
 خاِعح اٌّثٕٝ / و١ٍح اٌطة   

 اإلٔضاْحمٛق ٚ   اٌذ٠ّمشاط١ح             (1اٌّحاضشج  سلُ   )       

 ِفَٙٛ عمذ اٌعالج اٌطثٟ 

 

عُّ، يحهّ جسى اإلَسبٌ ٌهتضو ثًمتؼبِ انطجٍت ثفحض  عمذ ثٍٍ انطجٍت ٔانًشٌغ أٔ يٍ ٌُٕة

انًشٌغ أٔ تشخٍض عهتّ أٔ عالجّ ثعذ انحظٕل عهى سػبِ انحش انًستٍُش ثًمبثم أٔ دٌٔ 

 يمبثم ٔفمبً نألطٕل انعهًٍخ ٔانًٍُٓخ.

َسبٌ ٔنًب نٓزا انجسذ يٍ تكًٍ خظٕطٍخ انعمذ انطجً يٍ غٍشِ يٍ انعمٕد ثأَّ يحهّ ْٕجسى األ

انعالج أ انحبجّ انٍّ الَّ انحك فً  نؼشٔسحاال ثّ عظٕيٍّ ، فالٌجٕص انًسبط حشيّ ٔي

ٔانحك فً انساليّ انجسذٌّ ًْب يٍ انحمٕق انتً ٌجتًع فٍٓب انحك هللا تعبنى ٔحك انعجذ،  انحٍبح،

، فبنطجٍت  يتكبفئخًشٌغ ًْ عاللخ غٍش انعاللّ انتً تُشأ ثٍٍ انطجٍت ٔانعٍ ْزا فأٌ فؼال 

انًشٌغ شخض ٌجٓم  يبٌتعهك  يًُٓ عهى دسجخ عبنٍّ يٍ انًعشفّ ٔانتخظض انفًُ ٔ

ؽشفً انعمذ ْٕٔ انًشٌغ   ، أ ثفٍ انعالج ٔيًب ٌضٌذ يٍ حذح عذو انتكبفىء ْٕ اٌ احذثبنًشع 

جسذٌّ أَفسٍّ أ عمهٍّ ٌهجأ انى انطجٍت ثحثأ عٍ انعالج  كًب اٌ انعاللخ ثٍٍ  ٌعبًَ يٍ عهخ

انطجٍت ٔانًشٌغ  تمٕو عهى انثمّ ، ٔنٍظ يٍ يمتؼى ْزِ انثمّ اٌ ٌٕلع انًشٌغ نطجٍجّ عهى 

نٍفعم يبٌشبء ، اًَب ًْ انثمخ انًتجبدنخ تفشع انًظبسحخ ٔانتعبٌٔ انًثًش ثٍٍ ؽشفً انعمذ  ثٍبع

ْزا  ثّ ٌٕنذ انثمخذ ّ شٍئأ أ ٌتعًذ اٌ ٌكزة  عهٍّ فمفًتى يبٌشعش انًشٌغ ثأٌ انطجٍت ٌخفً عُ

 أ ٌذفعّ رنك انتغٍٍش ؽجٍجّ ٔاالَتمبل انى ؽجٍت اخش  ٔاإلحجبؽفً َفظ انًشٌغ شعٕسا ثبنٍأط 

 يظذسْب، ٔيٍ اًْبل ثبختالف ، يختهفخاٌ حٍبح انفشد ثًثبثخ دسة ،تتخههّ يشبكم  نزنك  .

ػّ انهجٕء انتً تمتؼً عهٍّ فً حبنخ يش انظحٍخيشبكم انتً ٌخشى يُٓب انفشد ًْ حبنتّ 

أ  انًستشفىعهى انطجٍت نطهت انعالج ، فٕٓ ايب اٌ ٌتٕجّ انى  إلجبنّجٍت .. انًشٌغ حٍٍ نهط

،كًب فذ ٌختبس ٌٔتٕجّ انى انطجٍت انخبص، فٍمظذِ انى يكبَّ انطجً أ  انعًٕيٍخ انًظحخ

، ٔتختهف األٔنىانتً تشثؾ ثٍٍ انطجٍت ٔانًشٌغ فً حبنّ  انعاللخ، ثًعُى اٌ انخبطخ عٍبدتّ

  انثبٍَّ. انحبنخفً 

 :  اٌعًّ اٌطثٟ اٌتعش٠ف
كم عًم ٌشد عهى جسى اإلَسبٌ أٔ َفسّ ثشػبِ انًستٍُش أٔ ثشػبء يٍ ٌُٕة عُّ ٔفمبً نألطٕل 

 أٔ عالجّ. ب ثمظذ انكشف عٍ انًشع أٔ تشخٍظّانعهًٍخ ٔانمٕاعذ انًتعبسف عهٍٓ

ٔانمٕاعذ  ٌٔتفك فً ؽجٍعتّ ٔكٍفٍتّ يع االطٕل انعهًٍّ االَسبٌ أَفسّ كم َشبؽ ٌشد عهى جسى

ٓب َظشٌب ٔعهًٍب فً عهى انطت ٌٔمذو ثّ ؽجٍت يظشح نّ لبََٕب ثّ ثمظذ انكشف ٍعهانًتعبسف 

عٍ انًشع ٔتشخٍظّ ٔعالجّ نتحمٍك انشفبء أ تخفٍف االو انًشػى ٔانحذ يُٓب أ يُع 

خ تٕافش سػبء مٍك يظهحخ اجتًبعٍّ ششٌطاالفشاد أ تح انًحبفظّ عهى طحخ انًشع أ ثٓذف

 -يٍ ٌجشي عهٍّ ْزا انعًم ٔثُبءا عهٍّ  ْزا ٌجت تٕاجذ انعُبطش انًالئًّ نهعًم انطجً :

 تحذٌذ ؽجٍعخ انُشبؽ أ انعًم انطجً  ثأَّ ٌشد عهى جسى االَسبٌ َفسّ . (1

 انعًم انطجً ألطٕل يُٓخ انطت . يٕافمخ (2



 م انطجً ثبنفحض ٔانتشخٍض ٔانعالج .تحذٌذ انًشاحم انتً لذ ًٌش ثٓب انعً (3

 سػبء انًشٌغ أيٍ ٌُٕة عتّ ثبنعًم انطجً . اشتشاؽ (4

  حذٚث ضشس ٌٍّش٠ض  :-

إْ اٌضشس ٘ٛ اٌصٛسج اٌٍّّٛصح اٌتٟ تتّثً ف١ٙا ٔتائح اٌخطأ، ِّا ٠عٕٟ أْ اٌخطأ  ٌُ ٠تشتة  (5

ٔٛعاْ ِادٞ عٕٗ ضشس فأٗ ال ِداي إلعّاي لٛاعذ اٌّضؤ١ٌٚح اٌّذ١ٔح، ٚتّا أْ اٌضشس 

تىْٛ ِاد٠ح أٚ أدت١ح،  ٌّش٠ض ٔت١دح ٌخطأ اٌطث١ة ٠ّىٓ أِْٚعٕٛٞ فاْ األضشاس اٌتٟ تٍحك تا

ِٚٓ أِثٍح األٌٚٝ اٌّضاس تصحح اإلٔضاْ ٚصالِتٗ اٌدضذ٠ح وٍّا تشتة عٕٙا خضاسج ِا١ٌح 

واإلصاتح اٌتٟ تدعً اٌشخص عاخزا و١ٍا أٚ خزئ١ا عٓ اٌىضة أٚ اٌتٟ تىثٍٗ ٔفماخ عالخ١ح 

[، ِٚٓ أِثٍح األضشاس األدت١ح أٚ اٌّع٠ٕٛح األرٜ اٌزٞ ٠ٍحك اٌشخص فٟ وشاِتٗ أٚ 5تا٘ضح]

 ششفٗ أٚ ل١ّتٗ األخالق 

 -:دٚس اٌطث١ة فٟ اٌعمذ اٌطثٟ  

سغُ وْٛ اٌطة عٍُ ١ٌش ٌٗ صفٗ االصتمشاس، اال اْ وً ِٓ اٌفمٗ ٚاٌمضاء اصتمش عٍٝ اٌعًّ 

عٍٝ خضُ  يُٓخ انطتِشخص ٌٗ ِزاٌٚح  شاط اٌزٞ ٠أت١ٗ  اٌطث١ة ِتخصص اٌطثٟ، ٘ٛ رٌه إٌ

 فٕٙان اٌتزاِاخ خاصح تاٌطث١ة: اٌّش٠ض، ِٓ اخً شفاءٖ، عٍٝ االلً اٌتخف١ف ِٓ أالِٗ ، 

اٌتشخ١ص وّشحٍٗ اٌٚٝ ٌٍعالج : ٠عتثش اٌتشخ١ص اٚي عًّ ِٓ اعّاي اٌعالج اٌزٞ  (1

 ٠ظٙش ف١ٗ اٌطث١ة عٍٝ لذساتٗ اٌع١ٍّٗ .

 ٌٍطث١ة تاٌعالج . زاِاخ خاصحاٌت (2

 اٌعالج . ٚصفح تحذ٠ذ (3

 عاللح اٌطث١ة ِع اٌّش٠ض . (4

 سضا اٌّش٠ض تاٌعالج . (5

 ضشٚسج اٌحفااظ عٍٝ اٌضش اٌطثٟ . (6

 ضشٚسج اعالَ اٌّش٠ض تحم١مح ٚضعٗ ٚعالخٗ . (7

  -:ٚاخثاخ اٌّش٠ض تداٖ طث١ثٗ 

عاتك ت١ٓ اٌطشف١ٓ ٚ٘زا ِا٠ٛخة  اٌتثاد١ٌٗ ٠ٚتشتة اٌتزاِاخ اٌعمٛد ٠عتثش اٌعمذ اٌطثٟ ِٓ  

 :  اٌّش٠ض

 2اٌتزاِاخ اتداٖ طث١ثٗ تأعالَ طث١ثٗ تحاٌتٗ اٌصح١ٗ . (1

 اٌطث١ة . إتعاب( اٌتزاِٗ تذفع  (2

 اٌطث١ة تاٌتغ١شاخ اٌتٟ تظٙش عٍٝ صحتٗ . إخثاس(  (3

 

               اٌعث١ذٞد.صالذ            


