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Abstract
The study aims to identify the civil responsibility for the medication error
of the drug in UAE law. The study relied on the analytical descriptive
approach. The study resulted in many results, the most important of
which is that the presence of errors in the storage of medicines that fall
under the responsibility of the pharmacist, who is a professional and not
just a trader. It is also difficult to determine legal liability in some cases,
because it is difficult to prove the stage at which the harm was caused to
the patient. As it is not possible to determine that manufacturing, storage
or transport is the primary cause of the harm. The results of the study
also proved that medical and pharmaceutical negligence causes the loss
of rights and the lack of knowledge of the real offender and the cause of
the damage, therefore the victim cannot receive compensation for the
error. But, if the incident is proven, then the doctor, pharmacist, general
or private hospital or medical insurance companies and all those who
caused the harm to the patient must be sanctioned, and the patient must
be compensated for the damages he suffered.
Keywords: Civil, Liability, Medication, Error, UAE.

ملخص البحث
هتدف الدراسة إىل التعرف على املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون
 وقد أسفرت، حيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،اإلمارايت
 أمهها أن وجود أخطاء يف ختزين األدوية اليت تقع يف،الدراسة عن عدد من النتائج
 كما يصعب حتديد،مسؤولية الصيديل الذي يعد مهين حمرتف وليس جمرد اتجر
املسؤولية القانونية يف بعض احلاالت لصعوبة إثبات املرحلة اليت تتسبب يف حدوث
 فال ميكن حتديد كون التصنيع أو التخزين أو النقل هو السبب،الضرر للمريض
أيضا أن اإلمهال الطيب
ً  كما أثبتت نتائج الدراسة،األساسي يف حدوث الضرر
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والصيديل يتسبب يف ضياع احلقوق وعدم معرفة اجلاين احلقيقي واملتسبب يف الضرر،
وابلتايل ال يستطيع املتضرر أن حيصل على التعويض عن اخلطأ ،ولكن يف حالة
إثبات الواقعة جيب حماسبة الطبيب أو الصيديل أو املستشفى العام أو اخلاص أو
شركات التأمني الطيب وكل من تسبب يف حدوث الضرر للمريض ،وجيب تعويض
املريض عما حلق به من أضرار.
الكلمات املفتاحية :املسئولية ،املدنية ،خطأ ،الدواء ،اإلمارايت.
مقدمة
تعترب األدوية من ضمن املركبات الكيميائية اليت من الضروري أن تلقى حرصاً قوايً خالل تصنيعها وإعدادها
وأثناء تداوهلا ،حيث أن كل دواء يوثق بتاريخ لإلنتاج واتريخ إنتهاء الصالحية ،حيث ال ميكن استخدام
الدواء بعد اتريخ اإلنتها ء بسبب األضرار الناجتة عنه أو عدم فاعليته ،ويتم حفظ األدوية داخل درجات
حرارة حمددة ترتتب على نوع الدواء ،حيث تنحصر درجات احلرارة من  25درجة مئوية إىل  4درجة مئوية
(عبد اهلادي.)2018 ،
وهناك عوامل تتعلق ابخلطأ الدوائي من حيث عيوب التصنيع أو التخزين اخلاطئ ،حيث يُطلب
من كافة العاملني يف اجملاالت الطبية أداء واجبهم يف محاية سالمة املريض املتعاطي للدواء ،فمهنة الطب
تتطلب مجلة من الواجبات األخالقية والواجبات القانونية ،ويتم هذا من خالل بذل جمهود عايل هبدف
حتقيق أمن وسالمة املرضى ،وميكن أن يكون أبرز ما يوجب املساءلة هو اخلطأ الناتج عن املنتجات الدوائية
املعيبة أو اليت مت ختزينها بطرق خاطئة (عريقات.)2016 ،
واهلدف من هذا هو عدم معرفة العديد من العاملني داخل اجملال الصحي بعملية إعداد وتصنيع
الدواء ومكوانته وأيضاً طرق حفظه.
وبناءً على ذلك سوف تتناول الباحثة يف هذه الدراسة املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون
اإلمارايت.
مشكلة الدراسة

على الرغم من اجلهود اليت تقوم هبا دولة اإلمارات العربية املتحدة بوضع األطر القانونية والتشريعية لتحديد

املسئولية املدنية املتعلقة ابخلطأ الطيب ،إال أنه مازال هناك العديد من مظاهر اخلطأ الطيب واليت تزايدت
بشكل كبري يف اآلونة األخرية ،األمر الذي من شأنه تعريض حياة متعاطي الدواء إىل اخلطر والذي قد
يؤدي إىل وفاهتم ،ومن هنا يربز التساؤل الرئيس للدراسة :ما هي املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف
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القانون اإلمارايت؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق اهلدف الرئيس وهو التعرف على املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون
اإلمارايت ،ويتفرع من اهلدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على ماهية الدواء وأنواعه.
 .2الكشف حدود مسئولية شركات األدوية البائعة والناقلة.
 .3بيان املسئولية القانونية للطبيب والصيديل عن اخلطأ الدوائي.
تساؤالت الدراسة

يتحدد التساؤل الرئيس يف اآليت :ما هو املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون اإلمارايت؟ ويتفرع من
ذلك عدة تساؤالت فرعية تتمثل يف اآليت:
 .1ما ماهية الدواء وأنواعه؟
 .2ما هي حدود مسئولية شركات األدوية البائعة والناقلة؟
 .3ما هي املسئولية القانونية للطبيب والصيديل عن اخلطأ الدوائي؟

أمهية الدراسة

 .1توضح مدى خطورة خطأ الدواء على اجملتمعات بشكل عام ،وعلى اجملتمع اإلمارايت بشكل خاص،
ومدى أمهية حتديد املسئولية املدنية املرتتبة على خطأ الدواء.
 .2تتجلى أمهية الدراسة من خالل استعراض الدور اإلمارايت يف بيان املسئولية املدنية عن خطأ الدواء.
 .3تتضح أمهية تلك الدراسة العملية من خالل حماولتها يف املشاركة يف القاء الضوء على أمهية التصدي
للخطأ الدوائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ووضع التوصيات اليت تساهم يف بيان املسئولية املدنية
عن خطأ الدواء.

منهج الدراسة
تعتمد الدراسة احلالية على املرونة املنهجية من خالل استخدام عدد من املناهج لتحقيق أهداف الدراسة،
حيث تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤالهتا املتعلقة
اب ملسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون اإلمارايت ،حيث أن املنهج الوصفي التحليلي خبطواته
وإجراءاته ،واليت تتمثل يف مجع البياانت وحتليلها وعرض النتائج وكتابة التقرير النهائي ،يتناسب ويتالئم مع
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طبيعة الدراسة وموضوعها  ،ابإلضافة إىل اعتماد الدراسة على املنهج االستنباطي الذي ينتقل فيه االستنباط
من اجلزء إىل الكل ،حيث أنه يعد أحد أشكال املنطق الذي تتمكن من خالله الباحثة ابلتوصل إىل نتيجة
حمددة ،وهو ما يتالئم ويتناسب مع موضوع الدراسة الذي يتمحور حول املسئولية املدنية عن خطأ الدواء
يف القانون اإلمارايت.
الدراسات السابقة
أجرت (برييس )2016 ،دراسة هدفت إىل التعرف على العوامل البشرية اليت تسبب أخطاء يف إدارة الدواء
كما مت اإلبالغ عنها ذاتيا من قبل املمرضات احملرتفات املسجالت ،حيث استخدمت الدراسة منهج
وصفي غري جترييب مع هنج كمي ،وقد حتدد جمتمع الدراسة من ( )120ممرضة مهنية مسجلة تعمل يف
الوحدات اليت تدير األدوية يف مؤسسة رعاية صحية عامة ،واستخدم استبيان منظم وذايت اإلدارة جلمع
البياانت ،كما مت إجراء التحليالت الوصفية واالستداللية من خالل استخدام برانمج ) ، (SPSSكما مت
إجراء مقارانت للمتغريات مع تطبيق اختبار ارتباط  ،Mann-Whitney U ،SpearmanوKruskal-
 ،Wallis Hو ، Pearson chi squareوقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ،أمهها أن العوامل البشرية
الرئيسية اليت تسبب أخطاء يف إدارة األدوية تتمثل يف :العجز يف املعرفة الطبية ( ،)%67ونقص التدريب
حول اآلاثر الدوائية الضارة ( ،)%60.8وضغط العمل ( ،)%75وارتفاع نسبة املمرضات ابلنسبة إىل
املرضى ( ،)%63واالحنرافات ( )%69وعدم االلتزام بسياسات إدارة الدواء ( ،)%64كما أظهرت نتائج
الدراسة أن زايدة يف العمر ،ومس توى اخلربة كممرضة مهنية مسجلة ،واخلربة يف إعطاء الدواء أدى إىل
اخنفاض يف عدد املمرضات اللوايت أبلغن عن ارتكاب أخطاء بسبب ضغط العمل ،كما أدت الزايدة يف
اخلربة ويف إعطاء الدواء إىل تقليل عدد األخطاء على الرغم من ارتفاع نسب املرضى/املمرضات.
وقد أجرى (موسى ) 2016 ،دراسة هدفت إىل التعرف على التزامات الصيديل يف عقد بيع
الدواء للمستهلك ،وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ،أمهها أن املشرع اجلزائري مل ينص على التزامات
الصيديل يف عقد بيع الدواء صراحة يف قانون الصحة ،ومدونة أخالقيات مهنة الطب حيث نص على
االلتزام مبراقبة الوصفة موضوعيًا وفنيًا ،ابإلضافة إىل االلتزام ابملطابقة واإلعالم فقط ،ومل يبني كيفية قيام

املسؤولية عند اإلخالل بتلك االلتزامات ،وأثبتت الدراسة أنه يف حالة إخالل الصيديل بتلك االلتزامات
تقوم مسؤوليته املدنية ،وحيق للمضرور املطالبة ابلتعويض ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل صعوبة إثبات
أيضا أن االعتماد على أحكام ضمان
اخلطأ من طرف املضرور لقيام مسؤولية الصيديل ،وأثبتت الدراسة ً
العيوب اخلفية غري كاف حلصول املضرور على التعويض وف ًقا للقواعد العامة ،خاصة أن عيوب الدواء ال
تظهر مباشرة بل تستغرق فرتة زمنية.
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كما هدفت دراسة (العريقات )2011 ،إىل التعرف على مفهوم املسؤولية املدنية للصيديل عن
اخلطأ الدوائي والتعرف على التشريعات والقوانني اليت ختص هذه املسؤولية ،وأشكال حتقق هذا اخلطأ من
قبل املؤسسات الصيدالنية والصيادلة ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أمهها أن املشرع
ا لفلسطيين وعلى غرار الكثري من التشريعات العربية ،مل ينظم موضوع املسؤولية الطبية بشكل عام،
ومسؤولية الصيديل عن اخلطأ الدوائي بشكل خاص ،بل ترك ذلك إىل القواعد العامة للمسؤولية املدنية يف
القوانني املدنية ،وهذا غري كاف ملعاجلة مثل هذا النوع من األخطاء ،اليت رمبا قد تؤدي إىل املوت ،كما
أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود ثقافة اللجوء إىل القضاء يف جمال األخطاء الدوائية ،والتسليم أبهنا قضاء
وقدر.
أما دراسة (الداللعة ) 2011 ،فقد هدفت إىل التعرف على املسئولية املدنية ملنتجي الدواء عن
العيوب اليت تظهر يف املنتجات الدوائية ،وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ،ومن أمهها أن املشرع
جناحا ملحوظًا يف محاية املستهلكني من خماطر املنتجات املعيبة ،حيث أصدر القانون
الفرنسي قد حقق ً
رقم ( )98 – 389يف  19مايو 1998م تلبية للتوجيه األوريب الصادر يف  25يوليو 1985م حول
املسئولية عن فعل املنتجات املعيبة ،وقد مت إدخال نص هذا القانون يف نصوص القانون املدين الفرنسي حىت
يتمكن املضرور من فعل املنتجات املعيبة من احلصول على تعويضات دون إرهاقه ابلثالثية املنصوص عليها
أيضا أن
يف القواعد العامة واليت تتطلب إثبات اخلطأ والضرر وعالقة السببية ،كما أثبتت نتائج الدراسة ً
القضاء قد أكد على متابعة التطورات احلاصلة يف جمال الصناعات الدوائية ومتابعة كل ما يكشف عنه
العلم من خماطر حىت ميكن جتنبها ،وتالفيها  -وتفعيل احلماية املقررة ملستخدمي الدواء ،ومن النتائج اليت
أيضا أنه يف التشريع املصري مل يضع املشرع قواعد خاصة حلماية املتضرر من املنتج
توصلت اليها الدراسة ً
الدوائي املعيب بل ال بد للمضرور من فعل الدواء املعيب سلوك طريق واحد هو طريق القواعد العامة ،أي
إثبات اخلطا و الضرر وعالقة السببية ،مما يؤدي إىل وضع املصاحب والعقبات أمام حصوله على التعويض.
التعقيب على الدراسات السابقة
بعد االطالع والقراءة املتأنية من قبل الباحث على الدراسات السابقة اتضح أهنا تشرتك مع البحث احلايل
يف تناول املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون اإلمارايت .حيث كانت الدراسات السابقة تشري اىل
أمهية التعرف على املسئولية املدنية عن خطأ الدواء .لذلك ترى الباحثة من واقع عملها أنه البد من
دراستها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف عدة جوانب أمهها

أشارت معظم الدراسات السابقة إىل املسئولية املدنية عن خطأ الدواء ،حيث ساعدت الباحثة يف حتديد
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أهداف الدراسة احلالية ،كما استخدمت الدراسات السابقة عدة مناهج خمتلفة ،مما أفاد يف اختيار املناهج
املناسبة ألهداف الدراسة احلالية ،كذلك كشفت عن أساليب خمتلفة يف البحث ،وقد أفادت أيضاً يف
تصميم دراستها ،واختيار املنهجية العلمية املناسبة ،واليت بال شك أفادت الباحثة يف التوصل إىل نتائج هذه
أخريا أفادت الدراسات السابقة الباحثة يف توضيح املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون
الدراسة ،و ً
اإلمارايت.
أوجه االختالف بني الدراسات السابقة والدراسات احلالية
اختلفت طبيعة اهلدف العام واألهداف الفرعية للدراسة ،وكذلك املفاهيم على الرغم من االتفاق حول
خصائصها ،وقد ركزت الدراسة احلالية على توضيح املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون اإلمارايت،
وبينت الفجوة اليت مل تسد يف الدرا سات السابقة ،وهي عدم تعرضها إىل املسئولية املدنية عن خطأ الدواء
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ما مييز الدراسة احلالية بني الدراسات السابقة
تنوع ومشول الدراسة احلالية ،خاصة وأهنا ختتلف عن الدراسات السابقة واليت تناولت جزئيات معينة من
املسئولية املدنية عن خطأ الدواء ،وبصفة خاصة مسئولية الصيديل عن اخلطأ يف الدواء ،فتتفق الدراسة
احلالية مع الدراسات السابقة من حيث األهداف يف بعض متغريات الدراسة وأمهية التطرق املسئولية املدنية
عن خطأ الدواء ،يف حني أن الدراسة احلالية ركزت على املسئولية املدنية عن خطأ الدواء يف القانون
اإلمارايت.
املبحث األول :ماهية الدواء وأنواعه

سيتناول هذا املبحث ماهية الدواء وأنواعه من خالل تقسيمه إىل مطلبني ،ومها:
• املطلب األول :تعريف الدواء.
• املطلب الثاين :األخطاء الدوائية وأنواعها.

املطلب األول :تعريف الدواء

يوجد العديد من التعريفات املتعلقة ابلدواء ،وميكن تناول أمهها من خالل اآليت:

 .1التعريف العلمي للدواء

يتم تعريف الدواء من قبل اهليئات الدوائية أبنه أي مادة من املواد الكيميائية اليت ميكنها أن تعمل على تغيري
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الوظائف اجلسدية ،كما يعرف أيضاً أبنه أي مادة يتم استعماهلا يف معاجلة أو تشخيص األمراض اليت
يتعرض هلا الفرد أو النبات أو احليوان ،ويكون الدواء قادراً على ختفيف آالم املرض أو الوقاية منه متاماً
(سليمان.)2017 ،
ويعرف الدواء يف أغلب اهليئات الدولية على أنه أي مزيج من املواد أو مادة واحدة أو مستحضر
موثق ومسجل يف الدستور اخلاص ابألدوية أو الدليل الوطين لألدوية ،ويكون اهلدف منه االستخدام سواء
كان اخلارجي أو الداخلي هبدف الشفاء والوقاية ،أو هبدف تشخيص األمراض اليت يصاب هبا اإلنسان أو
احليوان ،ويعترب الدواء مادة من أصل حيواين أو نبايت أو كيماوي ،ويتم تناوله من خالل الفم أو احلقن أو
ابالستخدام اخلارجي (النشار.)2020 ،
 .2التعريف التشريعي للدواء
تطرق املشرع اإلمارايت إىل تعريف الدواء يف املادة األويل من القانون اإلحتادي رقم ( )4لعام 1983م
املتعلق مبهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية حيث نصت املادة على أنه" :كل مستحضر حيتوي على
مادة أ و أكثر ذات خواص طبية يف عالج اإلنسان أو احليوان من األمراض أو لوقايته منها أو الستعماهلا
يف أي غرض طيب آخر كتطهري البيئة من اجلراثيم".
ومن املالحظ أن املشرع اإلمارايت تطرق خالل تعريف الدواء إىل الوقاية والعالج ابلنسبة لكالً من
احليوان واإلنسان.
املطلب الثاين :األخطاء الدوائية وأنواعها

ميكن تعريف األخطاء الدوائية من خالل اآليت:
 .1تعريف األخطاء الدوائية

قام اجمللس الوطين األمريكي لتنسيق األخطاء الدوائية وجتنب حدوثها بتعريف اخلطأ الدوائي على أنه :أي
حادثة نتج عنها استخدام للدواء بشكل غري مناسب أو يؤدي إىل حدوث ضرر ألحد املرضى ،يف ذات

الوقت الذي يعترب فيه الدواء ضمن رقابة املسئولني يف الرعاية الصحية أو املريض ،ويرتبط ذلك الشكل من
احلوادث بكافة ما يتعلق ابلدواء من عمليات مشاركة وتداول حيث أنه ميكن أن يرتبط ابملزاولة املهنية ،أو
ما يرتبط ابإلجراءات املتعبة أو ما تقدمه الرعاية الصحية من خدمات ،ومن ضمن هذا وصف الدواء
ووسائل تداوله بني األفراد املعنيني ،مثل كالً من الفين والصيديل واملريض واملمرض وغريهم ،واللصاقات اليت
تظهر على عبوات األدوية واألمساء اليت تطلق عليها وأشكال تعبئتها وأساليب إعداد األدوية وتوزيعها
وصرفها ،ومنحها للمريض ومراقبة استخدامها ).(http://www.pharmacorner.com/default.asp, 2022
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وهناك جمموعة من العوامل اليت ينتج عنها خطأ دوائي منها :العوامل املرتبطة أبخصائي الرعاية
الصحية واليت تتمثل يف نقص التدريب العالجي ،وعدم كفاية املعرفة واخلربة ابألدوية ،ابإلضافة إىل عدم
كفاية معرفة املريض ،كما أن العوامل املرتبطة ابملرضى تتسبب يف اخلطأ الدوائي وتتشكل يف خصائص
املريض (على سبيل املثال الشخصية ،ومعرفة القراءة والكتابة واحلواجز اللغوية) ،وتعقيد احلالة املرضية ،مبا
يف ذلك احلاالت الصحية املتعددة ،وتعدد األدوية ،ابإلضافة إىل األدوية عالية اخلطورة ،وهناك عوامل
مرتبطة ببيئة العمل واليت تظهر يف عبء العمل وضغوط الوقت ،واالحنرافات واالنقطاعات (من قبل كل
من موظفي الرعاية األولية واملرضى) ،وعدم وجود بروتوكوالت وإجراءات موحدة ).(WHO, 2016
 .2أنواع االخطاء الدوائية

تنقسم األخطاء الدولية إىل أخطاء يف الوصفة ،ككتابة الوصفة بشكل خاطئ أو غري سليم ،وميكن أن

تكون الوصفة غري واضحة أو غري مقروءة أو يرتبط اخلطأ أبسم املريض ذاته ،أو اجلرعة أو الدواء أو
أساليب األستخدام أو جدول تكرار اجلرعات ،أو حدوث خطأ خالل نسخ الوصفة وهذا ينتج أثناء نسخ
األمر الدوائي داخل سجل إعطاء الدواء ،وهو ما يطلق عليه األمر الطيب أو التذكرة أو الروشتة.
وميكن أن حيدث اخلطأ يف النسخ على الدواء أو اسم املريض نفسه أو من خالل جدول تكرار
اجلرعات أو أساليب االستخدام ،أو اخلطأ الناتج عن صرف وتوزيع الدواء من داخل الصيدلية ،حيث يتم
إعداد وتسليم الدواء ،فيم كن أن يرسل دواء خطأ إىل املريض ،أو إرسال الدواء إىل املريض اخلطأ ،أو
حدوث خطأ يف اجلرعة خالل استخدام الدواء أو خطأ يف اجلرعة املرسلة ،أو خطأ يف اجلدول اخلاص
بتكرار اجلرعات.
وابلنسبة للخطأ اخلاص بتناول املريض للدواء فهو يظهر خالل عملية منح املريض للدواء ،فيمكن
أن حيدث اخلطأ خالل منح الدواء ملريض آخر ،أو منح املريض دواء خطأ أو حدوث خطأ يف جدول
تكرار اجلرعات ،أو اإلغفال عن إعطاء الدواء من األساس.
وميكن أن ترتبط تلك األمور ابحلوادث العكسية الناجتة عن الدواء واليت تظهر يف الضرر أو األذي
الناتج عن االستخدام غري اآلمن للدواء والذي يؤدي إىل تعرض املريض للضرر ،ويف هذا الصدد جند أن
وزير الصحة اإلمارايت قرر أنه يف عام 2007م مت رصد تسع حاالت تقصري عالجي أدت إىل وفاة اثنني
منهم ،ووجود تقصري يف التشخيص وأتخري يف احلضور ،لكنها مل ترتب أي أثر ،إضافة إىل وجود خمالفة
ألخالقيات املهنة ،وحاالت لتقارير طبية خاطئة وخطأ دوائي (اجمللس الوطين االحتادي ،)2009 ،وابلنسبة
لألخطاء الدوائية املتعلقة بوظيفة الصيديل هي اليت ترتبط بعدم السماح بوضع األدوية اليت تتشابه يف كالً
من األسم أوالشكل جبانب بعضها ،أو إدخال األدوية اليت من املمكن أن تُتنج أخطاء دوائية داخل مكان
مغلق ،أو اخلطأ الناتج من إجراءات ختزين الدواء (الزهريي.)2011 ،
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وقامت اجلمعية األمريكية لصيادلة النظام الصحي بتصنيف أنواع األخطاء الدوائية على أهنا خطأ
يف الوصف ،أو خطأ يف االستغناء ،أو خطأ سهو ،أو خطأ يف الوقت ،أو خطأ دوائي غري مصرح به ،أو
خطأ جرعة غري الئق ،أو خطأ يف شكل جرعة خاطئة ،أو خطأ يف حتضري دواء خاطئ ،أو خطأ يف
أسلوب اإلدارة اخلاطئ ،أو خطأ دواء متدهور ،أو خطأ مراقبة وخطأ االمتثال وأخطاء الدواء األخرى
).(Dalmolin, 2013
ويف حالة إثبات اخلطأ وذلك سواء كان يف مرحلة ختزين الدواء أو يف مرحلة التصنيع نفسها ،فال
يوجد ضرر يف أن يتم تعويض املريض الذي لقى أذى ،وذلك ألنه جيب أن حيصل على تعويض مقابل
ذلك الضرر ،ويكون ذلك التعويض طبقاً للقواعد العامة اخلاصة ابملسؤولية العقدية أو طبقاً للطبيب أو
عقد التطبيب املربم مع املستشفى ،أو طبقاً لعقد شراء الدواء مع الصيديل حيث يصبح الصيديل مسؤوالً
عن األضرار الناجتة عن التخزين.
ويتم استجواب الشركة املسؤولة عن تصنيع الدواء عن ما يتعلق أبضرار التصنيع اليت تسببت يف
إحلاق الضرر ابملريض ،وميكن أن تنشأ تلك املسؤولية على أحكام مسئولية حارس األشياء اليت حتتاج
محايتها إىل اهتمام يف شكل حراسة األشياء اليت تتضمن مكوانت طبيعية ضارة أو كيميائية يف احلالة اليت
ال تظهر هبا روابط تعاقدية بني الطرفني (البكري.)2016 ،
ومما سبق يتم استنتاج أن أسباب اخلطأ املتعلقة بوصف الدواء ميكن أن تعود إىل الطبيب عن
طريق التعليمات املذكورة يف الوصفة خبط غري واضح ،حيث أهنا ال تعمل فقط على أتخري البدء يف
استخدام الدواء ،ولكنها ترفع أيضاً من إحتمالة حدوث أخطاء ضخمة نتيجة لعدم إدراك نوع الدواء الذي

يتم وصفه أو فهم طرق االستعمال أو اجلرعة أو عدد املرات.
ومن ضمن األخطاء املشهورة اليت يرتكبها الصيادلة هي حماولتهم لتفسري التعليمات اليت ال تكون
واضحة أكثر من حماولتهم يف الرجوع للطبيب ،ويف بعض األوقات يقوم الصيادلة ابالستعانة بزمالئهم

الصيادلة من أجل تفسري تلك التعليمات (املصري.)2011 ،
ومن أجل تقرير األضرار واملخاطر اليت تظهر من الدواء من الضروري أن تتضمن التذكرة الطبية
معلومات تتعلق إبسم املريض واالسم التجاري أو العلمي للدواء أو كال األمسني ،وتتضمن التذكرة مدة
العالج واجلرعة املطلوبة والتعليمات اخلاصة بتكرار الدواء ،ابإلضافة إىل ضرورة حتقق الطبيب من البياانت
املتعلقة ابملريض حيث أهنا متثل أحد احلقول اهلامة اليت يظهر هبا اإلمهال أو اخلطأ ،حيث أنه من الضروري
االنتباه إىل خصوصية كل مريض خالل اختيار الطبيب للدواء املناسب له.
ابإلضافة إىل أن عدم إاتحة كافة املعلومات اهلامة اليت تتعلق بوزن املريض وعمره ووظائف كالً من
الكلي والكبد ونتائج حتاليله الطبية واألدوية املرتافقة (األدوية النباتية واألدية املوصوفة وغري املوصوفة)
واحلساسية كل هذا ميكن أن ينتج عنه أتثريات وأخطاء دوائية عكسية
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ويظهر أنه ي تم حتذير الطبيب من استخدام اختصارات غري مالئمة ،حيث أن االختصارات الطبية
تتسبب يف رفع أخطار حدوث اخلطأ الدوائي ،ومن الضروري التحقق من تطابق أمساء جمموعة من األدوية
لفظياً وأيضاً التحقق من األرقام مثل الرقمني  60و ،90ومن الضروري أن يتم هتجئة األمساء الصعبة
جملموعة من األدوية والتأكد منها وتنفيذ هذا األمر على تعليمات الطبيب للمريض اليت تتم بصورة شفهية،
ومن األفضل أن يقوم املريض ذاته إبعادة تلك التعليمات هبدف أتكد الطبيب من استيعاب املريض لتلك
التعليمات بصورة صحيحة ).(Phamacy Times, 2022

ولكن ابلنسبة لألخطاء ا خلاصة بعمل الصيديل يتم إقرار أن البيئة اليت حتيط بوظيفة الصيديل يف
اجملتمعات العربية وحجم العمل ذاته من األشياء اليت ميكن أن تؤدي إىل فقد الرتكيز وترفع من احتمالية
حدوث أخطاء يف الصرف ،وبناءً عليه من الضروري التأكد من من األدوية غري الواضحة يف تذكرة املريض
من خالل الطبيب نفسه خالل عملية صرف الدواء ،والرجوع إىل ملف الطبيب والبياانت املرتبطة به،
وجيب أن يتم فصل األدوية املتشاهبة يف األسم والشكل ،أو إدخال األدوية اليت ميكنها أن تتسبب يف
أخطاء دوائة داخل أماكن مغلقة ،وحتسني إجراءات حفظ الدواء واستعمال أدوات للتذكري مثل
(املالحظات واللصاقات) على احلساب اآليل هبدف جتنب التشابه واخللط بني األدوية لفظاً وشكالُ.

ومن الضروري أن يتأكد الصيديل من من عبوات الدواء ومكوانت الوصفة ،واملقارنة بني البياانت
املكتوبة على الالصقة وحمتوايت عبوة الدواء ،والبحث على الطريقة املالئمة للتواصل مع املريض ،مع معرفة
أنه مع ارتفاع التدقيق تقل احتمالية اخلطأ) ،(Phamacy Times, 2022ومن الضروري تنسيق وتعيني
جرعات األدوية واستيعاب حالة املريض من عدم قدرته على اإلدرك أو املعرفة ،مع إدراك أن وجود تواصل

ومشاركة يف البياانت الدوائية بني األطباء واملرضى والصيادلة يساهم يف سهولة منح الدواء بصورة أمنة
(الزهريي.)2011 ،
املبحث الثاين :حدود مسئولية شركات األدوية البائعة والناقل
يتم التطرق من خالل ذلك املبحث إىل حدود املسؤولية املدنية املرتتبة على كالً من الشركة اليت تقوم
بتصنيع الدواء ،واجلهة اليت تتويل أمر تسليم ونقل الدواء إىل كالً من املستشفيات والصيدليات احلرة.
وسوف يتم تناول ذلك من خالل مطلبني ،حيث يتناول املطلب األول مسؤولية شركة األدوية
املصنعة ،أما املطلب الثاين يتناول حدود مسئولية الناقل.

املطلب األول :مسؤولية شركة األدوية املصنعة
ال يتعلق عقد بيع الدواء فقط بنقل ملكية الشئ بصورة مادية للمشرتي ،ولكنه يصل إىل أمهية التأكد من
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الوصول إىل اهلدف من تناول املريض لذلك الدواء وهو أمل أن يشفى املريض دون أن يواجه أي أضرار،
ألن مضمون البيع أن يتم تسليم الدواء دون أي اختالف يف حالة املبيع ابإلضافة لضرورة احملافظة عليه إىل
أن يتم التسليم (السنهوري.)2004 ،
حيث جيب أال يتضمن الدواء أي عيوب تقوم بتقليل قيمته أو تؤدي به إىل عدم صالحيته للبيع،
وبناءً على هذا يعترب حرمان املريض الذي يقوم بشراء الدواء من منفعته اليت سعى هلا من املربرات لفكرة
الضمان ،حيث متثل شركات األدوية جزءاً من الباعة الذين لديهم مهارات عالية تقنية وأساليب جتعلهم

قادرين على السيطرة على مجيع املراحل اليت ترتبط حبفظ وتصنيع الدواء اآلمن ،وعليه يكونوا قادرين على
حصر أخطار وعيوب ذلك الدواء ،وبناءً عليه ميكن أن تعترب شركات األدوية من الباعة احملرتفني (قهواجي،
.)2008
وطبقاً هلذا األمر تلتزم شركات األدوية بتدوين كافة ما يرتبط ابلبياانت الضرورية اخلاصة ابلدواء
على غالف عبوة الدواء ،ومتثل تلك املعلومات معلومات إلزامية تتحمل الشركة املصنعة مسؤوليتها،
وتتضمن تلك املعلومات بشكل خاص االسم التجاري للدواء واالسم العلمي له مع تعيني اتريخ الصالحية
وقائمة ابملواد الطبيعية والكيميائية املستخدمة يف تكوين الدواء وشرط استعماله ،ابإلضافة إىل اإلشارة

لعنوان واسم الشركة املصنعة ،مع تدوين طرق استخدام الدواء واملعلومات األخرى الضرورية ،ومن الشروط
األخرى أن يتم كتابة املعلومات على عبوة الدواء ابللغة الرمسية اخلاصة ابلدولة اليت يروج هبا لكي يكون
املريض قادر على استيعاب وفهم األضرار اجلنابية للدواء واجلرعة ودواعي استعماله له واملكوانت اليت ميكنها
أن تؤذي صحته (كولديكر.)2017 ،
كما يتم التأكيد على أمهية اتباع هذا األمر كون الدواء ميثل منتج من املنتجات اليت ميكنها أن
تؤثر على حياة الفرد وسالمته ،ابإلضافة إىل عدم السماح بطرح أي من األدوية داخل األسواق دون
احلصول على ترخيص من قبل اجلهة الرقابية املعنية أو من قبل وزارة الصحة (العالق.)2020 ،
وجيب قبل منح الرتخيص مراعاة أمهية مراجعة البياانت املكتوبة على الدواء بشكل مباشر،
واملعلومات املدونة على غالف العبوة أيضاً ،ابإلضافة إىل مجيع التفصيالت املتعلقة ابلنشرة العالجية واليت
ترفق مع الدواء مثل األعراض اجلانبية وطرق استعماله واملخاطر اليت ميكن أن يواجهها املريض والتخديرات
املتعلقة بتخطي اجلرعة يف األدوية واتريخ تصنيع وانتهاء الدواء ،جبانب الرتكيز على حفظ األدوية ابلشكل
العلمي طبقاً ملكوانهتا وطبيعتها ،حيث نص قانون الصيدلة االحتادي يف املادة ( )31على أن" يكون مدير
مصنع األدوية مسئوالً عن حفظ العقاقري اخلطرة وعن مسك سجالهتا" وهذا النص يدعو للدهشة إذ كيف
يفرق املشرع بني عقاقري خطرة وعقاقري غري خطرة ،وما هو معيار التمييز الذي ميكن تطبيقه يف هذا
اخلصوص ،فكل دواء أايً كانت مركباته حيمل يف تركيباته اجلوانب الضارة واجلوانب الصحية اليت تؤثر بال
شك على حياة اإلنسان.
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وفيما يتعلق ابملسؤولية الناجتة عن عقد بيع الدواء ،تعترب مسؤولية الشركة اليت تقوم ببيع الدواء
مسؤولية عقدية ،طبقاً له تكون الشركة املصنعة للدواء ملتزمة بتطبيق العقد وفقاً ملا يتضمنه وأبسلوب
يتطابق مع ما يوجبه حسن النية ،وال يشتمل العقد على اإللزام مبا ذكر به ولكنه أيضاً يتطرق ملا هو من
ضمن مستلزماته طبقاً للعرف والقانون وماهية التصرف ابملعايري والضوابط املوضحة.
وابلنسبة ملا خيص غري املضرور من العيوب اخلاصة بتصنيع الدواء ،فيمكن أن تؤسس املسؤولة
طبقاً ملسؤولية حارس األشياء اخلطرة مباهيتها اليت حتتاج إىل تركيز طبقاً للطرق املنصوص عليها يف املادة رقم

 316من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،واليت نصت على أنه" :كل من كان حتت تصرفه أشياء
تتطلب عناية خاصة للوقايـة من ضررها أو آالت ميكانيكية يكون ضامنا ملا حتدثه هذه األشياء أو اآلالت
من ضرر إال ما ال ميكـن التحرز منه ،وذلك مع عدم اإلخالل مبا يرد يف هذا الشأن من أحكام خاصة".
كما أنه ال يسمح إبقصاء املسؤولية من خالل إثبات عدم اإلخفاق يف سالمة التخزين أو يف
سالمة تصنيع املادة الدوائية ،حيث أن اخلطأ يعترب مفرتض وال يسمح أن ينفى إال من خالل إثبات
السبب األجنيب العتبار االفرتاض غري قابل ألن يثبت العكس (زهرة.)2002 ،
وكاقرتاح قانوين ،ميكن بذل جهد دويل إللزام شركات األدوية الكربى ابلتوقيع على معاهدات
حقوق اإلنسان ،سيكون استفسار شركات األدوية وتقييم ممارساهتا ممكنًا قانونيًا من قبل املنظمات الدولية،
قانوان ابلتوقيع على املعاهدة؟ حيث ميكن
وسيكون السؤال األول هو ما إذا كان
مسموحا لشركات األدوية ً
ً
للمرء الرجوع إىل املادة ( )8من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وطبقاً
للتعريف ،ميكن استنتاج إمكانية توجيه األشخاص االعتباريني إىل االلتزامات القانونية فضالً عن احلقوق
القانونية ،من خالل اتباع هذا التفسري ،حىت إذا مل تكن شركات األدوية قادرة على التوقيع على العهود
ملزما بتوقيع املعاهدات وقبول
بنفسها ،فإن احتادها املهين ،سواء كان دوليًا أو حمليًا ،ميكن أن يكون ً
االلتزامات بتوفري أدوية ميسورة التكلفة وميكن الوصول إليها جلميع فئات األمراض & (Ahmadiani

.)Nikfar, 2016

املطلب الثاين :حدود مسئولية الناقل

تعترب العالقة بني كالً من املرسل (شركة األدوية البائعة) أو املرسل إليه (املستشفى أو الصيدلية) والناقل من

العالقة العقدية اليت تقوم إبعالن التزامات مشرتكة ،كما تنشئ إلتزامات الناقل أبن يتم النقل وأن يقوم
حبماية الدواء املنقول ويقوم بتسليمه يف امليعاد املربم وحبالة الدواء صحيحة (العالق.)2020 ،
وتعترب كل تلك االلتزامات ذات نتيجة مما يوضح أن التأكد من عدم الوصول إىل تلك النتائج
يكفى ألن يتم انعقاد املسؤولية وال يفلح الناقل يف إثبات أداءه وبذل العناية وإقرار كافة التدابري اليت يتبعها
الناقل العادي ،والقاعدة األ ساسية والعامة هي أن اتباع نتيجة حمددة ال يدفع املسؤولية عن امللتزم إال من
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خالل إثبات السبب األجنيب ،وعليه فهو غري قادر على نفي اخلطأ ،وذلك ألن اخلطأ من املفرتض أن
يتواجد مبجرد عدم الوصول إىل نتيجة بفساد الدواء ،ويطالب املرسل إليه أبن يثبت السبب وعليه يبقي
الناقل هو املسؤول حيت لو أن السبب مل يُعرف بعد حيث أنه ال ميلك سوى أن ينفى مسؤوليته من خالل

إثبات السبب األجنيب (بربري.)2008 ،
كما يسأل الناقل حيت لو مت التأكد من خطأ اتبعيه أو من استعان هبم بصورة عارضة يف حالة
حتقق مسؤوليته سواء عن تصرفاته أو تصرفات اتبعية ،وهي تعترب من املسؤوليات املرتبطة ابلنظام العام ال
يسمح االتفاق على خمالفة أحكامها ،مع الرتكيز على إعمال األحكام اليت مت االتفاق عليها يف التعاقد
املربم بني كالً من الشركة املصنعة للدواء أو املستوردة له أو اجلهة اليت تشرتيه بني الناقل (العواودة،
.)2018
ومن غري املمكن التسليم ابلتعامل مع عقد نقل كالً من املستلزمات الطبية واألدوية على أنه فقط
عقد نقل تطبيق عليه األحكام العامة واألساسية لعقد النقل ،وذلك ألن ماهية عملية حتزين وشحن الدواء
خالل عملية النقل وتسليمه تؤدي إىل حتول العقد إىل ما يقارب عقود مقاولة خدمات وليس عقود نقل
حبت (العالق.)2020 ،
وترى الباحثة أن اهلدف من هذا عدم إمكانية مساواة كالً من املسلتزمات الطبية واألدوية يف
األحكام املتعلقة مبسؤولية الناقل واالمتيازات والضماانت املقررة له طبقاً ألحكم قانون املعامالت التجارية
ابألشياء العادية األخرى.
وبناءً عليه ميثل العقد مقاولة للخدمات يف املرتبة األوىل ،وبعد هذا يبدأ تطبيق األحكام العامة

عليه يف عقد النقل مبا ال خيالف ماهية الدواء وطرق احلفاظ عليه وتعميم وانسجام الفائدة من أجل حتسني
صحة املرضى ،وذلك ال يقصد به حتلل اجلهة املتعاقدة أو شركة األدوية مع الناقل من مجيع مسؤولياهتا
والتزاماهتا خالل عملية التفريغ والنقل والشحن ،حيث أنه من الضروري إقرار مجيع التدابري الضرورية من

جتهيز مرافقني متخصصني داخل بيئة ختزين الدواء اآلمن خالل مرحلة النقل (بربري.)2008 ،
كما جيب إقرار كافة األنظمة واملعايري اليت حتمي السالمة واجلودة واألمان خالل عملية توزيع
ونقل املستلزمات الطبية واألدوية ،حيث أنه من الالزم مراقبة حتميل ونقل األدوية طبقاً لنظام متابعة
مستوايت الرطوبة واحلرارة وطرق املناولة يف التنزيل والتحميل ،كما يؤثر ذلك بشكل إجيايب يف النهاية على
سالمة الدواء مع استعمال طرق التوزيع والنقل احلديثة من أجل أتمني نقل األدوية.
املبحث الثالث :املسؤولية القانونية للطبيب والصيديل عن اخلطأ الدوائي
تتطرق الباحثة من خالل ذلك املبحث إىل عموميات يف املسئولية املدنية للصيديل والطبيب ،واملفهوم
اخلاص ابملخاطر الطبية واخلطأ ،ومعيار التزام كالً من الصيديل والطبيب ،ونطاقات املسؤولية عن تسليم أو
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وصف دواء غري آمن وضار للمريض ،وذلك من خالل املطالب اآلتية:
• املطلب األول :املسؤولية املدنية للطبيب والصيديل.
• املطلب الثاين :مفهوم اخلطأ واملخاطر الطبية.

• املطلب الثالث :معيار التزام الطبيب والصيديل.
• املطلب الرابع :حدود مسؤولية الطبيب والصيديل عن الدواء غري اآلمن.
املطلب األول :املسؤولية املدنية للطبيب والصيديل
هناك جمموعة من املسؤوليات املهنية اخلاصة ابلطبيب واليت مت النص عليها من خالل الوثيقة اإلسالمية
اخلاصة أبخالقيات الصحة والطب ومن ضمنها متابعة الطبيب ألحدث التقدمات والتطورات املهنية
املتعلقة مبجال ختصصه ،وأن ال يتكاسل يف التفاعل مع تلك التطورات ،كما جيب عليه بذل عناية قصوى
جتاه املريض اخلاص به ،وتقبل واستيعاب ثقافة املريض الطبية ،واحلالة النفسية اليت يواجهها نتيجة لتعرضه
ومعاانته من ذلك املرض.
كما أن الطبيب ال ميلك أي ضماانت على شفاء مريضه ،ولكنه يكتفي أبن يوقع الكشف الطيب
الكامل بعناية وأن يفيد املريض ابلدواء الذي يالئم حالته والظروف املرضية اليت مير هبا ،وذلك يتم طبقاً
ملعطيات العلم املكتسبة ،وجيب على الطبيب أن يصف العالج املناسب ملريضه ،وحيتاج هذا إىل التزام
وصراحة ومصداقية من قبل املريض بشرط أن يكون الدواء مطابقاً حلالة املريض سواء كانت النفسية أو
اجلسدية ،وأن يكون الدواء خمزن ومصنع ابلطرق واألساليب العلمية اآلمنة (جنيدة.)2017 ،
وال يصبح الطبيب مسؤوالً أمام املريض إال يف جمموعة من احلاالت اليت حتدد من قبل القانون،
ومن غري املمكن أن يتم وصف الدواء إال بعد أن يقوم الطبيب بتشخيص احلالة ،وميكن للطبيب أن
يرتكب خطأ خالل التشخيص وعليه ينتج خطأ يف حترير الوصفة ،ويكون الطبيب مسؤوالً يف حالة عدم
استعماله للوسائل املتاحة واملمكنة لتشخيص املرض الذي يعاين منه املريض ،أو عدم االكرتاث لتلك
الوسائل دون وجود مربر مقبول ،ومن الضروري توضيح أن علم الطب يعترب من العلوم غري املتكملة إىل
اآلن ،وبناءً على ذلك يكتفي حماسبة األطباء على جمموعة األصول العلمية الثابتة فقط ،فمن غري املسموح

للطبيب أن يسأل عن أي أمر من األمور املختلف عليها فنياً (عبد الرمحن.)2018 ،
وميكن أن تشمل العواقب الشائعة اليت يواجهها األطباء بعض األخطاء الدوائية الدعاوى املدنية
والتهم اجلنائية وانضباط اجمللس الطيب ،وذلك وف ًقا لـ  ، Texas Medical Liability Trustوهي مبادرة أقرهتا
مجعية تكساس الطبية ،فإن الوصف غري املناسب لألدوية ،لتشمل أخطاء الدواء ،هو من بني األسباب
العشرة األوىل ملقاضاة األطباء بسبب سوء املمارسة الطبية ،ولكي تنجح دعوى مدنية تتعلق بسوء املمارسة
الطبية ضد الطبيب ،جيب أن يكون اإلمهال قد نتج عنه إصابة املريض ،كما جيب على الطرف املتضرر
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إثبات وجود معيار من الرعاية ،وأن الطبيب املتورط قد ارتكب هذا املعيار ،وأن اإلصابة حدثت نتيجة
لذلك ).(Wittich et. al, 2014
ولكن فيما يتعلق ابلصيديل فهو مسؤول عن إمتام عملية اإلشراف على صرف وتركيب وإعداد
األدوية يف جمموعة من احلاالت وذلك طبقاً ملا ذكر يف التذكرة الطبية مبا يالئم ويطابق األصول والقواعد
املعروفة ،فهو ممنوع من حبث العالج املوصوف يف التذكرة الطبية مع املريض أو أي فرد حيملها ،وممنوع أيضاً
أن يتم استبدال الدواء املوضح ابلتذكرة مع أي دواء أخر ،إال بعد أن حيصل الطبيب على موافقة طبية.
كما مينع الصيديل من صرف الدواء يف حالة اشتباهه يف وجود أي خطأ متعلقة ابلوصفة الطبية
ويلتزم يف تلك احلالة أن يستفسر من الطبيب الذي قام بكتابة التذكرة قبل أن يصرفها ،وال يسمح له أبن
يعقد اتفاق أايً كان نوعه مع أي طبيب أخر هبدف صرف األدوية للمريض بشروط خاصة (شعيب،
.)2013
قانوان بكتابة وصفة
ويف األساس يعود دور الوصفات إىل األطباء ،أي األشخاص املأذون هلم ً
أيضا حتديد دور املوصف غري الرمسي لفئة املنتجات اليت ال تستلزم وصفة طبية ،عندما
طبية ،ولكن ميكن ً
ميكن التأثر ابملرضى لشراء دواء من قبل صيديل ،أو أي شخص آخر من بيئة املريض/املستهلك الذي يثق
به ويعتقد أن نصيحتهم قد تؤدي إىل النتيجة املتوقعة ،وابلتايل تقع مسؤولية قانونية على الصيديل نتيجة
لوصفة لدواء غري صحيح للمريض قد يؤدي إىل إصابة املريض ).(Dickov, 2011
وقد أوضحت املادة رقم ( )31من قانون الصيدلة االحتادي إبلتزام الطبيب حبفظ األدوية داخل
الصيدلية حبالة جيدة ووفقاً للشروط اخلاصة الفنية املتعلقة هبذا ،وال يسمح أن يعرض أي أدوية منتهية
الصالحية ،وإذا قام هبذا فيصبح مسؤوالً ومتحمالً أي أضرار يواجهها مستخدم الدواء نتيجة هلذا.

املطلب الثاين :مفهوم اخلطأ واملخاطر الطبية
إن اخلطأ الطيب هو مجيع املخالفات اليت حتدث من قبل الطبيب ،وهي تتجسد يف سلوكه املتعلق ابلقواعد
واألصول الطبية اليت حيتمها يف العلم ،أو القواعد اليت يتم التعامل وفقها عن تنفيذ العمل الطيب ،وإخالل
الطبيب أبي من واجباته اليت تتطلب احليطة واحلذر (الزهراين.)2019 ،
ويف تلك النقطة يوجد نص قانون املسؤولية الطبية يف املادة رقم ( )14واليت أوضحت أن اخلطأ
الطيب يعرف أبنه" :اخلطأ الذي يرجع إىل اإلمهال أو عدم بذل العناية الالزمة ،وال تقوم املسؤولية الطبية يف
احلاالت اآلتية:
أ .إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل املريض نفسه أو رفضه للعالج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية
الصادرة إليه من املسؤولني عن عالجه ،أو كان نتيجة لسبب خارجي ،وجاء النص على هذا
النحو جلعل السبب اخلارجي يتوسط فعل املريض ،وحقيقة األمر أن رفض املريض للعالج أو عدم
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اتباعه للتعليمات ،من قبيل فعل املريض السليب وقد وضعت بعد فعله اإلجيايب ووضع السبب
اخلارجي بعده.
ب .إذا اتبع الطبيب أسلوابً طبياً معيناً يف العالج خمالفاً لغريه يف ذات االختصاص مادام أسلوب

العالج الذي اتبعه متفقاً مع األصول الطبية املتعارف عليها.
ج .إذا حدثت اآلاثر واملضاعفات الطبية املعروفة يف جمال املمارسة الطبية وغري النامجة عن اخلطأ
الطيب".

وعليه فإن املفهوم اخلاص ابخلطأ الطيب واملتعلق بنطاق ذلك النص هو اخلطأ الذي يعود إىل اجلهل
وعدم التعرف على األمور الفنية اليت من املفرتض أن يلم هبا كل من يزاول املهنية ،كما يعترب اخلطأ الطيب
من نتائج عدم بذل العناية املطلوبة أو اإلمهال ،وذلك ألن اخلطأ الطيب ميثل إخالل وعدم إلتزام ابلقانون
الذي يقر ببذل العناية ،مما يؤدي إىل جعل الطبيب ملزماً مبراعاة التبصر واليقظة خالل عمله لكي ال يلحق
ابملريض أي ضرر ،ويطلب هذا من الطبيب عدم اإلخالل أو االبتعاد غن الطرق الطبىي املتفق عليها يف
األصول الطبية املعروفة يف العالج.
ابإلضافة إىل استخالص اخلطأ الطيب الذي يتطلب تعويض مما جيعله يندرج يف حدود السلطة
التقديرية اخلاصة بقاضي املوضوع طاملا أن ذلك االستخالص مربراً ومت احلصول عليه من قبل عناصر متنح
له وقائع الدعوى (احملكمة اإلحتادية العليا ،الطعن رقم  724لسنة  25ق.)2006 ،
أما املخاطر الطبية :يتباين كالً من اخلطأ الطيب واملخاطر الطبية ،حيث أن املريض ميكن أن
يصاب بضرر خالل استقباله لواحدة من اخلدمات الطبية ،وال يعود ذلك الضرر إىل أي خطأ معين ولكنه
ميكن أن يكون من املخاطر اليت ميكن أن تتعلق بعالج األمراض أو تشخيصه (الدسوقي ،)2009 ،مثل
األضرار اليت تظهر خالل العالج وأيضاً األضرار اليت تقابل املريض بسبب انتقال العدوى داخل

املستشفيات ).(Charbonneau, 2022
وبناءً على ذلك ال يتم تطبيق املسؤولية الطبية على احلاالت اليت تشابه ذلك ،ففي اجملال اخلاص
ابملسؤولة عن املخاطر الطبية يستحق أن يتم التعويض عن األضرار اليت يقابلها املريض خالل وجود عمل
طيب هام ،ويف حالة وقوع األضرار أثناء اداء العمل وعدم التأكد من وجود أي تقصري أو خطأ فيندرج هذا
يف نطاق املسؤولية بناءً على املخاطر وليس على اخلطأ.
ومن املتوقع أن تنتج أضرار تقابل املريض وتضره بسبب تناول أدوية ال حتمل أي عيوب واضحة،
ويصبح من الصعب أن يتم تعويض املضرور سواء طبقاً لقانون املعامالت املدنية أو قانون املسؤولية الطبية،
وطبقاً لقانون املسؤولية الطبية فإنه من الصعب أن يتم تعويض املضرور حيث أن جيب أن يثبت اخلطأ
الطيب كشرط أساسي (أبو اخلري.)2022 ،
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وال يتباين األمر فيما خيص القواعد العامة املتعلقة ابملسؤولية العقدية أو املسؤولية الناجتة عن
التصرف الذي يلحق الضرر ،وهذا ألن الطبيب مل يقم بوصف أي دواء غري صاحل فال يندرج ذلك يف
نطاق الفعل الضار ألن الضرر مل يتم بصورة مباشرة ،ومل يصبح ابلتسبب وذلك ألنه مل حيدث منه فعل أو
تصرف تعدي (الغامدي.)2015 ،
املطلب الثالث :معيار إلتزام الطبيب والصيديل
يعترب إلتزام الطبيب يف عالج املريض من االلتزامات اليت جيب أن تتم بعناية أثناء السعي إىل شفاء ومعاجلة
املريض واالهتمام به ،فإذا قام الطبيب ابتباع أساسيات مهنته خالل العالج وحدث أي ضرر للمريض ال
يسأل عن جربه ،مبعين أن األساس يف مساءلة الطبيب تكون خطأ الطبيب ذاته ،ففي حالة إن الطبيب مل
يقم ببذل العناية الالزمة واليت تتطلبها مهنته من أجل عالج املريض يعترب الطبيب مرتكب للخطأ ويسأل
عن ذلك اخلطأ يف حالة حدوث أي ضرر للمريض.
ولكن يف حالة أن املريض أصاب بضرر نتيجة للمضاعفات غري املتوقعة خالل إجراء العالج أو مل
يستطع الطبيب الوصول إىل شفاء ومعاجلة املريض ابلرغم من اتباعه وتركيزه على كافة أصول املهنة ،وواجه
املريض ضرراً فهو ال يُسأل عن ذلك الضرر ،وأيضاً ال يسأل الطبيب يف حالة حدوث ضرر بسبب خلل
فين متعلق ابألجهزة اليت مت استعماهلا يف العالج ومل يعثر عليه الطبيب من خالل بذل جهد مقبول منه.
وقد قام قانون املسؤولية الطبية االحتادي رقم ( )10لعام 2008م ابعتماد معيار التزام وبذل
الطبيب للعناية الكاملة املهنية خالل وصفه للدواء ،فقد نصت املادة رقم ( )3من ذلك القانون على ضرورة
أتدية الواجبات الكاملة للعمل من قبل كل من ميارس املهنة أبمانة ودقة طبقاً لألصول الفنية والعلمية
املعروفة ،ووفقاً ملا يُليب العناية املطلوبة للمريض.
ابإلضافة إىل ضرورة عدم استغالل الطبيب للمريض وحلاجته للعالج والشفاء يف الوصول إىل
منافع غري مشروعة لذاته أو لآلخرين جبانب عدم التفريق بني املرضى ،حيث جيب أن يراعي الطبيب
االلتزام بكالً من اإلجراءات والقواعد والنظم املتعلقني مبزاولة املعنة طبقاً جملال ختصصه ودرجته (الشامسي،
.)1998
كما جيب التأكد من سالمة الدواء طبقاً للمعايري املوضوعية العامة قبل البدء يف وصف العالج
وطريقة اسخدامه وتعيني كمياته ،ويتم ذلك بشكل واضح من خالل التدوين ،ومن الضروري تنبيه املريض
أو مرافقيه طبقاً لألحوال أبمهية اإللتزام ابالسلوب احملدد للعالج واالنتباه إىل األاثر اجلانبية للدواء الضرورية
واملتوقعة (إبراهيم والشامري.)2016 ،
وأييت هذا متفقاً مع األحكام املتعلقة ابلصيديل واملذكورة يف القانون رقم ( )4لعام  1983يف
املادة رقم ( ) 11املتعلقة هبمنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية ،وجيب أن يتم تسجيل حالة املريض
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الصحية والسرية املرضية العائلة والشخصية اخلاصة به ،ويكون هذا قبل البدء يف وصف العالج وطرق
استعماله وكمياته املطلوبة أو التشخيص نفسه ،ويتم تدوين تلك البياانت مع توضيح اسم املريض والتوقيع
والتاريخ وتدوين الوصفة الطبية (اجمللس الوطين االحتادي.)1008 ،
ويف كافة األحوال فإن الطبيب يعترب مسؤوالً عن تعويض أي ضرر حيدث للمريض بسبب خطأ
دوائي انتج عن املعيار الفين للطبيب ،حيث يتم سؤال الطبيب عن نتائج تقصريه يف االلتزامات املألوفة
والعادية سواء نتج ذلك عن جهل الطبيب ابآلاثر اجلانبية للدواء وأضراره على املريض أو اإلمهال ،حيث
أن تلك االشياء من الضروري أن يدركها الطبيب ويلم هبا خالل التطور العلمي احلديث (القاعود،
.)2017
ولكن فيما يتعلق ابلصيديل فهو يعترب مسؤوالً ابعتباره ليس جمرد ابئعاً للدواء ولكنه مهين ملم
بكافة أخطار وفوائد الدواء ،وعليه ألزمت قواعد احليطة على الصيديل إبرشاد املريض للدواء اآلمن الفعال،
وموعد استخدام الدواء وعدد املرات حيت لو أن هذا موضحاً على التذكرة الطبية ،كما جيب عليه توضيح
اآلاثر الناجتة عن ذلك االستخدام ،مبعيار الصيديل املتبصر احلديث يف الظروف نفسها (هواري.)2017 ،
املطلب الربع :حدود مسؤولية الطبيب والصيديل عن الدواء غري اآلمن

من الصعب أن يتم حتديد مسؤولية الصيديل أو الطبيب املتعلقة أبضرار األدوية اليت يتناوهلا املريض ،إال يف
حالة تعيني املاهية القانونية هلذه املسئولية وجماهلا ،وذلك ما سوف تتطرق له الباحثة ابلشكل التايل:

أ .طبيعة مسئولية الطبيب أو الصيديل

إن البعض يرى من وجهة نظره أنه يف حالة إرتكاب الطبيب خلطأ فهو ميس سالمة املريض وعليه يعترب خمالً
بواجبه القانوين وذلك الواجب هو عدم إحلاق الضرر ابلغري ،وال يتبع األصول الفنية اخلاصة مبهنة الطب،

ومتنح مسؤولية الطبيب التقصريية ضمانة أكرب للمريض وتتيح له احلصول على تعويض كامل لكافة األضرار
اليت مسته بسبب خطأ الطبيب (سعد.)1983 ،
وهنا كرأي أخر يقول :مسؤولية الطبيب تعترب مسؤولية عقدية حيث أن يلتزم بعقد متفق عليه مع
املريض مبعاجلته واتباع أصول املهنة وقواعدها ويعترب اجتاه املضرور إىل املسؤولية العقدية أسهل وأيسر من
االجتاه إىل أحكام املسؤولية التقصريية (املهدي.)2004 ،
وعليه تعترب مسؤولية الطبيب اخلاصة ابخلطأ التفاعلي الدوائي يف ماهيتها مسؤولية بسبب اإلخالل
بسالمة املريض من قبل الطبيب طبقاً ألحكام عقد التطبيب ،ونتيجة خلطورته فإن ذلك االلتزام يكون

مطلقاً عاماً ويتوسع إىل أن يتأكد من سالمة املريض ويتأكد معه عدم االعتماد على أي مستحضرات
طبية أو أدوية أو استعماهلا ينتج عنها أضرار تؤذي املريض وسالمته (املهدي.)2004 ،
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ولكن جيب على القاضي أن يقدر وجود أمور تشارك يف اخلطأ واليت من ضمنها إصابة املريض
أبحد األمراض سابقاً على استعمال أحد الوصفات الطبية ومل يرجع للطبيب مرة أخرى ،أو احلالة النفسية
اليت يواجهها والظروف اليت تيحط به ويكون هلا أتثري على النتيجة املرغوبة من العالج (أبو اخلري،
 ،) 1998ولكن فيما يتعلق ابلصيديل أن يرفض وصف الدواء أو املشاركة يف تسليم الدواء للمريض أبي
شكل من األشكال.
ويُطالب الطبيب ابملعيار نفسه وهو أن يعمل بكفاءة عالية من اليقظة واالهتمام والعناية مبا هو

معقول من قبل أهل املهنة اليقظني واملاهرين ممن من املفرتض أن يكون هو يف نفس مستواهم ،وتقدير هذا
يندرج يف السلطة التقديرية املتعلقة مبحكمة املوضوع بغري رقابة حمكمة التمييز أو حمكمة النقض إال يف حالة
االستخالص السائغ.
ويف حالة اتباع الطبيب لكالً من األصول الفنية والعلمية يف مهنته ،وبذل عناية تساوي العناية

املبذولة من قبل طبيب يف نفس مستواه ،وقام ابستعمال األجهزة واألدوات العلمية املتوفرة بطريقة تضمن
التحقق والتأكد من سالمة الدواء ،وبذل جمهود يقابل ما يتطلبه املعتاد من األمور ،وعليه من غري املمكن
أن يسأل مدنياً.

وذلك ما اتبعه قانون املسؤولية الطبية االحتادي فقد نصت املادة الثالثة من ذلك القانون على
وجوب أداء واجبات العمل كاملة بكافة ما تتطلبه من أمانة ودقة من قبل ممارسي املهنة ،ويكون ذلك طبقاً
لألصول العلمية والفنية املعروفة مما يوصل إىل العناية الضرورية للمريض ،وتعزز ذلك االجتاه ابحملظورات
والواجبات املفروضة على الطبيب املنصوص عليها طبقاً للمواد رقم ( 4و 5و )14من القانون نفسه.
ويعترب الطبيب مسؤوالً عن السمعة العامة املشهورة املتعلقة ابلدواء أو كان على ريب أبضرار
التخزين أو التصن يع أو متغريات البيئة اليت تؤثر عليه ،والذي يقوي ويعزز مسئولية الطبيب يف ذلك األمر
إبلتزامه بتعليمات السلوك املهين وأن يدرك كافة احلقائق املتعلقة ابلدواء املوصوف ويلم هبا (إبراهيم

والشمري.)2016 ،
كما جيب على الطبيب متابعة البحث واإلطالع على كافة املستجدات العلمية ،ابإلضافة إىل أنه
مسؤول بشكل كامل عن أي أاثر جانبية انجتة عن الدواء تظهر على املريض ،ودرجة حتمل املريض هلا
ومدى احتمال حدوث تلك اآلاثر بسبب التخزين بشكل غري آمن أو سوء التصنيع ،وهذا من خالل
تطبيق الوسائل املمكنة وأصول املهنة الفنية (القاعود.)2017 ،
ويتم منع مسؤولية الطبيب عن هذا يف حالة أن الدواء وصف بعد مجيع املعلومات الالزم اإلملام هبا
عن التخزين والتصنيع ،حيث جيب على الطبيب أن يسعى ويبذل جهداً من أجل التعرف على القدر
الضروري من تلك املعلومات ،ابإلضافة إىل ضرورة إخطار املريض للطبيب جبميع املعلومات واحلقائق
الصحيحة اليت يعرفها يف ذلك األمر ،ففي حالة قصد املريض أبن يكذب على الطبيب الذي يعاجله فال
83

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 14. No. 1 - August Issue 2022
eISSN: 2600-9463

يتحمل الطبيب أي مسؤولية تتعلق أبي ضرر يصاب به املريض نتيجة لكذبه (أبو اخلري.)1998 ،
وعليه ال ميكن أن يتم إقرار تعويض طبقاً لقانون املسؤولية الطبية ،حيث أن يف تلك احلالة ال
يكون وصف الطبيب للعالج خاطئ ،وال تعترب األدوية الطبية من األشياء اخلطرة أو اليت حتتاج حراستها
أي عناية أو اهتمام خاص ،وعليه ال يتحمل القانون تلك األضرار طبقاً لقانون املسؤولية الطبية ،وذلك ال
يتوافق مع أسهل القواعد اخلاصة ابلعدالة ،حيث أنه ال ميكن املوافقة على تلك النتائج غري املنطقية يف
التنفيذ (زهرة.)2002 ،
ب .نطاق مسؤولية الصيديل

تقع على عاتق الصيديل مهمة حفظ األدوية وتركيب أصناف األدوية املختلفة واإلشراف على حتضريها

وصرفها للمرضى ،وذلك يف إطار ما تنص عليه القواعد واألصول املعمول هبا ،وابلتايل ميتنع الصيديل من
صرف األدوية للمشتبه هبم ،وجيب على الصيديل اللجوء للطبيب واالستفسار حول األدوية اليت وصفها
للمريض ،وال ميكن للصيديل عقد اتفاقات مع األطباء لصرف أدوية إال بشروط وقواعد واضحة.
وتتمثل أشكال خطأ الصيديل على سبيل املثال يف إمهال الصيديل لواجب التخزين األمن للدواء
وتـوفري البيئـة احلرارية املالئمة لكل دواء ،حيث أنه يف حالة عدم التأكد من سالمة عملية التخزين أو عدم
فعالية الدواء أو الشك يف وجود أخطاء يف التصنيع جيب االمتناع عن منح الدواء للمريض أو من يقوم
بشراء الدواء له ،وحىت يربئ الصيديل نفسه من املسؤولية الناشئة عن االشرتاك يف اخلطأ ،من منطلق واجب
احليطة واحلذر ،جيب عليه االمتناع عن إعطاء الدواء وإخطار الطبيب أوالً لتصحيح اخلطأ ،أو االستمرار
يف اختاذ اإلجراء املناسب يف من أجل منع األضرار اليت قد تلحق ابملريض بسبب الدواء.
وبناًء على ذلك ،ميكن القول إن حدود مسؤولية الصيديل هي مسؤوليته عن التخزين الضار
لفعالية الدواء أو املعرفة بعيوب األدوية اليت يقدمها للمرضى ،وجند أن الصيديل ليس اتجراً ،بل مهين مميز
يلتزم بقواعد احليطة واحلذر ،بنفس املعيار الذي يطلبه الطبيب ،وابلتايل ال ميكن للصيديل صرف الدواء إذا
اشتبه يف وجود أي أخطاء يف التصنيع أو التخزين وعليه استشارة الطبيب وحتمل املسؤولية إذا أمهل ذلك أو
مل ينبه الطبيب بذلك ،كما أن األضرار اليت قد تلحق ابملريض بسبب األدوية اليت يتناوهلا تتطلب مسؤولية

خطرا على حياة املريض،
الصيديل ،حيث أنه الشخص امللزم بتوفري الدواء الذي ال يشكل حبكم طبيعته ً
وعليه ،جيب على الطبيب املعاجل والصيديل وصف األدوية الصحيحة واآلمنة وتوصيلها للمرضى.
وعالوة على ذلك ،يعترب الطبيب مسئول عن احلرص على تعويض املرضى عن الضرر الناتج عن
أخطاء التصنيع أو التخزين وفق معايري طبيب فين دقيق ،حيث يتحمل الطبيب نتائج عدم قيامه بواجباته
املعتادة ،سواء كان ذلك بسبب اإلمهال أو اجلهل مبا جيب معرفته من اآلاثر الضارة للدواء على جسم
املريض إذا تناول دواء معيب ،ويشمل ذلك العيوب يف طرق تصنيعها أو عدم ختزينها ابلطرق العلمية
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الصحيحة (إبراهيم والشمري.)2016 ،
النتائج
 .1إن وجود أخطاء يف ختزين األدوية اليت تقع يف مسؤولية الصيديل الذي يعد مهين حمرتف وليس اتجر
لألدوية ،كما يصعب حتديد املسؤولية القانونية يف بعض احلاالت لصعوبة إثبات املرحلة اليت تتسبب يف
حدوث الضرر للمريض ،فال ميكن حتديد كون التصنيع أو التخزين أو النقل هو السبب األساسي يف
حدوث الضرر.
 .2اإلمهال الطيب والصيديل يتسبب يف ضياع احلقوق وعدم معرفة اجلاين احلقيقي واملتسبب يف الضرر،
وابلتايل ال يستطيع املتضرر أن حيصل على التعويض عن اخلطأ ،ولكن يف حالة إثبات الواقعة جيب
حماس بة الطبيب أو الصيديل أو املستشفى العام أو اخلاص أو شركات التأمني الطيب وكل من تسبب يف
حدوث الضرر للمريض ،وجيب تعويض املريض عما حلق به من أضرار.
 .3إن عقد نقل األدوية واملستلزمات الطبية يتشابه مع عقد مقاولة اخلدمات ،حيث أن طبيعة عملية
الشحن والتخزين لألدوية تف رض تلك الطبيعة على العقد ،وذلك يف إطار تطبيق األحكام العامة يف
أيضا بطبيعة الدواء نفسه وطرق ختزينه ،وأي خلل يف تلك العملية قد يؤدي
عقد النقل ،ومع األخذ ً
لإلضرار بصحة املريض سواء من شركة األدوية أو عمليات النقل أو الصيديل املسؤول.
 .4حتديد مسؤولية املستشفيات اخلاصة واملستشفيات العامة فيما يتعلق بسالمة األدوية وطرق ختزينها،
فاألصل يف تلك احلالة هو مسؤولية حارس األشياء عما حيفظه من أدوية حتتاج لظروف خاصة،
ومسؤولية الطبيب الذي ينتمي إىل مستشفى حكومي ،فتتحمل الدولة املخاطر دون خطأ ،ويعفى
املريض من إثبات اخلطأ ،ولكن مع مراعاة الفرق بني اخلطأ الشخصي واملرفقي للمستشفيات ،وابلتايل
ميكن للمستشفيات احلكومية نفي اخلطأ عن نفسها.
 .5يعترب الطبيب مسئول عن احلرص على تعويض املرضى عن الضرر الناتج عن أخطاء التصنيع أو
التخزين وفق معايري طبيب فين دقيق ،حيث يتحمل الطبيب نتائج عدم قيامه بواجباته املعتادة ،سواء
كان ذلك بسبب اإلمهال أو اجلهل مبا جيب معرفته من اآلاثر الضارة للدواء على جسم املريض إذا
تناول دواء معيب ،ويشمل ذلك العيوب يف طرق تصنيعها أو عدم ختزينها ابلطرق العلمية الصحيحة.
التوصيات

بناءً على النتائج اليت مت التوصل إليها فإن الباحثة توصي ابآليت:
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 .1توصي الباحثة ابعتماد إثبات الضرر الناتج عن اخلطأ يف تصنيع األدوية وختزينها على النظم العلمية
مثل األدلة والقرائن العلمية ،وذلك وفق تقدير القاضي وإاتحة الفرصة للمدعي عليه لنفي املسؤولية عن
نفسه.
 .2توصي الباحثة ابعتماد نظام التأمني اإلجباري ضد املسؤولية عن األضرار الطبية يف إطار شركات أتمني
خاصة بتحديد املخاطر واخلطأ الطيب صعب اإلثبات ،كما تقرتح الباحثة على املشرع اإلمارايت
االعتماد على نظام أتميين مستقل ال يتعلق ابملسرولية املدنية فقط ،وذلك يف إطار املخاطر اليت تتعلق
ابلعمل الطيب بشكل عام ،وذلك ابإلضافة إىل االهتمام حبقوق املرضى يف تعويض األضرار اليت تلحق
هبم ،وابلتايل تصبح املسؤولية الطبية مسؤولية موضوعية وليست شخصية فقط.
 .3كون األدوية يف ذلك النطاق ال تعترب من األشياء اليت حتتاج حراستها لعناية حمددة أو من األشياء
الضارة ،فرتى الباحثة أنه من الالزم أن يتم أتسيس املسئولية يف محاية الدواء واحلفاظ عليه خالل ختزينه
ونقله يف حالة عدم وجود أي عالقة تعاقدية بناءً على مسؤولية حارس األشياء اخلطرة اليت تقتضي
عناية حمددة وخاصة ،فال يتم استبعاد املسؤولية إال من خالل التأكد وإثبات وجود سبب أجنيب،
وعليه تصبح املسؤولية طبقاً للمخاطر وليس اخلطأ.

 .4توصي الباحثة أن املستلزمات الطبية واألدوية اليت يستلمها الطبيب أو املريض أو إدارة املستشفي جيب
أن تتم إبشراف الطبيب وتعليماته ،وال ميكن القول أبهنا يف حيازة الطبيب أو أنه مسؤول عنها أو حتت
حراسته.
 .5البد من بذل جهد دويل إللزام شركات األدوية الكربى ابلتوقيع على معاهدات حقوق اإلنسان ،األمر

الذي سيجعل استفسار شركات األدوية وتقييم ممارساهتا ممكنًا قانونيًا من قبل املنظمات الدولية ،حيث
أن إمكانية توجيه األشخاص االعتباريني إىل االلتزامات القانونية ،فضالً عن احلقوق القانونية ،ميكن أن
ملزما بتوقيع املعاهدات وقبول االلتزامات بتوفري أدوية ميسورة التكلفة وميكن الوصول إليها
يكون ً
جلميع فئات األمراض.
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إنكار
 اجمللة العاملية يف البحوث األكادميية" لن تكون مسؤولة عن أي: "فرداان.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.خسارة أوضرر أومسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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