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  :الملخص
لعمله الطبي  ءهأداتتناول هذه الدراسة بالبحث والتحلیل المسؤولیة القانونیة لطبیب التخدیر اثناء 

كطبیب تخدیر، من خالل دراسة معمقة وتحلیلیة لآلراء القانونیة التي وردت في هذه المسؤولیة، مع األخذ بعین 
االعتبار موقف الفقه والقضاء من المسؤولیة، والتطور التاریخي الذي طرأ على عمل طبیب التخدیر ومدى 

األول منها  مباحث وقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثالثة.یةأهمیته مما یستتبع أهمیة دراسة مسؤولیته القانون
تمهیدي، تناولنا فیه نشأة طب التخدیر بشكل عام، من خالل بیان مفهوم طب التخدیر والنشأة التاریخیة لهذا 
النوع من األطباء، وفي المبحث األول من الدراسة تناولنا بالتحلیل مراحل عمل طبیب التخدیر وما هي 

لتي یقوم بها هذا الطبیب ومدى خطورة أعماله على المریض، ومدى اسهامه في شفاء او موت االعمال ا
المریض، وأوردنا بعض المالحظات الهامة التي یجدر األخذ بها لتحقیق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وفي 

التخدیر بسبب االعمال التي المبحث الثاني تناولنا بشكل تفصیلي بیان المسؤولیة القانونیة التي یتحملها طبیب 
  .یقوم بها مع بیان موقف القضاء حیثما لزم االمر، وفي نهایة البحث عرضنا نتائج وتوصیات البحث

  
Abstract 
 This study addresses with the research and analysis of the legal responsibility of 
anesthetist during the performance of his work as a medical doctor, through an in-depth study 
and analysis of the legal opinions received in this responsibility, taking into account the 
position of jurisprudence and judicial responsibility, and historical development of the 
anesthesiologist's work and its relevance, which implies the importance of the study of the 
legal responsibility. 

This study has been divided into three chapters the first preview, we addressed the 
origins of Anesthesiology in General, through a concept of Anesthesiology and the historical 
background for this type of doctors, In the first chapter of the study we analyze the stages of 
the work of the anesthesiologist and what are the actions of the physician and the seriousness 
of its work on the patient, and the extent of its contribution to healing or death of the patient, 
the researcher have some important comments to be introduced for the benefit of this 
research, In the second chapter the researcher outline statement of liability incurred by the 
anesthesiologist due to work with judicial position where necessary, and in the end of the 
study findings and recommendations of the research. 
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  :مقدمة

ال ديث ا العصر و تقدير، خ ا وقدر السابقة جيال ا عرف مقدسة نة م الطب إن

جمي من تمام ا موضع سيطة وال ا م املعقدة الطبية املسائل وغزالت ن مختص ن الباحث ع

إ التوصل دف العالم أنحاء مختلف و ن و مختص سانية ذه و ما ذهل دف

نة يتطلب. امل الذي مر القانونية، الناحية من عقيداً الطبية املسائل تزداد وتقدمھ العلم تطور ومع

م لكث ي القانو م والف القانونية الدراسة من د ناملز ع نأخذ وان بد ال وأننا سيما ال املسائل، ذه ن

ان يحدث" سان"عتبار قد الذي الضرر عليھ يقع الذي ص ال دائماً و و نة امل ذه محل و

ب الطب قبل   .من

وجدناه ملا عملھ، عن القانونية التخدير ب طب ملسؤولية امل يان و وضوح عدم لوحظ ولقد

القضا ام ح قلة صوصمن ا ذا املحاكم عن الصادرة حول . ئية نا مية غاية نقطة وتثور

استقالليتھ أو راح ل التخدير ب طب تبعية مسألة و افراده، ن ب ام امل ع وتوز ، الط ق الفر واقع

التخ ب طب ا يرتك ال خطاء عن ومدنيا جنائيا مسؤوال راح ا اعت لھ عا تا ان فإذا دير،عنھ،

مسؤولية ما م ل فيتحمل عنھ، مستقال ان إذا مع"أخطائھأما للطب، ائل تطور من حالياً نراه ما

بالعمل يقوم من وحده راح ا ب الطب س ل اذ ، ما ا الط ق الفر س ما وجود ا أدى الذي

ب طب ضمنھ من امل مت ط ق فر نالك أصبح وانما راحية، ا العملية تكمناثناء ولذا التخدير،

ق الفر أعضاء با عن التخدير ب طب مسؤولية لبيان وفاصلة فارقة حدود وضع كيفية لة املش

  . الط

فكرةو  من" مسؤولية" تأخذ اً كب داً ج عملھ أثناء ا يقوم ال عمال عن ب الطب

ا نطاق ومدى ا حدود ومعرفة املسؤولية ذه تحديد دف ن ان. الباحث قد ذلك ب الطب مسؤولية

بل وحده العام ب الطب ع يقتصر ال مر أن ثم ة، إدار ون ت وقد مدنية ون ت وقد جنائية ون ت

واملمرض والصيد سنان ب وطب ي خصا ب الطب لتطال املسؤولية ذه نظرنا. تمتد لفت وقد

املسؤول تبحث ال املؤلفات من لعدد مطالعتنا بأثناء طب عن املوجز املقتضب ا حدي الطبية ية

املطلوب، ل بالش ن الباحث تمام با املوضوع ذا يحظ لم حيث ب الطب ذا مسؤولية وعن التخدير

ب الطب ذا مسؤولية عن ديث ول التخدير ب طب عن ديث ل ذا بحثنا نخصص أن أثرنا ولذلك

املسؤولية ذه تحديد القضاء دور   .وعن

الو  ذافمن بھ يقوم الذي الدور مية أ الطب مجال ائل ال العل التقدم مع ا

ض املر مع يق التخدير ب طب ان علمنا ما إذا ذلك غرابة وال راحية، ا العمليات أثناء ب الطب

العملية- نفسھ-أثناء ّراح ا ا يقض ال تلك من أطول الدراسة. مدة ذه من ول دف ال ان وإن
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د نم أن الضروري من أنھ وجدنا ولكننا ا، يقوم ال عمال عن التخدير ب طب مسؤولية معرفة و

وما التخدير ب طب عمل عن ديث ا ثم عام، ل ش التخدير طب شأة عن ديث با ، بدايةً لذلك

العام التخدير دوره بمراحل مروراً التخدير ب طب واجبات من بدءاً العمل ذا بواجبمراحل اءً ان

العمليات أثناء التخدير ب طب دور ملعرفة مستقل مطلب وخصصنا العملية، عد التخدير ب طب

  .الطارئة

بيان حيث من القانونية، التخدير ب طب مسؤولية عن مفّصل ٍل ش الباحث تحدث ثم

الناجمة التخدير ب طب مسؤولية ثم راحية ا العمليات أثناء املسؤولية ذه استخدامحدود عن

مسألة ذلك عد لنبحث ض" املخدر املر عن"رضاء املسؤولية نفي ا ف يمكن ال االت با اءً ان ،

التخدير ب املسؤولية. طب ذه حدود بيان للقضاء جداً ام وال ام ال الدور ن أال يجب انھ مع

وفر مصر القضائية ام ح من ممكن عدد أك جمع الفائدةفحاولنا لتكتمل ا عل والتعليق سا

بحثنا من   .املرجوة

ب طب وم مف يبحث يدي تم ا أول مباحث ثالثة ا ستقسم الدراسة ذه فأن ذلك وع

ال والوظائف والواجبات عمال م ا ناول سن اول مبحث و الطب، من النوع ذا شأة و التخدير

و  عملھ، اثناء التخدير ب طب ا يقوميقوم ما ن و اعمال من بھ يقوم ما ن ب طبيا الفوارق م ا ما

بالعمل القائم الط ق الفر من ه غ لبيان. بھ مفصالً شرحا الباحث يقدم واخ ي ثا مبحث و

نا دراس نختم ان قبل القضائية، الناحية ومن ية الفق الناحية من التخدير ب طب مسؤولية حدود

والتوصي بالنتائج   .اتذه

ي ما إ ستقسم الدراسة فان أعاله، ورد ما ع ناء   :و

يدي التم التخدير: املبحث طب   .شأة

ول  التخدير: املبحث ب طب عمل   .مراحل

ي الثا القضاء: املبحث ودور التخدير ب لطب القانونية املسؤولية   .طبيعة

يدي التم   املبحث

التخدير طب   شأة

جالنيوس قد" يقول هللا للناسإن ا م وأل الطب صناعة أبقراط"خلق قول و الطب" ، إن

ا يدع من ل ج إال ا ل عيب وال ا ل ع الصنا ة". أشرف الضرور مور من ب التطب وقضية

وح رض ذه ع سان شأة منذ وجدوا وم انوا حيث م ومرتبطة متعلقة و للناس،

الساعة   . قيام
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عمل أن ر نوالظا امل من كث قبل رض ع سان شأة صاحبت قد ب التطب ية

رح ا أو بالشوكة تصاب والقرود يوانات ا فأن ا، جميع ية ا ائنات لل ضرورة بل والصناعات

ات م ان والبد ، وتتوا ا صغار وترضع تتوالد البدء منذ و ا ا م علق و ا ع فتن ا تجوال أثناء

نوالكبار والسن خطاء و التجارب من ارات وم معرفة سبوا اك قد بالذات ي سا انب ا

تطببون  و النصيحة يلتمسون م إل الناس أ ي ن ح عد   .)1(. فأصبحوا

منذ ية ا ائنات ال شأة ب مرتبطة شأة ياة، ا ذه ع الطب شأة البعض يرى كذا

الب أجل من الناس حاجة ا واقتض ياةالقدم، ا ذه ع   .قاء

الذي بابل حكيم ي حمورا أيام ومنذ ديث، ا الطب خ تار شاف اك أعظم ان والتخدير

استخدام يجيد ال الذي ب الطب وا اعت الذي نود ال وقدماء يقال، كما بنفسھ راحات ا يجري ان

ا ل اطور ام أول أن قيل ن الص و الواحد، ناح ا ذي الط الوقت،املبضع نفس جراحاً ان

اش ا ذور و القطرب سراج نبات جذور انت ندي)فيون (و ال والقنب ش(، ش وأوراق) ا

ل املنوم سفنج فيھ وغمسوا العرب ابتدعھ الذي ج املز ستخدم ا و ال قبلنبات املر تخدير

راحات ا   .)2( إجراء

امل ذا م مرضا رون يخدّ العرب ان ذاكذا مثل إن يحاً القول ان وإن املعقد، ج ز

يؤدي ان ب الغر ج ة-املز كث الالزم-حاالت املقدار عن د تز رعات ا انت عندما وذلك املوت   .إ

وفقاً س ان ب الطب ع ان و طباء، ألخطاء سبة بال صارمة ي حمورا ع شرا انت و

الكتب تلك ا عل املنصوص أليةللقواعد يتعرض ال فإنھ الكتب ذه ن ع سار ما وإذا املقدسة

قد فإنھ ا خالف إذا أما ض، املر مات ولو ح عضاءمسؤولية بقطع أو باإلعدام   .)3( عاقب

املادة نصت انھ215وقد ع ي حمورا مسلة و: "من الدرجة من عملية ب طب أجرى لو

وأنقذ ونز ال من بمشرط سيد أنقذع او رجل ن ع الدمع قناة فتح او عشرحياتھ يأخذ عينھ

الفضة من   .)4(  "شيكالت

املادة انھ218وتنص ع ي حمورا مسلة جراحية: "من عملية لھ وأجرى رجالً ب طب عا إذا

تقطع سوف فإنھ عينھ وأتلف عينھ عملية أجرى أنھ أو الرجل، موت ب وس برونز   .)5(  "يدهبمبضع

معو  موعد ع القدر الكحول" براسيليوس" ان بمزج قام حامض-صدفة- عندما مع

شف فاك يك ي عده" ث"الك من انت" فارادي" وجاء ال مة املنوّ ث خواص شف اك الذي

السكر وإ التخدير إ انت.تؤدي عام" بوسطن" و علنية ة تجر ا ف ت أجر ال 1846املدينة

ثح ا ف استخدم مرة- يث استخدام-ألول ّراحون ا تردد ثم راحة ا الط التخدير
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قباللدكتور من شف اك الذي وفورم لور ال مثل للتخدير جديدة قي.م1847سنة" سيمون" عقاق و

و  ث صفحة طي عن لتعلن التخدير ديثة ا زة ج علينا خرجت ح كذلك لورالوضع ال

سان جسم لتخدير   .وفورم

التخدير أن ثابت اعتقاد ناك ا لوجدنا العرب عند التخدير شأة ستكشف أن حاولنا ولو

باشا يم ابرا حملة أدخلت فقد بالشرق ا اك احت لدى ية الغر ضارة ا من انتقل وسط الشرق

ان حيث عشر التاسع القرن الشام لبالد ديثة ا أثناالعلوم ا عل حصل ال ية الغر العلوم ءتقلت

عام مصر ع نابليون   .)6(  1798حملة

ذه أن خر الوجھ لكن قيقة، ا وجوه من اً وج ذا ون ي قد ذا ان البعض رى و

ضة ال من الطبية والتعاليم التقاليد من عظيمة ثروة ورثت فقد مطلقاً فراغاً تكن لم املنطقة

العر ىسالمية الك ضمن... ية ورد قد ديث ا الطب سميھ ما أن يحاً ون ي قد كذلك قول و

مصر ع نابليون حملة إبان والغرب الشرق ن ب حصل الذي ضارات ا ات ا ذا1798احت لكن

لدى ان كما ناك ان قل فع تاماً فراغاً يكن لم املنطقة الط فاملوقف قيقة، ا من جزء

يةل  العر ضة ال من املنطقة ورثتھ تقليدياً وطباً ناحية من العامة طب العصور ل مم

أخرى  ناحية من و   . )7(سالمية

فتحدثت ن سك وال التخدير وسائل عن تحدثت القديم الطب ذا-مثالً-وكتب ف فيون عن

يقول القف ن: " ابن نوع ع ن سك ال أن علم ان ب املقابل: ي و ول و حقيقي وغ حقيقي

ول واملسكن املوضع ذا را ا إليھ يحتاج الذي و و املخدر حقيقي والغ لأللم املوجب ب لس

او للوجع ن سك ال بھ يحصل ان وإن فإنھ ي الثا وأما العاقبة املحمود النافع و قيقي ا و الذي

بمقدار  أنھ غ ة املعا من االتمكن ب و املوجعة املادة جمد و القوة يضعف الوجع من ينقص ما

بالصواب أعلم وهللا عظيم أمر عن إال استعمالھ ع يقدم ال أن رائ ا ع يجب فلذلك بالعضو

.")8(.  

عن نا نتحدث أن الضروري من ون ي حملة) لوتبك(وقد أثناء ا سور إ قدم ب طب و و

ال وكتب باشا يم عامابرا راحية1835طب ا العمليات فيون و البنج بإعطاء ن وقد ،

ددت و ذلك لزم إذا إال جراحة عمل ال ان و لم ن سك ل عصاب و طراف ع بالضغط ون

ض املر   .)9(. حياة

ما إذا رائم ا قبيل من عد قد ض املر جسم ع بأفعال ي يأ عملھ يقوم ن ح ب والطب

ا تلكمارس ع تب ي وقد ض، املر سم التعرض من فعال ذه ملا وذلك العادي، ص ال
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ساؤل ال يثار نا و ض، املر بوفاة ت ت قد مضاعفات ا ع تج ي وقد احياناً ض املر شفاء عمال

فعال تلك ع اقدامھ ب الطب مشروعية أساس   .)10(. حول

ول  ب: املبحث طب عمل   التخديرمراحل

عمل الطبية النوا إ مختصر ل ش فيھ نتعرف ان نحاول بحت ط مبحث ذا مبحثنا

وما لعملھ التخدير ب طب أداء كيفية ع للتعرف بھ متعلقة طبية أمور ونبحث التخدير، ب طب

العادي الظروف ذلك ان سواء ا يقوم أن التخدير ب طب ع ن يتع ال الظروفمور أو ة

  .الطارئة

مطالب- عة أر من املبحث ذا   -: يتكون

ول  العملية: املطلب بدء قبل التخدير ب طب   .واجبات

ي املطلب العام: الثا التخدير دورة   .مراحل

العملية: الثالث املطلب عد التخدير ب طب قبل من   .العناية

ع الرا العمليات: املطلب أثناء التخدير ب طب   .الطارئةدور

ول  العملية: املطلب بدء قبل التخدير ب طب   واجبات

العمليات أثناء خصوصاً ن خر طباء واجبات عن تختلف واجبات التخدير ب لطب

عن عبارة أنھ عنھ القول يمكن بل لمة، ال بمع عالجية ممارسة عت ال التخدير أن ذلك راحية، ا

م يتم ي ل ض للمر وتج إجراءيئة أثناء طارئ حادث وقع فلو ّراح، وا ب الطب قبل من تھ عا

ض للمر حدث ما لتفس يطلب من أول و التخدير ب طب فإن املثال يل س ع جراحية عملية

الط ق الفر ولبا ّراح تف.ول قد ال ة ط ا الفنون من عتب التخدير ان ذلك ا يضاف

ح ض، املر وفاة ا ا الووحد عن غائب عص از ج رحمة تحت فحياتھ العملية، اجراء قبل

من يقلل عض خاء اس وكذا ، الف ستعمال حسب عميق نوم ا يؤدي قد الذي املخدر بفعل

راحية ا الصدمة من لألعصاب حماية تحدث ال اسات   .)11(. ع

ن فرع دراسة يتطلب املطلب ذا قبل: و ارة الز ضول للمر الط التقييم ي والثا العملية،

التخدير    -: قبل

ول  العملية: الفرع قبل ارة   :الز

إجراء عد أو أثناء ا حدو توقع يُ ال والنتائج ات التأث ر يقدّ من أفضل و التخدير ب طب

ز  عمل يقوم أن التخدير ب طب ع واجباً ان التصور ذا ومن ما، ض ملر جراحية ارةعملية
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بحيث ان بم مية من ون ت قد ارة الز ذه و معينة، بمدة لھ راحية ا العملية إجراء قبل ض للمر

ض املر قل- ساعد ع ة معنو ناحية عن-من النظر بصرف راحية ا العملية إجراء ل تقبّ

ا وال. خطور عديده طبيھ حقائق ض للمر ارتھ ز شف يك أن د ير التخدير ب أوالًوطب تؤثر قد

التخدير ب طب إلعالم الفرصة ذه إ بدوره ض املر يحتاج نما ب املرتقبة، العملية ات مجر تؤثر

العام الص وضعھ   .)12(. عن

اية بقرب شعور م تا ي والذين السن كبار املر ألولئك بالذات مة م ارة الز ذه وتبدو

نجد ولذلك العملية موعد قرب مع م التخديرأجل ب طب ع الضروري العملية-من إجراء -قبل

اص ؤالء ارة بز ان. القيام وإذا العملية سبق ال الليلة ارة الز ذه عادة تتم أن جب و

عن سابق موعد ض املر التخدير ب طب يزور أن م امل فمن بالعملية الشروع قرار شك أي نالك

ذ تأخ فأن وإال ماذلك، ل ر م ال وتأخ قلق بعھ سي ارة الز   . ه

قبل لھ ارتھ ز أثناء ض املر ع التخدير ب طب قبل من ا طرح يمكن ال سئلة ومن

  : العملية

ن؟- قبل شفى مس دخلت   ل

أخرى؟- مرضية حالة أية بخصوص اص ا بك طب ش س   ل

ء؟- ألي ساسية ا من ي عا   ل

ب- قادر أنت د؟ل تر ما ل ب القيام ع   دنياً

الصدر؟- م من سابقاً ت عان   ل

الدوار؟- أو الو فقدان ات بنو ت أص   ل

التنفس؟- ة صعو من ي عا   ل

السعال؟- من و ش   ل

بالتخدير؟- تتعلق لة مش اي من عائلتك أفراد أحد ى عا أن مرة حدث   ل

ب طب ع ن يتع ارة الز اية آخرومع ع للوقوف ض للمر ي بد فحص إجراء التخدير

أن االت ا ذه مثل يحدث أن ب الغر من س ول ية، ال حالتھ حدثت ال التطورات

ّراح ا ب للطب قبل من معروفاً يكن لم جديد مرض التخدير ب طب شف   .يك

ي الثا التخدير: الفرع قبل ض للمر الط   :التقييم
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ب طب ع ن العاميتع التخدير بإجراء يقوم أن قبل ض للمر ط بتقييم يقوم أن التخدير

النتائج ر يقدّ من أفضل و التخدير ب طب فإن سابقاً ذكر وكما لھ، راحية ا العملية إلجراء يداً تم

من سليمة عالقة شوء الط التقييم ذا داف أ ومن راحية، ا العملية إجراء عد و أثناء املتوقعة

العمليةالن أثناء ا ثمار العالقة ذه مثل ي ستؤ إذ ض، املر ن و التخدير ب طب ن ب الطبية احية

ا عد وح راحية   .ا

العملية قبل التقييم أن بالقول ض للمر الط التقييم ذا مثل إجراء من ستفادة وتت

من    -: يمكننا

املخاط- إ تضيف قد ال العوامل افة ع راحةالتعرف وا التخدير من ساسية   .ر

خ- التار أساس ع مباشرة العملية عد ما ة وف للعملية، املحتملة يجة الن تقدير

املناسبة ختبارات ونتائج يائية الف والعالقات   .املر

العملية- عد ما ة ف املضاعفات من الوقاية   .مراعاة

الفر- أعضاء جميع ن ب تصال راقيام ا   .ق

ب طب ون ي أن عد أفضل ل ش ا مناقش يمكن حة املق للعملية الدقيقة التفاصيل أن ثم

بتأجيل التفك أو ن الروت غي إ يحتاج وقد ن مع ض بمر املتعلقة التفاصيل افة ب ألم قد التخدير

املرجوة النتائج إلعطاء اٍف وقت ة للمعا س لي   . العملية

ن ع ؤخذ إجراءو ع تؤثر قد خارجية بظروف يتأثر قد املر عض أن نا عتبار

ب طب قبل من ومناسب دقيق ط فحص عمل االت ا ذه مثل ض يف لذلك راحية، ا العملية

تؤثر أن من خوفاً مكثفة عة متا العملية عد كذلك ض املر عة متا وعليھ العملية، إجراء قبل التخدير

ال ذه ضمثل املر حياة ع   .ظروف

من إنھ التخدير، من حساسية م لد أن البعض فيدّ للتخدير ساسية ا مسألة وتثور

املعلومات ذه ل تجا الغباء من ولكن ذلك، ع ماذا عرف أنُ مكتوب ر تقر غياب املستحيل

ساسية ا ذه بات مس لكشف ود ا تبذل أن   .فيجب

ن يتع أنھ نا منووا التأكد ض للمر الط بالتقييم قيامھ أثناء التخدير ب طب ع

ا م التأكد من البد مية غاية نقطة ذه و ض للمر الدقيق بالفحص مر ذا مثل   .وجود

عن امتنع قد العملية لھ ستجرى الذي ض املر أن من يتأكد أن التخدير ب طب ع جب و

الليل من والشراب الطعام عللتناول و العملية، من أيام قبل ن التدخ عن التوقف كذلك السابقة  ة
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لدى ة الف ذه خالل وائية ال املمرات املقاومة تتحسن ان شأنھ من بان ذلك التخدير أطباء

قبل ة مكتو عامة عليمات ض املر إعطاء التخدير ب طب ع ن تع و ض، قل24املر ع ساعة

يحذر  العملية إجراء خاللمن من أو اً شفو ا ل ھ ب ت إ باإلضافة ا ذكرنا ال مور من ا ف ه

ض للمر ن   .املرافق

ي الثا العام: املطلب التخدير دورة   مراحل

ض املر يقظ س أن إ ض املر تخدير عملية يبدأ وكيف التخدير، ب طب عمل نبحث نا و

و  لھ، ت أجر قد العملية ون ت أن عد تھ غيبو تقسممن العام التخدير دورة ان القول يمكن لذلك

مختلفة مراحل ستة   :إ

للتخدير- 1 التخدير- 2                       .التحض التخدير- 3         .بدء ة   .استمرار

اس- 4 العملية- 4        .فاقة- 3     .ع عد ما ات   . ف

م ل ش املراحل ذه من مرحلة ل بيان    -: وجزوسنحاول

للتخدير*  و: التحض ض للمر العقاق أو ة دو عض بإعطاء بدايةً ذلك ون و

ذه إعطاءه دف و التخدير، ة أدو يأخذ أن قبل ض للمر عطى ذه و للتخدير، للتحض عقاق

ذل معنوي نف دف خر دف وال التخدير، ة أدو ع تب ت قد ات تأث أي منع و كالعقاق

ا م ي عا ال آالمھ وإزالة ض املر أعصاب دئة ع العمل ا شأ من العقاق ذه مثل أن

عمل ال املسكنة العقاق من نوعاً ض املر عطى قد وأحياناً التخدير، ة أدو إلعطائھ يداً تم

الطارئة البطن عمليات ومر الكسور ملر خاص ل ش عطى و سم ا ن سك قدو . ع

للتخدير، للتحض املستخدم العقار نوعية را ا يص ال وح العارضة مراض تحدد

فان املثال يل س ء فع ناك ان إذا ا استخدام يمكن ال الفم ق طر عن عطى ال العقاق

ض املر قبل من البلع ع مقدرة عدم أو   .مستمر

التخدير*  ع: بدء عد الثانية املرحلة او يتذكر ال املرحلة ذه و للتخدير، التحض ملية

املرحلة ذه يتذكر فال بالنوم ض املر يبدأ التحض عملية و و املرحلة عد أنھ ذلك ض املر

ا، يتذكر ال الوحيدة املرحلة املرحلة ذه ون فت للتحض ة أدو عطى لُم ض املر ان إذا إال

بإعطاء التخدير بدء ون ةو أدو إلدخال طرق عة أر نالك و سم ا تخدير ع عمل ال ة دو

أو الشرج ق طر عن أو شاق ست ق طر عن أو د الور ق طر عن إما ض املر سم التخدير بدء

العضل ق طر   .عن
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التخدير*  ة ا: استمرار ف يبدأ مرحلة و التخدير بدء مرحلة عد املرحلة ذه ي وتأ

را ا املرحلةالعمل ذه وتتم تجري ي ل والبد التخدير دورة مراحل م أ من املرحلة ذه و ،

املرحلة ذه و ض، املر عند مضاعفات أي حصول التخدير ب طب يتجنب أن يحة بصورة

تجنباً يقظاً التخدير ب طب بقي وطاملا سليم ل ش تمت ا أ طاملا الً طو زمناً ستغرق ال قد ة قص

طار  أي   .ئ دوث

اس*  بمرحلة: ع أحياناً يدمج وقد فاقة إجراءات من مبكراً إجراءً اس ع عت و

دورة من جزء م وأ أخطر ون ي اد ي لكنھ جداً قص زمنھ العكس أو اس ع و  فاقة،

حيث ومباشرة صياً التخدير ب طب إشراف تحت املرحلة ذه تجري ان يجب ولذلك التخدير،

ع ن بمسألةيتع مر ذا يوازن وأن راحية ا العملية اية ل املتبقية املدة تقدير التخدير ب طب

التخدير اية من اب ق عند وذلك ض املر   .تخدير

إ: فاقة*  ة الف ذه تقسيم مكن    -: و

اس-1 عنھ"ع ديث ا سبق   .تأخرةامل فاقة-3.           املبكرة فاقة-2.   "وقد

املبكرة- الزمان-: فاقة معرفة ع قادر ون ي بحيث التخدير من ض املر إفاقة بداية أي

أق كحد تأخذ قد ة الف ذه ومثل التنفس، ع وقادر ان س" ساعة" وامل ذه-أحياناً -و

بـ ة يقاظ" الف س ة ش"ف الذي املمرض عاتق ع ا بمعظم تقع ة الف ذه و ع، رف

لم إذا وخاصة الضرورة، عند التخدير ب طب استدعاء يتم حيان عض انھ ض، املر

النوم إ عودون ة الف ذه عد املر من والكث التخدير، عملية اء ان رغم ض املر يقظ س

م حول يجري ما ون يدر   .وال

املتأخرة- ا: فاقة قبل ملا عة متا عن عبارة عكسو ا ف يبدأ مرحلة و مراحل، من

عنھ عيداً تتم ف املرحلة ذه ع شرف التخدير ب طب نرى ال نا و التخدير، ة أدو تأث

ت أجر قد العملية ون ت ان عد تھ غيبو من ض املر يقظ س حيث العمليات غرفة عن عيداً و

العملي نوع وحسب املر حسب املرحلة ذه مدة وتختلف املرلھ، فبعض م ل تجرى ال ات

يقظ س ان عد ح ات التأث عض بقى و البنج، من يقظ س ح ساعات لعدة يحتاج قد

ك ال ع القدرة عدم كذلك معينة ة ف إ ض للمر مالزماً يبقى الذي مثالً الصداع ض   .املر

ات*    ):العملية عد العناية( العملية عد ما ف

أنھ يجريبمع ملا اً مدر صبح و ض املر يقظ س أن عد و راحية ا العملية ت ت ان عد

مستقل.حولھ مبحث بحثھ س املوضوع ذا   .و
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ب قبل من العناية:  الثالث املطلب    العملية عد التخدير طب

وقد أخرى ألسباب تحدث قد فالوفاة للوفاة، باً س وحده التخدير ون ي أن جداً النادر من

فيمكنسا العملية أثناء الوفاة حدوث املمكن من ان وإذا ا، بإحدا بأخرى أو قة بطر التخدير م

ع يتوجب املنطلق ذا ومن ذاتھ، را ا العمل ب س و العملية اء ان عد الوفاة ون ت أن كذلك

امل ع ومشرفاً مالزماً يبقى أن راحية ا العملية ت ت ان عد ح التخدير ب يتأكدطب ح ض ر

شأ ي قد ملا حتياطات افة اتخاذ من التخدير ب طب يتمكن ح لذلك إضافة التخدير، نجاح من

ض املر ع طارئة ات غ أو ظروف من العملية بھ.عد ي أن التخدير ب طب عاتق ع يقع ما وأول

الكحول شرب من العملية اء ان عد عمال ببعض القيام بتجنب ضھ العملمر أو السيارة قيادة أو

ض املر ع يؤثر قد داً ج تتطلب ال مور من ه وغ السفر أو   .الشاق

ذه الناس ل يتجا ما اً كث ان بالقول التحذيرات ذه مية أ ع بون جون الدكتور ؤكد و

لساعا سم ا موجودة تظل التخدير عقاق ألن ة كب مخاطرة ذلك ولكن عديدةالتحذيرات ت

من أبطأ الفعل ردود جعل و خاطئة قرارات اتخاذ إ ذلك ؤدي و توقف قد ا تأث أن يبدو أن عد

ب س ف فعالة مازالت ون ت قد ة املرغو غ املالمح ذه و وادث الطبي عندما.ا الكحول ات تأث إن

شديدة ون ت ان يمكن املخدرة العقاق عن املتخلفة ات التأث إ طورةتضاف ارات. ا وامل الذاكرة

العام التخدير عد لة طو ملدة أيضاً تضعف ة   .)13(. اليدو

بمغادرة لھ سمح أن عد ض املر ل مل ارة بز التخدير ب طب يقوم أن مر يصل وقد

من ة الف ذه مية أ اً ووا جلياً بدو و املناسب، املسكن وإعطاء الالزم الفحص لعمل شفى املس

ات حيثف من ا، م تتحقق أن املمكن من ال ستفادة وما   -: التخدير،

مضاعفات– 1 أي ا  معرفة بؤ الت يمكن ذه و العملية، عد ما ة ف تحدث قد

العملية أثناء حدثت قد ال حداث أساس أو(ع للعقاق ستجابة النبض، خلل مثل

يف   ).ال

ا- 2 ق الفر أعضاء يھ لتن ملشا دية ور محاليل من ض املر يحتاجھ قد ملا را

التحميل فرط مخاطر أو ا توافق لعدم ا لبعض ة دو عض إضافة انية إم وعدم ساسية ا

العملية أثناء حدثت ون ت قد أشياء و   .بالسوائل

للمسكنات- 3 ض املر الستجابة م تقييم بليغ ب م ل سمح بوضع التخدير أطباء ون ي

املستقبلية ا واحتياجاتھ   .م
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ع املطلب ب دور  :  الرا   الطارئة العمليات أثناء التخدير طب

راحية ا العمليات املعتاد عملھ عن بصدده نحن فيما التخدير ب طب ودور عمل يختلف

ذه مثل حدوث عند التخدير ب طب مية أ تزداد ولذلك الطوارئ، او لة ال بصفة سم ت ال ال

الطارئةالعملي فالعملية ض، املر حياة إنقاذ أجل من العمل سرعة إ بحاجة ون ت ال الطارئة ات

السرعة وجھ ع معينة خطوات اتباع من البد ولذلك ض باملر ق ي محدق خطر وجود عن تن

  .إلنقاذه

ا ا ذه مثل التخدير ب طب ا يقوم ال الفنية مور و العمليات حيث من تماماًأما الت

املخاطر حيث من ما نوعاً تختلف الطارئة العملية ظروف انت وإن الطارئة، غ العمليات كما

بدنياً ه وتحض ض للمر ط تقييم عمل يقوم أن التخدير ب طب من البد ولذلك ض، باملر املحدقة

الزمنية املدة قصر نا عتبار ن ع أخذ و   .ونفسياً

ل مش ر تظ ولذلكوقد العمليات ذه مثل ممتلئة ض املر معدة ون ت ما اً كث أنھ نا ة

فقد لذلك طرق عدة نالك و ا، محتوا من املعدة ذه غ تفر ع العمل التخدير ب طب ع ن يتع

ال ولذلك تؤخر أن يمكن ال طارئة عمليات ناك أن العلم مع السل جيع بال أو ي يجا بالقيء ون ي

املعدةبد غ لتفر آلية طرق اتباع   .من

وإعطاء التخدير بدء عملية ع وفوري مباشر ل ش شرف أن التخدير ب طب ع ن تع و

ب طب ام الل مرافق ذلك ل و السليم ا ل ش تمت قد التخدير عملية أن من والتأكد ض للمر ة دو

ش س ض املر عند التنفس مجرى أن من بالتأكد ذاالتخدير ع التخدير يؤثر ال بحيث سليم ل

ت ان قد راحية ا العملية ون ت أن عد التخدير من يقاظ س مسألة ذلك عد وتبقى ، ض املر

املسألة ذه ع و يتا أن التخدير ب طب ع ن يتع لذلك ، قائماً يظل العملية فشل احتمال ألن مة م

باس بدأ ض املر ان من يتأكد ح ض املر حولھحالة ما درك و يقظ اس وأنھ وعيھ   .تعادة

قاعة إ ض املر نقل عد و العملية اء ان عد ح قائمة التخدير ب طب مسؤولية وتبقى

التخدير نجاح من للتأكد ض املر ع شراف نا ب الطب فواجب   .أخرى

التخدير ب طب ع نا تقع ال املسؤولية مية وأ دقة بمدى ف ع أن دادوعلينا ف

عادية غ وداً ج يبذل وأن واليقظة باه ن عوامل ل مراعاة التخدير ب طب ع فيجب املسؤولية

مان بر إ ض املر   .إليصال

ي الثا التخدير: املبحث ب لطب القانونية املسؤولية القضاء طبيعة   ودور
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الصعب من أنھ ذلك التخدير ب طب عمل مية أ يوم عد يوماً إجراءتزداد ذه أيامنا

ولذلك ض، املر حياة تتوقف ب الطب ذا وع التخدير متخصص ب طب بوجود إال جراحية عملية

القضايا من الكث القضاء ع عرض وقد ب الطب ذا مسؤولية عن القانون رجال ن ب ديث ا ك

م عة أر املبحث ذا ناول ون التخدير، ب طب مسؤولية مدى   :طالبلتحديد

ول  راحية-: املطلب ا العمليات التخدير ب طب   .مسؤولية

ي الثا املخدر-: املطلب استعمال عن الناجمة التخدير ب طب   .مسؤولية

الثالث ض رضاء-: املطلب   .املر

ع الرا التخدير-: املطلب ب طب عن املسؤولية نفي     .حاالت

ب مسؤولية:   ول  املطلب راحية ياتالعمل  التخدير طب    ا

ول  راحية: الفرع ا العملية أثناء التخدير ب طب   - : مسؤولية

بالعملية راح ا ب الطب قيام أثناء ض املر مراعاة واجب التخدير ب طب عاتق ع يقع

ل مؤ ص التخدير بإجراء يقوم أن راحية ا العمليات إجراء عند مر ستوجب و راحية، ا

ع مسؤوالً ون ي لعمرلذلك املناسبة الكمية وإعطاء للعملية املناسب املخدر اختيار سھ و ن ج

سالمتھ من للتأكد الطبية الفحوص من سلسلة بإجراء ض املر وتحض املخدر لتقبل واستعداده

نبضھ وسرعة نھ شراي ضغط وقياس اً ر سر بفحصھ كب. . . القيام جانب ع الفحوص ذه و ، ا

لتحدي مية أومن ض املر وفاة ذلك عن نجم إذا فيما القانونية ة الوج من ب الطب مسؤولية د

السليم أو يح ال غ التخدير عن نتجت الوفاة أن عد فيما ت ث إذا بالوفاة ب س   .)14(. ال

أثناء ا يحتاج قد ال سعاف وسائل بجميع ستعد و يتحوط أن التخدير ب طب وع

م اً كث ولكن التخديرالعملية، ك و العملية شرع ثم التخدير بإجراء ب طب بقوم أن يحدث ا

يوجد لم إذا ض املر وفاة عن مسؤوالً ب الطب عت ما، طر ض املر عرض فإذا ل، مؤ غ ملمرض

معھ يمكن ال مما عامة، حالة أو دفينة قلبية لعلة مباشر ب أعطيت س ال املخدر كمية أن ثبوت

دود مستوفاة،ا بذلت ال سعافات وأن املطلوب و ان املخدر واختيار التحض وأن القانونية

قبل مسؤولية فال القلب وعضلة الكبد تأثر يجة ن املتأخر سمم ال ب س التخدير عد املوت وأما

العادة تحدث النخا البنج حالة والوفيات ب، ا الطب ة ألدو ض املر ساسية يجة لتخديرن

ة، الدمو الدورة مباشرة تدخل بحيث النخاع حول وردة املخدر املحلول لدخول يجة ن أو النخا

الة ا ذه املسؤولية تنحصر وانما النخا التخدير يجري الذي ب الطب قبل مسؤولية ال ذا و

ا موضع او اقن ا از ا عقيم مال ب س مضاعفات حصلت   .)15(. قناذا
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جميع اتخذ أنھ ت يث أن عليھ نفسھ عن املسؤولية نفي التخدير ب طب ستطيع ي ول

من للتأكد اليقظة منية ود ا يبذل وأن ا عل املتفق العلمية صول يرا أن وعليھ حتياطات

قانونية، مسؤولية ألي التخدير ذا عرضھ ال بحيث للتخدير ومستعد قادر ض املر انأن وعلينا

بالغ احدثھ ضرر ع ص محاسبة ع تقوم ا ر جو القانونية املسؤولية ذا. )16(. نتذكران و

وجد إذا العادي الرجل يأتيھ ال السلوك عدي او انحراف ل للمسؤولية املولد طأ ا يصبح

الواقع ظروف   .)17(. نفس

من فوق ض املر حالة مراقبة التخدير ب طب عندوع الالزمة يطة ا واتخاذ العمليات ضدة

للشلل تفاديا قن ا اجل من ذراعيھ وادث... احتجاز ا وقوع ملنع حتياطات جميع اتخاذ فعليھ ،

فال ا، تفاد او ا حدو توقع الصعب من ال املخاطر اما ض، باملر ضرار ا تف ال املحتملة

الي سند لم دام ما عليھ سمسؤولية ولو نيا م خطا   .)18(. ھ

عام سية الفر مونبلييھ محكمة قضت ساس ذا بأنھ1909وع ا ل مسؤولية" حكم ال

ال حتياطات جميع الحظ قد أنھ طاملا لوروفورم بال تخديره أثر ع طفل وفاة عن ب الطب ع

و  الطفل والد من بالتخدير رضا ع صول ا عد و الفن ا طباءيمل من لھ زميل بمعونة ". إجرائھ
ون)19( ي أن ب الطب قبل املسؤولية قيام عدم معيار أن ت اعت املحكمة أن كم ا ذا ع ونالحظ ،

ما ذلك دخل و الفن، ا يمل ال حتياطات ميع مالحظتھ ا أول أمور عدة، قام قد ب الطب ذا

ا العلمية صول مراعاة من ذكره وسبق رضا أو ض املر رضا ع صول ا إ إضافة ا عل ملتفق

عدم. أمره حيث من التخدير ب طب جانب من مال إ وجود ت يث أن املسؤولية تحديد عند تحتم و

ارتھ م عدم أو إعطائھ قة طر ضعف أو البنج أنواع عن الواجب معلوماتھ معرفتھ عدم أو يطة ا

  . أدائھ

ا القضاء حّمل وجھوقد ع يج التب عملية لقيامھ س ال خطئھ عن ح املسؤولية ب لطب

ستلزم عاجلة ضرورة ناك ون ت لم أنھ السيما افية ال الطبية حتياطات اتخاذ دون السرعة

جب و ا تحمل يمكن ال الكمية ومراقبة البنج تحت م وضع التحفظ ب ي القلب فمر ا إجرا

خ من كذلك الطعامالتأكد من ض املر معدة حدثت. لو ال ضطرابات عن املخدر ب الطب سأل ولم

قة الطر تلك أن طاملا مالئمة ا يرا ال التخدير قة طر اختيار حر و ف التخدير عملية عقب ض للمر

من قدراً تتحمل ا بذا التخدير وعملية للتجارب محالً عد ولم ا استعمال املتعارف من أصبح قد

ا م البد   .)20(.املخاطر

من استفاقتھ ح ض املر حالة عة بمتا م يل املخدر ب الطب أن إ اء الفق اتجھ فقد اً أخ

غ ع يصعب خطر وقوع احتمال يخ عندما خاصة بصفة ام ل ذا تأكد و العملية
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إذا التخدير ب طب سأل كذلك التنفسية، للعناية كحاجتھ تداركھ الاملتخصص خطاء انت

قبل من الطب ا عرف وال خطورة ذات جديدة عالج قة بطر أو ة بتجر القيام أثر ع انت منھ وقعت

ع عد الطب ستقر لم عالج قة طر إتباع عند املسؤولية تفي ت نقاشولكن موضع زالت وال ا

  )21(. عل

ي الثا وطب:الفرع راح ا ن ب كة املش التخديراملسؤولية   ب

راحية ا العملية بدء قبل ض باملر العناية واجب عاتقھ ع يقع التخدير ب طب ان ذكرنا

ب الطب مع جنب إ جنباً ذلك ل ون و العملية اء ان عد ض باملر عنايتھ ثم العملية، وأثناء

ّراح ن. ا الذ إ بادر ي الذي امل. والسؤال وفاة العملية عن نتج لو مسؤوليةماذا نحدد ض؟وكيف ر

التخدير؟ ب   طب

إليھ التجأ قد ّراح ا ان إذا التخدير ب طب أخطاء عن سأل ب الطب أن اء الفق عض يرى

إذا أما ب، للطب ع تا نا عت بحيث أمره و أو ض املر موافقة ع يحصل أن دون بمع نفسھ من

امل من طلب ع بناءً جاء قد املخدر ب الطب ماان بي عقد شوء ب فيقولون أمره و أو ض ر

عقده عن عقدية مسؤولية ما م ل سأل ف ض املر مع ّراح ا ب الطب عقد إ   .)22(. باإلضافة

وجود عند التخدير ب طب أخطاء عن ّراح ا ب الطب مسؤولية عدم ع القضاء ستقر و

عند أي التخدير، ب وطب ض املر ن ب ضم التخديرعقد ب طب ع اضاً اع ض املر يبدي ال ما

منھ يصدر الذي طأ ا عن سأل ب طب ل التا   .و

ا بالنظر ممكنا، امرا فيھ وقع الذي الغلط ان م املسؤولية من بمأمن ب الطب ان كما

ال ان دان ما ذلك، املغاالة دون لكن العلمية، صول اليھ وصلت ما و عراض، ملزمشابھ ب طب

العلمية صول مع متفقة قظة و صادقة ود ج   . )23(. ببذل

عدما باملخدر سممھ ل ض املر وفاة ب س املة مسؤولية مسؤوالً ّراح ا ب الطب عت وأُ

ممرضة او ممرض ع باالعتماد واكتفى للتخدير ب طب إحضار دون العملية عمل فقام ّراح ا أخطأ

وع املخدر، بإلعطاء الطب مسؤولية فيھ قررت حكماً ة املصر النقض محكمة نقضت فقد ذا

موض مخدر بتحض قام أنھ حيث من املسؤولية مل افياً اعت الذي الط طأ ا لتوافر ّراح ا

ب بطب ن ستع ان ودون ا ف وضع ال الزجاجة ع يطلع أو املخدر ن ع أن دون معينة سبة ب

بالتخدير فأكمختص ساعة ستغرق قد م. عملية امل إ املسند طأ ا ركن لبيان كم ا وعرض

ي ب( الثا سبة" بقولھ) الطب ب موضعياً بنجاً لھ يقدما أن املمرضة أو املمرض من طلب دون% 1إنھ

املخدر و ان إذا فيما ليتحقق ا ف وضع ال الزجاجة ع يطلع أن ودون املخدر ذا ن ع الذيأن

ا املسموح الكمية ضعف من أك إ تفوق ا عل املج ا حقنت ال الكمية أن ومن ه غ أم ده ير
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خاص ب بطب ن ستع أن دون أك أو ساعة ستغرق قد جراحية عملية يجري أن قبل أنھ ومن

تح وعدم مالھ إل يجة ن وقع ادث ا أن ومن العملية مباشرة إ و ليتفرغ حقنباملخدر أن من رزه

بمحلول ا عل ن( املج س ا سبة) البونتو ا% 1ب املسموح سبة ال عن مرات عشر د تز و و

وماتت سممت ما" . ف إ يؤدي أن شأنھ من الطاعن خطأ ثبوت ع أدلة من كم ا أورده ما فإن

ا عل نظام. رتبھ ع قائم عام شفى فيمس عملھ أن من م امل يقولھ ما عفيھأما والتقسيم التخصص

وأودع اختص ف موظف من أعد قد املخدر مادام وأنھ وصالحيتھ املخدر نوع من ستوثق أن من

دفاع و م امل جانب من الدفاع ذا و بحث، أي دون استعمالھ من ِحّل فإنھ العمليات غرفة

أدل من مستفاد عليھ الرد أن بل عليھ بالرد املحكمة تلزم ال املحكمةموضو ا أورد ال الثبوت ة

م امل جانب من وتقص ط خطأ أنھ ع املحكمة أولتھ ما و و إدانتھ ا عل وأسست م امل خطأ ع

أنھ يفيد بما املسؤول ب بالطب أحاطت ال ارجية ا الظروف نفس يوجد يقظ ب طب من تقع ال

اماتھ ال يتحمل فإنھ التخدير ي أخصا محل حل املخدرقد نوع من ثاق ست ا   .)24(. وم

ن: والسؤال ستع أن راح ا ب الطب ع يجب أنھ كم ا ذا إزاء القول ستطيع ل

؟ فأك ساعة ستغرق و ا يقوم عملية ل للتخدير ب راحبطب ا ب الطب استعان لو ح ثم

قد التخدير ب طب أن من يتأكد أن عليھ يجب ل التخدير، ب لبطب ش التخدير عملية أجرى

يفحص أن العملية إجراء قبل ّراح ا ب الطب ع يتحتم أنھ بالقول أورف سم ستاذ رد و سليم؟

حدود ٌل خر عن يختلف فحص ل ألن املخدر ب الطب فحص ع عتمد أن ال ض املر حالة

ھ سيداو الذي ان امل فحص ع يقتصر أال عليھ كما عاماختصاصھ فحص إجراء يقت وإنما

ض املر وسالمة العملية نجاح تضمن ال الشرائط تحقيق ملعرفة سم ا أجزاء ميع   .)25(. وشامل

ب الطب يقوم وأن عملية ل تخدير ب طب توافر ضرورة من إليھ ب نذ ما ذا د ؤ و

العملية إجراء قبل شامالً فحصاً ض املر بفحص ّراح تلك -ا بح طب ا يقوم ال مور

ا سور اتحاد ملحكمة اد اج جاء ما ذلك ومن املسؤولية" التخدير، قبول تتضمن راحة ا إن

ما عملية إجراء أخطأ فإذا ب الطب جانب من خاصاً اً با ان يتخذ. وتوجب لم بأنھ اض ف أمكن

لذلك الالزمة آخر". حتياطات حكم الذي"و ب الطب خطأًإن يرتكب راحية ا املعلومات تنقصھ

جّراح ب طب شارة واس مساعدة بدون جراحية عملية قام   .)26(".إذا

خطأً ذلك أخطأ قد املخدر ب الطب ان عد فيما ن وتب ض املر وفاة العملية عن نجمت وإذا

أخطأ كما العملية عن تمخضت ال للمضاعفات يحتط ولم ضھ مر مل أ عندما ياً ّراحس ا

حسب تحدد أن يجب املسؤولية فإن مثالً العملية أثناء ض املر جسم شاش قطعة عندما

تبعاً  زائية وا املدنية املسؤولية تتحدد التا و ما م ٌل قبل من املرتكب طأ ا وجسامة   . درجة
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ب طب من وخطأ ّراح ا من خطأ بصدد ون ن نحن االت ا ذه مثل آخر التخديربمع

بھ الضرر اق إ أو ض املر وفاة يجة ن إ طأين ا ذين االت. وأدى ا ذه مثل فاملسؤولية

يجة الن إحداث ّراح وا التخدير ب طب من ل خطأ سبة حسب   .تحدد

ض املر ع دائما يقع الط طأ ا اثبات عبء أن الفقھ عض رى الن.و ذا ع وسار

الفر  ثباتالقضاء عبء بإلقاء استمر أيضا ولكنھ ية تقص ب الطب مسؤولية عت ان عندما

الن ذا ن سي الفر اء الفق وعلل كأصل، عقدية ب الطب مسؤولية اعتباره عد ح املتضرر ع

عدم يجة ن الط طأ ا ت يث لن فانھ ولذلك كأصل عناية بذل و ض املر تجاه ب الطب ام ال أن

ها وتقص ب الطب مال إ ع الدليل يقيم أن أيضا ض للمر بل الشفاء، و يجة الن إ   .)27(. لوصول

تأث تحت ص ل تجميل عملية بإجراء جّراح ب طب قيام ا ع وقا ص تت قضية و

عض ض ملر انتاب العملية اء ان وقبل تخدير ي بأخصا ستعانة ودون بنفسھ باشره موض مخدر

جميع من الرغم ع ة وج ة بف ذلك عد تو ثم العمل عن القلب بتوقف نة املق شنجات ال

إنقاذه أجل من بذلت ال ود كمية. ا إ يرجع الوفاة ب س أن فيھ وجاء م ر تقر اء ا أودع وقد

وجود يجة الن ذه يل الت ع ساعد وقد عالية سبة ب ض للمر عطيت أُ ال حساسيةاملخدر

ا ع الكشف سابق فحص أي ستطيع ال وال املتوقعة غ مور من و لديھ قررت. خاصة وقد

يات حي وجاء الفرصة فوات فكرة ع ساً تأس املدنية ة الوج من ّراح ا إدانة س بار محكمة

كم كما"ا املؤكد غ من ان ولو واجبة الة ا ذه مثل ّراح ا مسؤولية اءإن ا ر تقر ورد

ئة الس النتائج بھ تجن شأنھ من ان ض املر ع يدية التم الفحوص إجراء أن لكنھ" من وأضافت

ع ص ال بقاء فرصة ض عر ع ذاتھ ينطوي تخدير ي بأخصا ستعانة عدم أن املؤكد من

ذلك ع تب امل الضرر ض عو لزم ثم ومن حقيقي طر ياة ا أيدت.قيد فقد النقض محكمة أما

فوات فكرة تأييد امحة ا ا رغب للشك مجاالً تدع ال عبارات رت وأظ ناف ست محكمة حكم

عدم أن املؤكد غ من ان ولو متحققة ون ت ّراح ا ب الطب مسؤولية بأن ذكرت حيث الفرصة

طامل راحة ا أثناء ض املر وفاة تجنب إ سيؤدي ان ه فرصةتقص در أ قد ذاتھ التقص ذا أن ا

ض التعو عليھ وجب ثم ومن ياة ل   .)28(. حقيقية

ب الطب ذا مسؤولية مدى ما ض؟ املر لتخدير آخر ب بطب راح ا استعان لو ماذا لكن

  خر؟

قام باً طب أن ا ع وقا ص تت قضية ساؤل ال ذا ع سية الفر النقض محكمة ردت

ل جراحة آخربإجراء ب بطب واستعان تخدير(ص ي أخصا س ض) ل املر فانتاب تخديره أجل من

إعطاء عند اء ا وأكد أيام عد وتو ة غيبو إ ذلك فأدى القلب واضطرابات التنفس ضيق
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كم ا وجاء املعا ب الطب خطأ ع م سوب" خ امل والعناية اليقظة واجب للتقص يجة ن

ياةإ ا قيد ع للبقاء فرصة ض املر فقد إ ذلك أدى فقد ب   .)29(. الطب

أن ذلك ة، وا مسألة فتلك راح ا ب الطب مسؤولية ت بي قد نا املحكمة انت وإذا

الذي ب الطب مسؤولية لنا تحدد لم املحكمة أن إال ض، املر وفاة إ أدى ذا وخطأه أخطأ ب الطب

س ل و و بالتخدير تخديرقام ي   .أخصا

حالة قبل أما تضامنية ون ت املسؤولية فإن التخدير، ب وطب ّراح ا ن ب ك مش طأ ا

م أس قد ذا خطأه وأن أخطأ قد ما م كالً أن طاملا التخدير ب طب وع ّراح ا ع ض املر

يجة الن وال. حدوث املخدر ب الطب ع التضامنية باملسؤولية القضاء حكم اوقد ف باشر ال عيادة

ن ب الطب ن ب التضامن اض اف ذا ع وال أكفاء بمساعدين العملية أثناء لھ ا د تزو لعدم العملية

ال االت ا إال م الل حده ع م م ل بواسطة ارتكبت ال خطاء عن بحث و ذلك يرفض بل

ما م اً مش أي واحداً طأ ا ون   .)30(. ي

محك خوأكدت بتار الصادر ا قرار سية الفر النقض ص27/5/1970مة تت قضية

يد با طب ان ا ع لھ،) Pancrazi(وقا ت أجر جراحية عملية عقب اليم ذراعھ شلل ب أص

العملية اثناء لذراعھ ء ال الوضع ب التخدير. س ي اخصا بمسؤولية بتدائية املحكمة قضت حيث

وج لعدم للطعنبمفرده ض املر دفع مما العملية، اثناء ض للمر العليا عضاء لوضع مراقبة ايھ ود

العقدية راح ا مسؤولية إقرار اعتبار ع النقض محكمة امام كم ا النقض. ذا محكمة ان

بان القول معھ يمنع ما التخدير، ب وطب ض املر ن ب ما مباشرا عقدا ناك ان وقررت الطعن رفضت

ضا املر رضا دون محلھ التخدير ب طب أحل   .)32(،)31(. راح

خطأ طفل بقتل واملخدر راح ا ب الطب ا ف م سا قضية سية الفر املحاكم نظرت وقد

از ح قلة ب كم. س ا املادة" وجاء ا عل املنصوص نحة ا ات319إن العقو قانون من

ال عناصر أن تحدد وال املميتةالفر املخاطر تتظافر عندما وقانوناً فعالً امل تت خطأ قتل

املخاطر تلك آثار تجنب املمكن من ان نما ب ياة ا قيد ع للبقاء انية إم ل من املصاب حرمان

لدى معوي سداد ا وجود يكشف ولم يص ال خطأ املعا ب الطب ارتكب إذا خاصة صورة و

فال  ھ عا الذي للمادةالطفل تطبيقاً سيم ا طأ با يدان أن إذا319يمكن ات العقو قانون من

أن حيث من انھ غ املميت ادث ا قط ل ش ب س قد طأ ا ذا أن ع الدليل يقيم لم

يلفت أن دون لدنھ من وانصرف شفى املس ا م ض مر بنقل الطفل ل أ ين لم ور املذ ب الطب

ا ذا أن إ م با ضان املر الطفل لدى جديدة أعراض ور ظ عند ضروري شفى املس إ ( لنقل

انصرافھ قبل بذلك شك ان أنھ املناسب) باعتبار الوقت الطفل ة معا مال ذا مؤِخراً ،
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م عليھ املنصوص رم ل مرتكباً عت ان319/ فإنھ مميت خطر أول الطفل لدى شأ أ أنھ باعتبار

ان عدباإلم الطفل عاش أ مة م ترك قد التخدير ب طب أن حيث من أخرى ة ج ومن ، تجنبھ

استدعاء تأخ بذلك م أس قد التخدير مجازات غ ملمرضات عد فيما لھ ت أجر ال العملية

مسؤوالً وأصبح طر ا ذلك فعالية وزاد املميت طر ا عن للكشف املناسب الوقت املعا ب الطب

مسؤوليةب بالتضامن ن مسؤول الة ا ذه بان الطب عت لذلك الطفل وفاة عن الثانية الدرجة

الطفل وفاة عن املة ومدنية   .*جزائية

ي الثا املخدر: املطلب استعمال عن الناجمة التخدير ب طب   مسؤولية

م لتخدير ا م بأي يقوم أن التخدير ب طب ستطيع للتخدير طرق ثالث ضھنالك   :ر

و- قة التنف: الطر از ا ق طر عن يتم الذي شا ست   .التخدير

الثانية- قة النخاع: الطر ق طر عن   .التخدير

الثالثة- قة د: الطر الور قن ا ق طر عن   .التخدير

ا مراعا التخدير ب طب ع ستوجب ال اصة ا ا ظروف ا ل الطرق ذه من قة طر ل و

ف ذلكوإال خطأه عن املسؤولية يتحمل إعطائھ. إنھ عن التخدير ب طب مسؤولية بحث وسنحاول

السابقة الطرق من قة طر ل    -: التخدير

شا ست التخدير إعطائھ عند التخدير ب طب    -: مسؤولية

ق و ض، املر عند التنف از ا ق طر عن ب الطب ا يقوم التخدير طرق من قة الطر عذه

الفحوصات عمل فيقوم التخدير من النوع ذا ملثل ضھ مر ي ان الة ا ذه ب الطب عاتق ع

أي دوث تجنباً ن الرئت فحص كذلك ض املر عند القلب فحص امة ال مور ومن الالزمة،

ض املر جسم أجزاء جميع ع يتا أن ب الطب ع التخدير عملية القيام أثناء وح خاصةمضاعفات،

الضغط وقياس والتنفس ونبضاتھ جانبھ. القلب من تخذ و الفن أصول بع ي املخدر ب الطب أن وطاملا

إذا سيما التخدير، ب س تقع أن يمكن ال وادث ا عن سأل ال فإنھ الالزمة حتياطات جميع

منھ محدد خطأ إ ترجع ال وادث ا ذه   . انت

ا أن سية الفر نانت محكمة ماوقضت ص ل جراحية عملية بإجراء لف ي الذي ب لطب

ع تب في أعصابھ من دئ ل لورفورم بال ض املر يخدر أن ببالھ يخطر العملية أثناء و لھ أ برضاء

أحد قدرة ان ما ألسباب حدثت الوفاة أن اد لو ح مسؤوالً ون ي ، فجأة الوفاة التخدير ذا

وق ا وقوع باحتمال بأ يت انأن و العملية إجراء وأثناء فجأة ض املر بتخدير أمر أنھ ب الطب ع خذ أُ د

ملعدة غ تفر عادة ا سبق أن يجب يج التب عملية أن سيما وال ذلك قبل حالتھ يفحص أن عليھ يجب
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ض املر حالة بع ت ملساعدتھ بزميل ستعن لم فإنھ ذلك عن وفضالً ، طعام ل من ض املر

قد ما ة فيھومواج أجرى الذي الوقت ا عل املتفق حتياطات جميع مع مضاعفات من لھ يطرأ

سنة التخدير1922العالج استعمال خطر مضاعفات ع للتعرف عد وصل قد العلم يكن لم . حيث
)33(.  

أثناء فجأة ض املر بتخدير قام ألنھ ض املر وفاة عن ب الطب مسؤولية كم ا ذا قرر و

ر  ا لورفورم(احيةالعملية شا) بال ست التخدير ذا ملثل ة الضرور حتياطات يتخذ ان دون

يقبل وال ض املر حالة عة ملتا لھ بزميل ستعن لم أنھ الة-ح ا الوفاة-ذه أن ب الطب ادعاء

خ تخدير عملية قام ألنھ الوفاة إحداث ب الس و ان بل إرادتھ عن خارجة ألسباب ةحدثت ط

شأن ذي غ ر وم ولدافع مالئمة غ ظروف و خط   .وقت

بل ة قص بمدة ا عد او العملية أثناء التخدير من النوع ذا مثل الوفاة حدوث ط ش وال

عد الوفاة تحدث العملية24قد إجراء ع أن. ساعة املخدر ب الطب مسؤولية تحديد عند جب و

املد الطرف ت ضامل(يث نا) ر ورثتھ لم-أو انھ حيث من املخدر ب الطب جانب من مال إ وجود

املخدر، عن الواجبة باملعلومات معرفتھ عدم أو التخدير عملية للقيام الالزمة حتياطات بجميع يقم

أدائھ ارتھ م عدم أو إعطائھ، قة طر ضعف   .أو

النخ ق طر عن مخدر إلعطائھ التخدير ب طب   - : اعمسؤولية

ة، الفقر السلسلة املخدر لكمية ض املر بإعطاء ب الطب قيام ق طر عن التخدير ذا تم و

التخدير ب طب عاتق ع وتقع ن، اي ال أو ن ستوف و قة الطر ذه عادة ستعمل الذي واملخدر

الطر ذه واسطة و املخدر من نواع ذه مثل إعطاء عند املحاذير من امجموعة أول ة، ط ا قة

أي حدوث من يحميھ الذي التعقيم ذلك معقمة برة أن من يتأكد أن ب الطب ع فيجب التعقيم

ألن ة الدمو الدورة إ املخدرة املادة دخول عدم عتبار ن ع يأخذ أن ب الطب وع مضاعفات،

نا القول ستوجب و ض املر قلب شديد بوط إ يؤدي قد ذلك عاتقحدوث ع تقع أنھ

سابقاً  ذكرت ال حتياطات من ألي مخالفتھ حالة القانونية املسؤولية ب   .)34(.الطب

د الور ق طر عن املخدر إلعطائھ التخدير ب طب   -: مسؤولية

ن يتع ولذلك د، الور ق طر عن املخدر ض املر بإعطاء التخدير ب طب يقوم الة ا ذه و

ا التخدير ب طب املخدرع عطى أنُ إ باه ن وخصوصاً املخدر إعطاء عند حتياطات افة تخاذ

أن بمع املخدر استعمال ع تفاق مسألة نا عتبار ن ع ؤخذ و د، الور خارج س ول د الور

يج فال علمياً عليھ مختلف املخدر ان إن أما املخدر، ذا استعمال ع عل اتفاق ناك ون وزي

ة التجر إجراء غرض ض املر ضد ستعملھ أن التخدير ب االت. لطب ا من عدد ا البعض ش و
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ع يجب انھ االت، ا ذه ومن بالتخدير يقوم عندما ا القيام التخدير ب طب ع ن يتع ال

وعليھ ض املر بتخدير ا يقوم حالة ل البنج ل سميھ ما ن تدو املخدر ب يوالطب أن

ي ما ل    -: ال

ض فحص - يل العملية لھ ستجرى  الذي املر يجة و ري  الفحص ذا ن ي( السر ي  ).لي

يت - ض سيعطى الذي املخدر نوعية تحديد أي البنج نوع اختيار تث  املخدر تحض وكيفية للمر

عد و التخدير إجراء كيفية ثم  .فيھ ستمرار كيفية ذلك و

ض املعطى) املخدر( البنج ميةك تحديد - ا ال واملدة للمر اء ستغرق  .مفعولھ الن

اً  - ر أعراض أي يل وأخ ض ع تظ  ال سعاف طرق  وتحديد التخدير جّراء من املر

   ).35(. ذلك عد مضاعفات أي حدثت إذا فيما اتبعت

إعط عند يح ال الوجھ ع عملھ قام التخدير ب طب أن ت ث وأنھفإذا ض للمر املخدر ائھ

افة ل اتخاذه مع ض املر ظروف جميع ذلك مراعياً نتھ م منھ ا تتطل ال التعليمات اتبع

ض للمر تحدث أضرار أي عن التخدير ب طب مسؤولية عدم القول يمكن ة الضرور فقد. حتياطات

رقم ا قرار سية الفر النقض محكمة من1963/10قضت درجة أي لقيامبأن تكفي طأ ا درجات

سيم ا طأ ا ألثبات مطلقاً حاجة وال وقاطع يقي ل ش ذلك ت يث ان م امل ب، الطب . مسؤولية
من.)36( يقع ال الط مسلكھ تقص ل عن سأل ب الطب بأن ة املصر النقض محكمة وقضت

أحا ال ارجية ا الظروف نفس وجد امل مستواه يقظ ب كماطب املسؤول ب بالطب طت

جسامتھ درجة انت أياً العادي خطأه عن   .)37(. سأل

ون ي ن ح سيما ال ورقابتھ، ھ توج مل أ إذا املمرض خطأ عن ب الطب سأل كذلك

اجراءه سالمة من بنفسھ يتأكد ان ب الطب من تقت طورة ا من قدر ع اسند. العمل فاذا

تحض مة م ممرضة ا ب عنالطب مسؤوال ون ي مطابقتھ، من التأكد دون سامة مركبات بھ دواء

عليھ تجب حيث املراقبة مل أ ألنھ ض، باملر ق ي ضرر مراقبة. أي مل الذي شعة ب طب سال و

محلول وضع م بدور ملوا أ والذين زة، ج ع ن املشرف مساعديھ يوم"عمل نوسيانورال ع" بالت

ي ل ض املر ونجلد ي ذلك و جلدية، حروقا لھ ب س مما جسمھ، ع الواقعة شعة لقوة يتصدى

بخطأ التمسك لھ س ول مساعديھ، عمل ومراقة زة ج ع اشرافھ عدم ب س مسؤوال ب الطب

املسؤولية من للتخلص تقدير. )38(. مساعديھ عند ا مراعا ن يتع ال ارجية ا للظروف سبة ال و

ف ب الطب خاصةخطأ انات وإم عة سر إسعافات من تقتضيھ قد وما ض املر حالة بخطورة تتمثل ا إ

عن البعد ا ف طأ ا حدوث املد ان وامل الزمان ظروف باإلضافةإ متوفرة، ون ت ال قد

ضية التمر املساعدة توفر وعدم العالج ان م العالجية دوات توفر وعدم شفيات   .)39(. املس
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ض رضاء:   لثالثا املطلب    املر

الطبية-صل الناحية أو-من تھ معا عند املرض رضاء ع صول با ملزم ب الطب أن

نا والرضاء خطأه، مسؤولية يتحمل التا و مخطئ، ب الطب اعت وإال لھ جراحية عملية إجراء عند

أمره و من أو بذلك سمح حالتھ انت إذا نفسھ ض املر من ون وأم. ي ف صل ذا ع ناء ست ا

ا ال الوقت يوجد ال بحيث ع والسر الفوري العالج ض املر حالة فيھ تتطلب الذي الوضع ون ي

رضاه ذه. ألخذ مثل ضھ ملر التخدير عملية يقوم أن قبل التخدير ب طب ع يجب فإنھ املثل و

ان وإن ض املر ذلك رضاء ع يحصل أن االت وا من الرضاء فيؤخذ بذلك سمح ال حالة

  .أمره

ع صول ا ضرورة ع سا فر القضاء فيقر املسألة، ذه ع يجمعون والقضاء والفقھ

فع تقدم ما ع ناء و للمسؤولية، ب الطب عرض ذلك غ والقول ض املر من حة صر موافقة

صول ا التخدير عملية إجراء قبل ر املخدّ ب منالطب ان إذا خص وع وليھ أو ض املر رضاء ع

املخاطر تلك عن يحة ال الصورة ض املر عطي أن وعليھ ة خط نتائج إ العالج يؤدي أن املحتمل

مسؤوالً  ان   .)40(. وإال

من خ ذا حرم قد ون ي ض، املر موافقة دون تم ط تدخل أي ان البعض يرى ولذا

مما ختيار، ة التدخلحر ذلك عن تبة امل الضارة النتائج ل ل ب الطب تحمل عنھ تج اخر. ي تعب و

ب الطب ا ض املر من الط التدخل مخاطر تحمل عبء ينقل ض املر إرادة ام اح   .)41(. عدم

وال خطياً ض املر موافقة ع صول ا التخدير ب طب ع يجب فإنھ العامة للقواعد وخالفاً

ذ سعتد يما املجال الضم" ا ن"الرضاء فيتع بذلك سمح ال ض املر حالة انت إن أما ،

مقامھ يقوم من أو أمره و من طي ا قرار ذا ع صول ا التخدير ب طب طلب.ع ر و

ون ت وأن املطلقة ض املر ة مص دف س ان يجب ط عمل ل بأن نا ض املر رضا ع صول ا

ضر  العمللھ أن ذلك لوعيھ، فاقداً أو قاصراً ان إن أمره و رضاء أو برضائھ يتم وأن ره ت ورة

بمشروعيتھ للقول ا توافر من البد ثالثة ان أر ع ند س   :الط

س ول ض املر ة ملص ون ي ان يجب الط العمل أن بمع ض املر ة مص و ول الركن

ت ضرورة وجود ي والثا ب، املرضالطب رضاء ع صول ا م و و الثالث ، الط العمل ذا ر

الو فقدان أو لية عدم حالة مر و رضاء أو الط العمل ل.ع ش ب الطب لب طُ وإذا

املوافقة ع صول ا من يتمكن ولم التصرف ع لقدرتھ فاقد أو عاجز ض مر إلسعاف طارئ

املنا الوقت إالقانونية النظر دون الالزمة ة باملعا يقوم أن فعليھ حينھ، ذلك يت تث مع سب

آخر اعتبار أنھ.أي س بار ناف است محكمة قضت ذلك لو" وع ح ب الطب ع مسؤولية ال
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قد ان م املوافقة لھ أ من أخذ أو العليل رضاء ع مقدماً يحصل أن غ ا ل املعدة استأصل

العملية الطأجرى الفن قواعد بموجب ا إجرا م وال ة ضرور شارة).42". (حالة من بد وال

عملية أثناء املخدر تأث تحت تو صاً أن ص تت قضية املوضوع ذا ام حكم إ نا

ب الطب بأن البداية محكمة وقضت ض، التعو ع صول ل ب الطب ع دعوى الورثة فرفع جراحية

ثالثة أمور يتحدد خطأه أن ت ي و   :مسؤول

املخدر) 1 تأث تحت ية العص الصدمة من للوفاة عرضھ وذلك خمر مدمن ان ض املر   .أن

طر) 2 ا ذا ملثل ضھ عر ر ت طورة ا من درجة ع تكن لم حالتھ   . أن

باألخطا) 3 علمھ عن اً ن مس حراً رضاءً ض املر من يأخذ لم ب الطب منأن ا ل يتعرض ال ر

العملية   .جراء

مضادات من س ل مر ا أن ت ث قد بأنھ ذلك وعللت كم ا ألغت العليا املحكمة أن إال

انت إذا ارى س م و املر عض ع راحية ا العمليات إجراء ع العمل جرى وقد التخدير

ال التخدير أن القول وأن ا إجرا التأخ عدم تقت الة حياةا إلنقاذ الزماً ون ي حيث إال يجوز

أن ا نفس يمكن ال الم ذه ل سة فر القاسية الم من ون ش الذين املر ترك ع ض املر

العمليات فأن اً وأخ ن مرت ا ل عرض نفسھ ض املر أن ت ث وقد ية العص بالصدمة الوفاة تحدث

املصاب ا عل يقبل أن إ تحتاج راحية بماا عليھ للمج ب الطب إخبار و مطمئنة ادئة بنفس

العملية فشل أسباب م أ من نفسھ و ون ي قد ما التخدير جّراء من خطر من لھ يتعرض أن . يمكن
)43(.  

ع املطلب ب عن املسؤولية نفي حاالت:   الرا    التخدير طب

مية، غاية أمر املدنية التخدير ب طب مسؤولية تحديد بإن طب يؤديھ الذي فالعمل

ما خالل من كنا وإن ض، للمر يحدث الذي الط العمل يجة ن تحديد وحاسم دقيق عمل التخدير

بع ست ذلك فإن التخدير، ب طب دور مية أ بيان ع شديد ال ضرورة عاماً تصوراً نأخذ سبق

جعلن مما العلة، لذات التخدير ب طب مسؤولية ع كذلك شديد بال طب نجعل أن ع نركز ا

معلقة تبقى ال ض املر وحياة ض املر و و أال ذلك عذراً ولنا االت، ا أك مسؤول التخدير

تصورنا أن إال ض، املر لدى نة والطمأن الثقة موضع ونوا ي ان ض يف اص أ بيد ظة آخر ح

قام ما إذا ال االت ا عض نذكر أن يمنعنا ال املسؤولية،ذا عنھ تفي ت قد فإنھ التخدير ب طب ا

االت ا ذه    - : و
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انت-:أوالً  إذا ما ن ب ي ح دقيقاً فحصاً بفحصھ قوم و املصاب املرض خ تار ستطلع أن عليھ يجب

بالقلب املر وضع و يطة ا منت مراعاة يجب فمثالً ال؟ ام البنج تحت وضعھ تحتمل تھ

املخ تأث متحت بحيا ب تذ قد ألخطار معھ دفون س م أل   .در

النفسية-:ثانياً  حالتھ انت إذا عنھ يصدر خطي بإقرار مقدماً ض املر رضاء ع صول ا ضرورة

وإال م مقام يقوم من او لھ أ او ھ ذو من الرضاء ع صول ا فيجب وإال بذلك لھ سمح سدية وا

مسؤوالً    .ان

ب-:ثالثاً  الطب أنإخبار يمكن ال واملضاعفات التخدير عملية أثناء املحتملة العواقب افة ب ض املر

التخدير أثناء   .تحدث

عاً وضع:     را و لديھ يحفظ خاص ل التخدير عملية أثناء ا قام ال جراءات جميع يل

وكيفية ه تحض وكيفية املخدر نوع اختيار وإثبات ري السر الفحص يجة ن ثمفيھ و التخدير إجراء

اتبعت ال سعاف وطرف رة ظا أعراض وأي ومدتھ املعطى املخدر وكمية فيھ ستمرار   .كيفية

والقواعد: خامساً  الط الفن أصول متبعاً بالعملية قام أنھ ت يث أن التخدير ب طب ع اً وأخ

عن تج ي لم وأنھ اختصاصھ حدود ا عل املتعارف ازالعلمية اح قلة أو ماالً ا ان سواء خطأ عملھ

نظمة و ن القوان يرا أو بع ي لم   .أو

اتمة   ا

الدراسة   :نتائج

ا ال الطبية والتعاليم التقاليد من عظيم موروث الطب العرب عرف -1  العرب علماء سطر

م جابت الذين العرب وأطباء م كت س اجمعھ، العالم ومؤلفا  منطقتنا  الط املوقف ان يحا ول

ية سالمية العر  زالت وال خدمت عظيمة طبية علوما اطباؤنا قدم لقد العكس ع بل تاما، فراغا ان و

 .ت ال جليلة خدمات تقدم اليوم ا

ب -2 مية كب عمل التخدير لطب ، وا ب ذا دور  ان رأينا اذ أك  مراحل، عدة ا يتوزع الطب

را العمل قبل عده، ؤهواثنا ا ب ان كما و ب جانب ا التخدير طب راح الطب م ما ا  أعضاء ا

ق ، الفر ب مسؤولية حدود مسالة ثارت ولذلك الط مية تبعا الطب  ولذا بھ، يقوم الذي والعمل الدور  أل

اء أقالم علينا جادت ام الفق ن ال راء عديد املحاكم واح ب ذا مسؤولية حدود تب  .الطب

ب سؤوليةم حددت -3  بھ يقوم الذي العمل ا سبة حيان من كث  القانونية التخدير طب

، العمل عد او اثناء او قبل را ان وفقا ا ا املتعارف املدنية املسؤولية ألر طأ و عل  والضرر  ا
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ية، وعالقة ام عض ووجدنا السب ب ذا مسؤولية تنفي القضائية ح  من ركن أي انتفاء حال  الطب

ان، ذه ت لم حال  او ر اب يث ب ارت مال التخدير طب  .الطبية واجباتھ  تقص او إل

م من -4 ب ع يجب ال حتياطات ا ا التخدير طب ن اخذ  لعملھ، اداءه عند عتبار ع

صول  ض، رضاء ع ا صول  عدم ان وجدنا وقد املر  يقيم انحي من كث  الرضاء ذا ع ا

تب اضرار أي عن القانونية املسؤولية ب عمل ع ت  .الطب

ام من عدد باستطالع -5 ب مسؤولية حدود لنا تحدد ال القضائية ح  فقد التخدير، طب

االت من عدد صر حاولنا ب ستطيع ا بالقيام ال ا  انھ ع نفسھ، عن املسؤولية نفي التخدير طب

االت ذه ايراد يبقى يل ع ا صر، ال املثال س  من يطرأ ملا وفقا والتعديل للتغي عرضة وتبقى ا

ادات ية اج   .الشأن ذا وقضائية فق

  :التوصيات

عات تخلو -1 شر ة ال ع من تماما العر ن وشامل موحد شر  واجبات الدقة وجھ ع يب

ب ومسؤوليات مية تبعا التخدير طب ن ضرورة ع ونؤكد نو  نحن ولذا بھ، يقوم الذي العمل أل  تقن

االت أي لتال الطبية املسؤولية  ذا عمل وان سيما ال املسؤولية، ذه بخصوص تثور  قد قانونية إش

ب ري  الطب ق عمل مع يتداخل أخرى  ناحية ومن ناحية، من جو ون  امل ط فر ب من م  جراح طب

ن ومن م، ممرض اجة ان نرى  ولذا وغ ة ا عال ذا ملثل م ض حماية من فيھ ملا شر  وحماية للمر

ب  .للطب

ن ع العمل -2 طط تضم ليات الدراسية ا امعات  القانون  ل ية ا نة متعلقة مادة العر  بم

ا الطب ضوابط ا و عا شر يع املختلفة، و ن ال العلمية البحوث اعداد ع الفقھ رجال و  حدود تب

ذه القانونية املسؤولية نة ل  .املجتمع أفراد وسالمة بحياة املباشر املساس تذا امل

اال ذا زمننا  تأخذ الطبية املسؤولية إن -3 ا يصعب ظروف  وتتم مختلفة اش  قبل من اثبا

ب املضرور ذه الفنية الطبيعة س نة، ل صية مادية مخاطر من تتضمنھ وملا امل ب و ض، للطب  واملر

ن نظام شاءا ع العمل تقت الضرورة فان ولذا ض حماية فيھ بما الط للتام ب، للمر  بحيث وللطب

ن طباء إلزام ع ينص ات لدى بالتام ن شر حيث الطبية، خطاء عن التام  طباء افة ذا شمل و

اص او العام القطاع  سواء ون  علىان. ا ن ي م إلزاميا التام يل بتغطية بحي  عن مسؤوليتھ الطبي

ض تجاه الضارة طبيةال اعمالھ ن لقسط دفعھ مقابل املر طر وقوع وعند عليھ، املتفق التام م ا  تل

ن شركة ض بدفع التام ض عو  .املتضرر  للمر

شاء عذر حال  انھ ع -4 ن نظام ا شاء نو فأننا ،)3( رقم التوصية  ورد ما وفق لتام  بإ

ض وط صندوق  تم الطبية، خطاء ايا لتعو يع الدولة قبل من عايتھر  و يئات املؤسسات و  وال
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اصة العامة ع ع وا ذا الت داف من يقدمھ ملا الصندوق  ل يلة ا ست فئة تخدم وسامية ن   قليلة ل
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