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                                                                     جامعة المثنى                          
 كلية الطب

Medical Ethics   

 17   -المحاضرة رقم 

 

 

 والمستشفيات  الطبيب والشرطة

 عقوبة ما . مة في القانون بأنها كل عمل يوجه اليه القانونييمكن تعريف الجر  -:الجريمة 

بعض هذه الجرائم الخطرة تدعى جناية كبرى وقد يكون حكمها  -: ماهي الجناية  وماهي الجنحة

والخطوة االولى في محاكمة الجرائم هي  –سوء السلوك  –تدعى جنحة  االعدام ,والبعض االخر منها

ضدهم ،فاذا ماتوفرت  به بهم, ومن تشير الدالئلتالمش ها امام القضاء او ايقافجمع االفادات واعداد

 الدالئل الكافية ضدهم فانهم يحالون الى المحاكم .

اعدات الممكنة الى الشرطة س( على االطباء ان يقدموا جميع الم1  -:من قبل الشرطة  االستجواب

لجريمة ، خدمة للصالح العام وتحقيقا للعدالة التي ينشدها الجميع ،وقد يسأل افي عملهم لكشف فاعل 

ن قبل الشرطة عن مرضاهم ، ولكن التوجد قوة ترغمهم على االجابة ان وجدوا في ذلك االطباء م

 انتهاكا لحرمة واجبهم .

؟ وال ( ويسمح للشرطة بعد موافقة الطبيب المعالج استجواب المريض، فيما اذا كان مشتبها به اوال2

بامكان الطبيب ان يمنع ذلك سيما اذا ساد االعتقاد بان ذلك قد يعطيهم معلومات مهمة عن الموضوع، و

 يؤثر على حالة المريض الصحية، الجسدية او العقلية.  اذا اعتقد بان هذا االستجواب

ض اذا اقدم على اجراء يخالف ارشادات ي( يكون ضابط الشرطة مسئوال عن اي ضرر يلحق بالمر3

 الطبيب .

ي والمشتبه بهم اذا ماطلب منه ن( من واجب الطبيب وواجب كل فرد آخر ان يدلي بمعلومات من الجا4

 ذلك من قبل الشرطة .

( ويجب ان يحاذر كثيرا عند اعطاء تقارير الى الشرطة عن المرض ،سواء كان ذلك في المستشفى ام 5

 فيما يخص قضايا االسقاط وحاالت السكر ,والقضايا التي تؤثر على سمعة المريض . خارجه ، والسيما

 المستشفيات والشرطة  

، واليحق دخولها او التحري داخلها اال في لمستشفيات منازل خاصة للمرضى ولالطباء ومنتسبيهتعتبر ا

 -حاالت خاصة وضمن شروط معينة منها :
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لة عن المستشفى، وعلى واليجوز دخول الشرطة الى المستشفى اال بعد موافقة الهيئة االدارية المسؤ (1

خول عنوة في حاالت دقيقة جدا، عندما يكون ضابط الشرطة ان يطلب السماح بالدخول، ويمكنه الد

 هناك ضرورة ماسة ولم يسمح له بالدخول .

يجوز دخول الشرطة، عندما يكون لديهم امر بالقاء القبض على شخص ما ويتعذر الحصول على  (2

 خصة للضرف الحاصل .ررخصة السماح بالدخول، اوال يمكن الحصول على ال

ضرورة لدخولهم لمنع حدوث جريمة او القاء القبض على يجوز دخول الشرطة عندما تكون هناك  (3

 المجرم .

 اد فتنة او منازعة داخل المستشفى .مالدخول الخ (4

 كانت سالمة المستشفى مهددة بالخطر . اذا ما (5

 تدخل الشرطة لمالحقة شخص موقوف هرب من التوقيف ودخل المستشفى . (6

معينة ، فان الشرطة تدخل لحراسته  عندما يدخل المستشفى موقوف بسبب جريمة مهمة، او تهمة (7

 ومنعه من الهرب .

اذا ماصدر امر القاء القبض على شخص وهو مريض راقد في المستشفى وحالته التمكنه من  (8

 الحركة، فان الطبيب يجب ان يخبر الشرطة عندما تتحسن حالته ويصبح بامكانه الهرب حيث

 ترسل مفرزة من الشرطة لحراسته .

قبل الشرطة ووجد انه راقد في المستشفى . فأن ادارة المستشفى تقدم جميع  عندما يطلب شخص من (9

 المساعدات الممكنة لتسهيل مهمتهم باداء الواجب الذي حضروا من اجله .

 -: الفحص الطبي على المجرمين والمشتبه بهم
تبه شرطة لفحص شخص موقوف سواء حكم عليه بجريمة ام ال، انه مشلاذا مادعى الطبيب من قبل ا

الطبي يتم فقط بموافقة ذلك الشخص ، اما اذا تم الفحص من غير  بارتكابه جريمة ما ، فان الفحص

موافقت فأن الطبيب يكون معرضا للمسئولية عن اي ضرر او خطر يصيب الشخص .ان الموافقة 

الموافقة بالضغط االدبي او المادي كالتهديد القسري  يجب ان تتم بكامل اختياره واليجوز ان تستحصل

التعتبر موافقة وتحبذ ان تكون الموافقة  جابةالااو استعمال العنف او االغراء وان السكوت وعدم 

، ويكفي الموافقة الشفهية ، ويفضل ان تكون في مثل هذه الحاالت امام شهود حاضرين اقرر  مكتوبة

بر للطبيب . ويجب ان يعطى توضيح صريح لالسباب الداعية لهذا المريض بالفحص لتعطي ضمانا اك

الفحص، مع افهامه بان من حقه ان يرفض هذا الفحص اذا رغب في ذلك ،وفي حالة االطفال فا 

 الموافقة خطية يجب ان يحصل عليها من والديهم او اقرب الناس اليهم .

توقع منه وخاصة اذا كان الطبيب غير وخاصة غير الم ( الموت الفجائي1 -:االخبار عن الوفيات 

( 5( االمراض الصناعية . 4( حاالت التسمم بأنواعها .3( الموت بشدة خارجية . 2متأكد من سببه . 

 ( والدة الطفل ميتأ وهناك احتمال بأن يكون وليد حيأ وخاصة6وفيات االمومة المرافقة لألسقاط مثال .

( موت التداخالت الطبية والجراحية او 8متعمد باالهمال . ( الموت ال7عند تعرضه الصابات الوالدة ,

( وفيات الحاالت التي يشتكي فيها أهل المتوفي على 10( وفيات التخدير بأنواعها .9عمليات نقل الدم .

 اجراءات المستشفى .

ويتكون التقرير الطبي  -ويشمل على وصف كامل للتشريح الجثة : -التقرير التشريحي :

/ ساعة  اسم الطبيب / محل عمله –( المقدمة 1صة التقارير العدلية من : بشكل عام وخا

( المتن او 2وتاريخ الفحص وأسم وعمر المريض ) او صاحب الجثة في حالة التقرير التشريحي 
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وصف لحالة المريض او الجثة ففي التقرير الطبي العدلي االولي يصف الطبيب  -صلب التقرير :

ماوصلت اليه الفحوص  خالصة -( االستنتاج :3ب وانواع االصابات .العالمات الحيوية للمصا

وتأتي قبل االستنتاج احيانا وفيها مثال الفحوص الختبرية ومناقشتها -( المناقشة :4وخالصة المشاهدة . 

( كذلك يجيب الطبيب في االستنتاج على كل االسئلة التي وجهتها الجهة 5) في التقارير التشريحية ( . 

 في استمارة طلب التشريح . قيةالتحقي

 -: أنواع االستنتاج الطبي 

 مثل الحاالت الواضحة مثل اصابة الطلق الناري في الجثة غير متفسخة . -االستنتاج المباشر : (1

وفاة طبيعية واليوجد سبب واضح للموت لكن قد توجد حاالت مرضية قد ال تسبب  -غير مباشر : (2

يمكن اعتبارها سبب للوفاة اذا لم يوجد سبب اخر مثل توسع  الوفاة عند كثير من االشخاص ,فهنا

 الخ ----القصبات او الربوا _

مثل جثة متفسخة مستخرجة من الماء واليوجد سبب اصابي واضح  -االستنتاج االحتمالي : (3

 والتوجد سموم فالغرق هنا احتمالي .

 لى البطن او الرقبة .كما في حاالت النهي العصبي بعد رض بسيط ع -االستنتاج االقصائي : (4

 

محاولته خطأ من الوجهة القانونية  ان االقدام على االنتحار او مجرد  -: suicide االنتحار

واالخالقية ، واذا ماصادفت الطبيب حالة شخص مقدم على االنتحار فيجب ان يقرر فورا فيما اذا كان 

 االفضل اخبار الشرطة بذلك او ال ؟

ية بسيطة فانه لمن االفضل للطبيب معالجته وتسليم الشخص الى اهله فأذا كانت الحالة نوبة عصب

 راوتحذيرهم بمراقبته بدال من تسليمه الى الشرطة ،اما اذا كانت الحالة خطيرة ومكررة فاالفضل اشع

اذا علمت الشرطة بالحادث قبل دخوله المستشفى الشرطة بذلك ووضعه تحت المراقبة الشديدة ، اما 

لشرطة عندما تتحسن حالته اشفى بذلك، فأن واجب الطبيب اخبار تالتي اخبرت المسشرطة هى لوان ا

 ان الشرطة هي التي ستتولى موضوعه. والصحية ، النه يعتبر موقوفا 

 

 صالح العبيدي د. 


