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تقـــديم
الدكتور ممدوح العكر *
يأتي تقرير «الهيئة املستقلة حلقوق االنسان» هذا حول األخطاء الطبية جتاوبا مع حق اساسي من
حقوق االنسان وهو «احلق في أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه» من جهة .ومن جهة أخرى فإنه
يأتي إستجابة مباشرة لشكاوى متزايدة تستقبلها «الهيئة» من املواطنني حول شبهات وقوع أخطاء
طبية.
فقد تبني لنا في «الهيئة» أن هذه الشكاوى وطريقة تناولها امنا تكشف عن مواطن قصور ينجم عنه
الكثير من التداعيات السلبية سواء بحق املرضى متلقي اخلدمات الصحية أو بحق االطباء ومقدمي
اخلدمات الصحية عموما.
وأول ما يهدف إليه هذا التقرير هو إدارة حوار مسؤول من قبل كافة األطراف املعنية حول اجلوانب
اخملتلفة ملسألة حيوية وحساسة كاألخطاء الطبية ،وصوال الى اإلستنتاجات الضرورية بإجتاه وضع
توج بصياغة مشروع قانون خاص باملسؤولية الطبية ،أسوة
التوصيات واإلجراءات الالزمة والتي قد ت ُ ّ
بدول أخرى ،اذا ما ق ُ ّدر للعملية التشريعية في بلدنا أن تستأنف مسيرتها بشكل طبيعي وسو ّي.
وكما سوف يتبني من التقرير بوضوح أن هناك العديد من اخلطوات واإلجراءات التي ميكن املبادرة للقيام
بها على الفور دون انتظار ،قد يطول ،حلني س ّن قانون خاص باملسؤولية الطبية.
ومن اجلدير بالذكر التنويه الى أن «الهيئة» قامت بعرض مسودتني سابقتني لهذا التقرير على ورشتي
عمل دُعي لها مختلف األطراف املعنية مبسألة األخطاء الطبية .وقد أسهم احلوار املعمق فيهما في
إنضاج هذا التقرير وتطويره متهيدا لعرضه بصيغته احلالية على الرأي العام كخطوة متقدمة إلدارة
حوار أوسع يقود الى توصيات محددة بإجتاه إقرار سياسات وإجراءات من شأنها معاجلة موضوع األخطاء
الطبية بشكل متوازن ومتزن.
وغني عن القول ان األخطاء الطبية هي ظاهرة مرتبطة بطبيعة مهنة الطب كمهنة تتعامل مع
ّ
اجلسد البشري وتتأثر مباشرة ليس فقط مبستوى التقدم العلمي واملعرفي والتكنولوجي املتاح،
ومبستوى الكفاءة واخلبرة التي يتمتع بها أي طاقم طبي أو متريضي محدد ،ومبستوى أنظمة وإجراءات
السالمة واألمان لدى تقدمي اخلدمة الصحية ،ولكن ايضا ،وباالضافة الى كل ذلك ،هناك عنصر هام جدا ً
* عضو مجلس مفوضي الهيئه املستقله حلقوق االنسان
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أال وهو العنصر البشري في إتخاذ القرار أو سلسلة القرارات للحالة الصحية املعينة ،وفي اللحظة
الضرورية املعينة ،وحتت الظروف احمليطة احملددة.
يسخر الطبيب علمه وخبرته ملساعدة وخدمة
فاالصل في مهنة الطب ،ومنذ العصور القدمية ،أن
ّ
جتسد هذا الواجب وهذه الروح في
مريضه ،وأال يُقدم على أي ما من شأنه أن يلحق أذى باملريض .وقد ّ
القسم الطبي الذي صاغه أبو الطب «أبو قراط» ،قبل حوالي  2500عاما ،وحدد من خالله مباديء
واخالقيات ممارسة الطبيب ملهنة الطبابة .ومن أهم ما تضمنه هذا القسم العبارة الشهيرة التي
تدوّي عبر العصور:

«.”DO NO HARM

واذا كانت مهنة الطب في عصرنا حتددها وتضبطها نصوص قانونية إال أن أخالقيات املهنة Medical
 Ethicsتبقى هي الناظم األساسي لهذه القوانني ،وتظلّ أصداء وروح قسم أبقراط ماثلة في هذه
القوانني.
كما أن األخطاء الطبية ،كونها مرتبطة بطبيعة مهنة الطب وبالطبيعة البشرية ،فإنها بالتالي
ظاهرة عاملية ال ميكن أن تخلو منها دولة من دول العالم .وقد نصاب بالدهشة ،إن لم يكن بالصدمة،
عندما نعلم أن أهم تقرير صدر عن األخطاء الطبية في الواليات املتحدة األمريكية ،قد كشف أن
حوالي  98000حالة وفاة حصلت في مختلف املستشفيات األمريكية خالل عام  .1997ويفوق هذا
الرقم عدد ضحايا حوادث الطرق وسرطان الثدي ومرضى نقص املناعة (االيدز) مجتمعة.
وقد أثار هذا التقرير ضجة كبرى دفعت إدارة الرئيس كلينتون حينها الى اإلسراع في تشكيل جلنة
لدراسة األمر ووضع التوصيات الضرورية لتقليص مخاطر األخطاء الطبية .خاصة وأن التقرير املذكور
أكد أن نسبة كبيرة من تلك الوفيات واملضاعفات الطبية ايضا كان باإلمكان تفاديها ومنع حدوثها.
ويكفي أن أشير الى أن توصيات تلك اللجنة قد أدت الى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن األخطاء
الطبية بنسبة  %50خالل أول  5سنوات من تطبيق توصياتها.
واذا كان أول إستنتاج يقفز الى الذهن من هذه التجربة األمريكية ان األخطاء الطبية حتصل ،والبد أن
حتصل ،حتى في أكثر دول العالم تقدما ً على صعيد العلم والطب ،إال أن أهم تلك اإلستنتاجات هو
أن أولى اخلطوات نحو تقليص هذه األخطاء إمنا تبدأ باإلعتراف بحدوث هذه األخطاء ،وليس بإنكارها
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وجتاهلها حتت أي ذريعة ،وبالتالي توثيقها وحتليل أسبابها وصوال الى وضع السياسات والضوابط
واإلجراءات التي من شأنها تقليص إمكانية وقوعها الى أدنى حد ممكن .إذ البد من اإلدراك بأنه ال ميكن
أن يصل هذا التقليص الى  %100طاملا أن هناك عنصرا بشريا ال ميكن أن يكون معصوما عن اخلطأ .وجتدر
االشارة في هذا السياق الى أن العنوان الرئيسي لتقرير تلك اللجنة االمريكية حول االخطاء الطبية
هو:

«”To err is human

“اخلطأ هو من الطبيعة البشرية”
ومن املفيد أن نستذكر في سياق إمكانية تقليص األخطاء الطبية الى احلد االدنى املمكن ،أمثلة تتعلق
مبهن أخرى مشابهة كما هو احلال في مهنة الطيران وفي منشآت املفاعالت النووية ،حيث أن تعزيز
أقصى درجات وإجراءات السالمة واألمان قد أدى الى تقليص حدوث اخلطأ فيها الى حدوده الدنيا ،وإن
لم يلغه كليا.
وتتعاظم مشكلة االخطاء الطبية في أنها عدا عن إمكانية تسببها في فقدان أغلى ما ميلك االنسان
وهو احلياة ،فإنها ايضا قد تؤدي الى مضاعفات ورمبا عاهات يعاني منها املريض فترة طويلة من عمره
ان لم يكن طوال عمره ،كما قد يفقد مصدر رزقه .وباالضافة الى هذه الكلفة البشرية الهائلة فإن
الكلفة املادية الالزمة لعالج تلك املضاعفات وتعويض املريض أو اسرته (أي جبر الضرر) هي كلفة
مرتفعة جدا ايضا .هذا عدا عن آثار سلبية أخرى هامة تتعلق مبا تؤدي اليه هذه االخطاء وتبعاتها من
زعزعة للثقة باجلهاز الصحي القائم من حيث مدى كفاءته ومدى قدرته على توفير السالمة واألمان.
إذن ،طاملا أن األخطاء الطبية ظاهرة بشرية ،كما أنها ظاهرة عاملية فإن مسؤوليتنا وجهودنا ،واستنادا
تنصب وتتركز على العمل على مستويني:
للتجربة العاملية ،يجب أن
ً
املستوى األول :كيفية التقليل واحلد من إمكانية وقوع أخطاء طبية لدى تقدمي اخلدمات الصحية الى
حدودها الدنيا .أي املستوى الوقائي.
املستوى الثاني :كيفية التعاطي مع ومعاجلة آثار ونتائج األخطاء الطبية ،فيما لو حصلت ،بشكل
متوازن ،وبشكل متزن أيضا ،ومبا يضمن ُمساءلة موضوعية للتأكد من وجود ،أو عدم وجود ،تقصير
أو إهمال ،جنبا الى جنب مع جبر أي ضرر قد حلق باملريض .كل ذلك ضمن إطار يضمن تواصل الثقة
املتبادلة الضرورية ،والتي ال غنى عنها ،ما بني املهن الطبية والصحية من جهة ،وبني املرضى وجموع
املواطنني من جهة أخرى.
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وضمن إطار املستوى األول تأتي أهمية توثيق كافة األخطاء الطبية توثيقا علميا وموضوعيا من أجل
حتليل أسبابها وكيفية تفاديها وجتنب تكرارها .وقد يحتاج األمر إلى إنشاء جسم فني متحصص يقوم
بهذا التوثيق ومتابعته.
وجنبا الى جنب هذه اخلطوة يأتي تعزيز وتطوير إجراءات وأنظمة األمان والسالمة في كافة مستويات
تقدمي اخلدمات الصحية مع القيام مبراجعة متواصلة لها .فالتجربة العاملية تؤكد على أهمية
تركيزاإلهتمام على هذه اإلجراءات واألنظمة ،وليس التركيز فقط على اجلانب الفردي في حصول اخلطأ
الطبي.
وضمن إطار املستوى الثاني تأتي أهمية تشكيل جلنة فنية عليا دائمة ،تتجدد عضويتها كل 5-3
سنوات ،وتكون مبثابة املرجعية الفنية للنظر في أي شكوى حول شبهة وقوع خطأ طبي تتلقاها من
النيابة العامة أو احملكمة أو اجلهة الصحية ،وتقوم بالبت في مسألة ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال
في اإللتزام باألصول العالجية أم ال ،أم أ ّن األمر يدخل في نطاق املضاعفات الطبية املمكن توقع إحتمال
حصولها .ومن هنا تأتي أهمية أن تتمتع هذه اللجنة العليا بأعلى درجات املصداقية مهنيا ومجتمعيا.
وقد تقوم هذه اللجنة الفنية العليا بالتوصية بالتعويض الالزم للمريض.
كما يدخل ضمن إطار املستوى الثاني هذا مسألة التأمني ضد األخطاء الطبية ،باإلضافة الى إمكانية
إنشاء صندوق وطني لتعويض املتضررين من األخطاء الطبية على منط صندوق تعويض مصابي حوادث
الطرق .ويهدف هذا التأمني الى حماية الطبيب واملنشأة الصحية من األعباء املادية التي قد تترتب على
وقوع خطأ طبي ،وفي ذات الوقت تضمن جبر الضرر الواقع على املريض.
ومن الضروري في مجال التأمني ضد األخطاء الطبية اإلستفادة من جتارب عاملية درءا ً للوقوع في دوامة
املغاالة في مطالبات التعويض أو اإلبتزاز .ومن أهم ضوابط ذلك أن تال الشكاوى الى اللجنة الفنية
العليا ذات املصداقية واملرجعية كما ذكرت.
من الواضح أن اخلطوات واإلجراءات الضرورية سواء على املستوى األول أو املستوى الثاني البد وأن تنحو
منحى متوازيا يسير بها جنبا الى جنب من ناحية ،وأن تأخذ منهجا تدريجيا يستوعب الظروف املؤاتية
من ناحية أخرى ،دون أن ينفي هذا التدرج ضرورة البدء مبا هو عاجل وممكن وال يحتاج الى أكثر من إدراك
ألهمية تناول مسألة األخطاء الطبية ،وإلى إرادة القرار.
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وأخيرا وليس آخرا ،البد من االشارة الى أمر في غاية االهمية أال وهو أن أغلب دول العالم ال جُتيز القبض
على األطباء أو توقيفهم إحتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع املتعلقة باخلطأ الطبي نتيجة لعمل قام
به أثناء تأديته لواجبات مهنية خالل النظر بالشكوى اجلزائية املرفوعة ضده .متاما ً كما ال يجوز على
سبيل املثال توقيف أو إحتجاز الصحفي أثناء تأديته لواجبه املهني في نقل املعلومة وتعبيرا عن حرية
الرأي والتعبير واحلرية الصحفية.
وختاما ،أرى من واجبي أن أتوجه بالشكر والتقدير الى االستاذ معن ادعيس /دائرة مراقبة السياسات
والتشريعات الوطنية ملبادرته الى االهتمام مبوضوع هذا التقرير ،وللجهد الذي بذله في التوثيق له،
وفي التواصل مع كافة االطراف املعنية التي اسهمت مشكورة في إثراءه وصوال الى إعداد هذا التقرير
بصيغته احلالية التي تضعها الهيئة املستقلة حلقوق االنسان بني ايديكم ،والذي ال يخاجلني أدنى شك
في أنه سيشكل مدخال هاما ونقلة نوعية في تناول موضوع حساس وحيوي طاملا أقلق الرأي العام
الفلسطيني.
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مقــــدمة
األخطاء املهنية غير محصورة بالعادة في مهنة الطب أو املهن الصحية عموما ،وإمنا متتد لتشمل
املهن كافة التي يتدخل فيها العنصر البشري بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ،مما يتيح في الكثير
من االحيان الفرص حلصول اخالالت نابعة من التباين البشري في االداء واخلبرة وااللتزام باملعايير.
وباعتبار أن اإلنسان واجلسد اإلنساني ميثالن القيمة األغلى التي ال تقدر بثمن ،فإن الضرر احلاصل من
اخلطأ الطبي له نتائج كبيرة ماديا ومعنويا لدى املريض او ذويه ولدى الطبيب املعالج واملؤسسة الصحية
التي يعمل فيها ،وبالتالي يتطلب أن يواجه هذا اخلطأ بجدية ومسؤولية .كما أن جتارب اجملتمعات
واالفراد في مجال األخطاء الطبية تبني أن أخطاء األطباء والعاملني في املهن الصحية عموما ليس من
اهتماما زائ ًدا
السهل نسيانها باملقارنة مع غيرها من أخطاء أصحاب املهن األخرى ،ما يجعلها تأخذ
ً
عن غيرها من األخطاء املهنية كاألخطاء في املهن الهندسية أو القانونية.
من ناحية أخرى ،فإن ظاهرة األخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية ،وإمنا هي ظاهرة عاملية وموجودة في
أرقى املؤسسات الصحية التي حتتوي على التجهيزات الطبية العالية اجلودة وفيها مهارات صحية ذات
كفاءة وذات تدريب وتأهيل عاليني ،إال أن اجلهود املبذولة من الدول في مراجعة هذه القضايا والتحقيق
فيها والتعامل معها على املستويات اإلدارية والتشريعية والقضائية متباينة من دولة ألخرى .فبعض
هذه الدول وصلت إلى خطوات متقدمة في التعامل مع قضايا األخطاء الطبية ،وأنشأت مؤسسات
خاصة للتعامل معها ودراستها واخلروج منها باستخالصات ونتائج من أجل احلد من عدد األخطاء
الطبية وما ينجم عنها من تكلفة بشرية ومادية ومعنوية قد تتحملها الدولة ،وبعضها وصل إلى
إلزام أصحاب املهن الصحية بالتأمني ضد املسؤولية الناشئة عن األخطاء املهنية ،كما وضع البعض
قوانني مستقلة خاصة باألخطاء الطبية على وجه التحديد.
في املقابل ،ال يوجد لدى البعض اآلخر من الدول إحصاءات دقيقة عن األخطاء التي تقع في مؤسساتها
أساسا بالعدد األكبر مما يقع لديها من أخطاء.
الصحية اخلاصة أو العامة ،وقد ال تعترف
ً
اهتماما كبيرًا يوازن بني حقوق األطباء
إن طبيعة وأسباب وآثار ظاهرة األخطاء الطبية تتطلب بالضرورة
ً
وأصحاب املهن الصحية من جهة ،وحقوق املرضى واملتضررين من األخطاء الطبية من جهة أخرى ،توازنا
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ال يقيد أيدي مقدمي اخلدمات الصحية فال يؤدي بالتالي الى احجامهم وترددهم عن تقدمي خدماتهم
وخبراتهم في خدمة املريض ،وفي الوقت نفسه يحاسب املهملني او املقصرين في عملهم ،وينصف
املريض أو املتضرر من هذا اخلطأ ،توازنًا يساعد في بنائه األطباء وأصحاب املهن الصحية والنظام
القضائي والتشريعي والفقه القانوني واإلعالم جميعا ،توازنًا يهدف اساسا إلى تطوير النظام الصحي
لإلنسان ،إعماال للتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ،وكذلك احلفاظ على حقه في احلياة والسالمة
اجلسدية ،وليس الى مجرد السعي إلى ُمساءلة العاملني الصحيني وجترميهم بغض النظر عن أسباب
وظروف اخلطأ الطبي .وايضا توازنا يعزز ثقة املواطن باملهن الطبية وبالنظام الصحي.
في هذه الدراسة حتاول الهيئة من خالل دورها في تناول شكاوى املواطنني وفي مراجعة السياسات
والتشريعات الوطنية من منطلق حقوقي ،ومراجعة السياسات والتشريعات الصحية املرتبطة بحق
اإلنسان في الصحة وموضوع األخطاء الطبية بخاصة ،أن تؤسس لبناء نظام قانوني يوازن بني حقوق
عموما ،وحقوق املرضى واملتضررين جراء احلوادث الطبية اخملتلفة
األطباء والعاملني في املهن الصحية
ً
التي تقع في مؤسساتنا الصحية العامة واخلاصة ،وذلك من خالل إستعراض الوضع العام حلالة األخطاء
الطبية في بعض التجارب العربية والدولية وفي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،وصوال إلى ما
ميكن اخللوص إليه من استخالصات وتوصيات مهمة على املستويات التشريعية والقضائية واإلدارية.
وفي اخلتام ،ال ينسى الباحث اجلهد املميز الذي بذله الدكتور ممدوح العكر في اغناء هذه الدراسة
ومراجعتها املرة تلو املرة ،بعد كل جلسة نقاش من مختصني رسميني وغير رسميني ومؤسسات
وطنية ودولية ذات عالقة.
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تمهيد :مفهوم وصور الخطأ الطبي وأسبابه.
اخلطأ بصورة عامة ،الذي يترتب عليه مسؤولية جنائية ،هو سلوك إرادي ينطوي على إهمال وعدم
حترز ،ويؤدي إلى نتيجة ضارة ،كان بوسع مرتكبه توقعها أو كان يجب عليه توقعها ،ولكنه كان يعتقد
أن مبقدوره جتنبها ،دون أن يقوم مبا هو واجب عليه من التدبر واحليطة ،فهو إخالل بالقواعد العامة
التي حتكم سلوك جميع األفراد بالعادة ،وتتطلب توفر احليطة واحلذر في أي سلوك ميارسونه .ويصنف
مهني عندما يصدر عن اصحاب املهن كاألطباء أو الصيادلة أو احملامني أو
هذا اخلطأ على انه خطأ
ّ
1
املهندسني.
وقد عرّف مشروع قانون املسؤولية الطبية االردني اخلطأ الطبي على انه (أي نشاط سواء بالفعل أو
بالترك ال يتفق مع القواعد املهنية وينتج عنه ضرر) ،وعرَف كذلك املضاعفة الطبية على انها (تفاقم
احلالة الطبية بالرغم من االحتياطات التي يتخذها مقدم اخلدمة) 2.وعرّف القانون االحتادي اإلماراتي
اخلطأ الطبي على انه (اخلطأ الذي يرجع إلى اجلهل بأمور فنية يفترض في كل من ميارس املهنة اإلملام بها
راجعا إلى اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة) .ونص كذلك على عدم قيام املسؤولية
أو كان هذا اخلطأ
ً
الطبية في عدد من احلاالت ،كما لو وقع اخلطأ نتيجة رفض املريض للعالج رغم تبصيره بالنتائج ،أو
علميا معينًا في العالج مخالفً ا لغيره من األطباء ولكنه متفق مع األصول
اتباع الطبيب أسلوبًا
ًّ
3
الطبية املتعارف عليها ،أو حدثت املضاعفات الطبية املعروفة في مجال املمارسات الطبية.
طبيا وما
من ناحية أخرى ،يصر كثيرون من اخملتصني على ضرورة التفرقة بني ما ميكن اعتباره خطأ
ًّ
يعتبر في حكم املضاعفات الطبية التي قد حتدث عند معاجلة أي مرض في أي بقعة من العالم 4.وهذا
ميزت بني اخلطأ الطبي
ما عاجلته عدد من التشريعات احلديثة املتعلقة باملسؤولية الطبية ،والتي ّ
واملضاعفة الطبية ،كالقانون االماراتي ومشروع قانون املسؤولية الطبية االردني سالفي الذكر.

 .1بابكر الشيخ ،املسؤولية القانونية للطبيب -دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانني املقارنة واجتاهات القضاء( ،األردن :دار ومكتبة احلامد للنشر
والتوزيع ،)2002 ،ص  .91-90وانظر كذلك :محمود القبالوي ،املسؤولية اجلنائية للطبيب( ،اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعي ،)2005 ،ص .80-76
 .2املادة رقم ( )2من مشروع قانون املسؤولية الطبية االردني لعام .2010
 .3املادة  14من القانون االحتادي اإلماراتي رقم  2لسنة  2008بشأن املسؤولية الطبية.
 .4ابرار الغنامي ،مقال بعنوان “األخطاء الطبية وماذا بعد؟» ،منشور على املوقع االلكتروني ./www.scdbh.net :تاريخ زيارة املوقع املذكور  7آب .2011
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وتتعدد صور وأسباب األخطاء الطبية وتأخذ أشكاال ً مختلفة منها:
•

5

•أخطاء التواصل في نقل املعلومات ،وتعد من أكثر أسباب األخطاء الطبية شيوعا ،مثل صرف
عالج بدل عالج آخر مشابه له في االسم ،أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح عدد
اجلرعات في الوصفة الطبية أو إعطاء معلومات غير واضحة أو دقيقة بني قسم الطواريء
واألقسام األخرى ،أو اختالط امللفات وتشابه األسماء بني املرضى ،أو إعطاء تشخيص غير صحيح
ثان ،أو األخطاء البشرية االخرى
للمريض بناء على نتيجة حتاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ٍ
الناجتة عن عدم اتباع األنظمة واإلجراءات والتوجيهات الطبية ،مع التغير املستمر في الطاقم
الطبي أو الناجتة عن إجهاد الطاقم الطبي الزائد وكثرة العمل.

	•عدم توفر املعلومات ،ويشمل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت املناسب في احلاالت الطارئة،
أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يتم التشخيص وصرف العالج على أساسها ،أو فقدان
املعلومات الطبية عن املريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم طبي آخر ،أو من مستشفى
الى آخر.
	•أخطاء متعلقة بهوية املريض أو تشخيص حالته ،وتشمل الفشل في متييز املريض (بسبب
تشابه األسماء أو اختالط امللفات) أو عدم فحص املريض وتقييم حالته بشكل جيد ،وعدم
اتباع األنظمة واإلجراءات والتوجيهات الطبية ،مثل القصور في تدوين التاريخ املرضي أو األدوية
املستخدمة في ملف املريض أو عدم تسجيل أنواع احلساسية التي يعاني منها املريض في ملفه
الطبي أو عدم احلصول على املوافقة من املريض ألي من اإلجراءات الطبية أو عدم توضيح احلالة
للمريض أو تشتت املريض باملتابعة بني عدد من األخصائيني واختالف أماكن العالج ،فعندما يتابع
املريض عند عدة أطباء في عدد من املستشفيات أو املراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض
يوضح حالته أو األدوية املعطاة له ،قد يتم إعطاء املريض أدوية رمبا تتعارض مع بعضها ،ما يؤدي
إلى نتائج سلبية.
	•أخطاء تقنية ،كوضع اسم عالج على حاوية عالج آخر أو وضع فصيلة دم مختلفة على كيس
عموما.
الدم ،هذا باالضافة الى األخطاء املتعلقة بالدم
ً
	•فشل في األجهزة الطبية املستخدمة في معاجلة املرضى ،أو نقص في كفاءتها كعدم توفر
أجهزة خاصة لألشعة مثال ،ما يؤدي إلى التشخيص اخلاطئ أو تأخر العالج.
 .5أحمد حسن احلياري ،املسؤولية املدنية للطبيب -في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني اجلزائري( ،األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع،)2005 ،
ص  .118وانظر أيضا :رميية املطيري ،بحث بعنوان «األخطاء الطبية» ،منشور على املوقع االلكتروني ،www.nshrs.com :تاريخ زيارة املوقع  6متوز .2011
وكذلك :هاني بن عبد اهلل اجلبير ،مقالة بعنوان “األخطاء الطبية في ميزان القضاء» ،منشورة بتاريخ  11آذار  2011على موقع بحوث ودراسات الكتروني:
 ،www.islamtoday.netتاريخ زيارة املوقع  11آذار  .2011وكذلك :املوقع اإللكتروني ،http://ejabat.google.com :تاريخ زيارة املوقع -18أيار  2011وhttp:// :
 ،nabd-sy.ntتاريخ زيارة املوقع 7 :آب .2011
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	•خلل في التصميم املعماري للمبنى الصحي ،كعدم توفر أجهزة إنذار احلرائق في املبنى أو عدم
وجود مخرج للطوارئ أو عدم توفر دعامات في دورات املياه ملساعدة املرضى على التحرك ،ما ينجم
عنه سقوطه وتضرره.
	•أخطاء التخدير كاألخطاء في إعطاء التخدير أو في جرعة التخدير املناسبة لكل مريض،
وغيرها من األخطاء املرتبطة مبوضوع التخدير.
	•األخطاء املتعلقة باألدوية ،كعدم وضوح الوصفة الطبية التي يكتبها الطبيب أو عدم التزامه
باالختصارات العاملية وعدم حتديده جلرعات الدواء أو كتابة نوع املريض (المكانية وجود حمل رضاعة
في حالة االناث مثال) أو عمره ،خاصة أن هناك أسماء مشتركة بني الذكور واإلناث ،وعدم حتديد
عمر املريض أو وزنه خاصة بني األطفال ،أو اخلطأ في كتابة الوصفة الطبية .وقد يشخص الطبيب
ملريضه دواء غير مطابق للمواصفات أو ال يتماشى واحلالة العالجية ،وقد تكون املسؤولية في
موضوع األدوية على الشركة املصنعة للدواء عندما ال يكون مطابقً ا للمواصفات املعتمدة.
وتؤكد الكثير من استخالصات العديد من الدراسات العاملية املتعلقة باألخطاء الطبية وطرق تفاديها
على أن جل االهتمام في اجلهد املبذول للتقليل م األخطاء الطبية يجب ان يتركز على تعزيز االنظمة
ويلخص
الصحية واجراءات السالمة واألمان أكثر من التركيز على عنصر احملاسبة الفردية واحملاسبة.
ّ
البعض األسباب الكامنة وراء وقوع األخطاء الطبية بصورها اخملتلفة ،كالتي ذكرناها آنفا ،لالسباب
6
التالية:
1 )1عدم وجود البنية التحتية إلدارة األخطاء الطبية ،كجزء اساسي من النظام الصحي،
2 )2عدم وجود املتابعة العملية املنتظمة من قبل القيادات الصحية للحد من األخطاء الطبية،
 3 )3غياب وجود نظام دقيق لإلبالغ عن األخطاء الطبية ومتابعتها،
4 )4عدم ربط مفهوم األخطاء الطبية كجزء من برنامجي اجلودة الشاملة واجلودة الوقائية،
 5 )5عدم وجود حمالت تثقيفية للمريض ومقدم اخلدمة حول وسائل تفادي حصول األخطاء
الطبية ،وحول احلقوق والواجبات لكل طرف في حال وجود األخطاء الطبية،
6 )6عدم تبني القيادات الصحية مبدأ الشفافية لإلبالغ عن األخطاء الطبية بشكل دوري،
والتحقق منها،

 .6هذه املعلومات على لسان مغرم العمري /أستاذ إدارة اخلدمات الصحية في معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض بالسعودية ،وذلك بحسب املنشور
على املوقع االلكتروني ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ،www.okaz.com :تاريخ زيارة املوقع  18أيار .2011
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الفصل األول

مراجعة لآلليات المتبعة في التعامل مع قضايا األخطاء الطبية
في التجربة الدولية.
في إطار مراجعة كيفية تعامل التجارب العاملية مع موضوع األخطاء الطبية نستعرض في هذا
الفصل حملة عامة عن األخطاء الطبية في التجارب العاملية اخملتلفة ،وكيفية تعاملها معها على
املستويات اإلدارية والقانونية اخملتلفة.
أوال :حملة عامة عن األخطاء الطبية عامليا.
األخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل مشكلة عاملية تعاني منها جميع دول العالم مبا فيها الدول
التي متتلك أنظمة صحية متطورة .إذ تؤكد دراسات أن خمسة ماليني شخص ماتوا بسبب األخطاء
الطبية خالل العقد املاضي في كل من أوروبا وكندا والواليات املتحدة وأستراليا ونيوزيالندا ،وتقدر قيمة
اخلسارة الناجتة عن تلك األخطاء بنحو  1تريليون دوالر 7.كما تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن
واح ًدا من كل عشرة في الدول املتقدمة يحدث له ضرر أثناء تلقيه الرعاية الصحية في املستشفيات،
8
وقد يكون العدد أكبر في الدول النامية.
ورغم أن الواليات املتحدة األميركية تعد أكثر دول العالم إنفاقا على الرعاية الصحية ،إال أن عدد
املتوفني فيها نتيجة األخطاء الطبية وصل  98ألف في العام  ،1999ويصل عدد املصابني نتيجة وقوع
أخطاء طبية املليون شخص /سنويا .كما يزيد عدد املتوفني سنويا بسبب األخطاء الطبية في أميركا
عن ثالثة أضعاف ضحايا حوادث الطرق ( 43ألفً ا /سنويا) ،يليه املتوفون نتيجة سرطان الثدي ( 42ألفً ا/
سنويا) ،بينما يصل عدد الوفيات بسبب مرض االيدز  16500شخص 9.إضافة الى أن األخطاء الطبية
10
تكلف الواليات املتحدة األميركية ما ال يقل عن  3.5مليار دوالر /سنويا.
أيضا مسؤولة عن  %19من إجمالي عدد الوفيات في أستراليا ،أي أن  1من كل
كما أن األخطاء الطبية ً
 5متوفني ميوت بسبب خطأ طبي .وفي بريطانيا ،يبلغ عدد الوفيات الناجتة عن األخطاء الطبية 40.000
 .7مقالة بعنوان” هل يوجد نسبة مئوية لألخطاء الطبية في الدول العربية وإذا وجدت ما يجب أن تفعل الدولة؟» ،منشورة على املوقع االلكترونيwww. :
 ،google.comتاريخ زيارة املوقع  18أيار .2011
 .8منظمة الصحة العاملية ،التقرير اخلاص بالصحة في العالم الصادر عام  ،2010ص.93
 .9مرجع سابق.
.10راجع املوقع االلكتروني ،www.saudiinfocus.com :تاريخ زيارة املوقع املذكور  11آب .2011
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شخص /سنويا ،بينما يصل عدد اإلصابات الناجتة عن تلك األخطاء  280.000إصابة سنويًّا معظمها
ناجت عن خطأ في التشخيص أو خطأ في إجراء اجلراحة أو بسبب مضاعفات األدوية ،ويتكلف عالجها
11
 730مليون جنيه أسترليني.
كما كشفت دراسة كندية أن األخطاء الطبية التي ميكن تفاديها تصل إلى سبعني ألف خطأ في كل
عام ،هذا رغم أنها تعتبر واحدة من أفضل الدول في العالم التي تقدم رعاية صحية متميزة للمرضى
عال من التقدم.12
ومتتاز بتنظيم وإدارة مستشفياتها بقدر ٍ
وتشير الدراسات إلى أهمية اتخاذ خطوات نشطة من أجل تقليل نسبة األخطاء الطبية من خالل
العمل على إقامة نظام يشجع على حتليل موضوع األخطاء الطبية ومعرفة سببها ،سواء أكان
13
الطبيب أم املنشأة الصحية ،وان هذا يتطلب تغييرا كبيرا في الثقافة والنظم الطبية الداخلية.
كما كشفت منظمة الصحة العاملية عن أن األخطاء الطبية املرتبطة بالرعاية الصحية ،تصيب
14
مريضا واحدا من كل عشرة مرضى في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار سعيها لوضع احللول الهادفة إلى احلد من األخطاء واملضاعفات الطبية وتعزيز مستوى األمان
والسالمة للمرضى ،أصدرت منظمة الصحة العاملية قائمة تفقدية ( )CHECK LISTميكن استخدامها
15
من قبل اجلراحني في غرف العمليات.
ويوجد في القائمة التفقدية املذكورة تسعة شروط للحد من األخطاء الطبية ،وهي :عدم اخللط بني
األدوية املتشابهة من حيث الشكل واللفظ ،وحتديد هوية املرضى ،وتوفير جميع املعلومات اخلاصة
باملريض عند حتويله من قسم الى آخر ،وأداء اإلجراء اجلراحي الصحيح في املوضع اجلسمي الصحيح،
ومراقبة تركيز احملاليل ،وضمان مالءمة األدوية املقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية ،واستعمال
أدوات احلقن مرة واحدة فقط ،وغسل اليدين داخل املستشفيات للوقاية من أنواع العدوى املرتبطة
16
بالرعاية الصحية.
وأثبتت مجموعة من املستشفيات في ثماني مدن في شتى أرجاء العالم ،أن استخدام هذه القائمة
.11مرجع سابق.
 .12حسان صالح عبد اجلبار أستاذ علم أمراض النساء والوالدة  -كلية الطب ،مقالة بعنوان «األخطاء الطبية» ،منشورة على املوقع اإللكترونيwww. :
albasatin.com
 .13مرجع سابق.
 .14بحسب املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريت تشان في النشرة الصادرة عن املنظمة بتاريخ  2أيار  2007بعنوان «تسعة حلول في مجال
سالمة املرضى من اجل إنقاذ األرواح وجتنب األضرار» .للمزيد انظر :موقع منظمة الصحة العاملية  ،/http://www.who.int/publicationsتاريخ زيارة املوقع
املذكور  7أيلول .2011
 .15النشرة اإلخبارية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بتاريخ  25حزيران  2008بعنوان «منظمة الصحة العاملية تستحدث إجراءات جديدة من اجل
تعزيز مأمونية العمليات اجلراحية» ،للمزيد انظر املوقع اإللكتروني للمنظمةwww.who.int/mediacenter/news :
 .16بحسب السير ويليام دونادسون /رئيس التحالف العاملي من أجل سالمة املرضى الذي ترعاه منظمة الصحة العاملية ،بيان املنظمة بتاريخ  2أيار .2007
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التفقدية اجلراحية البسيطة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية أثناء العمليات اجلراحية الكبرى،
17
من األمور الكفيلة باحلد من مخاطر الوفاة واملضاعفات التي تنتج عن اجلراحة بنسبة الثلث.
أما بالنسبة للدول العربية ،فإن أكثر من  1120دعوى قضائية بسبب األخطاء الطبية رفعت للقضاء
في السعودية في العام  .2005وتعتقد بعض املصادر الرسمية أن األخطاء الطبية في السعودية ال
تشكل ظاهرة ،وأن معدلها محدود ال يتجاوز  9حاالت لكل مليون مراجع .غير أن تعداد الشكاوى بسبب
األخطاء الطبية يشير إلى عكس ذلك ،وأن الغموض يحيط بهذه املشكلة بسبب عدم وجود إحصاءات
دقيقة لدى وزارة الصحة ،وعدم وجود آلية واضحة للمواطن العادي يعرف من خاللها كيفية التعامل
18
مع تلك األخطاء ،والتبليغ عنها.
وفي األردن ،فبحسب بعض املصادر ال يزيد عدد األخطاء الطبية عن عشرات احلاالت مقارنة بالشكاوى
التي يقدر عددها باآلالف ،وغالبية الناس ال يفرقون بني اخلطأ الطبي واملضاعفة الطبية أو اآلثار اجلانبية
املترتبة على األدوية التي ال يعد الطبيب مسؤوال عنها ،إال إذا كان املريض يتحسس من دواء معني وقد
يُحدث آثارا سلبية على صحته .بينما يرى مصدر طبي آخر أن األخطاء الطبية تقتل  80مواطنا سنويا.
وقد قامت مديرية الرقابة على املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بتحويل  46حالة خطأ طبي
19
في العام  2006إلى القضاء ،حيث تراوحت النتيجة في هذه احلاالت بني الوفاة أو اإلعـاقة الدائمة.
وفي البحرين ،وبحسب ما يظهر في ملفات جلنة التحقيقات البرملانية البحرينية ،يوجد عدد مرتفع
من حاالت األخطاء الطبية يفوق ما هو موجود في بعض الدول املتقدمة على املستوى الطبي ،حيث
سجلت اللجنة وجود  1202ادعاء بالتسبب بوفاة ناجمة عن خطأ طبي عام  ،2003و 1150عام ،2004
20
و 1191عام  ،2005و 1201عام.2006
ويظهر في بعض التقارير أن بعض األمهات رمبا يشاركن في زيادة األخطاء الطبية عن طريق االستهانة
بتعليمات الطبيب املعالج أو جلهلهن أو إيقاف أخذ الدواء مع بداية حتسن احلالة دون الرجوع للطبيب
املعالج ،أو إلقدامهن على تقليل جرعات الدواء أو زيادتها أو تكرارها دون مشورة طبيبة ،أو إلخفائهن
21
بعض احلقائق أو التأخر في تبليغ الطبيب.
.17النشرة اإلخبارية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بتاريخ  14كانون الثاني  2009بعنوان “القائمة التفقدية تسهم في تخفيض الوفيات
واملضاعفات اجلراحية بنسبة الثلث» ،للمزيد انظر املوقع االلكتروني للمنظمةwww.who.int/mediacenter/news :
.18املوقع اإللكتروني ،http://ejabat.google.com :تاريخ زيارة املوقع -18أيار 2011
 .19بحسب أمني سر نقابة األطباء الدكتور باسم الكسواني املذكور في مقالة بعنوان” هل يوجد نسبة مئوية لألخطاء الطبية في الدول العربية وإذا
وجدت ما يجب أن تفعل الدولة؟» ،منشورة على املوقع االلكتروني ،www.google.com :تاريخ زيارة املوقع  18أيار .2011
 .20ابرار الغنامي ،مرجع سابق.
 . 21بحسب ما قاله الدكتور مجدي بدران عضو اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة واستشاري األطفال في تصريح مبناسبة مشاركته في أعمال
املؤمتر القومي الذي نظمته الرابطة العربية للتعليم الطبي املستمر بعنوان «نحو أداء طبي آمن سليم» ،انظر املوقع االلكترونيhttp://ejabat.google. :
com/ejabat/thread؟
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وفي اجململ ،فإن معظم املستشفيات املتقدمة والتي حتاول أن تتفادى األخطاء الطبية لم تستطع أن
عامليا الى درجة الصفر ،وبقيت نسبتها في حدود واحد من كل عشرة
تقلل نسبة األخطاء املسجلة
ًّ
22
مرضى (حسب منظمة الصحة العاملية).
ثانيا :دور اجلهاز التشريعي في تطوير البنية القانونية املتعلقة بقضايا األخطاء الطبية.
لكي ال يُترك األمر لتقديرات فقهية وقضائية ال تتفق في األغلب األعم مع بعضها البعض ،خصوصا
مع تعدد احملاكم وتوزعها على نطاق جغرافي واسع في الدولة ،كان ال بد من تدخل املشرع لكي يضع
النص القانوني املنظم لهذه العالقة وال سيما عند وقوع مخالفة فنية من الطبيب في معاجلته
ملريضه ،ولم تكن هذه اخملالفة تنسجم مع السلوك املرعي في هذا الشأن من أصحاب املهنة في
تعاملهم مع احلاالت املماثلة .لكن ،في املقابل ،يعتقد جانب آخر من الفقه واخملتصني أن ال جدوة من
وضع قانون خاص باملساءلة الطبية ،مبررا ذلك بأن األحكام القانونية العامة تسمح مبحاسبة صاحب
أي مهنة إذا هو أخل بواجباته املهنية ،وتسبب لآلخرين بالضرر ،سواء أكان طبي ًبا أم غيره من أصحاب
املهن األخرى.
لقد توجهت اجلهود التشريعية في العديد من الدول باجتاه إنصاف الطبيب واملريض معا ،وجلأت إلى
وضع تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة مبا يخدم هذا الهدف ،فمثال:
1.1عملت األردن على وضع مشروع قانون للمساءلة الطبية إنصافا للطبيب وحماية للمريض كذلك،
وأيد جانب من الفقه القانوني تنظيم هذه العالقة مبوجب نصوص قانونية واضحة الداللة للقاضي
وللمحامي معا ،وبدال من أن يبحث كل منهما التشريعات واألحكام القانونية اخملتلفة والدخول
في التكييف واالجتهاد والصواب واخلطأ ،فإنه يكون أمام تشريع واضح يبني حقوق والتزامات كل
األطراف .وقد تضمن مشروع القانون هذا قضايا مهمة كتشكيل جلنة فنية عليا تقدم رأيها
الفني في الشكاوى املقدمة الى احملكمة او املدعي العام بشأن األخطاء الطبية ،وكذلك نص
هذا املشروع على عدم جواز توقيف مقدم اخلدمة الصحية املشتكى عليه بالتسبب بااليذاء او
بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته خالل النظر بالشكوى اجلزائية .كما فرض على
الوزارة انشاء سجل وطني لألخطاء الطبية املوثقة قضائيا .غير ان هذا املشروع لم يلزم مقدمي
اخلدمة الصحية أو املؤسسات العاملني فيها بالتأمني ضد املسؤولية املدنية الناجمة عن األخطاء
23
الطبية.
 .22بحسب ما قاله ويليام دونادسون رئيس التحالف العاملي من أجل سالمة املرضى الذي ترعاه منظمة الصحة العاملية وكبير املسؤولني الطبيني في
إجنلترا ،للمزيد انظر/http://www.who.int :
 .23ملزيد من املعلومات انظر مشروع قانون املسؤولية الطبية االردني لسنة  2010الوارد في املرفق رقم (.)2
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2.2بتاريخ  4آذار  ،2002حاول البرملان الفرنسي أن يوفق بني حقوق أصحاب املهن الصحية وحقوق
املرضى ،فكرس من جديد مبدأ املسؤولية الناجتة عن اخلطأ سواء بالنسبة ملمارسي املهن الصحية
أو بالنسبة للمؤسسات الصحية .وفي الوقت نفسه ،أقام املشرع نظاما لتعويض ضحايا احلوادث
الطبية الناجمة عن اخلطأ باسم التضامن الوطني ،حيث أقر البرملان الفرنسي القانون رقم
 303/2002املتعلق بحقوق املرضى ونوعية نظام الصحة ،والذي نص على إنشاء املكتب الوطني
لتعويض احلوادث الطبية .وقد عُ ّدل ذلك القانون بالقانون رقم  2002/1577الصادر في  30كانون
فعل اإللتزام امللقى على عاتق الطبيب بإبرام عقد تأمني من املسؤولية املدنية،
األول  2002والذي ّ
وقسم عبء دفع التعويض املالي عن األضرار ذات العالقة بعدوى املستشفيات بني شركات التأمني
ّ
24
واملكتب الوطني لتعويض احلوادث الصحية املذكور.
3.3سنت دولة األمارات العربية املتحدة عام  2008قانونا سمته قانون «املسؤولية الطبية» 25،وتضمن
هذا القانون واجبات الطبيب ،واحملظورات التي يُحظر عليه فعلها ،وواجب الطبيب في اإلبالغ
عن األمراض السارية التي يكتشفها في املريض ،وشروط إجراء العمليات اجلراحية وإنهاء حياة
املريضامليؤوس من حالته املرضية ،واالحكام املتعلقة بإجراء األبحاث الطبية على املرضى ،واملسائل
املتعلقة باإلجناب .كما تضمن القانون احكاما متعلقة باألخطاء الطبية بشكل خاص كتعريف
اخلطأ الطبي ،وحاالت قيام املسؤولية الطبية ،وإجراءات التحقيق فيه ،واللجنة العليا للمسؤولية
الطبية واختصاصاتها وألية عملها ،وكذلك مسألة مهمة أخرى وهي التأمني اإللزامي ضد
املسؤولية عن األخطاء الطبية.
واجلديد في هذا القانون هو حداثته ،حيث صدر في العام  2008باملقارنة مع تشريعات مسؤولية
طبية اخرى ،غير انه لم ينص بأحكام مستقلة وواضحة على انشاء سجل وطني لتوثيق األخطاء
26
الطبية،خالفا للنص القانوني الذي تضمنه مشروع القانون االردني املذكور آنفا.
هذا باإلضافة إلى تشريعات املسؤولية الطبية التي وضعت في دول اخرى ،كالقانون الليبي بشأن
املسؤولية الطبية رقم  17لسنة  ،1986وكذلك محاوالت ونقاشات مفتوحة كثيرة لدى العديد من
الدول بشأن الكيفية الالزمة للتعامل مع هذه الظاهرة.
4.4إلزامية التأمني ضد املسؤولية املدنية الناجمة عن األخطاء الطبية :ألزمت عدد من الدول
املؤسسات الصحية والعاملني فيها بالتأمني ضد املسؤولية عن األخطاء الطبية ،كقانون الصحة
العامة الفرنسي لعام  ،2002والقانون الليبي بشأن املسؤولية الطبية سالف الذكر ،وقانون
 .24فواز صالح ،بحث بعنوان “املسؤولية املدنية للطبيب -دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي» ،منشورة على املوقع االلكترونيwww. :
 ،syrianbar.orgتاريخ الزيارة  .2011/10/30وانظر كذلك :أشرف جابر ،التأمني من املسؤولية املدنية لألطباء( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)1999 ،ص .472
 .25ملزيد من املعلومات راجع القانون االحتادي اإلماراتي رقم  10لسنة  2008بشأن املسؤولية الطبية الوارد في املرفق رقم (.)2
 .26صدرت الالئحة التنفيذية لهذا القانون في العام  ،2009واشتملت على  17مادة قانونية.
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التأمني اجلزائري ،وقانون املسؤولية الطبية اإلمارتي لعام  27.2008وفي العموم ،هناك توجه موجود
في الكثير من دول العالم باجتاه وضع اساس قانوني يلزم العاملني في املهن الصحية بالتأمني ضد
املسؤولية عن أخطائهم املهنية .وتتفاوت نسبة تقاسم العبء املالي لهذا التأمني بني الطبيب
واملؤسسة الصحية التي يعمل بها بني دولة وأخرى.
ثالثا :نظام التسوية الودية في قضايا األخطاء الطبية في التجربة الدولية.
تبنت بعض الدول تصورا لتسوية ودية للنزاع الذي يقوم بني املريض أو ذويه والعامل في احلقل الصحي
أو املؤسسة التي يعمل فيها عند وقوع خطأ طبي ،وذلك بهدف جتنب اللجوء للقضاء ،مع ما يتطلبه
هذا األمر من وقت وتعقيدات وتكلفة مالية عالية على كال طرفي اخلطأ الطبي.
ويقوم نظام التسوية الودية في جتارب تلك الدول على حل النزاع الناجت عن احلوادث الطبية وديا من خالل
قاض إداري أو مدني ،ويكون في عضويتها ممثلون عن املرضى ،وممثلون عن أصحاب
جلنة قد تشكل من ٍ
املهن واملسؤولني عن املؤسسات الصحية ،وممثلون عن املكتب الوطني للتعويض واملؤمنني (إن وجد)،
حيث ميكن لكل متضرر يعتقد بأنه ضحية لضرر ناجم عن عمل طبي وقائي أو تشخيصي أو عالجي
أو لورثته في حال وفاته رفع ذلك النزاع إلى اللجنة املذكورة ،وأن يكون الطلب مرفقا باألدلة .فإذا رأت
اللجنة أن الضرر يستوجب مسؤولية أحد أصحاب املهن الصحية ،فإنها تصدر رأيا حول طبيعة الضرر
وظروفه وأسبابه وشموله ونظام التعويض الذي يجب أن يطبق عليه 28.ويتميز دور هذه اللجنة في
29
كونه ذا طبيعة فنية بحتة ،حيث ال تقوم هذه اللجان بأي دور قضائي ،واللجوء إليها ذو طابع اختياري.
رابعا :دور اجلهات اإلدارية في تفادي وقوع األخطاء الطبية أو التقليل منها.
في إطار السعي املبذول للحد من ظاهرة األخطاء الطبية تتجه الدول اخملتلفة إلى اتباع إجراءات لتعزيز
أنظمة السالمة واالمان في املنشآت واالجراءات الصحية ،ومنها:

)1

1التحقيق في قضايا األخطاء الطبية.

تعتمد الدول التي تقوم بالتحقيق في الشكوى التي يتقدم بها املريض في موضوع األخطاء الطبية
على جلنة حتقيق ،تضم في عضويتها مختصني في الطب والقضاء والقانون ،وتكاد تتشابه هذه
التجارب من حيث الشكل ،غير أنها تختلف من حيث اإلجراءات التي تتبعها في إطار حتقيقها في ما
 .27نصت املادة ( )31من القانون الليبي رقم  17لسنة  1986بشأن املسؤولية الطبية على انه« :تنشأ هيئة تسمى((هيئة التأمني الطبي)) تكون لها
الشخصية االعتبارية ،يلتزم األشخاص القائمون باملهن الطبية واملهن املرتبطة بها بالتأمني لديها عن مخاطر ممارستهم لتلك املهن» .وتضمن قانون
املسؤولية الطبية اإلماراتي لعام  2008عدة مواد بشأن التأمني من املسؤولية الطبية (للمزيد راجع املواد من  27-25من القانون املرفق بهذه الدراسة).
.28فواز صالح ،مرجع سابق ،ص .20
 .29اشرف جابر ،مرجع سابق ،ص.301

24

كيف تكون مؤسساتنا الصحية مكانا آمنا يحفظ المرضى ويصون كرامتهم؟

قاض شرعي ال تقل
يقع من أخطاء طبية .فمثال ،يوجد في السعودية جلنة طبية شرعية مكونة من ٍ
درجته عن قاضي بدرجة (أ) يعينه وزير العدل رئيسا ،ومستشارا نظاميا ،وطبيبني من ذوي الكفاءة
يعينهم وزير الصحة ،وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي ،وهذه
اللجنة موجودة في العاصمة ،ومثلها كذلك في احملافظات 30،مبعنى أنه ال يوجد جلنة واحدة حتقق في
شكاوى األخطاء الطبية ،وإمنا جلان متعددة ،األمر الذي دفع بعدد من املتخصصني للقول بضرورة إنشاء
إدارة موحدة للنظر في الشكاوى املتعلقة باألخطاء
الطبية في الدولة عموما 31.في حني يوجد في اإلمارات العربية املتحدة ما يسمى بـ»اللجنة العليا
للمسؤولية الطبية» التي تضطلع بتقدمي الرأي ،بناء على طلب النيابة العامة أو احملكمة اخملتصة أو
اجلهة الصحية ،حول وجود خطأ طبي من عدمه وبيان سببه واألضرار املترتبة عليه إن وجدت عالقة
سببية بني اخلطأ والضرر ،وأية أمور أخرى ذات عالقة ،إضافة إلى صالحية هذه اللجنة في حتديد مخاطر
املهنة املتعلقة باملمارسات الطبية.32
وكذلك األمر في القانون األردني وفي القانون النافذ بالضفة الغربية بشأن نقابة األطباء ،حيث إن هناك
مستويني من املُساءلة اإلدارية في مثل هذه القضايا ،فهناك مجلس تأديبي ،وأيضا مجلس تأديبي أعلى
تُستأنف إليه قرارات اجمللس التأديبي.
أما في وزارة الصحة الفلسطينية فال يوجد جلنة طبية عليا للتحقيق في قضايا األخطاء الطبية التي
تتحدث ،وامنا يتم تشكيل جلنة حتقيق لدى تقدمي الشكوى.
كما تُعرض قضايا األخطاء الطبية في النظام اإلجنليزي على جلان مهنية مختصة ،وهذه اللجان هي من
يحدد فيما إذا خرق الطبيب القوانني واألنظمة أم ال ،فإذا ثبت بشكل ال يدع مجاال للشك مسؤوليته،
33
أحيل للقضاء مبوجب تقرير مفصل يؤكد مسؤوليته عن اخلطأ.
2 )2توثيق قضايا األخطاء الطبية ودراستها.
في اململكة العربية السعودية ،ومثلها الكثير من الدول ،ال يوجد إحصاءات متعلقة مبعدل األخطاء
الطبية ،وهذا يعود ألسباب كثيرة كتعدد اإلدارات الصحية التي تقع لديها أخطاء طبية ،وقصور في
تبادل املعلومات بني هذه اإلدارات 34.كما أن هناك جتارب مختلفة في توثيق ومتابعة قضايا األخطاء
الطبية التي تقع في املؤسسات الصحية اخلاصة والعامة ،غير أن هذه التجارب تفاوتت في حجم
 .30هاني بن عبد اهلل اجلبير ،مرجع سابق.
 .31انظر اخلبر املتعلق بتوصيات “مؤمتر األخطاء الطبية» املنعقد في جامعة طيبة في املدينة املنورة بتاريخ  6متوز  2011على املوقع االلكترونيwww. :
 ،daralhayat.comوكذلك على املوقع االلكتروني. www.shms.com:
 .32املادة  16من القانون اإلماراتي االحتادي رقم  10لسنة  2008بشأن املسؤولية الطبية.
.33احمد حسن احلياري ،مرجع سابق ،ص .189
 .34انظر املوقع االلكتروني ، www.nshrs.com:تاريخ زيارة املوقع  7آب .2011
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وطبيعة املعلومات املتوفرة لديها عن هذه اخملالفات ،وتفاوتت في طبيعة اإلجراءات املتخذة من قبلها
في دراسة هذه الظاهرة والتعامل معها .ففي أميركا مثال ،حصل انعطاف كبير في االهتمام مبوضوع
األخطاء الطبية ،بعد أن أظهر تقرير وقوع  98ألف حالة وفاة في املستشفيات االمريكية خالل العام
 .1999ومن أهم ما تقرر بعد هذا التقرير :تعزيز انظمة وبروتوكوالت االمان والسالمة ،وتكوين منظمة
لتحليل األخطاء الطبية وسالمة املرضى 35،تكون مهمتها البحث والتحقيق في اإلجراءات املناسبة
لسالمة املرضى.
3 )3إعداد قائمة تدقيق اإلجراءات.)checklist manifesto( -
وضع الدكتور أتول جاوند كتابا سماه «قائمة تدقيق اإلجراءات -كيف تنجز األمور بالشكل الصحيح
( ،”)checklist manifesto: how to get things rightأثبت فيه أن إجرا ًء بسيطا لو استخدم في
املستشفيات واملراكز الصحية التي جتري فيها عمليات جراحية لساعد في التخفيف من عدد الوفيات
واملضاعفات التي تقع أثناء إجراء تلك العمليات .وقد خرج بهذه النتيجة من االختبار امليداني الذي
أجراه إثر تبني تطبيق فكرة إعداد “قائمة لتدقيق اإلجراءات واالحتياطات” الواجبة بالنسبة للعمليات
اجلراحية في ثمانية مستشفيات حول العالم (تنزانيا ،والهند ،والفلبني ،واألردن ،وبريطانيا ،وكندا،
وأميركا ،ونيوزيالندا) ،وأنه لو تبنت كافة مستشفيات أميركا هذه القائمة ألمكن توفير  52مليار دوالر.
كما فرضت مستشفيات فرنسا “قائمة تدقيق اإلجراءات” في مستشفياتها من أجل احلد من حجم
36
األخطاء الطبية التي تقع فيها.

.35انظر املوقع االلكتروني ، www.pinkysmile.com:تاريخ زيارة املوقع  7آب .2011
.36أتول جاوند هو طبيب وجراح ،يعمل في جامعة هارفرد ،ويقود حاليا حملة منظمة الصحة العاملية لتقليل الوفيات واملضاعفات الناجتة عن العمليات
اجلراحية ،للمزيد راجع املوقع اإللكتروني ملنظمة الصحة العاملية ، www.who.int:زيارة املوقع بتاريخ .2011/10/18
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الفصل الثاني

مراجعة لآلليات المتبعة في التعامل مع قضايا األخطاء الطبية
في التجربة الفلسطينية.
نعرض في هذا الفصل لطبيعة وحجم األخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية بحسب األرقام
املتوفرة ،واآلليات اخملتلفة التي تتبع في التعامل مع هذه األخطاء على املستويات اخملتلفة ،اإلدارية
والقضائية والتشريعية.

أوال :حملة عامة عن حاالت األخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

ليس هناك رقم دقيق عن حجم األخطاء الطبية في املؤسسات الصحية اخلاصة والعامة بفلسطني،
كما أنه ليس هناك صورة واحدة لألخطاء الطبية في االدعاءات التي اطلعنا عليها بحسب املصادر
اخملتلفة.
إن املعطيات املتوفرة عن قضايا األخطاء الطبية مستقاة من عدة مصادر وهي:
• •الشكاوى الواردة للهيئة من املواطنني وردود وزارة الصحة عليها،
• •تقرير وزارة الصحة -الضفة الغربية عن وفيات األمهات في فلسطني عام ،2010
• •املعلومات التي زوّدت بها الهيئة من قبل وزارة الصحة في غزة عن األخطاء الطبية في قطاع غزة
عن عام ،2011
• •معلومات نقابة األطباء في الضفة الغربية عن حجم األخطاء الطبية في األعوام  -2008منتصف
،2011
• •معلومات النيابة العامة عن قضايا األخطاء الطبية التي تتابعها سواء في مرحلة التحقيقات أو
في مرحلة احملاكمة في نهايات العام ،2011
• •املعلومات املتوفرة لدى مجلس القضاء األعلى عن القضايا التي يتابعها في موضوع األخطاء
الطبية في نهايات العام .2011
1 )1معطيات الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان عن األخطاء الطبية.
إن الشكاوى التي يتقدم بها املواطنون وتتضمن ادعاءات بوقوع أخطاء طبية بشأنهم أو بشأن ذويهم
هي املعطى األساسي اخلاص بالهيئة عن قضايا األخطاء الطبية.
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فباالضافة الى الشكاوى العديدة املتعلقة باخلدمات الصحية اخملتلفة ،استقبلت الهيئة  232شكوى
متعلقة باحتمال حدوث أخطاء طبية في اعقاب العالج منذ عام  ،1996شكوى واحدة عام  ،1996و8
شكاوى عام  ،1997و 9شكاوى عام  ،1998و 17شكوى عام  ،1999و 19شكوى عام  ،2000و 11شكوى
عام  ،2001و 8شكاوى عام  ،2002و 15شكوى عام  ،2003و 17شكوى عام  ،2004و 13شكوى عام ،2005
و 11شكوى عام  ،2006و 11شكوى عام  ،2007و 10شكاوى عام  ،2008و 31شكوى عام  ،2009و25
شكوى عام  ،2010و 26شكوى عام  37.2011وفيما يلي رسم بياني توضيحي للشكاوى الواردة للهيئة
في الفترة ما بني  2011-1996بشأن األخطاء الطبية وتوزيعها بحسب السنوات:
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 .37للمزيد انظر اجلدول رقم ( )1في املرفق رقم (.)4
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فقد زاد عداد شكاوى األخطاء الطبية تدريجيا في اخلمسة سنوات االولى محل الدراسة (،)2000-1996
الى أن وصلت الـ( )19شكوى في العام  ،2000ثم أخذ هذا العدد بالتراجع في العامني التاليني (-2001
 ،)2002رمبا نتيجة للوضع السياسي املتردي ،وقيام انتفاضة االقصى ،واالنشغال باملآسي الكبيرة التي
حلت بالفلسطيينني من قبل االحتالل خالل هذه الفترة ،على ما يبدو .وال يعبر هذا االنخفاض بالضرورة
عن حتسن حالة احلق في الصحة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خالل تلك الفترة .ثم عاد
عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة باالرتفاع في العامني التاليني ( ،)2004-2003قبل أن يعاود التأثر
بالوضع السياسي ثانية ،ويأخذ باالنخفاض في األربعة أعوام التالية (.)2008-2005
وفي اعقاب حدوث حالة من االستقرار النسبي في الثالث سنوات االخيرة ( ،)2011-2009عاد عدد
شكاوى األخطاء الطبية التي تتلقاها الهيئة بشأن األخطاء الطبية باالرتفاع التدريجي ثانية.
من ناحية اخرى ،ورد الهيئة  46ردًّا من قبل وزارة الصحة أو نقابة االطباء على شكاوى األعوام األربعة
األخيرة ( )2011-2008من أصل  92شكوى ،أي بنسبة  ،%50ولم يردها اية ردود على بقية الشكاوى.
2 )2إحصائيات وزارة الصحة عن األخطاء الطبية.
تفتقد وزارة الصحة الفلسطينية ألرقام دقيقة عن حجم األخطاء الطبية التي تقع في املؤسسات
وواف لألخطاء الطبية لدى الوزارة،
الصحية العامة واخلاصة .ونظرًا لعدم وجود نظام توثيق شامل
ٍ
لم تتمكن من إجابة الهيئة وإفادتها بحجم األخطاء الطبية التي حتدث في املؤسسات الصحية
الفلسطينية 38،غير أن هناك عددا محدودا من املؤشرات الدالة على حجم هذه األخطاء متناثر ٌ بني أكثر
من مصدر ،وال سيما التالية:
املصدر األول -تقرير وزارة الصحة عن وفيات األمهات العام .2009
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إن وفيات األمهات خالل احلمل أو الوالدة أو النفاس ظاهرة في العالم بأسره ،غير أن نسبها تختلف
من دولة إلى أخرى .وبحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عن وفيات األمهات في عام  ،2009فإن
 13حالة وفاة ألمهات ( %57من اجمالي وفيات االمهات في العام  )2009كان ميكن منعها ،لو مت تدبرها
أو إدارتها بشكل صحيح طبقا لبروتوكوالت العمل الطبي ،سواء أكان ذلك على مستوى الرعاية
الصحية األولية أم على مستوى اإلسعاف والطوارئ أم في أقسام الوالدة .كما أوصت اللجنة املشكلة
من وزارة الصحة للتحقيق في وفيات األمهات بتشكيل جلنة مستقلة من ذوي االختصاص لدراسة
40
هذه احلاالت بعمق أكبر للخروج باستخالص علمي أكثر دقة.
 .38طلبت الهيئة من وزارة الصحة في الضفة الغربية بتاريخ  2011/4/17معلومات عن األخطاء الطبية املتوفرة لديها ،غير أن الوزارة أحجمت عن اإلجابة
على كتابها املذكور ،رغم التذكير املكتوب الذي بعثت به بتاريخ  2011/6/26وعشرات املتابعات والزيارات مع جهات عديدة في الوزارة.
 .39وزارة الصحة الفلسطينية ،تقرير حول وفيات األمهات في فلسطني ،آذار .2011
 .40وزارة الصحة الفلسطينية ،تقرير حول وفيات األمهات في فلسطني ،آذار  ،2011ص  .37وأشار التقرير املذكور في ص  17منه إلى (أن  %26فقط من
إجمالي عدد األمهات املتوفيات كن من املصنفات ضمن فئة احلمل اخلطر ،و %74من إجمالي عدد األمهات املتوفيات لم يكن ضمن حالة اخلطر ،األمر الذي
قد يؤكد وجود إهمال ملحوظ في عالج هذه احلاالت.
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إضافة إلى ذلك ،جاء في ذات التقرير ارتفاع نسبة وفيات األمهات في حاالت الوالدة القيصرية عنها في
الوالدة الطبيعية ،وأوصى بأنه «على ضوء الزيادة في العمليات القيصرية ،هناك حاجة للتدقيق في
املعايير القائمة وإدخال معايير إضافية إلجراء العمليات القيصرية ،وذلك للحد من الزيادة غير املبررة
فيها بسبب ارتباطها بزيادة اخملاطرة على حياة األمهات .وهذا يتطلب سياسة واضحة تُبقي استخدام
اجلراحة القيصرية في نطاق االحتياج احلقيقي.
إن هذا األمر يدلل على مسألة خطيرة وهي أن هناك مخالفات لبروتوكوالت العمل الطبي قد مت
ارتكابها وجنم عنها وفاة نسبة كبيرة من األمهات ،فضال عن أن جز ًءا من العمليات القيصرية التي مت
إجراؤها لم يكن ضروريًّا ،وكان باإلمكان عدم إجرائها ،خصوصا مع ارتفاع درجة اخلطورة عند األمهات
التي تجُ رى لهن هذه العملية.
املصدر الثاني -رد وزارة الصحة في قطاع غزة على مطالبة الهيئة عام .2011
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة ردا على مطالبة الهيئة تزويدها مبعلومات الوزارة عن األخطاء الطبية
التي تقع هناك ،بأنها عقدت خالل االعوام من  )81( 2010-2008جلنة حتقيق في ( )81شكوى إهمال طبي
وقعت في املؤسسات الصحية )20( ،منها متعلقة باملؤسسات الصحية في القطاع اخلاص ،والـ()61
شكوى األخرى في املؤسسات الصحية العامة .وبالعادة ،توصي جلان التحقيق املذكورة بالعقوبة
التأديبية املناسبة بحق من تثبت مسؤوليته عن األخطاء الطبية ،بحسب ما هو وارد في املادة ()68
من قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني رقم  4لعام  1998وتعديالته .كما يتم إفادة األهل أو اجلهة الوارد
منها الشكوى مبضمون نتيجة التحقيق التي توصلت إليها اللجنة املكلفة بالتحقيق ،حيث ظهر من
مجمل عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة وبعد التحقيق فيها وجود  30شكوى محقة وفيها «إهمال
طبي» ،أي ما نسبته  %37من عدد الشكاوى املقدمة 8 ،حاالت منها وقعت في القطاع اخلاص ،و22
أخرى في القطاع الصحي احلكومي 41.كما افادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنها عقدت ورشة عمل
لدراسة واقع األخطاء الطبية ،ومت فيها مناقشة العديد من املوضوعات ذات العالقة ،سوى ان الوزارة
رفضت تزويد الهيئة بأية معلومات سبق وان نوقشت في هذه الورشة.
املصدر الثالث ،ردود وزارة الصحة (الضفة الغربية وقطاع غزة) ونقابة االطباء على شكاوى الهيئة
في أربع سنوات (.)2011-2008
سلّمت وزارة الصحة بوقوع األفعال املشار إليها في الشكاوى املقدمة من الهيئة ،غير أنها لم تقر
بوقوع أخطاء طبية في معظمها ،بحسب ما يظهر في ردود الوزارة ،وعزت األضرار التي وقعت في عدد
منها إلى مضاعفات طبيعية قد حتدث بالعادة في مثل هذه احلالة أو تلك ،وأشارت إلى أن الطاقم
الطبي قد اتبع البروتوكوالت املعتمد باخلصوص ،ولم يقع منه أية مخالفة تستدعي املساءلة اجلنائية.
 .41للمزيد :انظر اجلدول رقم ( )2من املرفق رقم ( )4من هذا التقرير.
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وفي بعض الردود أقرت الوزارة بوجود تقصير «إداري أو فني» ،وفيما يلي بعض هذه الردود:

42

	)أ(أقرت وزارة الصحة في غزة بأن جلنة التحقيق املشكلة للتحقيق في موضوع الشكوى أشارت إلى
«وجود بعض األخطاء ومواقع القصور اإلداري والفني ألداء بعض العاملني باملستشفى ،ولكنها
ال ترقى ألن تكون أسبابًا مباشرة للوفاة ،وميكن أن حتدث هذه املضاعفات ملثل هذه احلاالت في أي
مكان تُؤدى فيه هذه اخلدمة سواء في مثل هذه الظروف أو حتى أفضل منها ،وخصوصا ظروف
ازدحام املستشفى وكثرة حاالت الوالدة التي تصل إلى أكثر من ثالثني حالة يوميا أغلبها من
حاالت الوالدة املعرضة للخطر والتي تتابع احلمل في مراحل متفرقة» ،وأنه «مت توقيع العقوبات
التأديبية الصادرة عن جلنة التحقيق بحق جميع املعنيني دون محاباة ألي موقع إداري أو فني في
43
املستشفى».
املالحظ من الرد السابق ،أن الوزارة ورغم اعترافها بأن هناك  )1بعض األخطاء و )2مواقع القصور
اإلداري والفني ،و )3ازدحام املستشفى ،و )4وتوقيعها للعقوبات التأديبية بحق املدانني بها من قبل جلنة
التحقيق ،و )5أن غالبية النساء احلوامل التي تصل املستشفى يُعتبرن من احلاالت املعرضة للخطر،
إال أن هذا كله ال يعتبر من قبيل اخلطأ الطبي ،في عرف وزارة الصحة ،وليس هو السبب املباشر حلالة
الوفاة ،ويظل في إطار املضاعفات الطبيعية املتوقع حدوثها.
	)ب(أشارت الوزارة في قطاع غزة إلى انه «تبني للجنة بأن هناك خطأ في تشخيص احلالة من قبل
األطباء املعاجلني في قسم االستقبال والطوارئ مبستشفى (س) ،وقد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة
44
بهذا اخلصوص» ،ودون أن يوضح رد الوزارة حقيقة اإلجراءات املتخذة في هذا الصدد.
	)ج(أشارت الوزارة بالضفة الغربية بشأن وفاة عدد من أطفال اخلداج ،إلى تقرير جلنة التحقيق املشكلة
من قبلها ،والتي أفادت بـ»عدم وجود عالقة مباشرة بني الوفيات التي حدثت لألطفال اخلداج واجلرثومة
التي مت اكتشافها ،ومع ذلك فإن إدارة املستشفى أخذت اإلجراءات الالزمة» ،كما أشارت استنتاجات
اللجنة املذكورة ،بحسب ما جاء في تقريرها ،الى وجود مشكلة في احلضانات محل الزيارة ،حيث ذُكر
في االستنتاجات أنه «بخصوص مشكلة احلضانات -موضوع الزيارة -فقد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة
من أجل منع تفاقم املشكلة» ،في إشارة إلى وجود مشكلة في هذه احلضانات ،وان عدد احلضانات
45
املتوفرة في احملافظة ال يتناسب وعدد احلاالت التي تكون بحاجة إليها.
	)د(وفي رد آخر ،قالت وزارة الصحة في الضفة الغربية أن جلنة التحقيق “خلصت من نتيجة التحقيق
إلى خلل إداري قد يكون أدى إلى قصور في العمل الطبي ،إال أننا ال نستطيع اجلزم بأن هذا هو
السبب املباشر للوفاة إال بعد عرض اجلثة على الطبيب الشرعي”.
 .42للمزيد انظر ردود وزارة الصحة على شكاوى الهيئة املتعلقة باألخطاء الطبية في األعوام .2011 - 2008
 .43رد وزارة الصحة رقم  5363ص .م .ر بتاريخ  2009/10/6على إحدى الشكاوى التي رفعتها الهيئة.
 .44رد وزارة الصحة رقم  5801ص.م.و بتاريخ .2009/10/19
 .45رد وزارة الصحة رقم  .56ور 09 .3473.بتاريخ .2009/10/13
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	)ه( وفي رد آخر لوزارة الصحة في غزة “تبني أن الدواء املذكور وزّع كبديل عن دواء الـ،Nutramigen
ومصدره منظمة الصحة العاملية ،وبعدها تبني أنه ليس البديل املطلوب ،وإمنا حليب عادي .وعلى
إثر ذلك مت سحبه من جميع املناطق كونه ،ليس احلليب البديل”.
	)و( وفي رد آخر لنقابة االطباء “أفيدكم بأن جلنة الشكاوى واخملالفات في نقابة األطباء قد شكلت
جلنة للتحقيق مع الطبيب املذكور ،وقد توصلت هذه اللجنة إلى إدانة تصرفاته  ،...وأوصت بإحالته
إلى مجلس آداب املهنة في نقابة األطباء التخاذ العقوبة املناسبة”.
هذا في حني أن ما يقرب من اخلمسة حوادث وفاة ناجمة عن حوادث طبية لم يتبني للجنة التحقيق
املشكّلة من الوزارة سببها ،بسبب عدم تشريح اجلثث املتعلقة بها تلك الشكاوى.
 )3إحصائيات نقابة األطباء -الضفة الغربية عن األخطاء الطبية.
ليس لدى نقابة األطباء الفلسطينيني إحصائيات دقيقة عن عدد األخطاء الطبية التي تقع في
املستشفيات واملراكز الصحية اخلاصة أو العامة ،غير أنها كشفت عن تلقيها  160شكوى باخلصوص
في األعوام األربعة األخيرة 35 ،شكوى منها عام  ،2008و 39شكوى عام  ،2009و 54شكوى أخرى عام
 ،2010و 32شكوى خالل األشهر السبعة األولى من عام  .2011وقد تعددت هذه الشكاوى ،بحسب
النقابة ،بني الكيدية والتحريضية والسعي لالبتزاز ،وبعضها كانت شكاوى موضوعية تعود إلى حدوث
مضاعفات منصوص عليها باملراجع الطبية أو تعود إلى إهمال أو جتاوز .وقد تراوحت العقوبة التي
اتخذتها النقابة ضد اخملطئني واملقصرين ما بني اللوم والتوبيخ أو التحويل إلى النيابة العامة أو إغالق
عيادة الطبيب ملدة عام .غير أن النقابة لم تبني عدد الشكاوى الكيدية أو التحريضية أو التي كان فيها
طبيا حقيقًّ يا،
سعي لالبتزاز أو التي اعتبرت أن ما حدث فيها يعتبر من قبيل املضاعفات أو أن فيها خطأ ًّ
46
وال كيفية التعاطي مع هذه الشكاوى ،وكانت معلوماتها محدودة ج ًّدا بهذا اخلصوص.
 )4إحصائيات األخطاء الطبية في ملفات النيابة العامة.
تابعت النيابة العامة بالضفة الغربية في األعوام اخلمسة األخيرة ( )39قضية متعلقة باألخطاء
الطبية في خمسة أعوام )4( ،منها عام  ،2007و( )3عام  ،2008و( )8عام  ،2009و( )13عام  ،2010و()11
قضية أخرى عام  ،2011وهذه األرقام بحسب األرقام التي زودت بها الهيئة من قبل نيابات محافظات
47
اخلليل ،وبيت حلم ،ورام اهلل ،ونابلس ،وقلقيلية ،وطوباس ،وسلفيت ،وجنني ،وأريحا.
 )5إحصائيات األخطاء الطبية في ملفات احملاكم الفلسطينية.
يتابع القضاء الفلسطيني عددا من القضايا في موضوع األخطاء الطبية بشقيها اجلزائي واملدني .وقد
 .46هذا بناء على ما جاء في كتاب نقابة األطباء بتاريخ  2011/7/28ردا على كتاب الهيئة املرسل بتاريخ .2011/5/9
 .47للمزيد انظر جدول رقم ( )3من املرفق رقم ( ،)3والذي يعتمد على املعلومات التي وردت من النيابة العامة في كتابها رقم  1673الوارد بتاريخ ،2011-6-27
ردا على كتاب الهيئة الصادر بتاريخ .2011/5/9
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متكنّا من خالل البرنامج االلكتروني املعمول به في مجلس القضاء األعلى من التوصل إلى  17قضية
في السنوات العشر األخيرة ،غير أن هذا البرنامج لم ميكنا من الوصول إلى معلومات دقيقة عن حجم
قضايا األخطاء الطبية التي تعامل معها القضاء خالل الفترة املذكورة ،وبدا أن هناك قصورا وتناقضا
في املعلومات التي استقيناها من هذا البرنامج .ورغم أننا نتحدث عن وجود  17قضية في هذا الشأن،
إال أن مؤشرات كثيرة صادفتنا وتدلل على عدم دقة هذه املعلومات ،وان ما نظره أو ينظره القضاء
الفلسطيني في الشأنني اجلزائي واملدني فيما يتعلق باألخطاء الطبية هو أكثر من هذا العدد بكثير،
وخصوصا عندما نقارن هذه املعلومات باملعلومات التي حصلنا عليها عن قضايا األخطاء الطبية التي
نُظرت او انها ما زالت تُنظر امام القضاء من النيابة العامة أو من بعض احملامني أو من بعض االحكام
القضائية املنشورة حملكمتي االستئناف والنقض الفلسطينيتني.
ومن مجمل االحصائيات املستقاة من املصادر اخملتلفة انفة الذكر ،ميكن ان نستنتج عدة مالحظات من
48
اهمها:

	•يظهر من البيانات اخملتلفة اعاله ظاهرة عدم توثيق قضايا األخطاء الطبية او االعتراف املؤسسي
بوجودها ،وهناك منط من امليل الى ربط هذه احلوادث «باملضاعفات الطبية» هذا اذا مت االعتراف
من االصل بوجود االثر املترتب على املعاجلة الطبية ،او عدم دراستها بالشكل اجلدي الذي ميكن
االستفادة منه.
	•تعمل املؤسسات الصحية على جتنب اخلوض في قضايا األخطاء الطبية وتوثيقها ،وذلك من اجل
جتنب التداعيات القانونية واالجتماعية التي قد تنجم عنها ،حتى وان كان من شأن ذلك املساهمة
في تردي الوضع الصحي.
	•تفتقر نقابات العاملني في املهن الصحية الى آليات واضحة للبحث في وتوثيق احلوادث الطبية
اخملتلفة ،بل ال يوجد توثيق وافي للقضايا املتعلقة باألخطاء الطبية.
	•ال توجد هيئة رسمية مهنية متعددة القطاعات ،تتعامل مع قضايا األخطاء الطبية ،وإمنا يتم
تشكيل جلان حتقيق طبية ،كردة فعل حلادث معني ،ما ينجم عنه مبالغة أو ال مباالة في تقييم هذه
احلوادث ،ويحد من امكانية اتخاذ تدخالت مهمة او الوصول الى استنتاجات موضوعية.
 )6أشكال األخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

تعددت أشكال األخطاء الطبية التي وقعت في األراضي الفلسطينية ،فبحسب الشكاوى التي تقدم بها
مواطنون للهيئة حول ادعاءات بوقوع أخطاء طبية بحقهم ،أو الشكاوى التي تابعتها النيابة العامة في
ملفاتها التحقيقية أو القضايا التي تتابعها لدى احملاكم ،فقد تعددت أشكال األخطاء الطبية ومتثلت
في ادعاءات من قبيل الوفاة أثناء أو في أعقاب إجراء عمليات الوالدة العادية أو القيصرية ،أو الوفاة أثناء
 .48يشار الى ان الدكتور علي الشعار /صندوق األمم املتحدة للسكان قد ساهم في إبداء مالحظات قيمة على هذا التقرير ،واخلروج ببعض االستنتاجات
الهامة.
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أو في أعقاب عملية عالجية ،أو وفاة أطفال خ ّدج في احلضانات ،أو أخذ أدوية فاسدة أو مهربة ،أو وقوع
خطأ أثناء إجراء عملية إزالة مياه زرقاء من العني ،أو قطع رأس اجلنني أثناء الوالدة ،أو وقوع خطأ أثناء إجراء
عملية مرارة ،أو خطأ أثناء عملية التجبير ،أو اإلهمال الطبي أثناء غسل الكلى ،أو تزويد املريض بدم ملوث
بفيروس التهاب الكبد الوبائي  ،))Cأو التأخر في عالج مريض مصاب بكسور لعدة أيام ،أو النزيف احلاد في
أعقاب إجراء عملية جراحية ،أو حالة عدم تلقي املريض لشرح واضح عن وضعه الصحي والعالج املقترح
له ،أو إزالة القسطرة البولية رغم عدم انتهاء عالج املريض بحجة أنه طلب اخلروج من املستشفى على
مسؤوليته اخلاصة ،أو تسبب ممرض في حرق طفل في احلضانة ،أو خطأ طبيب التخدير عندما أعطى
جرعة زائدة من اخملدر للمريض أثناء العملية ،ما تسبب في عدم استفاقته ووفاته ،أو إجراء عملية جراحية
في مستشفى خاص دون توفر التجهيزات الالزمة إلجراء العملية هناك ،أو تأخر طبيب االختصاص في
معاجلة مريض ،ما تسبب في وفاته ،أو خطأ في التشخيص ،أو نسيان مواد في بطن املريض عند إجراء
49
عملية جراحية له ،أو سوء معاملة الطاقم الطبي للمريض.
أما عن أشكال األخطاء الطبية في الشكاوى التي تابعتها النيابة العامة فهي امتناع املستشفى عن
تزويد املريض مبا يحتاجه من الدم إلى أن يحضر متبرع ،ما أدى إلى وفاة املريض ،أو إجراء العملية من
طبيب غير مرخص بذلك وإهماله في مراقبة حالة مريضه ،أو وفاة اجلنني أثناء شفطه في عملية والدة،
أو إصابة املولود اجلديد مبا يُسمى خلع والدة ،أو الوفاة في أعقاب عملية شفط دهون ،أو خطأ أثناء إجراء
عملية إلصبع اليد ما أدى إلى قطع وتر األصبع ،أو التسبب في إحداث شلل في اليد ،أو التسبب في
الوفاة نتيجة عدم معاجلة النزيف الداخلي للمريض.
ومن أهم االدعاءات الواردة في الشكاوى املقدمة للهيئة أو لدى النيابة العامة امتناع املستشفى أو
املركز الصحي عن إعطاء املريض صورة مصدقة عن ملفه الطبي والفحوصات التي أجراها أو تقريرًا
طبيا دقيقً ا بحالته الصحية.
ًّ

ثانيا :مراجعة لدور القضاء الفلسطيني في التعامل مع قضايا األخطاء الطبية.
لم يعط القضاء الفلسطيني حتى اآلن من األحكام ما يشير إلى تطور مهم في تعاطيه مع
املستجدات املعاصرة في قضايا األخطاء الطبية ،وبالتالي ،لم يضع القضاء في هذا الشأن من املبادئ
القانونية التي من شأنها الدفع باملشرع الفلسطيني إلى ابتداع أحكام جديدة في التعامل مع قضايا
األخطاء الطبية ،هذا باإلضافة إلى ضحالة اجلهد املبذول على مستوى الفقه القانوني الفلسطيني
في قضايا األخطاء الطبية.
وعلى الرغم من وجود بعض األحكام القضائية الفلسطينية في محاكم الدرجة األولى بشأن
التعويض عن حوادث طبية جنم عنها أضرار جسدية ،إال أننا لم نتوصل ألية أحكام قضائية بهذا
 .49الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،اإلهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية( ،فلسطني :الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،)2002 ،ص
ص .7-4هذا باإلضافة إلى صور األخطاء الطبية األخرى التي ظهرت في شكاوى أخرى مقدمة للهيئة.
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اخلصوص صادرة عن محكمة النقض الفلسطينية التي تقع في قمة الهرم القضائي ،والتي ميكن أن
تضع مبادئ قضائية وسوابق قضائية مميزة تسترشد بها محاكم الدرجة األولى ،ومحاكم االستئناف،
50
ويتناولها الفقه القانوني واملشرع بوجه عام.

ثالثا :مراجعة للنظام القانوني املتعلق باألخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية.
ليس هناك نظام قانوني مستقل خاص باألخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية،
ولم يقم اجمللس التشريعي الفلسطيني باستحداث أية أحكام جديدة باخلصوص منذ قيامه في العام
 ،1996وإمنا يطبق على األخطاء الطبية ذات األحكام العامة املنصوص عليها في القوانني النافذة ،وال
سيما األحكام القانونية الواردة بشأن املسؤولية اجلزائية في حال اإلهمال والتقصير ،وكذلك األحكام
املتعلقة باملسؤولية املدنية التقصيرية في قانون اخملالفات املدنية لعام .1944
فبالنسبة للمسؤولية اجلزائية ،يطبق في الضفة الغربية قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة ،1960
ويطبق في قطاع غزة قانون العقوبات رقم  74لسنة .1936
وبخصوص املسؤولية املدنية ،ال زلنا نحتكم في هذا الصدد إلى قوانني قدمية ،كقانون اخملالفات املدنية
االنتدابي رقم  36لعام  1944وتعديالته عام  ،1947ومجلة األحكام العدلية العثمانية التي وضعت في
ستينيات القرن التاسع عشر 51،والتي تقوم مقام القانون املدني في أراضي السلطة الوطنية.
وفيما يتعلق بالتأمني ضد املسؤولية الطبية للعاملني في اجملال الصحي أو على املؤسسات الصحية
فال توجد قوانني خاصة بهذا الشأن تُلزم املؤسسات الصحية القائمة في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية بالتأمني ضد املسؤولية املدنية املترتبة على احلوادث الطبية .كما ال يوجد في نظام
ترخيص وإدارة املستشفيات اخلاصة لعام  1998املعمول به في وزارة الصحة الفلسطينية ما يفرض
على أية مؤسسة صحية قائمة أو سوف يتم إنشاؤها أية التزامات بتأمني العاملني الصحيني لديها
ضد املسؤولية عن احلوادث الصحية ،ولكن يتم العمل على إعداد أنظمة جديدة لترخيص املستشفيات
واملراكز الصحية اخلاصة والتي قد تفرض شروطً ا متعلقة بالتأمني ضد املسؤولية املدنية املترتبة على
وقوع حوادث طبية فيها ،غير أن سبع عشرة سنة مرت على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حتى
52
اآلن دون ان ترى تلك االنظمة النور.
 .50يشار إلى أن محكمة النقض الفلسطينية لم تقم إال عام  ،2002وملعرفة املزيد عن األحكام القضائية الصادرة عن هذه احملكمة انظر :عبد اهلل غزالن،
مجموعة األحكام القضائية واملبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية في الدعاوى املدنية منذ نشأتها وحتى ( ،2008/12/31رام اهلل:
جمعية القضاة الفلسطينيني) ،2009-2007 ،وكذلك االحكام القضائية حملكمتي النقض او االستئناف املنشورة على املوقع االلكتروني ملعهد احلقوق في
جامعة بيرزيت ،http://muqtafi.birzeit.edu :وال سيما االحكام املتعلقة باألخطاء الطبية التالية :صلح جزاء رام اهلل رقم  ،1998/1344بداية رام اهلل رقم
 ،2004/185بداية اخلليل رقم  ،2005/92بداية رام اهلل رقم  ،2009/123استئناف مدني رقم  ،1998 /145واستئناف مدني رقم  ،2010/344واستئناف مدني
رقم  ،2011 /6نقض مدني رقم .2010/268
 .51وضعت مجلة األحكام العدلية العثمانية عام .1869
 .52بحسب املقابلة التي أجراها محاميا الهيئة يزن صوافطة وعالء نزال مع مدير عام دائرة ترخيص املستشفيات بوزارة الصحة الدكتور كمال الوزني
بتاريخ  .2011/10/11هذا باإلضافة إلى نظام ترخيص وإدارة املستشفيات اخلاصة املؤرخ في عام  1998املعمول به في وزارة الصحة بشأن ترخيص
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من ناحية أخرى ،تضمن قانون التأمني رقم  20لسنة  2005النص الذي يؤسس من الناحية القانونية
للتأمني ضد املسؤولية املدنية عن األخطار بصورة عامة ،مبا في ذلك التأمني ضد احلوادث الطبية ،غير
أنه يظل في إطار األمر اجلوازي املتروك لرأي العاملني في املهن الصحية ورأي املؤسسات الصحية ،دون
وجود ما يلزمها بذلك.
ويعالج قانون اخلدمة املدنية رقم  4لسنة  1998وتعديالته املسؤولية التأديبية للموظف الرسمي
الصحي الذي ميكن أن يُساءل عن اخلطأ الطبي.
كما قد يتدخل قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  20لسنة  2004في فرض عقوبات جزائية
وتأديبية على األفراد أو املؤسسات الصحية التي يقع فيها حاالت من األخطاء الطبية تستدعي
املساءلة ،حيث تضمن هذا القانون موادا ً كثيرة عن عدم جواز ممارسة أي مهنة صحية دون احلصول
على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ،53ومنح الوزارة صفة الضابطة القضائية التي تخولها صالحية
دخول أي مؤسسة صحية أو صيدالنية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات
54
طبية فيه ،للقيام بالتفتيش وأخذ العينات الالزمة ،وذلك بعد عمل محضر إثبات للعينة املأخوذة،
وسمح لوزير الصحة بإيقاف العمل بترخيص املؤسسة الصحية أو إلغائه .55كما حظر القانون على
أي مؤسسة صحية أو صيدلية عامة أو خاصة صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية ،إال
مبوجب وصفة طبية صادرة عن طبيب ،وحظر كذلك التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو االستخدام،
56
ألية عقاقير طبية تكون منتهية الصالحية.
أما إذا لم يكن العامل في املهنة الصحية من املوظفني الرسميني الذين ينطبق عليهم قانون اخلدمة
املدنية الفلسطيني املذكور ،فينطبق عليهم ،باإلضافة إلى ما يرد في قانون الصحة العامة املذكور،
القانون اخلاص بهم كقانون نقابة األطباء األردني رقم  14لسنة  ،1954أو القانون املتعلق بأطباء األسنان
أو القانون املتعلق بالصيادلة ،وإذا لم يكن للمهنة الصحية قانون خاص بها جاز لوزارة الصحة أن
تسحب الترخيص املمنوح ملزاولة هذه املهنة بحسب قانون الصحة العامة .فكما أنه ال يجوز ممارسة
املهن الصحية أو املهن املساعدة إال بعد ترخيص من الوزارة ،57فإنه يجوز لها في إطار الدور الرقابي
الذي يتوجب عليها القيام به أن تسحب هذا الترخيص ممن أخل بشروطه ،ومبجرد سحب الترخيص
ميتنع على من ُسحب منه أن ميارس مهنته ذات العالقة بهذا الترخيص .وبالطبع ،دون االنتقاص من حق
ومدنيا إذا توفرت الشروط القانونية
جزائيا
املتضرر من عمل صاحب تلك املهنة الصحية في مالحقته
ًّ
ًّ
لذلك.
املستشفيات اخلاصة الذي زوّدنا به الدكتور الوزني املذكور ،رغم أن هذا النظام لم جنده منشورا في اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية
(الوقائع الفلسطينية) ،وليس هناك ما يشير إلى أن هذا النظام مقر رسميا.
 .53املادة  64-62من قانون الصحة العامة رقم  20لسنة .2004
 .54املادة  79من قانون الصحة العامة رقم  20لسنة .2004
.55املادة  56من قانون الصحة العامة رقم  20لسنة .2004
 .56املادة  67 – 66من قانون الصحة العامة رقم  20لسنة .2004
 .57املادة  2من قانون الصحة العامة رقم  20لسنة .2004
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رابعا :نظام التسوية الودية في قضايا األخطاء الطبية على املستوى الفلسطيني.
ليس هناك نظام قانوني خاص بالتسوية الودية لقضايا األخطاء الطبية حتديدا ،وإمنا ينطبق عليها ما
ينطبق على آليات التسوية الودية في حتصيل احلقوق املالية األخرى من إمكانية التصالح قبل الوصول
إلى احملكمة أو حتى بعد الوصول إلى احملكمة .فاألصل املطالبة الرضائية باحلقوق املالية ،حتى إذا لم تؤدِّ
املطالبة الرضائية إلى نتيجة جلأ صاحب احلق إلى املطالبة القضائية .فمثال ،نصت املادة ( )68من قانون
أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني على جواز أن يقوم مجلس القضاء األعلى في محاكم
قاض يتولى التوفيق بني اخلصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها 58.كما أن
الصلح والبداية بإنتداب ٍ
فكرة التصالح بني اخلصوم تبقى مقبولة ،وبصورة عامة فإن بإمكان أطراف القضية تأجيل النظر فيها
امام القاضي ،والطلب من احملكمة إعطاءهم فرصة للتفاوض من أجل التصالح.

خامسا :مراجعة لإلجراءات اإلدارية املتبعة في التعامل مع قضايا األخطاء الطبية.
تقوم اجلهات اإلدارية الرسمية وغير الرسمية بإجراء التحقيقات الالزمة في الشكاوى التي تقدم لها
بشأن األخطاء الطبية ،غير أن متابعاتنا في هذا املوضوع كشفت عن ضعف هذه التحقيقات ،فضال
عن عدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة عن قضايا األخطاء الطبية ،األمر الذي يستدعي من هذه
اجلهات القيام بدور أكثر فاعلية في توثيق هذه احلاالت والتحقيق فيها:
1 )1توثيق األخطاء الطبية.
ليس هناك توثيق لقضايا األخطاء الطبية التي تقع في املؤسسات الصحية الفلسطينية العامة
واخلاصة ،ولم يكن مبقدور الهيئة الوصول إلى عدد هذه القضايا رغم اجلهود الكبيرة التي بذلتها
باخلصوص .فقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة في الضفة الغربية ووزارة الصحة في غزة مبوجب كتب
رسمية معرفة عدد األخطاء الطبية التي تابعتها ،إال أن وزارة الصحة في الضفة الغربية رفضت إجابة
الهيئة على مطلبها هذا ،في حني زودتها وزارة الصحة في غزة مبعلومات مقتضبة لم تساعد في
59
الوصول إلى معلومات كافية عن قضايا األخطاء الطبية.
وطلبت الهيئة املعلومات ذاتها من نقابة األطباء الفلسطينيني في الضفة الغربية غير أن معلوماتها
كانت قليلة جدا ،وغير ذات جدوى في الداللة على إجمالي عدد األخطاء الطبية التي تقع في املؤسسات
الصحية في القطاع اخلاص.
وطلبت الهيئة من النيابة العامة ومجلس القضاء األعلى املعلومات ذاتها ،وكانت هذه اجلهات األكثر
 .58نصت املادة ( )68من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة  2001على انه -1 :يجوز جمللس القضاء األعلى أن ينتدب في
قاضيا يتولى التوفيق بني اخلصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها”.
محاكم الصلح والبداية
ً
 .59للمزيد راجع البند املتعلق باالحصاءات املتوفرة عن قضايا األخطاء الطبية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية هذا الفصل واجلداول
املرفقة بهذا التقرير في املرفق رقم (.)4
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استجابة في التعامل مع مطالبتها ،حيث قامت النيابة العامة بتعميم كتاب الهيئة على النيابات
العامة في احملافظات كافة ،وورد رد النائب العام املرفق بردود نيابات احملافظات اخملتلفة ،وما لديها من
تقارير طبية باخلصوص ،وأرقام القضايا التي تتابعها النيابة سواء في مرحلة التحقيق أو التي تتابع من
قبل احملاكم .ومتكنت الهيئة من خالل متابعات حثيثة مع دائرة املعلومات في مجلس القضاء األعلى
من الوصول إلى  17قضية خطأ طبي ،توبعت أو تتم متابعتها في احملاكم سواء بشقها اجلزائي أو
بشقها املدني .غير أن استجابة النيابة العامة والسلطة القضائية واجلهود التي بذلتها بإجتاه تزويد
الهيئة باملعلومات املتوفرة في موضوع قضايا األخطاء الطبية التي تابعتها أو تتابعها في السنوات
العشر األخيرة لم توصلنا إلى نتيجة دقيقة بعدد هذا النوع من القضايا ،وتضاربت األعداد وأرقام
القضايا التي حصلنا عليها من النيابة العامة مع األرقام التي حصلنا عليها من مجلس القضاء
األعلى ،واختلفت أعداد القضايا التي حصلنا عليها من مجلس القضاء األعلى نفسه في املرة األولى
عنها في املرة الثانية ،وعنها في املرة الثالثة.
في اجململ ،يالحظ ضحالة اإلحصاءات الفلسطينية املتوفرة عن حجم األخطاء الطبية التي وقعت في
مؤسساتنا الصحية العامة واخلاصة في سنوات سابقة ،وعدم وجود أي نظام توثيقي نستطيع من
خالله معرفة حجم هذه األخطاء.
إن توثيق األخطاء الطبية التي تقع في املؤسسات اخلاصة والعامة الفلسطينية مسألة غاية في
األهمية ،وينعكس أثرها على جوانب عدة أهمها:
	)أ(أن وجود توثيقات وافية لقضايا األخطاء الطبية من شأنه أن يفتح اجملال لدراسة هذه
القضايا كافة ،واخلروج مبعلومات وافية عن عددها ،واملؤسسات التي تقع فيها ،وصورها
اخملتلفة ،واالسباب والعوامل التي ساعدت على حدوثها وبالتالي وضع السياسات واالنظمة
التي تقلل من حدوثها الى احلد االدنى ،واحلد من اخلسائر املالية التي قد تتحملها املؤسسة
الصحية التي يُنسب إليها اخلطأ لعالج مضاعفات اخلطأ الطبي ،والتكلفة املالية التي
جنمت عن املتابعة القضائية والقانونية.
	)ب(إن من شأن وجود توثيقات دقيقة لقضايا األخطاء الطبية أن يعطي للحكومة مؤشرات
مهمة تساعدها ،واجلهات الصحية حتدي ًدا ،في تعزيز أنظمة سالمة املريض.
	)ج(إن وجود توثيقات دقيقة لقضايا األخطاء الطبية ودراستها على النحو أعاله سوف يساعد
في مقارنة حجم هذه األخطاء مع األخطاء الطبية التي تقع في الدول األخرى سواء املتقدمة
منها أو النامية أو التي هي في طور النمو ،وبالتالي ،املساهمة في خلق مؤشرات عامة دالة
على الوضع الصحي بعامة.
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)2

2التحقيقات اإلدارية في شكاوى األخطاء الطبية.

من الناحية القانونية ،أعطى قانون الصحة العامة املريض احلق في تلقي شرح واضح للعالج املقترح
له ،وله املوافقة على تعاطي ذلك العالج أو رفضه ،وكذلك حقه في تقدمي الشكاوى ضد املؤسسة
الصحية أو أحد العاملني فيها ،إذا ما إن ُتهك حقه من هؤالء ،وألزم املؤسسة الصحية االهتمام بهذه
الشكاوى ،واتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها 60.ونص كذلك قانون اخلدمة املدنية على إيقاع إحدى
العقوبات التأديبية بحق املوظف الذي يثبت ارتكابه مخالفة للقوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات
61
املعمول بها في اخلدمة املدنية.
كما أشارت عدد من القوانني املتعلقة ببعض العاملني في املهن الصحية إلى واجب النقابة ذات
العالقة بتحريك الدعوى التأديبية ضد العاملني الصحيني املشمولني بهذه القوانني ،إذا ما قُدمت
شكوى ضدهم .وبالطبع دون التأثير على حق املشتكي في تقدمي شكواه أمام القضاء ،إذا ما انتهت
62
إجراءات التقاضي اإلدارية (اجمللس التأديبي ،واجمللس التأديبي األعلى إن وجد).
أما على املستوى العملي ،فقد أشارت نقابة األطباء الفلسطينيني في ردها على كتاب الهيئة إلى
الشكاوى التي استقبلتها في موضوع األخطاء الطبية وطريقة تعاطيها معها قائلة( 63:هدف نقابة
األطباء هو الدفاع عن مصلحة أعضائها ،وكذلك الدفاع عن حق املريض ،ولتحقيق هذا الهدف يوجد
في النقابة نظام خاص ولها سلطة تأديبية ممثلة في مجلس آداب املهنة وتقييم جلنة دائمة للشكاوى
واخملالفات ...لقد أعطى القانون لنقابة األطباء صالحية النظر في الشكاوى واخملالفات في القطاع اخلاص،
أما ما يجري في القطاع العام فقد أنيطت صالحية النظر فيه إلى وزارة الصحة ،كما أن بعض الشكاوى
ضد ما يجري في القطاع اخلاص ترسل من قبل أصحابها إلى وزارة الصحة وال ترد إلى نقابة األطباء) .وفي
حال تقدمي شكوى إلى نقابة األطباء في موضوع خطأ طبي ،يشكل اجمللس التأديبي في النقابة جلنة
حتقيق في الشكوى ،ويتخذ العقوبات التأديبية الالزمة بحسب كل حالة ،والتي قد تصل إلى شطب اسم
الطبيب من سجالت النقابة ومنعه نهائيا من ممارسة املهنة 64،علما بأنه ال يجوز للطبيب ممارسة مهنة
الطب ما لم يسجل لدى نقابته ويحصل على إجازة ممارسة املهنة منها بحسب القانون.
أما في وزارة الصحة ومن مجمل الردود التي وردت الهيئة على الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ادعوا
فيها بوقوع أخطاء طبية بحقهم ،فإنها تقوم بالعادة بتشكيل جلنة حتقيق في الشكوى املقدمة،
وتخرج اللجنة باستنتاجاتها عن موضوع الشكوى ،غير أن أغلب الشكاوى التي تابعتها الهيئة لم
 .60املواد  60و 61من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  20لسنة .2004
 .61املواد  77-68من قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني رقم  4لعام  1998وتعديالته.
 .62ملزيد من التفصيل راجع على سبيل املثال املواد  49 ،48 ،41من قانون نقابة األطباء األردني رقم  14لسنة  ،1954واملادة  41من قانون أطباء األسنان رقم
 11لسنة  ،1956واملادتني  50 ،49من قانون نقابة الصيادلة رقم  11لسنة .1957
 .63انظر كتاب نقابة األطباء رقم (ل/ش/ن )1/207/817/بتاريخ  ،2011/7/28ردا على مطالبة الهيئة مبعلومات عن شكاوى األخطاء الطبية التي وصلت
النقابة وطريقة تعاملها معها بتاريخ .2011/5/9
.64راجع املادة  43من قانون نقابة األطباء رقم  14لسنة  1954وتعديالته.

39

ت ُ ِد ْن فيها هذه اللجان أو مجلس التأديب أي شخص ،واعتبرت أن ما حدث هو طبيعي ومن املضاعفات
65
املعتادة في مثل هذه احلاالت ،أو انه ليس هناك من خطأ طبي يستدعي املساءلة.
ومن مجمل الردود الواردة إلى الهيئة من وزارة الصحة يظهر وكأن مفهوم «اخلطأ الطبي» غير واضح
للجان الطبية القائمة بالتحقيق في شكاوى األخطاء الطبية ،ففي بعض احلاالت ومع اعترافها
بوقوع الفعل محل الشكوى ،إال أنها اعتبرته في إطار املضاعفات الطبيعية «غير املؤاخذ عليها»،
والتي ليس فيها أي تقصير او إهمال .فمثال ،أقرّت جلنة التحقيق بنسيان الطاقم الطبي الذي أجرى
العملية اجلراحية قطعة شاش في بطن املريضة غير أنها لم تعتبر أن هذه احلالة من قبيل اخلطأ الذي
يستدعي فرض جزاء تأديبي 66.وفي مثال آخر يتعلق بوفاة «اطفال خداج» في احدى احلضانات التابعة
الحد املستشفيات العامة ،وفي الوقت الذي أوصت فيه جلنة التحقيق بضرورة قيام املستشفى
باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تنظيف حضانة املستشفى ،وعدم وضع أعداد كبيرة فيها ،إضافة إلى
استنتاجات وتوصيات أخرى كثيرة بشأن النظافة وقضايا عدوى املستشفيات ،خرجت جلنة التحقيق
67
بأن كل هذا ليس هو السبب في وفاة األطفال الثالثة املذكورين في الشكوى.

 .65يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أشارت في ردها املوجه إلى النيابة العامة بتاريخ  2006/11/5بشأن التحقيق في قضية وفاة املواطنة منال
صيدم إلى أن املستشفى الذي توفيت فيه املواطنة املذكورة هو مؤسسة خاصة وليس مؤسسة حكومية ،وبالتالي فإن وزارة الصحة ال تقوم بالتحقيق
في هذه القضية وأن اخملتص بالتحقيق فيها هي نقابة األطباء .للمزيد انظر :الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،تقرير خاص بعنوان “التحقيق في وفاة
املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها في احد املستشفيات»( ،فلسطني :الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان).2007 ،
 .66جاء في رد وزارة الصحة على الشكوى املقدمة بشأن اخلطأ الطبي املتعلق باملريضة ح .أ واملرسل إلى النائب العام بتاريخ  ،2010/6/23والذي يحمل
الرقم (/83؟ )2010/أنه “حيث إن املريضة  ...قد خضعت لعملية قيصرية بتاريخ  ،2009/12/9وخرجت على مسؤوليتها اخلاصة بتاريخ  2009/12/11وأعيدت
وشخصت بعد إجراء صور األشعة كحالة انسداد في األمعاء ومت إعادة صور األشعة بعد معاجلة حالة االنسداد في
إلى املستشفى بتاريخ ،2009/12/12
ّ
األمعاء حيث تبني وجود قطعة شاش في منطقة احلوض مما استدعى إجراء عملية أخرى ،وأخرجت املريضة بتاريخ  2009/12/20على أن تراجع املستشفى
بانتظام ملتابعة وضعها الصحي والغيار على اجلرح .وقد خرجت اللجنة بالتوصيات واملالحظات التالية:
 -1لم يكن هناك أي تقصير أو إهمال من قبل الطاقم الطبي في املستشفى.
 -2مت إجراء جميع التدخالت الطبية الالزمة من اجل املريض.
 -3أخرجت املريضة وهي بحالة صحية ممتازة.
 67وجاء في توصيات اللجنة املرفقة بالرد الذي وصل الهيئة من وزارة الصحة بالكتاب رقم  .66وز 09 .3473 .بتاريخ  2009/10/13اآلتي:
 -1عدم إدخال أكثر من طفل لكل حاضنة.
 -2ضرورة إلزام املستشفيات اخلاصة بضرورة توفير العدد الكافي من احلضانات خلدمة مراجعيهم.
 -3استبدال وسائل حفظ النفايات بأوعية نفايات محكمة اإلغالق.
 -4توفير حاويات خاصة من البلدية للنفايات الطبية.
 -5زيادة عدد احلضانات وطاقمها.
 -6تكثيف اجتماعات جلنة العدوى احمللية وعمل محاضر وتقرير إجمالي وشهري يرفع إلى اللجنة املركزية ،وعمل ملف خاص لهذه اللجنة.
 -7التأكيد على دور جلنة العدوى املركزية ،واتباع آلية العمل املعممة عليهم من قبل اللجنة العليا.
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خاتمة
استنتاجات وتوصيات.
قبل أن نسجل استنتاجاتنا وتوصياتنا باجتاه وضع نظام قانوني متوازن لألخطاء الطبية ،نود اإلشارة
إلى االطار احلقوقي الذي يجب من خالله النظر الى مسألة األخطاء الطبية وااللتزام بـ وحماية حقوق
االنسان بوجه عام ،واحلق في احلياة والسالمة اجلسدية ،واحلق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
ميكن بلوغه بوجه خاص ،مع احلرص على احلفاظ على حقوق املريض وحقوق الطبيب والعاملني في املهن
الصحية بشكل متوازن.

استنتاجات.

إن األخطاء الطبية ظاهرة عاملية وليست ظاهرة محلية فحسب ،غير أن طرق التعامل معها يختلف
من دولة إلى أخرى على كافة املستويات اإلدارية والقضائية والتشريعية .فيما يلي استنتاجات الدراسة
على املستويات اخملتلفة:

أوال :استنتاجات على المستوى التشريعي.
1.1ال يوجد في النظام القانوني الفلسطيني أية أحكام تشريعية خاصة مبوضوع األخطاء الطبية،
وإمنا ينطبق عليها األحكام القانونية اإلدارية واملدنية واجلزائية العامة التي تنطبق بالعادة على
مخالفة األسس املهنية املتبعة من أصحاب املهن اخملتلفة ،والتي ميكن أن تندرج في إطار التقصير
أو اإلهمال.
2.2ال يوجد في النظام القانوني الفلسطيني أية أحكام قانونية تلزم أصحاب املهن الصحية أو
املؤسسات الصحية بالتأمني ضد األخطاء أو احلوادث الصحية التي قد تقع منهم ،علما أن هناك
توجها متزايدا في دول العالم إللزام األطباء واملؤسسات الصحية بنظام تأمني ضد األخطاء
الطبية ،حماية للطبيب واملؤسسة الصحية أمام إحتماالت دعاوى التعويض ،وإنصافا للمريض
الذي وقع عليه الضرر.
3.3أكثر من ذلك ،هناك توجه لدى بعض الدول يسمح للمضرور من احلوادث الطبية املطالبة
بالتعويض عن األضرار التي أصابته جراء حادث صحي في جميع األحوال ،سواء إذا ثبت وقوع خطأ
أو لم يثبت ذلك .فأصبح بإمكان املضرور من احلادث الطبي أن يطالب شركة التأمني إذا كان موقع
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الضرر معروفا أو يطالب صندوقا وطنيا للتعويض عن احلوادث الطبية إذا لم يكن باإلمكان معرفة
موقع الضرر وحتديد املتسبب فيه ،وذلك باسم التضامن الوطني ،على منط تعويض ضحايا حوادث
الطرق الذين ال تتوفر فيهم الشروط الالزمة للحصول على التعويض من شركة التأمني.
4.4وضعت بعض الدول ،كدولة اإلمارات العربية املتحدة ،قانونا متكامال ملوضوع األخطاء الطبية عالج
قسما كبيرًا من املوضوعات ذات العالقة ،كإشتراط التأمني ضد املسؤولية الطبية ،وتشكيل جلنة
ً
عليا للمسؤولية الطبية خاصة بالتحقيق في قضايا األخطاء الطبية حتديدا .وفي الوقت ذاته،
تعمل دول أخرى ،كاألردن ،على وضع قوانني مستقلة خاصة مبوضوع األخطاء الطبية ،غير أنها ما
زالت في مرحلة مناقشة مشاريع القوانني.
5.5بهدف جتنيب املريض اللجوء إلى القضاء مع ما يتطلبه هذا األمر من وقت وتعقيدات وتكلفة
مالية عالية ،تضمنت تشريعات بعض الدول أحكاما خاصة بالتسوية الودية خارج نطاق احملاكم
للنزاعات التي حتدث بني املرضى واألطباء في مجال احلوادث الطبية ،إال أن األحكام النافذة لدينا
بخصوص التسوية الودية بشأن األخطاء الطبية هي ذاتها األحكام العامة ،وليس هناك من
أحكام خاصة بهذا الشأن.

ثانيا :استنتاجات على المستوى القضائي.

1 )1ليس هناك تصنيف لدى مجلس القضاء األعلى الفلسطيني لألحكام القضائية والدعاوى املوجودة
لديه ،ميكن من خالله معرفة كامل األحكام القضائية والدعاوى اخلاصة مبوضوع األخطاء الطبية
احملكوم فيها أو املنظورة.
2 )2ليس هناك أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض الفلسطينية تتضمن مبادئ قضائية مميزة
في موضوع األخطاء الطبية ،ويكون من شأنها أن تدفع باملشرع الفلسطيني إلى تبني تشريعات
خاصة في هذا الشأن.

ثالثا :استنتاجات على المستوى اإلداري.
1-1ليس هناك أرقام إحصائية دقيقة عن حجم األخطاء الطبية التي تقع في قطاع الصحة
الفلسطيني اخلاص أو العام ،وإمنا توجد بعض األرقام املتناثرة هنا وهناك (لدى الهيئة أو لدى
وزارة الصحة أو نقابة األطباء أو النيابة العامة أو القضاء) ،والتي ميكن من خاللها االستدالل على
وجود عدد ،ليس بالقليل ،من قضايا األخطاء الطبية التي وقعت في املؤسسات الصحية العامة
واخلاصة.
2-2ليس هناك معلومات واضحة عن توزيع قضايا األخطاء الطبية بني القطاع الصحي اخلاص
والقطاع الصحي العام ،فمن مجمل الشكاوى التي اطلعت عليها الهيئة من واقع الشكاوى
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املقدمة لها بشأن األخطاء الطبية والقضايا التي تنظرها النيابة العامة أو غيرها من املعلومات
في ذات الشأن ،يالحظ انها توزعت بني كافة القطاعات الصحية احلكومية واالهلية واخلاصة على
السواء ،وال يوجد أي قطاع صحي في فلسطني يخلو من األخطاء الطبية.
3-3ال يوجد لدى اجلهات الصحية اخلاصة والعامة نظام متكامل لتوثيق قضايا األخطاء الطبية،
ودراستها ،ومن ثم التوصية باإلجراءات التي يتوجب اتخاذها لتعزيز أنظمة السالمة للمرضى
طوال مراحل العالج .كما ال يوجد أي مؤسسة رسمية أو أهلية تقوم مبهمة توثيق هذه األخطاء،
وتقوم بدراستها واخلروج منها بالعبر واالستخالصات التي من شأنها أن حتد منها.
 4-4ليس هناك تقبل حقيقي للتعامل مع قضايا األخطاء الطبية ،وفي أغلب احلاالت التي إع ُترف
فيها بوقوع خطأ طبي ،لم يتجاوز اإلجراء املتخذ بحق من ثبت وقوع اخلطأ منه اتخاذ إجراءات
تأديبية فحسب ،مع أن التجربة العاملية أكدت في كثير من املناسبات وكثير من الدول على وقوع
أخطاء طبية حتى في الدول املتقدمة طبيا واقتصاديا.
5-5هناك مشكلة حقيقية في التحقيقات اإلدارية التي جتري من جلان التحقيق الطبية الفلسطينية،
حيث أنها قليال ما تدين أح ًدا بوقوع خطأ طبي ،وإذا تطلب ذلك ،ليس بشكل مباشر ،وامنا من خالل
جملة اإلجراءات التي توصي باتخاذها في املؤسسة الصحية املشكو منها.
6-6ال يوجد لدى نقابة االطباء او لدى وزارة الصحة جلان طبية فنية دائمة للتحقيق في احلوادث الطبية
التي تقع في املؤسسات الصحية العامة او اخلاصة ،وامنا يتم تشكيل جلان للتحقيق في احلادثة
الطبية لدى وقوعها فقط.
7-7أظهرت العديد من الدراسات إرتفاع التكلفة املالية لألخطاء الطبية على املستوى العاملي سواء
في معاجلة األثار الطبية الناجمة عن اخلطأ أو في إعادة تأهيل املتضررين منها أو في التبعات
القانونية الناجمة عنها والتعويضات املالية املترتبة عليها.
8-8هناك بعض الدول التي أنشأت لديها مراكز خاصة بتوثيق األخطاء الطبية ودراستها ،وذلك من
أجل معرفة أسبابها ووضع السبل الكفيلة للحد منها ،وخفض التكلفة املالية العالية التي قد
تترتب عليها.
9-9من التطورات اجلارية عامليا من اجل احلد من ظاهرة األخطاء الطبية وكتوجيه من منظمة الصحة
العاملية ،هناك عدد من قوائم تدقيق اإلجراءات “ ”chick listالتي يتم العمل بها في املؤسسات
الصحية وال سيما في املستشفيات ولدى اجراء العمليات اجلراحية اخملتلفة.
1010جلأت بعض الدول إلى نظام الروشيتة االلكترونية واستخدام االنترنت في شراء وصرف الدواء،
وذلك من أجل احلد من األخطاء الطبية التي تقع بسبب األدوية.
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التوصيات
في إطار مراجعتنا للنظام القانوني واإلداري املتبع في التعامل مع حاالت األخطاء الطبية في املؤسسات
الصحية اخلاصة والعامة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،وباجتاه العمل على تطوير معاجلة
متوازنة بني األطراف اخملتلفة في قضايا األخطاء الطبية ،ومراعاة التكلفة املالية الالزمة إلنفاذ توصيات
هذه الدراسة ،فإنه ال بد من القيام مبجموعة من اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية بشكل
متدرج بحيث يتم العمل على التطبيق العاجل لبعضها ،ويبدأ العمل على تشكيل جلنة فنية تضم
كافة االطراف املعنية لتقدمي توصيات محددة بهذا الشأن ،بينما يحتاج بعضها اآلخر الى مزيد من
الوقت ومزيد من االستعداد من أجل تنفيذه:

أوال :اجراءات وخطوات قابلة للتطبيق العاجل.
1.1هناك حاجة ماسة للشروع الفوري في عملية توثيق األخطاء الطبية في فلسطني ،كمقدمة
ضرورية ملعاجلة مشكلة األخطاء الطبية من قبل اجلهات الرسمية وغير الرسمية كافة ،إذ ال
ميكن أن ندرس قضايا األخطاء الطبية ونكتشف أسبابها ،ونعمل على احلد منها إال بعد أن يتم
توثيقها .ومن أهم أدوات توثيق األخطاء الطبية مثال تخصيص جلان في املستشفيات تقوم بشكل
دوري ومنتظم ملناقشة كافة الوفيات واملضاعفات الطبية وحتليلها إلكتشاف أسبابها والدروس
املستفادة منها بشكل علمي ،وليس بهدف التحقيق واملُساءلة.
2.2من الضروري الشروع الفوري في تشكيل جلنة فنية عليا دائمة ،ينبثق عنها جلان تخصصية
للتحقيق في احلوادث الطبية التي تقع في املؤسسات الصحية العامة او اخلاصة ،وعدم انتظار
وقوع اخلطأ الطبي لتشكيل جلنة حتقيق خاصة به ،وحتال الى هذه اللجنة الفنية العليا الشكاوى
املتعلقة بإدعاءات األخطاء الطبية.
3.3الى ان يتم تشكيل جلان حتقيق دائمة في قضايا األخطاء الطبية ،فانه من الضرورة العمل على
رفع درجة اهتمام جلان التحقيق في قضايا األخطاء الطبية في القضايا التي يتم التحقيق فيها،
وأن تكون تقاريرها التحقيقية دقيقة ومفصلة.
4.4يجب التركيز على أن املسؤولية عن اخلطأ الطبي ليست مسؤولية فردية ،بقدر ما هي مسؤولية
مشتركة بني األفراد واملؤسسات والنظام الطبي والعالجي معا ،حيث أن اخلطأ ال يصيب املريض
إال بعد مروره بعدة خطوات وبعدد من األشخاص واألدوات واإلجراءات ،تضافرت في مجملها على
تكوينه ،وهذا األمر يستدعي أن ينعكس أوال على طبيعة املُساءلة وعلى املسؤولني عن إحداث هذا
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اخلطأ ،وبالتالي على حتديد من يتحمل تبعاته اإلدارية والقانونية اخملتلفة ،كما ينعكس على تطوير
أنظمة األمان والسالمة للمريض.
5.5هناك أهمية قصوى لرفع مستوى إعداد امللفات الطبية للمرضى في كافة مواقع تقدمي اخلدمة
الطبية.
6.6ضرورة وأهمية التوعية بحقوق املريض من جهة وبلورة واإللتزام مبدونات السلوك واألخالق املهنية
من قبل كافة مقدمي اخلدمات الصحية ،وكذلك التوعية من أجل التمييز بني املضاعفات الطبية
التي تنتج عن أي تدخل عالجي والتقصير او االهمال لدى تقدمي العالج الذي يستدعي املُساءلة.
7.7ضرورة أن يراعي اإلعالم الرسمي واألهلي في طرحه لقضايا األخطاء الطبية التوازن بني حقوق
املرضى من جهة وحقوق أصحاب املهن الصحية من جهة أخرى ،وبني الرواية التي يطرحها املريض
ملا تعرض له من خطأ ،والرأي الطبي املهني النزيه الصادر عن مرجع طبي ذي مصداقية ،كاللجنة
الفنية العليا.
8.8ضرورة أن تقوم كافة اجلهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في القطاع الصحي بوضع
الدراسات الفنية الصحية املوسعة واملعمقة ملوضوع األخطاء الطبية ،كمقدمة التخاذ إجراءات
فاعلة لتعزيز األنظمة واإلجراءات التي من شأنها التقليل من األخطاء الطبية الى حدها األدنى
في هذا الصدد.
9.9ضرورة تشجيع االطباء وكافة العاملني في القطاع الصحي لإلبالغ الطوعي عن األخطاء الطبية،
وتعزيز دورهم في هذا الشأن ،من خالل البحث في وضع طريقة مناسبة وفعالة تساعدهم في
اإلبالغ.
1010ضرورة أن يقوم مجلس القضاء األعلى الفلسطيني بتصنيف القضايا التي ينظرها وما يصدر
عنه من أحكام على أساس حقوقي وموضوعي ،ميكّن من معرفة كامل الدعاوى اخلاصة مبوضوع
األخطاء الطبية احملكوم فيها أو املنظورة ،وكافة األحكام الصادرة فيها ،كمقدمة لدراستها،
واإلستفادة من التوجهات القضائية الظاهرة فيها.
1111ضرورة أن تقوم النيابة العامة بتصنيف القضايا التي تعمل عليها على أساس حقوقي وموضوعي،
ميكّن من معرفة كامل الدعاوى اخلاصة مبوضوع األخطاء الطبية التي تُتابعها ،وبالتالي تسهيل
عملية معرفتها ودراستها.
1212ضرورة إنشاء إدارة فلسطينية مستقلة ملتابعة األخطاء الطبية في قطاع الصحة ،وتوثيقها،
ودراستها وحتليل اسبابها ،وبالتالي اإلجراءات الواجبة االتباع للحد منها ،وخفض التكلفة
املالية العالية املتأتية جراءها ،على أن تعمل هذه اإلدارة جنبا الى جنب مع اللجنة الفنية العليا
للمسؤولية الطبية.
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ثانيا :االجراءات والخطوات الالحقة.
1313ضرورة بلورة قانون يلزم املؤسسات الصحية بالتأمني ضد املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية،
بحيث يكون قانونا متوازنا من شأنه حماية املؤسسات الصحية والعاملني فيها من األخطاء
الطبية ،وفي ذات الوقت حماية حقوق املرضى في هذا اجملال.
1414ضرورة دراسة إمكانية وضع أساس قانوني إلنشاء صندوق لتعويض املتضررين من احلوادث الطبية
التي ال تنجم عن خطأ أو تقصير أو إهمال ،وفي حدود سقف معني ،يحدده القانون .هذا مع
االستفادة من جتارب عاملية في هذا اجملال بشأن تقسيم املسؤولية املدنية عن إجمالي التعويضات
أمن لديها األطباء أو املؤسسات الطبية
املدفوعة بشأن احلوادث الطبية بني شركات التأمني التي ّ
من جهة ،وصندوق تعويض متضرري احلوادث الطبية من جهة أخرى.
1515النص قانونا على تشجيع اللجوء لنظام التسوية الودية للنزاعات الناشئة عن احلوادث الطبية
بشكل خاص قبل الذهاب للقضاء ،وذلك لتجاوز ما قد يترتب على اللجوء للقضاء من جهد ووقت
ومال.
1616ضرورة اإلستفادة من جتارب الدول اخملتلفة التي وضعت تشريعات مستقلة خاصة باملسؤولية
املدنية عن األخطاء الطبية ،كدولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة األردن.
وفي اخلتام ،فإن املعاجلة املتكاملة لقضايا األخطاء الطبية ،وحتقيق حماية حقيقية ملرضانا وصون
كرامتهم ،يتطلب بالضرورة توازنا حقيقيا بني حقوق األطباء وأصحاب املهن الصحية من جهة ،وحقوق
املرضى واملتضررين من هذه األخطاء من جهة أخرى ،توازنًا ال يقيد اإلبداع والتطور العلمي في اجملال
الطبي ،وفي نفس الوقت ،يحد من أي تقصير أو إهمال من قبل العامل الصحي ،توازنًا يحفظ للمريض
قانونيا متوازنًا يساعد
نظاما
أو املتضرر حقه في التعويض الذي يجبر جزءا ً مما أصابه من ضرر من جهة،
ً
ًّ
في بنائه جميع ذوي العالقة من أطباء وعاملني في املهن الصحية ،وأطراف العدالة عامة كالقضاء،
والنيابة العامة ،واحملامني ،والفقه القانوني ،إضافة الى اإلعالم ومؤسسات اجملتمع املدني احلقوقية وغير
احلقوقية.
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مرفق رقم (-)1
القانون االتحادي اإلماراتي رقم  10لسنة  2008بشأن المسؤولية الطبية.68
املادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك:
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الدولـة:
احلكومة االحتادية واحلكومة احمللية أو أية جهات تابعة ألي منهما.
احلكومة:
وزير الصحة.
الوزيـر		 :
اجلهة الصحية :وزارة الصحة ،وأية جهات أخرى تعنى بالشؤون الصحية في اإلمارات.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
اللجنــة:
إحدى املهن الطبية أو املهن املرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
املهنة		 :

الفصـــــل األول
المسؤولية الطبية
املادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول املهنة في الدولة.
املادة 3
يجب على كل من يزاول املهنة في الدولة تأدية واجبات عمله مبا تقتضيه املهنة من الدقة واألمانة وفقً ا
لألصول العلمية املتعارف عليها ،ومبا يحقق العناية الالزمة للمريض ،مع عدم استغالل حاجة املريض
لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بني املرضى.
املادة 4
يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي.
 .68مت اعتماد هذا القانون باعتباره من القوانني العربية املستقلة اخلاصة بقضايا األخطاء الطبية واملسؤولية الطبية عموما ،والذي ميكن االستفادة منه
وحتديد مدى أهمية ما تضمنه من موضوعات /أو عدم أهميتها لدى وضع أية احكام خاصة مبوضوع املسؤولية عن األخطاء الطبية فلسطينيا ،سواء في
شكل قانون خاص باملسؤولية الطبية على وجه التحديد أو في شكل أحكام قانونية خاصة باملسؤولية الطبية عن األخطاء املهنية في قوانني أخرى.
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تبعا لدرجته ومجال تخصصه.
االلتزام بالقواعد والنظم واإلجراءات اخلاصة مبمارسة املهنة ً
تسجيل احلالة الصحية للمريض والسيرة املرضية الشخصية والعائلية اخلاصة به وذلك قبل
الشروع في التشخيص أو العالج.
وصف العالج وحتديد كمياته وطريقة استعماله كتابة مع بيان االسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة
الطبية وتنبيه املريض أو ذويه بحسب األحوال إلى ضرورة التقيد باألسلوب الذي حدده للعالج والى
اآلثار اجلانبية الهامة واملتوقعة لذلك العالج الطبي أو اجلراحي.
إبالغ املريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته
النفسية تسمح بإبالغه ويتعني إبالغ ذوي املريض في احلالتني اآلتيتني.
أ -إذا كان عدمي األهلية أو ناقصها.
شخصيا وتعذر احلصول على موافقته إلبالغ ذويه.
ب -إذا كانت حالته الصحية ال تسمح بإبالغه
ً

 -5رصد املضاعفات الناجمة عن العالج الطبي أو اجلراحي واملبادرة إلى عالجها متى أمكن ذلك.
 -6التعاون مع غيره من األطباء الذين لهم صلة بعالج املريض وتقدمي ما لديه من معلومات عن حالته
الصحية والطريقة التي اتبعها في عالجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا
استدعت احلالة ذلك.
املادة 5
يحظر على الطبيب ما يأتي:
طبيا طارئًا ويتعذر فيها احلصول على
 -1معاجلة املريض دون رضاه فيما عدا احلاالت التي تتطلب تدخال ً ً
املوافقة ألي سبب من األسباب أو التي يكون فيها مرضه معديًا أو مهددًا للصحة أو السالمة العامة.
 -2االمتناع عن عالج املريض في احلاالت الطارئة أو االنقطاع عن عالجه في جميع األحوال ،إال إذا
خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو ألسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
 -3استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في عالج املريض.
 -4وصف أي عالج قبل إجراء الكشف السريري على املريض.
 -5إفشاء أسرار املريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة املهنة أو بسببها سواء كان املريض قد عهد
إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ،وال يسري هذا احلظر في أي
من األحوال اآلتية:
أ -إذا كان إفشاء السر بناء على طلب املريض.
شخصيا ألي منهما.
ب -إذا كان إفشاء السر ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ
ً
ج -إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جرمية أو اإلبالغ عنها ويكون اإلفشاء في هذه احلالة
للسلطة الرسمية اخملتصة فقط.
د  -إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة حتقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيرا،
أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في حتقيق أو دعوى جنائية.
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هـ -إذا كان الطبيب مكلفً ا بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمني على احلياة أو من جهة
العمل ومبا ال يجاوز الغرض من التكليف.
 -6الكشف السريري على مريض من جنس آخر دون حضور ثالث وبغير موافقة املريض املسبقة ،ما
لم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
املادة 6
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد األمراض السارية وجب عليه إبالغ اجلهة الصحية التابع
لها فورًا ،وعلى هذه اجلهة إبالغ الوزارة خالل أربع وعشرين ساعة على األكثر من وقت االشتباه التخاذ
اإلجراءات الوقائية الالزمة ،وفي حالة االشتباه بإصابة املريض بأحد األمراض التي تستوجب احلجر
الصحي التي حتددها منظمة الصحة العاملية فيجب التحقق من عنوان املريض واإلبالغ عنه فور
اكتشاف احلالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنًا.
املادة 7
فيما عدا احلاالت الطارئة التي تستلزم التدخل اجلراحي الفوري إلنقاذ حياة املريض أو اجلنني ال يجوز
إجراء العمليات اجلراحية إال مبراعاة ما يأتي:
 -1أن يكون الطبيب الذي يجري اجلراحة مؤهال إلجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية
ودرجة دقة وأهمية العملية اجلراحية.
 -2أن جترى اجلراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء اجلراحة املقصودة.
 -3أن جترى الفحوصات والتحاليل اخملتبرية الالزمة للتأكد من أن التدخل اجلراحي ضروري ومناسب
لعالج املريض والتحقق من أن احلالة الصحية للمريض تسمح بإجراء اجلراحة.
 -4أن تؤخذ موافقة كتابية ،من املريض إن كان كامل األهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة
إن كان ناقص األهلية أو تعذر احلصول على موافقته ،وذلك إلجراء العملية اجلراحية أو أية عملية
جراحية أخرى ضرورية ،وبعد تبصيره باآلثار واملضاعفات الطبية احملتملة التي قد تترتب على اجلراحة.
ويعتبر أهال للموافقة كل من أمت الثامنة عشرة سنة ميالدية.
املادة 8
ال يجوز إخراج املريض من املنشأة الصحية التي يتلقى فيها العالج إال إذا كانت حالته الصحية تسمح
بذلك طبقً ا لألصول الطبية املتعارف عليها أو بنـا ًء على رغبته في اخلروج رغم تبصيره بعواقب خروجه
على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص األهلية أو تعذر
احلصول على موافقته ،ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
املادة 9
ال يجوز إنهاء حياة املريض أيا كان السبب ،ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه.
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املادة 10
 -1يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ،كما يحظر إجراء األبحاث والتجارب والتطبيقات
بقصد استنساخ كائن بشري.
 -2يحظر إجراء أبحاث أو جتارب طبية على اإلنسان إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من اجلهة التي
حتددها الالئحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك الالئحة.
املادة 11
ال يجوز تركيب األعضاء الصناعية في جسم املريض إال بعد التأكد من مالءمتها للمريض وعدم
إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
املادة 12
ال يجوز إجراء التقنية املساعدة على اإلجناب للمرأة أو زرع جنني في رحمها إال من الزوجني وبنا ًء على
موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
املادة 13
أوال -ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إال بناء على طلب أو مبوافقة الزوجني،
كما ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إال بنا ًء على رأي جلنة طبية
متخصصة ال تقل عن ثالثة أطباء بأن في احلمل أو الوالدة خطرًا محققً ا على حياة األم وبعد
موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانيا -ال يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إال
في احلالتني التاليتني :
 -1إذا كان في استمرار احلمل خطر على حياة احلامل وبالشروط اآلتية:
أ -أن يتم اإلجهاض مبعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والوالدة وموافقة
الطبيب املعالج للحالة املرضية املبررة لإلجهاض.
ب -أن يحرر محضر بتقرير السبب املبرر لإلجهاض مبعرفة األطبـاء املعنيني على أن
توقع عليه احلامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر احلصول على موافقتهـا مبا
يفيد املوافقة على إجراء عملية اإلجهاض ويحتفظ كل طرف من األطراف املعنية
بنسخة منه ،وال تشترط موافقة الزوج في احلاالت الطارئة التي تتطلب تدخال
جراحيا فوريًا.
 -2إذا ثبت تشوه اجلنني وبالشروط اآلتية:
أ -أن يكون اإلجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب -أال يكون قد مر على احلمل مائة وعشرون يوما .
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ج -أن يثبت التشوه بتقرير جلنة طبية تضم استشاريني في تخصص التقنيات املتعارف
عليها علميا.
د -أن يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات املتعارف
عليها علميا.
هـ -أن يكون اجلنني مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعالج بحيث يؤدي إن ولد حيا إلى أن
تكون حياته سيئة وآالما عليه وعلى أهله.
املادة 14
 -1اخلطأ الطبي هو اخلطأ الذي يرجع إلى اجلهل بأمور فنية يفترض في كل من ميارس املهنة اإلملام بها
أو كان هذا اخلطأ راجعا إلى اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة.
 -2ال تقوم املسؤولية الطبية في احلاالت اآلتية:
أ -إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل املريض نفسه أو رفضه للعالج أو عدم اتباعه للتعليمات
الطبية الصادرة إليه من املسؤولني عن عالجه أو كان نتيجة لسبب خارجي
وذلك كله دون إخالل بحكم البند الفرعي (د) من البند ( )1من املادة ( )7من هذا القانون.
طبيا معينًا في العالج مخالفً ا لغيره في ذات االختصاص ما دام
ب -إذا اتبع الطبيب أسلوبًا
ً
أسلوب العالج الذي اتبعه متفقا مع األصول الطبية املتعارف عليها.
ج -إذا حدث��ت اآلث��ار واملضاعف��ات الطبي��ة املعروف��ة ف��ي مج��ال املمارس��ة الطبيــ��ة وغي��ر
الناجمة عن اخلطأ الطبي وفقا ملا هو مبني في البند ( )1من هذه املادة.

الفصل الثانــــــي
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
املادة 15
تشكل بقرار من مجلس الوزراء جلنة طبية فنية دائمة تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية” بناء
على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريني من كل من اجلهات اآلتية
-1
-2
-3
-4
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وزارة الصحة.
دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل.
هيئة الصحة -أبوظبي.
هيئة الصحة  -دبي.
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كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات ممن يحمل لقب أستاذ.
مديرية اخلدمات الطبية بالقوات املسلحة.
إدارة اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية.
جمعية اإلمارات الطبية.
القطاع الطبي اخلاص.

وجمللس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة.
ويحدد القرار املذكور الرئيس ونائب الرئيس.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتمال على مدة العضوية واملكافآت التي
متنح ألعضائها.
املـادة 16
تختص اللجنة بتقدمي الرأي بناء على طلب النيابة العامة أو احملكمة اخملتصة أو اجلهة الصحية فيما يلي:
 -1وجود اخلطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه واألضرار املترتبة عليه إن وجدت وعالقة السببية
بني اخلطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها
 -2مخاطر املهنة املتعلقة باملمارسات الطبية
املـادة 17
تضع اللجنة تقريرًا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن
أمكن وبعد االطالع على امللف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة حتقيقاتها
ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع احلالة املعروضة كما يحق للجنة
تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة االطالع عليه من الوثائق واملستندات.
ويجوز لها تشكيل جلان فرعية تخصصية من بني أعضائها أو من غيرهم إلبداء الرأي الفني في مسألة
معينة.
املـادة 18
على اللجنة رفع تقريرها للجهة احمللية في شأن احلاالت املعروضة عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ اإلحالة
ويجوز متديد امليعاد ملدة أو مدد أخرى مماثلة مبوافقة اجلهة احمللية بناء على طلب اللجنة.
املـادة 19
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من احلاالت وال
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يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور ثلثي األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها احلاضرين وفي حالة التساوي يرجح اجلانب الذي فيه رئيس االجتماع.
املـادة 20
تسري في شأن أعضاء اللجنة األحكام اخلاصة باخلبراء وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون،
ويؤدي كل منهم اليمني القانونية ملرة واحدة أمام إحدى دوائر االستئناف التي يقع فيها مقر إقامته
وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.
املـادة 21
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو اإلدالء برأيه في شأن أي موضوع معروض
عليها متى كان له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.

الفصل الثالث
التحقيق مع ممارسي المهنة:
املادة 22
يكون إعالن مزاولي املهنة التابعني لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع املتصلة بعملهم عن
طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعني جلهات صحية أخرى بإعالن املدير املسؤول عن اجلهة التي
يتبعونها.
املــادة 23
للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا ملزاول املهنة ملصلحة التحقيق في الوقائع
املتعلقة باخلطأ الطبي ،ملدة ال تتجاوز ثالثني يوما ،متدد مبعرفة سلطة التحقيق ملدة مماثلة.
املــــادة 24
ال يجوز القبض على األطباء أو توقيفهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع املتعلقة باخلطأ الطبي،
ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر
النائب العام.

54

كيف تكون مؤسساتنا الصحية مكانا آمنا يحفظ المرضى ويصون كرامتهم؟

الفصل الرابع
التأميــن ضد المسؤولية عن األخطاء الطبية:
املـــــادة 25
يحظر مزاولة املهنة بالدولة دون التأمني ضد املسؤولية عن األخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمني
املرخص لها في الدولة.
وتتحمل املنشأة الصحية التي تستقبل طبي ًبا زائرًا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة
املضرور ،وذلك دون إخالل بحقها في الرجوع على مرتكب اخلطأ.
ويتعني على اجلهات اخلاضعة ألحكام هذه املادة أن توفق أوضاعها خالل ستة أشهر من تاريخ سريان
أحكام هذا القانون.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذه املادة.
املـــــادة 26
يلتزم صاحب املنشأة بالتأمني على مزاولي املهنة العاملني لديه عن مسؤولية األخطاء الطبية ويتحمل
نسبة ( )%80كحد أدنى من قيمة قسط التأمني السنوي ويتحمل مزاول املهنة باقي قيمة هذا القسط.
كما يلتزم بالتأمني عليهم ضد اخملاطر الناجمة عن ممارسة املهنة أو بسببها ويتحمل صاحب املنشأة
كامل قسط التأمني على العاملني لديه في هذه احلالة.
املـــادة 27
حتل شركات التأمني حلوال ً
قانونيا محل املنشآت الصحية واألشخاص املؤمن عليهم في حقوقهم
ً
والتزاماتهم.

الفصل الخامس
العقــــوبات
املــادة 28
 -1يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل
عن ( )200.000مائتي ألف درهم وال تزيد على ( )500.000خمسمائة ألف درهم أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من يخالف أي حكم من أحكام املادتني ( )1/10و ( )12من هذا القانون.
 -2يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة ألف درهم وال
تزيد على ( )200.000مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف حكم املادة ( )2/10من
هذا القانون.
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املــادة 29
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خمسني ألف درهم وال
تزيد على ( )100.000مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف حكم أي من املادة ()11
والبند (أوال) من املادة ( )13من هذا القانون.
املــادة 30
مع عدم اإلخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية ،يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من
يخالف حكم املادة ( )9من هذا القانون.
املـــادة 31
يسري حكم املادة ( )29من القانون االحتادي رقم  7لسنة  1975في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
على مخالفة حكم املادة /13ثانيا من هذا القانون.
املــــادة 32
ال تخل العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
املــادة 33
يلتزم مزاولو املهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر املمكن تطبيقه عليهم ،وتبني الالئحة التنفيذية
نظام تأديب أصحاب املهن املرتبطة باملهن الطبية.
املــادة 34
تطبق العقوبات التأديبية املقررة قانونا على اخملالفات التي لم حتدد لها عقوبات بهذا القانون.
وال تخل املسؤولية اجلنائية تبعا لهذا القانون ،باملسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي املهن.
املادة 35
تسري أحكام املادتني ( )16و( )17من القانون االحتادي رقم ( )2لسنة  1996املشار إليه على ما ترتكبه
املنشآت الصحية اخلاصة من مخالفات ألحكام هذا القانون.
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الفصل السادس
أحكــام عامــة
املادة 36
يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو اجلهات الصحية صفة
مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
املادة 37
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون.
املادة 38
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة 39
ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
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مرفق رقم ()2
مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية االردني رقم ( ) لسنة .2010
املادة (:)1
يسمى هذا القانون (قانون املسؤولية الطبية لسنة  )2010ويعمل به بعد مرور تسعني يوما من تاريخ
نشره في اجلريدة.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون املعاني اخملصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الوزارة :وزارة الصحة.
الوزير :وزير الصحة.
األمني العام :أمني عام وزارة الصحة.
القواعد املهنية :تلك القواعد واألعراف التي تفرضها أي مهنة صحية أو طبية واملتوافقة مع املعايير
العلمية املقرّة.
اخلطأ الطبي :أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك ال يتفق مع القواعد املهنية وينتج عنه ضرر.
اخلدمة :أي من إجراءات املعاجلة الطبيـــة أو الصحية وتشمل الفحص السريري واخملبري والشعاعي
واملعاجلة االختصاصية والعمليات اجلراحية والوالدة واألدوية واإلقامة في املستشفى وغيرها من
احتياجات املعاجلة.
مقدم اخلدمة :أي شخص طبيعي أو اعتباري ممن يزاولون املهن الطبية أو الصحية يقوم بعمل من
املعد لتقدميها.
أعمال اخلدمة أو يشترك بالقيام بها وفقا ألحكام التشريعات النافذة مبا في ذلك املكان ّ
املضاعفة الطبية :تفاقم احلالة الطبية بالرغم من اإلحتياطات التي يتخذها مقدم اخلدمة.
البيئة الطبية :املكان الذي تقدم به اخلدمة وما يتوافر به من إمكانيات مادية ومعنوية.
اللجنة :اللجنة الفنية العليا املشكلة وفقا ألحكام هذا القانون.
املادة (:)3
تطبق أحكام هذا القانون على مقدم اخلدمة سواء كان تقدميها بأجر أو بدون أجر.
املادة (:)4
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة تقوم املسؤولية الطبية بني مقدم اخلدمة وبني املريض
وفقا ملا تقتضي به القواعد املهنية ذات العالقة.
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ب -يدخل في حتديد املسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي
تسبق أو تزامن أو تتبع عمل مقدم اخلدمة وتؤثر على عمله.
املــادة (:)5
أ -تشكل جلنة عليا للتوصيف املعياري مكونة من :األمني العام – رئيسا ،وممثل عن نقابة األطباء،
وممثل عن نقابة أطباء األسنان ،و ممثل عن نقابة الصيادلة ،وممثل عن نقابة التمريض – ،ممثل عن
اخلدمات الطبية امللكية – ،ممثل عن املستشفيات اخلاصة – ،ممثل عن املستشفيات اجلامعية – ،أحد
عمداء كليات الطب يعينه الوزير بالتناوب – ،عضوين من أصحاب االختصاص يعينهم الوزير.
ب– تشكل جلان توصيف فرعية جلميع التخصصات بقرار من الوزير بنا ًء على تنسيب اللجنة العليا
للتوصيف لوضع توصيف معياري يحدد احلدود الدنيا للقواعد املهنية املستقرة الواجب إتباعها
من مقدم اخلدمة وإجراءات تقدميها ،والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملني في األماكن
املعدة لتقدمي اخلدمة.
ج -حتدد كيفية عمل جلان التوصيف الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني الجتماعاتها
وكل ما يتعلق بها مبوجب تعليمات يقرها الوزير.
املـادة (:)6
تنظيم ملف طبي للمريض في العيادات واملستشفيات العامة واخلاصة تدون فيه جميع إجراءات اخلدمة.
املادة (:)7
باستثناء حالتي الضرورة واالستعجال يلزم الطبيب بإعالم متلقي اخلدمة أو ولي أمره باإلجراءات
الطبية والبدائل العالجيـة التي ستجرى له واملضاعفات الطبية املتوقعـة ضمن احلدود املقبولة
علميـا ً وعاملياً.
أ-

ب-
ج-
د-

املادة (:)8
تشكل بقرار من الوزير جلنة تسمى (اللجنة الفنية العليا) من تسعة أشخاص على أن يكون من
بينهم خمسة أطباء اختصاص من ذوي أعلى مستوى مهني مع مراعاة متثيل كافة القطاعات
وأربعة أشخاص ميثلون الصيدلة والتمريض وأطباء األسنان واخملتبرات ممن مارس التخصص في هذا
املستوى ملدة ال تقل عن عشر سنوات.
تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا ونائبا له من بني أعضائها.
تكون مدة العضوية في اللجنة ملدة سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة.
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية
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أعضائها احلاضرين على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
أعضائها.
هـ– للجنة تشكيل جلان فرعية متخصصة في كل محافظة تتولى حسب مقتضى احلال ،التحقيق
الفني في أي شكوى حتيلها إليها ولها في سبيل ذلك سماع الشهود وإجراء الكشف واملعاينة.
و -يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم ألعمالهم أمام وزير الصحة اليمني التالية:

“أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخالص وأن أقوم مبهامي وواجباتي
بتجرد وحياد دون أي متييز”
املادة (:)9
أ -على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا قدمت شكوى بحق مقدم اخلدمة الطبية فيقوم املدعي
العام أو احملكمة اخملتصة بوضع املهمة املنصبة عليها اخلبرة وحتال للجنة الفنية العليا إلبداء رأيها
الفني في هذه املهمة وحتديد عناصر املسؤولية حسب ما ورد في املهمة املوكولة.
ب– تنظر اللجنة بالشكوى أو الدعوى احملالة إليها وفقا للفقرة (أ) أعاله من هذا القانون وعليها
االنتهاء من عملها خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلحالة إليها ما لم يقرر املدعي العام
أو احملكمة اخملتصة بطلب من اللجنة متديد هذه املدة ملدة أو ملدد مماثلة.
جـ– في حال عدم ورود قرار اللجنة الفنية العليا إلى قلم املدعي العام أو احملكمة اخملتصة خالل املدة
املقررة يباشر املدعي العام أو احملكمة اخملتصة استكمال إجراءات التحقيق أو احملاكمة حسب
االصول
املادة (:)10
تخضع جميع إجراءات عمل اللجنة واللجان الفنية الفرعية املتخصصة ومراسالتها في جميع مراحل
عملها للسرية وذلك حتت طائلة املسؤولية.
املادة (:)11
أ -على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ال يجوز توقيف مقدم اخلدمة املشتكى عليه بالتسبب باإليذاء
أو بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته خالل النظر بالشكوى اجلزائية املرفوعة ضده.
ب -ال يحول اإلجراء املتخذ وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه املادة من قيام اجلهة اخملتصة وفقا ألحكام
التشريعات النافذة من كف يد عمل مقدم اخلدمة عن ممارسته ملهنته أو إتخاذ أي إجراء تأديبي آخر
بحقه.
املادة (:)12
يحق للنقابات املهنية إنشاء صناديق تكافلية ملواجهة مخاطر املهنة.
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املادة (:)13
تنظم الوزارة سجال طبيا يتضمن أسماء ممارسي املهن الصحية أو الطبية وتصنفهم وفق مستويات
مهنية وبالتنسيق مع النقابة أو اجلمعية املعنية ألي من املهن الصحية أو الطبية وفق نظام يصدر
لهذه الغاية.
املادة (:)14
أ -تنشئ الوزارة سجال ً وطنيا ً لألخطاء الطبية املوثقة قضائيا حتدد فيه البيانات واألمور والقرارات
واألحكام الواجب إدراجها فيه مبقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب -تكون للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني لألخطاء الطبية صفة السرية وال يجوز
الكشف عنها إال في احلاالت التي يحددها القانون.
املادة (:)15
أ -يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من املادة ( )5من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ()3000
ثالثة آالف دينار وال تزيد على ( )5000خمسة آالف دينار.
ب -مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام
املادة ( )10والفقرة (ب) من املادة ( )14من هذا القانون باحلبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على
ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ( )500خمسمائة دينار وال تزيد على ( )1000ألف دينار أو بكلتا
هاتني العقوبتني.
املادة (:)16
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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مرفق رقم (– )3
ميثاق حقوق المرضى الفلسطيني لعام .1995
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ديباجة
إقرارا باحلاجة على مستوى صحي عال للناس ميكنهم من املشاركة الفعالة في التنمية الشاملة
للمجتمع الفلسطيني.
وانطالقا من كون املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،وباألخص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد
الدولي اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،تدعو الى احلق في العناية الصحية،
وإدراكا بأنه يجب أن ينظر الى هذا احلق على ضوء ترابط وتكامل حقوق اإلنسان،
واعترافا بأن لكل فرد احلق في تلقي عناية صحية الئقة ومأمونة دون أي متييز،
وإدراكا بأن اإلحترام للحق في الصحة ال يحقق اال بشكل مضطرد،
وتأكيدا ً على حق كل مريض في أن يعالج وفق أرفع املعايير واملستويات املهنية التي ميكن بلوغها،
واخذا ً باإلعتبار ان حتقيق ارفع مستويات الصحة هي املسؤولية املشتركة لكل من الدولة الفلسطينية،
ومقدمي العناية الصحية واملؤسسات واجملتمع على حد سواء ،واخذا باحلسبان أن على الفرد واجبات
جتاه األخرين وجتاه اجملتمع الذي ينتمي/تنتمي إليه ،وأن عليه/عليها مسؤولية احترام حقوق اآلخرين
والعمل على تعزيز احلق في الصحة واحترامة.

تعرف الحقوق والمبادئ أدناه فيما بعد بالميثاق الفلسطيني لحقوق المريض-:
الحقوق:
اإلعتبار واإلحترام
	•لكل مريض/ة احلق في تلقي عناية صحية الئقة يراعى فيها اإلحترام الكامل لكرامته/
ها ،ويشمل ذلك احلق في_:
 أإحترام معتقداته/ها الشخصية الدينية والثقافية وحرية ممارستها. بأن يشار إليه/ها باإلسم إذا رغب/ت وليس بالرقم أو أي تعريف آخر. تأن يعتني /تعتني بنفسها ويتلقى/تتلقى العناية الصحية مبا يتناسب مع مايسمح به مستوى قدرته/ها الفزيولوجية.
 ثأن يتلقى /تتلقى الرعاية اإلنسانية في احلاالت املستعصية وان ميوت /متوت بكرامةوهذا ضمن حدود القانون.
 .69هذه هي صيغة امليثاق الفلسطيني حلقوق املرضى لعام  ،1995كما زودتنا بها وزارة الصحة في يوم االثنني املوافق  .2012/2/27علما بأن عدد من القضايا
التي تضمنها هذا امليثاق تضمنها قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ( )20لسنة .2004
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الحصول على العناية الطبية
	• لكل مريض/ة احلق في:
 أاحلصول على أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية بغض النظر عن السنأو اجلنس أو الدين او العرق أو اجلنسية أو األصل اإلقليمي أو الرأي السياسي أو
غير السياسي أو املكانة اإلجتماعية واإلقتصادية او اإلعاقة و اإلحتياجات اخلاصة
األخرى أو أية وضعية أخرى.
 بأن تكون العناية الصحية مقدورة التكاليف ،وال يحرم املريض ،بأي حال من األحوال،من عناية طبية الئقة على أساس عدم قدرته/ها على الدفع.
الحاالت الطارئة
	•في احلاالت الطبية الطارئة لكل مريض/ة احلق في:
عناية طبية فورية.النقل بواسطة سيارة إسعاف مأمونة.احلصول على العناية الصحية الالزمة حتى تستقر حالته/ها قبل نقله/ها الىمرفق صحي أخر ،أو مغادرة املؤسسة الصحية ،وال بد من احلصول مسبقا ً على
موافقة املرفق الصحي اآلخر على العناية في املريض/ة واتخاذ الترتيبات الضرورية
لذلك ،ما لم يعيق ذلك الضرورة املترتبة لتقدمي العناية الصحية.
مستوى العناية الصحية وتواصلها
	•لكل مريض احلق في:
 أاحلصول على عناية صحية من قبل مقدمي العناية الصحية مؤهلني لهذاالعمل.
 بإختيار أو تغيير الطبيب املعالج أو مقدم العناية الصحية أو املرفق الصحي ضمنما يسمح به نظام العناية الطبية.
 تاحلصول على رعاية إلعادة التأهيل. ثاحلصول على عناية شاملة تعنى بوضعه/ها اجلسماني والنفسي واإلجتماعيوالروحي.
 جضمان إستمرار العناية مبا فيه التعاون الكامل بني مقدمي العناية الصحيةالذين يقدمون له/ها العالج ،و/أو مرافق العناية الصحية ذات الصلة بالعناية
الصحية واإلجتماعية.

63

الســـالمة
البيئة
	•لكل مريض/ة احلق في:
 أالعناية الصحية في مرافق سليمة ومأمونة صحياً. بالعناية الصحية الالئقة وفق اآلسس واملستويات املهنية السليمة. تالنقل املأمون من وإلى وفي داخل مرافق العناية الصحية.	•لكل مريض /ة احلق في:
العناية الصحية في بيئة نظيفة ومريحة ومبهجة.احلصول على تغذية كافية ومالئمة.إختيار البيئة الداخلية إذا أمكن.الوصول ضمن املعقول إلى وسائل اإلتصال مع األخرين.الوصول ضمن املعقول الى أماكن خارج مرفق العناية الصحية.الوصول ضمن املعقول إلى وسائل الترفيه مبا فيها وسائل اإلعالم.التعليم والحصول على المعلومات
	•للمواطن احلق في احلصول على املعلومات املتعلقة بحالته/ها والرعاية الصحية
املقدمة مبا فيها احلق في-:
 أاحلصول على املعلومات والتوجيه الصحي فيما يتعلق بتشخيص وعالج حالته/ها والتوقعات ملستقبل احلالة املرضية.
 باحلصول على املعلومات الضرورية بهدف متكينه/ها من إعطاء املوافقة الشفهيةاو الكتابية املبنية على الدراية قبل البدء بأية إجراءات طبية و/أو عالج ،مبا في ذلك
املعلومات املتعلقة مبا يلي:
1.1اإلجراء الطبي و/او العالج املقترح.
2.2اخملاطر الطبية احملتملة.
3.3البدائل الطبية للعالج املقترح إذا توفرت.
4.4معرفة الفترة احملتملة إلستمرار املرض أو الشفاء.
 جمعرفة أسماء األشخاص املسؤولني عن تقدمي العناية الصحية و/أو املشاركنيفيها-:
 -حعدم تلقي املعلومات ،وذلك بناء على طلب صريح من املريض.
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 خحرية الوصول الى امللفات والسجالت الطبية اخلاصة بحالته /ها ،بإستثناءاملعلومات املتعلقة بطرف ثالث ،ويجب إيصال املعلومات إلى املريض/ة او من
يخصه/ها بلغة يعرفها/تعرفها وبتعابير مفهومة ضمن املعقول.
	•لكل مواطن/ة احلق في احلصول على التعليم حول ما يتعلق باحلقوق والواجبات املنصوص
عليها في هذا امليثاق.
الموافقة
	•لكل مريض/ة احلق في-:
 أرفض العناية الصحية ضمن حدود القانون وان تفسر له /لها التبعات الطبيةاملترتية على هذا الرفض.
 بإعالمه/ها وإعطاء املشورة له /لها حول نية شخص أو مؤسسة بالقيام بأبحاثقد تؤثر على العناية الصحية به/ها.
 تاملوافقة أو رفض املشاركة في هذه األبحاث. ثإعالمه/ها واعطاء املشورة له/لها ،عن رغبة اي شخص او مؤسسة بالقيام فيبرامج تدريب لطالب مما قد يؤثر على عالجه/ها.
الكتمان والخصوصية
	•لكل مريض/ة احلق في اإلحترام الكامل خلصوصيته/ها ،وبناء عليه_:
ج كافة املعلومات اخلاصة بوضعه/ها الصحي ،احلالة الطبية ،التشخيص والتوقعاتملستقبل احلالة املرضية والعالج واية معلومات اخرى ذات الصبغة الشخصية
يجب ان تعامل بالكتمان التام حتى بعد الوفاة.
ح ميكن التصريح بهذه املعلومات السرية فقط بناءا على موافقتة/ها الصريحةأو اذا سمح القانون بذلك صراحة .من املمكن إفتراض املوافقة في حالة نقل
املعلومات إلى مرافق العناية صحية أخرى مشاركة في عالجه/ها.
المرضى ذوي اإلحتياجات الخاصة
	•خالل تطبيق احلقوق املنصوص عليها في هذا امليثاق ،ينبغي على القطاع الصحي
الفلسطيني عامة ومرافق العناية الصحية ومقدمي العناية الطبية اعطاء اهتمام
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خاص مبصالح املرضى ذوي اإلحتياجات اخلاصة مبا فيهم األطفال ،كبار السن ،املرضى
الذين يعانون من اضطرابات نفسية ،واملرضى املعوقني جسميا ً وعقلياً.
الديمقراطية وتمثيل مصالح المواطنين
	•للمواطنني حق جماعي في نوع من التمثيل على كافة مستويات نظام العناية
الصحية في املسائل اخلاصة بتخطيط وتقييم اخلدمات الصحية مبا فيه نطاق ونوعية
واداء هذه اخلدمات.
إلتزامات وواجبات
	•يترتب على ممارسة هذه احلقوق بعض املسؤوليات والواجبات.
 أيتوجب على كل مريض/ة:1.1احملافظة على صحته/ها واإلمتناع عن ممارسة اي نشاط مضر بالصحة.
2.2العناية بنفسه/ها الى احلد الذي تسمح به قدرته/ها اجلسدية.
3.3اخلضوع التام ملتطلبات العناية الصحية التي وافق/ت عليه.
ب -يتوجب على كل مريض/ة باإلضافة إلى أفراد عائلته ومرافقيه زائريه:
		 التصرف مبوجب اإلهتمام الالزم جتاه صحة وحقوق األخرين.
1.1
التصرف بإحترام كامل لكرامة املرضى األخرين ،ومقدمي العناية الصحية.
.2
الشكاوي
	•لكل مريض/ة احلق في:
 أالتقدم بشكوى بخصوص العناية به/ها. باحلصول على املعلومات الدقيقة حول كيفية تقدمي الشكاوي بخصوص العناية به/بها.
 جأن تقوم السلطة اخملتصة بالتحري من شكواه/ها ،واحلصول على جواب خطي خاللفترة زمنية معقولة.
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	•ليس في احكام هذا امليثاق ما يجوز تأويله على انه يخول الدولة أو مقدمي العناية
الصحية ،واملرافق الصحية ،أو أية مؤسسة أخرى ،او فرد ،في القيام بأي نشاط يهدف
الى هدم احلقوق املقررة في هذا امليثاق ،أو فرض قيود على هذه احلقوق أكثر من القيود
الواردة في هذا امليثاق أو املفروضة وفق القانون.
تعريفات
•ألهداف هذه امليثاق جرى إعتماد التعريفات التالية:
•املريض/ة/املرضى :الشخص/األشخاص الذين يتلقون خدمات العناية الصحية.
•العناية الصحية/العناية/الرعاية :التمريض الطبي او اخلدمات املرتبطة بذلك املعطاه
من قبل مقدمي العناية الصحية واملرافق الصحية.
•مقدمو العناية الطبية :هم أطباء/طبيبات ،ممرضون/ممرضات ،أطباء /طبيبات أسنان أو
غيرهم من العاملني في مهنة الطب والصحة والطاقم املساعد املشارك في تقدمي
اخلدمة.
•مرفق العناية الصحية :أي مرفق يقدم العناية الصحية كاملستشفيات والعبادات
واملنشآت الصحية اجملتمعية ودور العناية بكبار السن واملعوقني.
•عناية احلاالت املستعصية :العناية املقدمة الى املرضى الذين كتب لهم املوت ممن
يستعصى إجراء حتسني حلالته/ها مرضه/ها بأساليب العناية املتوفرة ،يتضمن هذا
التعريف العناية به/بها عند مشارفة املوت.
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مرفق رقم (-)4
جداول إحصائيات خاصة بقضايا األخطاء الطبية في فلسطين.
جدول رقم ()1
الشكاوى التي وردت الهيئة عن موضوع األخطاء الطبية في ستة عشر عاما ()2011-1996
السنة

عدد الردود

عدد القضايا
الضفة الغربية

قطاع غزة

اجملموع

الضفة الغربية

199670

_

_

1

0

1997

_

_

8

1998

_

_

9

1999

_

_

17

2000

_

_

19

0

2001

_

_

11

قطاع غزة

اجملموع

0

2002

_

_

8

71

0

2003

_

-

15

72

0

2004

_

_

17

73

0

2005

_

_

13

74

0

2006

_

_

11

75
76

2007

_

_

11

200877

7

3

10

3

1

4

2009

13

18

31

8

11

19

2010

17

8

25

8

5

13

2011

15

11

26

6

4

10

اجملموع

232

46

 .70االرقام املذكوره في اجلدول للسنوات من  2001-1996مأخوذه من القائمه التي ذكرتها الهيئه في تقريرها اخلاص بعنوان االهمال الطبي في مناطق
السلطه الوطنيه الفلسطينيه شباط 2002
 .71التقرير السنوي الثامن للهيئه عن حاله حقوق املواطن في العام .2002ص182
 .72التقرير السنوي التاسع للهيئه عن حاله حقوق املواطن في العام .2003ص172
 .73التقرير السنوي العاشر للهيئة عن حالة حقوق املواطن في العام  ،2004ص .204
 .74التقرير السنوي احلادي عشر للهيئة عن حالة حقوق املواطن في العام  ،2005ص .107
 .75التقرير السنوي الثاني عشر للهيئة عن حالة حقوق املواطن في العام  ،2006ص .307
 .76التقرير السنوي الثالث عشر للهيئة عن حالة حقوق املواطن في العام  ،2007ص .329
 .77إعداد الشكاوى والردود في األعوام من  ،2011-2008وهي من واقع البرنامج اإللكتروني للشكاوى في الهيئة.
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جدول رقم ()2
نتيجة عمل جلان التحقيق في قضايا األخطاء الطبية في قطاع غزة األعوام 2010-2008

يوجد إهمال طبي

78

ال يوجد إهمال طبي

قطاع عام

22

قطاع عام

39

قطاع خاص

8

قطاع خاص

12

اجملموع

30

اجملموع

51
81

إجمالي قضايا األخطاء الطبية

جدول رقم ()3
قضايا األخطاء الطبية التي تتابعها النيابات العامة في الضفة الغربي

احملافظة

عدد الشكاوى /الدعاوى
80

شكاوى 2011

شكاوى 2010

شكاوى 2009

شكاوى 2008

شكاوى 2007

شكاوى سنوات أخرى

نتيجة الشكوى

4

1

0

0

1

79

6

وقف إجراءات التحقيق ،أو ورود تقرير
عن املشتكى عليها بعدم وجود

نيابات محافظة
اخلليل

خطأ طبي ،أو عدم حتديد سبب
الوفاة بسبب عدم التشريح ،أو حتويل
القضية إلى احملكمة ،أو عدم اكتمال
إجراءات التحقيق.

 .78هذه اإلحصائية بحسب ما زودتنا به وزارة الصحة في غزة بتاريخ  2011/6/11ردا على كتاب الهيئة املرسل للوزارة بتاريخ .2011/5/3
 .79املعلومات املذكورة في اجلدول أعاله هي بناء على ما جاء في كتاب النائب العام بتاريخ  ،2011/6/27ردا على كتاب الهيئة بتاريخ  ،2011/5/9والذي طلبت
فيه من النائب العام تزويدها باملعلومات واإلحصائيات املتوفرة لدى النيابة العامة عما تتابعه من قضايا أخطاء طبية.
 .80هذا العامود يعبر عن عدد الشكاوى التي ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة أو التي مت حتويلها إلى احملكمة اخملتصة ،وحتضرها النيابة العامة
بصفتها وكيال عن احلق العام سواء في دعاوى جزائية أو مدنية.
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احملافظة

عدد الشكاوى /الدعاوى
80

شكاوى 2011

شكاوى 2010

شكاوى 2009

شكاوى 2008

شكاوى 2007

شكاوى سنوات أخرى

نتيجة الشكوى

2

4

1

0

1

1

حفظ امللف لعدم وجود خطأ طبي،

9
نيابة محافظة

أو القضية منظورة أمام احملكمة

بيت حلم

اجلزائية ،أو القضية منظورة أمام
احملكمة املدنية.

نيابة محافظة

6

2

1

0

2

1

0

رام اهلل
نيابة محافظة

التحقيقات لم تنتهِ ،وقضية واحدة مت
حتويلها إلى احملكمة.

10

1

4

3

1

1

0

غير معروف

نابلس
1

1

0

0

0

0

0

لم تنته التحقيقات بعد.

نيابة قلقيلية

0

0

0

0

0

0

0

0

نيابة سلفيت

1

1

0

0

0

0

0

لم تنته التحقيقات بعد.

نيابة محافظة

6

0

3

3

0

0

0

قيد التحقيق ،أو في احملكمة.

نيابة طوباس

جنني
نيابة محافظة

1

0

0

1

0

0

0

أريحا
اجملموع

70

يشير تقرير التحقيق إلى عدم وجود
خطأ طبي.

40

11

13

8

3

4

1
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مراجــع
المراجع بالعربية.
أوال) الكتب.
1.1إبراهيم سيد أحمد ،الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي -فقها وقضاء( ،مصر :دار الكتب القانونية)،
.2007

2.2أحمد حسن عباس احلياري ،املسؤولية املدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني
اجلزائري( ،األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع).2005 ،
3.3أشرف جابر ،التأمني من املسؤولية املدنية لألطباء( ،القاهرة :دار النهضة العربية).1999 ،
4.4السيد عبد الوهاب عرفة ،املرجع في املسؤولية اجلنائية واملدنية والتأديبية للطبيب والصيدلي( ،مصر:
املكتب الفني للموسوعات القانونية).
5.5بابكر الشيخ ،املسؤولية القانونية للطبيب -دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانني املقارنة
واجتاهات القضاء( ،األردن :دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع).2002 ،
6.6ثروت عبد احلميد ،تعويض احلوادث الطبية -مدى املسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي( ،مصر :دار
اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع).2007 ،
7.7عبد الفتاح بيومي حجازي ،املسؤولية الطبية بني الفقه والقضاء( ،مصر :دار الفكر اجلامعي).2008 ،
8.8عبد اهلل غزالن ،مجموعة األحكام القضائية واملبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية
في الدعاوى املدنية منذ نشأتها وحتى ( ،2008/12/31رام اهلل :جمعية القضاة الفلسطينيني).2009-2007 ،
9.9علي محمد علي أحمد ،إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه اإلسالمي( ،مصر :دار الفكر اجلامعي).2007 ،
1010موفق علي عبيد ،املسؤولية اجلزائية لألطباء عن إفشاء السر املهني( ،األردن :مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع).1998 ،
1111منذر الفضل ،املسؤولية الطبية في اجلراحة التجميلية( ،األردن :الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة
للنشر والتوزيع).2000 ،
1212محمد حسن قاسم ،إثبات اخلطأ في اجملال الطبي( ،مصر :دار اجلامعة اجلديدة).2006 ،
1313محمود القبالوي ،املسؤولية اجلنائية للطبيب( ،مصر :دار الفكر اجلامعي).2005 ،
1414الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،تقرير حول اإلهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،
(فلسطني :الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان).2002 ،
1515الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،تقرير خاص بعنوان «التحقيق في وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ
 2011/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد املستشفيات»( ،فلسطني :الهيئة املستقلة حلقوق
اإلنسان).2007 ،
1616التقارير السنوية للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان من  ،2007-2002و.2010
1717وزارة الصحة ،تقرير حول وفيات االمهات ،آذار .2011
1818وزارة الصحة ،االستراتيجية الوطنية لتطوير اجلودة وسالمة املريض -السياسة وخطة العمل ،2013-2011
.2011
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ثانيا) مقاالت ونشرات إخبارية.
1919بدون مؤلف ،مقال بعنوان «األخطاء الطبية في قفص االتهام ...فكيف يعاقب مرتكبوها؟» ،منشورة على
املوقع االلكتروني ،/3nabi.com.www :تاريخ زيارة املوقع  26تشرين األول .2011
2020رميية املطيري ،مقالة بعنوان “األخطاء الطبية» ،منشورة على املوقع االلكتروني:
 ،www.nshrs.com1.1تاريخ زيارة املوقع  6متوز .2011

2121ابرار الغنامي ،مقالة بعنوان “األخطاء الطبية وماذا بعد؟» ،منشورة على املوقع االلكترونيwww.scdbh. :
 ./netتاريخ زيارة املوقع  7آب .2011
2222هاني بن عبد اهلل اجلبير ،مقالة بعنوان “األخطاء الطبية في ميزان القضاء» ،منشورة بتاريخ  11آذار
 2011على موقع بحوث ودراسات االلكتروني ،www.islamtoday.net :تاريخ زيارة املوقع  11آذار .2011
2323عالء الدين الفرارجي ،مقالة بعنوان “إلزامية التأمني على األطباء لألخطاء الطبية» ،منشورة على املوقع
االلكتروني ، www.al-seyassah.com:تاريخ زيارة املوقع  26تشرين األول .2011
2424بدون مؤلف ،بعنوان “هل يوجد نسبة مئوية لألخطاء الطبية في الدول العربية وإذا وجدت ما يجب أن
تفعل الدولة؟» ،منشورة على املوقع االلكتروني .www.google.com :تاريخ زيارة املوقع  14كانون األول
.2011
2525منظمة الصحة العاملية ،التقرير اخلاص بالصحة في العالم لعام .2010
2626مغرم العمري /أستاذ إدارة اخلدمات الصحية في معهد اإلدارة العامة في مدينة الرياض بالسعودية ،وذلك
بحسب املنشور على املوقع االلكتروني ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر،net.http://www.bdr130 :
تاريخ زيارة املوقع  18ايار .2011
2727بحسب املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريت تشان في النشرة الصادرة عن املنظمة بتاريخ
 2أيار  2007بعنوان «تسعة حلول في مجال سالمة املرضى من أجل إنقاذ األرواح وجتنب األضرار» ،للمزيد
انظر موقع منظمة الصحة العاملية ،/http://www.who.int/publications :تاريخ زيارة املوقع املذكور 7
أيلول .2011
2828النشرة اإلخبارية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بتاريخ  25حزيران  2008بعنوان “منظمة الصحة
العاملية تستحدث إجراءات جديدة من أجل تعزيز مأمونية العمليات اجلراحية» ،للمزيد انظر املوقع
االلكتروني للمنظمةwww.who.int/mediacenter/news :
2929النشرة اإلخبارية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بتاريخ  14كانون الثاني  2009بعنوان “القائمة
التفقدية تسهم في تخفيض الوفيات واملضاعفات اجلراحية بنسبة الثلث» ،للمزيد انظر املوقع
االلكتروني للمنظمةwww.who.int/mediacenter/news :
3030الدكتور باسم الكسواني ،مقالة بعنوان” هل يوجد نسبة مئوية لألخطاء الطبية في الدول العربية وإذا
وجدت ما يجب أن تفعل الدولة؟» ،منشورة على املوقع االلكتروني ،www.google.com :تاريخ زيارة املوقع
 18أيار .2011
3131فواز صالح ،بحث بعنوان “املسؤولية املدنية للطبيب -دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي»،
منشورة على املوقع االلكتروني ،www.syrianbar.org :تاريخ الزيارة .2011/10/30
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3232تصريح الدكتور مجدى بدران عضو اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة واستشاري األطفال في
تصريح مبناسبة مشاركته في أعمال املؤمتر القومي الذي نظمته الرابطة العربية للتعليم الطبي
املستمر بعنوان “نحو أداء طبي آمن سليم» ،انظر املوقع اإللكترونيhttp://ejabat.google.com/ :
3333تصريح ويليام دونادسون رئيس التحالف العاملي من أجل سالمة املرضى الذي ترعاه منظمة الصحة
العاملية وكبير املسؤولني الطبيني في إجنلترا ،للمزيد انظر.http://www.who.int :
3434الرأي القانوني للمحامي الدكتور فياض القضاة /نائب عميد كلية احلقوق في اجلامعة األردنية ،وعضو
جلنة إعداد قانون املساءلة الطبية ،املنشور في جريدة الدستور األردنية الصادرة بتاريخ  ،2010/5/11نقال
عن املوقع االلكتروني.www.updatejo.com/news :
3535انظر اخلبر املتعلق بتوصيات “مؤمتر األخطاء الطبية» املنعقد في جامعة طيبة في املدينة املنورة بتاريخ
 6متوز  2011على املوقع االلكتروني ،www.daralhayat.com :وكذلك على املوقع االلكترونيwww.shms.:
.com

ثالثا) القوانني.

1.1قانون العقوبات االنتدابي رقم  74لسنة ( 1936النافذ في قطاع غزة).
2.2قانون اخملالفات املدنية االنتدابي رقم  36لسنة  1944وتعديالته.
3.3قانون نقابة األطباء األردني رقم  14لسنة  1954وتعديالته (النافذ في الضفة الغربية).
4.4قانون نقابة أطباء األسنان األردني رقم  11لسنة  1956وتعديالته( ،النافذ في الضفة الغربية).
5.5قانون نقابة الصيادلة األردني رقم  10لسنة  1957وتعديالته (النافذ في الضفة الغربية).
6.6قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة ( 1960النافذ في الضفة الغربية).
7.7قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته.
8.8قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية الفلسطيني رقم  2لسنة .2001
9.9قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  20لسنة .2004
1010قانون التأمني الفلسطيني رقم  20لسنة .2005
1111القانون االحتادي اإلماراتي رقم  2لسنة  2008بشأن املسؤولية الطبية.
1212مشروع قانون املسؤولية الطبية االردني لعام .2010

رابعا) ردود وزارة الصحة على شكاوى الهيئة حول موضوع األخطاء الطبية في األعوام
( .2011-2008الردود محفوظة لدى الهيئة).

خامسا) ردود اجلهات الرسمية على مراسالت الهيئة املتعلقة باألخطاء الطبية
(الردود محفوظة لدى الهيئة) وال سيما:
1.1ردود مجلس القضاء األعلى في الضفة الغربية في الفترة ما بني شهري حزيران -تشرين األول  2011حول
قضايا األخطاء الطبية في احملاكم.
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.2011/6/11 ر بتاريخ.م. ص4270 رد وزارة الصحة في غزة رقم2.2
.2011/7/28 ) بتاريخ1/207/817/ن/ش/رد نقابة األطباء الفلسطينيني في الضفة الغربية رقم (ل3.3
.2011/6/27  بتاريخ1673 رد النيابة العامة حول موضوع األخطاء الطبية بالكتاب رقم4.4
 مدير عام دائرة ترخيص املستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية/مقابلة الهيئة للدكتور كمال الوزني5.5
.2011/10/11 بتاريخ

سادسا) املالحظات املكتوبة والشفوية التي مت تزويد الهيئة بها من العديد من املؤسسات
.واخملتصني الذين راجعوا الدراسة في مراحلها األخيرة

•

.المراجع باالنجليزية
Copies of To Err is Human: Building a Safer Health System are available for sale from
the National Academy Press; call (800) 624-6242 or (202) 334-3313 (in the Washington
metropolitan area), or visit the NAP home page at www.nap.edu. The full text of this
report is available at :http://www.nap.edu/books/0309068371/html/

•

Copies of Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st

Century are available for sale from the National Academy Press; call (800) 6246242 or (202) 334-3313 (in the Washington metropolitan area), or visit the NAP home
page at www.nap.edu. The full text of this report is available at http://www.nap.edu/
books/0309072808/html/
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منشــورات الهيئـــة
التقاريــر السنويــة
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاني 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاني  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاني  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي اخلامس 1 ،كانون الثاني  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاني  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاني  31 – 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاني  31 – 2002كانون األول 2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاني  31 – 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العاشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي احلادي عشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاني عشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي اخلامس عشر 1 ،كانون الثاني  31 – 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2010كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عشر1 .كانون الثاني  31-2011كانون االول .2012 ،2011
سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني ،تقرير حول جلان التحقيق الفلسطينية.1998 ،

2.2أريان الفاصد ،تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون في فلسطني.1998 ،

3.3حسني أبو هنود ،تقرير حول التشريعات وآلية سنّها في السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة «دراسـة
حتليليـة».1998 ،
4.4جبريل محمد ،دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،

5.5عمار الدويك ،احلركة عبر احلواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة.1998 ،

6.6قيس جبارين ،تقرير حول جنوح األحداث في التشريعات الفلسطينية.1998 ،

7.7عيسى أبو شرار (وآخرون) ،مشروع قانون السلطة القضائية :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
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8.8زياد عريف (وآخرون) ،قوانني الشرطة في فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،

9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) ،قانون املطبوعات والنشر« :دراسات ومالحظات نقديّة».1999 ،

1010محمود شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،

.1999 ,Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials1111

1212أريان الفاصد ،أصوات الصمت :تقرير حول حرية التعبير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل الصالحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
 -بيير شلستروم ،تقرير حول مشروع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،

1414مصطفى مرعي ،احلق في جمع شمل وإقامة األطفال الفلسطينيني ،املمارسة اإلسرائيلية في ضوء معايير
حقوق اإلنسان الدولية1999 ،

1515حسني أبو هنود ،محاكم العدل العليا الفلسطينية ،التطورات واإلشكاليات ،واألداء في مجال حماية احلقوق
واحلريّات.1999 ،

1616أ.د .محمد علوان و د .معتصم مشعشع ،حقوق اإلنسان في قانوني العقوبات الفلسطيني واألردني.1999 ،
1717فراس ملحم (وآخرون) ،اإلطار القانوني للضمان االجتماعي في فلسطني.1999 ،

1818أ.د .محمد علوان (وآخرون) ،حقوق اإلنسان في قوانني العقوبات السارية في فلسطني «دراسات ومالحظات
نقدية».1999 ،

1919عمار الدويك ،عقوبة اإلعدام في فلسطني بني التشريعات السارية واملعايير الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان ،تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق.2000 ،
2121معتز قفيشة ،تقرير حول اجلنسية الفلسطينية.2000 ،

2222مصطفى مرعي ،تقرير حول عملية التشريع في فلسطني ،اآلليات واألهداف واألولويات.2000 ،

2323مصطفى مرعي ،الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،في ضوء املعايير الدولية بشأن الهيئات
الوطنية حلقوق اإلنسان.2000 ،

2424موسى أبو دهيم ،تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،

2525حسني أبو هنود ،تقرير حول نقابة احملامني الفلسطينيني.2000 ،

2626عزيز كايد ،تقرير حول إشكالية العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنية
الفلسطينية.2000 ،

2727جهاد حرب ،تأثير النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشريعي.2000 ،
2828أ.د .نضال صبري ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،

2929عزيز كايد ،قراءة في مشروع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،

3131عبد الرحيم طه ،تعويـض املتضرريـن ماديًا جراء األعمال العدائية خالل انتفاضة األقصى.2001 ،
3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم احمللي في فلسطني.2001 ،
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3333أ .د .عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،

3434باسم بشناق ،الرقابة املالية على األجهزة احلكومية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية (هيئة الرقابة
العامة).2001 ،

3535داود درعاوي ،جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إسرائيل الدولية عن اجلرائم خالل انتفاضة
األقصى.2001 ،

3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة في التشريعات السارية في فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،السلطة التشريعية بني نظام اجمللس الواحد ونظام اجمللسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،

3939موسى أبو دهيم ،التأمينات االجتماعية.2001 ،

4040عزيز كايد ،الرقابة البرملانية على املعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر ،األوقاف اإلسالمية في الضفة الغربية.2002 ،

4242باسم بشناق ،الوظيفة العامة في فلسطني بني القانون واملمارسة.2002 ،

4343عيسى أبو شرار ،محمود شاهني ،داود درعاوي ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني- ،أوراق ومالحظات نقدية
.2001 -

4444مازن سيسالم ،أمين بشناق ،سعد شحيبر ،دليل احملاكم النظامية في فلسطني – على ضوء صدور قانون
تشكيل احملاكم النظامية وقانون اإلجراءات اجلزائية.2001 ،

4545معن ادعيس ،فاتن بوليفة ،ربحي قطامش ،رشا عمارنة ،حول قانون العمل الفلسطيني اجلديد – أوراق عمل
– .2002

4646خالد محمد السباتني ،احلماية القانونية للمستهلك.2002 ،
4747معن ادعيس ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،

4848نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.2003 ،

4949معن ادعيس ،املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية – اإلشكاليات واحللول.2003 ،
5050باسم بشناق ،التنظيم اإلداري للمحافظات في فلسطني.2003 ،

حماد ،عمار الدويك ،محمود شاهني ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني – أوراق عمل،
5151ناصر الريّس ،محمود ّ
.2003

5252محمود شاهني ،حول احلق ّ في التنظيم النقابي.2004 ،

5353مصطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية في مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل البرغوثي ،احلق في االطالع ،أو (حرية احلصول على املعلومات).2004 ،

5555معني البرغوثي ،عقود االمتياز (حالة شركة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،

5656معتز قفيشة ،حتديد عالقة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،2004 ،
باللغتني (العربية واالجنليزية).

5757معن ادعيس ،حول صالحيات جهاز الشرطة.2004 ،

5858كلودي بارات ،حتليل قانوني للرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفاصل في األراضي
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الفلسطينية احملتلة ،2004 ،باللغتني (العربية واالجنليزية).

5959معني البرغوثي ،حول املفهوم القانوني للرسم (حتليل للمبادئ الدستورية والسياسات التشريعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي ،حول احملكمة الدستورية العليا الفلسطينية في مشروع القانون اخلاص بها.2005 ،
6161ثائر أبو بكر ،ضمانات املتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،

6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة البرملانية على أداء األجهزة األمنية.2005 ،

6363إبراهيم شعبان ،أحمد قنديل ،معن ادعيس ،سامي جبارين ،ماجد العاروري ،أوراق قانونية( ،االنسحاب من قطاع
غزة ،مراجعة القوانني ،واحلريات األكادميية).2006 ،

6464معني البرغوثي ،حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة في العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول ،حرية الرأي والتعبير في املواثيق الدولية والتشريعات احمللية.2006 ،

6666معن ادعيس ،معني البرغوثي ،باسم بشناق ،سامي جبارين ،أحمد الغول ،صالحيات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية باملقارنة مع صالحيات مجلس الوزراء واجمللس التشريعي في القانون األساسي (أوراق عمل)،
.2006

6767سامي جبارين ،حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،

6868خديجة حسني نصر ،نظم التأمني الصحي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،

6969معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني.2009 ،
7070صالح موسى ،ياسر عالونة ،مراجعة قانونية ملشروع القانون الصحي الوطني.2009 ،

7171آية عمران ،النيابة العامة الفلسطينية وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم  3لسنة  2001وقانون السلطة
القضائية رقم  1لسنة .2009 ،2002

7272معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام في النظام القانوني الفلسطيني.2010 ،
7373ياسر غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق اإلنسان -الضمانات القانونية الدولية والوطنية.2010 ،
7474معن شحدة ادعيس ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق في الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز اخملابرات الفلسطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676ياسر غازي عالونة ،فلسطني وعضويتها في األمم املتحدة.2011 ،

7777

معن شحدة ادعيس :االخطاء الطبيه  :نحو حمايه قانونيه متوازنه ألطراف االخطاء الطبيه .2012،

سلسلــة تقاريــر خاصـــة
1.1ال لعدالة الشارع ،تقرير خاص حول قضايا محالة إلى محاكم أمن الدولة واحملاكم العسكرية بسبب ضغط
الرأي العام2000 ،

2.2السكن املشترك ،مشاكل وحلول مقترحة.2000 ،

3.3االعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام .2000 ،2000
4.4اجلاهزية الطبية الفلسطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،

5.5الدفاع املدني الفلسطيني في ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،
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6.6اجلاهزية اجملتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،

7.7أداء احملاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى.2001 ،

8.8التأثيرات الصحية والبيئية الناجتة عن التلوث بالنفايات الصلبة واملياه العادمة في األراضي الفلسطينية،
.2001

9.9السالمة العامة على الطرق الفلسطينية.2001 ،

1010حول التحقيق والتشريح  -حاالت الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،

1111تدمير املنازل واملنشآت اخلاصة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى ،الفترة من 2000/9/28
.2001 ،2001/8/31 -

1212اإلهمال الطبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،

1313سوء استخدام السالح من قبل العاملني في األجهزة األمنية الفلسطينية خالل العام .2002 ،2001
1414ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام اهلل بتاريخ .2002 ،2002/1/31

1515تشكيل اجلمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بني القانون واملمارسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717جلان إدارة واإلشراف على االنتخابات العامة.2002 ،

1818معاناة الفلسطينيني على معبري الكرامة ورفح.2002 ،

1919التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بني القانون واملمارسة.2003 ،

2020حول تباين أسعار املياه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،

2121حول توزيع املساعدات على املتضررين جراء االعتداءات اإلسرائيلية (حالة محافظتي جنني ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فلسطني وقناة فلسطني الفضائية - ،اإلدارة ،التمويل ،والسياسات البرنامجية.2003 ،

2003 Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June2323
2424حول إشغال املناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،

2525حول تعيني املوظفني في الهيئات احمللية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،

2626حول ضريبة األمالك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة ،إشكاليات وحلول.2003 ،

2727حول معاناة مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،

2828حول بؤس الرقابة على املستحضرات الصيدالنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،

2929حول أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،

3030حول االختفاء القسري في أعقاب االعتقال أو االختطاف في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،2004 ،
باللغتني (العربية واالجنليزية).

3131حول تباين أسعار الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،

3232حول إساءة معاملة املوقوفني في نظارات املباحث اجلنائية في محافظات شمال الضفة الغربية.2004 ،
3333حول دور اجلهات األمنية في مجال الوظيفة العامة.2004 ،

3434حول حتويالت العالج إلى خارج املؤسسات الطبية احلكومية.2004 ،
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3535حول انتخابات الهيئات احمللية بالضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني (العربية واالجنليزية).
3636حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاريخ .2005 ،2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،

3838حـــول أداء اللجنة العليا لالنتخابات احمللية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات احمللية الفلسطينية بتاريخ
.2005 ،2005/5/5

3939قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خالل انتفاضة األقصى (األضرار ،واملساعدات ومعايير تقدميها).2005 ،
4040البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت حلم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات احمللية في املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29

4242تقرير حول االنتخابات الفلسطينية في العام ( 2005االنتخابات الرئاسية ،االنتخابات احمللية ،انتخابات مجلس
نقابة احملامني).2005 ،

4343حول حالة االنفالت األمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في تاريخ .2006 ،2006/1/25

4545بعد مرور عام على اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة ،اآلثار القانونية لإلخالء ،إدارة األراضي اخملالة ،املناطق املهمشة،
.2006

4646معن ادعيس ،غاندي ربعي ،جناح صبح ،إسالم التميمي ،وليد الشيخ ،صالح عبد العاطي ،ياسر عالونة ،حسن
حالسة ،خلود جنم ،حقوق الطفل ،احلق في احلماية.2006 ،

4747حقوق املعوقني في اجملتمع الفلسطيني.2006 ،

4848ياسر عالونة ،املسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات االحتالل اإلسرائيلي لسجن أريحا املركزي واختطاف
املعتقلني السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14

4949معني البرغوثي ،جناح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون العتيلي ،عالء نزال ،أثر إضراب املوظفني العموميني على
القطاعات احليوية في فلسطني.2006 ،

 5050عائشة أحمد ،االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام  ،2006وأثرها على أداء السلطة
الوطنية الفلسطينية.2007 ،

5151معن ادعيس ،أحمد الغول ،مأمون العتيلي ،إسالم التميمي ،أداء هيئة احلج والعمرة في موسم احلج للعام
 1427هـ2006 /م.2007 ،

5252انتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية على ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت في قطاع غزة
منذ تاريخ .2007 ،2007/6/7

5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق في غياب سلطة القانون.2007 ،

5454االعتقاالت في الضفة الغربية في أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ  ،2007 ،2007/6/14باللغتني (العربية
واإلجنليزية).

5555االعتداء على اجلمعيات اخليرية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء موسم احلج للعام  1428هـ في قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية في قطاع غزة في شهر آب .2007 ،2007
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5858االعتقاالت خارج نطاق القانون في قطاع غزة.2007 ،

5959حول احلريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفترة من .2007 ،2007/11/30 – 6/15

6060احلق في العمل وتولي الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف
وتعيينات في الوظيفة العمومية).2007 ،

6161حول أداء هيئة احلج والعمرة في موسم احلج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،

6262عائشة أحمد ،حول أثر االنتهاكات اإلسرائيلية في العام  2007على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في
حماية حقوق اإلنسان.2008 ،

6363معن ادعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ ،حول واقع احلق في الصحة في أراضي السلطة
الوطنية الفلسطينية.2008 ،

6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري.2008 ،

6565صالح موسى ،ياسر عالونة ،حول واقع احلريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام
.2008 ،2008

6666صالح موسى ،ياسر عالونة ،حول واقع اجلمعيات اخليرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل
العام .2008 ،2008

6767عائشة أحمد ،أثر االنتهاكات اإلسرائيلية في عام  2008على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على
حماية حقوق اإلنسان.2009 ،

 6868العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة في ظل صمت عربي ودولي
فاضح.2009 ،

6969صالح موسى ،أية عمران ،ديانا بشير ،حول واقع اجلمعيات اخليرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
خالل العام .2009 ،2009

7070حازم هنية ،احلق في السكن وإعادة اإلعمار في قطاع غزة.2010 ،

7171ياسر عالونة ،حول واقع املستشفيات احلكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
7272خديجة حسني ،دور مفتشي العمل في حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373ياسر عالونة ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،

7474عائشة أحمد ،اثر االنتهاكات اإلسرائيلية على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق
اإلنسان. 2010،

7575غاندي ربعي ،فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
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سلسلة تقارير تقصــي الحقائـق
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
1010

نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام اهلل بتاريخ .2006 ،2006/6/13
التحقيق في وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد املستشفيات،
.2007
تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
تقصي حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر حتقيق اخملابرات العامة /رام اهلل بتاريخ
.2008 ،2008/2/22
تقصي حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
تقصي حقائق حول األحداث التي وقعت في قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي في برك سليمان مبدينة بيت حلم خالل شهر نيسان
من العام .2009 ،2009
تقصي حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخلي.2010 ،

سلسلـة أدلـة تدريبيـة
1.1غاندي الربعي ،دليل اإلجراءات اجلزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي ،دليل العدالة اجلنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقواني الوطنية.2010 ،
3.3صالح عبد العاطي و ليلى مرعي ،دليل املدرب لدورة تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة اإلعدام.2011 ،
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