ أف يكوف لمطبيب إضافة لعيادتو الرئيسية أكثر مف عيادة ثانوية.
المادة (: -40
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص أو عاـ فأنو يطبؽ عمى اشتراؾ طبيب آخر في

معالجتو ما طبؽ في المادة (  )30بشأف االستشارة الطبية مع مراعاة النظـ اإلدارية في المشافي
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العامة وال يجوز ألي طبيب أف يتصؿ بيذا المريض عبلجيا إال بموافقة الطبيب المعالج أو مف
ينوب عنو.

الفصؿ السادس
األتعاب واألجور
المادة (: -41
لمنقابة الحؽ في وضع حد أدنى وحد أعمى لؤلجور الطبية ويحظر عمى الطبيب تقاضي أجور

أقؿ أو أعمى مف األجور المقررة مف النقابة  ،ولكف الطبيب حر في أف يقدـ خدمات مجانية
عندما يدفعو ضميره إلى ذلؾ ويحظر عمى الطبيب استيفاء أية أتعاب مف زمبلئو األطباء  ،كما

جرت العادة أف يعالج األطباء مجانا عائبلت زمبلئيـ وطبلب الطب عمى أف المطالبة بأتعاب

مف ىؤالء ال يشكؿ مخالفة مسمكية.
المادة (: -42

ال يجوز اإلعبلف عف أوقات محددة لممعالجة المجانية ولمطبيب الحؽ في أداء واجبو مجانا
ألسباب وجدانية وانسانية في جميع األوقات.
المادة (: -43
أف المعالجة بطريؽ المقاولة محظورة سواء أكاف ذلؾ عمى أساس مدة المعالجة أو نتيجتيا
يستثنى مف ذلؾ العمميات الجراحية والوالدة والعبلج الطبيعي واالستطباب في مصحات

االستشفاء
المادة (: -44
إذا قاـ طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروؼ اقتضتيا طبيعة العممية فإف لو الحؽ في تقاضي

أتعابو مف أجر العممية مباشرة..
المادة (: -45

اجتماع الطبيب المعالج مع زميؿ آخر في استشارة طبية يبرر حصولو عمى أتعاب خاصة.
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المادة (: -46
ينظـ الطبيب سجبل لمرضاه يدوف فيو التشخيص والعبلج وعميو االحتفاظ بمثؿ ىذا السجؿ مدة

ال تقؿ عف خمس سنوات.
الفصؿ السابع

صبلت األطباء بأعضاء الميف الطبية األخرى.
المادة (: -47
يجب أف تسود عبلقات األطباء بأعضاء الميف الطبية األخرى روابط التعاوف واالحتراـ ومراعاة
استقبلؿ مصالح الجميع والحرص عمى عدـ اإلساءة إلييـ ماديا ومعنويا وتجنب كؿ تدخؿ ال

تتطمبو مصمحة المريض أو المينة وكؿ خمؿ يصيب ىذه العبلقات يرفع إلى النقابات المينية

ذات العبلقة.
المادة (: -48
ال يجوز لمطبيب الممارس أف يشارؾ في أي مؤسسة دوائية أو مخبرية باستثناء الشركات
المساىمة كما ال يجوز أف يتقاضى أي راتب أو عمولة أو ىبة باستثناء العينات واليدايا التي

يجري توزيعيا بشكؿ عاـ مف أية مؤسسة متصمة بالعمؿ الطبي.
المادة (: -49

عمى الطبيب أف يمتنع عف إعطاء أي شيادة خطية بشأف أي مستحضر طبي إال لغايات عممية

وبأسموب عممي دوف ذكر لبلسـ التجاري أو اسـ المصنع المنتج .

129

نظام مناوبة األطباء الخصوصيين
رقم ( ) 49لسنة 9194
)صادر بالستناد لمفقرة ( )93من المادة ( )43والفقرة (ج)
من المادة ()92من قانون نقابة األطباء رقم ( )94لسنة 9198
المادة (: )1
يسمى ىذا النظاـ ( نظاـ مناوبة األطباء الخصوصييف لسنة  )1973ويعمؿ بو مف تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.
المادة (: (2

يطبؽ ىذا النظاـ عمى كافة األطباء الذيف يعمموف في حقؿ الطب العاـ.
المادة (: (3
يستثنى مف ىذا النظاـ األطباء الذيف تجاوزوا الخمسيف مف عمرىـ بقرار مف مجمس النقابة
واألطباء المصابيف بأمراض تمنعيـ مف القياـ بالمناوبة وذلؾ بتقرير مف لجنة طبية تعينيا النقابة

والطبيبات إذا رغبف ذلؾ وأطباء الشركات المساىمة العامة.
المادة (: (4

تكوف فترة المناوبة مف الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.
المادة (: (5
يتـ اإلعبلف عف أسماء المناوبيف وأماكف استقباؿ مرضاىـ بالصحؼ المحمية ووسائؿ اإلعبلـ
األخرى.
المادة (: (6
يترتب عمى الطبيب المناوب معالجة أي مريض يأتيو في مركز مناوبتو كما يترتب عميو زيادة

أي مريض في بيتو إذا قدر أف حالتو الصحية تستدعي ذلؾ.
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المادة (: (7
عمى الطبيب المناوب أف يؤمف بديبل عنو إذا حالت ظروؼ قاىرة دوف قيامو بالمناوبة عمى أف
يعمـ المجنة الفرعية في منطقتو بذلؾ كما عميو إببلغيا أيضا إذا تعذر عميو إيجاد البديؿ.

المادة (: (8
إذا قصر الطبيب بالقياـ بأي مف الواجبات المفروضة عميو بموجب ىذا النظاـ أو تأخر أو امتنع

بدوف مبرر عف القياـ بما ذكر فيعاقب بعد إدانتو بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة ()53

مف قانوف نقابة األطباء.
المادة (: (9

يحدد مجمس النقابة بقرار يعمف في وسائؿ اإلعبلـ المختمفة المدف التي يتـ فييا تطبيؽ ىذا

النظاـ وعدد األطباء المناوبيف فييا حسب عدد السكاف والمراكز التي يداوـ فييا األطباء

المنابوف.

المادة ( : ) 10
يتقاضى الطبيب المعالج األجور وفؽ تعرفة يضعيا مجمس النقابة بموافقة الييئة العامة.
المادة (: (11
ال يعفى ىذا النظاـ األطباء غير المناوبيف مف القياـ بواجباتيـ اإلنسانية .
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