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 جملس الوزراء 
 2020لسنة  70قانون رقم 

 بشأن مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة هلا
 وحقوق املرضى واملنشآت الصحية 

 بعد االطالع على الدستور، -
  1960( لســــــــــــنة 16وعلى ـقانون اززاء الصـــــــــــادر )لقـانون رقم    -

 والقوانني املعدلة له،
( بقانون إجراءات  1960( لسـنة  33األمريي رقم  وعلى املرسـوم   -

الرقابة الصـــــــــــحية على األنيـــــــــــما  القادمني إ  الكويت من جهات  
 موبوءة ببعض األمراض املعدية،

ــنة 49وعلى القانون رقم   - ــات   1960( لســــــ ــســــــ ــأن امل ســــــ يف نيــــــ
 العالجية،

)الحتياطات الصـحية للوقاية  1969( لسـنة  8وعلى القانون رقم   -
 اض السارية والقوانني املعدلة له،من األمر 

ــنة  36وعلى القانون رقم   - يف نيـــأن ين يم قيد املواليد    1969( لسـ
 والوفيات،

بشـــــــــأن ين يم   1977( لســـــــــنة  131على مرســـــــــوم القانون رقم   -
 استمدام األنيعة امل ينة والوقاية من خماطرها،

م يف نيـــأن وزارة الصـــحة  1979يناير   7وعلى املرســـوم الصـــادر يف  -
 العامة،

يف نيـــــأن ا دمة   1979( لســـــنة 15وعلى املرســـــوم )لقانون رقم   -
 املدنية ويعدياليه،

( لســـــــــنة  67وعلى القانون املدين الصـــــــــادر ارســـــــــوم القانون رقم   -
 ،1996( لسنة  15واملعدل )لقانون رقم    1980

بشـأن مزاولة مهنة    1981( لسـنة  25وعلى املرسـوم )لقانون رقم   -
البشــــــــري وطب األســــــــنان واملهن املعاونة هلنا واملعدل )لقانون الطب 
 ،2007( لسنة  41رقم  

يف نيـأن مكافحة املمدرات   1983( لسـنة 74وعلى القانون رقم   -
 وين يم استعناهلا واالجتار فيها، والقوانني املعدلة له،

يف نيـــأن مكافحة    1987( لســـنة 48وعلى املرســـوم )لقانون رقم   -
ــتعناهلا واالجتار فيها، املعدل )لقانون رقم امل ثرات ال عقلية وين يم اســــــ

 .2007( لسنة  13 
ــوم )لقانون رقم   - ــنة  55وعلى املرســــ ــأن زراعة    1987( لســــ يف نيــــ

 األعضاء،
يف نيــأن الوقاية من   1992( لســنة 62وعلى املرســوم بقانون رقم   -

 مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب  اإليدز(،
 يف نيأن مكافحة التدخني، 1995( لسنة  15رقم   وعلى القانون -
ــأن ين يم مهنــة    1996( لســـــــــــنــة  28وعلى القــانون رقم    - يف نيــــــــــ

 ،  2016( لسنة 30الصيدلة ويداول األدوية املعدل )لقانون رقم  
يف نيـأن التأمني الصـحي على    1999( لسـنة 1وعلى القانون رقم   -

عدل )لقانون رقم األجانب وفرض رســـوم مقابخل ا دمات الصـــحية وامل
 ،2019( لسنة  15 

بتن يم اإلعالن عن املواد   2002( لســــــــنة  38وعلى القانون رقم   -
 املتعلقة )لصحة،

ــأن ال ح  الط    2008( لســـــــــــنـة  31وعلى القـانون رقم    - بشـــــــــ
 للراغبني يف الزواج قبخل إمتام الزواج،

يف نيـــــــــأن العنخل يف القطاع   2010( لســـــــــنة 6وعلى القانون رقم   -
 هلي والقوانني املعدلة له،األ
ــنة  8وعلى القانون رقم   - ــما     2010( لســ ــأن حقوق األنيــ يف نيــ

 ذوي اإلعاقة والقوانني املعدلة له،
ــاء اهليـ ة العـامـة   2013( لســــــــــــنة  112وعلى القـانون رقم    - إبنشـــــــــ

 ،2019( لسنة  16للغذاء والتغذية، واملعدل )لقانون رقم  
يف نيــــــــــــأن يشـــــــــــ يع   2013( لســـــــــــنـة  116وعلى القـانون رقم    -

 املبانير،  االستثنار
يف نيأن إصدار قانون محاية    2014( لسنة 42وعلى القانون رقم   -

 ،2015( لسنة  99البي ة واملعدل )لقانون رقم  
ــنة 114وعلى القانون رقم   - ــحي   2014( لســـ ــأن التأمني الصـــ بشـــ

 على املواطنني املتقاعدين،
 ن حقوق الط خل،يف نيأ 2015( لسنة  21وعلى القانون رقم   -
ــنة  63وعلى القانون رقم   - ــأن مكافحة جرا م   2015( لســــــ يف نيــــــ

 يقنية املعلومات،
ــنة  18وعلى القانون رقم   - ــأن الرعاية االجتناعية    2016( لســـ بشـــ

 للنسنني،
 يف نيأن الصحة الن سية،   2019( لسنة  14وعلى القانون رقم   -
ام ا دمة يف نيــــأن ن   4/4/1979وعلى املرســــوم الصــــادر بتاري   -

 املدنية ويعدياليه،
القــانون اصه نصـــــــــــــه، وقــد صـــــــــــــدقنــا عليــه   وافق جملس األمــة على 

 وأصدرانه:
 ال صخل األول 
 التعري ات
 ( 1املادة  

ــد )لكلنات والعبارات اصيية املع    يف يطبيق أحكام هذا القانون يقصـ
 املوضح قرين كخل منها:  

 الوزارة: وزارة الصحة. -
 الوزير: وزير الصحة. -
 الوكيخل: وكيخل وزارة الصحة. -
 املهنة: مهنة الطب واملهن املساعدة هلا.   -
 مهنة الطب: مهنة الطب البشري أو طب األسنان. -
: كخل نيم  حاصخل على نيهادة جامعية من إحدى كليات الطبيب -

الطب البشـرى أو طب األسـنان املع هب  ا واملعتندة من قبخل ازهات 
 املمتصة يف الدولة.

املهن املســــــــاعدة ملهنة الطب: مهن مســــــــاعدة ومعاونة ملهنة الطب  -
 البشرى وطب األسنان، وفقاً ألحكام هذا القانون.

يتلقى ا دمات الطبية أو الرعاية الصحية وفقاً املريض: كخل نيم    -
 ألحكام هذا القانون.
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املنشــــأة الصــــحية: كخل مكان خمصــــ  ومعد لتقدب ا دمات الطبية  -
ــمي  األمراض أو عالجها أو  ــد يشــ ــحية لدفراد بقصــ أو الرعاية الصــ

 الوقاية منها أو حتسني الصحة أو إعادة التأهيخل أو النقاهة.
ــأة الصــــــــ - حية األهلية: هو كخل نيــــــــم  طبيعي أو صــــــــاحب املنشــــــ

اعتباري رخ  له إبنشـاء ويشـغيخل وإدارة املنشـأة الصـحية، وال يسـري  
 ذلك على املنشآت الصحية املنلوكة لل هات احلكومية.

مدير املنشـــــأة الصـــــحية األهلية: هو كخل نيـــــم  مرخ  له ازاولة  -
ا من املهنة وخمول من صــاحب يرخي  املنشــأة الصــحية األهلية إبداره

الناحية ال نية، ويكون مس والً عن نشاط يلك املنشأة أمام الغري، وفقاً 
 للضوابط اليت حتددها الوزارة.

املوافقة املســــــــــتنرية: قبول املريض أو من ًثله قانوانً )إلجراء الط   -
املطلوب اختاذه بعد إعالمه ويبصــــريه بطبيعة هذا اإلجراء وفقاً ألحكام  

 ات املن ذة له.هذا القانون والقرار 
امللف الط : ســ خل يشــتنخل على بياانت املريض الشــمصــية وعلى   -

كـخل مـا    حـالتـه الصـــــــــــحيـة وســـــــــــرييـه املرضـــــــــــيـة ويثبـت فيـه كـافـة 
 اإلجراءات وا دمات الطبية اليت أجريت وقدمت له.

منهــا    - الغرض  اليت يكون  والتــدخالت  ازراحــات  الت نيليــة:  العنليــات 
بناًء على رغبته ووفق طلبه واا يســـنح به  حتســـني نيـــكخل أو قوام اإلنســـ ان 

املهنة وآدا ا. الطبية ومست داها وأخالقيات   األصول والقواعد 
إدارة ال اخي  الصــــــحية: هي اإلدارة املمتصــــــة يف وزارة الصــــــحة   -

ــاء  بتلقي كافة الطلبات املتعلقة ب اخي  مزاولة املهنة، ويراخي  إنشــــ
وأي مهام أخرى وردت يف هذا ويشــــــغيخل وإدارة املنشــــــآت الصــــــحية،  

 القانون أو أي قانون آخر.  
 ال صخل الثاين 
 مزاولة املهنة 

 ( 2املادة  
يعترب مزاوالً ملهنة الطب، كخل من )نيــر بن ســه أو بواســطة غريه أو  ي 

 وسيلة أخرى، أايً من األعنال اصيية:
إبداء املشــــــورة الطبية بغرض يشــــــمي  أو يقدير ســــــري املرض أو   -1

 منه أو العالج أو حتسني صحة اإلنسان.  الوقاية 
ــة منــه أو   -2 وصـــــــــــف أو إعطــاء أو يطبيق عالج للنرض أو للوقــاي

 لتحسني صحة اإلنسان. 
مبانيـرة أي فح  أو كشـف أو إجراء أو يدخخل أو أي عنخل ط    -3

 أو جراحي.  
ــان إلجراء ال ح  الط    -4 أخذ أو طلب مواد من جســـــــــم اإلنســـــــ

 الوقاية أو حتسني صحة اإلنسان. بقصد التشمي  أو العالج أو
طلب إجراء فحو  خمربية ويقييم نتا  ها بقصـــــد التشـــــمي  أو   -5

 العالج أو الوقاية أو حتسني صحة اإلنسان.  
اســــتمدام األنيــــعة واملواد املشــــعة  نواعها بقصــــد التشــــمي  أو   -6

 العالج أو الوقاية أو حتسني صحة اإلنسان.
واملواد ال يزاي ية كاملوجات الصــويية والضــو ية  اســتمدام التقنيات   -7

وغريها من املواد بقصــــــد التشــــــمي  أو العالج أو الوقاية أو حتســــــني  
 صحة اإلنسان.

 إعطاء نيهادة أو يقرير ط  بشأن احلالة الصحية.    -8
إجراء فحوصات الطب الشرعي أو الص ة التشرحيية زثث املويى   -9

 ن.أو إعطاء يقارير طبية  ذا الشأ
 ( 3املادة  

 يعترب املهن التالية مهنًا مساعدة ملهنة الطب: 
 التنريض وا دمات التنريضية املساعدة.    -1
 صحة ال م وخمتربات األسنان.  -2
 العالج الطبيعي والعالج )لعنخل.    -3
 البصرايت.    -4
 األنيعة والطب النووي والوقاية من اإلنيعاع.   -5
 املمتربات الطبية والصحية.    -6
 األطراهب الصناعية.    -7
 الطوارئ الطبية.   -8
 النطق والسنع.    -9

 الصحة العامة.    -10
 التغذية العالجية واإلطعام.    -11
 العالج الن سي واالستشارات الن سية.  -12
 التعقيم.   -13
 ا دمات الطبية املساعدة األخرى اصيية:  -14

العضــالت  ختطيط امل  والقلب و   -ح ظ األعضــاء  - زراعة األنســ ة  
ال حوصــات الوراثية   –التمدير والقلب الصــناعي والعالج التن ســي -
 جتهيز ورقابة األدوية(.   -عالج القدم-

 وجيوز للوزير إضافة مهن أخرى يكون مساعدة ملهنة الطب.
كنا يصــــدر قرارًا بتعريف وحتديد نيــــروط وضــــوابط نيــــغخل ومزاولة كخل  

ســــــــت ناع برأي  عيات  مهنة من هذه املهن لتن يم ممارســــــــتها، بعد اال
 الن ع العام املهنية ذات الصلة.

 
 ( 4املادة  

ال جيوز ألي نيم  مزاولة املهنة إال بعد احلصول على يرخي  بذلك  
 طبقاً ألحكام هذا القانون.

ويصــــــــــــدر يرخي  مزاولــة املهنــة من إدارة ال اخي  الصـــــــــــحيــة بعــد 
األحوال املقررة احلصـــول على املوافقة منها أو من قبخل الوكيخل حســـب  

يف هــذا القــانون وســــــــــــداد الرســـــــــــوم ا ــددة من قبــخل الوزارة، وحينــخل  
ــتواه امله    ــناه الووي ي ومسـ ــوريه ومسـ ــم املرخ  له وصـ ال خي  اسـ

 وختصصه وازهة اليت يرخ  له )لعنخل فيها ومدة سراينه.
إدارة ال اخي  الصــحية ســ اًل لقيد كافة بياانت املرخ  هلم    وينشــ 
ي من املهن املنصـــــــــــو  عليهــا يف هــذا القــانون أو القرارات ازاولــة أ

 املن ذة له.
 ( 5املادة  

يقدم الطلبات املتعلقة إبصدار ال اخي  إ  إدارة ال اخي  الصحية،  
ــبب خالل مدة ال جتاوز   وجيب على اإلدارة البت يف الطلب بقرار مســـ

دون البت سـتني يوماً من رري  يقدب الطلب إليها، وب وات هذه املدة 
 فيه يعترب الطلب مرفوضاً.
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ــانيد  ــباب واألسـ ــنن األسـ ــأن الت لم من ذلك، بطلب يتضـ ولذوي الشـ
اليت يقوم عليـها مرفـقاً ـبه املســـــــــــتـندات امل ـيدة ـله، ويـقدم ـلدى الوكـيخل 
خالل مخســـــة عشـــــر يوماً من رري  اســـــتالم مقدم الطلب أو من ًثله  

ضـي سـتني يوماً على يقدب قانوانً القرار الصـادر )لرفض أو من رري  م
 الطلب دون البت فيه.

وجيـب على الوكـيخل يف هـذه احلـاـلة الـبت يف الت لم املـقدم ـله خالل ف ة 
ــبب، ويعترب فوات   ال جتاوز ثالثني يوماً من رري  يقدًه إليه وبقرار مسـ
هـذه املـدة دون الـبت فـيه اـثاـبة رفض للت لم ويكون القرار الصـــــــــــادر 

 .بشأن الت لم هنا ياً 
 وجيوز لذوي الشأن الطعن يف هذا القرار أمام ا كنة املمتصة.

ويصــــــــــــدر الوزير قرارًا ين م إجراءات وقواعـد العنـخل وآليـة إصــــــــــــدار  
القرارات يف يـلك اإلدارة، وحيـدد فـيه أنواع ال اخي  اليت يصـــــــــــدرهـا،  
ويصـني ها، والشـروط، والضـوابط والرسـوم، واملسـتندات الالزمة لتقدب 

الت لنـات إلصــــــــــــدار كـافـة ال اخي  ويعـديلهـا، وكـذلـك  الطلبـات، و 
 الرسوم املقررة عند التأخر يف جتديدها.

وجيـب على مزاول املهنـة أن يتقـدم بطلـب جتـديـد ال خي  املننو  لـه 
 قبخل انتهاء مديه اا ال يقخل عن ستني يوًما.

 ( 6املادة  
ن يشــ ط للحصــول على يرخي  مزاولة املهنة )لقطاع األهلي أن يكو 

طــالــب ال خي  م منـًـا عليــه من خمــاطر مزاولــة املهنــة وأخطــا هــا لــدى 
نيـــــــــــركـة بمني مرخ  هلـا بـذلـك وفقـًا ألحكـام القوانني املعنول  ـا يف 
الدولة، ويلتزم صـاحب املنشـأة الصـحية بسـداد رسـوم التأمني وجتديده 
 لكافة العاملني فيها، ويسري ذلك على مزاويل املهنة الزا رين لديها.  

 ( 7ادة  امل
ــة ملزاويل   ــحية منح يراخي  م قتة وخاصــــــ جيوز إلدارة ال اخي  الصــــــ
املهنــة الزوار لــدى الوزارة أو غريهــا من ازهــات احلكوميــة أو إحــدى 
املنشــــآت الصــــحية األهلية وذلك وفقاً لالنيــــ اطات واإلجراءات اليت 

 ين نها ويصدرها الوزير بقرار خا  لذلك.
نة زا ر مس ولية التعويض عن خط ه ويتحنخل كخل من يستقدم مزاول مه

ــحية   ــأة الصـــ ــرور إذا اريكب ا طأ داخخل املنشـــ الط  يف مواجهة املضـــ
ــحية أخرى اوافقة من  ــأة صــــــ ــتقدمه أو لدى أي منشــــــ التابعة ملن اســــــ

 استقدمه، وذلك دون اإلخالل حبق الرجوع على مريكب ا طأ.
 ( 8املادة  

دريـب مزاويل املهنــة وطلبــة يلتزم الوزارة بتوفري االحتيــاجـات الالزمـة لتــ
كليات الطب وطلبة كليات املهن املســاعدة هلا على أن يتم ذلك وفق 
ا طط والربامج اليت يعتندها معهد الكويت لالختصــاصــات الطبية أو 

 ازهات املعنية األخرى.
ــآت  ــدر الوزير القرارات املن نـة للتعليم أو الـتدرـيب يف املنشـــــــــ ويصـــــــــ

والضــــــوابط املن نة لذلك، وال اخي     احلكومية واألهلية، والشــــــروط
 ا اصة  ا، ووضع ضوابط االستعانة )ملتطوعني.

 ال صخل الثالث 
 آداب املهنة وأخالقياها 

 ( 9املادة  
 يلتزم مزاول املهنة )صه:  

. أن ي دي واجـبات عنـله وفقـا لدصـــــــــــول العلنـية وال نـية املتعـارهب 1
األســــــــاســــــــية، واا يتناســــــــب مع درجته  عليها يف جمال الطب وقواعده 

 ومستواه وختصصه العلني والعنلي وخربيه املهنية يف أدا ها.
. مراعاة االلتزام )لقوانني واللوا ح والقرارات املعنول  ا واملتصـــــــــلة  2

 انارسة عنله اا حيقق العناية الالزمة للنرضى.
ــية امل3 ــوصـــ ريض  . اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للنحاف ة على خصـــ

وكرامته دون متييز أو ي رقة على أســاع ازنس أو األصــخل أو الدين أو 
 اللغة أو أي أساع آخر.

. احلر  على يبادل املعلومات وا ربات الطبية والتعاون واملسـاعدة  4
 فينا بينهم لرعاية املرضى.

. عدم اســتغالل حاجة املريض لغرض حتقيق من عة خاصــة لن ســه أو 5
 لغريه.

د ألي مزاول مهنـة أو االنتقـا  من مكـانتـه العلنيـة أو . عـدم الكيـ6
 األدبية أو يرديد الشا عات اليت يسيء إليه.

. أن حيسنوا معاملة املرضى، وأن يقدموا هلم الرعاية الصحية املطلوبة 7
 دون متييز بينهم.

 . التعاون وطلب املشورة من املتمصصني إذا استدعت حالة املريض ذلك.8
دون إبطــاء يف حــاالت الطوارئ والكوارحل واحلروب   . يلبيــة النــداء9

 حىت وإن كانوا خارج أوقات عنلهم الرمسية أو يف اإلجازات املصرحة هلم.
 . يس يخل احلالة الصحية للنريض والسرية املرضية ا اصة به.10
. اســــــتمدام وســــــا خل التشــــــمي  والعالج املتاحة والالزمة للحالة  11

دوات واملعدات الطبية وفقاً لقواعد املرضــــــية واســــــتمدام األجهزة واأل
 وضوابط وإجراءات استعناهلا ال نية.

. مراعـاة اـلدـقة يف إيضـــــــــــا  ونـقخل املعلوـمات والبـياانت الطبـية عـند 12
يوجيه النصـــح أو اإلرنيـــاد الصـــحي للنرضـــى أو ازنهور، وذلك وفقاً 

 الختصاصه أو ما يقتضيه ممارسة عنله وطبيعة ووي ته.
 ةاملوافقة املستنري 

 ( 10املادة  
جيب على الطبيب احلصــول على موافقة املريض املســتنرية، وأن يبصــره 

 بكخل أمانة وصدق )صه:  
 كامخل حالته املرضية ومراحلها وأسبا ا.    -1
الوســــــــا خل واإلجراءات الطبية التشــــــــميصــــــــية والعالجية الواجب    -2

اختــاذهــا وفقــا حلــالــة املريض مع بيــان فوا ــد وخمــاطر كــخل منهــا ويعري ــه  
)لبدا خل املناســــــبة وا يارات املتاحة بطريقة ال قة ومبســــــطة وواضــــــحة  

 وذلك )لقدر الذي يسنح به حالته ازسدية والن سية.  
 اعها.  خطة العالج املزمع ايب  -3
 املضاع ات ا تنلة غري النادرة خالل العنخل الط  وبعده.    -4
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 ( 11املادة  
 يصدر املوافقة املستنرية من:  

املريض ن ســه إذا كان متزوجاً أو أا الثامنة عشــرة ســنة ذكرًا كان   -1
أو أنثى أو ممن ًثله قانوانً، وإذا كانت حالته ال يســـــنح له بذلك جيوز  

املوافقة املستنرية من األب أو األم أو من زوجه أو من أقاربه أن يصدر 
البالغني لسـن الرنيـد وحىت الدرجة الثانية سـواء أكانوا ذكورًا أم إانًأ أو 

 من ًثله قانوانً.
األب أو األم إذا كان املريض مل يتم الثامنة عشــــرة ســــنة ذكراً كان   -2

 الدرجة الثانية ســــواء  أو أنثى أو من أقاربه البالغني لســــن الرنيــــد وحىت
 أكانوا ذكورًا أم إانًأ أو من ًثله قانوانً.

املريض ن سـه إذا كان قد أا ا امسـة عشـرة سـنة كاملة ذكرًا كان   -3
أو أنثى )لنســــــــــــبة لتلقى ا ـدـمات الطبـية والرعـاـية الصـــــــــــحـية األولـية، 

ســاعة   24ويســتث  من ذلك احلاالت اليت يســتدعي املبيت ألكثر من  
 نشأة الصحية.يف امل

ــنة فينا يتعلق إبجراءات    -4 ــرين سـ ــه إذا أا واحًدا وعشـ املريض ن سـ
ازراحـات والـتدخالت الت نيلـية ـف ن مل يتم واحـًدا وعشـــــــــــرين ســــــــــــنة 
يصــــــــدر املوافقة من األب واألم مًعا أو ممن كان حينها على قيد احلياة 

 أو املنثخل القانوين.
ــن  -5 ة فينا يتعلق بزراعة  الشــــم  ن ســــه إذا أا واحًدا وعشــــرين ســ

ــاء، وجيوز ملن أا الثامنة عشـــــــــرة من عنره التربع ألحد أقاربه  األعضـــــــ
حىت الدرجة الثانية، وذلك مع مراعاة أحكام وإجراءات القانون املن م 

 لزراعة األعضاء.  
املنثخل القانوين لوزارة الشـ ون االجتناعية والعنخل بشـأن من يتو    -6

 أو إيداعهم لديها.رعايتهم أو من يتم إيواؤهم 
احلاضـــــن إذا كان املريض مل يتم الثامنة عشـــــرة من عنره ذكراً كان   -7

ــنًا وفقاً ألحكام القانون رقم   ــنة  80أو أنثى وحمتضــــــ يف   2015( لســــــ
 نيأن احلضانة العا لية.

املريض الن ســــــــي والعقلي غري القادر على اختاذ القرارات املتعلقة    -8
(  14حكـام املقررة يف قـانون رقم  بصـــــــــــحتـه يراعى يف هـذه احلـالـة األ

 بشأن الصحة الن سية.  2019لسنة  
وجيب صـدور املوافقة املسـتنرية عن كخل عنخل ط  جديد مل يكن مقرراً،  
ويـعد الوزارة الننوذج ا ـا  )ملوافـقة املســـــــــــتنرية، ويصـــــــــــدر قرار من 

 الوزارة بتحديد ا دمات الطبية والرعاية الصحية األولية.
و األم أو املنثخل القانوين عن القاصــر أو احلاضــن أو وإذا رفض األب أ

القريب املوافقة على اإلجراء الط  وكانت صــــــــحة املريض وســــــــالمته  
ازســدية ســتتعرض للمطر بســبب ذلك، يرفع الطبيب املســ ول األمر  
إ  مدير املنشـــأة الصـــحية أو من ينوب عنه، وذلك لتشـــكيخل زنة من 

ر يســـها اســـتوى اســـتشـــاري لتتو  ثالثة أطباء خمتصـــني على أن يكون 
 بمني الرعاية الضرورية للنريض واختاذ ما يراه الزًما.

وإذا يعذر احلصـــــــــول على موافقة املريض أو من ًثله قانوانً يف الوقت 
املناســـــــــــب يف حاالت احلوادحل، أو الطوارئ، أو احلاالت احلرجة اليت 

ياة املريض، أو يســتدعي يدخاًل طبياً بصــ ة فورية أو ضــرورية إلنقاذ ح
عضو من أعضا ه، أو ياليف ضرر أو خطر )لغ ينتج من بخري التدخخل 

الط ، فيتعني على الطبيـب إجراء العنـخل الط  دون احلصـــــــــــول على  
 يلك املوافقة. 

جيوز للننثخل القانوين للنريض يوكيخل نيـــــــم  يتو  مســـــــ ولية الرعاية 
ــتنري  ــحية الكاملة اا فيها إعطاء املوافقة املسـ ة عن املريض الذي مل الصـ

يتم الثامنة عشــرة ســنه ذكرًا كان أو أنثى وذلك بصــ ة م قتة، وبشــرط  
أن يربطـه صــــــــــــلة قراـبة )ألب أو األم حىت اـلدرجـة الـثانـية على أن يتم 

 ذلك اوجب يوكيخل رمسي موثق لدى ازهات املمتصة )لدولة.
م هذا ويف  يع األحوال إذا يعذر احلصــــــــول على املوافقة وفقاً ألحكا

ــأة الختاذ القرار  القانون يرفع الطبيب املبانيــــر للحالة األمر ملدير املنشــ
 املناسب، واا يراعي مصلحة املريض.
 ( 12املادة  

جيب على الطبيب التحقق من قدرة املريض الذهنية قبخل احلصــــول منه  
على املوافقة املســــــتنرية أو إبداء التوجيهات املســــــبقة بشــــــأن القرارات 

( من هذا القانون، وذلك من 30حته وفقاً ملا جاء )ملادة  املتعلقة بصـ
 خالل التثبت من اصه:

أن يكون املريض واعياً ومدركاً للزمان واملكان وهلويته الشـــمصـــية    -1
 وهوية من حييطون به.

ــة املرض،    -2 ــاب طبيعـ واســـــــــــتيعـ فهم  ــادراً على  قـ أن يكون املريض 
عروفة وا تنلة لكخل خيار  وا يارات املتاحة للعالج، واملضـــــــــاع ات امل

من ا يارات العالجية، وذلك اا يتناســـــــــــب مع ســـــــــــنه ودرجة يعلينـه  
 وطبيعة عنله.

ويف حال ختلف أي من الشرطني أعاله ال يعترب املريض يف حالة صحية  
 يسنح له إبصدار املوافقة املستنرية أو إبداء يوجيهات مسبقة.

الطبيــــب )لقيــــام  ــــ يلتزم  األحوال،  ذا التقييم واإلجراء يف ويف  يع 
حضـــــــــور نيـــــــــاهدين من األطباء أو من مزاويل املهن املســـــــــاعدة ملهنة  

 الطب، وأن يثبت ذلك يف ملف املريض الط .
 االلتزام بعدم إفشاء أسرار املريض 

 ( 13املادة  
حي ر على مزاول املهنة أن ي شي سرًا خاًصا )ملريض، سواء أكان هذا 

تشـــــــــ ه من خالل مزاولة مهنته، أم كان الســـــــــر قد هى إ  علنه أم اك
ــري هذا احل ر على   املريض قد ا تننه عليه، أم مسع به من غريه، ويســـــ
كخل من ايصـخل علنهم )لسـر من العاملني )ملنشـآت الصـحية املعنية أو 

 بغريها من ازهات، ومع ذلك جيوز إفشاء السر يف احلاالت اصيية: 
، أو النيـابـة العـامـة، أو ين يـذا ألمر مكتوب صــــــــــــادر من ا كنـة  -1

 إحدى جهات التحقيق املمتصة، أو عند املثول أمام يلك ازهات.
ــا خل واألمور الطبية الزوجية املتعلقة  حد الزوجني   -2 ــاء املســــــــ إفشــــــــ

للزوج اصخر، ويكون اإلفشاء ألحدمها نيمصيًا بعد أخذ املوافقة على  
إذا كان اإلفشــاء  ذلك كتابة من الزوج املع ، وال يشــ ط هذه املوافقة

 درًءا  طر صحي حمدق عن اصخر.  
ة أو   -3 ــد منع اريكاب جًر ــة بقصـ ــاء لل هات الرمسية املمتصـ اإلفشـ

 لإلبالغ عنها.
ا للقوانني واللوا ح   -4 التبليغ عن مرض من األمراض الســــــــــــاريـة طبقـً

واجبة االيباع الصــادرة  ذا ا صــو ، ويكون اإلفشــاء مقصــورًا على  
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( لســـــــــــنـة 8ازهـات اليت حتـددهـا الوزارة ووفقـاً ألحكـام القـانون رقم  
 م )الحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية.1969

ــره للشـــم  أو لل هة ووفق موافقة املريض كت  -5 ــاء سـ ابة على إفشـ
 النطاق الذي حيدده.  

ــيات مزاولة املهنة من يبادل املعلومات والبياانت   -6 ما يتطلبه مقتضــــ
ــأة   ــواء أكان ذلك بني الطاقم الط ، أم مع ازهاز اإلداري )ملنشــــــ ســــــ
القـــانوين يف احلـــاالت اليت  أم ممثلـــه  الصـــــــــــحيـــة، أم مع ذوي املريض، 

على أن يكون ذلك فينا بينهم ويف أضـــــــــيق احلدود يســـــــــتدعي ذلك،  
 و)لقدر الالزم ألداء واجباهم ومهامهم.  

حاالت العنف وســــــــــوء معاملة األط ال وفقاً ألحكام القانون رقم   -7
 يف نيأن حقوق الط خل.    2015( لسنة  21 
الســـــــــــن وفقــاً ألحكــام    -8 حــاالت اإلمهــال والعنف املوجهــة لكبــار 

 بشأن الرعاية االجتناعية للنسنني.  2016( لسنة  18القانون رقم  
ــدر قراراً بتحديد احلاالت الواجب اإلبالغ عنها،   وجيوز للوزير أن يصــــ

 وازهات اليت يتم التبليغ إليها، واإلجراءات الواجب ايباعها.
 ا  ورات على مزاول املهنة 

 ( 14املادة  
أي مريض أو  أو مســـــــــــــاعــدة،  ال جيوز للطبيــب أن ًتنع عن عالج، 

صـــــــــــاب، ويـقدب ـما ـقد حيـتاجـه من عـناـية إال إذا كـاـنت حـالـته خـارجـة  م
متاما عن اختصاصه أو كانت لديه أسباب ومربرات جدية ومعقولة هلذا 
ــة اليت يتوجــب فيهــا على   االمتنــاع، وذلــك فينــا عــدا احلــاالت الطــار 
ــعافات األولية  ــاعدة الطبية الالزمة وإجراء اإلســــــــ الطبيب يقدب املســــــــ

ــاب مـا مل يـتأكـد ـله وجود ومـتابعـة أطـباء خمتصـــــــــــني  للنريض أو امل صـــــــــ
وقـادرين على يقـدب ا ـدمـة الطبيـة والرعـايـة الصـــــــــــحيـة اليت حيتـاج هلـا  

 املريض أو املصاب.  
 ( 15املادة  

ــعار ا دمات اليت ي ديها، أو  حي ر على مزاول املهنة أن يعلن عن أســـــ
ــا خل   ــيلة من وســ النشــــر أو أي منتج، أو عالج، أو جهاز ط   ي وســ

اإلعالن، إال بعد احلصـــول على موافقة ازهة املمتصـــة )لوزارة، وجيوز  
ملزاول املهنة أن يعلن عن ن ســه وختصــصــه وجهة عنله وا دمات اليت 
ــول على يرخي  مزاولة املهنة وخالل مدة ال خي ،  ي ديها بعد احلصـ

 ويسري ما سبق على كافة املنشآت الصحية.
ــامـــة وااللتزام  خالقيـــات   ويف  يع األحوال يتعني اح ام اصداب العـ

ــية املريض يف اإلعالانت واالمتناع عن   ــوصـــــ املهنة وا اف ة على خصـــــ
ــبقية يف يقدب ا دمات الطبية أو يوفري   االدعاء )ألفضــــــــــلية أو األســــــــ
الرعاية الصــحية، وجيب أن ال يتضــنن اإلعالن أي إســاءة ألي مريض  

 نشأة صحية.أو مزاول مهنة أو جهة مهنية أو م
ويصـدر قرار من الوزير بتحديد وين يم قواعد ونيـروط ورسـوم اإلعالن  
ــة )لوزارة للن ر يف طلبات اإلعالن   ــوابطه وحتديد ازهة املمتصــــــ وضــــــ

 وإجراءات يقدًها ودراستها وإصدار املوافقة الالزمة هلا.

 ( 16املادة  
الكـــافـــة اإلعالن  ي وســـــــــــيلـــة أو طريقـــة عن األدويـــة أو  حي ر على 
املســـــــتحضـــــــرات أو ا لطات أو ال كيبات أو املنشـــــــطات أو األغذية 
املتعلقـــة   املعـــدات أو األدوات  أو األجهزة أو اصالت أو  ــة  ا ـــاصـــــــــــ
ــان قبخل  ــم اإلنســــــــ ــحية أو ازنالية وامل ثرة على جســــــــ )لنواحي الصــــــــ
احلصـــــــــــول على يرخي  ـبذـلك من ازـهة املمتصـــــــــــة )لوزارة على أن 

 وزير.يصدر بتحديدها قراراً من ال
كنا حي ر على الغري إجراء اســـــــتبيان أو اســـــــت تاء أو يقدب عروض أو 
خدمات أو إعالانت داخخل املنشــأة الصــحية وذلك ما مل يتم احلصــول  

 على موافقة خطية مسبقة من إدارة املنشأة يسنح بذلك.
 ( 17املادة  

 ة: حي ر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامخل إال يف األحوال االستثنا ية اصيي
 إذا كان اإلجهاض الزًما إلنقاذ حياة األم.  -1
 إذا كان استنرار احلنخل يضر بصحة األم ضررًا جسيًنا.  -2
إذا ثبت علنيًا أن ازنني ســــيولد مصــــاً) على بو جســــيم بتشــــوه   -3

ــول على   ــور عقلي ال يرجى الربء منه، وذلك بعد احلصـــــــ بدين أو قصـــــــ
 لزوجة على اإلجهاض.  موافقة مسبقة مكتوبة وصرحية من الزوج وا

ــ ى حكومي أو أهلي،   ــتشـــ وجيرى اإلجهاض وفقاً حلكم هذه املادة يف مســـ
ويتم بناًء على موافقة مكتوبة وموقعة )إل اع من قبخل زنة طبية يشــــكلها  
مدير املســــــتشــــــ ى من ثالثة أطباء متمصــــــصــــــني يف جمال أمراض النســــــاء  

ز لل نة االسـتعانة  والوالدة على أن يكون ر يسـها اسـتوى اسـتشـاري، وجيو 
األخرى.  ان حتتاجه من األطباء يف التمصصات 

ــاء   ــروط الواجب يوافرها يف أعضـــ ــأن الشـــ ــدر قرار من الوزير بشـــ ويصـــ
ــار إليهـا، واإلجراءات الواجـب اختـاذهـا، واملعـايري  الل نـة الطبيـة املشـــــــــ
الطبيـة الالزمـة واملعتنـدة إلجراء هـذه العنليـة، وذلـك )إلضــــــــــــافـة إ  

 الضوابط املن نة حلاالت الضرورة العاجلة.
 ( 18املادة  

حي ر على مزاويل املهنة إهناء حياة املريض مهنا كانت حالته الصــــــحية  
 وأاًي كان السبب، ولو طلب املريض ن سه ذلك.

وجيوز للطبيـب املمت  أو املعـاإ إعطـاء املريض أدويـة وعقـاقري طبيـة 
ــرط أن لتم يف آالم ومعاانة املريض، أو لزاي دة قدريه على حتنلها بشــ

يكون مرخصـــــة، وفقاً للضـــــوابط واإلرنيـــــادات الطبية املتبعة واملعتندة  
 بقرار يصدر من قبخل الوزارة.

 ( 19املادة  
حي ر إجراء كــافــة العنليــات وازراحــات والتــدخالت الطبيــة اليت من 
ــأهنا أن ي دي إ  يغيري نوع جنس الشـــــــم ، إال أنه جيوز إجراؤها   نيـــــ

ــ ــ يات احلكومية التابعة بغرض يصـ ــتشـ حيح نوع ازنس، وذلك يف املسـ
 للوزارة فقط، ووفقاً للضوابط واإلجراءات اصيية: 

ا ومشــتبًها يف أمره بني   -1  أن يكون انتناء الشــم  ازنســي غامضــً
 الذكورة واألنوثة.

أن يكون له مالمح جســـــدية خمال ة  صـــــا صـــــه ال ســـــيولوجية أو   -2
 ازينية.البيولوجية أو 
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أن يتم التثبــت من البنــدين األول والثــاين من هــذه املــادة اوجــب    -3
 يقارير طبية صادرة من الوزارة.

ــراحة من املريض أو من ًثله قانواًن    -4 ــحيح كتابة وصـ أن يقدم طلب التصـ
والتقارير املتوفرة.  إ  وكيخل وزارة الصحة، ويرفق )لطلب كافة املستندات 

ى إجراء هذه العنلية من قبخل زنة طبية يشكلها  يصدر املوافقة عل -5
الوزير من ثالثة أطباء متمصــــصــــني، على أن يكون ر يســــهم اســــتوى  
ــة الل نة، ويكون القرار مكتو)ً وموقعاً من كافة  ــاري يتو  رلسـ ــتشـ اسـ
أعضــاء الل نة متضــننًا حتديد جنس املريض واملوافقة على عنلية التصــحيح  

الطبي املريض.وفقاً للربويوكوالت   ة املعتندة  ذا الشأن ومصلحة 
ــية   -6 ــي للقيام )لتهي ة الن ســــ ــتعني الل نة بطبيب ن ســــ جيب أن يســــ

 الالزمة قبخل وبعد ذلك اإلجراء.
يصدر الل نة يقريرًا طبيًا بشأن حالة املريض وجنسه وذلك خالل  -7

أســـــبوعني من رري  إجراء عنلية التصـــــحيح وعلى ضـــــو ها يتم يعديخل 
 ستندات الرمسية.ويصحيح امل

يلتزم الوزارة إبصـدار نيـهادة يصـحيح يتضـنن كافة بياانت نيـهادة    -8
ًـة ويشـــــــــــار فيـها إ  نوع جنســـــــــــه قـبخل وبـعد إجراء  ميالد املريض الـقد
عنلية التصـــــــــحيح، ورري  التصـــــــــحيح، ونتا  ه ويدون فيها ملم   
بياانت قرار ويقرير الل نة، ويعترب هذه الشــهادة ذات ح ية يف إثبات 

وع وحتـدـيد ازنس، ويعترب مكنـلة لبـياانت نيـــــــــــهـادة امليالد ويعـتد  ـا ن
 قانواًن أمام كافة ازهات.

يلتزم الوزارة إبصـــــــدار نيـــــــهادة التصـــــــحيح املشـــــــار إليها يف البند    -9
الســابق خالل ف ة ال جتاوز نيــهرين من رري  إجراء عنلية التصــحيح،  

خــا  لــديهــا، ويقيــ د كــافــة البيــاانت واإلجراءات اليت متــت بســـــــــــ ــخل  
وي نيـر بنوع التصـحيح، ورر ه، وسـنده يف سـ خل ميالد املريض القدب 

 لدى وزارة الصحة.
يتم    -10 إليها يف البندين الســـــابقني  اوجب نيـــــهادة التصـــــحيح املشـــــار 

يقدب طلب بشــــأن يغيري االســــم إ  الل نة املنصــــو  عليها )لقانون رقم  
النســب ويصــحيـــــــــــــح  بشــأن ين يم إجراءات دعاوى    2010( لســنة  10 

ــطه   ــناً لوســـــ له ومال ـــــ ــناً مناسباً  ــتار اســـــ ــطة أن  ـــــ ــك نيريـــــ األمساء، وذلـــــ
 االجتـناعي وغيـر مكـرر بيـن إخويـه، ويصـدر الل نة قرارها يف الطلب

 ســـــــــــبــاب موجزة، و طر بــه املريض أو من ًثلــه قــانواًن عنــد مراجعــة  
ــمة طب ــلنه نســ ــخل من الل نة املذكورة واليت جيب عليها أن يســ ق األصــ

القرار، ويف حالة املوافقة على يغيري اســـم املريض ينشـــر رري  ومنطوق 
 القرار يف ازريدة الرمسية. 

 ( 20املادة  
حي ر على الطبيب القيام إبجراء عنخل ط  أو جراحي أو عالجي ألي 
إنســـــــان إذا كان من نيـــــــأنه أن ي دي إ  عدم اإلملاب هنا يًا ما مل يكن 

ــيبه، وجيب على  ذلك لضـــــــــرورة طبية  معتربة ي اداًي لضـــــــــرر حمقق يصـــــــ
الطبيب يف هذه احلالة احلصــول على موافقة كتابية صــرحية ومســبقة من 

 املريض وأن يتم إثبات الطلب والضرورة الطبية يف ملف املريض.

 ضوابط مزاولة املهنة 
 ( 21املادة  

لطب جيوز للطبيب إجراء كافة أنواع التصوير اليت يتطلبها مزاولة مهنة ا
بغرض يشـمي  أو عالج املريض أو ملتابعة حالته على أن يثبت ذلك 
وحي ظ ال ه الط  أو حي ظ يف أي مكان آخر آمن يصـون خصـوصـيته  

 وحيني سرية بياانيه.
وجيوز ملزاول املهنة إجراء أي نوع من أنواع التصـوير بغرض التعليم، أو 

أو   العلني،  النشـــــــــــر  أو  البحـــــث،  أو  أو التوثيق،  ا ربات،  لتبـــــادل 
املعلومات يف اجملال الط ، أو للتوعية الصــحية وذلك بشــرط احلصــول 
على موافقة مكتوبة وصــــــــــرحية من املريض، وجيب أن حيدد فيها غرض  
وحدود االســــــــتمدام والنشــــــــر، وذلك مع مراعاة عدم اإلفصــــــــا  عن  

 نيمصية وهوية املريض كلنا انت ت املصلحة املعتربة لذلك.
الغري يصـــــــــــوير املريض أو مزاول املهنـة يف أثنـاء يواجـدمهـا  وحي ر على  

)ملنشـأة الصـحية ألي سـبب من األسـباب، و ي وسـيلة من الوسـا خل،  
إال بعد احلصـول على موافقة خطية مسـبقة من املريض أو مزاول املهنة  

 من جهة، ومن إدارة املنشأة الصحية من جهة أخرى.
 ( 22املادة  

وصـ ات، والتقارير، والشـهادات الطبية اليت جيب على الطبيب كتابة ال
ــول املهنية   ــحة ودقيقة ووفقاً لدصـ ــورة واضـ  ت   ا أو يكلف  ا بصـ
ــ ة، أو يقريراً،   املتعارهب عليها يف اجملال الط ، وحي ر عليه إعطاء وصــــ

 أو نيهادة طبية مغايرة للحقيقة.
ه ،  ويف  يع األحوال جيب عليه أن يدون امسه، وصــ ته، ومســتواه امل

وازهة اليت يعنخل  ا، ورري ، ووقت إصــــــــدار الوصــــــــ ة أو التقرير أو 
الشــهادة الطبية، وعليه أن ًهر ذلك بتوقيعه، وحت ظ نســمة من ذلك 

 )مللف الط  ا ا  )ملريض.
 ( 23املادة  

ختضـــــــــــع كــافــة العنليــات ازراحيــة أو التــداخالت الطبيــة وفقــاً للنوع، 
ــوابط واملعايري اليت حيددها الوزير  والتمصــــ ، واحلالة للشــــروط وا لضــ

بقرار منه حســـب احلاجة لذلك، وبعد اســـتطالع رأي رؤســـاء األقســـام 
املمتصـة يف القطاع احلكومي، والتشـاور مع العاملني يف القطاع األهلي  

 يف ذات اجملال. 
على أن يلتزم ممارع ازراحات والتدخالت الت نيلية ابانيــــرة إجرا ها 

لــذلــك وفقــاً  وفقــاً لتمصـــــــــــصـــــــــــــه املر  ــه بــه، وأن يكون م هالً  ل خ  
لالنيــ اطات والضــوابط اليت ين نها ويصــدر  ا قرار خا  بذلك من 
الوزير، وجيب عليه يف  يع األحوال احلصـــــول على املوافقة املســـــتنرية 
من املريض كتابة مرفًقا  ا الرســـــــــومات والصـــــــــور واملقايســـــــــات وكافة 

 ه، ويكون التزامه هو بذل املســــــتندات ذات الصــــــلة )ملت ق على إجرا
 العناية احلريصة.

 ( 24املادة  
ــة الصـــــــــــحيــة املنزليــة وعن بعــد،  جيوز يقــدب ا ــدمــات الطبيــة والرعــاي
ــت ادة من اســـــتمدامات الذكاء االصـــــطناعي والتقنيات املتطورة  واالســـ
وااليصـــاالت احلديثة والوســـا خل الرقنية والوســـا ط االلك ونية، ويضـــع 

 والضوابط الالزمة لذلك.الوزارة االني اطات 
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جراءات ال نيــة واإلداريــة إلويتو  الوزارة حتــديــد األســـــــــــس واملعــايري وا
ــ ة واألجنة   ــا خل ا الاي ازذعية واألنســ الالزمة لتن يم التعامخل مع مســ
والتلقيح الصـــــناعي واإلخصـــــاب لتوفري االســـــتمدام العالجي الســـــليم 

 دولة. واصمن، وذلك اا يتوافق مع الن ام العام يف ال
ــاً  وفقـــ والتكنيلي  التقليـــــدي  الطـــــب  ومزاولـــــة  يرخي   الوزارة  وين م 

 لالني اطات والضوابط اليت حتددها ال حة خاصة يصدر بذلك.
 ( 25املادة  

ُيشـــــــكخل )لوزارة بقرار من الوزير زنة دا نة ختت  بوضـــــــع الضـــــــوابط 
واإلرنيــــــادات واق ا  إصــــــدار اللوا ح واألدلة االســــــ نيــــــادية املتعلقة  

اب وأخالقـيات وأعراهب مزاوـلة املهـنة وحتـديثهـا ويطويرهـا اـا يتوافق  آبد
مع املســــــت دات ا لية والعاملية ومتابعة االلتزام بتن يذها على أن متثخل  
بعضــــــــــوية الل نة كليات الطب والقطاعات الطبية احلكومية )لوزارات 
ــة ذات  املهنيـ ــام  العـ الن ع  ــات  ــاع الط  األهلي و عيـ والقطـ ــة  املمتل ـ

 لصلة بتقدب الرعاية الصحية.ا
 ال صخل الرابع 
 حقوق املريض 

 ( 26املادة  
للنريض احلق يف يلقي ا دمات الطبية والرعاية الصـحية الشـاملة وفًقا 
ــمي  والعالج   ــنخل الوقاية والتشـــ ــت داها ويشـــ ــول الطبية ومســـ لدصـــ

 والتأهيخل والتوعية واإلرنياد.
 ( 27املادة  
ة ودقة بكخل ما يتعلق حبالته الصــــحية  للنريض احلق يف يبصــــريه بكخل أمان 

( من هذا القانون، وعلى الطبيب حتري  10وفقاً ملا نصـــــت عليه املادة   
الدقة والصــــــــدق واألمانة يف إخباره )حلالة املرضــــــــية وطبيعتها ومراحلها  
حــدوثهــا واإلجراءات   النــادر  ا تنلــة غري  وأســـــــــــبــا ــا ومضـــــــــــــاع ــاهــا 

العالجية وفوا   ــها، ويعري ه  التشميصية واألساليب  ــــ ــخل منــ ــــ ــــ ــــ د وخماطر كــ
ــحة،   ــطة وواضــــ ــبة وا يارات املتاحة بطريقة ال قة ومبســــ املناســــ )لبدا خل 
وذلك )لقدر الذي يســــــنح به حالته ازســــــدية والن ســــــية، وإذا طرأت  
ــتدعي اختاذ قرارات جديدة جيب إعالم املريض أو من  يســــ ــت دات  مســــ

 ال فينا عدا احلاالت الطار ة. ًثله قانوانً  ا، وفًقا ملا يقتضيه وروهب احل
 ( 28املادة  

ــحية اليت  ــأة الصـ جيب أن يكون لكخل مريض ملف خا  به لدى املنشـ
قدمت له العالج أو االســــتشــــارة أو ا دمة أو الرعاية الصــــحية، يوثق 
ــحية، وجيب  فيه كافة املعلومات والبياانت املتعلقة )ملريض وحالته الصـ

والتحــاليــخل اليت أجريــت أن يقيــد )مللف اإلجراءات وال حو  صـــــــــــــات 
للنريض والنتا ج والتشــــــــــميصــــــــــات اليت أســــــــــ رت عنها والعالجات  
واإلرنيــــادات اليت يلقاها واملراجعات واملتابعات اليت متت وكذلك بيان 
الطبيــة الــدا نــة وامل قتــة اليت ا يركيبهــا  األجهزة واملعــدات واألدوات 

 واستمدامها جبسم املريض.
يقرير ط   ــانوانً طلـــب احلصـــــــــــول على  قـ أو من ًثلـــه  وحيق للنريض 
م صـخل أو خمتصـر وذلك وفقاً للغرض من التقرير، ويف حدود طلبه من 
ــأة   ــرهب على حالته أو من يكل ه إدارة املنشــــــــ الطبيب املعاإ أو املشــــــــ
بـذلـك، ويلتزم الطبيـب يف هـذه احلـالـة بتزويـده )لتقرير من واقع مل ـه  

دب طلـب مكتوب منـه أو من ممثلـه القـانوين إلدارة الط  نيـــــــــــريطـة يقـ
 املنشأة، وحت ظ نسمة من ذلك التقرير املقدم للنريض )مللف الط .
ــمة من التقارير أو نتا ج  ــول على نسـ ــاً طلب احلصـ وحيق للنريض أيضـ
ال حوصـات أو التحاليخل أو العالجات وكذلك ال وايري والرسـوم الطبية 

ــة به، ويلتزم إدارة ا ــأة الصــــحية بتزويده اا طلب، ويصــــدر ا اصــ ملنشــ
 الوزير قرارًا بتحديد الرسوم واإلجراءات املن نة ملا سبق.

 ( 29املادة  
ــأن   ــبقة بشـ املسـ ــحية إبداء التوجيهات  ــأة الصـ حيق للنريض عند دخوله املنشـ
ــحية وذلك بعد التحقق من قدريه الذهنية   ـــ اختاذ القرارات املتعلقة حبالته الصـ

ــريطة أن يدوهنا كتابة  12املبني يف املادة  على النحو   ـــ ( من هذا القانون، ونيـ
اإلجراءات   إثبـــات كـــافـــة  وجيـــب  الوزارة،  قبـــخل  من  هلـــا  املعـــد  للننوذج  وفقـــاً 

 والتوجيهات وح  ها يف ملف املريض الط  ويشنخل اصه:
لتنثيـله ـقانوانً يف    -1 ـــــــــم  كـاـمخل األهلـية أو أكثر أو جهـة حمـددة  يعيني نيـ

ويلزم يف هذه احلالة احلصول  التصرهب واختا الطبية اليت حيددها،  ذ اإلجراءات 
 على موافقة مكتوبة من ذلك الشم  أو يلك ازهة قبخل االعتداد  ا.

رفض أو قبول كـخل أو جزء من أي إجراء ط  حيـدده املريض بعـد   -2
 يبصريه  مهيته الطبية وأثره على حالته الصحية.

ية أو يطوراها وح بها عنه،  عدم إعالمه بتشــــمي  حالته الصــــح  -3
 نيريطة أن يكون من غري الناقلني ملرض ُمعٍد.  

 ( 30املادة  
ــبقة أو  ــتنرية أو التوجيهات املســــــ للنريض احلق يف رفض املوافقة املســــــ
العــدول عنهــا يف أي وقــت دون حــاجــة لبيــان الســـــــــــبــب، وجيــب على 

ــحية اح ام إراديه وإثبات ذلك ــأة الصــــــ يف   ال ريق الط  وإدارة املنشــــــ
ــذات اإلجراءات املقررة  بـ ــك  ــب، ويتم ذلـ )لعواقـ ــه  ــد إعالمـ بعـ ــه  مل ـ

 ألعناهلا وفق هذا القانون.
ويف حـاـلة رفض املريض أو عـدوـله عن أي إجراء ط  ي ـخل الطبـيب ملتزمـاً  

 )لقيام بواجبايه جتاه املريض من خالل عرض بدا خل طبية لرعاية صحته.
 ( 31املادة  

امل القـــانوين عن  الطبيـــة، وجيوز أن يُزود املنثـــخل  ريض بكـــخل املعلومـــات 
 يـَُزود القاصر )ملعلومات كلها أو بعضها وفقاً لسنه وقدريه الذهنية.

 ( 32املادة  
يف اجملــال   أو عنليــة  علنيــة  أو يطبيقــات  أو جتــارب  أي أحبــاحل  إجراء  حي ر 
ــــــبقة   ــــــول على موافقة خطية مسـ ــــــان إال بعد احلصـ ــــــم اإلنسـ الط  على جسـ

ًثله قانوانً، وذلك وفقاً للضـوابط والشـروط واإلجراءات  وصـرحية منه أو ممن  
 وب خي  من ازهة اليت حيددها الوزير بقرار يصدر  ذا الشأن.  

وحي ر إجراء أي عنليـات أو أحبـاحل أو جتـارب أو يطبيقـات خـاصــــــــــــة  
 بعنليات االستنساخ البشري.

 ( 33املادة  
 للنريض أو من ًثله قانوانً احلق يف:  

احلصـــــــــــول على املعلوـمات املتعلـقة ) ـدـمات الطبـية اليت يـقدمـها    -1
املنشــــــــــــأة الصـــــــــــحيـة املعنيـة، وعن التكـاليف املـاليـة التقريبيـة املتوقعـة 

 لعالجه، واملبالغ اليت يتحنلها ازهات الضامنة من هذه التكاليف. 
احلصــــــول على ا دمات الطبية املتوفرة يف املنشــــــأة الصــــــحية من   -2
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ط  متمصـــــــــــ  وم هخل علنياً وعنلياً ومهنياً طبقاً للقوانني قبخل فريق 
 واللوا ح والقرارات املعنول  ا.

معرفـة أمسـاء وووـا ف ودور كـخل من يقوم على عالجـه ورعـايـته من   -3
 األطباء أو غريهم من مزاويل املهن املساعدة.

معرفة خطة عالجه املوضــوعة من قبخل ال ريق الط  املعاإ ورري    -4
ــحية أثناء  نقله   ــحية وكي ية متابعة حالته الصــ ــأة الصــ وخروجه من املنشــ

 مراجعته الدورية بعد ا روج من املنشأة.
احلصـــــول على بي ة صـــــحية آمنة وفاعلة داخخل املنشـــــأة الصـــــحية    -5

 خالل ف ة يلقيه ا دمات الطبية من قبخل مزاويل املهنة.  
شــأة الصــحية  احلصــول على خدمات ال  ة املتاحة على ن قة املن  -6

 يف األحوال اليت يستدعي ذلك.
 ال صخل ا امس 
 املس ولية الطبية 

 ( 34املادة  
ال يســــأل الطبيب عن النتي ة اليت يصــــخل إليها املريض ما دام قد بذل 
العـناـية الالزـمة وزـأ إ   يع الوســـــــــــاـ خل املـتاحـة ـله، واليت يســـــــــــتطيعـها 

قاً لدرجته، وي  ض أن يتبعها من كان يف مثخل وروفه وختصـــــــصـــــــه، ووف
 ومستواه العلني، والعنلي، وامله  عند يشمي  املرض أو عالجه.

 ويقوم مس ولية الطبيب يف احلاالت اصيية: 
إذا اريكـب خطـأ نتي ـة خمـال تـه أو جهلـه  صـــــــــــول الطـب ال نيـة   -1

 الثابتة وقواعده األساسية أو هاونه يف ين يذها.
أحبـاأً أو جتـارب أو يطبيقـات غري إذا أجرى على جســـــــــــم املريض    -2

مرخ  له القيام  ا من قبخل ازهة املمتصــــة )لوزارة أو دون احلصــــول  
 على موافقة خطية مسبقة وصرحية من املريض.

ــري الطبيب يف بذل العناية الالزمة لرعاية   -3 إذا ثبت إمهال أو يقصــــــــ
 ومتابعة حالة املريض الصحية وعالجه.

ط     -4 أي عنــــخل  أجرى  املن نــــة  إذا  للقرارات  ــة  ــال ــ )ملمــ ملريض 
 والصادرة من الوزارة  ذا الشأن.

إذا أجرى عنليــة جراحيــة أو وصـــــــــــف أو طبق أو أعطى عالجــاً    -5
 ملريض دون أن يكون متمصًصا وم هاًل لذلك.

إذا اســـــــــــتمـدم أجهزة أو معـدات أو آالت أو أدوات طبيـة دون   -6
االحتـياطـات الالزمـة  علم أو ـيدرـيب كـاهٍب الســـــــــــتعنـاهلـا أو دون اختـاذ  
 والك يلة انع حدوحل ضرر جراء هذا االستعنال.

 وال يقوم مس ولية الطبيب يف احلاالت اصيية: 
ــبب فعخل املريض    -1 ــرر الذي حلق )ملريض كان بســـ إذا ثبت أن الضـــ

 ن سه أو إمهاله.
ــبب رفض املريض    -2 ــرر الذي حلق )ملريض كان بسـ إذا ثبت أن الضـ

ه أو عدم ايباعه للتعلينات الصـادرة إليه من قبخل للعالج أو امتناعه عن
أي طبيب خمت  يشرهب أو يبانير عالجه بشرط أن يتم إثبات ما سبق 

 ال ه الط  يف حينه.
إذا وقع الضــــــــــرر )ملريض نتي ة إخ ا ه ملعلومات جوهرية متعلقة    -3

 حبالته الصحية عن الطبيب الذي يبانير أو يشرهب على عالجه.  

ر عن خطأ مرفقي أو ســـبب خارجي عن الطبيب ال إذا نتج الضـــر   -4
 يد له فيه.

إذا وقع الضرر )ملريض نتي ة اصأر واملضاع ات الطبية املتعارهب   -5
 عليها أو غري املتوقعة يف جمال املنارسة الطبية.

إذا ايبع الطبيب أسـلوً) طبيًا معينًا يف التشـمي  أو العالج خمال اً   -6
ــلوب الذي ايبعه  لغريه من األطباء يف ذات ــا ، مادام األســـــ االختصـــــ

 مت قاً مع األصول الطبية املتعارهب عليها يف هذا اجملال.
ــاعـدة عـند   -7 إذا وقع الضـــــــــــرر يف أثـناء قـيام الطبـيب بواجـب املســـــــــ

 حدوحل الكوارحل أو حاالت الطوارئ العامة.
ويلتزم مزاولو املهنــة بــذات التزامــات الطبيــب، وذلــك )لقــدر املنكن 

يهم، ويقع )طالً كـخل ايـ اق أو نيـــــــــــرط يتضـــــــــــنن حتـدـيًدا أو يطبيـقه عل
 يقييًدا حلاالت املس ولية املشار إليها أو إع اًء منها.

 ( 35املادة  
يلتزم الوزارة وازـهات احلكومـية األخرى املـقدـمة للمـدـمات الصـــــــــــحـية 
بتن ـيذ األحكـام الـباية الصـــــــــــادرة ضـــــــــــد مزاويل املهـنة لديـها عن ا طأ  

لســــداد من البند ا ا  ايزانية ازهة اليت يتبع الشــــمصــــي واملرفقي )
هلا مزاول املهـنة، أو من صــــــــــــندوق التعويضـــــــــــات عن األخطـاء الطبية  
ــأ بقرار من الوزير، على أن حيدد فيه قينة   ــية والذي يُنشـــــــ الشـــــــــمصـــــــ
ونيــروط ونيــرا ح االنيــ ار الشــهري الذي يلتزم به مزاولو املهنة لتعزيز  

االنيـــ ار من قبلهم، وللوزارة كامخل    الصـــندوق، وال حيق اســـ داد قينة
 احلق يف إداريه والتصرهب فيه.

وجيوز للوزارة أن يســـــــــتعني بغريها من امل ســـــــــســـــــــات، أو ازهات، أو 
الشــركات احلكومية لتويل إدارة الصــندوق املشــار إليه، كنا جيوز هلا أن 
يضــــــــيف للصــــــــندوق انيــــــــ اكات مزاويل املهنة العاملني لدى ازهات 

 ى.  احلكومية األخر 
 وال جيوز للوزارة الرجوع على مزاول املهنة املش ر لديها.

 جهاز املس ولية الطبية 
 ( 36املادة  

ينشـأ جهاز يسـنى  جهاز املسـ ولية الطبية( ويكون له نيـمصـية قانونية 
ــتواه  اعتبارية، وميزانية ملحقة، ويرأع ازهاز طبيب مت رغ ال يقخل مســـــ

ــتشــــــاري يعني بدرجة وكيخل وزارة، وي عاونه طبيب مت رغ ان بًا له عن اســــ
ــوم بتعيني الر يس وان به  ــدر مرسـ ــاعد، ويصـ يعني بدرجة وكيخل وزارة مسـ
من جملس الوزراء بناًء على يرنيــــــــيح الوزير، وذلك ملدة أربع ســــــــنوات  
الوزارة  ــاديني يف  القيـ الوزير برأي  ــأنس  ــد، ويســـــــــــتـ ــديـ للت ـ ــة  ــابلـ قـ غري 

 وجبنعيات الن ع العام ذات الصلة قبخل ال نييح.  
 ًثخل الر يس ازهاز أمام الغري. و 

 ويكون لل هاز وزانه مقر مستقخل حُيدد بقرار من جملس الوزراء. 
 ( 37املادة  

الل ـــان اليت  املســـــــــــ وليـــة الطبيـــة دون غريه ومن خالل   ت  جهـــاز 
يشـــــكلها إببداء الرأي ال   يف كافة املوضـــــوعات اليت يعرض عليه من 
ــااي،   خالل الشـــــــــــكـاوى، والبالغـات، وا ـاضـــــــــــر، والتقـارير، والقضـــــــــ
املهنيـة املريكبـة من  والـدعـاوى املتعلقـة )ألخطـاء الطبيـة، واملمـال ـات 

نة، أو أصـــــــحاب املنشـــــــآت الصـــــــحية، أو مديريها من قبخل مزاويل امله
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حيث حتقق ا طأ الط  أو املمال ة املهنية من عدمه ســــــواء يف القطاع 
إن ثبتــت  احلكومي أم األهلي مع بيــان وجــه وطبيعــة ا طــأ واملمــال ــة 
ويقينها وحتديد املســـــــــ ول أو املســـــــــ ولني عنه فنيًا ويقدير األضـــــــــرار 

ــحية امل يبة عليها وبيان آأرها ويوقيع العقو)ت التأديبية املقررة   الصــــــــ
يف هذا القانون اا يتناســـــب مع جســـــامة وطبيعة ومدى يكرار املمال ة  

 أو ا طأ إن كان لذلك مقتضى.
 ( 38املادة  

ًـارع انـ ب ر يس ازهـاز كـافـة الصـــــــــــالحـيات املقررة  ـذا القـانون يف 
 ك كتابة.حالة غياب الر يس أو عند ي ويضه بقرار أو يكلي ه بذل

ــري جدول أعنال   ــ ولية الطبية أمانة عامة يتو  حتضــ ويكون زهاز املســ
اجتنـاعـات زـاهنـا ويوجـيه اـلدعوات وح ظ املســـــــــــتـندات وين يم كـافـة 

 ني وهنا وكخل ما يلزم لسري أعناهلا وزاهنا.
كنـا ختت  األمـانـة العـامـة اعـاونـة ر يس ازهـاز وان بـه وزـانـه ومتـابعـة  

 ين يذ القرارات الصادرة عنهم.  
االنتــداب والتعيني والتعــاقــد مع من يرى االســـــــــــتعــانــة   وحيق لل هــاز 

 خبدمايه.
 ( 39املادة  

يقوم ر يس ازهاز بتشـكيخل زنة أو زان لن ر املوضـوعات ا الة إليهم 
ار إليـها على أن يكون أعضـــــــــــاؤها من ذوي ا ربة من ازـهات املشـــــــــــ

 واالختصا  فينا يعهد إليهم وذلك على النحو اصه:
ثالثة أطباء متمصـــــصـــــني أو لديهم ا ربة الطبية الكافية للبت يف   -1

 املوضوع املعروض على ازهاز.  
حمام من إدارة ال توى والتشــــــريع ال يقخل مســــــتواه عن مســــــتشــــــار    -2

ــتاذ يف القانون من إحدى كليات احلقوق أو القانون أو  مســــاعد أو أســ
ــ  يف جمال القانون ذي خربة عنلية أو مهنية ال يقخل عن   أي متمصــــــــ

 مخس عشرة سنة.
خبري ط  من إحـدى كلـيات الطـب متمصـــــــــــ  أو ـلدـيه خربة يف   -3

 جمال املوضوع املعروض على ازهاز.
 طبيب خمت  يف جمال الصحة املهنية.  -4
 طبيب نيرعي.  -5

  ازهاز لكخل زنة )حثًا قانونيًا ملعاونتها يف القيام )إلجراءات و صــــ
 القانونية، ومووً ا إداراًي للقيام  عنال السكرررية.

الل نة بشــــــرط أن ال يقخل عددها   ــاء  وجيوز لر يس ازهاز يغيري عدد أعضــــ
فرداًي من بينهم ال  ات املشــــــار إليها يف   عن مخســــــة وأن يكون يشــــــكيلها 

 ويتم اختيارهم وفًقا لطبيعة املوضوع املعروض وآأره.  هذه املادة،
 ( 40املادة  

لل هاز أن يســـــــــتعني  ي جهة طبية أو مهنية أو علنية وذلك لتزويده  
أو اق ا  أمساء األطباء أو ا رباء أو املمتصني بن ر املوضوع املعروض 

 على ازهاز.
 ( 41املادة  

زهاز أن يشــــــــــارر يف ال جيوز ألي عضــــــــــو يف الل نة اليت يشــــــــــكلها ا
املــداوالت، أو التصـــــــــــويــت، أو اختــاذ أي إجراء، أو قرار، أو اإلدالء 
ــرة أو  ــلحة مبانيـ ــة على الل نة يكون له فيها مصـ برأي يف حالة معروضـ

غري مبانيــــــــرة، أو بينه وبني أحد أطرافها صــــــــلة قرابة أو مصــــــــاهرة إ  
ــابقة، أو اريب ــا ية أو مهنية سـ ــومة قضـ اط بعنخل  الدرجة الرابعة، أو خصـ

 جتاري أو مه  حايل أو سابق.
 ( 42املادة  

ال جيوز يغيري أعضاء الل نة اليت يشكلها ر يس ازهاز أو ان به يف أثناء  
 مبانيرة أعناهلا إال يف احلاالت اليت يستوجب ذلك، ومنها:

حالة يعارض املصــاا الذي ي هر بعد يشــكيخل الل نة على النحو   -1
 املبني يف هذا القانون.

 استقالة عضو الل نة أو ينحيه الستشعاره احلرج.  -2
غياب عضـــــو الل نة ألكثر من ثالثة اجتناعات دون عذر جدي   -3

 ومقبول.
 الوفاة أو املرض املانع من أداء أعنال الل نة.  -4
ة خملة )لشرهب أو األمانة.  -5  ثبوت إدانته قضا يًا جبًر

 ( 43املادة  
التحقق من عدم وجود يعارض مصـاا  جيب على ر يس ازهاز أو ان به  

بني املرنيحني لعضوية الل نة واملوضوع املعروض عليها وأطرافه، وجيوز  
ــة لتزوـيدهم )لبـياانت واملعلوـمات الالزـمة   هلم خمـاطـبة ازـهات املمتصـــــــــ
للتحقق من يلك الشــروط أو احلاالت قبخل يشــكيخل الل نة كلنا أمكن 

 الل نة أو عند يغيريهم.  ذلك، ومن مث البت يف مسألة يعيني أعضاء
ــاء الل نة وأحد  ــاا بني أحد أعضـ وعند ثبوت وجود حالة يعارض مصـ
األطراهب أو املوضـــــــــــوع حمـخل البحـث والن ر وجـب عليـه التنحي فورًا 
سـواء أكان ذلك من يلقاء ن سـه أم بناًء على طلب يقدمه ذوو الشـأن 
إ  ر يس ازهاز يوضـــــــح به وجه التعارض من مصـــــــلحة أو صـــــــلة مع 

 إرفاق ما يثبتها.
وعند ذ جيب على ر يس ازهاز أو من ينوب عنه أن يعني عضـًوا بدياًل 
بعد التحقق من عدم وجود أي صـلة أو مصـلحة وفًقا ملا سـبق بيانه يف 

 العضو البديخل.
 ( 44املادة  

ــر خا  ومطبوع معد   الل نة اليت يشــــكلها ازهاز يف حمضــ يدون اجتناعات 
 لذلك ويوقع عليه عقب كخل جلسة كافة أعضاء الل نة احلاضرين.  

ويعترب اجتناعات الل نة وحماضــــــرها وقرارها ويقاريرها ســــــرية وال جيوز  
إفشــــاء أو اســــتمدام املعلومات الواردة فيها أو نشــــرها إال وفًقا ملا هو  

 يف هذا القانون.مقرر  
ــتدعاء ومساع إفادة املريض أو ذويه أو من ًثله   وجيب على الل نة اســـــ
قانوانً، وكذلك املشـــكو يف حقهم من مزاويل املهنة، وكخل من يســـتدعي  

 مساع إفادهم من الطاقم الط  املع  والشهود.
ــف الط  أو يكليف أي  وحيق لل نة القيام إبجراءات ال ح  والكشـــ

 لك.جهة خمتصة بذ
ولل نة أن يدعو حلضــــــــور اجتناعاها من يرى االســــــــتعانة  م دون أن 
يكون هلم حق التصـــــــــــويــت، وجيوز أداء الشـــــــــــهــادة أمــام الل نــة اليت 

 يشكلها ازهاز بعد حلف الينني.
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وجيوز حضـــــــــــور ممثــخل عن ازنعيــات املهنيــة الطبيــة املرخ  هلــا قــانوانً  
أي مال يقــــدب  حق  الل نــــة ويكون للننثــــخل  أو اجتنــــاعــــات  ح ــــات 

 معلومات مكتوبة إ  الل نة.
وإذا مل حيضـــــر املمالف أمام الل نة رغم إخطاره، جاز إصـــــدار التقرير  

 يف غيبته حىت لو يضنن يوقيع عقوبة بديبية عليه.
 ويصدر قرارات الل نة ويقريرها بعد موافقة ويوقيع أغلبية أعضا ها.

 ( 45املادة  
احلق   ازهــــــاز-لـل ـنــــــة  طريق  الـب  -عن  واملـعـلومــــــات  طلــــــب  يــــــاانت 

ــتندات اليت يراها ضـــــــرورية ألداء مهامها وكذلك طلب يزويدها  واملســـــ
)لرأي ال   من أي جهـة حكوميـة أو خـاصــــــــــــة، وعلى يلـك ازهـات 
التعــاون مع ازهــاز واالســـــــــــت ــابــة إ  طلبــايــه وين يــذهــا وفقــاً للقوانني 

 املعنول  ا.
هــات واملراكز  خمــاطبــة اهلي ــات واز  -عن طريق ازهــاز  -وحيق لل نــة  

ــة يف اجملـال الط  والصـــــــــــحي والعلني بغرض   األجنبـية املتمصـــــــــــصـــــــــ
 املساعدة أو االستعانة أو املشورة.  
 ( 46املادة  

جيوز لر يس ازهاز بقرار مســـــبب يصـــــدره إيقاهب يرخي  مزاولة املهنة  
يف القطاع احلكومي واألهلي إيقافاً م قتاً ملدة ثالثني يوماً، وله أن جيدد 

ملدة مماثلة أو ملديني متتاليتني حبد أقصـــــى  يســـــعني يوماً( حلني اإليقاهب 
ال صــخل يف املمال ة املنســوبة إ  من ا إيقافه، وذلك بشــرط أن يكون 
املمال ة املنســــوبة ملزاول املهنة جســــينة أو خطرة أو مكررة وأن يوجد 

 قرا ن جدية أولية يدل على حدوثها واريكا ا.
مزاو  ــار  إخطـ ــاز  ازهـ ــب على  ال اخي  وجيـ املوقوهب وإدارة  ــة  املهنـ ل 

ــحية اليت يعنخل  ا املوقوهب بذلك القرار وكلنا   ــأة الصـ ــحية واملنشـ الصـ
 ا جتديده.

 وال يوقف صرهب رايب مزاول املهنة خالل مدة الوقف.
 ( 47املادة  

جيوز لل نــة عن طريق ازهــاز أن يطلــب من النيــابــة العــامــة أو ا كنــة 
 واألفراد بتن يذ قراراها واليت يراها ضرورية ألداء مهامها.إلزام ازهات  

 ( 48املادة  
يصــــــدر الل نة اليت يشــــــكلها ازهاز يقريراً م صــــــالً بشــــــأن املوضــــــوع 
املعروض عليها خالل ف ة ال جتاوز يســــــــعني يوًما من رري  يشــــــــكيلها  
وذلــك بعــد وصـــــــــــول التكليف أو الطلــب إليهــا، وجيوز لل نــة طلــب 

دار التقرير ملدة مماثلة أو أقخل، على أن يرسـخل التقرير فور  التنديد إلصـ
 االنتهاء منه من قبخل الل نة إ  ازهاز بشكخل سري.

وجيب أن يتضـــــــــــنن التقرير اإلجراءات اليت قامت  ا الل نة والنتي ة  
اليت يوصــــلت إليها واألســــباب واألدلة اليت بنيت عليها النتي ة، والرد  

 الع اضات الواردة إليها واملقدمة لديها.على الطلبات واملالح ات وا
ــتقخل عن يقريرها ال  ،   ــاريف أعناهلا يف يقرير مســـ ويقدر كخل زنة مصـــ

 وحيدد ذلك بقرار من ر يس ازهاز.  

 ( 49املادة  
الطبيــــة  املل ــــات  االطالع على  التحقيق  أثنــــاء  للنشـــــــــــكو يف حقهم 

 والتقارير واألدلة املطروحة.
ــأن  ــاهم لل نة  وجيوز لذوي الشـــــ يقدب دفاعاهم ومالح اهم واع اضـــــ
 اثناء ن رها للنوضوع.

وجيب على ازهاز أن يســلم ذوي الشــأن نســمة من يقرير الل نة فور  
ــدوره خالل ف ة ال يت اوز ثالثني يوماً،   ــدوره، أو أن  طرهم بصــــــ صــــــ
وجيوز لل هاز االســـــــــــتعانة )زهات احلكومية أو الشـــــــــــركات الت ارية  

 طار.لتن يذ اإلخ
وجيوز لذوي الشــأن االع اض على التقرير لدى ازهاز اذكرة مســببة خالل  

 مخسة عشر يوماً من رري  استالمهم للتقرير أو إخطارهم بصدوره.
ويصـــــــــــبح التقرير هنـا يـاً إذا مل يع ض عليـه خالل املـدة املـذكورة، فـ ذا 
اع ض أي من ذوي الشــــــــــــأن على يقرير الل نـة خالل املـدة ا ـددة 
جيـب على ازـهاز إعـادة حبـث املوضـــــــــــوع مرة أخرى عن طريق يكليف 
زنة أخرى لن ر االع اض، يتم يشــــــكيلها )النيــــــ اطات واالعتبارات  

 اليت يراها مناسبة اا ال  الف األحكام املقررة  ذا القانون.
ــادر من الل نـة بعـد فح  االع اض    وجيـب أن يتنـاول التقرير الصـــــــــ

اض املطروحـة ويكون ذلـك التقرير هنـا يـاً و طر الرد على أوجـه االع  
 به ذوو الشأن خالل املدة و)لطريقة املقررة  ذا القانون.

وحيت ظ ازهاز بنســـــ  طبق األصـــــخل من كافة التقارير اليت يصـــــدر عن  
 الل ان التابعة له.

 ( 50املادة  
يلتزم  يع ازهـات واملنشـــــــــــآت الصـــــــــــحـية احلكومـية واألهلـية بتن ـيذ 

 ت والعقو)ت الصادرة اوجب هذا القانون.القرارا
 ( 51املادة  

ـــــــــاءجيب على ر يس ازهاز وان به والعاملني به  الل ان التابعة له   وأعضـ
االلتزام بســـرية املعلومات اليت حيصـــلون أو يطلعون عليها ضـــنن نطاق 
يلــــك  أداء  يوق هم عن  أو  يرر  االنتهــــاء أو  بعــــد  حىت  أعنــــاهلم  أداء 

 م استمدام يلك املعلومات إال وفقاً للقانون.األعنال، وال جيوز هل
 ( 52املادة  

حي ر التـدخـخل يف عنـخل ازهـاز أو الل ـان التـابعـة لـه من النـاحيـة ال نيـة 
 أو عرقلة سري العنخل فيها.

 ( 53املادة  
ــاء الل ـان مكـافـآت مـالـية مقـاـبخل أعنـاهلم يف كـخل زـنة بعـد  ًنح أعضـــــــــ

 حيدده جملس الوزراء بقرار منه.االنتهاء من أدا ها وذلك وفقاً ملا  
 ( 54املادة  

ينشـــــأ ســـــ خل خا  لقيد كافة بياانت الشـــــكاوى وا اضـــــر والقضـــــااي  
ــا ية املتعلقة  خطاء ومســــــــــ ولية   والتقارير والقرارات واألحكام القضــــــــ

 مزاويل املهنة وأصحاب املنشآت الصحية ومديريها.
وحت ظ لدى ازهاز    ويدون كافة بياانت أطراهب الشـكاوى وا اضـر والقضـااي 

ين يًذا ألحكام هذا القانون.  حىت يتس  له استدعاؤهم وإخطارهم 
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 ال صخل السادع 
 املنشآت الصحية 

 ( 55املادة  
ال جيوز إنشــاء أو يشــغيخل أو إدارة أي منشــأة صــحية أهلية أو فتح فرع أو  

 أكثر هلا إال بعد احلصول على ال خي  من إدارة ال اخي  الصحية.
على املنشــــآت الصــــحية األهلية التأمني لدى إحدى الشــــركات وجيب 

ــد األخطار النا ة عن املباين واألجهزة واصالت  املرخ  هلا بذلك ضـــ
واملـعدات الطبـية على أن يشـــــــــــنـخل املرضـــــــــــى واألنيـــــــــــمـا  املرافقني  

 والعاملني لديها والزا رين هلا.
 ( 56املادة  

ــحية األهلية املراد يرخ ــآت الصــــــ ــها وعند جتديد  يلتزم كافة املنشــــــ يصــــــ
يرخيصـــــــــــهــا أن يكون يف مب  أو مكــان مهيــأ وجمهز ومعــد من حيــث 
ــاء والتصـــــــنيم والتشـــــــغيخل اا يتناســـــــب مع طبيعة ونوع وح م   اإلنشـــــ
ا دمات الصـــحية اليت يقدمها املنشـــأة، وذلك مع مراعاة يوفري أن نة 
منع التلوحل ومكـافحـة العـدوى واحلريق والتمل  اصمن من الن ـاايت 

ــة ــة الطبيـ ــافـ والن ـ ــة والتعقيم  للتنقيـ ــة  الالزمـ ــات  املتطلبـ ــة  ــافـ ، ويوفري كـ
والســــالمة والبي ة الصــــحية اصمنة يف املنشــــأة حلناية العاملني  ا والغري 

 من األمراض واألضرار.
ويلتزم أيضــــــــــــاً بتوفري مـا يك ـخل ضـــــــــــنـان يســـــــــــهيـخل إجراءات اإلنقـاذ  

ة، ويصــــــــدر واإلســــــــعافات األولية الالزمة عند احلاجة إليها يف املنشــــــــأ
ـبذـلك قرار من الوزير يوضـــــــــــح كـافـة يلـك الشـــــــــــروط واملواصـــــــــــ ـات  

 واملستلزمات الواجب يوافرها يف املنشآت الصحية.
 ( 57املادة  

جيب أن يتوفر يف املنشــــــآت الصــــــحية األهلية  يع االنيــــــ اطات اليت 
ــاســــــها ال خي  طوال ف ة ســــــراينه، وال جيوز إجراء أي  ُمنح على أســــ

عد احلصول على موافقة الوزارة، وجيوز للوزارة يعديخل يعديخل عليها إال ب
االنيـ اطات وفقاً ملا يقتضـيه املصـلحة العامة وعلى املرخ  له ين يذها 
خالل األجـخل اـلذي حيـدد يف القرار وذـلك بعـد مراعـاة منحـه ف ة زمنـية 

 معقولة وكافية لتن يذ االني اطات ازديدة.
 ( 58املادة  

أنواع وف ات املنشــــــآت الصــــــحية األهلية،    يتو  الوزارة يصــــــنيف كافة
ــالـــب  ــا بطـ الالزم يوافرهـ وحتـــدد اإلجراءات املطلوبـــة واالنيـــــــــــ اطـــات 
ال خي  والضـــــوابط املن نة لعنخل كخل منها حىت حتقق أغراضـــــها وفقاً 

 ملقتضيات املصلحة العامة.
يشـــــ ط ملنح يرخي  فتح العيادة ا اصـــــة أو املســـــتوصـــــف أن يكون 

أكثر أو  ال خي    لطبيــــب كوييت  املهنــــة، وحي ر  ــة  لــــه ازاولــ مرخ  
للطبيــب ب تح أكثر من مســـــــــــتوصـــــــــــف أو عيــادة واحــدة، كنــا حي ر 

 ال خي  ل تح فرع هلذه العيادة أو املستوصف.
يش ط ملنح يرخي  فتح مستش ى أو مركز صحي أن يكون ال خي  
ــة   ــالـ حـ ــاري، ويف  اعتبـ أو لشـــــــــــم   ــه  لـ ــة كوييت مرخ   مهنـ ــة  ملزاولـ

بارية  نه جيب أن يكون مالكها أو أحد الشــركاء فيها الشــمصــية االعت

مزاول مهنة كويتياً مرخصـــــاً له، وعلى أن يكون اختصـــــاصـــــه ومســـــتواه 
امله  يتناســب مع نوع وطبيعة عنخل ونشــاط املنشــأة، ووفقاً للضــوابط  

 اليت حتددها الوزارة.
وحيق فتح فرع لكخل مســتشــ ى أو مركز صــحي اعدل فرع واحد لكخل 

شـــــــرط أن يعنخل به مزاول مهنة كوييت واحد على األقخل ب رع  حماف ة، ب
كخل منشــــــأة مت رغ بشــــــكخل كلي أو جز ي، وال يســــــري ما ورد يف هذه  
املادة على املنشـآت الصـحية املنلوكة لل هات احلكومية أو الشـركات 
اليت يســــــــاهم فيها الدولة أو اليت متارع نشــــــــاطها اوجب القانون رقم 

 ش يع االستثنار املبانير.يف نيأن ي  2013( لسنة  116 
وحي ر على مزاول املهنة املرخ  له اسـتمدام يرخيصـه للحصـول على  
يرخي  أكثر من مســـــــــــتشـــــــــــ ى أو ازنع بني يرخي  أكثر من مركز  

 صحي من ذات النوع.
 ( 59املادة  

جيب أن يُعني صـــــاحب يرخي  املنشـــــأة الصـــــحية األهلية مديراً يكون 
على إدارة أعناهلا الطبية، وذلك وفقاً   مسـ واًل عنها فنيًا ويشـرهب فعليًا

 للضوابط اصيية:
 أن يكون مزاوالً للنهنة ومرخصاً له )ملزاولة.  -1
أو األمانة.  -2 ة خملة )لشرهب   أن ال يكون قد سبق إدانته قضا ياً جبًر
 أن ال يقخل ف ة إقامته يف الدولة عن يسعة أنيهر من كخل عام.  -3
 ألكثر من منشأة صحية أو ألكثر من فرع هلا.أن ال يكون مديراً   -4
 أن يكون لديه خربة يف جمال اإلدارة أو نشاط املنشأة.  -5
 احلصول على موافقة الوزارة املُسبقة.  -6

وحتدد الوزارة احلاالت واملنشــآت الصــحية األهلية اليت يلزم فيها يعيني  
ير وذلك ان ب عن املدير على أن يتوافر به ذات الشروط ا اصة )ملد

ــافــة   وفقــاً لطبيعــة ونوعيــة وطــاقــة خــدمــاهــا الطبيــة، وجيوز للوزارة إضــــــــــ
 ضوابط أخرى.

 ( 60املادة  
يلتزم إدارة كخل منشـأة صـحية إبنشـاء سـ خل وقاعدة بياانت يدون فيها 
ــى لديهم يف ملف مكتوب أو إلك وين  ــة )ملرضـ كافة املعلومات ا اصـ

ــانو  الواردة يف هـــذا القـ ــام  لدحكـ ــاً  ن، وجيـــب على اإلدارة وذلـــك طبقـ
يلــك املل ــات ومحــايتهــا من التلف وال قــدان، ويف حــال   احل ــاع على 
غلق املنشـأة الصـحية أو يغيري نشـاطها ألي سـبب من األسـباب وجب 
عليها يســليم مل ات املرضــى أو نســ  منها للنريض نيــمصــياً أو ذويه  
اليت  املـــدة وازهـــة  يثبـــت ذلـــك خالل  عنـــد طلبهـــا مع االحت ـــاع اـــا 

 ددها الوزير بقرار منه، ويلتزم الورثة بذلك يف حالة وفاة املرخ  له.حي
 ( 61املادة  

جيب على املنشـــأة الصـــحية األهلية أن يضـــع ال اخي  ا اصـــة  ا يف 
مكـــان وـــاهر و)رز، ويتعني عليهـــا االحت ـــاع ب اخي  مزاولـــة املهنـــة  

استمدام األجهزة زنيع العاملني  ا والزا رين لديها، وكذلك يراخي   
ــغيلها احلصــــول على   واملعدات الطبية اليت يشــــ ط الوزارة حليازها ويشــ
يرخي  خا  ونيـهادة لتدريب العاملني عليها، ويقدم يلك ال اخي  
والشــــــــــــهادات عـند طلبـها من قةـبخل زـان الرـقاـبة والت تي  والتحقيق أو 

 ازهات املمتصة )لوزارة.
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إبنشــاء ســ خل مكتوب أو إلك وين أو ويلتزم املنشــأة الصــحية األهلية  
كليهنا حل ظ كافة البياانت املشــــــــار إليها يف هذه املادة، ويتعني طلب 

 جتديد ال خي  املننو  قبخل انتهاء مديه اا ال يقخل عن ستني يوًما.
 ( 62املادة  

ال جيوز يغيري صاحب يرخي  املنشــــــأة الصحية األهلية أو التنازل عن  
ب إال بعــد احلصـــــــــــول على موافقــة الوزارة ال خي  للغري ألي ســـــــــــبــ

املســــــبقة، وإذا يويف الشــــــم  الطبيعي صــــــاحب ال خي  جيب على  
الورـثة أو أحـدهم إخطـار الوزارة ـبذـلك خالل يســـــــــــعني يومـاً من رري  
وفاة مورثهم، وجيوز للوزارة حتويخل ال خي  بشـــــــــرط أن يقدم هلا الورثة 

لرغبة يف التحويخل خالل املدة أو من ًثلهم قانوانً طلبًا يتضـــــنن إبداء ا
املقررة وفق هذه املادة وبعد التحقق من يوافر الشروط الالزمة لتحويخل  

 ال خي  اوجب القانون.
 ( 63املادة  

 يلغى رخصة املنشأة الصحية يف األحوال اصيية:
 إذا طلب املُرخ  له إلغاءها.  -1
 وزت ستة أنيهر. إذا يوق ت املنشأة عن العنخل بدون عذر مقبول مدة جتا  -2
إذا صدر حكم قضا ي )ت إبغالق املنشأة الصحية أو إزالتها أو  -3

 إلغاء يرخيصها.
إذا ثبت بجري يرخي  صــــــــاحب املنشــــــــأة الصــــــــحية أو يرخي     -4

 مديرها من الباطن أو استثناره بواسطة الغري  ي صورة من الصور.
أو   -5 الغ   طريق  عن  ال خي   على  احلصـــــــــــول  ثبوت  حـــــال  يف 
 دليس أو التحايخل.الت
 يف حال ثبوت يشغيخل املنشأة يف غري الغرض الذي منح ال خي  ألجله.  -6
ــأة من مكاهنا إ  مكان آخر أو أعيد بناؤها دون   -7 إذا نقلت املنشــــ

 احلصول على يرخي  بذلك.
 ( 64املادة  

الصحية ويف أي وقت.  للوزارة احلق يف الرقابة والت تي  على كافة املنشآت 
من  يراه منـــاســـــــــــبـــاً  نـــدب أو يكليف زنـــة أو زـــان ممن  للوزير  وجيوز 
املوو ني العــاملني لــدى الوزارة غري املرخ  هلم ازاولــة املهنــة )لقطــاع  
األهلي إلجراء املعــاينــة والت تي  والتــدقيق واملتــابعــة على املنشــــــــــــآت 

 الصحية بكافة مرافقها.
الـــدخول إليهـــا والكشـــــــــــف عليهـــا وطلـــب   البيـــاانت ويكون هلم حق 

واملعلومات واالطالع على ســـــ الها الصـــــحية وفح  وأخذ العينات 
ــات  )ملالح ـــ ــارير  يقـــ ــداد  إلعـــ ــك  وذلـــ ــدقيق،  والتـــ ــخل  التحليـــ بغرض 
واملمال ات وحترير حماضـر لضـبط ازرا م، وهلم يف سـبيخل أداء ووي تهم 
االســـــــــتعانة بقوة الشـــــــــرطة، ويكون ملن يندبه أو يكل ه الوزير صـــــــــ ة  

ية وفقاً ألحكام هذا القانون وغريها من القوانني ذات الضــبطية القضــا 
الصــــــــــــلة، ويرفع التـقارير وا ـاضـــــــــــر اليت حتررهـا الل ـنة أو الل ـان إ  

 الوزارة وذلك الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأهنا.
 ( 65املادة  

جيب على املريض مغادرة املنشـأة الصـحية بعد يلقيه الرعاية وا دمات 
الزمة حلالته وفور التصــريح له ) روج من قبخل الطبيب املعاإ  الطبية ال

 له أو املشرهب عليه.  

وجيوز ملدير املنشــأة الصــحية إخراج املريض منها بقرار يصــدر منه بناًء 
ــتقرار حالته  على يقرير أبت به يلقي املريض للعالج الط  الالزم واســـ

مصـصـني بشـرط  الصـحية، وجيب أن يوافق على خروجه ثالثة أطباء مت
أن يكونوا من املشـــــــرفني أو املســـــــ ولني أو املطلعني على حالة املريض  
وعالجـه وعلى أن ـيدون يوقيعـاهم )لتقرير، ويســـــــــــري ن ـاذ القرار بعـد 

 مضي يومني على صدوره وإخطار املريض به أو من ًثله قانوانً.
ويف  يع األحوال ال يصــــــر  للنرضــــــى العاجزين عن رعاية أن ســــــهم  

وج إال إذا ثبت يوفري الرعاية الصـــــــــــحية الالزمة هلم بعد خروجهم  ) ر 
من املنشــأة الصــحية، ويتو  إدارة املنشــأة التحقق من ذلك، وجيوز هلا 

 االستعانة بغريها من ازهات احلكومية يف هذا الشأن.
وال حيول ما ســــــبق دون نقخل املريض إ  منشــــــأة صــــــحية أخرى أو من 

 خرى.اختاذ إجراءات أو يدابري أ
 ( 66املادة  

يف حالة وفاة نيـــم  يف إحدى املنشـــآت الصـــحية أو إذا وصـــخل إليها 
متوفياً، يتعني على الطبيب وكافة أعضــــاء ال ريق الط  املبانيــــر للحالة  
ــحية واجب التثبت من الوفاة  ــأة الصـ وكذلك القا نني على إدارة املنشـ

وذويه عنها    وأســــــبا ا، وبعد التأكد من الوفاة يتم إخطار أســــــرة املتويف
 بطريقة مال نة ومناسبة.

وإذا وجدت عالمات أو وروهب يدعو إ  االنيـتباه يف أن يكون الوفاة 
جنـا يـة، في ـب إبالغ ازهـة املمتصــــــــــــة )لتحقيق مع مراعـاة االلتزام 

( لســــــــــــنة 36)إلجراءات الواردة والشـــــــــــروط املقررة يف الـقانون رقم  
 . يف نيأن ين يم قيد املواليد والوفيات  1969

ويتم يشـــــــمي  الوفاة وفقاً للنعايري وبعد ايباع اإلجراءات الطبية اليت 
 يتم حتديدها بقرار من الوكيخل.

 ( 67املادة  
 يلتزم صاحب املنشأة الصحية ومديرها )صه:

ــى    -1 ــحية ويقدًها زنيع املرضــ ين يم ا دمات الطبية والرعاية الصــ
ال  ـــات م أولويـــة بعض  الـــذين  دون أي متييز مع مراعـــاة  ن املرضـــــــــــى 

يسـتوجب حالتهم الصـحية ذلك طبقاً لدصـول واملعايري الطبية املسـتقر  
عليها واملعنول  ا يف مثخل هذه احلاالت وال روهب، واا يشـــنخل إعطاء 
ــادية )ملراكز  األولوية للنســـــنني يف ا دمات العالجية والوقا ية واإلرنيـــ

للقانون رقم  الصـحية واملسـتشـ يات وختصـي  أماكن ومواقف هلم وفقاً 
 بشأن الرعاية االجتناعية للنسنني.  2016( لسنة  18 
يوفري الدعم الالزم واملســــــاعدة املطلوبة للطاقم الط  واملرضــــــى،    -2

ويســـهيخل اإلجراءات على املرضـــى وذويهم مع صـــون حقوقهم ومراعاة  
 يوعيتهم وإرنيادهم.

لتوفري ا ـــدمـــات ومراعـــ  -3 الالزمـــة  التيســـــــــــرييـــة  ال ييبـــات  اة  اختـــاذ 
االحتياجات ا اصة لدنيما  ذوي اإلعاقة واملقررة هلم وفقاً للقانون 

 م يف نيأن حقوق األنيما  ذوي اإلعاقة.2010( لسنة  8رقم  
إخطار األطباء واملرضـــــى وغريهم ممن يهنهم األمر اا يصـــــدر من   -4

يعلينـات أو قرارات أو لوا ح وزارـية مع االحتـ اع بنســـــــــــ  منـها ـلدى 
 صحية.إدارة املنشأة ال
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ــو  عليها    -5 ــحية املنصـ ــ الت الصـ االحت اع بكافة البياانت والسـ
 )لقوانني والقرارات الصادرة من الوزارة.

جتهيز املنشـأة الصـحية )ملهنات واألدوات واملعدات اليت حتددها    -6
 الوزارة و)ألدوية والكنية اليت يسنح  ا.

 ( 68املادة  
 اصه:حي ر على صاحب املنشأة الصحية ومديرها  

يشـــــغيخل أي طبيب أو ممرض أو غريهم من مزاويل املهن املســـــاعدة  -1
 قبخل احلصول على يرخي  بذلك من ازهة املمتصة )لوزارة.  

منع مزاويل املهـنة الـعاملني ـلدى املنشـــــــــــأة من يـقدب العـناـية الالزـمة -2
لرعاية املريض أو املصـــــــــاب الذي يصـــــــــخل إليها عند حدوحل الكوارحل  

 الطار ة.   العامة واحلاالت
إقامة أو إيواء املرضــــــــى أو إجراء أي عنلية جراحية يف املنشــــــــآت -3

 الصحية اليت ال يسنح هلا الوزارة بذلك.
 ال صخل السابع 
 العقو)ت

 ( 69املادة  
ــد ين  عليهـا قـانون آخر، يعـاقـب   مع عـدم اإلخالل  ي عقوـبة أنيـــــــــ
)حلبس مدة ال يزيد على مخس ســـــــنوات وبغرامة ال يزيد على عشـــــــرة  
آالهب دينــار كوييت أو إبحــدى هــايني العقوبتني، كــخل من اريكــب أحــد  

 األفعال اصيية:  
زاول مهـنة الطـب البشـــــــــــري أو طـب األســــــــــــنان أو إحـدى املهن   -1

ــاعدة هلنا ــول على يرخي  بذلك، أو اوجب يرخي     املسـ دون احلصـ
ا إلغاؤه أو ســـــحبه أو رفض جتديده أو انقضـــــى على انتها ه أكثر من 

 ما ة وعشرين يوماً على أن حتسب من اليوم التايل لتاري  االنتهاء.
إنشـاء أو يشـغيخل أو إدارة منشـأة صـحية أهلية دون احلصـول على    -2

 ا إلغاؤه أو سحبه.  يرخي  يسنح بذلك أو اوجب يرخي 
قدم بياانت غري صحيحة أو زأ إ  طرق غري مشروعة عند طلب  -3

ا ازاوـلة مهـنة الطب   ــً ال خي  أو جتـدـيده، يرـيب عليـها منحـه يرخيصـــــــــ
 البشري أو طب األسنان أو إحدى املهن املساعدة هلنا.  

اســــتعنخل نشــــرات أو الفتات أو لوحات أو أي وســــيلة أخرى من   -4
أو اإلعالن أو إحدى وســـا خل التواصـــخل االجتناعي من   وســـا خل النشـــر

نيأهنا إيهام أو محخل ازنهور علــــــــــــــــــى االعتقاد  حقيته يف مزاولة مهنة  
الطب البشــري أو طب األســنان أو إحدى املهن املســاعدة هلنا خالفا 

 للحقيقة أو ملا هو أبت يف ال خي  املننو  له. 
أو لقبًا من األ  -5 لقاب اليت يطلق على مزاويل  انتحخل صــ ة من الصــ ات 

 مهنة الطب البشري أو طب األسنان أو إحدى املهن املساعدة هلنا.  
كـخل من أخ ى أو أيلف عنـداً امللف الط  ا ـا  )ملريض أو أي   -6

 جزء من حمتواييه.
 ( 70املادة  

ــد ين  عليهـا قـانون آخر، يعـاقـب   مع عـدم اإلخالل  ي عقوـبة أنيـــــــــ
)حلبس مدة ال يزيد على مخس ســـــــنوات وبغرامة ال يزيد على عشـــــــرة  
آالهب دينار كوييت أو إبحدى هايني العقوبتني كخل من أفشـــــى أو نشـــــر  
 ي وســيلة أو طريقة ســرًا من األســرار ا اصــة )ملريض ســواء كان هذا 

ــر قد هى إ  علن ــ ه أو اطلع عليه من خالل مزاولته الســــــ ه أو اكتشــــــ
ــببها أو ا تننه املريض عليه أو عهد به إليه أو مسع به من  لعنله أو بســـ

 غريه، وذلك يف غري احلاالت اليت أجاز القانون فيها إفشاء السر.
وال جيوز حتريـك الـدعوى اززا يـة وفقـاً هلـذه املـادة إال بنـاًء على طلـب 

ممثله القانوين أو من وكيخل الوزارة، ويف حال وفاة من اجمل  عليه أو من 
من أفشــى ســره قبخل اإلفشــاء أو النشــر جيوز أن يقدم الطلب من أحد 

 ورثته أو من وكيخل الوزارة.
 ( 71املادة  

ــد ين  عليهـا قـانون آخر، يعـاقـب   مع عـدم اإلخالل  ي عقوـبة أنيـــــــــ
رة  )حلبس مدة ال يزيد على مخس ســـــــنوات وبغرامة ال يزيد على عشـــــــ

آالهب دينار كوييت أو إبحدى هايني العقوبتني كخل من يعدى جســـــــــــدايً 
 على أحد مزاويل املهنة يف أثناء بدية عنله أو بسببها.

 ( 72املادة  
مع عــدم اإلخالل  ي عقوبــة أنيــــــــــــد ين  عليهــا قــانون آخر، يعــاقــب  
)حلبس مدة ال يزيد على ثالحل سنوات وبغرامة ال يزيد على ثالثة آالهب  

وييت أو إبحدى هايني العقوبتني كخل من صـــدر منه ســـب أو قذهب  دينار ك
 .أو إهانة أو إساءة ألحد مزاويل املهنة يف أثناء بدية عنله أو بسببها

(،  215(،  214(،  213وذلك مع مراعاة األحكام الواردة )ملواد  
 ( من قانون اززاء. 216 

 ( 73املادة  
ــد ين  عليهـا قـانون آخر، يعـاقـب    مع عـدم اإلخالل  ي عقوـبة أنيـــــــــ

)حلبس مـدة ال يزيـد على ثالحل ســـــــــــنوات وبغرامـة ال يزيـد على ثالثـة 
 آالهب دينار كوييت أو إبحدى هايني العقوبتني كخل من:

أنشـأ أو نيـغ خل أو أدار منشـأة صـحية أهلية اوجب يرخي  انتهت   -1
 مدة صالحيته أو رفض طلب جتديده.

 ( من هذا القانون.22  (،20(،  16(،  15 الف أحكام املواد    -2
 ( 74املادة  

ويف  يع األحوال جيوز للوزير أو من ي وضــــه غلق املكان الذي يزاول 
فيه النشاط املمالف غلقاً إدارايً م قتاً حلني ال صخل يف الدعوى اززا ية 

 أو املمال ة املهنية.
وجيوز للنحكنـة أن حتكم بغلق املكـان وإزالـة النشــــــــــــاط املمـالف أو 
وق ــه مع مصــــــــــــادرة مــا يكون فيــه من مواد وآالت وأجهزة ومعــدات 

 يستمدم يف مزاولة أي عنخل حم ور اوجب القانون. 
 ( 75املادة  

يعـاقـب كـخل من رخ  لـه يف مزاولـة املهنـة عنـد ثبوت خمـال تـه ألحكـام 
و القرارات الصــــــــــــادرة ين يــًذا لــه )لعقو)ت هــذا القــانون أو اللوا ح أ

 التأديبية اصيية:
 التنبيه.  -1
 اإلنذار.  -2
ــامة املمال ة اا ال جياوز ألف   -3 فرض جزاءات مالية حســــــــب جســــــ

 دينار وال يقخل عن ما ة دينار.
 وقف يرخي  مزاولة املهنة وقً ا م قتاً ملدة ال جتاوز سنة واحدة.    -4
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 زاولة املهنة.  إلغاء أو سحب يرخي  م  -5
ويعاقب صــاحب يرخي  املنشــأة الصــحية وأي مدير أو مســ ول فيها 
القرارات  اللوا ح أو  ــانون أو  القـ ــذا  هـ ــام  ــال تهم ألحكـ ــد ثبوت خمـ عنـ

 الصادرة ين يًذا له )لعقو)ت التأديبية اصيية: 
 التنبيه.  -1
 اإلنذار.  -2
ســــة  فرض جزاءات مالية حســــب جســــامة املمال ة اا ال جياوز مخ  -3

 آالهب دينار وال يقخل عن مخسنا ة دينار.
 الغلق اإلداري الكلي أو ازز ي امل قت ملدة ال جتاوز سنة واحدة.   -4
 الغلق اإلداري النها ي وإلغاء أو سحب يرخي  املنشأة.    -5

ويف  يع احلاالت املذكورة يف هذه املادة عدا الغلق وإلـغاء ال خي  جيـب  
هنة أو أصـحاب يراخي  املنشـأة الصـحية أو  على من  الف من مزاويل امل

مديريها وقف النشاط املمالف أو إزالته حسب طبيعة املمال ة خالل مدة  
ال جتاوز ثالثة أنيـهر وال يعاد فتح املنشـأة الصـحية أو معاودة ال خي  هلا  
ــبـبه، ويتم ذـلك على ن قتهم فور   مـدة الغلق وإزاـلة ســــــــ إال بعـد انقضـــــــــــاء 

 قبخل ازهة املمتصة )لوزارة.  إخطارهم )ملمال ة من
 ( 76املادة  

ال جيوز ملن يصدر ضده قرار بغلق املنشأة الصحية هنا يًا أو إبلغاء يرخي   
مزاولة املهنة ا ا  به يطبيًقا للنادة الســـــــابقة يقدب طلب يرخي  جديد  
ــنة على األقخل من   ــأة صـــــحية إال بعد مضـــــي ســـ ملزاولة املهنة أو فتح منشـــ

 الغلق النها ي أو إلغاء يرخي  مزاولة املهنة.  رري  ين يذ قرار
 ال صخل الثامن 
 أحكام عامة 

 ( 77املادة  
يتو  النيابة العامة التحقيق والتصـرهب واالدعاء يف  يع ازرا م املنصـو   
أو عليـــه   الطبيــب  اليت يقع من  وكــذلــك )زرا م  القــانون،  هــذا  عليهــا يف 

 من ذلك ازرا م املنصو   واملنصو  عليها يف القوانني األخرى، ويستث 
 عليها يف قانون املرور وما قد يريبط  ا من جرا م أخرى.

 ( 78املادة  
املنصـــــــــــو  عليهــا يف هــذا  ال  ــخل يوقيع أي من اززاءات التــأديبيــة 
القانون )ملســـــــ ولية اززا ية أو املدنية اليت قد ينشـــــــأ عن ذات الواقعة  

 حمخل املمال ة.
 ( 79املادة  

اســـــــــــتـدعـاء مزاويل املهنـة للتحقيقـات وا ـاكنـات يف الشـــــــــــكـاوى يتم  
والـدعـاوى والقضــــــــــــااي املتعلقـة )ألخطـاء الطبيـة أو املمـال ـات املهنيـة  
املتصـــــــــــلة ازاولة عنلهم واليت ينســـــــــــب إليهم وذلك من خالل جهاز  

 املس ولية الطبية.
 وال جيوز القبض على مزاويل املهنـة يف أثنـاء مبـانيـــــــــــرة أعنـاهلم أو عنـد
ــأة الصــــــــحية إال بقرار مكتوب وصــــــــادر من النيابة  وجودهم يف املنشــــــ
الـعاـمة أو ا كنـة، وي ـيب على خمـالـ ة ذـلك بطالن القبض ويســـــــــــتث  

ة املشهودة.  منها حالة ازًر
 ( 80املادة  

 ول الوزير ممارســـــــــــة كافة الصـــــــــــالحيات املقررة جمللس ا دمة املدنية 
ها يف القوانني واللوا ح والقرارات،  وديوان ا دمة املدنية املنصو  علي

 وذلك يف ما يتعلق ازاويل املهنة.

 ( 81املادة  
جيوز للوزير أن يضـــــــــــع جدوالً )لســـــــــــقف األعلى أو األد  أو كالمها  
للنقابخل املايل الذي يُســنح للُنرخ   هلم بتقاضــيه جراء ا دمات اليت 

 انون.يقدموهنا يف ممارستهم للنهن املنصو  عليها يف هذا الق
دد هـذه األجور  ي طريقـة مال نـة يراهـا الوزارة وفقـاً ملقتضــــــــــــيات   وحتـُ
املصـــــــــــلحـة الـعاـمة، وذـلك بـعد اســـــــــــتطالع رأي ويوصــــــــــــيات ازـهات 

 احلكومية واألهلية ذات الصلة.
 ( 82املادة  

يتم يوريد كافة الرســـوم والغرامات واززاءات املالية املقررة اوجب هذا 
امة، ويف  يع األحوال يدفع الرســوم مقدماً  القانون حلســاب ا زانة الع

 وال يرد وذلك بصرهب الن ر عن الطلب املستحقة عنه.
 ( 83املادة  

ختت  الوزارة بتدقيق واعتناد ومعادلة ويصــنيف ويوصــيف الشــهادات  
األكادًية واملهنية وال نية الصــــــادرة يف اجملال الط ، والصــــــحي وذلك 

 ومية ذات الصلة.)لتعاون والتنسيق مع ازهات احلك
 ( 84املادة  

يســــــــــقط كافة الدعاوى الناجتة عن خمال ة أحكام هذا القانون اضــــــــــي  
 ثالحل سنوات من رري  العنخل الط  أو اإلجراء املمالف.

ويســـــــــــري على ازرا م والعقو)ت املنصـــــــــــو  عليهـا يف هـذا القـانون 
قانون  القواعد العامة املقررة بشـأن سـقوط الدعوى والعقوبة اززا ية يف

 اززاء ويعدياليه.
 ( 85املادة  

 اعتبارًا من رري  العنخل  ذا القانون، يلغى القوانني التالية: 
ــنة 25املرســـــــوم )لقانون رقم    -1 بشـــــــأن مزاولة مهنة    1981( لســـــ

الطب البشــري وطب األســنان واملهن املعاونة هلنا ويعدياليه أيننا ورد  
 العنخل به يف القوانني األخرى.  

 يف نيأن امل سسات العالجية.  1960( لسنة  49انون رقم  الق  -2
ــانون رقم    -3 ــة  38القـ بتن يم اإلعالن عن املواد   2002( لســـــــــــنـ

 املتعلقة )لصحة.
كنــا يلغى كــخل حكم  ي قــانون آخر قــد  ــالف أحكــام هــذا القــانون 

 دون اإلخالل  ي عقوبة أنيد يف أي قانون آخر.  
 ( 86املادة  

الال حة التن يذية والقرارات الالزمة لتن يذ أحكام هذا يصـــــــــــدر الوزير  
القانون بعد التشـاور مع  عيات الن ع العام املهنية ذات الصـلة خالل 

 سنة من رري  نشره يف ازريدة الرمسية.
ويســـــــــــتنر العنـخل )لقرارات املعنول  ـا ـاا ال يتـعارض مع أحكـام هـذا 

 القانون حىت يتم يعديلها أو إلغاؤها.
ــ تنر العنخل بكافة ال اخي  املننوحة والصــــــــادرة قبخل نشــــــــر هذا يســــــ

 القانون حلني انتهاء مدها ما مل يلغ ألسباب أخرى.
 ( 87املادة  

يعنخل  ذا القانون اعتبارًا من رري  نشــره )زريدة الرمسية وعلى ر يس 
 الوزراء والوزراء كخل فينا  صه ين يذ أحكامه.

 أمري الكويت      
 د ازابر الصبا  نواهب األمح

 هـ  1442ربيع األول   2صدر بقصر السيف يف : 
 م 2020أكتـــــــوبر  19املوافق :                   
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 املذكرة اإليضاحية 
 2020لسنة  70للقانون رقم 

 بشأن مزاولة مهنة الطب واملهن املساعدة هلا 
 وحقوق املرضى واملنشآت الصحية 

وســـــــــــريعة الويرية يف ن م يقدب الرعاية نيـــــــــــهد العامل يطورات متالحقة  
ــبح يطوير وحتديث  ــرها املمتل ة، وأصــــــــ ــحية ومقوماها وعناصــــــــ الصــــــــ
التشــريعات الصــحية مطلباً يننوايً ومهنياً، وحيث أن عنخل امل ســســات 

، ون م 1960( لســـــــــــنة 49العالجية ا ين ينه اوجب القانون رقم  
الطب البشــــري    مزاولة مهنة  1981( لســــنة  25املرســــوم بقانون رقم  

ــنان واملهن املعاونة هلنا وا إدخال يعديخل عليه يف عام   ،  2007واألســ
اإلعالن عن املواد املتعلقـة    2002( لســـــــــــنـة  38ون م القـانون رقم  

)لصـــــــــــحــة، ومع التطور التكنولوجي الــذي يــخل  يع منــاحي احليــاة، 
العالجيـــة   الطبيـــة  يقـــدب ا ـــدمـــات  التطور يف جمـــال  إ   ــافـــة  )إلضـــــــــــ

شــــــــميصــــــــية والوقا ية، وهرت احلاجة إ  رفع مســــــــتوى ا دمات والت
الطبية والرعاية الصـحية، وين يم مزاولة مهنة الطب واملهن املعاونة هلا،  
مع ح ظ حقوق املرضـى يف القطاعني احلكومي واألهلي وذلك بتطبيق 

 املس ولية الطبية على مقدمي ا دمات الطبية.
اله قد مضــى عليها ف ة طويلة وال ن القوانني املشــار إليها أعإوحيث   

يل  احلاجات احلالية ملقدمي ا دمات الطبية والرعاية الصــــــــحية، فقد 
أصـــــــبحت احلاجة ملحة إلصـــــــدار قانون جديد جينع بني ين يم مزاولة 
مهنة الطب واملهن املســاعدة واملســ ولية الطبية وين يم حقوق املرضــى 

الرؤية املســـــــتقبلية لدولة واملنشـــــــآت الصـــــــحية الريباطها واا يت ق مع 
منها   الكويت وأولوية ملحة لدى مقدمي الرعاية الصــحيـــــــــــــة واملســت يدين 
ــروع القانون أنه   ــحية، وما ًيز مشـــــ ــركاء ان ومة الرعاية الصـــــ و يع الشـــــ
 وألول مرة يشنخل بشكخل ي صــيلي على آليــات يضــنن حقــوق املرضى،  

املهنة   آداب وأخالقيات  وحقوق املرضــى اا يعزز الثقة بني  وبيان لضــوابط 
ــاهم يف جودة ا دمات   منها، ويســـ ــت يدين  مقدمي الرعاية الصـــــحية واملســـ

 الطبية وحيقق مزيداً من الش افية واحلد من األخطاء الطبية.
 ( مادة:87وقد يضنن مشروع القانون ازديد مثانية فصول جاءت يف  

ــخل   ــخل األول: وقد يناول هذا ال صـ  التعري ات( اليت يتعلق ازاولة ال صـ
مهنة الطب واملهن املســـــــاعدة هلا واملنشـــــــآت الصـــــــحية وامللف الط  

 وإدارة ال اخي .
( إ  2ال صخل الثاين: ويتعلق هذا ال صخل يف  مزاولة املهنة( من املادة  

( األعنال اليت يعترب مزاولة ملهنة  2(، حيث أوضحت املادة  8املادة  
ــاعـدة ملهـنة الطـب، أـما امـلادة  3دة  الطـب، وحـددت امـلا ( املهن املســـــــــ

ــول على  4  ــت على عدم جواز مزاولة املهنة إال بعد احلصــــ ( فقد نصــــ
 يرخي  من إدارة ال اخي .

( ضـرورة أن يكون طالب ال خي  للعنخل )لقطاع 6وانيـ طت املادة  
األهلي م مناً عليه من خماطر مزاولة املهنة وأخطا ها لدى نيــــــركة بمني  

 خ  هلا وهذه ضنانة ملقدمي الرعاية الصحية واملست يدين منها.مر 
ــادة   املـ ــازت  ــاً 7وأجـ الزوار وفقـ ــة  املهنـ ــة ملزاويل  منح يراخي  م قتـ  )

لإلجراءات اليت يصـدر  ا قرار من وزير الصـحة على أن يتحنخل ازهة 
ــ ولية التعويض عن خط ه الط  يف مواجهة   ــتقدم الزا ر مســــــــ اليت يســــــــ

 حل منه يف املنشأة التابعة ملن استقدمه.الضرر الذي حيد
(  8ويف ســـــــــبيخل رفع املســـــــــتوى ال   ملزاويل املهنة فقد ألزمت املادة  

الوزارة بتوفري كـافـة االحتيـاجـات الالزمـة لتـدريـب مزاويل املهنـة وطلبـة  
كليات الطب وطلبة كليات املهن املساعدة هلا وأجازت للوزير إصدار  

 التدريب يف املنشأة احلكومية وا اصة.القرارات والضوابط للتعليم و 
ال صــــــــخل الثالث: ويتناول هذا ال صــــــــخل  آداب املهنة وأخالقياها( يف 

( ـما جيـب أن ي دـيه  9(، حـيث حـددت امـلادة  25( إ   9املواد من  
من يزاول املهـنة من واجـبات يف عنـله وفـقاً لدصـــــــــــول العلنـية وال نـية  

األســـــــــــاســـــــــــية، وا اف ة على   املتعارهب عليها يف جمال الطب وقواعده
خصــــــوصــــــية املريض، واحلر  على يناول املعلومات وا ربات الطبية، 
وعدم الكيد ألي مزاول مهنة، واملعاملة احلســـــــــنة للنرضـــــــــى، ومراعاة  
ــا خل التشـــــــمي    الدقة يف إيضـــــــا  ونقخل املعلومات، واســـــــتمدام وســـــ

 والعالج املتاحة.
قة املريض املســـتنرية ( بضـــرورة احلصـــول على مواف10وأوجبت املادة  

ــيتم اختاذها معه وا طة  اليت متكنه من معرفة اإلجراءات الطبية اليت ســــ
 العالجية واملضاع ات ا تنلة.

( ال  ات اليت يصـــدر منها إقرار املوافقة املســـتنرية 11وحددت املادة  
ــية للشـــــم  وال  ة العنرية وغريها من األحكام  ــب احلالة املرضـــ حســـ

 ر احلصول على املوافقة املستنرية وآلية التعامخل بشأهنا. األخرى، وحالة يعذ
املــــادة   املريض  12ويف  قــــدرة  التحقق من  الطبيــــب  على  أوجبــــت   )

 الذهنية قبخل احلصول على املوافقة املستنرية.
( إفشــاء أســرار املرضــى ســواء أكان هذا الســر قد 13وح رت املادة  

ان املريض قد ا تننه ها لعلنه أو اكتشـــــ ه من خالل مزاولة مهنته أو ك
 عليه أو مسع به من غريه وحدد احلاالت اليت جيوز فيها اإلفشاء.

وانطالقاً من معاين اإلنســـــــانية اليت يتســـــــم  ا مهنة الطب فقد ح رت 
( على األطبـــاء االمتنـــاع عن عالج أي مريض مــا مل يكن 14املــادة  

ــباب واعتبارات يرب  ــه أو قامت لديه أســـ ــاصـــ ر حالته خارجة عن اختصـــ
 هذا االمتناع.

أســـــــــــعــار 15وح رت املــادة   ( على مزاويل املهنــة من اإلعالن على 
ا دمات اليت ي ديها  ي وســـــــيلة من وســـــــا خل النشـــــــر إال بعد موافقة 
ازهة املمتصــة )لوزارة، ويصــدر قرار من الوزير بتحديد وين يم قواعد 
ونيــــــروط ورســــــوم اإلعالن وضــــــوابطه وحتديد ازهة املمتصــــــة )لوزارة 

 للن ر يف طلبات اإلعالن.
( فقــد ح رت على الكــافــة اإلعالن  ي وســـــــــــيلــة أو 16أمــا املــادة  

طريقة عن األدوية، أو املســـــــــتحضـــــــــرات، وا لطات، واملنشـــــــــطات،  
ــان قـبخل  واألجهزة، واملعـدات، واألدوات امل ثرة على صـــــــــــحـة اإلنســـــــــ

 احلصول على يرخي  ازهة املمتصة.
ي امرأة حــامــخل إال يف أحوال  ( ا ح ر اإلجهــاض أل17ويف املــادة  

 استثنا ية ا حتديدها على سبيخل احلصر وفقاً إلجراءات حمددة.
( على مزاويل املهنة إهناء حياة املريض مهنا كانت 18وح رت املادة  

 حالته الصحية وأاي كان السبب ولو طلب املريض ن سه ذلك.
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نيـــــــــــأهنا   وعن إجراءات العنليات ازراحية والتدخالت الطبية اليت من
( مثخل  19أن ي دي إ  يغيري نوع جنس الشـــم  فقد ح رت املادة  

 هذه العنليات.
املــادة   ( على األطبــاء إجراء أي عنــخل ط  أو عالجي  20وح رت 

ــأنه أن ي دي لعدم االملاب هنا ياً ما مل يكن  ــان إذا كان من نيـ ألي إنسـ
 ذلك لضرورة طبية.

ــوير اليت يتطلبها ( لدطباء إجراء كافة أن21وأجازت املادة   واع التصــــــ
مزاولــة املهنــة بغرض التشـــــــــــمي  أو العالج أو ملتــابعــة حــالــة املريض  

 بشرط أن يصون خصوصية املريض وحيني سرية بياانيه.
ــادة   املـ ــت  ــارير  22وأوجبـ والتقـ ــات  الوصـــــــــــ ـ ــة  ــابـ الطبيـــب كتـ ( على 

والشــــهادات الطبية بصــــورة واضــــحة ودقيقة ووفقاً لدصــــول املهنية يف 
 ط .اجملال ال

ــادة   املـ ــة 23ويف  ازراحيـ ــات  للعنليـ ــايري  ــد ضـــــــــــوابط ومعـ ــديـ ( ا حتـ
والتــدخالت الطبيــة بقرار من الوزير، وأوجبــت على ممــارع ازراحــات 

 والتدخالت الطبية أن يكون م هالً وفقاً للضوابط ا ددة.
( يقدب ا دمات الطبية والرعاية الصـــــــحية املنزلية 24وأجازت املادة  
ت ادة من اســتمدامات الذكاء االصــطناعي والتقنيات وعن بعد، واالســ

 املتطورة وفقاً لضوابط حتددها وزارة الصحة.
ــكيخل زنة دا نة  25ومنحت املادة    ( احلق للوزير إبصـــــــــــدار قرار بتشــــــــ

لوضــع الضــوابط واإلرنيــادات املتعلقة آبداب وأخالقيات وأعراهب مزاولة  
 املست دات ا لية والعاملية. املهنة وحتديثها ويطويرها اا يتوافق مع 

(  26ال صـــخل الرابع: ويتناول هذا ال صـــخل  حقوق املريض( املواد من  
( ويتضـــنن هذه املواد أحقية املريض يف يلقي ا دمات الطبية 33إ   

وللنريض احلق يف يبصــــــريه حبالته الصــــــحية، يكون للنريض ملف خا   
ي على كافة معلومايه لدى املنشـــــأة الصـــــحية اليت يلقى فيها العالج حيتو 

ــة   ــحيــة، وللنريض احلق يف الرفض أو العــدول عن املوافق وحــالتــه الصــــــــ
ــبقة، ومع هذا الرفض ي خل الطبيب ملزماً   ــتنرية أو التوجيهات املســــ املســــ
 )لقيام بواجبايه جتاه املريض من خالل عرض بدا خل طبية لرعاية صحته. 

ة أو عنليــة  ( إجراء أي أحبـاحل أو يطبيقـات علنيـ32وح رت املـادة  
يف اجملال الط  على جســــــــم اإلنســــــــان إال بعد احلصــــــــول على موافقة 

 خطية مسبقة وصرحية من املريض أو من ممثله القانوين.
ــول 33وقد أعطت املادة   ( احلق للنريض أو من ًثله قانوانً يف احلصــ

على ا ــدمــات الطبيــة واملعلومــات املتعلقــة  ــا ومعرفــة أمســاء وووــا ف 
 يقومون بعالجه ورعايته ومعرفه خطة عالجه املوضوعة.من 

(،  35( إ   34ال صــخل ا امس: يناول  املســ ولية الطبية( يف املواد  
ــة املطلوب بــذهلــا من مزاول املهنــة 34حيــث حــددت املــادة   ــاي ( العن

ــتواه العلني والعنلي   ــا خل املتاحة وفقاً لدرجته ومســــ )يباعه  يع الوســــ
ــمي  ا ــ ولية الطبيب  وامله  عند يشــ ملريض أو عالجه، وحددت مســ

 يف حاالت حمددة، واحلاالت اليت ال يقوم  ا مس ولية الطبيب.
ــادة    املـ ــت  ــة 35وألزمـ ــدمـ املقـ األخرى  ــة  ــات احلكوميـ الوزارة وازهـ  )

للمدمات الصـــــحية ين يذ األحكام الباية الصـــــادرة ضـــــد مزاويل املهنة  
 لديها عن ا طأ الشمصي واملرفقي.

(  54( إ   36سـتحداحل  جهاز للنسـ ولية الطبية( يف املواد وقد ا ا

ــايه، ويشـــــكيخل الل ان لن ر  اليت ن نت يشـــــكيخل ازهاز، واختصـــــاصـــ
املوضــــوعات ا الة لل هاز، وآلية عنخل ازهاز، وآلية إصــــدار التقارير  
من الل ان املشكلة، والتزامات ر يس ازهاز وان به، وااللتزام )لسرية،  

غريه إببـداء الرأي ال   يف كـافـة املوضـــــــــــوعـات اليت   ومنحـه احلق دون
يعرض عليــه من خالل الشـــــــــــكــاوى والبالغــات وا ــاضـــــــــــر والتقــارير  
ــااي والــدعــاوى املتعلقــة )ألخطــاء الطبيــة واملمــال ــات املهنيــة   والقضــــــــــ
املريكبة من قبخل مزاويل املهنة أو أصحاب املنشآت الصحية وا حتديد  

 جراءات اليت يقوم  ا.آلية عنخل ازهاز وزانه واإل
(  68( إ   55ال صــخل الســادع: ن م  املنشــآت الصــحية( يف املواد  

واليت حددت آلية احلصــول على يراخي  املنشــآت الصــحية األهلية،  
وحتديد االنيـــــــــــ اطات الالزمة وذلك اوجب قرار يصـــــــــــدر من الوزير  
  ويتو  الوزارة يصــــــنيف كافة أنواع وف ات املنشــــــآت الصــــــحية األهلية 
وقد قصــر القانون على منح يرخي  العيادات ا اصــة واملســتوصــ ات  

 على األطباء الكويتيني املرخ  هلم مزاولة املهنة فقط.
ــأة الصــــــــحية ا59وقد ن نت املادة   هلية،  أل( آلية يعيني مدير املنشــــــ

وأن يقوم كخل منشـــــــأة إبنشـــــــاء ســـــــ خل وقاعدة بياانت يدون فيها كافة 
ديهم يف ملف مكتوب أو إلك وين املادة  املعلومات ا اصــة )ملرضــى ل

( احلـاالت اليت يتم فيهـا إلغـاء ال اخي  63(، وحـددت املـادة  60 
( للوزارة احلق يف الرقـابـة 64للننشــــــــــــأة الصـــــــــــحيـة، وأعطـت املـادة  

والت تي  على كافة املنشـآت الصـحية يف أي وقت من خالل ندب او 
 يكليف زنة أو زان للقيام  ذا الدور.

( آليـة التعـامـخل مع حـاالت الوفـاة يف املنشــــــــــــآت 66ت املـادة  وحـدد
 الصحية وفقاً لإلجراءات املتبعة.

( صـــــاحب ومدير املنشـــــأة الصـــــحية بعدة أمور  67وقد ألزمت املادة  
ين م ا دمات الطبية والرعاية الصــحية داخخل املنشــأة، وح رت املادة  

ن ( عليهم عــدة حم ورات كح ر يشـــــــــــغيــخل أي طبيــب أو أي م68 
مزاويل املهن املســـــــــــــاعــدة قبــخل احلصـــــــــــول على يرخي  من ازهــات 
املمتصــــة )لوزارة، وكذلك احل ر على مزاويل املهنة االمتناع عن يقدب 
العناية الالزمة لرعاية املريض أو املصاب الذي يصخل إليها عند حدوحل 

 الكوارحل واحلاالت الطار ة.
يناول هذا ال صـخل  العقو)ت( يف ا (  76( إ   69ملواد  ال صـخل السـابع: 

( العقو)ت  73(، و 72(، و 71(، و 70(، و 69حيث حددت املواد  
الواردة  ذه املواد.  اززا ية اليت يوقع على مريك  املمال ات 

( للوزير أو من ي وضـه إبغالق املكان الذي يزاول 74وأجازت املادة  
ال صخل يف الدعوى اززا ية فيه النشاط املمالف غلقاً إدارايً م قتاً حلني 

 أو املمال ة املهنية.
املـــادة   العقو)ت التـــأديبيـــة اليت يوقع على املمـــال ني  75وحـــددت   )

ألحكام هذا القانون واللوا ح والقرارات الوزارية الصـادرة ين يذاً له من 
 املرخ  هلم ازاولة املهنة ومن أصحاب ومديري املنشآت الصحية.
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ملن صـــــدر ضـــــده قرار إبلغاء يرخي  مزاولة املهنة  (  76ومل جُتز املادة  
ــابقـة التقـدم بطلـب  ــأـيه هنـا ـياً وفقـاً ألحكـام املـادة الســـــــــ أو غلق منشـــــــــ
ــنة من  ــأة إال بعد مضـــــــي ســـــ يرخي  جديد ازاولة املهنة أو فتح منشـــــ

 رري  ين يذ قرار الغلق النها ي أو إلغاء يرخي  مزاولة املهنة.
ــنن  أحكام عامة( ــخل الثامن: يضــــــــ (،  87( إ   77يف املواد    ال صــــــــ

ــا  يف التحقيق والتصـــــــــــرهب  77حيــث حــددت املــادة   ( االختصــــــــــ
واالدعاء يف  يع ازرا م املنصو  عليها يف هذا القانون وازرا م اليت 
يقع من مزاول املهـنة أو علـيه واملنصـــــــــــو  عليهـا يف القوانني األخرى 

 للنيابة العامة.
لتأدي  املنصــو  عليه يف هذا ( فقد قضــت أن اززاء ا78أما املادة  

 القانون ال  خل )ملس ولية اززا ية أو املدنية.
( آلية استدعاء مزاويل املهنة للتحقيقات وا اكنة  79وحددت املادة  

ــااي املتعلقــة )ألخطــاء الطبيــة أو  يف الشـــــــــــكــاوى والــدعــاوى والقضــــــــــ
خالل   املمال ات املهنية املتصــلة ازاولة عنلهم واليت ينســب إليهم من

 جهاز املس ولية الطبية.
( للوزير كـاـفة الصـــــــــــالحـيات املقررة جمللس ا ـدـمة 80وأعطـت امـلادة  

 املدنية وديوان ا دمة املدنية.
( للوزير أن يضــــــع ســــــقً ا أعلى أو أد  أو كليهنا  81وأجازت املادة  

للنقابخل املايل الذي يســـنح للنرخ  هلم بتقاضـــيه ن ري ا دمات اليت 
 ممارسة املهن املنصو  عليها يف هذا القانون. يقدموهنا يف

( يوريد كافة الرســـــــــــوم والغرامات اززاءات املالية  82وأوجبت املادة  
املقررة اوجب هذا الـقانون حلســـــــــــاب ا زانة الـعامة لـلدولة، ويف  يع 
األحوال يدفع الرســــــــوم مقدماً وال يرد وذلك بصــــــــرهب الن ر عن مآل 

 الطلب املستحقة عنه.
( االختصــــــــــا  لوزارة الصــــــــــحة بتدقيق  83اوجب املادة  وأصــــــــــبح  

واعتناد ومعادلة ويصــــــنيف ويوصــــــيف الشــــــهادات األكادًية واملهنية  
وال نية الصـادرة يف اجملال الط  والصـحي وذلك )لتعاون والتنسـيق مع 

 ازهات احلكومية ذات الصلة.
خمال ة   ( احلاالت اليت يسقط  ا الدعاوى الناجتة عن84وبينت املادة  

ــنوات من رري  العنخل الط  أو  ــي ثالحل ســـــ أحكام هذا القانون اضـــــ
 اإلجراء املمالف.
املـــادة   ــانون رقم  85وألغـــت  القـ لســـــــــــنـــة  25( كـــخل من   )1981  ،
 . 2002( لسنة 38، والقانون رقم  1960( لسنة 49والقانون رقم  

ــت املادة    ــدار اللوا ح  86ونصـــ ــحة إبصـــ ــالحية وزير الصـــ ( على صـــ
ت التن يذية ألحكام هذا القانون خالل سنة من رري  نشره يف والقرارا

ازرـيدة الرمسـية، على أن يســـــــــــتنر العنـخل )لقرارات املعنول  ـا اـا ال 
ــتنر   يتعارض مع أحكام هذا القانون حىت يتم يعديلها أو إلغاؤها، ويســـ
العنخل بكافة ال اخي  املننوحة والصـادرة قبخل نشـر هذا القانون حلني 

 مدها ما مل يلغ ألسباب أخرى.انتهاء 
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