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الفصل األول ()1
عالقة الطبٌب بالمرٌض
تعتبر عاللة الطبٌب بالمرٌض المضٌة الرئٌسة فً أخاللٌات الطب وتتمحور حولها
كافة المسائل األخاللٌة األخرى ذات الصلة بالسلون المهنً وتشمل العناصر التالٌة:
أخالق الطبٌب
واجبات الطبٌب
العاللات المهنٌة
المسئولٌات و الحموق المهنٌة
أوال ً  :أخالق الطبٌب :
االلتزام بمسم الطبٌب
اإلخالص و استشعار العبودٌة هلل سبحانه وتعالى .
التحلـً بمكارم األخالق والبعد عن محمرات األمور و صؽائرها
العرفان بالجمٌل لمن علموه
أن ال ٌخفً علما و أن ال ٌتجاهل جهد اآلخرٌن
أن ٌكون لدوة فً رعاٌة صحته و المٌام بحك بدنه و مظهره العام.
ثانٌاً :واجبات الطبٌب :
 واجبات الطبٌب للمرٌض
 واجبات الطبٌب تجاه مهنته
 واجبات الطبٌب تجاه المجتمع
 واجبات الطبٌب تجاه نفسه
 -1واجبات الطبٌب للمرٌض
أوال  -احترام المرٌض
حسن االستماع لشكوى المرٌض و فهم معاناته .
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تجنب التعالً على المرٌض أو النظرة الدونٌة له أو االستهزاء به أو السخرٌة منه
مهما كان مستواه العلمً أو االجتماعً متدنٌا.
الرفك بالمرٌض عند الفحص .
على الطبٌب أن ٌستخدم مهاراته فً طمؤنة المرٌض و تخفٌؾ مصابه .
ثانٌا  -ضمان خصوصٌة المرٌض
ال ٌجوز للطبٌب االطالع على عورة المرٌض إال بالمدر الذي تمتضٌه عملٌة
الفحص و التشخٌص و العالج  ،و بعد االستئذان من المرٌض وفً حضور
شخص ثالث .
احترام وجهة نظر المرٌض خاصة فً األمور التً تتعلك به شخصٌا و ال
ٌمنع ذلن من توجٌه المرٌض التوجٌه المناسب .
ثالثا – الرعاٌة الشاملة للمرٌض
تخفٌؾ آالم المرٌض بكل ما ٌستطٌعه و ما ٌتاح له من وسائل عالجٌة نفسٌة
و مادٌة و إشعار المرٌض بحرصه على العناٌة به ورعاٌته له
تسجٌل الحالة الصحٌة للمرٌض و السٌرة المرضٌة الشخصٌة و العائلٌة
الخاصة به وذلن لبل الشروع فً التشخٌص و العالج .
التزام الدلة فً الفحص الطبً و التشخٌص .
وصؾ العالج كتابةً و بوضوح مع تحدٌد ممادٌره و طرٌمة استعماله وتنبٌه
المرٌض أو ذوٌه بحسب األحوال إلى ضرورة التمٌد باألسلوب الذي حدده
للعالج و إلى اآلثار الجانبٌة المهمة و المتولعة من ذلن العالج الطبً أو
الجراحً
رصد المضاعفات الناجمة عن العالج الطبً أو الجراحً و المبادرة إلى
عالجها متى أمكن ذلن .
على الطبٌب أن ال ٌمتنع عن عالج مرٌض أو إسعاؾ مصاب مالم تكن
حالته خارجة عن اختصاصه  .وعلٌه فً هذه الحالة أن ٌجري له اإلسعافات
الالزمة ثم ٌوجهه إلى ألرب مإسسة صحٌة .
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االستمرار فً تمدٌم الرعاٌة الطبٌة المناسبة للمرضى المصابٌن بؤمراض
ؼٌر لابلة للعالج أو مستعصٌة أو ممٌتة حتى اللحظات األخٌرة من حٌاتهم .
االستمرار فً تمدٌم العالج الالزم للمرٌض فً الحاالت اإلسعافٌة حتى
تزول الحاجة إلٌه أو حتى تنتمل رعاٌته إلى طبٌب كؾء .
رابعا – احترام استقاللٌة المرٌض
ال ٌجوز معالجة المرٌض دون رضاه فٌما عدا الحاالت التً تتطلب تدخال
طبٌا طارئا و ٌتعذر فٌها الحصول على الموافمة ألي سبب من األسباب  ،أو
إذا كان مرضه معدٌا أو مهددا للصحة أو السالمة العامة  .و ٌتحمك رضاء
المرٌض بموافمته الشفهٌة أو الضمنٌة إن كان كامل األهلٌة وفما للمانون ،
وبموافمة أحد ألربائه من الدرجة األولى و حتى الدرجة الثالثة فً حالة كونه
ي شرط من شروط األهلٌة  ،و تكون
لاصرا ً أو فالدا ً الوعً أو فالدا ً أ ّ
الموافمة كتابٌة فً العملٌات الجراحٌة و كذلن فً العالج و الفحوصات التً
لد تنجم عن أي منها آثار جانبٌة .
على الطبٌب أن ال ٌرؼم المرٌض على عالج معٌن دون موافمته و علٌه أن
ٌمدم البدائل التً ٌمبلها المرٌض .
على الطبٌب فً حالة رفض المرٌض العالج أن ٌشرح له اآلثار المترتبة
على عدم تناوله العالج و التطورات المرضٌة المترتبة على ذلن بصدق و
عدم مبالؽة  ،كما علٌه أن ٌسجل إلرار المرٌض وفً حالة رفضه ٌولع
الطبٌب و هٌئة التمرٌض على ذلن فً الملؾ الطبً حتى ٌخلً الطبٌب
مسئولٌته .
على الطبٌب أن ال ٌرؼم المرٌض على التولٌع على بٌانات فً الملؾ الطبً
دون رضاه .
خامسا  -تبصٌر المرٌض بطبٌعة مرضه
تثمٌؾ المرٌض عن مرضه خصوصا و عن صحته عموما  ،وكٌفٌة حفظه
صحته و ولاٌته من األمراض بالطرق المناسبة و الفعالة و من أهمها
التثمٌؾ المباشر وجها لوجه أو استخدام الوسائل الفعالة األخرى متى توفرت
له
تحري الصدق فً إخبار المرٌض أو من ٌنوب عنه بالحالة المرضٌة و
أسبابها و مضاعفاتها و فائدة اإلجراءات التشخٌصٌة و العالجٌة  ،و تعرٌفهم
ريم العساف
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بالبدائل المناسبة للتشخٌص أو العالج بؤسلوب واضح .
سادسا  -حماٌة مصلحة المرٌض
تحري برامج الرعاٌة الصحٌة المناسبة لحالة المرٌض ،
الطبٌب مإتمن على ّ
وعلٌه أن ٌتؤكد من جدوى البرنامج العالجً لبل تنفٌذه أو تطبٌمه على
المرٌض .
االمتناع عن استخدام طرق تشخٌصٌة أو عالجٌة ؼٌر معتمدة أو ؼٌر
متعارؾ علٌها أو ؼٌر معترؾ بها علمٌا .
إجراء الفحوص الطبٌة الالزمة للمرٌض دون إضافة فحوص ال تتطلبها
حالته المرضٌة
االلتصار فً طلب الدواء أو إجراء العملٌات الجراحٌة على ما تتطلبه حالة
المرٌض.
أن تجرى الفحوصات و التحالٌل المختبرٌة الالزمة للتؤكد من أن التدخل
الجراحً ضروري و مناسب لعالج المرٌض و التحمك من أن الحالة
الصحٌة للمرٌض تسمح بإجراء الجراحة له .
أن ٌكون الطبٌب الذي ٌجري الجراحة مإهالً إلجرائها بحسب تخصصه
العلمً وخبرته العلمٌة و درجة و أهمٌة العملٌة الجراحٌة .
أن تجرى الجراحة فً مإسسة عالجٌة أو منشؤة صحٌة مهٌؤة تهٌئة كافٌة
إلجراء الجراحة الممصودة .
على الطبٌب أن ال ٌمتنع عن عالج مرٌض أو إسعاؾ مصاب مالم تكن
حالته خارجة عن اختصاصه  .وعلٌه فً هذه الحالة أن ٌجري له اإلسعافات
الالزمة ثم ٌوجهه إلى ألرب مإسسة صحٌة .
ال ٌجوز إخراج المرٌض من المنشؤة الصحٌة التً ٌتلمى فٌها العالج إال إذا
كانت حالته الصحٌة تسمح بذلن أو كان ذلن بنا ًء على رؼبته فً الخروج
رؼم تبصٌره بعوالب خروجه على أن ٌإخذ إلرار كتابً منه أو من أحد
ألربائه حتى الدرجة الثالثة إن كان نالص األهلٌة و ٌثبت ذلن فً السجل
الطبً للمرٌض .
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ال ٌجوز االمتناع عن عالج المرٌض كما ال ٌجوز إنهاء حٌاة المرٌض ولو
بناء على طلبه أو طلب و لٌه أو وصٌه أٌا ً كان السبب سواء لتشوه شدٌد أو
مرض مستعص مٌئوس من شفائه أو متحممة به الوفاة أو آلالم شدٌدة .
ٌمكن للطبٌب فً ؼٌر الحاالت اإلسعافٌة أن ٌمتنع عن عالج المرٌض
ألسباب شخصٌة أو مهنٌة لد تإدي إلى اإلخالل بجودة الخدمة الممدمة
للمرٌض شرٌطة أن ال ٌضر ذلن بصحة المرٌض و وجود من ٌموم بعالج
المرٌض بدالً عنه
سابعا  -كتمان سر المرٌض
ال ٌجوز ألي ِطبٌب أن ٌفشً سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة
سواء كان المرٌض لد عهد إلٌه بهذا السر و ائتمنه علٌه أو كان الطبٌب لد اطلع
علٌه بحكم عمله  ،وذلن فٌما عدا الحاالت التالٌة:
إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه .
إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلػ شخصٌا ألي منهما.
إذا كان إفشاء السر لمنع ولوع جرٌمة فٌكون اإلفشاء فً هذه الحالة للسلطة
الرسمٌة المختصة فمط .
إذا كان الؽرض من إفشاء السر هو دفاع الطبٌب عن نفسه أمام جهة لضائٌة
و بناء على طلبها .
إذا كان الؽرض من إفشاء السر منع تفشً مرض معد ٌضر أفراد المجتمع و
ٌكون إفشاء السر فً هذه الحالة للسلطة الصحٌة المختصة فمط .
 -2واجبات الطبٌب تجاه مهنته :
الحفاظ على شرؾ المهنة .
اإلسهام فً تطوٌر المهنة علمٌا ً و معرفٌا ً من خالل األبحاث و الدراسات و
كتابة المماالت و التعلٌم المستمر .
المحافظة على معاٌٌر ممارسة المهنة الطبٌة و العمل على االرتماء بها فً
كل نشاطاته .
االبتعاد عن كل ما ٌخل بؤمانته ونزاهته فً تعامله مع المرٌض و أال ٌفمد ثمة
المرٌض به باستخدام أسالٌب الؽش و التدلٌس أو إلامة عاللات ؼٌر طبٌعٌة
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معه أو مع أحد من أفراد عائلته أو الكسب المادي بطرق ؼٌر نظامٌة وكل
ما من شؤنه اإلساءة لمهنة الطب .
تجنب السعً إلى الشهرة على حساب أخاللٌات المهنة و أصولها .
 -3واجبات الطبٌب تجاه المجتمع :
على الطبٌب أن ٌكون عضوا ً حٌوٌا ً فً المجتمع و ٌتعامل معه و ٌإثر فٌه و
ٌهتم بؤموره .
فً حاالت األمراض السارٌة ٌجب على الطبٌب أن ٌتبع النظم الصحٌة
الموضوعة لذلن و اإلبالغ عن هذه الحاالت للجهة المختصة و اتخاذ ما ٌلزم
من إجراءات .
أن ٌساعد المجتمع على التعامل اإلٌجابً مع عناصر تعزٌز الصحة وحماٌة
البٌئة الطبٌعٌة واالجتماعٌة والولاٌة من المرض .
الحرص على المٌام بالتربٌة الصحٌة فً المجتمع وتبصٌر أفراده بؤهمٌة
االلتزام بالسلوكٌات الصحٌة والمشاركة الفعالة فً كافة برامج الرعاٌة
الصحٌة
أن ٌدرن مسئولٌته فً المحافظة على الموارد الصحٌة و استخدامها بالطرٌمة
المثلى
أن ٌسخر معلوماته و خبراته ومهاراته المهنٌة فً االرتماء بنوعٌة الخدمات
الصحٌة الممدمة للمجتمع وااللتزام بمعاٌٌر الجودة
أن ٌشارن بفعالٌة فً صنع و تطوٌر السٌاسات واألنظمة الصحٌة التً
تستجٌب لالحتٌاجات الصحٌة للمجتمع والموجهة لحماٌة الحك فً الحصول
على الرعاٌة الصحٌة لكافة أفراد المجتمع
 -4واجبات الطبٌب تجاه نفسه :
أن ٌكون على مستوى متمدم من المعرفة العلمٌة والعملٌة فً مجال
اختصاصه
أن ٌعمل بصورة مستمرة على تنمٌة معارفه ومهاراته المهنٌة
أن ٌكون نموذجا فً المحافظة على صحته فً كل سلوكٌاته
ريم العساف
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أن ٌحمً نفسه من األخطار المحتملة فً أثناء ممارسته المهنة .
 -5واجب الطبٌب للمؤسسة التً ٌعمل بها :
أن ٌحافظ على سمعة وكرامة المإسسة التً ٌعمل بها .
أن ٌحافظ على ممتلكاتها و أن ٌستخدمها استخداما ً رشٌدا ً
أن ٌكون فاعالً فً اإلسهام فً تطوٌر أداء المإسسة و االرتماء بها .
أن ٌكون لدوة فً االلتزام بالموانٌن و اللوائح و األنظمة و التعلٌمات السارٌة
فٌها بشرط عدم تعارضها مع المبادئ األساسٌة ألخاللٌات المهنة .
ثالثا ً  :العالقات المهنٌة :
 -1العاللة بٌن الطبٌب و زمالئه :
 حسن التصرؾ مع زمالئه.
 تجنب النمد المباشر للزمٌل أمام المرضى .
 بذل الجهد فً تعلٌم األطباء الذٌن ٌعملون ضمن الفرٌك الطبً أو من كان
منهم تحت التدرٌب.
 على الطبٌب أن ٌتوخى الدلة واألمانة فً تموٌمه أداء من ٌعملون أو
ٌتدربون تحت إشرافه فال ٌبخس أحدا حمه  ،كما ال ٌساوي بٌن المجتهد و
الممصر فً التمٌٌم .
 إذا الحظ الطبٌب أن التدخل من لبل أحد زمالئه أو رإسائه من شؤنه التؤثٌر
على سالمة ممارسته الطبٌة أو خشً أن ٌإدي ذلن التدخل إلى اإلضرار
بالمرٌض فعلٌه منالشة المسؤلة مع الزمٌل أو الرئٌس المعنً ( بطرٌمة
حضارٌة وفً مكان مناسب  ،بعٌدا عن المرٌض) و فً حالة عدم االتفاق
ٌرفع األمر للجهة المختصة للنظر فٌه و اتخاذ المرار المناسب .
ٌ فضل للطبٌب أال ٌتماضى أجرا ً ممابل عالج زمٌل له إال إذا لام بتسدٌده
طرؾ ثالث
 على الطبٌب أن ٌحترم زمالء المهنة من ؼٌر األطباء و أن ٌمدر دورهم فً
عالج المرضى و العناٌة بهم و أن ٌبنً عاللته بهم على الثمة المتبادلة و
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التعاون البنّاء مما ٌخدم مصلحة المرضى و أن ٌبذل الجهد فً تعلٌمهم و
تدرٌبهم و التؤكد من التزامهم بمبادئ أخاللٌات المهنة .
 أال ٌنتمص من المكانة العلمٌة أو العملٌة لزمٌل آخر و ال ٌحط من لدره أو
ٌشٌع عنه األخبار السٌئة .
 أن ٌتعاون مع زمالئه على خدمة المرضى وتحسٌن الرعاٌة الصحٌة .
 أال ٌتوانى فً االستعانة بزمٌل له لعالج مرٌض أو لالستشارة الطبٌة .
 -2إحالة المرضى :
 على الطبٌب احترام حك المرٌض فً أن ٌؽٌر طبٌبه  ،و فً الحصول على
المعلومات المدونة فً سجله الطبً أو الحصول على التمرٌر الطبً الالزم
الذي ٌشرح حالته المرضٌة .
ٌ جب على الطبٌب إحالة المرٌض إلى طبٌب مختص بنوع مرضه أو إلى
طبٌب لدٌه وسائل أكثر فعالٌة إذا استدعت حالة المرٌض ذلن و ال ٌجوز
للطبٌب أن ٌتباطؤ فً اإلحالة متى كان ذلن فً مصلحة المرٌض .
ٌ جب على الطبٌب المعالج تمدٌم المعلومات التً ٌعتمد أنها الزمة لعالج
المرٌض عند إحالته إلى طبٌب آخر .
 عند رؼبة المرٌض فً استشارة طبٌب آخر ( فٌما ٌخص مرضه ) فعلى
الطبٌب أال ٌمتنع عن تحمٌك رؼبة المرٌض و علٌه أن ٌسهل للمرٌض
الحصول على التمارٌر و المعلومات الالزمة لذلن .
 عدم االمتناع عن استمبال المرٌض الذي تم تحوٌله بسبب عدم التٌمن من
شفائه أو ألسباب مالٌة

 -3العاللة مع الهٌئة التمرٌضٌة
 على الطبٌب أن ٌموم بإصدار تعلٌماته الخاصة بالرعاٌة الطبٌة للمرٌض
كتابة و بصورة واضحة .
 على الطبٌب أن ٌحترم و ٌولر أعضاء الهٌئة التمرٌضٌة و أن ٌبدي
مالحظاته المهنٌة بطرٌمة حضارٌة .
ريم العساف

الصفحة 8

شبكة الياقىت التعليمية||| أخالقيات وقاوىن المهه الصحيه HHSM306

 على الطبٌب أن ٌستمع بجدٌة واحترام إلى مالحظات و آراء الهٌئة
التمرٌضٌة بالنسبة ألوامره العالجٌة حتى إذا تعارضت مع رأٌه .
 إذا رأت الممرضة أن أوامر الطبٌب ال تتفك مع متطلبات الحالة الصحٌة
للمرٌض فٌنبؽً علٌها إبداء رأٌها ومالحظاتها للطبٌب بؤدب واحترام  ،و فً
حالة عدم استجابة الطبٌب لهذه المالحظات علٌها أن تسجل ذلن فً ملؾ
المرٌض و إبالغ مشرفة التمرٌض التخاذ ما ٌلزم
 على الطبٌب أن ٌساعد الهٌئة التمرٌضٌة على تطوٌر معارفها العلمٌة
ومهاراتها المهنٌة باستمرار
 -4العالقة مع المهن الصحٌة المساعدة :
 على الطبٌب أن تكون توجٌهاته واضحة و محددة للهٌئات الصحٌة المساعدة
(أشعة – مختبر – عالج طبٌعً – تخدٌر ...الخ) و علٌه أن ٌتؤكد من
تنفٌذها كلما أمكن له ذلن .
 على الهٌئات الطبٌة المساعدة تنفٌذ توجٌهات الطبٌب و منالشته لالستٌضاح
كلما أمكن لهم ذلن و علٌهم االلتزام بحدود المهنة فً مجال تخصصهم دون
تجاوز و إحالة المرضى لمهنٌٌن آخرٌن عند الحاجة .
 على أعضاء الهٌئة الصحٌة المساعدة تطوٌر و تحدٌث معارفهم و مهاراتهم
و كفاءاتهم المهنٌة باستمرار
رابعا ً  :المسئولٌات والحقوق المهنٌة
 -1المسئولٌات المهنٌة
على الطبٌب أن ٌتابع أحدث التطورات المهنٌة فً مجال تخصصه و أال
ٌتوانى فً التفاعل معها .
الطبٌب مسئول تجاه المرٌض عن بذل ألصى العناٌة الممكنة و لٌس بتحمٌك
الؽاٌة و ال ٌكون الطبٌب مسئوالً تجاه المرٌض إال فً الحاالت التً ٌحددها
المانون .
على الطبٌب أال ٌتوانى فً اإلبالغ من خالل التسلسل الوظٌفً عن خطؤ
مهنً أو تمصٌر أو تمٌٌم لؽٌر األكفاء من العاملٌن معه .
ال ٌجوز للطبٌب أن ٌمٌز بٌن زمالئه أو معاونٌه ألي سبب
ريم العساف
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ٌجب على الطبٌب المساواة فً المعاملة بٌن جمٌع المرضى وعدم التمٌٌز
بٌنهم فً الرعاٌة الطبٌة بسبب تباٌن مراكزهم األدبٌة أو االجتماعٌة أو
شعوره الشخصً نحوهم أو االنتماء الدٌنً أو العرلً أو الجنس .
على الطبٌب اإلدالء بشهادته أمام السلطات المختصة متى ما طلب منه ذلن
كما علٌه أال ٌمتنع عن تحرٌر التمارٌر الطبٌة بؤمانة و دلة وفما ً للنظم
المعمول بها و ال ٌجوز إكراه الطبٌب وإرؼامه على الشهادة بؽٌر الحمٌمة .
على الطبٌب أن ٌراعً هللا و ضمٌره إذا طلب منه تمٌٌم زمٌل له و ذلن بؤال
ٌبالػ بالمدح و أن ال ٌبخسه حمه .
على الطبٌب المرٌض بمرض من األمراض السارٌة أال ٌنخرط فً أي
نشاط من شؤنه المجازفة بنمل العدوى إلى المرضى أو زمالئه و أن ٌستشٌر
السلطة المختصة بالمنشؤة الصحٌة لتحدٌد المهام التً ٌموم بها .
 -2الحقــوق المهنٌــة
من حك الطبٌب:
أن ٌُعامل من المجتمع باحترام و تمدٌر و أن ت ُ َوفَّ َر له كافة الحموق المدنٌة
التً ٌتمتع بها ؼٌره من األشخاص الطبٌعٌٌن .
أن ٌوفر له المجتمع وسائل التدرٌب و التؤهٌل العلمً و وضع النظم التً
تضمن الجودة النوعٌة للمإسسات الصحٌة وفما ً للمعاٌٌر العالمٌة المتعارؾ
علٌها .
أن تتاح له فرص التعلٌم الطبً المستمر سواء من خالل المإتمرات أو
الندوات و اللماءات العلمٌة و المكتبات و البعثات الدراسٌة و ؼٌرها.
عدم إكراهه مادٌا ً أو معنوٌا ً أو إجباره على أداء عمل أو االمتناع عن عمل
ٌتعلك بممارسة مهنته إال فً حدود المانون .
أن ال ٌولؾ أو ٌمنع عن ممارسة المهنة إال فً حدود المانون .
الطبٌب شؤنه شؤن أي إنسان آخر ٌُحاسب على ما ٌرتكبه من مخالفات
ألحكام المانون و من حك الطبٌب أن ٌوفر له المجتمع الحماٌة المانونٌة و
حك الدفاع فً حالة اتهامه بخرق أحكام المانون .

ريم العساف
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قضاٌا السٌاسات الصحٌة واالجتماعٌة
 -1السٌاسة الصحٌة
أوال  -توزٌع الموارد الطبٌة المحدودة
تمع على عاتك األطباء مسئولٌة أخاللٌة تتمثل فً توظٌؾ ما لدٌهم من
خبرات مهنٌة فً المشاركة فً عملٌة اتخاذ المرارات الخاصة بتوزٌع
الموارد الطبٌة المحدودة أو ترشٌد استهالكها ،بما ٌكفل حماٌة مصلحة
المرٌض.
ٌجب أن تستند عملٌة اتخاذ لرارات توزٌع الموارد الطبٌة المحدودة إلى
معاٌٌر طبٌة وأخاللٌة ترتبط بما تستدعٌه الحالة الصحٌة للمرٌض .و
تتضمن هذه المعاٌٌر :مدى احتٌاج المرٌض لهذه الموارد المحدودة ،ومدة
العالج ،واحتمال ولوع الوفاة ،وفً بعض الحاالت ،حجم الموارد الالزمة
لنجاح العالج.
ٌُحظر على األطباء األخذ باعتبارات ؼٌر طبٌة حال اتخاذ لرارات توزٌع
الموارد الطبٌة المحدودة  ،كؤن ٌعتمد لرارهم على لدرة المرٌض على تحمل
تكلفة العالج  ،أو سن المرٌض  ،أو حالته االجتماعٌة ،أو ؼٌرها من
االعتبارات التً ترفضها أخاللٌات المهنة.
ٌجب أن ٌتمسن الطبٌب بدوره كوكٌل للمرٌض مهمته حماٌة مصلحته ،باذالً
الجهد فً الدفاع عن المرٌض فً احتٌاجه للعالج وبحك المرضى الذٌن
ٌُحرمون من الحصول على بعض الموارد الطبٌة أن ٌطلعوا على سبب ذلن.
فسٌاسات التحكم فً الموارد الطبٌة النادرة التً تتبناها بعض المإسسات
ٌجب أن تكون معلومة للجمٌع .كذلن ٌنبؽً أن تخضع مثل هذه السٌاسات
لمراجعة الجهات الطبٌة الرلابٌة من ولت إلى آخر.

ثالثا – تضارب المصالح
على األطباء الذٌن ٌمومون بمهام إدارٌة أو ؼٌرها من الوظائؾ التً ال
تشمل رعاٌة المرضى مباشرة أن ٌضعوا احتٌاجات المرضى فً الممام
األول  .وال تتولؾ االلتزامات األخاللٌة لألطباء عندما ٌتملد الطبٌب منصبا
ال ٌتضمن بصورة مباشرة رعاٌة للمرٌض .
ريم العساف
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ال ٌجوز للطبٌب تحت أي ظروؾ أن ٌمدَّم مصلحته الشخصٌة مالٌة كانت أم
اجتماعٌة على مصلحة المرٌض الذي ٌعالجه .
ال ٌجوز للطبٌب أن ٌبنً لراراته المتعلمة بإدخال المرٌض المستشفى أو
المٌام بؤي إجراءات طبٌة من وصؾ األدوٌة أو اإلجراءات التشخٌصٌة أو
العالجٌة بؽرض الربح المادي دون النظر إلى حاجة المرٌض الفعلٌة .
لألطباء الحك فً الدخول فً عاللات تعالدٌة لانونٌة بما فً ذلن الحصول
على أسهم ملكٌة فً المنشآت الصحٌة أو المنتجات الصحٌة أو األجهزة (
وفما الحكام الموانٌن النافذة فً البلد المعنً )
وفً حالة تحوٌل المرٌض إلى أي من المؤسسات التً ٌشارك فٌها الطبٌب علٌه
مراعاة ما ٌلً :
 oأن تكون هذه المنشؤة متمٌزة عن ؼٌرها .
 oإذا لم تكن كذلن فعلٌه إعطاء المرٌض حرٌة االختٌار .
 oأن ٌكون التحوٌل إلى تلن المنشؤة ضرورٌا ً لحالة المرٌض وأال ٌمكث
المرٌض فً المنشؤة ولتا اكثر من المطلوب .

الفصل الثانً ()2
مفهوم األخالق فً الفكر اإلسالمً
الخلك فً اللؽه  :الخلك -1 :الطبع -2العاده  -3السجٌه
األخالق اصطالحا ً
أ ـ علم الخٌر والشر.
ب ـ علم اإلنسان.
ج ـ علم الواجب والواجبات.
د ـ تعرٌؾ ابن صدر الدٌن الشروانً (1336هـ):

ريم العساف
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” هو عل ٌم بالفضائل ،وكٌفٌة التنائها ،لتتحلى النفس بها ،وبالرذائل ،وكٌفٌة تولٌها،
لتتخلى عنها ”.
هـ ـ تعرٌؾ ابن مسكوٌه:
فكر وال روٌة ”
” حا ٌل للنفس داعٌةٌ لها إلى أفعالها ،من ؼٌر ٍ
ثم بٌَّن أن الحال ٌنمسم إلى لسمٌن:
أحوال النفس :
 -1طبٌعً فطري (كالؽضب )
 -2مكتسب بالعاده والتدرٌب (كالحلم واألناه)
التعرٌف المختار
” علم ٌشتؽل بالخٌر والفضائل ،وسبل اكتسابها ،وٌحذر من الرذائل ،وٌوجه
إلى اجتنابها ”.

المعنى الشرعً لألخالق
أنها حالة نفسٌة أو انفعال.
إن النظام االخاللً فً االسالم:
– إلهً ( أنه مراد هللا).
– إنسانً ( ٌعنً باإلنسان).
أن االخالق نظام من أجل الحٌاة الخٌرة وطرٌمة التعامل االنسانً.
تكامل الجانب النظري مع الجانب العملً.
اتساع نظام تطبٌك األخالق عملٌاً.
ريم العساف
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انبثاق من العمٌدة وشمول وثبات ووالعٌة.
شرف وعلم مهنة الطب وأهمٌتها
 -1األبتعاد عن الشبهات
 -2الصبر
-3مواكبة ركب العلم
 -4االمانه
-5االستعانه باهلل
-6إنزال الناس منازلهم
 -7التواضع هلل
-8أحترام تخصصه الطبً
 -9عدم استؽالل منصبه لمصالحه الخاصه
 -11مصارحة المرٌض بعلته بحكمه ولطؾ
فوائد الطب ( الطبٌب ) على المجتمع ؟
 -1تمدٌم الخدمه -2تمدٌم العالج المناسب -3اعطاء االرشادات على العالج
الفصل الثالث ()3

ما مصادر التلمً لدي الطبٌب ؼٌر المسلم ؟
الضمٌر الشخصً أو الهوى
الثمافة البٌئٌة أو العرؾ الطبً.
ماذا ٌمدمه اإلسالم فً مصادر التلمً؟
ٌضٌؾ مصدر الوحً فً صورتٌه الكتاب والسنة
– تركت فٌكم شٌئٌن لن تضلوا بعدهما  :كتاب هللا و سنتً و لن
ٌتفرلا حتى ٌردا علً الحوض .
ريم العساف

الصفحة 14

شبكة الياقىت التعليمية||| أخالقيات وقاوىن المهه الصحيه HHSM306

ٌضع ضوابط للضمٌر الشخصً والعرؾ الثمافً.
– (البر حسن الخلك و اإلثم ما حان فً صدرن و كرهت أن ٌطلع
علٌه الناس )
مصادر التلقً الشرعٌة
المصادر ألسام ثالثة :
المسم االول  :مصادر نملٌة
المسم الثانً :مصادر عملٌة
المسم الثالث  :مصادر عرفٌة
اوال :المصادر النملٌة  -1الكتاب  – 2السنه
 -1الكتاب:
المرآن هو المصدر األول الذي ٌحوي كلمة هللا  -تعالى  -وهو الذي ٌتضمن
أصول اإلسالم التً ّ
تنظم شإون الحٌاة ومعالم السلون 3
ثانٌا  :الـــــسنة .
السنة المصدر الثانً من مصادر التلمً عند المسلمٌن  ،وتتجلى أهمٌتها فً
أنها تفسر الكتاب وتبٌنه  ،فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي نزل علٌه الوحً واستمام
على هدٌه اعلم الناس بالمرآن  ،ولذلن لما لٌل لمطرؾ بن عبد هللا :ال
تحدثونا اال بالمرآن فمال :وهللا مانرٌد بالمرآن بدال ولكن نرٌد من هو أعلم
بالمرآن منا
ثانٌا :المصادر العقلٌة
 -1اإلجماع (اجتهاد جماعً)
 -2المٌاس ( اجتهاد فردي )
اإلجماع :
هو اتفاق المجتهدٌن من أمة دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -ريم العساف
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 القٌاسهو االجتهاد الفردي فً كشؾ الحكم
ثالثا  :المصادر العرفٌة :
داللة الوضع اللؽوي للعرؾ :
هو التتابع  ،كما فً لوله تعالى " والمرسالت عرفا " كما أن العرؾ
والمعارفة والمعروؾ هو كل ما تعرفه النفس من الخٌر وتطمئن إلٌه 33
خصائص أخالقٌات المهن الصحٌة فً االسالم
ولألخالق فً اإلسالم خصائص تجعلها مختلفة ع َّما فً الحضارات األخرى
منها:
 )1أنها ربانٌة المصدر:
 )2أنها عبادٌة الممصد:
 )3أنها ثابتة:
الفصل الرابع ()4
العرض التفصٌلً للمضاٌا الطبٌة المستحدثة وحٌثٌات أحكامها الشرعٌة
اوالً المضاٌا المتعلمه بالطفل ؼالبا ً :
عددها عشرة -:
 بنن الحلٌب البشري المختلط .
 التحكم فً جنس الجـــــــنٌن .
 االستنساخ البشـــــــــــــــري .
 أطفال األنابٌــــــــــــــــــــب .
 اإلجهـــــــــــــــــــــــــــــاض .
 بداٌة الحٌـــــــــــــــــــــــــاة .
 نمل وزراعة خالٌا المخ والجهاز العصبً.
ريم العساف
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 االستفادة الطبٌة من األجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة والمولود
الالدماؼً .
 ألل مدة الحمل وأكثره.
 الهندسة الوراثٌــــــــة.

( ) 1بنك الحلٌب البشري المختلط
تعرٌؾ المشكلة  :تخص المجتمعات اإلسالمٌة لما ٌرتبه الرضاع من أحكام التحرٌم
االختٌار الفمهً :
( )1عدم تشجٌع لٌام بنون الحلٌب المشترن
( )2و تجوز فً حال الضرورة لألطفال الخدج و فً هذه الحال -:
 .1اشترط البعض:معرفة صاحبة الحلٌب  ،لمٌام عاللة التحرٌم
 .2أطلك البعض المشروعٌة; الختالط اللبن مع عدم وجود المص
 .3منع البعض مطلما ; لتعذر ضبط المحرمات
( )2التحكم فً جنس الجنٌن البشري
تعرٌؾ الطرٌمة ٌ :مع بطرٌمٌن
 إجهاض الجنٌن ؼٌر المرؼوب فً جنسه [ وحكمه مع اإلجهاض ]
 فصل المنوي الذكري عن المنوي األنثوي فً عملٌة التخصٌب حسب
الرؼبة عن طرٌك استخدام بعض الكٌماوٌات كؽسٌل مهبلً ،أو التخصٌب
الصناعً.
االختٌار الفمهً :
 إذا كان على مستوى األمة  :فحرام باإلجماع .
 و إذا كان على المستوى الفردي-:
_ فٌرى البعض جوازه; لتحمٌك رؼبة مشروعة.
ريم العساف
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_ و ٌرى البعض تحرٌمه; خشٌة أن ٌإدي ذلن إلى طؽٌان جنس على جنس.
( )3االستنساخ النباتً والحٌوانً والبشري
تعرٌؾ الموضوع  :هذا الذي أثار انزعاج العالم بطرٌمة مٌالد النعجة دوللً ،
وهً وسٌلة التكاثر الالجنسً عن طرٌك:إٌداع نواة خلٌة جسدٌة داخل بٌٌضة
منزوعة النواة  ،لتشرع فً االنمسام الذي ٌفضً إلى تكوٌن الجنٌن.
االختٌار الفمهً :
 جائز بضوابط السالمة فً النبات والحٌوان .
 المنع من حٌث المبدأ لإلنسان  ،فإن ظهرت مستمبالً حاالت استثنائٌة
عرضت لبٌان حكمها .
( )4أطفال األنابٌب
تعرٌؾ الموضوع  :هو اإلخصاب المعملً ونمل الجنٌن إلى رحم الزوجة .
االختٌار الفمهً  :جائز بٌن الزوجٌن فً أثناء حٌاتهما الزوجٌة; لمنع اختالط
األنساب .
( ) 5اإلجهاض
تعرٌؾ الموضوع  :هو إسماط الحمل لبل تمامه
االختٌار الفمهى :
 التحرٌم إذا كان بعد نفخ الروح ( 123أو ٌ 43وما من الحمل ) إال فً حال
انماذ حٌاة األم .
 الجواز فً حاالت الضرورة الطبٌة المصوى إذا كان لبل نفخ الروح .
( )6بداٌة الحٌاة
تعرٌؾ الموضوع  :ما هً الحٌاة التً تصٌر النطفة إنسانا ً له احترام وحرمه ؟
االختٌار الفمهى  :أن الحٌاة اإلنسانٌة لها مستوٌات :
 تبدأ بالتخصٌب وٌكون له االحترام .
ريم العساف
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 وتتعاظم بنفخ الروح (  43أو ٌ 123وما من العلوق )  ،وٌكون له حرمة .
 وتستمر هذه الحرمة باالستهالل (الصٌاح عمب الوالدة).
( )7نقل وزراعة خالٌا المخ والجهاز العصبً
تعرٌؾ الموضوع  :نجح الطب مإخرا فً زرع بعض خالٌا فً المخ بدالً
من التالفة لعالج بعض األمراض الخطٌرة  .ؼٌر أن الخالٌا المزروعة ٌتم نملها من
 :الؽدة الكظرٌة للمرٌض  ،أو من إحدى خالٌا الجنٌن فً األسبوع  12-13من
الحمل  ،وتسمى الخالٌا الجذعٌة  ،ألن الخالٌا العصبٌة ال تكون لد ابتدأت فً التمٌز
االختٌار الفمهً :
 oتجوز عملٌة زرع خالٌا المخ إذا كانت منمولة من الؽدة الكظرٌة للمرٌض
نفسه ،أو من خالٌا مستنبتة فً المعامل .
ٌ oحرم نمل الخالٌا الجذعٌة من األجنة فً بطون أمهاتهم.
( )8مدى االستفادة الطبٌة من األجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة
والمولود الالدماغً
تعرٌؾ الموضوع  :حٌث ثبت نجاح عملٌات زراعة بعض خالٌا المخ  ،فهل
ٌمكن أن تكون هذه المصادر الثالثة من المصادر المشروعة لجلب الخالٌا الجذعٌة
؟
االختٌار الفمهً
 oبالنسبة لألجنة المجهضة ٌ :جوز االستفادة منها بضوابط السالمـة.
 oبالنسبة للبٌٌضات الملمحة الفائضة عن الحاجة فً عملٌات طفل األنابٌب-:
أٌ -حرم استعمالها فً رحم امرأة أخرى.
بٌ -جوز اعدامها  ،كما ٌجوز اجراء التجارب العلمٌة علٌها دون تنمٌتها
وهذا ٌعنً  :تحرٌم االستفادة منها إال فً البحث العلمً فمط .
ولد وافك مجمع الفمه اإلسالمً فً دورة مإتمره السادس سنة 1993م .على ذلن
نصاً.
 oبالنسبة للمولود الالدماؼً ٌ :حرم االنتفاع بؤعضائه حتى ٌموت جذع مخه.
ريم العساف
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( )11الهندسة الوراثٌة
تعرٌؾ الموضوع :الممصود بالهندسة الوراثٌة  :التحكم فً وضـع المورثات (
الجٌنات ) وترتٌب صٌؽها الكٌمٌائٌة فكا ً ووصالً.
االختٌار الفمهً

:

( )1تجوز الهندسة الوراثٌة فً اإلنسان بضوابط مراعاة المصلحة ودرء المفسدة ،
فتجوز لمنع مرض او عالجه  ،وال تجوز تالعبا لظهور مشوهٌن .
( )2تجوز الهندسة الوراثٌة فً الحٌوان والنبات بشرط إبانة المعالجة الوراثٌة
للمستهلكٌن ،مع نصحهم بؤخذ توصٌات منظمات األؼذٌة واألدوٌة العالمٌة.
الفصل الخامس ()5
ثانٌا القضاٌا المتعلقة بالشباب والشابات غالبا
عددها  :أحد عشـــر -:
 .1الرحم الظئر ( شتل الجنٌن ).
 .2تعٌٌن األم فً الرحـــم الظئر .
 .3منع الحمل الجراحً ( التعمٌم ).
 .4نظرة الجنس لعورة الجنس اآلخر لدواعً الكشؾ والعالج والتعلٌم الطبً.
 .5زرع الؽدد التناسلٌة وأعضائـــــــــــــها .
 .6عملٌات تؽٌٌر الجنس للسوي والخنثــــى.
 .7عملٌات رتك ؼشــاء البكــــــــــــــــــارة.
 .8ألل مدة الحٌـــض وأكثرهــــــــــــــــــــا.
 .9ألل مدة النفــاس وأكثرهـــــــــــــــــــــــا.
.13

األحكام المتفرعة عن اكتشاؾ مرض األٌدز .

.11

اإلرشاد الوراثً فً المجال األســـــــــــــري.

ريم العساف
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( )1الرحم الظئر
تعرٌؾ الموضوع  :هو شتل الجنٌن أو اللمٌحة بعد التخصٌب المعملً فً رحم
امرأة مستؤجرة ؼٌر الزوجة .
االختٌار الفمهى  :التحرٌم ; الختالط األنساب .
وأجازه المجمع الفمهً بمكة المكرمة فً الندوة السابعة بٌن الضرات مع ضوابط
السالمة.
( )2تعٌٌن األم فً الرحم الظئر
تعرٌؾ الموضوع  :فً حال ولوع الحمل والوالدة بالرحم الظئر فمن هً األم ؟
صاحبة البٌٌضة أم صاحبة وهن الحمل ؟
االختٌار الفمهً :
(أ) أؼفلت المنظمة هذه المسؤلة فً توصٌات ندوتٌها األولى سنة 1983م والتاسعة
سنة  1979م  ،اعتبارا ً بتحرٌم هذا االستئجار
و اختلؾ الباحثون فً تعٌٌن األم فً الرحم الظئر على ثالثة ألوال -:
 .1أنها صاحبة البٌٌضة.
 .2أنها صاحبة الحمل .
 .3كالهما له حك األمومة .
(ب) رأى المجمع الفمهً بمكة المكرمة فً دورته التاسعة  :أن األم هً صاحبة
البذرة ( البٌٌضة )  ،والمتطوعة بالحمل فً حكم األم من الرضاع .
( )3منع الحمل الجراحً
تعرٌؾ الموضوع  :هً عملٌة تعطٌل دائم للمدرة على اإلنجاب للذكر واألنثى ،
وهً التعطل الممارسة الجنسٌة .
االختٌار الفمهى :
 .1الجواز على النطاق الفردي بعد تعذر الوسائل المإلتة
 .2التحرٌم على المستوى الجماعً.
ريم العساف
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( )4النظر للعورة لدواعً الكشؾ والمعالجة
والتعلٌم الطبً
تعرٌؾ المشكلة :
تخص المسلمٌن المؤمورٌن بعدم النظر إلى عورات الناس .
االختٌار الفمهى :
الجواز  ،مع االلتصار فٌما ٌبدو من العورة على ما تدعو إلٌه الحاجة.
( )5زرع الؽدد التناسلٌة وأعضائها
تعرٌؾ الموضوع ٌ :طمح األطباء فً زراعة الؽدد التناسلٌة التً تفرز النطؾ
والهرمونات عند الذكر واألنثى  ،كما ٌطمعون فً زراعة األعضاء التناسلٌة (
الذكر – الفرج – الرحم )
االختٌار الفمهً :
( )1تحرم عملٌات زرع الؽدد التناسلٌة فً الذكر و األنثى ;
لعدم اختالط األنســاب .
( )2تجوز عملٌات زرع األعضاء التناسلٌة; لكونها ؼٌر ناللة للصفات
الوراثٌة،وذلن بالضوابط الشرعٌة.
( )6عملٌات تؽٌٌر الجنس للسوي والخنثى
تعرٌؾ الموضوع  :لد ٌتمرد الرجل على ذكورته  ،والمرأة على أنوثتها  ،والخنثى
على حاله .
االختٌار الفمهً :
( )1تحرم عملٌات تؽٌٌر الجنس لألسوٌاء ; ألنه من باب تؽٌٌر خلك هللا .
( )2تجوز عملٌات تحدٌد الجنس للخنثى ;الستجالء الحمٌمة.

ريم العساف
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( )7عملٌـات رتـك ؼشاء البكـارة
تعرٌؾ الموضوع  :لد ٌتمزق ؼشاء البكارة لبل الزواج  ،وتتوجه الفتاة الصالح
تمزلاته أو عمل ؼشاء جدٌد .
االختٌار الفمهً :
تخضع هذه العملٌة ألحكام التدلٌس من عدمه
وهذا ٌعنً  :جوازها إال أن تفضً إلى تدلٌس الؽٌر .
( )8ألل مدة الحٌض وأكثرها
التعرٌؾ بالموضوع  :دم الحٌض دم جبلة وطبٌعة لعموم النساء  ،واختلؾ الفمهاء
فً تمدٌره باعتبار رصدهم للوالع  ،فهل ٌستطٌع الطب بعد تمدمه أن ٌحسمه
االختٌار الطبً :
()1اتفك األطباء مع أحد اآلراء الفمهٌة  ،أن ألل الحٌض نمطة  .أما أكثره فٌرجع
إلى عادة كل امرأة .
( )2توصى الندوة الثالثة  :أن ٌولً األطباء المسلمون عناٌة لمسؤلة التفرٌك بٌن
وهذا ٌعنً:عدم حسم الطب للمسؤلة.
الحٌض واالستحاضة .
( )9ألل مدة النفاس وأكثرها
التعرٌؾ بالموضوع  :دم النفاس ٌنزل عمب الوالدة ،
واختلؾ الفمهاء فً تمدٌره .
االختٌار الطبً :
()1اتفك األطباء مع بعض األراء الفمهٌة  ،أن النفاس ٌنزل بعد الوالدة أو اإلسماط .
( )2ال حد أللله  ،وألصاه السوي ستة أسابٌع فإن زاد كان استحاضـة.
( )13األحكام المتفرعة على اكتشاؾ مرض األٌدز
تعرٌؾ الموضوع  :مرض اإلٌدز هو  :متالزمة العوز المناعً المكتسب  ،وفً
المراحل المتؤخرة لهذا المرض  :تظهر أعراض الخرؾ عند ثلث المرضى  ،ولم
ٌكتشؾ العلم حتى اآلن عالجا ناجعا له .
ريم العساف
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االختٌار الفمهً ٌ :رجع إلى اختالؾ العناصر اآلتٌة-:
 التكٌٌؾ الشرعً للمرض :هو مرض معتاد ولٌس مرض موت إال إذا
اكتملت أعراضه واتصل بالموت .
 عزل المرٌض عن اآلخرٌن  :لٌس له ما ٌسوؼه.
 تعمد نمل العدوى بمرض اإلٌدز ٌ :حرم  ،وتدور العموبة بٌن التعزٌر
والمصاص وحد الحرابة  ،وذلن بحسب جسامة الفعل .
 اجهاض األم المصابة باألٌدز  :له حكم اجهاض األم ؼٌر المصابة باألٌدز (
ٌحرم بعد نفخ الروح وٌجوز لبله فً حالة الضرورة المصوى ) ; ألن
الحمل ال ٌإثر فً العدوى .
 حضانة األم المصابة باألٌدز لولٌدها وإرضاعه  :لها الحك فً ذلن ; ألن
الرضاع ال ٌنمل العدوى إال فً النادر وبسبب ما ٌتسرب إلى فم الرضٌع من
دم األم بسبب تشمك الحلمة .
 حك السلٌم من الزوجٌن فً طلب الفرلة  :لكل من الزوجٌن طلب الفرلة من
الزوج المصاب بعدوى األٌدز  ،باعتباره مرضا معدٌا باالتصال الجنسً .
 حك المعاشرة الزوجٌة  :ؼٌر المصاب من الزوجٌن له أن ٌمتنع عن
المعاشرة الجنسٌة  ،وإذا رضى فاالحتٌاط ٌوجب علٌه استعمال العازل
الذكري  .وٌذكر أن الجماع الواحد ٌعدي بنسبة ½ %أي مرة كل مائتً مرة
 حك المصاب بعدوى األٌدز  :العالج والرعاٌة مهما كانت طرٌمة إصابته .
 الولاٌة من األٌدز  :حسن التربٌة  ،والتوجٌه بالبعد عن أسباب المرض،
وتشجٌع الزواج المبكر للحماٌة من االنحراؾ الجنسً .
( )11اإلرشاد الوراثً فً المجال األسري
تعرٌؾ الموضوع :تمكن األطباء من معرفة الكثٌر من األمراض الوراثٌة التً
تظهر فً الذرٌة نتٌجة لزواج هذا (المصاب) من هذه (المصابة) بحٌث إذا لدر لهما
معرفة ذلن لبل الزواج ما ألدما علٌه أو على اإلنجاب – كحد أدنً -فما حكم هذا
اإلرشاد الوراثً .
االختٌار الفمهً :

ريم العساف
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( )1اإلرشاد الوراثً اختٌاري وال إلزام فٌه بصفة عامة .
(ٌ )2ستحب للممبلٌن على الزواج االسترشاد الوراثً .
(ٌ )3نصح بعدم زواج األلارب فً األسر التً تشكو ظهور مرض وراثً فً
بعض أفرادها
( )4العمل على التوعٌة باألمراض الوراثٌة .
( )5ال ٌجوز إجبار أي شخص على إجراء االختبار الوراثً .
الفصل السادس ()6
ثالثا القضاٌا المتعلقة بالشٌوخ والمعوقٌن غالبا
عددها  :ثالثة :
 مشكالت الشٌخوخة وحموق المسنــٌن .
 المتل الرحٌم  ،و تسهٌل الموت  ،والحرمان من العناٌة الفائمة .
 حموق والتزامات المعولٌن والمرضى النفسانٌٌن.

( )1مشكالت الشٌخوخة وحموق المسنٌن

تعرٌؾ الموضوع  :لررت األمم المتحدة تخصٌص سنة  1982لدراسة لضٌة
المسنٌن فً العالم بعد تنامً أعدادهم بسبب التمدم الطبً  ،وأصدرت األمم المتحدة
لرارا بجعل سنة 1999م .سنة دولٌة لكبار السن .
وٌدور الحدٌث بشؤنهم بٌن نظرٌتً  :الوفاء لهم  ،والتخلص منهم
االختٌار الفمهً :
( )1الوفاء للمسنٌن بالحفاظ على صحتهم وتولٌرهم وتوفٌر كل الخدمات
الالزمة لهم
( )2العمل على اصدار كتاب فً " أحكام المسنٌن " ٌشتمل على أحكام
العبادات والمعامالت وسائر األحكام الشرعٌة المتعلمة بكبار السن .
ريم العساف
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(  ) 2المتل الرحٌم للمسنٌن وتشجٌعهم على إنهاء حٌاتهم  ،ومنعهم العناٌة الفائمة
تعرٌؾ الموضوع ٌ :نظر البعض إلى المسنٌن نظرة الماكٌنة التى انتهى عـمرها
االفتراضً  ،وٌجب التخلص منها لتحدٌثها .
اختٌار الفمهً :
 .1تحرٌم المتل الرحٌم وما ٌدعى  :الحك فً إنهاء الحٌاة
 ( .2االنتحار)
( )3حموق والتزامات المعولٌن والمرضى النفسانٌٌن
تعرٌؾ الموضوع :ال تكلٌؾ بؽٌر عمل  ،وال عماب بؽٌر اختٌار فً ارتكاب
المحظور و ال تصرفات بؽٌر أهلٌة أداء  ،فما حموق والتزامات المعولٌن والمرضى
النفسانٌٌن ؟
االختٌار الفمهً :
( )1الحموق  :بالرعاٌة
( )2االلتزامات  ،كما ٌلً :
(أ)المسإولٌة المدنٌة  :االضطراب النفسً ٌنال من المسئولٌة المدنٌة إذا أفمده
الصواب والمدرة على التمٌٌز بٌن الخٌر والشر.
(ب)المسإولٌة الجنائٌة  :االضطراب النفسً ٌنال من المسإولٌة الجنائٌة إذا
كان ٌعانً منه المرٌض ولت ارتكاب الجرٌمة .
(جـ) مسئولٌة التصرفات  :بثبوت االضطراب النفسً ٌمتضً الحجر على
المرٌض وتعٌٌن ولً له .
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رابعا القضاٌا المتعلقة بعموم الناس غالبا
عددها  :ثالثة عشر
 .1تعرٌؾ الموت الذي ٌنهً حٌاة الناس .
 .2حكم عودة الحٌاة لمن ماتت دماؼــــه .
 .3اسعاؾ من مات للبه دون دماؼه  ،ورفع أجهزة اإلنعاش عن المٌت دماؼٌا
 .4الوسائل المشروعة للحصول على األعضاء البشرٌة ( التبرع والبٌع ) .
 .5جراحات التجمٌل .
 .6أنماط الحٌاة اإلسالمٌة .
 .7االعتماد على المشروبات الكحولٌة والمخدرات ( اإلدمان )
 .8الترلٌع الجلدي .
 .9بنون الجلد اآلدمً .
.13

المواد اإلضافٌة المحرمة والنجسة فً صناعة الؽذاء والدواء .

.11

حكم المفطرات باالستعماالت الطبٌة المعاصرة ؼٌر األكل والشرب .

.12

لراءة الجٌنوم البشري.

.13

البصمة الوراثٌة وآثارها فً إثبات النسب .
( )1نهاٌة الحٌاة
تعرٌؾ الموضوع  :تتنوع مٌتات الناس

ـ فمنهم من ٌموت للبه ثم دماؼه كؤصحاب السكته ـ وهذا أمكن طبٌا مداواته
إذا تم إسعافه لبل موت الدماغ .
ـ ومنهم من تموت دماؼه ثم ٌموت للبه ـ وهذا ٌعجز الطب ـ حالٌا وفً
المستمبل المرٌب وربما البعٌد ـ عن مداواته  ،فهو إلى الموت لطعا .
االختٌار الفمهً  :اعتماد الموت الدماؼً التام أصال إلصدار شهادة الوفاة فً
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بعض أحكام الموت  .أما من مات للبه فهذا ٌمكن إسعافه .
رأى المجمع الفمهً  :فً مإتمره بعمان األردن سنة  1986م لرر ما ٌلً
:
” ٌعتبر الشخص لد مات إذا تبٌنت فٌه إحدى العالمتٌن التالٌتٌن  :ـ
( )1إذا تولؾ للبه وتنفسه تولفا تاما X X
( )2إذا تعطلت جمٌع وظائؾ دماؼه “.
( )2حكم عودة الحٌاة لمن ماتت دماغة
تعرٌؾ الموضوع  :تداولت بعض وسائل اإلعالم أخبار بعض من حكم علٌهم
بالموت دماؼٌا ثم أفالوا لفترة زمنٌة أخرى .
االختٌار الطبً  :أنه فً حال صدق تلن األخبار فسببها خطؤ فً التشخٌص
للموت الدماؼً  ،والٌعنً إمكانٌة عودة الحٌاة لمن ماتت دماؼة .
( )3إسعاف من مات قلبه دون دماغه ،ورفع أجهزة اإلنعاش عن المٌت
دماغٌا .
تعرٌؾ الموضوع  :هاتان المسؤلتان من تداعٌات إلرار الموت الدماؼً ،
وعدم التسلٌم بالموت الملبً دون الدماؼً .
االختٌار الفمهً :
() 1

ٌعتبر تولؾ الملب حالة مرضٌة ٌمكن إسعافها  ،والٌعنً الموت .

() 2

ٌجوز رفع أجهزة اإلنعاش عن المٌت دماؼٌا ; الستحالة عودته إلى
الحٌاة .
( )4الوسائل المشروعة للحصول على األعضاء البشرٌة

لألؼراض الحٌاتٌة ( التبرع باألعضاء وبٌعها )
تعرٌؾ الموضوع  :بعد نجاح عملٌات زراعة األعضاء البشرٌة ،
والمول بمشروعٌتها – كما هو اتجاه المجامع الفمهٌة وأكثر الباحثٌن الشرعٌٌن ،
ٌثور التساإل عن كٌفٌة الحصول على تلن األعضاء .
ريم العساف

الصفحة 28

شبكة الياقىت التعليمية||| أخالقيات وقاوىن المهه الصحيه HHSM306

االختٌار الفمهً -:
 تحرم عملٌات بٌع األعضاء البشرٌة  ،وٌحرم شراإها إال فً الضرورة
المصوى.
ٌ جوز التبرع باألعضاء البشرٌة بضوابط السالمة .
( )5جراحة التجمٌل
التعرٌؾ بالموضوع  :تطورت عملٌات جراحة التجمٌل من الحروق والتشوهات
إلى التحكم فً حجم األنؾ والجفن والثدي
االختٌار الفمهً :
( )1تجوز الجراحات التً تهدؾ إلى عالج المرض الخلمً  ،والحادث بعد
الوالدة .
( )2ال تجوز الجراحات التً تخرج بالجسم أو العضو عن أصل خلمته السوٌة.
( )6االعتماد على المشروبات الكحولٌة
تعرٌؾ الموضوع  :ثبت علمٌا أن االستعداد الوراثً له دور الرئٌس فً اإلدمان
للمشروبات الكحولٌة  ،فضال عن العوامل االجتماعٌة والبٌئٌة وؼٌرهما  ،فما أثر
ذلن فً األحكام الشرعٌة

االختٌار الفمهً :ال توجد توصٌات للمنظمة بشؤن هذا الموضوع  ،نظرا
لمدارسته فً الندوة الرابعة سنة  1988بعنوان " السٌاسة الصحٌة – األخاللٌات
والمٌم " بالماهرة – وانتهت بدون أي توصٌات .
( )7الترقٌع الجلدي
تعرٌؾ الموضوع ٌ :حتاج فً عملٌات التجمٌل لعالج التشوهات نمل جزء من
الجلد للمرٌض أو ؼٌره إلى الموضع المصاب .
االختٌار الفمهً -:
( )1تجوز عملٌات الترلٌع الجلدي اآلدمً – سواء من المرٌض نفسه أو ؼٌره
بضوابط السالمة .
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( )2تجوز عملٌات الترلٌع الجلدي الحٌوانً الطاهر مطلما  ،أو النجس فً حالة
الضرورة .
( )8بنوك الجلد اآلدمً
تعرٌؾ الموضوع  :نجاح عملٌات الترلٌع الجلدي أفضت إلى الحاجة إلنشاء بنون
للجلد ٌتم فٌها تخزٌن وحفظ الجلد لحٌن الحاجة إلى استعماله .
االختٌار الفمهً :
ٌجوز إنشاء بنن لحفظ الجلد اآلدمً  ،بضوابط السالمة .
( )9المواد اإلضافٌة المحرمة والنجسة فً صناعة الغذاء والدواء
تعرٌؾ الموضوع  :أصبحت الكٌمٌاء عنصرا ال ٌتجزأ من عناصر صناعة الدواء
والؽذاء  ،ونظرا لتزاٌد كمٌات دهون الخنزٌر فً الدول األوربٌة بسبب لبوله
المعالجة بالهندسة الوراثٌة فمد لامت بتحوٌل تلن الدهون إلى مواد حافظة أو مكسبة
للطعم .
االختٌار الفمهً :
( )1فً حال استحالة المواد النجسة المضافة أو استهالكها  :فٌحل االؼتذاء أو
التداوي
واالستحالة هى  :انمالب العٌن إلى عٌن أخرى تؽاٌرها فً الصفات .
واالستهالن هو  :امتزاج المادة بؤخرى ؼالبة مما ٌذهب عن المادة المؽلوبة صفات
اللون والطعم والرائحة .
() 2

فً حالة عدم االستحالة أو االستهالن :

أ -فالمبدأ العام هو التحرٌم إال فً حال الضرورة.
بٌ -جوز استخدام الكحول كمطهر للجلد  ،باعتباره نجس المعنى دون العٌن .
جـٌ -جوز استخدام الدواء الذي دخل فً تركٌبه نسبة ضئٌلة من الكحول لؽرض
الحفظ أو إذابة بعض المواد الدوائٌة .
د -ال ٌجوز تناول الؽذاء المشتمل على نسبة من الخمور مهما كانت ضئٌلة .
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هـٌ -جوز استخدام نسبة ضئٌلة من الكحول إلذابة الملونات والحافظات فً الطعام
.
و -ال ٌحل االؼتذاء بما ٌدخل فً تركٌبه شحم الخنزٌر ( دون استحالة) إال
األنسولٌن الخنزٌري لمرضى السكري ; للضرورة  ،والصمامات الملبٌة المؤخوذة
من الخنزٌر.
( )11مفطرات الصٌام باالستعماالت الطبٌة المعاصرة غٌر األكل والشرب
تعرٌؾ الموضوع  :فً الحٌاة المعاصرة بعد التمدم الطبً  :ظهرت الحاجة
الستعماالت نماط األنؾ واألذن وبخاخ األكسوجٌن  ،وؼٌرها مما لٌس بطعام وال
شراب .
االختٌار الفمهً :
( )1الذي ٌفطر الصائم هو  :كل ما جاوز الحلك وكان ٌنطبك علٌه اسم األكل
أو الشرب كما وكٌفا .
( )2ال ٌعد من المفطرات  :لطرة العٌن  ،واألذن  ،ولرص النٌتروجلسرٌن
لعالج الذبحة الصدرٌة  ،وما ٌدخل المهبل من منظار أو ؼسول  ،وما ٌدخل الفرج
من لسطرة أو منظار  ،وحفر األسنان  ،والحمن كلها إال السوائل الورٌدٌة المؽذٌة ،
وادخال لسطرة فً الشراٌٌن أو فً األحشاء من خالل جدار البطن  ،وأخذ عٌنات
من الكبد أو ؼٌره من األعضاء ،ومنظار المعدة.
( )11مشروع قراءة الجٌنوم البشري
تعرٌؾ الموضوع ٌ :طلك الجٌنوم البشري على كتلة المادة الوراثٌة التً تشتمل
على الخرٌطة الكاملة لحٌاة اإلنسان المادٌة  ،وما ٌعترٌه من أمراض فً المستمبل .
االختٌار الفمهً :
مشروع لراءة الجٌنوم البشري فرض كفاٌة; لكونه إضافة لٌمة إلى العلوم
الصحٌة و الطبٌة  ،مع الضوابط الشرعٌة التى تضمن الحموق اإلنسانٌة.
( )12البصمة الوراثٌة وأثرها فً إثبات النسب
تعرٌؾ الموضوع :تمكن علماء الوراثة من لراءة أوضاع الموروثات (
الجٌنات ) وترتٌب لواعدها بما ٌحدد هوٌة كل إنسان بصفاته الذاتٌة  ،وصفاته
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المرجعٌة مما ٌمكن معه التعرؾ على المفمود الذي تؽٌرت هٌئته  ،والتعرؾ على
والدٌه الطبٌعٌٌن .
االختٌار الفمهً :
ترلى البصمة الوراثٌة إلى مستوى المرائن كالمٌـافة التى هى
() 1
فراسة معرفة شبه الولد بؤبٌه
ال ٌعمل بالبصمة الوراثٌة فً إثبات النسب إال فً حال التنازع مع
() 2
تساوى األدلة بدالً من المٌافة  ،مع مراعاة ضوابط السالمة للعمل بالبصمة
الوراثٌة .
()13تٌسٌر الموت أو ما ٌسمى بالقتل الرحٌم .
لحٌاة اإلنسان ُحرمتها  ،وال ٌجوز إهدارها إال فً ال َم َواطن التً َّحددها الشرع
والمانون  ،وهذه خارج نطاق المهنة الطبٌة تماما ً  ،وال ٌجوز للطبٌب أن ٌساهم
مساهمة فاعلة فً إنهاء حٌاة المرٌض ولو بدافع الشفمة  ،والسٌَّما فً الحاالت اآلتٌة
مما ٌُعرؾ بالمتل الرحٌم :
- المتل العمد لمن ٌطلب بملء إرادته ورؼبته أن ٌنهً حٌاته
- االنتحار بمساعدة الطبٌب .
- المتل العمد لألجنة المصابٌن بعاهات ِخلمٌة لد ت َّهدد حٌاتهم أوال تهددها  ،أو
المتل العمد للولدان المولودٌن بؤمثال هذه الحاالت وذلن بولؾ تؽذٌتهم .

الممترح :ال تندرج الحاالت التالٌة فً مس ّمى المتل الرحٌم :
 ولؾ العالج الذي ٌثبت عدم جدوى استمراره بما فً ذلن أجهزة اإلنعاش
االصطناعً .
 صرؾ النظر عن الشروع فً معالجة ٌُمطع بعدم جداوها.
 تكثٌؾ العالج الموي لدفع ضائمة ألمٌة شدٌدة مع العلم بؤن مثل هذا العالج لد
صر العمر .
ٌم ّ
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المضاٌا المتعلمة بالوظٌفة الطبٌة
عددها  :ثالثة :
 سر المهنة الصحٌـــــة .
 اختالؾ المانون أو األمر اإلداري مع الشرٌعة فً الممارســة الصحٌة .
 التكٌٌؾ الشرعً للعلوم الطبٌــــة.

( )1سر المهنة الصحٌة
تعرٌؾ الموضوع  :كثٌرا ما ٌطلع الطبٌب على أسرار المرٌض التى الٌعرفها أحد
سوى هللا تعالى  ،حتى الزوجة واألهل .
االختٌار الفمهً :
المبدأ العام هو -:تحرٌم افشاء أسرار المرٌض  ،وٌجوز استثنا ًء فى الصور التً
تجري تحت المواعد الفمهٌة  " :ارتكاب أهون الضررٌن  ".درء المفاسد ممدم على
جلب المصالح "  ،ونحوها .
( )2اختالف القانون أو األمر اإلداري مع الشرٌعة فً الممارسة الصحٌة
تعرٌؾ الموضوع ٌ :ثور التساإل عن مسإولٌة الطبٌب فً حال اختٌاره للمانون
(الصادرمن جهات التشرٌع) أو األمر اإلداري
( الصادر من رئٌس العمل )إذا تعارضا مع أحكام الشرٌعة .
االختٌار الفمهً :
أ -األمر اإلداري-الصادر من رئٌس العمل -ال حجٌة له  ،ومن ثم ٌتحمل
الطبٌب المسإولٌة كاملة .
ب -المانون الوضعً-الصادر من جهات التشرٌع -ال ٌتعارض فعلٌا ً مع
الممارسة الطبٌة  ،وٌجب االلتزام باألحكام اإلسالمٌة .
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( )3التكٌٌف الشرعً للعلوم الطبٌة والحٌاتٌة
تعرٌؾ الموضوع  :رتب اإلسالم فضال لتعلم العلم  ،فما نطاق هذا الفضل .
االختٌار الفمهً

:

( )1شمول الفضل الشرعً لكل علم ٌنفع اإلنسانٌة  ،ولو كان علما طبٌا أو
حٌاتٌا .
(  )2العلوم كلها شرٌفة  ،وتختلؾ رتب شرفها باختالؾ رتب متعلماتها  ،فما
تعلك منها باإلله وأوصافه كان أشرؾ العلوم.
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