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 والمسؤولية الطبية يتعلّق بحقوق المرضى أساسي مشروع قانون
 

 

الوقاية من  آلياتالمسؤولية الطبية ونظام حقوق المرضى واألساسي القانون يضبط هذا :  الفصل األّول

 .المرتبطة بالعالج المخاطر واألضرار

 

ألنشطتهم ناسبة ممارستهم على مهنيي الصحة أثناء أو بماألساسي تنطبق أحكام هذا القانون :  2الفصل 

للخدمات بصفة قانونية وكل الهياكل والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص أثناء تقديمها المهنيّة 

 .الصحيّة

 

 الباب األّول

 أحكام عامة

 

 :األساسي على معنى أحكام هذا القانون بـالمصطلحات التاليةيقصد :  3 الفصل

 

الوقائية والعالجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص  المهنيةكل األعمال  :صحيةال اتخدمال -

 .هيل الوظيفيأوبإعادة الت

 

في الطب ن ون الداخليون والمتربصوأطباء األسنان والصيادلة والمقيماألطباء والصحة:  ومهني -

 .قانونطبقا لل ألنشطتهم المهنيّة نالمباشرو وان المهن شبه الطبيةوأعوطب األسنان والصيدلة 

 

طبقا لألصول بذل العناية الواجبة ه بمهني الصحة بالتزاممن  غير قصدي إخاللكل  الخطأ الطبي: -

ينتج عنه في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهالته  لهلوسائل المتاحة وفقا لو والقواعد العلمية المتعارف عليها

 .بالمريضأضرار إلحاق 

 

ي بالمريض غير عاد يلحق ضرراويم خدمة صحية قع بمناسبة تقديطبي  طارئكل  الحادث الطبي:  -

 في غياب كل خطأ.

 

 ظر إلى المعطيات العلمية القائمةبالنغير متوقع ويقصد بالضرر غير العادي كل ضرر نادر أو 

 أو حالة المريض أو تطورها المتوقع موضوعيا. 

 

إلى تمكين  الراميةاألساسي المنصوص عليها بهذا القانون مجموع اإلجراءات  التسوية الرضائية: -

 .اللجوء إلى القضاءدون جبر الضرر من أو أولي الحق منه المتضرر 

 

 انيالباب الث

 حقوق المرضىفي 

 

 بالمرضى بما يضمن سالمتهم العمومية والخاصةالهياكل والمؤسسات الصحية  تتكفل : 4 الفصل

 .وفقا لمواصفات جودة العالج الحقوق األساسية للذات البشريةو

 

المخاطر التي قد تنجر عن أنشطة الوقاية أو العالج أو الكشوفات أو  مراعاة الصحةي مهنين على ويتعيّ 

 الحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العالج.والتشخيص 
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دون  لكافة المرضى الصحيةالخدمات  العمومية والخاصةالهياكل والمؤسسات الصحية  تقّدم : 5 الفصل

ة خصوصية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد طبقا تمييز مع مراعاأي 

 للتشريع الجاري به العمل.

 

يتعين على الطبيب أو طبيب األسنان إعالم المريض بمختلف الكشوفات والعالجات المقترحة :  6الفصل 

المتاحة كّل أمانة باإلمكانيات والطرق والوسائل إعالمه بوبشأنها مسبقا والتدابير الوقائية الضرورية وأخذ رأيه 

 لعالجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة.

 

يحمل واجب إعالم المريض على كافة مهنيي الصحة الذين شاركوا في التكفل بالمريض، كل في  كما 

 .لتشريع الجاري به العملحّددها ا مع مراعاة االستثناءات الّتيحدود اختصاصه ومشموالته، 

 

 من واجب إعالم المريض في الحاالت التّالية: وطبيب األسنان الطبيب يعفىو  

 

 التي تستدعي اإلسراع بتقديم اإلسعافات إلنقاذ حياة المريض، الحاالت الصحية االستعجالية -

 ة،األهليأو مقيد  عديمالمريض ة تعّذر الحصول على موافقعند  -        

ه الشرعي تلقي اإلعالم، بإستثناء حاالت اإلصابة باألمراض السارية، رفض المريض أو وليّ  عند -        

 ويتعين أن يكون الرفض في هذه الحالة كتابيا،

 شأن إعالم المريض التأثير سلبا على حالته الصحية وكان من  إذا تعلق اإلعالم بمرض خطير -   

 عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا ذلك اإلعالم أو يعين شخصا آخر لتلقيه. ويتعين في هذه الحالة إعالم

 

التنصيص بالملف الطبي على أنّه تّم إعالم  على الطّبيب أو طبيب األسنان المعنييجب  : 7الفصل 

 المريض بكّل المعطيات والمعلومات الضرورية المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل.

 

مريض، عن تبصر مسبقة للموافقة الالعلى  الحصولعلى الطبيب أو طبيب األسنان  يجب:  8الفصل 

 .يتعيّن الحصول على موافقة وليه الشرعي ،إذا كان المريض فاقد أو مقيّد األهليّةّ . ووقناعة، على تلقّي العالج

 

رار المرتبطة عن األضالحق منه المطالبة بالتعويض  أوليأو  الشرعي للمريض أو وليه يحق:  9الفصل 

 .األساسي طبقا ألحكام هذا القانونبالعالج 

 

ته المتعلقة بصحّ بما في ذلك المعطيات الشخصية  هلكل مريض الحق في حماية معطيات : 10الفصل 

 إال وفقا ألحكام التشريع الجاري به العمل. ،ال يمكن أن تتم معالجتهاالّتي و

 

للتشريع الحصول على نسخة منه طبقا و فه الطبّيفي النفاذ إلى مل مريض الحق لكل:  11الفصل 

 .  ا العملمالجاري بهوالتراتيب 

 

 ثالثالباب ال

 الطبية المدنيةالمسؤولية  في

 

 ي الصحة.يالمسؤولية الطبية لمهن االخطأ الطبي أساس يعدّ  : 12 الفصل

 

ض عن الضرر منه المطالبة بالتعوي الحق أوليأو وليه الشرعي أو  للمتضرر يحقّ :  13الفصل 

 .للضرر أالمنشالفعل العلم بأو  حصول الّضررتاريخ من  ( سنة15ه خمسة عشرة )اأجل أقص الحاصل له، في
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الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولة عن األخطاء الطبية   تكون:  14الفصل   

مؤسسات أخرى أثناء أو بمناسبة تقديمهم لألجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع و ألعوانها 

 الصحية. اتللخدم

 

تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخاللها باإللتزامات :  15الفصل   

نات المرتبطة بالعالج وعن المواد والمنتجات الصحية ة عن التعفّ تجاالمحمولة عليها قانونا وعن األضرار النّ 

 .ستخدمهاالّتي ت

 

"  المرتبطة بالعالجتعويض عن األضرارلاصندوق "ى الدولة صندوقا خاصا يسمّ  تحدث:  16الفصل  

 :الناتجة عنو  مرتبطة بالعالجالتعويض عن األضرار التوكل له مهمة 
األعوان ومسؤوليّة في إطار الممارسة الحّرة  همإقرار المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاط -
أو بعنوان خاّص بالهياكل الصحّية العمومّية  واألطباء الممارسين لنشاط خاص تكميليهم بالنظر لالراجعين 
 ة.خاصّ الصحية ال اتسمؤسّ ال أعوان باستثناء

من هذا  51و 41الفصلينعلى معنى أحكام إقرار مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية  -
 .األساسي القانون

 .والخاص للصحة يية في القطاعين العمومالحوادث الطب -
 

 :المرتبطة بالعالجاألضرارعن تعويض اليشمل :  17 الفصل

 

 عند اإلقتضاء،والجمالي ومصاريف االستعانة بشخص  والمهنيالمعنوي الضرر البدني و -

 خسارة الدخل خالل مدة العجز المؤقت عن العمل، -    

 .مصاريف العالج -

 

 التالية:  حاالتفي ال األساسي، التعويض، على معنى أحكام هذا القانون تمّ ال ي : 18الفصل   

 

متابعته وفقا لتعليمات طبيبه المباشر للعالج أو لالمريض أو رفضه  خطأعن  اإذا كان الضرر ناتج -

 .المدونة بملفه الطبي

يعي للحالة رات متعارف عليها منجرة عن التطور الطبإذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات أو تعكّ  -

 الصحية. خدمةالأو  المرضية

 .فشل عالجيإذا كان الضرر ناتجا عن  -

 

واألطباء في إطار الممارسة الحرة كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم  يتعيّن على : 19 الفصل

مؤسسات الأعوان  باستثناء ،بالهياكل الصحيّة العموميّة بعنوان خاصّ لنشاط أو  تكميليالممارسين لنشاط خاص 

لدى  عند االقتضاء ومسؤولية األعوان الراجعين لهم بالنظرالطبية المدنية  مسؤوليتهم تغطيةالصحية الخاصة 

 .بالعالج المرتبطة لتعويض عن األضراراصندوق 

 

المشار إليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل  مهنيّي الصّحةقسط السنوي المحمول على اليضبط مقدار و

 المالية والصحة.ب ن المكلّفينوزيريالبمقتضى قرار مشترك من سؤوليتهم المدنيّة الطبيّة بعنوان تغطية م
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قدرها  إدارية بخطيّةالفصل الفقرة األولى من هذا المخالفين لمقتضيات  المعنيين الصحة ييعاقب مهنيّ و  

لصندوق مباشرة  تدفع المنصوص عليه بالفقرة الثّانية من هذا الفصلقسط السنوي الأضعاف ( 5)خمسة 

 . بالعالج المرتبطةاألضرار لتعويض عنا

 

 يحول تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل دون التتبعات التأديبية واإلدارية المستوجبة عند اإلقتضاء. وال

 

  بالعالج المرتبطةاألضرار لتعويض عناصندوق  الهيكل المكلّف بالتصّرف في يتعين موافاة  : 20الفصل 

واألطباء الممارسين لنشاط خاص  في إطار الممارسة الحرة ي كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهمبقائمة ف

 .بعنوان خاّص بالهياكل الصحيّة العموميّةأو  تكميلي

 

 مرجع نظره: حسبويحمل االلتزام المشار إليه بالفقرة األولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كّل 

 

 ،في إطار الممارسة الحرة همالمزاولين لنشاطألطباء دة األطباء بالنسبة لالمجلس الوطني لعما -

في إطار الممارسة  لنشاطهم األسنان المزاولينألطباء المجلس الوطني لعمادة أطباء األسنان بالنسبة  -

 ،الحرة

  ،ّرةفي إطار الممارسة الح المزاولين لنشاطهم لة بالنسبة لصيادلةة الصيادلهيئالمجلس الوطني  -

أو بعنوان  ألطباء الممارسين لنشاط خاص تكميليلة للصحة بالنسبة اإلدارات الجهويّ وزارة الصّحة أو  -

  .في إطار الممارسة الحرة ألعوان الممارسين لمهن شبه طبيةول خاّص بالهياكل الصحيّة العموميّة

  

إقرار الناشئة عن  العالجب المرتبطةاألضرارالصندوق مسؤولية التعويض عنال يتحمل  : 12الفصل 
 . األساسي من هذا القانون 19الصحة المخالفين ألحكام الفصل  مهنييل الطبية مسؤوليةال

 

 الباب الرابع

 التسوية الرضائيةفـي              

 

أو مريض أو وليه الشرعي يتعين على كل ، النظر عن األحكام التشريعية المخالفة صرفب:  22الفصل

، اللجوء إلى القضاء لطلب التعويضقبل  يتمسك بوقوع ضرر له بمناسبة تقديم الخدمة الصحية،أولي الحق منه 

 أن يتقّدم بمطلب في التسوية الّرضائيّة والتعويض.

 

القانون من هذا  23بالفصل إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها  ةرضائيّ التسوية ال طلبم ويوّجه 

 مقابل تسلم وصل في الغرض. ،الصحةالمكلّف بوزير ال وفقا ألنموذج يضبط بقرار مناألساسي 

  

ة للمصالحة ى "اللجنة الجهويّ حدث على مستوى كّل إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمّ ت:  23الفصل 

 ." تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويضوالتعويض

 

  .للمصالحة والتعويض ويةاللجنة الجهاإلدارة الجهوية للصحة المعنية كتابة  ؤّمنتو

 

مكلّف وزير الالمقرر من  بمقتضى للمصالحة والتعويضة لجان الجهويّ ل ويضبط النّظام الّداخلي

 صحة.بال

 

 :المهام التّالية للمصالحة والتعويض الجهويّة اللجنة تولىت : 24الفصل 
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 أو وكيله لشرعيوليّه اأو  المتضررالمقدمة من  التعويضالتسوية الرضائيّة ومطالب قبول  -

 ،أولي الحق منهأو  القانوني

 دراسة الملفّات المحالة عليها وتقرير مآلها، -

 الطبي وآليات التسوية الرضائية،  ملفّهبفحوى عالمه االجتماع بالمتضرر إل -

 ، وفقا ألحكام الباب الخامس من هذا القانون األساسيل المسؤولية الطبية تعيين لجنة خبراء في مجا  -

إلى وزارة الصحة ومجلس العمادة المعني أشهر  (3ثالثة )تقارير دوريّة لنشاطها مّرة كّل رفع  -

 .األساسي من هذا القانون 53بالفصل المنصوص عليه  المرصد الوطني لسالمة المرضىو

  

 من األعضاء اآلتي ذكرهم:اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض ركب تت : 25الفصل 

 

، يتّم تعيينه بإقتراح من ةشار أو قاضي عدلي من الرتبة الثالثبرتبة مست قاضي إداريالرئيس:  -

 .بالنظر الراجع له المجلس القضائي

  للصحة. اإلدارة الجهويةب مباشرون ونطبيب وطبيب أسنان وصيدلي متفقد :عضاءاأل -

 

 .غير قابلة للتجديد، ( سنوات3الصحة لمدة ثالث )المكلّف ب وزيرالأعضاء اللجنة بقرار من  تتّم تسمية 

 

في عالقة بالملف  تحريّاتأّي إجراء للطبيب أو طبيب األسنان أو الصيدلي المتفقد عضو اللجنة  ويمكن

 في إطار إجراءات التسوية الرضائية. ى اللّجنةعلالمعروض 

 

خمسة  بدعوة من رئيسها خالل أجل أقصاه للمصالحة والتعويضالجهوية جنة تجتمع اللّ :  26الفصل  

إلعالم المتضرر أو وليه الشرعي أو والتعويض يوما من تاريخ توصلها بمطلب التسوية الرضائية ( 15) عشر

 ة.آليات التسوية الرضائيّ وولي الحق منه بفحوى الملف الطبي أل وكيله القانوني أو الوكيل القانوني

 

تاريخ المحدد ال( أيام قبل 7في أجل أدناه سبعة ) االجتماعوللغرض توجه اإلستدعاءات لحضور  

 :لألشخاص اآلتي بيانهم النعقاده

 

 ولي الحق منه،الوكيل القانوني ألأو أو وكيله القانوني المتضرر أو وليه الشرعي  -

 مهني الصحة المعني أو رئيس القسم المعني، -

 .عموميّة أو خاّصة سة صحيةمؤسّ بلضرر في حال حصول ا ةالمعني للمؤّسسة الصحيّة الممثّل القانوني -

 

ولي الحق منه خالل االجتماع أل الوكيل القانونيأو وكيله القانوني أو أو لوليه الشرعي  للمتضرر يمكنو

رفقة شخص من بكما يمكن لمهني الصحة المعني الحضور  من إختياره.أو شخص آخر بطبيب  االستعانة

 اختياره.

 

 كلما إقتضت الحاجة ذلك. صالحة والتعويضللمتجتمع اللجنة الجهوية و 

 

 ملفّاتالمطالبة بكل الوثائق الالزمة لدراسة ال للمصالحة والتعويضيحّق للجان الجهوية :  27الفصل 

تسخير قضائي اإلذن بعند اإلقتضاء، طلب  ،الطبي. كما يحق للجنة المكّونة للملفّ  التي تتعهد بها بما فيها الوثائق

 .بيان سبب الوفاة قصدالجثّة تشريح ل

 

تمكين اللجان الجهوية من هذا الفصل  كّل من يمسك الوثائق المشار إليها بالفقرة األولىيتعين على و

من تاريخ توجيه  ( أيام10من كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها في أجل أقصاه عشرة ) للمصالحة والتعويض

  .الطّلب
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ن تاريخ ن مفي أجل أقصاه شهرا ، للمصالحة والتعويضاللجنة الجهوية  يتعيّن على:  28فصل ال

 مالمشار إليه األشخاصب االجتماع، في إطار إجراءات التسوية الّرضائيّةالمجرى الطبّي  توّصلها بنتيجة االختبار

عن التعويض  صندوقالهيكل المكلّف بالتصّرف في ممثل عن  إلىإضافة األساسي من هذا القانون  26بالفصل 

بخصوص قرار  التّخاذ ، حسب الحاالت،ماكليهأو عن  شركة التأمين المعنيةأو  المرتبطة بالعالجاألضرار 

 .وعند اإلقتضاء، اإلتّفاق حول مبلغ التعويض التعويضالتسوية الّرضائيّة ومطلب 

 

لذي ا الطبّي تقرير االختبارو الوثائق المتوفرة بالملف ضوء في القرار المتعلّق بمطلب التعويضتّخذ يو 

 . وعند االقتضاء تقرير التشريح المعيّنة للغرض تعده لجنة الخبراء

 

في الغرض، اإلستئناس بالنّتائج  تفقد ، في صورة إجراءللمصالحة والتعويضجنة الجهوية يمكن للّ كما 

 .إضافة الى نتائج التحريّات الّتي قام بها المتفقّد عضو اللّجنة الّتي خلص إليها

 

يتّم  ،مبلغ التعويض علىواإلتّفاق  التعويضالتسوية الّرضائيّة ومطلب قبول  ةفي صور : 29الفصل 

ولي الحق منه والجهة أو وكيله القانوني أو الوكيل القانوني ألإبرام كتب الصلح بين المتضرر أو وليه الشرعي 

 المعنية بالتعويض.

 

إذا كان المستفيد من التعويض ، للمصالحة والتعويضة يتعيّن على رئيس اللجنة الجهويّ  : 30الفصل 

قاصرا أو فاقدا لألهلية، أن يقّدم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة 

عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. وال يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إالّ بعد مصادقة قاضي التقاديم على 

 العرض المالي. 

 

، يمكن لكّل من له مصلحة، من هذا الفصل إلجراء المشار إليه بالفقرة األولىمراعاة اوفي صورة عدم        

 الصلح.كتب ، طلب إبطال جهة المطالبة بالتعويضبإستثناء ال

 

إحالة كتب الّصلح المبرم في الغرض  للمصالحة والتعويضاللّجنة الجهوية رئيس تولّى ي : 31الفصل  

 ة االبتدائية الّتي يوجد بدائرتها مقّر اللّجنة إلكسائه الصبغة التنفيذية.إلى رئيس المحكم

 

، بعد إستيفاء اإلجراءات القانونيّة للمصالحة والتعويضة اللجنة الجهويّ رئيس  تولىّ ي : 32الفصل 

 .للتنفيذ تعويضالجهة المعنية بالإلى حاالّ إحالة كتب الّصلح المحلّى بالصبغة التنفيذيّة  المستوجبة في الخصوص،

 

( أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة 3التعويض في أجل ال يتجاوز ثالثة )مبلغ و يتم صرف        

 التنفيذية.

 

في إطار إجراءات والحصول على التعويض إبرام كتب صلح ال يمكن للمتضرر في حالة :  33الفصل 
 نفس الضرر.بعنوان ى التعويض أمام المحاكم للحصول عل أن يقومالتسوية الرضائّية 

 

يتعيّن على اللجنة الجهوية التسوية الرضائيّة والتعويض في صورة رفض مطلب :  34الفصل 

 تعليل قرار الرفض. للمصالحة والتعويض

 

أو وكيله أو وليه الشرعي  إعالم المتضرر للمصالحة والتعويضاللجنة الجهوية  يتعيّن على:  35الفصل 

 كالهماأو باألمر الصحية المعنية  أو المؤسسة  ولي الحق منه ومهني الصحةيل القانوني ألالقانوني أو الوك

الوصول مع اإلعالم  ةمضمون رسالةبمقتضى بخصوص مطلب التسوية الرضائيّة والتعويض وذلك  هابقرار

هذا القانون  من 28عقد اجتماعها المنصوص عليه بالفصل أيّام من تاريخ ( 10)في أجل أقصاه عشرة  بالبلوغ

 .األساسي
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للمتضرر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية  للمصالحة والتعويضاللجنة الجهوية تسلّم :  36الفصل        

ل إلى توصفي حال رفض مطلب التسوية الرضائية أو عدم الاألساسي  الّرضائيّة وفقا لمقتضيات هذا القانون

 إتفاق.

 

وطرق وشروط رها اديضبط مقتمنحة  للمصالحة والتعويضالجهويّة تسند ألعضاء اللجنة :  37الفصل 

 .أمر حكوميبمقتضى  صرفها

 

 .آجال التقاضي طيلة الفترة التي تستغرقها ضائيةتعلق إجراءات التسوية الرّ  : 38الفصل 

 

الطبّي نتائج تقرير االختبار ب ستئناسفي صورة اللجوء إلى القضاء يمكن للمحكمة اال : 39 الفصل

 التسوية الرضائية.إجراءات مجرى في إطار ال

 
في إطار المسؤوليّة الطبيّة على معنى يمكن للقاضي المدني البت في دعوى التعويض  : 40 الفصل

 بغض النظر عن مآل الدعوى الجزائية.أحكام هذا القانون األساسي 

 

 الخامسالباب 

 االختبار الطبيفي 

 

لتحديد المسؤولية الطبية على معنى أحكام اسطة لجنة خبراء بوطبي ختبار إ إجراء عيّنيت: 41 الفصل

 .األساسيهذا القانون 

 

وجوبا طبيبا شرعيا  القانون األساسيمن هذا  39بالفصل المشار إليها لجنة الخبراء  تضم : 42 الفصل

 االختبار وخبيرا في نفس االختصاص.  موضوعجامعيا في االختصاص  استشفائيا خبيراو

 

الى تركيبة  إضافة خبراء آخرين عند االقتضاء للمصالحة والتعويضالجهويّة راح من اللجنة ويمكن باقت

 .لجنة الخبراء

 

 .من ذوي الكفاءةبرأي كل من تراه عين يمكن للجنة الخبراء أن تستكما 

 

للمصالحة بمقتضى قرار صادر عن رئيس اللجنة الجهوية خبراء ال لجنة يتّم تعيين أعضاء:  43الفصل 

الجهة القضائية المختصة، في  بمقتضى قرار صادر عنضائية و، في إطار إجراءات التسوية الرّ لتعويضوا

 من بين قائمة الخبراء العدليين.وذلك  صورة اللّجوء إلى القضاء

 

 .   االختبارفي تاريخ إجراء  لالختصاص المعنيمن كان مباشرا فعلّيا لجنة الخبراء إالّ بن ال يعيّ 

 
في  للمصالحة والتعويض اللجنة الجهويةرئيس يعلم يتعين على كل عضو بلجنة الخبراء أن :  44الفصل 

في و في أجل ال يتجاوز سبعة أيام من تاريخ توّصله بقرار تعيينه.وذلك تضارب مصالح حال وجوده في وضعيّة 

 .وفقا لنفس اإلجراءات تعويضه بخبير آخر حال ثبوت ذلك يتمّ 

  

إلى اللجنة  وتحيله باإلجماعرية االختبار بتقرير تصادق عليه لجنة الخبراء تختم مأمو:  45 الفصل

 في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تكليفها بمأمورية االختبار. للمصالحة والتعويضالجهوية 
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 للمصالحة والتعويضوفي صورة عدم إنجاز مأمورية االختبار في األجل المحدد، تتولى اللجنة الجهوية 

 معلل في الغرض. لطلب اة وذلك بعد تقديمهخبراء أجال إضافيا لمدة أقصاها شهرين إلتمام المأموريّ اللجنة منح 

 

ة أو ختصّ الم للمصالحة والتعويضة اللجنة الجهويّ  صادر عنتضبط أجرة االختبار بقرار :  46الفصل 

 من رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية.بقرار 

 

سواء  االبتدائيةرئيس الدائرة  صادر عنإذن على عريضة  ويمكن تعديل أجرة اإلختبار بمقتضى 

 التي وقع بدائرتها التدخل الطبي.أو بالمحكمة اإلبتدائيّة بالمحكمة اإلدارية 

 

 .المرتبطة بالعالجلتعويض عن األضراراأجرة ومصاريف االختبار على صندوق  لوتحمّ 

 

 لسادسالباب ا

 في التتبع الجزائي لمهنيي الصحة
 

يتّم إعالم الهيئة المهنية الراجع لها بالنظر جزائية ضد مهنيي الصحة إذا وقعت تتبعات :  47الفصل 

وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية المختصة ترابيا على  قبلوجوبا من والّذي يحال مهني الصحة المعني 

 قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع.

 

من المجلة الجزائية على  225و 217العقوبات المنصوص عليها بالفصلين  ال يمكن توقيع:  48الفصل 

إالّ إذا ثبت أّن األضرار الحاصلة كانت ناتجة عن إهمال  ،مهني الصحة في عالقة بممارسته ألعماله المهنية

 جسيم من قبله. 

 

ن العناية المقدمة وملحوظ بي هاموجود فارق ثبوت مع مباالة بسالمة المريض الّ الويعّد إهماال جسيما 

 .، إالّ إذا كانت خصوصيّات الحالة تتطلّب ذلكاألضرار الحاصلة مانتجت عنه والقواعد الطبية الثابتة

 

 

 السابع بابال
 سالمة المرضى  في  

 المرتبطة بالعالجواألضرارالمخاطر والوقاية من 

 
تأمين مج القطاعية بهدف لتزم الدولة بوضع السياسات والخطط االستراتيجية والبرات : 49الفصل 

 لضروريّةالتدابير ااإلجراءات وواتّخاذ  المرتبطة بالعالجالمخاطر واألضراروالوقاية من  سالمة المرضى

 .لتنفيذها

 
مستمرة  خطط وبرامجضبط  العمومّية والخاّصةيتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية  : 50الفصل 

وضع معايير لمتابعة و المرتبطة بالعالجالمخاطر واألضرارن في مجال سالمة المرضى والوقاية م للحوكمة

 تنفيذها. 
 

الخاصة لجان المؤّسسات الصحّية ووالجهوّية الجامعية العمومّية  ةيّ صحالالهياكل تحدث ب:  51الفصل 

 بقرار منمهامها وتركيبتها وطرق سيرها قيادة وخاليا لمتابعة الجودة والتصرف في المخاطر العالجية تضبط 
 الوزير المكلف بالصحة. 
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جميع التدابير  اتخاذ العمومّية والخاّصةالهياكل والمؤسسات الصحية كاّفة على  تعّيني:  52الفصل 

 .ومتابعتها سالمة المرضى لتأمين والمالئمةالالزمة لتوفير الوسائل الضرورية 
 

من  49المشار إليها بالفصل ة والخاصّ  ةيتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّ :  53الفصل 

في الجودة والتصرف في المخاطر للعمل  المؤهّ يكون طبيب أو صيدلي منسق عام  انتداب هذا القانون األساسي
 بالمؤسسة تحت نظام كامل الوقت.

 
ة المشار إليها بالفصل والخاصّ  ةالهياكل والمؤسسات الصحية العموميّ تحدث على مستوى :  54الفصل 

التي تؤثر  االستثنائيةيتّم تفعيلها خالل األوضاع  الّطوارئ الصحّيةإلدارة  خلية قانون األساسيمن هذا ال 49

وتنفيذ خّطة إلدارة األزمة بالتنسيق مع مختلف الهياكل لعمل تتمثل مهمتها في ضبط لعلى السير العادي 
 .المخاطر من وقايةبما يضمن سالمة المرضى وال المتدّخلة

 
رئيس وتضّم المعنية الصحّية لمؤسسة أو مدير االمدير العام  الّطوارئ الصحّية إدارةخلية  يرأسو

 .مؤهل في الجودة والتصرف في المخاطرالعام المنسق الو جنة الطبية والقيم العاملّ ال
 

وطني لسالمة المرضى" المرصد تسّمى "المؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  تأحدث:  55الفصل 

صياغة ب وتكلّفالصحة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة المكلّفة بوزارة التخضع إلشراف 

  .المرتبطة بالعالجمن المخاطر واألضرار للوقاية شاملةإستراتيجية 

 
طرق كذلك ووتنظيمه اإلداري والمالي  لمرصد الوطني لسالمة المرضىمهّمة ومشموالت اضبط تو

 .بمقتضى أمر حكوميره يسيت
 

التي   المرتبطة بالعالجالمخاطر واألضراريتعين على كافة مهنيي الصحة التبليغ عن  :  56ل الفص

المرصد تّمت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم طبقا لإلجراءات التي تضبط للغرض من قبل 
 الوطني لسالمة المرضى.

 
ر معني بالمخاطر واألضرار لمبلغين أو أي شخص آخل المعطيات الشخصّيةويحّجر الكشف عن 

 .المرتبطة بالعالج

 

 


