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 اإلسالمية الشريعةفي المسؤولية الطبية 
 د.أحمد محمد كنعان

 عضو رابطة العلماء السوريين
 ISHEMعضو رابطة تاريخ الطب اإلسالمي 
 أستاذ أخالقيات الطب

 
هي المسؤؤؤؤؤؤؤلولية التي يتحمل ا  : ( Liability  Medicalالمسؤؤؤؤؤؤؤولية الطبية  

الطبيب ومن في حكمه ممن يزاولون الم ن الطبية إذا ما نتج عن مزاولت م ضؤؤؤؤؤؤؤرر 
، أو اءعضؤؤؤؤؤؤاأل، أو تعطيل وظيفة أحد لمريض ، مثل إتالف عضؤؤؤؤؤؤو من أعضؤؤؤؤؤؤا هل

 . ث عاهة، أو تفاقم علة، أو وفاةإحدا
م" مصطلحب الجزا ية في االصطالح الشرعيويعبَّر عن المسلولية            "انالضَّ

ر  الضؤؤؤؤؤؤؤمؤ ود، وجبر ، ورعاية الع ان في اإلسؤؤؤؤؤؤؤالم للحفؤاظ عل  الح و وقؤد شؤؤؤؤؤؤؤ 
ناة  ، والَحدِّ من االعتداء .األضرار، وزجر الج 

الشرا ع ال ديمة إل  المسلولية الطبية التي ت ع  ضوقد وردت اإلشارة في بع         
 8271)  شريعة حمورابيلك ما ورد في ذي حكمه، ومن عل  عات  الطبيب ومن ف

ف د  ،ة األول  في بالد ما بين الن رين .م ( الملك السادس من األسرة البابلي 8111ـ 
م ابل عالج المرض ، يت اضاه أن طبيب يح  للحددت تلك الشريعة األجر الذي 

ه، لالطبيب إذا ما فشل في أداء عم الع وبة التي توقع عل تلك الشريعة كذلك  وحددت
 :  اومما جاء في

( إذا أجرى الطبيب عملية جراحية كبيرة ألحد النبالء فأن ذ حياته حصل الطبيب 8)
ا ذا توفي النبيل فت طع يدأما إ ) العملة في ذلك العصر (عل  عشرة شواقل فضية 

 . 8، أما إذا تسبب الطبيب بوفاة أحد العبيد فإنه يعوض صاحبه بعبد آخرالجراح
واسطة مشرط معدني وشفي ذلك لطبيب رجالً مصاباً بجرح خطير ب( إذا عالج ا7)

ل ، فإنه يت اض  عشرة شواقطبيب خراجاً في عين المريض وشفاه، أو إذا ش  الالرجل
 . 7من الفضة

( إذا عالج الطبيب رجالً حراً مصاباً بجرح خطير بواسطة مشرط معدني وأدى 3)
في عين المريض ونتج عن ذلك ضيا  ذلك لوفاة الرجل، أو إذا ش  الطبيب خراجاً 

 . 3عينه، فت طع يد الطبيب
انخفض عؤؤدد  ف ؤؤدفي الع وبؤؤة أدت إل  نتؤؤا ج سؤؤؤؤؤؤؤلبيؤؤة،  إال أن هؤؤذه المبؤؤال ؤؤة         

األطباء في ذلك العصؤؤؤر إل  حد كبير مما أثر تأثيراً سؤؤؤي اً عل  حال الصؤؤؤحة العامة 
 في تلك البالد !

، وحدد شؤؤؤؤؤروطاً وواقعية ريعات أكثر عدالً اإلسؤؤؤؤؤالم وضؤؤؤؤؤع تشؤؤؤؤؤ ولما جاء          
لتحميؤل الطبيؤب المسؤؤؤؤؤؤؤلولية عن فعله مراعياً في ذلك طبيعة الم نة وما يعتري ا من 
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، وهذا ما سؤؤؤؤؤؤؤاهم جنب ا م ما كان حاذقاً في الصؤؤؤؤؤؤؤنعةمخؤاطر ال يمكن للطبيب أن يت
 مساهمة كبيرة بتطوير صنعة الطب وازدهارها في ظل الشريعة السمحاء .

 
 المسؤولية الطبية :أحكام 

، لطب م نة أخالقية بالدرجة األول إن م نة ا ب المهنة :دأـؤؤ المسؤولية الطبية و 1
 ،التحلي باألخال  الحميدة الفاضلةف ي من أكثر الم ن التي توجب عل  من يمارس ا 
مه خال       ،ه عزَّ وجلَّ عل  سا ر المخلوقاتألن ا تتعامل مباشرة مع اإلنسان الذي كرَّ

ت جميع الدسؤؤؤؤؤؤؤاتير الطبية منذ            أطباء اليونان ال دام ، من أمثال وقؤد نصؤؤؤؤؤؤؤَّ
بالعصر الذهبي م( مروراً 744 – 811) جالينوس .م ( و  313 – 014)  أبقراط

ن يتحل  الطبيب باألخال  الفاضؤؤؤؤلة، للطب اإلسؤؤؤؤالمي وحت  يومنا الحاضؤؤؤؤر عل  أ
، وذلك من أجل تجنب األخطاء وما علموالخبرة الكافية، وعدم ممارسؤؤؤؤؤة الطب ب ير 

 ينتج عن ا من أضرار قد تودي بحياة المريض .
ومن المعلوم أن ال ش سؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤل في الممؤؤارسؤؤؤؤؤؤؤات الطبيؤؤة نظراً لطبيعؤؤة هؤؤذه          

لربح ، أو الممارسؤؤؤؤؤؤؤات وخفا  ا ) إعطاء دواء بدالً من دواء آخر ب دف المزيد من ا
، إجراء عملية جراحية غير ضؤؤرورية م ابل ا مبلغ باهظ واسؤؤتيفاءح نة زهيدة الثمن 

 .. (ونحوها من الممارسات 
، ألن معظم يؤؤة يمكن التسؤؤؤؤؤؤؤتر علي ؤؤا أو إخفؤؤالهؤؤاكمؤؤا أن معظم األخطؤؤاء الطب        

، فمثالً هناك مضاعفات هو صح وما هو خطأ في هذا المجال المرض  ال يعلمون ما
، وهناك مضؤؤاعفات غير طبياً وفة تصؤؤاحب بعض الممارسؤؤات الطبية ال تعد خطأ مأل

 مألوفة تنتج عن الممارسات الخاط ة وت ع تحت طا لة المسلولية .
ف ذه المالحظات وغيرها تدل داللة واضؤؤؤؤؤؤؤحة عل  أن الممارسؤؤؤؤؤؤؤات الطبية          

تحتاج من الطبيب إل  ضؤمير حي ألن ا ممارسؤات ال يضبط ا ضبطاً صحيحاً سوى 
 ! هللا عزَّ وجلَّ  ةفاخملت وى واالضمير و
 لكن ا ال يمكنحد من الممارسؤؤؤؤات الطبية الخاط ة أما ال وانين الوضؤؤؤعية ف د ت        

، ألن ال وانين الوضؤؤؤؤؤؤؤعية يمكن في كثير من الحاالت التحايل علي ا تمؤامؤاً أن تمنع ؤا 
 واإلفالت من ع وبت ا .

ف ـ المسؤولية الطبية والخطأ الطبي : 2 لخطأ الطبي بأنه بعض الف  اء ا ل د عرَّ
ى مت، ي يفرضها القانون وواجبات المهنةإخالل الطبيب بواجبات الحيطة والحذر واليقظة الت)

، في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة ترتب على إخالله نتائج جسيمة

 . 0(والحذر حتى ال يضر  المريض
ونزيد هذا التعريف توضيحاً فنرى أن الخطأ الطبي هو كل ممارسة طبية          
في بيب أو من ، سواء مارس ا الطالمريض من جرا  ا ضرر غير معتاد يصيب
 . سواء كان الضرر بسيطاً أم جسيماً، عاجالً أم آجالً ، وحكمه
خيص التش الخطأ في  الطبيب ال يعد مسلوالً عنوبناء عل  هذا التعريف فإن         

 ال يعد مسلوالً عنإذا استعمل الوسا ل الممكنة والمتاحة لتشخيص المرض ، وكذلك 
ألن العلوم و ،ألن الشفاء ال يتح   دوماً المتف  عل  مناسبته للتشخيص؛  فشل العالج
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لل واألمراض وعالج ا عالجاً الطبية لم تكتمل بعد بحيث يمكن تشخيص سا ر الع
صر محاسبة األطباء عل  األصول العلمية الثابتة، وال يصح ، ول ذا السبب ت تملكداً 

 ل سأل أيضاً إذا كانت وساي  تلف عليه علمياً أو فنياً ، وال أن يسأل الطبيب عن أمر مخ
ت الطب لم يبال أو غير متوفرة في بعض األمكنة، أو التشخيص أو العالج صعبة المن

 بفا دت ا بعد .
 ظاهرة لألدوية خطأ طبياً ألن ا( Side Effects) وال تعد اآلثار الجانبية          

ليات متع ب الععادًة ما ، وكذلك المضاعفات المعتادة التي معتادة في مختلف األدوية
 ية .طبالخطاء من األات غير المعتادة فتعد ، أما المضاعفالجراحية ال تعد خطأ طبياً 

وحجمه والحكم عل  أنه خطأ طبي أم ال ، البد من الطبي ولتحديد نو  الخطأ         
وضؤؤؤؤع معيار ي اس به خطأ الطبيب ، وعل  غرار هذا المعيار يمكن ت دير حصؤؤؤؤول 

الذي ي وم عل  أسؤؤؤاس م ارنة هو الخطأ من عدمه ، ونعت د أن المعيار الموضؤؤؤوعي 
وى تفاعل الضؤرر ) الطبيب ( بطبيب مماثل له في التخصص وظروف العمل والمس

 . 3والخبرة
ومن ال ريؤب ح ؤاً أن الت دم الطبي ال ا ل الذي حصؤؤؤؤؤؤؤل في أيامنا الراهنة في         

ح ول الطب المختلفة لم يمنع حدوث األخطاء الطبية ، بل تدل اإلحصؤؤؤا يات عل  أن 
معدالت هذه األخطاء قد ضؤؤربت أرقاماً قياسؤؤية عالية جداً حت  في البلدان المتطورة 

دراسؤؤة واسؤؤعة أظ رت األمريكية نشؤؤرت جامعة هارفارد  7447ام صؤؤحياً ، ففي ع
وفاة / سؤؤؤؤنوياً ( في الواليات  110444ـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  000444أن األخطاء الطبية تسؤؤؤؤبب ) 

المتحدة ، وهو معدل يفو  معدل الوفيات التي تنتج عن حوادث المرور أو السرطان 
ين في المستشف  ( من المرض  المنوم %302أو اإليدز ، كما أظ رت الدراسة أن ) 

 وفي اسؤؤؤؤتطال  هاتفي يصؤؤؤؤابون بمضؤؤؤؤاعفات مرضؤؤؤؤية ناتجة عن األخطاء الطبية !
( من م أن م أو أحد معارف م  %07)  شؤؤخص ( أفاد 8344شؤؤمل ) أجرته الجامعة و

( من األخطاء الطبية %74كانوا ضحايا لألخطاء الطبية ، وبينت الدراسة كذلك أن )
عرضؤؤة لألخطاء الطبية هم ) األطفال ، المسؤؤنون ،  مرتبطة باألدوية ، وأكثر الف ات

 نزالء دور الرعاية الصحية ، المرض  المنومون لفترات طويلة ( .
في أسؤؤؤتراليا تبين أن األخطاء الطبية  7447وفي دراسؤؤؤة أخرى نشؤؤؤرت عام         

( في  %1ـؤؤؤؤؤؤؤؤ  1إعاقة ( من ا )  340444وفاة ( و )  810444تلدي سؤؤؤنوياً إل  ) 
( في دور الرعاية االجتماعية ،  %7ـؤؤؤؤؤؤ  8( في البيوت و)  %3ـؤؤؤؤؤؤ  7و)  العيادات

لطبية يمكن ( من األخطاء ا %21ومن أغرب النتا ج التي كشفت ا هذه الدراسة أن ) 
 لكن ا ألسباب مختلفة ال تجتنب !؟تجنب ا قبل حدوث ا، 

ة تكلفؤ ويترتؤب عل  حؤدوث األخطؤاء الطبيؤة تكؤاليف بؤاهظؤة جؤداً ، ف ي تزيؤد        
يوماً (  7،7دوالراً للمريض ( وتطيل فترة تنويم المريض )  7313العالج بنسؤؤؤبة ) 

 8110كما أن التعويضؤؤؤؤؤات التي تدفع م ابل األخطاء الطبية تزيد باطراد ، ففي عام 
وصؤؤؤل متوسؤؤؤط التعويضؤؤؤات في الواليات المتحدة إل  ) مليوني دوالر ( وارتفع في 
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، ضاً عن تلف عصبي أصاب أحد المرض ( تعوي مليون دوالر 2إل  )  7448عام 
 مليون دوالر ! 21وصل التعويض المالي في إحدى الحاالت إل   7443وفي عام 
وبنؤاء عل  هذه المالحظات ينب ي أن تأخذ األخطاء الطبية حظ ا من االهتمام         

 من األطباء حمايةن لوضؤؤؤع الخطط الكفيلة بالحد من ا، ومن قبل المخططين الصؤؤؤحيي
 م بة الوقو  في ا قدر اإلمكان حت  ال ي عوا تحت طا لة المسلولية الم نية .

م افي اإلسالم بالكثير من األحكل د حفلت النصوص  ـؤؤ شروط المسؤولية الطبية : 3
بَّب  م   :  صل  هللا عليه وسلم، من ا قول النبيُّ التي تتعل  بالمسؤلولية الطبية ط  ولم  ن ْ ت 

، ومع أن هذا الحديث النبوي يشؤؤير إل  صؤؤورة محددة  6(ضؤؤامن   ُيعلم منه طبٌّ فهو
، فإن العبرة بعموم النص بية وهو مزاولة الم نة دون تأهيلمن صؤور المسلولية الط

مارسؤؤة أن كل م صؤؤل  هللا عليه وسؤؤلم، فيسؤؤتنبط من قول النبي األصؤؤوليون لكما ي و
ية ، لع تحت طا لة المسلوطبية تتح   في ا الشؤروط التي توجب ) الضمان ( فإن ا ت 

 : في ثالث شروط الضمانوقد حدد الف  اء ، ويحاسب علي ا من ارتكب ا
ي :1  رفاً أو عادة . ( التعدِّ  أي مجاوزة ما ينب ي أن ي تصر عليه شرعاً أو ع 
 أي إلحا  مفَسدة بال ير . ( الضرر :2 
 . 2أي أن ال يوجد للضرر الحاصل سبب آخر غيره أدى إليه ( اإلفضاء :3 

فإذا تح  ت هذه الشؤؤروط فإن مرتكب ا يتحمل المسؤؤلولية ويضؤؤمن تعويض األضؤؤرار 
 التي نتجت عن ا .

وبنؤاء عليؤه فؤإن الطبيؤب ومن في حكمؤه ممن يزاولون الم ن الطبية يتحملون         
بية ، سؤؤواء حدثت األضؤؤرار نتيجة مسؤؤلولية األضؤؤرار التي تنتج عن ممارسؤؤت م الط

اسؤؤؤتخدام أدوات ووسؤؤؤا ل وأج زة ، أو حدثت بسؤؤؤبب خطأ أو ت صؤؤؤير أو عدم متابعة 
حالة المريض بالصؤؤورة المطلوبة ، أو عدم إجراء ما يلزم من تشؤؤخيص أو عالج أو 
فحوص ، أو عدم  اسؤؤؤؤتشؤؤؤؤارة ذوي الخبرة واالختصؤؤؤؤاص إذا كانت الحالة تسؤؤؤؤتدعي 

 االستشارة .
وهنؤاك مسؤؤؤؤؤؤؤلوليؤات أخرى يتحمل ؤا الطبيؤب ومن في حكمؤه إذا مارس إحدى        

الممؤارسؤؤؤؤؤؤؤات المحظورة شؤؤؤؤؤؤؤرعؤؤاً كؤؤاإلج ؤؤاض ب ير مبرر شؤؤؤؤؤؤؤرعي ، أو نحوه من 
 الممارسات التي يحرم ا اإلسالم .

 ، وما ينطوي عليه منة  المختلفة  طبيعَة العمل الطبيوقد أدركت المذاهب  الف  يَّ       
يتجنب ا م ما  ( ال يسؤؤؤؤؤؤتطيع الطبيب أن Complicationsأخطار ومضؤؤؤؤؤؤاعفات ) 

، ولؤذلك اتجه الف  اء إل  رعاية الطبيب عنؤايؤةأوتي من علم وخبرة، وم مؤا بؤذل من 
 ،المضؤؤؤؤؤؤاعفات التي قد تنتج عن عمله ومن في حكمه والتخفيف من مسؤؤؤؤؤؤلوليته عن

 الطبيب ومن في حكمه إذا ما راع  الشروط اآلتية : واتف وا عل  أنه ال ضمان عل 
أي عارفاً ) باألصؤؤؤؤؤول الثابتة  ( أن يكون من ذوي المعرفة في صؤؤؤؤؤناعة الطب :1 

 ، التي يجب أن يلمَّ ب ا كل طبيبلي ا نظرياً وعملياً بين األطباءوال واعد المتعارف ع
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ما دام من أهل  حكمه، فال ضمان عل  الطبيب ومن في  1وقت قيامه بالعمل الطبي (
ل  النحو الؤذي نتج عنه الضؤؤؤؤؤؤؤرر قد وقع عفعؤل ال، أي أن يكون المعرفؤة ولم يخط 

ر  عل  المعتبر عنؤد أهل الصؤؤؤؤؤؤؤنعة ح الحنفية  بالَحج  ، كما نبين بعد قليل .. وقد صؤؤؤؤؤؤؤرَّ
، وقالوا بمنعه من المداواَة أو ال يعرف أصؤؤؤوَل الطبالطبيب الجاهل الذي ال ي حسؤؤؤن 

 . 1نةمزاولة الم 
ن له بمزاولة المهنة :2  ذ  أي أن يحصؤؤؤل عل  ترخيص رسؤؤؤمي بممارسؤؤؤة  ( أن ُيؤ ْ
 ، من الج ة ذات االختصاص  ) وزارة الصحة غالباً ( .طبال
ويشؤؤؤؤترط أن يكون اإلذن معتبراً شؤؤؤؤرعاً ، فإذا  ( أن يأذن له المريُض بمداواته :3 

ه، ولم يتجاوز ما أ ذن فيهن الطبيب حاذقاً، ولم تجن  كان اإلذن معتبراً وكا رى ، وسؤيد 
أما إذا  ،َفَعَل فعالً مباحاً مأذوناً فيه، ألنه إل  المريض، فإن الطبيب ال يضؤؤؤؤؤمنالتلف 
ما  نه يضؤؤمنفإ ضؤؤررغير معتبر شؤؤرعاً، فأدى إل  ، أو بإذن ب ير إذنالطبيب طبَّب 

 . 84رترتب عل  فعله من ضر
فإذا أعط  للمريض جرعة من الدواء  المداواة :( أن ال يتجؤاوز ما ينبيي له في 4 

، أو ما شؤؤؤؤابه ذلك من أو قطع من العضؤؤؤؤو أكثر مما ينب ي أكبر من الجرعة المحددة
ل مسؤلولية فعله، فتجاوزاتال ، ويلزم بضؤمان ما نتج عن فعله من أضرار ، إنه يتحمَّ

في الخطأ  سؤؤؤؤؤؤواء كان فعله عن خطأ أو ت صؤؤؤؤؤؤير أو ج ل أو اعتداء ، إال أنه ال يأثم
 . 88ويأثم في الت صير والج ل واالعتداء

ُدها وتبوبصورة عامة فإن )         يُِّن التزامات الطبيب مناُطها القواعُد المهنيَُّة التي تحدِّ
ك  مداها رِّ ، فالمخالفة الواضحة للمبادئ المسلَّم بها في الفنِّ الطبيِّ هي وحدها التي يمكن أن ُتح 

م  أن ُيعمل حساب  لعجز البشر، فالفنُّ الطبيُّ لم يكتملوال ج   مسؤوليَّة  الطبيب .. ر ، وتقتصر 
اهُ أنه ال يصحُّ أن ُيسأل الطباء على األصول العلمية الثابتةمحاسبة األ طبيُب عن أمٍر ، ومؤدَّ

، والرأُي أنَّ رد وجود رأي مؤيد لتصرفه يشفع له وي ُحولُ دون مؤاخذته، ومجمختل ٍف عليه فنياً 
َّ ن كلَّ  ل اُطُه شمن يقوم بوظيفٍة ذاِت نفٍع اجتماعي يجب أن ُترفع عن عاتقه المسؤولية حتى ال ُيش 

 . 87(فتضارَّ المصلحُة العامةُ 
لكن البد من التنبيه هنا إل  أن هناك بعض الحاالت االستثنا ية التي قد تضطر        

 ومثال ذلك الطبيب الطبيب للخروج عن ال واعد المتعارف علي ا عند أهل الصنعة )
الذي يستدع  فجأة داخل طا رة ركاب في الجو إلن اذ حياة مريض عل  متن ا يوشك 

 ، ففي مثل هذهالمريضالمرضية التي أصابت حالة العل  الموت دون علم مسب  ب
الظروف االستثنا ية قد يضطر الطبيب إل  التحلل من االلتزام باألصول العلمية 

وذلك وف اً  ،با  األصول العلمية المتف  علي اعليه من مخالفته ات، وال مسلولية المتبعة
وكذلك  ،في من المسلولية في حالة الضرورةلل واعد العامة في الف ه المدني التي تع
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رورات مية بأن الضوف اً لما ت ضي به ال اعدة الف  ية األصولية في الشريعة اإلسال
ر ب درتبيح المحظورات ها .. وأيضاً إذا فوج  الطبيب بحالة ، وأن الضرورات ت دَّ

ي ، وكانت حياة المريض فموجوداً غيره لي وم بالعمل الطبيمستعصية عليه ولم يكن 
، جاز له أن يخرج عن األصول ب بالعملخطر ال يحتمل االنتظار إذا لم ي م الطبي

ن م، ونجد في ذلك المادة الحادية عشرة في ذلك من أجل إن اذ حياة المريضالعلمية 
الال حة التنفيذية لنظام مزاولة م نة الطب في المملكة العربية السعودية التي تنص 
عل  ما يلي : ال يجوز للطبيب في غير حال الضرورة ال يام بعمل يجاوز اختصاصه 

 . 83أو إمكانياته (
فإذا وقع من أن يكون الخطأ الطبي جسيماً ) في ملاخذة الطبيب وال يشترط          
لب ، واقتنع القاضي بذلك دون أن يتطقاطعة عن المبادئ الفنية الثابتةفعل  يخرج بصفة الطبيب 

، فال عليه بعد ذلك إذا قضى بمسؤولية الطبيب ل بنفسه في األمور الطبية الفنيةاألمر منه التوغ

ب عليهع رر المترتِّ الم ابل ، فإن الطبيب في و 80(سواء كان خطًأ جسيماً أو يسيراً  ،ن الضَّ
ال يكون مسؤواًل عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أن الطبيب ن في حكمه ) وم

ل  العناية  الالزمة  ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص  ب ذ 

 . 83(المرض وعالجه 
 ال وانين الوضعية قد شددت في ع اب الطبيب ومن فيومن ج ة أخرى نجد        

، ة حت  وإن لم تخالط ا أخطاء طبيةحكمه إذا ما است ل م نته في ممارسات محظور
ن الع وبات األردني تنص عل  أن ( من قانو 377وعل  سبيل المثال فإن المادة ) 

كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة حامل برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى )

إذا كان مرتكب الجرائم عل  ) من ال انون نفسه  373المادة وتنص (  ثالث سنوات
المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدالنياً أو قابلة يزاد على المدة مقدار 

 . 81(ثلثها 
رة ( من قبل وزا لجنة طبية شرعيةيحسن أن تتشكل )  ـ لجان المحاسبة الطبية : 4

تح ي  في أخطاء ، م مت ا الوالطب وال انون ن خبراء في الف هالصحة مكونة م
ليات ، وتحديد المسلوأي الفني والشرعي وال انوني في ا، وإبداء الرالممارسات الطبية

ظم أن توضع اللوا ح ال انونية التي تنيجب ، والع وبات المستح ة عل  المتسببينو
سن ، كما يحمالتب عل  كل خطأ أو ت صير أو إهعمل هذه اللجنة والع وبات التي تتر

تشكيل لجنة مماثلة في كل مستشف  أو ملسسة صحية كبيرة لإلشراف عل  أداء 
ا لة ، والتح ي  في ال ضايا التي ت ع تحت طين في ا من أطباء وممرضين وفنيينالعامل

 . ، وذلك حماية للمرض  وحماية للمستشف  والملسسة الصحيةالمسلولية الطبية
نظراً لخطورة النتا ج التي تترتب عل   والتأمين الطبي :ـؤؤؤؤؤؤؤؤؤ المسؤؤؤؤولية الطبية  5

األخطاء الطبية وجسؤامة المسلولية التي ت ع عل  عات  الطبيب وأفراد الطاقم الطبي 
في حؤؤال ارتكؤؤاب أحؤؤد هؤؤذه األخطؤؤاء ف ؤؤد فرض كثير من دول العؤؤالم التؤؤأمين الطبي 
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، علماً خطاء م ألية أضؤؤؤرار نتيجة تلك األلضؤؤؤمان ح و  المرضؤؤؤ  في حال تعرضؤؤؤ
بأن التأمين الطبي ضؤؤؤؤد األخطاء الطبية ال يعني إعفاء الطاقم الطبي من المسؤؤؤؤلولية 

 . نظمة الطبيةأو مخالفة األزا ية والمدنية في حال الت صير الج
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