
   
 
 
 
 
 
 

ودور , قىاعد عامة لحقىق المزضى )
 (الجامعات في التىعية بهذه الحقىق

 الجزعيعبدالزحمن بن أحمد  .د .أ: إعداد  
 



شأنه الحفاظ على صحة اإلنسان وعالجه ،  مامنوتشمل كل : الحق فً حفظ النفس  •
وتشمل كذلك حقه فً الحٌاة .بغض النظر عن جنسه وجنسٌته واعتقاده مادام معصوم الدم 

 .وأال ٌجعل حقال للتجارب الطبٌة ، فال ٌتسلط على نفسه إال بحق ، أو للضرورة المعتبرة 

حق المرٌض فً معرفة ماله من الحقوق وأن تكون تلك المعرفة كافٌة ومزٌلة للشك  •
طالما كان بالغا عاقال ، والبد أن ٌكون هذا : حق المرٌض فً اإلذن الطبً : ومن ذلك 

اإلذن واعٌا مستبصرا ، مع وضوح نماذج اإلقرار المعدة لذلك ، وإتاحة فرصة الشكوى 
 .واالقتراح ، والمشاركة فً برامج البحث والدراسة ونحوها 

وتعنً وجوب المعاملة بالحسنى ، والرفق والتلطف عند إخبار المرٌض : حق اإلحسان •
 بمرضه ومضاعفاته

 



حق الحفاظ على السر الطبً للمرٌض ، بما ٌحفظ خصوصٌته وكرامته ، واتخاذ اإلجراءات •
النظامٌة التً تكفل ذلك  ، وعدم تجاوز فً هذا الشأن إال فً الحاالت المستثناة ، والتً 

تتضمن مصلحة أعظم من مصلحة حفظ السر الطبً  ، كما لو كان هناك مصلحة عامة أهم 
 .، أو لحفظ حقوق اآلخرٌن ومنع األذى عنهم ، وفً هذا األمر تفصٌل ٌطلب فً موضعه 

وذلك بالرعاٌة الكاملة لحالة : إلى المرض أو مضاعفاته  المفضٌةالحق فً سد الذرائع •
 .المرٌض الصحٌة ، والسعً لمنع أو إضعاف أسباب المؤدٌة لألمراض 

فٌجوز استخدام الدواء  حتى ولو اشتمل على محرم : قاعدة الضرورات تبٌح المحظورات •
وهذه الضرورة تقدر . إذا تعٌن طرٌقا وحٌدا للعالج  ، ولم ٌمكن استنقاذ النفس إال به 

لعذر بطل بزواله ، ولهذه القاعدة أمثلة  وماجازبقدرها ، فال ٌتعدى بها موضع الضرورة ، 
 .عدٌدة فً المجال الطبً 



حق المرٌض فً منع الضرر الالحق به أٌا كان نوع هذا الضرر ، جسدٌا أو نفسٌا أو غٌر •
 .ذلك 

 حق المرٌض فً التعوٌض عن الضرر الالحق به ، وفق قواعد الضمان الشرعٌة والنظامٌة •

فٌراعً الصغار )الحق المنبثق عن وجوب مراعاة الفوارق بٌن المرضى بحسب حالهم •
وٌراعى المرضى ( وكبار السن والنساء ، وذوي االحتٌاجات الخاصة ، كل بحسب حاله

كذلك بحسب أمراضهم وحاجتهم إلى العناٌة ، من أهمٌة وضوح اإلجراء الطبً ، والتأكد من 
 .خطوات تنفٌذه ، حفاظا عن أنفس المرضى وصحتهم 

فكما أن للمرٌض حقوق ، فإنه ٌجب علٌه أن ٌتقٌد بمسؤولٌاته : مراعاة الحقوق والمسؤولٌات •
؛ ألجل تحقٌق المصلحة المجتمعٌة ، فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد ، إن لم 

 .ٌمكن الجمع بٌنهما 

 

 



العرف الطبً من الواجبات والتكالٌف فٌجب االلتزام به  ٌقتضٌهفما : العرف والعادة محكمة •
 .، وٌصلح هذا العرف أن ٌكون مرجعا عند االختالف ، وعند تحمل المسؤولٌات 

 

تصرف اإلمام على الرعٌة منوط بالمصلحة ، فال ٌقر من األنظمة والتصرفات : قاعدة  •
محققا لمصلحة الناس ،  ماكانعلى المرضى وفً المؤسسات الصحٌة الحكومٌة وغٌرها إال 

 .وكل نظام ثبت إخالله بهذه المصلحة فٌجب تغٌٌره 

 



 :دور الجامعات فً التوعٌة بهذه الحقوق تتمثل فً عدة مجاالت ، ومنها •

أخالقٌات )من مقررات  وماٌوازٌهبالفقه الطبً  ماٌسمىاالهتمام الكافً  بتدرٌس  .1•
الجمعٌة السعودٌة للدراسات الطبٌة )، مع اإلشارة للجهد الذي تقوم به ( المهنة الطبٌة

من جهود فً هذا الشأن وغٌرها من الجمعٌات والمؤسسات المناظرة فً هذا الشأن ( الفقهٌة
فً كلٌات الطب والشرٌعة ( الفقه الطبً)، وتفعٌل التوصٌات الصادرة بشأن تدرٌس مقرر

 .والقانون والحقوق 

إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات العلمٌة التً تستهدف التوعٌة بهذه الحقوق ،  .2•
وباالشتراك مع الكلٌات ذات الشأن ككلٌات الطب والكلٌات الصحٌة وكلٌات الشرٌعة ، ونحو 

 .ذلك 

مشاركة المهتمٌن والمؤثرٌن اجتماعٌا كالعلماء والمتخصصٌن الذٌن لهم عالقة بهذا  .3•
الشأن فً إٌصال الوعً لعموم الناس ، وكذا وسائل اإلعالم لما لها من تأثٌر واسع فً هذا 

 الشأن

 



الزمالة /لطالب البكالورٌوس ولبرامج الدراسات العلٌا  -وضع ساعات محددة ملزمة  .4•
 .تستهدف التوعٌة بهذه الحقوق  -

إعداد الدراسات المتخصصة لمعرفة مدى تطبٌق األنظمة بشأن حقوق المرضى ، .5•
 .والكشف عن جوانب القصور ، تمهٌدا لعالجها 

إصدار المطوٌات والنشرات اإلرشادٌة المتعلقة بحقوق المرضى والعناٌة بإٌصالها . 6•
 .وتوزٌعها فً األماكن المناسبة 

 


