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تاريخ  822تعديل بعض أحكام القانون رقم صّدق اقتراح القانون الرامي إلى   -:مادة وحيدة
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 الجمهورية اللبنانية      
 مجلس النواب      

 (00/02/0200تاريخ  042قانون رقم )
 (04/02/0200تاريخ  44رقم . ر. ج)

 قانون 
  00/0/0994تاريخ  022تعديل بعض أحكام القانون 

 (اآلداب الطبية)
 

 حكام عامةأ
 :المادة األولى

 .يخضع ألحكام هذا القانون جميع األطباء المسّجلين في نقابتي األطباء في لبنان
 

 :0المادة 
عادة تأهيله رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة  على صحة اإلنسان الجسدية والنفسية وقائيًا وعالجيًا، وا 

 .والتخفيف من آالمه ورفع المستوى الصحي العام
 

 :3المادة 
و السلم أأي مريض، سواء كان في زمن الحرب ن يعالج أضميره المهني،  على الطبيب، مستلهماً  - 4

و آرائه أو معتقده أو جنسيته ألى عرقه إو االجتماعية ودون النظر أا كانت حالة هذا المريض المادية ومهم
 .و سمعتهأو مشاعره أالسياسية، 

ذا تعذَّر على المريض إعطاء موافقته، وجب عل -8 ى يجب أن ُتحترم إرادة المريض في كل عمل طبي، وا 
ن خطيًا من قبله أو الممثل من الدرجة األولى أو الشخص موضع الثقة المعيَّ  الطبيب أخذ موافقة عائلته بدءاً 

 .القانوني في حال كان قاصرًا أو فاقدًا قواه العقلية، إال في حالة الطوارئ أو اإلستحالة
على الطبيب، أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب، وحتى تحت التهديد استغالل مؤهالته المهنية،  -3

ذا ُطلب منه معالجة أو معاينة فاقد األهلية، للمساعدة أو اإلشتراك أو القبول بأية معاملة غير إنس انية، وا 
 .  وتبين له أن هذا الشخص خضع للتعذيب، وجب عليه إبالغ السلطات القضائية ونقابة األطباء فوراً 
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 :4المادة 
يتوجب على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته  -4

 .وفقَا لبرنامج التثقيف الطّبي المستمر المعتمد في نقابة األطّباءالتقنية، لمجاراة المعطيات العلمية الحديثة 
بالغ ا، على نقابة األطّباء إتخاذ التدابيا الموجبإذا خالف الطبيب هذ لهيئات الضامنة ر المسلكّية بحّقه وا 

 .بذلكالرسمية 
 .ز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية لعمله الطبييتوجب على الطبيب أن يجهّ  -8

تحدد الشروط الصحية والفنية لتجهيز العيادات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ رأي نقابتي 
 .األطباء في لبنان

بكرامته أو بنوعية  على الطبيب أن يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضرّ  -3
 .العالج الذي يصفه

 
 :4المادة 

و أو جريح في حالة الخطر، أمع مريض  ذا كان متواجداً إل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، على ك -4
ن حصوله ن يتأكد مأو أو الجريح أن يساعد هذا المريض أجريح في حالة الخطر،  وأبوجود مريض بلغ أُ 

 .ال في حالة القوة القاهرةإعلى االسعافات الالزمة، 
من انتفاء أي خطر محدق بالمريض  ذا تأكدإال إمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة ن يأال يجوز للطبيب  -8
جابة دون إلض، وعليه في الحالتين اذا المريلسبب طارئ يعادل في االهمية حالة ه ذا كان محجوزاً إو أ
  .بطاء بعدم التلبية وبالسببإ
 

 :6المادة 
 :في حالة تفشي األوبئة أو في حالة حصول كوارث وباستثناء حالة القوة القاهرة يجب على الطبيب

ال بعد تأمين استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق إعن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم ال يتخلى أ -أ 
 .الممكنة

ي طلب نقابة األطباء والمسؤولين الصحيين للمشاركة التطوعية في حمالت التلقيح العامة وفي أن يلبّ  -ب 
 .إسعاف المصابين بالكوارث

أن يتقيد بالقوانين واألنظمة المتعلقة باألمراض السارية والمخاطر البيئية وبإبالغ وزارة الصحة العامة  -ج
 .قائية الالزمة تطبيقًا لتعليمات وزارة الصحة العامةعنها، واتخاذ التدابير الو 
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 السرية المهنية
 :7 المادة

وف التي يدعى د بها في كل الظر السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام، وعليه التقيّ 
والقوانين واالنظمة و لالستشارة، مع مراعاة االستثناءات التي تفرضها السالمة العامة أفيها لمعالجة مريض 

 .والعقود
و أو اكتشفه، أو علمه أرآه  وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض اليه، وكل ما يكون قد

 :جراها، وعليهأ و بنتيجة الفحوص التيأاستنتجه في سياق ممارسة مهنته 
بمراعاة  ذ يبقى الطبيب ملزماً إالموجب،  سقاط هذاإلالمهنية عفاء المريض طبيبه من السرية إال يكفي  -4

 .النظام العام مصلحة المريض ومقتضيات
ال أوله  م المريض بالذات، أو من ينتدبه خطيًا عند الطلب، شهادة بحالته الصحية،ن يسلّ أعلى الطبيب  -8

 .ن من مصلحة المريض كتمانها عنهأن هذه الشهادة معلومات يرى يضمّ 
ل هذه الشهادة مباشرة ن يحوّ أن تقديمات اجتماعية، جاز للطبيب لالستفادة مذا طلب المريض شهادة إ -3

قربائه عند أحد أو أقترن ذلك بموافقة المريض الخطية ن يأة التي تمنح هذه التقديمات، على لطبيب المؤسس
 .عالهأ 8حكام البند أاالقتضاء، مع مراعاة 

ن أن وقائع تشملها السرية المهنية، لالدالء بشهادته عستدعى من قبل الضابطة العدلية للطبيب حين يُ  -1
ليه االدالء بها بعد إمام القضاء الجزائي عندما يطلب أن يدلي بكل معلوماته أيكتم بعض معلوماته، وعليه 

 .تحليفه اليمين
وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم . منع على الطبيب االبالغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرميُ  -5
غ يحول دون ارتكاب المعني بالإلن اأذا اقتنع إبالغ النيابة العامة، وكذلك إوجب عليه  الل معاينته مريضاً خ

 .خرىأجرائم 
 .دانة بريءإدالئه بها الحيلولة دون إمام المحاكم عندما يكون من شأن أن يدلي بشهادته أعلى الطبيب  -6
و أالمحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض دعى من قبل عفى الطبيب من واجب السرية المهنية، حين يُ يُ  -7

 .لدراسة ملفه، وذلك في حدود المهمة المكلف بها
 .على الطبيب أن يحرر شهادة والدة ويوّقعها خالل ثالثة أيام عمل عن كل عملية والدة أجراها -2
عنها بتدبير رسمي،  على الطبيب إبالغ وزارة الصحة العامة عن األمراض التناسلية التي يقتضي اإلبالغ-9

وذلك للحؤول دون تفشي المرض في المجتمع كما عليه اإلشارة في التبليغ إلى القبول أو الممانعة من قبل 
 .ي العالج الالزمالمريض في تلقّ 
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 .على الطبيب إذا توفي مريضه أن يحرر شهادة وفاة تتضمن إسم المريض وعمره وتاريخ وسبب الوفاة-41
 .علم السلطات المختّصة بذلكج المستشفى، على الطبيب أن يُ إذا حصلت الوفاة خار 

إذا تعذر على الطبيب تحديد سبب الوفاة عليه أن يطلب من األهل إجراء التشريح وأن يدّون ذلك في شهادة 
 .الوفاة
سلطات لى الإن يرفع أبالغ عنه بتدبير رسمي، إلذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي اإعلى الطبيب  -00

 .سم المريض وعمره وتاريخ وفاتهإالمختصة شهادة وفاة تتضمن 
السلطات المختصة احتجازه  و عصبي خطير منأطلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي  ذاإ -48

بتوضيح  حترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض، مقروناً إبصورة 
 .و على الغيرأعلى نفسه  ل خطراً ن المريض يشكّ ألى إيشير 
غ النائب العام شرط على الطبيب إذا اكتشف أثناء الممارسة حاالت إغتصاب وانتهاك للعرض، أن يبلّ  - 43

 .موافقة الضحية خطياً 
على الطبيب إذا اكتشف أثناء الممارسة حالة إحتجاز تعسفي لفاقد أهلية أو لقاصر، أو سوء معاملة أو  -41

 .أو إعتداء جنسي، إبالغ السلطات المختصةحرمان، أو إغتصاب 
و حرمان، أجاز تعسفي لقاصر، أو سوء معاملة ثناء الممارسة حالة احتأذا اكتشف إعلى الطبيب  -45
 .بالغ السلطات المختصةإ

ن يكشف الوقائع الضرورية أله  و عائلته حقّ أطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض ذا لوحق الإ - 46
 .عن النفس دفاعاً ظهار الحقيقة إل

 .ن يتذرع بالسرية المهنيةأمام مجلس النقابة التأديبي أال يحق للطبيب المتهم - 47
 .د مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنيةتقيّ على ن يحرص أعلى الطبيب  - 42
 

 طباءتعاب األأ
 :2المادة 

 .أطباء آخرينختيار طبيبه، وطلب استشارة ايجب أن ُتحترم حرية المريض في  -4
ختيار ازمة لمريضه وله كامل الحرية في ال يجوز الحد من حرية الطبيب في إعطاء اإلرشادات الال -8

 .العالج المناسب حسب أفضل األنظمة الطبية المعمول بها
تحدد أتعاب الطبيب باإلتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة  -3

العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية باالتفاق مع هذه األخيرة ومع  نقابتي األطباء، وعلى 
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ق له أن يفرض طريقة اإليفاء أو أن م للمريض اإليضاحات الالزمة حول فاتورة أتعابه وال يحالطبيب أن يقدّ 
 .يفرض بداًل مقطوعًا إضافيًا لقاء تأكيد الشفاء

 .ن يسدد االتعاب المتوجبة للطبيب مباشرةأيمثله بالتعاقد مع الطبيب،  و منأو وكيله أعلى المريض  -1
وأن تسدد  على المؤسسات االستشفائية أن تصدر فاتورة أتعاب الطبيب منفصلة عن فاتورة اإلستشفاء -5

 .للطبيب أتعابه الكاملة التي يستحقها والتي تكون استوفتها عبر صندوقها
 .على المريض أو وكيله أو من يمثله بالتعاقد مع الطبيب أن يسدد األتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة -6
 .على المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة أن تسدد أتعاب األطباء إليهم مباشرة -7
 

 :9المادة 
الخاصة بكل حالة مع عند تحديد اتعاب الطبيب يؤخذ باالعتبار حالة المريض المادية والظروف  - 4

 .مع المريض ن رسالة الطبيب تفرض عليه التعامل انسانياً أالتشديد على 
لى الناحية العلمية، وتوافقوا ع من و المعالجة، وكان تعاونهم مبرراً أطباء في التشخيص أذا تعاون عدة إ - 8
 .تعاب كل منهم على حدةأتعاب جماعية، وجب ذكر أ
قها المؤسسة بموجب عقود مع الجهات الضامنة الخاصة بعد على الطبيب التقّيد بالتعرفة التي تطبّ  -3

 . الموافقة الخطية للجنة الطبية التي عليها أن تراعي توجيهات نقابتي األطباء بهذا الخصوص
 

 :02 المادة 
لى ما دون الحد االدنى للتعرفة المحدد من قبل نقابة إتعابه بقصد المزاحمة أال يجوز للطبيب تخفيض بدل  

 .االطباء باالتفاق مع وزارة الصحة العامة
 . ذا رأى ذلك مناسباً إ م معونته مجاناً ن يقدّ أللطبيب 

 .ضمان الشفاءتعاب مقطوع مع أوكذلك االتفاق على بدل  ر تسديد االتعاب مسبقاً يحظّ 
 .ةاالنساني حكام القانون العام والمبادئأتراعى في كل حال 

 
 :00 المادة

مع مراعاة نظام التعاون بين األطباء من ذات االختصاص، ُيمنع منعًا باتًا تقاسم األتعاب بين الطبيب  -
 .الجراحية، أو الجراح أو االختصاصي أثناء التشاور أو العملية َرَالمعالج والطبيب الُمشاو

 .عند تقديم بيان شامل باألتعاب إلى المريض، يجب أن ُيذكر فيه بدل أتعاب كل طبيب شارك في العالج -
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 :00المادة 
بما فيه طبيب التخدير، يحدد في بيان االتعاب  ،كثر من طبيبأعمال الجراحية التي يشترك فيها أللبما يعود 

 .نصيب كل منهم
 

 : 03المادة 
له المطالبة ببدل اتعاب  و المسؤولين عنه، حقّ أعلى طلب المريض  عملية جراحية بناء ذا حضر الطبيبإ 

  .خاص
 

 االستقاللية المهنية
 :04المادة 

ال يجوز للطبيب أن يتنازل عن حريته المهنية أثناء معالجته للمريض وأثناء تقديمه العناية الالزمة من أجل 
 .شفائه وتخفيف آالمه

 .أثناء الممارسة أي ضغط من شأنه التأثير في قراراتهعلى الطبيب أن يرفض 
 

 :04المادة 
يحظر على الطبيب تعاطي أي عمل آخر إلى جانب مهنته يتنافى مع كرامة هذه المهنة وأخالقيتها، أو يحّط 

 .من قدرها أو يتعارض مع إستقاللية الطبيب المهنية
 

 : 06المادة 
 .ال يجوز استغالل مهنة الطب لغرض تجاري

باستثناء المؤتمرات الطبية التي تشرف عليها اللجنة العلمية في النقابة، يحظر على الطبيب اإلشتراك  -4
بأي عمل مهني تثقيفي في أي وسيلة إعالمية مرئية، مسموعة أو مكتوبة من دون علم وخبر يسجل  قبل 

بالمعطيات الطبية الموثقة علميًا، كما وفي هذه الحال عليه التقيد . ثالثة أيام على األقل في قلم نقابة األطباء
 .عليه توخي الحذر واإلنتباه لتأثير أقواله على الرأي العام

 .يحق للطبيب اإلشتراك في مناقشات علمية علنية بعد إشعار مجلس النقابة مسبقاً  -8
 .يحظر على الطبيب اللجوء إلى أساليب اإلعالن المباشرة وغير المباشرة -3
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يجوز للطبيب حصرًا اإلعالن لمدة أسبوع على األكثر عن مباشرة عمله أو نقل عيادته، أو موعد سفره،  -1
 .وموعد عودته

لمصلحته الشخصية أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة يحظر على الطبيب اللجوء ألي تصرف دعائي  -5
 .المؤسسة التي ينتمي إليها أو يعمل فيها أو يساهم في ملكيتها

 
 :07المادة    

 :وراقه الخاصة، وفي الفتة عيادته سوىأن يذكر على أال يجوز للطبيب 
 .المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به -4
 .اإلختصاص المعترف به من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة األطباء -8
 .ام التي أوكلت إليهاأللقاب التي تمنحه إياها الدولة والمؤسسات األكاديمية مع تحديد مصدرها والمه-3

 .تذكر هذه المعلومات بصيغة تخلو من الدعاية    
 
 

 المسؤولية الطبية
 :02المادة 

 .عماله المهنيةأكل طبيب مسؤول عن 
  

 :09المادة 
 :مع مراعاة نظام المؤسسة المتعاقد معها ونصوص العقد

سوى زميل له مسجل في نقابة جل محدود ألعنه للقيام بنشاطاته المهنية و  ن ينيبأال يحق للطبيب  -
 .االطباء

يعمل الطبيب البديل على مسؤوليته وبإسم الطبيب األصيل ويلتزم الطبيب البديل بإعطاء وصفات العالج  -
 .بإسمه وبتوقيعه

  .ذا كان من االختصاص ذاتهأال إختصاصي المؤهل استنابة زميل له ال يحق للطبيب اال -
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 :02 المادة
 :يحظر على الطبيب

 .و بدون مسوغأمريضه بفائدة مادية غير مشروعة، ن يعود على أمن شأنه كل عمل  -4
و أقائهم قيد المعالجة في المستشفى بإو أية صورة بغية اجتذاب الزبائن أي كان، وبألدفع جعاالت  -8

 .ية منفعة خاصةأالحصول على 
و استعمال أوية معينة دأقاء وصف و لأوصات المخبرية والصورة الشعاعية قبول الجعاالت لقاء الفح -3
 .جهزة طبية معينةأ
 .ليهاإدخال مريض إو دور الصحة لقاء أقبول جعاالت من المستشفيات  -1
 

 :00المادة 
يحظَّرر علرى الطبيرب تسرهيل عمرل كررل مرن يمرارس الطرب بصرورة غيرر مشررروعة، وعلرى كرل طبيرب يعلرم بتلررك 

 .الممارسة إبالغ نقابة األطباء عنها
 

 :00المادة 
 .بين أي شخص آخرو بينهم و أتًا كل اقتسام مالي بين االطباء يمنع منعًا با -4
لطبية وفي الصيدليات يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر و توابعها حيث تعرض األدوية واآلالت ا -۲

 .و مريضأسراع لمعالجة جريح إلالحاالت الطارئة التي تستدعي ا ال فيإوالمختبرات 
 

 :03المادة 
دارّية فعلية، يحظر عليه استغاللها في مهنته للمنفعة إو انتخب لمهّمة أشغل الطبيب وظيفة عاّمة إذا 

 .الخاّصة وبغية اجتذاب الزبائن
 

 :04المادة 
و للمعالجة بقصد حمل المرضى أة طريقة جديدة من نوعها للتشخيص يأعالمية عن إن اإلعالن بأّية وسيلة إ
و ألى تنبيه للمرضى إطبيب السيما عند افتقار االعالن عّد خطأ ُيسأل عنه الاستعمالها يُ و الزمالء على أ

 .علن عنهاخطار التي يمكن حصولها عند استعمال الطريقة المُ ألالزمالء في شأن ا
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 :04المادة 
للنموذج  ن تحمل توقيعه ورقم انتسابه للنقابة وفقاً أو وثيقة تصدر عن الطبيب يجب أو شهادة أكل تقرير 

 .المعتمد والموزع حصرًا من قبل نقابة األطباء التي تستوفي عنها بدالت طوابع النقابة
 

 :06المادة 
 .و شهادات مجاملةأعطاء تقارير غير صحيحة إيحظر على الطبيب 

 
 

 الفصل الثاني
 واجبات األطباء نحو المرضى

 أحكام عامة
 :07المادة 

 .ن يحيطه بالعناية واالهتمامأنسانية ورأفة واستقامة، و إن يعامله بأعلى الطبيب خالل معالجة المريض  -۱
إذا قبل الطبيبب معالجة مريض، يلتزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص  -۲

 .ن يكون قد تابع تطورهاأ وذلك بكل دقة وضمير حّي ووفقًا ألحدث المعطيات العلمية التي ينبغي مؤهل
على الطبيب، أن يتوخى خالل ممارسته أية مصلحة سوى مصلحة المريض، أو أن يستغل بأي يحظر  -۳

 .حال معلوماته لتحقيق أغراض خاّصة
رادته إالمريض ال يسمح له بالتعبير عن  ذا كان وضع هذاا  رادة المريض، و إعلى الطبيب أن يحترم دائمًا  -٤

 .حال اإلستحالةو في أال في الحاالت الطارئة إذويه، عالم إيجب 
 . عند فقدان المريض حريته ينبغي أال يؤثر ذلك سلبًا على العالقات بينه وبين الطبيب -5
خرين للخطر حسب تقرير يحق للسجين قبول العالج أو رفضه، ما لم يعرِّض سالمته أو سالمة اآل -6

 .للنيابة العامة المختصة أن تتخذ اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوصالطبيب، و 
عند اإلستحالة وفي حال . في حال إضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب إلقناعه بإنهاء إضرابه -7

 .أصبحت حالة المريض معرضة لخطر وشيك وجب على الطبيب طلب نقل المريض إلى المستشفى
وجب  جراء التالقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة،إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم ا -2

 .بالغ تلك السلطات بذلكا  الطبيب وضعهم أمام مسؤولياتهم و  على
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ال في حالة الخطر إوجب على الطبيب احترام مشيئتهم، ذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم، إ -9
ن يعمل بما يفرضه ضميره أة ذ يجب عليه وبعد الحصول على إذن السلطات القضائية المختصإالدائم، 

 . ماًل مسؤولّياته الكاملةالمهني متح
إذا رفض المتخلِّف عقليًا تناول العالجات المقترحة، يسمح ألقاربه أو من يمثله قانونًا، وللطبيب  -41

إذا كان المريض مصابًا بُعته أو جنون أو كان يشكل خطرًا على الغير، . اإلستغناء عن موافقته المسبقة
، وعلى إدارة المستشفى إبالغ السلطات ممكنة له في مستشفىية الطبّية الوجب على الطبيب تأمين العنا

 . الصحية أو القضائية المختصة بذلك
 .ال يحق للطبيب إنهاء حياة المريض بعامل اإلشفاق حتى ولو طلب المريض ذلك، أي الموت الرحيم -44

إذا كان المريض مصابًا بمرض ميؤوس من شفائه منه، تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف آالمه الجسدية 
ويستحسن عدم اللجوء إلى الوسائل . قدر اإلمكان على حياته والنفسية وبإعطائه العالجات المالئمة للحفاظ 

 . يب المعالج ورئيس القسم المعنيالتقنية والمبالغة في العالج  بموافقة األهل بناًء على تقرير مشترك من الطب
 .يبقى من الضروري إعانة المريض حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته

في حالة توقف جماعي لألطباء عن العمل يبقى الطبيب مسؤواًل عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين  -۱8
 .استمرارية المعالجة لهم، وألي مريض طارئ آخر

ن يرفض أوالجراح ولهذا األخير ن يترك للمريض حرية اختيار الطبيب المشاور والمخّدر أعلى الطبيب -43
 .و ألي سبب شرعي آخرأذا لم يكن معّلاًل كفاية، إكل قرار بإجراء عملية 

ن إين من داخل المؤسسة اإلستشفائية ن يستعين بجّراحين معاونأاح عندما تدعو الحاجة على الجرّ -41
 .العناية األفضل لمريضهوجدوا، بهدف تأمين 

على الطبيب األخصائي في التخدير واإلنعاش قبل أي عمل جراحي أن يعاين المريض وأن يطلع على  -45
ن كافة معلوماته في الملف الطبي، كما ملفه الطبي وأن يأخذ من الجرّ  اح جميع المعلومات المفيدة وأن يدوِّ

ن في ال ملف الطبي أية معلومات إضافية تتعلق بأعمال التخدير عليه بعد إجراء العمل الجراحي أن يدوِّ
 .واإلنعاش خالل العملية وبعدها حتى مغادرة المريض غرفة العمليات

وعليه أن يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين اإلنتعاش الكامل ويحق له أن يختار 
في المستشفى وأن يختار معاونيه من بين األطباء  على مسؤوليته الخاصة التجهيزات الالزمة المتوافرة

 .المسعفين في المؤسسة اإلستشفائية وفقًا ألنظمة المستشفى التي يعمل فيها، إن وجدوا
ال يجوز إجراء أية عملية جراحية من أي نوع كانت يلزمها تخدير إال بإشراف وحضور طبيب التخدير خالل 

 .مال الجراحية البسيطة التي تتم في غرف الطوارىءمراحل العملية بكاملها، باستثناء األع
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 :02المادة 
 .فضل معالجة مناسبة لهأة معالجة المريض بل بموجب تأمين ال يلتزم الطبيب بموجب نتيج

 :في ضوء ذلك يترتب على الطبيب الواجبات اآلتية
شخاص معاونين مؤهلين، أزمين إذا لزم األمر بالتعاون مع ن يقوم بالتشخيص والعالج الالأعلى الطبيب  -۱

 .ووفقًا للمعطيات العلمية الحديثة
 .عطائه وتحديده العالج الواجب اتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذإبعد  -۲
ن المريض في خطر، أن له ذا تبيّ ا  يحق للطبيب التوقف عن متابعته، و في حال رفض المريض العالج  -۳

 .كثر لهذه الغايةأو أالقتضاء يقوم بإستشارة طبيب آخر ن يبذل جهده إلقناعه بالعالج، وعند اأعليه 
 

 الملف الطبي
 :09المادة 

على كل طبيب أن يحفظ ملفًا طبيًا لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤواًل عن المحافظة عليه، وعلى  -4
هذا األخير إليه ذلك على أن يتضمن تقريرًا يشمل الطبيب تسليم نسخة عن الملف إلى المريض عندما يطلب 

 .كل المعلومات الضرورية إلكمال التشخيص أو لمتابعة العالج
ليه العيادة قانونّيًا وبناًء إو من تؤول أقطاعه عن العمل يتوجب على بديله و انأفي حال وفاة الطبيب  -۲

و ورثة، أذا لم يتوفر طبيب بديل ا  يتوّلون معالجتهم و الطباء الذين لى اإن ينقل ملفاتهم أعلى طلب المرضى، 
 .يجب تسليم مجلس النقابة الملفات لحفظها

لألطباء المعالجين صورة في مؤسسة واحدة، يحق حصرًا إذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة أطباء ومح -3
 .والباحثين واألطباء المراقبين في مؤسسات الضمان اإلطالع عليها

ويحق . ت الطبية في أقسام المستشفيات تحت مسؤولية اإلدارة المولجة بحفظها وسالمتهاتبقى الملفا -1
للمريض أو من يمثله قانونًا، بموجب توكيل يفّوضه صراحًة بذلك، الحصول من المستشفى على نسخة عن 

 .ملفه الطبي
ر أو ممثله القانوني ال يحق ألي طبيب اإلطالع على الملف الطبي للمريض إال بناًء على طلب األخي -5 

 .وبعد إعالم الطبيب المعالج إال في الحاالت الطارئة
خدمة التطور و الباحث أو السلطات الصحية اإلستفادة من الملفات الطبية لأللطبيب المعالج يحق  -٦

 .سماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنيةأالعلمي شرط عدم كشف 



 

13 
 

و قسم طبي ووضع اليد على أضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب الق و للشرطةأيحق للقاضي المحقق  -7
وال يحق عندئٍذ للطبيب أن يعارض إجراءات . عضاء مجلس النقابةأحد أوره وبحضور مستندات طبية وبحض

 .التفتيش
للسلطات القضائية والصحية ولنقابة األطباء الحصول على نسخة عن أي ملف طبي يكون موضع  -2

 .شكوى وتحقيق
على األطباء والمؤسسات الصحية حفظ الملفات الطبية مدة عشر سنوات على األقل إال إذا اقتضت  -9

 .مصلحة المريض تمديد هذه المهلة
 

 التجارب البشرية وزرع االعضاء
 واالجهاض والتلقيح االصطناعي

 
 :التجارب البشرّية واألبحاث السريرّية  :32المادة 

 :أي دواء أو أن يستعمل أي عالج تجريبي إال ضمن الشروط اآلتيةيحظر على الطبيب أن يصف  -4
أن تكون قد أجريت الدراسات واألبحاث العلمّية الوافية واآلمنة والمناسبة لكل حالة، وذلك في مركز طّبي  -

 .جامعي متخصص باشراف كلية الطب في المركز المعني
لى وصف الدواء أو استعمال العالج، موافقتها ع أن تبدي لجنة األخالقيات في المركز الطّبي الجامعي -

 .بذلك وأن تعلم نقابة األطّباء مسبقاً 
 .ب األصول في وزارة الصّحة العامةأن يكون العالج قد سّجل في سجل خاص بالعالجات التجريبية حس -
 .طي المريض موافقته الخّطية مسبقاً أن يع -
عندما يتعّلق األمر بأوالد قاصرين أو بأشخاص  إلزامية خّطياً أو الممّثل الشرعي أن تكون موافقة األهل  -

 .فاقدي األهلّية
 .يكون العالج مّجانياً  أن -
يحدد إنشاء لجان أخالقية لمتابعة األبحاث الطبّية والتجارب السريرية في المستشفيات ومهامها وأهدافها  -8 

القتراح  مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً جب والمبادىء التي ترعاها وطرق تعيينها ووسائل مراقبتها بمو 
 .وزير الصّحة العامة
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 :وهب وزرع األعضاء   
 .باتاً  المتاجرة باألعضاء البشرّية منعاً منع تُ  -3
يمكن إجراء إستئصال أعضاء من أجساد متوّفين، شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد موافقة خّطية  -1

 .لألصول القانونية المرعية لى وألهداف عالجية أو علمية وفقاً من عائالتهم من الدرجة األو 
يجب أن يتماشى زرع ووهب األعضاء من الواهبين األحياء والمتوّفين مع التقّدم العلمي ومع متطلبات  -5

 .الطب الحديث والمقررات العلمية لتنظيم وهب وزرع األعضاء والمبادىء األخالقية الطبّية
جة واألعضاء البشرّية من جسم أحد األحياء أو من المتوّفين لمعالجة مرض أو جروح سمح بأخذ األنسال يُ 

لشروط ومبادىء  األنسجة واألعضاء في لبنان وفقاً  شخص آخر إال بعد موافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع
ي نقابتي القتراح وزير الصّحة العامة بعد استطالع رأ راسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً تحدد بموجب م

 :وتتضّمن ،األطّباء
 .الشروط والمبادىء العامة لوهب وزرع األعضاء*     
 .دور الطبيب اإلختصاصي والفريق الطّبي المعاون*     
جراءات الموافقات*       .آلّيات وا 
 .دور المراجع المختّصة في مراقبة آلّية وهب األعضاء*     
 .  ات وهب وزرع األعضاءاإلجراءات في حال مخالفة شروط وآليّ *     

قية وتأليف الهيئات المسؤولة بما فيها اللجنة الوطنية لوهب وزرع األنسجة واألعضاء في يتحدد اآللّيات التطب
لبنان ومهامها وشروط الترخيص لمراكز وهب وزرع األعضاء والفريق الطّبي المسؤول وقاض منتدب من 

فّيات والسجالت الوطنية وغيرها من األمور المرتبطة بوهب وزرع وزارة العدل وآلّيات العمل واإلبالغ عن الو 
على اقتراح وزير الصّحة العامة بعد استطالع رأي  صدر عن مجلس الوزراء بناءً األعضاء بموجب مراسيم ت

 .نقابتي األطّباء
  
 :تقنّيات اإلنجاب المساعدة 
تقنيات الخصوبة المساعدة للزوجين جراء عملية التلقيح اإلصطناعي أو الحمل بواسطة إيجوز  -6

عية والمذهبية والروحية وبموافقتهما الخطية مع مراعاة القوانين المرعية اإلجراء لدى المحاكم المدنية والشر 
 .والمدنية

مكانية اللجوء إليها واألخالقّيات الطبّية عند استخدام هذه التقنيات  -7 تحدد تقنيات اإلنجاب المساعدة وا 
ّصة للترخيص لمراكز اإلنجاب المساعدة وشروط عملها وغيرها من األحكام اإلجرائّية التي والشروط الخا
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مكانّية تلفها، كما تحدد اإلجراءات عند المخالفة بموجب  ترعى هذه التقنّيات وشروط وحدة حفظ األجّنة وا 
ي اللجنة اإلستشارّية على اقتراح وزير الصّحة العامة بعد استطالع رأ مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً 

 .الوطنّية ألخالقّيات علوم الصّحة والحياة
جراءات األبحاث على الجنين وأخالقّيات البحث والسماح باستعمال خاليا الجنين  -2 تحدد أهداف وشروط وا 

على اقتراح وزير  مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً واستعمال األجّنة المبّردة للبحث أو إتالفها بموجب 
 .لصّحة العامة بعد استطالع رأي اللجنة االستشارّية الوطنية ألخالقّيات علوم الصّحة والحياةا
 

 في حاالت التشويه الطارئة
ي عمل طّبي من شأنه أن يؤدي إلى تشويه المريض إال في حاالت الطوارىء والضرورة أجراء إال يجوز  -9

ال بقرار من طبيبين اختصاصيين على األقل  درجة وبموافقة المريض أو موافقة عائلته من الالقصوى، وا 
 .إذا كان غير قادر على التقرير األولى أو من يمثّله قانوناً 

اح وحده أن يقرر عند معالجة طارئة إجراء عملية تؤدي إلى تشويه شرط موافقة المريض إذا كان للجرّ  -41
 .دت أو من يمثله قانوناً واعيًا مدركًا أو موافقة عائلته الخطية من الدرجة األولى إن وج

 .يعتبر تشويهًا كل عالج طّبي أو جراحي يؤّدي إلى تغيير الجنس، ويؤّثر في مستقبل المريض -44
 

 خاليا المنشأ
 :يجوز استعمال تقنيات زراعة خاليا المنشأ ألهداف عالجية وفق الشروط التالية

الطب الحديث والتقدم العلمي والمبادىء جريت األبحاث العلمية الالزمة وفقًا لمتطلبات أأن تكون  -48
 .األخالقية الطبية

 .مرّخص من وزارة الصّحة العامة أن تتم هذه التقنيات في مركز طبي جامعي -43
 .أن تبدي لجنة األخالقيات الطبية في المركز الطبي الجامعي موافقتها على كل حالة -41
 .لخطية على استعمال هذه التقنيةأن يعطى المريض أو من يمثله قانونًا موافقته ا -45
مكانية ا  والشروط الصحية والفنية لحفظها و مكانية اللجوء إليها ا  د تقنيات استخدام خاليا المنشأ و تحد -46

تلفها ووسائل مراقبتها وغيرها من األمور اإلجرائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح 
 .وزير الصحة العامة

 
 



 

16 
 

 :30 المادة
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر أو فاقد لألهلية أن يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحاالت الطارئة 

 .أن يقوم بالمعالجة الالزمة إذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي
 

 :30 المادة
قائدية فال يمكن فظات العأما بخصوص االجهاض العالجي مع التح. إن إجراء اإلجهاض محظور قانوناً 

 :ال ضمن الشروط والتحفظات التاليةإاجراؤه 
 .ضة لخطر شديدأن يكون هذا االجهاض الوسيلة الوحيدة النقاذ حياة االم المعرّ  - 4
نسخ بعد ربع أعلى  طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً  اح حتماً و الجرّ أأن يستشير الطبيب المعالج  -8

م نسخة للطبيب المعالج ال عن طريق االجهاض، وتسلّ إنقاذ حياة االم إنه ال يمكن أالكشف الطبي والمداولة، 
سم إسال محضر مضمون بالواقع ال يحمل ر إالطبيبين المستشارين، كما يقتضي حفظ نسخة مع كل من وتُ 

بعد على موافقة الحامل  ال بناءً إجراء االجهاض إهذا وال يمكن . لس نقابة االطباءلى رئيس مجإالمريضة 
ذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي، وكان االجهاض إما أ. اطالعها على الوضع الذي هي فيه

ذا كانت عقيدة ا  و ذووها، و أن يجريه حتى ولو مانع زوجها ألسالمة حياتها فعلى الطبيب  العالجي ضرورياً 
مواصلة العناية بالحامل لزميل  ن ينسحب تاركاً أجرائه فيمكنه إو بأطبيب ال تجيز له النصح باالجهاض ال

 .آخر من ذوي االختصاص
 

 :33المادة 
لما يفرضه الفن الطبي لمصلحة االم  ن يتصرف وفقاً أغير الطبيعية على الطبيب و أفي حال الوالدة المعسرة 

 .والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية
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 الفصل الثالث
 واالستشفائياالجتماعي  واجبات االطباء في الطب

 وعالقة االطباء بالمستشفيات
 

 :34 المادة
مع األخذ بعين اإلعتبار . على الطبيب أن يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة

 .حالته الصحية والظروف القاهرة
 

 : 34 المادة
 .كانت الجهة التي كلفته بالمعاينة الطبية ياً أمن هذا القانون،  82حكام المادة أن يتقيد بأعلى الطبيب 

 
 :36المادة 

رتباط الطبيب لعمل طبي مع أية مؤسسة إستشفائية، بعقد خطي شرط أال تتعارض ايجب أن يوثق  -4
 .أحكامه مع أحكام هذا القانون والقوانين واألنظمة العامة المرعية اإلجراء

نشر هذا القانون، بحكم المتعاقد ال سيما وأن الرابطة يعتبر الطبيب الذي يمارس عمله في المستشفى، قبل  -
 .القائمة بينه وبين المستشفى ترعاها العالقة العقدية

حكام هذا القانون، وللقوانين واالنظمة ألتخضع العقود التي تربط االطباء مع االدارات والمؤسسات العامة  -8
 .العامة

 .حكام هذا القانونأيتعارض مع  ية نظام داخلي بما اليكون لكل مؤسسة استشفائ -3
على األطباء المتعاقدين مع مؤسسة إستشفائية أن ينتخبوا من بينهم لجنة طبية ُتعنى باألمور المهنية،  -1

 .العلمية، والمعنوية وبحقوق األطباء المتعلقة ببدالت أتعابهم
وأحكام تراعي النظام الداخلي   وفق قواعد بإشراف نقابة األطّباء نتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الطبيةايجري 

 . للمؤسسة اإلستشفائية وال تتعارض مع أحكام هذا القانون
 .ُيراعى عند انتخاب اللجنة الطبية تمثيل مختلف فئات األطباء المتعاقدين مع المؤسسة
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 :تتولى اللجنة المهام التالية -5
 .السهر على آداب الطبابة وكرامتها - أ
جتماعات عمومية لألطباء في المستشفى للبحث في اع المستوى المهني من خالل تنظيم السعي لرف -ب

 .األمور المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه
 .جمع كلمة األطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم -ج
 .مساعدة األطباء على تحصيل أتعابهم بالتنسيق مع إدارة المستشفى -د 
 .النزاعات التي قد تقع بين األطباء بالتعاون مع إدارة المستشفىالسعي لحل  -هر
 .تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي بالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة األطباء -و
 .إبداء الرأي بصفة إستشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناًء على طلب اإلدارة -ز
 .لملف الطبي للطبيب الذي ترغب إدارة المستشفى التعاقد معهإبداء الرأي بصفة إستشارية في ا -ح
التعاون مع إدارة المستشفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الطبي والمتعلقة بالعمل  -ط

دارة المستشفى  .اإلستشفائي وبالتالي السعي لحل الخالفات حبيًا والتي قد تقع بين الطبيب وا 
 .لمهنية إلشراف نقابة األطباء وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراءتخضع اللجنة في األمور ا

 
 :37 المادة

ارس الطب ال يمأئي في مؤسسة ما على هذه المهمة و ن يقتصر عمل الطبيب المولج بالطب الوقاأيستحسن 
 .ال في حاالت طارئة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامةإالعالجي في الوقت ذاته 

 
 :32المادة 

 .يجب أال يكون الطبيب المراقب لمؤسسة ضامنة طبيبًا معالجًا لمرضى هذه المؤسسة في أي مستشفى
 

 :39المادة 
حتفاظ بسر المهنة عند إطالعه على الملف الطبي البالمراقبة الطبية في إدارة ما اعلى الطبيب المولج  -

بإعطاء المعلومات التي لها عالقة أو فائدة من سواء بحضور الطبيب المعالج أو بموافقته المسبقة واإلكتفاء 
 .الناحية اإلدارية دون تبيان األسباب الطبية لذلك
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مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون، يحظر على الطبيب المراقب إعطاء المعلومات الطبية  -
ت القوانين العامة أو وافق المريض المدونة في الملفات الطبية إلى أشخاص ثالثين أو ألية إدارة إال إذا نص

 .المعني شخصيًا على ذلك
 

 :42المادة 
ال يجوز للطبيب المعين خبيرًا محلفًا أن يكون معالجًا للمريض نفسه الذي يطلب إليه أن يضع تقريرًا عن  -

 .حالته
أنسبائه، أو إذا كان له كما أنه ليس له أن يقبل القيام بمهمته كخبير إذا كان األمر يتعلق بأحد مرضاه أو  -

 .مصلحة شخصية في القضية موضوع التكليف
 

 :40المادة
ن يعلن للشخص المكلف بمعاينته عن صفته ومهمته قبل المباشرة أعلى الطبيب المكلف بمهمة خبير 

 .بالمعاينة
 

 :40المادة 
المطروحة عليه تخرج عن ن االسئلة أذا الحظ إ ف بمهمة خبير أن يعتزل المهمة فوراً على الطبيب المكلّ 
مور قد ألض ال يتعرّ أاالجابة على االسئلة المطروحة، و ن يقتصر في تقريره على أوعليه  .نطاق مهنته الطبية

يسيء  ن السكوت عنهاأر ذا قدّ إال إكانت خارجة عن نطاق هذه المهمة، ذا إتظهر له بمناسبة القيام بمهمته، 
 .لى سير العدالةإ
 

 :43المادة 
الحاالت  وفيما عدا. ف بالعمل الطبي في مؤسسة ما، عند حدوث حالة مرضية خطيرةالطبيب المكلّ على 

 ذا كان ذلك مفيداً إن يقبل باستدعاء أي طبيب آخر، أن يعلم ذوي المريض، و أ 34المذكورة في المادة 
 .للمريض
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 :44المادة 
يعلن تشخيص ن يخفي عنه نتيجة تشخيص خطر واال أللمريض وله  بالغ نتيجة التشخيصإعلى الطبيب 

ذا كان إال إو ذوي المريض، أبالغها للعائلة إسلوب لبق وله أستثنائية، وبإاَل بصورة إحاالت االجل المحتوم 
يها عدم البوح لعائلته بحقيقة مرضه وحدد له االشخاص الذين يمكنه اطالعهم عل المريض قد طلب مسبقاً 
 .طالع هؤالء االشخاص عليهاإطبيب فعندها يتوجب على ال

 
 :44المادة 

ال في حالة الضرورة وفي الحالة إو شخصية أسباب مهنية ألاالعتناء بالمريض  ن يرفضأيجوز للطبيب 
  .بواجباته االنسانية التي يعتبر فيها مخالً 

 
 :46المادة 

ال يجوز له التصرف و . ذلك ذا طلب منهإال إمريضه  ال يجوز للطبيب التدخل في الشؤون الخاصة لعائلة
 .ذا كان ذلك لمصلحة المريض الطبيةإال إي شخص قصد التأثير على المريض ألو أكنصير لعائلة 

 
 :47 المادة

ي الزواج  على الطبيب أن يطلب إجراء الفحوصات الطبية التي تفرضها السلطات المختصة على راغب -أ
كل منهما على نتائج هذه الفحوصات وينصحهما بالتدابير الوقائية واالرشادات قبل زواجهما وأن يطلع 

 . الصحية الالزمة وتبقى المعلومات سرية وتحفظ بملف لدى الطبيب
علم الطبيب عاقد القران بأنه قام بالمطلوب منه بواسطة إفادة خطية حسب النموذج الصادر عن نقابة يُ 

 .األطباء
 
قق من السالمة الصحية لطالب رخصة السوق أن يمأل شهادة طبية لنيل رخصة على الطبيب بعد التح -ب

 .سوق السيارات حسب النموذج المطبوع وفق رقم متسلسل الصادر من نقابة األطباء
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 الفصل الرابع
 واجبات الطبيب تجاه زمالئه

 :42المادة 
والمساعدة المتبادلة فيما بينهم، مع فضل عالقات الزمالة أقامة إن يحرصوا على أيجب على االطباء  -4

 .مراعاة مصلحة المريض
شاعات تشهيرية عنه من شأنها إطالق إو أو النميمة عليه أيحظر على الطبيب الطعن بزميل له  -8
 .ضرار بممارسته المهنيةإلا
 .حد تحت راية نقابة األطباء، لضمان شرف وكرامة كل عضو فيهمتّ  الجسم الطبي كلّ  -3
 .هم باطلةض لتُ ذا تعرّ إن يدافع عن زميله أعلى كل طبيب  -1
ذا تعذر ذلك فمن خالل في حال نشوب خالفات مهنية بين األطباء وجُ  -5 ب أن تحل حبيًا، وفيما بينهم، وا 

ال بواسطة مجلس النقابة الصالح للنظر في الخالفات المهنية  .اللجنة الطبية وا 
 . األطباء إلى جدل علني ال يجوز أن يؤدي خالف مهني بين -6

في حال اللجوء إلى القضاء يجب أن يصدر القرار باإلذن أو رفضه عن مجلس النقابة خالل شهر من تاريخ 
تسجيل طلب اإلذن خطيًا في قلم نقابة األطباء فإذا انقضت تلك المهلة ولم يصدر القرار يعتبر اإلذن واقعًا 

 .ضمناً 
الذي و تعليق نشاطه المهني من المستحسن للطبيب أسخ عقد طبيب مع مؤسسة استشفائية في حال ف -7

علم مجلس ن يُ أق نشاطه وعليه و المعلّ أن يتصل بزميله المفسوخ عقده أيرغب في ملء المركز الشاغر 
 .النقابة حفاظًا على آداب وقوانين المهنة وحقوق الطبيب والمريض

 
 :49المادة 

الطبيب أتعابًا من زميله وأفراد عائلته الذين على عاتقه، وهم الزوج أو الزوجة واألصول يجب أال يتقاضى 
 .والفروع، إال إذا سددها طرف ثالث

 
 :42المادة 

جترذاب أو تحويرل أو محاولرة اق منافسرة نزيهرة برين الرزمالء وكرل يجب أن تتم ممارسة مهنة الطب في نطرا -
حتكررار يعرررض اتحويررل المرضررى بقصررد االسررتفادة غيررر المشررروعة، وكررل مزاحمررة غيررر مشررروعة أو تقاسررم أو 

 .صاحبه للمساءلة المسلكية أمام المجلس التأديبي
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 .يجب أال يتحول توافق األطباء إلى تواطؤ على حساب المريض -
حصرررررية أتعرررراب الررررزمالء فرررري  وبصررررورة اللجنررررة الطبيررررة الررررذي تررررديره يجررررب أن يشررررمل الصررررندوق المشررررترك -
 .ختصاص نفسه بالتعاون التقني مع إدارة المستشفىالا
 

 :40المادة 
 :ب عليه التقيد بالقواعد التاليةعي الطبيب لمعالجة مريض يعالجه زميل آخر في مؤسسة استشفائية، وجُ إذا دُ 
ول، فعلى الطبيب الجديد أن يطلب من المريض أو إذا كان المريض عازمًا على اإلستغناء عن طبيبه األ-4

المسؤولين عنه أن يعلموا الطبيب األول بذلك وأن يدونوا خطيًا إختيارهم الطبيب الجديد وفي هذه الحال على 
 .الطبيب األول تزويد الطبيب الجديد بكامل المعلومات المتعلقة بالمريض

ب على هذا األخير تلبية طلبه، وفي طبيب المعالج وجُ إذا رغب المريض باستشارة أي طبيب آخر غير ال -8
 .هذه الحال على الطبيب اإلستشاري أن يترك لزميله نتيجة تشخيصه والعالج الذي يقترحه

ستحالة المعاينة المشتركة أو عدم مالءمتها يجوز للطبيب الجديد معاينة المريض وأن افي حال تعذُّر أو  -
 .والعالج الذي يقترحه خطياً يترك لزميله نتيجة تشخيصه 

ن المعالجة، واالنسحاب ن يؤمّ أاالخير  له فعلى هذا ذا غاب الطبيب المعالج واستدعى المريض زميالً إ -3
 .ليهإ عند عودة الطبيب االول، بعد اطالعه على ما توصل

ال بعد إبالمعالجة  صيل قائمأى مؤسسة استشفائية مرتبطة بطبيب ن يعالج مرضأال يحق للطبيب  -1 
 .و نظام المؤسسة المعنيةأالطبيب االصيل  و في الحاالت التي يجيزها العقد الجاري معأاستئذان االخير 

 .عرضه على مجلس النقابة بفي حال وقوع خالف بين الطبيبين وجُ  -
 

 40المادة 
معره بعرد موافقرة للطبيب أن يستقبل في عيادته مرضى لهم طبيبهم المعالج ولره أن يعلرم هرذا األخيرر ويتشراور 

 .المريض، إذا كان ذلك في مصلحته
 

 :43المادة 
علرى الطبيررب المعررالج حررين يقتضري ذلررك، أن يقترررح استشررارة طبيررة أو أن يقبرل بهررا إذا طلبهررا المررريض أو مررن 
يمثله قانونًا عنه في حال كان المريض فاقد األهلية، وعليه في الحالتين أن يعرض إسم الطبيب الذي يقترحه، 

 .راعاة رغبة المريض، أو أن يقبل اإلجتماع بأي طبيب مقترح مسجل في جدول النقابةمع م
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 :44 المادة
فررري نهايرررة جلسرررة اإلستشرررارة، ومهمرررا كررران عررردد األطبررراء المشررراركين، يجرررب علرررى جميرررع األطبررراء منفرررردين أو 

 .مجتمعين تنظيم تقرير خطي، موقع منهم ويتضمن مختلف اآلراء
ب على الطبيرب المعرالج إعرالم المرريض بكافرة اآلراء وعلرى األخيرر أو مرن يمثلره جُ ختالف اآلراء و اوفي حال 

 .إذا كان فاقدًا لألهلية أن يقرر خطيًا على مسؤوليته من سيتابع عالجه
 

 :44المادة 
يحرررق للمرررريض نفسررره أن يطلرررب مجرررددًا رأي الطبيرررب اإلستشررراري بموافقرررة الطبيرررب المعرررالج، وذلرررك خرررالل فتررررة 

وفي حال عدم موافقة الطبيب المعالج يعود للمريض تقرير مرا يرراه . أجله حصلت اإلستشارة المرض الذي من
 .مناسباً 

 
 :46 المادة

ال إحالل زميل له لمعالجة مرضاه، إالقانون، يحظر على الطبيب  من هذا 49حكام المادة أمع مراعاة 
 .البديل وحده وفي هذه الحال تكون االتعاب من حق الطبيب بصورة مؤقتة وبموافقتهم

ن يحل مكانه زميل له، طوال فترة أو تأديبي من ممارسة المهنة أبقرار قضائي  ال يجوز للطبيب الممنوع -
الخاضعين للعالج عند  وال يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه العقوبة

 .فرض العقوبة
 .التخاذ االجراءات الالزمة قرار بالمنععالم مجلس النقابة بكل إيتوجب  -
 .تأمين استمرارية العناية على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند -

 
 :47المادة 

ختصرراص واحررد تررأليف شررركة مهنيررة مدنيررة ذات شخصررية قانونيررة أو برردونها، شررريطة ايجرروز ألطبرراء مررن  -4
 .المسبقةإخضاع كل عقد شراكة وتعديالته لموافقة مجلس النقابة 

بيران واحررد وتقتصررر الممارسرة علررى االطبرراء  عضرراء الطبيررة وتجمرع االتعرراب فرريألتجمرع الشررركة أنشرطة ا -8
 .الشركاء

طبراء فراعلين، أال إال يشرمل هرذا الفريرق أعلرى تنظريم بيران فري االتعراب يجرب  اذا توافق فريرق مرن االطبراء -3
 .يشاركون في العناية، ويمارسون االختصاص ذاته
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ز ألطبرراء مختلفرري اإلختصاصررات أن يشرراركوا بتوحيررد اإلمكانررات الالزمررة، بغيررة تسررهيل الممارسررة لكررل يجررو  -1
ق التعرراون فيمررا بيررنهم بعقررد تعرراون أو شررراكة مدنيررة تتمتررع بالشخصررية المعنويررة، علررى أن مررنهم، ويجررب أن يوثّرر

هررذ العقررد لموافقررة مجلررس  تسررتقل األتعرراب الطبيررة تمامررًا عررن الشررركة، وأال تكررون ببيرران واحررد شررريطة إخضرراع
 .النقابة المسبقة

 .ال يجوز إقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة إستشفائية -
لرى النقابرة للتثبرت إبرالغ نسرخة عنره إكمرا يجرب  ن يتقيد كل عقد مهمرا كران نوعره بالقواعرد المهنيرة،أيجب  -5

 .من قبلها من انسجامه مع العقد النموذجي الموضوع
 .خرآن يعمل كمستخدم لدى طبيب أو طالب طب أي طبيب ألال يجوز  -6
 .فقط عن عمله مهما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤوالً  -7
 
 

 الفصل الخامس
 واجبات األطباء نحو اعضاء المهن الطبّية وشبه الطبّية

 والمساعدين في الطب
 :42 المادة

ل الطبي وعلى وجه خاص الصيادلة لى كل ما له عالقة بالحقإساءة إلا مكن،أن يتحاشى، ما أعلى الطبيب 
  .ةالطبي والقابالت والممرضات والمساعدات وذلك عند التعامل معهم في االمور طباء االسنانأو 
 

 :49المادة
التقيد اليمين على  ن يقسمأنه اطلع على هذا القانون و أح بن يصرّ أ النقابة على الطبيب عند تسجيله في

 .بأحكامه
 .ينظم نقيب األطباء محضرًا بذلك يوقعه مع الطبيب، ويحفظ في ملف هذا األخير

 
 :62المادة

  .كشعار النقابة بذلإفي لبنان  على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة
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 :60المادة
 .لى المجلس التأديبيإحالة إلمرتكبها ل ضحكام هذا القانون، تعرّ ألكل مخالفة 

 
 :60المادة

أو غير المؤتلفة  حكام هذا القانونألالمخالفة  وسائر نصوص المراسيم والقرارات تلغى النصوص التشريعية 
  .مع مضمونه

 
 :63المادة

على اقتراح وزير  عند االقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً  حكام هذا القانونأتحدد دقائق تطبيق 
 .العامة الصحة

 
 :64المادة

 .الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره في
 


