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 2019لسنة    14قانون رقم    
 يف شأن الصحة الناسية

 بعد االطالع على الدستور ، -
( لســــــــنة 16وعلــــــــى قــــــــانون ا ــــــــزاء الصــــــــــادر ابلقانــــــــــون رقــــــــم ) -

 والقــوانني املعدلة له ، 1960
ــــة الصــــادر ابلقــــانون  - وعلــــى قــــانون اإلجــــراءات واحملا مــــات ا زاسي

 له ، والقوانني املعدلة 1960( لسنة 17رقم )
ـــــانون رقـــــم ) - ـــــى الق يف شـــــأن امل سســـــات  1960( لســـــنة 49وعل

 العالجية ،
يف شـــــــأن  1979( لســــــنة 15وعلــــــى ابملرســـــــوم ابلقــــــانون رقـــــــم ) -

 اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له ،
بشــــــــأن  1980( لســــــــنة 25وعلــــــــى ابملرســــــــوم ابلقــــــــانون رقــــــــم ) -

ــــة ــــة الطــــا البشــــري وطــــا األســــنان واملهــــن املعاون هلمــــا  مزاولــــة مهن
 ، 2007( لسنة 41واملعدر ابلقانون رقم )

يف شـــــــأن مكافحـــــــة  1983( لســـــــنة 74وعلـــــــى القـــــــانون رقـــــــم ) -
 املخدرات وتنايم استعماهلا واالزار فيها والقوانني املعدلة له ،

يف شـــــــأن  1987( لســـــــنة 48وعلـــــــى املرســـــــوم ابلقـــــــانون رقـــــــم ) -
ــــــــة وتناــــــــيم اســــــــتعماهلا واالزــــــــار ف يهــــــــا مكافحــــــــة املــــــــ  رات العقلي

 ، 2007( لسنة 13واملعدر ابلقانون رقم )
يف شــــأن تناـــــيم مهنـــــة  1996( لســـــنة 28وعلــــى القـــــانون رقــــم ) -

( لســـــــنة 30الصــــــيدلة وتـــــــداور األدويــــــة واملعـــــــدر ابلقــــــانون رقـــــــم )
2016 ، 

ــــانون اآل  نصــــه  ــــة علــــى الق ــــس األم ــــه ، وافــــس جمل وقــــد اــــدقنا علي
 :وأادرانه

 التعرياات
 (1مادة )

ـــــــس أحكـــــــام هـــــــ  ـــــــانون يقصـــــــد ابلكلمـــــــات والعبـــــــارات يف تطبي ا الق
 التالية املعىن املبني قرين  ل منها :

الصـــــــحة الناســـــــية : حالـــــــة االســـــــتقرار الناســـــــ  واالجتمـــــــاع   – 1
الــــص يســــتطي  الاــــرد مــــن خالهلــــا أن حيقــــس إ ازاتــــه طبقــــاً إلمكانياتــــه 
الشخصــــية ليــــتمكن مــــن التعامــــل مــــ  ضــــ و  احليــــاة العاديــــة ،  مــــا 

 وينتج ويساهم يف اجملتم  ال ي يعيش فيه .يستطي  أن يعمل 
املــــــــرض الناســــــــ  : حالــــــــة االضــــــــطراب الناســــــــ  أو العقلــــــــ   – 2

نتي ــــة اخــــتالر أي مــــن الو ــــاس  الناســــية أو العقليــــة لدرجــــة  ــــد 
مـــن تكيــــ  الاــــرد مـــ  بيئتــــه االجتماعيــــة ، وال يشـــمل ذلــــك تعــــاط  
ــــــــــاقري أو  ــــــــــة أو العق ــــــــــ  رات العقلي الكحــــــــــور أو املخــــــــــدرات أو امل

 دماهنا دون وجود مرض ناس  واضش .إ
ـــــاه مـــــن املـــــرض  – 3 ـــــريض الناســـــ  : هـــــو الشـــــخمل الـــــ ي يع امل

 الناس  .

الطبيـــــا الناســـــ  : الطبيـــــا احلااـــــل علـــــى م هـــــل  صصـــــ   – 4
ـــة مهنـــة الطـــا الناســـ  مـــن  يف الطـــا الناســـ  ، ومـــرخمل لـــه ززاول

 وزارة الصحة .
ة الطبيــــــــا املعـــــــــا  : الطبيـــــــــا الناســــــــ  املنـــــــــو  بـــــــــه رعايـــــــــ – 5

 املريض.
املعـــــــا  الناســـــــ  : احلااـــــــل علـــــــى م هـــــــل جـــــــامع  يف علـــــــم  – 6

 الناس .
الـــــــــــدخور اإلرادي : دخـــــــــــــور املريــــــــــــض الناســــــــــــ  إحــــــــــــدى  – 7

منشـــــــآت الصــــــــحة الناســـــــية بنــــــــاًء علـــــــى موافقتــــــه الصــــــــرحية متــــــــى  
ــــــ لك ، أو وفقــــــاً ألحــــــكام هـــــ ا  ــــــه العقــــــلية تســــــمش ب ــــــت قدرات  ان

 القانون .
لزامــــــــ  : إدخــــــــار املــــــــريض الناســــــــ  يف إحــــــــدى الــــــــدخور اإل – 8

منشــــــآت الصــــــحة الناســــــية دون إرادتــــــه يف األحــــــوار الــــــص حيــــــددها 
 القانون .

ــــــــادة اــــــــحية  – 9 منشــــــــأة الصــــــــحة الناســــــــية : أي منشــــــــأة أو عي
مـــــــرخمل هلـــــــا زمارســـــــة الطـــــــا الناســـــــ  مـــــــن وزارة الصـــــــحة وفـــــــس 
، الشــــــرو  واإلجــــــراءات املبينــــــة ابلالسحــــــة التناي يــــــة هلــــــ ا القــــــانون 

 وذلك دون اإلخالر  حكام قانون امل سسات العالجية .
األوامـــــر العالجيـــــة اجملتمعيـــــة : فـــــرض العـــــال  علـــــى املـــــريض  – 10

 الناس  خار  نطاا منشأة الصحة الناسية و ت إشرافها .
ــــــــدخل  – 11 ــــــــص تســــــــتوجا الت ــــــــة : احلــــــــاالت ال احلــــــــاالت الطارس

 ه .العالج  السري  امل قت محاية للمريض واحمليطني ب
التقيــــيم الطــــ  الناســــ  : مــــا يقــــوم بــــه الطبيــــا الناســــ  مــــن  – 12

ــــات مــــن املــــريض أو األشــــخا  احمليطــــني  فحــــمل طــــ  ومجــــ  معلوم
ــــــتمكن مــــــن الواــــــور إىل  ــــــه ملعرفــــــة عالمــــــات وماــــــاهر املــــــرض لي ب

 التشخيمل الط  .
ـــــــس : اجمللـــــــس التنســـــــيق  للصـــــــحة الناســـــــية املشـــــــكل  – 13 اجملل

 وفقاً ألحكام ه ا القانون.
 نـــــة املتابعـــــة والتقيـــــيم :  نـــــة فنيـــــة مشـــــكلة وفقـــــاً ألحكـــــام  – 14

 ه ا القانون .
عـــــدم القـــــدرة علـــــى ا ـــــاذ قـــــرار العـــــال  : هـــــ  عـــــدم قـــــدرة  – 15

املــــريض علـــــى فهـــــم املعلومــــات املتعلقـــــة ابلعـــــال  املقــــرتح مـــــن قبـــــل 
الطبيــــا املعــــا  أو إدراك العواقــــا احملتملــــة جــــراء ا ــــاذ القــــرار مــــن 

ل مـــن ق يبلـــ  الثامنـــة عشـــرة غـــري قـــادر علـــى ا ـــاذ عدمـــه ، ويعـــد  ـــ
 قرارات العال  وفقاً هل ا البند .

ــــة الالزمــــة للتقيــــيم الناســــ   – 16 فــــرتة التقيــــيم : هــــ  الاــــرتة الزمني
( ســـــــاعة مـــــــن يريـــــــت طلـــــــا التقيـــــــيم أو دخـــــــور 72وال تت ـــــــاوز )

 منشأة الصحة الناسية .



 م 3/3/2019 -هـ  1440 مجادى اآلخرة 26األحد                  10              والستون     اخلامسةالسنة  1434 دالكويت اليوم العد

 منشآت الصحة الناسية
 (2مادة )

لقـــــــانون علـــــــى منشـــــــآت الصـــــــحة الناســـــــية تســـــــري أحكـــــــام هـــــــ ا ا
 وتشمل : 

املستشــــــايات املتخصصــــــة يف الطــــــا الناســــــ  ســــــواء  انــــــت  - 1
 عامة أو خااة . 

 أقسام الطا الناس  ابملستشايات العامة واخلااة .  - 2
ــــــرخمل هلــــــا ابلعمــــــل يف جمــــــار الصــــــحة  - 3 ــــــادات امل املرا ــــــز والعي

 الناسية . 
رو  الواجــــــا توفرهــــــا يف علــــــى أن  ــــــدد الالسحــــــة التناي يــــــة الشــــــ 

 ه ه املنشآت . 
 (3مادة )

 ـــتاه  ـــل منشـــأة اـــحة ناســـية زلـــ  خـــا  لكـــل مـــريض ناســـ  
يتضــــــمن البيـــــــاانت اخلااـــــــة بـــــــه ، وال جيـــــــوز االطـــــــالع علـــــــى هـــــــ ا 

 املل  إال يف األحوار الص جييزها القانون . 
 اجمللس التنسيق  للصحة الناسية

 ( 4مادة )
ــــــــوزير اجمللــــــــس التنســــــــيق  ينشــــــــأ يف وزارة الصــــــــحة وبقــــــــرار  مــــــــن ال
 للصحة الناسية بعضوية  ل من : 

 أحد الو الء املساعدين بوزارة الصحة .  - 1
 أحد الو الء املساعدين بوزارة الداخلية .  - 2
 رسيس قسم الطا الناس  بكلية الطا جبامعة الكويت .  - 3
رســـــــيس قســــــــم الطـــــــا الناســــــــ  هحـــــــدى منشــــــــآت الصــــــــحة  - 4

 وزارة الصحة . الناسية التابعة ل
 أحد األطباء االستشاريني ابلطا الناس  .  - 5
 عضو عن النيابة العامة ال تقل درجته عن رسيس نيابة .  - 6
ـــــــة  - 7 ـــــــناس يف جامع ـــــــم ال ـــــــدريس يف عل ـــــــة الت أحـــــــد أعضـــــــاء هيئ

 الكويت من املتخصصني يف جماالت الصحة الناسية . 
ــــــــاملني  حــــــــد منشــــــــآ - 8 ت معــــــــا  ناســــــــ  إ لينيكــــــــ  مــــــــن الع

 الصحة الناسية . 
ـــــأحد منشــــآت  - 9 ــــاملني ب أحــــد اإلخصــــاسيني االجتمــــاعيني مــــن الع

 الصحة الناسية . 
 .  اإلنسانممثل عن الديوان الوط  حلقوا  - 10
 ممثل عن م سسات ومجعيات اجملتم  املده املختصة .   - 11

( 10،  7،  6،  3،  2ويســــــــم  األعضــــــــاء احملــــــــددين يف البنــــــــود )
 ت الص يتبعون هلا . رؤساء ا ها

ـــيس مـــن   ـــيس وانســـا رس ـــار رس ـــة اختي ـــة الي وحيـــدد يف الالسحـــة التناي ي
ــــه يف  ــــه ، وحق ــــة عمل ــــه ، والي ــــس ،  مــــا  ــــدد مدت ــــني أعضــــاء اجملل ب

 تشكيل الل ان الارعية الالزمة لعمله .   

 (5مادة )
 يتوىل اجمللس : 

 متابعة تناي  أحكام ه ا القانون والسحته التناي ية . - 1
 تشكيل الل ان الالزمة لعمل اجمللس ومتابعة أعماهلا .  - 2
ـــــــص تضـــــــمن احـــــــرتام حقـــــــوا وســـــــالمة  - 3 وضـــــــ  السياســـــــات ال

املرضــــى الناســــيني ، و ــــ لك نشــــر تقــــارير دوريــــة عــــن أعمالــــه طبقــــاً 
 ملا  دده الالسحة التناي ية .

ـــــى منشـــــآت  - 4 ـــــة ل)شـــــراف عل ـــــايري والضـــــواب  الالزم وضـــــ  املع
والتأ ــــــد مــــــن التزامهــــــا والعــــــاملني رــــــا بتطبيــــــس  الصــــــحة الناســــــية ،

 املعايري واإلجراءات الص يتطلبها تناي  ه ا القانون .   
 (6مادة )

تشــــكل بقــــرار مــــن اجمللــــس  ــــان للتقيــــيم واملتابعــــة حســــا احلاجــــة ، 
يكـــــون مـــــن ضـــــمن أعضـــــاسها أحـــــد األطبـــــاء االستشـــــاريني يف الطـــــا 

ــــا ني الناســــيني مــــن ذوي اخلــــ ربة يف هــــ ا اجملــــار الناســــ  وأحــــد املع
 وأحد القانونيني من القطاع القانوه بوزارة الصحة . 

 مـــا يشـــكل اجمللـــس  نــــة قانونيــــة تتـــوىل مهامهـــا وفقـــاً ألحكـــام هـــ ا 
 القانون ، وللم لس تشكيل أي  ان أخرى الزمة ألعماله . 
 و دد الالسحة التناي ية إجراءات واليات عمل تلك الل ان .

 (7مادة )
 تمل  نة التقييم واملتابعة ابآل  :    -أ 
 تقدمي تقرير ط  مستقل حور حالة املريض .   - 1   
تلقـــــ  الشـــــكاوي والتالمـــــات حـــــور أي إجـــــراء يتخـــــ  حبـــــس - 2   

 املريض . 
 ت يري وض  املريض من الدخور اإللزام  إىل اإلرادي .  - 3   
 النار يف سالمة إجراءات الدخور اإللزام  .   - 4   
 النار يف سالمة إجراءات العال  اإللزام  .   - 5   

الناــــــــر يف مــــــــدى قــــــــدرة املــــــــريض علــــــــى ا ــــــــاذ قــــــــرارات   - 6   
 العال  وا اذ الالزم يف ه ا الشأن . 

ــــداع املرضــــ  املــــودعني  مــــر قضــــاس    - 7    الناــــر يف اســــتمرار إي
 يف أجنحة وأقسام الطا الناس  الشرع  . 

يــــــــتم تكلياهــــــــا رــــــــا أو مشــــــــار  أي اختصااــــــــات أخــــــــرى  - 8   
 إليها يف ه ا القانون . 

ــــة زتابعــــة تنايــــ  أحكــــام هــــ ا القــــانون  -ب   ــــتمل الل نــــة القانوني
ــــة  ــــة القانوني ــــه ، والتوعي ــــة ب والناــــر يف الشــــكاوي والتالمــــات املتعلق

 .للمرض  الناسيني ، وأي مهام أخرى وفقاً لقرار تشكيلها 
 (8مادة )
مهــــــام اجمللــــــس التنســــــيق  و انــــــه ، علــــــى إدارة أي منشــــــأة تســــــهيل 

واحلاـــــا  علـــــى حقـــــوا املرضـــــى وخصواـــــيتهم زـــــا ال يتعـــــارض مـــــ  
 أحكام ه ا القانون .
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 الاحمل والتقييم الط  الناس  
 والدخور اإلرادي الطوع  

 (9مادة )
لكـــــــل شـــــــخمل احلـــــــس يف طلـــــــا فحصـــــــه لـــــــدى إحـــــــدى منشـــــــآت 
الصـــــحة الناســـــية ، و ـــــ لك طلـــــا عرضـــــه علـــــى الطبيـــــا الناســـــ  

ــــه لتقيــــ ــــيم وحالت ــــه الاحــــمل والتقي ــــر يثبــــت في ــــه وإاــــدار تقري يم حالت
 الصحية ومدى حاجته للعال  . 

ولــــــه  ــــــ لك طلــــــا دخــــــور إحــــــدى منشــــــآت الصــــــحة الناســــــية ، 
ويــــــــتم قبــــــــور دخولــــــــه إذا رأي الطبيــــــــا الناســــــــ  احلاجــــــــة لــــــــ لك 
لوجــــود مــــرض ناســــ  دون احلاجــــة ملوافقــــة أحــــد مــــن ذويــــه إذا  ــــان 

ــــــن العمــــــر  ــــــ  م ــــــاً ، و  18يبل يكــــــون للمــــــريض يف هــــــ ه احلالــــــة عام
اخلــــــــرو  يف أي وقــــــــت ، مــــــــا ق تســــــــر يف شــــــــأنه شــــــــرو  الــــــــدخور 

 اإللزام  . 
ويف مجيـــــــ  األحـــــــوار جيـــــــا إخطـــــــار عاسلـــــــة املـــــــريض أو مـــــــن ميثلـــــــه 

 ب لك إذا ق يبل  الثامنة عشرة من عمره .  
 (10مادة )

ــــــي م حســــــا مقتضــــــى احلــــــار  ــــــدين أو الواــــــ  أو الق ــــــن الوال ألي م
املــــــريض الناســــــ  انقــــــمل األهليــــــة هحــــــدى  تقــــــدمي طلــــــا لاحــــــمل

منشـــــــآت الصــــــــحة الناســـــــية ،  مــــــــا جيـــــــوز ألي مــــــــنهم أن يطلــــــــا 
ــــدخور اإللزامــــ  ،  خروجــــه إال إذا انطبقــــت علــــى املــــريض شــــرو  ال

 ويف ه ه احلالة تتب  اإلجراءات املقررة يف ه ا الشأن .  
 (11مادة )

ـــــي  -أ  ـــــى تقي ـــــاًء عل ـــــه بن ـــــوب عن ـــــا املعـــــا  أو مـــــن ين م جيـــــوز للطبي
ناســـــ  مســـــبا أن مينـــــ  املـــــريض مـــــن م ـــــادرة املنشـــــأة خـــــالر فـــــرتة 

 التقييم يف أي من احلالتني اآلتيتني : 
إذا رأي أن خروجـــــــــه يشـــــــــكل احتمـــــــــااًل جـــــــــدايً حلـــــــــدو    - 1   

أذي فــــــوري أو وشــــــيك علــــــى ســــــالمته أو اــــــحته أو علــــــى ســــــالمة 
 أو احة اآلخرين . 

ـــــوع إذا رأي أنـــــه غـــــري قــــــادر علـــــى رعايـــــة ناســـــه   - 2    بســـــبا ن
ـــــــادر بســـــــبا مرضـــــــه  ـــــــه غـــــــري ق ـــــــرض الناســـــــ  ، أو أن أو شـــــــدة امل
الناســــــ  علـــــــى ا ــــــاذ قـــــــرار بشـــــــأن االســــــتمرار يف التقيـــــــيم وتلقـــــــى 

 العال  اإلرادي الطوع  . 
ــــــ  ورتني يف البنــــــد الســــــابس  -ب  ال جيــــــوز للطبيــــــا يف احلــــــالتني امل

ــــه خــــالر  ــــوب عن ــــه أو مــــن ين إعطــــاء املــــريض أي عــــال  دون موافقت

فيمــــا عــــدا عــــال  احلــــاالت الطارســــة ، ويتعــــني إلخضــــاعه  تلـــك املــــدة
لناــــــام الــــــدخور اإللزامــــــ  إبــــــال  مــــــدير منشــــــأة الصــــــحة الناســــــية 
ــــــة اعــــــرتاض املــــــريض  ــــــيم واملتابعــــــة يف حال ــــــة التقي وعرضــــــه علــــــى  ن

 على ه ا اإلجراء بعد تبلي ه به . 
وذلــك  لــه علــى النحــو الــ ي تقــرره الالسحــة التناي يــة هلــ ا القــانون ، 

  املــريض الناســ  مــن م ــادرة املنشــأة علــى أن يــتم إبــال  النيابــة ومينــ
 1983( لسـنة 74العامة بـ لك دون اإلخـالر  حكـم القـانون رقـم )

املشــار إليــه ابلنســبة ملــن يتقــدم مــن متعــاط  املــواد املخــدرة مــن تلقــاء 
 ناسه للعال  أو إيداعه إحدى منشآت الصحة الناسية . 

   الاحمل والتقييم الط  الناس
 والدخور اإللزام 

 (12مادة )
ــــيم الطلــــ  الناســــ    -أ  ــــه للتقي ــــل أي شــــخمل دون إرادت جيــــوز  وي

 بناء على أمر قضاس  . 
ــــــة  -ب  ــــــة العام ــــــل النياب ــــــه مــــــن قب ــــــريض دون إرادت ــــــل م جيــــــوز  وي

للتقيـــــــيم الطــــــــ  الناســــــــ  يف إحــــــــدى منشــــــــآت الصــــــــحة الناســــــــية 
علــــل ، وذلــــك لاحصــــه وتقيــــيم حالتــــه بنــــاًء علــــى طلــــا مكتــــوب وم

 يقدم من أي من اآل  : 
أحـــــد أقـــــارب املـــــريض حـــــت الدرجـــــة الثانيـــــة ، وذلـــــك بنـــــاًء  - 1   

 على تواية وتقرير ط  معتمد . 
ـــــــا معـــــــا  للمـــــــريض عـــــــام أو متخصـــــــمل يف الصـــــــحة  - 2    طبي

 الناسية ، أو املعا  الناس  للمريض . 
 أحد حمقق  اإلدارة العامة للتحقيقات .  - 3   

ــــاء فــــرتة التقيــــيم اإللزامــــ  قبــــل وجيــــوز للطبيــــ ا الناســــ  املعــــا  إل 
ـــــال   ـــــل مـــــن  ـــــى أن يقـــــوم هب ـــــه عل ـــــدة إذا انتاـــــت مربرات انتهـــــاء امل
ـــه علمـــاً رـــ ا  ـــة العامـــة ومـــدير املنشـــأة مـــ  إحاطـــة املـــريض وذوي النياب

 القرار ل)ذن له ابخلرو  .
 (13مادة )

اسـية ال جيوز إدخار أي شخمل إلزامياً يف إحـدى منشـآت الصـحة الن
إال زوجا تقييم ط  ناس  جديد من قبل طبيـا ناسـ  لتلـ  عـن 
الطبيا الناس  ال ي ا   قرار التقيـيم اإللزامـ  ، وذلـك عنـد وجـود 
عالمات واضحة تدر على وجود مـرض ناسـ  شـديد يتطلـا عالجـه 
دخـــور إحـــدى منشـــآت الصـــحة الناســـية وذلـــك يف أي مـــن احلـــالتني 

 التاليتني : 
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ر شــــديد ووشــــيك للحالــــة الناســــية أو الصــــحية احتمــــار تــــدهو  - 1
 بسبا أعراض املرض الناس  . 

داً جدايً ووشيكاً إذا  انت أعراض املرض الناســ  كثل الدي - 2
 أو حياة املريض ، أو احة أو حياة اآلخرين .  لسالمة أو احة

وجيــــــا يف احلــــــالتني الســــــابقتني أن يكــــــون املــــــريض رافضــــــاً لــــــدخور 
إبــــال   نــــة املتابعــــة والتقيــــيم ، وإبــــال  مــــدير  املنشــــأة علــــى أن يــــتم

املنشــــــأة ، خــــــالر أربــــــ  وعشــــــرين ســــــاعة مــــــن دخولــــــه مــــــ  إعــــــداد 
تقريـــــــر يتضـــــــمن تقييمـــــــاً أوليـــــــاً حلالتـــــــه الصـــــــحية والناســـــــية ، ويـــــــتم 
ـــة العامـــة خـــالر هـــان وأربعـــني ســـاعة ال ـــاذ  ـــى النياب عـــرض األمـــر عل

 تناي ية . ما يلزم ، وذلك على النحو ال ي  دده الالسحة ال
 (14مادة )

واســـــتثناًء مـــــن اإلجـــــراءات   -جيـــــوز يف احلـــــاالت الطارســـــة والعاجلـــــة 
الطلــــا مــــن إحــــدى منشــــآت الصــــحة   -(  13الــــواردة يف املــــادة )

الناســـــية فحـــــمل املـــــريض وإدخالـــــه للعـــــال  علـــــى وجـــــه الســـــرعة إن 
ـــــر إلدارة املنشـــــأة و نـــــة  ـــــك ، علـــــى أن يرفـــــ  تقري تطلـــــا األمـــــر ذل

ــــــيم واملتاب ــــــ  وعشــــــرين ســــــاعة مــــــن التقي ــــــة خــــــالر أرب عــــــة عــــــن احلال
ــــص ل رــــا نقــــل  ــــة ال ــــدس  والكياي الاحــــمل ، متضــــمناً التشــــخيمل املب
ــــان أســــباب حالــــة  ــــل مــــ  بي ــــاموا ابلنق املــــريض واألشــــخا  الــــ ين ق
ــــة خــــالر هــــان  ــــة العام ــــى النياب ــــر عل ــــتم عــــرض األم االســــتع ار ، وي

 ي وأربعـــــني ســـــاعة ال ـــــاذ مـــــا يلـــــزم ، وذلـــــك  لـــــه علـــــى النحـــــو الـــــ
  دده الالسحة التناي ية هل ا القانون .   

 (15مادة )
علــــى الطبيــــا املعــــا  أن يبلــــ   نـــــة املتابعــــة والتقيــــيم عنــــد ا ـــــاذه 
قــــــرار الــــــدخور اإللزامــــــ  أو العــــــال  اإللزامــــــ  ألي مــــــريض ناســــــ  

 خالر أرب  وعشرين ساعة .
وجيـــــــوز لكـــــــل ذي شـــــــأن االعـــــــرتاض علـــــــى قـــــــرارات  نـــــــة املتابعـــــــة 

ــــــيم أو ــــــت  والتقي ــــــة أن تب ــــــة القانوني االســــــتمرار فيهــــــا ، وعلــــــى الل ن
ــــت تقدميــــه ، وذلــــك مــــ   فيهــــا خــــالر مــــدة أقصــــاها أســــبوع مــــن يري
ـــــــة  ـــــــة املتابع ـــــــرارات  ن ـــــــى ق ـــــــن عل عـــــــدم اإلخـــــــالر حبقهـــــــم يف الطع
ــــم مــــرة  ــــل  والتقيــــيم أمــــام القضــــاء ، وللمــــريض احلــــس يف تقــــدمي تال

 .شهر ، وعلى إدارة املنشأة أن تسهل له ه ه املهمة 
 ( 16مادة )

ال جيـــــوز إبقـــــاء املـــــريض الناســـــ  إلزاميـــــا هحـــــدى منشـــــآت الصـــــحة 
ــــــر مــــــن أســــــبوعني إال بعــــــد إجــــــراء تقييمــــــني ناســـــــيني  الناســــــية أل ث

للمــــريض بواســــــطة طبيبـــــني ناســــــيني لتلاــــني ، علـــــى أن يـــــتم إبـــــال  
مــــدير املنشــــأة و نــــة املتابعــــة والتقيــــيم خــــالر أربــــ  وعشــــرين ســــاعة 

خور اإللزامــــ  ، ويف حالــــة عــــدم اســــتيااء هــــ ه مــــن البــــدء باــــرتة الــــد
ــــــدخور اإللزامــــــ   ــــــة ال ــــــد احملــــــددة تنتهــــــ  حال اإلجــــــراءات يف املواعي

 للمريض ، وتتحمل املنشأة ما قد ين م عن ذلك من ااثر .  
 (17مادة )

ـــــدخور اإللزامـــــ  املنصـــــو   ـــــا املعـــــا  أن ميـــــد فـــــرتة ال جيـــــوز للطبي
شــــــهر ، وذلـــــــك  ( مــــــن هـــــــ ا القــــــانون مــــــدة16عليهــــــا يف املــــــادة )

ــــــال  إدارة  ب ــــــرض اســــــتكمار إجــــــراءات العــــــال  اإللزامــــــ  بعــــــد إب
ـــة املتابعـــة والتقيـــيم ، وجيـــوز مـــد هـــ ه املـــدة حـــت  ـــال   املنشـــأة و ن
أشــــهر بعــــد موافقــــة تلــــك ا هــــات بنــــاًء علــــى تقريــــر يتضــــمن تقييمــــاً 

 حلالة املريض ، واألسباب الداعية ل لك . 
املنشـــــأة مـــــدة أطـــــور يكـــــون فـــــاذا اقتضـــــت حالـــــة املـــــريض بقـــــاءه يف 

املــــد بقــــرار مــــن إدارة املنشــــأة وموافقــــة  نــــة املتابعــــة والتقيــــيم وملــــدة 
ال زــــاوز ســــتة أشــــهر وذلــــك بعــــد إعــــادة تقيــــيم حالــــة املــــريض طبقــــاً 
ــــدها  ل)جــــراءات املنصــــو  عليهــــا يف هــــ ا القــــانون ، وال جيــــوز زدي

ــــس وذلــــك ملــــ ــــرار مــــن اإلدارة املــــ  ورة مــــ  موافقــــة اجملل دة ال إال بق
 زاوز ستة أشهر.

 (18مادة )
ــــــدخور أو العــــــال   إذا هــــــرب املــــــريض الناســــــ  اخلاضــــــ  لناــــــام ال
ـــــــال  ا هـــــــات املختصـــــــة  ـــــــى إدارة املنشـــــــأة إب اإللزامـــــــ  وجـــــــا عل
ـــــال   ـــــه إىل املنشـــــأة الســـــتكمار إجـــــراءات الع ـــــوراً ، إلعادت ـــــه ف وذوي

 اإللزام  .
 (19مادة )

ـــا ق للمـــريض مـــت أهنـــى فـــرتة عالجـــه أن  ـــر  دون مصـــ احبة أحـــد م
يكـــــــن قااـــــــراً ، أو أن احملكمـــــــة قـــــــد عينـــــــت عليـــــــه واـــــــياً ، أو أن 

 يكون مطلوابً  هة أمنية أو قضاسية .
 اإليداع بقرارات أو  حكام قضاسية

 (20مادة )
ــــة العامــــة  ــــة اــــدور حكــــم أو أمــــر قضــــاس  أو قــــرار مــــن النياب يف حال
ــــداع أحــــد املتهمــــني هحــــدى منشــــآت الصــــحة الناســــية لاحصــــه  هي
يـــتم نــــدب  نـــة متخصصــــة مـــن وزارة الصــــحة لاحـــمل حالــــة املــــودع 
ــــال   الناســــية والعقليــــة طبقــــاً ملضــــمون القــــرار أو احلكــــم ، وجيــــا إب
ا هــــة القضــــاسية بتقريــــر عــــن احلالــــة الناســــية والعقليــــة وذلــــك خــــالر 
ـــــرار مـــــن  ـــــة ،  ويصـــــدر رـــــا ق ـــــص  ـــــددها الالسحـــــة التناي ي ـــــدد ال امل

 ا هات الطالبة للاحمل .
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 (21مادة )
ــــداع  ــــة هي ــــة العام ــــة اــــدور حكــــم قضــــاس  أو قــــرار مــــن النياب يف حال
أحـــــد املتهمـــــني املصـــــابني زـــــرض ناســـــ  هحـــــدى منشـــــآت الصـــــحة 
الناســــــية للعــــــال  حيــــــور املــــــريض إىل وحــــــدة طــــــا ناســــــ  شــــــرع  
يبعــــة لــــوزارة الصــــحة ، وجيــــا إبــــال   نــــة املتابعــــة والتقيــــيم خــــالر 

 أسبوعني من يريت اإليداع . 
عـــــة قـــــرار اإليـــــداع مـــــرة علـــــى األقـــــل  ـــــل عـــــام مـــــن قبـــــل ويـــــتم مراج

ـــــــتم إهنـــــــاء اإليـــــــداع بعـــــــد زوار خطـــــــره علـــــــى  الل نـــــــة ، علـــــــى أن ي
اجملتمـــــ  بنـــــاًء علـــــى التقيـــــيم الطـــــ  الناســـــ  لاريـــــس الطـــــا الناســـــ  
الشـــــرع  املعـــــا  وموافقـــــة  نـــــة املتابعـــــة والتقيـــــيم وا هـــــة القضـــــاسية 

 اآلمرة ب لك . 
ـــــة خـــــار  املنشـــــأة إال  وال جيـــــوز مـــــنش املـــــريض املـــــودع إجـــــازة عالجي

ـــــيم والرجـــــوع إىل ا هـــــة القضـــــاسية  ـــــة والتقي ـــــة املتابع بعـــــد موافقـــــة  ن
 اآلمرة ابإليداع .

 عال  املريض الناس 
 (22مادة )

جيـــــا احلصــــــور علـــــى موافقــــــة املــــــريض املســـــتنرية علــــــى العــــــال  يف 
حـــــــــار كتعـــــــــه ابلقـــــــــدرة العقليـــــــــة علـــــــــى فهـــــــــم وإدراك اإلجـــــــــراءات 

قدمــــــة إليــــــه وا ــــــاذ قــــــرار مبــــــىن علــــــى هــــــ ا اإلدراك واملعلومــــــات امل
 والتعبري عنه تعبرياً احيحاً . 

يلتـــــزم الطبيـــــا املعـــــا  بعـــــدم إعطـــــاء أي عـــــال  للمـــــريض يف حـــــار 
الــــــــدخور اإلرادي دون احلصــــــــور علــــــــى موافقتــــــــه املســــــــبقة املبنيــــــــة 

 على إرادته احلرة . 
عــــال  ويف حالـــة املـــريض الناســـ  غـــري القـــادر علـــى ا ـــاذ قـــرارات ال

يــــــتم إبــــــال   نــــــة املتابعــــــة والتقيــــــيم ، وتلتــــــزم املنشــــــأة أو الطبيــــــا 
ـــى الطبيـــا  ـــ لك ، وعل ـــت الل نـــة ب ـــه العـــال  الـــالزم حـــت تب هعطاس
املعــــا  إ بـــــات أن املـــــريض غــــري قـــــادر علـــــى ا ــــاذ قـــــرارات العـــــال  

 بسبا مرض ناس  .
 (23مادة )

ـــــرار عالجـــــ ـــــادر علـــــى ا ـــــاذ ق ـــــريض الناســـــ  غـــــري الق ـــــة امل ه يف حال
ـــانوه،  ـــل ق ـــه واـــ  أو ممث ورفـــض الواـــ  عالجـــه ، أو مـــن ق يكـــن ل
ــــــة املتابعــــــة  ــــــا املعــــــا  عالجــــــه بعــــــد موافقــــــة  ن ــــــى الطبي تعــــــني عل
ـــــن قبـــــل  ـــــه م ـــــل قـــــانوه ل ـــــتم تعيـــــني واـــــ  أو ممث ـــــيم ، حـــــت ي والتقي

 احملكمة .

 (24مادة )
جيـــــوز يف احلـــــاالت الطارســـــة ، إعطـــــاء املـــــريض الناســـــ  العـــــال  دون 

افقتــــه مـــت  ــــان ذلــــك الزمـــاً ملنــــ  حــــدو  تــــدهور احلصـــور علــــى مو 
وشـــــــيك للحالــــــــة الناســــــــية أو ا ســـــــدية للمــــــــريض مــــــــن شــــــــأهنا أن 
تعــــــرض حياتــــــه واــــــحته أو حيــــــاة واــــــحة اآلخــــــرين خلطــــــر جســــــيم 

 وشيك لارتة م قتة وذلك طبقاً ملا  دده الالسحة التناي ية .
 (25مادة )

ياً أو ال جيــــــــوز إعطــــــــاء املــــــــريض الناســــــــ  عالجــــــــاً دواسيــــــــاً أو ناســــــــ
ســـــــــلو ياً أو  هرابسيـــــــــاً أو أايً مـــــــــن العـــــــــال  املســـــــــتخدم يف الطـــــــــا 
ـــــــك ممكنـــــــاً ،  ـــــــت  ـــــــان ذل الناســـــــ  دون إحاطتـــــــه علمـــــــاً بـــــــ لك م
ـــــه  ـــــن م عن ـــــص قـــــد ت وبطبيعـــــة هـــــ ا العـــــال  وال ـــــرض منـــــه واآلاثر ال
والبــــــداسل العالجيــــــة لــــــه ، وذلــــــك وفقــــــاً للقواعــــــد واملعــــــايري الطبيــــــة 

 املتعارف عليها . 
ريض الـــدخور اإللزامـــ  عــــن تنـــاور العـــال  املقـــرر حيــــس إذا امتنـــ  مـــ

للطبيـــــــا الناســـــــ  املســـــــئور إلزامـــــــه ابلعـــــــال  ، علـــــــى أن يســـــــتويف 
الطبيـــــــا إجـــــــراءات العـــــــال  اإللزامـــــــ  املنصـــــــو  عليهـــــــا يف هـــــــ ا 
القـــــانون قبـــــل الشـــــروع يف ذلـــــك ، وجيـــــا عليـــــه مراجعـــــة إجـــــراءات 

 العال  اإللزام  مرة  ل شهر على األقل . 
يف تلـــــــك اإلجـــــــراءات عنـــــــد قيـــــــام الطبيـــــــا املعـــــــا   ويعـــــــاد الناـــــــر

هجـــــراء أي ت يـــــري جـــــوهري يف اخلطـــــة العالجيـــــة املصـــــرح رـــــا ، وإذا 
ـــــة أشـــــهر يتعـــــني احلصـــــور  ـــــر مـــــن  ال  اســـــتمر العـــــال  اإللزامـــــ  أ ث
ــــه علــــى النحــــو الــــ ي  ــــك  ل ــــيم طــــ  اخــــر مســــتقل ، وذل ــــى تقي عل

 تبينه الالسحة التناي ية .
 (26مادة )

ا  أن يصــــــــرح هعطــــــــاء املرضــــــــ  اخلاضــــــــعني جيــــــــوز للطبيــــــــا املعــــــــ

ـــــة ابلشـــــرو   ـــــ  إجـــــازات عالجي ـــــدخور والعـــــال  اإللزام لقـــــرارات ال

واإلجـــــراءات الـــــص  ـــــددها الالسحــــــة التناي يـــــة ، ويســـــتمر املــــــريض 

 يف تلك احلالة خاضعاً لقرارات الدخور والعال  اإللزام  . 

ـــــــة عـــــــن  ـــــــى إجـــــــازة عالجي ـــــــ  املـــــــريض احلااـــــــل عل ـــــــة  ل ويف حال

ــــ  ا هــــات  احلضــــور ــــه تبل ــــدة احملــــددة إلجازت ــــة امل إىل املنشــــأة يف هناي

 املختصة عنه إلعادته و طر  نة املتابعة والتقييم .
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 األوامر العالجية اجملتمعية
 (27مادة )

ـــــــريض  ـــــــى امل ـــــــة عل ـــــــة اجملتمعي ـــــــر العالجي ـــــــس ناـــــــام األوام جيـــــــوز تطبي
الناســـــ  اخلاضـــــ  لناـــــام الـــــدخور والعـــــال  اإللزامـــــ  بعـــــد خروجـــــه 

 املنشأة إذا توافرت الشرو  اآلتية : من 
أن تســــــــمش حالــــــــة املــــــــريض ابســــــــتمرار عالجــــــــه دون احلاجــــــــة  - 1

 لبقاسه ابملنشأة . 
ــــــدهور حالــــــة املــــــريض  - 2 إذا  ــــــان مــــــن شــــــأن توقــــــ  العــــــال  ت

 الناس  . 
كثــــل حالــــة املــــريض خطــــراً جســــيماً علــــى حياتــــه أو ســــالمة  إال - 3

 وحياة اآلخرين . 
يريــــــــت معــــــــروف يف عــــــــدم االنتاــــــــام يف  أن يكــــــــون للمــــــــريض - 4

تنــــــاور األدويــــــة الناســــــية املواــــــوفة لــــــه علــــــى  ــــــو أدى إىل تكــــــرار 
 انتكاس حالته ودخوله وعالجه إلزامياً هحدى املنشآت . 

ويتضــــمن ناــــام الرعايــــة العالجيــــة اإللزاميــــة التــــزام املــــريض ابحلضــــور 
ــــــــددها الاريــــــــس املعــــــــا  والســــــــماح  للمنشــــــــأة يف األوقــــــــات الــــــــص حي 
للاريــــــــس املعــــــــا  بــــــــزايرة املــــــــريض يف حمــــــــل إقامتــــــــه طبقــــــــاً للخطــــــــة 

 العالجية املقررة . 
ويكــــــون تطبيــــــس ناــــــام األوامــــــر العالجيــــــة اجملتمعيــــــة وفقــــــاً ألحكــــــام 
هــــــ ه املــــــادة بتواــــــية مــــــن إدارة املنشــــــأة و نــــــة املتابعــــــة والتقيــــــيم 

 وموافقة اجمللس .
 (28مادة )

يـــــة اجملتمعيـــــة علـــــى ســـــتة ال تزيـــــد مـــــدة تطبيـــــس ناـــــام األوامـــــر العالج
 أشهر ، وال جيوز زديدها إال بقرار من اجمللس التنسيق  .

 نقل املريض للعال  خار  املنشأة
 (29مادة )

ـــا الناســـ  املعـــا  نقـــل املـــريض   -أ  ـــى موافقـــة الطبي ـــاًء عل جيـــوز بن
الناســـــ  اخلاضـــــ  للـــــدخور اإللزامـــــ  مـــــن منشـــــأة الصـــــحة الناســـــية 

ايات للعــــال  ، وذلــــك إذا مــــا أاــــابه املوجــــود رــــا إىل أحــــد املستشــــ
ـــــوافر لـــــه عـــــال  ابملنشـــــأة املوجـــــود رـــــا ، ويف  ـــــرض عضـــــوي وق يت م
ـــــــال  ا هـــــــات  ـــــــتم إب حـــــــار رفـــــــض املـــــــريض العـــــــودة إىل املنشـــــــأة ي

 املختصة إلعادته ، وإخطار  نة املتابعة والتقييم . 
ــــة   -جيــــوز إلدارة منشــــأة الصــــحة الناســــية   -ب  ــــاء علــــى موافق بن

ـــــــا النا ـــــــة إاـــــــابة املـــــــودع بقـــــــرار أو   -ســـــــ  املعـــــــا  الطبي يف حال

حكـــــم قضـــــاس   حـــــد األمـــــراض العضـــــوية التصـــــريش خبروجـــــه  ـــــت 
إشـــــراف ا هـــــات املعنيـــــة للعـــــال   حـــــد املستشـــــايات ، ويف هـــــ ه 
ــــــه إىل  احلالــــــة تتــــــوىل الشــــــرطة حراســــــته طــــــوار فــــــرتة عالجــــــه وإعادت

 يداع بعد استكمار العال  الالزممكان اإل
 العقوابت

 (30)مادة 
مــــ  عـــــدم اإلخــــالر  يـــــة عقوبــــة أشـــــد يــــنمل عليهـــــا قــــانون اخـــــر ، 
يعاقــــا ابحلــــبس مــــدة ال تقــــل عــــن ســــنة وال زــــاوز  ــــال  ســــنوات ، 
وب رامــــــة ال تقــــــل عــــــن  ال ــــــة االف دينــــــار وال زــــــاوز عشــــــرة االف 
دينـــــار ، أو هحـــــدى هـــــاتني العقـــــوبتني ،  ـــــل مـــــن ح ـــــز أو تســـــبا 

 حـــــد األمـــــراض  عمـــــداً يف ح ـــــز أحـــــد األشـــــخا  بصـــــاته مصـــــاابً 
ــــة أو األحــــوار املنصــــو  عليهــــا  ــــة يف غــــري األمكن الناســــية أو العقلي

 يف القانون .
 (31مادة )

اإلخــــالر  يـــــة عقوبــــة أشـــــد يــــنمل عليهـــــا قــــانون اخـــــر ،  مــــ  عـــــدم
يعاقـــــا ابحلـــــبس مـــــدة ال تقـــــل عـــــن  ال ـــــة أشـــــهر وال زـــــاوز ســـــنة ، 
وب رامـــــة ال تقـــــل عـــــن ألـــــ  دينـــــار وال زـــــاوز مخســـــة االف دينـــــار ، 

 أو هحدى هاتني العقوبتني : 
 ـــــل مـــــن مكـــــن عمـــــداً شخصـــــاً خاضـــــعاً إلجـــــراءات الـــــدخور  - 1

ـــــــن ا ـــــــ  م ـــــــاه أو العـــــــال  اإللزام ـــــــه ، أو أخا هلـــــــرب أو ســـــــاعده علي
 بناسه أو بواسطة غريه م  علمه ب لك . 

 ــــل مــــن أبلــــ  إحــــدى ا هــــات املختصــــة  ــــ ابً يف حــــس أحــــد  - 2
ـــــه أحكـــــام  ـــــه مصـــــاب زـــــرض ناســـــ  ممـــــا نصـــــت علي األشـــــخا   ن

 ه ا القانون وتبني غري ذلك .
 (32مادة )

يعاقـــــا ابحلـــــبس مـــــدة ال تقـــــل عـــــن أســـــبوع وال تزيـــــد علـــــى شـــــهر ، 
ـــــار ، أو و  ـــــار وال زـــــاوز مخســـــماسة دين ـــــة دين ـــــل عـــــن ماس ـــــة ال تق ب رام

 هحدى هاتني العقوبتني : 
ـــــــس  - 1 ـــــــيش املخـــــــور للم ل ـــــــن حـــــــار دون إجـــــــراء التات  ـــــــل م

التنســــيق  للصـــــحة الناســــية أو مـــــن حيـــــددهم وزيــــر الصـــــحة لضـــــب  
 املخالاات . 

ـــــــات حيتـــــــا  إليهـــــــا اجمللـــــــس  - 2  ـــــــل مـــــــن رفـــــــض إعطـــــــاء معلوم
لناســــــية يف أداء مهمتــــــه أو أعطــــــى معلومـــــــات التنســــــيق  للصــــــحة ا

 لالاة للحقيقة م  علمه ب لك .
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 (33مادة )
ـــة أشـــد يـــنمل عليهـــا قـــانون اخـــر   -أ  مـــ  عـــدم اإلخـــالر  يـــة عقوب

ــــة أشــــهر وال زــــاوز ســــنة ،  ، يعاقــــا ابحلــــبس مــــدة ال تقــــل عــــن  ال 
ـــــــ  دينـــــــار ، أو  ـــــــار وال زـــــــاوز أل ـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن ماســـــــة دين وب رام

عقــــوبتني  ــــل مــــن  ــــان مكلاــــاً برعايــــة أو كــــريض أو هحــــدى هــــاتني ال
ــــه بطريقــــة مــــن  عــــال  شــــخمل مصــــاب زــــرض ناســــ  وأســــاء معاملت

 شأهنا أن  د  له االماً ناسية أو أضراراً جسدية . 
مـــــ  عـــــدم اإلخـــــالر  يـــــة عقوبـــــة أشـــــد يـــــنمل عليهـــــا قـــــانون   -ب 

ـــــدة ال تقـــــل عـــــن شـــــهر وال زـــــاوز ســـــتة  ـــــا ابحلـــــبس م اخـــــر ، يعاق
مـــة ال تقـــل عـــن ماســــة دينـــار وال زـــاوز مخســـماسة دينــــار أشـــهر ، وب را

أو هحــــدى هــــاتني العقــــوبتني  ــــل مــــن  ــــان مكلاــــاً برعايــــة أو كــــريض 
أو عـــــال  مـــــريض ناســـــ  وأمهـــــل يف رعايتـــــه ممـــــا تســـــبا يف حـــــدو  

 أضرار ناسية أو جسدية به .
 (34مادة )

مــــ  عـــــدم اإلخــــالر  يـــــة عقوبــــة أشـــــد يــــنمل عليهـــــا قــــانون اخـــــر ، 
س مــــــدة ال تقــــــل عــــــن  ال ــــــة أشــــــهر وال تزيــــــد علــــــى يعاقــــــا ابحلــــــب

ســــــنتني وب رامــــــة ال تقــــــل عــــــن ألــــــ  دينــــــار وال تزيــــــد علــــــى مخســــــة 
 االف دينار أو هحدى هاتني العقوبتني : 

 ــــل مــــن أفشــــى ســــراً مــــن أســــرار املــــريض الناســــ  ابملخالاــــة  - 1
ألحكـــــام هـــــ ا القـــــانون ، وذلـــــك مـــــ  مراعـــــاة املـــــادة السادســـــة مـــــن 

 املشار إليه .  1980( لسنة 25) املرسوم بقانون رقم
ــــــــا  - 2 ــــــــدون تعليمــــــــات الطبي  ــــــــل مــــــــن أعطــــــــى عمــــــــداً دواء ب

املخـــــتمل أو ابملخالاـــــة لتعليماتـــــه ، ويعاقــــــا ب رامـــــة ال تزيـــــد علــــــى 
 ألا  دينار إذا أعطى الدواء همهار  .

 أحكام عامة
 (35مادة )

يف حالــــــة وفــــــاة املــــــريض الناســــــ  اخلاضــــــ  إلجــــــراءات الــــــدخور أو 
ـــــــــزم إدارة املنشـــــــــأة هخطـــــــــار ذوي املـــــــــريض العـــــــــال  اإل لزامـــــــــ  تلت

 والنيابة العامة واجمللس التنسيق  فور وفاته
 (36مادة )

ــــــة املــــــريض جســــــدايً أو عزلــــــه  ي وســــــيلة دون  ال جيــــــوز تقييــــــد حري
ــــــاع اإلجــــــراءات الانيــــــة الــــــص  ــــــددها الالسحــــــة التناي يــــــة هلــــــ ا  اتب

ـــــــة املتابعـــــــة والتق ـــــــال   ن ـــــــتم إب ـــــــيم ومـــــــدير القـــــــانون ، علـــــــى أن ي ي
املنشـــــأة خـــــالر أربـــــ  وعشـــــرين ســـــاعة مـــــن يريـــــت اإلجـــــراء ، مــــــ  

 إعداد تقرير يتضمن تقييماً حلالته .

 (37مادة )

ــــواء الســــتقبار املرضــــى الــــ ين  ــــوىل وزارة الصــــحة إنشــــاء مرا ــــز إي تت

ـــــرفض أهلهـــــم اســـــتقباهلم  ال تســـــتدع  حـــــالتهم البقـــــاء يف املنشـــــأة وي

ــــــا املعــــــا   أو ال يقومــــــون حبســــــن معــــــاملتهم ، أو مــــــن يقــــــدر الطبي

ــــة حبيــــث يتــــاح هلــــم فراــــة احليــــاة  حــــاجتهم للبقــــاء رــــا  مرحلــــة م قت

بواســــــطة اجملتمــــــ  مــــــ  ممارســــــتهم ألعمــــــاهلم ، علــــــى أن يقــــــوم فريــــــس 

 ط  ابإلشراف على عالجهم . 

 مــــــا جيـــــــوز لـــــــوزارة الصـــــــحة مـــــــنش تـــــــراخيمل إيـــــــواء خااـــــــة وفقـــــــاً 

 للشرو  والضواب  الص يصدر را قرار . 

ـــــــــة أو مرا ـــــــــز وجيـــــــــوز إحـــــــــ ـــــــــة االجتماعي التهم إلحـــــــــدى دور الرعاي

اإليــــواء التابعــــة ألي جهــــة حكوميــــة أخــــرى إذا اقتضــــى األمــــر ذلــــك 

صــــــدر رــــــا قــــــرار مــــــن اجمللــــــس ، وفقــــــاً للشــــــرو  والضــــــواب  الــــــص ي

 التنسيق 

 (38مادة )

ال حيــــور دخــــور شــــخمل ملنشــــأة اــــحة ناســــية ، أو ســــبس عالجــــه ، 

لعمــــــــل يف أي جهــــــــة أو وجــــــــود ملــــــــ  طــــــــ  لــــــــه ، دون حقــــــــه يف ا

 حكومية بشر  أن يكون السقاً احياً للعمل فيها .

 (39مادة )

ــــة هلــــ ا القــــانون خــــالر ســــتة  ــــر الصــــحة الالسحــــة التناي ي يصــــدر وزي

 أشهر من يريت نشره يف ا ريدة الرمسية .

 (40مادة )
ــوزراء  ــ  هــ ا  – ــل فيمــا  صــه   –علــى رســيس جملــس الــوزراء وال تناي

 القانون .
 أمري الكويت                                         

  اباح األمحد ا ابر الصباح
 

 هـ  1440خرة  مجادى اآل 15ادر بقصر السي  يف :   
 م    2019فبــرايـــر  20املوافس :                    



 م 3/3/2019 -هـ  1440 مجادى اآلخرة 26األحد                  16              والستون     اخلامسةالسنة  1434 دالكويت اليوم العد

 امل  رة اإليضاحية
 2019لسنة 14للقانون رقم 

 يف شأن الصحة الناسية
وما حياى به من اهتمام عامل  وكيز ، وسرياً خلصواية املرض الناس  

على هنج طرير الرعاية الصحية املتخصصة وتنايم أوضاعها فقد جاء 
ه ا القانون بشأن الصحة الناسية ، إذ أابش ه ا املرض حياى 
زكانة متزايدة وأابش تنايمه جزءًا مهمًا ورسيسيًا من محاية املريض 

ة تضمن احرتام ادميته وإرادته الناس  وحقوقه يف رعاية احية سليم
وحقه يف تلق  العال  وفس املعايري الطبيعة السليمة ، خااة يف  ل ما 
يشهده الطا الناس  من تطور  بري يف اآلونة األخرية ، إذ توافرت 
وساسل عالجية متعددة تسمش بعال  ه الء املرضى وشااسهم يف مدد 

بش هدفه األساس  قصرية ،  ما ت ري ماهوم العال  الناس  ، ليص
عال  املريض ، وإعادته إىل اجملتم  واالخنرا  فيه ، وليس عزله أو 

 إقصاءه هيداعه يف املنشآت الناسية .
وهــــ ا مــــا ازهــــت إليــــه العديــــد مــــن التشــــريعات القانونيــــة املقارنــــة يف 
تقنــــني تلــــك الرعايــــة ، خااــــة أن قــــوانني الرعايــــة الصــــحية والقــــوانني 

ىل املــــريض الناســـــ  وأحوالــــه ، األمــــر الـــــ ي ذات العالقــــة ق تشــــر إ
ــــــة رــــــ ه الائــــــة ،  دعــــــا إىل وضــــــ  مشــــــروع القــــــانون املــــــ  ور للعناي
ــــــه ،  وخااــــــة أن املــــــريض الناســــــ  ياتقــــــد القــــــدرة علــــــى إدارة حيات

 ويع ز عن التكي  م  الاروف احمليطة به بسبا مرضه .
ومــــن جهــــة أخــــرى أي  احلــــر  علــــى وجــــود قــــوانني خااــــة ابملــــرض 

عــــن غــــريه مــــن األمــــراض ، ألنــــه يــــ  ر يف و ــــاس   ختالفــــهالالناســــ  
مهمـــــة ، مثـــــل الـــــوع  واإلدراك والتمييـــــز والتاكـــــري واإلدارة واحلكـــــم 
علـــــــى األمـــــــور واالستبصـــــــار والقـــــــدرة علـــــــى ا ـــــــاذ القـــــــرار واحلالـــــــة 

 والوجدانية والسلو ية .
ـــــك جـــــاء القـــــانون يف ) ـــــة ذل ـــــى أقســـــام 40وألمهي ( مـــــادة موزعـــــة عل

  ذات األحكــــــام املرتبطــــــة ببعضــــــها ، وقــــــد معنونــــــه زمــــــ  النصــــــو 
نـــــمل قســـــم " التعـــــاري  " يف املـــــادة األوىل مـــــن القـــــانون علـــــى أهـــــم 
ـــــبس ممكـــــن أن  ـــــة أي ل ـــــص تكـــــررت يف القـــــانون إلزال املصـــــطلحات ال

 حيد  عند تطبيس ه ا القانون .
( نطـــــاا 2وحـــــدد قســـــم " منشـــــآت الصـــــحة الناســـــية " يف املـــــادة )

آت الصــــحة الناســــية ، وقــــد هــــ ا القــــانون حبيــــث يســــري علــــى منشــــ
حــــــــددت تلــــــــك املنشــــــــآت ابملستشــــــــايات املتخصصــــــــة يف الطــــــــا 
ــــة أم خااــــة ، وأقســــام الطــــا الناســــ   ــــت عام الناســــ  ســــواء أ ان
ابملستشـــــايات العامـــــة واخلااـــــة ، واملرا ـــــز والعيـــــادات املـــــرخمل هلـــــا 
ابلعمــــل يف جمـــــار الصـــــحة الناســـــية ، وأحيـــــل إىل الالسحـــــة التناي يـــــة 

 جا توافرها يف ه ه املنشآت . ديد الشرو  الوا
(  ــــــل منشــــــأة  ن  ــــــتاه زلــــــ  خــــــا  لكــــــل 3وألزمــــــت املــــــادة )

 االطـــــالعمـــــريض ناســـــ  يتضـــــمن البيـــــاانت اخلااـــــة بـــــه ، وال جيـــــوز 

علــــى هــــ ا امللــــ  إال يف األحــــوار الــــص جييزهــــا القــــانون ، وقــــد ألــــزم 
القـــــانون يف هـــــ ه املـــــادة أن فـــــتش امللـــــ  ليكـــــون للمـــــريض الناســـــ  

ريض ناســــ  ولــــيس للشــــخمل طالــــا الاحــــمل ت أنــــه مــــأي ملــــن  بــــ
ــــادة ) ــــس التنســــيق  للصــــحة الناســــية " يف امل ( 4وناــــم قســــم " اجملل

إنشــــاء اجمللــــس التنســــيق  للصــــحة الناســــية علــــى أن يكــــون يف وزارة 
ـــــد حـــــدد  ـــــر الصـــــحة ، وق ـــــرار مـــــن وزي ـــــس بق الصـــــحة ويشـــــكل اجملل
ــــــ ين يشــــــكل مــــــنهم اجمللــــــس وقــــــد ل مراعــــــاة  القــــــانون األعضــــــاء ال

ثيــــــل  افــــــة ا هــــــات واملعنيــــــني ابلصــــــحة الناســــــية ، وقــــــد رؤي أن ك
ــــــوزارة الصــــــحة ، وأحــــــد  ــــــو الء املســــــاعدين ب ــــــن أحــــــد ال يشــــــكل م
الــــــــو الء املســــــــاعدين بــــــــوزارة الداخليــــــــة ، ورســــــــيس قســــــــم الطــــــــا 
الناســــــ  بكليــــــة الطــــــا جبامعــــــة الكويــــــت ، ورســــــيس قســــــم الطــــــا 
ــــوزارة الصــــح ة الناســــ  هحــــدى منشــــآت الصــــحة الناســــية التابعــــة ل

، وأحــــد األطبــــاء االستشــــاريني ابلطــــا الناســــ  ، وهــــ ا األخــــري قــــد 
يكــــــون مــــــن وزارة الصــــــحة أو مــــــن خارجهــــــا ، وعضــــــو عــــــن النيابــــــة 
العامـــة ال تقــــل درجتـــه عــــن رســـيس نيابــــة ، وعضـــو مــــن أعضـــاء هيئــــة 
التـــــدريس يف علـــــم الـــــناس يف جامعـــــة الكويـــــت متخصـــــمل يف جمـــــار 

 الصحة الناسية .
ـــــــس يف عضـــــــويته ـــــــن   مـــــــا يضـــــــم اجملل معـــــــا  ناســـــــ  ا لينيكـــــــ  م

العـــــــاملني  حـــــــد منشـــــــآت الصـــــــحة الناســـــــية وأحـــــــد األخصـــــــاسيني 
االجتمـــــاعيني مـــــن العـــــاملني  حـــــد منشـــــآت الصـــــحة الناســـــية وهنـــــا 
ــــــد  ــــــوزارة الصــــــحة فق ــــــن العــــــاملني ب ــــــوا م ــــــيهم أن يكون ال يشــــــرت  ف
ــــــــة أو خااــــــــة ، و ــــــــ لك رؤي أن  ــــــــن أي جهــــــــة حكومي ــــــــوا م يكون

حلقــــوا اإلنســــان عضــــواً الرتبــــا  يكــــون ممثــــل عــــن الــــديوان الــــوط  
ــــوا اإلنســــان  ــــة حبق ــــري مــــن املســــاسل املتعلق ــــانون وموضــــوعه ابلكث الق
بشــــكل عــــام وحــــس املــــريض بشــــكل خــــا  ، وأخــــرياً رؤي أن يكــــون 
ــــــات اجملتمــــــ  املــــــده  ــــــاك عضــــــواً ممــــــثاًلًت عــــــن م سســــــات ومجعي هن
املختصــــــة يف اجمللــــــس التنســــــيق  ، واملختصــــــة هنــــــا قــــــد تكــــــون مــــــن 

قــــوا اإلنســــان أو ا معيــــات وامل سســــات الــــص تعــــ  تلــــك املعنيــــة حب
 ابملرضى والصحة بشكل عام أو الصحة الناسية بشكل خا  

ـــــــرتك لالسحـــــــة  ـــــــه فقـــــــد رؤي أن ت ـــــــرة التاااـــــــيل املتعلقـــــــة بعمل ولكث
التناي يـــــة اليـــــة اختيـــــار رســـــيس وانســـــا رســـــيس للم لـــــس ، ومدتـــــه ، 

 مله .والية عمله ، وحقه يف تشكيل الل ان الارعية الالزمة لع
ـــــــادة ) ـــــــس 5فيمـــــــا أوضـــــــحت امل ( مهـــــــام واختصااـــــــات هـــــــ ا اجملل

ابعتبــــاره ا هــــة الــــص تتــــاب  تنايـــــ  هــــ ا القــــانون والسحتــــه التناي يـــــة 
وتشــــكيل الل ــــان الالزمــــة لعملــــه ، ووضــــ  السياســــات الــــص تضــــمن 
احــــرتام حقــــوا وســــالمة املرضــــى الناســــيني ، وســــبل اإلشــــراف علــــى 

 املنشآت الناسية .
( لتوضــــــش اــــــالحية اجمللــــــس بتشــــــكيل 7( ، )6) وجــــــاءت املــــــادين

الل ــــــان الالزمــــــة لعملـــــــه ومنهــــــا  ــــــان التقيـــــــيم واملتابعــــــة والل نـــــــة 



 م 3/3/2019 -هـ  1440 مجادى اآلخرة 26األحد                  17              والستون     اخلامسةالسنة  1434 دالكويت اليوم العد

القانونيــــة ، وقــــد حــــددت اختصااــــاالا ، مــــ  تــــرك تناــــيم إجــــراءات 
 عملها إىل الالسحة التناي ية .

ـــــس 8وألزمـــــت املـــــادة ) ـــــى إدارة أي منشـــــأة تســـــهيل مهـــــام اجملل ( عل
ـــــه ، وا ـــــى حقـــــوا املرضـــــى وخصواـــــيتهم التنســـــيق  و ان حلاـــــا  عل

 زا ال يتعارض م  أحكام ه ا القانون .
وقــــد أعطـــــى القـــــانون يف قســـــم " الاحـــــمل والتقيـــــيم الطـــــ  الناســـــ  
والـــــــدخور اإلرادي الطـــــــوع  " يف نـــــــمل الاقـــــــرة األوىل مـــــــن املـــــــادة 

( حـــــس  ــــــل شــــــخمل يف طلــــــا فحصــــــه لــــــدى إحــــــدى منشــــــآت 9)
طبيـــــا الناســـــ  الصـــــحة الناســـــية ، و ـــــ لك طلـــــا عرضـــــه علـــــى ال

ــــه  ــــيم وحالت ــــه الاحــــمل والتقي ــــر يثبــــت في ــــه وإاــــدار تقري لتقيــــيم حالت
 الصحية ومدى حاجته للعال  .

ــــــت دخــــــور إحــــــدى منشــــــآت الصــــــحة  ــــــه احلــــــس يف طلب  مــــــا أعطت
ـــــــــا الناســـــــــ   ـــــــــه إذا رأى الطبي ـــــــــل دخول ـــــــــى أن يقب الناســـــــــية ، عل
ضــــرورة ذلــــك لوجــــود مــــرض ناســــ  دون احلاجــــة ملوافقــــة أحــــد مــــن 

( عامـــــاً ، ويكـــــون للمـــــريض 18بلـــــ  مـــــن العمـــــر )ذويـــــه بشـــــر  أن ي
يف هـــــ ه احلالـــــة طلـــــا اخلـــــرو  يف أي وقـــــت ، مـــــا ق تســـــر يف شـــــأنه 
شـــــــرو  الـــــــدخور اإللزامـــــــ  ، ويف مجيـــــــ  األحـــــــوار جيـــــــا إخطـــــــار 
عاسلــــة املــــريض أو مـــــن ميثلــــه بــــ لك إذا ق يبلـــــ  الثامنــــة عشــــرة مـــــن 

 عمره .
نــــة وهنــــا أعطــــى احلــــس لكــــل شــــخمل دون أن يشــــرت  بلــــو  ســــن معي

ــــة  ــــ ي يقتضــــ  موافق ــــيس العــــال  ال ألن األمــــر مــــرتب  ابلاحــــمل ول
املمثــــــل القــــــانوه للمــــــريض إذا  ــــــان انقــــــمل األهليــــــة أو فاقــــــدها أو 

 ( عاماً .18أقل من )
ــــاً للمــــادة ) ( ألي مــــن الوالــــدين أو الواــــ  أو القــــيم 10وجيــــوز وفق

تقــــــدمي طلــــــا لاحــــــمل املــــــريض الناســــــ  انقــــــمل األهليــــــة هحــــــدى 
ية ،  مــــــــا جيـــــــوز ألي مــــــــنهم أن يطلــــــــا منشـــــــآت الصــــــــحة الناســـــــ

ــــدخور اإللزامــــ  ،  خروجــــه إال إذا انطبقــــت علــــى املــــريض شــــرو  ال
 ويف ه ه احلالة تتب  اإلجراءات املقررة يف ه ا الشأن .

ـــه بنـــاًء 11 مـــا أجـــازت املـــادة ) ـــا املعـــا  أو مـــن ينـــوب عن ( للطبي
علـــــى تقيـــــيم ناســـــ  مســـــبا أن مينـــــ  املـــــريض مـــــن م ـــــادرة املنشـــــأة 

رتة التقيــــيم اإلرادي يف أحــــوار حمــــددة ومــــربرة قــــدر املشــــرع خــــالر فــــ
خطورالـــــــا ، وأمهيـــــــة أن يتـــــــدخل يف منـــــــ  م ـــــــادرة املـــــــريض املنشـــــــأة 

 محاية لناسه أو ل ريه ، وه  يف أي من احلالتني التاليتني :
أن خــــــــرو  املــــــــريض يشــــــــكل احتمــــــــااًل جــــــــدايً حلــــــــدو  أذى  -1

و فـــــــوري أو وشـــــــيك علـــــــى ســـــــالمته أو اـــــــحته أو علـــــــى ســـــــالمة أ
 احة اآلخرين .

ـــــوع أو شـــــدة  -2 ـــــة ناســـــه بســـــبا ن أن املـــــريض غـــــري قـــــادر علـــــى رعاي
املـــرض الناســـ  ، أو أنـــه غـــري قــــادر بســـبا مرضـــه الناســـ  علـــى ا ــــاذ 

 قرار بشأن االستمرار يف تلق  التقييم والعال  اإلرادي الطوع  .
ـــــه  واشـــــرت  يف تلـــــك احلـــــالتني أال يعطـــــ  املـــــريض أي عـــــال  دون موافقت

ــــــة مــــــن ــــــك املــــــدة فيمــــــا عــــــدا عــــــال   أو موافق ــــــوب عنــــــه خــــــالر تل ين
احلــــاالت الطارســــة ، ويتعــــني إلخضــــاعه لناــــام الــــدخور اإللزامــــ  إبــــال  
مـــــدير املنشـــــأة الناســـــية وعرضـــــه علـــــى  نـــــة التقيـــــيم واملتابعـــــة يف حالـــــة 

 اعرتاض املريض على ه ا اإلجراء بعد تبلي ه به .
ـــــــك مـــــــن دون اإلخـــــــالر  حكـــــــام القـــــــانون رقـــــــم )  ( لســـــــنة74وذل

، بشــــــأن مكافحــــــة املخــــــدرات وتناــــــيم اســــــتعماهلا واالزــــــار  1983
فيهــــا وتعديالتــــه ، ابلنســــبة ملــــن يتقــــدم مــــن متعــــاط  املــــواد املخــــدرة 
مـــــن تلقـــــاء ناســـــه للعـــــال  أو إيداعـــــه يف إحـــــدى منشـــــآت الصـــــحة 

 الناسية .
وقـــــد ناـــــم القـــــانون يف قســـــم " الاحـــــمل والتقيـــــيم الطـــــ  الناســـــ  

ويــــل املــــريض للتقيــــيم الطــــ  الناســــ  والـــدخور اإللزامــــ  " عمليــــة  
ــــــوفري احلمايــــــة  ــــــل ، ولت ــــــة التحوي ــــــه ، لضــــــمان عــــــدم  يدي دون إرادت
القانونيــــــــة واحــــــــرتام األشــــــــخا  و يــــــــاهنم وادميــــــــتهم ، واشــــــــرتطت 

ـــــادة ) ـــــر قضـــــاس  أو بقـــــرار 12امل ـــــس أم ـــــل عـــــن طري ـــــتم التحوي ( أن ي
مـــــن النيابـــــة العامـــــة ومهـــــا جهــــــات حمايـــــدة ، وذلـــــك لضـــــمان عــــــدم 

ـــــة اإلنســـــان وحقوقـــــه ، وذلـــــك التعســـــ  ولت علـــــس ذلـــــك األمـــــر حبري
 على النحو التا  :

جيــــــوز  ويــــــل أي شــــــخمل دون إرادتــــــه للتقيــــــيم الطــــــ  الناســــــ   - أ
 بناًء على أمر قضاس  .

جيـــــــوز  ويـــــــل مـــــــريض دون إرادتـــــــه مـــــــن قبـــــــل النيابـــــــة العامـــــــة  - ب
للتقيـــــــيم الطــــــــ  الناســــــــ  يف إحــــــــدى منشــــــــآت الصــــــــحة الناســــــــية 

نــــاًء علــــى طلــــا مكتــــوب ومعلــــل ، وذلــــك لاحصــــه وتقيــــيم حالتــــه ب
 يقدم من أي من اآل  :

أحــــد أقــــارب املــــريض حــــت الدرجــــة الثانيــــة ، وذلــــك بنــــاًء علــــى  -1
 تواية وتقرير ط  معتمد .

طبيـــــــــا معــــــــــا  للمــــــــــريض عــــــــــام أو متخصــــــــــمل يف الصــــــــــحة  -2
 الناسية ، أو املعا  الناس  للمريض .

 أحد حمقق  اإلدارة العامة للتحقيقات . -3
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ــــاء فــــرتة التقيــــيم اإللزامــــ  قبــــل وجيــــوز للطبيــــا ال ناســــ  املعــــا  إل 
ـــــال   ـــــل مـــــن  ـــــى أن يقـــــوم هب ـــــه عل ـــــدة إذا انتاـــــت مربرات انتهـــــاء امل
النيابـــة العامـــة ومـــدير املنشـــأة مــــ  إعـــالم املـــريض وذويـــه علمـــاً رــــ ا 

 القرار .
( علــــى عــــدم جــــواز إدخــــار أي شــــخمل إلزاميــــاً 13ونصــــت املــــادة )

، إال زوافقــــــة طبيــــــا  للعــــــال  هحــــــدى منشــــــآت الصــــــحة الناســــــية
متخصــــــمل يف الطــــــا الناســــــ  ، ووجــــــود عالمــــــات واضــــــحة تــــــدر 

 على مرض ناس  شديد ، وذلك يف احلالتني التاليتني :
 وجود احتمار تدهور شديد وشيك للحالة الناسية . -1
ــــــــت أعــــــــراض املــــــــرض الناســــــــ  كثــــــــل الديــــــــداً جــــــــدايً  -2 إذا  ان

 ووشيكاً لسالمة أو احة أو حياة املريض أو اآلخرين .
ويتعـــــــني يف هـــــــاتني احلـــــــالتني ، أن يكـــــــون املـــــــريض رافضـــــــاً لـــــــدخور 
املنشـــأة لتلقـــ  العـــال  ، علـــى أن يـــتم إبـــال   نـــة املتابعـــة والتقيــــيم 

( ســــــاعة مـــــــن دخولــــــه ، مـــــــ  24ومــــــدير املنشـــــــأة بــــــ لك خـــــــالر )
إعــــــداد تقريــــــر يتضــــــمن تقييمــــــاً حلالتــــــه الصــــــحية والناســــــية ، ويــــــتم 

مـــا  ال ـــاذ( ســـاعة 48ر )عـــرض املوضـــوع علـــى النيابـــة العامـــة خـــال
 يلزم ، وذلك على النحو ال ي  دده الالسحة التناي ية .

واســـــــتثناًء مـــــــن اإلجـــــــراءات املـــــــ  ورة يف املـــــــادة الســـــــابقة أجـــــــازت 
ــــــص ال  تمــــــل 14املــــــادة ) ( يف األحــــــوار االســــــتثناسية أو العاجلــــــة ال

أتخـــــــري الطلـــــــا مـــــــن إحـــــــدى منشـــــــآت الصـــــــحة الناســـــــية فحـــــــمل 
  علــــــى وجــــــه الســــــرعة إن تطلــــــا األمــــــر املــــــريض وإدخالــــــه للعــــــال

ذلـــــــك ، علـــــــى أن يرفـــــــ  تقريـــــــر إلدارة املنشـــــــآت ولل نـــــــة التقيـــــــيم 
واملتابعـــــة عـــــن احلالـــــة خـــــالر أربـــــ  وعشـــــرين ســـــاعة مـــــن الاحـــــمل ، 
متضـــــــمناً التشـــــــخيمل املبـــــــدس  والكيايـــــــة الـــــــص نقـــــــل رـــــــا املـــــــريض 
واألشـــــــــخا  الـــــــــ ين قـــــــــاموا ابلنقـــــــــل مـــــــــ  بيـــــــــان أســـــــــباب حالـــــــــة 

ا ـــــاذ هـــــ ا اإلجـــــراء وفـــــس القـــــانون وعـــــدم  االســـــتع ار ، ولضـــــمان
ــــادة  ن يــــتم  ــــد ألزمــــت ذات امل ــــيم حريــــة املــــريض فق التعــــدي أو تقي
عــــــرض األمــــــر علــــــى النيابــــــة العامــــــة خــــــالر  ـــــــمان وأربعــــــني ســــــاعة 

ـــــ ي  ـــــدده الالسحـــــة  ال ـــــاذ ـــــك  لـــــه علـــــى النحـــــو ال مـــــا يلـــــزم وذل
 التناي ية هل ا القانون .

ــــا امل15وألزمــــت املــــادة ) ــــة املتابعــــة ( علــــى الطبي عــــا  أن يبلــــ   ن
والتقيــــيم عنــــد ا ــــاذه قـــــرار الــــدخور اإللزامــــ  أو العــــال  اإللزامـــــ  
ألي مــــــريض ناســــــ  خــــــالر أربــــــ  وعشــــــرين ســــــاعة ، وجيــــــوز لكــــــل 
ــــتالم إىل  نــــة املتابعــــة والتقيــــيم مــــن تلــــك القــــرارات أو  ذي شــــأن ال

االســـــــتمرار فيهـــــــا ، وعلـــــــى الل نـــــــة القانونيـــــــة أن تبـــــــت يف الـــــــتالم 
مــــدة أقصــــاها أســــبوع مــــن يريــــت تقدميــــه ، وذلــــك مــــ  عــــدم  خــــالر

اإلخــــــالر حبقهــــــم يف الطعــــــن علــــــى قــــــرارات  نــــــة املتابعــــــة والتقيــــــيم 
أمـــــام القضـــــاء وللمـــــريض احلـــــس يف تقـــــدمي تالـــــم مـــــرة  ـــــل شـــــهر ، 
ــــتالم وككــــني اــــاحا  وألــــزم القــــانون املنشــــأة بتســــهيل إجــــراءات ال

 احلس  منه .
وز إبقـــــــاء املـــــــريض الناســـــــ  (  نـــــــه ال جيـــــــ16وقـــــــد بينـــــــت املـــــــادة )

إلزاميــــاً هحــــدى منشــــآت الصــــحة الناســــية أل ثــــر مــــن أســــبوعني إال 
بعـــــد إجـــــراء تقييمـــــني ناســـــيني للمـــــريض بواســـــطة طبيبـــــني لتلاـــــني ، 
علــــى أن يـــــتم إبـــــال  مـــــدير املنشـــــأة و نـــــة املتابعـــــة والتقيـــــيم خـــــالر 
ـــــ  ، ويف  ـــــدخور اإللزام ـــــرتة ال ـــــدء با ـــــن الب ـــــة وعشـــــرين ســـــاعة م أربع

م اســـــتيااء هـــــ ه اإلجـــــراءات يف املواعيـــــد احملـــــددة تنتهـــــ  حالـــــة عـــــد
حالـــة الــــدخور اإللزامــــ  للمــــريض ، وتتحمــــل املنشــــأة مــــا قــــد يــــن م 

 عن ذلك من ااثر .
ـــــ  ، أجـــــازت املـــــادة  ـــــاايت اســـــتكمار إجـــــراءات العـــــال  اإللزام ول 

( للطبيـــــا املعـــــا  أن ميـــــد فـــــرتة الـــــدخور اإللزامـــــ  املنصـــــو  17)
ــــال  ( مــــ16عليهــــا يف املــــادة ) ن هــــ ا القــــانون ملــــدة شــــهر ، بعــــد إب

إدارة املنشـــــأة و نـــــة املتابعـــــة والتقيـــــيم وجيـــــوز مـــــد هـــــ ه املـــــدة حـــــت 
 ال ــــة أشــــهر بعــــد موافقــــة إدارة املنشــــأة و نــــة املتابعــــة والتقيــــيم بنــــاًء 
علـــــى تقريـــــر يتضـــــمن تقييمــــــاً حلالـــــة املـــــريض ، واألســـــباب الداعيــــــة 

ملــــريض بقــــاءه يف املنشــــأة إلبقاســــه يف املنشــــأة ، فــــاذا اقتضــــت حالــــة ا
مــــــدة أطــــــور يكــــــون املــــــد بقــــــرار مــــــن إدارة املنشــــــأة وموافقــــــة  نــــــة 
ـــــد إعـــــادة  ـــــك بع ـــــيم وملـــــدة ال زـــــاوز ســـــتة أشـــــهر وذل ـــــة والتقي املتابع
ـــــة املـــــريض طبقـــــاً ل)جـــــراءات املنصـــــو  عليهـــــا يف هـــــ ا  تقيـــــيم حال
القــــــانون ، وال جيــــــوز زديــــــدها إال بقــــــرار مــــــن اإلدارة املــــــ  ورة مــــــ  

اجمللـــــس وذلـــــك حبـــــد أقصـــــى ال جيـــــاوز ســـــتة أشـــــهر ، وهـــــ ا  موافقـــــة
ـــــا  ـــــ  إ  ـــــدخور اإللزام ـــــى املـــــدد وتنايمهـــــا يف حـــــاالت ال ـــــز عل الرت ي
أي  مـــــن حـــــر  املشـــــرع علـــــى عـــــدم التوســـــ  يف الـــــدخور اإللزامـــــ  
ــــنمل  إال ملــــربر يقــــوم علــــى حاجــــة املــــريض ناســــه للعــــال  ، أي أن ال

ــــدة شــــه ــــدخور اإللزامــــ  حبيــــث تكــــون مل ــــدد ال ر ي جيــــوز يتضــــمن م
مـــــدها إىل  ال ـــــة أشـــــهر وكـــــد ملـــــدة ال زـــــاوز ســـــتة أشـــــهر ، و ـــــ لك 
إىل ســـــتة أشـــــهر أخـــــرى وذلـــــك وفقـــــاً ل حـــــوار الـــــص حـــــددها نـــــمل 

 املادة .
( اإلجـــــراءات املتبعـــــة يف حـــــار هـــــروب املـــــريض 18وبينـــــت املـــــادة )
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 أو العال  اإللزام  من املنشأة  الناس  اخلاض  لناام الدخور
ــ   حتَـَرم إرادة املـــــريض وإدرا ـــــه مـــــت  ـــــان  ـــــاماًل ، وألن األاـــــل أن تــــ
( أعطــــت للمــــريض مــــت أهنــــى فــــرتة عالجــــه أن 19لــــ ا فــــان املــــادة )

 ــــر  دون مصـــــاحبة أحـــــد مـــــا ق يكـــــن قااـــــراً ، أو أن احملكمـــــة قـــــد 
  هة أمنية أو قضاسية  عينت عليه واياً ، أو أن يكون مطلوابً 

اع بقــــــــرارات ( يف قســــــــم " اإليـــــــد21( و )20وحـــــــددت املـــــــادين )
ـــــــ  يف حـــــــار اـــــــدور  أو  حكـــــــام قضـــــــاسية " اإلجـــــــراءات الـــــــص تتب
حكــــــم أو أمــــــر قضــــــاس  أو قــــــرار مــــــن النيابــــــة العامــــــة هيــــــداع أحــــــد 
ـــــال   املتهمـــــني هحـــــدى منشـــــآت الصـــــحة الناســـــية للاحـــــمل أو الع

 وما يتعلس به ، وذلك على التوا  .
وناــــم قســــم " عــــال  املــــريض الناســــ  " إجــــراءات احلصــــور علــــى 

( 2قــــة املــــريض الناســــ  علــــى العــــال  ، حيــــث بينــــت املــــادين )مواف
ـــــــد 23و ) ـــــــى العـــــــال  ، وق ـــــــريض عل ( مـــــــدى اشـــــــرتا  موافقـــــــة امل

ــــــة علــــــى فهــــــم  ــــــني أحــــــوار املــــــريض املتمتــــــ  ابلقــــــدرة العقلي ميــــــزي ب
وإدراك اإلجــــــــراءات واملعلومــــــــات املقدمــــــــة إليــــــــه ، واملــــــــريض غــــــــري 

 التا  : القادر على ا اذ قرارات العال  وذلك على النحو
يف حالـــــــة املـــــــريض املتمتـــــــ  ابلقـــــــدرة العقليـــــــة علـــــــى فهـــــــم وإدراك -

اإلجــــراءات واملعلومــــات املقدمــــة إليــــه وا ــــاذ قــــرار مبــــ  علــــى هــــ ا 
اإلدراك والتعبــــــــري عنــــــــه تعبــــــــرياً اــــــــحيحاً ، يلــــــــزم احلصــــــــور علــــــــى 
ـــــزم الطبيـــــا املعـــــا  بعـــــدم إعطـــــاء  موافقـــــة املـــــريض املســـــتنرية ، ويلت

ار الـــــــــدخور اإلرادي دون احلصـــــــــور أي عـــــــــال  للمـــــــــريض يف حـــــــــ
 على موافقته املسبقة املبنية على إرادته احلرة .

ـــــــرارات - ـــــــى ا ـــــــاذ ق ـــــــة املـــــــريض الناســـــــ  غـــــــري القـــــــادر عل يف حال
ـــــزم املنشـــــأة أو  ـــــيم ، وتلت ـــــة والتقي ـــــة املتابع ـــــال   ن ـــــتم إب العـــــال  ، ي
ـــ لك ، وعلـــى  ـــة ب ـــالزم حـــت تبـــت الل ن ـــه العـــال  ال ـــا هعطاس الطبي

ــــا املعــــ ــــرارات الطبي ــــادر علــــى ا ــــاذ ق ــــات أن املــــريض غــــري ق ا  إ ب
 العال  بسبا مرض ناس  .

ويف حالــــــة رفــــــض الواــــــ  عــــــال  املــــــريض الناســــــ  ، أو مـــــــن ق -
ــــــا   ــــــا املع ــــــى الطبي ــــــني عل ــــــل قــــــانوه ، تع ــــــه واــــــ  أو ممث يكــــــن ل
ــــــــه  ــــــــس علي ــــــــيم ، وتطب ــــــــة املتابعــــــــة والتقي عالجــــــــه بعــــــــد موافقــــــــة  ن

ـــــني واـــــ  أو  اإلجـــــراءات املقـــــررة يف هـــــ ا القـــــانون ـــــتم تعي ، حـــــت ي
 ممثل قانوه له من قبل احملكمة .

( أنــــــــه يف احلــــــــاالت الطارســــــــة ، جيــــــــوز إعطــــــــاء 24وبينــــــــت املــــــــادة )
املــــــريض الناســــــ  العــــــال  مــــــن دون احلصــــــور علــــــى موافقتــــــه ، إذا  

 ـــــــان ذلـــــــك الزمـــــــاً لـــــــتاليف تـــــــدهور حالتـــــــه الناســـــــية وا ســـــــدية ، 
 خلطر جسيم  أو حياة واحة اآلخرينوتعرض حياته أو احته 

ـــــادة ) ـــــريض الناســـــ  25ونصـــــت امل ـــــى عـــــدم جـــــواز إعطـــــاء امل ( عل
عالجـــــاً مـــــن دون إحاطتـــــه علمـــــاً بطبيعـــــة العـــــال  ، وال ـــــرض منـــــه ، 
ــــــــى خطــــــــة العــــــــال   ــــــــري يطــــــــرأ عل ــــــــه ، و ي ت ي واآلاثر النامجــــــــة عن

 املصرح را .
ـــــــــادة ) ـــــــــس 26وجـــــــــاءت امل ـــــــــة وف ( للتصـــــــــريش ابإلجـــــــــازات العالجي

 ــــددها الالسحــــة التناي يـــــة مــــ  إبـــــال  الشــــرو  واإلجــــراءات الـــــص 
ا هـــــات املختصـــــة عنـــــد عـــــدم عـــــودة املـــــريض الناســـــ  إىل املنشـــــأة 
يف هنايــــــــة املــــــــدة احملــــــــددة إلجازتــــــــه ، وتشــــــــمل ا هــــــــات املختصــــــــة 

 الشرطة وأي جهة أخرى معنية .
ــــــس  ــــــة " تطبي ــــــة اجملتمعي وأجــــــاز القــــــانون يف " قســــــم األوامــــــر العالجي

عيـــــة علـــــى املـــــريض الناســـــ  اخلاضـــــ  ناـــــام األوامـــــر العالجيـــــة اجملتم
ـــــادة ) ـــــال  اإللزامـــــ  واشـــــرتطت امل ـــــدخور والع ـــــوفر 27لناـــــام ال ( ت

الشــــــرو  األربعـــــــة جمتمعــــــة والـــــــص حـــــــددالا املــــــادة وبينـــــــت اليـــــــات 
 وضواب  تطبيقها .

ــــــد مــــــدة تطبيــــــس ناــــــام األوامــــــر 28واشــــــرتطت املــــــادة ) (  ن ال تزي
ــــــة علــــــى ســــــتة أشــــــهر ، وال جيــــــوز زد ــــــة اجملتمعي ــــــدها ملــــــدة العالجي ي

 أخرى إال بقرار من اجمللس التنسيق  .
وناــــــم " قســــــم نقــــــل املــــــريض للعــــــال  خــــــار  املنشــــــأة " يف املــــــادة 

( إجــــراءات وأحكــــام نقــــل املــــريض الناســــ  اخلاضــــ  للــــدخور 29)
ـــــــن منشـــــــأة الصـــــــحة الناســـــــية املوجـــــــود رـــــــا إىل أحـــــــد  اإللزامـــــــ  م

ــــة إاــــابة ا ــــت اإلجــــراء املتبــــ  يف حال ملــــريض املستشــــايات ،  مــــا بين
املــــــــــودع بقــــــــــرار أو حكــــــــــم قضــــــــــاس   حــــــــــد األمــــــــــراض العضــــــــــوية 
والتصــــريش خبروجــــه  ــــت إشــــراف ا هــــات املختصــــة للعــــال   حــــد 

 املستشايات خار  املنشأة .
،  32،  31،  30وجـــــــــاء قســـــــــم " العقـــــــــوابت " خبمـــــــــس مـــــــــواد )

( لتناـــــيم العقـــــوابت الـــــص تطبـــــس يف حـــــار لالاـــــة أحكـــــام 34،  33
 ه ا القانون .
( لتحـــــــــــدد 35م " األحكـــــــــــام العامــــــــــة " يف املــــــــــادة )وجــــــــــاء قســــــــــ

 اإلجراءات املتبعة يف حالة وفاة املريض الناس  ابملنشأة .
( علـــــى أنـــــه ال جيـــــوز تقييـــــد حريـــــة املـــــريض 36 مـــــا نصـــــت املـــــادة )

جســــــدايً أو عزلــــــه  ي وســــــيلة دون اتبــــــاع اإلجــــــراءات الانيــــــة الــــــص 
علــــــى أمهيــــــة   ــــــددها الالسحــــــة التناي يــــــة هلــــــ ا القــــــانون ، وأت يــــــداً 


