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 لعامةالمفاىيم القانونية ا
ر في ممارستيم لمينتيم يجب عمى العاممين في مجاالت الطب والتمريض معرفة القوانين التي تنظم وتؤث

 :وذلك بيدف
 التأكد من أن القرارات واألعمال متوافقة مع المبادئ القانونية السائدة 
 الحماية من المسائمة القانونية 

 ميام القانون في ممارسة المينة
 صيغة لتحديد األعمال الشرعية التي يمكن القيام بيا أثناء العناية بالمريض .1
 أفراد الفرق الصحية والتي تختمف عن بعضيا بطبيعة الحالتفرق بين مسؤوليات كل  .2
د في المحافظة عمى ممارسة لممينة وفقًا لمعايير محددة تجعل الممارس مسؤوال أمام القانون تساع .3

 في حال خرقيا.
 مصادر القانون في سوريا

 الدستور، التشريعات، القرارات واألنظمة)وزراة الصحة(، االجتيادات.
 نواع القوانينأ

 تنظيم العالقات بين األشخاص والحكومة والمجتمع والمؤسسات الحكومية :القانون العام
 يتعامل مع االعمال الموجية ضد سالمة المجتمع )القتل العمد، المصوصية( القانون الجنائي:
 تجاري.قانون مدني، قانون  :القانون الخاص

 القتل بأنواعو :الجنايات
 السرقة وااليذاء :الجنح

 مخالفات القوانين )السير، البناء( المخالفات:
 الطبيب أو الممرض في المحكمة

 مدعى عميو( سوء الممارسة أو االىمال)مدعي( اذا تعرض لألذى، ): افراد الكادر الصحي
 يمكن أن يستدعى ايا من أفراد الكادر الصحي إلى المحكمة كخبير البداء رايو ومساعدة القاضي.

 .كشاىديمكن أن يستدعى ايا من أفراد الكادر الصحي إلى المحكمة 
 نية في الطب والتمريضالجوانب القانو 

 .الشيادة، الترخيص والتسجيل، االعتماد والتصديق
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 األدوار القانونية لمممرضة:
يتضمن ىذا الدور عدة مفاىيم قانونية: المسؤولية القانونية  الممرضة كعنصر يقدم الرعاية: .1

 والتزامات العقد، قوانين ممارسة التمريض.
a. الممرضة ممتزمة بالممارسة وتوجيو ممارسة االخرين وعدم تعريض المريض الي اذى 
b.  أوامر الطبيب في المعالجات مسؤولية الممرضةتنفيذ 
c. رفض من الممرضة أن تقوم بعمل تعتقد أنو يؤذي المريض فيي مسؤولة عن ا يطمب عندم

 وابالغ الممرضة المسؤولة. القيام بيذا العمل
 العالقات التعاقدية الممرضة كمستخدم أو متعاقد لمخدمة: .2

: عالقة مستخدم ومستخدِّم، تمثل المشفى وتعمل لممشفى وفقًا من قبل مشفى ممرضة مستخدمة
لتعميمات ادارة المشفى، الن المشفى تتحمل مسؤولية سموك الممرضة ويمكن أن يتحمل مسؤولية 

ضرب المريض، الجنح مثل سوء ممارسة الممرضة. التتحمل المشفى االعمال الغير مناسبة مثل )
 (عدم حماية المريض االىمال أو المساعدة في االسقاط او تناول الميدئات أو سرقة المريض، 

 
قد يكون يموجب عقد وبمقابل  عالقة مستقمة :مستخدمة مباشرة من قبل مريض خاصة ممرضة

 أجر محدد.
 الممرضة كمواطنة: .3
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 المواقع التي تحمل إمكانية المساءلة القانونية لمممرضة:

 .تصنف األضرار إلى: أضرار مقصودة وأضرار غير مقصودة

 

 
سوء   ،مثل عدم اعطاء المريض الدواء العمل المطموب ذنفي: عدم تاالهمال األضرار الغير مقصودة:

ود في رفع أو فشل الممرضة الغير مقص ءخاطئ بسبب فشل قراءة اسم الدوااعطاء دواء :الممارسة
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وعندما يؤدي  .(من واجب الممرضة توفير بيئة أمنة لممريض )الحواجز الجانبية لمسرير لمريض تخميط
يعتبر ذلك جرم غير مقصود ويعاقب عميو القانون وعقوبتو أقل من الجرم المقصود  إلى أذية وضرر

 مساءلة قانونية.يترتب عمى ذلك و 
اليجوز امكانية المساءلة القانونية )الذم والقدح، التيديد، االيذاء، حجز الحرية )من المواقع التي تحمل 

حجز المريض دون رغبتو ولو الحق في مغادرة المشفى اذا وقع عمى ورقة خاصة يتحمل فييا مسؤولية 
 ((تصرفو

 
 أخطاء في أساسيات التمريض

 : الفشل فيأخطاء المقاربات : الفشل فيأخطاء التخطيط : الفشل فيأخطاء التقييم

 الخاصة المعلومات جمع 
 .وتسجيلها جيد بشكل بالمريض

 المعلومات بعض أهمية إدراك 
 المخبرية، القيم مثلا ( الخاصة
 .)الحيوية العلمات

 التعرف تم مشكلة كل تسجيل 
 .إليها

 التي الرعاية خطة لغة استعمال 
 الرعاية عناصر بقية يفهمها

 .الصحية

 الرعاية استمرار من التأكد 
 .الصحية الرعاية خطة بتجاهل

 ال التي التخريج تعليمات إعطاء 
 .المريض يفهمها

 الطبيب أوامر وتنفيذ تفسير. 

 بشاكل التمريضية المهام إجراء 
 صحيح

 يجاب الم إذا الطبياب متابعاة 
 النداء على

 كان إذا الممرضات اخبار رئيسة 
 .موجود غير

 
 المواقف المحتممة لسوء الممارسة في التمريض:

الفشل في قراءة اسم الدواء، حساب الجرعة، الفشل في قراءة الجرعة، الفشل في  الخطأ في الدواء:
 تحديد المريض الصحيح، تحضير الدواء بتركيز خاطئ، اعطاء الدواء بطريقة خاطئة.

 سؤول عن عد الشاشات واألدوات قبل اغالق الجراح الشقالممرض أو فني الجراحة مأثناء العممية: 
 تتعرض لممساءلة القانونية بجرم االيذاء الناجم عن سوء الممارسةيمكن 

 يحدث نتيجة الزجاجات الساخنة، الحرامات المسخنة، المحاليل الساخنة. احتراق المريض:
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أو الميد ونقاالت  لحواجز الجانبية لمسريررفع ا القيود يمكن تجنب السقوط من خالل سقوط المرضى:
يتعمم الممرضون في مادة اساسيات التمريض كافة المعمومات الالزمة لتأمين بيئة  .الرضع واألطفال

 آمنة.
مثل اىمال  شكوى المريض، )مثال المريض يعاني  القصور في المالحظة واتخاذ االجراءات المناسبة:

اودت إلى الزائدة  انفجار ى، تعتبر مذنبة اذا كان السببمن ألم حاد والممرضة لم تبمغ عن ىذه الشكو 
: تقييم المريض بعد جراحة البطن من خالل قياس الضغط وعد النبض التاكد من 2الموت()مثال 

 الضماد وتتحمل الممرضة مسؤولية تعرض المريض لمنزف والموت(.
وخاصة في المشافي المزدحمة نتيجة خطأ الممرضة في تحضير المريض لمريض الخطأ في تحديد ا

 الصحيح.
 جواىر مال، طقم األسنان.فقدان ممتمكات المريض: 

كادمان  يالتبيميغ عن الجرائم واالضرار والممارسة غير األمنة لعناصر أخرين من الفريق الصح
 الكحول والسرقة أو االدمان الدوائي 

 
 
 
 
 


