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تقــــدیـــــــم

ي إعمال نصھ لیس حرفیا بل تواصال مقننا لیصبح أداة أن روح القانون ھ

مجتمعیة ال تنال بقدر ما تعطى

واقدس الرساالت وأعظمھا والتي اشتقت من اسم الحق جل وعال ھي 

الرحمة آلتي ھي جوھر رسالة الطبیب فى كل زمان ومكان فمثلما یكون العقاب 

النھایة لتقویم السلوك أحیانا قاسیا إال أن معامالت الرحمة بداخلة تترجم فى 

وتھذیبھ 

كان دافعي األول لیكون ھو المردود القیمى لھذا العمل الذى بین أیدیكم 

وثمة توصیف للطبیب بدایة باعتباره إنسان فكم من العفویان غیر المقصودة قد  

وكثیرا جنائیا فى محاذیر شتى حاولنا آن نعرض لھا باستقراء –توقعھ أحیانا 

اتیر للبحث فى مكنوناتھا عن ما یؤصل دور الطبیب  ویرسخ دورة القوانین والدس

كقدیس عابد فى مھنتھ ومحراب كل ذلك أعمال األعراف والتقالید باعتبارھا كنز 

.الموروثات الذى وضعة المشروع نصب عینة وھو یقوم مقام القاضي

قد نأوا بعیدا  بممارستھم عن -لظروف خاصة –وكون فئة مجتمعیة 

ط   الطبیعي كان البد وان یكون الطبیب خط دفاعھم  البشرى األول سویة الخ

باعتبارھم بدایة جزئیة تنمویة إضافة إلي كونھم أصحاب حاجات  فى مسیس 

الحاجة لبرامج توعیة وإنماء  نفسي حتى تعینھم لیأخذوا مكانھم األثیر فى خطھ 

التنمیة لبالدھم 

ة الذى یجب أن یتصف بھ كل ممارس وتأكیدا تعلمون أن معامل األمان

لمھنة الطب بدایة منكم آیھا األبناء طلبة كلیات الطب والذین یشكلون بمشیئة اهللا 

تعالى النواة الصالحة ألطباء المستقبل الذین كتب علیھم القدر وحده أمانة بمواجھھ 

األولى للمشكل الطبي
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العلمي الجید ھو فكونكم تتذرعون بالمواثیق والفضیلة ناھیكم عن التأھل

ما سوف یعنیكم على التصدي باقتدار الضعف اللحظات اإلنسانیة وھى لحظة األلم 

لتكونوا بلسما لكل محتاج وتریاقا لكل مریض واهللا ولى التوفیق

المؤلف
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إھداء

.أرجو أن تختار ھي الكلمات

.لھم ألنني اقتطعت كثیرا من حقوقھمعذرا 

ألصحاب الحق األول فى كل شئ
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

القوانین واللوائح المنظمة لمھنة الطب

سلوكھم وأعمالھم الطبیة حتى ال یقعوا تحت طائلة القا        

الطبي عن أخطاء مھنیة وما تبدو كأنھا أخطاء بحكم القانون فاألطباء مسئولین عن 

.ر القانونیة المرتبطة بعمل الطبیب ومھنتھمن االمو

:وینظم مزاولة مھنھ الطب في جمھوریة مصر العربیة قانونان

. ویسمى قانون مزاولة مھنة الطب١٩٥٤لسنة ٤١٥القانون رقم -١

لسنھ ٢٣٤والمعدل بقرار وزیر الصحة رقم   ١٩٤٩لسنة   ٦٢القانون رقم   -٢

. الخاص بنقابات المھن الطبیة١٩٧٤

في شأن مزاولة مھنة الطب١٩٥٤لسنھ ٤١٥قانون رقم 

باسم االمھ

رئیس الجمھوریة 

من القائد ١٩٥٣فبرایر سنة ١٠بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري الصادر فى 

.العام للفوات المسلحة وقائد ثورة الجیش

.١٩٥٣یونیة ١٨وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في 

٦٧بمزاولة مھنھ الطب المعدل بالقانون رقم ١٩٤٨ھ لسن١٤٢وعلى القانون رقم 

.١٩٥٣لسنة ٨٤والمرسوم بالقانون رقم ١٩٤٩لسنة 

. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

. وبناءا على ما عرضھ وزیر الصحة العمومیة وموافقة مجلس الوزراء
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:أصدر القانون االتى

أو إجراء عملیة جراحیة ال یجوزألحد إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض : ١مادة 

الطبي المعملي بأیة طریقة كانت أو وصف نظارات طبیة وبوجھ عام مزاولة مھنة 

الطب بأیة صفھ كانت أال إذا ك      

. لمھنة التولید

ویستثنى من شرط الجنسیة األجانب الذین التحقوا      

.١٩٤٨لسنة ١٤٢قبل العمل بأحكام القانون رقم 

): ١(٢مادة  

.التدریب االجبارى المقرر

ویتم التدریب االجبارى بان   

التي تقرھا الجامعات وذلك تحت إشراف ھیئة التدریس بكلیات الطب أو من تندبھم 

ذلك و 

. الصحة

وامضي بعد حصولھ على ھذا المؤھل تدریبا ل       
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. كلیات الطب

): ٢(٣مادة  

. المصریةالعمومیة قبل كل امتحان من بین من ترشحھم مجالس كلیات الطب 

وثیقة أخرى مقامھا وعلیھ أن یؤدى رسما لال       

. الرسم في حالة عدولھ عن دخول االمتحان أو عدم اإلذن لھ بدخولھ

الصحة العمومیة فإذا رسب الطالب في االمتحان ال یجوز لھ أن یتقدم إلیھ أكثر من 

.االمتحان بنجاح شھاده بذلك

): ١(٤مادة  
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لب

. االجبارى اذا لم یكونوا قد أدوا ما یعادلة بالخارج

یقدم طالب القید بالسجل الى وزارة الصحة طلبا موقعا علیھ منة یبین            ): ٢(٥مادة

أو الدبلوم أو فیھ اسمھ ولقبھ وجنسیتھ ومحل إقامتة ویر فق بھ اصل شھادة الدرجة

وكذا ما   ( 

 (

م الحاصل علیة والجھة الصادر منھا وتاریخ شھادة        اقامتة وتاریخ الدرجة أو الدبلو    

. صورة من ھذا القید الى المرخص لھ بمزاولة المھنة

. الیجوز للطبیب المرخص لة فى مزاولة المھنة أن یفتح اكثر من عیادتین      : ٦مادة  

وعلیھ أن یخطر    

.حصول التغییر

: ٧مادة  

أو بوسائل اخرى غیر مشروعة یلغى بقرار من         

. االسم المقید نھائیا منة وتخطر بھ نقابة االطباء البشریین والنیابة العامة بذلك

.ھیئاتھا التادیبیة بوقف طبیب عن مزاولة المھنة أو بشطب اسمھ

تتولي وزارة : ٨مادة 

المرخص لھم فى مزاولة  المھنة وتقوم سنویا بنشر ما یطرا علیة من تعدیالت 

: ٩مادة  

ألخطار  
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ألطباء ال تتوافر فیھم الشروط  المنصوص علیھا فى المادة األولى بالقیام باألعمال 

.الطبیة التى یؤذن لھم بمباشرتھا

. غیر قابلة للتجدید وفقا للشروط المبینة فى ھذا الترخیص

.من فروع الطب وكانت خدماتھ الزمة لعدم توافر امثالھ فى مصر

اولة مھنة الطب مدة خدمتھم ولو لم تتوافر        فى إحدى كلیات الطب المصریة فى مز      

.فیھم الشروط المنصوص علیھا فى المادة األولى

یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتین وبغرامة ال تزید على مائتي جنیھ            : ١٠مادة  

.بالعقوبتین معاالقانون وفى حالة العود یحكم

.الحكام ھذا القانون

:یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا فى المادة السابقة : ١١مادة 
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-أوال

مل  

.مزاولة مھنة الطب

-ثأنیا

. كان لسبب مشروع غیر مزاولة مھنة الطبطبیة ما لم یثبت أن وجودھا لدیھ 

یعاقب بغرامة ال تجاوز الف قرش كل من یخالف احكام المادة السادسة            : ١٢مادة  

واذا كانت المخالفة بسبب فتح اكثر من عیادتین یجب الحكم ایضا بغلق ما زاد عن          

. المصرح بھ منھا

): ١(١٣مادة 

.العمومیة

): ٢(مكرر ١٣مادة  

مأمورى الضبط القضائى    

.أو القرارات المنفذة لھ

: ١٤مادة 

. المنصوص علیھا فیھ

: ١٥مادة 
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صاھا 

.عند االقتضاء

١٩٤٨لسنة ١٤٢یلغى القانون رقم  :  ١٦مادة  

كما  . 

.ما یخالف ھذا القانون من احكامیلغى جمیع

: ١٧مادة  

. یخصھ

.تاریخ نشره فى الجریدة الرسمیة

١٩٥٤و سنة یولی٢٣-١٣٧٣ذى القعدة سنة ٢٢صدر بقصر الجمھوریة فى 

تعرض لوصف االحوال والظروف التى تعتبر مزاولة لمھنة الطب فجاء فى المادة     

.  األولى

.ابداء المشورة الطبیة ولو بغیر الكشف الطبى على المرضى أو القیام بالعالج-١

ى متابعة المریض فى المستشفى أو بعیادتة أومنزل المریض         عیادة المریض أ    -٢

.بقصد العالج

٣-

م ولكن ھذه االباحة الصغرى لفئات اخرى من الناس كالحالقین والحكیمات وغیرھ       

. قد ألغیت بصدور ھذا القانون
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٤-

. الصحة كالمولدات والحكیمات

٥- :

لمھنة الطب ویعاقب اى شخص یقوم بكتابة ادویة أو وصفھا اذا لم یكن مرخص لھ 

. بمزاولة مھنة الطب

: عالج المرضى  -٦

لة   یتضح أن القانون منع جمیع وسائل عالج المرضى اال لمن یبیح لھ القانون مزاو

.مھنة الطب

: والقانون أوجز االعمال الطبیة باالتى    

١٩٨وسائل العالج الطبي المحرم القیام بھا على غیر االطباء غیر أن القانون رقم 

١٩٥٦

. وتحتاج الى العالج النفسى أو التنویم المغناطیسى

: لى-٧

.والبرازعلى المریض كعینات البول 

٨- :

.مصرح ألرباب مھنة صناعة النظارات وصفھا
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: شروط مزاولة مھنة الطب   

:یجب أن تتوافر الشروط الثالث االتیة

.ة ویشترط لقید مقدم الطلبالقید بسجل االطباء بوزارة الصح-١

. حصولھ على شھادة بكالوریوس الطب والجراحة من الجامعات المصریة-ا

شھادة درجة أو دبلوم أجنبي معادل للدرجة السابقة بشرط أن یصدر بھا قرار -ب

.من لجنة المعادلة بالمجلس االعلى للجامعات

وتاریخ الدرجة الحاصل ویقید بالسجل أسم الطالب ولقبھ وجنسیتھ ومحل اقامتھ 

.علیھا والھئیة الصادرة منھا وتاریخھا

٢- :

. بسجل االطباء بوزارة الصحة مبینا بھ كل البیأنات السابقة

: مصرى الجنسیة أن یكون   -٣

:مصر فى االحوال االتیة 

١-

. إلخ...العربیة وإیطالیا و الیونان وبریطانیا

نون رقم  -٢ لسنة  ٤٢ا

.وذلك ألن شرط الجنسیة لم یكن موجودا قبل صدور ھذا القانون١٩٤٨

ومما سبق یتضح أن القانون قد اعتبر إباحة مزاولة مھنة الطب مستندا الى 



١٧

:ین اعتبر أنھ ارتكب جریمت

.مزاولة المھنة بدون ترخیص: ألولىا

.احداث جرح بغیره عمدا: الثانیة

عند  :

التخصص الدقیق حدوث األوبئة أو االخطار العامة أو فى بعض التخصصات ذات

.واشترط القانون االخذ براى مجلس نقابة االطباء البشریین ولمدة محدودة

 :

: تحت طائلة القانون بسبب مزاولة  مھنة الطب وتشمل المخالفات االتیة 

.رخیص مزاولة المھنةمزاولة مھنة الطب دون الحصول على ت-١

٢-

.مسموعا

.أنتحال صفة الطبیب أو لقب طبیب اخر مصرح لھ بمزاولة المھنة-٣

.فتح الطبیب المصرح لھ بمزاولة المھنة اكثر من عیادتین-٤

عدم أخطار وزارة الصحة بعنوان العیادة وبكل تغییر دائ   -٥

.فى خالل شھر من تاریخ فتح العیادة أو حدوث التغییر

٦-

.ن یكون تاجرا لبیع ھذه االدواتان بسبب مشروع كالم یثبت أن وجودھا ك



١٨

تقالید مھنة الطب

متضمنا ١٩٤٩لسنة  ٦٢نون رقم  

١٩٧٤٣٣٨لسنة ٢٣٤

:وفیھا نظمت٥/٩/٢٠٠٣بتاریخ ٢٠٠٣

.حو مھنتھمواجبات االطباء ن.         * واجبات االطباء نحو المجتمع* 

.واجبات االطباء نحو زمالئھم.        * واجبات االطباء نحو مرضاھم* 

٢٠٠٣لسنة ٣٣٨وتنص الالئحة على قرار وزیر الصحة والسكأن رقم 

.باصدار الئحة اداب ومیثاق شرف مھنة الطب

: ١مادة  

:االطباء أو من ینوب عنھ

اقسم باهللا العظیم

.....أن أراقب اهللا فى مھنتي

وأن أصون حیاة األنسان فى كافة أدوارھا في كل الظروف واألحوال باذال وسعى 

.في استنقاذھا من الھالك والمرض واأللم والقلق

.وأن احفظ للناس كرامتھم واستر عورتھم واكتم سرھم

وأن أكون على الدوام من    

.للصالح والخاطئ والصدیق والعدو

.وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع األنسأن ال آلذاه

.متعأونین على البر والتقوى

.واهللا على ما أقول شھید.        ورسلھ والمؤمنین 



١٩

واجبات الطبیب : الباب الثانى 

واجبات الطبیب نحو المجتمع: أوال

: ٢مادة  

لمرضاة اهللا وخدمة المجتمع ا    

.السلم والحرب وفى جمیع االحوال

: ٣مادة

. زمالئھ أو تالمیذهمنزھا عن االستغالل بجمیع صوره لمرضاه أو 

على الطبیب أن یسھم فى دراسة سبل حل المشكالت الصحیة للمجتمع وأن          :٤مادة  

.  ةالسیاسات والخطط الصحی

: ٥مادة

. وبائى حتى تتخذ االجراءات الوقائیة لحمایة المجتمع 

وجبات الطبیب نحو المھنة: ثانیا

: ٦مادة

السلوك القویم وأن یحافظ على كرا     

.قسم االطباء وفى ھذه الالئحة

: ٧مادة

.أو مخالفا للواقع الذى توصل الیھ من خالل فحصة الشخصى للمریض 

:ةالیجوز للطبیب أن یاتى عمال من االعمال اآلتی: ٨مادة

االستعانة بالوسطاء فى مزاولة المھنة سواء كان ذلك باجر أو بدون اجر-١



٢٠

٢-

أو ألغراض تجاریة على اى صورة من الصور 

٣-

ادویة أو اجھزة معینة للمرضي أو إرسالھم إلى مستشفي أو مصح عالجي أو دور             

. لبیع المستلزمات أو العینات الطبیة

٤-

أو األجھزة أو التجھیزات الطبیة سواء كان ذلك بالمجان أو نظیر مرتب أو االدویة

.مكافاة

.القیام باستشارات طبیة من خالل شركات االتصاالت-٥

٦-

. اثناء ممارستھ للمھنة بغرض االتجار

٧-

.یعمل وسیطا لطبیب اخر أو مستشفى بأي صورة من الصور

: ٩مادة

المعتمدة وثب 

.   الیجوز لھ أن ینسب لنفسھ دون وجھ حق اى كشف علمى أو یدعى أنفراده  بھ

الیجوز للطبیب أن یقوم بالدعایة لنفسة على ایة صورة من الصور سواء : ١٠مادة

ترنت  نر وسائل األكان ذلك بطریق  النشر أو اإلذاعة المسموعة أو المرئیة أو عب  

.أو اى  طریقة اخرى من طرق اإلعالن 



٢١

: ١١مادة

.اعالنین احدھما قبل غیابھ والثاني بعد عودتھ

: ١٢مادة

..الطبیة وما فى حكمھا للتشریعات والقوانین واللوائح المنظمة لذلك

: ١٣مادة

. فى اختصاص وظیفتھ االصلیة التى یؤجر علیھااجرا عن عمل یدخل

: ١٤مادة

.    سة المھنةدائم ومستمر وأن یحافظ على كفاءتھ العلمیة والمھاریة المؤھلة لممار

: ١٥مادة

.بیانات شفھیة أو كتابیة أو مرئیة دون مناظرة المریض وفحصھ شخصیا

: ١٦مادة

.زمیل الخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل االتصال االخرى

: ١٧مادة

.المریض فى العالج والتشخیص

: ١٨مادة

. مادى خارج اطار ممارستھ للمھنة الطبیة



٢٢

: ١٩مادة

:الطبیب بالقواعد االتیة

١-

.العلمیة ویكتفى فقط بذكر صفتھ المھنیة ومجال تخصصھ

.أن تكون المخاطبة باسلوب مبسط یالئم المستمع أو المشاھد غیر المتخصص-٢

تجب ذكر االراء العلمیة غیر المؤكدة أو الغیر المقطوع بصحتھا أو تناول -٣

موضوعا ل ا

. الخاصة غیرالموجھھ للعامة

واجبات الطبیب  نحو المرضى : ثالثا 

: ٢٠مادة

. تخفیف االمھم وأن یحسن معاملتھم وأن یسوى بینھم فى الرعایة دون تمییز 

: ٢١مادة

..بطریقة مبسطة ومفھومة

ویجوز للطبیب السباب أنسانیة عدم اطالع المریض على عواقب المرض    

. على من حولھ

: ٢٢مادة

. أكفا منھ فى االطباء فى مناظرة وعالج مریضھ عند اللزوم

: على الطبیب أن یراعى ما یلى: ٢٣مادة 

. عدم المغاالة فى تقدیر أتعابة وأن یقدر حالة المریض المالیة واالجتماعیة-١



٢٣

٢-

.واألقل سعرا بشرط الفاعلیة واالمان 

.  ائل التشخیص الضروریةأن یقتصر على طلب التحالیل المعملیة أو وس-٣

: ٢٤مادة

ابتداء أو فى اى مرحلة ألسباب شخصیة أو متعلقة بالمھنة اما فى الحاالت العاجلة              

. فالیجوز للطبیب االعتذار

طبیب الیجوزللطبیب المتخصص رفض عالج مریض اذا استدعاه لذلك ال: ٢٥مادة

.الممارس العام ولم یتیسر وجود متخصص غیره

: ٢٦مادة

الستمرار العالج كتابة أو شفاھة

٢٧ :

.ذلك

: ٢٨مادة

) عرفةمبنیة على الم  (

اعى  ) مبنیة على المعرفة  ( دو

.نقاذ الحیاةا

الوعى فى حالة خطرة ان یبذل ما فى متناول یدیھ النقاذه ولو تعذر علیھ الحصول             



٢٤

لموافقة    لى ا سب ع ا لمن قت ا لو ) ( فى ا

 .

. بالمریض الى طبیب آخر

: ٢٩مادة

تتم فیھا العملیة لدواعى أنقاذ الحیاة یجب على 

. عن الحالة یرفق بتذكرة العالج 

: ٣٠مادة

. یصیب الغیر أو فى الحاالت االخرى التى یحددھا القانون

: ٣١مادة

.كرامھ المھنة

: ٣٢مادة

.بابالغ الجھات المختصة باعتباره مبلغا عن الوفاة

ابات والحوادث ذات یجب على الطبیب ابالغ الجھات المختصة عن االص: ٣٣مادة

. زمیل اخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقریر

: ٣٤مادة

. فى االمر متضامنھ مع الطبیب

: ٣٥مادة



٢٥

, ھذه االفعال   

استجواب المقید 

.طبیة محضھ لحمایة الصحة البدنیة أو العقلیة للمقیدة حریتھم

.یحظر على الطبیب اھدار الحیاة بدعوى الشفقة أو الرحمة: ٣٦مادة

واجبات الطبیب نحو الزمالء : رابعا

: ٣٧مادة

بالطرق الودیة فاذا لم یسو الخالف یبلغ االمر الى مجلس النقابة الفرعیة المختصة             

. القرار یعرض االمر على مجلس النقابة العامةمن

: ٣٨مادة

.  عمل متعلق بالمھنة أو عالج مریض 

: ٣٩مادة

. جنة علمیة محایدةأنتقاد زمیل لھ مھنیا فیكون ذلك امام ل

: ٤٠مادة\

.  الفحص بصفتھ وأنھ یحل محل الطبیب صاحب العیادة بصفة مؤقتھ

اذا دعى طبیب لعیادة مریض یتولى عال      : ٤١مادة

فعلیة أن یترك اتمام العالج لزمیلة بمجرد عودتھ وأن یبلغھ بما اتخذه من اجراءات 

. ما لم یر المریض أو اھلھ استمراره فى العالج

:فى حالة اشتراك اكثر من طبیب فى عالج مریض:  ٤٢مادة



٢٦

ى اال اذا -أ

. استدعاه لذلك الطبیب المعالج أوادارة المستشفى

-ب

اعالم الطبیب المعالج ویجوز للطبیب االعتذار عن استمرار عالج الحالة اذا اصر    

.المریض أو اھلھ على ذلك بدون ابداء اسباب لذلك

-ج

المستشارون فیجوز لھ أن ینسحب تاركا المباشرة الحد ھؤالء االطباء المستشارین 

الباب الثالث

التدخالت الطبیة ذات الطبیعة الخاصة 

إجراء تصحیح الجنس: أوال 

, : ٤٣مادة

تصحیح الجنس فأنھ یشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عملیات التصحیح    

العالج النفسى والھرمونى المصاحب لمدة التقل عن عامین

عملیات االخصاب المساعد:ثأنیا

تخ: ٤٤مادة

) (

.المختصة

: ٤٥مادة

 .



٢٧

البویضات

ضات أو الحیونات المنویة أو االجنةالیجوز أنشاء بنوك للبوی: ٤٦مادة

الیرخص بممارسة عملیات االخصاب المساعد اال فى المراكز المجھزة : ٤٧مادة

.والمرخص لھا بممارسة تلك العملیات

: ٤٨مادة

حدة لمدة التقل عن عشر سنوات ویلزم أن یحتوى الملف         

.الزوجین

عملیات استئصال ونقل االعضاء واألنسجة البشریة: ثالثا 

: ٤٩مادة

.والضوابط المنصوص علیھا فى التشریعات واللوائح المنظمة لذلك

: ٥٠مادة

.قبل إجراء العملیة

: ٥١مادة 

البشریة وبجوز التي من األحوال للطبیب المشاركة في ھذه العملیات و إال تعرض          

للمسالة التأدیبیة 

الباب الرابع

اجراء التجارب والبحوث الطبیة على االدمیین

:احكام عامة : أوال 



٢٨

یلتزم الطبیب بمراعاة تنفیذ كافة المعاییر والضوابط األخالقیة والقیم : ٥٢مادة

ة والدینیة التى تضعھا السلطات المختصة الجراء البحوث الطبیة على االجتماعی

.االدمیین

: ٥٣مادة

.قبل اقرارھا من الجھات المختصة

.  اجراءات یجب اتخاذھا قبل اجراء اى بحث على ادمیین: ثأنیا

احكام ا  : ٥٤مادة  بمراعاة 

یتعرض لھا الفرد أو الجماعة ومقارنتھا بالفوائد المتوقع الحصول علیھا من البحث 

لبحث  راء ا

.مسئولیة الحمایة الصحیة للمتطوعین الجراء البحث على الطبیب المشرف علیھ

یلتزم الباحث بتعریف المتطوعین تعریفا كامال وبطریقة واضحة باھداف         : ٥٥مادة

البحث والطرق البحثیة التى ستستخدم فى البحث        

بحث د        من ال امل  لك سحاب ا األن

.انسحابھ

) مبنیة على المعرفة(یلتزم الطبیب الباحث بالحصول على موافقة كتابیة        :  ٥٦مادة



٢٩

.خاصا بحالتھ المرضیة

: ٥٧مادة

للحصول على تلك الموافقةاجراء البحث 

اجراءات یلزم اتخاذھا اثناء وبعد اجراء البحث على آدمیین : ثالثا

: ٥٨مادة

.على سالمة المتطوعین الجسدیة والعقلیة والنفسیة

: ٥٩مادة

والعالجیة لكل مریض الجراء الدراسة

یحظر على الباحث اجراء البحوث والممارسات التى تنطوى       :  ٦٠مادة

اختالط األنساب أو المشاركة فیھا باى صورة كما یحظر علیھ اجراء أو المشاركة              

.فى البحوث الطبیة التى تھدف الى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فیھ

: ٦١مادة

رضى وثبتت فعالیتھ الى نھایة برنامج العالج دون       الدواء الذى یتم تجربتھ على الم     

.مقابل



٣٠

أتعــــــــــاب األطباء

.تحكیم مجلس النقابة

طا  

سقوط حقھم فى المطالبة باتعابھم ال بمضى خمس سنوات میالدیة من تاریخ العمل 

تادیب األطباء

: ا السلوك امام ھیئاتھا التادیبیھ فى األحول االتیھ تأدیب من یخرج عن مخالفة ھذ

.اذا أساء العضو أو أھمل فى اداء مھنتھ حتى ولو لم یصدر حكم ضده -١

.اذا أتى العضو أمرا مخال بشرفھ أو ماسا الستقامتھ-٢

اذا صدر حكم نھائي یعتد بھ أو تعویض بالمحكمة فى امور تمس استقامتھ       -٣

. ة المھنةوشرفھ أو اى مخالفھ فى مزاول

. اذا خالف العضو حكما من احكام الئحة تقالید المھنة-٤

٥-

. والتقاریرالطبیة الشرعیة



٣١

:وللنقابھ سلطة توقیع العقوبات االتیھ

ذار اإلن-١

التوبیخ-٢

جنیھ٢٠الغرامة لغایة -٣

اإلیقاف لمادة التجاوز سنھ -٤

شطب االسم من السجل -٥

التحقیق وعدم وجود ما یعاقب علیھ الطب      

معھ من الناحیھ التأدیبیھ



٣٢

مسؤلیة االطباء

. الیسیر

كان نوعھ سواء  كأن خطا مھنیا أوغیر مھني جسمیا أو یسیرا وأن ھذا الخطا ثابتا 

ثبوتا 

: القانون وسوف نوضح ذلك فى 

اسباب االباحھ وموأنع المسئولیھ الجنائیھ فى االعمال الطبیھ -أ

المسئولیھ الطبیھ من الناحیھ المدنیھ -ب

تقدیر المسئولیھ الطبیھ -ج

مسئولیھ الجنائیھ فى االعمال الطبیھ اسباب اإلباحھ وموانع ال

ا

الطبیب غیر مسئول عن  

قد اتبع االصول والقواعد العلمیھ والطبیھ السلیمھ واساس عدم مسئولیة الطبیب ھو 

 .

باستعمالھا فى عالج مرضاھم واالیتم عقابھم على حیازتھا مادام مرخصا لھ بذلك 



٣٣

فمن ال یملك ھذا الحق یجب مساءلتھ على اساس الفعل اال عند قیام حالة الضرورة 

لة الضرورة من اسباب موانع المسئولیةبشروطھا القانونیة وبذلك اصبحت حا

اسباب اإلباحة ھى التى یكون من شأنھا رفع الصفة : اسباب اإلباحة واثرھا

الجنائیة عن الفعل فى الظروف التى وقع فیھا فھى تعدم الركن الشرعى فى 

الجریمة فتخرج الفعل من دائرة االفعال المعاقب علیھا الى مجال اإلباحات فال 

. ب ھذا الفعل عن اى مسئولیة جنائیة أو مدنیةیسأل من ارتك

: علة اإلباحة وموضعھا فى القانون    

یر 

. سیرا عادیا بل تصون ھذه المصلحة

ومن أسباب االباحة اسباب عامة تبیح الفعل الذى یرتكب مھما كان وصفھ األصلى 

: فى القانون ومن ھذا النوع 

: إستعمال الحق 

جعل القانون من استعمال الحق وقع استعماال لحق خاص یقرره القانون لمرتكبھ وی     

من قأنون ٦٠سببا عاما لالباحة فى جمیع الجرائم وقد قرر المشرع ذلك فى المادة 

بنیة سلیمة عمال لحق مقرر بمقتضى الشریعة ولم یقصد بالنص أن یكون مقصورا 

على الحقوق ا  

حق مقرر بمقتضى القانون

.



٣٤

الشروط العامة الستعمال الحق

: الشرط األول ھواستعمال حق بمقتضى القانون     

:  ومن امثلة استعمال الحق.  تنطوى علیھ من مزایا

١-

.١٩٥٤لسنة ٤١٥الطبیب وفقا لنص المادة ااألولى من القانون رقم 

بن نص ھذا القانون أن المشرع قد وضع قیودا على حق مباشرة الطبیب یبو

: البشرى للعمل الطبى تتمثل فى االتى 

من ٢م(-١

).١٩٥٤لسنة ٤١٥القانون 

٣م (-٢

).١٩٥٤لسنة ٤١٥

دل بالقانون     ١٩٥٤لسنة   ٤٨١حق مزاولة مھنة التولید نظمھ القانون رقم         -٢ لمع ا

١٩٨١لسنة ١٤٠رقم 

:لمزاولة ھذه المھنة القیود والشروط االتیة 

أن یكون صاحب الحق طبیبا بشریا مقیدا ا        -١

١م(

).مھنة التولید



٣٥

٢-

).من قانون مزاولة مھنة التولید٢م(یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الصحة

بنیة سلیمة یجب أن یكون الفعل قد ارتكب : الشرط الثانى ھو حسن النیة 

والمقصود بسالمة النیة ھو أن یكون الفاعل قد ارتكب الفعل استعماال لحقھ 

واالستعمال الماذون بھ للحق ھو الذى یكون مقصودا بھ تحقیق الحكمة الغائبة التى 

.من اجلھا وجد الحق

الذى یستند 

.منھقواعد القانون الجنائى فقد یستفید 

:شروط  اباحة فعل الطبیب

: الترخیص القانونى  -١

ة رقم  (  ٢٠١الماد

). ١٩٥٤لسنة ٤١٥

والترخیص بمزاولة مھنة الطب قد یكون عاما شامال لكل االعمال الطبیة           

وق 

١٩٥٤لسنة  ٤١٥من قأنون مزاولة مھنة الطب رقم        ٩المادة  

وللمدة التى تتطلبھا مكافحة ھذه االبئة واالخطار الشخاص ال        

 .

١٩٥٤لسنة  ٤٨١من القانون ١المادة  ( بالنسبة للمولدات   



٣٦

وفى ھذه الحالة الیكو   ). التولید

.الترخیص

٢- :

تكن     .  لم  واذا 

رأیھ  

.المریض من خطر جسیم على وشك الو قوع 

بالواجب اكثر مما ترجع الى استعمال الحق ویجب أن یكون رضاء ال   

یجب احترامة

اما    ٢١ ع

الصواب  



٣٧

فیجب على الطبیب فى ھذه الحالة أن یحأول اقناع االم باھمیة العمل الطبى لو لدھا 

ة أن یاخذ بموافقة االب أخذا بالقاعدة بأن السلطة فأن اقنعھا كان بھا وأال وجب علی

ھم 

الزوج أو –( 

) الزوجة

یطلب منھا أن تضحى بحیاتھا فى سبیل الجنین الذى لم یرى بعد الحیاة وھو الرأى 

.األولى باالعتبار

من حق    ن 

.الزمة ألنقاذ حیاة المریض فقط



٣٨

صحیح لذلك یجب على المریض أن یكون عالما بحالتھ وما ینطوى عن العالج من 

مخاطر وقد رأى البعض أنھ ف     

حدوث ضرر منھا على العكس من ذلك یجب التشدید فى التنبیھ عن أخطار العالج 

فى األحوال التى تكون على درجة كبیرة من الخطورة كما ھو مطلوب فى حاالت               

.العالج الكیمأوي واإلشعاعي

ضاء المریض اذا كان وھناك حاالت معینة یمكن للطبیب أن یتجاوز عن ر

ھذا التجاوز لصالح المریض ذاتھ أو لصالح عام یدعو الیھ لوقایة باقى البشریة من 

االمراض واالخطار أوصیانة الحیاة االسریة أو تحقیق العدالة أو الدفاع عن الدولة 

ما یجرى ( من قانون العقوبات الخاصة ٦١ومثال ذلك ما قرره القانون من المادة   

إلنقاذ مری 

–بامراض عقلیة أو عالج العمال الذین یصابون فى حوادث العمل ورجال الجیش 

) المتھمون أو المحكوم علیھم   

.المریض كما جاء بالقانون

المعنوى للجریمة یشترط لھا التمییز أن جوھر الركن :حالة الضرورة-١

. المسئولیة وقد حددھا القانون بالتالى

االكراه وحالة الضرورة.

الجنون وعاھة العقل.

الغیبوبة الناشئة من تعاطى المواد المخدرة أو المسكرة.

 لحداثة السنعدم التمییز .

.الجانى وھى اسباب شخصیة تتصل بالفاعل والشأن لھا بالجریمة



٣٩

وتوحى الیھ بطریق الخالص منھ الرتكاب فعل معین مجرم قان         

یمس اى شخص فقد یقوم الطبیب فى سبیل إنقاذ حیاة ام بقتل الجنین أو قد یقوم من 

من  ٦١واال. یستحیل فیھا االستعأنة بطبیب   

الوقوع بھ أو بغیره ولم یكن الرادتھ دخل فى حلولھ وال فى قدرتھ منعھ بطریقة أو   

.باخرى

:  وقد  

:  وجوه خطر یھدد النفس    -١

.تربط بینھما صلة قرابة أو صداقة أو ال تكون بینھما صلة على اإلطالق 

اشترط القانون أن یكون الخط: أن یكون الخطر جسیما  -٢

 ...

أرجح من احتمال عدم إصالحھ فالخطر یعتبر غیر جسیم وذلك ألن الخطر الیسیر           

. النحو الذى یمحو حریتھا فیجردھا من القیمة القانونیة ال یؤثر على اإلرادة على 

٣- :

فعال    خص  لش ا

.الوھمى ال یصلح أساس لحالة الضرورة 



٤٠

٤-  :

الذ

.الیعفیھ من المسئولیة ألنھ كأن یجب تدارك ذلك مبدئیا

٥- :

فر

.قصد األنتقام منھ

: أن یكون الفعل ھو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر          -٦

.ذلك أن یكون الفعل المرتكب اقل االفعال التى من شأنھا درأ للخطر

من ١٦٨

" القانون المدنى على أن     

.بغیره الیكون ملزما اال بالتعویض الذى یراه القاضى مناسبا

تعرض  : االمراض المعدیــــــة  -٢

.ساعة وتقسم االمراض الى قسمین٢٤معدى أن تخطر الجھة المختصة فى خالل 

––الجدرى –: القسم األول

التھاب المادة السنجابیة المخیة –التھاب المخ الثباتى –الحمى الراجعة –التیفوس 

.الجذام–الحمى القرمزیة –الحادة 



٤١

–––الحصبة –منھا الدفتریا  : القسم الثانى 

–الحمى النفاسیة    –األنفلونزا   –التیتأنوس   –عضة الكلب    –السقأوة  

موجة – ت الم السل ––درن الج–الحمى 

.االلتھاب الرئوى الحاد–الجراحى 

....والحصبة وشلل االطفال الخ

مجلس مراقبة االمراض (شئ بوزارة الصحة أن: المصابون بأمراض عقلیة-٣

یختص بالنظر فى حالة المصابون بھذه االمراض واالفراج عنھم ) العقلیة

والترخیص بمستشفیات معدة لھم والتفتیش علیھم والیجوز حجز المصاب بمرض 

عقلى اال اذا كأن ھذا المرض من شأنھ أن یخل باالمن أو النظام العام أو یخشى منھ 

المریض أو سالمة الناس وعلى طبیب الصحة اذا راى شخصا أو اذا على سالمة 

ابلغ عنھ عن طریق اھلھ أو ولى امره مصاب بمرض عقلى علیھ أن یبلغ البولیس 

الستصدار امر بحجزه من جھة االختصاص وفى حالة االشتباه یتم حجزة بمعرفة 

الشك ساعة على مفتش الصحة وفى حالة ٢٤جھة االختصاص وعرضھ فى خالل 

أیام فى احدى المستشفیات ثم یصدر تقریر بحقة اما ٨یوضع تحت المالحظة لمدة 

.بخلوه فیفرج عنھ أوباصابتھ فیحال الى مستشفى لالمراض العقلیة

یقضى صالح الدفاع عن الوطن أن یفرض العالج جبرا على : رجال الجیش-٤

ھامھم ولذلك رجال الجیش الذین یصابون باالمراض أویجرحون بسبب تادیة م

.وجب أن یعالجوا من اصابتھم وجراحھم جبرا لیعودوا الداء مھامھم

٥- :



٤٢

محقق ا            ل أو ا قاضى  نون قد اجاز لل ا ا ألن الق ناد لة است ا لعد ل

.الطبى جبرا فى سبیل الوصول الى الحقیقة

: العمال المصابون فى حوادث العمل     -٦

.اصابات عمالھ

:قصــد العالج -٣

. العلة

.الطبیب بقصد اجراء تجربة عملیة

المسئولیة الطبیة من الناحیة المدنیة

قوبات ٦١م (  ) ع

الخطأ الموجب للمسئولیة اال اذا كأن الطبیب      



٤٣

من   ١٦٣م  (المسئولیة تقوم على اركأن ثالث ھى الخطأ والضرر وعالقة السببیة           

.ویبقى التساؤل ھل ھى مسئولیة تقصیریة ام مسئولیة عقدیة؟) دنىالقانون الم

لقد استقر قضاء النقض على أن مسئولیة الطبیب تكون عقدیة كلما كأن الطبیب 

.واذا تطوع الطبیب للعالج من نفسھ أو امتنع عن العالج فھى مسئولیة تقصیریة

ذى یقع عاتق الطبیب االلتزام ال

 :

والیقظة التى تتفق والظروف القائمة واالصول العلمیة الثابتة بھدف شفاء المریض   

وتحسین حالتھ الصحیة

. العوامل التى تحدد مدى التزام الطبیب باالصول الطبیبة المتعارف علیھا

القواعد المھنیة التى تفرضھا علیھ مھنتة وما جرت علیھ عادة االطباء فى نفس -١

.الظروف

٢-–

.االھمال فى المعالجة

.كمكان العالج واالمكانات المتاحة فیھ–یة الظروف الخارج-٣

.أن تكون الجھود المبذولھ من الطبیب متفقة مع االصول العلمیة الثابتة-٤

: التزام الطبیب بتحقیق نتیجة   

شفاء . بتحقیق نتیجة تتمثل فى سالمة المریض     



٤٤

: ینقلھ الیھ من دم أو خالفھ ومن ھذه الحاالت 

الضرار  على الطبیب االلتزام بسالمة من: استعمال االجھزة واالدوات الطبیة -١ ا

المشرط الكھربائى اثناء العملیة رغم عدم وجود ا      

.استخدام ھذا المشرط

٢- :

یض وتعویضھ عن النقص العائم لدیة اما الجأنب الفنى فینحصر فى مدى حالة المر

.ضمأن سالمة الجھاز

التحالیل الطبیة ایا كأن موضوعھا ھى من العملیات التى یعتبر : إجراء التحالیل-٣

.سالمة التحلیل ودقتھالطبیب بصددھا ملتزم بنتیجة 

: األدویة ومسئولیة الطبیب   -٤

مستشفاه الخا 

.وااللتزام بالسالمة



٤٥

: نقل الدم والسوائل االخرى    -٥

ن الرضا بھ یكون اظیفتھ االجتماعیة لذلك فالیحول بین من تعرض لھ وبین اداء و       

.سببا لالباحة

.تحقیق نتیجة فى نقل الدم النقى للمریض والذى یتفق مع فصیلتھ -

.ال یكون الدم مصدر عدوى-

ویقع على عاتق الطبیب عند قیامھ بإعطاء المریض أى سائل طبى مثل -

مة لذلك یجب على  الجلوكوز أو األمصال أو السوائل األخرى التزام بالسال

.  الطبیب التأكد من صالحیة ھذه السوائل وقابلیة الجسم الستیعابھا

٦-  :

واعطاءه الشكل الطبیعي فیھ أعمال عالجیة باعتبارھا ترى الى تخلیص الجسم من 

.عارض غیر طبیعى

: قیم واالجھاض عملیات التع   -٧

.أو مالئمة النقاذ حیاة المریض



٤٦

الخطأ الطبى

بمزاولة   مھنة الط    

رت شروط      .  ف توا اما اذا 

ا خرج   

.من اجراه عن القواعد الطبیة المقررة أو اھمل اھماال الیصح أن یصدر من مثلھ

.من نفس المستوى

وعند تقدیر الخطأ یجب مراعاة الظرو     

سریعة وامكأنیات خاصة قد التكون متوفره أو اجراء العالج فى مكأن بعید التوجد 

یجب أن یقاس س   

.نفس الظروف التى اجرى فیھا العالج الطبى

.واالحتیاط



٤٧

:مسئولیة الطبیب عن خطئھ بكافة صوره

یجب أن یكون ھذا الخطأ واضحا وثا       -١

.براى الخبراء فى ھذا الشأن

٢-

.مسئولیة االطباء

٣-

.نظریة قال بھا العلماء ولو لم یستقر الرأى علیھا فاتبعھا فال لوم علیھ

تطبیقات للخطأ الطبى

:رفض الطبیب عالج المریض-١

:ھناك حاالت یجد الطبیب لنفسھ مبررا لترك المریض

م اتباعھا لو أھمل المریض فى اتباع تعلیمات الطبیب أو تعمد عد



.كرامة الطبیب المعالج

 لو أنھ امتنع عن دفع اجر الطبیب فى مواعیده جاز للطبیب ترك عالجھ بشرط

.اال یكون فى ظرف غیر الئق أو غیر مناسب للمریض

٢- :

.ھلھ المقربین لھرضاء ممثلھ القانونى أو ا

.ھناك حاالت الیلزم فیھا رضاء المریض أو ممثلھ القانونى أو اقربائھم 

oصعوبة الحصول على ھذا الرضاء.



٤٨

oااذا ك

.وعدم أنتظار ھذا الرضاء

o

ا

. حصل على الموافقة بشأنھا بحیث التحتمل األنتظار

o

.والتطعیم وحوادث العمل والفحوص العسكریة

.الضوء على التدخل الطبى أو الجراحى للمریض

لجراحى واال كأن لكى یكون رضاء المریض صحیحا على اجراء العالج الطبى وا       

:عملھ وھذا االلتزام یجب أن یؤخذ فى حدود التحفظات االتیة 

ااذا ك  -١

.یمكن أن تنشأ من جراء تدخلھ

٢-

أو التھوین فى ذكرھا ولكن الكذب على المریض بھدف تضلیلة وحملھ قبول طریقة 

.مسئولیة الطبیب

-ج



٤٩

.خدامھاعلى است

-د

.ورغبتھ فى تخلیص المریض من علتة

: خطأ الطبیب فى التشخیص-٣

١-

.الطبیب المماثل فى الظروف القائمة

٢-

بصدد حالة علمى على اخر أو لطریقة فى التشخیص على طریقة اخرى طالما كنا

.الزالت امام البحث والتطور العلمى

كذلك الیسال الطبیب اذا كان الخطا فى التشخیص راجعا الى تضلیل المریض    -٣

. الخاصة بھ عن الطبیب المعالج

:الخطأ فى وصف العالج ومباشرتھ -٤

١-

.الدواء والعالج المالئمین لحالة المریض بغیة التوصل الى شفائة أو تخفیف االمھ

الطبیب غیر مسئول عن شفاء المریض ومرجع        -٢

.ومدى قابلیة جسم المریض وحالتھ الستیعاب ذلك من جھة اخرى
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٣-

.واستعمال االشعة ونقل الدم

٤-

لخبرة   اما اھمال الطبیب فى تحرى وجھ الدقة فى قراءة الصورة       لى ا قاره ا واما افت

.الفنیة المتطلبة فى االخصائى وكال االمرین موجب المسئولیة الطبیة

فصیلة المریض 

ینبغى على الطبیب الحصول على رضاء      : الخطأ الطبى فى العملیات الجراحیة     -٥

الضارة لتدخلة  الجراحیة وتخلف ھذا اال لتزام یؤدى الى تحمل الطبیب لكل النتائج            

 .

تدخل الجراحى یترتب عیلة من نتائج جأنبیة على ال

-استخدام الطبیب الجراح البنج أو اال لتجاء الى طبیب التخدیر

إستخدام البنج یقتضى من الطبیب قدر من الحیطة والحذر للتأكد من مدى قابلة -١

المریض لتحملة كمرضى القلب ینبغى الحذر فى وضعھم تحت البنج ومراقبة 

الكمیة التى یمكن لھم تحملھا 
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لطبیب التاكد من خلو معدة المریض من الطعام قلب استخدام البنجیجب على ا-٢

مدى قابلیة المریض لتحمل البنج حتى لو تبین بعد ذلك        

خاصمة یصعب اكتشا فھا على ضوء المعطیات العلمیة والدرایة الطبیة

یلتزم طبیب التخدیر بمتابعة حالة المریض حتى استفاقتة من العملیة ویتاكد ھذا -٣

وفى ھذه الحالة ال یكفى أن یعھد     

تطور فى حالة المریض

٤-

علم الطب 

من الدقة والحیطة حیث یتطلب االمر الخوض        تقدیر خطأ الجراح یقتضى قدرا     -٥

.  مراعاة أن طبیعة التدخل الجراحى یقتضى قدرا ضروریا من المخاطر

:الجراح واضحا مثلأھناك بعض الحاالت یبدو فیھا خط

ترك اجسام غریبھ فى الجرح كقط      -١

القضاء على حیاتھ 
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.عدم قیام الطبیب بنظافة الجرح وتطھیره حتى ال یكون بؤره للعدوه -٢

رح على  عدم تتبع الطبیب لحالة المریض بعد اجراء الجراحھ لتاكد من سیرالج           -٣

. نحو مرضى

وال تقتصر مسؤلیة الجراح على الخطأ المھنى فقط بل  تمتد الى كل سلوك 

.ینطوى

الجراح من المسؤلیھ اذا ت    

.االحوال العادیھ

الظروف  وء 

.السبیل ألنقاذ حیاة االم

.مباشرتھ عملھ اذا ما ارتكبو خطأ ینتج عن ضرر للمریض

من نتائج  ومض   

.بعد اجراء  العملیھ قد تمت على خیر وجھ
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الضرر الطبى

وقوع الخطأ والیلز  

.أن یمس مصلحھ مشروعھ 

.والقضاء بتعویض تبعا لذلك 

الضرر قد یكون ماد   

.یصیب األنسأن فى قیمھ غیر مادیھ كشعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ 

  :

جراء الخطأ الطبى یمكن أن تكون مادیھ أو ادبیة 

انسالالمساس بسالمھ جسم ا   : األضرار المادیة  -أ

مالیة للشخص تتمثل فى نفقات العالج أو اضعاف القدرة على الكسب أو أنعدام ھذه 

)() (

.كزوجتھ وأوالده ووالدیھ

: -ب
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.وظائف االعضاء 

.وزوجتھ من خالل ما یصیبھم فى عواطفھم وشعورھم الشخصى من جراء وفاتھ

. دبى یختلف من شخص الى اخر فالمسن غیر الشاب والولد لیس كالفتاةالضرراال

عالقة السبیبة بین الخطا والضرر

المسئولیة بل یلزم لتوافرھا قیام عالقة السببیة بین ھذا الخطأ وذلك الضرر

.للمضاعفات الظاھرة 

القرینة على تو  

.القرینھ باثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى ال ید لھ فیھ 

:وھذا السبب االجنبى الذى تنتفى بھ رابطھ السببیھ ھو

١-

.على اثر رعد مفاجئ أو زلزال 

اخطأ المریض اذا ك    -٢

.ویعفى الطبیب من المسئولیھ
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نا-

مبینا لھ نتائجھا

-

االخیر فى خطأ تشخیص المریض وبالتالى فى وصف العالج

العاملین بالمستشفى فى خطأ الغیر ومن امثلھ ذلك الضرر الناشئ عن خطأ احد -٣

. العامل فى ھذه الحالھ یشترط أن یكون الضرر قد وقع بفعل الغیر وحده

اما اذا تعدد العوامل ال    

منھ سببا فى حدوث الضرر لكن یجب أن یكون العامل المنتج أو الفعال فى احداث               

الضرر وما عداه من عوامل مجرد اسباب عارضھ ثأنویھ لیس من شأنھا فى ذاتھا              

.طبقا للمجرى العادى لالمور أن تحدث مثل ذلك الضرر لوال تدخل العامل الفعال

.الطبیب ھو الذى تسبب فى احداث الضرر
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تقدیر المسئولیھ الطبیھ

خطأ من الطبیب وما ھى العالقھ بین الخطأ واالصابھ وقد نظمت القوانین واللوائح  

أ 

وب أو الضمنى حتى شفاء ویستمر ھذا االتفاق المكت  " االیدز"بعض االمراض مثل    

المریض وفى حالھ وجود نزاع بین الطرفین للقاضى سلطھ ندب خبیر أو اكثر من 

ب الشرعى أو المتخصصین بوزارة الصحھ    الشرعى فى الجامعات أو مصلحة الط     

.الحریھ فى تقدیر ھذا الدلیل ولھا أن تاخذ بھ أو تطرحھ جأنبا حین ال تطمئن الیھ

واالطباء أیا كان مستواھم المھنى لیسوا معصومین من الخطأ حیث أن االطباء 

: ینقسمون الى ثالث فئات 
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: األولى

.وادى فترة التدریب 

فئھ االخصائى وھو الحاصل على دبلوم أو ماجستیر فى تخصص معین : الثأنیھ

: ا

.فى غیر تخصصھ 

بأن یقوم المریض أو ذویھ بابالغ السلطات المختصھ عن تضرره الناتج عن الخطأ 

.الطبى أو یقوم برفع جنحھ مباشره ضد الطبیب المعالج مؤاید طلبھ بتقریر طبى 

واذا توفى ال  

وفى ھذه الحالھ تقوم السلطات المختصھ بالتصریح  بتشریح الجثھ وذلك لبیأن نوع  

االصابھ وھل ھناك خطا مھنى ادى الى حدوث ھذه االصابھ وعالقتھا بسبب الوفاه 

شة التقاریر وفى كثیر من قضایا الخطأ الطبى یطلب الدفاع عن المتھم مناق

.واختالف  فى االراء سواء فى طرق الفحص أو التشخیص أو العالج 

:ویشمل الخطا الطبى مایلى 

ھو عمل سلبى نتیجھ االمتناع أو الترك مثل ترك قطعھ من الشاش أو االھمال و-١

.آلھ جراحیھ فى مكأن العملیھ أو عمل ربط أوعیھ دمویھ أو ربط الحد الحالبین 
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عدم المھاره والدرایھ مثل نقص الخبره الطبیھ الالزمھ للطبیب والتي ال تصدر             -٢

.لعالج حالھ طبیھ فوق مستواه أو خارج تخصصھ 

عدم الحرص وذلك لتدخلھ الجراحى فى مكأن یعلم أنھ یحتاج الى عنایھ خاصھ             -٣

.داخل العین تؤدى الى فقد البصر عملیة بداخل  مقلة العین ویتسبب عنھا التھاب

٤-

.وعدم العنایھ بالمریض بعد التدخل الجراحىالجراحى

٥-

ر 

.أو الشھادات

دور الخبیر الطبى   

فى حالھ االدعاء بوقوع خطأ مھنى من الطبیب المعالج یقوم الخبیر الطبى            

.المحكمھ

.االطالع على ملف القضیھ وما جاء بھ من تحقیقات اداریھ وقضائیھ-١

االطالع ع  -٢

. تشخیصیھ وطرق عالجیة
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ااذا ك  -٣

.وتطور حالتھ الصحیھ السابقھ والحالیھ وصناعتھ وطبیعة عملھ وعاداتھ

٤-

,.الجراء التحلیالت الطبیھ علیھا وكل مایراه الزما لوضع صوره كاملھ للحالھ

فى بعض األحوال قد یرى الخ      -٥

. الطبى لالستعانھ بھ

٦-

.المتوفین ترسل للتحلیل

٧-

.یھتقاریر طب

ینبغى على الخبیر الطبى االطالع على المراجع الطبیھ الحدیثھ والمتعلقھ -٨

بموضوع الدعوى واالستعأنھ بالخبراء عند الحاجھ للكشف عن مدى صالحیھ 

.االجھزه واآلالت التى استعملت فى االتشخیص والعالج

لذلك یجب اثبات أن االصابھ التى لحقت بالمریض كأنت بسبب ونتیجة لخطأ

الطبیب االمعالج والحقھ لھذا الخطأ و ناشئھ عنھ وأثر الخطأ فى نتیجة الحالھ التى 

وصل الیھا المریض أى علیھ تقدیر عالقھ السببیھ من الخطأ والضرر الناتج عن 

ھذا الخطأ وایضا  من واجبھ أن یتحرى ومن ثم یقرر اذا كأن الضرر الذى اصیب 

أو احد معأونیھ ألن الطبیب المعالج غیر بھ المریض نتیجھ خطأ الطبیب المعالج 
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مسئول جنائیا عما یقع من ضرر نتیجة خطا احد معأونیھ اذا تم دون ارشاداتھ 

وتعلیماتھ ولكنھ مسئول مدنیا عن تعویض االضرار كما أنھ یساءل  جنائیا ومدنیا 

اذا قام احد معأونیھ بعمل یعد خطأ طبیا وتسبب عنھ ضررا للمریض وكأن ھؤالء 

عأونین منفذین ألوامر الطبیب ولم یقع منھم أنفسھم خطأ ما اال اذا كأن ھذا الخطا الم

مما یقع فى دائرة تخصص وعمل المعأونون ویقومون بھ دون رقابھ الطبیب 

.المعالج 

لذلك فإن تقریر المسئولیھ الطبیھ امر مكلف للجھد والوقت والتى قد یستمر 

الجأنب االكبر فى ترجیح احد كفتى المیزأن فیما اذا كأن ھناك خطأ طبى من عدمھ 

.واخیرا لقناعة ھیئة المحكمھیخضع أوال
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جریمة افشاء السر

.توقیع الكشف الطبى علیھ

:المھنھ مثال ذلك

. المریض

.الوقائع السلبیھ ایضا تعتبر كشفا للسر

.لم یعلم بھ المریض وجب على الطبیب كتمانھ واعتباره  سرا

الطبی
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.المھنھ ولكن قد اخل بواجب اخالقى

عھ 

اعماال لمن منعھم القانون من افشاء س      

.وعدم كشف اسرار المرضى

لمصرى  ٣١٠وقد نصت الماده    ات ا قوب لع نون ا ( لقا

، ٢٠٤، ٢٠٢،٢٠٣لم یرخص فیھا قانونا بافشاء امور معینھ كالمقررة فى المواد 

.اد المدنیھ والتجاریھمن قانون المرافعات فى المو٢٠٥

.بالشخص الذى افشى سره

: اإلفشاء
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كتابتھ في الجرائد والمجالت أو التحدث ب  

. بھ وكان كل منھما ملتزما   

. التقوم الجریمة اال بتوافره   

.یكشف عن شخصیة المریض الذي قام بعالجھ

ب لشخص  : أنواع اإلفشاء 

االطالع على األوراق المثبتة للسر فال یحول د       

ك
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.الشارع ویستثناه صراحة من الخضوع اللتزام الكتمان الذى یفرضھ  سر المھنة

 :

معرفة جمیع الو  

المریض بإطالع الغیر على الشھادة المثبتة لمرضھ أو إذاعة ما قر     

.یتعلق بھذا الشأن

مرضھ بعد و  

أن یكشف عن شيء من ذلك ولو بعد انتھاء خدمتھ 

: االفشاء للمحیطین بالمرض  

الذین یعمل لد  

قرر من       لذي 

. تحقیق المصلحة العامة
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فضال عن أن الطبیب الذي یكون قد استدعى بمعرفة أحدھما وال یخبره بالحقیقة قد 

.العمل

لو مكن      جریمة اإلفشاء یمكن أن تقع في صورة      : الشروع في اإلفشاء   لشروع كما  ا

لشخص ثم اتضح أنھ كان یعلم بھ من قبل وعلى سبیل الیقین فان جریمة اإلفشاء ال 

. جریمة المستحیلة وال عقاب علیھا في ھذه الحالةتقوم ألنھا تكون في صورة ال

 :

ساعد أو 

. نظیر مبلغ معین

متوفرة فیھ وقت إید   

.وقت إرتكاب فعل اإلفشاء
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.بھ ولكن القضاء لم یعر ھذا الدفاع التفاتا وحكم علیھ بالتعویض

كاشفة على جزء من السر الذي نص القانون وتقع الجریمة لو اقتصرت الم

األمراض وال   

.الوالدات السفاح یعد إفشاء للسر معاقبا علیھ

المریض نوع مرضھ  

. إلي أحد مساعدیھ

 :

مرتكبا لجریمة اإلفشاء وأن یكن مثل ھذا اإلھمال یعرضھ للمسئولیة المدنیة وحتى           

إذا تعرضت سمعة الطب  

یفشى عن مرض مریضھ  والعالج الذى وصفة لھ وكذلك فانة ال یجوز للطبیب أن



٦٧

. من  قانون العقوبات٣١٠المادة 

لھیئات العلمیة أو تطبع في الكتب أو المجالت العمومیة ال تعد في ذاتھا إفشاء         الي ا 

٣١٠علیھا في المادة    

المریض بمرض معین ومن و    

.الذي لم یفشى لھم إال لمصلحتھم لزیادة معارفھم الطبیة

وعلي ذلك فان عدم وجود نیة اإلضرار ال یعفى الطبیب من المسئولیة عن 

بحكم مھنتھ وعلي العكس من ذلك فان وجود قصد اإلضرار         یفشى سرا وصل إلیھ     

.قد یعد ظرفا مشددا

.أسرار المھنة ویصرح لھ القاضي بذلك
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ھناك أحوال یعفي فیھا الطبیب من االلتز      : مبررات اإلفشاء 

:  تعداد ھذه األحوال فیما یأتي

١٥٨١٩٨٠-١

. ١٧المدنیة الفصل الثأني المادة 

األحوال    ١٩٨٠لسنة    ١٥٨-٢ أن  في ش

.٣١المدنیة الفصل الرابع مادة 

.یةاألمراض المعد -٣

.التبلیغ عن الجرائم المزمع ارتكابھا-٤

.الترخیص من صاحب السر باإلفشاء -٥

.الشھادة أمام المحاكم إذا طلب منھ ذلك -٦

إذا وجد الطبیب أن ھناك ضرورة ملحة إلفشاء سر المھنة في حاالت إنقاذ             -٧

المھنة ومثال   

أن یتزوج من فتاة یعرفھا وصمم الشخص علي الزواج من ھذه الفتاة فمن حق         

راء 

.للقانون وال یعد في ھذه الحالة إفشاء للسر
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األطباء والمواد المخدرة

المخدرات ھي جواھر أوعقاقیر تسبب حالة : تعریف الجواھر المخدرة والمخدرات

اد لدى متعاطیھا مما لھ من من التعود أو اإلدمان أو حدیثا ما یسمى باالعتم

المضارعلي الصحة البدنیة والعقلیة حتى تكاد تفتك بھ وھو أمر وال شك یؤثر علي 

الشخص وعائلتھ والمجتمع والمخدرات أنواع متعددة لكل منھا أسم علمي خاص  

قد یكون لكل مادة مشتقات ومركبات مختلقة لذلك لم یضع تعریفا محددا للجواھر 

بتعیین أنواعھا وفصائلھا ومشتقاتھا ومركباتھا علي سبیل الحصر المخدرة مكتفیا 

في الجداول الملحقة بالقانون وقد أجاز المشرع  بعد ذلك لوزیرالصحة حق تعدیل 

. الجداول الملحقة سواء بالحذف أو باإلضافة أو بتغییر النسب

النصوص

. مسمیات الجواھر المخدرة وعناصرھا مما یتحقق معھ صالح المجتمع

وخلت جداولھ من النص على ان  إحدى المواد مخدرة رغم أنھا كانت موجودة فى 

قانون سابق فأنھا  فى ظل القانون الجدیدة ال تعتبر مؤثمة مادام  أن القانون األخیر 

.لغى القانون السابق الذى كان یؤثمھاقد أ



٧٠

. المخدرعلى قیام الجریمة  

. بھ قانونا لألشخاصمھما صغر حجمھا أو كانت أكثر من الوزن المصرح

 :

  .

اإلب

فضال عن أن القواعد العامة تبیح استعمال المخدر بقصد العالج شأنھ فى ذلك شأن   

بواسطة الطبیب المرخص لھ وبرضاء المریض بقصد عال       

دافع االطباء فى ذلك ھو حسن ال      
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مزمنة   االجراحیة على تسكین االالم الوقتیة فقط ویقلل من استخدمھا فى ا     ل الت ا ا لح

.والعصبیة

خشیة أن یسھل لھم ذلك سبل اإل      

.بدون علم المریض

یسمى باعراض اإلنسحاب لذلك لقد اقر بعض األطباء بأن یكون ھذا المنع تدریجیا 

ویرى البعض اآلخر أن یكون ھذا التدرج بطیئا بحیث تطول مدتھ الى نحو شھرین 

.اذا كان فى صحة جیدة
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.متقدما فى السن أو كان إدمأنھ مزمنا

أنتفت  

.تعاطیھا حسب األحول

ویتعین أن یكون قصد الطبیب فى وصف المواد المخدرة ھو العالج  ویقع  

.االشخاص على عادة االدمان

ص قصد الطبیب وعما اذا كان الباعث على فعلھ ھو العالج ام ال          واستخال

مھ 

ولو الستعمالھ فى معالجة مریض اخر وقد حدد المشرع االشخاص الذین یجوز أن 

.الكمیة عن ذلك فیمتنع على الصیدلى صرفھا
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. لغرضالمعالج أن یطلب بطاقة رخصة بالكمیات الالزمة لھذا ا

 :

المقادیر التى الیجوز تجاوزھا بالنسبة للمریض حرصا منھ على ءدم االسراف فى 

.تناول المخدرات

لمشرع لم  ,  وا

.دفتر التذاكر وختمھا بخاتم الصیدلیة
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الصیدلیة مع عدم جواز استخد    

.ادویة تحتوى على تلك الجواھر

: بطاقة الرخصة 

:

و .األسنان المصرح لھم بمزاولة المھنة    

.والمصحات والمستوصفات التى لیس بھا صیدلیة

الجھة اإلداریة المختصة یلزم توافرھا فى طلب الترخیص فاشترط القانون أن تقوم

:یبین فیھ ما یاتى بصرف بطاقة الرخص بعد تقدیم طلب     

. الكمیة الالزمة للطلب  .كاملة وطبیعیة كل منھا   

.أن تطلبھا الجھة االداریة المختصة

ى طلبھ البیانات واذا تقدم بالطلب احد االشخاص المنصوص علیھم واستوف

.أو تقلل من الكمیة التى طلبھا

 :

علیھا صاحب البطاقة والتى یجوز للصیدلى صرفھ      

.البطاقة بعد ھذا التاریخ غیر صالحة للصرف بھا
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عدة واجبات

١-

.ذلك الصرف

٢-

–-

.

.بالبطاقات ومنع تداول المخدر فى غیر الغرض الذى استھدفھ المشرع

.تجاوز األسبوع ومخالفة صاحب البطاقة لھذا االلتزام یعرضھ للعقاب القانونى

: القوانین التى تنظم اتصال األطباء بالمواد المخدرة      

. وطریقة صرفھا 

العامة للصیدلیات بوزارة الصحة فى دخول الصیدلیات والعیادات للتحقق من تنفیذ           

أحكام ھذا القانون فضال عن العقوب    

.أحكامھ
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القوانین واللوائح المنظمة للمنشآت الطبیة

بتنظیم المنشات الطبیة١٩٨١لسنة ٥١قانون رقم 

باسم الشعب

رئیس الجمھوریة 

:قرر مجلس الشعب القانون االتى نصھ وقد اصدرنا 

طبیة كل مكان اعد للكشف على فى تطبیق احكام ھذا القانون تعتبر منشأة : ١مادة 

:المرضى أو عالجھم أو تمریضھم أو اقامة الناقھین وتشمل ما یأتي 

:  العیادة الخاصة  -١

.أسرة على آال یتجاوزعددھا ثالثة أّسرةورعایتھم طبیا ویجوز أن یكون بھا 

:  العیادة المشتركة  -٢

تخصصات مخت 

وزارة الشئون االجتماعیة أو لھیئة عامة یكون من بین أغراضھا إنشاء وإدارة ھذه 

.بمزاولة المھنة

ھى كل منشأة أعدت الستقبال المرضى والكشف علیھم : المستشفى الخاص-٣

وعالجھم ویوجد بھا اكثر من خمسة أّسرة على أن یكون ذلك تحت إشراف وإدارة 

.طبیب مرخص لھ بمزاولة المھنة



٧٧

یا أثناء فترة وھى كل منشأة أعدت ألقامة المرضى ورعایتھم طب: دارالنقاھة-٤

النقاھة من األمراض ، وعلى أن یكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبیب مرخص 

.لھ بمزاولة المھنة

. كما یعتبر صاحب المنشأة ھو من صدر باسمھ ترخیص بمزاولة نشاط المنشأة

: ٢مادة  

:ابة مقابل رسم تسجیل یؤدى للنقابة ویحدد على النحو التاليبعد تسجیلھا فى النق

.للعیادة الخاصة) عشرون جنیھا(٢٠-١

.للعیادة المشتركة) خمسون جنیھا(٥٠-٢

.عن كل سریر بالمستشفى أو دار النقاھة)  عشرون جنیھا(٢٠-٢

بة  

.المختصة

وتقوم المحافظة عند الترخیص للمنشأة الطبیة بمزاولة نشاطھا بإخطار وزارة 

.الصحة بالبیانات الالزمة لتسجیلھا فى سجل مركزى ینشأ لھذا الغرض

٣  :

.لطبیب أسنان مرخص لھ فى مزاولة طب وجراحة األسنان

بالمحافظة والنقابة الطبیة بذلك خالل أسبوعین بخطاب موصى علیة بعلم الوصول 

تاریخ اإلخطار على أن یخطر الجھة     وعلیھ أن یعین لھا مدیرا خالل أسبوعین من         

.المختصة بإغالقھا إداریا لحین تعیین المدیر

لورثة مدة عشرون     :  ٤مادة ا الح  رخصة لص ل ا قاء  ة جاز إب منشأ ال احب  ى ص وف إذا ت

عاما تبدأ من تاریخ الوفاة على أن یتقدمو       
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تخرج   .  إذا  ف

. الالزمة لحین تخرجھ لتنقل إلیھ الرخصة   

 ,

.التصرف فیھا بمعرفة الجھة اإلداریة المختصة بمنح الترخیص

: ٥مادة  

.المؤجر بتحریر عقد إیجار لمن لھم حق فى االستمرار فى شغل العین

:  ٦مادة 

طبیبا أو طبیب اسنان مرخصا لھ فى مزاولة المھنة كما یجوز الترخیص الكثر من 

٧٠ %

. من القیمة االیجاریة للمالك

. لھ طبقا لجداول األخصائیین والممارسین العاملین بالنقابة



٧٩

صة ولمدة أقصاھا خمس سنوات وال یجوز تجدید ھذه      تقررھا النقابة الفرعیة المخت   

.المدة آلي سبب من األسباب

٧ :

یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الدولة للصحة وتشمل االشتراطات الصحیة كل ما        

ام القانون      أحك ١٩٦٠لسنة   ٥٩اإلخالل ب

.والوقایة من إخطارھا فى حالة وجود جھاز أشعة

:ت الطبیة مایاتى یشترط فى الطبیب الذى یعمل فى احدى المنشآ:  ٨مادة 

.أن یكون مصریا-١

.أن یكون اسمھ مقیدا فى سجالت نقابة االطباء-٢

: ومع ذلك یجوز لغیر المصریین العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتین اآلتیتین

١-

.وافقة السلطات المختصةسجالتھا ویشترط المعاملة بالمثل وم

٢-

 ,

بمزاولة المھنة لمدة ال ت    

.بعد تسدید الرسوم المقررة

٩ :

توافرھا فى كل منشأة طبیة بالنسبة إلى عدد األسرة المخصصة للعالج الداخلي بھا 

.على أن یكون من المرخص لھن بمزاولة المھنة
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: ١٠مادة

.وعلى األخص فى وسائل الدعایة واإلعالن

١١ :

.اإلغالقإدارتھا إال بعد التثبت من زوال أسباب 

١٢ :

.ووزارة الصحة وممثل الصحاب المنشآت الطبیة

  .

.ومدیریة الشئون الصحیة المختصة بھذه األسعار لتسجیلھا لدیھما, لألطباء 

:الطبیة فى االحوال اآلتیةیلغى الترخیص بالمنشأة :  ١٣مادة 

.إذا طلب المرخص لھ إلغاءه-١

٢-

.شئون الصحیة فى الحالتینبمدیریة ال

.اذا تقلت المنشأة من مكانھا الى مكان اخر أو اعید بناؤھا-٣
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٤-

المنفذة ولم تعد الحالة إلى ما كانت علیھا قبل التعدیل فى المدة التى تحددھا 

.السلطة المختصة

.لغرض آخرغیر الغرض الذى منح من اجلھ الترخیصإذا أدیرت المنشأة-٥

.إذا صدر حكم بإغالق المنشأة نھائیا أو بإزالتھا-٦

: ١٤مادة  

.قھا أو صدر قرار بإغالقھا قبل زوال أسباب اإلغالقسبق أن صدر حكم بإغال

:  ١٥مادة  

عقوبة الطبیب الذى أعار اسمھ للحصول على الترخیص فضال عن الحكم بإغالق ال

وللقاضى أن یأمر بتنفیذ , المنشاة موضوع المخالفة وإلغاء الترخیص  الممنوح لھا 

.وكل ذلك مع عدم اإلخالل بتطبیق أیة عقوبة ینص علیھا قأنون آخر

: ١٦مادة  

بإغالق المنشأة نھائیا أو للمدة التى یحددھا الحكم ولھ أ        
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.غالق على الجزء الذى وقعت فیھ المخالفةبقصراإل

١٧ :

بإثبات الجر 

.سبیل ذلك حق دخول المنشآت الطبیة والتفتیش علیھا فى أي وقت

: ١٨مادة  

القانون على أن تقدم خالل ستة اشھر من تاریخ نفاذه إلى م        

.دة لمزاولة المھنةلتحدید عیادة واح

: ١٩مادة  

.تاریخ نشره

١٩٨١لسنة ٢١٦قرار رقم 

١٩٨١لسنة ٥١باالئحة التنفیذیة للقانون رقم 

لطبیة وعلي بشأن تنظیم المنشآت ا١٩٨١لسنة ٥١بعد االطالع علي القانون رقم 

بتنظیم مسئولیات واختصاصا ت ١٩٧٥لسنة ٢٦٨قرار رئیس االجمھوریة رقم 

:     وزارة الصحة 

قــــــــــــــــــرر
: بشأن االشتراطات الالزمة للترخیص بتشغیل منشـأة طبیة: أوال



٨٣

: یتعین الترخیص بتشغیل منشأة طبیة توافراالشتراطات اآلتیة : ١مادة 

.جرات المنشأة جیدة التھویة واإلضاءةأن تكون ح-١

.أن تكون المنشاة مزودة بوسائل تغذیتھا بالمیاه النقیة بصفة مستمرة -٢

.أن تكون المنشاة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة  -٣

٤-

.  والفضالت

.تزود المنشاة باألجھزة الالزمة إلطفاء الحرائقأن-٥

أن تكون المنشاة مجھزة بوسائل اإلسعاف األولیة-٦

لمشار  ١٩٨١لسنة  ٥١من القانون  ١٢/تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة  : ٢مادة   ا

.تقوم بھاوالخدمات الفندقیة التى

تتنقسم غرف إقامة المرضى فى المنشأ     : ٣مادة  

:المستویات ااآلتیة 

.جناح ویشمل غرفة نوم بھا سریر واحد وملحق بھا صالون ودورة میاه مستقلة-١

٢-

.لةمیاه مستق

٣-

.مستقلة أو مشتركة

الدرجة الثانیة وال یزید عدد األسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولھا دورة -٤

.میاه خاصة بھا أو مشتركة

آسرة ولھا دورة الدرجة الثالثة وال یزید عدد اآلسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة    -٥

.میاه خاصة بھا أو مشتركة
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تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة باثاث سھل التنظیف ال یعوق  : ٤مادة  

أن تنشأ      ٢م٨ لى  ع

. ةمستقل

: ٥مادة  

.األدویة والمھمات واآلالت االالزمة للعمل التمرضى وكذلك بجھاز استدعاء

:ملیات بالمنشأةیشترط توافر االشتراطات آالتیة فى حجرة الع:  ٦مادة 

١-

م أما الحجرة التى تجرى     ٣على األقل على أال یقل طول احد األضالع عن           ٢م١٢

٢م٢٠

.ائمة فعال وقت العمل بھذا القراربالنسبة للمنشآت الق%) ١٠(الموضحة بنسبة 

٢-

.حالة استعمال التكییف یفضل استعمال نظام التكییف المركزى المزود بالمرشحات

أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العملیات وأن تكون             -٣

.اضاءة احتیاطیة للعمل فى حالة أنقطاع التیار الكھربائيھناك أجھزة 

أن تزود الحجرة بالحد األدنى على األقل من اآلالت الجراحیة وأجھزة التخدیر           -٤

.واإلفاقة ووسائل اإلسعاف التى تتناسب مع نوع العملیات التى تجرى بھا

لإلفاقة  -٥ ن 

.یكون مجھزا بالتجھیزات المناسبة

٦-

.بالبخار وفرن تعقیم بالھواء الساخن وعدد مناسب من علب التعقیم



٨٥

.لغرفة مكان لتغییر المالبس وغسل األیدي للجراحین وھیئة التمریضیلحق با-٧

یجب أن تتوافر بكل منشأة طبیة بھا مائة سریر فاكثر صیدلیة یطبق علیھا   : ٧مادة  

.بشأن مزاولة مھنة الصیدلیة١٩٥٥لسنة ١٢٧االشتراطات الواردة بالقانون رقم 

٦٣٠یجب على المنشأة الطبیة مراعاة أحكام       :  ٨مادة  

فى حالة وجود ١٩٦٠لسنة ٥٩بإصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ١٩٦٢لسنة 

.أجھزة للتشخیص أو االعالج باإلشعاعات المؤینة

:  ٩مادة  

:آالتیة

.أن یكون لھا مدخل خاص-١

أن یكون بھ  -٢

.من دورات المیاه

٣-

. المناسبة

٢٩١: ١٠مادة

والقرارات المعدلة لھ بشأن جمع وتوزیع ا   ١٩٨٠لسنة  

.بھا لھذا الغرض

١٩٥٤لسنة ٣٦٧: ١١

واللوائح والق 

.الموجودة بالمنشآت الطبیة



٨٦

١٢ :

.والشبابیك بسلك ناموسیة

١٣ :

.التجھیزات النمطیة بمستشفیات وزارة الصحة المماثلة

:  ١٤مادة  

.من األطباء المقیمین على أال یقل عددھم عن طبیب مقیم لكل عشرین سریرا

أن تتوافر بكل منشأة طبیة بھا أسرة للعالج العدد المناسب من یجب: ١٥مادة 

الممرضات المرخص لھن بمزاولة المھنة على آال یقل عددھن عن ممرضة للعیادة 

الخاصة بآسرة وممرضة على األقل لكل خمسة أسرة بالعیادة المشتركة 

. ساعة٢٤والمستشفیات وذلك خالل الـ

الطبیة تدوین أیة بیانات على الالفتة أو ال یجوز لصاحب المنشأة: ١٦مادة 

.الروشتة تخالف أو تجاوز البیانات الواردة بالترخیص

.فى شأن إجراءات تسجیل وترخیص المنشآت الطبیة: ثأنیا

یقدم طلب الترخیص للمنشأة الطبیة الى مدیر الشئون الصحیة المختصة : ١٧مادة 

.موضحا بھ البیانات آالتیة طبقا لنوع المنشأة

اسم العیادة واسم مالك مقر العیادة وعنوان العیادة ورقم : العیادات الخاصة-أ

تلیفون واسم صاحب العیادة المطلوب أن یصدر باسمھ ترخیص مزاولة نشاط 

ال یتجاوز عددھا (العیادة ورقم ترخیصھ لمزاولة المھنة وتخصصھ وعدد األسرة 

ة االتمریض ونوعیتھا وبیان ما واسماء االطباء المساعدین وعدد ھیئ) ثالثة آسرة

.اذا كان یوجد طبیب اخر یشغل جزء من العیادة ورقم ترخیصھ

اسم العیادة واسم مالك مقر العیادة وعنوان العیادة ورقم : العیادة المشتركة-ب

تلیفون واسم صاحب العیادة المطلوب أن یصدر باسمھ الترخیص  لمزاولة نشاط 
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ال یتجاوز عددھا خمسة (المھنة وعدد اآلسرة العیادة ورقم ترخیصھ لمزاولة 

واسم المدیر الفنى المسئول عن العیادة ورقم ترخیص مزاولة المھنة لھ ) آسرة

وتخصصھ واسماء األطباء العاملین بالعیادة وتخصصاتھم وأرقام ترخیص مزاولة   

وعدد ھیئة التمریض ونوعیتھا ) التخصص–رقم الترخیص –االسم (المھنة لھم 

–صیدلیة خاصة –معمل تحالیل ( خدمات المكملة بالعیادة وأرقام تراخیصھا وال

). ومصنع أو معمل أسنان-أجھزة أشعة

: -ج

( مزاولة نشاط المستشف  

) خمسة اسرة 

( م 

). ومصنع أو معمل أسنان-أجھزة أشعة–صیدلیة خاصة –معمل تحالیل 

: دور النقاھة  -د

) رة( 

وعدد األطباء المقیمین بھا وعدد ھیئة التمریض ونوعیتھا وارقام تراخیص مزاولة 

( المھنة لكل منھم والخدمات الطبیة المكملة بالدار وأرقام ترخیصھم          

). بنك دم-ومصنع أو معمل أسنأن-أجھزة أشعة–خاصة صیدلیة –

:ویرفق مع طلب الترخیص المستندات آالتیة 

.شھادة تسجیل النقابة للمنشأة-١
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یبین ١٥٠٠/١رسم ھندسي موقع علیھ مھندس نقابي للمنشأة بمقیاس رسم -٢

.الموقع وتفاصیل محتویات كل دورعلى حدة

.بیان بالتجھیزات الطبیة -٣

:وم لجنة مشكلة من تق: ١٨مادة 

.مدیر العالج الحر بمدیریة الشئون الصحیة المختصة-١

.مدیر اإلدارة الطبیة المختصة-٢

١٩٨١لسنة   ٥١والمواصفات المنصوص علیھا في القانون رقم       

ھندس من مدیریة الشئون الصحیة أو من مدیریة اإلسكان أن یضم الى ھذه اللجنة م

المختصة وذلك في حالة معاینة المستشفیات ودور النقاھة 

: ١٩مادة

باسم رئیس النقابة العامة لألطباء أو ألطباء ) بشرى أو أسنان  ( الفرعیة المختصة   

نان حسب نوع المنشاة وذلك طبقا لنموذج تعده النقابة الختصة األس

: ٢٠مادة

النقابة العامة المختصة نظیر إیصال كآالتي 

.جنیھا لتسجیل العیادة الخاصة٢٠-١

.جنیھا لتسجیل العیادة المشتركة ٥٠-٢

.  المستشفى الخاص أو دور النقاھة جنیھا عن كل سریر ب٢٠-٣

تقوم التقابات الفرعیة الختصة بارسال الطلب للنقابة العامة بعد التاكد من : ٢١مادة 

وتقوم  ) ٢() ١(

ن من   

تاریخ تقدیم األوراق للنقابة الفرعیة 
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من  ) ٢٢(: ٢٢مادة  

بة  

توصیتھاللسید المحافظ المختص الصدار القرار الالزم

:  ٢٣مادة  

١٩٨١لسنة   ٥١الصادر بشأنھا القانون رقم     

ال صدار القرارات الالزمة تشكل على النحو التالى   

) رئیسا(احد وكالء وزارة الصحة یختاره وزیر الدولة للصحة -١

)   أو من ینیبھ (نقیب االطباء / السید االستاذ الدكتور-٢

أو من ینیبة (السیدالدكتور وكیل وزارة الصحة لقطاع طب االسنان -٣

مدیر االدارة العامة للطب العالجى السیدالدكتور -٤

) اعضاء (اثنان من اعضاء مجلس النقابة العامة لالطباء تختارھما النقابة -٥

السید الدكتور مدیر عام االدارة العامة للموسسات العالجیة غیر الحكومیة -٦

٧-

اه من ذوى الخبرة وأن تختار من بین اعضائھا مقررا لھا ویكون لھا حق تشكیل تر

خیص ولھذه اللجنة مناقشة صاحب المنشاة التكلفة التى تمت الموافقة علیھا عند التر

على الجھات المختصة تنفیذ ھذا القرار : ٢٤مادة 

:  ٢٥مادة  

)١٩٨٣أبریل سنة ٢٨(ھـ ١٤٠٢رجب سنة ٤
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٢٠٠٤لسنة ١٥٣القانون رقم 

بتنظیم المنشآت الطبیة١٩٨١لسنة ٥١رقم بشأن تعدیل بعض أحكام القانون

بإسم الشعب

رئیس الجمھوریة

:و قد أصدرناه , قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصھ 

)المادة األولى(

, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٠, ٩, ٧, ٦, ٣, ٢, ١یستبدل بنصوص المواد 

لطبیة النصوص بتنظیم المنشآت ا١٩٨١لسنة ٥١من القانون رقم ١٨, ١٧

:التالیة

فى تطبیق أحكام ھذا القانون تعتبر منشأة طبیة كل مكان أعد للكشف ): ١(مادة 

على المرضى أو عالجھم أو تمریضھم أو إقامة الناقھین أو إجراء الفحوصات 

الطبیة وتشمل ما یأتى

فى كل منشأة یملكھا أو یستأجرھا أو ینتقل إلیھ الحق : العیادة الطبیة الخاصة-أ

إستعمالھا قانونا و یدیر طبیب أو طبیب أسنان كل حسب مھنتھ المرخص لھ فى 

مزاولتھا وال تمنعھ أى قواعد أخرى عن ھذه المزاولة و معدة إلستقبال المرضى 

ورعایتھم طبیا و یجوز أن یكون بھا أسرة للمالحظة و لیست لإلقامة على أال 

أو یقوم مقامھ فى حالة غیابھ طبیب و یجوز أن یساعده , یجاوز عددھا ثالثة أسرة 

.أو طبیب أسنان او أكثر مرخص لھ فى مزاولة المھنة من ذات التخصص

و یعتبر فى حكم العیادة الطبیة الخاصة عیادة األشعة و المعمل التى یمتلكھا أو 

.یدیرھا طبیب

لحق وھى كل منشأة یملكھا أو یستأجرھا أو ینتقل إلیھ ا: العیادات التخصصیة-ب

فى إستعمالھا قانونا طبیب أو أكثر مرخص لھ فى مزاولة المھنة و تكون معده 

و یجوز أن یكون بھا أسرة ال یتجاوز عددھا , إلستقبال المرضى ورعایتھم طبیا 
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ویعمل بالعیادات المتخصصة أكثر من طبیب من تخصصات , خمسة أسرة 

.فنى المسئول عن العیاداتمختلفة تجمعھم إدارة مشتركة یكون أحدھم ھو المدیر ال

و یجوز إجراء عملیات صغرى فقط فى غرفة عملیات مجھزة طبقا لللوائح 

.المنظمة لذلك

كما یجوز الترخیص بإنشاء العیادات المتخصصة لجمعیة خیریة مسجلة بوزارة 

الشئون اإلجتماعیة أو لھیئة عامة یكون من بین أغراضھا إنشاء و إدارة ھذه 

و , تخصصة أو شركة  لعالج العاملین بھا أو المقیمین فى منشاتھا العیادات الم

.تخضع ھذه العیادات ألحكام الفقرتین السابقتین من ھذا البند

وھى كل منشأة یملكھا أو یستأجرھا أو ینتقل إلیھا : المركز الطبى التخصصى-ج

معدة الحق فى إستعمالھا قانونیا طبیب أو أكثر مرخص لھ فى مزاولة المھنة و

و یقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد , إلستقبال المرضى و رعایتھم طبیا 

بفروعة الدقیقة و ما یرتبط بھ من تخصصات مكملة و تجمعھم إدارة مشتركة 

و یجوز أن یكون بھا أسرة ال تجاوز عددھا , یكون أحدھم المدیر الفنى المسئول 

احیة بھا فى غرفة عملیات خمسة وعشرون سریر كما یجوز إجراء عملیات جر

.كبرى مجھزة طبقا لللوائح المنظمة لذلك 

وھى كل منشأة أعدت إلستقبال المرضى و الكشف علیھم و : المسشفى الخاص-د

عالجھم و یوجد بھا على األقل خمسة عشرة سریرا كما یلزم أن یوجد بھا غرفتین 

یكون مجھزا طبقا للعملیات على األقل و غرفة إفاقة و أخرى رعایة مركزة و 

وعلى أن یدیر , للوائح المنظمة لذلك حسب التخصصات الموجودة بالمستشفى 

كما یلزم أن یكون , المستشفى و یشرف علیھا طبیب مرخص لھ بمزاولة المھنة 

للمستشفى الذى یرخص لھ ألول مرة طبقا ألحكام ھذا القانون مدخل خاص بھ 

.د بھمنفصل عن المدخل الخارجى للعقار الموجو
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وال یتم الترخیص للمستشفى إال بعد متابعة إستكمال تجھیزاتھا و كفاءة 

العاملین بھا بما یضمن توفیر الجودة الشاملة بصدور شھادة من الجھة المختصة 

بوزارة الصحھ والسكان بنظیر مبلغ ألف جنیة یورد لحساب صندوق تحسین آدىء 

انون بوزارة الصحھ والسكان و یصدر العمل فى اإلدارة المشرفة على تنفیذ ھذا الق

.إلنشائھ قرار من رئیس الجمھوریة یحدد فیھ موارده و نظام العمل بھ

وھى كل منشأة أعدت إلقامة المرضى و رعایتھم طبیا أثناء فترة : دار النقاھة-ھـ

على أن یكون ذلك تحت إشراف و إدارة طبیب مرخص لھ , النقاھة من األمراض 

ما یعتبر صاحب المنشأة ھو من صدر بإسمھ ترخیص بمزاولة بمزاولة المھنة ك

.نشاط المنشأة 

ال یجوز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إال بترخیص من المحافظ ): ٢(مادة 

بل رسم تسجیل یؤدى للنقابة االمختص بعد تسجیلھا فى النقابة الطبیة المختصة مق

:ویحدد على النحو التالى 

.الطبیة الخاصةمائة جنیة للعیادة ) ١٠٠(-١

.مئتین وخمسون جنیھا للعیادات المتخصصة )  ٢٥٠(-٢

مائة جنیة عن كل سریر بالمستشفى الخاصة أو دار النقاھھ أو ) ١٠٠(-٣

.  المركز الطبى التخصصى

منھا لصالح صندوق تحسین آداء العمل فى % ٣٠على أن یخصص 

ان و إدارات العالج اإلدارات المشرفة على تنفیذ القانون بوزارة الصحھ والسك

و یجوز بقرار من وزیر الصحھ والسكان مضاعفة ھذه الرسوم . الحر بالمحافظات

.بعد أخذ رأى النقابة المختصة 

و تقوم المحافظة المختصة عند الترخیص للمنشأة الطبیة بمزاولة نشاطھا 

أ بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبیانات الالزمة لتسجیلھا فى سجل مركزى ینش

.لھذا الغرض
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یجب أن تكون إدارة المنشأة الطبیة لطبیب مرخص لھ فى مزاولة المھنة ): ٣(مادة 

على أن تكون إدارة المنشأة الطبیة المخصصة لطب وجراحة األسنان لطبیب 

.مرخص لھ فى مزاولة مھنة طب وجراحة األسنان

حیة وإذا تغیر مدیر المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجھة الص

المختصة بالمحافظة و النقابة الطبیة الفرعیة المختصة بذلك خالل إسبوعین 

بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول و علیھ أن یعین لھا مدیرا فنیا جدیدا خالل 

إسبوعین من تاریخ اإلخطار على أن یخطر الجھة الصحیة المختصة بإسمھ وإال 

م یتم قامت الجھة المختصة وجب علیھ التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا ل

.بإغالقھا إداریا لحین تعیین المدیر

و إنما الیجوز لھ أن , ویجوز للطبیب أن یمتلك أكثر من عیادة خاصة ): ٦(مادة 

.یدیر أكثر من منشأة طبیة واحدة بخالف العیادات الطبیة الخاصة

لطبیة التى یجب أن یتوافر فى المنشأة الطبیة اإلشتراطات الصحیة و ا): ٧(مادة 

یصدر بھا قرار من وزیر الصحة والسكان و تشمل كل ما یتعلق بالتجھیزات و 

مع مراعاة إستیفاء الشروط و المواصفات الخاصة , كیفیة أداء الخدمة الطبیة 

بغرفة العملیات فى حالة إجراء جراحات و ذلك مع عدم اإلخالل بأحكام القانون 

ل باإلشعاعات المؤینة و الوقایة من فى شأن تنظیم العم١٩٦٠لسنة ٥٩رقم 

.أخطارھا فى حالة وجود جھاز أشعة

فى شأن تنظیم مھنة الكیمیاء الطبیة و ١٩٥٤لسنة ٣٦٧وكذلك القانون رقم 

البكتیریولوجیة و الباثولوجیة و تنظیم معامل التشخیص الطبى و معامل األبحاث 

. العلمیة و معامل المستحضرات الحیویة

دد بقرار من وزیر الصحة و السكان نسبة عدد األطباء المقیمین و تح): ٩(مادة 

أعضاء ھیئة التمریض و الفنیین الواجب توافرھم فى كل منشأة طبیة بالنسبة إلى 
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عدد األسرة المخصصة للعالج الداخلى بھا على أن یكونوا من المرخص لھم 

.بمزاولة المھنة

ب المھن الطبیة فى جمیع تصرفاتھا تلتزم كل منشأة طبیة بالئحة آدا): ١٠(مادة 

وخاصة فى وسائل الدعایا و اإلعالن بحیث ال یتم اإلعالن عن منشأة إال بعد 

الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان و على أال یتضمن اإلعالن طرق 

و یلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبیب أن , التشخیص أو العالج 

.أو عن نشاطھ یعلن عن نفسھ 

:یلغى الترخیص بالمنشأة الطبیة فى األحوال اآلتیة): ١٣(مادة 

أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزید عن عام و , إذا طلب المرخص لھ إلغاؤه -١

فى حالة العیادات الطبیة الخاصة یوقف الترخیص فى حالة تغیب المرخص لھ بھا 

دتھ و علیھ إخطار النقابة الفرعیة و أكثر من عام و یتم إعادة سریانھ بعد عو

.اإلدارة المختصة بمدیریة الشئون الصحیة فى الحالتین

.إذا نقلت المنشأة من مكانھا إلى مكان آخر أو أعید بناؤھا -٢

إذا أجرى تعدیل فى المنشأة یخالف أحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ و -٣

بل التعدیل فى المدة التى تحددھا السلطة المختصة علیھ قلم تعد الحالة إلى ما كانت

. إذا أدیرت المنشأة لغرض آخر غیر الغرض الذى منح من أجلھ الترخیص-٤

.إذا صدر حكم بإغالق المنشأة نھائیا أو بإزالتھا-٥

إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقیع العقوبات المقررة بالقانون و لم -٦

.المخالفة ترتدع المنشأة عن 

إذا زاول بالمنشأة الطبیة أشخاص غیر حاصلین على ترخیص بمزاولة مھنة -٧

.الطب و كذا المھن الطبیة األخرى

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ): ١٤(مادة 

جنیة و ال تزید على عشرین ألف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أدار 
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أة طبیة سبق أن صدر حكم بإغالقھا أو صدر قرار إدارى بإغالقھا قبل زوال منش

.أسباب اإلغالق 

یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتین و بغرامة ال تقل عن عشرین ألف ): ١٥(مادة 

جنیة او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من حصل على ترخیص بفتح منشأة طبیة 

و یعاقب بذات , طبیب لھذا الغرضخاصة بطریق التحایل أو بإستعارة إسم

العقوبات الطبیب الذى أعار إسمھ للحصول على الترخیص فضال عن الحكم 

بإغالق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخیص الممنوح لھا و للقاضى أن یأمر 

وفى جمیع األحول . بتنفیذ حكم اإلغالق فورا ولو مع المعارضة فیھ أو إستئنافھ

ادر باإلغالق وال یؤثر إستشكال صاحب المنشأة أو الغیر فى التنفیذ ینفذ الحكم الص

.و كل ذلك مع عدم اإلخالل بتطبیق أیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر, 

كل مخالفة أخرى ألحكام ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بغرامة ال تقل ): ١٦(مادة 

عدم إزالة المخالفة و فى حالة, عن ألفى جنیة وال تزید على عشرین ألف جنیة 

خالل المھلة الممنوحة لذلك یجوز للقاضى أن یحكم بناء على طلب السلطة 

الصحیة المختصة بإغالق المنشأة نھائیا أو للمدة التى یحددھا الحكم و ینفذ الحكم 

و ینفذ حكم اإلغالق دون اإلعتداد بما قد , فورا ولو مع المعارضة فیھ أو إستئنافھ 

نشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة التسمح بقصر اإلغالق على یزاول فیھا من أ

وفى حالة تكرارإرتكابھا لمخالفات مھنیة یجوز . الجزء الذى وقعت فیھ المخالفة

.وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة

یكون األطباء العاملین باإلدارة المركزیة للمؤسسات العالجیة غیر ): ١٧(مادة 

اخیص وكذا مدیرى مدیریات الشئون الصحیة بالمحافظات و الحكومیة و التر

اإلدارات الصحیة و العالج الحر بھا و كذا مدیرى إدارات طب األسنان و من 

ینتدبھم وزیر الصحة والسكان باإلتفاق مع وزیر العدل من بین األطباء المتفرغین 

حكام ھذا صفة مأمورى الضبط القضائى إلثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة أل
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القانون أو القرارات المنفذة لھ و لھم فى سبیل ذلك حق دخول المنشآت الطبیة ھم 

.ومرافقیھم و التفتیش علیھا فى أى وقت 

یستمر العمل بالتراخیص السابق إصدارھا للمنشآت الطبیة قبل العمل ) : ١٨(مادة 

ن خالل سنتین من بھذا القانون على أن یتم توفیق أوضاعھا وفقا ألحكام ھذا القانو

.تاریخ العمل بھ 

)المادة الثانیة(

بتنظیم المنشآت الطبیة مادة جدیدة برقم ١٩٨١لسنة ٥١یضاف إلى القانون رقم 

:مكرر نصھا كالتالى ) ١٦(

من ھذا القانون إذا زاولت المنشأة ) ١٤(مع مراعاة أحكام المادة ): مكرر١٦(مادة 

یتم غلقھا بقرار من السلطة الصحیة , نشاطھا قبل الحصول على الترخیص 

و یجوز للقاضى أن یحكم بناءا على طلبھا توقیع غرامة ال تقل , المختصة مباشرة 

عن ألف جنیة وال تزید على خمسین ألف جنیة على المنشأة المخالفة و ال یتم 

.مزاولة النشاط إال بعد الحصول على الترخیص 

)المادة الثالثة(

.و یعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره , ى الجریدة الرسمیة ینشر ھذا القانون ف

.یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا 

حسنى مبارك

ھـ١٤٢٥جمادى األولى سنة ٢٦صدر برئاسة الجمھوریة فى  

م٢٠٠٤یولیة سنة ١٤الموافق 
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ـــــرار وزیر الصحة والسكان قـ

٢٠٠٤لسنة )  ٢٣٦(رقم 

وزیر الصحة والسكان

بشأن تعدیل بعض احكام القانون ٢٠٠٤لسنة ١٥٣بعد االطالع على القانون رقم 

لتنظیم المنشأت الطبیة١٩٨١لسنة ٥١رقم 

بتنظیم وزارة الصحة ١٩٩٦لسنة ٢٤٢وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 

والسكان

بشأن شروط اجراء العملیات ٢٠٠١لسنة ٣٤القرار الوزارى رقم وعلى 

.بالعیادات الخاصة والمشتركة والحد االدنى للتجھیزات الخاصة بالتخدیر

وبناءا على ما عرضھ رئیس االدارة المركزیة للمؤسسات العالجیة غیر الحكومیة 

:والتراخیص قرر

ى اماكن مجھزة ومرخص لھا عدم السماح باجراء عملیات جراحیة اال ف: ١مادة 

المشار الیة مع وجود الحد االدنى من ٢٠٠٤لسنة ١٥٣طبقا الحكام القانون رقم 

جھاز تخدیر یعمل بكفاءة ومزود بجھاز تنفس صناعى : التجھیزات الطبیة االتیة 

وجود امبو باج بصفة احتیاطیة وتوافر اسطوانات اكسجین واجھزة . مناسب

جھاز . جھاز مراقبة القلب الكھربى. مصدر لالكسجین اعطاؤه مع توفر اكثر من

جھاز لقیاس ضغط ثانى السید الكربون فى . لقیاس نسبة تسبع االكسجین فى الدم 

جھاز لقیاس ضغط الدم غیر االختراقى بصفة منتظة كل خمس . ھواء الزفیر

جھاز عالج اتجاف البطین على شاشة مونیتر واالدویة الالزمة لعمل . دقائق

.جھاز شفط . رئوى / عاش قلبى ان

فى حالة اجراء جراحات كبرى او حاالت حرجة یجب ان یتوافر : ٢مادة 

. جھاز لقیاس ضغط الدم االختراقى: باالضافة الى التجھیزات السابقة ما یاتى

جھاز لقیاس نسبة المخدر ونوعیتھ فى ھواء الزفیر ان یكون جھاز التنفس 
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بھ وسائل انذارات متعددة عند حدوث خلل الصناعى الخاص بجھاز التخدیر 

.ویعطى انماط متعددة من التنفس الصناعى

یجب ان یخصص لكل جناح عملیات استشارى تخدیر على االقل واال : ٣مادة 

.یتحمل طبیب التخدیر مسئولیة العمل فى اكثر من غرفة عملیات فى وقت واحد

اجھزة مراقبة : ات االتیة یجب ان تكون غرفة االفاقة مجھزة بالتجھیز: ٤مادة 

جھاز عالج ارتجاف . رسم قلب و نسبة تشبع االكسجین فى الدم وضغط الدم 

.جھاز شفط ویشرف علیھا طبیب تخدیر. امبوباج. البطین فى متناول الید

اجھزة : یجب ان تكون غرفة العنایة المركزة مجھزة بالتجھیزات االتیة: ٥مادة 

االكسجین فى الدم ونسبة ثانى السید الكربون فى مراقبة رسم القلب ونسبة تشبع 

ھواء الزفیر ضغط الدم االختراقى وغیر االختراقى مزودة بشاشة تبین ستة 

. اجھزة عالج ارتجاف البطین مزود بجھاز لتحفیز ضربات القلب. منحنیات 

اجھزة قیاس غازات الدم و نسبة تشبع . اجھزة للتحكم فى اعطاء المحالیل واالدویة

ویشرف علیھا طبیب . اجھزة تنفس صناعى. كسجین فى الدم وضغط الدم اال

بجانب وجود استشارى . ساعة٢٤مؤھل للتخدیر او العنایة المركزة على مدى 

.تخدیر او عنایة مركزة تحت االستدعاء

یتم تعقیم مستلزمات العملیات واالالت الجراحیة ومن علب وخالفھ بجھاز : ٦مادة 

الیسمح بوجود غالیة او جھاز تعقیم فرعى مع ضرورة اجراء التعقیم المركزى و

االختبارات الالزمة للتأكد من سالمة التعقییم بالنسبة لالالت الجراحیة وغرفة 

.المشار الیھ٢٠٠١لسنة ٣٤ویلغى القرار الوزارى  رقم . العملیات ومشتمالتھا

٢٠٠٤-٩- ١٦ره فى ینشر ھذا القرار فى الوقائع المصریة ویعمل بھ من تاریخ نش
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بعض القوانین الجنائیة التى لھا عالقة بمھنة الطب

ھتك العرض وافساد االخالق -١

من واقع أنثى بغیر رضائھا یعاقب باالشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة       :  ٢٦٧مادة  

ممن لھم   

.باالشغال الشاقة المؤبدة 

: ٢٦٨مادة  

المذكورة لم یبلغ ست عشر سن     

-٢٦٧الثانیة من المادة    

.الشاقة المؤقتة واذا اجتمع ھذان الشرطان معا یحكم باالشغال الشاقة المؤبدة 

عشر  كل من ھتك عرض صبى أو صبیة ام یبلغ سن كل منھما ثمانى              : ٢٦٩مادة  

تكون  ٢٦٧

.العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة 

یعاقب بالحبس مدة التزید على شھر كل من وجد فى طریق ): ١(مكررا ٢٦٩مادة

عام 

األولى فتكون العقوبة الحبس مدة التزید على ستة أشھر وبغرامھ ال تجاوز خمسین 

.مساویھ لمدة العقوبة 
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نیة إال بناء على دعوى زوجھا إال إذا زنى الزوج اال تجوز محاكمة الز: ٢٧٣مادة 

.ال تسمع دعواه علیھا٢٧٧فى المسكن المقیم فیھ مع زوجتھ كالمبین فى المادة 

د على  : ٢٧٤مادة  

.سنتین لكن لزوجھا أن یقف تنفیذ ھذا الحكم برضائھ معاشرتھا لھ كما كانت 

.ویعاقب أیضا الزاني بتلك المراة بنفس العقوبة:  ٢٧٥مادة 

األدلة التى تقبل وتكون جنحة على المتھم بالزنا ھى القبض علیھ حین :  ٢٧٦مادة 

.خرى مكتوبة تلبسھ بالفعل أو اعترافھ أو وجود مكاتیب أو أوراق أ

: ٢٧٧مادة 

.الزوجیة یجازى بالحبس مدة التزید على ستة شھور

:  ٢٧٨مادة  

.التزید على سنھ أو بغرامھ التتجاوز ثلثمائة جنیھ 

بالعقوبة السابقھ كل من ارتكب مع إمراة أمرا مخال بالحیاء ولو          یعاقب:  ٢٧٩مادة

.فى غیر عالنیة 

) :  ٢)(١(مكررا  ٣٠٦مادة  

.ألنثى على وجھ یخدش حیائھا بالقول أو بالفعل فى طریق عام أو مكان مطروق

إفشاء السر-٢

:  ٣١٠مادة 

فى غیر األحوال التى یلزمھ القانون فیھا بتبلیغ ذلك یعاقب بالحبس مدة التزید على 

لمادة  ) . ١( ا

.من قانون المرافعات فى المواد المدنیة والتجاریة ٢٠٢،٢٠٣،٢٠٤،٢٠٥
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فى الوفیات -٣

: ٢٩مادة 

.التى حدثت فیھا الوفاة أو الى الجھة التى حددھا القانون  مكتب الصحة فى الجھة 

:األشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الوفاه ھم : ٣١مادة 

o اصول أو فروع أو ازواج المتوفى :  أوال.

o  ثأنیا  :

.اإلناث االقرب درجة الى المتوفى 

o ثالثا  :

.البالغین الذكور ثم اإلناث إذا حصلت الوفاه فى المسكن 

o العمده أو المختار :  رابعا.

o الطبیب أوالمندوب الصحى المكلف باثبات الوفاه :  خامسا.

o  :

حدثت الوفاة فى مستشفى أو محل       

أو مدرسة أو ثكنة أو سجن أو اى محل اخر

.الفئات التى تسبقھا فى الترتیب

فى الموالید -٤

:االشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الوالدة ھم  : ١٧مادة 

o ا كان حاضرا والد الطفل اذ:  أوال.

o  ثأنیا  :

.االقرب درجة بالمولود 
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o  :

.البالغین الذكور ثم ا اإلناث 

oالعمده أو المختار : رابعا.

o  السجون  : خامسا

.والمحاجر الصحیة وغیرھا من الوالدات التى تقع  فیھا 

والتقع مسئولیة التبلیغ على احد الفئات المتقدمة االفى حالة عدم وجود احد 

وفى  . 

بالتولید أخطار مكتب  جمیع األحوال یجب على الطبیب أو غیره من المرخص لھم           

,والدات  

.بھا 

إذا توفى مولود قبل التبلیغ عن والدتھ فیجب التبلیغ عن والدتھ  ثم وفاتھ  : ٢١مادة 

.لد میتا بعد الشھر السادس من الحمل فیكون التبلیغ قاصرا على وفاتھ اما اذا و

:  ٢٤مادة 

وتحت مسئولیتھ عدا اثبات اسمى الوالدین أو احداھما فیكون بناء على طلب كتابي             

. التنفیذیة  

.مع القواعد المقررة فى شأن األحوال الشخصیة 

استثناء من حكم المادة السابقة ال یجوز للموظف بالجھة الصحیة ذكر اسم : ٢٥مادة

:لك فى الحاالت التالیة الوالد أو الوالدة أو كلیھما معا وأن طلب إلیھ ذ

.إذا كان الوالدان من المحارم فال یذكر اسمائھما -١

.اذا كأن الوالدة متزوجة وكان المولود من غیر زوجھا فال یذكر اسمھا -٢

اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غیر زوجتھ الشرعیة فال یذكر اسمھ -٣
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. یعتنقون دینا یجیز تعدد الزوجات

فى األحداث-٥

:  ١مادة

.لإلنحراف 

ال یجوز أن یحكم على الحدث الذى , لمحل فیما عدا المصادرة واغالق ا:  ٧مادة

لم یتجاوز سنھ خمس عشرة ویرتكب جریمة ایة عقوبة أو تدبیر مما نص علیھ فى 

:قانون العقوبات وأنما یحكم علیھ بأحد التدابیر االتیھ 

.التوبیخ-١

التسلیم -٢

اإللحاق بالتدریب المھني -٣

االلزام بواجبات معینة -٤

االختبار القضائي -٥

احد مؤسسات الرعایة االجتماعیة االیداع فى-٦

االیداع فى احدى المستشفیات المتخصصة-٧

:  ١٥مادة

. یحكم بالسجن   
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ثلث الحد   

.مدة ال تقل عن سنھ طبقا الحكام ھذا القانون       

,فللمحكمھ بدال من الحكم بالعق , الحكم فیھا بالحبس    

.من ھذا القانون٧باحد البندین الخامس أو السادس المنصوص علیھا فى المادة 

فى االصابات والعاھات-٦

كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم یقصد من ذلك :٢٣٦مادة 

ث سنوات قتال ولكنھ أفضى إلى الموت یعاقب باألشغال الشاقة أو السجن من ثآل

إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة األشغال الشاقة 

وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا إرتكبت . المؤقتة أو السجن

فإذا كانت , تنفیذا لغرض إرھابى ٢٣٦الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

".بة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةمسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقو

كل من أحدث بغیره جرحا أو ضربا نشأ عنھ قطع أو انفصال عضو : ٢٤٠مادة

فقد منفعتھ أو نشأ عنھ كف البصر أو فقد إحدى العینین أو نشأت عنھ أي عاھة 

مستدیمة یستحیل برؤھا یعاقب بالسجن من ثالث سنین إلى خمس سنین ، أما إذا 

أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فیحكم كان الضرب 

ویضاعف الحد األقصى للعقوبات . باألشغال الشاقة من ثالث سنین إلى عشر سنین

وتكون العقوبة . إذا ارتكبت الجریمة تنفیذا لغرض إرھابي٢٤٠المقررة بالمادة 

لیھ في األشغال الشاقة لمدة ال تقل عن خمس سنین إذا وقع الفعل المنصوص ع

, الفقرة األولى من طبیب بقصد نقل عضو أو جزء منھ من إنسان حي إلى آخر

, وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني علیھ

ویشترط لتوقیع العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة أن یقع الفعل المشار 

.إلیھ فیھا خلسة
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ث بغیره جرحا أو ضربا نشأ عنھ مرض أو عجز عن كل من أحد: ٢٤١مادة 

األشغال الشخصیة مدة تزید على عشرین یوما یعاقب بالحبس مدة ال تزید عن 

سنتین أو بغرامة ال تقل عن عشرین جنیھا مصریا والتجاوز ثالثمائة جنیھ 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار وترصد أو حصل . مصري

. و عصى أو آالت أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبسباستعمال أي أسلحة أ

وتكون العقوبة السجن الذي ال تزید مدتھ على خمس سنوات في الجرائم 

".إذا ارتكبت إي منھا تنفیذا لغرض إرھابى) ٢٤٠(المنصوص علیھا في المادة 

إذا لم یبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص علیھا في : ٢٤٢مادة 

ن السابقتین یعاقب فاعلھم بالحبس مدة ال تزید عن سنة أو بغرامة ال تقل عن المادتی

ّفإن كان صادرا عن سبق إصرار . عشرة جنیھات وال تجاوز مائتي جنیھ مصري

أو ترصد فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزید عن سنتین أو بغرامة ال تقل عن 

ل الضرب أو الجرح وإذا حص. عشرة جنیھات وال تجاوز ثالثمائة جنیھ مصري

. باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آالت أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس 

وتكون العقوبة السجن الذي ال تزید مدتھ على خمس سنوات في الجرائم 

.إذا ارتكبت أي منھا تنفیذا لغرض إرھابي٢٤٢المنصوص علیھا في المادة 

) ٢٤٢،٢٤١(ن في مادتي إذا حصل الضرب أو الجرح المذكورا: ٢٤٣مادة

بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آالت أخرى من واحد فأكثر ضمن عصبة أو 

تجھیز مؤلف من خمسة أشخاص على األقل توافقوا على التعدي واإلیذاء فتكون 

وتكون العقوبة السجن الذي ال تزید مدتھ على خمس سنوات في . العقوبة الحبس

إذا ارتكبت أي منھا تنفیذا لغرض ٢٤٣دة الجرائم المنصوص علیھا في الما

.إرھابي

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إیذائھ كان ذلك ناشئا عن إھمالھ أو : ٢٤٤مادة 

رعونتھ أو عدم احترازه أو عدم مراعاتھ القوانین والقرارات واللوائح و األنظمة 
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إحدى یعاقب بالحبس مدة ال تزید عن سنة وبغرامة ال تتجاوز مائتي جنیھ أو ب

.ھاتین العقوبتین

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزید على سنتین وغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنیھ أو 

إحدى ھاتین العقوبتین إذا نشأ عن اإلصابة عاھة مستدیمة أو إذا وقعت الجریمة 

نتیجة إخالل جسیما بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان 

و مخدرا عند ارتكابھ الخطأ الذي نجم عنھ الحادث أو نكل وقت متعاطیا مسكرا أ

الحادث عن مساعدة من وقعت علیھ الجریمة أو عن طلب المساعدة لھ مع تمكنھ 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجریمة إصابة أكثر من ثالثة . من ذلك

كون فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة ت, أشخاص

.العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة و ال تزید على خمس سنین

فى احراز األسلحة وذخائرھا وحیازتھا -٧

: ١مادة  

)٣() ٢ (

.المرفق) ١(ة البیضاء المبینة فى الجدول رقم وكذلك االسلح

)١(الجدول رقم 

:)

(. . . .

ة أو ....

مطاوى . )عصى تنتھى بكرة ذات اشوال(المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس 

لبلط والسكاكین التى ال یسوغ احرازھا أو حملھا مسوغ من الضرورة . قرن غزاال

.)البونیة ( الملكمة الحدید . الشخصیة أو الحرفیة

)٢(جدول رقم 
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. االسلحة الناریة غیر المششخنة

.ت الماسورة المصقولة من الداخلاالسلحة الناریة ذا

)٣(جدول رقم 

:االسلحة المششخنھ وینقسم ھذا النوع الى قسمین 

.البنادق المششخنھ من اى نوع. المسدسات بجمیع أنواعھا:القسم األول

.المدافع والمدافع الرشاشة: القسم الثأني


