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قانون اتحادي رقم  10بشأن
املسؤولية الطبية.

 16ديسمرب 2008م.

العدد 488
 31ديسمرب 2008م.

عُ ِمل به من تاريخ نرشه ،وألغي
باملرسوم بقانون رقم  4لسنة 2016م.

2

قرار مجلس الوزراء رقم  33لسنة
2009م ،بالالئحة التنفيذية للقانون
االتحادي رقم  10بشأن املسؤولية
الطبية.

 1أكتوبر 2009م.

العدد 500
 30نوفمري 2009م.

عُ مل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه
وألغي بالقرار رقم  40لسنة 2019م.
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مرسوم بقانون اتحادي رقم  4بشأن
املسؤولية الطبية.

 2أغسطس 2016م.

العدد 601
 15أغسطس 2016م.

عُ مل به من تاريخ نرشه.

4

قرار مجلس الوزراء رقم 40
يف شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم
بقانون اتحادي رقم  4لسنة 2016م،
بشأن املسؤولية الطبية.

 2يوليو 2019م.

العدد 658
 15يوليو 2019م.

عُ مل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه

م

الترشيع

إدارة املعرفة والنرش  -معهد ديب القضايئ.
بطاقة فهرسة أثناء النرش.
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016بشأن املسؤولية الطبية وقرار مجلس
الوزراء رقم  40لسنة  2019يف شأن الالئحة التنفيذية  /إعداد معهد ديب القضايئ-.
ط -.1.ديب :املعهد.2020 ،
 41ص .؛  21سم( -. .سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛ )18
 -املسؤولية الطبية - .قوانني وترشيعات  -اإلمارات العربية املتحدة

تقديم
لقد أصبح الترشيع يف العرص الحديث يحتل مكانة
مرموقة يف إطار مصادر القانون ،فأغلب املجتمعات
املتطورة تعتمد عليه .فهو املصدر األصيل العام للقاعدة
القانونية ،إذ إن القايض يتعني عليه أن يلجأ إليه أوالً
للوصول إىل القاعدة التي تحكم النزاع ،فال ميكنه أن
يعدل عنه إىل باقي املصادر األخرى إال يف حالة عدم
وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر.
ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة
مؤثرة يف الترشيع وخدمة القانونيني والعدليني كافة
يف الدولة وخارجها فيام يتعلق بالبحث القانوين من
خالل إعداد تلك الترشيعات يف حلة متميزة وعملية
يف الوقت ذاته ،وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره
مركزاً إقليمياً للتميز العديل والقانوين.

حقوق النرش © 2020

جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ

ال يجوز طبع هذا الكتاب أو جزء منه أو حفظه آلياً أو نقله بأية وسيلة إلكرتونية أو
غري إلكرتونية إال بإذن مكتوب من املعهد.

القاضي د.جمال السميطي

مدير عام المعهد
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مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة 2016
(((
بشأن المسؤولية الطبية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحياتالوزراء وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  1975يف شأن مزاولة مهنة الطب البرشي وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980يف شأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  1981بشأن حجز ومعالجة املصابني بأمراضعقلية،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1983يف شأن مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1984يف شأن مزاولة غري األطباء والصيادلة لبعضاملهن الطبية،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون املعامالت املدنية وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1992بإصدار قانون اإلثبات يف املعامالت املدنيةوالتجارية وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية وتعديالته، وعىل القانون االتحادي رقم ( )15لسنة  1993يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البرشية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )20لسنة  1995بشأن األدوية واملستحرضات املستمدة منمصادر طبيعية،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2007يف شأن إنشاء هيئة التأمني وتنظيم أعاملهوتعديالته،

 وعىل القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2008يف شأن املسؤولية الطبية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  2008بشأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة، وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  2008بشأن املوارد البرشية يف الحكومةاالتحادية وتعديالته،
 وعىل القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2012يف شأن تنظيم الخربة أمام الجهات القضائية، وعىل القانون االتحادي ( )14لسنة  2014يف شأن مكافحة األمراض السارية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن الرشكات التجارية، وعىل القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2015يف شأن املنشآت الصحية الخاصة، وبناء عىل ما عرضه وزير الصحة ووقاية املجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:

((( نرش يف الجريدة الرسمية – عدد – 601بتاريخ 2016/08/15م.
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الفصل األول

المادة ()2

ترسي أحكام هذا املرسوم بقانون عىل كل من يزاول املهنة يف الدولة.

أحكام عامة

المادة ()3

المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون ،يقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين
كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
الدولة :اإلمارات العربية املتحدة.
الوزارة :وزارة الصحة ووقاية املجتمع.
الوزير :وزير الصحة ووقاية املجتمع.
الجهة الصحية :الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية يف الدولة.
املهنة :إحدى املهن الطبية أو املهن املرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مزاول املهنة :مزاول إحدى املهن الطبية أو املهن املرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار
من الوزير.
واضحا ذكورة أو أنوثة،
تغيري الجنس :تغيري جنس الشخص الذي يكون انتامؤه الجنيس ً
وتتطابق مالمحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية،
وال يوجد اشتباه يف انتامئه الجنيس ذك ًرا أو أنثى ،كام يعني هذا التعريف االنحراف يف عملية
تصحيح الجنس مبا يخالف الصفة الجنسية التي انتهت إليها التحاليل الطبية.
تصحيح الجنس :التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتامؤه الجنيس
ً
غامضا ،بحيث يشتبه أمره بني أن يكون ذك ًرا أو أنثى ،وذلك كأن تكون له مالمح جسدية
جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص ،كمن تدل مالمحه
عىل أنه ذكر بينام هو يف الحقيقة أنثى والعكس.
االستنساخ :تكوين كائن برشي بنقل نواة من خلية جسدية برشية إىل بويضة منزوعة النواة،
وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينًا هو نسخة إرثية تكاد تكون مطابقة لصاحب
الخلية الجسدية.

يجب عىل كل من يزاول املهنة يف الدولة تأدية واجبات عمله مبا تقتضيه املهنة من الدقة
واألمانة ووف ًقا لألصول العلمية والفنية املتعارف عليها ،ومبا يحقق العناية الالزمة للمريض
مع عدم استغالل حاجته لغرض تحقيق منفعة غري مرشوعة لنفسه أو لغريه ودون التمييز
بني املرىض ،كام يجب عليه االلتزام بالترشيعات النافذة يف الدولة.
المادة ()4

دون اإلخالل بااللتزامات املقررة بالترشيعات النافذة فإنه يجب عىل الطبيب بصفة خاصة
االلتزام مبا يأيت:
 -1اتباع القواعد والنظم واإلجراءات الخاصة مبامرسة املهنة تب ًعا لدرجته ومجال تخصصه.
 -2تسجيل الحالة الصحية للمريض والسرية املرضية الشخصية والعائلية الخاصة به ،وذلك
قبل الرشوع يف التشخيص والعالج.
 -3استخدام وسائل التشخيص والعالج املتاحة والالزمة للحالة املرضية.
 -4استخدام األدوات واألجهزة الطبية الالزمة يف تشخيص ومعالجة املريض بكل يقظة
وانتباه ووف ًقا لألصول العلمية املتعارف عليها.
 -5تبصري املريض بخيارات العالج املتاحة.
 -6وصف العالج وتحديد كمياته وطريقة استعامله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه
وتاريخ الوصفة الطبية وتنبيه املريض أو ذويه بحسب األحوال إىل رضورة التقيد باألسلوب
الذي حدده للعالج.
 -7إبالغ املريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت مصلحته غري ذلك أو مل تكن
حالته النفسية تسمح بإبالغه ويتعني إبالغ أي من ذوي املريض أو أقاربه أو مرافقيه يف
الحالتني اآلتيتني:
أ) إذا كان عديم األهلية أو ناقصها.
شخصا إلبالغه.
ب) إذا كانت حالته الصحية ال تسمح بإبالغه شخص ًيا ،ومل يحدد ً
11
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 -8إعالم املريض أو ذويه باملضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العالج الطبي أو
التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها واملبادرة إىل عالجها متى أمكن ذلك.
 -9التعاون مع غريه من األطباء الذين لهم صلة بعالج املريض وتقديم ما لديه من معلومات
عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها يف عالجه كلام طلب منه ذلك واستشارة زميل
متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
 -10التعاون مع مزاويل املهنة ممن لهم عالقة بحالة املريض الصحية.
 -11اإلبالغ عن االشتباه يف إصابة أي شخص بأحد األمراض السارية وف ًقا لإلجراءات املحددة
بالترشيعات املنظمة ملكافحة األمراض السارية.
المادة ()5

يحظر عىل الطبيب ما يأيت:
ً
ً
 -1معالجة املريض دون رضاه فيام عدا الحاالت التي تتطلب تدخال طب ًيا طارئا ويتعذر فيها
الحصول عىل املوافقة ألي سبب من األسباب ،أو التي يكون مرضه معد ًيا ومهددًا للصحة
أو السالمة العامة ،ويعتد برىض املريض ناقص األهلية بالنسبة للفحص والتشخيص وإعطاء
الجرعة األوىل من العالج ،عىل أن يبلغ أي من أقارب املريض أو مرافقيه بخطة هذا العالج.
 -2االمتناع عن عالج املريض يف الحاالت الطارئة أو االنقطاع عن عالجه يف جميع األحوال إال
إذا خالف التعليامت التي حددها الطبيب أو كان االمتناع أو االنقطاع راج ًعا ألسباب خارجة
عن إرادة الطبيب وذلك مع مراعاة أحكام املادتني ( )9و( )10من هذا املرسوم بقانون.
 -3االمتناع عن عالج مريض أو إسعاف مصاب ما مل تكن حالته خارجة عن اختصاصه ،وعليه
يف هذه الحالة أن يجري له اإلسعافات األولية الالزمة ثم يوجهه إىل الطبيب املختص أو
أقرب منشأة صحية إذا رغب يف ذلك.
 -4استعامل وسائل غري مرخص بها أو غري مرشوعة يف التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
 -5وصف أي عالج قبل إجراء الكشف الرسيري عىل املريض ويجوز للجهات الصحية وضع
نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وف ًقا للضوابط والرشوط التي تحددها الالئحة
التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
 -6إفشاء أرسار املريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة املهنة أو بسببها سواء كان املريض قد
عهد إليه بهذا الرس أو ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه ،وال يرسي هذا

الحظر يف أي من األحوال اآلتية:
أ) إذا كان إفشاء الرس بناء عىل طلب املريض أو موافقته.
ب) إذا كان إفشاء الرس ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخص ًيا ألي منهام.
ج) إذا كان الغرض من إفشاء الرس منع وقوع جرمية أو اإلبالغ عنها ويكون اإلفشاء يف هذه
الحالة للسلطة الرسمية املختصة فقط.
د) إذا كان الطبيب مكل ًفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خب ًريا،
إذا استدعته إحداهام كشاهد يف تحقيق أو دعوى جزائية.
هـ) إذا كان الطبيب مكل ًفا بإجراء الكشف من إحدى رشكات التأمني أو من جهة العمل ومبا
ال يجاوز الغرض من التكليف.
و) إذا كان بناء عىل طلب من الجهة الصحية وكان الهدف من إفشاء الرس حامية الصحة
العامة وف ًقا للرشوط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.
ز) إذا كان الغرض من إفشاء الرس هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أية جهة
قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
 -7الكشف الرسيري عىل مريض من جنس آخر بدون حضور طرف ثالث وبغري موافقة
املريض املسبقة عىل ذلك ،ما مل تقتض الرضورة ما يخالف ذلك.
 -8إيواء املرىض يف غري األماكن املعدة لذلك ،عدا ما تقتضيه الحاالت الطارئة.
 -9إجراء عمليات تغيري الجنس.
 -10القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غري رضورية للمريض دون موافقته املستنرية.
المادة ()6

الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول املهنة نتيجة أي من األسباب التالية:
 -1جهله باألمور الفنية املفرتض اإلملام بها يف كل من ميارس املهنة من ذات درجته وتخصصه.
 -2عدم اتباعه األصول املهنية والطبية املتعارف عليها.
 -3عدم بذل العناية الالزمة.
 -4اإلهامل وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون معايري الخطأ الطبي الجسيم.
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المادة ()7

يجوز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط اآلتية:
 -1أن يكون انتامء الشخص الجنيس ً
غامضا ومشتب ًها يف أمره بني ذكر أو أنثى.
 -2أن تكون له مالمح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.
 -3أن يتم التثبت من حكم الفقرتني ( )2 ،1من هذه املادة بتقارير طبية وموافقة لجنة
طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية وذلك بهدف تحديد جنس املريض واملوافقة عىل
عملية التصحيح وعىل تلك اللجنة إحالة املوضوع إىل الطبيب النفيس إلجراء التهيئة النفسية
الالزمة.
المادة ()8

 -1فيام عدا الحاالت الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري الالزم إلنقاذ حياة
املريض أو الجنني ولتجنب املضاعفات الجسيمة لهام ال يجوز إجراء العمليات الجراحية إال
مبراعاة ما يأيت:
ً
أ) أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهال إلجرائها بحسب تخصصه العلمي وخربته
العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب) أن تجرى الفحوصات والتحاليل املختربية الالزمة للتأكد من أن التدخل الجراحي رضوري
ومناسب لعالج املريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
ج) أن تؤخذ موافقة كتابية من املريض إن كان كامل األهلية أو من أحد الزوجني أو
أحد أقارب املريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص األهلية أو تعذر
الحصول عىل موافقته ،وذلك إلجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى
رضورية ،وبعد تبصريه باآلثار واملضاعفات الطبية املحتملة التي قد ترتتب عىل الجراحة،
ويعترب أه ًال للموافقة كل من أتم الثامنة عرشة سنة ميالدية ما مل يكن عديم األهلية.
د) يف حال تعذر الحصول عىل موافقة املريض أو زوجه أو أي من أقارب املريض حتى الدرجة الرابعة
يكتفى بتقرير من الطبيب املعالج وطبيب آخر من ذات املنشأة الصحية ومديرها يؤكد حاجة
املريض للعملية الجراحية ما مل يكن كامل األهلية وكذلك تعذر الحصول عىل أي من تلك املوافقات.
هـ) أن تجرى الجراحة يف منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء الجراحة املقصودة.
 -2يطبق عىل حاالت العالج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا

املرسوم بقانون حكم العمليات الجراحية يف تطبيق أحكام هذه املادة ومبا يتناسب مع
هذه الحاالت.
المادة ()9

دون اإلخالل باألحكام املقررة بالنسبة ملكافحة األمراض السارية ،فإنه يجب مراعاة ما ييل:
 -1ال يجوز إخراج املريض من املنشأة الصحية إال يف إحدى الحاالت اآلتية:
أ) إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طب ًقا لألصول الطبية املتعارف عليها.
ب) نقله إىل منشأة أخرى الستكامل عالجه رشيطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم
وعدم ترضر املريض يف عملية النقل.
ج) بناء عىل طلب املريض إذا كان كامل األهلية رغم تبصريه بعواقب خروجه دون النصيحة
الطبية ويؤخذ منه إقرار كتايب بتحمله املسؤولية.
د) موافقة كتابية من أحد األطباء يف املنشأة إذا كان املريض ناقص أو عديم األهلية وبإقرار
من وليه أو وصيه مبسؤولية نقله إىل منشأة صحية أخرى.
 -2ال يجوز بقاء أي شخص بغري مربر طبي داخل املنشأة الصحية دون رضاها.
المادة ()10

 -1ال يجوز إنهاء حياة املريض أ ًيا كان السبب ،ولو بناء عىل طلبه أو طلب الويل أو الويص عليه.
 -2ال يجوز رفع أجهزة اإلنعاش عن املريض إال إذا توقف القلب والتنفس توق ًفا تا ًما ونهائ ًيا،
أو توقفت جميع وظائف املخ توق ًفا تا ًما ونهائ ًيا ،وف ًقا للمعايري الطبية الدقيقة التي يصدر
بها قرار من الوزير ،وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه.
المادة ()11

يجوز السامح بحدوث الوفاة الطبيعية وذلك بعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي للمريض
يف حالة االحتضار ،وذلك عند توفر الرشوط التالية:
 -1إذا كان املريض يعاين من مرض غري قابل للشفاء منه غال ًبا.
 -2أن يتم استنفاد كافة طرق العالج.
 -3أن يثبت عدم جدوى العالج يف مثل هذه الحالة.
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 -4أن ينصح الطبيب املعالج بعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي.
 -5أن يقدر ثالثة عىل األقل من األطباء االستشاريني أن مصلحة املريض تقتيض السامح
بحدوث الوفاة الطبيعية وعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي ،وال يشرتط يف هذه الحالة
الحصول عىل موافقة املريض أو وليه أو الويص عليه.
 -6وال يجوز االمتناع عن إجراء اإلنعاش يف حالة طلب رصيح من املريض ولو كان اإلنعاش
غري مجد لعالجه.
المادة ()12

 -1يحظر إجراء عمليات االستنساخ البرشي ،كام يحظر إجراء األبحاث والتجارب والتطبيقات
بقصد استنساخ كائن برشي.
 -2يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية عىل اإلنسان إال بعد موافقته والحصول عىل ترصيح
كتايب بذلك من الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية وتب ًعا للرشوط التي تقررها تلك
الالئحة.
المادة ()13

ال يجوز تركيب األعضاء الصناعية يف جسم شخص إال بعد التأكد من مالءمتها له وعدم
إرضارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة ()14

ال يجوز إجراء التقنية املساعدة عىل اإلنجاب للمرأة أو زرع جنني يف رحمها إال من الزوجني
وبناء عىل موافقتهام عىل ذلك كتابة وبرشط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الرشعي بينهام.

المادة ()16

ال يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي يشء من شأنه إجهاض حامل
إال يف الحالتني التاليتني:
 -1إذا كان يف استمرار الحمل خط ًرا عىل حياة الحامل وبالرشوط اآلتية:
أ) أال تكون هناك أية وسيلة أخرى إلنقاذ حياة الحامل غري اإلجهاض.
ب) أن يتم اإلجهاض مبعرفة طبيب متخصص يف أمراض النساء والوالدة وموافقة الطبيب
املعالج للحالة املرضية املربرة لإلجهاض.
ج) أن يحرر محرض بتعذر الوالدة الطبيعية وبيان السبب املربر لإلجهاض مبعرفة األطباء
املعنيني عىل أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها يف حالة تعذر الحصول عىل موافقتها
مبا يفيد املوافقة عىل إجراء عملية اإلجهاض ويحتفظ كل طرف من األطراف املعنية بنسخة
منه ،وال تشرتط موافقة أي منهم يف الحاالت الطارئة التي تتطلب تدخ ًال جراح ًيا فور ًيا.
 -2إذا ثبت تشوه الجنني وبالرشوط اآلتية:
أ) أن يكون اإلجهاض بناء عىل طلب كتايب من الزوجني.
ب) أال يكون قد مر عىل الحمل مائة وعرشون يو ًما.
ج) أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريني يف تخصص أمراض النساء والوالدة
واألطفال واألشعة.
د) أن يكون تقرير اللجنة مبن ًيا عىل الفحوص الطبية واستخدام التقنيات املتعارف عليها
علم ًيا.
هـ) أن يكون الجنني مشوهً ا تشوهً ا خط ًريا غري قابل للعالج بحيث يؤدي إن ولد ح ًيا إىل أن
تكون حياته سيئة وتسبب آال ًما له وألهله.

المادة ()15

ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إال بناء عىل طلب أو مبوافقة
الزوجني ،كام ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إال بناء عىل رأي
لجنة طبية متخصصة ال تقل عن ثالثة أطباء بأن يف الحمل أو الوالدة خط ًرا محق ًقا عىل حياة
األم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
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الفصل الثاني

المادة ()17

ال تقوم املسؤولية الطبية يف أي من الحاالت اآلتية:
 -1إذا مل يكن الرضر نتيجة أي من األسباب املحددة باملادة رقم ( )6من هذا املرسوم بقانون
والئحته التنفيذية.
 -2إذا كان الرضر قد وقع بسبب فعل املريض نفسه أو رفضه للعالج أو عدم اتباعه
للتعليامت الطبية الصادرة إليه من املسؤولني عن عالجه ،أو كان نتيجة لسبب خارجي.
 -3إذا اتبع الطبيب أسلو ًبا طب ًيا معينًا يف العالج مخال ًفا لغريه يف ذات االختصاص ما دام
أسلوب العالج الذي اتبعه متف ًقا مع األصول الطبية املتعارف عليها.
 -4إذا حدثت اآلثار واملضاعفات الطبية املتعارف عليها أو غري املتوقعة يف مجال املامرسة
الطبية وغري الناجمة عن الخطأ الطبي.

لجان المسؤولية الطبية
واللجنة العليا للمسؤولية الطبية
المادة ()18

تنشأ بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب األحوال لجنة خربة من األطباء
املتخصصني يف كافة التخصصات الطبية ،تسمى «لجنة املسؤولية الطبية» ،وتحدد الالئحة
التنفيذية كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها.
وتختص هذه اللجان دون غريها بالنظر يف الشكاوى التي تحال إليها من قبل الجهة الصحية
أو النيابة العامة أو املحكمة وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته،
ويف حال تعدد املسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك يف هذا الخطأ مع بيان سببه واألرضار
املرتتبة عليه والعالقة السببية بني الخطأ والرضر ونسبة العجز يف العضو املترضر إن وجدت،
وللجنة االستعانة بالخرباء ومبن تراه مناس ًبا للقيام مبهامها.
ويرسي يف شأن هذه اللجنة األحكام املقررة يف القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2012املشار
إليه ،وذلك فيام ال يتعارض أحكام((( هذا املرسوم بقانون.
وال تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب املسؤولية الطبية إال بعد اللجوء والعرض عىل
لجان املسؤولية الطبية وف ًقا ألحكام هذا املرسوم بقانون.
المادة ()19

تقدم أو تحال جميع الشكاوى يف الوقائع املتعلقة بالخطأ الطبي إىل الجهة الصحية ،وذلك
وف ًقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
وعىل الجهة الصحية إحالة الشكاوى للجنة املسؤولية الطبية املشار إليها يف هذا املرسوم
بقانون.
وعليها وضع تقرير مسبب برأيها يف كل حالة تعرض عليها بناء عىل ما ثبت لديها من فحصها
((( هكذا وردت يف األصل ،ونرى صحتها «وأحكام»

19

18
من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون المسؤولية الطبية والئحته التنفيذية

وبعد االطالع عىل امللف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة
تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة ،وترفع تقريرها للجهة الصحية خالل ثالثني
يو ًما من تاريخ اإلحالة .ويجوز متديد امليعاد ملدة مامثلة أو أكرث مبوافقة الجهة الصحية بناء
عىل طلب اللجنة.
المادة ()20

ملقدم الشكوى وملزاول املهنة املشكو يف حقه بحسب األحوال الطعن عىل تقرير لجنة
املسؤولية الطبية وذلك بتظلم يقدم للجهة الصحية املختصة خالل ثالثني يو ًما من تاريخ
إخطارهم إخطا ًرا قانون ًيا مبا انتهى إليه التقرير عىل النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية.
وعىل الجهة الصحية املختصة إحالة التقرير وكافة األوراق واملستندات املتعلقة به رفق التظلم
إىل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية املنصوص عليها يف املادة ( )21من هذا املرسوم بقانون.
ويعترب تقرير اللجنة نهائ ًيا إذا مل يتم التظلم منه يف امليعاد املحدد يف الفقرة األوىل من هذه
املادة.
ويف هذه الحالة ،ال ُيقبل الطعن عىل التقارير الطبية الصادرة منها أمام أي جهة.
المادة ()21

ُتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دامئة تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية
الطبية) بنا ًء عىل عرض وزير الصحة ووقاية املجتمع بعد التنسيق مع الجهات الصحية
األخرى ،ويحدد القرار كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها ومدة عضويتها واملكافآت
التي متنح ألعضائها.
وتختص هذه اللجنة دون غريها بالنظر يف التظلامت من تقارير لجان املسؤولية الطبية
املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون ،وتضع تقري ًرا مسب ًبا برأيها يف كل تظلم وذلك وف ًقا
لإلجراءات والقواعد التي يحددها قرار مجلس الوزراء املشار إليه أعاله.
وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم أو تعديله أو إلغائه ويعترب تقريرها نهائ ًيا .وال
يقبل الطعن بأي وجه عىل التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة أمام أي جهة.

الفصل الثالث

التحقيق مع مزاولي المهنة
المادة ()22

ُيخطر وكيل الوزارة أو املدير املسؤول للجهات الصحية األخرى -بحسب األحوال -بأي
تحقيق ُيجرى مع مزاويل املهنة التابعني ألي منها وذلك يف الوقائع املتصلة بعملهم أ ًيا كانت
الجهة التي تبارش التحقيق ،وذلك وف ًقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
المادة ()23

يجوز للجهة الصحية وقف الرتخيص مؤقتًا لحني إيداع لجنة املسؤولية الطبية تقريرها يف
الوقائع املتعلقة بالخطأ الطبي ،كام يجوز لها اتخاذ ذات اإلجراء عند التحقيق يف أي مخالفة
أخرى ألحكام هذا املرسوم بقانون ،ويكون الوقف ملدة ال تجاوز ثالثني يو ًما قابلة للتمديد
ملدد مامثلة.
المادة ()24

لذوي الشأن تقديم الشكاوى للنيابة العامة يف الوقائع املتعلقة بالخطأ الطبي ،وعىل النيابة
العامة إحالتها مبارشة للجهة الصحية املختصة التخاذ إجراءاتها عىل النحو الوارد بهذا
املرسوم بقانون.
ويف جميع األحوال ال يجوز التحقيق مع مزاويل املهنة أو القبض عليهم أو حبسهم احتياط ًيا
نتيجة شكوى ضدهم إال بعد ورود التقرير الطبي النهايئ من الجهة الصحية متضمنًا توافر
الخطأ الطبي الجسيم من املشكو يف حقه.
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الفصل الخامس

الفصل الرابع

العقوبات

التأمين ضد المسؤولية المدنية
عن األخطاء الطبية

المادة ()28

المادة ()25

يحظر مزاولة املهنة بالدولة دون التأمني ضد املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية لدى
إحدى رشكات التأمني املرخص لها يف الدولة.
وتتحمل املنشأة الصحية التي تستقبل طبي ًبا زائ ًرا مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي يف
مواجهة املترضر ،وذلك دون إخالل بحقها يف الرجوع عىل مرتكب الخطأ.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذه املادة.
المادة ()26

يلتزم صاحب املنشأة بالتأمني عىل مزاويل املهنة العاملني لديه ضد املسؤولية املدنية عن
األخطاء الطبية كام يلتزم بالتأمني عليهم ضد املخاطر الناجمة عن مامرسة املهنة أو بسببها
ويتحمل صاحب املنشأة كامل أقساط التأمني يف كلتا الحالتني.
المادة ()27

تحل رشكات التأمني حلوالً قانون ًيا محل املنشآت الصحية واألشخاص املؤمن عليهم يف
ُ
حقوقهم والتزاماتهم.

 -1يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن
( )200.000مائتي ألف درهم وال تزيد عىل ( )500.000خمسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من يخالف أي حكم من أحكام املادتني ( )1/12و( )14من هذا املرسوم بقانون.
 -2يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ( )100.000مائة
ألف درهم وال تزيد عىل ( )200.000مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
يخالف حكم املادة ( )12بند  2واملادة ( )15من هذا املرسوم بقانون.
المادة ()29

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خمسني
ألف درهم وال تزيد عىل ( )100.000مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
يخالف حكم املادة ( )13من هذا املرسوم بقانون.
المادة ()30

مع عدم اإلخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات
كل من يخالف حكم املادة ( )10من هذا املرسوم بقانون.
المادة ()31

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عىل عرشة سنوات كل من يخالف
حكم املادة ( )5بند  9من هذا املرسوم بقانون.
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المادة ()32

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )10.000عرشة آالف درهم وال تزيد عىل ( )100.000مائة
ألف درهم كل من يخالف حكم املادة ( )5البندين رقمي  2و 10من هذا املرسوم بقانون
ما مل يرتتب عىل املخالفة املساس بسالمة جسم املريض.

حصل الصلح أثناء تنفيذها.
ويف جميع األحوال ال أثر للصلح عىل حقوق املترضر يف اللجوء للقضاء املدين لطلب التعويض.
وال يرسي الصلح عند العود بارتكاب ذات األفعال الواردة باملادة ( )34من هذا املرسوم
بقانون.

المادة ()33

المادة ()36

مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( )16من هذا املرسوم بقانون ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
عىل أربع سنوات كل طبيب بارش إجهاض امرأة حبىل عمدًا بإعطائها أدوية ،أو باستعامل
وسائل مؤدية إىل ذلك ،أو بإرشادها إليها سواء كان اإلجهاض برضائها أو بغريه ،فإذا أفىض
اإلجهاض إىل موت املجني عليها تكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن خمس سنوات وال
تزيد عىل عرش سنوات.
مادة ()34

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني
ً
جسيم عىل النحو الوارد يف هذا املرسوم بقانون.
العقوبتني كل من يثبت ارتكابه خطأ طب ًيا
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني والغرامة التي ال تجاوز خمسامئة ألف
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب عىل الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني والغرامة التي ال تجاوز مليون درهم ،إذا
ارتكبت الجرمية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة تحت تأثري سكر أو تخدير.
مادة ()35

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص طلب إثبات الصلح مع املتهم أمام
الجهة الصحية املختصة يف الجرائم املعاقب عليها باملادة ( )34من هذا املرسوم بقانون،
والتي تحيل الصلح إىل النيابة العامة ،كام يجوز طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة ،ويف
جميع األحوال ُتحفظ الشكوى بنا ًء عىل ذلك الصلح.
ويجوز الصلح يف أية حالة كانت عليها الدعوى ،وبعد صريورة الحكم با ًتا.
ويرتتب عىل الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا

ال تطبق العقوبات املنصوص عليها يف أي قانون آخر عىل األفعال املعاقب عليها وف ًقا ألحكام
هذا املرسوم بقانون.
المادة ()37

يلتزم مزاولو املهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر املمكن تطبيقه عليهم.
وتبني الالئحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب املهن املرتبطة باملهن الطبية.
المادة ()38

تطبق العقوبات التأديبية املقررة وف ًقا للترشيعات السارية عىل املخالفات التي مل تحدد
لها عقوبة بهذا املرسوم بقانون ،وال تخل املسؤولية الجزائية تب ًعا لهذا املرسوم بقانون،
باملسؤولية التأديبية للمخالف من مزاويل املهن.
المادة ()39

تطبق عىل املنشآت الصحية الخاصة األحكام الواردة بالترشيعات النافذة واملنطبقة عىل
املنشآت الصحية الخاصة يف مجال الجزاءات التأديبية والجزاءات املتعلقة بها وذلك بالنسبة
للمخالفات املرتكبة من قبل هذه املنشآت ألحكام هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية
والتي تستوجب مساءلتها تأديب ًيا.
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الفصل السادس

المادة ()44

أحكام ختامية
المادة ()40

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير أو
الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضايئ يف إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا
املرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفي ًذا له.

تستمر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ( )10لسنة
 2008املشار إليه يف النظر يف امللفات املحالة إليها حتى تاريخ تشكيل لجنة املسؤولية الطبية.
تحال جميع امللفات التي مل يتم االنتهاء منها إىل لجنة املسؤولية الطبية املختصة فور
تشكيلها.
المادة ()45

ينرش هذا املرسوم بقانون يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.

المادة ()41

يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية ألحكام هذا املرسوم بقانون وذلك خالل ستة أشهر
من تاريخ نرشه.
المادة ()42

يلغى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2008يف شأن املسؤولية الطبية ،ويستمر العمل بقرار
مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  2009بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )10لسنة
 2008يف شأن املسؤولية الطبية((( ،والقرارات الصادرة مبوجب القانون املذكور وذلك لحني
إصدار الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون مبا ال يتعارض مع أحكامه.

خليفة بن زايد آل نهيان

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبو ظبي-:
بتاريخ 28 :شوال 1437هـ.
املوافق 2 :أغسطس 2016م.

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

المادة ()43

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون.

((( ألغيت مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  40يف شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016بشأن املسؤولية الطبية  -والصادر
بتاريخ  2019/7/2م.
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قرار مجلس الوزراء رقم  40في شأن الالئحة
التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة
(((
 2016بشأن المسؤولية الطبية
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع عىل الدستور، وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزراء وصالحياتالوزراء ،وتعديالته،
 وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016بشأن املسؤولية الطبية، وعىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  2009بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم( )10لسنة  2008يف شأن املسؤولية الطبية،
 وعىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة  2012بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وبنا ًء عىل ما عرضه وزير الصحة ووقاية املجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،قرر:
المادة ()1

ُتطبق التعريفات الواردة يف املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2016املشار إليه عىل
هذا القرار ،وفيام عدا ذلك يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املب ّينة قرين كل منها،
يقض سياق النص بغري ذلك:
ما مل ِ
اللجنة :لجنة املسؤولية الطبية املنصوص عليها يف املرسوم بقانون.
اللجنة العليا :اللجنة العليا للمسؤولية الطبية املنصوص عليها يف املرسوم بقانون.
املرسوم بقانون :املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  ،2016بشأن املسؤولية الطبية.
المادة () 2

دون اإلخالل بالواجبات املنصوص عليها يف املرسوم بقانون ،يجب عىل من يزاول املهنة كل
يف حدود اختصاصه اتباع القواعد املوضحة أدناه ومبا يتفق مع طبيعة عمله ،وذلك عىل

النحو اآليت:
 -1عدم الخروج يف أدائه لعمله عن أصول مامرسة املهنة بصفة عامة وعن األسس العلمية
والعملية للتخصص الذي ميارسه بصفة خاصة ،وذلك وفقاً للربوتوكوالت والقواعد املعتمدة
من الجهة الصحية.
 -2أن يبذل العناية الالزمة يف تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها بكل يقظة وتبرص طبقاً
ملعيار مامرسة أوسط زمالئه من حيث الخربة واملؤهل ،واالطالع عىل التاريخ املريض للمريض،
وذلك كله ما مل يتعذر عليه ذلك لظروف خارجة عن إرادته أو بسبب فعل املريض نفسه.
 -3عدم استغالل حاجة املريض لتحقيق منفعة غري مرشوعة لنفسه أو لغريه ،ويقصد
باملنفعة غري املرشوعة كل مقابل مادي أو عيني أو معنوي مل يكن ليتأىت إال بسبب حاجة
املريض للعالج ،وال يعترب ما يتقاضاه مزاول املهنة من أجر عن عمله من هذا القبيل.
 -4عدم التمييز بني املرىض أو زمالء املهنة عىل أساس االنتامء الديني أو العرقي أو املكانة
االجتامعية أو الجنس أو الجنسية.
ً
 -5تدوين كل إجراء يتم اتخاذه ،متضمنا نوعه وتاريخه وتوقيته يف امللف الطبي للمريض.
 -6تبصري املريض أو من يعتد مبوافقته وفقاً للامدة ( )3من هذا القرار ،بحسب األحوال،
بكافة املضاعفات التي قد ترتتب عن التشخيص أو العالج بطريقة واضحة ومبسطة.
المادة ()3

دون اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف املرسوم بقانون ،ال يجوز إجراء العمليات الجراحية
إال بعد مراعاة ما يأيت:
ً
ً
 -1أن تكون املنشأة الصحية التي تجرى فيها الجراحة مجهزة تجهيزا كافيا يتالءم مع نوع
الجراحة من حيث الطاقم الطبي والتمرييض واألجهزة واملستلزمات الطبية الالزمة لها من
حيث الجودة والسالمة وكل ما يلزم إلجراء مثل هذه الجراحة والتعامل مع أي مضاعفات
أو إجراءات أخرى متوقعة.
 -2تقييم الحالة املرضية من خالل الفحوصات التشخيصية الالزمة ،للتأكد من أن الحالة
الصحية للمريض تسمح بإجراء العملية الجراحية.
 -3أخذ موافقة كتابية بعد تبصري املريض أو من يعتد مبوافقته بطبيعة العملية ونسبة
نجاحها واملضاعفات التي قد تنجم عنها ،وذلك عىل النحو اآليت:

((( نرش يف الجريدة الرسمية – عدد  – 658بتاريخ 2019/07/15م.
29

28
من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون المسؤولية الطبية والئحته التنفيذية

أ -من املريض نفسه إن كان كامل األهلية.
ب -من زوج املريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفقاً للفقرة (ج) من هذا البند،
إذا كان املريض يبلغ سن األهلية إال أنه يتعذر الحصول عىل موافقته ألي سبب ،مبا يف ذلك:
 فقدان الوعي. فقدان اإلدراك ملرض عقيل أو نفيس. عدم سامح الحالة الصحية ألخذ موافقته.ج -من زوج املريض أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،إذا كان املريض ناقص أو عديم
األهلية ،ويراعى الرتتيب بني األقارب بقدر اإلمكان ،وإذا وجد تعارض يف املوافقة بني األقارب
من الدرجة الواحدة فتكون األولوية لصاحب الرأي باملوافقة إذا كانت تحقق مصلحة
للمريض طبقاً لتقدير الطبيب املعالج وطبيب آخر.
 -4تطبق القواعد واإلجراءات الواردة يف هذه املادة عىل حاالت العالج ذات الطبيعة
الخاصة ،والتي تشمل:
أ -العالج الكيميايئ.
ب -العالج اإلشعاعي.
ج -أي عالج آخر يحدده الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية املعنية.

ب -اتباع أسلوب غري متعارف عليه طبياً.
ج -االنحراف غري املربر عن األصول والقواعد الطبية يف مامرسة املهنة.
د -وجود الطبيب تحت تأثري سكر أو تخدير أو مؤثر عقيل.
هـ -اإلهامل الشديد أو عدم التبرص الواضح يف اتخاذ اإلجراءات الطبية املتعارف عليها كرتك
معدّات طبية يف جسم املريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي
أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو اإلنعاش أو الوالدة أو عدم إعطاء املريض الدواء املالئم
طبياً أو أي عمل آخر يدخل يف إطار اإلهامل الشديد.
و -مامرسة املهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو االمتيازات الرسيرية التي يتمتع
بها الطبيب مبوجب الرتخيص املمنوح له.
ز -استعامل الطبيب لوسائل تشخيص أو عالج ،من غري أن يكون قد سبق له إجراؤها أو
التدرب عليها ،دون إرشاف طبي.
 -2عىل اللجنة واللجنة العليا كل يف حدود اختصاصها ،النظر يف الشكاوى والتظلامت
املتعلقة بالخطأ الطبي ،وتحديد ما يأيت:
أ -املعيار الذي تم االستناد إليه العتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم.
ب -بيان العنارص املتوفرة يف امللف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم.
ج -تحديد نوع الرضر والخطأ.

 -1يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية عىل اإلنسان إال بعد موافقته والحصول عىل ترصيح
كتايب بذلك من الجهة املختصة التي يحددها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
 -2يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية قراراً بالضوابط والقواعد واإلجراءات
املنظمة إلجراء األبحاث والتجارب الطبية عىل اإلنسان.

المادة ()6

المادة ()4

المادة ()5

ُ -1يعترب الخطأ الطبي جسي ًام إذا تسبب يف وفاة املريض أو الجنني ،أو استئصال عضو
بالخطأ ،أو فقدان وظيفة عضو ،أو أي رضر جسيم آخر ،باإلضافة إىل توفر أحد املعايري
التالية التي يكون الخطأ الطبي نتيجة لها:
أ -الجهل الفادح باألصول الطبية املتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول املهنة.

عىل مزاول املهنة أن يقدم للجهة الصحية أي بيانات أو معلومات عن املريض اطلع عليها
أثناء مزاولة املهنة أو بسببها أو أدىل بها املريض له ،وذلك وفق الضوابط والرشوط اآلتية:
 -1وجود طلب كتايب من الجهة الصحية ،وأن يكون الغرض من توفري تلك البيانات
واملعلومات هو حامية الصحة العامة.
 -2أن تكون البيانات واملعلومات املطلوب اإلفصاح عنها محددة بصفة دقيقة.
 -3أن تكون البيانات واملعلومات املطلوب اإلفصاح عنها رضورية لتنفيذ عمل أو برنامج
يدخل ضمن مجال نشاط الجهة الصحية.
 -4عدم استخدام تلك البيانات واملعلومات يف أغراض أخرى بخالف الغرض املحدد يف كتاب
الجهة الصحية.
31

30
من إصدارات دار نشر معهد دبي القضائي

الفهرس

قانون المسؤولية الطبية والئحته التنفيذية

 -5عدم تداول تلك البيانات واملعلومات مع غري املختصني.
 -6عدم املساس بسمعة املريض أو عائلته.
المادة ()7

يجوز للجهات الصحية وضع نظام لتقديم الخدمات الصحية عن بعد ،وفقاً للضوابط
والرشوط الواردة يف امللحق املرفق بهذا القرار.
المادة ()8

 -1تتوىل الجهة الصحية املختصة تلقي الشكاوى املتعلقة باألخطاء الطبية ،ويتم تقديم
الشكوى وفق الضوابط اآلتية:
أ -أن يكون تقدميها بطريقة ورقية أو إلكرتونية.
ب -أن تكون مكتوبة باللغة العربية ،وإذا كتبت بلغة أخرى فيجب أن تكون مصحوبة
برتجمة إىل اللغة العربية.
ج -أن يتم تحديد موضوع الشكوى بدقة.
د -أن ترفق بها جميع املستندات املتعلقة بها إن أمكن.
هـ -أن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالشايك واملريض أو ممثله القانوين إن وجد،
وعىل وجه الخصوص العنوان الشخيص وأي بيانات أخرى تس ّهل التواصل معه.
 -2للشايك أن يعدّل أو يسحب شكواه ،أو يضيف أي مستندات أخرى قبل صدور تقرير
اللجنة.
 -3تحيل املحكمة أو النيابة العامة الدعاوى أو الشكاوى التي تقدم إليها بشأن األخطاء
الطبية مع نسخة من مرفقاتها إىل الجهة الصحية املختصة لعرضها عىل اللجنة واستيفاء كافة
اإلجراءات املتعلقة بها.
وعىل الجهة الصحية  -يف جميع األحوال -إحالة الشكاوى الواردة إليها إىل اللجنة التابعة
لها ،التخاذ إجراءاتها ومامرسة اختصاصاتها املحددة لها وفقاً للترشيعات النافذة.
المادة ()9

 -1تشكل يف كل جهة صحية لجنة تسمى ( لجنة املسؤولية الطبية ) ،ويصدر بها قرار من

الوزير أو رئيس الجهة الصحية ،بحسب األحوال ،وتضم يف عضويتها أطباء متخصصني يف
التخصصات التي تحددها الجهة الصحية ،ويحدد القرار الصادر يف هذا الشأن رئيس اللجنة
ونائبه وأعضاؤها ومقررها ومدة العضوية فيها.
 -2للجنة االستعانة برأي طبيب أو أكرث من تخصصات أخرى ،أو برأي من تراه مناسباً
بحسب طبيعة الحالة املعروضة عليها ،كام يجوز لها تشكيل لجنة فنية أو أكرث تضم أطباء
متخصصني لالستعانة برأيها يف امللف ،ودون أن يكون لهم صوت معدود يف قرار اللجنة.
 -3عىل الجهة الصحية تكليف أو إنشاء وحدة تنظيمية إلنجاز املهام اإلدارية املرتبطة بعمل اللجنة.
المادة ()10

يتوىل مقرر اللجنة االختصاصات اآلتية:
 -1تلقي طلبات العرض عىل اللجنة وقيدها يف السجالت الخاصة بذلك.
 -2طلب امللف الطبي األصيل واملستندات والوثائق الخاصة بالحالة املعروضة عىل اللجنة.
 -3دعوة األطراف املعنية ومن ترى اللجنة رضورة دعوته لسامع أقواله.
 -4دعوة األعضاء لحضور االجتامعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 -5إعداد جدول أعامل اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 -6إعداد محارض اجتامعات اللجنة.
 -7إعداد تقرير اللجنة النهايئ موقعاً من كافة األعضاء الحارضين وإرساله إىل الجهة الصحية.
 -8أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
المادة ()11

 -1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه يف حالة غياب الرئيس للنظر فيام يحال إليها
من الحاالت.
ً
 -2ال يكون نصاب اجتامع اللجنة صحيحا إال بحضور ثلثي األعضاء ،عىل أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه ،ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحارضين ،ويف حال التساوي
يرجح الجانب الذي ص ّوت معه رئيس االجتامع ،ويف حال تكييف الخطأ الطبي عىل أنه خطأ
جسيم ،فيلزم يف هذه الحالة موافقة ثلثي األعضاء الحارضين عىل ذلك.
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المادة ()16

المادة ()12

ُ -1يحظر عىل أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو اإلدالء برأيه يف أي موضوع
معروض عليها ،يف أي من الحاالت اآلتية:
أ -إذا كانت تربطه بأحد أطراف الشكوى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ب -إذا كان يعمل تحت إدارة أو إرشاف أحد أطراف الشكوى.
ج -إذا سبق أن عالج املريض عن ذات املرض املشكو بشأنه.
د -إذا سبق أن استشاره املشكو يف حقه بشأن الحالة املرضية محل الشكوى.
هـ -إذا كانت هناك أي عالقة أخرى تشكل تضارباً يف املصالح وتشكك يف مبدأ الحيادية.
 -2يرسي الحظر املنصوص عليه يف البند ( )1من هذه املادة عىل كل من تستعني به اللجنة
ألداء مهامها.

 -1يجب عىل أي جهة تتوىل تحقيقاً مع مزاول املهنة يف وقائع تتعلق بعمله ،أن تخطر بذلك
وكيل الوزارة أو املدير املسؤول لدى الجهة الصحية مصدرة الرتخيص بحسب األحوال ،وذلك
قبل بداية أعامل التحقيق ،ويتم هذا اإلخطار بخطاب رسمي يتضمن االسم الكامل ملزاول
املهنة واملنشأة التي يتبعها وموضوع التحقيق.
 -2للجهة الصحية التي يتبعها مزاول املهنة الذي يجرى معه التحقيق ،أن تندب أحد
موظفيها أو أحد موظفي املنشأة الصحية التي يعمل بها لحضور جلسات التحقيق ،كام لها
أن تقدم ما تراه من مستندات أو مذكرات لجهة التحقيق.
 -3يف جميع األحوال يجب عىل جهة التحقيق إخطار الجهة الصحية املعنية بنتائج التحقيق
فور االنتهاء منه.

المادة ()13

المادة ()17

ترسي يف شأن أعضاء اللجنة األحكام الخاصة بالخرباء وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام املرسوم
بقانون ،ويؤدي كل منهم اليمني القانونية ملرة واحدة أمام إحدى دوائر االستئناف التي تقع
فيها مقر إقامته أو مقر اللجنة وذلك قبل مامرسته لعمله يف اللجنة.

يحظر مزاولة املهنة دون أن يكون ملن يزاولها تأمني ضد املسؤولية املدنية عن األخطاء
الطبية وضد املخاطر الناجمة عن مامرسة املهنة أو بسببها ،ويكون التأمني لدى إحدى
رشكات التأمني املرخص لها بذلك يف الدولة ،وتلتزم املنشآت الصحية بتوفري التأمني ملزاول
املهنة قبل السامح له مببارشة عمله لديها ،كام تلتزم بتجديد هذا التأمني عند انتهائه.

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً حول نشاطها إىل الجهة الصحية املختصة ،كام تخضع اللجنة
للتقييم السنوي ألعاملها من قبل ذات الجهة.

المادة ()18

المادة ()14

المادة ()15

تقوم الجهة الصحية بتسليم نسخة من تقرير اللجنة لطريف الشكوى ،بأي من الوسائل اآلتية:
 -1باليد ،عىل أن يوقع املستلم ما يفيد استالمه ،مع بيان تاريخ االستالم وصفة املستلم.
 -2بالربيد العادي أو املسجل بعلم الوصول.
 -3بالفاكس أو الربيد اإللكرتوين يف حال توفر أي منهام لدى الجهة الصحية.

دون اإلخالل بأحكام املرسوم بقانون ،وباملسؤوليتني املدنية والجزائية ،وما مل يرد بشأنه نص
خاص يف الترشيعات املتعلقة بالنظم التأديبية لدى الجهة الصحية ،ترسي الجزاءات التأديبية
عىل مخالفة أحكام هذه القرار ،وفقاً للقوانني اآلتية:
 -1بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة ،تطبق الجزاءات التأديبية املقررة بالقانون االتحادي
رقم ( )4لسنة  2015يف شأن املنشآت الصحية الخاصة.
 -2بالنسبة ملزاويل املهنة باملنشآت الصحية الخاصة من األطباء ،تطبق الجزاءات التأديبية
املقررة بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة  2019يف شأن مزاولة مهنة الطب البرشي.
 -3بالنسبة ملزاويل املهنة باملنشآت الصحية الخاصة من غري األطباء والصيادلة ،تطبق
الجزاءات التأديبية املقررة بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1984يف شأن مزاولة غري
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األطباء والصيادلة لبعض املهن الطبية.
 -4بالنسبة للصيادلة ومساعدي الصيادلة ،تطبق أحكام القانون االتحادي رقم ( )4لسنة
 1983يف شأن مهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية.
 -5بالنسبة ملزاويل املهنة بالجهات الصحية ،تطبق النظم التأديبية املقررة يف هذه الجهات
مبا ال يتعارض مع أحكام املرسوم بقانون وهذا القرار.
 -6بالنسبة ملزاويل املهنة بالحكومة االتحادية ،تطبق أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم
( )11لسنة  2008يف شأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية.
المادة ()19

ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  2009بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم
( )10لسنة  2008يف شأن املسؤولية الطبية ،كام ُيلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
المادة ()20

ُيصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة ()21

ُينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ نرشه.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم ( )40لسنة
 2019بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
رقم ( )4لسنة  2016بشأن المسؤولية الطبية

ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد
أوال :التعاريف :
ً

االستشارة الطبية عن بعد :استشارة عرب استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت ،لتقديم
النصح حول أفضل السبل للتعامل مع الحالة الصحية التي تتم بني طبيب وطبيب آخر أو
طبيب ومريض يف الحاالت التي ال يكون فيها املريض والطبيب يف نفس املكان.
وصف العالج عن بعد :قيام الطبيب املختص بوصف العالج يف الحاالت التي ال يكون فيها
الطبيب واملريض يف نفس املكان عرب استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت بعد إجراء
التشخيص عن بعد دون عمل الكشف الرسيري عىل املريض أو وصف العالج عن بعد بنا ًء
عىل تشخيص تم باألسلوب الرسيري التقليدي.
التشخيص عن بعد :تحديد ماهية املرض أو الحالة الصحية للمريض عرب استخدام تقنيات
املعلومات واالتصاالت من مقدم الخدمة الصحية.
املراقبة الطبية عن بعد :الحصول عىل العالمات الحيوية ومراقبة حالة املريض عرب استخدام
تقنيات املعلومات واالتصاالت من مقدم الخدمة الصحية.
التدخل الطبي عن بعد :أي عمل طبي تدخيل عن بعد باستخدام تقنيات املعلومات
واالتصاالت.

صدر عنا:
املوافق  / 29 :شوال1440 /هـ .
بتاريخ  / 2 :يوليو2019 /م.
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ثانياً  :شروط وضوابط تقديم الخدمات الصحية عن بعد :
• الضوابط العامة:

وهي التي تطبق عىل جميع مجاالت تقديم الخدمات الصحية عن بعد :
 -1الضوابط المتعلقة بالمنشأة التي تقدم الخدمات الصحية عن بعد:

يجب عىل املنشأة التي تقدم الخدمات الصحية عن بعد االلتزام مبا يأيت:
أ -الحصول عىل ترخيص من الجهة الصحية بالسامح بتقديم هذه الخدمات.
ب -توفري شبكة تقنية متكاملة تضمن حسن تقديم الخدمة الصحية عن بعد حسب املعايري
التي تحددها الجهة الصحية.
ج -توفري نطاق ترددي كاف.
د -توفري طرق بديلة للتواصل بني مقدم الخدمة ومتلقيها.
هـ -توفري نظام طاقة احتياطي.
و -توفري (خوادم  )servers -داخل الدولة لتخزين وحفظ املعلومات ومكان احتياطي له
(.)backup
ز -توفري تقنيات وأنظمة إنرتنت تستجيب ملتطلبات تقديم الخدمة الصحية عن بعد.
ح -االمتثال ملعايري جودة عالية بخصوص أنظمة الهاتف وتسجيل املكاملات.
ط -توفري األجهزة التقنية الالزمة لتسجيل وتوثيق الخدمات الصحية التي تقدم عن بعد.
ي -توفري املوارد البرشية املؤهلة لتقديم الخدمة الصحية عن بعد ،من خالل إخضاعهم
لتدريب خاص يتناسب مع طبيعة الخدمة الصحية التي تقدم عن بعد ،مبا يف ذلك التدريب
يف الجوانب الفنية والتقنية والقانونية وفقاً ملا تقرره الجهة الصحية يف هذا الشأن.
ك -توفري غطاء تأميني عن األخطاء الطبية الناشئة عن تقديم تلك الخدمة أو بسببها.
ل -أن يكون نظام العمل املعتمد يف املنشأة محققاً ملا يأيت:
 )1توفري أدلة عىل وجود نظام للرصد والرقابة واإلبالغ عن جودة وسالمة مقاييس األداء.
 )2توفري الوسائل الالزمة لحفظ السجالت الكاملة والبيانات الخاصة باألشخاص الذين تقدم
لهم الخدمة الصحية عن بعد وتوثيقها.
 )3توفري نظام لحامية البيانات والسجالت الخاصة بالخدمة الصحية عن بعد وعدم السامح

باالطالع عليها من غري األشخاص املخول لهم بذلك.
 )4توفري اآلليات الالزمة لحامية خصوصية األشخاص الذين تقدم لهم الخدمة الصحية عن بعد.
 )5وضع نظام للمحافظة عىل رسية ملفات املرىض.
 )6وضع أدلة وإجراءات لتنظيم تقديم الخدمات الصحية عن بعد ،بحيث تحدد فيها األدوار
واملسؤوليات يف إطار نظام للحوكمة.
 )7وضع نظام لتحديد هوية الشخص الذي تقدم له الخدمة الصحية عن بعد ،والوثائق
الالزمة لذلك وفقاً ملا تحدده الجهة الصحية.
 -2الضوابط المتعلقة بمتلقي الخدمة:

يجب عىل متلقي الخدمة الصحية عن بعد االلتزام مبا يأيت:
أ -املوافقة عىل التسجيل الصويت واملريئ وغريه.
ب -املوافقة عىل تلقي الخدمة.
ج -التعريف عن نفسه وإعطاء معلومات صحيحة وكاملة.

• الضوابط الخاصة:

وهي التي تتعلق بكل خدمة من الخدمات الصحية التي تقدم عن بعد ،كل عىل حدة،
وذلك بحسب ما يأيت:
 - 1الضوابط المتعلقة بخدمة التشخيص عن بعد:

أ -يكون تقديم الخدمة بعد إبرام اتفاق بني طالب الخدمة ومقدمها ،ويحدد فيه إجراءات
وأساليب التعامل بني الطرفني يف هذا املجال.
ب -يجب مراعاة تحقيق الضوابط التالية الخاصة بسالمة املريض:
 )1أن يتم تقديم الخدمة من خالل مركز تشخييص مرخص له يف الدولة.
 )2متكني مقدم الخدمة من االطالع عىل الصور الطبية السابقة للمريض والتقارير املتعلقة
بها بغرض الوصول إىل التشخيص الدقيق وإعداد التقرير الالزم.
 )3متكني مقدم الخدمة من الحصول عىل كل البيانات الصحية املتعلقة باملريض قبل إعداد
تقريره.
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 )4سهولة التواصل مع الطبيب الذي أعد تقرير التشخيص عن بعد ،من خالل الهاتف أو
أي وسيلة اتصال أخرى متاحة ملناقشة التقرير عند الحاجة.
ج -يجب مراعاة تحقيق الضوابط التالية الخاصة بتبادل البيانات والتقارير:
 )1الحصول عىل موافقة املريض قبل تحويل بياناته إىل أي منشأة أخرى بغرض القيام
بعملية التشخيص عن بعد.
 )2أن يكون تحويل البيانات يف حدود الحاجة التي تتطلبها الحالة الصحية للمريض ،ومبا
يضمن إنجاز عملية التشخيص عن بعد عىل أحسن وجه.
 )3وضع إجراءات دقيقة بشأن كيفية تحويل بيانات املريض وحفظها وتخزينها وحاميتها
واملحافظة عىل رسيتها.
 -2الضوابط المتعلقة بخدمة االستشارة عن بعد:

تخضع االستشارة عن بعد للضوابط الخاصة التي تضعها الجهة الصحية ،ويف جميع األحوال
يكون املهني الصحي الذي يتعامل مبارشة مع املريض مسؤوالً عن أي عمل من أعامل
الرعاية الصحية التي يقوم بها تجاه املريض.

 -3الضوابط المتعلقة بوصف العالج عن بعد:

أ -يتم وصف العالج عن بعد من قبل طبيب مرخص من الجهات الصحية يف الدولة ،ويعمل
يف منشأة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية عن بعد.
ب -يجب عىل الطبيب الذي يتوىل وصف العالج عن بعد أن يقوم بفحص املريض إلكرتونياً،
وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية مع التمسك باملعايري يف مستوى الرعاية
الصحية داخل الدولة.
ً
ج -يجب توثيق امللفات واملستندات وفقا للقواعد واللوائح املعمول بها.
د -يجب أن يكون وصف العالج ناتجاً عن تشخيص يضمن عدم وجود موانع لوصف العالج
وتلقيه ،كام يجب التأكد من أن املريض قادر عىل استيعاب املخاطر وملم بالفوائد املرتبطة
بالعالج ،وإال وجب إحالة املريض إىل طبيب الرعاية الصحية للفحص الرسيري.
هـ -عىل الطبيب مناقشة الخطة العالجية مع املريض إال إذا كانت حالته الجسدية أو
الذهنية ال تسمح بذلك.

و -يتم وصف األدوية وفقاً للترشيعات املعمول بها يف الدولة.
ز -يجوز للطبيب وصف العالج دون التقيد بضوابط وصف العالج عن بعد املتعلقة
بالتشخيص ومناقشة العالج مع املريض وذلك يف الحاالت اآلتية:
 )1إذا تم التشاور مع طبيب آخر لديه عالقة مبارشة مع املريض مع توفري اإلرشاف املستمر
للعالج.
(((
 )2حالة املناوبة أو عرب التغطية عن طريق الهاتف ،بحيث يكون للطبيب الذي يصف
العالج اطلع عىل سجالت املريض الصحية.
 - 4الضوابط المتعلقة بالمراقبة الصحية عن بعد:

أ -تقديم طلب كامل لرتكيب وتفعيل خدمة املراقبة عن بعد يف املنزل أو املكان الذي يوجد
فيه املريض (العميل).
ً
ً
ب -تقديم طلب أو أمر خدمة املراقبة عن بعد موقعا ومؤرخا من قبل الطبيب املعالج
للمريض (العميل).
ج -التأكد من أن بيانات املراقبة عن بعد يتم جمعها بشكل موثوق ودقيق.
د -يجب ختم البيانات بالتاريخ والوقت لحاميتها من التغيري.
هـ -التأكد من إدراج البيانات املراقبة يف السجالت الطبية اإللكرتونية للمريض (.)EMR
و -ال يجوز تكرار مراقبة البيانات الرسيرية للمريض من قبل أي مزود خدمة آخر.
ز -الحفاظ عىل وثائق النظام واستخدام املعلومات.
ح -يجب مراجعة البيانات من قبل املمرض أو الطبيب املساعد ،ويكون كل منهام مسؤوالً
عن اإلبالغ عن البيانات للطبيب الذي يتوىل إصدار الوصفات الطبية.
ط -تقديم التقارير الدورية املقررة حول بيانات املريض إىل الطبيب.
ي -يحق للمريض إيقاف خدمة املراقبة عن بعد من املنزل يف أي وقت.
ك -يجب توفر مقدمي خدمة املراقبة عن بعد عىل مدار الساعة.
ل -تشمل خدمة املراقبة عن بعد عدد املرات ،ونوع املراقبة ،والتوقيت ،وطريقة وكيفية
الحصول عىل البيانات ،ونقلها( ،عىل سبيل املثال :هل يتم تحميل بيانات نتائج فحص السكر

((( هكذا وردت يف األصل ،ونرى صحتها  :الطبيب.
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يومياً ،أسبوعياً ،أو عىل الفور)...
م -تحديد توقيت االستجابة املتوقعة لبيانات املرىض.
ن -تحديد سياسة التغطية خارج ساعات الخدمة لتحميل البيانات واستخدام نظام اإلنذار
اآليل.
س -يجب وضع إجراءات للتعامل مع «األحداث غري املرغوب فيها» وأن تكون متاحة
لألشخاص املعنيني.
ع  -يجب توفري معايري املراقبة للتحليل اليدوي واإللكرتوين كل عىل حدة ومعاً.
ف -التأكد من أن كافة األجهزة املستخدمة للمراقبة عن بعد تعمل بشكل جيد.
ص -ينبغي أال تسبب أجهزة االستشعار أي رضر أو تهيج لجلد املريض ،ويجب أال تسبب له
ضيقاً أثناء النوم ،أو تشكل خطراً عند البلع.
ق -تحديد بروتوكوالت االستجابة لإلنذارات من نظام املراقبة عن بعد.
ر -توفري وصيانة معدات املراقبة عن بعد ،وتقع عىل عاتق مقدم الرعاية املنزلية أو
املستشفى مسؤولية ذلك.
 -5الضوابط المتعلقة بالتدخل الطبي عن بعد:

أ -يخضع التدخل الطبي عن بعد للضوابط الخاصة التي تضعها الجهة الصحية.
ب -يف جميع األحوال يجب وجود مهني صحي بجانب املريض يكون قادراً عىل التدخل عند
الحاجة يف حالة تعطل األجهزة التقنية املسرية عن بعد.
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