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 آداب وأخالقيات مهنة الطب

عن الدفاع عن حياة  مسؤولةمهنة الطب هو الوصي على حياة اإلنسان، وهي •

 االنسان من مآسي المرض والموت

، سامية عن االعتبارات واألعراف التي اعتاد المهن مهنة الطب فريدة عن سائر    •

، ولذلك ليس لها أن تتعامل باعتبارات العداوة أو الخصومة أو العقوبة عليها الناس 

، بل البد من بقائها بمعزل حربية أو أن تنساق وراء أي دواٍع شخصية أو سياسية أو 

 .عما دونها من شئون الحياة

 



 كبير حد إلي تنظم حكومية ولوائح قوانين توجد العالم دول كل في    

 في األطباء سلوك فإن والقوانين اللوائح عن بعيدا .الطب مهنة ممارسة

 يقبلها ولكن القوانين تفرضها ال أخالقيات تحكمه الطب مهنة ممارسة

 عدة منذ ونشأت المنشأ ذاتية األخالقيات هذه .المهنة في العاملين كل إراديا

 .المهنة أخالقيات وتسمي السنين من آالف

 



 أخالقيات مهنة الطب

  االخالقيات هى علم ما يجب وما ال يجب اى احسان التصرف عند مزاولة المهنة•

هذه الممارسة تنظم ذاتيا عالقة األطباء . أخالقيات مهنة الطب تعني الممارسة المحترمة للمهنة   •

بالرغم من . مع بعضهم البعض ، وتحدد عالقة الطبيب بالمريض ، ثم عالقة الطبيب بالمجتمع

اختالف القوانين الطبية بين بالد العالم المختلفة فإن أخالقيات المهنة تكاد تكون متطابقة في كل 

هذه األخالقيات تنص عليها الجمعيات الطبية األهلية وأيضا المنظمات الدولية مثل . دول العالم

 .الجمعية الطبية العالمية

تقوم . أخالقيات المهنة تفرض قيود وواجبات علي الطبيب أكثر من القيود القانونية الحكومية    •

أخالقيات المهنة علي عدة مبادئ مثل التفاني في العمل للوصول إلي أفضل عمل طبي لصالح 

 .المريض والمجتمع ، وعدم إيذاء المريض ، واحترام خصوصية واستقاللية المريض

 



 عالقة الطبيب بالمريض

عالقة الطبيب بالمريض تمثل جوهر أخالقيات مهنة الطب ، فالمجتمع قد ال يتأثر    

كثيرا بعالقة األطباء ببعضهم البعض ، ولكنه سيتأثر بشدة عند اختالل عالقة الطبيب 

إن عالقة الطبيب بالمريض يجب أن تكون عالقة شخصية ومهنية تقوم علي . بالمريض

إن الثقة هي الجسر الذي يبني عليه عالقة الطبيب بالمريض ، . الثقة واالحترام المتبادل

ويقع عبء وضع حجر أساس وإنشاء هذا الجسر علي الطبيب لبناء أرضية صلبة توطد 

إن تلك الثقة بين الطبيب والمريض تلزم الطبيب أخالقيا . ثقة المريض في الطبيب

للحفاظ علي خصوصيات المريض ، والحفاظ علي أسراره ، والتعامل بصدق وأمانة في 

 .عرض المعلومات الطبية عليه

 



 ابقراط قسم

 الميثاق وهذا القسم بهذا سأتمسك وتقديري استطاعتي قدر على أنه على ، والشفاء الصحة واهب ، الطبيب باإلله أقسم     

 أبنائه أرى وأن ، ذلك إلى حاجة في يكون حينما أمتلك ما أقاسمه وأن آبائي بمنزلة الصناعة هذه في المعلم أرى بأن .

 وسيلة وكل والمحاضرة بالتعليم وإنه مساومة أو أجر بال ، ذلك أرادوا هم إن الصناعة هذه أعلمهم وأن ، اخوتي بمنزلة

 بالميثاق مرتبطا   ، غيره ألحد وليس ، ولتالمذتي ، علموني من وأبناء ألبنائي الصناعة بتلك سأفضي ، التثقيف وسائل من

 قّتاال دواء   أعطي وأال ، إليهم يسيء أو يضرهم عما المرضى منفعة طاقتي بقدر واقصد ، الطب قانون إطاعة على والقسم

 أجري وأال ، الطبي السر على وأحافظ ، والطهارة النزاهة على نفسي وأحفظ . للجنين مسقطا   لبوسا   أو ، به أشير أو

 يسيء ما كل متجنبا   ، المرضى لمنفعة البيوت أدخل وأن ، فيه للمتمرنين ذلك أترك وأن ، بالحصى للمصابين عمليات

 أرى لما بالنسبة سرا   يبقى أن يجب ما أفشي وال عبيدا   أو كانوا أحرارا   الرجال أو للنساء عرضا   أهتك أو أخادع وأال إليهم

 ، بالحياة فألستمتع العهد هذا على مبقيا   دمت وما ، عنها يخرج ما أو بمهنتي يتصل ما ذلك سواء   ، الناس من وأسمع

 نصيبي من ذلك نقيض فليكن الميثاق هذا نكثت فان ، الناس بين مهنتي وألمارس



PRINCIPLES OF MEDICAL 
ETHICS 

 مبادئ األخالق الطبية



THERE ARE MAIN FOUR PRINCIPLES OF MEDICAL 
ETHICS: 

A.  Patient Autonomy 

B.  Beneficence 

C.  Do No Harm (or Non-malificence)  

D.  Justice 

 



• In addition to the four ethical principles the following ethical 

principles have been included: 

 

Principles of Confidentiality 

 السرية مبادئ 

Dignity 

 الكرامة

Protection of the Vulnerable 

 حماية الضعفاء

Collegiality 

 الزمالة

 



1.Autonomy : 

 االستقاللية

•Respect the autonomy of 

the patient.  

•The patient has the   right 

to refuse or choose their 

treatment. 

 



2. Beneficence: 

 االحسان

•promoting what is best for 

the patient . 

•A practitioner should act 

in the best interest of the 

patient.  

 



•Beneficence implies consideration of the patient's 

pain; their physical and mental suffering; the risk of 

disability and death; and their quality of life.  At 

times, beneficence can imply not intervening, if the 

benefit of therapy would be minimal. 

 

 مخاطر والعقلية؛ الجسدية المعاناة المريض؛ آالم في النظر يعني اإلحسان•

 يعني االحسان يمكن األحيان، بعض في .حياتهم ونوعية والوفاة، العجز

 .للغاية ضئيلة العالج من الفائدة كانت إذا التدخل، عدم



3. Non-maleficence: 

  عدم االيذاء

•first, do no harm. 

•We have been given 

 the gift of life, for goodness sakes, 

Protect it!!! 

 Respect it!!!  

 



4. Justice: العدالة 
•Resources are limited; you cannot 

cure everybody and so priorities 

must be set (hence the notion of 

triage).  

الموارد محدودة، ال يمكنك عالج الجميع ولذا •

 .(ومن هنا فكرة الفرز)يجب تحديد األولويات 
 



CONFIDENTIALITY: 
 • Commonly applied to 

conversations between doctors and 

patients. This concept is commonly 

known as patient-physician 

privilege. 

 وهذه الطبيب، جهة من المريض سرية على الحفاظ تعني•

 والطبيب المريض بين العالقة ميزة تسمى

• Legal protections prevent 

physicians from revealing their 

discussions with patients, even 

under oath in court. 

 

 مناقشاتهم عن الكشف من األطباء تمنع القانونية الحماية•

 .المحكمة في القسم تحت حتى المرضى، مع



• Confidentiality forms a cornerstone of the doctor-patient relationship, but it is 

increasingly hard to maintain with the growth of electronic data. 

 في النمو تزايدل ذلك على لحفاظا الصعب من ولكن والمريض، الطبيب بين العالقة في االساس حجر تشكل لسريةا•

 .اإللكترونية البيانات تناقل

•  In order to protect the trust between doctor and patient, the physician should not 

release personal medical information without the patient's consent.  

 للمريض  الشخصية الطبية المعلوماتب التصريح عدم الطبيب على ينبغي والمريض الطبيب بين الثقة حماية أجل من•

 .المريض تةموافق دون

•  Like other ethical duties, however, confidentiality is not absolute.  It can be 

necessary to override privacy in the interests of public health. However, this should 

always be done in a way that minimizes harm to the patient. 

 اجل من الخصوصية تجاوز يضرورال من كوني أن يمكن .مطلقة ليست السرية األخرى، األخالقية الواجبات مثل•

 .المريض على الضرر تقلل بطريقة ذلك يتم ان بشرط ،العامة الصحة مصالح



DISCLOSURE: 

 

•the doctor must disclose 
information that is materially 
relevant to the patient's 
understanding of his condition, his 
treatment options and likely 
outcomes. 

•  This would include, for example, 
information on medical errors made 
in their care. 

• Errors do not necessarily 
constitute improper, negligent, or 
unethical behavior, but failure to 
disclose them may. 



 الصحية، حالته لفهم للمريض المعلومات عن الكشف الطبيب على يجب•

 .المحتملة والنتائج العالج، وخيارات

 المرتكبة الطبية األخطاء عن معلومات المثال، سبيل على ذلك، ويشمل•

 .الطبية الخدمة تقديم اثناء

 فعل أو إهمال، الئق، غير سلوك بالضرورة تشكل ال الطبية األخطاء  •

 .عنها الكشف عدم في عليه ماهو بقدر أخالقي، غير



Dignity: 
• The patient and  the doctor have 

the right to dignity. 

 

•The spirit of humanity, respecting 

the worth of each person 

 

 

•Each person we encounter in our 

working day deserves our respect—

patients, visitors, co-workers 

 الكرامة حق لكل من المريض والطبيب

كل شخص نواجهه اثناء العمل يستحق 

 (مرضى ، زوار وزمالء العمل)احترامنا 

 كل شخص يستحق روح اإلنسانية، واالحترام



PROTECTION OF THE VULNERABLE  

 حماية الضعفاء

•Standing up for the rights of those who may be 

unable to speak or act for themselves. e.g.. 

Children, the frail elderly, and patients who are 

unable to make decisions for themselves. 

 األطفال .المثال سبيل على .ألنفسهم العمل أو الكالم على قادرين غير يكونون قد الذين أولئك حقوق على الوقوف•

 .بأنفسهم قراراتهم اتخاذ يستطيعون ال الذين والمرضى الضعفاء، والمسنين



COLLEGIALITY: الزمالة  

•Calls for support of colleagues and fellow 

practitioners and professionals.  

•Mutual respect & understanding for 

fellow optometrists, for other 

professionals and for their respective roles 

in the health care team. 

 



حقل الطبي اذا اليجب طلب الدعم من الزمالء الممارسين في •

 ..تطلب ذلك

يجب توفر االحترام المتبادل والتفاهم للزمالء االكثر خبرة عن •

 .غيرهم من المهنيين ودور كل منهما في فريق الرعاية الصحية



 DOCTOR - PATIENT   RELATIONSHIP:  

All doctors know that it is  

unethical, at a minimum, to have a 

bad relationship with patients. •      



Truthfulness. 

 الثقة

Honesty. 

 الشرف والصدق

Informed consent. 

 طلب الموافقة الرسمية والمعتمدة

The Physician's moral integrity and 

virtuous character. 

 .النزاهة األخالقية والشخصية الفاضلة للطبيب



صدرت في مصر الئحة آداب المهنة وفق قرار وزير 
وتتكون من واحد وستين ،  2003لسنة  238الصحة رقم 

 مادة 



 (1)مادة
  

ب يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقي
 األطباء أو من ينوب عنه

 

فى اقسم باهلل العظيم أن أراقب هللا فى مهنتي، وأن أصون حياة اإلنسان  ))  
هالك كافة أدوارها فى كل الظروف واألحوال باذال وسعى فى استنقاذها من ال

والمرض واأللم والقلق، وأن احفظ للناس كرامتهم واستر عورتهم واكتم 
 سرهم، وان أكون على الدوام من وسائل رحمة هللا باذال رعايتي الطبية
ب للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو،  وان أثابر على طل
غرني، العلم أسخره لنفع اإلنسان ال آلذاه، وان أوقر من علمني واعلم من يص
ان وأكون أخا لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، و

 تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعالنيتى نقية مما يشينها تجاه هللا
 .((شهيد ورسله والمؤمنين،  وهللا على ما أقول 

 



 ( : 7) مادة 

للواقع الذي توصل إليه  فةلصصه أو مخاال يجوز للطبيب أن يحرر تقريرا  طبيا  أو يدلى بشهادة بعيدا  عن تخ

 .من خالل  فحصه الشخصي  للمريض

 



 ( : 8) مادة 

 :اآلتية ال يجوز للطبيب أن يأتى عمال  من األعمال 

 .دون أجرأ  ـ االستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو ب 

 .نواع العالج أو ألي  أغراض تجارية على أي صورة من الصورب ـ السماح باستعمال اسمه في ترويج األدوية أو العقاقير أو مختلف أ

صح نم بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيا

  .الطبية داتتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المععالجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد إلجراء الفحوص وال

المجان و معد لبيع األدوية أو األجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بد ـ القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما ه

 .أو نظير مرتب أو مكافأة

  .االتصاالتهـ ـ القيام باستشارات طبية من خالل شركات 

   .اإلتجاريادته ـ أو أثناء ممارسته للمهنة ـ بغرض و ـ القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى ع

  .الصورأو أن يعمل وسيطا  لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من  .فعال  ز ـ  أن يتقاسم أجره مع أي من زمالئه إال إذا أشترك معه في العالج 

 



 : ( 9 ) مادة

 واألخالقي العلمي باألسلوب اختبارها اكتمل قد يكن لم إذا العالج أو للتشخيص جديدة طريقة تطبيق للطبيب يجوز ال

 ال كما .المختصة الصحية الجهات من بها الترخيص وتم صالحيتها وثبتت المعتمدة الطبية المجالت في ونشرت  السليم

 .به انفراده يدعى أو علمي كشف أي حق وجه دون لنفسه ينسب أن أيضا له يجوز

 : ( 10 ) مادة

 المسموعة اإلذاعة أو النشر بطريق ذلك كان سواء الصور من صورة أية على لنفسه بالدعاية يقوم أن للطبيب يجوز ال

   .اإلعالن طرق من أخرى طريقة أي أو االنترنت وسائل عبر أو المرئية أو

 : ( 11) مادة

 عيادته عن غاب إذا له يجوز كما مرات ثالث حدود في بالصحف ذلك عن يعلن أن نقلها أو عيادة فتح عند للطبيب يجوز

 عودته بعد والثاني غيابه قبل أحدهما إعالنين ينشر أن أسبوعين من أكثر

 : ( 15 ) مادة

 مناظرة دون مرئية أو كتابية أو شفهية بيانات خالل من بعالج التوصية أو مرض بتشخيص الجزم للطبيب يجوز ال

 شخصيا   وفحصه المريض



 : ( 28 ) مادة

 ينوب من أو المريض من ( المعرفة على مبنية ) موافقة دون عالجه أو للمريض الطبي الفحص إجراء للطبيب يجوز ال

  ذلك، على ضمنية موافقة عمله مكان فى الطبيب  إلى المريض ذهاب ويعتبر لذلك، أهال   المريض يكن لم إذا قانونا   عنه

 من أو المريض من ( المعرفة على مبنية ) موافقة على الحصول يلزم الجراحى  شبه أو الجراحى التدخل حاالت وفي

   .الحياة انقاذ دواعى في اال كتابة قانونا عنه ينوب

 يديه متناول في ما يبذل أن خطرة حالة في الوعي فاقد مريض أو األهلية ناقص أو قاصر لعيادة يدعى الذى الطبيب وعلى

  القيم أو الوصي أو وليه من ( المعرفة على المبنية ) الموافقة على المناســــب الوقت في الحصول عليه تعذر ولو إلنقاذه

 آخر طبيب الى بالمريض عهد إذا أو الخطر زال إذا إال عالجه عن يتنحى أال عليه يجب كما   .عليه

 

 : ( 29 ) مادة

 طبيبين من كتابية بشهادة ذلك ويكون األم صحة تهدد طبية لدواعى إال اإلجهاض عملية إجراء للطبيب يجوز ال

 تقرير تحرير المعالج  الطبيب على يجب الحياة إنقاذ لدواعى العملية فيها تتم التى العاجلة الحاالت وفى متخصصين،

  . العالج بتذكرة يرفق الحالة عن مفصل

 



 : ( 30 ) مادة

 حالة في أو قضائى قرار على بناء ذلك كان إذا إال مهنته بحكم عليها اطلع التى مريضه أسرار إفشاء للطبيب يجوز ال

 القانون يحددها  األخرى الحاالت فى أو الغير يصيب ومتيقن جسيم ضرر وقوع  إمكان

 : ( 35 ) مادة

 المتاحين والمستوى النوعية نفس من صحية  رعاية لهم يوفر أن حريتهم للمقيدة الطبية بالرعاية المكلف الطبيب على  

  وغيرها التعذيب عمليات فى مشاركة تشكل أفعال بأية سلبية أو إيجابية بطريقة القيام عليه ويحظر  .حريتهم المقيدة لغير

 إستخدام  عليه يحظر وكذلك األفعال، هذه على التحريض أو التواطؤ أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب  من

 العقلية أو البدنية الحالة أو بالصحة يضر نحو على حريتهم المقيدة إستجواب فى للمساعدة المهنية ومهاراته معلوماته

 الصحة لحماية محضة طبية لمعايير وفقا   ذلك تقرر إذا إال حريتهم المقيد حركة لتقييد إجراء أى فى المشاركة أو لهم،

  .حريتهم للمقيدة العقلية أو البدنية

 : ( 36 ) مادة

 .الرحمة أو الشفقة بدعوى الحياة إهدار الطبيب على يحظر

 



 من النقاط التى ترتكز عليها الئحة اخالقيات المهنة 

 ال يجوز للطبيب المتخصص رفض عالج مريض اذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود

 متخصص غيره

 

  يجوز للطبيب االعتذار عن عدم عالج اى مريض السباب شخصيه او متعلقه بالمهنه 

 

العلمى باالسلوب اختبارها اكتمل قد يكن لم اذا العالج او للتشخيص جديده طريقه تطبيق للطبيب يجوز ال 

 استشاره على اهله او المريض اصر اذا حاله عالج استمرار االعتذارعن للطبيب يجوز السليم واالخالقي

 اخر طبيب



  يجوز للطبيب كشف اسرار المريض فى قضايا المسؤليه الطبيه 

 

الحصول بقصد مرضيه حاله الثبات تقرير كتابه او طبيه شهاده كل بتحرير القيام من التنصل للطبيب يجوز ال 

   خالفه او اجازه على

 

عنه رغما او موافقته دون مريض على الطبي الكشف توقيع للطبيب يجوز ال  

 

ان الطبيب يجوز ال   للمرض الخطيره والعواقب الصحيه بحالته المتعلقه المعلومات مريضه عن يخفي ان يجوز 

 اخذ يجوز ال   عالجه عن يتنحى ان خطره حاله فى الوعى فاقد مريض او االهليه ناقص او قاصر لفحص يدعى

   التدخل لسرعه يحتاج الذى حادثه في المصاب او المريض موافقه



 ال يلزم اخذ موافقه المريض في الحاالت التى يلزم القانون فيها التدخل مثل التحصينات والتطعيمات والفحوص

 العسكريه

 

  الطبيب يريدها للعالج معينه طريقه قبول على وحمله التضليل بهدف كان ان المريض على الكذب للطبيب يجوز ال 

 تجريبي او مادى لهدف

 

 ال يجوز للطبيب ان يبالغ في وصف حاله المريض كى يحمله على قبول تدخل جراحى ال تستدعيه حالته 

 

 

للطبيب يجوز ال   طلبها على بناء الحامل اجهاض يجوزللطبيب ال   طلبه على بناء المريض يقتل ان للطبيب يجوز ال 

ال يجوز للطبيب ان يدلى بشهاده بعيدا عن  العسكريه الخدمه من التهرب طلبه على بناء المريض اصابع يبتر ان

 تخصصه او مخالفه للواقع الذى توصل اليه من خالل فحصه الشخصي للمريض



يحتم على الطبيب ابالغ السلطات الصحيه المختصه عند االشتباه في مرض وبائي 

 

  

ابالغ عالطبيب يجب ال عنه رغما العالج اخد على المريض اجبار فى حق للطبيب ليس 

 صحته تدهور الى يؤدى مما سئ بشكل النفسيه حالته على سيؤثر ذلك كان اذا حالته تفاصيل بكل المريض 

 

  

 

ما لغرض منه طلب على بناء بالجنون مريض تشخيص على الموافقه للطبيب يجوز ال 

 

  

 



 


