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على حق واعرف حقوقك  كن
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 التعلم اهم خطوة على طريق االخالقيات
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والقوانين 
 المحلية

المعاهدات الدولية 
والممارسات 

واالعراف 
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•Multi disciplinary approach 
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•Medico Legal Issues 
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discharge 

•  Research - delayed 

 



 العملية العالجية

Humane 
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International and 
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= الخدمات الصحية   

 قانونها العقل  عبر االدلة 
 دستورها االخالق 

 أدواتها االحتراف والعلوم
 

 يجب ضمان المهارة الفنية للكادر الطبي•

أركان الصحة الثالث الجسدية والنفسية •
 والجنسية

 التشخيص المبكر لالمراض او لالصابات•

 االستقاللية المهنية•

 المتابعة والتوثيق•
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 االفادة

 عدم االضرار

 السرية
 االحترام

 العدالة

Old age Geriatric 

DNAR 

UNDER AGE 

Privacy and Confidentially 

BRAIN DEATH 

Releasing bad news 

At risk patients 

Detection case of child abuse 

Abortion 

Passing bad news to child  mother 

Dealing with violent pt ER 

HIV 

responsibility 

Problematic Issues  

 

Disclosure  

 المعدية والسارية 

 بين األزواج

 

Economy 

Euthanasia 

Who 

 decides 
AGE 

Quality of life 

Conflict 

 of interest 
•RiskXbenifit 

•Unconscious M L  Reports 

Med. File 

Neonates 



Nazi Experiments 

Hypothermia Experiments 

    A prisoner is submerged in 
a tank filled with cold 
water. The goal of this 
type of experiments was 
to determine how long 
German pilots would 
survive after parachuting 
into the cold north sea.  



High Altitude Experiments 

• High altitude experiments were performed to test how long pilots 
would survive after being ejected from their planes.  Prisoners 
were put into low-pressure tanks with little oxygen.  Many of 
those who did not die immediately were put under water until 
they died. Autopsies followed. 

.  

 



Nazi Doctors’ Trial (1947) 

• Nazi Doctors’ Trial 

• Nazi doctors and scientists put on 
trial for the murder of 
concentration camp inmates who 
were used as research subjects 

• How could this happen? 



Nuremberg Judges 

Distinction between Medicine and Research 
• Medical Practice 

• Ethics: guided by Hippocratic Oath 

• patient is silent; obedient to the beneficent physician 

• Doctor’s primary obligation is the patient 

• Doctor acts in the patients’ best  

• Research 

• Lies outside physician-patient relationship 

• Primary goal is to test a hypothesis 

• Secondary obligation is to subject 

• Conflict of roles? 



Therapeutic Misconception 

• Thinking that the research delivers individualized personal medical 
care 

• Restrictions on variability of dose 

• Restrictions on receiving concomitant drugs 

• Subjects might be randomized to placebo group in instances where standard 
therapy is available 

• Goals of research differ from medical care 

• Norms of research differ from medical care 



+ 

Concept of Human Rights  

Nuremberg Code 
Do No Harm 

Galen 

Protection of Subject Welfare and Human Rights 

Hippocratic Oath 



Nuremberg Code (1947) 
First Codification of Research Guidelines 

Human Rights + Protection of Subjects 

The first and longest principle  

Article (9) 

• Subjects have the right to 
withdraw at any time 

“The voluntary 
consent of the human 
subject is absolutely 
essential.” 

Subjects Protect Themselves 

Protect Best Interests 

Articles (2-8, 10) 
Scientific value 
Favorable risk/benefit ratio 
Suffering by subjects should be avoided 



Nuremberg Code (1947) 
Weaknesses 

•Did not have the strength of law 

•US researchers 

•code did not apply to them 

•ethical conduct implicit in their work 

•science was pure, politics was corrupt 

•Medical science left on its own 

 



The Universal Declaration of Human 
Rights (United Nations 1948) 

• Response to atrocities committed by Nazis 

• A total of 30 articles outlining the human rights of persons and 
violations of those rights 

• Not legally binding 

• Civil and political rights 

• Social, economic, and cultural rights 



The Universal Declaration of Human 
Rights (United Nations 1948) 

• The right to life, liberty and security of person 

• Freedom from torture or cruel, inhumane treatment or 
punishment 

• Freedom from slavery 

• Freedom of thought 

• Freedom of opinion and of expression 

• The right to an education/access to medical care 

• The right to participate fully in cultural life 

 



Challenges to Universal Human Rights 

• Suffers from cultural imperialism 

• Human Rights rooted in politically liberal outlook drawn from 
Western philosophy 

• Duties to the Community (Islamic, Hindu, Asian) 

• How can universal human rights exist in a culturally diverse world? 

• Human values vary according to different cultural perspectives 

 

Set of human rights minimally necessary for human dignity 
Cultural rights are not unlimited 
Draw on common, core values shared by al cultures 



Other Research Guidelines 

• Declaration of Helsinki (1964) 

• Research that involves medical care 

• Research that involves individuals who are not competent to 
give informed consent 

• Research involving vulnerable individuals 

• Review of research by an independent review committee 

• Ongoing revisions (2004) 

 



Research Abuses  

• Henry Beecher: Published 
22 examples of abuses 

• Withholding antibiotics 
from patients with 
rheumatic fever 

• Purposely infecting 
institutionalized children 
with hepatitis  

• Injecting live cancer cells 
into nursing home patients  

Abuses and 
exploitations of 
humans in research 
continued despite 
having ethics codes  



Tuskegee Syphilis Study (1932 - 1972) 

• Tuskegee, Alabama 

• High prevalence of syphilis 

• Although treatment existed, blacks in the rural southern town were not 
receiving treatment 

• Lack of funds/Lack of doctors 

• Study natural course of syphilis 

• Enrolled 400 black males infected with syphilis to study the natural 
course of syphilis 

• Not an experiment but rather a “study in nature”  

 



Tuskegee Syphilis Study (1932 - 1972) 

  

Ethical Issues 
 Inadequate disclosure of  
  information 
 Subjects believed they were 
  getting free treatment 
 Told that spinal taps was 
   therapy 
 US Gov’t actively prevented  
  men from receiving penicillin 
 1972 press reports caused the 
  U.S. Gov’t to stop the study 

 



 النفس

Life  

 العقل

Thoughts 

 المال

finance 
  الدين

religion 
 Generationالذرية 

 objectivesالمقاصد الدينية 



5 Types of Human Rights المقاصد
 اإلسالمية

Human rights are traditionally categorized in the following five types: 

Dr Mumen Hadidi 

Keeping race generation 



 القيم االيجابية

 الرحمة•

 الدقة في العمل والصدق•

 متابعة العلم•

 االمانة في بذل الجهد•

 تنحية النظرة المادية•

 سرعة اجابة المستغيث•

 



 القيم المهنية السلبية المنبوذه

 السمسرة•

 (التقارير غير الصحيحة)التدليس •

 عدم االستجابة لالستغاثة•

 االهمال بمصالح بالمريض•

 تغليب المصلحة المادية•

 القسوة في التعامل مع المريض•

 االساءات اللفظية•



 العالج الطبي

 مصلحة المريض

Ethics Quality 



 مصلحة المريض العالج الطبي

ETHICS  اجراءات
 السالمة والرقابة



Terminology  

Ethics is derived from the Greek word (ethikos) 
meaning character, manners or morals. 

• Ethics and Morals are virtually synonymous in their 
wide meanings but actually they have different and 
separate areas of human behavior and etiquette for 
example : 

• Morals used usually to matters of sexual or social 
behavior but  

• Ethics is more generally applied to matters of 
professional behavior. 



 األخالقيات والمسؤولية

 من األفعال غير األخالقية•

 المعالجة عن غير علم كاف•

 التجارب على المريض•

 افشاء سر المريض•

 عدم مراعاة وسائل الوقاية من المخاطر•

 األخالقيات •
 التسلح بالعلم•

 مراعاة البيئة اآلمنة للمريض•

 حماية حقوق المريض•

 حماية السرية•

 تبصير المريض•

 

 







 خصوصية المهنة الطبية 
   2الفقرةج من البند 

 62قانون العقوبات المادة 
 

العمليات الجراحية والعالجات الطبية 
أن  شرطالمنطبقة على أصول الفن 

تجري برضى العليل أو رضى ممثليه 
الشرعيين أو في حاالت الضرورة 

 الماسة
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Risk 

Management 

 practicing 
Medicine 

•LAW ( ضمان تقديم الخدمة الطبية اآلمنة( 

Safety+Quality =  Ethics +
Standards 



عقوبات 207  

 

كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية  -3
باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او 

جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصالحية عوقب 
 .بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية

تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف  -4
.مالحقتها على الشكوى  

  
 





عقوبات 85المادة   

اليعتبر الجهل بالقانون عذرا لمن يرتكب    
 أي جرم



 (266)المادة 
 التقارير الطبية قضائية او غير قضائية

من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة  -1
على او مهنة طبية او صحية او أية جهة اخرى 

اعطاء مصدقة  كاذبة معدة لكي تقدم الى 
من شأنها أن تجر لنفسه او السلطات العامة او 

الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح 
أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد 

االشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة او 
 .استعملها ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة



عقوبات266  

وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي  -2
تبرز أمام القضاء او لتبرر االعفاء من خدمة 

عامة ، فال ينقص الحبس عن ثالثة  
 .أشهر

وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس  -3
خالف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس 

 . مدة ال تزيد عن ستة أشهر

 





المسؤولية الطبية ما مدى عالقة 
 باالخالقيات الطبية

 للعلوم واالفعال وجهين أحدهما خير واآلخر شر مثل
والفرق للتنمية أو للقتل ، إستخدامات الطاقة النووية 

   الزنابين الزواج و

 (مهنية كانت أوغير مهنية) األخالقيات ال تتجزء 

 أنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول 

األخالقيات يجب مناقشتها ضمن اطار المسؤولية 

 يجب وضع كل عمل أو سلوك طبي ضمن اطار
 األخالق

 



    
الطبيب ........1الماة  الدستور الطبي  

 يبذل الجهد وال يضمن النتيجة 
 

 أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية
قديمة قدم اإلنسان أكسبتها الحقب الطويلة 
تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن 

يحترم الشخصية اإلنسانية في جميع الظروف 
واألحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه 

ومعاملته مستقيما في عمله ، محافظا على 
أرواح الناس وأعراضهم ، رحيما بهم وباذال 

خدمتهم وتقوم المسؤولية الطبية جهده في 
بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم 

 اإلهمال وليس الشفاء 
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2المادة  الدستور الطبي:  Pt Best 
Intrest     

 

كل عمل طبي يجب أن يستهدف •
مصلحة المريض المطلقة وأن 
تكون له ضرورة تبرره وأن يتم 

ن كان إبرضائه أو رضاء ولي أمره 
 قاصرا أو فاقداً لوعيه

Mumen Hadidi Jordan 





 الميثاق الوطني لحقوق المريض

هو مجموعة القواعد السلوكية المستنده على القيم •
األخالقية والدينية والثقافية للمجتمع والتي يشكل القانون 
سياجاً لها والتي تعتبر اساساً لمقدمي الخدمة عند اتخاذ 
القرارات ذات العالقة بالصحة وعماد هذه القواعد منظومة 
حقوق اإلنسان ومنظومة القيم السماوية ويعتبر الميثاق 
مرجعاً عند حدوث نزاع أو مناقشة في المواضيع المعقدة 

والصعبة مثل زراعة األعضاء والموت الرحيم والمعضالت 
المتعلقة بالنسل والجين والجينوم وكذلك المعضالت 

المرتبطة بالدراسات والتجارب الدوائية بحيث تكون هذه 
القواعد واألعراف هي المرجع لبيان أوجه االختالف بين 

 .الخطأ والصواب

 



تأكيد حقوق المريض في الحصول 
على رعاية صحية فضلى ذات جودة 

عالية كجزء ال يتجزأ من حقوق 
 .االنسان 

التأكيد على حق االنسان في الرعاية 
الصحية وبشكل خاص حماية كرامته 

وكينونته وتحفيز احترام المريض كإنسان 
 .أوالً 

                        األهداف





challages 

تداخل عمل 
ومسؤوليات الجهات 
التي تقدم الخدمة 

 .الصحية 

تبعثر الجهود المختلفة 
والتشريعات المرتبطة 

بالعملية العالجية 
 .وحق المريض 



 تعريف مقدم الخدمة



-:المريض   

• ويقصد به  كل من يتلق الخدمة الطبية او الصحية سواء كان 
بقصد الشفاء من المرض أو بقصد النقاهة أو تحسين نوعية 
الحياة أو تحسين الوظائف الوظيفية للجسم  ويشمل ذلك 

التعريف  كل  مستفيد يطلب الخدمة الطبية والصحية لغايات 
تعزيز الصحة  ،كما وينطبق مفهوم المريض على جميع 

األشخاص المقيمين والمهاجرين والنازحين بما في ذلك من 
ذوي إضطراب التوحد  وذوي اإلعاقات  و المرضى النفسيين 
و كبار السن وضحايا العنف والمعرضين للخطر عند الحاجة 

.لتلقي خدمة الصحية   

 





1االطار العام للقيم   

 الشفافية
العدل 

 واإلنصاف 

 
الكرامة 
 االنسانية

 ا

وحرية 
 االختيار 

االستقالل 
 والكينونة



2االطار العام للقيم   

األمانة 
 واإلخالص

تعظيم الدوافع 
 االنسانية

سرعة 
  االستجابة

التعليم 
  المستمر

الثقة والدقة 
في تقديم 
 الخدمة 



3االطار العام للقيم   

 اإلفادة عدم اإلضرار  حرية االختيار 

التقليل من 
 الدوافع المادية

النفس ، 
العقل، المال ، 
 الدين، النسل



 محاور الميثاق
 

الفئات 
 الخاصة

عدم 
 التتمييز

الموافقة 
 بعد التبصير

السرية 
 والخصوصية

المصلحة 
 الفضلى



 -:محور واجبات المريض 
 
 
 

االعالم عن 
 الحساسية

االعالم عن 
االمراض 

 السابقة واالدوية

إتباع التعليمات و 
 خطط العالج

إحترام حاجات 
المرضى االخرين 
 ومراعاة التعليم

مراعاة مواعيد 
 المراجعة
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 العالج الطبي

 مصلحة المريض

 

 

Ethics 



 

 مصلحة المريض العالج الطبي

  
 اجراءات السالمة والرقابة



 

رفض •
 العالج

وهب •
األعضا

 ء

 األطفال•

العالجا•
ت 

 الخاصة
األمرا•
ض 

 المعدية

تنازع •
 الوالدين
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رفض 
األمراض  العالج

 المعدية

 األطفال
العالجات 

وهب  الخاصة
 األعضاء

تنازع 
 الوالدين
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العدو• اإلضراب•
 ى

النفس•
 يين

المعالج•
ات 

وهب • الخاصة
 األعضاء

األطفا•
 ل

Mumen Hadidi Jordan 

المصلحة •
 الفضلى



 

 ؟• ؟•

 ؟• ؟• ؟•
 ؟•

•Pt best 
Interest 
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•1- knowledge 

 

•The Slippery Slope 

Years since graduation 

5 10 15 20 

Knowledge 
of  best care 

•Shin et al 
CMAJ 1993 

r=-0.54 

P=<0.001 



 االخالقيات من محكم الكتاب الحكيم
يحب المقسطين )  193البقرة أن هللا يحب المحسنين )

(  31آل عمران يحب المتقين )،(146آل عمران يحب الصابرين ( )142المائدة 
 (222البقرة يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 

وال يحب المفسدين ( ) 205البقرة وهللا ال يحب الفساد )
ال يحب الخائنين ()141األنعام وال يحب المسرفين ( )205البقرة

اليحب من كان ( )23النحل وال يحب المستكبرين (  58األنفال
ال يحب الجهر بالسوء من ( ) 31النساءمختاال فخورا 

 ( 148النساء القول اال من ظلم 



كن على حق واعرف 

 حقوقك

متلقي ومقدم الخدمة 

 الصحية



 

 

 

moh.nifm@gmail.com 
    Safety+Quality =  Ethics +Standards 

 لحسن إستماعكم  شكرا 

 

 

mailto:moh.nifm@gmail.com
mailto:moh.nifm@gmail.com
mailto:moh.nifm@gmail.com
mailto:moh.nifm@gmail.com
mailto:moh.nifm@gmail.com
mailto:moh.nifm@gmail.com

