
משרד הבריאות

חוק זכויות החולהעיקרי 
قانون حقوق المریضأسس 

ساري المفعول لیكون العامل قانون حقوق المریضاصبح 1996في سنة 
.االساسي الذي یتطرق بشكل مباشر للعالقة بین المعالج المتعالج 

:أسس القانون 
ان ھدف ھذا القانون ھو تحدید حقوق " یحدد ھدف ھذا القانون الفصل االول

"االنسان الذي یتوجھ لتلقي العالج الطبي ویحافظ على كرامتھ وعلى خصوصیاتھ
.

ومن ھو المعالجیحتوي على تعریفات ومن ضمنھا یعرف من ھوالفصل الثاني 
.وتعریفات اخرى ذات صلةالمؤسسة الطبیةومن ھيالمتعالج

ویحصي قائمة "   الحق في تلقي العالج الطبي" لھذا القانون یحدد الفصل الثالث 
: اھمھا , الحقوق 

  منع  التمییز في اعطاء العالج الطبي  السباب تتعلق بالدین والجنس والقومیة
.الخ .....واالصل 

 ثناء ا}استشارة طبیة اضافیة{من حق المتعالج ان یبادر في الحصول على
.جمیع مراحل العالج الطبي

 من حق المتعالج ضمان الحفاظ على  خصوصیاتھ وكرامتھ اثناء جمیع
.مراحل العالج الطبي 

ھو الفصل  العملي االساسي في ھذا القانون وینص على انھ الفصل الرابع 
قبل إعطاء أي عالج طبي على الطبیب الحصول على موافقة المتعالج 

للعالج الطبي المقترح وعلى الموافقة ان تكون ممضیة من قبل المتعالج بعد 
.ان فھم ماھیة العالج وھو في كامل قواه العقلیة 

ھذا الفصل یحدد بالواقع انھ یحظر اعطاء أي عالج طبي للمتعالج دون ان 
-:یعطى لھ شرح وافي وھو في كامل قواه العقلیة 

 التشخیص وخطورة الحالة الصحیة.
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 وصف عملیة العالج وماھیتھ والفائدة المرجوة واحتاالت نجاح العالج.

 الخطورة المحتملة المتعلقة في تلقي العالج بما في لك ظواھر جانبیة لوجع
.او عدم راحة 

 احتماالت نجاح وخطورة عالجات طبیة بدیلة للعالج المقترح وحقائق حول
العالج المقترح من حیث مدى الخبرة المكتسبة حولھ وحقیقة كونھ جدید او 

.تجریبي في حالة كونھ كذلك 

ھذه المعلومات یجب ان تعطى للمتعالج في المراحل االولى من تلقي العالج.

 ھنالك تفصیل حول كیفیة الحصول على الموافقة , في تتمة ھذا الفصل
.الواعیة للعالج والتعامل مع الحاالت الشاذة 

 عدم تطبیق تعلیمات ھذا القانون وخاصة عدم الحصول على الموافقة
المسبقة من قبل المتعالج قد تكون سببا للمقاصصة القضائیة بتھمة عدم 

.القیام بواجب قانوني 

ר דיויד וינוגרד "מתורגם במיוחד עבור ד

אלד אבו שעלה'י ח"ע

2


