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        مقدمة عن األخالقيات الطبيةمقدمة عن األخالقيات الطبيةمقدمة عن األخالقيات الطبيةمقدمة عن األخالقيات الطبية

  :تعريف األخالق

تعرف األخالقيات بأنها المبادئ األساسية التي تقوم عليها القوانين واألعراف وفقًا للقواعد   
المعمول بها التي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة ، بوصفها قواعد بناءة لضبط السلوك تستهدف 

  . عالقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئةتحديد األفعال وال
في مفهوم األخالقيات من أن يكون مقنعًا للعقل ، وذلك " يجب" أو " ينبغي" والبد لكل ما   

باعتماده على المنطق، واتصافه بالتناسق والتماسك، وارتكازه على الحقائق والمعطيات الدقيقة، وقابليته 
  .ة بالعدل واإلنصافللتطبيق على الناس كاف

الطبي المتداولة قديمًا وفي الدساتير  وٕاننا لنجد مبادئ الحق مبثوثة في مختلف صيغ الَقَسمْ   
  . المهنية المتعلقة بأخالقيات البحوث الطبية

وال تحول الحدود الجغرافية دون تطبيق أخالقيات الطب في أي مكان، فالناس على الرغم من اختالفهم 
، إال أنهم جميعًا يتفقون على قيم معينة ، أهمها كرامة اإلنسان التي تمثل قيمة ال تقبل  وتباين ثقافاتهم

  . المساومة
  : الممارسة الطبية واألخالقيات

منذ بواكير الحضارة اإلنسانية والممارسات الطبية في جميع الثقافات تنظمها مدونات أو دساتير   
ووصية الطبيب المسلم صالح الدين بن يوسف " َسْم أبقراطقَ " لألخالقيات ومن هذه المدونات المعروفة 

  . الكحال الحموي
  : قسم أبقراط
أقسم باهللا العظيم رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل عالج ، أن المعلم لي "   

نفعة هذه الصناعة بمنزلة آبائي وأواسيه وٕاذا احتاج إلى مال واسيته وواصلته من مالي، وسوف أسعى لم
وسأستشير زمالئي في  –إذا كنت ال أعرف شيئًا  –وسوف ال أخجل المرضى بكل أمانة دون تفريط 

  . المهنة من أجل شفاء المريض
  سأحترم خصوصية المريض

  وال أعطي إذا طلب مني دواًء قتاًال وال أشير بمثل هذه المشورة 
  .وال أساعد في إسقاط جنين

  . ى الزكاة والطهارة ، وأحافظ على أسرار البيوتواحفظ نفسي في تدبيري وصناعتي عل
  . ولن أحنث بهذه القسم ما حييت
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    وصية الطبيب المسلم صالح الدين بن يوسف الكحال الحموي لتلميذه الذي يأخذ عنه الطب

  
على يديه،  العافية واعلم أن هذه الصناعة منحة من اهللا تعالى يعطيها لمستحقها، حتى تجري"   

ناء من الناس، ويشار إليه في صناعته ويطمأن إليه فيما يعتمده، وفي اآلخرة األجر فيحصل له الث
ق اهللا عظيم خصوصًا الفقراء والعاجزين ، مع ما يحصل لنفسك للخوالمجازاة من رب العالمين، ألن النفع 

النقاء من كمال األخالق ، وهو خلق الكرم والرحمة فيجب عليك حينئذ أن تلبس ثوب الطهارة والعفة و 
والرأفة ومراقبة اهللا تعالى ، وخاصة في عبورك على حريم الناس، كتومًا على أسرارهم ، محبًا للخير 
والدين ، مكبًا على األشتغال في العلوم ، تاركًا الشهوات البدنية، معاشرًا للعلماء مواظبًا للمرضى، حريصًا 

  ". تؤثر الضعفاء من مالك فافعل في جلب العافية لهم وٕان أمكنك أنمتحليًا  مداواتهم، على
  

  :مبادئ األخالقيات المتعلقة بالمهن الصحية ومنابعها
. إن القيم الدينية والفلسفية والعقائدية والثقافية هي المنابع الرئيسية ألخالقيات المهن الصحية  

راء بوجه عام وٕان مهد األديان السماوية ، ومن المبادئ التي تتوافق عليها اآل نهويتفرد الشرق األوسط بأ
  : اختلفت في بعض تفاصيلها من ثقافة إلى أخرى المبادئ اآلتية

الحياة حق لكل إنسان ، وهي مقدسة محترمةُ مداَفع عنها، وقيمة النفس البشرية الواحده تعدل  .١
... قيمة البشر جميعًا، واالعتداء على حياة أي نفس بشرية ولو كانت جنينًا أو شيخًا أو معوقاً 

علمًا بأن هذا اإلحياء في مفهوم اإلسالم ليس مقصورًا على اإلحياء ... على البشر جميعاً عدوان 
 .البدني ، بل يتعداه إلى اإلحياء النفسي والروحي واالجتماعي

بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ويقتضي تكريمه هذا " ولقد كرمنا بني آدم" اإلنسان مكرم  .٢
ضي تكريمه احترام شخصيته، واحترام قتاة كاملة ، كما يفاالمحافظة عليه في صحة تامة ومع

خصوصياته وأسراره، واحترام حقه في الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بأي اجراء 
طبي سوف يتعرض له، واحترام حقه في كونه وحده هو صاحب القرار فيما يتعلق بشئونه 

 . الصحية مادام ذلك في إطار هذه القيم

إن اهللا يأمر " يمة جوهرية في نظر الدين ألنه غاية أساسية من غايات إرسال الرسل العدل هو ق .٣
يم الرعاية الصحية على ومن الضروري تحقيق العدالة والمساواة في تقد". بالعدل واإلحسان

الصعيد الفردي والمجتمعي سواء كانت رعاية وقائية أو عالجية دون أدنى تمييز بينهم بسبب 
 . أو االنتماء السياسي الجنس أو العرق

وهي  ".إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان" بها اإلحسان وهو قيمة جوهرية أمر اهللا سبحانه وتعالي  .٤
وهي تتضمن أيضًا صحوة الضمير ومراقبة اهللا . تتضمن معنى الجودة في تقديم الرعاية الصحية
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ونحن " د اهللا كأنك تراهاإلحسان أن تعب" في كل تصرف وسلوك كما يقول صلى اهللا عليه وسلم 
نعلم أن مفوهم العبادة في اإلسالم يشمل كل تصرفات اإلنسان في هذه الحياة والتي تتوجها النية 

 . الخالصة هللا في كل عمل من األعمال

م جواز اإلضرار بالنفس أو بالغير أو اإلضرار بالمجتمع بأي دال َضرَر وال ِضرار ويراد به ع .٥
لى ذلك عدم تعريض المريض إلى أي إجراء تشخيصي أو عالجي شكل من األشكال ويترتب ع

 .شأنه تعريضه إلى الضرر أو الخطريكون من 

 :مكارم األخالق ومنها .٦

a( وهي صفة أساسية من صفات المؤمنين: الصدق. ) َه َوُكوُنواُقوا اللِذيَن آَمُنوا اتَها الَيا َأي
اِدِقين ١١٩التوبة .)َمَع الص. 

b( زاهةاألمانة والن. 

c( التواضع واحترام اآلخرين. 

d( الصبر والحلم. 

e( العطف والمحبة. 

f( اإلنصاف واالعتدال. 

g( محاسبة النفس. 

h( البعد عن محقرات األمور وصغائرها. 
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  :مقدمة  
   

القسم " إن آداب مزاولة مهنة الطب موجودة منذ القدم، ومازالت عليه حتى اآلن، فقد وضع أبقراط  
، إال أن أهميتها اليوم هي أكثر بكثير من السابق وذلك بسبب أن هذه ، وكتب ابن سينا عن ذلك" الطبي

اآلداب واألخالق المهنية كانت قديمًا مرتبطة بتعاليم الدين وحيث كان التدين عند الناس معلمًا واضحًا 
  .في حياتهم

مزاولة عشر فقد أصبح الدين هامشيًا في حياتهم وأصبحت آداب الأما في نهاية القرن الهجري الرابع 
  : وذلك لسببين.. وأخالق المهنة مقلقة ومؤرقة 

حياة وأطفال تطور التقنيات الطبية التي أدت إلى ظهور معضالت طبية جديدة مثل انعاش ال: األول
  . له أبعادًا خلقية وأدبية على حياة الناساألنابيب وغيرها مما  اصبح 

فقد وجد الطبيب الغربي .  قبل األطباء الممارسينواألخالقية من زيادة نسبة الخروقات األدبية : الثاني
جزءًا من ممارسته الطبية في حياته ، نفسه محاطًا بمعضلة، ألن القيم األخالقية وارتباطها بالدين ليست 

  .لذلك كان البد من صياغة وتهذيب آداب هذه الممارسة من جديد
ختلف عن النظام الوضعي، فالنظام لم يواجه المسلمون مثل هذه المعضلة، ألن النظام اإلسالمي ي

اإلسالمي مبني على أسس متكاملة من اآلداب واألخالق بحيث يستطيع من خالل ذلك التعامل مع 
جميع المشكالت الطبية وحلها بطرق مشروعة، ناهيك عن مرونته وقابليته للتكيف والتفاعل مع الكثير 

  . من القضايا المعاصرة
ا بحاجة إلى نظام وضعي جديد يتحدث عن اآلداب واألخالق ألن مثل وفي الحقيقة أن المسلمين ليسو 

  . هذا النظام موجود أصًال في منهاج حياتهم اليومي
  

  :نقض نظرية اآلداب واألخالق الغربية  
  

معضلة متزايدة باستمرار ) وليس المقصود به المكان الجغرافي بل الثقافة الغربية( يواجه الغرب   
  . بعاد الدين عن ممارسات حياتهم اليوميةآلداب مزاولة المهنة وذلك بسبب إ ةمع المفاهيم األخالقي

فمنذ بداية الخمسة قرون الماضية من المدنية التي أعقبت حركة النهضة األوروبية وقواعد األخالق لديهم 
يهم تتطور وتتبدل بحسب المنطق من خالل مشاكلهم التي يواجهونها في حياتهم، ، فاألخالق بالنسبة إل

إن المنطق قد يكون ضعيفًا أو . هوم عام جماعي متفق عليه عما هو صحيح وعما هو خاطئفهو م
  . إذا لم يرتكز على نظام مترابط يحمي هذه القيم األخالقية ويحافظ على بنائهامتغيرًا 
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عريفًا ت يوجدأو يتبدل في مواجهة المواضيع األخالقية وحتى أنه ال كما أن القانون الغربي قد يتغير 
واضحًا عما هو ال أخالقي ، ونتيجة لذلك فهو ال يعتبر جميع الممارسات الالأخالقية غير مقبولة وال 
يعتبر جميع الممارسات األخالقية مقبولة، فهو يمنع أحيانًا بعض الممارسات المقبولة ويتعامل بتناقض 

زوج من امرأتين ولكن من جهة فعلى سبيل المثال يعاقب القانون بشدة الرجل المت. مع بعضها اآلخر
أخرى ال يعاقب القانون الرجل نفسه إذا كانت له ارتباطات مع أربعة نساء اتخذهن كصديقات له وأنجب 

  . بل ويعترف بأبوته لهم وبالحقوق المالية والميراث والنفقة على المرأة واألوالد.. منهن األوالد
  

ها من حكم المنطق ، بل وال توجد نظرية غربية واحدة هذه هي النظرية األخالقية التي استمدت تشكيالت
متكاملة تستطيع حل هذا الموضوع ألن ذلك يعود ألسباب تاريخية وقديمة حيث تأثرت الديانة المسيحية 

، وخالل عصر النهضة أصبح دور الكنيسة المسيحية هامشيًا بالديانة الرومانية واليونانية الوثنية 
ألفكار والمعتقدات الرومانية واليونانية بالظهور من جديد مما شكل وضعًا ومحدودًا مما أتاح لبعض ا

في القرن معقدًا وفلسفيًا لمفهوم األخالق في الثقافة الغربية، ثم انتشرت العلمانية بالتدرج حتى أصبحت 
  . العشرين متغلغلة في شتى مناحي الحياة

في القيم األخالقية وحصره في دائرة ضيقة تهميش وتحجيم دور الدين هي  هذه الظاهرة سمه  على أن 
  .من المعتقدات الشخصية لكل فرد في األمة
انكارا للقيم األخالقية ألن األخالق مرتبطة بالدين، لذا فشل نظام إن عولمة القانون الغربي هو في جوهره 

د احتاجت إلى ب المزاولة ، ألن المواضيع التي استجدت في هذا المضمار قادلعولمة في مجال الطب وأا
لحاجتهم اعتبارات دينية ، فوجد األطباء والمجتمع بمجمله أنفسهم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي 

  . الفتقار هذا النظام لعماد األخالقو دينية، العتبارات الا هذه إلى
ة الدولة كما أنهم فشلوا في استحداث نظام أخالقي طبي جديد الفتقارهم إلى تطبيق قوة القانون من سلط

  . وافتقارهم إلى تطبيق قانون األخالق بقوة من وازع الذات أو الضمير
عوا جحر تبوا) أصول الفقه( قد تركوا تراثهم الغني باالفكار  موأنه لمن المؤسف حقا أن المسلمين اليو 

  . الغربيين ونظرياتهم وقوانينهم
  

" أبقراط" يات المهنة الطبية تكمن في قسم يعتبر الغربيون أن نقطة االرتكاز األولى في المنطق ألخالق
  .. وقد عزز ذلك برؤية الفالسفة والمفكرين الغربيين لتطوير النظرية األدبية لحل المشكالت العملية

يعتبران الرائدان في ارساء قواعد وأسس آداب الممارسة الطبية  Beauchamps & JF Childressإال أن 
  . الحديثة عند الغربيين
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  :األخالق الغربيةنظرية 

 خالقية األنظريات ال العديد منفهناك  FJ Childressو   Beauchamp'sحسب نظرية من   
تعجز كل منها على حده أن تضع حال لجميع المعضالت األدبية واألخالقية ، وال يتوفر في أي والتي 

طيع من خاللها تحقيق الغاية منها وضوحًا أو ترابطًا أو كماًال أو إدراكًا واضحًا أو بساطة وواقعية تست
  .منها ، وقد تحتاج إلى عدة نظريات مجتمعة لحل مشكلة أدبية معينة وهذا بالطبع ثقيل ومربك

  
، حيث يحكم على الفعل بأنه جيد أو سئ من خالل  نظرية المنفعة أو الفائدةفهناك مثًال  .١

ما يمكن من إيجابيات وبأقل مقارنته بنتائجه جيدة أم سيئة؟؟ وبأن المنفعة تتحقق بتقديم أقصى 
ما يمكن من سلبيات ، إال أنها أخفقت حين تعاملت مع األفعال الغير أخالقية على أساس 

  . المنفعة
  

 )م١٧٢٤ –١٨٠٤(عمانوئيل كان  Kantianمعتمدة على فلسفة وهي  نظرية االلتزاموهنالك  .٢
اليد والفطرة والضمير ط ، ورفض بدوره التقوالذي أشار بأن األخالق تعتمد على المنطق فق

اجتماعيًا هو الذي يبرر الفعل ،  مقبولالوالعواطف في الحكم على األخالق ،وادعى بأن السبب 
  .وبأن الفعل مستند أساسًا على االلتزام االخالقي

اخفقت في حل االلتزامات المتناقضة ألنها تعتبر القوانين االخالقية كاملة أو   Kantianولكن نظرية 
  . مطلقة
والمعتمدة على احترام حقوق اإلنسان وخصوصياته وحياته وحريته والتعبير  نظرية الحقهنالك و  .٣

عن آرائه ، ولكنها تركز على الحقوق الفردية مما يخلق جوا عدائيًا بينهم ، ناهيك عن أن الحقوق 
  . الشخصية قد تتعارض في بعض األحيان مع الحقوق العامة

تنص على أن األخالق مرتبطة بالتقاليد االجتماعية والمتضمنة  التي النظرية االجتماعيةوهنالك  .٤
  ... .العتبارات األفعال الحسنة واألهداف االجتماعية والتقاليد

هذه النظرية ترفض نظرية الحق الفردي ، إال أنها واجهت مشكلة تكمن في صعوبة الوصول إلى 
  .وم وما تحويه من خالفات اجتماعيةمفاهيم القيم االجتماعية في حياتنا المعقدة الي إجماع على

والتي تستند أساسًا على العالقة بين الطبيب والمريض وعلى  الروابط االجتماعيةوهنالك نظرية  .٥
الروابط العائلية ، فعلى سبيل المثال قد يرتبط العمل األخالقي بمنع حدوث أي شئ من شأنه 

  . قطع الروابط العائلية
التعامل وتحديد المشاعر العاطفية والنفسية التي تشتمل عليها  والمشكلة في هذه النظرية صعوبة

  . هذه العالقة
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والتي تعتمد على قرارات عملية تناقش فيها كل حالة على حدة  نظرية الحالة أو الوضعوهنالك  .٦
  . ولكنها قد تعطي نتائج مختلفة لحاالت متشابهة في طبيعتها وهي أيضًا عرضة بشدة للتحيز

  
  : ة عند الغرباألسس األخالقي

    
  : فهنالك أربعة قواعد لهذه األسس Childress and Beau champsحسب تصنيف   
 . وهي منح المريض الحق في ابداء رأيه واألخذ بقراره في االجراء الطبي: قاعدة الذاتية .١

 . وهي االبتعاد عن كل ما يؤذي المريض: قاعدة دفع الضرر .٢

 . ة والمعقولية ومواجهة التكاليف أمام حدوث المخاطروهي كل ما يحقق الفائد: قاعدة المنفعة .٣

وهي النظر والبحث في المنفعة والتكلفة والمجازفة من المخاطر المحتملة بطريقة  : قاعدة العدالة .٤
 . موضوعية

إن هذه األسس وٕان وجد فيها بعض التطابق مع قواعد الشريعة اإلسالمية إال أنها ليست في شمولية 
كما أن تطبيقها العملي يتطلب سن قانون جزة عن تغطيتها الكاملة للموضوع، تبقى عامقاصد الشريعة ، و 

  يحميها وينظم عملها 
ولكن النظام اإلسالمي يمكنه أن يفيد كثيرًا في تعديل وتصويب نظرية اآلداب واألخالق عند الغرب من 

  . خالل ضوابطه الفقهية الشمولية
  

  :الصفات العامة لألخالق اإلسالمية

، أما القوانين " الخالق" من مصدر إلهي  همستمد هاب واألخالق في اإلسالم أمر حتمي ألنااألد إن
  . واقع الحياة في الوضعية فهي ال تستمد من  تشاريع إلهية لذلك تفشل

فما على اإلنسانية سوى تطبيق تعاليم اإلسالم في حياتها اليومية وبالتالي ستتجنب تلقائيًا جميع 
  ).المباح( وتقوم بجميع الممارسات الثابتة األخالقية ) الحرام( الأخالقية الممارسات ال

فاألسس الثابتة لألخالق تصلح لكل زمان ومكان، أما .  كما أن هذه التعاليم ثابتة وفي نفس الوقت متغيرة
ال يفصل فاإلسالم التطبيقات المفصلة والدقيقة لهذه األسس فهي متغيرة حسب تطور العلوم والتكنولوجيا، 

بين اآلداب واألخالق، كما أنه ال يفصل بين اآلداب والشريعة، والشريعة اإلسالمية تضم مجمل هذه 
  . اآلداب واألخالق والقوانين

له القدرة على التمييز بين ما هو ) إذا لم يتأثر بوساوس الشيطان( ويعتبر اإلسالم أن العقل اإلنساني 
حياة ما عدا بعض المعضالت الغامضة التي يحتاج فيها صواب وما هو خاطئ في معظم مشكالت ال

  . للوصول إلى النتائج الصحيحة) كالوحي( العقل اإلنساني إلى مؤشرات خارجية لحلها 
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األخالق الطبية كباقي الممارسات األخالقية في شتى مجاالت الحياة، وليس لألطباء  االسالم كما يعتبر
حدث عنه اليوم عن أخالقيات المهنة الطبية ما هو إال أسس أخالقيات خاصة بهم دون غيرهم، وما نت

  . أخالقية عامة استخدم فيها هذا المصطلح ألغراض وأهداف طبية
قد يستغرب البعض أن بعض المشكالت الطبية يمكن حلها بتجنبها، وهذا جزء من التعاليم اإلسالمية في 

دع ما يريبك إلى ما ال " نتجنب الشبهات  اجتناب الشبهات، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم علمنا كيف
  ".يريبك

ريعة ومما سبق نخلص إلى القول بأن النظرية األخالقية في اإلسالم تتمحور حول منظومة مقاصد الش
  :تعمل وفق خمسة أهداف هيوالتي 
 حفظ الدين .١

 حفظ النفس .٢

 حفظ النسل .٣

 حفظ العقل .٤

 حفظ المال .٥

األهداف الخمسة حتى تعتبر أخالقية، وحتى يتم تحقيقها  وأن أية مداخلة طبية يجب أن تحقق جميع هذه
 يجب أن تكون هذه األهداف مرتبطة ووثيقة الصلة بالممارسة الطبية المستمدة من األسس الشرعية

  :االتيه
 "القصد" النية  •

 "اليقين" التأكد  •

 "الضرر" األذى  •

 "المشقة" التعب  •

 "العادات" األعراض  •

 

  : ريعة مقاصد الش= األهداف الطبية 
    
  :حفظ الدين .١

  .وهو مرتبط بحفظ الصحة الجسدية والصحة العقلية
وحفظ الدين مرتبط بالعبادة التي يسعى كل إنسان لتحقيقها ، لذلك يعتبر العالج الطبي مساهمًا رئيسيًا في 

الصالة  العبادة بتوفير الصحة الجيدة لإلنسان العابد سواء العقلية أو الجسدية كي يقوم بواجب العبادة من
كما أن التوازن .  والصيام والحج، أما اإلنسان الضعيف فليست له المقدرة على آدائها بشكلها السليم
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العقلي هام جدًا للفهم الصحيح للعقيدة السليمة البعيده عن االنحرافات الخاطئة وألن العقيدة هي أساس 
  . الدين
  

  :حفظ النفس .٢

الوفاة ألن ذلك بيد اهللا وحده، ولكنه يحاول الحفاظ على إن الطب ال يمكنه منع او تأخير حصول وقت 
فالطب يساهم في الحفاظ على الحياة واستمراريتها بواسطة .  أفضل مستويات الصحة لحين وقت الوفاة

  .المحافظة على الوظائف الفسيولوجية للجسم بشكلها الجيد
  . لعالج أو بإعادة التأهيلوالتخلص من المؤثرات المرضية التي تفتك به سواء بالوقاية أو با

  
  : حفظ النسل .٣

يولي الطب اهتمامًا باألطفال وبصحتهم ويعتبرها أساسًا لنشأتهم بشكل صحي وسليم لحين البلوغ، كما 
بل ويتعداه إلى العناية بالمرأة الحامل وبالمولود . يهتم بمعالجة العقم عند الذكر أو األنثى لتحقيق االنجاب

  . ه بشكل صحي وسليمبعد الوالدة لتتم تنشئت
  

  :حفظ العقل .٤

إن دور الطب مهم جدًا في هذا المجال ، فإذا ما وجد مرضًا جسميًا عند المريض وأدى هذا المرض 
لتوتر او قلق نفسي وعقلي عنده فإن القلق يزول بمجرد زوال العلة المسببة للمرض كما أن معالجة 

ائفه النفسية واإلدراكية بشكلها السليم حالالت العصاب أو الذهان تجعل المريض يحافظ على وظ
كما أن معالجة االدمان الكحولي واإلدمان على العقاقير تمنع حدوث االضطرابات السلوكية .  والمتوازن
  . المختلفة

  
  :حفظ المال .٥

إن صحة األفراد مهمة جدًا ألنهم مصدر الثروة الحقيقية للمجتمع ولهذا يتوجب رعايتهم ومعالجة أمراضهم 
اية من حدوثها ، فالمجتمعات التي تنتشر فيها األمراض هي قليلة االنتاج نسبة إلى المجتمعات ذات والوق

  .األفراد األصحاء
قد يتعارض في بعض الحاالت االستثنائية مع بعض االمراض التي تستعصي على إال أن هذا المفهوم 

ها، وٕان ؤ لها في أمراض أخرى يمكن شفاالعالج وتستهلك طاقات وأمواًال طائلة قد يفيد استخدامها واستغال
  .مثل هذه الحاالت يمكن حل الخالف فيها بالرجوع إلى تطبيق مفهوم قواعد الشريعة
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  قواعد الشريعة= األسس في الممارسة الطبية 

  
  :قاعدة النية .١

وتضم تحت عنوانها حل الكثير من المعضالت الطبية التي " بالقصد" وهي أولى األسس وتسمى   
األمور "الطبيب خالل ممارسته والتي يمكن الحكم عليها من خالل النية أو القصد على اعتبار أن تواجه 

الممارسات وهذا يستدعي من الطبيب أن يستنير بضميره، فهنالك الكثير من االجراءات و  "بمقاصدها
هره مقبوًال الطبية التي تخفي عن أعين الناس ، فقد يتخذ الطبيب قرارًا بشأن مريضة قد يبدو في ظا

ومرضيًا إال أن في نيته أمرًا مختلفًا تمامًا عما هو ظاهر، ومثاًال على ذلك الطبيب الذي يحقن المورفين 
  . لمريض يشرف على الموت ويشكو من آالم مبرحة بقصد إحداث تثبيط تنفسي يسبب له الوفاة

المقاصد والمعاني ال األلفاظ "  فأساس العمل النية وليس المعنى الحرفي أو اللفظي للكلمة أو الموضوع
  ". والمباني

والنية في الحكم الفصل في مسائل الجدل القانوني المعتمدة على التعابير اللفظية المختلف عليها في 
األفعال ، كما يحدث مثًال في حال اتخذ الطبيب قرارا في اجراء االجهاض للمرأة الحامل قبل مرحلة نفخ 

  . الروح في الجنين
فائدة  عدم، ما يعني " الوسائل لها حكم المقاصد" ا المبدأ فهنالك قاعدة أخرى تقول بأن وضمن هذ

  . األعمال الطبية إذا تمت بوسائل غير أخالقية
  

  :قاعدة اليقين .٢

إن الطب الحديث لم يستطع حتى اآلن بلوغ المعايير الدقيقة لليقين والتأكد من التشخيص أو   
تها القوانين واألنظمة المعمول بها، بل هي تعتمد في أغلب األحيان على العالج، تلك المعايير التي حدد

غلبة الظن، وحيث ال يمكن اتخاذ قرار ما لمجرد الظن أو الشك أو التردد كذلك فال وجود لليقين أو التأكد 
  .دون وجود للشك أو الظن أو التردد في المفهوم الطبي

  . خيار ما دون اآلخرإن غلبة الظن تكون حين يوجد دليًال ظنيًا ل
  . أما الظن فهو رغبة لخيار ما دون وجود دليل كاف على ذلك الخيار

  . أما الشك فالدليل على أن الخياران متساويان
إن المعالجات التجريبية اليوم تجرى دون التأكد من نتائجها ، وفي كثير من األحيان يكون العالج مبنيًا 

  .لجة عرضية دون العثور على مسبب للمرضعلى تشخيص افتراضي، وقد تكون المعا
حتمالي ونسبي بما في ذلك العالج، وعندما يشخص الطبيب مرضا ما فإن ا كل ما في الطب هو

تشخيصه يبقى كما هو لحين الحصول على معلومات مؤكدة تشير إلى عكس ذلك ، عمًال بالقول 
  ". األصل بقاء ما كان على ما كان"
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على التبديالت المرضية والحاالت السريرية ، حيث ترد األشياء إلى ما كانت  وتنطبق هذه القاعدة أيضاً 
عليه سابقًا إال إن وجد دليًال يخالفها ، فالحاالت المرضية التي ال يعرف لها سبب للمنشأ يجب تركها 

  ".القديم يترك على قدمه" على حالها ما لم يتوفر دليل يخالف ذلك 
مداخالت الطبية الغير ضرورية للتشوهات واإلعاقات التي ال تسبب ضررًا وهذا المبدأ يمنع من اجراء ال

  .وهذا األمر مقبول عرفا منذ زمن بعيد حيث أن كل ما ال يضر يترك على حاله.  يذكر لصاحبها
فإنه يسمح بإجراء جميع الممارسات الطبية مالم يثبت بدليل واضح ما يحرم " اليقين" ومن هذا المفهوم 

  ."األصل في األشياء  اإلباحة"  ذلك اإلجراء
  

  : قاعدة الضرر .٣

، " الضرر يزال" من المعروف بأن المداخالت الطبية تهدف إلى إزالة الضرر وحدوث الشفاء   
ال " وعلى الطبيب أن ال يحدث ضررًا للمريض خالل عمله عمال بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ". الضرر يدفع بقدر االمكان" ر قدر االمكان بل من واجبه تفادي الضر " ضرر وال ضرار
ولهذا السبب يجب أن " الضرر ال يكون قديماً " والضرر عند حدوثه يفترض به أن يكون حديث المنشأ 

  . يزال إال إذا توفر دليال يخالف هذه القاعدة
ال يزول الضرر " كما أن الضرر ال يعالج بوسيلة تؤدي إلى ضرر آخر يماثل حجم الضرر األول فإن 

  ". بمثله
ومن هذا المنطق فإنه عند توقع حدوث تأثير جانبي لعالج أو مداخلة ما فإننا ننظر هل الضرر بنفس 

درء المفاسد أولى من " حجم الفائدة؟ فإن كانت كذلك فإننا نتبع مبدأ األولوية في تجنب األذى عن الفائدة 
  . لفائدة هي األولىعلى الضرر فإن ا هأما إن غلبت الفائد" . جلب المصالح

يمكن أن تقبل التحريم أو التحليل ، وما ) ذات حدين(جه األطباء معضلة طبية اوفي بعض األحيان يو 
لوية على التحليل إذا ما خير المعالج في األخذ بأحد و يشير إليه الشرع في هذه االحوال أن التحريم له األ

  ". حاللإذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام ال"  يناألمر 
وكذلك إذا توجب على الطبيب اتخاذ أحد القراران الطبيان الضاران بالمريض وليس هنالك من طريقة 

الضرر األشد يزال بالضرر " أخرى سوى الخيار بينهما ، فإنه يختار أقل الضرران لتفادي الضرر األكبر 
حة العامة على المصلحة ويطبق األمر نفسه على المداخالت الطبية التي تغلب فيها المصل" األخف

فقد يتحمل المرء ضررًا لنفسه من أجل ". المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" الخاصة  
  ". يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" المصلحة العامة 

بأنها  عندما يجتاح وباء ما بلدًا ما فإن الدولة قد تحد من حرية وحركة المواطن، علماً فعلى سبيل المثال 
   .ال تستطيع انتهاك حق المواطنين إال إن كان ذلك لمصلحتهم
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        نظام املهنةنظام املهنةنظام املهنةنظام املهنة

  

  الضوابط الفقهية
إن ضوابط الفقه عبارة عن مبدأ عام يطبق في الحاالت الخاصة في مجال واحد من القانون   

ية ويعالج فقط والضبط أضيق شمولية من القاعدة وفيه اعتبارات استثنائية أقل من القاعدة الفقه) الشرع(
  . فصال واحدا من الفقه بينما القاعدة تعالج فصوًال متعددة

  
  : ما ينظم عملية المراقبة والضبط

  )االتقان( على الطبيب أن يكون ذا كفاءة عاليه  - 
  )االحسان( أن يقدم العمل المميز والممتاز  - 
  .أن يكون متوازنًا في أفعاله ومواقفه - 
  )األمانة(  أن يدرك أنه مسؤول عن أمانة كبرى - 
  )المحاسبة( أن يكون دائمًا ناقدًا لذاته  - 

  
وقد ذكر اإلمام النووي في كتاب األذكار ما يزيد عن الثالثين حديثًا شملت جوهر القيم اإلسالمية   

  . وهي بمثابة مؤشرات عامة لكيفية آداء العمل الطبي" مدار اإلسالم" 
بب لآلخرين ما تحبه لنفسك، ، وترك ما اليعنيك ، وأحالشبهات  إنما األعمال بالنيات ، واألفضل اجتناب

وال تؤذ أحدًا وأد النصيحة باخالص وأمانة، واجتنب المحرمات ، وواظب على الفروض ما في وسعك، 
واجتنب الجدل العقيم وكثرة السؤال ، وازهد عن المباهج الدنيوية وعما بين أيدي الناس وعش حياتك 

دعاؤك بدليل، أما في المسائل الخالفية فاتبع ما يمليه عليك الضمير ولو بنظام وفق شرع اهللا ، وليكن ا
  . خالفك اآلخرون رأيك فالعمل الصالح يطمئن القلب بينما اإلثم يثقل عليه

يكون أداؤك كطبيب عالي الجودة والكفاءة في كل مساعيك ، وأن تحفظ لسانك من أذى  نأيجب 
  . يؤذي الناس اآلخرين وأن السكوت أفضل من التكلم بما

واجتنب الغضب وسوراته ، وال تنتهك حدود اهللا ومحارمه واستحضر وجوده في جميع مواقفك وأفعالك، 
وافعل الحسنة لتذهب السيئة وخالق الناس بخلق حسن، وعود نفسك على كبح جماحها وعلى عادة 

ب العون من اهللا واجتنب التواضع واالحتشام واحرص على أن تكون موضوعيًا متفاعًال مع المجتمع، واطل
  الخ .... الظلم وانتهاك المحرمات 
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  : االلتزام الطبي  

انه لفرض عين على كل طبيب أن يقدم خدماته الطبية لكل مريض في البلده ان لم يكن فيها   
  . طبيبا غيره أو جاءه مريضا طالبًا منه أن يعالجه وأن كان في البلدة طبيبًا غيره

  . أكثر من طبيب كفؤ فإن هذه الخدمة المقدمة تصبح فرض كفاية عليه أما أن وجد في البلدة
ويعتبر الطبيب مسؤوال عن مريضه ما أن يبدأ العالج له حتى وان وجد أطباء آخرون بنفس الكفاءة في 

  . مجتمعه المحلي
  : احترام الذات للمريض  

ميع العاملين في الحقل الطبي أو القصد، وعلى ج" النية" ان احترام الذات متعلق بالمبدأ الشرعي   
فالمريض وحده يملك قرار نفسه بينما اآلخرون ال . أن يوجهوا جل اهتمامهم وقصدهم لمصلحة المريض

  . يملكون حق تقرير مصيره خوفًا من التأثر باالعتبارات الشخصية في اتخاذ القرار
يسمح بأي تدخل طبي عليه دون لهذا السبب يجب أن تتم جميع االجراءات الطبية بموافقة المريض وال 

موافقته إال في حال عدم أهليته القانونية أو الشرعية ألخذ الموافقة منه ، وفي هذه الحالة يسمح الشرع 
  . ألشخاص آخرين باتخاذ القرار عنه 

  : الحقيقة وكشف السر الطبي  

الفوائد من أدب المهنة أن يصارح الطبيب مريضه بكامل الحقيقة ، فله الحق في معرفة   
والمخاطر التي قد تنجم عن العمل الطبي والفساح المجال أمامه كي يحكم بنفسه على إمكانية تحمل مثل 

  . هذا االجراء أم ال
  ألخ...كما أن على الطبيب أن يناقش مريضه بصراحة وأن يوضح له خلفيات األمور وتوابعها

في قرارتهم الشخصية بحق ة أو الصراحة الكاملة وعليه التنبه إلى المرضى الذين قد تؤثر المعلومات الزائد
والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان .  أنفسهم فيصبحون في حيرة وقلق، أما البعض اآلخر فال يتأثر بذلك

  . يكلم الناس بحسب قدرة فهم عقولهم
  : السريةا الخصوصية و  
ع الرابطة وضعفها بين ان افشاء سر المريض يعتبر انتهاكا لألمانة والثقة مما يؤدي لتزعز   

وال يمكن افشاء السر إال في حاالت ملحة ) قاعدة الضرر( يؤذي المريض  هالطبيب والمريض، كما أن
  ). الضرورات( فقط 

ستر المؤمن على ( ويجب على الطبيب أن يحفظ سر مريضه، وعلى المريض أال يبوح بعيوب نفسه 
  ). نفسه

إال ان كان فيه رفعًا للظلم ، فعندئذ ال يستطيع الطبيب  والقرآن الكريم حرم ما هو فاضح أو مخجل
  .االدالء بتصريحات خاطئة، كما يحدث في الدعاوي القضائية والشهادة في حاالت الجرائم التي فيها ظلم
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  : االخالص  

هذا المبدأ يتطلب من األطباء الوفاء واالخالص مع المرضى وهذا يشمل الوفاء في العمل   
  . جرى االتفاق عليه والوفاء على الرابطة والثقة واألمانةوالوفاء على ما 

من مراحله دون علم الطبيب بذلك فإن ذلك يعتبر خيانة فإذا ما تخلى المريض عن العالج في أي مرحلة 
  . وانتهاكًا للثقة

وقد يجد الطبيب نفسه مكبًال بتعهده والتزاماته ويرى في نفس الوقت أن من واجبه حماية طرف ثالث 
ضرورة الكشف عن مرض معد أو سلوك خطر يتعلق بمريضه أو يواجه وضعا يتطلب منه والئين ب

أحدهما لمريضه واآلخر للعرف والتقاليد، أو وضعًا أمام حالتين مرضيتين تنشآن معا كاالم الحامل 
  . وجنينها

من المواضيع وكثير .. أو يواجه دورا مزدوجًا خالل آداءه لمهنته كطبيب ومحقق على سبيل المثال 
  . الشرعية اإلسالمية" القواعد" و " المقاصد" اآلخرى التي يمكن حلها جميعا بالرجوع  إلى 
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        القدرات املهنية واإلدارية الخصائي التحاليل الطبيةالقدرات املهنية واإلدارية الخصائي التحاليل الطبيةالقدرات املهنية واإلدارية الخصائي التحاليل الطبيةالقدرات املهنية واإلدارية الخصائي التحاليل الطبية
  

" حيث إن إتقان العمل جزء ال يتجزأ من منظومة األخالق اإلسالمية لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
البد من التزود  عمله ولكي يتقن أخصائي التحاليل الطبية" ذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنهإن اهللا يجب إ

بالعديد من المهارات ألن فاقد الشئ ال يعطيه ومن هنا ركزت مبادئ األخالق الطبية على ضرورة أن 
  . يكون الممتهن لهذه المهنة حاذقًا حتى يمكنه آداء عمله بصورة جيدة

  
 يصبان في إيجاد القدرات المهنية الجيدة هناك شطران رئيسان  )١

 الشق النظري .١

وهو ما تم تعلمه من الكتب ، األساتذه ، حلقات النقاش، االحتكاك بالزمالء ، مواكبة 
المستجدات في هذا المجال عن طريق برامج التعليم المستمر سواء كان عن طريق التعلم 

  . الذاتي أو عن طريق مؤسسة تعليمية أو مهنية
 العمليالشق  .٢

  : ويمثل اكتساب المهارات العملية الالزمة آلداء المهنة بصورة جيدة ومنها
التدرب على طرق الحصول على العينات الصحيحة من المريض ألنها خطوة مهمة وأساسية حيث أن 
العملية التحليلية تعتمد في البداية على أخذ العينة الصحيحة من المريض ، وهذا البند فيه تفصيالت 

  :ر نذكر منهاكثي
 معرفة نوع التحليل المطلوب •

 .....التعليمات الواجب اعطاؤها للمريض مثل أن يكون صائمًا ، مستلقيًا على ظهره •

 ....قبل أو بعد تناول العالج ، الصباح الباكر، بعد األكل" الوقت المحدد ألخذ العينة  •

 .......دم ، بول ، براز" طبيعة العينة  •

 ... أنبوبه عادية، أنبوبة معقمة ، أنبوبة بها مادة مانعة للتجلط" العينة ، اإلناء الذي توضع فيه  •

، عدم االحتياطات الالزمة لضمان وصول العينة للمختبر مثل نقلها بسرعة أو في صندوق الثلج  •
تعرضها للهز الشديد ، الحماية من الضوء ، عدم تعرضها لدرجة حرارة عالية ، عدم تحلل 

 . ....الكرات الحمراء

وقت سحب  –عمره  –البطاقة المرفقة بالعينة واحتوائها على معلومات كافية تشمل اسم المريض  •
 ..........الفحص المطلوب، التاريخ  –العينة 

 : التدرب على اجراء التحاليل الالزمة بطريقة صحيحة ومهنية وبدقة متناهية وفي هذا السياق يلزم •
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 معرفة اسم التحليل المطلوب •

ومات دقيقة حول طبيعة التحليل، األساس الطبي وأهميته ، التفاعالت الموصلة معرفة معل •
 ....للنتيجة السليمة ، مصادر االخطاء

 . األجهزة المطلوبة الجراء التحليل والتدرب عليها وعلى طرق صيانتها لضمان اآلداء الجيد لها •

 . الكواشف المطلوبة وطرق تحضيرها •

 . تم تجربتها وأثبتت فعاليتها في الحصول على نتائج دقيقة اختيار الطريقة المناسبة والتي •

اجراءات السالمة والوقاية من أية مخاطر اثناء عمل التحليل ، عدم التعرض لألمراض المعدية ،  •
 . مع الكواشف واألجهزة ملمخاطر التعا

وطرق  تفاصيل الخطوات العملية ، وكيفية استخدام المحاليل القياسية ، والمحاليل الضابطة •
 . المحافظة عليها وتخزينها بطريقة سليمة

 . معرفة القيم الخاصة بالتحليل سواء في الحاالت العادية أو المرضية وحسب العمر والجنس •

اإلشارة إلى القيم التي تمثل خطرًا على حياة المريض وطرق االتصال بالطبيب المعالج في مثل  •
 . هذه الحاالت 

 ....، كمبيوتر، سجالت" طرق التوثيق الالزمة  •

في المختبر ومناقشة المشاكل الفنية  ملاالشتراك الفعال في االجتماعات الدورية للطاقم العا •
 . وغيرها واقتراح الحلول لها

لهم خبرة طويلة من أجل الحصول على " ولو من خارج المختبر" استشارات فنية لخبراء أو فنيين  •
 . نتائج أفضل ومن أجل التطوير

مؤسسات مهنية علمية في مجال المختبرات تعنى برفع الكفاءة المهنية للعاملين في  االشتراك في •
 . هذا المجال

االشتراك في برامج ضبط الجودة والنوعية حتى يتم التأكد باستمرار من صحة النتائج لكافة  •
 . التحاليل

 

 القدرات اإلدارية  )٢

ما أن يكون مختبرًا عامًا كمختبرات حيث إن المختبر الذي يعمل فيه أخصائيو التحاليل الطبية إ
المستشفيات والعيادات الصحية أو مختبرًا خاصًا مثل المختبرات الموجودة بعيادات األطباء أو السوق، 
وفي كلتا الحالتين هناك احتكاك مباشر بعدد متنوع من الناس مثل األطباء، الممرضين ، إدارة المستشفى 

وطبيعة هذه المهنة هي طبيعة .... هزة ، المرضى ، الزمالء، الشركات التي تسوق الكواشف واألج
  . بالدرجة األولى المرضىخدماتية تخدم 
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ويكون مسئوال عن .. ويمكن أن يرتقي االخصائي إلى درجات إدارية متقدمة مثل رئيس قسم ، مدير ، 
  . إدارة عدد غير قليل من األفراد

تزود بقدر معقول من المهارات اإلدارية التي تساعده في لذا كان لزامًا على اخصائي التحاليل الطبية ال
  . القيام بالدور المنوط به

  
  : تعريف اإلدارة  

حدات والطبيعية والمالية في الو اإلدارة هي عملية إنسانية يتم من خاللها توجيه الموارد البشرية   
ضاء الزبائن ومن ثم الشعور اإلدارية لتحقيق األهداف التي تسعى إليها وللوصول إلى درجة عالية من ار 

بالرضى في حالة نجاح هذه الوحدة في تحقيق ذلك، ويمكن أن تكون هذه الوحدة اإلدارية مختبرًا، شركة ، 
  ....مصنعًا، مستشفى

  
  " حسب المستويات اإلدارية" الواجبات والمسئوليات اإلدارية 

 "مدير المختبر" المدير  .١

هو الذي يحدد األهداف واألولويات ويضع السياسات الالزمة وهو مسئول عن إدارة وتنظيم المختبر ف
  . للوصول بالمختبر إلى أرقى درجة من اآلداء لذا يجب أن تتوفر لديه القدرات التخطيطية واالبداع

 "أو المدير التنفيذي" نائب المدير  .٢

لمدير لذا يجب ومن أهم واجباته إدارة المختبر بشكل يومي بناًء على التوجيهات الصادرة إليه من ا
أن يكون لديه خبرة فنية وٕادارية متقدمة لكي يستطيع تنفيذ السياسات والوصول إلى األهداف التي تم 

  . وضعها من قبل اإلدارة
 

 رئيس القسم .٣

يتابع النشاطات اليومية للمختبر ويحرص على تحقيق جميع المهام الملقاه على عاتقه بصورة مرضية 
ية بالدرجة األولى ثم يدعمها بخبرات إدارية وهو المسئول المباشر عن ويجب ان تكون لديه خبرات فن

  . الفنيين
 الفنيون .٤

وهم الذين يقومون بالعمل الفعلي الفني في المختبر ومهمتهم فنية بالدرجة األولى فهم الذين يقومون 
زمة وكتابة المختلفة وكذلك اجراء التحاليل الالباستقبال العينات وترقيمها وتوزيعها على األقسام 

وعادة ما يتلقون التوجيهات المطلوبة من . التقارير المطلوبة وابالغ أية نتائج شاذه للطاقم الطبي
  . رئيس القسم
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تويات اإلدارية األربعة ومن أجل ضمان العمل الجيد يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين هذه المس
جل تحقيق األهداف والوصول بالمختبر إلى وأن يحرص الجميع على العمل بروح الفريق الواحد من أ

  . درجة عالية من األداء
  

  اإلداري المبسط ألية وحدة إداريةالنموذج 

  
  اتـــــالمخرج  العمليات اإلدارية  التــــــــــالمدخ

  مصادر مالية
  ميزانية رأس مالية

  ميزانية تشغيلية
  "تقارير دقيقة" آداء مرضي   التخطيط

  مصادر طبيعية
  مكان
  أجهزة

  كواشف
  "نتائج دقيقة" منتجات   التنظيم

  مصادر بشرية
  فنيين

  مساعدين
  إداريين

  "النجاح" الشعور بالرضى   التوجيه

    التقييم    
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  :التخطيط

 ويعتبر الوظيفة الرئيسية للمسئولين على كافة المستويات  •

 وهناك تخطيط طويل األمد •

 وتخطيط قصير األمد •

 رك الجميع في مناقشة الخطط يجب أن يشا •

وتشتمل أية خطة على وضع األهداف الرئيسية والفرعية ووضع السياسات التشغيلية ، تحليل  •
 . التوقعات المستقبلية ، تقدير االحتياجات والتكلفة المالية

 

  :التنظيم

ويقصد به تنظيم العمل في مجموعات ، وضع هيكلية إدارية ، تحديد خطوط االتصال بين 
ستويات اإلدارية المختلفة، وضع جداول العمل ، التعليمات الخاصة بآداء الواجبات والمهام ، الم

  . إنسياب العلم داخل المختبر
  

  :القيادة والتوجيه

وضع نظام اتصال داخلي، االشراف على العمل اليومي، تنظيم االجتماعات ، إيجاد بيئة منتجة 
ملين ، وضع حوافز ، تفويض الصالحيات ، التدريب بين أهداف المختبر واهداف العا امل، التك

  . والتطوير للكفاءات
  

  : التقييم

من خالل معايير سليمة ، التغذية الراجعة ، قياس اآلداء وفق األهداف ، تصحيح االنحرافات ،   
  . استشارات العاملين ، تحليل مالي، كتابة تقارير سنوية
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        احلقوق املتعلقة مبهنة التحاليل الطبيةاحلقوق املتعلقة مبهنة التحاليل الطبيةاحلقوق املتعلقة مبهنة التحاليل الطبيةاحلقوق املتعلقة مبهنة التحاليل الطبية
  

  : تنقسم هذه الحقوق إلى ثالثة أقسام
  

 .حقوق متعلقة بالعاملين في مهنة التحاليل الطبية .١

 .حقوق متعلقة بالمجتمع .٢

 .حقوق المرضى والمتعاملين مع أخصائيي التحاليل الطبية .٣

 

  : الحقوق المتعلقة بالعاملين

النظر إلى أخصائيي حيث أن مهنة التحاليل الطبية هي مهنة إنسانية بالدرجة األولى لذا يجب   
التحاليل الطبية نظرة احترام وتقدير من المجتمع، فهذه المهنة تهدف إلى خدمة المريض والمجتمع 
ومساعدة االطباء في الوصول إلى التشخيص السليم ومتابعة حالة المريض سواًء في ايجاد القيم الدقيقة 

ية التي يكون فيها الفرق بين الجرعة العالجية للتحاليل المختلفة أو متابعة الجرعات الدوائية خاصة لألدو 
  .والجرعة السامة محدوداً 

أحسن وجه البد من ضمان  على وانطالقًا من هذه الرؤية ولكي يتمكن هؤالء الفنيون من آداء عملهم
  : مجموعة من الحقوق لهم ، وفيما يلي ملخص لهذه الحقوق

  
، إن بيئة العمل اآلمنة توفر للعامل شعورًا  Safe Environmentتوفير بيئة آمنة في مكان العمل : أوالً 

ومن حق العامل أن يعمل في مكان . باألمان بدل أن ينتابه شعور بالقلق الحتمال تعرضه لخطر ما
  . مريح تتوفر فيه سهولة الحركة وٕاجراءات الوقاية والسالمة

مختبر ثم على العاملين أنفسهم إن مسئولية توفير البيئة اآلمنة تقع بالدرجة األولى على إدارة ال  
حيث يجب أن تكون لديهم المعلومات الكافية عن مصادر األخطار المختلفة وكيفية التعامل مع الحوادث 

  . حال وقوعها
  :أمثلة على األخطار المحتملة

 الحرائق  −

 شرب أو ابتالع مواد سامة −

 التعرض المستمر لجرعات قليلة من المواد السامة لها تأثيرات ضارة على المدى البعيد −
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 التعرض لعوامل تسبب اإلصابة باألمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات  −

 اإلصابة بالجروح −

  : ومن أهم األسباب التي تمهد لوقوع اإلصابات

 عدم المعرفة −

 االرتباكالتسرع في العمل و  −

 اإلهمال −

 الحكم الخاطئ على األشياء −

وقد أظهرت االحصائيات أن العاملين في المختبرات من فئة الشباب هم أكثر عرضة من غيرهم للتعرض 
  . للحوادث

  : الوقاية من المخاطر

تقع مسئولية سالمة العاملين في المختبر على إدارة المختبر ولكي تمنع وقوع الحوادث من البداية   
  : عليها عمل اآلتي يجب
 . توفير بيئة عمل آمنة ومحببة للعاملين −

 التقيد بمعايير اآلمان والسالمة −

 وضع سياسة فعالة لتطبيق المعايير −

 توفير المواد واألجهزة الالزمة لضمان سالمة العاملين −

 عمل دورات للعاملين في مجال األمان والسالمة −

 .ها مستقبالً مراجعة كل الحوادث التي تقع وتوثيقها لتالفي −

 

  على إدارة المختبر خاصة المختبرات الكبيرةومن هنا كان لزامًا 
 ""Safety Officerضابط السالمة " أن تعين مسئوًال عن األمان والسالمة داخل المختبر  −

  "Safety Manual"كتيب به كافة المعلومات المتعلقة باألمان والسالمة  وضعأن تعمل على  −

  
 : معلومات اآلتيةال هذا الكتيب يشملو 

 .أسماء المسئولين عن المختبر وهواتفهم ومن ضمنهم ضابط السالمة •

 . خرائط تبين مخارج الطوارئ توضع في أماكن يرتادها الجميع •

 .أرقام هواتف المطافئ واإلسعاف •

 .الخطوات المتبعة في توثيق الحوادث •

وجية ، الكيمائية ، المشعة ، مخلفات قواعد الوقاية في التعامل مع المواد الخطرة مثل المواد البيول •
 . المختبر
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 .االخطار المتعلقة بالتيار الكهربائي وكيفية التعامل معها  •

 .  First Aidاألولية  اإلسعافاتقواعد  •

 

  : داخل المختبر" "Occupational Safetyالقواعد المتعلقة بالسالمة المهنية 

  

A.  السالمة البيولوجية"Biological Safety"  

منعًا باتًا التدخين ، األكل ، الشرب ، وضع مساحيق التجميل ، العدسات الالصقة  يمنع .١
داخل المختبرات وللتأكيد على هذا األمر يجب وضع ملصقات مكتوب عليها عبارات 

 . تحذيرية لمنع تلك األمور

العناية بغسل اليدين باستمرار باستعمال مواد مطهرة خاصة بعد التعامل مع المواد  .٢
 . ة ، المواد السامة، الكيماويات الخطرةالملوث

 . عدم شفط المحاليل بواسطة الفم .٣

 .عدم تخزين الطعام في ثالجات المختبر .٤

 . ارتداء المعطف أثناء العمل .٥

الحقن ، الزجاج ، األدوات الملوثة، العينات حسب القواعد " التخلص من النفايات  .٦
 .المنصوص عليها في كتيب األمان والسالمة

  Hepatitisمثل تطعيم " جراءات الالزمة لوقاية العاملين من األمراض المعدية اتخاذ اال .٧
 . وكذلك اثناء تعاملهم مع المرضى

 

B. السالمة المتعلقة بالمخاطر الكيماوية : 

 .في المختبر لغسيل الجسم وآخر للعينات Showerوجود دش  .١

يماوية أو كواشف أو كتابة المعلومات الالزمة على كل زجاجة في المختبر تحوي مواد ك .٢
 . محاليل تم تحضيرها

 . عدم استعمال آية مواد ال تكون معروفة أو ال يكون هناك معلومات عنها على الزجاجة .٣

 . وجود حامل خاص لوضع المواد الخطره فيه أثناء نقلها من مكان آلخر .٤

 . عليها وجود مخزن مالئم تنطبق عليه الشروط المتعارف  .٥

 . مات الضرورية للتعامل مع المخاطر الكيماويةتزويد العاملين بالمعلو  .٦
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C. الحرائق والتعامل مع المواد القابلة لالنفجار : 

 .توفير مخارج للطوارئ وأن تكون خالية من أية إعاقات .١

 .توفير المواد المستعملة في اطفاء الحرائق .٢

 .عدم التدخين بالقرب من المواد القابلة لالشتعال .٣

 . نفجار بصورة سليمةتخزين المواد القابلة لال .٤

D.  المخاطر المتعلقة بالمواد المشعهRadioactive Materials"  " 

 طرق تخزين جيدة .١

 طرق التخلص منها .٢

 . المتابعة المستمرة لمستوى اإلشعاعات الصادرة منها .٣

E.  المكان" بيئة العمل : " 

 . المحافظة على درجة حرارة وكذلك نسبة رطوية مناسبتين .١

 . توفير اإلضاءة الكافية .٢

 . توفير التهوية المناسبة .٣

 . وجود كواتم للصوت حول األجهزة التي تنبعث منها ضوضاء .٤

F. المخازن : 

 . مكان متسع به إضاءة وتهوية جيدة .١

 . ترتيب وتصنيف المواد بصورة جيدة .٢

 . سجالت ورقية والكترونية .٣

 . التخلص من المواد غير المستعملة .٤

 . التخلص من األجهزة التالفه .٥

  : الحقوق المادية والمعنوية للعاملينضمان : ثانياً 

 . اشعار اخصائي التحاليل الطبية بأهميتهم في المجال الطبي .١

 . توفير دخل مريح حتى يتمكن العامل من العيش بكرامه .٢

 . توفير تأمين صحي للعامل وألسرته .٣

 . ضمان توفير تقاعد له بعد بلوغه سن التقاعد وألسرته بعد وفاته .٤

 . ين المتميزينحوافز تشجيعية للموظف .٥

 . في توفير مسكن ووسيلة نقل -ما أمكن –المساعده  .٦

 . الوقوف معه في حالة تعرضه لمصيبة .٧

 . في األماكن الترفيهية وُأسرهم االشتراك للعاملين .٨
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  :تطوير الكفاءة العلمية والمهنية: ثالثاً 

 .التدريب والتعليم المستمر لمواكبة المستجدات .١

 .العلمية التشجيع على حضور المؤتمرات .٢

 . التشجيع على االشتراك في عضوية المؤسسات .٣

 . المهنية التي تعنى بتطوير القدرات الفنية

 . منح فرصة للمتميزين الكمال دراساتهم العليا  .٤

 . السعي للحصول على منح دراسية .٥

 . توفير مكتبة ورقية والكترونية في مكان العمل  .٦

 . االشتراك في الدوريات المتخصصة .٧

 انين التي تنظم عمل مهنة التحاليل الطبية وااللتزام بها في ممارستهم العمليةمعرفة القو  .٨

  
  : الحقوق المتعلقة بالمجتمع

 . أن يبتغي بعمله وجه اهللا سبحانه وتعالى ومرضاته .١

 . الشعور بأهمية الدور المنوط به خاصة في المجال الصحي .٢

 . عدم االنخراط في سلوكيات غير أخالقية تضر بالمجتمع .٣

وعيه والتثقيف الصحي ألفراد تيكون للعاملين في مجال التحاليل الطبية دور مميز في ال أن .٤
 ". مثل تشجيع الناس على التبرع بالدم واألعضاء" المجتمع 

 " نتائج دقيقة" االهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع  .٥

 . قدم الخدمات الطبيةالعمل بروح الفريق مع الزمالء في المجتمع الطبي ومع الهيئات التي ت .٦

استخدام الموارد المتاحة بالطريقة الصحيحة وٕان كان المختبر حكوميًا يجب زيادة الحرص في  .٧
 " . مال عام" استخدام تلك الموارد حيث أنها ملك لكافة أفراد المجتمع 

  .الحرص على سالمة المرضى والزمالء والبيئة المحيطة .٨
  : مع أخصائيي التحاليل الطبية الحقوق المتعلقة بالمرضى والمتعاملين

 . تقوى اهللا سبحانه وتعالى في التعامل مع المرضى .١

 . عدم الخلوة بالجنس اآلخر .٢

 .تبني مبدأ المساواة والعدل وعدم التفرقة بين المرضى بسبب الدين أو الِعرق .٣

 . الخدمة الجيدة .٤

 . احترام شخصية المريض وآراؤه .٥

 .لتجنب إضافة أعباء مالية إضافية على المريض اجراء الفحوصات الالزمة فقط دون زيادة .٦
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 . االستعانة بالزمالء اآلخرين في حالة وجود مشاكل فنية  .٧

عدم البخل على المريض بأية معلومات تتعلق بتعليمات الحصول على العينات وتفسير النتائج  .٨
 . واإلجابة على االستفسارات بهدوء وروية

 . المحافظة على أسرار المرضى  .٩

 . والشفقة على الحاالت المحتاجة  التعاطف .١٠

 . أخذ الموافقة المسبقة في حالة القيام بأبحاث علمية .١١
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        اجلوانب القانونية ملهنة التحاليل الطبيةاجلوانب القانونية ملهنة التحاليل الطبيةاجلوانب القانونية ملهنة التحاليل الطبيةاجلوانب القانونية ملهنة التحاليل الطبية
  : شبكة العالقات

تتعدد العالقات التي تربط أخصائي التحاليل الطبية مع غيرهم من المهن الطبية األخرى مثل   
المختبر تابعًا ألحد المستشفيات فإن حجم العالقات يزيد وينتامى حيث ء والممرضين ، وٕاذا كان ااألطب

تكون الحاجة ماسة للتعاون مع اإلدارات المختلفة للمستشفى مثل دائرة المشتريات ، المخازن ، الشئون 
  . اإلدارية ، الخدمات المعاونة وغيرها

من المجتمع مثل الشركات كما أن أخصائيي التحاليل الطبية لهم عالقات مع قطاعات مختلفة   
افة إلى العالقات مع المرضى التي تسوق احتياجات المختبرات من أجهزة ومعدات وكواشف ، هذا باإلض

  .ستفيدين من الخدمات التي تقدمها المختبرات الطبيةوالم
وأخيرًا فإن وزارات الصحة من خالل لجان فنية متخصصة تمنح الحاصلين على مؤهالت علمية   

التحاليل الطبية تراخيص مزاولة المهنة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو المختبرات في مجال 
الخاصة بعد اجتيازهم االختبارات المقرره كما تمنح تراخيصًا الفتتاح مختبرات خاصة بعد استيفائها 

  . الشروط المنصوص عليها في اللوائح واألنظمة المعمول بها
  

  : عقود االستخدام

مل شخص ما عند أي مؤسسة وفي أية وظيفة فقد جرت العادة على توقيع عقد مع تلك حينما يع  
ويصرح ضمن التوقيع " بالطرف الثاني" كما يشار إلى الموظف "  بالطرف األول" الجهة التي تسمى 

على موافقته على شروط االستخدام الواردة في العقد مثل الراتب الشهري ، مخصصات الزوجة واألوالد، 
ات العمل ، واجبات العمل ، اإلجازات العادية ، المزايا األخرى مثل التأمين الصحي ، مكافأة نهاية ساع

الخدمة ، اإلجازات الطارئة والمرضية وكذلك شروط فسخ العقد من أي طرف مع تحديد مهلة زمنية لذلك 
في حالة حدوث نزاع عمل  ثم ينص العقد على اإلشارة للمرجعيه القانونية التي يجب الرجوع إليها. األمر

وقد تكون هذه الجهة نفس المستخدم طبقًا لألنظمة المعمول بها في مؤسسته أو محكمة بعينها أو أية 
ألن " لذا وجب االلتزام ببنود العقد من كال الطرفين .  جهة قانونية أخرى حتى يضمن كل طرف حقه

  ". ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" وقد ورد في القرآن الكريم " . العقد شريعة المتعاقدين
وعادة ما يصاحب العقد ورقة مستقلة تحوي الوصف الوظيفي للموظف بتفاصيل المسئوليات والواجبات 

  . التي تقع على عاتقه من أجل حسن سير العمل لدى الطرف األول
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أحدى العقوبات  أمثلة على المخالفات القانونية من طرف أخصائيي التحاليل الطبية والتي تستدعي
  . المنصوص عليها

 . عدم الحضور واالنصراف في الوقت المحدد −

 .االهمال في العمل وعدم المباالة −

 . عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من المسئول المباشر أو من اإلدارة −

 . الخطأ المتعمد الذي يسبب تشويه صورة المختبر وكذلك ضررًا بمستقبل الخدمة −

سارة مادية للمختبر مثل االتالف المتعمد لألجهزة أو المبالغة في استخدام خاألخطاء التي تسبب  −
 . المحاليل والكواشف أو عدم كتابة التقارير المطلوبة

 . عدم التعاون مع الزمالء لضمان الحصول على نتائج دقيقة −

 ". ..المرضى األطباء ،"المنافسة وعند مستقبلي الخدمة  تشويه صورة المختبر عند المختبرات −

 

ع في مخالفات قانونية يجب الحرص على توثيق كل و ولكي يحافظ الفنيون على حقوقهم ولتجنب الوق
  : العمليات التي تتم في المختبر ومن أمثلتها

السجالت اليومية للعينات التي تم استقبالها وحالة العينة لدى وصولها المختبر وبالذات العينات  −
تي تحدث للتأكد من عدم صالحيتها وكذلك بيان هل تم التي يتم استبعادها واالجراءات ال

 . ارجاعها للمصدر أم اتالفها بعد االتصال به أم قام أحد الفنيين باتالفها عمداً 

 .التوثيق الدقيق للطرق التي يتم استعمالها في التحليل المطلوب −

 . بيان المشاكل الفنية التي تحدث يومياً  −

 إلبالغاالتصال  وأطريق التقارير المكتوبة أو اإللكترونية التأكد من ابالغ النتائج سواء عن  −
 . النتائج الشاذة

 . ابالغ إدارة المختبر عن أي زميل يقصر في عمله −

 . توثيق طلبات الحصول على الكواشف أو اصالح األجهزة لإلدارة −

، تأخر  هتوثيق الظروف الطارئة التي مر بها المختبر مثل انقطاع التيار الكهربائي ، عطل أجهز  −
 . وصول العينات ، مرض أحد الزمالء وغيرها

 

  : االجراءت العقابية

عندما يحدث أي خطأ أو تقصير من أي موظف أو تواجه المختبر مشكلة ما فمن الطبيعي أن   
تشكل إدارة المختبر لجنة للتحقيق في مالبسات القضية المطروحة وحينما يستدعى أي شخص لإلدالء 

ا وال تكتمو : "القرآنينة عليه أن يدلي بشهادته بكل أمانة ودقة ، وذلك تنفيذًا لألمر بمعلومات أمام اللج
  . سورة البقرة" وال يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، " قلبهالشهادة ومن يكتمها فإنه آثٌم 
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  : أمثلة على القضايا التي تحال للمحاكم وتصدر بحقها أحكامًا محدده 

التي قدمها الموظف قبل تعيينه مثل شهادة دراسية مزورة ، أو  اكتشاف تزوير في المستندات −
 . ترخيص مزاولة مهنة مزور

 . عدم المحافظة على كرامة وشرف المهنة −

 . اإلخالل بشروط منح شهادة مزاولة المهنة أو ترخيص المختبر −

 . استخدام أشخاص غير حاصلين على شهادة مزاولة المهنة في المختبر الخاص −

مثل اتالف العينة " يض بسبب نزاع عائلي أو شخصي بينه وبين أحد الفنيين عدم خدمة مر  −
 " . الخاصة به أو تزوير النتيجة

 . افشاء سر متعلق بمريض معين −

 . حاالت ترتكب فيها جرائم أخالقية −

 . حاالت التسمم المتعمد ألغراض جنائية −

 . حاالت اثبات األبوة −

−  

  : م الجريمةومن أمثلة العقوبات والتي تتدرج حسب حج

 اإلنذار −

 .الفصل من العمل −

 . سحب شهادة مزاولة المهنة لمدة محددة أو نهائياً  −

 . سحب ترخيص المختبر الخاص لمدة محددة أو نهائياً  −

 . الغرامة −

 . السجن −

 . السجن مع الغرامة −

 . اإلعدام −

 

ومدة العقوبة التي بموجبها نوع  دوتجب اإلشارة أن لكل دولة أنظمتها القضائية الخاصة بها والتي تحد
  . يستحقها الجاني سواًء كان فنيًا أو طبيبًا ، أو شخصًا عادياً 

وغالبًا ما تستشير المحاكم أهل الخبرة " ولكم في القصاص حياة يا أولى األلباب" وصدق اهللا العظيم 
  ". أن اهللا يأمر بالعدل واالحسان" ة وتجنب الظلمواالختصاص للوصول إلى الحقيق
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        والعلميوالعلميوالعلميوالعلمي    البحث الطبيالبحث الطبيالبحث الطبيالبحث الطبيأخالقيات أخالقيات أخالقيات أخالقيات 
  : مقدمة

األخالق هي مبادئ السلوك القويم ،فال يوجد بصفة عامة أي خالف حول مبادئ األخالق نفسها   
إنسانية أساسية ، وقد يكون هناك أوجه اختالف في كيفية تفسيرها والعمل بها في قيمه  ، حيث أنها تمثل

  . حاالت بعينها
اجراء التجارب على اإلنسان ، بهدف رفع درجة اإلفادة حين يتعلق البحث بويجب بذل كل جهد   

إلى أقصى احتماالتها ، فيجب أن ال يعاني اإلنسان ، ومبدأ االحترام يتضمن طواعية االشتراك في 
عند تعلق البحث بجمع البيانات عن األفراد ، فتجب حماية .  الدراسة على أساس الموافقة المدركة

والحصول على موافقته  ومعتقدات الفرد، رام المجتمع يعني احترام قيمةالخصوصية ، بضمان السرية فاحت
  . إلجراء البحث

ومبدأ العدالة يتضمن ربط االشتراك في البحث بالمنافع المتوقعة ، فال يجب أن تتحمل مجموعة 
  . أعباء ال قبل لها بها ، لنفع جماعة أخرى

يث فتحت آفاقًا جديدة للبحث ، لم يكن شهد هذا القرن توسعًا كبيرًا في األبحاث الطبية ، ح
وتشمل زرع األعضاء البشرية . المجتمع معدًا لها تمامًا ، سواء على الصعيد القانوني أو األخالقي 

وفي الوقت الحالي تقوم المجتمعات باستثمارات هامة في . والحمل المعاون والتقدم في تنظيم الخصوبة
  . مجال البحث الطبي

معرفة الطبية التوسع في البحث المتعلق باجراء التجارب على البشر، وال يجب التقدم في اليعني 
فيما يختص بالمناقع التي يمكن أن تعود على و .  واحترام األفراد بكرامةتقديم حلول وسط فيما يتعلق 

  . العلم والمجتمع
ر في العلم، وأبشعها كشف عنه الستا ملقد حدثت انتهاكات لمبادئ األخالق في سبيل تقد

، لتنظيم التجارب على ١٩٤٧، ونتج عنه كتابة مجموعة قوانين نور مبرج في " نورمبرج" محاكمات 
، وتبنى إعالن   ١٩٤٦البشر وحملت مهنة الطب المسؤولية ، فطور اتحاد الطب العالمي الذي بدأ في 

 أخالقياتا مراعاة هدفه اإلرشاداتللباحثين في المجاالت الطبية وهذه  إرشاداتالذي يقدم " هلسنكي"
  . البحث

كما ظهر تدويل األبحاث كظاهرة حديثة في البحث الطبي الذي بات ال يعرف حدودًا قومية، 
وهناك حاجة للوقوف على القيم األساسية التي تحكم البحث الطبي حتى تنطبق المقاييس نفسها على من 

الدول التي لديها معايير أخالقية وهناك مخاوف من استغالل . يشترك في عينة البحث في دول مختلفة
  . أقل إلجراء تقدم في المعرفة الطبية خاصة إذا ما كانت الفائدة ستعود على دول أخرى
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نم االقتصادية ، وهناك قلق من اويعتبر البحث الطبي اآلن استثمارًا للصناعة، فتتوقع المغ
  . بولة على المستوى األخالقياحتمال ذهاب المصالح االقتصادية بالبحث الطبي إلى أبعاد غير مق

  
 : أنواع البحث الطبي )١

  : يمكن التعرف على أربعة أنواع من األبحاث الطبية ، من وجهة النظر األخالقية
  
البحث المتعلق بإجراء تجارب على البشر، وهذا هو النوع الذي يثير أكثر المخاوف األخالقية  .١

 : ويمكن إعادة تقسيم هذا النمط إلى فرعين آخرين هما

a.  البحث الذي له طبيعة عالجية أو تشجيعية ، ويتم على المرضى الذين يتوقعون فائدة محتملة
 .من جراء اشتراكهم

b.  البحث الذي له طبيعة علمية بحتة، حيث يتطوع له البشر بغرض تقدم علم الطب ولكنهم ال
ث تحتاج من البحو يحصلون على أي فائدة عالجية أو تشجيعية من جراء ذلك، وهذه المرتبة 

 . أكثر إلى حماية أخالقية

 

يقع تحت هذا التصنيف أبحاث البحث المتعلق بالبشر، ولكن ليس له صفة التجريبية، ف .٢
ة والدراسات واألبحاث الميدانية، وعلى الرغم من عدم وجوب تجارب في مثل هذه األوبئ

 . الدراسات إال أنها يمكن أن تقتحم خصوصية الفرد وحتى المجتمع

 

 . لخاص بالتجارب على الحيوانالبحث ا .٣

 

البحث الذي ال يتعلق بإجراء تجارب على البشر أو الحيوان، وتقتصر تجاربه على البيئة  .٤
المحيطة باإلنسان ومصادر الماء والغذاء ، وهذه النوعية ترتبط أيضًا بمبادئ األخالق التي 

 . تغطي األبحاث بصفة عامة طبية كانت أم غير ذلك

 

 : عملية البحث )٢

  :جب مناقشة االهتمامات األخالقية في جميع مراحل عملية البحثي
 اختيار موضوع البحث .١

ال يقبل أي بروتوكول بحثي من الناحية األخالقية ما لم يخاطب ويناقش : تصميم البحث .٢
 . كافة أوجه االهتمامات األخالقية للدراسة
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بحث من إمكانية  جراء الحماية األخالقية في تصميم أياتنبع جودة : تنفيذ الدراسة .٣
 . تنفيذها 

 . التقرير ونشر المعلومات .٤

 : التجارب على البشر )٣

 :موضوع البحث

يجب وجود ما يشير إلى أن العالج أو االجراء المقترح يمكنه التفوق على البدائل  .١
 . المتاحة

على قليل  تيجب توفر البيانات الكافية من دراسات الحيوان ومن الدراسات التي أجري .٢
د مما يتأكد معه عامل السالمة ويشير إلى الفعالية ، إن البحث المقبول أخالقيًا من األفرا

ويتم  1,2,3ذلك الذي يتم عن طريق اجراء محاوالت إكلينيكية على ثالث مراحل متتابعة 
 . االنتقال إلى المرحلة التالية عقب نجاح المرحلة السابقة

ج ال يحتمل توفره في البلد أو اجراء محاوالت إكلينيكية على عالال يمكن تبرير  .٣
يمكن  ال يجب اختبار العقاقير التي يحتمل ارتفاع تكلفتها أو التي لن: المجتمع، فمثالً 

 .ينطبق بشكل خاص على البحث الصناعي والدولي تسويقها في بلد فقير ، وهذا

 يجب أن يشترك في األبحاث فقط من هم على دراية تامة بالخلفية العلمية عن الموضوع .٤
 . من هم مؤهلون ولديهم الوسائل الضرورية لذلك لك، وكذ

 . يجب أن ال يتعارض البحث مع قيم المجتمع الثقافية واألخالقية والدينية والقانونية .٥

 

 : تصميم البحث )٤

البحث بشكل علمي متطلبًا أخالقيًا ، فالتصميم الذي ال يجيب عن أسئلة  تصميم يعتبر .١
لتعرض المرضى لعمليات ال لزوم لها ، كما يجب أن البحث يعد غير مقبول أخالقيًا، 

يكون حجم العينة كافيًا العطاء نتائج سليمة إحصائيًا إال أنها ال يجب أن تكون أكبر 
 . من الالزم إلعطاء النتيجة

ويجب اإلقالل .  يجب تقييم أي مخاطر محتملة بشكل جيد ومتوازن مع الفوائد المحتملة .٢
ائل الممكنة، ويتضمن هذا البحث الدقيق عن الدالئل من هذه المخاطر بكافة الوس

المغايرة ويجب مراقبتها جيدًا، وحين حدوث أية آثار عكسية يجب تقييم العالج على 
 . الفور

موافقتهم الحرة لالشتراك في التجربة، كما يجب اجراء محاوالت  م األفرادديقيجب أن  .٣
اض الخاصة بهم فقط، ويجب توفر ألبحاث على األطفال والمتخفلين عقليًا على األمر 

 . موافقة الوالدين أو األوصياء
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السرية أمر واجب عند ممارسة مهنة الطب وحيث أن المعلومات التي يتم تداولها عن  .٤
طريق أشخاص مرتبطين بالبحث، لذا يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان سرية 

ل اسم المريض بأرقام السجالت ، إما عن طريق تقييد سهولة الوصول إليها أو إبدا
 . شفرية

  

  :تنفيذ التجربة )٥
 .التصميم المقبول أخالقيا بحسن تنفيذه يرتبط .١

إن المبدأ األخالقي لعدم المعاناة يتضمن أنه أثناء التنفيذ يجب تحديد نقط للتوقف، حتى إذا ما  .٢

أصابهم  ه بالنسبة للبديل فيجب إيقافه وتعويضهم عمالمخاطرة في العالج المقترح أو سوءثبتت ا

 .من ضرر

     إن مبدأ االحترام يتضمن إمكانية انسحاب المرضى من تطوعهم في أي وقت أثناء التنفيذ دون  .٣

 .أية خسارة بالنسبة لهمالتسبب ب

  

  :التجارب على المتطوعين اآلدميين

يعتمد التقدم في المعرفة الطبية في النهاية على المعلومات التي نحصل عليها من التجارب على 

لمعاونة آخرين  يفهم يشتركون بمفهوم تضامن. نفع لهم فيهالبشر الذي يتطوعون لدراسة ليس ا

خالقية في مثل هذا األمبادئ ال من أعلى هذا النوع قدراً  يستفيدون من البحث المعنى، ويتطلب

  :النوع من البحوث وفقا للضوابط التالية

مات المطلوبة إلى تقدم المعرفة العلمية، يجب إجراؤها فقط إذا ما كان محتمال أن تؤدي المعلو   .١

 .ومهنة الطب إذا لم يكن الحصول على المعلومات بطرق أخرى مثال عن طريق الحيوان

مثل الطالب أو يجب توجيه اهتمام خاص إذا ما كان أفراد البحث من المرؤوسين للباحث،  .٢

 .تاميجب أن يكون تطوعيا بشكل الت السجون، فاالشتراك الممرضات أو في حا

 .االشتراك في البحثيجب أن ال تؤثر الحوافز المادية على عملية  .٣

ليس من الالئق تحمل متطوعين من قطاع واحد من المجتمع أعباء البحث، فمبدأ العدالة يقتضي  .٤

 .الحصول على المتطوعين من مجموعات مختلفة ممن سوف يستفيدون من نتائج البحث
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ونظام للتأمين قد  ون له بسبب اجراء التجربة،يجب تعويض المتطوعين عن أي أذى يتعرض .٥

 .لالستجابة لهذا الطلب يكون مناسباً 

  

 : األوبئة والدراسات الميدانية )٦

يعتمد هذا النوع من األبحاث على المالحظة، ويتطلب بشكل ما عدم التدخل أكثر من طرح 

وص المعملية أو األسئلة والقيام بكشف طبي اعتيادي، وفي بعض األوقات يتم اجراء بعض الفح

أشعة إكس، ومثل هذه الدراسات ال تحمل في طياتها مخاطر ملموسة لألشخاص المعنيين، إال 

  .أنها قد تتدخل في كرامة اإلنسان وخصوصيته

 :الموافقة الحرة المدركة )٧

ث المجتمعات الكبيرة يجب افقون على أسباب جمع المعلومات، ففي أبحايجب أن يفهم األفراد ويو 

  .ى الموافقة باجراء الدراسةالحصول عل

  

 : السرية )٨

  :تنقسم المعلومات عن األشخاص في الدراسات الميدانية بشكل عام إلى

  .معلومات غير متصلة، وال يمكن ربطها بالشخص المعني والسرية هنا ليست في خطر .١

 :معلومات مرتبطة، وتكون سرية في كل األحوال .٢

خص المعني، إال عن طريق شفرة أو وسائل ومات بالشكانية ربط المعلممجهولة عند عدم ا - 

  .ع الباحث تحديد هوية الشخص المعنييأخرى معلومة لهذا الشخص فقط وال يستط

وال يمكن ( غير اسمية، وهي عند امكانية ربط المعلومات بالشخص عن طريق شفرة،  - 

  .معلومة للشخص والباحث) التعرف على هويته 

ني، عن طريق التعرف على الشخص وهو االسم اسمية، عند ربط المعلومة بالشخص المع - 

 .عادة، وفي مثل هذه الحالة يجب توفر تمام السرية
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 :الفائدة )٩

 الرعايةتبدو أثناء الدراسة، ويجب حصوله على  خيصيهشتللفرد الحق في معرفة أية حالة  .١

  .المناسبة

المشرفة على  الهيئةللمجتمع الحق في معرفة نتائج الدراسة وأية تطبيقات محتملة بعد موافقة  .٢

 .البحث

على الباحث االلتزام األخالقي بلعب دور تحسين التوعية الصحية في المجتمع على أساس  .٣

  .نتائج الدراسة

تجب االستعانة باألشخاص المحليين بقدر االمكان، وتدريبهم على المهارات المطلوبة، فإن أي  .٤

 تنتمىشيئا خلفها للمجتمع الذي دراسة ميدانية أو وبائية بمستوى أخالقي، يجب أن تترك 

 ".أبحاث السفاري" ه، وال يجب تشجيع ما يطلق عليه ل

  

  :األبحاث الطبية المتعلقة بالحيوان

يتطلب التقدم في المعرفة البيولوجية وتطويرها، االعتماد على اجراء التجارب على األحياء من 

وأحيانا الكالب وحيوانات أخرى، الحيوانات، كالقوارض في معظم األحيان أو القردة بشكل أقل 

  .ويتطلب استخدام الحيوان مسئولية أخالقية وٕاحسان معاملتها

  

 : موضوع البحث  - أ

أنظمة اإلخصاب الصناعي أو نماذج محاكاة، باستخدام الحواسب اآللية، يجب اعتبارها 

  .كلما أمكن بدائل إلجراء التجارب على الحيوانات

المعرفة، أو كخطوة أساسية قبيل اجراء  دمعالقة بتقيجب أن تكون للتجارب على الحيوان 

 .التجارب على البشر
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 : تصميم البحث  -  ب

  .يجب أن يتم اختيار الحيوان ليكون مالئما إلعطاء نتائج ومعلومات ذات عالقة بالبحث

  .يجب استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات

  

  :تنفيذ الدراسة  - ج

بشكل مناسب فيما يتعلق باإلسكان واالحوال يجب أن تتم رعاية الحيوان محل البحث  .١

البيئية والغذاء والرعاية البيطرية، فعادة تتم رعاية الحيوانات تحت اشراف بيطرين لهم خبرة 

  .في علم حيوانات المعامل

أي ايذاء للحيوان هو مطلب أخالقي أساسي، واألجراءات  - واإلقالل من  - تفادي  .٢

محتمل يجب اجراؤها تحت التخدير التام، طبعا التي قد تتسبب في ألم دائم أو غير 

 نوفي نهاية األمر وٕاذا كان من المناسب خالل التجربة، وتبين أ. للممارسات البيطرية

  .بعض الحيوانات سوف تعاني بشكل دائم وغير محتمل، فيجب قتلها بدون ألم

الت يجب اجراء االبحاث على الحيوان فقط من قبل باحثين وأفراد لهم خبرة ومؤه .٣

  .كافية

 :أخالقيات البحث  - د

  :وتشمل جوانبهايجب أن يحكم على البحث طبيا كان أم ال، بمبدأ األمانة، 

يجب جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحيز من جانب الباحث، وهناك طريقة بحث  -١

ا، ال يعرف يهلها عالقة هنا وهي طريقة التعميم المزدوجة للمحاولة اإلكلينيكية المحكم ف

وطريقة أخرى هي . ن خاللها نوع الدواء الذي يعطى للشخص محل البحثالباحثو 

طاء عالج معين ألشخاص مختلفين عفيها تقرير إالعشوائية وال يكون على الباحث 

  .بشكل عشوائي وال يمكن التسامح في االحتيال العلمي المتعمدويتخذ القرار 

ها، ويجب على ر رييمكن تبب التوصل إلى نتائج ال جيوفي مرحلة تحليل البيانات ال  -٢

الباحث في تحليله استكشاف كافة مصادر التحيز في البيانات والتفسيرات البدلية 

لنتائجها ويجب دراستها كما يجب استخدام االختبارات االحصائية لتحديد مستوى الثفة 

 .في أي عالقة لم توجدها الصدفة
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  :االستحقاق  - ه

م وال يجب مكافأة من ال يشترك فعليا هاثستحقون عن ابحييجب اعطاء الباحثين ما  .١

 . في البحث

  من يجب اعتباره ككاتب لبحث معين؟ .٢

، ارشادات عن النشر تؤكد على ١٩٨٥قدمت اللجنة الدولية للناشرين في المجالت الطبية في 

  .أن المدخل الفكري شرط أساسي ليستحق كلمة نشر

وال يجب على الباحث  يجب ذكر أعمال الباحثين السابقين في الموضوع محل البحث .٣

سة من قبل آخرين كما يجب عليه اإلشارة إلى الدراسات انفسه فكرة مسبقة، أو در ل بأن ينس

 .السابقة التي قد تكون أعطت نتائج مختلفة

يجب أن يسعى الباحث لتعريف نفسه بين زمالئه، فمن غير المقبول أخالقيا لباحث  .٤

قبل ابالغها لزمالئة في الصحافة العلمية  أن يذيع نبأ توصله إلى نتائج معينة للعامة،

 .واالجتماعات

 .يجب االعتراف بإسهام من شاركوا في البحث والتعريف بما قدموه .٥

  

  :صراع المصالح  -  و

يكون للباحثين مصالح في البحث، وقد يكون لهم ممتكالت فكرية ومصالح تجارية،  ال يجب أن

  .وهذه يجب اإلفصاح عنها

  

  :األمانة المالية  - ز

م برامج األبحاث والمشاريع عن طريق الحكومات أو الصناديق الدولية أو الخاصة، ويجب يتم دع

م لمقابلة المصروفات كما هو متفق عليه في بروتوكول البحث، كما يجب توثيق عاستخدام الد

  .المنصرف وتقديم تقارير مالية دورية ونهائية دقيقة

  

 :مسئولية األخالقيات في األبحاث الطبية  - ح

  :ئولية ضمان مراقبة المستويات األخالقية كما يليتكمن مس
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 :الباحثون )١

يجب أن يدرب على إدراك اإلحساس بإرشادات  ىالتامة واآلنية على الباحث الذمسئولية التكمن 

الجوانب للدراسة  هذه وال يوجد بروتوكول بحثي كامل أو مقبول إذا لم يناقش. أخالقية البحث

  .على البشر أو استخدام الحيوانات التي يندرج تحتها إجراء تجارب

  

  :مؤسسات البحث )٢

وباألخص على  األحيائيةوعية األخالقية في مجال األبحاث التمؤسسة البحث مسئولة عن 

البشر، فيجب أن يكون لديها لجنة مراجعة أخالقية، وتعمل اللجنة على تجميع الزمالء لتقديم 

وقد . التصديق عليها من عدمه باسم المؤسسةالنصح حول الجوانب األخالقية للدراسة المعنية و 

من المجتمع لهم القدرة  فرادتشتمل على أعضاء مهنيين صحيين آخرين وخاصة الممرضات وأ

ويجب أن تكون اللجنة مستقلة تماما عن الباحثين . على تمثيل قيم المجتمع الثقافية واألخالقية

  .راكه في التقويموأي عضو له مصلحة مباشرة في مقترح معين يجب عدم أشت

  :وكالة تنظيم العقاقير القومية )٣

ة يحصل عليها باستخدامه من ال يجوز استخدام أي عقار أو جهاز جديد على البشر، دون موافق

  .المؤسسات الصحية المسئولية في الدولة

  

  :محرروا المجاالت الطبية )٤

  .نشرهاال يجوز قبول تقارير عن أبحاث ال تتفق والمستويات األخالقية، بغرض 

  

  :وكاالت التمويل والمنظمات )٥

ة إال إذا أبدت بجالء الجوانب يمقترح من قبل أي وكالة دولية أو قو ال يجوز تمويل أي م

األخالقية للدراسة وقدمت ضمانات حول مراقبة المبادئ األخالقية، متضمنة قبول لجنة مراجعة 

  .مؤسسية
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 ) Research Ethics( أخالقيات البحث العلمي 

 

ضي أخالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا من الزمالء تقت

من البحث، وتتبنى مبادئ أخالقيات  الباحثين، أو من المشاركين في البحث أم من المستهدفين

، وهاتان القيمتان يجب أن "تجنب الضرر" و " العمل اإليجابي " البحث العلمي عامة قيمتي 

نا ركيزتي االعتبارات األخالقية خالل عملية البحث، وهناك بعض االعتبارات بالنسبة للسلوك تكو 

  :األخالقي تتضمن اآلتي

  Truthfulness المصداقية •

  Experience الخبرة •

  Safety السالمة •

  Trust الثقة •

  Consent الموافقة •

   Withdrawl االنسحاب •

   Digital Recording التسجيل الرقمي •

   Feedback راجعةالتغذية ال •

   False Hope الكاذب/ األمل المزيف  •

    Vulnerability مراعاة مشاعر اآلخرين •

  Exploitationاستغالل المواقف  •

   Anonymity  سرية المعلومات •

  Animal Rights حقوق الحيوان •
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  :ولتوضيح هذه االعتبارات نفصلها على النحو اآلتي

  

 : Truthfulnessالمصداقية  •

ن نتائج بحثك منقولة بصدق، وأن تكون أمينا فيما تنقله، وأال تكمل آية معلومات يجب أن تكو 

ناقصة أو غير كاملة معتمدا عل ما تظنه قد حصل، وال تحاول إدخال بيانات معتمدا على نتائج 

  .النظريات، أو األشخاص اآلخرين

  

 : Experienceالخبرة  •

ا لمستوى خبرتك وتدريبك، أوال أعد العمل يجب أن يكون العمل الذي تقوم به في البحث مناسب

م حاول فهم النظرية بدقة قبل أن تطبق المفاهيم أو اإلجراءات، وسيكون الشخص ثالمبدئي 

  .الخبير في مجال بحثك خير مساعد لك في اختبار األشياء التي ينبغي عليك النظر فيها

  

  : Safetyالسالمة  •

حتياطاتك التحضيرية عند التجارب كلها، وال ال تعرض نفسك لخطر جسدي أو أخالقي، وخذ ا

تحاول تنفيذ بحثك في بيئات قد تكون خطرة من النواحي الجيولوجية، الجوية، اإلجتماعية، أو 

تشعرهم بالخجل  ن البحث مهمة أيضا، فال تحرجهم أوالكيميائية، كما أن سالمة المستهدفين م

  .أو تعرضهم للخطر في موضوع بحثك

  

 Trustالثقة  •

أكثر  ول بناء عالقة ثقة مع الذين تعمل معهم، حتى تحصل على تعاون أكبر منهم ونتائجحا

  .دقة، وال تستغل ثقة الناس الذين تقوم بدراستهم

  

 Consentالموافقة  •

تأكد دائما من حصولك على موافقة سابقة من الذين تود العمل معهم خالل فترة البحث، إذ يجب 

هم أنهم تحت الدراسة، فمثال إذا احتجت الدخول في ملكية اآلخرين أن يعلم األفراد المراد دراست
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عليك الحصول على موافقتهم لذلك، فعدم التخطيط المبدئي والجيد لبحثك قد يضطرك للبحث 

  .عن موقع آخر والبدء من جديد

  

  Withdrawl االنسحاب •

شاركين غالبا ما الناس لديهم الحق لالنسحاب من الدراسة في أي وقت، وتذكر دائما أن الم

ل بحثك يمكنهم أن جونه ألصيكونون متطوعين ويجب معاملتهم باحترام وأن الوقت الذي يخص

في عمل آخر أكثر ربحا وفائدة لهم، ولهذا السبب يجب أن تتوقع انسحاب بعض  هيقضون

المشاركين، واألفضل لك أن تبدأ بحثك بأكبر عدد ممكن من األفراد لتضعهم تحت الدراسة، 

  .ث يمكنك االستمرار مع مجموعة كبيرة كافية لتتأكد من أن نتائج بحثك ذات معنىبحي

  

  Digital Recording التسجيل الرقمي •

ال تقم بتسجيل األصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو دون موافقة المستهدفين من البحث، 

الت تصوير أو ناقالت واحصل على الموافقة المسبقة قبل بدء أي تسجيل، وال تحاول استخدام آ

صوت مخبأة لتسجيل أصوات وحركات المستهدفين، وال بد أن تدرك أن طلب الموافقة بعد 

  .التصوير غير مقبول

  

  Feedback التغذية الراجعة •

إذا كان بمقدورك إعطاء تعذية راجعة للمستهدفين من بحثك، فافعل، قد ال يكون بمقدورك تزويد 

قد تكون مهمة لكن إعطائهم ملخصا أو بعض العبارات والتوصيات المشاركين بالتقرير كامال، و 

لديهم وتفي بالغرض المطلوب، ومهم جدا أن تعرض عليهم الصور واألصوات أو النصوص 

المطبوعة للعبارات التي قالوها مسبقا قبل النشر، حتى ال يتعرض المستهدفون ألي ضرر جسدي 

  .تأكد دائما من أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر أو معنوي بسبب تفسيرك لما قالوه أو فعلوه،
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  False Hope الكاذب/ األمل المزيف  •

ال تجعل المستهدفين يعتقدون من خالل أسئلتك بأن األمور سوف تتغير بسبب بحثك أو 

  .مشروعك الذي تجريه، وال تعط وعودا خارج نطاق بحثك أو سلطتك أو مركزك أو تأثيرك

  

   Vulnerability نمراعاة مشاعر اآلخري •

قد يكون بعض المستهدفين أكثر عرضة للشعور باالنهزامية أو االستسالم بسبب عامل السن أو 

  .هم أو التعبير، فيجب عليك مراعاة مشاعرهمالفالمرض أو عدم القدرة على 

  

 Exploitationاستغالل المواقف  •

له اآلخرون بشكل غير مباشر ال تستغل المواقف لصالح بحثك، فال تفسر ما تالحظه أو ما يقو 

  .حتى تخدم بحثك

  

  Anonymity  سرية المعلومات •

عليك حماية هوية المستهدفين في كل األوقات فال تعط أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف 

هويتهم الحقيقية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحويل األسماء إلى أرقام أو رموز مع التأكد من 

  .ة المستهدفين بعد انتهاء الدراسةإتالف كل ما يتعلق بهوي

  

  Animal Rightsحقوق الحيوان  •

إذا كانت دراستك متعلقة بالحيوان فإن هناك اعتبارات أخالقية في هذا الخصوص يجب 

مراعاتها، إذ يجب عليك معاملة الحيوان ورعايته الرعاية الالئقة به واإلحساس بمدى األلم وعدم 

متطلبات أهداف أي دراسة أو بحث تقوم به، يجب أن تبحث عن الراحة عنده، هذا بالتوافق مع 

النصيحة من المعلم المشرف أو الشخص الخبير في مجال البحث الذي تجريه قبل البدء بأي 

 .دراسة تقتضي وجود حيوانات سواء في المختبر أو في ميدان الدراسة
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  تقييم األداء الوظيفيتقييم األداء الوظيفيتقييم األداء الوظيفيتقييم األداء الوظيفي
  

العاملين لديها لكي تتأكد من قيامهم بالمهام  درجت المؤسسات المهنية على تقييم أداء

المنوطة بهم، وعادة ما يقوم المسئول المباشر بتقييم أداء الموظف مسترشدا بنموذج معد 

  :التي تركز على ما يليلهذا الغرض يتناول الكثير من النقاط 

 .االلتزام بالحضور واالنصراف في الوقت المحدد لذلك .١

 .رة من المسئول المباشرااللتزام بالتعليمات الصاد .٢

 .الكفاءة المهنية واإلدارية .٣

 .الساعات االنتاجية .٤

 .القدرة على تطوير األداء واإلبداع .٥

 .تطوير القدرات العلمية .٦

 .المشاركة في الدورات التدريبية وبرامج التعليم المستمر .٧

 .مدى االستفادة من الثورة التكنولوجية المعلوماتية .٨

 .مؤسسةالعالقات مع الزمالء داخل ال .٩

 .العالقات مع المستفيدين من الخدمة خارج المؤسسة .١٠

 .المهارات القيادية .١١

 .سجل المخالفات والعقوبات خالل العام المنصرم .١٢

  

ويتم اطالع الموظف على نتيجة التقييم وتتم مناقشته في النقاط اإليجابية وكذلك السلبية من 

استحقاق الموظف للترقية أو تعيينه  أجل تحسين األداء وتستفيد اإلدارة من هذا التقييم ألجل

في منصب إداري متقدم، وكذلك مدى الحاجة الستخدام موظفين جدد في حالة زيادة العبء 

  .على الموظفين الحاليين

  

 - إنسانية بالدرجة األولى، كونها تمس حياة البشر  هي أن مهنة التحاليل الطبية ثوحي

صية بالنسبة ألخصائي التحاليل الطبية، فهناك خصو  - كغيرها من المهن الطبية األخرى 
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حيث يتم التركيز أيضا في عملية التقييم على جوانب مهنية مثل التعامل مع عينات 

المرضى بطريقة سليمة، استخدام المحاليل الضابطة، القدرة على التعامل مع المشاكل الفنية، 

دة والمساهمة في الخطة اكتشاف األخطاء واقتراح حلول لها، والمشاركة في وضع أفكار جدي

وهناك . التطويرية للمختبر، ومدى االلتزام بالمعايير التي تضعها الجهة المانحة للترخيص

بعض األمور المتعلقة باإللتزام بقواعد السالمة والمحافظة على حسن المظهر ونظافة المكان 

لمشاركة في برامج اللزمة لها وا والقدرة على التعامل مع األجهزة وٕاجراء الصيانة الدورية

  .ضبط الجودة النوعية

مهما حاولت وضع ضوابط للعمل واقرار عقوبات على الموظفين، وال شك أن أي مؤسسة 

فإن الضمير الحي للموظف ومراقبته هللا سبحانه وتعالى في عمله ليصل إلى درجة اإلحسان 

  .اهي أضمن الوسائل لالرتقاء بأي مؤسسة واالنضباط األخالقي والمهني فيه
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        قوانني مزاولة مهنة التحاليل الطبيةقوانني مزاولة مهنة التحاليل الطبيةقوانني مزاولة مهنة التحاليل الطبيةقوانني مزاولة مهنة التحاليل الطبية
  

تضع كل دولة من الدول مجموعة من القوانين تنظم وتضبط عمل المهن المختلفة، ومن بينها 

  :مهنة التحاليل الطبية، وتتضمن هذه القوانين واألنظمة بصفة أساسية

بكالوريوس، دبلوم تخصصي، ماجستير، دكتوراه في ( شرط المؤهل العلمي والخبرة .١

  .)أحد أفرع التحاليل الطبية

  شرط اللياقة البدنية والعقلية .٢

 ".أخالقيات المهنة " شرط التقيد بشرف وكرامة المهنة  .٣

  

وعادة يجلس من يمتلك . اء مخالفة هذه القوانين أو بعضهاكما تتضمن األنظمة على عقوبات جز 

لجنة متخصصة من وزارة  هذه المؤهالت الختبار مزاولة مهنة التحاليل الطبية والذي تشرف عليه

والحصول عليها شرط أساسي  الصحة تمنح الناجحين في هذا االختبار شهادة مزاولة المهنة

  .للممارسة الفعلية

أما في حالة التقدم بطلب الفتتاح مختبر خاص، فإن اللجنة المختصة تضع تفصيالت دقيقة لما 

  :يجب أن يكون عليه هذا المختبر من حيث

  

وغيرها .. لغرف، االضاءة، التهوية، دورات المياه، مكان استقبال المريض عدد ا" المكان  •

."  

األجهزة الضرورية حسب نوع الترخيص الممنوح، فمثال مختبر خاص للكيمياء الطبية يتم  •

  .ال وهكذا بالنسبة لباقي التخصصاتجلهذا الم الالزمةالتركيز على األجهزة 

 .مؤهلين للقيام بإجراء التحاليل المطلوبةكما يتم اعطاء تعليمات الستخدام فنيين  •

 .في بعض الدول يتم التركيز أيضا على الكواشف ودرجة دقتها وكذلك المحاليل الضابطة •

 .إعداد سجل للمرضى والتحاليل الخاصة بهم •

 

كما ينص النظام على إلزام المختبر باإلبالغ عن أية إصابة بأحد األمراض المعدية والتي  •

 .المختبر لدائرة الصحة العامة أو الطب الوقائييتم اكتشافها في 
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 .تزويد المختبر باألجهزة الالزمة إلطفاء الحرائق، ووسائل اإلسعافات األولية •

 .التخلص اآلمن من النفايات الطبية •

ويتم التفتيش بصورة دورية على المختبرات من قبل لجان متخصصة من وزارة الصحة  •

يمات الصادرة من الوزارة وفي حالة وجود مخالفات تمنح هذه للتأكد من تقيدها باألنظمة والتعل

المختبرات فرصة لتصحيح أوضاعها وٕاذا لم يتم هذا األمر فمن الممكن وقف الترخيص لمدة 

 .محدودة أو بصفة دائمة حسب نوع المخالفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ٤٧  - 

 

 "References"                        املراجع   املراجع   املراجع   املراجع   

  "ة العنكبوتيةكل هذا املراجع موجودة على الشبك"
 .أخالقيات مزاولة المهنة الطبية .١

(Dr. Omar Hasan Kasule (2004) 

  الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية

  سفيان حمودة/ ترجمة الدكتور

  .فلسطين/ الجمعية العلمية الطبية

  
٢. Research Ethics (2013) 

www.qwled.com 

 

٣. WMA Declaration of  

Helsinki – Ethical principles            
for Medical Research Involving           

 Human subjects (1964)          

             
٤. John Williams (2005) 

  كتاب األخالقيات الطبية

  جمعية الطب العالمية

  .محمد الصالح بن عمار/ ترجمة الدكتور

  

 )2010(ث العلمي وثيقة أخالقيات البح .٥

  .كلية الطب –وحدة ضمان الجودة 

 .جمهورية مصر العربية –جامعة طنطا 

  

  

  


