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النقاب��ة العام��ة ألطب��اء مص��ر و بن��اًء عل��ى ق��رارى مجل��س النقاب��ة  الئح��ة م��نھ��ذه الوثیق��ة مس��تمدة 
وزی�ر الص�حة و الس�كان  / م�ن الس�ید األس�تاذ ال�دكتور  238والجمعیة العمومی�ة ألطب�اء مص�ر بق�رار رق�م 

  . م1974تعدیالً لالئحة السابقة الصادرة عام   2003لسنة 

  
كون عملھ خالصاً لمرضاة هللا وخدمة المجتمع بأن ی یلتزم الطبیب في موقع عملھ الوظیفي أو الخاص.  1

  . الذي یعیش فیھ بكل إمكانیاتھ وطاقاتھ في ظروف السلم والحرب وفي جمیع األحوال
  
ب�االلتزام بالمب�ادئ والمث�ل العلی�ا ، أمین�اً عل�ى حق�وق  على الطبی�ب أن یك�ون ق�دوة حس�نة ف�ي المجتم�ع. 2

جب�ة، منزھ�اً ع�ن االس�تغالل بجمی�ع ص�وره لمرض�اه أو المواطنین في الحصول على الرعایة الصحیة الوا
  . زمالئھ أو تالمیذه

  
 و دع�م و تط�ویر السیاس�ة الطبی�ب أن یس�ھم ف�ي دراس�ة س�بل ح�ل المش�كالت الص�حیة للمجتم�ع عل�ى. 3

بیان�ات  الصحیة واالرتقاء بھا للص�الح الع�ام وأن یك�ون متعاون�اً م�ع أجھ�زة الدول�ة المعنی�ة فیم�ا یطل�ب م�ن
  . الزمة لوضع السیاسات والخطط الصحیة

 
حتى تتخذ اإلج�راءات  على الطبیب أن یبلغ السلطات الصحیة المختصة عند االشتباه فى مرض وبائى. 4

  .الوقائیة لحمایة المجتمع
  
�ھ أو مخا ال.5��ن تخصص��داً ع��ھادة بعی��دلى بش��اً أو ی��راً طبی��رر تقری��ب أن یح��وز للطبی��علیج��ة للواق�ال��ذي  ف

  .توصل إلیھ من خالل  فحصھ الشخصي  للمریض
  
  :ال یجوز للطبیب أن یأتى عمالً من األعمال اآلتیة .6

  .أ  ـ االستعانة بالوسطاء في مزاولة المھنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر 
أغراض   ب ـ السماح باستعمال اسمھ في ترویج األدویة أو العقاقیر أو مختلف أنواع العالج أو ألي

  .على أي صورة من الصور تجاریة
ج ـ طلب أو قبول مكافأة أو أج�ر م�ن أي ن�وع ك�ان نظی�ر التعھ�د أو القی�ام بوص�ف أدوی�ة أو أجھ�زة 

صح عالج�ي أو دور للتم�ریض أو ص�یدلیة أو أي نمعینة للمرضى أو إرسالھم إلى مستشفى أو 
 . الطبیة داتالمستلزمات أو المعمكان محدد إلجراء الفحوص والتحالیل الطبیة أو لبیع 

ـ القیام بإجراء استشارات طبیة فى محال تجاریة أو ملحقاتھا مما ھو معد لبیع األدویة أو األجھزة  د
 .الطبیة سواء كان ذلك بالمجان أو نظیر مرتب أو مكافأة أو التجھیزات

 . باستشارات طبیة من خالل شركات االتصاالت ـ القیام ھـ
یع أى أدوی�ة أو وص�فات أو أجھ�زة أو مس�تلزمات طبی�ة ف�ى عیادت�ھ ـ أو أثن�اء ممارس�تھ القیام بب و ـ

   .اإلتجار  ـ بغرض للمھنة
أو أن یعم�ل وس�یطاً . أن یتقاسم أج�ره م�ع أي م�ن زمالئ�ھ إال إذا أش�ترك مع�ھ ف�ي الع�الج فع�الً   ز ـ

  . آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور لطبیب
  

یجوز للطبیب تطبی�ق طریق�ة جدی�دة للتش�خیص أو الع�الج إذا ل�م یك�ن ق�د اكتم�ل اختبارھ�ا باألس�لوب  ال.7
ونشرت في المجالت الطبیة المعتمدة وثبتت ص�الحیتھا وت�م الت�رخیص بھ�ا م�ن   العلمي واألخالقي السلیم

م�ي أو ی�دعى كما ال یجوز لھ أیضا أن ینسب لنفسھ دون وجھ حق أي كشف عل. الجھات الصحیة المختصة
 .انفراده بھ



 

س�واء ك�ان ذل�ك بطری�ق  یجوز للطبیب أن یقوم بالدعای�ة لنفس�ھ عل�ى أی�ة ص�ورة م�ن الص�ور ال.8
  . النشر أو اإلذاعة المسموعة أو المرئیة أو عبر وسائل االنترنت أو أي طریقة أخرى من طرق اإلعالن

  
كم�ا  بالص�حف ف�ي ح�دود ث�الث م�راتیجوز للطبیب عند فتح عیادة أو نقلھا أن یعل�ن ع�ن ذل�ك . 9

  .یجوز لھ إذا غاب عن عیادتھ أكثر من أسبوعین أن ینشر إعالنین أحدھما قبل غیابھ والثاني بعد عودتھ
 

�ا . 10���ي حكمھ��ا ف��ة وم���ذاكر الطبی��ات والت��ة والمطبوع���ي الالفت��زم ف��ب أن یلت���ى الطبی��ب عل�یج
  . بالتشریعات و القوانین و اللوائح المنظمة لذلك

 
بقصد تحقیق منفعة شخصیة أو الحصول على كسب مادي  ال یجوز للطبیب أن یستغل وظیفتھ. 11

م��ن الم��ریض، كم��ا ال یج��وز ل��ھ أن یتقاض��ى م��ن الم��ریض أج��راً ع��ن عم��ل ی��دخل ف��ى اختص��اص وظیفت��ھ 
  . األصلیة التى یؤجر علیھا

 
على الطبیب أن یغت�نم ك�ل مناس�بة للقی�ام ب�التثقیف الص�حى لمریض�ھ وتعریف�ھ بأنم�اط الحی�اة  .12
وأن  یحرص على ال�تعلم والت�دریب الطب�ي بش�كل دائ�م ومس�تمر وأن یح�افظ عل�ى كفاءت�ھ العلمی�ة الصحیة 

  . والمھاریة المؤھلة لممارسة المھنة
  

ج من خالل بیانات شفھیة أو كتابیة ال یجوز للطبیب الجزم بتشخیص مرض أو التوصیة بعال .13
 ً   . أو مرئیة دون مناظرة المریض وفحصھ شخصیا

 
 یجوز للطبیب االشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي یكون أطرافھا أطباء متخصص�ین. 14

كما یجوز لھ المشاركة في نقل معلومات طبیة من زمیل آلخر سواء كان�ت كتاب�ة أو عب�ر وس�ائل االتص�ال 
  .األخرى
   

�خیص . 15��الج أو تش��وص أى ع��ر بخص��ب آخ��ب وطبی��ین طبی��ارة ب��ال أو االستش��م االتص�إذا ت
  .لمریض تكون المسئولیة الكاملة على الطبیب الذى یباشر المریض فى العالج والتشخیص

  
یجب على الطبیب التنح�ى ع�ن إب�داء أى  نص�ح أو رأى طب�ي أو علم�ي كتاب�ة أو ش�فاھھ عن�د . 16

  .مناقشة أمر ینبنى علیھ مصلحة شخصیة أو یعود علیھ بنفع مادى خارج إطار ممارستھ للمھنة الطبیة
  

ل اإلعالم یلتزم الطبیب وسائ مخاطبة الجمھور فى الموضوعات الطبیةعبر عند.17
   :اآلتیةبالقواعد

ذكر مكان عملھ و طرق اإلتصال ب�ھ و اإلش�ادة بخبرات�ھ أو إنجازات�ھ العلمی�ة، ویكتف�ى فق�ط  تجنب - أ 
 .تخصصھ  بذكر صفتھ المھنیة ومجال

 .أن تكون المخاطبة باسلوب مبسط یالئم المستمع أو المشاھد غیر المتخصص -ب
بص��حتھا، أو تن��اول الموض��وعات  تجن��ب ذك��ر اآلراء العلمی��ة غی��ر المؤك��دة أو غی��ر المقط��وع - ج

  .فقط في الجلسات العلمیة الخاصة غیر الموجھة للعامة المختلف علیھا والتى یكون مناقشتھا
  

وأن یعمل على تخفیف آالمھم وأن یحسن  على الطبیب أن یبذل كل ما فى وسعھ لعالج مرضاه. 18
  . معاملتھم  وأن یساوى بینھم في الرعایة دون تمییز

  
�ى . 19���طة عل���ة مبس���یة بطریق���ھ المرض���ة بحالت���ات المتعلق���ھ المعلوم���وفر لمریض���ب أن ی��الطبی

  .ومفھومة



 

و یجوز للطبیب ألسباب إنسانیة ع�دم اط�الع ا لم�ریض عل�ى عواق�ب الم�رض الخطی�رة  وف�ى ھ�ذه 
الحالة علیھ أن ینھى إلى أھ�ل الم�ریض بطریق�ة إنس�انیة الئق�ة  خط�ورة الم�رض وعواقب�ھ الخطی�رة إال إذا 

ول�م تك�ن أبدى المریض رغبتھ في عدم اطالع أحد على حالتھ أو ح�دد أشخاص�اً معین�ین  الطالعھ�م علیھ�ا 
  . ھناك خطورة على من حولھ

 
�ة. 20��ھ المھنی��دود  مھارات��زم بح��ب أن یلت��ى الطبی�و أن یس��تعین بخب��رة م��ن ھ��م أكف��أ من��ھ م��ن  عل

  .األطباء  في مناظرة وعالج مریضھ عند اللزوم
  

  : على الطبیب  أن یراعى ما یلى . 21
 .عدم المغاالة فى تقدیر أتعابھ و أن یقدر حالة المریض المالیة واالجتماعیة -أ    

أن یلتزم باألدویة الضروریة مع مراعاة أن تك�ون األولوی�ة لل�دواء ال�وطنى واألق�ل   -ب 
  .سعراً بشرط الفاعلیة واألمان

  . أن  یقتصر على  طلب  التحالیل المعملیة أو وسائل التشخیص الضروریة -جـ 
 

�ریض. 22��الج أى م��ن ع��ذار ع��ب االعت��وز للطبی��ة  یج��ر العاجل��االت غی��ى الح�ابت��داًء أو ف��ى أى  ف
  . مرحلة ألسباب شخصیة أو متعلقة بالمھنة، اما في الحاالت العاجلة فال یجوز للطبیب االعتذار

 
ال یجوز للطبیب المتخصص رف�ض ع�الج م�ریض اذا اس�تدعاه ل�ذلك الطبی�ب المم�ارس الع�ام . 23

  . ولم یتیسر وجود متخصص غیره
  

إذا ما كف طبیب عن عالج أحد مرضاه ألي سبب من األس�باب فیج�ب علی�ھ أن ی�دلى للطبی�ب . 24
  . الذي یحل محلھ بالمعلومات الصحیحة التي یعتقد أنھا الزمة الستمرار العالج كتابة أو شفاھة

 
ویرش�دھم إلیھ�ا ویح�ذرھم  على الطبیب أن ینبھ المریض ومرافقی�ھ إل�ى اتخ�اذ أس�باب الوقای�ة. 25

مكن أن یترتب على عدم مراعاتھا، ویجوز لھ طلب توقیعھم على إق�رار كت�ابي م�نھم بمع�رفتھم ب�ذلك مما ی
  . في بعض الحاالت التى تستدعى ذلك

  
 )مبنیة على المعرفة( ال یجوز للطبیب إجراء الفحص الطبي للمریض أو عالجھ دون موافقة . 26

، ویعتبر ذھاب المریض إل�ى  الطبی�ب من المریض أو من ینوب عنھ قانوناً إذا لم یكن المریض أھالً لذلك
فى مكان عملھ موافقة ضمنیة على ذلك،  وفي حاالت التدخل الجراح�ى أو ش�بھ  الجراح�ى یل�زم الحص�ول 

 . ال في دواع�ى انق�اذ الحی�اةمن المریض أو من ینوب عنھ قانونا كتابة ا) مبنیة على المعرفة ( على موافقة 
وعلى الطبیب الذى یدعى لعیادة قاصر أو ناقص األھلیة أو مریض فاقد الوعي في حالة خطرة أن یبذل ما 

المبنی��ة عل��ى ( ف��ي متن��اول یدی��ھ إلنق��اذه ول��و تع��ذر علی��ھ الحص��ول ف��ي الوق��ت المناســـ��ـب عل��ى الموافق��ة 
ما یج�ب علی�ھ أال یتنح�ى ع�ن عالج�ھ إال إذا زال الخط�ر أو ك.   من ولیھ أو الوصي أو القیم علیھ )المعرفة

  . إذا عھد بالمریض الى طبیب آخر
  

ویكون ذلك بش�ھادة كتابی�ة  ال یجوز للطبیب إجراء عملیة اإلجھاض إال لدواعى طبیة تھدد صحة األم. 27
من طبیبین متخصصین، وفى الحاالت العاجلة التى تتم فیھا العملیة لدواعى إنقاذ الحیاة یجب على الطبی�ب  

  .المعالج تحریر تقریر مفصل عن الحالة یرفق بتذكرة العالج 
   

إال إذا ك�ان ذل�ك بن�اء عل�ى ق�رار  ال یجوز للطبیب إفشاء أسرار مریضھ التى اطلع علیھا بحكم مھنتھ. 28
قض��ائى أو ف��ي حال��ة إمك��ان  وق��وع ض��رر جس��یم ومت��یقن یص��یب الغی��ر أو ف��ى الح��االت األخ��رى  یح��ددھا 

  . القانون  



 

  
  . ال یجوز للطبیب استغالل صلتھ بالمریض وعائلتھ ألغراض تتنافى مع كرامة المھنة .29
 

إذا توفى المریض داخل المنش�أة الطبی�ة الخاص�ة یق�وم الطبی�ب المس�ئول  ب�ابالغ الجھ�ات المختص�ة . 30
  . باعتباره مبلغاً عن الوفاة

 
�ة. 31��بھة الجنائی��وادث ذات الش��ابات و الح��ن اإلص��ة ع��ات المختص��الغ  الجھ��ب إب��ى الطبی��ب عل�مث��ل  یج

حاالت اإلصابة بأعیرة ناریة أو جروح نافذة أو قطعیة أو غیرھا  مع كتابة تقریر طبى مفصل ع�ن الحال�ة 
  .وقت عرضھا علیھ ویمكن للطبیب دعوة زمیل آخر للمشاركة فى مناظرة الحالة وكتابة التقریر

  
صحیة من نفس النوعیة  على الطبیب المكلف بالرعایة الطبیة للمقیدة حریتھم أن یوفر لھم رعایة   .32

ویحظر علی�ھ القی�ام بطریق�ة إیجابی�ة أو س�لبیة بأی�ة أفع�ال   .والمستوى المتاحین لغیر المقیدة حریتھم
تشكل مشاركة فى عملیات التعذیب وغیرھا  من  ضروب المعاملة القاس�یة أو الالإنس�انیة أو التواط�ؤ 

معلوماتھ ومھاراتھ المھنیة للمساعدة ف�ى  أو التحریض على ھذه األفعال، وكذلك یحظر علیھ  إستخدام
إستجواب المقیدة حریتھم على نحو یضر بالصحة أو الحالة البدنیة أو العقلیة لھم، أو المشاركة فى أى 
إجراء لتقیید حركة المقید حریتھم إال إذا تقرر ذلك وفقاً لمعاییر طبیة محضة لحمایة الصحة البدنیة أو 

  . العقلیة للمقیدة حریتھم
  

  .یحظر على الطبیب إھدار الحیاة بدعوى الشفقة أو الرحمة. 33
  

ف�اذا ل�م  على الطبیب تسویة أى خالف قد ینشأ بینھ وبین أح�د زمالئ�ھ بس�بب المھن�ة ب�الطرق الودی�ة. 34
یسو الخالف یبلغ األمر الى مجلس النقابة الفرعی�ة المختص�ة للفص�ل فی�ھ بق�رار یص�در م�ن مجل�س النقاب�ة 

  .  الفرعیة ، وفى حالة تظلم أحد الطرفین من القرار یعرض األمر على مجلس النقابة العامة
 

بطریقة غیر كریمة في أى عمل متعلق بالمھنة أو عالج  یجوز للطبیب أن یسعى لمزاحمة زمیل لھ ال .35
  . مریض

  
واذا كان ھن�اك م�ا یس�تدعى انتق�اد زمی�ل ل�ھ مھنی�اً فیك�ون ال یجوز للطبیب أن یقلل من قدرات زمالئھ . 36

  . ذلك أمام لجنة علمیة محایدة
  

ھ�ذا الوض�ع لص�الحھ  اذا حل طبیب محل زمیل لھ في عیادتھ بصفة مؤقتة، فعلیھ أال یحاول اس�تغالل. 37
كما یجب علیھ إبالغ المریض قبل بدء الفحص  بصفتھ وأنھ یح�ل مح�ل الطبی�ب ص�احب العی�ادة  الشخصى

  . بصفة مؤقتة
  

اذا دعى طبیب لعیادة مریض یتولى عالجھ طبیب آخر استحالت دعوتھ فعلیھ أن یت�رك اتم�ام الع�الج . 38
  . لزمیلھ بمجرد عودتھ وأن یبلغھ بما أتخذه من إجراءات ما لم یر المریض أو أھلھ استمراره في العالج

  
  :فى حالة إشتراك أكثر من طبیب فى عالج مریض . 39

أو عالج م�ریض یعالج�ھ زمی�ل ل�ھ ف�ي مستش�فى اال اذا اس�تدعاه ل�ذلك أ   ـ  ال یجوز للطبیب فحص 
  .الطبیب المعالج أو ادارة المستشفى

ب ـ  یجوز للمریض أو أھل�ھ دع�وة طبی�ب آخ�ر أو أكث�ر عل�ى س�بیل االستش�ارة بع�د إع�الم الطبی�ب 
المعالج  ویجوز للطبی�ب االعت�ذار ع�ن اس�تمرار ع�الج ا لحال�ة اذا أص�ر الم�ریض أو أھل�ھ 

  .ى استشارة من ال یقبلھ بدون ابداء األسبابعل



 

ج ـ إذا رفض الطبیب المعالج القیام بعالج المریض وفقا لما ق�رره األطب�اء المستش�ارون فیج�وز ل�ھ 
  0أن ینسحب تاركا مباشرة عالجھ ألحد ھؤالء األطباء المستشارین

  
أم�ا بالنس�بة  لعملی�ات تص�حیح الج�نس فان�ھ  یحظر على الطبیب إج�راء عملی�ات تغیی�ر الج�نس. 40

یشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقاب�ة وت�تم عملی�ات التص�حیح بع�د إج�راء التحل�یالت الھرمونی�ة وفح�ص 
  .الخریطة الكروموزومیة وبعد قضاء فترة العالج النفسى والھرمونى المصاحب لمدة ال تقل عن عامین

  
لبویضة الزوجة من نطفة الزوج داخ�ل جس�م الزوج�ة أو تخضع عملیات اإلخصاب المساعد   .41

�ھ ��رى ( خارج��ن المجھ��ى أو الحق��اب المعمل��ات اإلخص��ة) تقنی��وابط األخالقی�الت��ى تس��تھدف المحافظ��ة  للض
على النسل البشرى وعالج العقم ، مع الحرص على نق�اء األنس�اب وعل�ى المع�اییر القانونی�ة الص�ادرة م�ن 

  . الجھات المختصة
  

ز إجراء عملیات اإلخصاب المساعد  داخل أو خارج جس�م الزوج�ة إال باس�تخدام نطف�ة ال یجو. 42
كما ال یجوز نقل بویضات مخص�بة لزرعھ�ا ف�ي أرح�ام  .حال قیام العالقة الزوجیة الشرعیة بینھما زوجھا

  . نساء غیر األمھات الشرعیات لھذه البویضات
  

  .المنویة أو األجنة ال یجوز إنشاء بنوك للبویضات أو الحیوانات . 43
 

�ا . 44��رخص لھ��زة والم��ز المجھ��ي المراك��اعد إال ف��اب المس��ات اإلخص��ة عملی��رخص بممارس�ال ی
یلزم أن یحتفظ المركز بس�جل مفص�ل ع�ن ك�ل حال�ة ب�ھ كاف�ة البیان�ات عل�ى ح�دة و .بممارسة تلك العملیات

  .من الزوجینلمدة ال تقل عن عشر سنوات، ویلزم أن یحتوى الملف على العقد واإلقرار 
  

تخضع عملیات نقل األعضاء واألنس�جة البش�ریة للمع�اییر األخالقی�ة و الض�وابط المنص�وص . 45
  .علیھا فى  التشریعات و اللوائح المنظمة لذلك 

  
على الطبیب قبل اجراء عملیات نقل أعضاء وفقاً للتشریعات المنظمة لذلك أن یبصر المتبرع . 46

بالعواقب الطبیة واألخطار الت�ى ق�د یتع�رض لھ�ا نتیج�ة لعملی�ة النق�ل وأخ�ذ اإلق�رارات الالزم�ة الت�ى تفی�د 
  . علمھ بكافة العواقب فى ھذا الشأن قبل إجراء العملیة 

  
وال یج�وز ب��أى  األعض�اء واألنس�جة والخالی�ا البش�ریة والجین�ات البش�ریةیحظ�ر االتج�ار ف�ى  .47

  .  حال من األحوال للطبیب المشاركة فى ھذه العملیات وإال تعرض للمساءلة التأدیبیة 
  

یلتزم الطبیب الباحث قبل إج�راء أى بح�ث طب�ى عل�ى اآلدمی�ین أن تت�وافر لدی�ھ دراس�ة وافی�ة . 48
ومقارنتھا بالفوائد المتوق�ع الحص�ول علیھ�ا م�ن  یتعرض لھا الفرد أو الجماعةعن المخاطر واألعباء التى 

البحث ویقتصر إجراء ھذه البحوث على المتخصصین المؤھلین علمیاً إلجراء البحث تحت إشراف مباشر 
لطبیب على درجة عالیة من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولیة الحمایة الصحیة للمتطوعین إلجراء البحث 

  . طبیب المشرف علیھ على ال
  

�رق . 49��داف البح�ث والط��امالً وبطریق�ة واض�حة بأھ��ف المتط�وعین تعریف�اً ك�یلت�زم الباح�ث بتعری
والفوائد المتوقعة منھ والمخاطر المحتمل حدوثھا ومدى إمكانیة تأثیرھ�ا البحثیة التي ستستخدم في البحث 

البح�ث وھوی�ة الباح�ث المس�ئول وانتمائ�ھ على المتطوعین كم�ا یل�زم تعری�ف المتط�وعین بمص�ادر تموی�ل 
المؤسس��ي ، وتأكی��د ح��ق المتط��وع ف��ي التوق��ف ع��ن تطوع��ھ إلج��راء التج��ارب واالختب��ارات أو االنس��حاب 

  .الكامل من البحث دون أن یلحق بھ أیة عواقب سلبیة نتیجة توقفھ أو انسحابھ



 

  
م�ن المتط�وع عل�ى ) المعرف�ةمبنیة على (یلتزم الطبیب الباحث بالحصول على موافقة كتابیة . 50

، وأن یتم الحصول على ھذه الموافقة بطریقة رس�میة وف�ى حض�ور ش�ھود إثب�ات وف�ي  إجراء البحث علیھ
حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً لألھلیة فإنھ یل�زم الحص�ول عل�ى الموافق�ة م�ن الوص�ي 

  . الرسمي أو القیم ، ویشترط أن یكون البحث خاصاً بحالتھ المرضیة
  

�داد. 51��ث بإع��زم الباح��ى  یلت��راؤه عل��ررات إج��ث ومب��داف البح��ن أھ��ح ع��ل وواض��ر مفص�تقری
  . ویقدم ھذا التقریر إلى الجھة المختصة للحصول على موافقتھا على إجراء البحث اآلدمیین

  
أي تجارب على اآلدمیین إذا ما ثبت أن المخ�اطر المص�احبة  یلتزم  الباحث  بالتوقف فوراً عن إكمال .52

كما یلزم ضمان حمایة خصوصیة األفراد وسریة النتائج والحفاظ علیھ�ا  البحثتفوق الفوائد المتوقعة من 
یلت�زم  الباح�ث بالتأك�د م�ن و .والحد من اآلثار الس�لبیة عل�ى س�المة المتط�وعین الجس�دیة والعقلی�ة والنفس�یة

  .توافر كافة  الوسائل الوقائیة والتشخیصیة والعالجیة لكل مریض إلجراء الدراسة
   

�ى . 53��ر عل��اب أو یحظ��تالط األنس��بھة اخ��ى ش��وي عل��ي تنط��ات الت��وث والممارس��راء البح��ث  إج�الباح
، كما یحظر علیھ  إج�راء أو المش�اركة ف�ى  البح�وث الطبی�ة الت�ي تھ�دف إل�ى   المشاركة فیھا بأیة  صورة

  . استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فیھا 
  

یتم تجربت�ھ  الذى -الممولة  للبحث  بأن توفر الدواء یلتزم  الطبیب بأخذ التعھد المطلوب من  الجھة . 52
 .إلى نھایة برنامج العالج دون مقابل -على المرضى وتثبت فعالیتھ

 
 
 


