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بداية، أكد الرئيس السابق 
الدائمــة ألخالقيــات  للجنــة 
وأعــراف مزاولــة مهنة الطب 
واملهن الطبية املساندة واألمني 
العام الســابق ملعهــد الكويت 
الطبية د.فواز  لالختصاصات 
الرفاعي أن خصوصية املرضى 
واحلفاظ على سرية معلوماتهم 
وبياناتهم من مسلمات القسم 
الطبي ألي طبيب عند تخرجه 

من كلية الطب.
أنــه مت  الرفاعــي  وذكــر 
تنظيم هذا األمــر في القانون 
رقــم ٧٠ لســنة ٢٠٢٠ بشــأن 
مزاولــة مهنــة الطــب واملهن 
املساعدة لها وحقوق املرضى 
واملنشآت الصحية، الذي تضمن 
اســتثناءات محــددة إلمكانية 
إفشاء معلومات املريض ومنها 
وجود قرار قضائي أو أمر يهدد 

صحة املريض.
إدراج  مت  انــه  وأضــاف 
خصوصية املريض ضمن القرار 
الوزاري ٣٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن 
الئحة حقوق املرضى والذي يتم 
حاليــا العمل على حتديثه في 
اللجنة الدائمة لتحديث اللوائح 
االسترشادية بأخالق وأعراف 

مهنة الطب.
وأفــاد الرفاعي بــأن البند 
١١ مــن القــرار ينــص على أن 
«للمريــض احلــق باحتــرام 
خصوصيته وكرامته اإلنسانية 
وسرية املعلومات املتعلقة به 
وبحالتــه الصحيــة، وتلتــزم 
جميــع املؤسســات العالجية 
والعيــادات اخلاصــة بصون 
وحماية وحفــظ حق املريض 
باخلصوصية وسرية املعلومات 

املتعلقة به».
وأكمــل أنــه مت إدراج هذه 
اخلصوصية أيضا ضمن وثيقة 
السلوك األخالقي ملزاولي مهنة 
الطب واملهن الطبية املساندة، 
الصادرة بداية يونيو املاضي 
وفق قــرار وزاري حمل الرقم 
٢٠٩ لسنة ٢٠٢٢، حيث تطرق 
لواجبات الطبيب نحو املريض 
بشكل مفصل منها احلفاظ على 
سرية املعلومات وعدم إفشاء 
إال بحــاالت  أســرار املرضــى 

محصورة حددها القانون.
وكشف أن الوثيقة حرصت 
على واجبات ومبادئ السلوك 
األخالقي ملزاولــي مهنة الطب 
واملهــن املســاعدة لهــا، ومنها 
واجبات جتاه املريض تدعو إلى 
احترام خصوصيته واحلفاظ 
علــى ســرية معلوماته وعدم 
اســتخدامها فــي غيــر نطاق 

العالج.
وبــني أن الوثيقــة حذرت 
من الكشــف عن أية معلومات 
خاصة باملريض ومن إشــراك 
أقاربه في معلوماته الصحية 
دون موافقتــه، كما حذرت من 
استخدام أية معلومات أو صور 
فوتوغرافيــة أو فيديوهــات 
للمرضى فــي أي إعالن أو في 
أي وسيلة من وسائل التواصل 
االجتماعي من غير أخذ موافقته 

اخلطية املسبقة له.
وشدد على أن وزارة الصحة 
تولي هــذه القضيــة اهتماما، 
مشيرا إلى أنها تقوم بتحويل 
من ال يلتزم بالقوانني والقرارات 
املنظمــة خلصوصية املريض 
إلى إدارة الشــؤون القانونية 

محلية دلت على عظمة جترمي 
إفشــاء الســر ومنهــا عندمــا 
طلب وزيــر الصحة األســبق 
د.عبدالرحمن العوضي، رحمه 
اهللا، من إدارة الفتوى والتشريع 
فحص مدى إمكانية إفشاء أسماء 
وشخصيات مرضى وأشخاص 
مت ابتعاثهم للعالج في اخلارج 
للرد على سؤال برملاني إال أن 

اإلدارة رفضت ذلك.
وأضــاف «كمــا شــهد أحد 
االستجوابات السابقة االستعانة 
بتقاريــر خاصــة مبرضى مت 
طمس أسمائهم وعرضها دون 
أخذ إذنهم، وكان هذا األمر محل 
حرج واســتنكار لكيفية فتح 
امللــف الطبي اخلــاص بهؤالء 
لالستدالل في قضية سياسية».
بعــض  تــداول  وانتقــد 
املغردين أخيرا لتقارير حول 
ابتعــاث شــخصية سياســية 
للعــالج باخلــارج دون أخــذ 
إذنه فــي ذلك من أجل أغراض 
سياسية، مشيرا إلى أن اجلسد 
الطبي يرفض هذا السلوك متاما.
وفــي معرض حرصه على 
الســر الطبــي، ذكــر الشــطي 
أنه عندمــا كان يعمل كطبيب 
مهني، كان يطلب من أصحاب 
العمل مراعاة عامليهم املرضى 
املمارســات اجلسدية  بتجنب 
التي تضاعف من مرضهم دون 
ذكر طبيعته لهم حفظا حلقوقهم 

بسرية التشخيص.
دور جزئي

أما رئيس اجلمعية الطبية 
الكويتية د.إبراهيم الطوالة فذكر 
أن اجلمعية شــاركت بصياغة 
قانون مزاولة مهنة الطب الذي 
تعاقــب املادة ٧٠ منــه كل من 
يفشي الســر الطبي باحلبس 
والغرامــة، مضيفــا أن وزارة 
الصحة قامت بجزء من دورها 
باحلفاظ على سرية املرضى من 
خالل إصدار قرارات ونشرات.
وانتقــد د.الطوالــة النظام 
اإلداري املعمول به بنقل ملفات 

ملــزم بأداء قســم األطباء قبل 
ممارسة املهنة واملتضمن تعهده 
بصون السر الطبي، مشيرة إلى 
أن عدم االلتزام بصون حقوق 
املرضى باخلصوصية من شأنه 
أن يعصف بقيم املجتمع ويؤدي 
إلى تداعيات عائلية ومجتمعية 
خطيــرة، لذا حــرص القانون 
على إقرار عقوبات على من ال 
يلتــزم بصون حقوق املرضى 

باخلصوصية.
وأشارت إلى وجود نصوص 
صريحــة فــي دســاتير الدول 
وقوانينها وإجراءاتها بشــأن 
صــون اخلصوصيــة والســر 
الطبي، مشيرة إلى أن الكويت 
أدرجــت ذلــك عبــر نصوص 
التشــريعات  فــي  واضحــة 
املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة 
مثل تشريعات التأمني الصحي 
واألمراض الســارية والصحة 

الرقمية اإللكترونية.
وأضافــت «نظــم املشــرع 
املريــض  حقــوق  الكويتــي 
بشــأن صــون الســر الطبــي 
وفقا لنصوص القانون، وأقر 
عقوبات على من يفشيه، وذلك 
في قانون تنظيم مزاولة مهنة 
الطــب واملنشــآت الصحيــة 
وحقوق املرضــى الصادر عام 
٢٠٢٠ باإلضافة إلى املرســوم 
بقانــون رقم ٦٢ لســنة ١٩٩٢

بشأن الوقاية من اإليدز وقانون 
الفحص الطبي قبل الزواج رقم 

٣١ لسنة ٢٠٠٨».
وأفادت بأن برنامج االعتراف 
بجــودة الرعايــة الصحية في 
املرافق الصحية يتضمن معايير 
حقوق املرضى ومن بينها احلق 
بصون السر الطبي، مضيفة أن 
هناك قرارات منظمة لتصوير 
املرضى ألغراض التعليم الطبي 
وقرارات منظمة ملشاركتهم في 
البحوث، تؤكــد جميعها على 
احلق في صون السر الطبي لهم.

قسم عظيم
مــن جهته، قــال إخصائي 

مهنة الطــب أو املهن املعاونة 
لها أن يتمنع عن إفشــاء السر 
الطبي، ومد هذا االلتزام إلى كل 
من يتصل عمله بالسر ليشمل 
أيضا اإلداريني والكتبة وغيرهم 
من عاملي املنشآت الصحية ممن 
يطلعون على حالة املريض أو 

تقاريره اخلاصة».
وذكر أن هــذا االلتزام غير 
مقتصر على مــن يزاول مهنة 
الطب أو املهن املعاونة لها بل 
يشــمل كل مــن يتصــل عمله 
ويطلــع علــى حالــة املريض 
الصحية كالعاملني في املنشأة 
الصحية من ممرضني وإداريني 
وموظفــي امللفات واألرشــيف 

وغيرهم.
وأوضح الهندياني أن الهدف 
من جترمي اإلفشاء هو اعتبار أن 
حالة املريض الصحية من صلب 
خصوصياته وحياته اخلاصة، 
فبالتالي فإن تسريب وإفشاء 
معلومــات عــن حالتــه للغير 
دون موافقتــه يعتبــر انتهاكا 

خلصوصيته وكرامته.
وتابع أن اإلفشاء ممكن أن 
يكون كتابة أو شفويا، فمثال 
يقــوم الطبيــب أو اإلداري أو 
أي مسؤول في منشأة صحية 
بإعطاء شــخص آخــر تقريرا 
طبيــا خاصــا مبريــض دون 
موافقتــه، وبالتالي ممكن أن 
يسيء هذا الشخص استعمال 
هذا التقرير مبا يعتبر إفشاء. 
وزاد «كما أن إتاحة املعلومات 
عبر وســائل اإلعــالم املرئية 
واملسموعة أو وسائل التواصل 
االجتماعي عــن حالة مريض 
معني يعتبر إفشاء، واإلفشاء 
يتحقق حتى لو لم يذكر اسم 
املريض طاملا كنا قادرين على 
الوصول إلى شخص من خالل 
الصفات املذكورة، ومن خالل 
نشر صورة املريض سواء في 
وسائل اإلعالم أو غيرها دون 

موافقته».
وأكد حتقق حالة اإلفشــاء 
حتى لو كانت املعلومات املدالة 
صحيحة عن حالته، موضحا أن 
جترمي هذا الفعل يكون بسبب 
انتهــاك اخلصوصية ال الكذب 
باملعلومات عن حالة املريض.

وبني أن املشرع وضع هذا 
االلتزام على الطبيب كما وضع 
عقوبــة على مــن يخالف هذا 
االلتزام تتمثل باحلبس مدة ال 
تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة ال 
تزيد عن ١٠ آالف دينار أو إحدى 
هاتني العقوبتني لكل من أفشى 
أو نشر بأي وسيلة أو طريقة 
سرا من أسرار املريض، وجعل 
حتريك الدعــوى اجلنائية من 
قبــل املجني عليــه أو من قبل 
ورثتــه إذا كان متوفيــا أو من 
قبل ممثلــه القانوني أو وكيل 

الوزارة.
وأكمل «كما وضع املشــرع 
اســتثناءات يجــوز معهــا ملن 
يزاول املهنة أن يفشــي ســرا 
طبيا، ومنها إذا كان تنفيذا ألمر 
مكتوب صــادر من احملكمة أو 
النيابة أو أي جهة حتقيق، أو إذا 
كان األمر يتعلق بأحد الزوجني 
فيكون اإلفشاء للزوج اآلخر بعد 
أخذ موافقته كتابة على ذلك».
إذا كانــت  وأضــاف «أمــا 
املعلومات خاصة بأحد الزوجني 
فيجوز اإلفشــاء عنها من أجل 

املرضى باعتباره سببا رئيسيا 
بإفشاء األسرار الطبية، مشيرا 
إلى أن األطباء ملتزمون بقسمهم 
الطبي نحــو ذلك، وأن غالبية 
التسريبات تكون من موظفني 

غير أطباء.
ورأى أن املسؤولية مشتركة 
في ظل استمرار وجود امللفات 
الورقية التــي يصعب عبرها 
حفاظ سرية املرضى، الفتا إلى 
أن نقل ملفاتهم يتم حاليا من 
قسم إلى قسم مبعرفة موظفني 
غير مؤهلني كموظفي النظافة 
وغيرهم ما يسمح باختراقها.

وطالب د.الطوالة اجلهات 
املختصة بســرعة إقرار امللف 
اإللكترونــي الــذي تطالب به 
وزارة الصحة منذ ١٠ سنوات 
وتأخــر بســبب اإلجــراءات 
اإلداريــة، الفتا إلــى أن إقراره 
سيحد كثيرا من إفشاء أسرار 
املرضى فضال عن أنه سيحدد 
من قام باالطالع على أي مستند 

أو إفشائه.
األمن االجتماعي

بدورها، قالت عضو جمعية 
القلب الكويتية د.هند الشومر 
إن إفشــاء الســر الطبي يهدد 
التماسك االجتماعي ويقوض 
األمــن االجتماعــي، لــذا يجب 
احلرص علــى احلفــاظ عليه 
لتعزيــز الثقــة بــني الطبيب 
واملريض ولاللتزام بأخالقيات 

املهنة.
وأفادت د.الشومر بأن السر 
الطبي هــو في الواقــع يدخل 
ضمن احلــق في اخلصوصية 
وهــو أحــد حقــوق اإلنســان 
الرئيسية، كما أنه حق دستوري 
مبعنــى أنه يعلو علــى غيره 
من حقــوق اإلنســان األخرى 
التــي نصــت عليهــا املواثيق 
واملعاهدات الدولية التي تقوم 
الدول بتقدمي تقارير عنها لألمم 
املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 

واملنظمات الدولية.
وأوضحــت أن كل طبيــب 

جراحة األنف واألذن واحلنجرة 
د.مشــعل املطيري إن األطباء 
وعلــى مســتوى العــام وقبل 
التخــرج مــن كليــات الطــب 
يقســمون علــى حفظ أســرار 
املرضــى، وهــو قســم عظيم 
يلتزمون بــه أمام رب العاملني 
بحفظ أســرار املرضى لديهم، 
الفتا الى ان اسرار املرضى وقبل 
ان تكــون موضوعــا قانونيا 
ملزمــا فله شــق إنســاني بأن 
يحافــظ الطبيب على املريض 

وخصوصياته أمام اآلخرين.
التقاريــر  وأضــاف: نعــم 
الطبية ميكــن أن متر ويطلع 
الهيئــة  أو  أطبــاء  عليهــا 
التمريضيــة وهم أيضــا أمام 
القانون وحتت القسم ملزمون 
بحفظها وأنا على ثقة تامة من 

هذا األمر.
التزام الدول

من جهته، قال أستاذ القانون 
اخلــاص بكليــة احلقــوق في 
جامعة الكويت د.خالد الهندياني 
إن الكثير من الدول تضع التزاما 
بعدم إفشــاء أســرار املريض، 
وبالتالــي يحظر على الطبيب 
أو مــن يزاول املهنــة أن يدلي 
بأي معلومات أو بيانات حتّصل 
عليها أثناء مزاولته لعمله، ومن 
هــذه القوانني القانون رقم ٧٠

لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة 
الطب واملهن املساعدة لها.

وأفاد الهندياني بأن الفقرة 
٣ مــن املادة ٩ من هذا القانون 
ألزمت من يــزاول مهنة الطب 
اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمة 
للمحافظــة علــى خصوصية 
املريض وكرامته، كما حظرت 
املادة ١٣ على من يزاول املهنة 
أن يفشي سرا خاصا باملريض 
ويســري هذا احلظــر على كل 
العاملــني باملنشــآت الصحية 
املعنية أو بغيرها من اجلهات.
واســتطرد «من خالل هذا 
النص جند أن املشرع الكويتي 
وضع التزامــا على من يزاول 

درء خطــر صحــي محدق عن 
اآلخر كأن يتكشف الطبيب بأن 
الزوج مصابا مبرض معد خطير 
ما يشكل خطورة على الزوجة، 
وهنا ال نحتاج موافقة األول».

انتكاسة صحية
مــن ناحيتــه، أكــد رئيس 
جمعية احملامني احملامي شريان 
الشريان عدم جواز تسريب أو 
نشر السر الطبي الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى انتكاســة احلالة 
الصحية للمريض الذي قد يكون 
مصابا بأمراض أو عجز يؤدي 
إلــى نبذه مجتمعيــا أو يفقده 

الثقة بنفسه.
وشــدد الشــريان على أن 
جمعية احملامــني ترفض مثل 
هذه السلوكيات املشينة، والتي 
يجرمهــا قانــون مزاولة مهنة 
الطب ويدين مرتكبها باحلبس 
والغرامــة، فضــال عــن كونها 
مخالفــة لألعــراف واملواثيق 

الطبية واإلنسانية.
مخالفة قانونية

أمـــــا خبيـــر الشــــــؤون 
الدســتورية احملامــي د.خالد 
الكفيفــة فأوضــح أن مخالفة 
إفشاء األسرار بصفة عامة تعمد 
اإلفضاء بسر من شخص اؤمتن 
عليــه بحكم عمله أو صناعته 
في غير األحــوال التي يوجب 
فيها القانون اإلفضاء أو يجيزه، 
مبينا أن من صور هذا اإلفشاء 
هو إفشاء السر الطبي الذي يعد 
جرمية تشكل مخالفة دستورية 

وقانونية وشرعية.
وقال د.الكفيفة «حسنا فعل 
املشــرع الكويتــي عندما نظم 
جرمية إفشاء األسرار الطبية 
من خالل القانون رقم ٧٠ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب 
واملهن املســاعدة لها وحقوق 
املرضى واملنشــآت الصحية، 
فقد نصت مادتــه ١٣ على أنه: 
 يحظــر على مــزاول املهنة أن 
 يفشــي ســرا خاصا باملريض 
ســواء أكان  هذا الســر قد منى 
إلى علمه أو  اكتشفه  من خالل 
مزاولــة مهنته  أو كان املريض 
قــد ائتمنه عليها أو ســمع به 
من غيره، ويسري هذا احلظر 
على كل من  اتصل علمهم بالسر 
 من العاملني باملنشآت الصحية 
املعنية». ولفت إلى أن املشرع 
الكويتــي أجاز إفشــاء الســر 
الطبي لثمانــي حاالت محددة 
حصرا بالقانــون، منها تنفيذ 
أمر احملكمة أو النيابة العامة أو 
إحدى جهات التحقيق املختصة، 
أو بقصد منع ارتكاب جرمية، أو 
للتبليغ عن مرض من األمراض 
السارية. وأوضح د.الكفيفة أن 
املشــرع تشدد بعقوبة جرمية 
إفشاء السر الطبي في املادة ٧٠
من القانون املشار إليه حرصا 
منه على أهمية احملافظة على 
أســرار املرضــي، فقــد قرر أن 
العقوبــة قد تصــل إلى خمس 
سنوات حبســا وغرامة تصل 
إلى ١٠ آالف دينار، وتطبق هذه 
العقوبة على كل من أفشــى أو 
نشر بأي وسيلة أو طريقة سرا 
من األسرار اخلاصة باملريض، 
كما يحق لكل من تضرر من هذه 
اجلرمية املطالبة بتعويض مالي 

جابر للضرر.

الكفيفة: حسنًا فعل 
املشرع الكويتي بتجرمي 

إفشاء السر الطبي 
بعقوبات على املتورطني 

باحلبس ٥ سنوات 
والغرامة ١٠ آالف دينار

الشريان: جمعية 
احملامني ترفض هذه 
السلوكيات املشينة 

ملخالفتها القانون 
واألعراف واملواثيق 

الطبية واإلنسانية

الهندياني: الدول تضع 
التزامًا بعدم إفشاء السر 

الطبي.. واملشرع الكويتي 
مده إلى اإلداريني والكتبة 
والعاملني املطلعني على 

حالة وتقارير املريض

املطيري: أسرار املرضى 
قبل أن تكون موضوعًا 
قانونيًا ملزمًا.. له شق 

إنساني يدعو الطبيب إلى 
احملافظة على خصوصيات 

املريض أمام اآلخرين

الشومر: عدم االلتزام 
بصون خصوصية املرضى 

من شأنه أن يعصف 
بقيم املجتمع ويؤدي 

إلى تداعيات عائلية 
ومجتمعية خطيرة

الطوالة: نطالب 
بسرعة إقرار امللف 

اإللكتروني.. فالنظام 
املعمول به بنقل 

امللفات سبب رئيسي 
بإفشاء األسرار الطبية

الشطي: اإلفشاء الطبي 
يفضي إلى زعزعة ثقة 

املرضى باألطباء.. والشرع 
حرمه لعدوانه على املريض 

وارتباطه بالوفاء والعهود 
وحفظ األمانات

الرفاعي: «الصحة» حرصت 
على خصوصية وأسرار 
املرضى بإقرار الئحة 

حقوق املرضى ووثيقة 
السلوك األخالقي 

ملزاولي الطب

احملامي د.خالد الكفيفة احملامي شريان الشريان د.خالد الهندياني د.مشعل املطيري د.هند الشومر د.إبراهيم الطوالة د.أحمد الشطي د.فواز الرفاعي

في الوزارة وجهاز املسؤولية 
الطبية التخاذ اإلجراءات بحقه 
وفق اجلرم واألثر املترتب على 

إفشاء سريته.
مهنة اإلنسانية

بدوره، ذكــر مدير منطقة 
األحمــدي الصحيــة د.أحمــد 
الشطي أن مهنة الطب توصف 
بأنها مهنة احلكمة واإلنسانية 
وتتســم بصــون خصوصية 
املريض وعدم إفشــاء أسراره 
كحــق مــن حقوقــه األدبيــة 

واإلنسانية والطبية.
وتطرق الشطي للحديث عن 
أهمية ثقــة املريض بالطبيب، 
مبينــا أنه يفصح له عادة عن 
بعض خصوصياته وأسراره 
التي ال يتشاركها حتى مع أقرب 
إليه بســبب اإلحراج  النــاس 
واملعاناة، ما يستوجب احلرص 
على هذه الثقة وعدم زعزعتها.
وشــدد علــى أن صــون 
السر الطبي ال يشمل الطبيب 
وحده بل حتى الطواقم الطبية 
واإلدارية املساندة كالتمريض 
والتحاليل والسجالت، مبينا ان 
هؤالء ممكن بحكم تخصصهم 
أن يطلعوا على أسرار املريض 
وبالتالي هم ملتزمون باحملافظة 
عليهــا واحلــرص علــى عدم 

إفشائها.
وبني أن االهتمام الكبير بهذه 
اخلصوصية نابع عن تعلقها 
بأمور خاصة في حياة املريض 
كامليراث واالرتبــاط والزواج 
واللياقــة والعمــل باعتبار أن 
إفشائها قد يرتب عليه ضررا 

فادحا أو مشاكل كبيرة.
وحتدث الشطي عن حترمي 
إفشاء السر الطبي من الناحية 
الدينية، مبينــا أن الكثير من 
النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة وآراء الفقهاء حترم هذا 
األمر الرتباطه بالوفاء والعهود 
وحفظ األمانات فضال عن كونه 

عدوانا على املريض.
ودلــل علــى هــذا التحرمي 
بعمــوم النصوص املرغبة في 
ستر املؤمن، مضيفا أن إفشاء 
سر املريض يسبب ضررا نفسيا 
وأذى معنويا له، بل يترتب على 
كشف األسرار الطبية اإلضرار 
باملهنة نفسها ألنه عندما يفقد 
املريض الثقة بالطبيب فإنه لن 
يبوح له بكل ما لديه وبالتالي 
ال تنكشف حقيقة املرض، وهذا 
كله من الضرر املنهي عنه شرعا.
وأضاف أن اهللا ســبحانه 
وتعالــى أمــر بحفــظ النفس 
املعصومــة واحترامها وحرم 
املساس بجسم اإلنسان سواء 
أكان ذلــك املســاس ماديــا أم 
معنويا، ومن املساس املعنوي 
«إفشاء األسرار اخلاصة بجسم 

اإلنسان».
وكشــف أن مجلس مجمع 
الفقه اإلسالمي قرر خالل العام 
١٩٩٣ وجوب حفظ الســر على 
مــن يعمل في مهنــة الطب، إذ 
يركن إلــى هؤالء ذوو احلاجة 
إلــى محــض النصــح وتقدمي 
العون فيفضون إليهم بكل ما 
يســاعد على حســن أداء هذه 
املهام احليوية، ومنها أســرار 
ال يكشــفها املرء لغيرهم حتى 

األقربني إليه.
وثيقة السلوك األخالقي ملزاولي مهنة الطب حفظت خصوصية املريضودلل الشــطي على مواقف  الئحة حقوق املرضى جترم إفشاء أسرارهم

«الدستورية» شددت على صون السر الطبي
حصلت «األنباء» على حكم قضائي صدر سابقا من احملكمة 
الدستورية برفض طلب أحد نواب املجالس السابقة بتوجيه 
سؤال برملاني يتضمن مساسا بخصوصيات املرضى، قالت 
فيــه «إن حق عضو مجلس األمة في توجيه الســؤال ليس 
حقا مطلقا إمنا يحده حني ممارســته حق الفرد الدستوري 

في كفالة حريته الشخصية، مبا يقتضيه من احلفاظ على 
كرامته واحترام حياته اخلاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، 
ومنها حالته الصحية ومرضه، مبا ال يصح معه ملن استودع 
السر الطبي ومنه وزير الصحة أن يكشف سر املريض مبا 

في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون».

عبدالكرمي أحمد

تتسم مهنة الطب باإلنسانية والرقي واحلرص على كل ما من شأنه تأمني سالمة املريض وحفظ خصوصيته وصون كرامته، إال أن هناك 
مرضى يتعرضون النتهاك خصوصياتهم من خالل تسريب أسرارهم الطبية من واقع ملفاتهم املرضية، ما ميتهن كراماتهم ويشكل خطورة 

على حياة بعضهم وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في دولة القانون.
ورغم أن الكثير من القوانني والتشــريعات حتظر هذه اجلرمية غير اإلنسانية، إال أن البالد شهدت خالل السنوات األخيرة  عدة حاالت 
لتسريب وتفشي مستندات طبية خاصة مبرضى ونشرها في وسائل إعالمية لتصبح في متناول اجلميع دون علم أو موافقة صاحبها، ما يشكل 

خطورة بالغة على حياة مرضى لديهم أسرار طبية ال يرغبون في إفشائها حفاظا على أمنهم واستقرارهم املعيشي والوظيفي وغيره.
وفي وقت يخرج فيه أشخاص عن املبادئ األخالقية واإلنسانية والقانونية عبر تسريب ونشر هذه املستندات، يتعذر معرفة املسؤول 

عن هذا التسريب بالنظر إلى العمل بآلية بدائية بأرشفة ونقل ملفات املرضى في املستشفيات واملراكز واإلدارات الصحية املختلفة.
«األنباء» استطلعت آراء عدد من املختصني في املجالني الطبي والقانوني، فكان هذا التحقيق:

أفراد يتداولون مستندات خاصة مبرضى دون إذنهم مبا ينتهك خصوصياتهم وميّس كراماتهم.. وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في بلد القانونأفراد يتداولون مستندات خاصة مبرضى دون إذنهم مبا ينتهك خصوصياتهم وميّس كراماتهم.. وينذر بفوضى تنتهك اإلنسانية في بلد القانون

ب مجهول فمن املسؤول؟ ب مجهول فمن املسؤول؟إفشاء السر الطبي.. اُملسرِّ إفشاء السر الطبي.. اُملسرِّ

ملشاهدة الڤيديو


