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 مليثاق الوطين حلقوق املريضا
 

 5486تالف الصحي محلاية املريض املسجل حتت رمق ئ صادر عن اال

 

 6868/ 6128رقم االيداع لدى المكتبة الوطنية 

من  قد جعل، لطبيةالتقدم الذي شهده األردن في مجاالت الرعاية الصحية وا إن        

لكافة نسنة العملية العالجية أريض وبحماية حقوق الم المرتبطةمراجعة القضايا الضروري 

كبار والمرضى النفسيين و ذوي إضطراب التوحد  وذوي اإلعاقاتاألشخاص بما في ذلك 

 . حتجاز القسريومن هم قيد اإل جئين والمهاجرين والمعرضين للخطرالالو السن

ستور الطبي الطبية والد ياتوبالرغم من وجود عدد من األدبيات المتفرقة التي تناقش األخالق  

اال أن هذه القواعد ال  ةالتمريضيالقواعد األخالقية دالنية الجيدة ، ويوالئحة الممارسة الص

ء األسنان والصيادلة والممرضين العالجية التي يقدمها األطباء وأطبا ةتشمل كافة العملي

رات والتي دارات المستشفيات وكافة المهن المساندة والمساعدة مثل الهندسة الطبية والمختبوإ

هو الشراكة بين  ن ما يميز هذا الميثاقا  .مركز اهتمامها المصلحة الفضلى للمريضفي تضع 

الذي  االئتالف الصحي لحماية المريض مرضاهم وبينسالمة  على  نيمقدمي الخدمة الحريص

المريض  نمؤكدين على أ المختلفة جمعيات المرضى يضم عددا كبيرا من الجمعيات التي تمثل

ما يضيفه هذا الميثاق إن  .محور االهتمام العنصر األهم في العملية العالجية برمتها وهوهو 

واالشارة إلى  هو التأكيد على واجبات المريض كشرط رئيس لنجاح العملية العالجية يضا أ

.المهاجرين والنازحين والمحتجزين وضحايا أشكال العنف المختلفة  

نما يض ليس وضع حقوق  جديدة للمرضى وإحقوق المرل نيالميثاق الوطإن الغاية من إصدار  

في داري المقدم للخدمة وبصورة شمولية المنوطة بالفريق الطبي واإلتطبيق حقوق المريض 

 وثيقة شاملة ومحكمة ومتجانسة في حقل الرعاية الصحية المقدمة للمرضى
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ض   ة  المري  حمائ 
ل
حي  
الص

لاف   ت  سة  الائ  ي   كلمة  رئ 

اء ال  ف  ه هي  اذ  ر الا ست  ي  س  ي   

لقد توج الميثاق الوطني لحقوق المريض جهود العمر والكفاح التي قضيتها في مسيرة العمل 

.التطوعي في ميدان الخدمات الصحية التي امتدت لما يزيد على خمسة عقود   

إن إشهار الميثاق األردني لحقوق المريض برعاية دولة فيصل الفايز رئيس مجلس األعيان 

جهود اإلئتالف الصحي لحماية المريض ومشاركة حميمية من وب 26/21/1628بتاريخ 

الهيئات الصحية األردنية المختلفة يشكل حتماً نبراساً لمقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها في 

 األردن 

 مما، ردنيةوثيقة معتمدة في المعاهد العلمية والجامعات األك فخراً لإلئتالف الميثاق ويعدكما 

قوق المريض هدف الرعاية الصحية الفضلى ومن أجل تحقيق يسهم حتماً في تعزيز حس

.مقدمتها  كرامة المريض وسالمته فيلمتوخاه من العملية العالجيه والغايات ا  
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 -: أهداف الميثاق
رعاية صحية فضلى ذات جودة عالية كجزء ال  الحصول على في يضتأكيد حقوق المر -1

 .يتجزأ من حقوق االنسان 

النسان في الرعاية الصحية وبشكل خاص حماية كرامته وكينونته التأكيد على حق ا -2

 .وتحفيز احترام المريض كإنسان أوالا 

مساعدة المريض في تحقيق أقصى فائدة من الخدمات الصحية المتوفرة في النظام  -3

 .الصحي وتخفيف العقبات التي قد يواجهها عند تلقي الخدمة 

ريض ومقدمي الخدمة الصحية وتفعيل دور تحفيز وادامة المنفعة المتبادلة بين الم -4

ا   .المريض ايجابيا

خلق فرص جديدة للحوار بين مجموعات المرضى ومقدمي الخدمة واالدارات الصحية بما  -5

 .يحقق المصلحة المجتمعية 

  -: والتحدياتالمعوقات 
 .تبعثر الجهود المختلفة والتشريعات المرتبطة بالعملية العالجية وحق المريض  -2

 .عمل ومسؤوليات الجهات التي تقدم الخدمة الصحية تداخل   -1

  -:الفرص المتاحة 
 .ودعم النقابات الصحية وبرلماني التزام وطني وسياسي  .1

 بيئة سياسية داعمة  .2

 وجود نظام صحي متطور وسمعة صحية متميزة  .3

 قليمية ودولية مجتمعية توفر إمكانات وطنية وإ .4

 (اج الى تفعيل يحت) وجود نظام وطني لألخالقيات الطبية  .5
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 -:لجنة إعداد وتحرير الميثاق
خالقيات الطبية نائب ستشاري أول الطب الشرعي وخبير األالدكتور مؤمن سليمان الحديدي إ .1

 .الصحي لحماية المريض رئيس االئتالف

سابقا  حد الشراء المو دائرة مدير عامالدواء و مديريةلدكتورة ميساء خليل الساكت  مديرا .2

 .الصحي لحماية المريض ئتالفإللدارية اإل الهيئة عضو

 .ين عام االئتالف الصحي لحماية المريضمالدكتورة فادية فتحي سمارة أ .3

 الخدمات الطبية الملكية سابقا مديرية في واءدمديرالصيدلة والالنسور محمود الدكتورة وفاء .4

 .عضو االئتالف الصحي لحماية المريض

 قام بالمراجعة

 لحسبان رئيس اللجنة الصحية في مجلس االعيان فترة إعداد الميثاقياسين االدكتور معالي  .1

 يسة الهيئة اإلدارية لإلئتالف الصحي لحماية المريضئالسيدة هيفاء البشير ر .2

الجهات الصحية ممثلة بوزارة الصحة، واللجان الصحية في مجلس األمة ،ومديرية  جميع .3

الصحي العالي،  والدواء، والمجلسالخدمات الطبية الملكية ،والمؤسسة العامة للغذاء 

االطباء ونقابة اطباء االسنان نقابة : نقباء النقابات الصحية س الطبي األردني ، ووالمجل

وأعضاء مجالسها، نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات ونقابة الصيادلة و 

ة في الجامعات الرسمية ألكاديميين في الكليات الطبياممثلي المستشفيات الخاصة ووجمعية و

بصورة مباشر  ات الصحية والدوائية الداعمة ، والمهتمين بالشأن الصحي سواءوجميع الجه

 .دعم الترويج للميثاق بعد إصداره بفي مراجعة الميثاق قبل إطالقه أو 

وأمراض الكبد  ،وإضطراب التوحد ،ء أمراض التصلب اللوحيقاممثلي جمعيات أصد .4

، والعالج التلطيفي واألمراض النفسية ،ألسرة البيضاء او،والسرطان  ، والكلى ،والسكري،

 ،والعظام ،وامراض المفاصل،وامراض العيون  ،،والجمعيات المعنية بنقل والتبرع باالعضاء

 والجمعيات المعنية بالمستهلك وسالمة المريض ،والفينيل كيتونيوريا

كل من الدكتور منذر  ثاقيتحرير المو داعدا أعضاء لجنةالهيئة االدارية لالئتالف من غير  .5

الدكتورة رانيا بدر ، الممرضة منيرة الدكتورة سناء الشخشير ، لطفي ، األستاذ أحمد شاكر ،

 شعبان 
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 -:مقدمة 

لقد رأت لجنة اإلعداد وتحرير الميثاق إعتماد عدد من المواثيق القيمية التي تشكل هوية 

حفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ  :خمسوهي للحياة  المقاصد الدينية المجتمع ومن أبرزها 

في نفس الوقت إعتماد المواثيق الدولية والنسل ، و، وحفظ المال،  وحفظ الذرية  الدين

والتي نصت  )1441لعام  25المادة  )عالن العالمي لحقوق االنسان اإل واالنسانية ومن أبرزها

والمواثيق القيمية مناسبة،  صحية وطبية رعايةعلى الحصول نسان في على الحق األساسي لإل

أن التمتع بأعلى مستوى وخالصته  1441منظمة الصحة العالمية الذي صدر عام الصادرة 

ة لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو ن من الصحة هو أحد الحقوق الرئيسممك

ميعها مواثيق ذات وهي ج. جتماعيسياسية أو الوضع االقتصادي أو اإلالجنس أو العقيدة ال

لحقوق مبادئ الميثاق العربي مع  -هذه المواثيق  -تنسجم  و. ابعاد دينية وانسانية ودولية 

الجمعية االسالمية للعلوم المنبثقة عن  هتبنتمع ما  ينسجموجامعة الدول العربية ، ل االنسان

 .الوثيقة االسالمية ألخالقيات الطب والصحة في جامعة الدول العربية

 صبحلت تم صقلها  - التي تحظى باحترام االئتالف الصحي لحماية المريض - هذه الجهود إن

ا تشكل مدونة ذات هوية وطنية جامعة  ا وطنيا حماية حق  يهدف أول ما يهدف إلى ، ميثاقا

و  الدساتيركافة المعرفة وجعله في مركز اهتمام حماية حقه في المريض في الرعاية الصحية و

يعات الصحية التي تنظم عمل مقدميها والتي تعكس شمولية العملية العالجية القوانين والتشر

  .الالحقة واستقرار الحالة الطبيةبدءاا من تشخيص المرض حتى الرعاية 

المريض عمادها القيم األخالقية الواجب مراعاتها عند تقديم الخدمة العالجية  ن حقوقإ

 .ا الثقافة والتعاليم الدينية السماويةوسياجها القانون الناظم لهذه الخدمة واطاره
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 -: المصطلحات 
   تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحاذية لكل منهاا ماا لام تادل القريناة علاى عكاس

 -:ذلك

  مجموعة القواعد السلوكية المستنده علاى  الميثاق الوطني لحقوق المريض وهو   -: الميثاق

ا قافية للمجتمع والتي يدينية والثالقيم األخالقية وال ا لهاا والتاي تعتبار اساساا  شكل القانون ساياجا

عماد هذه القواعد منظومة حقوق عالقة بالصحة ولخدمة عند اتخاذ القرارات ذات اللمقدمي ا

ا عنااد حاادوا ناازان أو مناقشااة فااي مرجعاا الميثاااق عتباارمنظومااة القاايم السااماوية وينسااان واإل ا

والمعضااالت المتعلقااة عضاااء والمااوت الاارحيم اعااة األمثاال زرالمواضاايع المعقاادة والصااعبة 

والتجاارب الدوائياة بحيا   الدراسااتب المرتبطاةكذلك المعضالت و بالنسل والجين والجينوم

 .والصواب االختالف بين الخطأوجه أجع لبيان واألعراف هي المر تكون هذه القواعد

  بقصاد الشافاء مان  واء كااناو الصحية سا الخدمة الطبية كل من يتلق  ويقصد به -:المريض

 أو تحسااين الوظااائف الوظيفيااة للجساام تحسااين نوعيااة الحياااة بقصااد النقاهااة أو الماارض أو 

يطلاب الخدماة الطبياة والصاحية لغاياات تعزياز الصاحة   مساتفيد كال  ويشمل ذلاك التعرياف 

بماا والناازحين مهااجرين المقيماين وال جمياع األشاخاص وينطبق مفهاوم الماريض علاى،كما 

 كبااار الساانو و المرضااى النفساايين  اإلعاقااات ذوي ماان ذوي إضااطراب التوحااد  وذلااك فااي 

 .خدمة الصحية لتلقي عند الحاجة  المعرضين للخطرضحايا العنف وو
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  الرعاياااة الطبياااة والدوائياااة والسااانية تقاااديم المناااوط بهااام   ويشااامل جمياااع :مقااادم الخدماااة

ل التنظايم الاذي ياوفره مكاان العمال وتاوفير والرعاية الالحقة كما وتشاموالفنية والتمريضية 

 .البيئة العالجية المناسبة

  جاااراءات والبروتوكاااوالت العالجياااة  الصاااحيحة وتشااامل اإل: القواعاااد الطبياااة اإلجرائياااة

والضااوابا التااي تفرضااها طبيعااة الحالااة وطبيعااة االسااتجابة الطبيااة الواجااب توفيرهااا بمااا 

 .في المجال اصحاب الخبرةا اتفق عليه يئة المكانية والزمانية وبمبيتناسب مع ال

  للكائن الحي  وحدة من وحدات الصفات الوراثية العديدة : الجين. 

  منظومااة يشااكل مجماال المااادة الوراثيااة التااي تحملهااا الخليااة فااي الكااائن الحااي  وهو: الجينااوم

 .تركيب وعمل وتكوين الجينات مجتمعة

  دماة ، البرامجياة واالجرائياة ، واالحترافياةالتشاركية بين مقدمي الخ: ضوابا تقديم الخدمة 

 .والمرجعية العلمية 

  وسياساات العمال المساتندة الاى احادا  االلتازام بالقواعاد والقاوانين :  يةصاحالجودة الخدماة

 .واالبتعاد عن مدلوالت االهمال أو التقصير أو قلة االحترازالمراجع العلمية 

  كفااءةجاودة وو ته وكرامتاهساالم)ماريض وهي جميع الحقاوق الضاامنة لل: حقوق المريض  

 .وتعتبر واجبات العاملين الصحيين حقوق للمريض (المقدمة له الخدمةوفاعلية 

  أمااام الكااادر الصااحي   هااو المفااوض ماان قباال المااريض كتابااة: الممثاال القااانوني للمااريض

بإعطاااء هااو المفااوض القاصاارين فااي حااال  الوصااي او الااولي، ويكااون  بإعطاااء الموافقااات

الممثال  بادور  المدعي العام يقوم  وفي حال تعارض مصلحة المريض مع من يمثلهوافقة الم

وفاي حاال ،  القيات الطبية بتقييم الحاالت التي ال يرافقهاا أحاد خوتقوم لجنة اال كما الشرعي

التخدير أو بسابب  بسببأو ئهاو أثناالعالج  بسبب  للمريض غياب الملكات الذهنية أو العقلية

الوصاي أو الاولي تلقائياا فاي حاال عادم توقياع الماريض وثيقاة المفوض هاو  كون يفالمرض 

 .التفويض
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 -: عيات القانونية والدوليةجالمر
 2115وتعديالته لعام   1492لعام  13ة رقم قانون نقابة االطباء األردني 

 وتعديالته 1492لعام  19رقم  قانون نقابة أطباء األسنان 

 وتعديالته 1492لعام  51رقم  قانون نقابة الصيادلة 

  وتعديالته 1492لعام  11رقم  نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونياتقانون 

  اوتعديالته 12المادة وبخاصة   1411 لعام  11رقم  لعام قانون العقوبات 

 2115وتعديالته لعام  1412لعام  19رقم  قانون المجلس الطبي االردني 

 وتعديالته 1444لعام  4رقم  ليقانون المجلس الصحي العا 

  وتعديالته 2119لعام  31رقم  شخاص المعوقين االردنياألحقوق  قانون 

  1414الدستور الطبي االردني  نشر في الجريدة الرسمية لعام 

 الئحة الممارسة الصيدالنية الجيدة الصادر عن نقابة الصيادلة 

 الردنياةعتمااد المنشاات الصاحية اا مجلاس HCAC ربحياة مساجلة فاي وزارة  شاركة غيار

 2119الصناعة والتجارة 

  ميثاق أخالقيات مهنة التمريض العرباي الصاادر عان اتحااد الممرضاين والممرضاات مدونة

 العرب

    نقابة االطباء الدولية WMA World Medical Association  

 المنظمة االسالمية للعلوم الطبي Islamic organization for Medical Sciences (IOMS)   

 المنظمة الدولية للعلوم الطبية  International Organization for Medical Science (CIOMS  ) 

  منظمة الصحة العالمية   دستورWHO World Health Organization Constitution    

 1947 أحكام وقواعد نورمبرج   Nordberg Codes 1947      

 1974   1494 تقرير بليمونت ORTBLEMONT REP 

  1444تحاد األوروبي امستردام حقوق االمريض في اإلترويج اعالن 
Amsterdam 1994 Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe,  

 ات العالقةافة التشريعات األردنية الناظمة ذك 
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  -:االطار العام للقيم التي يتضمنها الميثاق 
 Dignity ))انية احترام الكرامة االنس -1

 ) Equity)نصاف العدل واإل -2

    (Transparency ) الشفافية   -3

 (Integrity)المحافظة على استقالل وكينونة المريض وحرية االختيار  -4

  (Public Interest )الحفاظ على الصالح العام -5

  (Trust and Accuracy) بناء الثقة والدقة في تقديم الخدمة  -1

  (Honesty )الصخمانة واإلألا -9

  (Continuous Education) التعليم المستمر -1

       (Swift response) سرعة االستجابة  -4

   (Humanitarian Motives )تعظيم الدوافع االنسانية  -11

  (Less Financial Motives)التقليل من الدوافع المادية  -11

 (Beneficence) فادة اإل -12

 ( Non Malfeasances) ضرار عدم اإل  -13

 (Free Choice)حرية االختيار  -14

 حفظ النفس و العقل والدين والمال والذرية  :المقاصد الدينية للحياة  -15
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  -:محاور حقوق المريض
التشخيص، المخاطر، التكلفة في ما يتعلق في  (التبصير بالمعلومات ) المعرفة حق    -1

العالجي ومدى امكانية لي ، التطور المستقبالعالجية ،الخطةوحجم المساهمة التأمينية 

وبخاصة التطور في استخدام الجينات والجينوم ادخال اساليب عالجية في المستقبل 

 .والخاليا الجذعية

 .في قبول العالج او رفضهالموافقة المتبصرة  -2

ضمن القواعد  بدون تمييز وبعدالة في أي وقت جودة الخدمة الحق في الحصول على  -3

 .مةالصحيحة وتكامل سلسلة الخد

 .السرية والخصوصية  -4

 .والحصول على كافة المعينات ذوي إضطراب التوحد  وذوي اإلعاقاتمراعاة  -5

 دون ألم منةاالخدمة ال على ،المصلحة العامة  ، طارالمصلحة الفضلى للمريض في إ  -6

 .بحاث الدوائيةولية والوطنية عند مشاركته في األوتطبيق القواعد والضمانات الد

 واجبات المريض /المحور السابع   -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 حق المريض في معرفة حقوقه وواجباته المحور األول
- (  :التبصير بالمعلومات)المعرفة  حق

 طبيعة الخدمات الصحية والطبية المتوفرة  معرفةحق المريض في  

العاالج   وخياارات حاول حالتاه الصاحية وطارقالحاق فاي الحصاول علاى المعلوماات  1.1    

حقاه فاي المعرفاة ومادى تطاور الحالاة والمخاطر والتكلفاة والخطاة العالجياة والمتاحة 

اسااتعمال كافااة حقااه فااي الخطااة العالجيااة تسااتخدم فااي البحاا  العلمااي و تفيمااا اذا كاناا

وحقاه فاي المعرفاة  يصال المعلومة لهالكامل وإ المريضوتبصير فهم الوسائل لضمان 

بتطااااااور حالتااااااه وحصااااااول اي حااااااوادا بمااااااا فااااااي ذلااااااك التعاااااارض للعاااااادوى 

(Nosocomial) التي قد تصيب المريض اثناء تواجده فاي المستشافى واثار ذلاك علاى

 .التكلفة العالجية

و أه بالترجيحااات الخطياارة بالغاارام رغبااة المااريض الصااريحة فااي عاادم إالحااق فااي احتاا 1.2   

 .ي أي مرحلة من مراحل عالجه فو المميته حول حالته 

 

مكانية وقف العاالج فاي أي مرحلاة مان المراحال التاي يارى حق المريض في المعرفة بإ 1.3

 .مقدم الخدمة امكانية حدوا مخاطرتفوق االفادة له

 

التجااري والعلماي والشااكل  االسام)ن أدويتاه حاق الماريض فاي الحصاول المعلوماات عاا 1.4   

واالثااار الجانبياااة وطريقااة حفااظ الاادواء وماادة الساااماح  وطريقااة اسااتخدامهالصاايدالني 

بصاورة تفصايلية  (أدويتاهباستخدامه بعد فتحه وأهم األطعمة واألدوية التي تتعارض مع 

 .وسهلة الفهم، والتأكد من دقة المعلومات وموضوعيتها

 

مهم بكال ماا يتعلاق بحالتاه عالإحق المريض في تفويض الشخص اواألشخاص الممكن  1.5

 .ةالصحي

 

 حااق المااريض فااي الحصااول علااى استشااارات أو رأي طبااي ثاااني فيمااا يتعلااق بحالتااه  1.1  

 الصحية المؤسسة تشريعاتوضمن 

 

جااراءات هالت األشااخاص المعااالجين وجميااع اإلحااق المااريض فااي معرفااة هويااة ومااؤ  1.9

 .المتعلقة بمعالجته واقامته 
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لتااه وفااي حالااة أن يكااون حااق المااريض فااي الحصااول علااى تقرياار طبااي مفصاال عاان حا 1.1

ال المهنة إ يةخدمة مراعاة التزامه بسرالتقرير مطلوبا لجهات قضائية فعلى الطبيب مقدم ال

فااي الحاااالت التااي يحااددها القااانون وعليااه أن يتااوخى الموضااوعية والدقااة وأن يبااين فااي 

ن التقريركافااة المعلومااات بمااا فااي ذلااك األسااباب التااي أوجباات كتابااة التقريروالتفريااق بااي

المعلومااات التااي حصاال عليهااا نتيجااة للفحااص السااريري الااذي أجااراه ونتيجااة مالحظاتااه 

الخاصاة والتفريااق بينهمااا وباين المعلومااات التااي يعطيهااا الماريض غياار المرتبطااة بالحالااة 

كما يجب أن يتضمن التقرير كافة المعلومات المرتبطة بالتأكاد .التي من أجلها كتب التقرير

م فحصه والمعلوماات المرتبطاة بتااريم ومكاان واسام مساطر من شخصية الشخص الذي ت

 .التقرير

 

نقطان األدوياة التاي يساتخدمها والبادائل المتاوفرة لهاا حق المريض في المعرفة في حال إ1.4 

ذلااك ضاامن مسااؤولية الجهااات الرساامية الصااحية ومسااتوردي ومصاانعي الاادواء ومقاادمي و

 .الخدمة الصحية
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  -:الموافقة المتبصرة / المحور الثاني 
جية من ة للعملية العالالعالج هو أحد المتطلبات الرئيس حق المريض في قبول أو رفض2.1

واي تداخل طبي  سواء للبالغين او الممثل القانوني للقاصرين نسانيةالناحيتين القانونية واإل

 .غير مسبوق بالموافقة يخضع للمساءلة القانونية

 

  جراءات المرتبطة بالتشخيص وبجميع اإله فيما يتعلق بحالته حق المريض بتبصير  2.2

والعالج والتداخالت الطبية والجراحية وحقه في معرفة تفاصيل الرعاية الالحقة عند 

 .خروجه من المرحلة العالجية وحقه في رفض العالج في أي مرحلة من هذه المراحل 

 

 .موافقات في الحاالت الطارئةعطاء الني عنه إلحق المريض في تفويض ممثل قانو2.3

 

 حق المريض في المشاركة باتخاذ القرار المتعلق باألدوية وتشجيعه على ذلك بما يحقق 2.4

 .مصلحته      

 

 ذن لموافقة ورفض ممثله القانوني في إعطاء األعطاء افي حال عدم قدرة المريض على إ 2.5

 ةلمصلحار مصلحته هي المريض باعتبعلى الجهات الصحية حفظ حق ابالمعالجة ف

 .وحسب االجراءات القانونية  الفضلى للخيارات العالجية

 

  له فيتم اتخاذ  الموافقة وعدم وجود ممثل قانوني عطاءفي حال عدم قدرة المريض على إ 2.1

 خالقيات جية من قبل اللجان المتخصصة  في إطار األالقرار المتعلق بالخيارات العال       

 المهنية  خالقياتللمريض والرغبة المفترضه له في إطار األ والمصلحة الفضلىالطبية       

 .والدينية  والثقافية واالجتماعية       

 

  عطاء الموافقة بعد معرفة جميع االشخاص المعنيين في رعايته الطبية حق المريض في إ 2.9

  ين ومدى مشاركتهم في واألدوار المنوطة بكل منهم وحقه في تبصيره بوجود المتدرب       

 واالبحااالعالج وحقه في المعرفة ان كانت حالته تستخدم لغايات التعليم والتدريب        

 

  ومعرفتهحق المريض في تبصيره عند مشاركته بأي بح  علمي أو تجارب دوائية  2.1 

 ان وجدت وحقه  كلفة الماليةبتفاصيل البروتوكول المتبع بالبح  والمخاطر والمنافع والت       

 للبح   نسحاب في أي مرحلة من مراحل البح  وحقه في معرفة الجهات الممولةفي اإل       

 االنسانجراء الدراسات على خالقي المتعارف عليه في إالعلمي ضمن التشريعات واإلطار األ      
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 -:جودة الخدمة/ المحور الثال 
متلقاااي الخدماااة ويقاااع علاااى عااااتق مقااادم ان الهااادف الرئيساااي مااان جاااودة الخدماااة هاااو ساااالمة 

- :الخدمة مهمة ضمان جودة الرعاية في بيئة ومكان تقديمها ويتضمن ذلك التأكد من 

وحقاااه فاااي  حاااق الماااريض فاااي الحصاااول علاااى خدماااة عالجياااة  مناااة وذات جاااودة عالياااة 3.1

 .الحصول على المستجدات العالجية والصحية المتطورة 

 

ن جميااااع مكونااااات الفريااااق المعااااالج ماااان كافااااة حااااق المااااريض فااااي مشاااااركة وتعاااااو 3.2

 .والغذائية والبيئية والتشخيصية والدوائية  التخصصات السريرية والمخبرية

 

 .ضمان تحليل البيانات التي تم جمعها من المريض  3.3

 

 .وكفاءة كافة مكونات الفريق المعالج فاعلية  ضمان  3.4

 

لمقااااييس والمعاااايير المتفاااق ن اضااامان وضاااع خطاااة منهجياااة لألسااالوب العالجاااي ضااام  3.5

 .وضمان تطبيق سياسات عالجية وصحية امنة ومراقبة جودتها عليها 

 

ضاااامان وضااااع سياسااااة للتاااادقيق والرقابااااة والتبلياااام عاااان الحااااوادا العرضااااية الممكاااان   3.1

 . حدوثها خالل فترة العالج والفترة الالحقة لها

 

جاااراءات التداخلياااة والجراحياااة وضاااع سياساااة ضاااامنة لتقيااايم حالاااة الماااريض وأماااان اال 3.9 

أدوات  و األجهااااازة الطبياااااةعتاااااد إساااااتخدام ووالجاااااودة فاااااي أقساااااام األشاااااعة والمختبر

 . وضبا العدوى المسكنات والدم ومشتقاته إعطاء التخدير و

 

أو نقااال الااادم أو أياااة أخطااااء  ضااامان ضااابا أياااة أحاااداا متوقعاااة كاالثاااار الجانبياااة للااادواء 3.1

تغيياااار او اخااااتالف بااااين أسااااماء المرضااااى أو أيااااة  سااااببب عطاااااء الاااادواء أوإ ناجمااااة عاااان

 .أخطاء تنجم عن استخدام أدوات التخدير التي قد تسبب أذى للمريض

 

 ضمان  لية فاعلة لتلقي مقترحات وشكاوى المرضى وقياس مدى رضى المريض 3.4

 

واحتاااارام الفااااوارق الثقافيااااة  حااااق المااااريض فااااي المحافظااااة علااااى كرامتااااه االنسااااانية 3.11

فااااي جميااااع مراحاااال  تااااه وقيمااااه خاصااااة التااااي تااااؤثرعلى موقفااااه تجاااااه عالجااااه،ومعتقدا

 التشخيص والعالج ودون  تمييز للعرق أو  الدين أو الجنس أو الهوية 
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حااق الماااريض فااي الحصاااول علااى دعااام أسااارته واألشااخاص الاااذين تااربطهم باااه عالقاااة  3.11

 .حميمة وعدم حرمانه من هذا الدعم

 

كافاااة الوساااائل والمعيناااات التاااي مااان شاااأنها ازالاااة  حاااق الماااريض  فاااي الحصاااول علاااى 3.12

 وحقااااه فااااي الحصااااول علااااى الرعايااااة التلطيفيااااة فااااي مرضااااه المعاناااااة الناجمااااة عاااان 

 .المراحل الصعبة وفي الحاالت الميؤوس من شفائها 

 

 .حق المريض في توثيق المعلومات المتعلقة بحالته المرضية  3.13

ي مان السااايرة المرضاااية للمااارض الاااذوسااا شاااكواهتماااام سااامان حاااق الماااريض فاااي إ  3.14

ا و األمااااراض ا وحقااااه فااااي إ يعاااااني منااااه حاليااااا  تمااااام الفحااااصالتااااي عااااانى منهااااا سااااابقا

 .السريري الشامل

 

 ادرها الرسااامية الموثوقاااة دوياااة مااان مصاااتاااأمين األعلاااى حاااق الماااريض فاااي العمااال  3.15 

  .قنوات النقل والتخزين بما فيها

 

 ضالخدماااة الصاااحية حتاااى فاااي حاااال تعااااريم حاااق الماااريض بضااامان اساااتمرارية تقاااد  3.11

 .لك مع المصالح الشخصية لمقدميهاذ

 

فاااااتورة تفصاااايلية بتكاااااليف العااااالج والخاااادمات  حااااق المااااريض  فااااي الحصااااول علااااى 3.19

   .المقدمة له بناء على طلبه
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- :السرية والخصوصية  /المحور الرابع 

 
لمعلومااااات المتعلقااااة بمرضااااه الساااارية تعنااااي حااااق المااااريض فااااي الحفاااااظ علااااى كافااااة ا 4.1

 طالن عليها من قبله لته لنفسه ولألشخاص المفوضيين لإلومراحل عالجه  ومآل حا

 

جااااراءات فااااي المعاينااااة والحصااااول علااااى كافااااة اإلالخصوصااااية  تعنااااي حااااق المااااريض   4.2

العالجياااة المتعلقاااة بمرضاااه فاااي أمااااكن مناسااابة بعياااداا عااان النااااظرين والفضاااوليين وفاااي 

المهنيااة التاااي تتطلااب وجاااود شااخص ثالااا  يفضاال أن يكاااون ماان جااانس  طااار األخالقيااااتإ

 المريض 

 

يااادخل فاااي مفهاااوم السااارية كااال ماااا يتعلاااق بحالاااة الماااريض الطبياااة وكااال ماااا يقولاااه أو   4.3

يسااامعه الفرياااق الطباااي أو الصاااحي عااان حالاااة الماااريض االجتماعياااة والصاااحية أو أسااارته 

 .عند بدء العملية العالجية أو المداخلة الصحية 

 

جميااااع المعلومااااات المترتبطااااة بااااالمريض باااادءاا ماااان اساااامه وتاااااريم ماااايالده والمعلومااااات  4.4

 المرتبطة بهويته وحالته الصحية او المرضية مشمولة بمفهوم السرية 

 

حااااق المااااريض فااااي افشاااااء أسااااراره ألشااااخاص يحااااددهم هااااو فااااي النمااااوذج الخاااااص  4.5

 بالمعالجة 

 

الطبياااة المتعلقاااة كافاااة المعلوماااات علاااى تقريااار يتضااامن حاااق الماااريض فاااي الحصاااول   4.1

بحالتاااه بااادءاا مااان التشاااخيص وكافاااة مراحااال معالجتاااه وال يشااامل ذلاااك  االطاااالن علاااى 

الملاااف الطباااي الماااودن فاااي المستشااافى والاااذي يخضاااع لتعليماااات التعامااال ماااع الملفاااات 

 الطبية الخاصة بتلك المؤسسة العالجية 

 

و طلاااااب أو تحااااادي  أي حاااااق الماااااريض فاااااي طلاااااب تصاااااويب ، اساااااتكمال، توضااااايح، أ 4.9 

 .معلومة شخصية أو طبية أو غير ذات صلة بحالته المرضية في ملفه الطبي 
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 /المحور الخامس

من ذوي  الحصول على كافة المعينات وبخاصة الحق في  

- :الخاصةإضطرابات التوحد أو ذوي اإلعاقات 

 
حتياجاااات اال اضاااطرابات التوحاااد وذوو وتاااوفير كافاااة المعيناااات التاااي يحتاجهاااا ذو 4.1

مراض المزمنااة ممااا يعياانهم علااى أو المصااابين باااألالحركيااة الخاصااة أو المكفااوفين 

وحقهام فاي تاوفير البارامج الوقائياة   قضاء حاوائجهم وضامان أمانهم وحماياة أبادانهم

لمبكار عان اجاراء المساوحات الفنياة الالزماة للكشاف إوالتثقيف الصحي بما في ذلك 

  ية منهاومعالجة اسبابها والوقاات عاقاإل

 

لذوي اضطرابات  التشخيص  المبكر والتصنيف العلمي واصدار التقارير الطبية  4.2

  ذوي إضطراب التوحد  وذوي اإلعاقات  ذوي  من لالشخاص المعوقين التوحد و

لتمكينهم من الحصول على المعينات الالزمة المرتبطة بخدمات التأهيل الطبي 

بالنقل والتأمين الصحي والرعاية والنفسي والحصول على االعفاءات الخاصة 

وتأمين حملها خالل  ذوي إضطراب التوحد  وذوي اإلعاقات   منللمرأة الصحية 

 .فترة وما بعد الوالدة 

 

الموافقاة والحاق فاي المعرفاة وحفاظ الكراماة ) ساساية األ ىضاحقاوق المرال تختلف  4.3

اب التوحاد  ذوي إضاطر أو مان كباار السانساواء كاانوا مان ( وجودة الخدماة وأمنهاا 

عان بااقي الحقاوق أو الالجئين أو المهاجرين  او المحتجزة حريتهم وذوي اإلعاقات  

 .للمرضى مهما أختلفت أصولهم أو عرقهم أو دينهم 

 

حقااوق االشااخاص قيااد االحتجاااز فااي حالااة الحاجااة للتنااويم فااي المشااافي وحقهاام فااي   4.4

واالساعاف جميعهاا التأمين الصحي والحصول على االستشارات التخصصية والنقال 

 .من الحقوق التي ال تختلف بين سائر المرضى

 

والمحتجزة حاريتهم وذوي اإلعاقات  ضطراب التوحد اذوي حق جميع المرضى من  5.5

 .نقطاناالحصول على دواء  من وفعّال دون في 
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مراعااااة حقاااوق المرضاااى النفسااايين والمصاااابين باااأمراض عقلياااة وتاااوفير الرعاياااة  5.1   

 .مالخاصة له

 

ض معدياة أو ساارية أو نقاص المناعاة امراعاة التعامل مع المرضى المصابين باأمر 5.9 

المكتسب باإحتراف مهناي دون المسااس بكراماة المرضاى ومناقشاة جمياع التحاديات 

والمحااددات العالجيااة وإشااراض المرضااى فااي مناقشااة وإقاارار االجااراءات العالجيااة 

 .رضى األخرين وأسرهمالخاصة بما يكفل حماية الكادر الطبي والم

 

النفسية والبدنية لألشخاص الذين تعرضوا للعنف مان األطفاال أو  مراعاة االحتياجات 5.1

جهااات ذات العالقااة وتقااديم الرعايااة البااال  إنساااء ماان حياا  حمااايتهم ومعااالجتهم وال

 .االرشادية والنفسية والطبية أثناء ومابعد المعالجة
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 /المحور السادس

 -:المصلحة الفضلى للمريض في اطار الحقوق والمسؤوليات  
 كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له مبرراته 1.1

 

 حرية الطبيب فيما يصفه من عالج مع مراعاة الظروف االقتصادية للمريض 1.2

 

ء المقتضى الطبي لتحقياق في حاالت معالجة القاصرين يجوز للجنة األخالقيات الطبية إجرا  1.3

هماا ماع ئخاتالف أراااب الاولي أو الوصاي أو المصلحة الفضلى للطفل خاصة فاي حاال غيا

 ذكر المبررات

 

قتضاات الحاجااة الصااحية ويجااب إعااالم فاااء خطااورة الماارض علااى المااريض إذا اللطبيااب إخ 1.4

 .المفوض الراشد عن المريض بذلك

 

 الحامل او صحتها األمراره يشكل خطرا على حياة واستم حظر االجهاض إال إذا كان الحمل 1.5

 

يجاوز  إال أناهساباب ومهماا رافاق ذلاك مان ألام  انهاء حيااة الماريض مهماا كانات األ ال يجوز 1.1

لتااي تطياال أمااد افااي وقااف التااداخالت االنعاشااية والطبيااة  وذويااهمراعاااة رغبااة المااريض 

ويجااوز بقاارار طبااي ة العالجيااة بقاارار ماان لجنااة األخالقيااات الطبيااة  فااي المؤسساا المعاناااة 

 .مع مراعات قرارات االفتاء  وقف األجهزة االنعاشية في حاالت موت الدما 

 

ض يحترام رغبة المحتجزين في التوقف عن تناول الطعام وعادم التادخل إال حاين يفقاد المارا 1.9

 . وعيه فتصبح التداخالت لغايات انقاذ الحياة

 

ام القوانين السارية فاي التعامال ماع حااالت ضاحايا العناف أو حتراالمصلحة العامة و مراعاة 1.1

 .المصابين باألمراض المعدية والسارية 

 

ألزواج عناد لا ذوي إضطراب التوحاد  وذوي اإلعاقاات  لالمريض الفضلى  مراعاة مصلحة 1.4

 .لجة بالجينات أو الجينومأو المعا المولودختيار جنس االحاجة للعالج باألنابيب أو 

 .ويه بوجوده في المستشفى في الحاالت الطارئةذبال  إحق المريض في  1.11

 

حاق المااريض فااي الحصااول علاى الحمايااة المناساابة لااه مان أي اعتااداء جساادي أو لفظااي أو  1.11

 .معنوي
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- :المريض  واجبات/المحور السابع  

 
المتعلقاااة  لاااةكامالمعلوماااات الم يقااادمااان مسااائولية الماااريض وعائلتاااه ت إن   :تقاااديم المعلوماااات .1

بالسااايرة المرضاااية  تزوياااد الفرياااق الصاااحي المعاااالجالحالياااة والساااابقة و بحالتاااه الصاااحية

  .السابقة 

 

تبااااان خطااااا وتعليمااااات العااااالج التااااي ا ريضعلااااى الماااا :تبااااان خطااااا وتعليمااااات العااااالجا  .2

ن عااان ولؤالمساااالخدماااة الصاااحية  وومقااادم ضيمااارتوال والصااايادلة األطبااااءينصاااح بهاااا 

 .رعايته

 

 األلاااامبوجااااود ض يماااارتأو ال  أو الصاااايدلي الطبيااااب اأن يعلمااااو تهأو أساااار يضى الماااارعلاااا  .3

لتناااااول الاااادواء أو  ظهااااور أيااااة أعااااراض جدياااادة أو جانبيااااة أو أوبعاااادم إختفاااااء األلاااام

 .مصاحبة للعالج 

 

ة الصاااحية تعليماااات اإلدارياااة والمالياااة للمؤسساااتباااان جمياااع الا  تهوأسااار الماااريض علاااى  . 4

ة لهااام باااأي وسااايلة مااان سااااءمقااادمي الخدماااة الصاااحية وعااادم اإلاماااة حتااارام حقاااوق وكروا

 . بالكتابة  أو إشارة أو بالقول  شفاهة بالفعل أو سواء  وسائل اإلساءة

 

 .على المريض وأسرته مراعاة مواعيد المراجعة وااللتزام بتعليمات العالج بدقة   .5

 

 .احتهمحاجات المرضى االخرين ومراعاة ر على المريض وأسرته احترام .1

 

ألدويااة معينااه  إعااالم مقاادمي الخدمااة الصااحية إذا كااان يعاااني ماان حساسااية يضعلااى الماار .9

احتياجااااااات خاصااااااة كالمرضااااااى النفساااااايين أو النساااااااء المحتاجااااااات لرعايااااااة  أو لديااااااه

 .خاصة

  الطبياااب و مقااادمي إباااال السااااريةمعدياااة أو الماااراض األ علاااى الماااريض المصااااب باااأي مااان.1

 .لسالمة العامةالخدمة الصحية حرصا على ا

 

 

 شكرا لكل من ساهم ويساهم في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق المريض


