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رسالة من وزارة الصحة :
مــــــن واقـــع اهتمــــــام وزارة الصحــــــة في المملكــــــة العربية الســــــعودية بتحســــــين تجربة 

المســــــتفيدين مــــــن الخدمـــات الصحية ورفع مســــــتوى الرضا لديهــــــم، فقـــد حرصت على 

القيــــــام بمشــــــاريع ومبادرات تحســــــينية مبنية علــــــى أفضـــل الممارســــــات العالمية في 

مجــــــال الرعايــــــة الصحيــــــة، وإيماننـــا بأهمية تمكيـــن واشـــراك المرضى بالخطـــة العالجية 

والتعامل معهــــــا بما يتماشى مع الرؤية ويضمن تحســــــين الجــــــودة ورفع مســــــتوى األداء، 

فقــــــد عملنا علــــــى الدليل السعودي لإلذن الطبي مما سيساهم وبشــــــكل كبيــــــر لحفظ 

مـــي الرعاية الصحيـــة من الجهة  حقـــوق ُكلٍّ مـــن المريض وذويـــه من جهـــٍة، والممارس ومقدِّ

األخرى.  وتأتي الحاجة الســـتحداث هـــذا الدليل لوجود الكثير من اإلجراءات التي تتطلب ِإشـــراك 

المريـــض أو وليـــه  أو من يمثلـــه في العديد من القـــرارات فيما يتعلق بوضعهـــم الصحي التي 

من شــــــأنها المســــــاعدة في ايجاد الحلـــول الجذرية ، ممـــا ســــــيكون لـــه بالغ األثـــر في رفـــع 

مســــــتوى الرضا عـــن الخدمــــــات الصحيــــــة ورفع الجـــودة في مختلــــــف القطاعـــات الصحية 

فــــــي المملكة العربية الســـعودية
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               الدليـــل الســـعودي لـــإلذن الطبـــي منبثـــق مـــن مبـــادرة تبناهـــا 

مركـــز تجربة المريض لـــدى وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الســـعودي 

لســـالمة المرضى بموافقة معالـــي وزير الصحة الدكتـــور توفيق الربيعة، 

، وبمشـــاركة نخبة مـــن األطبـــاء والممارســـين الصحييـــن واإلداريين من 

ذوي الخبـــرة فـــي مجال الرعايـــة الصحّية، وحقـــوق المرضى، والمســـائل الشـــرعية ذات الصلة 

بـــاإلذن الطّبي. 

       ويهـــدف هـــذا الدليل إلى حفـــظ حقوق ُكلٍّ من المريض وذويه مـــن جهٍة، والممارس 

م الرعاية الطبية من الجهـــة األخرى.  وتأتي الحاجة الســـتحداث هذا الدليل  الصحي مقـــدِّ

لوجـــود الكثيـــر من اإلجـــراءات التـــي تتطلـــب ِإشـــراك المريـــض أو وليه  أو مـــن يمثله 

فـــي العديد مـــن القـــرارات فيما يتعلـــق بوضعهم الصحـــي. كما يعتبر خطـــوة موازية 

للتقـــدم والتنـــوع فـــي الخدمـــات الصحّية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، وحرص 

الدولـــة -حفظهـــا اهلل- علـــى حماية حقوق اإلنســـان في حـــال الصحة أو المـــرض وتطبيق 

م الرعاية  أحكام الشـــريعة اإلســـالمية الســـمحة عنـــد التقاضـــي بين المريـــض ومقـــدِّ

الصحيـــة في حـــال وجود شـــكوى دعوى طبيـــة  أو اإلدعـــاء بخطأ طبي.

      كمـــا  يؤخـــذ فـــي االعتبار حالة المريض ومـــدى أهليته وقدرته على إعطـــاء الموافقة حينها 

أو فـــي حـــال تعـــذر ذلك طبيـــً يتطلب وجود مـــن يمثله من عدمـــه، وتقّدم مصلحـــة المريض 

ف معاناتـــه وإتاحة  فـــي كّل األحـــوال ويبـــذل الجهد وتقـــدم البدائـــل إن ُوِجـــَدْت للمريـــض لتخفِّ

الفرصـــة لـــه في االختيار عن قناعة وبكل شـــفافية مما يســـاعد -بإذن اهلل- على سالســـة العمل 

عنـــد تقديـــم الرعاية الصحية ويرفع مســـتوى رضا المريـــض وذويه ويتيح لهم المشـــاركة في 

الخطـــة العالجية كمـــا هو موًصى به فـــي أحدث مناهـــج الرعاية الصحيـــة العالمية.

مـه لمعالجـة المواضيـع الشـائكة  يقـدم هـذا الدليـل مرجًعـا شـامالً، سـهالً، يمكـن تعلُّ

أثنـاء الممارسـة الطبيـة. 

المقدمة
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شكر وتقدير:
يتقـــدم مركز تجربة المريض بالشـــكر الجزيل للمركز الســـعودي لســـالمة المرضى ونخص 

بالذكـــر المديـــر العام للمركز الســـعودي لســـالمة المرضى د-عبداإلله هوســـاوي وجميع من   

شـــارك فـــي هذا العمل علـــى التعاون في اعـــداد واصدار الدليل الســـعودي لـــإلذن الطبي كما 

نتقدم بالشـــكر لكل اعضـــاء اللجنة

فريق العمل:
يتألــــــف فريق العمل مــــــن نخبة من األطباء والممارســـين الصحيين واإلداريين من ذوي الخبرة 

فـــي مجـــال الرعاية الصحّية، وحقوق المرضى، والمســـائل الشـــرعية ذات الصلة بـــاإلذن الطّبي. 

وتميــــــز فريق العمــــــل بخبرات طويلة ومتنوعـــة في  . منهج البحث   تضمـــن مشـــروع الدليل 

الســـعودي لالذن الطبي دراسة الوضع الراهن ، واإلطالع علــــــى التجــــــارب الدوليــــــة فــــــي اإلذن 

الطبي  ، ومن ثم قــــــام فريق العمــــــل بتطويــــــره وتعديلــــــه  ، سيتم تطبيقة على الخدمات 

الصحيــــــة المقدمــــــة مــــــن قبــــــل وزارة الصحة والقطــــــاع الصحـــي الخاص فــــــي المملكة 

العربيـــة الســـعودية  وباالمـــكان تطبيقها علـــى جميع المنشــــــآت الصحية الخاصة بالرعايــــــة 

الصحيـــة في المملكة العربية الســــــعودية.
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المدير العام للمركز السعودي لسالمة المرضىد عبداإلله بن محمد الهوساوي

مدير عام مركز تجربة المريضأ. إيمان بنت محمد الطريقي

أ.د/ جمال بن صالح الجاراهلل
أستاذ واستشاري طب األسرة والمجتمع جامعة 
الملك سعود، ورئيس لجنة األخالقيات السريرية 

بمدينة جامعة الملك سعود الطبية

أ.د/ سعد بن حمد الحسن
استشاري ورئيس قسم العقم وطب األنابيب 

مستشفى الملك فيصل التخصصي

مدير التطوير بمركز تجربة المريضد. أحمد بن صالح صبر

د. أحمد بن صفوت العسال
استشاري العناية المركزة لألطفال مسؤول اعتماد 

المنشآت وزارة الصحة

د. صالح بن عبد اهلل الخنين
استشاري تخدير وعناية مركزة للمخ واألعصاب 

بـ)مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية( 

د. عبد الحميد بن عبد المحسن 
البنيان

لــوالدة  ا استشــاري أطفــال بمستشــفى 
واألطفــال باألحســاء

استشارية نساء ووالدة وخبيرة تجربة المريضد. فاطمة بنت يوسف الجعوان

د. فهد بن شجاع الحربي
استشــاري األطفــال الخــدج وحديثي الوالدة – 

مقيــم مستشــفيات -المركــز الســعودي العتمــاد 
المنشــآت الصحيــة

د. نوفل بن عبد اهلل الجريان
رئيس المجلس العلمي المهني لألطباء، الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية

د. فيصل بن عبد الرحمن السويدان
استشاري أمراض األعصاب – العناية الحرجة – العناية 

الحرجة لطب وجراحة األعصاب - مدينة الملك فهد 
الطبية

مدير إدارة التمريض بصحة نجرانأ. إبراهيم بن مبارك بالحارث

مدير قسم برامج سالمة المرضى سابًقا أ. شروق بنت يحيى زكريا

أ. محمد بن سعود العمر
إدارة الشــؤون األكاديميــة والتدريــب  مديــر 

بصحــة األحســاء

مدير إدارة السجالت الطبية بوزارة الصحةأ. مشبب عبد اهلل عسيري



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
7

رؤيتنــا:
 اســـتحداث الدليل الســـعودي لإلذن الطبـــي لرفع الوعي عـــن طريق إشـــراك المرضى وذويهم 

فـــي الرعاية الصحية المقدمة وفق شـــريعتنا الســـمحة والمعايير العالمية ليسترَشـــد به في 

جميع المؤسســـات الصحية بالمملكـــة والمنطقة. 

رسالتنا
ملتزمـــون باســـتحداث الدليـــل الســـعودي لإلذن الطبـــي للمريض مع مشـــاركة أهـــل الخبرة 

لمجتمع. وا

أهدافنا
استحداث الدليل.. 1

الشراكة في الرأي الطبي مع المريض أو   أو وليه أو من يمثله  . 2

رفع الوعي ونشر ثقافة اإلذن الطبي لدى المجتمع والممارس الصحي. . 3

توحيد النماذج الحالية لإلذن الطبي.. 4

 مشاركة أهل الخبرة من الفقهاء والممارسين الصحيين واالستفادة منهم. . 5

ضمان حقوق كل من )المريض – مقدم الرعاية الصحية – الـمنشأة الصحية(.. 6

تعريفات
اإلذن الطبـــي العـــام )للتســـجيل / التنويم(: هـــو موافقة أو رفض المريـــض أو وليه . 1

أو مـــن يمثلـــه على تلقـــي الخدمة العالجيـــة طوعً من قبل المنشـــأة الصحيـــة وقدرته 

علـــى التواصل مع  الممارســـين الصحيين  فيما يخص اإلذن الطبي بشـــكل واضح وذلك  

ً لعمـــل أيِّ إجراء طبـــي غير طاريء. 

اإلذن الطبـــي الخـــاص: هو موافقـــة أو رفض المريض أو وليه أو مـــن يمثله على تلقي . 2

الخدمـــة العالجيـــة طوعـــً مـــن قبـــل الممارســـين الصحييـــن المرخصيـــن وقدرته على 

التواصـــل مـــع الممارســـين الصحييـــن  فيما يخـــص اإلذن الطبي بشـــكل واضـــح وذلك   

د ِمـــن ِقَبـــل الممـــارس الصحي المرخـــص شـــريطة تقديم  لعمـــل تدخـــل طبي محـــدَّ
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المعلومـــات الكافيـــة للمريض عن هـــذا التدخل العالجـــي غير الطاريء مثـــل )الجراحة - 

التخديـــر- نقل الـــدم وغيرها... (.

توثيـــق اإلذن الطبـــي: هو العمليـــة  القانونية الموثقة والتي تنظـــم طبيً العالقة  بين . 3

المريـــض والممـــارس الصحـــي أو المنشـــأة العالجية ، وتكـــون طبقً لألنظمـــة واللوائح  

واالشـــتراطات الطبيـــة، وتوثيـــق األذن الطبـــي يهـــدف لبيـــان  عناصـــر  االتفاقيـــة العالجية 

المعقـــودة بيـــن المريـــض والممارس الصحـــي أو المنشـــأة الصحية ، ويضمـــن التوثيق 

لـــألذن الطبي االلتزام مـــن الطرفين بالمتفق عليـــه ضمن العملية الطبيـــة العالجية غير 

الطارئـــة،  ، وبه تحســـم مـــادة النزاع بيـــن األطراف المتعاقـــدة، موضحً لكلٍّ مـــن العاقد 

والمعقـــود لـــه، مـــا له ومـــا عليه مـــن واجبات تجـــاه اإلجـــراء الطبـــي المتخـــذ والمحدد 

مســـبقا، مبينا طريقة التدخـــل الطبي  وآليته ومآالته ومضاعفاته المحتملة، وتســـمى 

هـــذه الوثيقـــة التي تتكتب مـــن قبل الممـــارس الصحي أو المنشـــأة الصحية في ملف 

المريـــض بـ »بوثيقـــة اإلذن الطبـــي« موضًحا فيها عنـــوان اإلذن الطبي.

الولـــي: هو الممثل الشـــرعي للمريـــض الذي وجد غيـــر مؤهل عقليً أهليـــة معتبرة . 4

طبيـــً لتقديـــم اإلذن الطبـــي أو القاصر الذي لـــم يتجاوز عمره الثامنة عشـــر.  

 الوكيـــل أو مـــن يمثـــل المريـــض: هـــو شـــخص يختـــاره المريـــض كامـــل األهليـــة. 5

باإلجـــراءات يتعلـــق  فيمـــا  المريـــض  عـــن  نيابـــة  الموافقـــة  باتخـــاذ  ليقـــوم   العقليـــة 

الطبية والمتخذة له.

الطفل: من كان دون سن الثامنة عشر.. 6

كامل األهلية: االشخص البالغ العاقل رجالً كان أو امرأة.. 7

قاصـــر األهليـــة: هـــو الشـــخص غيـــر البالغ الـــذي لم يكتمـــل إدراكـــه، ويحـــدد البلوغ . 8

بكمـــال ســـن الثامنة عشـــر.

فاقـــد األهليـــة: هـــو من فَقـــد العقل وقدرتـــه  على فهم الخطـــاب أو فقد القـــدرة على . 9

التصـــرف فـــي شـــؤونه الخاصة. ومن فَقـــد العقـــل واإلدراك في أوقـــات دون أوقـــات؛ فهذا 

ُيعاَمـــل معاملـــة فاقـــد األهلية أوقـــات فقد عقلـــه وإدراكه ومعاملـــة الصحيح أوقـــات صحوه.

الطبيـــب المســـؤول: هـــو طبيب استشـــاري أو أخصائي المســـؤول عـــن تقديم رعاية . 10

طبيـــة محـــددة، أو إجراء طبـــي معين، أو عمليـــة عالجية في ذلك الحيـــن، وقد يكون هو 

أيضا. للمريض  المعالـــج  الطبيب 

الطبيـــب المعالـــج: هو الطبيـــب المختص الذي ُيدخـــل المريض تحت اســـمه للتنويم. . 11

وقـــد يكون هـــو الطبيب المســـؤول أيضا عـــن إجراء طبي محـــدد للمريض. 
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اإلجـــراء التداخلي: هـــو أّي إجراء طبـــي يحتمل حـــدوث مضاعفات يقدمـــه أو يقوم به . 12

الممـــارس الصحـــي، وقد يشـــتمل على قطع أو وخـــز، أو إدخال في جســـم المريض، وال 

عليها. يقتصر 

اإلجـــراء عالـــي الخطورة: هو أي إجراء طبـــي يرجح طبيً بما يتجـــاوز 50% من االحتمالية  . 13

ر اهلل(، والذي يســـتوجب  إبالغ  لمضاعفـــات خطرة كفقدان عضـــو أو منفعه أو الوفاة )ال قدَّ

المريض بذلك بشـــكل واضح وصريح.(

م فيـــه الخدمات  الصحية، ســـواء . 14 ص ُتقـــدَّ المنشـــأة الصحيـــة:  أي مـــكان صحـــي مرخَّ

ـــا أو غيرها. ـــا أو خاّصً أكانـــت عيادة أو مستشـــفى عاّمً

ص لـــه بمزاولة المهـــن الصحية التي تشـــمل . 15 الممـــارس الصحـــي: هـــو كل مـــن ُيَرخَّ

 الفئـــات اآلتيـــة: )األطبـــاء البشـــريون - أطبـــاء األســـنان - الصيادلـــة - الفنيـــون الصحيـــون

فـــي )األشـــعة– التمريض- التخديـــر- المختبـــر- الصيدلية– البصريـــات- الوبائيـــات- األطراف 

الصناعيـــة- العـــالج الطبيعـــي- رعايـــة األســـنان وتركيبهـــا- التصويـــر الطبقـــي - العـــالج 

النـــووي- أجهـــزة الليـــزر- العلميـــات( - األخصائيون النفســـيون- أخصائيو التغذيـــة- الصحة 

 العامـــة- القبالة – اإلســـعاف- معالجة النطق والســـمع- التأهيل الحرفـــي- العالج الحرفي -

الفيزياء الطبية، وغيرها.

اآلثـــار  الجانبيـــة لألدوية : هي تأثيـــرات األدوية الغير مرغوب فيها التـــي قد تحدث نتيجة . 16

إعطـــاء دواء عالجي بشـــكل صحيح ضمن جرعـــات عالجية متعارف عليها طبيً وبحســـب 

القواعـــد الطبية وقد تحـــدث بدرجات متفاوتة. 

المضاعفـــات البســـيطة: أذى غير مرغوب فيه ناتـــج عن اإلجراء الطبـــي أو العالج ال يؤدي . 17

إلـــى فقدان عضـــو أو منفعته أو وفاة المريـــض، ويكون محتمالً أو ممكـــن الحدوث في 

الغالب. بشـــكل دائم أو مؤقت.

 المضاعفـــات الجســـيمة: أذى غيـــر مرغـــوب فيـــه ناتـــج عـــن اإلجـــراء الطبـــي أو العـــالج. 18

 قـــد يؤدي إلـــى فقدان عضـــو أو منفعتـــه أو وفاتـــه، ويكـــون محتمل الحدوث. بشـــكل

 دائم أو مؤقت.

اإلجـــراء الطبـــي: كل ما يقّدمـــه الممارس الصحي مـــن فحوصات  طبيـــة أو تقييم أو . 19

تشـــخيص ، أو تدخـــل طبـــي دوائي أو جراحي، أو عالج نفســـي أو ما شـــابه كل ما ســـبق .

مديـــر الحاالت الطبيـــة: هو الموظف المســـؤول عن متابعة وتنســـيق الرعاية الصحية . 20

مـــة للمريض، وتســـهيل ذلك بين أطـــراف مقدمي الخدمة الصحية بالمنشـــأة. المقدَّ



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
10

لجنـــة المراضـــة والوفيـــات: هـــي لجنـــة طبيـــة بالمنشـــأة الصحيـــة ُتعَنى بالدراســـة . 21

التفصيليـــة لحاالت الوفيـــات والمراضة. بغرض تحليل األســـباب واتخاذ اإلجـــراءات الوقائية 

الالزمـــة والتطويـــر لألداء الطبـــي بالمنشـــأة  الصحية. 

المترجم: الوســـيط الذي يقوم بتســـهيل التواصـــل بين المريض أو ولّيـــه أو من يمثله . 22

وبيـــن الممـــارس الصحي عنـــد اختـــالف اللغة بينهمـــا ويكـــون مفهومً ومقبـــوالً لدى  

الطرفيـــن، و يشـــمل ذلك لغة اإلشـــارة وما يشـــابهها. 

الفريـــق الطبي: هم مجموعة األطباء والممارســـين الصحيين المســـؤولين عن جميع . 23

جوانـــب الرعاية الصحيـــة للمريض من  خـــالل تقديم التدخـــالت الطبية الالزمـــة للمريض 

ويكـــون ذلك أثنـــاء فترة معينة مـــن متابعة الفريـــق الطبي للمريض. 

الجهـــات اإلشـــرافية الفنيـــة أو الرقابيـــة: هي التـــي تتابع َســـْير العمـــل الطبي في . 24

َم للمريض بحســـب السياســـات والمعاييـــر الطبية  المنشـــأة الصحيـــة، وتضمـــن أنه ُقدِّ

المعمـــول بها وبحســـب األنظمـــة واللوائح.

إجـــراءات اإلذن الطبي: الشـــرح الوافي ِمن ِقَبـــل الطبيب أو الممـــارس الصحي لإلجراء . 25

الطبـــي المتخذ وفوائده المرجوة دون مبالغة واالشـــارة إلى احتمـــاالت أضراره دون تهوين 

أو تهويـــل، وبدائله إن ُوِجـــَدْت، وكافة المعلومات ذات الصلـــة التي تهّم المريض.
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تعريف اإلذن الطبي:
)موافقـــة المريض أو َمـــن يمثله أو ولّيه للمنشـــأة الصحية والممارســـين الصحيين على 

اإلجراءات الالزمـــة لحفظ الصحة واســـتردادها(.

أركان اإلذن الطبي: 

اآلذن )المريض أو من يمّثله أو ولّيه(.. 1

المأذون له )المنشأة الصحية أو الممارس الصحي(. . 2

المأذون به )اإلجراءات الالزمة لحفظ الصحة أو استردادها(. . 3

الصيغة )ما دلت على الموافقة- مشافهة أو كتابة(.. 4

شروط اإلذن الطبي:

أن يصدر ممن له الحق في إصداره.. 1

أن تتحقق األهلية لمعطي اإلذن الطبي شرعً.. 2

أن يكون المأذون مرخصا ومشروعً.. 3

أن يكون بلغة يفهمها المريض وبلفظ صريح وواضح.. 4

أن يستمر اإلذن الطبي حتى ينتهي اإلجراء الطبي المحدد. . 5

أن تكون الموافقة طوعً وليست كرهً.. 6

أن يعطي المريض اإلذن الطبي وهو على بينة وإدراك من أمره.. 7

الشروط المتعلقة بالممارس الصحي:

الً ومرخصً للقيام بإجراء العمل الطبي المحدد.. 1 أن يكون الممارس الصحي مؤهَّ

أن يكون الباعث على اجراء العمل الطبي هو مصلحة المريض الصحية.. 2

اتباع األصول والقواعد المهنية الصحية المتعاَرف عليها.. 3

أال يتجاوز حدود اإلذن الطبي إال في حاالت إنقاذ الحياة.. 4
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أنواع اإلذن الطبي:
أوال: أنواع اإلذن من حيث موضوعه:

اإلذن المطلق: هو إذن المريض للممارس الصحي بأن يعمل أي إجراء طبي يكون في . 1

حفظ صحته او استرداداها.

اإلذن المقيد: هو إذن المريض للممارس الصحي بإجراء طبي محدد في حفظ صحته أو . 2

استرداداها.

* النوعـــان معتبـــران شـــرًعا، وال فرق في اإلذن على وجـــه اإلطالق، أو على وجـــه التقييد ما دام أن 

المأذون به جائز شـــرعً.

 ثانيً: أنواع اإلذن من حيث طريقة التعبير عنه:

اإلذن باللفـــظ الصريـــح: )مثـــل أن يقـــول المريـــض أذنـــت بإجـــراء عملية جراحيـــة أو فحص . 1

. ) معين

اإلذن غيـــر الصريح: )مثـــل أن يأذن المريض إلجـــراء فحص أو تدخل طبي معيـــن، ثم يتبين . 2

أن ســـبب المـــرض غير مـــا أذن به ؛ فيتـــم اتخاذ اإلجراء الطبي المناســـب بنـــاء على اإلذن 

غيـــر الصريـــح(، مـــع تقييد ذلـــك بما يحافـــظ علـــى تحقيق الغـــرض الصحي في ســـبيل 

شـــفاء المريض.

اإلذن باإلشارة: )مثل أن يهز المريض رأسه؛ كعالمة على رضاه(.. 3

اإلذن بالكتابة: )مثل أن يكتب المريض موافقته على اإلجراء الطبي دون أن يتلفظ(.. 4

 * كل مـــا يـــدل علـــى رضا المريـــض وموافقته فهـــو كاٍف في حصـــول اإلذن على اإلجراء 

الطبـــي. ويلـــزم توثيق ذلـــك في الملف الطبـــي للمريض

* ال يصح ا الستناد إلى سكوت المريض باعتباره إذنًا في اإلجراء الطبي.
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خشـــية  أو  خطـــورة  فيهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  فـــي  يكـــون  المكتـــوب  الطبـــي  -اإلذن 
كالتالـــي: وهـــي  المريـــض،  علـــى  جانبيـــة  آثـــار  حصـــول 

أي عملية جراحية أو إجراء تداخلي أو دخول المستشفى للتنويم.. 1

ا أو مناطقي أو تهدئة إجرائية.. 2 إعطاء أي مخدر، وخاصة إذا كان التخدير عاّمً

إجراء فحوصات تداخلية.. 3

إجراء أي عالج كيماوي أو إشعاعي. . 4

تصوير المريض ألغراض عالجية أو تعليمية.. 5

االستفادة من األجزاء واألنسجة التي تم إزالتها أثناء العمليات.. 6

التدريـــب فـــي فتـــرة االمتياز أو غيرهـــا بما يلـــزم فيها أخـــذ اإلذن الطبي المكتـــوب لجميع . 7

التخصصـــات أو قبلها.

إجراءات الغسيل الكلوي.. 8

نقل الدم ومنتجاته.. 9

في حاالت التنويم االلزامي للمرضى النفسيين يتم اتباع نظام الرعاية الصحية النفسية.. 10

* فـــي حالة إجـــراء البحوث العلميـــة يطبق عليها األنظمـــة الخاضعة لها األبحـــاث الطبية 
الســـعودية.  العربية  المملكة  في 

الوالية على القاصرين وفاقدي األهلية
أوالً: الوالية في اإلذن الطبي:     

ســـلطة شـــرعية يتمكـــن صاحبها مـــن القيام على الشـــؤون الشـــخصية والماليـــة للمريض 

القاصـــر أو ناقـــص األهلية أو فاقـــد األهلية.   

مسؤولية الولّي:                                         

ق مصلحة القاصر أو ناقص األهلية أو فاقد األهلية.  على الولي اإلذن بالعالج؛ بما يحقِّ

من هو الولي:   

األصل أن الولي على القاصر هو األب بحكم القربى والنسب، وليس له انفكاك عنها.
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ثانيً: ترتيب األولياء:       

ى عليـــه يكون بحســـب ترتيب الوالية الشـــرعية  ترتيـــب األوليـــاء في حـــق اإلذن الطبـــي للمولَّ
ألحكامها،  ووفًقـــا 

الوالية:
األب. . 1
الجد من األب . 2
األم . 3
ثم تكون لألقرب من العصبات بالنفس.. 4
ال يكون الحاكم ولّيًا وال يحتاج إلى الرفع إليه إال إذا لم يوجد أحٌد من عصبته.. 5
المريـــض إذا كان بالًغـــا عاقـــاًل فـــإن اإلذن باإلجـــراء الطبي حـــّق للمريض، فليـــس ألحد أن . 6

يجبـــره علـــى اإلذن، وال أن يـــأذن نيابة عنـــه؛ ما لم يكن اإلجـــراء الطبي الزًمـــا إلنقاذ حياته 
فُتجـــَرى بغيـــر إذنـــه، أمـــا إذا كان المريض قاصـــًرا فال يحل اإلقـــدام على اإلجـــراء الطبي 
لـــه إال بعـــد إذن ولّيـــه، وبعـــد تحقـــق مصلحته إال فـــي الحاالت التـــي يتوقف عليهـــا إنقاذ 
حياتـــه فـــال يلـــزم إذن الولـــي؛ ألنـــه غيـــر معتَبـــر فـــي هـــذه الحالة، وفـــي حالـــة تضارب 
آراء األقـــارب بيـــن موافـــق ومعارض فيقـــّدم َمـــن كان رأيه في مصلحة المريض حســـب 

األطباء. تقرير 
يشـــترط إذن المريـــض للعـــالج إذا كان تـــام األهلية، فـــإذا كان عديم األهليـــة أو ناقصها . 7

ف  اعُتِبـــَر إذن وليـــه حســـب ترتيـــب الوالية الشـــرعية ووفًقـــا ألحكامها التي َتحصـــر تصرُّ
الولـــي فيمـــا فيه منفعـــة المولى عليـــه ومصلحته ورفـــع األذى عنه. على أنـــه ال ُيعتبر 
بتصـــرف الولي في عـــدم اإلذن إذا كان الضـــرر واضًحا بالمولى عليـــه، وينتقل الحق إلى 

غيره مـــن األولياء ثم إلـــى ولي األمر.
المـــادة )15/9ل(: يحـــق للمريـــض النفســـي أن يقيـــم وكيالً شـــرعيً يدافع عـــن حقوقه . 8

داخـــل المنشـــأة العالجيـــة النفســـية وخارجهـــا ويقـــوم مجلـــس المراقبـــة المحلـــي 
للرعايـــة الصحيـــة النفســـية بـــإدارة شـــئون المريض النفســـي غيـــر القادر علـــى إتخاذ 
القـــرار وليـــس له ولي فيمـــا يتعلـــق بالقـــرارات العالجية لحيـــن إقامة وكيل شـــرعي له.

مادة )16/9ل(: يســـتخدم نموذج قـــرار إلزامي رقم )1( ونموذج تمديـــد قرار إلزامي رقم . 9
)2( إلبـــالغ المريـــض أو وليه عنـــد الدخـــول اإللزامي أو تجديـــد وإبالغه بالطـــرق التي يجب 

إتباعهـــا إذا رغـــب في إلغاء قـــرار الدخول اإللزامي للمنشـــأة العالجية.
إذا كان المريـــض النفســـي وقت الدخول غير قادر على فهم هذه الحقوق يتم شـــرحها . 10

لـــه عند تحســـن حالته من قبل أعضـــاء الفريق المعالج وتوثيق ذلـــك في الملف الطبي
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ثالثً: المرضى الذين ال ُيعتد بإذنهم:

القاصرون.. 1

فاقدو الوعي أو المغمى عليهم.. 2

فاقدو األهلية العقلية:. 3

المصابون باألمراض العقلية الذهانية كالفصام. 	

المصابـــون بأمـــراض إعاقات ذهنية أو أمراض خرف تؤثر بشـــدة علـــى مدى إدراكهم،  	

ومنهم:

ا. )بدرجات متوسطة إلى شديدة( 	 ُفون عقلّيً المتخلِّ

المصابون بالَخَرف. 	

انتهاء الوالية
تنتهي الوالية في الحاالت اآلتية:

بلوغ القاصر.. 1

عودة المغمى عليه إلى وعيه.. 2

ر على العقل واإلدراك.. 3 عودة العقل واإلدراك لمن هو مصاب بمرض يؤثِّ

ر الوصول إليـــه، وال يمكن االنتظار  *فـــي الحاالت التـــي يكون فيها الولي غائًبـــا أو تعذَّ

حتـــى حضـــوره يتولى اإلذن نيابة عنه لجنٌة يتم تشـــكيلها من قبـــل اإلدارة الطبية في 

صف بالصفات اآلتية:  المنشـــأة الصحية، تتَّ

أوالً: عضوية اللجنة:

اثنـــان من األطبـــاء المختصين بالحالة ال يقـــل تصنيفيهما عن درجة طبيـــب اخصائي، من . 1

ذوي المعرفـــة بالحالة المرضية.

عضو من اإلدارة الطبية أو ممثل عنها.. 2

اخصائي اجتماعي.. 3
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ثانًيا: انعقاد اللجنة:

تنعقد اللجنة بناء على طلب من الطبيب المعالج، أو َمن ينوب عنه.. 1

يكون الطلب من خالل إبالغ اإلدارة الطبية بالمنشأة، أو من يمثلها. . 2

تنعقد اللجنة بأسرع وقت ممكن عند الحاجة؛ تحقيًقا للمصلحة.. 3

ثالثـــً: يمكـــن أن تكون اللجنـــة دائمة أو مؤقتة حســـب مـــا يقتضيه 
الحـــال مع مراعاة مـــا ورد فـــي أوالً وثانيً.

* المريض النفســـي يحـــال إلى مجلس الرعايـــة المحلي حيث هو وليـــه عند عدم وجود 
وليـــً له او من يمثله وذلك حســـب نظام الرعاية الصحية النفســـية.

تفويض اإلذن الطبي وتوكيله للغير:
يصـــح تفويـــض المريـــض وتوكيله غيره فـــي اإلذن الطبـــي، لكن يشـــترط أن يكـــون الموكل 
والوكيـــل أو المفـــوض أو المفـــوض إليه جائـــزي التصرف، ولهمـــا أهلية مباشـــرة اإلذن الطبي، 

وأن يكـــون اإلجراء الطبـــي مأذونًا فيه شـــرًعا.

أوالً: الشهود:

ـــل أن يكونا من الممارســـين الصحيين، وخاصة إن  ينبغي اإلشـــهاد باثنين من الشـــهود، وُيفضَّ

كان اإلجـــراء الطبي خطيًرا.

ثانيـــً : األصـــُل اشـــتراط اإلذن الطبـــي، وال ُيســـتثنى من ذلـــك إال بعض 
الحـــاالت، وهي مـــا يلي:

الحـــاالُت اإلســـعافية التـــي تتضمن خطـــًرا على حياة الشـــخص أو بعض أعضائـــه المهمة . 1
ر أخـــذ اإلذن من المريـــض أو وليه. عنـــد تعذُّ

الحـــاالت التـــي َتقتضي المصلحـــة العامة ضـــرورة معالجتها أو الوقاية منهـــا؛ كاألمراض . 2
ل خطـــًرا على صحة أفـــراد المجتمع. الســـارية الُمعدية التي ُتشـــكِّ

إذا كان المريـــض مشـــتبه بـــه أو مصابًا بمـــرض نفســـي أو عقلي لوجـــود دالئل واضحة . 3
على إصابة الشـــخص باضطراب نفســـي شـــديد تمثل أعراضه احتمال وجـــود خطرًا عليه 
أو علـــى اآلخريـــن وقـــت معاينتـــه. فيتم عالجـــه أو إدخالـــه محل العـــالج الزاما  بعـــد اتخاذ 

اإلجـــراءات المطلوبة بحســـب نظـــام الرعاية الصحية النفســـية والئحتـــه التنفيذية 
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ثالثً: انتهاء اإلذن الطبي:

عنـــد انتهاء الغرض منـــه أو مدته المحددة: انتهـــاء اإلجراء المأذون بـــه أو الخروج التام من . 1

التنويم.

إذا ُشِفَي المريض من الداء المَعَالج.. 2

الموت.. 3

رابعً: بلوغ الطفل:

البلوغ يتحقق بإكمال الثامنة عشر.

 

أطراف اإلذن الطبي: األدوار والمسؤوليات

د مـــن  تقديـــم الرعاية العالجيـــة اآلمنة  مديـــر المنشـــأة الصحيـــة: هو المســـؤول عـــن التأكُّ

للمرضـــى والمراجعيـــن، والتأكيد على تطبيـــق المعايير األساســـية لســـالمة المرضى وذلك 

لـــة، وهو المســـؤول أيضا عن  صـــة ومؤهَّ مـــن خالل نظـــام اداري وفنـــي وكوادر  بشـــرية مرخَّ

التأكـــد مـــن تطبيـــق إجـــراءات اإلذن الطبي فـــي المنشـــأة والمعتمدة في هـــذا الدليل. 

 مديـر الجـودة فـي المنشـأة الصحيـة أو مديـر المخاطر: هو المسـؤول عـن توفير وتحديث 

سياسـات وإجـراءات عمـل اإلذن الطبـي فـي المنشـأة الصحيـة والتأكـد مـن امتثـال الممارسـين  

لسياسـات دليـل اإلذن الطبـي والمعايير ذات الصلة، وكذلك نشـرها وتوعيـة أفراد الفريق الطبي 

واإلداري بهـا. كمـا أنـه المسـؤول عـن مراقبـة ومتابعة تطبيق إجـراءات اإلذن الطبي ِمـن ِقبل أفراد 

الطاقـم الطبـي والرفـع بتقاريـر فـي حال حـدوث أّي حوادث لـإلدارات العليا.

مـــدراء اإلدارات ومشـــرفو األقســـام الفنيـــة في المنشـــأة الصحيـــة )المديـــر الطبي – 

مديـــر التمريـــض..(: هـــم ععلـــى نفـــس مســـتوى المســـؤولية فيما يخـــص إبالغ َمـــن يتبع 

لهم مـــن الموظفين عن سياســـات اإلذن الطبي، والتأكيد على  حضورهـــم للتدريب وبنفس 

مســـتوى المسؤولية في اإلشـــراف والمتابعة مع مشرفي األقسام الســـريرية لضمان تطبيق 

تلك السياســـات في المنشـــأة، ويجب أن يضمـــن مدير اإلدارة أو المشـــرف أن جميع الموظفين 
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لديهـــم إلمـــام بسياســـة اإلذن الطبـــي، وإدراج هذه السياســـة من ضمـــن البرنامـــج التعريفي 

لألطباء المســـتجدين في المنشـــأة الصحية.

مشـــرفو األقسام الســـريرية في المنشـــأة الصحية )مشـــرف التمريض. رئيس القسم 

الطبي. والطبي المســـاعد(: يتحمل مشـــرف القســـم المســـؤولية الشـــاملة عـــن معايير 

الممارســـة الســـريرية المهنيـــة داخل القســـم في نطـــاق مســـؤولياتهم بما يكفـــل تحقيق 

المعاييـــر الممارســـة المثلـــى وتطبيـــق السياســـات واإلجـــراءات فـــي القســـم، وهـــم أيضـــً 

مســـؤولون عـــن أنشـــطة أعضـــاء الفريـــق الصحـــي داخل القســـم بما في ذلـــك إجـــراءات اإلذن 

الطبـــي، والتأكـــد من أخـــذ موافقة الشـــخص قبـــل أي إجـــراء )عالج - فحـــص( طبي. 

الممـــارس الصحـــي ومقدمـــو الخدمـــة الصحيـــة: يعتبـــر جميـــع الممارســـين الصحييـــن 

مة من  ومقدمـــي الخدمة الصحية في المنشـــأة مســـؤولين مهنيـــً عن جودة الخدمـــة المقدَّ

قبلهـــم؛ بمـــا فيها أخـــذ الموافقة الصحيحـــة )اإلذن الطبي( قبـــل أي إجراء )عـــالج - فحص( ويجب 

أن يكـــون ملمـــً لخصائص وسياســـة اإلذن الطبي، ودليـــل اإلذن الطبي وآليـــة تطبيقه والعمل 

بموجبـــه، وكذلـــك اإلبالغ عـــن أّي حادثـــة أو حالة قريبـــة الحدث بشـــأن اإلذن الطبـــي. )مثل عدم 

اكتمـــال مســـوغات الموافقـــة أو انتهاء الغـــرض منه او عـــدم المام المريـــض باإلجراء(.

الجهـــات اإلشـــرافية الفنيـــة أو الرقابية مـــن خـــارج المنشـــأة الصحيـــة: )اإلدارة المركزية 

العليـــا(: تقـــع عليهم مســـؤولية مراجعة السياســـات فـــي المنشـــآت الصحيـــة، والتأكد من 

وجـــود وتطبيـــق دليل وزارة الصحة بشـــأن اإلذن الطبي في كل قســـم من أقســـام المنشـــأة 

الصحيـــة. ورصد فاعلية السياســـات ذات الصلـــة، والتأكد من تطبيقها داخل المنشـــأة الصحية، 

وتلّقـــي أّي حوادث جســـيمة بشـــأن اإلذن الطبـــي، وعمل التحقيقـــات الالزمة لحلهـــا وتالفيها.

الطبيـــب / طبيب األســـنان: المســـؤول مهنيً عن شـــرح اإلجـــراء الطبي الذي ســـيتم اتخاذه  

للمريـــض، والتأكد مـــن حصول المريض علـــى معلومات كافيـــة عن فوائـــد ومخاطر وبدائل 

ذلـــك اإلجراء لمســـاعدة المريض أو من ينوبـــه أو ذويه  على اتخـــاذ القرار بالموافقـــة أو الرفض، 

كمـــا أنه المســـؤول عن توثيـــق هذا اإلجـــراء وتوثيق المقابلـــة التي تمت مناقشـــتها والنتيجة 

المســـجلة بالموافقة أو خالفها.

الموافقة  في  الطعن  تمَّ  حال  في  لإلثبات  القانونية  المسؤولية  المسؤول  الطبيب  يتحمل 

ل أن تكون الموافقة مكتوبة وموقعة من قبل المريض  الشفهية ِمن ِقَبل المريض؛ لهذا ُيفضَّ

أو من ينوبه في بعض التدخالت العالجية ذات المخاطر الجسيمة وبحسب الدواعي الالزمة لذلك.
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أقســـام تجربة المرضى – الخدمة االجتماعية – شـــؤون المرضى: المستحســـن إشـــراك 

خدمـــات أحد األقســـام المذكـــورة أو غيرهم من أعضاء فريـــق الرعاية الصحية في المناقشـــات 

مـــع المريض أو مـــن يمثله أو وليه عنـــد عملية الحصول علـــى اإلذن الطبي، وأيًضا لالســـتفادة 

مـــن شـــهادتهم في ذلك حال دعت الحاجـــة لذلك، ويجب أن يتم توثيق ذلـــك في ملف المريض 

ِمـــن ِقَبل الطبيـــب والمشـــاركين معه من أعضـــاء الفريق. وهم مســـؤولون أيًضـــا عن توفير 

وســـائل التثقيف عن اإلذن الطبـــي للمرضى وذويهم.              

التمريض بالتأكد من قيام الفريق المعالج باتخاذ خطوة االخذ باألذن الطبي  يقوم  التمريض: 

طبي  إجراء  أّي  قبل  المريض  ملف  في  الطبي(  )اإلذن  الموافقة  مسوغات  واكتمال  للمريض 

وتوثيقها في مالحظات التمريض، وإبالغ رئيس القسم المعني في حال حدوث غير ذلك. 

ع علـــى موافقـــة المريض أو مـــن يمثلـــه أو ولّيه  الشـــاهد: هـــو الشـــخص الذي شـــهد ووقِّ

ع  علـــى اإلجـــراء الطبـــي. )هو مـــن يحدد ويؤكـــد هويـــة المريض أو مـــن ينوب عنه الـــذي وقَّ

اإلذن الطبـــي، وأنه كان مدركا حين   تـــم التوقيع عليه(.  

حاالت خاصة لإلذن الطبي
قـــد يلزم لبعـــض المرضى أخـــذ اإلذن الطبـــي بطريقة مختلفـــة؛ وذلك لفقـــدان ركن أو 
أكثـــر مـــن أركان اإلذن الطبي الصحيح؛ مما يســـتلزم إشـــراك طرف ثالث إلتمـــام اإلجراء 
بشـــكل نظامـــي، أو إتمام اإلجـــراء الطبي بدون الحاجـــة ألخذ اإلذن الطبـــي، وأمثلة ذلك 

التالية: الحـــاالت  في  كما 

أوالً: إلذن الطبـــي الخـــاص باألطفال الذين لم يتموا ســـن الثامنة عشـــرة:

يجــــــب أخـــذ الموافقـــة الكتابية أو الشـفهية من ولــــــي األمر أو مـــن يمثله لألطفال لمن هم 

دون عمـــر الخامســـة عشـــر، ولمـــن هم بعمر الخامســـة عشـــر إلـــى الثامنة عشـــر يجب أخذ 

الموافقـــة الكتابيـــة أوالشـــفهية للمريض وولـــي أمره أو مـــن يمثله في كافة األحـــوال إال في 

التالية: الحالة 

أن يكـــون التدخـــل العالجـــي ضرورّيًـــا وال يمكـــن تأجيلـــه لتحقيق مصلحـــة المريض  	

الجســـدية ومصلحـــة المريض النفســـية بالدخـــول أو العـــالج اإللزامي.
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ثانيًا: حاالت إنقاذ الحياة والحاالت الحرجة:

د حياة المريـــض، أو قد تؤدي لفقدان عضو من جســـده أو فقدان  عنـــد وجود مرض أو إصابـــة تهدِّ

منفعته، فيجـــوز للطبيب تجاوز أخذ اإلذن الطبي وعالج المريض بشـــروط:

عدم القدرة على أخذ موافقة المريض أو عدم أهليته لذلك.. 1
عدم وجود ولي أمر المريض أو من يمثله ينوبه، وال يمكن انتظار أي منهم الحتمال . 2

تدهور الحالة المرضية؛ بسبب تأخر التدخل العالجي.
أن يغلب على الظن حدوث الوفاة أو فقدان عضو من أعضاء المريض أو منفعته بعدم . 3

إجراء التدخل العالجي.
إجماع طبيبين مختصين على األقل على ضرورة التدخل الفوري بعد الكشف على . 4

المريض.

وفـــي هـــذه الحالة يمكـــن إجراء التدخـــل العالجـــي أو الجراحي بـــدون أخذ اإلذن الطبـــي، ويلزم 

توثيـــق ذلك فـــي الملـــف الطبي للمريـــض وإخبـــاره بكافـــة اإلجـــراءات المتخذة بعـــد عالجه أو 

شـــرحها لمـــن يمثله من ذويـــه عنـــد حضورهم1 .

ثالثًا: اإلذن الطبي للمرأة الحامل: 

يؤخـــذ اإلذن الطبي لعـــالج المريضة الحامـــل منها إذا توفـــرت لديها األهليـــة الكاملة  	

لذلـــك، وال يجوز تجاُوزها، ولهـــا أن تختار َمن يمثلها في إعطـــاء اإلذن الطبي؛ كاألب أو 

األخ أو الـــزوج أو غيرهـــم من األقارب ذكـــوًرا أو إناثًا، أو غيرهم؛ إذا ثبـــت توكيلها لهم2.

فـــي حـــاالت اإلجهاض الطبـــي إذا كان اإلجهاض بســـبب وجود خطورة علـــى صحة األم  	

أو حياتهـــا ُيكَتفى بأخـــذ اإلذن الطبي مـــن األم أو من يمثلها.

د حيـــاة الجنين بعد الـــوالدة فيجب  	 أمـــا إذا كان اإلجهاض بســـبب وجود تشـــوهات تهدِّ

أخـــذ الموافقة علـــى اإلذن الطبـــي لإلجهاض مـــن األب واألم مًعا، وفي حـــال وافق األب 

وامتنعـــت األم ُيؤخذ بـــرأي األم، وال يتم اإلجهـــاض. على أن يكون اإلجهـــاض قبل بلوغ 

يوًما.. الحمل مائة وعشـــرون 

ــى  ــدل عل ــات ي ــد إثب ــي، وال يوج ــد للوع ــض فاق ــاء أن المري ــن لألطب ــاء، وتبي ــت اإلنش ــاء تح ــع بن ــن مواق ــن م ــد المصابي ــور أح ــال )2( )حض 1-  مث
هوّيتــه، وبعــد إجــراء الفحوصــات اكتشــف وجــود نزيــف دماغــي يلــزم لــه تدخــل جراحــي فــوًرا. وبعــد طلــب مشــورة طبيــب ثانــي أجمــع 

الطبيبــان علــى ضــرورة إجــراء العمليــة فــوًرا، وتــم توثيــق ذلــك فــي ملــف المريــض وإجــراء العمليــة. فــي اليــوم التالــي أفــاق المريــض وتــم 

شرح ما حصل له وتوثيق ذلك في الملف(. 

2-  مثــال )4( )حضــرت ســيدة حامــل فــي الشــهر التاســع تعانــي مــن تســرب الســائل الجنينــي، وكانــت عالمــات الجنيــن الحيويــة مســتقرة 
ووضعــه يســمح بإجــراء الــوالدة بشــكل طبيعــي، وبعــد كشــف أطبــاء النســاء والــوالدة عرضــوا علــى الــزوج إجــراء عمليــة قصريــة للزوجــة 

ف الــزوج مــن احتمــال  بحجــة أنهــا أســهل مــن الــوالدة الطبيعيــة، رفضــت الزوجــة العمليــة إال أن الفريــق الطبــي عــاود المحاولــة مــع الــزوج وخــوَّ

حــدوث أضــرار علــى الطفــل ممــا دفــع الــزوج علــى إجبــار الزوجــة علــى العمليــة القيصريــة دون الحاجــة الماســة لهــا وبــدون موافقتهــا(.
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رابعًا: اإلجبار على إعطاء اإلذن الطبي:

ال يجـــوز إجبار المريـــض أو ذويه من قبل الممارســـين الصحيين أو مـــن غيرهم على  	

إعطـــاء اإلذن الطبـــي فـــي كافة الحـــاالت التي يتمتع فيهـــا المريض بكامـــل األهلية، 

ويعتبر ذلـــك منافًيا لصحـــة اإلذن الطبي نظاًما.  

خامسًا: اإلذن الطبي للمريض النفسي:

يعامـــل المريـــض الـــذي لديـــه اضطرابات نفســـية معاملـــة بقية المرضـــى ويجب طلـــب اإلذن 

الطبـــي من المريض النفســـي لكافة التدخالت العالجية إما مشـــافهة أو كتابـــة وبأهمية توفر 

الشـــروط التالية:

تحقـق متطلبـات األهليـة الخاصـة بالعمـر واالهليـة العقليـة مثـل غيـره مـن المرضـى . 1

غيـر النفسـيين.

القدرة على الفهم الكامل للمعلومات المقدمة له عن المرض والخيارات العالجية.. 2

القـدرة علـى االختيـار عنـد إعطـاء خيـارات؛ كإعطاء الموافقـة أو إظهار االمتناع بشـكل . 3

مسـتقل سـواء للعـالج أو غيـره مـن أمـور الحيـاة.

القـدرة علـى تقديـر العواقـب والمضاعفـات للتدخـل العالجـي أو الجراحـي، سـواء عنـد . 4

قبولـه أو رفضـه.

عـدم وجـود دواعـي اإللـزام بالعـالج أو دواعـي الدخـول اإللزامي ومـا ورد بهذا الخصوص . 5

في مواد نظام الرعاية الصحية النفسـية والئحته التنفيذية بشـأن الدخول اإلسـعافي 

والتحفـظ اإللزامـي والدخـول اإللزامـي وفتراته...لـخ )م11، م12، م13، م14(. وكذلـك 

مـا يخـص العـالج االلزامي بحسـب ما ورد في المادة السـابعة عشـر مـن نظام الرعاية 

الصحية النفسـية )الرعاية العالجية اإللزامية )م17ل1، م17 ل 2(.

عدم إجباره على إعطاء اإلذن الطبي ِمن ِقَبل الفريق المعالج أو ذوي المريض. 6

فـي حـال مالحظـة ان المريـض ليـس بكامـل أهليتـه العقليـة يجـب طلـب استشـارة . 7

أطبـاء الصحـة النفسـية ألخـذ تقريرهـم الطبـي عـن مـدى اهليتـه العقليـة التخـاذ أذن  

الطبـي3 

ــغ يعانــي مــن مــرض الفصــام ومصــاب بالقــدم الســكرية يســتلزم لهــا إجــراء تدخــل جراحــي لبتــر الســاق، امتنــع  ــال )5( )مريــض بال 3-  مث
المريــض عــن إعطــاء الموافقــة للتدخــل الجراحــي، وبعــد طلــب استشــارة الطــب النفســي تبيــن أن المريــض يعانــي مــن مرحلــة متقدمــة 

مــن مــرض الفصــام، وال يســتطيع تقديــر العواقــب أو تحديــد الخيــارات المناســبة لمصلحتــه. تــم تدويــن ذلــك فــي ملــف المريــض وأخــذ اإلذن 

الطبــي مــن أخ المريــض بالموافقــة إلجــراء العمليــة(.



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
22

ب للعقم وعدم اإلنجاب: سادسًا: اإلذن الطبي للعالج المسبِّ

ُيكتفى بإذن المريض أو المريضة كامل األهلية في حالة: 

عدم الزواج. 	

إذا كانت حالة العقم مؤقتة بسبب العالج سواء للرجال أو النساء المتزوجين. 	

فـــي حـــال كان العالج يؤدي إلى عقم دائم ويمنع اإلنجاب بشـــكل نهائي ســـواء لـــدى المريض أو 

المريضـــة، وكانوا متزوجين مع وجـــود الضرورة للتدخل العالجي يؤخـــذ اإلذن الطبي من المريض 

أو المريضـــة، وُيطَلـــب منه إخبار الزوج أو الزوجة بذلك وال يشـــترط موافقته.

سابعًا: اإلذن الطبي للبالغين فاقدي األهلية عند عدم وجود ولي أمر له أو  من يمثله4:

يتـــم التواصل مـــع اإلدارة الطبيـــة وإبالغ الحاكـــم اإلداري )اإلمارة( للمنطقـــة التابع لها  	

المنشـــأة الصحيـــة أو الرفع لمجلـــس المراقبة المحلـــي حـــال كان المريض مريضا 

نفســـيا وذلـــك لتحديـــد ممثـــل للمريـــض إن ُوِجـــَد أو تمكيـــن الفريـــق الصحي من 

تقديـــم الرعايـــة الالزمـــة للمريـــض؛ إن كانت حالـــة المريض ليســـت طارئة.

 تقـــدم الرعايـــة الطبيـــة الضرورية واالساســـية للمريض فقـــط، وبالقـــدر األدنى الالزم  	

بعد الكشـــف مـــن قبـــل طبيبيـــن متخصصيـــن، والتأكـــد من ضـــرورة ذلـــك العالج 

وتدوينـــه في ملـــف المريـــض، وال يلزم أخـــذ اإلذن الطبـــي لذلك.

4-  مثــال)7( )مريــض مســّن ُمصــاب بمــرض الخــرف وليــس لديــه أبنــاء ُأْدِخــَل إلــى المستشــفى بســبب ســكتة دماغيــة أدت إلــى صعوبــة فــي 
البلــع تســتلزم تركيــب أنبــوب تغذيــة جراحيــة مــن خــالل البطــن، تعــذر علــى الفريــق الطبــي الوصــول إلــى أقــارب المريــض وبعــد التواصــل 

ــة الطبيــة الالزمــة للمريــض بمــا فيهــا التدخــل الجراحــي دون الحاجــة  مــع الحاكــم اإلداري للمنطقــة وأخــذ موافقــة اإلمــارة قدمــت الرعاي

إلتمــام إجــراءات اإلذن الطبــي مــن المريــض(.
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ثامنًا: اإلذن الطبي واألهلية المتغيرة بسبب الحالة النفسية المؤقتة أو آثار األدوية:

االضطرابات النفسية المؤقتة للمريض:

قـــد تتفاوت قـــدرة المرضى على اتخاذ القـــرارات أثناء مرضهـــم، أو في بعض مراحل  	

العـــالج بســـبب الخـــوف أو األلـــم، وذلـــك قد يكـــون مؤقًتـــا لذا يجـــب اتخـــاذ التدابير 

الالزمـــة، والتأكـــد من جاهزيـــة المريض إلعطـــاء اإلذن الطبي في الوقت المناســـب، 

والتأكـــد مـــن أنه أعطـــى اإلذن حال كونـــه في وضع ذهني مســـتقر.

أثر األدوية المخدرة واألدوية ذات التأثير على القدرات الذهنية:

يجـــب التأكد مـــن زوال أثر األدوية على وعـــي المريض من األدوية التـــي قد تؤثر على  	

نســـبة نشـــاط الجهاز العصبي، والتـــي قد َتُحدُّ مـــن وعي المريض وقـــدرات المريض 

المعرفيـــة على اتخاذ القـــرار الصحيح مثل األدويـــة المخدرة ومســـكنات األلم القوية 

كمشـــتقات األفيون أو المهدئات .

تاسعًا: اإلذن الطبي للمرضى الصم والبكم، ومن يصعب التواصل معهم:

يتوجـــب علـــى الفريـــق الصحي بـــذل أقصى الجهـــود للتواصل مـــع المرضى الصـــم أو البكم؛ 

مـــن خـــالل المختصين في لغة اإلشـــارة أو من خالل وســـائل التواصـــل المتاحة، وفـــي حال تعذر 

ذلـــك يتم أخـــذ اإلذن الطبي مـــن ولي أمر المريـــض أو َمن يمثـــل المريض.

أمـــا في حـــال تعذر وجـــود ممثل للمريـــض مع عدم القـــدرة علـــى التواصل معـــه ُيطلب من 

المنشـــأة الصحية التواصـــل مع الحاكـــم اإلداري لتحديد ممثـــل للمريض، أو الســـماح للفريق 

الطبـــي بتقديـــم العالج بالحد األدنـــى الالزم للمريـــض دون الحاجة إلتمام إجـــراءات اإلذن الطبي.

عاشرًا: اإلذن لألبحاث الطبية على المرضى في المنشأة الصحية:

يلتـــزم الباحث بتطبيق متطلبـــات الالئحة التنفيذية لنظام البحـــث على المخلوقات . 1

الحيـــة )إصدار اللجنة الوطنية ألخالقيـــات الحيوية والطبية(.

يجـــب على المنشـــأة الصحية التأكد مـــن اكتمال إجراءات البحـــث الطبي النظامية، . 2

والعمل على حمايـــة خصوصية المرضى ومعلوماتهـــم أثناء البحث.

تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة بعـــالج المضاعفـــات المحتملة بســـبب المشـــاركة في . 3

ر اهلل- للمرضى. البحـــث فـــي حـــال حدوثهـــا -ال قـــدَّ
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الحادي عشر: اإلذن الخاص بالتبرع باألعضاء:

التبرع باألعضاء من شخص حّي:

تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة بمعاييـــر اإلذن الخاصة بالتبـــرع باألعضاء الـــواردة في دليل  	

إجـــراءات التبـــرع باألعضاء الصـــادر من )المركز الســـعودي لزراعـــة األعضاء(.

يجـــب على المنشـــأة الصحّيـــة التأكد من أهلية المتبـــرع قبل البدء بإجـــراءات التبرع  	

الطبي. اإلذن  وأخذ 

تلتـــزم المنشـــأة الصحية بعالج المضاعفـــات الناتجة عن التبرع باألعضـــاء حال حدوثها  	

-ال قدر اهلل.

التبرع باألعضاء من الشخص المتوفى دماغّيًا:

تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة والطاقم الطبـــي المختص مـــن التأكد من حالـــة الوفاة  	

الدماغية حســـب معاييـــر المركز الوطني الســـعودي لزراعـــة األعضاء   

تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة بمعاييـــر اإلذن الخاصة بالتبـــرع باألعضاء الـــواردة في دليل  	

إجـــراءات التبـــرع باألعضاء الصـــادر من )المركز الســـعودي لزراعـــة األعضاء(.

تلتـــزم المنشـــأة الصحية بتقديم الرعاية الصحية حســـب المتعـــارف عليه للمتوفى  	

ـــا حتى إتمـــام عملية التبـــرع، مع مراعـــاة كرامـــة المتوفى دماغيـــً والحالة  دماغّيً

لذويه. النفسية 

الثاني عشر: اإلذن الخاص باإلجراءات والعمليات  التجميلية:

أ( العمليات أو اإلجراءات العالجية:

يجب أن تؤخذ الموافقة الكتابية من المريض البالغ العاقل أومن وليه أو من يمثله . 

ب( العمليات أو اإلجراءات غير العالجية ) للزينة والتحسين(:

يتوقـــف األمـــر على مدى حاجتهـــا أو ضرورتهـــا ،وتؤخذ كل حالـــة على حدة، وفي هـــذه الحالة، 

يطبـــق ماجاء في الفقـــرة ) أ( من حيـــث اإلذن الطبي.

ج(  اليعتبراإلذن الطبي نافذا في الحاالت التي ثبت حرمتها مثل عمليات تغيير الجنس .
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توثيق اإلذن الطبي
هـــي تلـــك العملية التي يقـــوم بها الممـــارس الصحي، أو المنشـــأة الصحية، بضبـــط إجراءات 

ومحتـــوى اإلذن الطبي مـــن خالل الكتابة في ملـــف المريض أو التســـجيل أو التصوير، وقيدها 

الحاجة.  إليها عنـــد  لُيرَجع 

أوالً: مشروعية التوثيق :

ُتعتبـــر آيـــة الديـــن أطول آيـــة في القـــرآن الكريم، وهي أســـاس نظـــام التوثيق في اإلســـالم، 

وفيهـــا يأمـــر الحق -ســـبحانه- عبـــاده بتوثيـــق المعامـــالت بين النـــاس بالكتابة فـــي قوله عز 

ْيَنُكْم  ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتـــب بَّ َســـّمً ِذيـــَن آَمُنـــوا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلـــى َأَجٍل مُّ َها الَّ وجـــل: }َيـــا َأيُّ

البقرة:282[. ِباْلَعْدِل{]ســـورة  َكاِتٌب 
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ثانيً: أنواع التوثيق :

التوثيق لإلذن الطبي له نوعان:

أوالً: التوثيق القانوني )الشرعي/ العدلي(:

هـــو أهـــم أنـــواع توثيـــق اإلذن الطبي، ويعتبـــر وثيقـــة قانونية، ويجمـــع في الوقت نفســـه بين 

أحكام الشـــهادة وأحـــكام الكتـــاب )التدوين(.

وهذا النظام يخضع لمراقبة المؤسسات الطبية ونظيرتها التشريعية وإشرافها.

ثانًيا: التوثيق العرفي / الشفهي 

هـــو مـــا تقوم بـــه الكـــوادر الطبية أو مؤسســـاتهم مـــن أعمال شـــفهية لتوثيق إجـــراء طبي 
روتينـــي يتحتـــم فعله بمجـــرد دخول المريـــض لمرافق المؤسســـة الطبية، وينـــدرج تحت هذا 
عمـــل الفحوصـــات المخبرية، وتلقي بعـــض التطعيمات.. إلـــخ، أو غير ذلك من أعمـــال توثيقية 

دون ان يتطلـــب ذلـــك تدوين من لـــه صالحية التوثيـــق وفًقا للسياســـات واإلجراءات.

أمـــا األوراق العرفية: هـــو النموذج المعتمد والتـــي يحررها َمن لهم صالحيـــة التوثيق الطبي 

بصفـــة رســـمية، وتكـــون »مرفقة فـــي صفحـــات الملـــف الطبي الرســـمية؛ وقد يســـوغ أن 

عة منـــه على أن تكون  تكـــون الورقـــة العرفية مكتوبة بيـــد المريض بشـــرط أن تكون موقَّ

زائـــدة وموضحـــة علـــى نمـــوذج اإلذن الطبي الرســـمي، ومكتوبـــة ضمن مذكـــرات متابعة 

التقـــدم المرضي«.

التوقيـــع بالبصمة اإللكترونيـــة  لإلذن الطبي المدرج ضمن الملـــف اإللكتروني فيخضع ألحكام 

الشـــريعة والقانـــون المعمول بها في المملكة العربية الســـعودية.  امـــا االذن الطبي لفاقدي 

األطـــراف او مـــن في نحوهـــم يكون عن طريـــق التســـجيل المرئـــي او المســـموع المحفوظ 

الكترونيـــا في الملف الطبـــي مع التوثيـــق القانوني لذلك.  

ثالثً: أهمية التوثيق:
هـــو الركيـــزة الحقيقة التـــي تعتمد عليها الجهـــات الطبية والعدلية فـــي البحث عن  	

قانونيـــة اإلذن لإلجراء الطبي.
د ُيؤَخـــذ به على وجه الدقـــة والصحة لدى  	 هـــو المســـتند القانوني الُمحَكـــم المؤكَّ

المؤسســـات الطبية والعدلية.
ل تنفيذ اإلجراءات الطبية وينّبه إلى أهمية توثيق عالقة المريض بالمؤسســـات  	 ُيَســـهِّ

والكـــوادر الطبية، وفهم المريض على وجه الدقـــة لتفاصيل اإلجراءات الطبية.
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رابعً: حوكمة اإلذن الطبي: 

في  والتميز  الجودة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  والقرارات  والنظم  القوانين  من  مجموعة  هي 

المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف  األساليب  اختيار  الطبي عن طريق  اإلذن  أداء توثيق 

اإلذن  توثيق  األساسية في  األطراف  بين  العالقات  تحكم  نظم  إيجاد  تراقب  التوثيق، كما  هذا 

الطبية،  القانوني للمؤسسة  الجانب  األداء، وتشمل مقومات تقوية  الطبي والتي تؤثر في 

الداخلية  البعيد، وتحديد المسؤول والمسؤولية بمحدداتها  وعالقتها بالمرضى على المدى 

ومنح  الصحية  وللمنشأة  للمرضى  الحقوق  وحفظ  والعدالة  الشفافية  وبتحقيق  والخارجية، 

حق مساءلة المؤسسات الطبية حال استدعى االمر ذلك، وبالتالي يتحقق الحماية للمرضى 

والكوادر الطبية مع مراعاة مصالح األداء والحّد من اإلفراط.

يجـــب أن تلـــم حوكمة توثيـــق اإلذن الطبي بـــكل التفاصيل الفنيـــة والقانونية لوثيقة 

اإلذن باإلجراء الطبـــي، ومن ذلك:

تفاصيل معلومات المؤسسة الطبية وأقسامها وإداراتها.. 1

اليوم والتاريخ والساعة.. 2

تفاصيل معلومات المريض.. 3

تفاصيل معلومات الكادر الطبي.. 4

تفاصيل معلومات اإلجراء الطبي، ومضاعفاته، ومدى خطورته، ومآالته وبدائله.. 5

تفاصيل الشهود والولي / الوكيل / المترجم.. 6

التأكد من إعطاء نسخة من اإلذن باإلجراء الطبي للمريض.. 7

أن تكون وثيقة )نموذًجا( رسمية أصلية خاضعة إلجراءات ضبط الوثائق ضمن المؤسسة. . 8

أن تكون صالحية اإلذن الطبي محددة.. 9

عدم جواز استعمال االختصارات في الوثيقة.. 10
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صالحية توقيع النماذج
يجـــب أن تكون صادرة من مؤسســـة طبية مســـجلة لـــدى وزارة الصحـــة والقطاعات . 1

الصحيـــة الحكوميـــة األخرى )حســـب النظـــام المعمول به فـــي المملكـــة العربية 

السعودية(.

يجب أن يكون الممارس الصحي / اإلداري مسجالً بالمؤسسة الطبية. . 2

يجـــب أن يكـــون الكادر الطبـــي يحمل رخصة ســـارية المفعـــول بالهيئة الســـعودية . 3

الصحية. صـــات  للتخصُّ

ع يجب أن يكون في كامل أهليته الشرعية.. 4 المريض الموقِّ

الولّي الشـــرعي أو َمن يمثـــل المريض يجب أن يحمل صفة الوالية شـــرعً، وأن ُيْحِضر . 5

مـــا يثبت ذلـــك. أو وجـــود من يمثـــل المريـــض للمرضـــى النفســـيين وذوي الحاالت 

االجتماعيـــة الخاصـــة مع ضـــرورة وجود نمـــاذج خاصة تثبت تمثيـــل المريض.

دة لصالحيته القانونية.. 6 يجب أن يكون النموذج ضمن المدة الزمنية المحدَّ

يجب أن يكون هناك توافق تام عند الترجمة بين اللغتين العربية اإلنجليزية.. 7

يجب مراعاة النماذج لتكون مناسبة ألصحاب اإلعاقات.. 8

يجـــب مراعـــاة النمـــاذج للمصابيـــن فـــي المعـــارك ممـــن يتعـــذر معرفـــة هويتهم . 9

والمغتربيـــن ممـــن ال ولي لهـــم أو قريـــب ومجهولي الهويـــة مـــن ذوي اإلقامة غير 

. مية لنظا ا

الـــكادر المعنـــي باإلجـــراء الطبـــي يمنـــع عليهم منعـــً باتـــً اســـتصدار أو توقيع أي . 10

نمـــوذج للمشـــاركة بـــأّي إجـــراء طبـــي ألقاربهم مـــن الدرجـــة األولى. 

فـــي األعمـــال الميدانيـــة العســـكرية أو المدنية )اإلغاثية( المشـــتركة، يشـــترط اتباع . 11

دة لكافة الِفَرق المشـــاركة فـــي العمليات الطبية العســـكرية والطبية  نمـــاذج موحَّ

اإلغاثيـــة، علـــى أن تكـــون معتمدة من الجهـــة المعنيـــة صاحبة الصفة اإلشـــرافية، أو 

القيادية لألعمـــال الطبية العســـكرية أو المدنية.

لحـــاالت الصـــم والبكـــم والمكفوفيـــن يتـــم توثيـــق حالـــة المريـــض وقدرتـــه على  	

التواصـــل ســـمعيً وكتابيً أو بصريً بلغة اإلشـــارة أو بلغة برايل عـــن طريق مختصين 

التواصـــل مـــع هـــذه الفئة مـــن المرضى أو مـــن يمثلهم. 

يتـــم العمل على توثيـــق اإلذن الطبـــي عن طريق البصمـــة اإللكترونيـــة، ووضع ذلك  	

ضمن برامج الســـجل الطبـــي اإللكتروني لجميع المؤسســـات والمراكز الطبية في 

المملكة حـــال توفر ذلك



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
29

نماذج اإلذن الطبي6

نماذج خاصة نماذج عامة

المؤسســـة  تفويـــض  حـــول  تتمحـــور 
الطبيـــة لإلجراءات الطبيـــة المتعلقة بـ:

إعطاء العناصر العالجية والتشخيصية للمريض عن طريق  	
الفم أو الشرج أو الحقن الجلدي والعضلي والوريدي.

سحب الدم للفحص المخبري. 	
أخذ فحوصات إشعاعية وصوتية عامة. 	
عمل تخطيط كهربائي للقلب. 	
وضع قنيات في الوريد إلعطاء السوائل والعقاقير. 	
وضع الجبائر. 	
تضميد وتطهير الجروح. 	
خياطة الجروح ومعالجة الشقوق البسيطة. 	
فصد التكيسات والخراجات البسيطة. 	
إزالة نتوءات الجلد والجروح البسيطة. 	
أخذ عينات األنسجة السطحية. 	
إدخال أنابيب األنف والجهاز الهضمي للتغذية. 	
إدخال قنيات وقساطر البول. 	
إدخال قنيات الشريان للمراقبة وأخذ عينات لغازات الدم. 	
إجراءات األسنان بدون تهدئة أو تخدير عام 	

المؤسســـة  تفويـــض  حـــول  تتمحـــور 
والجراحية  الطبيـــة  لإلجـــراءات  الطبيـــة 
واإلدارية والبحثيـــة المتعلقة بالمريض. 

National Hospital Standards-CBAHI -6  
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص / 
الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال

معلومات تفصيلية عن 
الجهة / القسم / الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتـــوي الشـــرح 
على إقـــرار بالموافقة علـــى كافة اإلجـــراءات الطبية العامة 
والضروريـــة التي يســـتلزمها دخولـــه للمؤسســـة الطبية، 
كمـــا قـــد يحتـــوي النمـــوذج علـــى إقـــرار بالموافقـــة على 

مشـــاركة المتدربيـــن والطـــالب فـــي الرعايـــة الطبية

صيغة التفويض العامة

االسم الرباعي
رقم الهوية 

رقم الملف الطبي 
تاريخ الميالد/العمر

التوقيع/ البصمة
االسم الرباعي للولي الشرعي عند الحاجة  

صلة القرابة
توقيع الولي

التاريخ / الوقت

معلومات المريض

االسم الثالثي للموظف
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

معلومات الموظف 
الموثق

صالحية النموذج
تعليمات عامة عن الوضع القانوني وأهلية المريض

تعليمات إضافية

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشهود

باســـتالم  المريض  توقيع 
نســـخة من نمـــوذج اإلذن 

طلبه. عنـــد  الطبي 

أواَل: )الموافقة لإلجراءات الطبية الروتينية والعامة: الحد األدنى لمحتوى النموذج(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجناح / اســـم الطبيـــب أو المختص / 
الرمـــز الوظيفي / رقـــم االتصال

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو ولّيـــه وصلـــة القرابة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 

أو الجراحـــة، وتفاصيلهـــا باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عن تفاصيـــل توضيحه لإلجـــراء الطبي والجراحـــي والنتائج 
والمضاعفـــات المحتملـــة، وتفاصيـــل دقيقة عن شـــفافية 
والمضاعفـــات  المتوفـــرة  البدائـــل  للمريـــض  شـــرحه 
والمخاطـــر لتلـــك البدائـــل والمخاطـــر المحتملـــة لعدم 
إجـــراء العملية واحتمالية النجـــاح، وإعطاؤه الوقت الكافي 

للقـــراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

فـــت عاليـــة  شـــرح كاٍف لإلجـــراء أو العمليـــة، ولمـــاذا ُصنِّ
دقيـــق بشـــكل  المحتملـــة  والمضاعفـــات  الخطـــورة 

جزء خاص بالعمليات أو 
اإلجراء عالي الخطورة

اسم الموظف الثالثي 
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

ثانًيا: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء طبي أو جراحة(
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الشرح المحتوى

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء أو العملية الجراحيـــة ومضاعفاتها 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعطي الوقـــت الكافي للشـــرح ولطرح 
األســـئلة وتفويـــض المؤسســـة الطبيـــة بالتخلـــص مـــن 
األنســـجة أو األعضاء المســـتأصلة وفًقا للشريعة اإلسالمية، 

أو إمكانيـــة حفظهـــا لألغـــراض التعليميـــة عنـــد الحاجة.

إفادة المريض

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي أو من يمثله / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة القائم بالترجمة 
)حسب الحاجة(

يخصص قســـم من النموذج لتوقيـــع الطبيب أو األخصائي 
للتدخـــل بعمـــل إجـــراء أو جراحة بشـــكل طـــارئ للحفاظ 

علـــى حياة المريـــض أو عضو مـــن أعضائه.
يحتـــوي على إقـــرار اثنين مـــن طبيبيـــن مختصين  كحد 
أدنـــى أحدهم مـــن ذوي االختصاص: االســـم الثالثي - الرمز 

الوظيفـــي - التوقيـــع - التاريخ والوقت

في الحاالت الطارئة

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت الشاهد 

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي.

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه أو 
العالجيـــة الخطـــة  تقتضيـــه  مـــا  حســـب 

مدة صالحية النموذج

تابع - ثانًيا: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء طبي أو جراحة(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب الثالثـــي أو 
المختـــص / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصـــال

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب
رقم السجل الطبي

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
العالجـــي بالصدمـــة الكهربائيـــة وعـــدد الجلســـات ومدة 
العالج، ونتائجـــه المحتملة؛ باللغتين العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

العربيـــة  باللغتيـــن  تفصيليـــة  معلومـــات  يشـــمل 
واإلنجليزية عـــن تفاصيل توضيحه لإلجـــراء الطبي، والنتائج 
والمضاعفـــات المحتملـــة، وتفاصيـــل دقيقـــة عـــن طريقة 
إعطاء الجلســـات العالجية بالصدمـــات الكهربائية  الفوائد 
بالصدمـــة  المتعلقـــة  والمخاطـــر  المحتملـــة،  والبدائـــل 
الكهربائية، وأنه قد تم شـــرحه للمريض أو وليه الشـــرعي 
)مع توضيـــح أهلية المريض في حـــال كان المريض كامل 
األهليـــة مـــن ناحية طبيـــة وشـــرعية(، وإعطاؤهـــم الوقت 

األســـئلة. للقـــراءة وطرح  الكافي 

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

ثالًثا: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء العالج بالصدمات الكهربائية - التخليج 
الكهربائي للمرضى النفسيين(.
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الشرح المحتوى

معلومات تفصيليـــة تحتوي على عبـــارات قانونية تتعلق 
بفهم المريـــض، ومدى أهليته بالتوقيع أو وليه الشـــرعيأ 
و من يمثلـــه لإلجراء الطبي، ومضاعفاتـــه المحتملة، وأنه 

أعطي الوقت الكافي للشـــرح وطرح األســـئلة.

إفادة المريض

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي/ صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة وتعهد المترجم 
)حسب الحاجة(

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

عالية درجة السرية

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه 

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
الجلســـات بعـــدد  يحـــدد 

مدة صالحية النموذج

تابع - ثالًثا: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء العالج بالصدمات الكهربائية - 
التخليج الكهربائي للمرضى النفسيين(.
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص   
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى حقول توضح صاحـــب الصالحية بالتفويـــض )المريض 
أو ولّيـــه وصلـــة القرابة بـــه(، وتوضيح عام لإلجـــراء العالجي 
الكيمـــاوي ونتائجـــه المحتملـــة بكونـــه عالجـــً جذريـــً أو 
مســـاعدًا جديدًا أو تلطيفيً، وتفاصيـــل كل ذلك باللغتين 

واإلنجليزية. العربيـــة 

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء تشـــمل حالـــة المريض، 
وطبيعـــة اإلجـــراء الطبـــي بالعـــالج الكيمـــاوي، وفوائـــده 
والنتائـــج  الصلـــة  ذات  والمخاطـــر  والبدائـــل  المحتملـــة، 
والمضاعفـــات المحتملـــة، وتفاصيـــل دقيقة عن شـــفافية 
شـــرحه للمريـــض، وإعطائه الوقت الكافـــي للقراءة وطرح 

. سئلة أل ا

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمـــه لإلجراء الطبي المشـــار إليـــه، ومضاعفاته 
المحتملـــة، واالحتـــرازات المطلوبة قبل وبعـــد اإلجراء، وأنه 

ُأعطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح األســـئلة.

إفادة المريض

رابًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات العالج الكيماوي(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
العـــالج بجلســـات  مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي. عند طلبه

تابع - رابًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات العالج الكيماوي(
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الشرح المحتوى

الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو ولّيـــه وصلـــة القرابة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
العالجـــي اإلشـــعاعي، ونتائجـــه المحتملـــة بكونـــه عالجً 
جذريً أو مســـاعدًا جديـــدًا أو تلطيفيـــً، وتفاصيل كل ذلك 

العربيـــة واإلنجليزية. باللغتيـــن 

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء تشـــمل حالـــة المريض، 
وفوائـــده  اإلشـــعاعي  بالعـــالج  الطبـــي  اإلجـــراء  وطبيعـــة 
والنتائـــج  الصلـــة  ذات  والمخاطـــر  والبدائـــل  المحتملـــة، 
والمضاعفات المحتملة، واالحتـــرازات المطلوبة قبل وبعد 
اإلجـــراء، وتفاصيـــل دقيقـــة عن شـــفافية شـــرحه للمريض 

وإعطائـــه الوقـــت الكافي للقـــراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

خامًسا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات العالج اإلشعاعي(
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الشرح المحتوى

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمـــه لإلجراء الطبي المشـــار إليـــه، ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - خامًسا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات العالج اإلشعاعي(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة علـــى أن يحتـــوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
العالجـــي الغســـيل الكلـــوي وأن هـــذا اإلجـــراء هـــو إلزالـــة 
الفضـــالت والســـوائل من الجســـم، وليس للعـــالج الجذري 
للفشـــل الكلوي، وتفاصيـــل كل ذلك باللغتيـــن العربية 

إلنجليزية وا

صيغة التفويض العامة

العربيـــة  باللغتيـــن  تفصيليـــة  معلومـــات  يشـــمل 
الغســـيل  إلجـــراء  توضيحـــه  تفاصيـــل  عـــن  واإلنجليزيـــة 
الكلـــوي، ومضاعفاته، والمخاطر المحتمـــل حدوثها أثناء 
وبعـــد الغســـيل الكلـــوي، والفوائـــد المحتملـــة والبدائل 
والمخاطـــر ذات الصلـــة علـــى المـــدى البعيـــد والقريـــب، 
وتفاصيل دقيقة عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض وإعطائه 

الوقـــت الكافـــي للقـــراءة وطـــرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

سادًسا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات الغسيل الكلوي(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي او من ينوبه

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
الجلســـات بعدد  مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - سادًسا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات الغسيل الكلوي(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
العالجـــي الغســـيل البريتونـــي، وأن هـــذا اإلجراء هـــو إلزالة 
الفضـــالت والســـوائل من الجســـم، وليس للعـــالج الجذري 
للفشـــل الكلوي، وتفاصيـــل كل ذلك باللغتيـــن العربية 

واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
البريتونـــي،  الغســـيل  إلجـــراء  توضيحـــه  تفاصيـــل  عـــن 
ومضاعفاتـــه، والمخاطـــر المحتمـــل حدوثهـــا أثنـــاء وبعد 
الغســـيل الكلوي، والفوائد المحتملة والبدائل والمخاطر 
ذات الصلـــة على المدى البعيد والقريـــب، وتفاصيل دقيقة 
عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض وإعطائه الوقـــت الكافي 

األســـئلة. وطرح  للقراءة 

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

سابًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات الغسيل الصفاقي/البريتوني(
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اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
العالجي باالجـــراء  مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - سابًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات الغسيل الصفاقي/البريتوني(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو ولّيـــه وصلـــة القرابة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
الطبـــي للفحـــص باســـتخدام مـــواد مشـــعة ســـواًء عن 
طريـــق الوريـــد أو الفم، أو غيـــر ذلك، وعمـــل أي فحص آخر 
يتعلق بهـــذا اإلجراء وتفاصيـــل كل ذلك باللغتيـــن العربية 

واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيل توضيحه إلجـــراءات الفحص بالمواد المشـــعة 
ومضاعفاتهـــا والمخاطـــر المحتمـــل حدوثهـــا أثنـــاء وبعد 
البـــت في اإلجـــراء الطبـــي، والفوائـــد المحتملـــة والبدائل 
و مخاطرهـــا ذات الصلـــة علـــى المـــدى البعيـــد والقريب، 
وتفاصيل دقيقة عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطائه 

الوقـــت الكافـــي للقراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

ثامًنا: )الموافقة المشفوعة بالعلم لتلقي فحوصات تشخيصية في الطب النووي(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
الجلســـات بعدد  مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

 تابع - ثامًنا: )الموافقة المشفوعة بالعلم لتلقي فحوصات تشخيصية
في الطب النووي(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتين العربية واإلنجليزية؛ على أن يحتوي الشـــرح على 
إقرار حقـــول توضح صاحـــب الصالحية بالتفويـــض )المريض 
أو وليـــه وصلـــة القرابـــة بـــه(، وتوضيح عـــام إلجـــراء طبيعة 
التصويـــر الطبـــي، ونوع األشـــعة، والصبغة المســـتخدمة؛ 

كل ذلـــك باللغتين العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عن تفاصيل توضيحية إلجـــراءات التصوير الطبي، والصبغة 
ن هذا  المســـتخدمة والمخاطـــر ذات الصلة، علـــى أن ُيضمَّ
اإلجراء جدوالً يحوي أســـئلة مســـحية لجميـــع المعلومات 
الضروريـــة ذات العالقـــة )بنعـــم / أو ال( )checklist( ومـــكان 
حقن الصبغـــة، ونوعها، وحجم المـــادة المحقونة والفوائد 
المحتملـــة والبدائـــل والمخاطـــر ذات الصلـــة، وتفاصيـــل 
دقيقـــة عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطائـــه الوقت 

الكافـــي للقراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

 تاسًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التصوير الطبي بصبغات
وسائط التباين(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
باألجـــراء المتخـــذ فقط مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

 تابع - تاسًعا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التصوير الطبي بصبغات
وسائط التباين(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتين العربية واإلنجليزية؛ على أن يحتوي الشـــرح على 
إقرار حقـــول توضح صاحـــب الصالحية بالتفويـــض )المريض 
أو وليـــه وصلـــة القرابـــة بـــه(، وتوضيح عـــام إلجـــراء طبيعة 
التصويـــر الطبـــي، ونوع األشـــعة، والصبغة المســـتخدمة؛ 

كل ذلـــك باللغتين العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيل توضيحية إلجـــراءات التصوير الطبـــي بالرنين 
المغناطيســـي، على أن ُيضمـــن هذا اإلجراء جـــدوالً يحوي 
أســـئلة مســـحية لجميع المعلومات الضرورية ذات العالقة 
)بنعـــم / أو ال( وقائمـــة أخـــرى لتدقيـــق إجـــراءات الســـالمة 
دقيقـــة  وتفاصيـــل   ،)Checklist( الصلـــة  ذات  والمخاطـــر 
عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطائه الوقـــت الكافي 

األســـئلة. وطرح  للقراءة 

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

 عاشًرا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التصوير الطبي
 بالرنين المغناطيسي(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

 تابع - عاشًرا: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التصوير الطبي
 بالرنين المغناطيسي(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلـــة القرابـــة بـــه(، مع وجـــود حقول 
للزوجين ســـويً تشـــير لهما بعلمهما بإجـــراءات اإلخصاب 
المخبـــري، ونقـــل المشـــيج المخَصـــب للبـــوق الرحمـــي، 

وتفاصيـــل كل ذلـــك باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء تشـــمل حالـــة المريضة، 
وطبيعـــة اإلجـــراء الطبـــي، وفوائـــده المحتملـــة والبدائل 
دقيقـــة  وتفاصيـــل  المحتملـــة،  والمضاعفـــات  والنتائـــج 
عـــن شـــفافية شـــرحه للمريضة وإعطـــاء الزوجيـــن الوقت 

الكافـــي للقـــراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

معلومات تفصيليـــة تحتوي على عبـــارات قانونية تتعلق 
ومضاعفاتـــه  إليـــه  المشـــار  الطبـــي  لإلجـــراء  بفهمهمـــا 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة الزوج والزوجة

 الحادي عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلقرار عمل أطفال األنابيب
ونقل / »إرجاع« األجنة(
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الشرح المحتوى

اسم الزوج الثالثي
اسم الزوجة الثالثي

التوقيع
وال يعتد بالولي هنا لكليهما

التاريخ / الوقت

توقيع الزوجين

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشهود
ُيَفّضـــل أن يكونـــوا من 

المريض. أقـــارب 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

 تابع - الحادي عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلقرار عمل أطفال األنابيب
ونقل / »إرجاع« األجنة(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
المتعلـــق بالتبرع بالعضـــو أو النســـيج، وتفاصيل كل ذلك 

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء تشـــمل حالـــة المريض، 
وطبيعـــة العمـــل الطبـــي المتعلـــق بالتبـــرع بالعضـــو أو 
النســـيج، والنتائج المترتبة على ذلـــك، والبدائل والمخاطر 
ذات الصلـــة، والمضاعفـــات المحتملـــة، وتفاصيـــل دقيقة 
عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطائه الوقـــت الكافي 
للقراءة وطرح األســـئلة وشـــرح األخطار النفسية المحتملة 
الصحيـــة  المشـــاكل  التبـــرع  عمليـــة  علـــى  والمترتبـــة 
المتوفـــرة  للمتبرع،والبدائـــل  المتوقعـــة  المســـتقبلية 
للمتلقـــي، وحق المتبرع بأن ينســـحب مـــن عملية التبرع 

فـــي أي وقت.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

الثاني عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التبرع بعضو أو نسيج(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

صفة المتبرع بالنسبة 
للمريض

األهلية الشرعية 
للمتبرع

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشهود
ُيَفّضـــل أن يكونـــوا من 

المريض. أقـــارب 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - الثاني عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التبرع بعضو أو نسيج(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
المتعلـــق بزراعـــة عضـــو أو نســـيج، وتفاصيـــل كل ذلـــك 

واإلنجليزية. العربيـــة  باللغتيـــن 

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء تشـــمل حالـــة المريض، 
أو  العضـــو  بزراعـــة  المتعلـــق  الطبـــي  العمـــل  وطبيعـــة 
النســـيج، والنتائج المترتبة على ذلـــك، والبدائل والمخاطر 
ذات الصلـــة والمضاعفـــات المحتملـــة وتفاصيـــل دقيقـــة 
عن شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطاؤه الوقـــت الكافي 
للقـــراءة وطرح األســـئلة وشـــرح التاريخ المرضـــي للمتبرع 

وحالـــة وعمـــر العضو المتبـــرع به.
ال  والتـــي  المعديـــة  األمـــراض  بعـــض  انتقـــال  احتماليـــة 
يمكـــن التنبؤ بها مـــن قبل المتبـــرع، واألخطار النفســـية 
واالجتماعيـــة المترتبة على هذه العمليـــة، ومعدل البقاء 
المتوقـــع علـــى قيد الحيـــاة والمـــدة المتوقعـــة والفعلية 
للبقـــاء فـــي المستشـــفى، والنســـبة المتوقعـــة لرفض 
طة  الجســـم للعضو، والتكلفـــة المحتملة لألدويـــة المثبِّ

ا(. نيـــن صحّيً للمناعـــة )للمرضـــى غيـــر المؤمَّ

توضيح طبيب األعضاء 7

الثالث عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء عملية زراعة عضو أو نسيج(

  7- دليل إجراءات زراعة األعضاء في المملكة العربية السعودية – اإلصدار الثاني 2014م.
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الشرح المحتوى

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشهود
ُيَفّضـــل أن يكونـــوا من 

المريض. أقـــارب 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

 تابع - الثالث عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء عملية زراعة
عضو أو نسيج(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
المتعلـــق بنقـــل الـــدم أو مشـــتقاته كل ذلـــك باللغتيـــن 

واإلنجليزية. العربيـــة 

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء المتعلـــق بنقل الـــدم أو 
مشـــتقاته تشـــمل حالـــة المريـــض وحاجتـــه لنقـــل الدم 
ومشـــتقاته، واألســـباب المتعلقة والنتائـــج المترتبة على 
والمضاعفـــات  الصلـــة  ذات  والمخاطـــر  والبدائـــل  ذلـــك، 
المحتملة، وتفاصيل دقيقة عن شـــفافية شرحه للمريض، 

وإعطائـــه الوقـــت الكافي للقـــراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح وطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

الرابع عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات نقل الدم أو / ومشتقاته(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - الرابع عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات نقل الدم أو / ومشتقاته(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتين العربية واإلنجليزية؛ على أن يحتوي الشـــرح على 
إقـــرار حقول توضح صاحب الصالحيـــة بالتفويض )المريض أو 
وليـــه وصلة القرابة بـــه(، وتوضيح عام لإلجـــراءات المتعلقة 
بالتخديـــر أو التهدئـــة وطبيعـــة ونـــوع هذا اإلجـــراء )التخدير 
التخديـــر   - المناطقـــي   / الموضعـــي  التخديـــر   - العـــام 
الشـــوكي - التخديـــر حـــول الجافيـــة - التهدئـــة بالعقاقير( 

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيـــل توضيحـــه لإلجـــراء؛ تشـــمل حالـــة المريض، 
وطبيعـــة العمـــل الطبـــي المتعلـــق بإجـــراءات التخديـــر، 
والنتائـــج المترتبـــة علـــى ذلـــك، والبدائـــل والمخاطر ذات 
الصلـــة، والمضاعفـــات المحتملـــة، وتفاصيـــل دقيقـــة عن 
الكافـــي  الوقـــت  شـــفافية شـــرحه للمريـــض، وإعطائـــه 

األســـئلة. للقـــراءة وطرح 

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

قانونيـــة  عبـــارات  علـــى  تحتـــوي  تفصيليـــة  معلومـــات 
تتعلـــق بفهمه لإلجـــراء الطبي المشـــار إليـــه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح لطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض

الخامس عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التخدير / التهدئة(

عام / التخدير الموضعي )المناطقي( / التخدير النصفي )الشوكي( / التخدير حول الجافية / التهدئة
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - الخامس عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم إلجراءات التخدير / التهدئة(

عام / التخدير الموضعي )المناطقي( / التخدير النصفي )الشوكي( / التخدير حول الجافية / التهدئة



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
59

الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو الموظـــف 
المختـــص الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
على توضيح قانونـــي كاٍف للبيانات المطلوبة، واألســـباب 

المتعلقـــة بطلبهـــا باللغتين العربيـــة واإلنجليزية.
البيانات المطلوبة

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

الختم الرسمي

توقيع مدير شئون 
المرضى

 السادس عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على التصريح بمعلومات
أو بيانات المريض خارج نطاق سلسلة الرعاية الطبية المباشرة( 

على ان ال يتم افشاء جميع اسرار المريض وان يكون االفشاء فقط لما قصد له:
اإلبالغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، وال يجوز االفشاء في هذه . 1

الحالة اال للجهات الرسمية المختصة.
اإلبالغ عن مرض ساري او معدي.. 2
دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنية.. 3
حماية المريض أو االخرين من أي خطورة.. 4
إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيدًا لعالجه.. 5
إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. 6
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 تابع - السادس عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على التصريح بمعلومات
 أو بيانات المريض خارج نطاق سلسلة الرعاية الطبية المباشرة( 

على ان ال يتم افشاء جميع اسرار المريض وان يكون االفشاء فقط لما قصد له:
اإلبالغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، وال يجوز االفشاء في هذه . 1

الحالة اال للجهات الرسمية المختصة.
اإلبالغ عن مرض ساري او معدي.. 2
دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو بكيفية ممارسته المهنية.. 3
حماية المريض أو االخرين من أي خطورة.. 4
إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيدًا لعالجه.. 5
إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية. 6

الشرح المحتوى

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريخ / القســـم / الجناح / اســـم الطبيب أو الموظف المختص 
الثالثي / الرمز الوظيفـــي / رقم االتصال.

معلومات تفصيلية عن 
الجهة / القسم / الطبيب

وضع بنود لإلجراءات الطبية الشائعة التي يتم رفضها ومنها:
رفض نقل الدم ومشتقاته. 	
رفض الفحص السريري. 	
رفض العالج.. مع توضيح نوع العالج. 	
رفض اإلجراء الجراحي.. مع التوضيح. 	
رفض أخذ عينات للفحص.. مع التوضيح. 	
رفض الفحوصات اإلشعاعية.. مع التوضيح. 	

مـــع عبـــارات قانونيـــة مناســـبة إلخـــالء مســـؤولية المؤسســـة 
الطبيـــة والعامليـــن بهـــا ألّي مضاعفـــات قد تحصـــل نتيجة لهذا 
الرفض لســـير اإلجراءات الطبيـــة؛ باللغتين العربيـــة واإلنجليزية.

البيانات المطلوبة

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

ُيستثنى من ذلك الحاالت الخاصة إلنقاذ الحياة أو األعضاء. استثناءات

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد ان وجد 

يجب أال تتجاوز 30 يوًما من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

السابع عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على رفض العالج والفحوصات (
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

رقم الموافقة على 
البحث العلمي من 

لجنة البحث واألخالقيات 
للبحوث العلمية.

باللغتين العربية واإلنجليزية؛ على أن يحتوي الشـــرح على 
إقـــرار حقول توضح صاحب الصالحيـــة بالتفويض )المريض أو 
وليـــه وصلة القرابة بـــه(، وتوضيح عام لإلجـــراءات المتعلقة 

بالدراســـة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيل توضيحه لإلجـــراء المتعلق بالبحـــث العلمي، 
العملـــي،  البحـــث  فـــي  الطبيـــة  المؤسســـة  وسياســـة 
العربيـــة  باللغتيـــن  منهـــا  نســـخة  المريـــض  )وإعطـــاء 
واإلنجليزيـــة(، مـــع وصـــف دقيق ألهـــداف وإجراءات الدراســـة 
العلميـــة والنتائج المترتبة على ذلـــك، والبدائل والمخاطر 
ذات الصلـــة، والمضاعفات المحتملـــة، والخدمات المقدمة 
للمريـــض فـــي المقابـــل، وتفاصيـــل دقيقة عن شـــفافية 
شـــرحه للمريـــض، وإعطائه الوقت الكافـــي للقراءة وطرح 
األســـئلة. وأنـــه من حقـــه إنهـــاء المشـــاركة في الدراســـة 
واالنســـحاب، وأن ذلـــك لـــن يؤثـــر علـــى الخدمـــات الطبية 

للمريض.  المقدمـــة 
مع شـــرح دور المريض في البحث، وإعالمـــه بالحفاظ على 

المعلومات. وأمان  سرية 

توضيح الباحث

الثامن عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على المشاركة في دراسة بحثية(
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الشرح المحتوى

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الباحث الذي قام 
بأخذ الموافقة

معلومات تفصيليـــة تحتوي على عبـــارات قانونية تتعلق 
بفهمه لإلجـــراء الطبي والبحثي المشـــار إليه ومضاعفاته 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح لطرح 

سئلة أل ا

إفادة المريض

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد ان لزم 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - الثامن عشر: )الموافقة المشفوعة بالعلم على المشاركة في دراسة بحثية(
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الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً. رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية، وبخط عريض وواضح. عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو الموظـــف 
المختـــص الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

وضـــع بنـــود لإلجـــراءات البيانيـــة والمعلوماتيـــة المزمـــع 
اســـتخدامها ومـــن ذلـــك:

الصور الفوتوغرافية. 	
الصور الرقمية. 	
التسجيل بالفيديو. 	
التسجيل الرقمي. 	
التسجيل السينمائي. 	
تخزين البيانات واسترجاعها. 	
البـــث الفضائـــي )الحـــي والمســـجل( أو عـــن طريق  	

العنكبوتيـــة الشـــبكة 
جهة البث وحدود وتفاصيل البث. 	

مع عبارات قانونية مناســـبة إلخالء مســـؤولية المؤسســـة 
الطبيـــة والعاملين بها بتفويض المريض لهم باســـتخدام 
هـــذه الوســـائط ضمـــن إطـــار الجهـــات المحدد لهـــا ضمن 
االتفاق فقـــط )صحف - مجالت بحثية – كتـــب طبية - قنوات 
بث فضائي – الشـــبكة العنكبوتية.. الخ(، وتفاصيل دقيقة 
عن شـــفافية شـــرح الجهة/الفرد للمريض، وإعطائه الوقت 
الكافـــي للقـــراءة وطـــرح األســـئلة. وأنـــه مـــن حقـــه إنهاء 
المشـــاركة فـــي االتفاقيـــة واالنســـحاب في أّي وقـــت، وأن 
ذلـــك لن يؤثـــر على الخدمـــات الطبية المقدمـــة للمريض 

واإلنجليزية. العربيـــة  باللغتين 

البيانات المطلوبة

الغرض

التاسع عشر: )الموافقة المشفوعة بإبراء الذمة والعلم على التصوير الفوتوغرافي 
والرقمي والتسجيل السينمائي والفيديو، واستخدام وتخزين واسترجاع هذه البيانات(
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة المترجم

إخالء المسؤولية 
والتعهد بعدم بيان 

هوية المريض وعدم 
استخدامها لغير الغرض 

المتفق عليه.

الشاهد األول: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت
الشاهد الثاني: االسم الرباعي - التوقيع - التاريخ والوقت

الشاهد 

يجب أال تتجاوز 30 يومً من تاريخ التوقيع عليه مدة صالحية النموذج

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

تابع - التاسع عشر: )الموافقة المشفوعة بإبراء الذمة والعلم على التصوير الفوتوغرافي 
والرقمي والتسجيل السينمائي والفيديو، واستخدام وتخزين واسترجاع هذه البيانات(
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العشرين: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء طبي لألسنان(

الشرح المحتوى

وفق المعمول به رسميً رمز المؤسسة الطبية

باللغتين العربية واإلنجليزية وبخط عريض وواضح عنوان اإلذن الطبي

التاريـــخ / القســـم / الجنـــاح / اســـم الطبيـــب أو المختص 
الثالثـــي / الرمـــز الوظيفـــي / رقـــم االتصال.

معلومات تفصيلية 
عن الجهة / القسم / 

الطبيب

باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة؛ علـــى أن يحتوي الشـــرح 
علـــى إقـــرار حقـــول توضـــح صاحـــب الصالحيـــة بالتفويض 
)المريـــض أو وليـــه وصلة القرابـــة به(، وتوضيح عـــام لإلجراء 
الطبي والجراحي لألســـنان، وتفاصيلهـــا باللغتين العربية 

واإلنجليزية.

صيغة التفويض العامة

يشـــمل معلومات تفصيلية باللغتين العربية واإلنجليزية 
عـــن تفاصيل توضيحه لإلجـــراء الطبي والجراحي لألســـنان 
دقيقـــة  وتفاصيـــل  المحتملـــة،  والمضاعفـــات  والنتائـــج، 
تشـــمل حاجة المريض للتخدير والتهدئـــة، وكذلك الخطة 
للمريـــض،  شـــرحه  شـــفافية  توضـــح  وكذلـــك  العالجيـــة، 

وإعطائـــه الوقـــت الكافي للقـــراءة وطرح األســـئلة.

توضيح الطبيب

اسم الموظف الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

توقيع الطبيب الذي قام 
بأخذ الموافقة

معلومات تفصيليـــة تحتوي على عبـــارات قانونية تتعلق 
بفهـــم المريـــض لإلجـــراء الطبـــي لألســـنان ومضاعفاتـــه 
المحتملـــة، وأنـــه ُأعِطـــي الوقـــت الكافي للشـــرح لطرح 

. سئلة أل ا

إفادة المريض
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الشرح المحتوى

اسم المريض الثالثي
التوقيع

اسم الولي أو من يمثله الثالثي / صلة قرابته
التوقيع

التاريخ / الوقت

توقيع المريض أو الولي 
الشرعي

االسم الثالثي
الرمز الوظيفي

التوقيع
التاريخ / الوقت

إفادة القائم بالترجمة

توقيع المريض باستالم 
نسخة من نموذج اإلذن 

الطبي عند طلبه.

يجـــب أال تتجـــاوز 30 يومـــً مـــن تاريـــخ التوقيـــع عليـــه او 
فقط االجـــراء  مدة صالحية النموذج

تابع - العشرين: )الموافقة المشفوعة بالعلم على إجراء طبي لألسنان(
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نموذج مبســـط لعمل آلية موحدة لإلذن الطبي 
المنشأة:  داخل 

أوالً: الغرض:
توحيد آلية اإلذن الطبي للمنشآت الصحية.

ثانيً: السياسات واإلجراءات: 

يجب على المنشآت الصحية توفير بيئة مناسبة لمقابلة المريض ألخذ اإلذن الطبي.. 1

علـــى المنشـــآت الصحية وضع السياســـات واإلجـــراءات الواجـــب اتباعها عنـــد توقيع / أو . 2

الطبي. اإلذن  توقيـــع  عدم 

يجـــب على المنشـــآت الصحية تعريف الممارســـين الصحييـــن، وتمكينهم من تطبيق . 3

سياســـات وإجراءات اإلذن الطبي.

يجـــب أن يتم شـــرح اإلجراء الطبي ِمـــن ِقَبل الطبيب المعالج، أو مـــن ينوب عنه قبل أخذ . 4

اإلذن الطبـــي من المريـــض، أو من يمثلـــه أو ولّيه. 

علـــى المنشـــآت الصحية اتبـــاع آلية تتيح التأكد مـــن إيصال المعلومـــات الخاصة لإلجراء . 5

الطبـــي للمريض أو من يمثله أو ولّيه بطريقة ســـهلة وميســـرة قبل أخـــذ اإلذن الطبي.

يجب مراعاة حقوق وواجبات المريض أو من يمثله أو وليه عند أخذ اإلذن الطبي.. 6

يجب على المنشآت الصحية حماية حقوق الممارسين الصحيين.. 7

ثالثً: اإلجراءات:

مـــكان المقابلـــة لـــإلذن الطبـــي: مكتـــب أو عيادة قســـم اإلســـعاف والطـــوارئ أو في . 1

الجنـــاح أو فـــي غرفـــة المريـــض أو فـــي العيـــادة بحســـب مـــا يتناســـب مـــع الحالـــة، 

وبمـــا هـــو متـــاح.

التهيئة المناسبة للمكان بمختلف وسائل الراحة. . 2

مراعاة خصوصية المريض.. 3

سهولة وصول المريض للمكان أو الوصول الى المريض .. 4

حضور الفريق الطبي المعني فقط، ومن يرغب المريض من ذويه.. 5
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احتياجات ال بد من توافرها:

توفير الوسائل التعليمية والمجسمات لشرح اإلجراءات الطبية للمريض. 	
رسوم توضيحية لإلجراء في وثيقة اإلذن الطبي؛ إذا لزم األمر.  	
فـــي حالـــة زرع أدوات أو أجهزة في جســـم المريض تعـــرض األدوات أو األجهـــزة أو صور لها  	

أثناء أخـــذ اإلذن الطبي.
وجود أداة عرض لتوضح طبيعة اإلجراء الطبي. 	
توفيـــر الوثيقـــة )إلكترونيـــة أو ورقيـــة( التخـــاذ اإلذن الطبـــي وجميـــع األدوات المكتبيـــة  	

الالزمـــة.

رابعً: الفريق الطبي:

الطبيب المعالج الذي سيقوم باإلجراء الطبي أو من ينوب عنه.. 1

فـــي حالـــة الحاجة ألكثر مـــن تخصص يجب حضـــور الطبيـــب المعالج أو مـــن ينوب عنه . 2

المشـــاركة. التخصصات  من 

أعضاء الفريق الطبي المشارك في اإلجراء الطبي من التخصصات األخرى.. 3

مترجـــم مختـــص في حـــال عدم قـــدرة الطبيـــب والمريـــض التحـــدث بنفـــس اللغة أو . 4

متخصـــص فـــي لغة اإلشـــارة إن لـــزم األمر.

مدير الحاالت أو من يقوم مقامه لترتيب المقابلة. . 5

مراعاة عدم حضور أي من الفريق الطبي ال يرغب المريض بحضوره.. 6

التأكيد على عدم تكليف غير المختص للقيام بشرح اإلذن الطبي... 7

أخالقيات الفريق الطبي:

السرية وعدم إفشاء أسرار المريض. 	
عدم انتهاك خصوصية المريض. 	
توصيـــل المعلومة بطريقـــة الئقة ومهنية. وعدم اســـتخدام المصطلحـــات الطبية غير  	

المفهومة.
التأكـــد من فهـــم المريض لإلجراء الطبي. وشـــرح العالج والخطة العالجية بشـــكل واٍف،  	

والخيـــارات المتاحـــة بطريقة مبســـطة ومفهومة.
إشعار المريض بأهمية رأيه، وأنه شريك في الخطة العالجية. 	
عدم وجود مرافقين مع المريض ال يرغب في وجودهم أثناء النقاش.  	
عدم تهويل المضاعفات المتوقعة، أو تهوينها أو المبالغة في ِذْكر فوائد العالج. 	
عدم إجبار المريض التخاذ أي قرار. وبذل الجهد في نصح المريض. 	
ـــع عليهـــا المريض في  	 التأكـــد مـــن تطابـــق اإلجـــراء الطبـــي مـــع المعلومات التـــي وقَّ

اإلقـــرار الطبـــي.



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
70

مـــع مراعـــاة عدم وجود التعارض فـــي آراء الفريق الطبي أمام المريـــض أو الحديث بغير لغته.
وعـــدم القيام بأي إجراء لم يتم التوقيـــع بالموافقة عليه.

 
الحوار والنقاش

المهارات الحوارية واالتصالية للفريق الطبي مع المرضى. 	
اختيار الوقت المناسب إلجراء الحوار للمريض والفريق الطبي. 	
يكون الطبيب المعالج في وضع مريح لطلب اإلذن للمريض. 	
مراعاة التواصل المهني بأسلوب واضح ومناسب ومفهوم للمريض أو من يمثله أو ولّيه. 	
التأكد من فهم المريض لإلجراء الطبي. 	
تعريف الفريق الطبي بنفسه للمريض. وإبراز بطاقات العمل، والتأكد من هوية المريض. 	
التأكد من فهم المريض لإلجراء الطبي، واستيضاح ذلك منه قبل توقيعه. 	
استئذان المريض بشرح اإلجراء الطبي. 	

التصرفات السلبية المتوقعة من المريض، وكيفية التعامل معها:

البكـــاء )التعاطف مع المريض، والتخفيف عنه(. 	
رفع الصوت )التحلي بالهدوء والتعاطف مع المريض وتهدئته بطريقة مناسبة(. 	
االعتـــداء علـــى الفريـــق الطبـــي )تدابيـــر احترازيـــة مســـبقة كوجـــود األمن فـــي مكان  	

قريـــب إذا دعـــت الحاجـــة(.

ما يجب ذكره من مضاعفات اإلجراء ونسبة االستجابة المتوقعة والبدائل العالجية:

جميـــع المضاعفـــات الجســـيمة التـــي قد تحـــدث بنســـبة تزيـــد عـــن 1% والمضاعفات  	
البســـيطة التـــي تحـــدث بنســـبة تزيد عـــن %5.

المضاعفـــات التي تحدث مباشـــرة بعد اإلجـــراء والمضاعفات التي تحـــدث الحًقا وخالل 30  	
يـــوم كحـــد اقصى مـــن تاريـــخ اجـــراء التدخـــل العالجي.

نسبة االستجابة )نجاح اإلجراء( المتوقعة.  	
البدائـــل العالجيـــة األخـــرى المتاحـــة فـــي نفـــس المنشـــأة أو فـــي غيرهـــا بحســـب  	  -4

المعلومـــات المتاحـــة للفريـــق.
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خامسً: المريض:  
شروط َمن يحق أخذ إذنه للعالج:

المريض ذكًرا كان أم أنثى في حالة األهلية والوعي الكامل.. 1

أحد الوالدين في حالة الطفل، ويفضل األب.. 2

في حالة أن المريض في غيبوبة، وال يوجد أقارب للمريض، وإجماع طبيبين مختصين في . 3

نفس االختصاص على وجوب التدخل العالجي، ويتم إشعار المريض بذلك بعد التدخل.

في حالة طفل لديه والدان منفصالن ُيؤخذ القرار من الولي على الطفل )الرجوع للجزء . 4

الخاص بالولي في اإلذن الطبي(.

حقوق المريض في اإلذن الطبي

المريض له الحق في اختيار الطبيب المعالج بحسب إمكانيات المنشأة الصحية المتاحة وسياسة . 1
العمل المتبعة في توزيع الحاالت على االطباء. 

يحق للمريض العالج الالزم لحالته، واحترام حقه في الرفض والتدخل في حالته في حالة الدواعي . 2
إلنقاذ الحياة والتدخل االسعافي او العالج االلزامي. عدم إهماله إذا رفض أّيًا من اإلجراءات الطبية.

المعلومات . 3 بحسب  غيرها  في  أو  المنشأة،  نفس  في  المتاحة  األخرى  العالجية  البدائل  معرفة 
المتوفرة  للفريق المعالج.

يحق للمريض أخذ رأي طبي من طبيب آخر بحسب إمكانيات  وتوفر الخدمات الصحية المناسبة.. 4
المضاعفات . 5 تشمل  أن  على  حدوثها،  نسبة  مع  المتوقعة  المضاعفات  جميع  للمريض  يشرح 

الجسيمة التي تحدث بنسبة 1% أو أكثر والمضاعفات البسيطة التي تزيد على %5.
إعطاؤه مهلة زمنية مناسبة للتفكير قبل اتخاذ قرار باإلذن الطبي وبما  يتناسب مع حالته.. 6
إلغاء اإلذن باإلجراء الطبي بعد توقيعه... 7

 
واجباته في اإلذن الطبي:

وجوب التوقيع على نموذج اإلذن الطبي سواء كان بالقبول أو بالرفض.. 1
ضرورة القراءة المتأنية لإلقرار، وفهم اإلجراءات الطبية، واالستفسار عنها قبل التوقيع.. 2
المرضي . 3 والتاريخ  الصحية  المشكالت  عن  وليه  أو  يمثله  من  أو  المريض  إفصاح  ضرورة 

الذي يؤثر على اإلجراء الطبي.
االلتزام بالتعليمات الطبية المتعلقة و الالزمة لإلجراء الطبي.. 4
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النتيجة القبول أو الرفض

اإلجراءات والتعامل بعد موافقة المريض
توثيق الموافقة خطّيًا بوضوح في ملف المريض. 	
البدء في تجهيز المريض لإلجراء الطبي.  	
مراعاة الدعم النفسي والديني للمريض.. 	

اإلجراءات والتعامل بعد رفض المريض:
احتـــرام قـــرار المريـــض أو من يمثلـــه أو وليه. مع مراعـــاة بذل الجهد فـــي تقديم النصح  	

الالزم. الطبي 
إعادة شرح اإلجراء الطبي، وتوضيح المضاعفات في حالة عدم تنفيذ اإلجراء الطبي. 	
التأكد من فهمه للمضاعفات والمخاطر، والطلب منه توضيحها. 	
توقيع المريض بالرفض مع بيان المضاعفات المترتبة في حالة عدم اإلجراء الطبي. 	
عـــدم تأثير قـــرار رفضه على تقديـــم الخدمـــات العالجية األخـــرى الغير مرتبطـــة باإلجراء  	

الطبـــي المرفـــوض.
مراعاة الدعم الديني والنفسي حسب أسباب الرفض لإلجراء الطبي.  	
إعادة توضيح اإلجراءات الطبية البديلة. 	

سادسً: المسؤوليات:
إدارة المنشأة:

التأكد من تعريف كل الممارسين الصحيين بسياسة اإلذن على اإلجراءات الطبية. . 1
التأكد من أن سياسة اإلذن على اإلجراءات متبعة ومطبقة داخل المستشفى ِمن ِقَبل . 2

كل العاملين؛ كجزء من حقوق المريض. 
قياس جودة اإلذن الطبي.. 3
قياس تجربة المرضى لإلذن الطبي. . 4
العمل على تحسن تجربة المرضى، وجودة اإلذن باإلجراء الطبي.. 5
ذكرها . 6 وتم  متوقعة،  مضاعفات  حدوث  حال  في  الصحيين  الممارسين  حقوق  حماية 

للمريض في اإلذن الطبي، واتبع الطبيب الطريقة العلمية المعروفة، وفي هذه الحالة 
تتحمل المنشأة الدفاع عن الممارس أمام القضاء.



الدليل السعودي لإلذن الطبي 
73

رؤساء األقسام:

التأكد من أن جميع العاملين بالقسم على علم بسياسة اإلذن الطبي، ويقومون بتطبيقها.. 1
ة من قبل الجمعيات العلمية . 2 ة لإلجراءات الشائعة في القسم أو ُمَعدَّ إتاحة نماذج ُمَعدَّ

المختصة*.
قياس جودة اإلذن الطبي الخاص بقسمهم.. 3
قياس تجربة المرضى الخاصة بقسمهم.. 4
العمل على تحسن تجربة المرضى، وجودة اإلذن باإلجراءات الطبية الخاص بقسمهم.. 5
تفعيل دور لجان مراجعة الحاالت والممراضة والوفيات للتمييز بين المضاعفات واألخطاء . 6

الطبية بشكل دوري  و بما يتوافق مع معايير السالمة ومتطلبات سيباهي، وكذلك 
حماية حقوق المرضى والممارسين الصحيين

األطباء والتمريض

يتعاون األطباء والتمريض والكادر الطبي المساند في التأكد من أن موافقة المريض . 1
عة منه قبل موعد اإلجراء بحسب سياسة اإلذن الطبي تكون مكتوبة  المكتوبة والموقَّ

د فيها الوقت. ومحدَّ
يقوم التمريض بالتأكد من أن إقرار الموافقة الكتابي موجود في ملف المريض الصحي . 2

ع ِمن ِقَبل المريض أو َمن يمّثله أو ولّيه.  مكتمل، وموقَّ
قسم السجالت الطبية ونظم المعلومات:. 3
التأكد من أن كل إقرارات اإلذن موجودة داخل ملفات المرضى الذين قاموا بعمل إجراءات . 4

جراحية أو تداخلية داخل المستشفى

النماذج:

توحيد نموذج اإلذن الطبي  	
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ملحق )1(
توصيات ُيفضل مراعاتها أثناء أخذ اإلذن الطبي:

أوالً: أخطاء تقع في اختيار الفريق الطبي: 
حضور أحد أعضاء الفريق الطبي دون الحاجة. 	
عدم حضور الطبيب المعالج للحالة أو من ينوب عنه. 	
وجود تعارض في آراء الفريق الطبي أثناء المقابلة. 	
وجود ممارس صحي ال يرغب المريض في حضوره.  	
عدم وجود الطبيب المعالج في المقابلة. 	
تكليف طبيب غير الطبيب المعالج لشرح اإلجراء مع عدم اإللمام الكافي باإلجراء. 	
عدم وجود مترجم مع الحاجة له 	

ثانيً: أخطاء تقع من الفريق الطبي أثناء الحوار:
تعبئة نموذج اإلقرار الطبي قبل مقابلة المريض. 	
تكرار مقاطعة المريض أثنــاء الحــوار. 	
عدم التأكد من هوية المريــض. 	
تقديم معلومــة خاطئة للمريض. 	
عدم االلتزام بآداب الحوار مع المريض. 	

ثالثً: األخطاء التي تقع من المريض:
عدم التوقيع على إقرار رفض اإلجراء الطبي. 	
التوقيع بدون قراء ة نموذج اإلقرار الطبي. 	
التـــردد فـــي اتخاذ اإلجـــراء الطبـــي بالموافقـــة أو الرفض، ُيعطـــى مهلة زمنيـــة محددة  	

بحســـب الحالة، قبـــل اتخـــاذ رأي اللجنة. 
أخذ المعلومات أو تجارب مرضى آخرين في إجراءات غير طبيــة. 	

رابعً: األخطاء الشائعة التي تقع من الفريق الطبي:
عدم توثيق اإلقرار الطبي في ملف المريض بشكل واضح. 	
ع عليه المريض في االذن. 	 القيام بإجراء طبي غير طارئ لم  يشتمل  عليه ما وقَّ
عـــدم توضيـــح المضاعفـــات الجســـيمة والمتوقعة في حالـــة رفض المريـــض التوقيع أو  	

الطبي. اإلجـــراء  رفضه 
عدم التأكد من مدى فهم المريض أو َمن يمثله أو وليه لما ُشِرَح لهم.  	
استخدام مصطلحات طبية أو كلمات غير مفهومة من المريض. 	
طلب توقيع اإلذن الطبي كإجراء روتيني. 	
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خامسً: أخطاء شائعة قد تقع في اختيار المكان: 
وجود ما ُيشتت أو يشغل المريض عن االستيعاب.  	
وجود ما ينتهك خصوصية المريض أتناء شرح اإلجراء الطبي. 	
وجود أقارب أو أشخاص ال يرغب المريض بمعرفتهم لحالته.  	
صعوبة الوصول لمكان المقابلة. 	

سادسً: األخطاء الشائعة التي قد تقع من المريض:
عدم التوقيع على إقرار رفض أو موافقة اإلجراء الطبي.  	
التوقيع بدون قراءة نموذج اإلقرار الطبي.  	
التـــردد فـــي اتخاذ اإلجـــراء الطبـــي بالموافقـــة أو الرفض )ُيعَطـــى مهلة زمنيـــة محددة  	

الحالة(.  بحســـب 
أخـــذ المعلومات أو تجـــارب مرضى آخرين في إجراءات غير طبيـــــة أو طبية ويبنى عليها  	

رفضه. او  موافقته 

 
مالحظات أخرى

التدريـــب علـــى إجـــراءات اإلذن الطبـــي هـــو جـــزء مـــن التدريـــب المهني لـــكل ممارس  	
صحـــي، ويقـــوم مديـــر القســـم بتحديـــد االحتياجـــات والرفع بها لقســـم التدريـــب الذي 
يتولـــى عقـــد برامـــج تدريبية أساســـية عـــن اإلذن الطبي بشـــكل دوري، كمـــا أن هناك 

تدريبـــً علـــى رأس العمـــل للتأكـــد مـــن تطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات.
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي التأكد مـــن أن المريض قـــادر على فهـــم المعلومات  	

مـــة لـــه، وقد يســـتلزم ذلك االســـتعانة بمترجم في حـــال اختالف اللغـــة، وترجمة  المقدَّ
المعلومـــات المكتوبـــة حتى يكـــون المريض قادًرا علـــى إعطاء الموافقـــة الصحيحة.

ل أي  	 يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي التأكد مـــن العمل وفـــق صالحياتـــه، وعـــدم تقبُّ
ضغوطـــات مـــن أّي شـــخص للحصـــول علـــى موافقـــة مريـــض أليِّ إجـــراٍء ال يشـــعرون 
بالقـــدرة على القيام به، ويجب عليهم التواصل مع رئيســـهم المباشـــر ألخذ المشـــورة 

والدعم.
مـــن الضروري أن يقـــوم الممارس الصحي بالتوثيق بوضوح تـــاّم في حال الحصول على  	

ت إلـــى ذلك االتفاق  موافقـــة المريـــض )اإلذن الطبي( بكتابـــة جميع المناقشـــات التي أدَّ
مـــن خالل اســـتخدام نمـــوذج الموافقـــة، وكذلـــك توثيق ذلك فـــي مالحظـــات المريض 

حتى فـــي اإلجـــراءات التـــي تتطلـــب موافقة شـــفهية فقط.

ســـيتم تحديث الدليل ويســـرنا اســـتقبال مقترحاتكم على االيميل التالي ليتســـنى للجنه 
النظـــر للمقترحات واداراجها بالتحديث علـــى االيميل التالي: 

Consent-Guidelines@moh.gov.sa 
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