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  آنح ًػهى ، ًاجرثاه اهلل أرطهو يٍ خري ػهى ًانظالو ًانصالج ، ًأفاه احلًذ أطٍة هلل احلًذ

 . تؼذ أيا.... ًاله ًيٍ ًصحثو
 

حتد  تٍنكى انٌٍو انكزٌى ٌظزًَ أٌ أكٌٌ اٌيا احلضٌر . ًانظادجانظٍذاخ ، أصحاب انظؼادج 
خانذ تٍ ػثذانؼشٌش انفاحل ًحضٌر كٌكثو  / انزػاٌح انكزميح دلؼايل ًسٌز انصحح انؼايح ادلينذص

 ذٌفٍك/ د.أانؼهًٍح نهًؤمتز يؼايل ادلذٌز انؼاو رئٍض انهجنح ادليًح ػهى رأطيى يٍ انشخصٍاخ 
انًٍاًَ ًاالطاذذج أػضاء زلًٌد تٍ ػثذاجلثار / دأمحذ خٌجح ً يؼايل رئٍض ادلؤمتز تٍ 

انفزصح  أمحذ اهلل ًشكزج ػهى أذاحو ىذه . ادلؤمتز انثارسٌٍ ادلشاركني يف انهجاٌ ًانضٌٍف 
ادلٌضٌع اذلاو ؛ انذي ٌشغم تاننا مجٍؼا دلا نو يٍ أثز كثري يف حٍاج ادلشاركح هبذا انؼظًٍح ت

انيت ذٌاجو  ًانرحذٌاخ  ادلظرنريجًاخلصٌصٍح ًادلٌافقح انظزٌح 0 ًىٌ يٌضٌعانفزد ًاجملرًغ 
 .يف دًل رلهض انرؼاًٌ اخلهٍجً  ادلزٌضذطثٍك ًثٍقح حقٌق 



 
 الخدمات مقدمً بٌن العالقة تنظٌم فً ملحوظا   تطورا   الثانٌة األلفٌة بداٌة شهدت لقد

 طرٌق عن وذلك الصحً، القطاع فً السرٌع التقدم مع تماشٌا   والمرضى، الصحٌة
 عبر ذلك كان سواء ، العالقة تنظٌم على تعمل لمواثٌق الدول من عدد تبنً

 تعمل التً والقوانٌن التشرٌعات تبنً او المواثٌق، تمرٌر او الوزارٌة، الموجهات
   .المرٌض حقوق حماٌة على

 
 الدول الختالف تبعا   فٌها المتبعة القانونٌة ألطرل فقا  و الحقوق هذه صٌاغة طرق وتختلف

 القانونٌة االنظمة وطبٌعة ، والثقافٌة الدٌنٌة ومعتقداتها االجتماعٌة وعاداتها وتجاربها،
 .المرٌض حقوق صٌانة اجل من تعمل جمٌعا انها اال االختالف هذا ورغم .فٌها المتبعة



 :الخليج دول في المرضى حقوق 

 
 المعاٌٌر مع تماشٌا   المرضى حقوق لحماٌة مواثٌقا   الخلٌج دول جمٌع أصدرت لقد

 فً والرصانة المعالجة فً والعمق العلمٌة بالمنهجٌة المواثٌق هذه وتتسم .الدولٌة

 الرعاٌة بتقدٌم المرتبطة للمرٌض األساسٌة الحقوق تنظٌم تضمنت حٌث ، الصٌاغة

 الخصوصٌة جانب إلى المرٌض، ٌتلقاها التً بالمعلومات الخاصة وتلك الصحٌة،
 المواثٌق وهذه . الطبً العالج ىلع المسبقة بالموافقة المتعلقة والحقوق ، الطبٌة والسرٌة

 المتبعة القانونٌة واالنظمة السمحة االسالمٌة والتقالٌد االجتماعٌة بالقٌم بالغا   تؤثٌرا   تتؤثر

   . الدول هذه فً
 :ٌلً ما فً االساسٌة الحقوق هذه فً الخلٌج دول بٌن المشترك القاسم تلخٌص وٌمكن

 الوقت فً المناسبة الصحٌة الخدمة على الحصول :االساسية الحقوق واولى اهم من

 أو الجنس أو اللغة أو المذهب أو المعتقد أو الدٌن أو ، العرق عن النظر بغض المناسب

 والوضع بالحالة المتعلقة المعلومات بكافة المرٌض إلمام ضمان و ، اإلعاقة أو العمر
 .مفهومة وبلغة وواضح وافً بشكل للمرٌض الصحً

 
 



  

 سرٌة على الحفاظ فً الحق وذوٌه فللمرٌض :والسرية الخصوصية الحقوق ثاني

  سوء ومنع الطبٌة والسجالت والعالج والتحالٌل التشخٌصب المتعلقة المعلومات

 تطلبه ما عدا فٌما القانونً الوصً موافقة أو بموافقته إال فشائهااب ٌسمح وال استخدامها
  .الطبٌة معلوماته من نسخة على الحصول فً الحق للمرٌض و  .المختصة الجهات

  
 من الحماٌة فً الحق وذوٌه فللمرٌض : والتقدير االحترام و الحماية الحقوق ثالث

 الئقة بصورة المناسبة الصحٌة الرعاٌة على الحصول فً والحق ، أنواعه بكافة اإلٌذاء
 و القٌم واحترام .كرامته حفظ ٌضمن بما الظروف كل وتحت األوقات كل فً ومحترمة

 .الروحٌة و المذهبٌة و والدٌنٌة واالجتماعٌة الثقافٌة االعتقادات
 

 



 الحق القانونً الوصً أو فللمرٌض : الصحية الرعاية خطة في الُمشاركة الحقوق رابع

 التشخٌص بخصوص المعالج الطبٌب من وحدٌثة كاملة معلومات على الحصول فً

   .وٌفهمها ٌدركها التً باللغة والعالج
 المشاركٌن وأسماء حالته ومتابعة عالجه عن المسإول الطبٌب أسم معرفة فً الحق وله

 البرنامج عن المعالج الطبٌب ومناقشة ، وتخصصاتهم له الصحٌة الخدمة تقدٌم فً

 فً وحقه بعالجه، الخاص بالقرار المشاركة فً والحق ، المتوقعة النتائج و العالجً

 .اخر طبٌب استشارة
 

رفض كل العالج المقرر أو  فللمرٌض وذوٌه الحق فً :خامس الحقوق رفض العالج

جزء منه مع التزام المنشؤة بهذا الحق بما ال ٌتنافى مع األنظمة والقوانٌن المتبعة وإبالغهم 

عن النتائج المتوقعة من قرار الرفض مع ضرورة توقٌعهم على نموذج اإلقرار الخاص 

 .  باإلجراء المقرر
 



 ، مكتوبة أو شفوٌة بشكوى التقدم فً الحق وذوٌه فللمرٌض :الشكوى في الحق واخيرا

 .له المقدمة الخدمة جودة على تؤثٌر أي دون المرضى عالقات إلدارة مقترحات أو
 معلومات بؤي وإبالغهم الصحٌة المنشاة فً المستوٌات لمختلف الشكوى رفع وإمكانٌة

 الصحٌة المنشاة فً المتبعة واآللٌات اإلجراءات و المقترح أو الشكوى بخصوص متوفرة

  .علٌها للرد الُمتوقع والوقت والمقترحات الشكاوى لدراسة
 والذي المخالفة وقوع عند اتباعه ٌجب للشكاوى نظام وجود فً الوثائق هذه تشترك و

 الصحة لوزارة تصل ان الى الصحٌة بالمإسسة المسإولٌن لدى الشكوى بداٌة من ٌتدرج

 .الحال بحسب للصحة العامة الهٌئة او
 

 صوت إٌصال إلى ٌهدف إلكترونً نظام وضع تم : السعودية العربية المملكة يف فمثالا 

   ، للوزارة الخارجٌة البوابة خالل من الصحة وزارة إلى مباشرة والمقٌمٌن المواطنٌن
 المعنٌة باإلدارات واالستفسارات الشكاوى ربط وتم .الزوار قبل من استخدامها ٌتم لكً

 تحدٌدها وتم علٌها الرد ٌتم حتى ومتابعتها المعنٌة الجهة إلى الرسالة وصول لتسرٌع آلًٌّا؛

  . آلًٌّا هاتصعٌد ٌتم ر،ٌتؤخال حالة وفً عمل، أٌام بثالث
 



  نظام تطوٌر وتم (لبٌك) عبرخدمة شكوى تقدٌم ذوٌه أو للمرٌض ٌحق :قطر دولة في

 المرضى ٌشجع مما المرٌض، حقوق بمخالفة تتعلق التً الشكاوى الستقبال الكترونً

 المتابعة وٌتم ، الطبٌة الخدمات تقدٌم بخصوص الرسمٌة الجهات مع للتواصل وذوٌهم

 . وجٌزة فترة فً االجراءات اتخاذ و الرد ٌتم و الوزٌر معالً مكتب من
 
 هٌئة لدى طبٌة شكوى تقدٌم ذوٌه أو للمرٌض ٌحق : المتحدة العربية االمارات في و

 -: أنواع ثالثة إلى دبً فً الطبٌة الشكاوى تنقسم و  .الصحة

(إصابات ال) ثانوٌة شكاوى . 

(لحادث نتٌجة جراحً تدخلل الحاجة أو اإلقامة مدة إطالة) معتدلة شكاوى . 

أو الجسم من آخر بجزء أو آخر بمرٌض الطبٌة اإلجراءات تنفٌذ) أساسٌة شكاوىو  

  .(الوفاة إلى ٌإدي طبً خطؤ حدوث

الطبٌة الشكوى ونموذج استمارة تحمٌل ٌمكنو. 
 

 



 :الخليج بدول المرضى حقوق مواثيق على قانونية مالحظات

 الممنوحة الحقوق جمٌع صٌاغة فً وتتشابه الخلٌجً التعاون مجلس دول تشترك

 بتطبٌقها المعنٌة وهً الدول، هذه فً الصحة وزارات من تصدر الوثائق وهذه للمرٌض،

 قانون مشروع اقرار نحو جادة خطوات اتخذت الكوٌت بؤن علما   .الكوٌت دولة حالة اال

 المرضى حقوق لحماٌة تشرٌعٌة نوعٌة نقلة الخطوة هذه وتعتبر، المرضى حقوق

 لحماٌة استرشادي قانون مشروع وهناك . المخاطر من والوقاٌة السالمة معاٌٌر وتطبٌق

  وأقرته الخلٌج دول لكافة 2014 عام فً البحرٌن مملكة به تقدمت المرٌض حقوق

 تم واذا اآلن الى تمرٌره ٌتم ولم ،الكوٌت فً العرب الصحة وزراء لمجلس الفنٌة االمانة
    .المرضى حقوق لمواثٌق الرسمً التقنٌن نحو جٌدة خطوة ٌعتبر فانه ذلك
 وزارٌة قرارات او حكومٌة وثٌقة او سٌاسة كونها من المواثٌق هذه قوة درجة وتختلف 

 هذه لقوة تبعا   الحماٌة ومستوى التطبٌق مشاكل تكمن حٌث .لحالتها تبعا   قانون أو

  حقوق لوثٌقة قانونٌة قوة اضفاء االمارات دولة مثل الدول بعض اتبعت وقد .القرارات

 الصحٌة المنشآت قانون مشروع تمرٌر االتحادي الوطنً المجلس قرر حٌث .المرٌض

 التً المنشآت على العقوبات تغلٌظ الى القانون هذا ٌعمل حٌث ،2014 نهاٌة فً الخاصة

    . الصحٌة المنشؤة واغالق الغرامات توقٌعل تصل وقد المرضى حقوق تراعً ال
 
 



 
 :الخليج دول في المريض حقوق وتنفيذ تطبيق تواجه التي تحديات

  
 .واهمٌته لمحتوٌاته تفهمهم ومدة به المواطنٌن علم مدى هً التحديات واولى اهم من

 لم الطب طالب وسط وحتى المرضى أغلب بؤن وجدوا السعودٌة فً اجرٌت دراسة ففً

 العربٌة المملكة اصدرته التً المرٌض حقوق مٌثاق عن شٌئا   ٌعلموا او ٌسمعوا

 .التطبٌق عملٌة فً سلبا   هذا اثر وقد .السعودٌة
 على والعمل المواثٌق هذه لشرح الخلٌج دول كافة فً تعلٌم عملٌة اجراء من البد لذلك 

 .المرضى تعلٌم فً مختلفة اسالٌب الدول وتتبع .تطبٌقها ٌسهل حتى السكان وسط نشرها

 مراجع أي بتزوٌد الصحٌة المرافق بدبً الصحة هٌئة الزمت االمارات دولة فً فمثال

 فً الوثٌقة هذه تثبٌت على الصحٌة المرافق بعض تعمل كما .الحقوق وثٌقة من نسخة

 التلفزٌون فً االعالن مثل اخرى اسالٌب ابتكار وٌمكن .الصحٌة بالمنشؤة ظاهر مكان

   .هاروغٌ والجامعات المدارس فً حولها الدروس وتقدٌم والصحف، المحلً
  
  

 



 االسالمٌة والتقالٌد بالعادات ومراعاتها الحقوق هذه تطبٌق ٌتؤثر :التحديات ثاني

 بحماٌة تتعلق خاصة اهمٌة االسالمٌة المجتمعات فً االسرة تكتسب حٌث والعربٌة،

 عند االسالمً الشرع حسب خاص بشكل المرأة ومعاملة االسالمٌة والتقالٌد الخصوصٌة

 والتقالٌد العادات هذه ظل فً بالضبابٌة المرٌض حقوق احٌانا   تتسم لذلك .العالج تلقً

 وقوانٌن تشرٌعات تبنً من البد لذلك .لها الكاملة الحماٌة وتوفٌر تطبٌقها، وٌصعب

 .المرٌض حقوق لحماٌة
 
 معلوماته حماٌة فً المرٌض حقوق تواجه التً الجدٌة العقبات من :التحديات ثالث 

 عندما للتسرب، المرٌض معلومات ٌعّرض قد االلكترونٌة االنظمة تطبٌق ان هً الطبٌة

 المرضى لمعلومات واسع وانتشار تسرب الى تإدي فنٌة واعطال حوادث تحدث

 مواطن ملٌون 20 حوالً تعرض الماضٌة السنوات خالل فمثال، .الكترونٌا المحفوظة

 امام تحدي اكبر هذا وٌشكل .الكترونٌا المحفوظة الطبٌة معلوماتهم لتسرٌب امرٌكً

 و الصحٌة المإسسات فً الثقة ٌضعف مما الطبٌة، معلوماته سرٌة فً المرٌض حقوق

 .الحماٌة فً المتبعة وانظمتها الدولة

 
 

 



  فً الشخصٌة المعلومات حماٌة على تعمل التً االخرى القوانٌن ضعف ذلك الى اضف

  . بالمرة وجودها عدم ربما وأ الخلٌج دول بعض
 

 لحماٌة بها المعمول االنظمة هذه فً المواطن ثقة ضعف تشكل :التحديات رابع

 الذهاب فً ٌتردد او المهمة المعلومات كافة تقدٌم فً ٌتردد ٌجعله مما الطبٌة المعلومات

 عنه االفصاح ٌرٌد ال االجتماعٌة الناحٌة من حساس مرض به كان اذا خاصة للعالج

  .للغٌر
  

  حٌث فٌها، والنظر الشكاوى الستقبال مستقلة آلٌات وجود بانعدام ٌتعلق :التحديات خامس

 الصحة لوزارة ٌتبع ال للمظالم مستقل مكتب شكل فً التطبٌق آلٌة تكون ان نوصً

 ٌحدث كما . التامة الحٌادٌة نضمن حتى فٌها والبت والتحقٌق الشكاوى باستقبال ٌختص
 . كندا مثل الدول بعض فً

             
 



 الى المواثٌق هذه تحوٌل على التعاون مجلس دول كافة تعمل ان المهم من :واخيرا

 من قدر لها ٌكون والتنفٌذ، للتطبٌق آلٌات لها وٌكون القانون قوة تكتسب حتى قوانٌن

 القانون هذا مثل وجود ان .المعنٌة الوزارات توفرها التً تلك من اكثر االستقاللٌة

 الصحً بالنظام الثقة ٌعزز ان شؤنه من الدولة فً الصحٌة التشرٌعات منظومة ضمن

 .المختلفة بمستوٌاتها الصحٌة الرعاٌة من والمستفٌدٌن المرضى حقوق وٌحفظ ككل
  

 قد أكون أن القدٌر العلً هللا أسؤل ، خرهأ حسن ما العمل وخٌر نهاٌة بداٌة لكل وهكذا

 ومن نفسً فمن أخطؤت؛ وإن ، هللا فمن أصبت؛ فإن ؛ المعلومة إٌصال فً وفقت

   .الشٌطان
 


