
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون 
في ش��أن حقوق املريض تقضي مبنحه أو من 
ميثله قانونا احلصول على املعلومات الطبية 
اخلاصة به واالط��اع على امللف الطبي وأيضا 

أخذ موافقة املريض قبل إجراء أي عمل طبي.
 وذكر نص االقتراح كالتالي :

 الباب التمهيدي: تعريف احلق في العناية 
الطبية

 امل���ادة األول���ى: للمريض احل���ق، ف��ي إط��ار 
نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي 
العناية الطبية الكاملة واملناسبة لوضعه، 
وفقا ملعطيات الطب احل��دي��ث، على أن يشمل 
مفهوم هذه احلماية الوقاية،والعاج، والتأهيل، 

والتثقيف.
 ال��ب��اب األول: احل���ق ف��ي احل��ص��ول على 

املعلومات
امل��ادة الثانية: يحق لكل مريض يتولى أمر 
العناية ب��ه طبيب أو مؤسسة صحية، بأن 
يحصل على املعلومات الكاملة ح��ول وضعه 
الصحي. وتشمل هذه املعلومات: الفحوصات، 
والعاجات، والعمليات الطبية املقترحة، كما 
تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، واملخاطر 
املعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، واحللول 
األخرى املمكنة، فضا عن النتائج املتوقعة في 

حال عدم إجرائها.
ويقتضي ف��ي ح��ال ط��رأت الحقا معطيات 
جديدة تستدعي اتخاذ ق��رارات جديدة، إعام 
امل��ري��ض بها، عند اإلم��ك��ان، فيما ع��دا حالتي 
ال��ط��وارئ واالستحالة تعطى ه��ذه املعلومات 
ف��ي ال��وق��ت املناسب، خ��ال حديث يجري مع 

الشخص املريض على انفراد.
ويقتضي أن تتصف هذه املعلومات بالصدق 
وال���وض���وح، وت��ك��ون مفهومة بالنسبة إلى 
امل��ري��ض، ومتكيفة م��ع شخصيته وحاجاته 

وطلباته.
كما يقتضي تسليم امل��ري��ض ملفا مكتوبا 
يحتوي على هذه املعلومات، خصوصا في حال 
اقتراح عملية جراحية تنطوي على املخاطر، 
وفيما عدا حاالت الطوارئ مينح املريض احلق 

بأخذ الوقت الكافي للتفكير إلعطاء موافقته.

ويتأكد الطبيب من معرفة املريض بصورة 
واضحة سبب اتخاذ هذا اإلجراء الطبي الازم 
وي��ب��ن ال���رأي ال���ذي ات��خ��ذه امل��ري��ض ف��ي ملفه 

الطبي.
ويوقع املريض شخصيا على استمارة موافقة 
معدة سلفا عند االقتضاء، في حال كانت طبيعة 
التدخل الطبي أو العاقة بن املريض وطبيبه، 

جتعل هذا التوقيع ضروريا.
كما أن توقيع املريض على هذه االستمارة ال 

يبرر االستغناء عن احلديث معه.
املادة الثالثة: في حال أراد املريض أن يكتم 
عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام 
إرادت��ه واإلش��ارة إلى ذلك في ملفه. ويستطيع 
املريض أن يعن ممثا لتلقي املعلومات نيابة 
عنه ويتابع االط��اع على مراحل العاج وإذا 
تبن أن معلومة من املعلومات حتمل طابعا 
قد يؤثر سلبا على تطور املرض أوعلى جناح 
العاج، ميكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إلى 
تقنن املعلومات التي يعطيها، من أجل مصلحة 

املريض العاجية.
املادة الرابعة: يزود القاصرون باملعلومات 
عن الفحوصات واألعمال الطبية الضرورية 
لوضعهم ال��ص��ح��ي، وف��ق��ا لسنهم وقدرتهم 
على الفهم بغض النظرعن املعلومات التي من 
الضروري دائما أن يزود ممثلوهم القانونيون 
بها. ويحق لألوصياء على الراشدين احلصول 

على املعلومات املناسبة.
امل���ادة اخلامسة : يحق لكل م��ري��ض، بناء 
على طلبه، احل��ص��ول على املعلومات التي 
تعطيها املؤسسة الصحية املعنية واألطباء 
املعاجلون، عن التكاليف التقريبية املتوقعة 
التي قد يضطر لدفعها مقابل العاج واألعمال 
الطبية واالستشفائية، كذلك عن شروط حتمل 

املؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.
الباب الثاني : ض��رورة املوافقة على العمل 

الطبي
امل��ادة السادسة : ال يجوز القيام ب��أي عمل 
طبي، وال تطبيق أي ع��اج، من دون موافقة 
الشخص املعني املسبقة، إال في حالتي الطوارئ 

واالستحالة. 

ويجب أن تعطى هذه املوافقة بوضوح، أي أن 
تسبقها جميع املعلومات الضرورية املنصوص 
عليها في املادة الثانية من هذا القانون، كما يجب 
أن يقررها املريض بحرية ويتمكن من التراجع 

عنها ساعة يشاء.
كذلك، يجب أن جتدد هذه املوافقة من اجل أي 
عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، إال في 
حالتي الطوارئ واالستحالة. ويكون التعبير 
عن ه��ذه املوافقة خطيا للعمليات اجلراحية 
الكبيرة، كذلك، ميكن إخضاعها لشروط إضافية 
ف��ي ح���االت معينة ك��اإلج��ه��اض، واستئصال 
األع��ض��اء وزرع��ه��ا، وامل��س��اع��دة الطبية على 

األبحاث السريرية.
املادة السابعة : يستطيع أي شخص مريض 
أن ي��رف��ض عما طبيا أو ع��اج��ا معينا، كما 
يستطيع أن يوقف هذا العاج على مسؤوليته 

اخلاصة.
والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد أن 
يكون قد أعلم املريض بعواقبه، ويستطيع أن 
يقترح على املريض استشارة طبيب آخر. أما في 
حال رأى انه ال يستطيع أن يؤمن العناية الطبية 
الازمة وفقا للشروط التي يحددها املريض، 
فيمكنه أن يطلب من هذا األخير أن يعفيه من 

مسؤولياته.
املادة الثامنة: خال فترة تلقي العاج يجوز 
للمريض أن يعن خطيا، شخصا موضع ثقة 
تتم استشارته في حال أصبح املريض نفسه في 
وضع ال يسمح له بالتعبير عن إرادته وبتلقي 
املعلومات الضرورية التخاذ القرار. ويتمتع هذا 
الشخص املعن خطيا باحلق في البقاء على علم 
بوضع املريض الصحي، ال سيما إذا أدخل هذا 
األخير العناية الفائقة. وال ينطبق هذا التدبير 
على القاصرين وال على الراشدين اخلاضعن 

للوصاية.
امل���ادة التاسعة: عندما يكون امل��ري��ض في 
وضع ال يسمح له بالتعبير عن إرادته، ال يجوز 
إخضاعه ألي عمل طبي وال ألي عاج، من دون 
استشارة الشخص املعن املشار إليه في املادة 
السابقة أو العائلة، إال في حالتي الطوارئ أو 

االستحالة.

كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة 
القاصرين أو الراشدين اخلاضعن للوصاية، 
في حال تبن أن درجة نضوج القاصرين منهم 
أو القوى العقلية التي يتمتع بها اخلاضعن 
للوصاية، جتعلهم مؤهلن للتعبير عن إرادتهم 

في املشاركة في اتخاذ القرار.
غير أن ه��ذا ال ينفي ض��رورة أن يعبر ولي 
النفس أو األوص��ي��اء ع��ن ه��ذه املوافقة أو أن 

يؤكدوها قانونيا.
ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد 
اخلاضع للوصاية، أو سامتهما اجلسدية، 
س��ت��ت��ع��رض للخطر بسبب رف���ض ممثلهما 
القانوني، يرفع الطبيب امل��س��ؤول األم��ر إلى 
جلنة طبية ثاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة 

الصحة لتأمن العناية الضرورية لهذا املريض.
امل��ادة العاشرة: يتطلب فحص املريض في 
إط��ار التعليم السريري، موافقة ه��ذا املريض 
املسبقة، غير أن موافقة املريض على أن يفحصه 
طبيب تعتبر مفترضة أص��ا مبجرد إدخاله 
مستشفى حكوميا، إال في ح��ال أعلن املريض 
عن عدم موافقته على هذا اإلج��راء لدى إدخاله 

املستشفى.
املادة احلادية عشرة: ال تعني موافقة املريض 
على تلقي العناية، موافقته على املشاركة 
في األبحاث السريرية، فإن مشاركة شخص 
خاضع للمعاجلة في بحث سريري ذي فائدة 
علمية، أو في اختبار لألدوية تقتضي أن يوافق 

عليها خطيا.
علما بأن هذه املشاركة يجب أال تتسم بأي 
طابع إلزامي بالنسبة إلى املريض، وأال يؤدي 
رفضه إياها إلى أي تدبير متييزي ضده. كذلك 
تفترض أال تنطوي على أي خطر فعلي متوقع 
على صحته، بل أن يكون لها فائدة عاجية لهذا 
املريض بالتحديد أو األشخاص الذين يعانون 
مرضه نفسه وفي سنه. وكل ذلك مبوافقة جلنة 
أخاقيات البحث العلمي في كلية الطب في 

جامعة الكويت.
وفي حال كان املريض في وضع ال يسمح له 
بالتعبير عن إرادت��ه، تتطلب هذه املشاركة في 
األبحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة 

يعينه املريض أو عائلته. أما مشاركة شخص 
قاصر أو راش��د خاضع للوصاية في األبحاث 
السريرية، فتتطلب موافقة )ول��ي النفس أو 
الوصي( كذلك ينبغي السعي للحصول على 
موافقة الشخص املعني نفسه إذا كان قادرا على 
التعبير عن إرادت���ه، وال يجوز التغاضي عن 

رفضه أو رجوعه عن املوافقة.
الباب الثالث : في احترام احلياة الشخصية 

وسرية املعلومات املتعلقة بها
امل��ادة الثانية عشرة : لكل مريض يتولى 
العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، احلق في 
أن حتترم حياته الشخصية وسرية املعلومات 

املتعلقة بها.
وف��ي ح��ال ك��ان املريض حتت رعاية فريق 
للعناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر 
هذا الفريق مؤمتنا على املعلومات املتعلقة به، 
فيكون ملزما بالسرية املهنية، كما هي حال 

الطبيب املعالج.
ويعاقب ك��ل م��ن أفشى س��را مؤمتنا عليه 
مبوجب هذا القانون باحلبس مدة ال تتجاوز 
ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز 200 دينار 

وذلك في غير األحوال املصرحة بها قانونا.
امل���ادة الثالثة عشرة : تقتصر املعلومات 
املعطاة لشركات التأمن، كي تسدد التكاليف 
الطبية، على املعلومات الضرورية التي حتتاج 

إليها ملراقبة هذه التكاليف.
امل���ادة ال��راب��ع��ة ع��ش��رة: ف��ي ح��ال التوصل 
إل��ى تشخيص أو توقع طبي مب��وت املريض، 
ال تتعارض السرية املهنية مع حصول عائلة 
امل��ري��ض على املعلومات ال��ض��روري��ة ف��ي هذا 

الشأن.
الباب الرابع : احلق في االط��اع على امللف 

الطبي
امل��ادة اخلامسة عشرة : لكل مريض خاضع 
للعاج في مؤسسة صحية ملف طبي يفتح 
إلزاميا يحتوي على الوثائق املوضوعة لدى 

إدخاله املستشفى وخال إقامته فيه.
وهذه الوثائق هي حتديدا: بطاقة التعريف 
باملريض والوثيقة األصلية التي تبن سبب 
إدخ���ال���ه امل��س��ت��ش��ف��ى، ون��ت��ائ��ج ال��ف��ح��وص��ات 

السريرية وال��ك��ش��وف��ات، وبطاقة التخدير، 
وت��ق��اري��ر العمليات اجل��راح��ي��ة أو ال���والدة، 
والوصفات العاجية، وتقرير ح��ول تاريخ 

املريض الصحي وتقارير املتابعة اليومية.
كذلك يتضمن امللف الطبي الوثائق املوضوعة 
في نهاية كل إقامة في املستشفى، وهي التالية: 
تقرير االستشفاء مع التشخيص لدى إخراج 
املريض من املستشفى، والوصفات املعطاة له 

لدى خروجه.
امل��ادة السادسة عشرة : يحق لكل مريض، 
أو ملمثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا 
للوصاية، االطاع على املعلومات املوضوعية 
املتعلقة بصحته، التي ميلكها أف��راد املهن أو 
املؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه 

الطبي.
وبناء على طلبه املوجه إلى مدير املؤسسة 
الطبية املعنية أو الطبيب امل��ع��ن��ي، ميكنه 
احل��ص��ول شخصيا على ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات أو 
بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. 
ويستطيع أي من ه��ؤالء أن يطلع على امللف 
في مكانه أو أن يطلب نسخة عن الوثائق على 

حساب املريض.
املادة السابعة عشرة: في حال وفاة املريض، 
ميكن ألصحاب احلق أن يطلعوا على املعلومات 
ال���واردة في ملفه الطبي طاملا إنها ضرورية 
لتسمح لهم مبعرفة أسباب وفاته، والدفاع عن 
ذكراه أو إثبات حقوقهم، إال إذا عبر املريض قبل 

وفاته عن رفضه ذلك.
امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة: م��ع ع���دم اإلخ���ال 
باملسؤولية اجلزائية أو املدنية، عند مخالفة أي 
من مواد هذا القانون تطبق أحكام امل��واد )39، 
40، 41( من املرسوم بالقانون رقم )25( لسنة 

1981 املشار إليه.
امل��ادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
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