
    
و العالج 

رحة، كما 
ت جديدة 
. ى إنفراد

ال إقتراح 
مريض في 
فًا ال تبرر 

ض أن يعين 
لى تقنين إ

اة أحكام 

لقانونيون 

ال الطبية 

 الضرورية 
ن ملحوظًا 
 األعضاء 

ض بعواقبه، 
من  يعفيه 

. ذ القرار
  .لوصاية

في حالتي 
بير عن لتع

سالمتهما 

 ى جامعيًا،

علمًا بأن  
ة عالجية 

ارية إلستش
قائمين به 
 الموافقة 
و بموافقة 
لى التعبير 

حية، يعتبر 

ن االداب 

 في ملفه 
طلع على 

ة التعريف 
حي ض الص
  .ة له

ريض قبل 

       ٥٥
 العالج، أو

لطبية المقتر
حقًا معطيات
لمريض على
وصًا في حا
ديث مع الم
ة معدة سلف

طيع المريض
ب إستثنائيًا إ
عاع، مع مرا

 ممثلوهم ا

ج، واألعما

المعلومات 
ديد لم يكن
 وإستئصال 

لم المريض
 األخير أن 

رورية إلتخا
لخاضعين لل
عائلة، إال ف
م مؤهلين للت
راشد ، أو س

له مستشفى

 عليها خطياً 
ون لها فائدة
 الوطنية اإل
ف عليه والق
بالنسبة إلى
 شخصيًا أو
ان قادرًا على

ؤسسة صح

انونحكام ق

دونةا هي م
 هؤالء أن يط

بطاقة: ديداً 
ريخ المريض
ات المعطاة
ذا عبر المر

        ٥٧٤٥٧٤

أو الوقاية، 

والعمليات ا
ل طرأت الح
 الشخص ال
ومات، خصو
ن هذا الحد
مارة موافقة

ويستط. ض
ضطر الطبيب
ى هذا التوقع

ن يزودمًا أ

مقابل العالج

بقها جميع ا
ل طبي جد
يًا للحمل، 

كون قد أعل
ب من هذا 

لومات الضر
 الراشدين ال
سابقة أو الع
ون، تجعلهم
قاصر أو الر

مجرد إدخال

 أن يوافق ع
 بل أن يكو
 أو اللجنة
لي المشرف

وكما ب. عها
ع ثقة يعينه 
نفسه إذا كا

لطبية في مؤ

ف، وفقاً أل

صحية، كما
طيع أي من 

ائق هي تحد
ير حول تاري
ى، والوصفا
وقهم، إال إ

ن رقم ن رقم       

ماية شكل 

العالجات و
ضي في حال

مع   يجري
حوي المعلو
شارة إلى أن
ض على إستم

عدوى المرض
مكن أن يض
 عائلته على

ضروري دائم

م طر لدفعها

 أي أن تسبق
جل أي عمل
ع الحد طبي

، بعد أن يك
كنه أن يطلب

وبتلقي المعلو
ن وال على 
ي المادة الس
 بها اآلخرو
ت صحة الق

ضة أصًال بم

وية تقتضي 
على صحته،
ت جامعية،
ائدته، وتحل
دمة له ليوقع
خص موضع
ص المعني ن

ريق للعناية ا

هذه التكاليف

ؤسسات الص
ويستط. سرية

وهذه الوثا 
الجية، وتقري
ن المستشفى
 إثبات حقو

  قانونقانون        

ذ هذه الحم

حوصات، وا
ويقتضي. ئها

الل حديث 
اً مكتوباً يح

تتم اإلش. يداً 
قيع المريض

إصابتهم بع ر
 العالج، يم
طالع أفراد 

 التي من الض

ي قد يضط

قة بوضوح، 
وافقة من أج
معينة، كوضع

هذا الرفض،
مريض، فيمك

مشيئته وب ن
لى القاصرين
المذكور في

لتي يتمتع ا
ي حال كانت

 تعتبر مفترض

ختبار لألدو
لي متوقع عل
 إذا ما كانت
ألخالقية وفا
ستمارة المقد
 موافقة شخ
افقة الشخص

ت رعاية فري

ها لمراقبة ه

مهن أو المؤ
ث يلتزم الس

. إقامته فيه
صفات العال
 المريض من
ن ذكراه أو

  ‐‐ ةة

تأخذ. يةحال

الفح: ومات
ل عدم إجرائ
اسب، خال
لمريض ملفا
نه فهمه جيد

إن توق. ورياً 

ن لخطررضي
 على نجاح
اته يجب إط

المعلومات 

لمتوقعة التي

هذه الموافق
د هذه المو
ي حاالت م

زم بإحترام ه
يحددها الم

 بالتعبير عن
ذا التدبير عل
وضع الثقة ا
قوى العقلية

ولكن في. اً 

مطبيب مقي

و إخسريري أ
ي خطر فعل
ة الصحية، 
 القوانين األ
 وعلى اإلس
ه المشاركة
ول على موا

مريض تحت
  .لطبية
اج إليهي تحت

.  

كها أفراد الم
شخص ثالث

شفى وخالل
والدة، والوص
دى إخراج 
 والدفاع عن

ستنيرةستنيرة

ت العلم الح

 هذه المعلو
عة في حال
الوقت المنا
ضي تسليم ا
طبيب من أن
لتوقيع ضرو

ن الغير معرض
 المرض أو 
 إمكانية وفا

 النظر عن ا

ف التقريبية ا

 أن تعطى ه
ب أن تجدد

إضافية فيط 

لطبيب ملزم
شروط التي ي

 ال يسمح 
ال ينطبق هذ
لشخص مو
ألولين أو القو
دوها قانونيا 

 متمرن أو ط

 في بحث س
طوي على أي
ي المؤسسة
ته ، ومطابق
ه،ب موافقت
هذه تتطلب 

سعي للحصو

  لقة بها
حال كان الم
ن اآلداب ال
ضرورية التي

ت الضرورية

 التي يملكه
 طبيب أو ش

المستشاله 
راحية أو الو
لتشخيص لد
باب وفاته، 

لمسلمس

 مع معطيات

  مات
وتشمل . ي

تائج المتوقع
ومات في ا

كما يقتض. 
، ويتأكد الط
جعل هذا ا

 عندما يكون
 على تطور 
ع طبي عن 

فهم بغض 

ن التكاليف

  طبي
ويجب. الة

كذلك، يجب
عها لشروط

او . الخاصة
مة وفقًا للش

ه في وضع
و ال. الفائقة

ا إستشارة 
ة نضوج األ
ة أو أن يؤكد

  .ض
حصه طبيب 

ع للمعالجة 
رض أال تنطو
طباء أو في
وع العلمية،
 الذي تطلب
ن مشيئته، 
ك ينبغي الس

مات المتعلق
في ح. ة بها

وبات وقانون
معلومات الض

ى المعلومات

  الطبي
لقة بصحته،

أو بواسطة  

ة لدى إدخا
جرمليات ال

تشفاء مع ال
 بمعرفة أسب

 .بية

فقة افقة ا

والمتماشية 

على المعلوم
ضعه الصحي
ضًال عن النتا
 هذه المعلو
جاته وطلباته
طاء موافقته،

وطبيبه، تجض 

ي ملفه، إال 
د يؤثر سلبًا 
مريض بتوقع

تهم على الف

عالجون، عن

العمل الطى 
ئ واإلستحا

ك. عة يشاء
مكن إخضاع

 مسؤوليته ا
لطبية الالزم

مريض نفسه
خير العناية ا
ج، من دون
بين أن درجة
ذه الموافقة
هذا المريض

على أن يفحص

خص خاضع
كذلك تفتر 

ي نقابة األط
هذا المشرو
ى للشخص 
 بالتعبير عن

كذلك. صي

رية المعلوم
ات المتعلقة
 قانون العقو
ية، على الم

لمريض على

ى الملف ا
وعية المتعلق
المعلومات 

ق الموضوعة
 وتقارير العم

تقرير اإلستش 
تسمح لهم 

آلداب الطبا

موافموافق

ة لوضعه، و

لحصول ع
ملة حول وض
ممكنة، فض
حالة تعطى
صيته وحاج
تفكير إلعط
ين المريض

لى ذلك في
مل طابعًا قد
لشخص الم

سنهم وقدرت

ألطباء المع

موافقة على
التي الطوارئ
ع عنها ساع
، كذلك، يم

لعالج على
ؤمن العناية ا

ل أصبح الم
خل هذا األخ
طبي وعالج
 في حال تب
صياء عن هذ
الضرورية له
ة المريض ع

مشاركة شخ
. يزي ضده

خالقيات في
من صرامة ه
ات المعطى
ال يسمح له
بوية أو الوص

خصية وسر
رية المعلوما
فقاً ألحكام 
كاليف الطبي

صول عائلة ال

إلطالع على
مات الموضو
ً على هذه 

 على الوثائق
طاقة البنج، 
: هي التالية 
ا ضرورية لت

من قانون ا 

ى والمى والم

دة والمناسبة

الحق في ا
ومات الكام
 األخرى الم
رئ واإلستح
يفة مع شخص
ت الكافي للت
و العالقة بي

 واإلشارة إل
لومات تحم
عدم إعالم ا

حي، وفقًا لس

ة المعنية وا

ضرورة الم 
، إال في حا
 من التراجع
حية الكبيرة،

وقف هذا الع
تطيع أن يؤم

رته في حال
يما إذا أدخ
ألي عمل ط
ن للوصاية،
وية أو األوص
مين العناية 
ر أن موافقة

ريرية، فإن م
ي تدبير تميي
ق لجنة األخ
د تأكدت م
ف المعلوما
في وضع ال
 السلطة األب

الحياة الشخ
شخصية وسر
 المعالج وف
ي تسدد التك

نية مع حص

لحق في اإل
على المعلوم
ول شخصيًا

يحتوي  ية،
وفات، وبط
ستشفى، وه
ه طالما أنها

٦١ المادة 

رضىرضى

طبية الرشيد

:  األول  
 على المعلو

حلول ، وال
حالتي الطوا
يض، ومتكي
بأخذ الوقت
خل الطبي أو

حترام إرادته
مة من المعل
تدعو إلى ع

ضعهم الصح

ها المؤسسة

: ب الثاني  
خص المعني
رية ويتمكن
يات الجراح

تطيع أن يو
ى أنه ال يست

 تتم إستشار
صحي، ال سي
ز إخضاعه 
ن الخاضعين
لسلطة األبو
ة العامة لتأم
مسبقة، غير

 
بحاث السر
إياها إلى أي
رًا أن توافق
ن تكون قد

دق على ملف
ن المريض ف
لب موافقة 

في إحترام ا
رم حياته الش
حال الطبيب
لخاص، كي

السرية المهن

ال: الرابع  
 اإلطالع ع
كنه الحصو

ؤسسة صحي
ريرية والكشو
مة في المس
ت في ملفه

ء وال سيما 

 المر المر

ي العناية الط

الباب
بأن يحصل
طوي عليها
ي ما عدا ح
بة إلى المري
يض الحق ب
طبيعة التدخ

ر، يجب إح
ين أن معلوم
باب معينة ت

ضرورية لوض
  .بة

 التي تعطيه

الباب
وافقة الشخص
مريض بحري
خطيًا للعملي

...  
ناً، كما يست
في حال رأى

 موضع ثقة 
لمريض الص
ته، ال يجوز
 أو الراشدين
 أصحاب ا
مر إلى النيابة
 المريض الم
 .مستشفى

اركة في األ
دي رفضه إ
تقتضي أخير
ذلك بعد أن
عد أن تصاد
ي حال كان
لريرية، فتتط

في: لثالث  
في أن تحترم

هي ح  كما
 الرسمي وا

ال تتعارض ا

الباب 
عًا للوصاية،
 المعني، يمك

شفاء في مؤ
وصات السري
هاية كل إقا

المعلوماتى 

رعية اإلجراء

قوق قوق 

ماعية، بتلقي

سة صحية، 
رى التي تنط

في. إلمكان
فهومة بالنسب
 يمنح المري
حال كانت ط

ع طبي خطير
إذا تبين. الج

د وجود أسب

ل الطبية الض
مات المناسب
المعلومات 

  .تكاليف

 من دون مو
ن يقررها الم
ه الموافقة خ
..ث السريرية

 عالجًا معين
أما ف.  آخر

ياً، شخصًا 
علم بوضع ا
ر عن مشيئت
ة القاصرين 
ورة أن يعبر
لطبيب األم
موافقة هذا 
ى إدخاله الم
 على المشا
ض، وأال يؤد

وهي تق. سه
 البحث، وذ
لمدنية، وبع
سريرية، ففي
بحاث السر

  

الباب ال
حية، الحق ف
رية المهنية،
ي القطاعين

 المريض، ال

رًا أو خاضع
 أو الطبيب 

  .مريض
ضع لإلستش
تائج الفحوص
ضوعة في نه
 يطلعوا على

لقوانين المر
 

حقحق  

حماية إجتم

ب أو مؤسس
ودة أو الكبر
ضاً، عند اإل
، وتكون مف
ت الطوارئ
ضاء، في حا

ص أو توقع
 مراحل العال

عند. عالجية

ت واألعمال
على المعلوم
صول على ا
منة لهذه التك

 أي عالج، 
ب أنكما يج

بير عن هذه
في األبحاث
مًال طبيًا أو
شارة طبيب 

ن يعين خطيا
عبقاء على 
ح له بالتعبير
 على موافقة
ال ينفي ضرو
اوني، يرفع 
 السريري، م
إلجراء لدى
ية، موافقته 
ة إلى المريض
ن مرضه نفس
 بروتوكول 
سؤوليتهم ا
ألبحاث الس
صاية في األ
.ن الموافقة

ؤسسة صح
 ملزماً بالسر
الضامنة، في

طبي بموت

اصرذا كان ق
بية المعنية أ
حساب المر
ل مريض خا
ستشفى، ونت
لوثائق الموض
ب الحق أن

بق أحكام ال
 .ة الرسمية

      

      

م صحي وح

ناية به طبيب
اطر المعهو
ريض بها أيض
ق والوضوح،

ا حاالتا عد
 عند اإلقتض

 عنه تشخيص
طالع على 
 المريض الع

الفحوصاتن 
بالحصول ع
طلبه، الحص
سات الضام

 وال تطبيق 
 القانون، كم

يكون التعب 
والمشاركة ف
ن يرفض عم
مريض إستش

المريض أن
الحق في الب
ع ال يسمح
ي للحصول 

أن هذا الر 
مثلهما القانو
طار التعليم 
 على هذا ا
ى تلقي العناي
زامي بالنسبة
 سنه يعانون
صريحة على
ن يضمن مس
شاركة في ا
خاضع للوص
و رجوعه عن

طبيب أو مؤ
 به، فيكون 
مؤسسات ا

ص أو توقع ط

 القانوني إذ
مؤسسة الطب
وثائق على 
 إلزاميًا لكل
إدخاله المس
ف الطبي ا
كن ألصحاب

 القانون تطبق
 في الجريدة

ي إطار نظام
  .ف

ولى أمر العن
بية، والمخا
 إعالم المر
ت بالصدق

في ما. اطر
ض شخصياً، 

ض أن يكتم
ه ويتابع اإلط
ل مصلحة  

  . الطبية
علومات عن
دين الحق ب
ط بناًء على 
حمل المؤسس

 عمل طبي،
نية من هذا
.واإلستحالة

اإلنجاب، و
ص مريض أن
سه على الم

قترح على 
عين خطياً با
ض في وضع
نبغي السعي

غير.  القرار
ب رفض مم
مريض في إط
عدم موافقته 
مريض على
ي طابع إلز
خاص في 
ة موافقة ص
 وجود تأمين
سبة إلى المش
ر أو راشد خ
عن رفضه أو

 العناية به ط
ت المتعلقة 
 المعطاة للم

إلى تشخيص

 أو لممثله
لى مدير الم
سخة عن الو
الذي يفتح 
بين سبب إ

تضمن الملف
مريض، يمكن

ن مواد هذا 
ن فور نشره 

ض الحق، في
 أو التثقيف

ل مريض يتو
عفاتها السلب
ت جديدة،
ذه المعلوما
 على المخا
عها المريض

  .ث معه
 أراد المريض
ت نيابة عنه
ها، من أجل
ون اآلداب
صرون بالمع
 على الراشد
كل مريض،
ن شروط تح

 القيام بأي 
 المادة الثان
 الطوارئ و
لطبية على ا
 أي شخص
قترح هو نفس

لمعالجة، يق
شخص المع
كون المريض

كذلك ين. ة
ة في إتخاذ
لخطر بسبب
ب فحص الم
ريض عن عد
ي موافقة الم
أال تتسم بأي
يد أو األشخ
صحة والحياة
 فضًال عن
كذلك بالنسب
خص قاصر
ز التغاضي ع

ريض يتولى
ى المعلومات
 المعلومات

ل التوصل إ

كل مريض،
به الموجه إل
ن يطلب نس
لف الطبي ا
صلية التي تب

كذلك يت. ة
ال وفاة الم

.  
خالفة أياً من
هذا القانون

للمريض :  
أو التأهيل،

يحق لكل : 
فعها ومضاع
تخاذ قرارات
ن تتصف هذ
حية تنطوي
ي، كما يوقع
عن الحديث

في حال  : 
ي المعلومات

لتي يعطيهت ا
سابعة من قانو

يزود القاص :
ك لألوصياء

يحق لك :  
ئية، كما عن

ال يجوز  : 
 عليها في 
 في حالتي
لمساعدة ال

يستطيع : 
ستطيع أن يقت

  
خالل ال : 

متع هذا الش
عندما يك : 

و اإلستحالة
في المشاركة
 ستتعرض لل

يتطلب :  
ل أعلن المر

ال تعني :  ١
اركة يجب أ
ض بالتحدي
ت علوم الص
ت المطلوبة،
ة الطبية، كذ
 مشاركة شخ
ه، وال يجوز

لكل مر :  ١
ق مؤتمناً على

تقتصر  :  

في حال :  

يحق لك :  
اًء على طلب
 مكانه أو أ

إن المل :  
والوثيقة األص
متابعة اليومية

في حا :  ١
.رفضه ذلك

عند مخ :  
يعمل به :  

 

 

 
 

 
 
 

 

 ١المادة 
الملطف، أ

  

  ٢المادة 
تشمل مناف
تستدعي إت
ويقتضي أن
عملية جراح
ملفه الطبي
اإلستغناء ع

  ٣المادة 
ممثًال لتلقي
المعلومات
المادة السا

 ٤المادة 
كذلك. بها

 ٥المادة 
واإلستشفائ

  

  ٦المادة 
المنصوص
مسبقاً، إال
وزرعها، وا

 ٧المادة 
ولذلك يست
.مسؤولياته

 ٨المادة 
يتم كذلك،
 ٩المادة 

الطوارئ أو
مشيئتهم في
الجسدية، 

١٠المادة 
إال في حال

١١المادة 
هذه المشا

لهذا المريض
ألخالقيات
بالمؤهالت

لعنايةعلى ا
أما. عائلته

عن مشيئته
  

١٢المادة 
هذا الفريق

١٣المادة 
  .الطبية

١٤المادة 
  

١٥المادة 
وبنا. الطبي

الملف في
١٦المادة 

بالمريض و
وتقارير المت

١٧المادة 
وفاته عن ر

١٨المادة 
١٩المادة 


