
  النقابة العامة لألطباء

 

 

  الباب األول

  أحكام عامة
 

  یقصد بمقدم الخدمة الطبیة ھو كل من رخص لھ بمزاولة مھنة مرتبطة بالوقایة أو التشخیص 

  .و العالج أو التأھیل،كل في حدود ما ُرخص لھ
 

حدود إختصاصھ،إتباع القواعد الموضحة أدناه و بما یجب على مقدم الخدمة الطبیة،كل في 

  :یتفق مع طبیعة عملھ و ذلك على النحو التالي

اإللتزام بجمیع القوانین و اللوائح المعمول بھا بشأن مباشرة األعمال الطبیة بجمھوریة مصر  - ١

 .العربیة

 .الطبیة اإللتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المھنة بالنقابات التابع لھا مقدم الخدمة - ٢

تأدیة واجبات عملھ بما تقتضیھ المھنة من الدقة و األمانة وفًقا لألصول العلمیة المتعارف  - ٣

 .علیھا

عدم إستغالل حاجة المریض لتحقیق منفعة غیر مشروعة لنفسھ أو لغیره و دون التمییز بین  - ٤
 .المرضى

 .العلمیة المتعارف علیھا بذل العنایة الالزمة في تقدیم الخدمة الطبیة و المتابعة طبًقا لألصول - ٥

 

إلتزام مقدم الخدمة نحو متلقیھا ھو إلتزام ببذل العنایة الواجبة و لیس إلتزاًما بتحقیق 
نتیجة،و یستثنى من ذلك التخصصات التي یجب أن تحقق النتیجة العلمیة المرجوة طالما ُبذلت 

  .العنایة الواجبة مثل حاالت التحالیل و األشعة و نقل الدم

  



 

یقصد بالمسوؤلیة الطبیة ھي تلك اإللتزامات الطبیة و المھنیة و األخالقیة الواجب على مقدم 
  .الخدمة الطبیة إتباعھا

 

یقع اإلخالل بالمسوؤلیة الطبیة على مقدم الخدمة الطبیة إذا قام بإجراء طبي توافرت فیھ 
  :الشروط التالیة

علیھا عن جھل و لیس عن  لمعاییر المھنیة و الطبیة المتفقتجاوز مقدم الخدمة الطبیة ل - ١

منھ،و یعد كل ما جاء بلوائح آداب المھنة بالنقابات التابع لھا مقدم الخدمة الطبیة جزء  إھمال

 .أصیل من ھذه المعاییر

 .وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبیة تسبب لھ في معاناة - ٢

 .للمعاییر و الضرر الواقع على متلقي الخدمةثبوت عالقة سببیة بین تجاوز مقدم الخدمة  - ٣

 

  :ال ُیسأل مقدم الخدمة الطبیة عن أي من الحاالت اآلتیة

إذا كان الضرر الواقع على المریض ھو أحد اآلثار و المضاعفات الطبیة المعروفة في مجال  - ١
 .الممارسة الطبیة و المتعارف علیھا علمًیا

أسلوًبا معیًنا في اإلجراء مخالًفا لغیره في ذات التخصص،ما دام إذا اتبع مقدم الخدمة الطبیة  - ٢
 .ھذا األسلوب الُمتبع متفًقا و األصول الطبیة المتعارف علیھا

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المریض نفسھ أو رفضھ للعالج أو عدم إتباعھ للتعلیمات  - ٣

 .لسبب خارجيالطبیة الصادرة إلیھ من المسوؤلین عن عالجھ أو كان نتیجة 

 

) ٥(یخضع مقدم الخدمة الطبیة ألحكام ھذا القانون إذا قام باإلجراء الطبي الوارد شروطھ في المادة        
من ھذا القانون،و ذلك في حدود الترخیص الصادر لھ و تخصصھ،و بشرط أن یتم ھذا اإلجراء في مكان 



من تلك الشروط یخضع مقدم الخدمة الطبیة  مرخص لھ بمثل تلك اإلجراءات،و في حالة مخالفة أي

  .من ھذا القانون) ٨(للمسوؤلیة القانونیة الجنائیة كل حسب المخالفة الواردة في أحكام المادة
  

 

،و تتحقق بشأنھ المسوؤلیة القانونیة الجنائیة التي ألحكام ھذا القانون الطبیة ال یخضع مقدم الخدمة
انون العقوبات مع عدم اإلخالل بأیة قوانین أخرى متعلقة بموضوع المخالفات تستوجب الخضوع ألحكام ق

  :اآلتیة

قیام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانین و اللوائح الخاصة بممارسة المھن الطبیة بجمھوریة  - ١

 .مصر العربیة

 .مزاولة المھنة دون ترخیص - ٢

من نتیجتھا منحھ ترخیص تقدیم بیانات غیر صحیحة أو إستعمال طرق غیر مشروعة كان  - ٣

 .بمزاولة المھنة بالمخالفة للحقیقة

 .ممارسة المھنة في تخصص غیر مرخص لھ بممارستھ - ٤

لھ القیام بھذا اإلجراء طبًقا للقوانین المنظمة للمنشآت القیام بإجراء طبي في مكان غیر مرخص  - ٥

 .الطبیة

 .الطبیةاإلنحراف الجسیم غیر المبرر عن األصول العلمیة لممارسة المھن  - ٦

 .إستعمال وسائل تشخیص أو عالج محرمة أو غیر معترف بھا علمًیا - ٧

 .تحریر أو تقدیم تقاریر طبیة مخالفة للحقیقة - ٨

 .العمل تحت تأثیر ُمسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي - ٩

 .القیام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبیة دون أي مبرر طبي أو تداعیات مرضیة - ١٠

  



  

 

 

 

 

شكل ھذه الھیئة بقرار من رئیس مجلس الوزراء،و تكون ھذه الھیئة جھة إستشاریة تابعة ُت
للنائب العام ،و یكون مقر الھیئة الرئیسي بالقاھرة و یجوز إنشاء فروع لھا بالمحافظات،و تحدد 

  :تھا المالیة،و یكون تشكیلھا كاآلتيالالئحة التنفیذیة للقانون نظام إجتماعاتھا و مخصصا

 .أحد مستشاري محكمة اإلستئناف الحالیین أو السابقین،یرشحھ المجلس األعلى للقضاء - ١

 .الُمرخصة،ترشحھ لجنة الصحة بمجلس النوابممثًلا عن جمعیات و روابط حقوق المرضى  - ٢

 .أقدم نواب رئیس مصلحة الطب الشرعي - ٣

 .صحة،یرشحھ وزیر الصحةأحد األطباء اإلستشاریین بوزارة ال - ٤

 .ممثًلا عن نقابة المحامین،ترشحھ نقابة المحامین - ٥

 .أحد أساتذة كلیات الطب الحكومیة،یرشحھ مجلس التعلیم الطبي - ٦

 .ممثًلا عن نقابة األطباء،ترشحھ النقابة العامة لألطباء - ٧

  .و ینتخب أعضاء الھیئة من بینھم رئیًسا في أول إجتماع لھم

 

  :ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیة باآلتي تختص

تشكیل لجان نوعیة من أقدم إستشاریین عاملین بكلیات الطب أو مستشفیات حكومیة،على أن  - ١

یكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي،و یتحدد عدد أعضاء اللجنة تبًعا لعدد 

 .التخصصات المتعلقة بالشكوى

 .للتعویضات و كذلك إصدار قرارات بتعدیلھاوضع جداول للحدود الدنیا و القصوى  - ٢

إعتماد تقاریر اللجان النوعیة و التي تحدد وقوع المسوؤلیة الطبیة من عدمھ،أو عدم خضوع  - ٣

 .اإلجراء الطبي ألحكام ھذا القانون

 .تقدیر قیمة التعویض المناسب - ٤



 .اإلحالة للنقابة المھنیة المختصة لتوقیع العقوبة التأدیبیة - ٥

 .بة المختصة إلعمال شوؤنھااإلحالة للنیا - ٦

  .الھیئة أحد المستندات الالزمة للتقاضي و یكون تقریر

 

تقوم اللجنة المشكلة من الھیئة بإعالن مقدم الخدمة الطبیة المشكو في حقھ على جھة عملھ أو 

محل سكنھ بخطاب مسجل بعلم الوصول،بھ ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده،مع ضرورة إخطار 
النقابة التابع لھا مقدم الخدمة الطبیة بموضوع و موعد التحقیق معھ،و یكون إعالن مقدم الخدمة الطبیة 

  .و نقابتھ قبل الموعد المحدد للتحقیق بخمسة عشر یوًما على األقل

 

للجنة النوعیة الُمشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشتھ في موضوع 

ورًیا لإلطالع علیھ من الوثائق ورة،كما یحق لھا تكلیف أیة جھة بتقدیم ما تراه ضرالشكوى المنظ
  .المستنداتو

 

تقوم اللجنة النوعیة بكتابة تقریرھا في شأن الشكاوى المعروضة علیھا خالل ثالثین یوًما من 

  .دواعي المدمع إحاطة ھیئة تقریر المسوؤلیة بتاریخ اإلحالة،و یجوز مد المدة لمدد أخرى 

  :و یجوز للجنة النوعیة أن تصدر توصیاتھا للھیئة نحو اآلتي

 .حفظ التحقیق - ١

 .التعویض المالي - ٢

 .التعویض المالي مع اإلحالة للنقابة المختصة لتوقیع العقوبة التأدیبیة - ٣

اإلحالة للنیابة المختصة إلعمال شوؤنھا بتطبیق القوانین األخرى في موضوعات الشكاوى التي ال  - ٤
 .ع ألحكام ھذا القانونتخض

رفعھ إلى بدراسة توصیات اللجنة النوعیة وإعداد تقریرھا و تقوم ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیةو

  .الجھات المختصة



 

 

 

یصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء بإنشاء ھذه اللجنة و یتكون تشكیلھا من ممثل عن ھیئة 

الرقابة المالیة رئیًسا لھا،و عضویة ممثلین عن شركات التأمین العاملة في مجال التأمین على المسوؤلیة 

  . الطبیة

 

  :تختص لجنة التغطیة التأمینیة باآلتي

ي مجال التأمین الطبي،و قیمة إشتراك التأمین على المسوؤلیة الطبیة تحدید الشركات العاملة ف - ١

 .لمقدم الخدمة الطبیة

التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسوؤلیة الطبیة بعد صدور تقریر ھیئة تقریر  - ٢

 .المسوؤلیة الطبیة للوصول إلى تسویة لموضوع الشكوى

ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیة بالتسویة مع إلزام شركات التأمین بدفع التعویضات التي تقرھا  - ٣

 .مقدمي الشكوى خالل ثالثین یوما من إستالم التقریر

إلزام شركات التأمین بتشكیل ھیئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى  - ٤
ین التعویضات و الغرامات التي یصدر بشأنھا حكم قضائي نھائي خالل ثالثللتقاضي،و كذلك دفع 

 .یوما من اإلعالن بالصیغة التنفیذیة للحكم القضائي و ذلك في حدود مبلغ التغطیة التأمینیة

یتحمل مقدم الخدمة الطبیة المشكو في حقھ نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم علیھ نھائًیا  - ٥

 .بالتعویض أو الغرامة،كما یتحمل ما زاد عن الحد األقصى للتغطیة التأمینیة

  

 

  



 

 

 

تقوم الھیئة بإتخاذ إجراءاتھا في جمیع البالغات المحالة إلیھا من أي جھة من جھات التحقیق 
،كما یجوز تقدیم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبیة الواقع علیھ الضرر بنفسھ أو المختصة 

أقاربھ حتى الدرجة الثانیة تقدیم الشكوى عنھ في من یوكلھ لھذا الغرض،و یكون من حق أحد 

  :الحاالت اآلتیة

 .الوفاة - ١

 .عدم األھلیة - ٢

 .غیابھ عن الوعي - ٣

 

یكون تقدیم الشكوى بمقر ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیة أو أحد فروعھا،و ذلك بملىء 

حدوث الخطأ  النموذج الموحد المعد لھذا الغرض،و ذلك خالل سنة واحدة كحد أقصى من تاریخ

  .المھني

 

في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبیة الواقع علیھ الضرر ألحد جھات التحقیق،تقوم جھة 

التحقیق بإحالة كل ما یرد إلیھا من بالغات متعلقة باألضرار الناتجة عن الممارسة الطبیة،إلى 
ؤلیة طبیة من عدمھ و إعداد ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیة إلتخاذ ما یلزم في تحدید وجود مسو

  .تقریرھا و رفعھ إلى جھة التحقیق

 

یحق ألي من طرفي الشكوى، التظلم من تقریر اللجنة األول أمام ھیئة تقریر المسوؤلیة 

الطبیة أو أمام السلطة القضائیة المختصة،و ذلك خالل ثالثین یوًما على األكثر من تاریخ صدور 

لھیئة أن تقوم بتشكیل لجنة نوعیة خماسیة على األقل للنظر في التقریر التقریر،و یتعین على ا

  .المتظلم منھ



 

یكون التقریر الصادر من ھیئة تقریر المسوؤلیة الطبیة أحد المستندات الالزمة إلتمام 

  .لجوء متلقي الخدمة الطبیة الواقع علیھ الضرر إلى التقاضي

  

 

 

 

بإعمال شوؤنھا إذا أقر تقریر ھیئة ) النیابة المختصة(تبدء جھات التحقیق القضائیة

  .من ھذا القانون ٨المسوؤلیة الطبیة وجود شبھة مسوؤلیة جنائیة طبًقا للوارد بأحكام المادة 

كما یجوز لجھة التحقیق أو المحكمة المختصة،عدم األخذ بتقریر اللجنة األولى و تكلیف 

المسوؤلیة الطبیة بتشكیل لجنة خماسیة أخرى إلعداد تقریر أخر تنظر فیھ السلطة  ھیئة تقریر
  .القضائیة عند إعمال شوؤنھا

و في جمیع األحوال ال یجوز القبض على مقدم الخدمة الطبیة أو حبسھ إحتیاطًیا في 

التقاریر الطبیة الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إلیھ أثناء أو بمناسبة أداء عملھ،إال إذا ثبت من 

  .وجود شبھة مسوؤلیة جنائیة

 

ال توقع عقوبة سالبة للحریة في القضایا التي تقع تحت مظلة ھذا القانون و ثبت فیھا 

اإلخالل بالمسوؤلیة الطبیة طبًقا للتقریر النھائي لھیئة التقریر المسوؤلیة الطبیة،و تقتصر 

المالیة من الف جنیھ حتى عشرة اآلف جنیھ،إضافة إلى العقوبات في ھذه القضایا على الغرامة 

التعویض المدني،و تكون جداول الحدود الدنیا و القصوى للتعویضات التي تضعھا ھیئة تقریر 
  .المسوؤلیة الطبیة إستشاریة للمحكمة القضائیة في تحدید قیمة التعویض المالي المستحق

 



 

ل لدیھا مقدم الخدمة الطبیة المشكو في حقھ،بتطبیق في حالة إخالل جھة العمل التي یعم
المعاییر الطبیة و المھنیة الواجبة،یتم معاقبتھا بغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیھ و ال تتجاوز 

  .مائتي ألف جنیھ،مع عدم اإلخالل بأي عقوبات أخرى طبًقا لقوانین تنظیم المنشآت الطبیة

 

أو خافًیا من ھذا القانون ممتنًعا عن اإلدالء بشھادتھ ) ١٢( یعد كل من یخالف نص المادة

  .ألدلة التحقیق،و یعاقب طبًقا لقانون العقوبات

 

توؤل حصیلة الغرامات المحكوم بھا طبًقا لھذا القانون إلى موارد الھیئة العامة للتأمین 

  .الصحي

 

 

 

ُیحظر الترخیص لمقدم الخدمة الطبیة بمزاولة المھنة بدون التأمین ضد المسوؤلیة عن 
  .األخطاء الطبیة لدى إحدى شركات التأمین المرخص لھا في الدولة

و یعتبر الترخیص موقوًفا بصفة مؤقتة عند إنتھاء وثیقة التأمین،و یعود الترخیص سارًیا 

  .تلقائًیا بتجدید وثیقة التأمین

شترط لمقدم الخدمة األجنبي الترخیص بمزاولة المھنة في الدولة،أن یقدم ھو أو كما ی
  .الجھة التي یعمل لدیھا وثیقة تأمین تغطي المدة المطلوب الترخیص لھ بمزاولة المھنة خاللھا

  

  



 

تلتزم الجھة التي یعمل لدیھا مقدم الخدمة الطبیة بالتأمین علیھ ضد مخاطر المسوؤلیة 

من قیمة قسط التأمین السنوي و یتحمل مقدم % ٥٠نیة لألخطاء الطبیة،على أن تتحمل نسبة المد
  . الخدمة الطبیة باقي قیمة ھذا القسط

 

الطبیة الخاصة دون تقدیم وثیقة تأمین تغطي األضرار یحظر إصدار ترخیص المنشآت 

مسوؤلیتھا التضامنیة عن أخطاء مقدمي الناتجة عن األخطاء التي ترتكبھا المنشأة بما في ذلك 
  .الخدمة الطبیة العاملین بھا

و یعتبر ترخیص المنشأة الطبیة موقوًفا بصفة مؤقتة عند إنتھاء وثیقة التأمین،أو في 

و یعود الترخیص سارًیا تلقائًیا بإنتفاء األسباب  ، حالة عمل أحد مقدمي الخدمة بھا دون تأمین

  .السابقة

 

 

 

یتم تسویة أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبیة العاملین في نطاق الدولة خالل عامین من 

  .تاریخ صدور ھذا القانون بالجریدة الرسمیة

 

یصدر رئیس مجلس الوزراء الالئحة التنفیذیة الخاصة بھذا القانون و ذلك خالل ستة 

  .بالجریدة الرسمیة أشھر من تاریخ نشر القانون


