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مدرس الطب الشرعى و السموم اإلكلينيكية



II- حاالت عن الخطأ الطبى و المسؤلیة الطبیة
 یةالطب اإلستشارات تقدیم ظاھرة األخیرة اآلونة فى انتشرت -1

 ذىال األمر اإلجتماعى التواصل مواقع و الفضائیة القنوات عبر
 فى الصحیة المشاكل و المضاعفات من الكثیر حدوث فى تسبب
 ھذه عبر الطبیة المشورة ألخذ تلجأ التى الحاالت من كثیر

.القنوات

ناقش مدى مسؤلیة األطباء المشاركین فى ھذه الممارسات 1.
.عما یحدث للمواطنین من مضاعفات

 ھل ھناك مسؤلیة على الجھات اإلعالمیة التى تفرد ساعات2.
یج من البث اإلعالمى لمثل ھذه البرامج التى یتم أیضا الترو

لبعض المستحضرات الطبیة من خاللھا؟

میة؟ماذا تنصح المواطنین المتابعین لمثل ھذه البرامج اإلعال3.



ناقش مدى مسؤلیة األطباء المشاركین فى ھذه الممارسات عما یحدث 1.
.للمواطنین من مضاعفات

:ال یجوز للطبیب أن یأتى عمالً من األعمال اآلتیة ):  8( مادة 

.القیام باستشارات طبیة من خالل شركات االتصاالت -5

ن ال یجوز للطبیب الجزم بتشخیص مرض أو التوصیة بعالج م) :  15( مادة 
خالل بیانات شفھیة أو كتابیة أو مرئیة دون مناظرة المریض وفحصھ 

◌ً .شخصیا



 البث من ساعات تفرد التى اإلعالمیة الجھات على مسؤلیة ھناك ھل2.
 ضراتالمستح لبعض الترویج أیضا یتم التى البرامج ھذه لمثل اإلعالمى

خاللھا؟ من الطبیة

بالطبع الجھات االعالمیة شركاء فى المسؤلیة عند حدوث أى مضاعفات 
.للمرضى



اإلعالمیة؟ البرامج ھذه لمثل المتابعین المواطنین تنصح ماذا3.

لطبیب البرامج الطبیة ھى نوع من التثقیف الطبى و لكنھا ال تغنى عن الذھاب ل
ب للكشف و طلب الفحوصات الالزمة لكل حالة على حدة لوصف العالج المناس

.لھا



II- حاالت عن الخطأ الطبى و المسؤلیة الطبیة
 تخرج شھادة لعمل الطب كلیة طالب أحد لجأ -2

 ادالمو إحدى فى لھ األساتذة أحد لتعنت نظرا زائفة
 جعلھ مما -الطالب نظر وجھة من ھذا – الدراسیة

 لحص علیھا بناء و سنوات، عدة قرنائھ عن یتخلف
 ةمھن بمزاولة قام و خاص عیادة فتح ترخیص على

 تقدم المرضى أحد والد أن إال عام، كممارس الطب
 قیام أثناء إلبنھ نزیف حدوث عند ضده بشكوى
.للطفل ختان بعمل الطبیب

مة ناقش ھذه الحالة فى ظل دراستك للقوانین المنظ
.لمھنة الطب



.الطب لمھنة المنظمة للقوانین دراستك ظل فى الحالة ھذه ناقش

:االخطاء التى وقع فیھا المتھم

قضیة تزویر شھادة البكالوریوس •

معاقبة كل من یزاول مھنة الطب بدون ترخیص (ممارسة مھنة الطب بدون تصریح •
عقوبتین بالحبس مدة التجاوز سنتین وبغرامة ال تزید على مائتى جنیة او بأحدى ھاتین ال

.  وفى حالة العود یحكم بالعقوبتین معا 

 وفى جمیع األحوال یحكم بأغالق العیادة مع نزع اللوحات والالفتات ومصادرة األشیاء
).المتعلقة بالمھنة وینشر الحكم مرة او اكثر فى جریدتین على نفقة المحكوم علیھ 

).القانون الجنائى و المدنى و قانون العقوبات(احداث جرح للمریض ادى الى نزیف •

.ھتك عرض المریض بالقیام بالكشف دون تصریح بمزاولة المھنة•





III- حاالت عن أخالقیات البحث العلمى
 یبةبالطب باإلتصال طبیة أبحاث بعمل تقوم منظمة قامت -1
 معھا للتعاقد القرى إحدى فى تعمل عام طب طبیبة )أ(

 .ھاباإللت من نوعا یعالج دواء إلستعمال تجربة فى لتشترك
 كل مقابل مالیا مبلغا الطبیبة على المنظمة ھذه وعرضت

 ممثل أكد و .المعروض الدواء دراسة علیھ تجرى مریض
 على حصلت المقترحة الدراسة أن العرض صاحبة المنظمة

 .األخالقیات لجنة رخصة فیھا بما الالزمة الرخص كل
 ھذه مثل فى المشاركة لھا یسبق لم التى )أ( فالطبیبة

 لغامب فیھ أن و خصوصا بارتیاح العرض تقبلت الدراسات
 بالجوان عن االسترشاد من مزید دون العرض قبلت و .مالیا

.المعروضة للدراسة األخالقیة و العلمیة

قبول ) أ(ناقش ھذه الحالة من حیث ھل كان على الطبیبة 
.العرض بھذه السرعة أم ماذا كان یجدر بھا أن تفعل



III- حاالت عن أخالقیات البحث العلمى
.قبول العرض بھذه السرعة أم ماذا كان یجدر بھا أن تفعل) أ(ناقش ھذه الحالة من حیث ھل كان على الطبیبة 

: كان من المفترض أن تطلع الطبیبة على كل المعلومات الخاصة بالبحث و خصوصا: اوال•

أھداف البحث ومبررات إجراؤه على اآلدمیین.

 ومقارنتھا بالفوائد المتوقع الحصول علیھا من البحثاالفراد تحت الدراسة المخاطر التى یتعرض لھا.

موافقات الجھات المختصة.

ى االشراف الطبى و توفیر االمكانیات الالزمة فى حالة حدوث اى مضاعفات و توقف البحث اذا ثبت ضرره عل
.االشخاص

.مسئولیة الحمایة الصحیة للمتطوعینان یكون لدیھا الكفاءة لمتابعة الحاالت و تحمل •

).الموافقة الواعیة المستنیرة(االلتزام بالموافقة الكتابیة و المبنیة على المعرفة •

.لیس من المفترض ان تتقاضى اجرا مقابل مشاركتھا فى البحث•



III- حاالت عن أخالقیات البحث العلمى
 ةاالفریقی الدول مرضى على االیدز مرض أبحاث أجریت -2

 لم ،االبحاث لھذه نتیجة متاحا العالج اصبح عندما و الفقیرة
 و التكالیف باھظ النھ الفقیرة الدول مرضى منھ یستفد

.فقط الغنیة الدول منھ استفادت

یھا ناقش ھذه الحالة من حیث الضوابط االخالقیة المتفق عل
.للبحث العلمى



III- حاالت عن أخالقیات البحث العلمى
.ناقش ھذه الحالة من حیث الضوابط االخالقیة المتفق علیھا للبحث العلمى

مرضى وتثبت الذى یتم تجربتھ على ال -یلتزم الطبیب بأخذ التعھد المطلوب من الجھة الممولة للبحث بأن توفر الدواء •
.  إلى نھایة برنامج العالج دون مقابل -فعالیتھ





IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
 و جالعال لھما وصف حیث اسھال و بقئ الصابتھا الصحیة الوحدة طبیب الى بطفلیھا االم ذھبت -1

 ستفسرا و االعراض نفس من یعانون االطفال من عدد الصحیة الوحدة على توافد قلیل بعد و انصرفوا
 الاالطف مشاركة لھ تبین و الیوم ذلك فى شراب و طعام من تناولوه ما و االطفال ظروف عن الطبیب

.وىالحل و السندوتشات جمیعا تناولوا حیث )المدرسة فى لھم زمیل( صدیقھم میالد عید حفل فى

.ناقش دور الطبیب و مسئولیتھ نحو القریة التى یعمل بھا



IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
.ناقش دور الطبیب و مسئولیتھ نحو القریة التى یعمل بھا

القیام باالسعافات االولیة و اعطاء الدواء المناسب و تحویل االصابات الشدیدة الى اقرب مستشفى•

.تبلیغ الجھات المختصة عن وجود حاالت جماعیة من التسمم الغذائى•

.توعیة اھل القریة بطرق العدوى و كیفیة الوقایة منھا•



IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
 نةلج بقیام و الخاصة المستشفیات احد ضد شكوى قدمت -2

 اراتاقر اوراق وجدت المستندات بفحص و المستشفى بزیارة
 و المرضى اقارب من بتوقیعھا االطباء قام جراحیة لعملیات

 بطاقة لدیھم و عاما 17 لبلوغھم االقرار وقعوا المرضى بعض
 تقوم العربیة الدول احدى من طبیبة وجدت و .القومى الرقم

 عیادتھا من المستشفى الستقبال الطارئة الحاالت بعض بتحویل
 احیةجر بعملیة یقوم امتیاز طبیب و المستشفى من القریبة
 المجاورة الغرفة فى و العملیات غرف احدى فى بمفرده

.اخرى جراحیة بعملیة یقوم عامة جراحة اخصائى

)اذكر المبررات(اذكر االخطاء ان وجدت ام یتم حفظ الشكوى -أ

ما ھو الرأى القانونى فى اى خطأ تم اكتشافھ؟ -ب

ما ھى شروط اباحة عمل الطبیب؟ -ج



IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
)اذكر المبررات(اذكر االخطاء ان وجدت ام یتم حفظ الشكوى -أ

عام او من االقارب غیر الوصى الشرعى او القانونى 21توقیع اقرار عملیة جراحیة لمن ھم اقل من •

ظمة لذلكالطبیبة الغیر مصریة یجب التاكد من حصولھا على ترخیص مزاولة المھنة و طبقا للقوانین المصریة المن•

كما ان . ةال یجوز لطبیب االمتیاز مزاولة مھنة الطب اال بعد انتھاء فترة االمتیاز و حصولھ على ترخیص مزاولة المھن•
.اجراء عملیة جراحیة یتطلب وجود ھیئة معاونة و اطباء مساعدین و لیس طبیب بمفرده

.ال یجوز الخصائى الجراحة العامة ان یقوم بجراحة فى غیر تخصصھ•



IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
ما ھو الرأى القانونى فى اى خطأ تم اكتشافھ؟ -ب

الغاء ترخیص المنشأة الطبیة•

معاقبة طبیب االمتیاز •

وقف قید اخصائى الجراحة•

محاطمة و ترحیل الطبیبة الغیر مصریة ان لم یكن لدیھا ترخیص بمزاولة مھنة الطب فى مصر•



IV- حاالت عن أخالقیات المھنة بمجاالت الطب المختلفة
ما ھى شروط اباحة عمل الطبیب؟ -ج

  مصریا یكون أن•

 الحالتین يف المذكورة المنشأة في العمل المصریین لغیر یجوز ذلك ومع األطباء نقابة سجالت في مقیدا اسمھ یكون أن ـ•

:اآلتیین

. المختصة سلطاتال وموافقة بالمثل المعاملة ویشترط سجالتھا في تسجیلھم الطبیة المھن نقابة قانون یجیز الذین مصریین الغیر األطباء ـ أ

 یجب الحالة ھذه وفي ، المھنة ممارسة طبیعة تحتاجھا التي الخبرة أو مصر في خبراھم نوع یتوافر ال الذین األجانب للخبراء الترخیص ـ ب

 ثالثة تجاوز ال لمدة المھنة بمزاولة الترخیص یكون وأن ، األطباء نقابة مجلس ومن للصحة الدولة وزیر من مسبقة موافقة علي الحصول

 التي االمتیازاتو واألجور المرتبات تقل أال یجب األحوال جمیع وفي المقررة الرسوم تسدید بعد األطباء بنقابة خاص سجل في ویسجل ، أشھر

. المنشأة في العاملین األجانب األطباء من لنظائرھم یتقرر عما المصریین لألطباء تتقرر




