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قانون احتادي رقم ( )10ل�سنة 2008
يف �ش�أن امل�سئولية الطبية
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة،
 -بعد االطالع على الد�ستور،

 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1974يف �ش�أن تنظيم اخلربة�أمام املحاكم،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1975يف �ش�أن مزاولة مهنة الطبالب�شري والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقاتالعمل والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )27ل�سنة  1981يف �ش�أن الوقاية منالأمرا�ض ال�سارية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  1981ب�ش�أن حجز ومعاجلةامل�صابني ب�أمرا�ض عقلية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  1983يف �ش�أن مهنة ال�صيدلةوامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1984يف �ش�أن مزاولة غريالأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات التجارية�صفحة 2 -
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والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ،ال�صادر بالقانوناالحتادي رقم ( )10ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ()35ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقلوزراعة الأع�ضاء الب�شرية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )20ل�سنة  1995ب�ش�أن الأدويةوامل�ستح�ضرات امل�ستندة من م�صادر طبيعية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  1996يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحيةاخلا�صة،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  2001يف �ش�أن اخلدمة املدنيةيف احلكومة االحتادية والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2007يف �ش�أن �إن�شاء هيئة الت�أمنيوتنظيم �أعماله،
 وبناء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء واملجل�س الوطنياالحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،

�صفحة 3 -
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�أ�صدرنا القانون الآتي:
املادة (:)1
يف تطبيق �أحكم هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
 :احلكومة االحتادية واحلكومة املحلية �أو �أية جهات تابعة
		
احلكومة
		لأي منهما.
 :وزير ال�صحة.
		
الوزير
اجلهة ال�صحية  :وزارة ال�صحة ،و�أية جهات حكومة احتادية �أو حملية 		
تعني بال�ش�ؤون ال�صحية يف الإمارات.
		
 :اللجنة العليا للم�س�ؤولية الطبية.
		
اللجنة
� :إحدى املهن الطبية �أو املهن املرتبطة بها التي ي�صدر 		
		
املهنة
بتحديدها قرار من الوزير.
		

الف�صل الأول
امل�س�ؤولية الطبية
املادة (:)2
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من يزاول املهنة يف الدولة.

�صفحة 4 -
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املادة (:)3
يجب على كل من يزاول املهنة يف الدولة ت�أدية واجبات عمله مبا تقت�ضيه املهنة
من الدقة والأمانة ووفق ًا للأ�صول العلمية والفنية املتعارف عليها ،ومبا يحقق
العناية الالزمة للمري�ض ،مع عدم ا�ستغالل حاجة املري�ض لتحقيق منفعة غري
م�شروعة لنف�سه �أو لغريه ودون التمييز بني املر�ضى.

املادة (:)4
يجب على الطبيب ب�صفة خا�صة مراعاة ما ي�أتي:
 - 1االلتزام بالقواعد والنظم والإجراءات اخلا�صة مبمار�سة املهنة تبع ًا
لدرجته وجمال تخ�ص�صه.
 - 2ت�سجيل احلالة ال�صحية للمري�ض وال�سرية املر�ضية ال�شخ�صية والعائلية
اخلا�صة به ،وذلك قبل امل�شروع يف الت�شخي�ص والعالج.
 - 3و�صف العالج وحتديد كمياته وطريقة ا�ستعماله كتابة وبو�ضوح مع بيان
اال�سم والتوقيع والتاريخ بالو�صفة الطبية وتنبيه املري�ض �أو ذويه بح�سب
الأحوال �إىل �ضرورة التقيد بالأ�سلوب الذي حدده للعالج و�إىل الآثار اجلانبية
الهامة واملتوقعة لذلك العالج الطبي �أو اجلراحي.
� - 4إبالغ املري�ض بطبيعة مر�ضه ودرجة خطورته �إال �إذا اقت�ضت م�صلحته
غري ذلك �أو مل تكن حالته النف�سية ت�سمح ب�إبالغه ويتعني �إبالغ ذوي
املري�ض يف احلالتني الآتيتني:
�أ� -إذا كان عدمي الأهلية �أو ناق�صها.
ب� -إذا كانت حالته ال�صحية ال ت�سمح ب�إبالغه �شخ�صي ًا وتعذر احل�صول على
موافقته لإبالغ ذويه.
�صفحة 5 -
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 - 5ر�صد امل�ضاعفات الناجمة عن العالج الطبي �أو اجلراحي واملبادرة �إىل
عالجها متى �أمكن ذلك.
 - 6التعاون مع غريه من الأطباء الذين لهم �صلة بعالج املري�ض وتقدمي
ما لديه من معلومات عن حالته ال�صحية والطريقة التي اتبعها يف عالجه
كلما طلب منه ذلك وا�ست�شارة زميل متخ�ص�ص �إذا ا�ستدعت احلالة ذلك.

املادة (:)5
يحظر على الطبيب ما ي�أتي:
 - 1معاجلة املري�ض دون ر�ضاه فيما عدا احلاالت التي تتطلب تدخ ًال طبي ًا
طارئ ًا ويتعذر فيها احل�صول على املوافقة لأي �سبب من الأ�سباب �أو التي
يكون مر�ضه معدي ًا �أو مهدد ًا لل�صحة �أو ال�سالمة العامة.
 - 2االمتناع عن عالج املري�ض يف احلاالت الطارئة �أو االنقطاع عن
عالجه يف جميع الأحوال� ،إال �إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب �أو
لأ�سباب خارجة عن �إرادة الطبيب.
 - 3ا�ستعمال و�سائل غري مرخ�ص بها �أو غري م�شروع يف عالج املري�ض.
 - 4و�صف �أي عالج قبل �إجراء الك�شف ال�سريري على املري�ض.
� - 5إف�شاء �أ�سرار املري�ض التي يطلع عليها �أثناء مزاولة املهنة �أو ب�سببها
�سواء كان املري�ض قد عهد �إليه بهذا ال�سر وائتمنه عليه �أو كان الطبيب قد
اطلع عليه بنف�سه ،وال ي�سري هذا احلظر يف �أي من الأحوال الآتية:
�أ� -إذا كان �إف�شاء ال�سر بناء على طلب املري�ض.
ب� -إذا كان �إف�شاء ال�سر مل�صلحة الزوج �أو الزوجة و�أبلغ �شخ�صي ًا لأي منهما.
ج� -إذا كان الغر�ض من �إف�شاء ال�سر منع وقوع جرمية �أو الإبالغ عنها ويكون

�صفحة 6 -

كتاب  :6امل�س�ؤولية الطبية

الإف�شاء يف هذه احلالة لل�سلطة الر�سمية املخت�صة فقط.
د� -إذا كان الطبيب مكلف ًا من �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة حتقيق ر�سمية بالدولة
باعتباره خبري ًا� ،أو �إذا ا�ستدعته �إحداهما ك�شاهد يف حتقيق �أو دعوى جنائية.
هـ� -إذا كان الطبيب مكلف ًا ب�إجراء الك�شف من �إحدى �شركات الت�أمني على
احلياة �أو من جهة العمل ومبا ال يتجاوز الغر�ض من التكليف.
 - 6الك�شف ال�سريري على مري�ض من جن�س �آخر بدون ح�ضور ثالث وبغري
موافقة املري�ض امل�سبقة ،ما مل تقت�ض ال�ضرورة ما يخالف ذلك.

املادة (:)6
�إذا ا�شتبه الطبيب يف �إ�صابة مري�ض ب�إحدى الأمرا�ض ال�سارية وجب عليه
�إبالغ اجلهة ال�صحية التابع لها فور ًا ،وعلى هذه اجلهة �إبالغ الوزارة خالل
�أربع وع�شرين �ساعة على الأكرث من وقت اال�شتباه التخاذ الإجراءات الوقائية
الالزمة ،ويف حالة اال�شتباه ب�إ�صابة املري�ض ب�أحد الأمرا�ض التي ت�ستوجب
احلجر ال�صحي التي حتددها منظمة ال�صحة العاملية فيجب التحقق من
عنوان املري�ض والإبالغ عنه فور اكت�شاف احلالة �إذا مل يكن التحفظ عليه يف
العيادة ممكن ًا.

املادة (:)7

 - 1فيما عدا احلاالت الطارئة التي ت�ستلزم التدخل اجلراحي الفوري
لإنقاذ حياة املري�ض �أو اجلنني ال يجوز �إجراء العمليات اجلراحية �إال مبراعاة
ما ي�أتي:
�أ� -أن يكون الطبيب الذي يجري اجلراحة م�ؤه ًال لإجرائها بح�سب تخ�صه
�صفحة 7 -
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العلمي وخربته العملية ودرجة دقة و�أهمية العملية اجلراحية.
ب� -أن جتري اجلراحة يف من�ش�أة �صحية مهي�أة تهيئة كافية لإجراء اجلراحة
املق�صودة.
ج� -أن جتري الفحو�صات والتحاليل املختربية الالزمة للت�أكد من �أن التدخل
اجلراحي �ضروري ومنا�سب لعالج املري�ض والتحقق من �أن احلالة ال�صحية
للمري�ض ت�سمح ب�إجراء اجلراحة.
د� -أن ت�ؤخذ موافقة كتابية ،من املري�ض �إن كان كامل الأهلية �أو من �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الرابعة �إن كان ناق�ص الأهلية �أو تعذر احل�صول على
موافقته ،وذلك لإجراء العملية اجلراحية �أو �أية عملية جراحية �أخرى
�ضرورية ،وبعد تب�صريه بالآثار وامل�ضاعفات الطبية املحتملة التي قد ترتتب
على اجلراحة.
ويعترب �أه ًال للموافقة كل من �أمت الثامنة ع�شرة �سنة ميالدية.
 - 2يطبق على حاالت العالج ذات الطبيعة اخلا�صة التي حتددها الالئحة
التنفيذية حكم العمليات اجلراحية يف تطبيق �أحكام البند ( )1من هذه
املادة ،ومبا يتنا�سب مع هذه احلاالت.

املادة (:)8
ال يجوز �إخراج املري�ض من املن�ش�أة ال�صحية التي يتلقى فيها العالج �إال �إذا
كانت حالته ال�صحية ت�سمح بذلك طبق ًا للأ�صول الطبية املتعارف عليها �أو
بنا ًء على رغبته يف اخلروج رغم تب�صريه بعواقب خروجه على �أن ي�ؤخذ �إقرار
كتابي منه �أو من �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية �إن كان ناق�ص الأهلية �أو
تعذر احل�صول على موافقته ،ويثبت ذلك يف ال�سجل الطبي للمري�ض.
�صفحة 8 -
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املادة (:)9
ال يجوز �إنهاء حياة املري�ض �أيا كان ال�سبب ،ولو بناء على طلبه �أو طلب الويل
�أو الو�صي عليه.

املادة (:)10

 - 1يحظر �إجراء عمليات ا�ستن�ساخ الكائنات الب�شرية ،كما يحظر
الأبحاث والتجارب والتطبيقات بق�صد ا�ستن�ساخ كائن ب�شري.
 - 2يحظر �إجراء �أبحاث �أو جتارب طبية على الإن�سان �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من اجلهة التي حتددها الالئحة التنفيذية وتبع ًا
لل�شروط التي تقررها تلك الالئحة.

املادة (:)11
ال يجوز تركيب الأع�ضاء ال�صناعية يف ج�سم املري�ض �إال بعد الت�أكد من
مالءمتها للمري�ض وعدم �إ�ضرارها به وبعد تهيئة ج�سمه لتقبلها.

املادة (:)12
ال يجوز �إجراء التقنية امل�ساعدة على الإجناب للمر�أة �أو زرع جنني يف رحمها
�إال من الزوجني وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وب�شرط �أن يكون ذلك
�أثناء قيام الزواج ال�شرعي بينهما.

املادة (:)13

�أو ًال – ال يجوز القيام ب�أي عمل �أو تدخل بق�صد تنظيم التنا�سل �إال بناء على
�صفحة 9 -
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طلب �أو مبوافقة الزوجني ،كما ال يجوز القيام ب�أي عمل �أو تدخل بق�صد قطع
التنا�سل للمر�أة �إال بناء على ر�أي جلنة طبية متخ�ص�صة ال تقل عن ثالثة �أطباء
ب�أن يف احلمل �أو الوالدة خطر ًا حمقق ًا على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من
الزوجة و�إخطار الزوج.
ثاني ًا – ال يجوز للطبيب �أن يجري �أية عملية �إجها�ض �أو �أن ي�صف �أي �شيء من
�ش�أنه �إجها�ض امر�أة �إال يف احلالتني التاليتني:
� - 1إذا كان يف ا�ستمرار احلمل خطر على حياة احلامل وبال�شروط الآتية:
�أ� -أن يتم الإجها�ض مبعرفة طبيب متخ�ص�ص يف �أمرا�ض الن�ساء والوالدة
وموافقة الطبيب املعالج للحالة املر�ضية املربرة للإجها�ض.
ب� -أن يحرر حم�ضر بتقرير ال�سبب املربر للإجها�ض مبعرفة الأطباء املعنيني
على �أن توقع عليه احلامل وزوجها �أو وليها يف حالة تعذر احل�صول على
موافقتها مبا يفيد املوافقة على �إجراء عملية الإجها�ض ويحتفظ كل طرف من
الأطراف املعنية بن�سخة منه ،وال ت�شرتط موافقة الزوج يف احلاالت الطارئة
التي تتطلب تدخ ًال جراحي ًا فوري ًا.
� - 2إذا تثبت ت�شوه اجلنني وبال�شروط الآتية:
�أ� -أن يكون الإجها�ض بناء على طلب الوالدين.
ب� -أال يكون قد مر على احلمل مائة وع�شرون يوم ًا.
ج� -أن يثبت الت�شوه بتقرير جلنة طبية ت�ضم ا�ست�شاريني يف تخ�ص�ص �أمرا�ض
الن�ساء والوالدة والأطفال والأ�شعة.
د� -أن يكون تقرير اللجنة مبني ًا على الفحو�ص الطبية وا�ستخدام التقنيات
املتعارف عليها علمي ًا.
هـ� -أن يكون اجلنني م�شوها ت�شوها خطري ًا غري قابل للعالج بحيث ي�ؤدي �إن
ولد حي ًا �إىل �أن تكون حياته �سيئة و�آالما عليه وعلى �أهله.
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املادة (:)14

 - 1اخلط�أ الطبي هو اخلط�أ الذي يرجع �إىل اجلهل ب�أمور فنية يفرت�ض
يف كل من ميار�س املهنة الإملام بها �أو الذي يرجع �إىل الإهمال �أو عدم بذل
العناية الالزمة.
 - 2ال تقوم امل�س�ؤولية الطبية يف احلاالت الآتية:
�أ� -إذا كان ال�ضرر قد وقع ب�سبب فعل املري�ض نف�سه �أو رف�ضه للعالج �أو عدم
�إتباعه للتعليمات الطبية ال�صادرة �إليه من امل�س�ؤولني عن عالجه� ،أو كان
نتيجة ل�سبب خارجي.
وذلك كله دون �إخالل بحكم البند الفرعي (د) من البند ( )1من املادة ()7
من هذا القانون.
ب� -إذا اتبع الطبيب �أ�سلوب ًا طبي ًا معين ًا يف العالج خمالف ًا لغري يف ذات
االخت�صا�ص ما دام �أ�سلوب العالج الذي اتبعه متفق ًا مع الأ�صول الطبية
املتعارف عليها.
ج� -إذا حدثت الآثار وامل�ضاعفات الطبية املعروفة يف جمال املمار�سة الطبية
وغري الناجمة عن اخلط�أ الطبي وفق ًا ملا هو مبني يف البند ( )1من هذه
املادة.
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الف�صل الثاين
اللجنة العليا للم�س�ؤولية الطبية
املادة (:)15
ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء جلنة طبية فنية دائمة ت�سمى "اللجنة العليا
للم�س�ؤولية الطبية" بناء على عر�ض الوزير على �أن ت�ضم �أطباء ا�ست�شاريني من
كل من اجلهات الآتية:
 - 1وزارة ال�صحة.
 - 2دائرة الطب ال�شرعي بوزارة العدل.
 - 3هيئة ال�صحة – �أبو ظبي.
 - 4هيئة ال�صحة – دبي.
 - 5كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب �أ�ستاذ.
 - 6مديرية اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة.
� - 7إدارة اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية.
 - 8جمعية الإمارات الطبية.
 - 9القطاع الطبي اخلا�ص.
وملجل�س الوزراء �إ�ضافة �أية جهات طبية �أخرى �إىل ع�ضوية اللجنة.
ويحدد القرار املذكور الرئي�س ونائب الرئي�س.
وي�صدر بقرار من جمل�س الوزراء نظام و�إجراءات عمل اللجنة م�شتم ًال على
مدة الع�ضوية واملكاف�آت التي متنح لأع�ضائها.
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املادة (:)16
تخت�ص اللجنة بتقدمي الر�أي بناء على طلب النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة
�أو اجلهة ال�صحية فيما يلي:
 - 1وجود اخلط�أ الطبي من عدمه ،مع بيان �سببه والأ�ضرار املرتتبة عليه
�إن وجدت وعالقة ال�سببية بني اخلط�أ وال�ضرر و�أية �أمور �أخرى تطلب منها.
 - 2خماطر املهنة املتعلقة باملمار�سات الطبية.

املادة (:)17

ت�ضع اللجنة تقرير ًا م�سبب ًا بر�أيها يف كل حالة تعر�ض عليها بناء على ما ثبت
لديها من فح�صها �إن �أمكن وبعد االطالع على امللف الطبي وما يتوافر للجنة
من حقائق ومعلومات �أخرى نتيجة حتقيقاتها ومناق�شاتها ودرا�ستها الفنية
للحالة.
وللجنة �أن تدعو للح�ضور من ترى �ضرورة مناق�شته يف مو�ضوع احلالة
املعرو�ضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم ب�أن يقدم �إليها ما ترى �ضرورة
االطالع عليه من الوثائق وامل�ستندات.
ويجوز لها ت�شكيل جلان فرعية تخ�ص�صية من بني �أع�ضائها �أو من غريهم
لإبداء الر�أي الفني يف م�س�ألة معينة.

املادة (:)18
على اللجنة رفع تقريرها للجهة املحيلة يف �ش�أن احلاالت املعرو�ضة عليها
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الإحالة .ويجوز متديد امليعاد ملدة �أو مدد �أخرى
مماثلة مبوافقة اجلهة املحلية بناء على طلب اللجنة.
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املادة (:)19
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف حالة غيابه للنظر فيما يحال �إليها
من احلاالت وال يكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على
�أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه.
وي�صدر ر�أي اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها احلا�ضرين ويف حالة الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي فيه رئي�س االجتماع.

املادة (:)20
ت�سري يف �ش�أن �أع�ضاء اللجنة الأحكام اخلا�صة باخلرباء وذلك مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون ،وي�ؤدي كل منهم اليمني القانونية ملرة واحدة �أمام
�إحدى دوائر اال�ستئناف االحتادية التي يقع فيها مقر �إقامته وذلك قبل
ممار�سته لعمله يف اللجنة.

املادة (:)21
يحظر على �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ح�ضور جل�ساتها �أو الإدالء بر�أيه
يف �ش�أن �أي مو�ضوع معرو�ض عليها متى كان له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة
الرابعة م�صلحة �شخ�صية فيه.
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الف�صل الثالث
التحقيق مع مزاويل املهنة
املادة (:)22
يكون �إعالن مزاويل املهنة التابعني لوزارة ال�صحة للتحقيق معهم يف الوقائع
املت�صلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالن�سبة للتابعني جلهات �صحية
�أخرى ب�إعالن املدير امل�س�ؤول عن اجلهة التي يتبعونها.

املادة (:)23
للوزير بناء على طلب �سلطة التحقيق وقف الرتخي�ص م�ؤقت ًا ملزاول املهنة
مل�صلحة التحقيق يف الوقائع املتعلقة باخلط�أ الطبي ،ملدة ال جتاوز ثالثني
يوم ًاُ ،متد مبعرفة �سلطة التحقيق ملدة مماثلة.

املادة (:)24
ال يجوز القب�ض على الأطباء �أو حب�سهم احتياطي ًا �أثناء التحقيق يف الوقائع
املتعلقة باخلط�أ الطبي ،ومع ذلك يجوز القب�ض عليهم �أو حب�سهم احتياطي ًا
�إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك بناء على �أمر النائب العام.
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الف�صل الرابع
الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
املادة (:)25
يحظر مزاولة املهنة بالدولة دون الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
لدى �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�ص لها يف الدولة.
وتتحمل املن�ش�أة ال�صحية التي ت�ستقبل طبيب ًا زائر ًا م�س�ؤولية التعوي�ض عن
خطئه الطبي يف مواجهة امل�ضرور ،وذلك دون �إخالل بحقها يف الرجوع على
مرتكب اخلط�أ.
ويتعني على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذه املادة �أن توفق �أو�ضاعها خالل �ستة
�أ�شهر من تاريخ �سريان �أحكام هذا القانون.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�ضوابط الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه
املادة.

املادة (:)26
يلتزم �صاحب املن�ش�أة بالت�أمني على مزاويل املهنة العاملني لديه عن م�س�ؤولية
الأخطاء الطبية ويتحمل ن�سبة ( )80%كحد �أدنى من قيمة ق�سط الت�أمني
ال�سنوي ويتحمل مزاول املهنة باقي قيمة هذا الق�سط.
كما يلتزم بالت�أمني عليهم �ضد املخاطر الناجمة عن ممار�سة املهنة �أو ب�سببها
ويتحمل �صاحب املن�ش�أة كامل ق�سط الت�أمني على العاملني لديه يف هذه احلالة.
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املادة (:)27

حتل �شركات الت�أمني حلو ًال قانوني ًا حمل املن�ش�آت ال�صحية والأ�شخا�ص امل�ؤمن
عليهم يف حقوقهم والتزاماتهم.

الف�صل اخلام�س
العقوبات
املادة (:)28

 - 1يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني وال تزيد على خم�س �سنوات
وبغرامة ال تقل عن ( )200,000مائتي �ألف درهم وال تزيد على
( )500,000خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
يخالف �أي حكم من �أحكام املادتني ( )10/1و ( )12من هذا القانون.
 - 2يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن
( )100,000مائة �ألف درهم وال تزيد على ( )200,000مائتي �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف حكم املادة ( )10/2من
هذا القانون.

املادة (:)29
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن
( )50,000خم�سني �ألف درهم وال تزيد على ( )100,000مائة �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم �أي من املادة ()11
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والبند (�أو ًال) من املادة ( )13من هذا القانون.

املادة (:)30
مع عدم الإخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن
ع�شر �سنوات كل من يخالف حكم املادة ( )9من هذا القانون.

املادة (:)31

ي�سري حكم املادة ( )29من القانون االحتادي رقم  7ل�سنة  1975يف
�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري على خمالفة حكم املادة /13ثاني ًا من هذا
القانون.

املادة (:)32
ال تخل العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها
�أي قانون �آخر.

املادة (:)33
يلتزم مزاولو املهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر املمكن تطبيقه عليهم.
وتبني الالئحة التنفيذية نظام ت�أديب �أ�صحاب املهن املرتبطة باملهن الطبية.

املادة (:)34
تطبق العقوبات الت�أديبية املقررة قانون ًا على املخالفات التي مل حتدد لها
عقوبة بهذا القانون ،وال تخل امل�س�ؤولية اجلنائية تبع ًا لهذا القانون ،بامل�س�ؤولية
الت�أديبية للمخالف من مزاويل املهن.
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املادة (:)35

ت�سري �أحكام املادتني ( )16و ( )17من القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة
 1996امل�شار �إليه على ما ترتكبه املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة من خمالفات
لأحكام هذا القانون.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة
املادة (:)36

يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير �أو اجلهات ال�صحية �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات ما يقع
من خمالفات لأحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

املادة (:)37

ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

املادة (:)38

يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة (:)39

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.

			
			

خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي:
بتاريخ 18 :ذي احلجة 1429هـ
املوافق 16 :دي�سمرب 2008م
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة 2009
بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ()10
ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )33ل�سنة 2009
بالالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة
 2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية
جمل�س الوزراء:
 بعد االطالع على الد�ستور، وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزراء و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1975م يف �ش�أن مزاولة مهنةالطب الب�شري والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )27ل�سنة  1981ب�ش�أن الوقاية منالأمرا�ض ال�سارية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  1983يف �ش�أن مهنة ال�صيدلةوامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1984يف �ش�أن مزاولة غريالأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية،
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 وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987والقوانني املعدلة له،
 وعلى قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر بالقانوناالحتادي رقم ( )10ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانونالإجراءات اجلزائية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )15ل�سنة  1993يف �ش�أن تنظيم نقلوزراعة الأع�ضاء الب�شرية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 1996م يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحيةاخلا�صة،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 2008م يف �ش�أن امل�س�ؤوليةالطبية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن ترخي�ص مراكزالإخ�صاب بالدولة،
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 وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة  2008يف �ش�أن املواردالب�شرية يف احلكومة االحتادية،
 -وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء،

قرر:
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين
املبينة قرين كل منها مل يق�ض �سياق الن�ص غري ذلك:
 :الإمارات العربية املتحدة.
		
الدولة
 :وزارة ال�صحة.
		
الوزارة
 :وزير ال�صحة.
		
الوزير
اجلهة ال�صحية  :وزارة ال�صحة و�أية جهات حكومية احتادية �أو حملية 		
تعنى بال�شئون ال�صحية يف الإمارات.
		
 :اللجنة العليا للم�سئولية الطبية.
		
اللجنة
 :القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  2008يف �ش�أن 		
		
القانون
امل�س�ؤولية الطبية.
		
� :إحدى املهن الطبية �أو املهن املرتبطة بها التي ي�صدر 		
		
املهنة
بتحديدها قرار من الوزير.
		

مادة ()2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كل من يزاول املهنة يف الدولة.
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مادة ()3
يجب على كل من يزاول املهنة اتباع القواعد املو�ضحة �أدناه مبا يتفق مع طبيعة
عمله ودون الإخالل بالواجبات املن�صو�ص عليها يف القانون:
�أ -ت�أدية واجبات العمل املنوطة به بدقة و�أمانة.
ب� -أن ال يخرج يف �أدائه لعمله عن �أ�صول املهنة ب�صفة عامة والأ�س�س العلمية
والعملية للتخ�ص�ص الذي ميار�سه ب�صفة خا�صة.
ت� -أن يبذل العناية الالزمة بكل يقظة وتب�صر.
ث� -أال ي�ستغل حاجة املري�ض لتحقيق منفعة غري م�شروعة لنف�سه �أو لغريه
ويق�صد باملنفعة غري امل�شروعة كل مقابل مادي �أو عيني مل يكن يت�أتى �إال
ب�سبب حاجة املري�ض للعالج وال يعترب ما يتقا�ضاه الطبيب من �أجر عن عمله
من هذا القبيل.
ج� -أال مييز بني املر�ضى �أو زمالء املهنة على �أ�سا�س االنتماء الديني �أو العرقي
�أو القيم االجتماعية �أو اجلن�س �أو اجلن�سية.
ح� -أن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات اخلا�صة مبمار�سة املهنة املعتمدة
يف املن�ش�أة التي يعمل بها �أو املتعارف عليها عاملي ًا.
خ -ت�سجيل احلالة ال�صحية للمري�ض والتاريخ املر�ضي له ولعائلته لال�ستدالل
بها مبا ي�ضمن دقة الت�شخي�ص والعالج.
د -التزام الدقة يف الفح�ص الطبي والت�شخي�ص باتباع الطرق العلمية
املتعارف عليها وبا�ستخدام التقنيات احلديثة كلما �أمكن ذلك.
ذ -و�صف العالج وحتديد كمياته وطريقة ا�ستعماله كتابة وبو�ضوح وتنبيه
املري�ض �أو ذويه بح�سب الأحوال �إىل �ضرورة التقيد بالأ�سلوب الذي حدده
للعالج وتب�صريه بالآثار اجلانبية الهامة املتوقعة لذلك العالج الطبي �أو
اجلراحي.
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ر� -إبالغ املري�ض كامل الأهلية بطبيعة مر�ضه ودرجة خطورته �إال �إذا اقت�ضت
م�صلحته غري ذلك �أو مل تكن حالته النف�سية ت�سمح ب�إبالغه ،ويتعني �إبالغ
ذوي املري�ض يف احلالتني الآتيتني:
� )1إذا كان ناق�ص الأهلية �أو عدميها.
� )2إذا كانت حالته ال�صحية ال ت�سمح ب�إبالغه �شخ�صي ًا وتعذر احل�صول
على موافقته لإبالغ ذويه.
ز -ر�صد امل�ضاعفات الناجمة عن العالج الطبي �أو اجلراحي �أو الفحو�صات
التداخلية �أو غري ذلك من م�ضاعفات واملبادرة �إىل عالجها متى �أمكن ذلك.
�س -التعاون مع غريه من الأطباء الذين لهم �صلة بعالج املري�ض وتقدمي ما
لديه من معلومات عن حالته ال�صحية والطريقة التي اتبعها يف عالجه كلما
طلب منه ذلك.
�ش -ا�ست�شارة زميل متخ�ص�ص كلما ا�ستدعت حاجة املري�ض ذلك.

مادة ()4
يق�صد بحظر ا�ستعمال الو�سائل غري املرخ�صة بالدولة �أو غري امل�شروعة
يف عالج املر�ضى والواردة يف الفقرة ( )3من املادة ( )5من القانون هي
الو�سائل �أو الأدوات �أو الأجهزة �أو الأدوية والعقاقري الطبية غري املتعارف
عليها والتي مل يقر با�ستعمالها من اجلهات واملنظمات ال�صحية الدولية.
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مادة ()5
دون الإخالل باملحظورات املن�صو�ص عليها باملادة ( )5من القانون ال يجوز
للطبيب الك�شف ال�سريري على مري�ض من غري جن�سه ما مل يتوافر ال�شرطني
التاليني:
 - 1موافقة املري�ض :ويعفى من هذا ال�شرط يف حالة �إذا كانت هناك
�ضرورة حتول دون موافقة املري�ض ب�سبب حالته ال�صحية �أو النف�سية �أو
العقلية �أو لأي �سبب �آخر.
 - 2ح�ضور �شخ�ص ثالث ،ويعفى من هذا ال�شرط يف حالة �إذا كانت هناك
�ضرورة حتول دون وجود �شخ�ص ثالث ك�أن يبذل الطبيب جهد ًا يف �إح�ضار
�شخ�ص ثالث ومل يتوافر لديه ووافق املري�ض على �إجراء الفح�ص ال�سريري
دون هذا ال�شخ�ص الثالث.
ويعفى من هذا احلظر الك�شف ال�سريري على احلاالت املر�ضية الطارئة.

مادة ()6
الإبالغ عن الأمرا�ض ال�سارية
� )1إذا ا�شتبه الطبيب يف �إ�صابة مري�ض ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تتطلب
الإبالغ الفوري طبق ًا للقانون االحتادي رقم ( )27ل�سنة  1981ب�ش�أن
الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية و�أي قانون �آخر ي�صدر تعدي ًال له ،والقرارات
ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن ،والأمرا�ض ال�سارية املتعارف عليها حديث ًا ،فيتعني
عليه ما ي�أتي:
�أ� .إبالغ اجلهة ال�صحية التابع لها فور ًا ودون �إبطاء بنوعية املر�ض امل�شتبه
فيه.
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ب� .إبالغ املري�ض بنوع املر�ض امل�شتبه فيه وتب�صريه بالإجراءات االحرتازية
التي يجب على املري�ض اتباعها لوقاية غريه من العدوى وعلى الطبيب �أن
يعلمه ب�أن ذلك جمرد ا�شتباه و�أنه �أبلغ اجلهة ال�صحية التخاذ الإجراءات
الوقائية الالزمة.
 )2على اجلهة ال�صحية (�أية جهات �صحية حكومية احتادية �أو حملية
تعنى بال�شئون ال�صحية يف الإمارات) �إبالغ الوزارة خالل (� )24ساعة
على الأكرث من وقت ا�شتباه الطبيب باملر�ض ال�ساري.
 )3على الوزارة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ال�صحية امل�شار �إليها اتخاذ
الإجراءات الوقائية الالزمة حلماية املجتمع من انت�شار �أو تف�شي املر�ض
املبلغ عنه.
� )4إذا ا�شتبه الطبيب ب�أحد الأمرا�ض التي ت�ستوجب احلجر ال�صحي
املحددة من قبل منظمة ال�صحة العاملية طبق ًا للقانون االحتادي رقم
( )27ل�سنة  1981ب�ش�أن الوقاية من الأمرا�ض ال�سارية و�أي قانون �آخر
ي�صدر تعدي ًال له والقرارات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن عليه اتباع ما يلي:
 )1التحفظ الفوري على املري�ض يف العيادة �إن �أمكن و�إبالغ اجلهة ال�صحية
فور ًا با�سم املري�ض ونوع املر�ض واملكان املتحفظ عليه فيه.
 )2يف حالة عدم التمكن من التحفظ على املري�ض فيجب التحقق من
ا�سمه وعنوانه وحمل �إقامته وجن�سيته وجهة عمله و�إبالغ اجلهة ال�صحية
فور ًا بهذه املعلومات وبنوع املر�ض امل�شتبه فيه.
 )3على اجلهة ال�صحية امل�شار �إليها �إبالغ الوزارة خالل (� )24ساعة على
الأكرث من تاريخ اال�شتباه.
 )4على الوزارة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ال�صحية امل�شار �إليها
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واجلهات املعنية بالدولة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابري الالزمة حلماية
املجتمع من انت�شار �أو تف�شي املر�ض املبلغ عنه.

مادة ()7
فيما عدا احلاالت الطارئة التي ت�ستلزم التدخل اجلراحي الفوري لإنقاذ حياة
املري�ض �أو اجلنني ،ال يجوز �إجراء العمليات اجلراحية �إال مبراعاة ما ي�أتي:
� )1أن يكون الطبيب مرخ�ص ًا له من اجلهة ال�صحية بذلك وفق ًا مل�ؤهالته
ولتخ�ص�صه العلمي وخلرباته العملية ،وله �أن ي�شارك يف �إجراء تداخالت
جراحية يف ذات تخ�ص�صه �ضمن فريق عمل طبي ،كما له �أن ي�ست�شري �أطباء
�آخرين يف تخ�ص�صات �أخرى وفق ًا ملا ت�ستلزمه حالة املري�ض ال�صحية.
� )2أن تكون املن�ش�أة ال�صحية التي جترى فيها اجلراحة جمهزة جتهيز ًا
كافي ًا يتالئم مع نوع اجلراحة من حيث الطاقم الطبي والتمري�ضي والأجهزة
وامل�ستلزمات الطبية الالزمة لإجراء مثل هذه اجلراحة.
 )3تقييم احلالة املر�ضية من خالل الفح�ص الإكلينيكي والفحو�صات
املخربية وال�شعاعية وغريها وذلك للت�أكد مما ي�أتي:
�أ� .أن العملية اجلراحية الزمة و�ضرورية ومنا�سبة لعالج املري�ض.
ب� .أن احلالة ال�صحية العامة للمري�ض ت�سمح ب�إجراء العملية اجلراحية.
� )4أن ت�ؤخذ موافقة كتابية من املري�ض على النحو التايل:
�أ .تكون املوافقة الكتابية من املري�ض نف�سه �إن كان كامل الأهلية (�أي �أنه قد
�أمت الثامنة ع�شرة �سنة ميالدية).
ب� .إن كان املري�ض ناق�ص الأهلية �أي �إن كان عمره يقل عن ال�سن املذكور
بالبند (�أ) �أو عدمي الأهلية ت�ؤخذ املوافقة الكتابية من �أحد �أقاربه حتى
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الدرجة الرابعة وهم (الوالد /الوالدة /الزوج /الزوجة /االبن /االبنة/
اجلد /اجلدة� /أبناء االبن� /أبناء البنت /العم /العمة /اخلال /اخلالة/
�أبناء العم� /أبناء العمة� /أبناء اخلال� /أبناء اخلالة).
ج .يف حالة �إذا كان املري�ض كامل الأهلية �إال �إنه يتعذر احل�صول على
موافقته لأي من الأ�سباب التالية:
 .1فقدان الوعي.
 .2فقدان الإدراك ملر�ض عقلي �أو مر�ض نف�سي.
 .3احلالة ال�صحية ال ت�سمح ب�أخذ موافقته.
فت�ؤخذ املوافقة الكتابية من �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفق ًا ملا ورد يف
البند (ب) �أعاله.
 )5تب�صري املري�ض من قبل الطبيب املعالج بامل�ضاعفات الطبية املحتمل
ح�صولها �أثناء وبعد العملية اجلراحية ب�شكل وا�ضح ومفهوم.
 )6تطبق ذات القواعد والإجراءات الواردة بهذه املادة على حاالت العالج
ذات الطبيعة اخلا�صة والتي ت�شمل:
 العالج الكيميائي العالج الإ�شعاعي الإجراءات الطبية التداخلية كا�ستخدام املناظري �أو �أي �أجهزة طبية ميكن�أن ينجم عن ا�ستخدامها م�ضاعفات للمري�ض.

مادة ()8
يحظر �إجراء �أبحاث �أو جتارب طبية على الإن�سان �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من �إحدى اجلهات الآتية وفق ًا الخت�صا�ص كل منها:
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 .1وزارة ال�صحة.
.2هيئة ال�صحة �أبو ظبي.
 .3هيئة ال�صحة بدبي.
.4مدينة دبي الطبية.
 .5اجلامعات احلكومية

مادة ()9
ي�شرتط لإ�صدار الرتخي�ص ب�إجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإن�سان
توفر ما يلي:
� .1أن يكون البحث مرتبط ًا مبن�ش�أة �صحية مرخ�صة وتتوافر فيها كافة
الإمكانيات الالزمة لإجراء البحث.
� .2أن يتم البحث من قبل �أ�شخا�ص م�ؤهلني ومرخ�صني.
� .3أن يتم البحث وفق املعايري العاملية املتعارف عليها.
� .4أن يكون الباحث ملم ًا باجلوانب الطبية والقانونية وال�شرعية املتعلقة
مبجال بحثه.
 .5التعهد باحرتام حقوق وكرامة الأ�شخا�ص الذين �سيجرى عليهم البحث
واحلفاظ على �صحتهم وعلى �سرية املعلومات املتعلقة بهم.
 .6تقدمي ما يفيد موافقة من �سيجرى عليه البحث �إن كان كامل الأهلية
القانونية �أو موافقة وليه ال�شرعي �إن كان ناق�ص الأهلية �أو عدمي الأهلية،
و�أن هذه املوافقة قد متت بعد تب�صريه مبراحل البحث و�إجراءاته والآثار
اجلانبية املتوقعة منه ،وكافة املعلومات املتعلقة بالبحث و�أن له احلق يف
التوقف عن �إجراء البحث يف �أي وقت ويف �أي مرحلة من مراحل البحث.
� .7أال تكون املوافقة امل�شار �إليها يف البند ال�سابق نتيجة مقابل مادي �أو
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عيني �أو نتيجة �إكراه مادي �أو �أدبي �أو �أن تكون هذه املوافقة مبنية على غ�ش
�أو تدلي�س.
 .8يجب �أن يت�ضمن طلب �إجراء البحث البيانات التالية:
�أ -الربوتوكول العلمي للبحث الطبي.
ب -الهدف من �إجراء البحث واملنافع املرجوة منه.
ت -املكان الذي �سيجرى فيه البحث وموافقة مدير عام اجلهة ال�صحية �أو
مدير املن�ش�أة على �إجراء البحث يف من�ش�أته قبل منح املوافقة واملدة املتوقعة
لالنتهاء من البحث.
ث -ا�سم الباحث الرئي�سي والباحثني امل�شاركني ودرجاتهم العلمية وخرباتهم
العملية واجلهات التي يعملون بها.
ج -بيانات ال�شخ�ص الذي �سيجرى عليه البحث و�إرفاق ا�ستمارة موافقته على
�إجراء البحث.
ح -امل�صادر املادية لتمويل �إجراء البحث.

مادة ()10
تتوىل الوزارة فيما يت�صل ب�إجراء البحوث �أو التجارب ال�صحية مبا ي�أتي:
 .1و�ضع ا�سرتاتيجية لإجراء البحوث ال�صحية على م�ستوى الدولة.
 .2و�ضع نظم وبروتوكوالت البحوث ال�صحية وفق ًا للمعاير العاملية.
 .3و�ضع مناذج ا�ستمارات املوافقة على �إجراء البحوث ال�صحية.
 .4و�ضع �آلية �إجراء البحوث ال�صحية وكيفية اال�ستفادة من نتائجها.
� .5إبداء الر�أي وامل�شورة الفنية املتعلقة بالبحوث ال�صحية.
 .6و�ضع قاعدة بيانات للبحوث ال�صحية على م�ستوى الدولة.
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 .7و�ضع �آلية التحقق من براءات اخرتاع البحوث ال�صحية وفق ًا للقوانني
النافذة يف الدولة ولالتفاقيات الدولية.
وللوزارة �أن تن�سق مع اجلهات ال�صحية املعنية يف �ش�أن هذه االخت�صا�صات.

مادة ()11
يجوز جلهات الرتخي�ص الواردة باملادة ( )8من هذه الالئحة �إيقاف
�إجراءات �أي بحث مل يرخ�ص به �أو ترى �أنه خمالف للمعايري ،ال�سيا�سات
املعتمدة للبحث ال�صحي بالدولة.

مادة ()12
 )1يحظر القيام ب�أي عمل �أو تدخل يق�صد تنظيم التنا�سل �إال بنا ًء على
طلب الزوجني �أو مبوافقتهما وال ت�شرتط موافقة الزوج �إذا كانت الزوجة
م�صابة ب�أمرا�ض تهدد حياتها عند وجود حمل.
كما ال ي�شرتط موافقة الزوج عند و�صف �أدوية طبية للزوجة املري�ضة ت�ؤدي
بطبيعتها �إىل ت�أخري احلمل �أو �إىل عدم انتظام الدورة ال�شهرية.
 )2ال يجوز القيام ب�أي عمل �أو تدخل بق�صد قطع التنا�سل للمر�أة �إال
بال�شروط التالية:
�أ� .أن يكون ذلك بنا ًء على ر�أي جلنة طبية متخ�ص�صة ال تقل عن ثالثة �أطباء
ا�ست�شاريني �أحدهم يف تخ�ص�ص �أمرا�ض الن�ساء والوالدة و�آخر يف تخ�ص�ص
املر�ض الذي يكون احلمل معه خطر ًا حمقق ًا على حياة الأم وعلى اللجنة �أن
تثبت ر�أيها الفني يف ال�سجل الطبي للمري�ضة يوقع من �أع�ضائها �أو مبوجب
حم�ضر يرفق به.
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ب .موافقة الزوجة كتابي ًا.
ت� .إخطار الزوج.
 )3ال يجوز للطبيب �أن يجري �أي عملية �إجها�ض �أو �أن ي�صف �أي �شيء
من �ش�أنه �إجها�ض امر�أة �إال يف احلاالت وبال�شروط املحددة باملادة ()13
من القانون.

مادة ()13
ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء جلنة طبية فنية دائمة ت�سمى (اللجنة
العليا للم�سئولية الطبية) بنا ًء على عر�ض الوزير ت�ضم يف ع�ضويتها �أطباء
ا�ست�شاريني من اجلهات املحددة باملادة ( )15من القانون ،ويحدد القرار
الرئي�س ونائب الرئي�س ونظام و�إجراءات عمل اللجنة ،وتخت�ص ب�إبداء الر�أي
الفني بوجود اخلط�أ الطبي من عدمه مع بيان �سببه والأ�ضرار املرتتبة عليه �إن
وجدت ،وعالقة ال�سببية بني اخلط�أ وال�ضرر ،وحتديد خماطر املهنة املتعلقة
باملمار�سات الطبية ،وذلك بنا ًء على طلب اجلهات الآتية دون غريها:
 .1مدير عام اجلهة ال�صحية.
 .2املحكمة املخت�صة.
 .3النيابة العامة.

مادة ()14
�ضوابط الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية وخماطر املهنة
 .1يحظر مزاولة �أي مهنة من املهن املحددة بالقرار الوزاري رقم ()188
ل�سنة  2009و�أية تعديالت تطر�أ عليه دون الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية عن
�صفحة 33 -
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الأخطاء الطبية من �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�ص لها يف الدولة وعلى
املن�ش�آت ال�صحية االمتناع عن ت�شغيل املرخ�ص له مبزاولة املهنة بالدولة دون
هذا الت�أمني.
 .2ويتحمل من ي�ستقدم طبيب ًا زائر ًا م�س�ؤولية التعوي�ض عن خطئه الطبي
يف مواجهة امل�ضرور وذلك دون الإخالل بحقها يف الرجوع على مرتكب
اخلط�أ.
 .3يتحمل �صاحب املن�ش�أة التي يعمل بها مزاول املهنة ن�سبة ()80%
كحد �أدنى من قيمة ق�سط الت�أمني ويتحمل مزاول املهنة باقي قيمة الق�سط
ويح�سب على �أ�سا�س �إجمايل قيمة الق�سط ال�سنوي الذي تدفعه املن�ش�أة
ل�شركة الت�أمني مق�سوم ًا على عدد الكوادر ال�صحية امل�ؤمن عليها باملن�ش�أة
ويجوز االتفاق على �أن يتحمل �صاحب املن�ش�أة ما يزيد عن احلد الأدنى امل�شار
�إليه.
 .4على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون �أن ت�ؤمن على مزاويل املهن
الذين يعملون لديها �ضد م�س�ؤولية الأخطاء الطبية خالل (� )6أ�شهر من
تاريخ ن�شر القانون باجلريدة الر�سمية على �أن يكون احلد الأدنى لقيمة
التعوي�ض الذي تتحمله �شركة الت�أمني عن كل حالة خط�أ طبي (مئتي �ألف
درهم) وعلى �أن يكون عدد احلاالت التي تغطيها وثيقة الت�أمني �سنوي ًا يتنا�سب
مع حجم املن�ش�أة ال�صحية وعدد الكوادر ال�صحية العاملة بها.
 .5يلتزم �صاحب املن�ش�أة واجلهات ال�صحية بالت�أمني على مزاويل املهنة
العاملني لديهم �ضد خماطر املهنة الناجمة عن ممار�سة املهنة �أو ب�سببها
ويتحمل كامل ق�سط الت�أمني ال�سنوي وعلى اجلهات ال�صحية االمتناع عن
ت�شغيل املرخ�ص له مبزاولة املهنة بالدولة دون هذا الت�أمني.

�صفحة 34 -
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مادة ()15
يلتزم مزاولو املهنة بذات التزام الطبيب بالقدر املمكن تطبيقه عليهم.

مادة ()16
دون الإخالل ب�أحكام القانون وبامل�سئولية املدنية وامل�سئولية اجلنائية وب�أي
عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ت�سري العقوبات الت�أديبية على خمالفة
�أحكام هذه الالئحة على النحو الوارد بالقوانني التالية و�أية تعديالت تطر�أ
عليها:
�أ -بالن�سبة للمن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة:
• تطبق العقوبات الت�أديبية املقررة بالقانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة
 1996يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة.
ب -بالن�سبة ملزاويل املهنة باملن�ش�آت اخلا�صة من الأطباء:
• تطبق العقوبات الت�أديبية املقررة بالقانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة
 1975ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري والقوانني املعدلة له.
ت -بالن�سبة ملزاويل املهنة باملن�ش�آت اخلا�صة من غري الأطباء وال�صيادلة:
• تطبق العقوبات الت�أديبية املقررة بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة
 1984يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة لبع�ض املهن الطبية.
ث -بالن�سبة لل�صيادلة وم�ساعدي ال�صيادلة:
• تطبق �أحكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  1983يف �ش�أن مهنة
ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية.
ج -بالن�سبة ملزاويل املهنة باجلهات ال�صحية:
• تطبق النظم الت�أديبية املقررة يف هذه اجلهات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
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القانون وهذه الالئحة.
ح -بالن�سبة ملزاويل املهنة باحلكومة االحتادية:
• املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة  2008يف �ش�أن املوارد الب�شرية
يف احلكومة االحتادية.

مادة ()17
ين�شر هذا القرار باجلريدة الر�سمية ،ويعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره.

				
				
�صدر عنا:
بتاريخ� 12 :شوال1430 /هـ
املوافق� 1 :أكتوبر2009 /م

�صفحة 36 -

حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
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القــرار رقـم ( )CO-65/08ب�ش�أن �ضوابط عمل اللجنة
الت�أديبية لتحديد امل�س�ؤولية الطبية
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القــرار رقـم ()CO-65/08
ب�ش�أن �ضوابط عمل اللجنة الت�أديبية لتحديد امل�س�ؤولية
الطبية
رئي�س الهيئة:
 بعد االطالع على القانون رقم ( )2007/1ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة-�أبوظبي.
 وعلى القانون رقم ( )1975/7يف �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري. وعلى القانون رقم ( )1983/4يف �ش�أن مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�ساتال�صيدالنية.
 وعلى القانون رقم ( )1984/5يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلةلبع�ض املهن الطبية.
 وعلى القانون رقم ( )1986/2يف �ش�أن املن�ش�آت ال�صحية اخلا�صة. وعلى املر�سوم الأمريي رقم(.)2006 /23 وعلى القرار رقم )CO-32/08( :ب�ش�أن ت�شكيل جلنة الرتاخي�صالطبية.
 وعلى الدرا�سة املعدة من قبل املكتب اال�ست�شاري القانوين ( كاليد�صفحة 38 -
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وم�شاركوه )Clyde &CO-املكلف ب�إعداد �ضوابط عمل اللجنة الت�أديبية
لتحديد امل�س�ؤولية الطبية.
وبنا ًء على ما عر�ضه املدير العام.
�أ�صدرنا القرار التايل:
( م ـ ـ ـ ــادة �أول ـ ـ ـ ــى )
يعمل بالأحكام املرفقة بهذا القرار ب�إ�صدار �ضوابط عمل اللجنة الت�أديبية
بالهيئة لتحديد امل�س�ؤولية الطبية ملقدمي خدمات العالج الطبي يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
(م ـ ـ ـ ــادة ثانيـ ـ ـ ــة)
ينفذ هذا القرار اعتبار ًا من الأول من نوفمرب  2008ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.
�صدر بتاريخ15 /10/2008 :

				
				

د� .أحمد مبارك املزروعي
رئ ـ ـي ـ ــ�س الـهـيـئ ـ ـ ـ ــة
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�ضوابط عمل اللجنة الت�أديبية لتحديد امل�س�ؤولية الطبية
التي تقع من مزاويل اخلدمات ال�صحية
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
الف�صل الأول
يف
التعاريف
مادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يدل
ال�سياق على خالف ذلك:
 :هي ال�شكوى الكتابية التي يقدمها �أحد الأ�شخا�ص ب�سبب
		
ال�شكوى
خدمة �صحية.
		
 :هو ال�شخ�ص الذي يقدم ال�شكوى �أو يتم تقدمي ال�شكوى 		
		
ال�شاكي
نياب ًة عنه.
		
امل�شكو يف حقه  :هو مزاول اخلدمة ال�صحية الذي مت رفع ال�شكوى �ضده.
 :هي اللجنة الت�أديبية املن�ش�أة بهذا القرار.
		
اللجنة
 :هو التظلم الذي يقدم من امل�شكو يف حقه �أو ال�شاكي 		
		
تظلم
نتيجة عدم ر�ضائه عن القرار ال�صادر من
		
اللجنة الت�أديبية.
		
جلنة البحث  :هي اللجنة املعنية ببحث ال�شكاوى والتدقيق عليها 		
و�إعداد تقرير ب�ش�أنها لعر�ضه على اللجنة الت�أديبية.
		
�صفحة 40 -

كتاب  :6امل�س�ؤولية الطبية

			
الرئي�س
		
من�ش�أة �صحية
			
			
مزاول املهنة ال�صحية
			

 :هو رئي�س اللجنة الت�أديبية.
		
 :هي �أي جهة �صحية حكومية �أو خا�صة
		
مرخ�صة من قبل الهيئة لتقدمي خدمة
�صحية �أو �أكرث.
 :هو ال�شخ�ص الطبيعي املرخ�ص له من قبل 		
الهيئة مبزاولة خدمة �صحية يف �إمارة �أبوظبي.

خدمة �صحية :هي اخلدمة ال�صحية �أو الطبية �أو العالجية املرخ�ص بها من
الهيئة بغر�ض تقدميها يف �إحدى املن�ش�آت ال�صحية وت�شمل على �سبيل املثال:
 خدمات طبية وخدمات التمري�ض. خدمات عالج الأ�سنان. خدمات ال�صحة النف�سية. خدمات الإ�سعاف واخلدمات ال�صيدالنية. خدمات عالج الأطفال ،جتبري العظام ،عالجات ت�صحيح الب�صر ،العالجالطبيعي ،العالج النف�سي و الب�صريات.
 خدمات مقدمة يف جماالت الطب البديل الأخرى. �أية خدمات �أخرى حتددها الهيئة على �أنها خدمات �صحية لأغرا�ض هذهال�ضوابط.
مقدمو اخلدمات ال�صحية :هم �أ�صحاب املهن ال�صحية و�/أو املن�ش�آت
ال�صحية.
�شكوى غري �صحيحة :هي ال�شكوى التي ترى اللجنة الت�أديبية �أنها:
 - 1كيدية �أو �سطحية �أو غري مقدمة بح�سن نية �أو �أنها تفتقر �إىل
املو�ضوعية.
�صفحة 41 -
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 - 2مو�ضوعها ب�سيط وال يربر التحقيق �أو الفح�ص.
جلنة التحقيق :هي اللجنة املعنية ب�إجراء التحقيقات يف ال�شكاوى التي تقدم
�إىل اللجنة.
�شكوى رئي�سية :هي ال�شكوى التي تقرر اللجنة الت�أديبية �أن مو�ضوعها:
 - 1يثري ق�ضية مهمة تتعلق بال�صحة العامة �أو ال�سالمة.
 - 2يثري ت�سا�ؤ ًال مهما عن مدى مالئمة العناية �أو العالج الذي قدمته
املن�ش�أة ال�صحية للمري�ض.
 - 3يثري ت�سا�ؤال عن مقدرة �صاحب املهنة ال�صحية على ممار�سة مهنته.
� - 4إذا مت �إثباته � ،سوف ي�صلح �سببا التخاذ قرار ب�ش�أن مقدم اخلدمات
ال�صحية بعدم كفاءته و مالءمته لتقدمي اخلدمة �صحية.
� - 5إذا مت �إثباته � ،سي�صبح مبوجبه مقدم اخلدمة ال�صحية متهم ًا بارتكاب
جرمية.
اخلط�أ املهني (الطبي) :هو اخلط�أ الذي يرجع �إىل اجلهل ب�أمور فنية يفرت�ض
يف كل من ميار�س املهنة الإملام بها� ،أو كان هذا اخلط�أ راجع ًا �إىل الإهمال �أو
عدم بذل العناية الالزمة.
امل�سلك املعيب :هو العمل املت�صل بتقدمي اخلدمات ال�صحية والذي ال ي�ستويف
معايري اجلودة والعناية واحلر�ص التي يتوقعها اجلمهور من مقدمي اخلدمات
ال�صحية ذوي الكفاءة.

�صفحة 42 -
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الف�صل الثاين
يف
نطاق التطبيق
مادة 2
تطبق هذه ال�ضوابط على جميع مزاويل اخلدمات ال�صحية يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص واملرخ�ص لهم بالعمل من قبل هيئة ال�صحة� -أبوظبي،
عند حتديد م�س�ؤوليتهم عن اخلط�أ الطبي.

الف�صل الثالث
يف
اللجنة الت�أديبية
مادة 3
ت�شكل بالهيئة جلنة ت�أديبية من ذوي االخت�صا�ص وت�ضم يف ع�ضويتها �أطباء
و�صيادلة متخ�ص�صني وم�ؤهلني وم�ست�شار قانوين وي�صدر بت�شكيل اجلنة قرار
من رئي�س الهيئة  .تهدف اللجنة �إىل حتديد امل�س�ؤلية الطبية عن الأخطاء
الطبية التي تقع من مزاويل �إحدى املهن الطبية �أو ال�صحية يف الإماره

مادة 4
تخت�ص اللجنة الت�أديبية بالآتي:
�صفحة 43 -
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 - 1فح�ص ال�شكاوى املقدمة من املر�ضى �أو من ينوب عنهم بخ�صو�ص
اخلدمات ال�صحية املقدمة لهم.
 - 2التحقيق مع مزاويل اخلدمة ال�صحية يف الأخطاء الطبية.
 - 3حتديد امل�س�ؤولية الطبية عن الأخطاء الطبية.
 - 4اقرتاح العقوبات الالزمة على مزاويل املهن ال�صحية الذين يثبت
خط�ؤهم الطبي عند مزاولتهم لهذه املهن.
� - 5أي مهام �أخرى تدخل يف �إطار هدف اللجنة ترى الهيئة قيامها بها.

مادة 5
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف حالة غيابه وذلك للنظر فيما يرد
�إليها من �شكاوى �أو طلبات ويكون انعقادها �صحيح ًا بح�ضور غالبية �أع�ضائها
مبن فيهم رئي�س اللجنة �أو نائبه وت�صدر اللجنة قراراتها بالتوافق
بني �أع�ضائها� ،إال �أنه يف حالة عدم التوافق فت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين .وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س
االجتماع.

مادة 6
للجنة �أن تدعو للح�ضور من ترى �ضرورة مناق�شته يف مو�ضوع احلالة املعرو�ضة.
كما يحق للجنة تكليف من يلزم ب�أن يقدم �إليها ما تراه �ضروري ًا لالطالع عليه
من الوثائق وامل�ستندات وامللفات.
ويجوز لها ت�شكيل جلان فرعية تخ�ص�صية من بني �أع�ضائها �أو من غريهم
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لإبداء الر�أي الفني يف م�س�ألة معينة.

مادة 7
يجوز للجنة بنا ًء على طلب رئي�سها �إحالة ال�شكوى �إىل �أكرث من جهة متخ�ص�صة
لإعداد تقرير ب�ش�أنها .ويكون تقرير هذه اجلهة ا�ست�شاري ًا للجنة.

مادة 8
على اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن ال�شكوى �أو الطلب املعرو�ض عليها خالل مدة
ال جتاوز ثالثني يوم ًا من ورود ال�شكوى �أو الطلب ويجوز متديد هذه املدة ملدد
�أخرى �إذا كان مو�ضوع ال�شكوى �أو الطلب ي�ستدعي ذلك.

مادة 9
يحظر على �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ح�ضور جل�ساتها �أو الإدالء بر�أيه يف
�ش�أن �أي �شكوى �أو طلب معرو�ض عليها متى كان مقدم ال�شكوى �أو امل�شكو يف
حقه من �أحد �أقاربه �أو معارفه.

مادة 10
تكون مداوالت وم�ستندات اللجنة �سرية ال يجوز اطالع غري �أع�ضائها عليها
�أو ن�سخها وال يجوز للجنة �إعطاء �أية تقارير كتابية عن نتائج حتقيقاتها �أو
فح�صها لل�شكاوى �أو الطلبات لأي من الأفراد اخلارجيني �أو اجلهات اخلارجية
�إال للجهات الق�ضائية فقط (ال�شرطة /النيابة العامة /املحاكم).
�صفحة 45 -
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وعلى اللجنة االحتفاظ بكافة م�ستنداتها ،وال تخ�ضع م�ستندات اللجنة لنظام
الإتالف املقرر للم�ستندات.

الف�صل الرابع
يف
امل�س�ؤولية الطبية
مادة 11
تقوم امل�س�ؤولية الطبية عند حتقق اخلط�أ الطبي الذي يرجع �إىل اجلهل ب�أمور
فنية يفرت�ض يف كل من ميار�س املهنة الإملام بها� ،أو كان هذا اخلط�أ راجع ًا �إىل
الإهمال �أو عدم بذل العناية الالزمة.

مادة 12
ال تقوم امل�س�ؤولية الطبية يف احلاالت التالية:
� - 1إذا كان ال�ضرر قد وقع ب�سبب رف�ض املري�ض اخلدمة ال�صحية املقدمة
له �أو عدم �إتباعه للتعليمات الطبية ال�صادرة �إليه من مزاويل اخلدمات
ال�صحية عن عالجه �أو كان نتيجة ل�سبب خارجي �أو ب�سبب فعل املري�ض
نف�سه.

�صفحة 46 -
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� - 2إذا اتبع مزاول املهن ال�صحية �أ�سلوب ًا طبي ًا �أو علمي ًا معين ًا يف ممار�سته
للمهنة خمالف ًا لغريه يف ذات االخت�صا�ص ما دام �أ�سلوب املمار�سة الذي
اتبعه متفق ًا مع الأ�صول ال�صحية والطبية املتعارف عليها.
 - 3يف حالة حدوث الآثار وامل�ضاعفات الطبية املعروفة واملعتادة يف جمال
املمار�سة الطبية وغري الناجمة عن اخلط�أ الطبي.

مادة 13

ال يجوز توقيف امل�شكو يف حقه عن العمل احتياطي ًا �أثناء التحقيق يف الوقائع
املتعلقة باخلط�أ الطبي �إال وفق ما ورد يف حكم املادة (  ) 26من هذا القرار.

مادة 14
يكون نطاق عمل اللجنة يف حتديد امل�س�ؤولية الطبية الناجتة عن اخلط�أ الطبي
وامل�سلك املعيب� .أما �إذا كان اخلط�أ غري طبي فتحال ال�شكوى �أو الطلب �إىل
جهات االخت�صا�ص للتحقيق فيها.

مادة 15
متثل اجلداول املرفقة بهذا القرار مناذج ا�سرت�شادية ،ولي�ست ح�صرية ،من
الأخطاء الطبية امل�سببة للم�س�ؤولية الطبية.

�صفحة 47 -
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الف�صل اخلام�س
يف
ال�شكوى
مادة 16
تقدم ال�شكوى �ضد مزاول املهن ال�صحية يف حالة ارتكابه خط�أ طبي ب�أي
�صورة من ال�صور الواردة يف اجلداول اال�سرت�شادية املرفقة بالقرار �أو ب�أي
�صورة �أخرى.

مادة 17
تقدم ال�شكوى �إىل الهيئة من املري�ض بعد الت�أكد من �شخ�صيته �أو ويل �أمره
بعد الت�أكد من �صلة القربى� ،أو من ينوب عن املري�ض �شريطة تقدمي �سند
وكالة بذلك .وال يجوز قبول ال�شكوى من غري هذه الفئات الثالث.

مادة 18
تقدم ال�شكوى كتابية ب�إحدى اللغتني العربية �أو الإجنليزية وعلى النموذج املعد
من قبل اللجنة ويجوز قبولها ب�أي لغة �أخرى �شريطة �إرفاق ترجمة ر�سمية
عن ال�شكوى .ويراعى �إرفاق كافة امل�ستندات املطلوبة التي ت�ؤكد ال�شكوى� ،إن
وجدت لدى ال�شاكي.

�صفحة 48 -
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مادة 19

ال ُت�سحب ال�شكوى �إال من مقدم ال�شكوى �شخ�صي ًا ،وال جتوز الإنابة يف �سحب
ال�شكوى على �أن يقدم بذلك طلب كتابي ويجوز ت�سليم ال�شاكي �أ�صل ال�شكوى
مع احتفاظ اللجنة ب�صورة منها و�أ�صل طلب �سحبها وعلى اللجنة بعد ذلك
حفظ ال�شكوى �إال يف حالة �إذا كانت ال�شكوى من ال�شكاوى الرئي�سية.

مادة 20
يجوز لل�شاكي تعديل م�ضمون �شكواه وذلك بطلب كتابي من مقدم ال�شكوى
�شخ�صي ًا وال يجوز الإنابة يف تعديل ال�شكوى �إال �إذا ثبت �أن ال�شاكي عاجز ًا
طبي ًا عن تقدمي طلب التعديل.

مادة 21
يجوز للجنة عدم فح�ص ال�شكوى يف احلاالت التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

�أن يكون �سبق الف�صل يف مو�ضوع ال�شكوى.
�أن ال يكون لل�شاكي �صفة �أو م�صلحة يف ال�شكوى.
�أن يك�شف بحث ال�شكوى مبدئي ًا عن كيديتها.
�إذا كانت ال�شكوى غري موقع عليها.
�إذا قدمت ال�شكوى بغري الإجراء املحدد لها.
�إذا قدمت ال�شكوى على غري النموذج املعد لذلك.
�إذا كانت ال�شكوى متعلقة بخط�أ غري طبي.

�صفحة 49 -
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مادة 22
يجوز للجنة �ضم ال�شكاوى املرتبطة يف نف�س املو�ضوع للنظر فيها جمتمعة
ك�شكوى واحدة.

مادة 23

على اللجنة ،ويف خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من ا�ستالمها ال�شكوى ،البدء يف
�إجراءات فح�ص ال�شكوى �إال �إذا كان البدء فيها �سوف يت�سبب يف الآتي:
 - 1الإ�ضرار ب�سري فح�ص ال�شكوى.
 - 2تعري�ض �صحة و�سالمة ال�شاكي للخطر.
 - 3تعر�ض ال�شاكي �أو �أي �شخ�ص �آخر لأي تهديد �أو م�ضايقة.
ويف حالة زوال هذه الأ�سباب على اللجنة البدء يف �إجراءات فح�ص ال�شكوى.

مادة 24
للجنة اتخاذ ما تراه من �إجراءات لفح�ص وحتقيق ال�شكوى ولها ما يلي:
 - 1طلب امللف الطبي وكافة �صورة الأ�شعة والتحاليل وال�سجالت الطبية
اخلا�صة بالواقعة مو�ضوع ال�شكوى.
 - 2الت�شاور مع من تراه من جهات �أو م�ؤ�س�سات �أخرى �أو متخ�ص�صني
ب�ش�أن الو�صول �إىل الر�أي الفني يف امل�س�ؤولية الطبية.
 - 3التحقيق مع امل�شكو يف حقه.
� - 4سماع �أقوال من ترى اللجنة �سماع �أقواله.
 - 5احل�صول على �أكرث من ر�أي طبي يف املو�ضوع.
�صفحة 50 -
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مادة 25
على كافة مقدمي اخلدمات ال�صحية يف القطاع احلكومي واخلا�ص التعاون
مع اللجنة وتزويد اللجنة بكافة طلباتها يف موعد غايته خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ طلبها .و�إذا جتاوز مقدم اخلدمة ال�صحية هذه املدة ومل يقدم ما طلب
منه ،على اللجنة �إخطاره ب�أنها �سوف تفح�ص ال�شكوى بدون م�ستندات مع
حتمله م�س�ؤولية ذلك.

مادة 26
يجوز للجنة خالل فح�صها لل�شكوى التو�صية باتخاذ �أحد القرارات امل�ؤقتة
التالية �إذا توفر لديها قناعة �أنه من ال�ضرورة اتخاذ هذا القرار حماي ًة
للأفراد �أو امل�صلحة العامة.
� - 1إيقاف ترخي�ص مقدم اخلدمة ال�صحية (املن�ش�أة).
� - 2إيقاف ترخي�ص مزاويل اخلدمة ال�صحية.
وعلى اللجنة �إخطار جلنة الرتاخي�ص الطبية بقراراتها ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن.

مادة 27
ال يجوز لل�شاكي �أو امل�شكو يف حقه �أو من ينوب عنهما ا�صطحاب �أي ممثل
قانوين معه عند ح�ضوره ل�سماع �أقواله يف ال�شكوى �إال �إذا كانت حالته
ال�صحية ت�ستوجب ذلك ف�إنه يجوز له ا�صطحاب ويل �أمره �أو �أحد �أقاربه فقط.
وللمر�أة ا�صطحاب زوجها �أو ويل �أمرها عند ح�ضور التحقيق.
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مادة 28
ال يجوز للجنة طلب ق�سم اليمني من ال�شاكي �أو امل�شكو يف حقه �أو من �أحد
ال�شهود �أو من �أحد املكلفني بفح�ص ال�شكوى.

مادة 29
يجوز للجنة الت�أديبية ت�شكيل جلنة للتحقيق يف ال�شكوى .ت�شكل جلنة التحقيق
برئا�سة �أحد �أع�ضاء اللجنة الت�أديبية وع�ضوية امل�ست�شار القانوين و�أحد مفت�شي
الهيئة ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية و�أحد الأطباء املتخ�ص�صني يف
مو�ضوع ال�شكوى ،ويجوز للجنة التحقيق ا�ستدعاء �أحد الفنيني املتخ�ص�صني
يف مو�ضوع ال�شكوى ملعاونة اللجنة يف مهامها على �أن يكون التحقيق كتابي ًا ووفق
الإجراءات القانونية املقررة يف التحقيقات الإدارية .وعلى جلنة التحقيق رفع
تو�صياتها �إىل اللجنة الت�أديبية.

مادة 30
تعد اللجنة الت�أديبية تقرير ًا كتابي ًا بنتائج فح�ص ال�شكوى بعد االنتهاء من
فح�صها على �أن يكون التقرير �شام ًال لوقائع ال�شكوى والأخطاء الطبية �إن
وجدت والأ�سانيد الطبية والقانونية املثبتة للم�س�ؤولية الطبية مع ت�ضمني
التقرير التو�صيات.

مادة 31
�إذا ر�أت اللجنة �أن اخلط�أ الطبي ميثل جرمية يعاقب عليها �أحد القوانني
�صفحة 52 -
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اجلزائية يف الدولة ،على اللجنة �إحالة امللف والتقرير للم�ست�شار القانوين
للهيئة لإعداد تقرير قانوين باملو�ضوع وعر�ضه على املدير العام التخاذ
الإجراء القانوين املنا�سب ب�ش�أنه.

الف�صل ال�ساد�س
يف
العقوبات والتظلم
مادة 32
�إذا انتهى تقرير اللجنة �إىل ثبوت خط�أ طبي من مزاويل اخلدمة ال�صحية �أو
�أنه �أتى م�سلك ًا معيب ًا مل يرتتب عليه خط�أ طبي ،على اللجنة �أن تو�صي بالعقوبة
التي تراها منا�سبة عن هذا اخلط�أ �أو امل�سلك املعيب.

مادة 33
العقوبات التي يجوز توقيعها على مزاويل اخلدمة ال�صحية:
 - 1لفت النظر الكتابي.
 - 2الإنذار.
 - 3الإيقاف عن العمل ملدة ال جتاوز �سنة.
� - 4سحب الرتخي�ص و�إدراجه يف القائمة ال�سوداء.
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وترفع اللجنة تو�صياتها بهذه العقوبات �إىل املدير العام للنظر فيها واعتمادها
من رئي�س الهيئة ،وال يخل قرار العقوبة بامل�س�ؤولية اجلزائية التي قد ترتتب
على اخلط�أ الطبي.

مادة 34

�إذا كان الت�سبب يف اخلط�أ الطبي راجع ًا �إىل �صاحب املن�ش�أة �أو املدير
امل�س�ؤول عنها ،على اللجنة الت�أديبية �إحالة تو�صياتها يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة
الرتاخي�ص الطبية للنظر يف توقيع العقوبة املقررة يف هذا ال�ش�أن.

مادة 35
ل�صاحب امل�صلحة حق التظلم من قرارات اللجنة .يقدم التظلم خالل �شهر
من تاريخ �صدور تو�صية اللجنة �أو من تاريخ الإخطار بالعقوبة .ويتم رفع
التظلم كتاب ًة على النموذج املعد لذلك على �أن يت�ضمن التظلم جميع الأ�سانيد
التي تدعو �إىل تغيري القرار �أو النتائج.

مادة 36
ال يجوز التظلم من القرارات التمهيدية �أو امل�ؤقتة ال�صادرة من اللجنة قبل
�صدور تقريرها النهائي يف املو�ضوع.

مادة 37
يقدم التظلم لرئي�س الهيئة �أو من يفو�ضه على �أن يحال التظلم لل�ش�ؤون
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القانونية لبحثه و�إعداد تقرير بذلك على �أن تعر�ض نتيجة فح�ص التظلم على
املدير العام العتمادها من رئي�س الهيئة ويكون قرار رئي�س الهيئة
نهائي ًا وملزم ًا وال يجوز قبول �أي تظلم �آخر يف ال�شكوى.
اجلدول اال�سرت�شادي
رقم 1
حلاالت امل�سلك املعيب
�أو ًال :مزاولو املهنة الطبية:
 - 1عدم تقيد مزاويل املهنة بالقوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف
�ش�أن املهنة.
 - 2عدم التزام مزاويل املهنة بالواجبات وامل�س�ؤوليات الواردة بالقوانيـ ـ ـ ـ ــن
و اللوائح والنظم ال�صادرة عن الهيئة.
 - 3الإهمال يف توثيق الإجراءات املطلوبة عند فح�ص املري�ض �أو �صرف
الو�صفات الطبية له.
 - 4عدم املحافظة على كرامة و�شرف املهنة وعدم اللياقة يف الت�صرف
عند التعامل مع املر�ضى �أو العاملني �أو الزمالء.
� - 5إعطاء تقرير �أو �شهادة مغايرة للحقيقة.
 - 6عدم �إعطاء املري�ض تقرير ًا باملعلومات التي يعتقد �أنها الزمة ال�ستمرار
العالج يف حالة توقفه �إذا ما طلب املري�ض منه ذلك.
 - 7الإهمال يف التحقق من عمر القا�صر املطلوب موافقة ويل �أمره لتلقي
بع�ض العالجات والت�شخي�صات.
� - 8إيواء املر�ضى يف العيادة يف غري حاالت الإ�سعاف العاجل.
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 - 9عدم �إبالغ اجلهات املعنية عن املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض �سارية عند
فح�صهم.
 - 10القيام ببيع الأدوية للمر�ضى يف غري حاالت الإ�سعاف العاجل " غري
ال�صيادلة ".
 - 11كتابة الو�صفات الطبية برموز و�إ�شارات غري متعارف عليها.
 - 12عدم �إخطار اجلهات ال�صحية املخت�صة بوفاة املري�ض الذي يعاجله
و�أ�سباب الوفاة.
 - 13االمتناع عن عالج مري�ض �أو �إ�سعاف م�صاب حالته تدخل يف
اخت�صا�صه لأ�سباب �شخ�صية �أو لأي �سبب �آخر.
 - 14االمتناع عن �إ�سعاف م�صاب �أو تقدمي الإ�سعافات الأولية له �إذا كانت
ال تدخل يف اخت�صا�صه.
 - 15تبديل �أو تغيري �صرف و�صفات طبية دون اخذ موافقة الطبيب الذي
�أ�صدرها.
 - 16الإهمال يف احلفاظ على ملف املري�ض وم�ستندات العالج مما ي�ؤدي
�إىل فقدان نتائج ت�شخي�ص مهمة.
 - 17قيام مزاول املهنة باحتكار الأدوية �أو حب�سها عن التداول �أو �إخفائها
�أو بيعها ب�أكرث من ال�سعر املقرر.
 - 18قيام مزاول املهنة ب�صرف العقاقري اخلطرة دون االحتفاظ
بالو�صفات اخلا�صة بها للمدة التي ين�ص عليها القانون.
 - 19قيام مزاول املهنة ببيع النماذج الطبيبة املجانية �أو الأدوية الفا�سدة
التي انتهى مفعولها.
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ثاني ًا :املن�ش�آت ال�صحية:
 - 1خمالفة القواعد والتعليمات والنظم التي و�ضعتها الهيئة لإدارة املن�ش�أة.
 - 2عدم و�ضع الئحة داخلية بنظام العمل يف املن�ش�أة وفق ًا للقواعد
وال�شروط والبيانات التي ت�صدرها الهيئة.
 - 3عدم االحتفاظ يف مقر املن�ش�أة بن�سخة من الرتاخي�ص اخلا�صة
باملن�ش�أة.
 - 4تغيب مدير املن�ش�أة مدة تزيد على  15يوم ًا �أو تركه العمل بها دون
تكليف من يحل حمله.
 - 5ال�سماح للموظفني غري املرخ�صني بت�شغيل املن�ش�أة �أو جزء منها.
 - 6الإهمال يف نظافة املن�ش�أة وعدم �صيانة املعدات ب�شكل جيد.
 - 7الإهمال يف احلفاظ على ال�سجالت الطبية �سليمة.
 - 8الإهمال يف تخزين الأدوية واملنتجات واملواد الطبية .
� - 9إبقاء املر�ضى يف املن�ش�آت ال�صحية ب�سبب املك�سب املايل.
 - 10الف�شل يف تطبيق معايري �أف�ضل للممار�سات التي ت�ستوجبها النظم
واللوائح.
 - 11ا�ستخدام معدات مل يتم �صيانتها ب�شكل جيد وال تتفق واملعايري
املرعية.
اجلدول اال�سرت�شادي
رقم 2
يف بع�ض حاالت اخلط�أ الطبي
�أو ًال :مزاولو املهن ال�صحية:
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 - 1عدم �إعالم املر�ضى باملخاطر املعروفة واملتعلقة بالإجراء الطبي.
 - 2الإهمال يف فح�ص املعدات والآالت قبل �إجراء العمليات مما ي�ؤدي �إىل
�إيقاف العملية �أثناء �إجرائها.
 - 3الإهمال يف ا�ستئ�صال الأجزاء املقرر ا�ستئ�صالها �أثناء اجلراحة مما
ي�ستدعي تكرار العملية مرة �أخرى.
 - 4ترك الأدوية اخلطرة يف متناول املر�ضى دون اتخاذ التدابري االحرتازية
املنا�سبة.
� - 5سوء الت�شخي�ص الناجت عن الإهمال �أو عدم بذل العناية الالزمة الذي
ترتب عليه عدم اكت�شاف حالة طبية وا�ضحة مثال ال�سكتة القلبية الوا�ضحة.
� - 6إتباع �إجراء غري �ضروري �أو خاطئ نتيجة اجلهل ب�أمور فنية يفرت�ض
يف كل مزاول للمهنة الإملام بها مما ي�ؤدي �إىل خماطر على حياة املري�ض.
� - 7إجراء عملية �إجها�ض امر�أة باملخالفة لل�شروط املو�ضحة بالقوانني
املعمول بها.
� - 8إجراء �أبحاث �أو جتارب علمية غري معتمدة فني ًا على املري�ض مما
ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار باملري�ض.
 - 9قيام مزاول املهنة املرخ�ص له ب�صرف ال�سموم �أو بيعها – بكمية
اكرب من اجلرعات الطبية املقررة بد�ساتري الأدوية.
 - 10قيام مزاول املهنة بتكرار �صرف الو�صفة الطبية التي حتتوي على
عنا�صر خمدرة �أو جمه�ضة �أو لها خا�صية الرتاكم يف اجل�سم �أو ي�ؤدي
االعتياد على ا�ستعمالها �إىل الإدمان عليها دون موافقة من ا�صدر الو�صفة
الطبية.
- 11قيام مزاول املهنة ب�صرف العقاقري اخلطرة لال�ستعمال الطبي
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باملخالفة لل�شروط الواردة بالقوانني املعمول بها.
 - 12قيام مزاول املهنة بالعمل حتت ت�أثري الكحول �أو الأدوية واملواد
امل�سكرة.
 - 13عدم الت�أكد من تطبيق متطلبات النظافة ال�صحية يف �أثناء العمليات
اجلراحية ومدة العالج ب�صفة عامة.
ثاني ًا :املن�ش�آت ال�صحية:
� - 1إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة من�ش�أة �صحية دون احل�صول على ترخي�ص
من الهيئة.
 - 2قيام املن�ش�أة بتقدمي خدمات �صحية غري مرخ�ص لها بتقدميها.
 - 3قيام املن�ش�أة با�ستخدام مواد منتهية ال�صالحية.
 - 4قيام املن�ش�أة بتحويل املر�ضى �إىل من�ش�آت �صحية �أخرى ب�أ�سلوب غري
منا�سب.
 - 5خمالفة التعليمات والقرارات واللوائح والقوانني التي ت�ضمنها الهيئة
لتنظيم العمل باملن�ش�آت ال�صحية.
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