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مٍافكة الطػِصة والصػة والمؾجوّػةال
 غلَ  

 
غمال الؽبّةاال



 
النػِمة، العغٍة ًغى غلَ المجمّؼ الػلمُ اللكاء ًغا موظمُ إلَ الرؼِو الشنػ 

الٍلت؛ هفؽ فُ وثنلّف ثشػِف ًُ شّح من عغٍةال ٌغىب ازغجؼ اال غن الجػبّػ 
ؿاثغة ؼمالءال هعاء وثلبّة العغٍة لبٍل فُ جػددال غعم

 
م اال ؼباء من وغًّػ

 
 ؛الممارؿّّن اال

الؽبّة غمالاال   غلَ والمؾجوّػة والصػة الطػِصة مٍافكةال" شٍل غام لاهٍهُ غػض ثكعِم لبٍل". 
 
   ةػالمال اترمػّال دور les sociétés savantes, ُالمؾجمػ الجنٍِن ف   

طّػة الفكػة بمٍزب
 
ن ؼبّب هو غلَ ِرب 13-133 رلم الكاهٍن من الدالدة المادة من اال

 
 ِجػّن الغاِة ولٌغى مػارفي، ثؽٍِػ غلَ باهجظام ِػمو ا

 الػالُ الجػلّم ومؤؿؾات الػالمة والرمػّات الٍؼوُ المرلؽ لبو من الموظمة المؾجمػ الجنٍِن دورات فُ المشارهة الظطٍص، غلَ غلّي،
  .ثوظّمُ بوص المصعدة النّفّات وفق وذلم المػوّة، الصنٍمّة والؾلؽات

 
مػاض المغػبّة الرمػّة من هو بعور  ثوٍِي

 
d’Endoscopie المغػبّة والرمػّة SMMAD الٌغمُ الرٌاز ال Digestive - SMED] ُالجنٍِن ف 

 :المؾجمػ
 
هي شق، غن الرمػّجّن، غن المؾؤولٍن لعر

 
ن ِوبغُ ال ا

 
ي ثظططٌما، فُ الػلمّة المػارف غلَ المؾجمػ الجنٍِن ًغا ِكجطػ ا

 
 الرٌاز ا

ن ِرب بو العاء؛ بّت الٌغمُ،
 
ِغا ِشمو ا

 
   .بمػعاى وغاللجي المرجمع فُ الؽبّب بعور  المجػلكة المؾجرعات ا

طاللّة الػملّة الرٍاهب زمّع من الجؾاؤل، بّوٌما المشجػهة الرلؾة لٌغى اطجاروا فكع ولغا
 
م غن والكاهٍهّة، واال  وشق مػعاًم، ثراى دوًر

ن وفُ الرؾعِة ؿالمجٌم فُ وشكٌم الطصّة، بصالجٌم المجػلكة المػلٍمة وفُ الجوٍِػ فُ ًؤالء
 
زؾادًم ِمؽ ال ا

 
 شػة موٌم مٍافكة دون با

.ومجوٍرة وضػِصة
 

ثوٍِيوشنػ 



 
- ضّو

 
ٍع ثا  الرلؾة لٌغى المظجار المٍع
للكاهٍن الػامة المبادئ

اإلؿالمّة؛ الشػِػة مبادئ
 .اإلهؾان اإلهؾان شكٍق مبادئ

المغػبُ الكاهٍن مكجغّات
العؿجٍر؛
الطلة؛ ذات والجوظّمّة الجشػِػّة الوطٍص

 .ءالكغاو  الفكي

 
ٍع بصح غواضػ  الرلؾة لٌغى المظجار المٍع

و بالمٍافكة المكطٍد
 
اإلذن ا

و المػِظ إذن :الظاص اإلذن
 
ولّي؛ ا

الكاهٍن المرجمع، إذن :الػام اإلذن. 

و المٍافكة شػوط
 
اإلذن ا

غمال :المشػوغّة -
 
ذون اال

 
و بٌا الما

 
  ؛غلٌّا المٍافق ا

ًلّة-
 
ذن الشظص :اال

آ
و بٌا اال

 
؛غلٌّا المٍافق ا

ي ذاثي فُ اإلذن :الؾالمة -
 
غمال الػعا فُ ا

 
 .الؽبّة باال

مكعمة



غمال ثػػِف
 
Actes) الؽبّة اال médicaux)

ا Soins) الػادِة الػالزات غن ثمًّّؼ ordinaires) و
 
Soins) االؿجشفائّة ا hospitaliers) 

مشػوغّة عٍابػ  
 
 الؽبّة غمالاال

 - الػالزُ الغػض (but thérapeutique)
غمال-

 
الػالج مفٌٍم فُ العاطلة اال

غمال
 
actes) الؽبّة اال médicaux)؛   

غمال
 
Soins) الػادِة الػالزّة اال ordinaires)؛

soins).االؿجشفائّة اتالػالز hospitaliers)

غمال -
 
الػالج مفٌٍم غن الظارزة اال

chirurgie) الجرمّلّة الرػاشة esthétique)؛
chirurgie) الجكٍِمّة الرػاشة réparatrice). 

 الطصُ الػام الوظام مػاغاة (ordre public sanitaire)
Les) الصٍِّة الػامة المطالس -     intérêts généraux impérieux)؛

 ططٍضّات اشجػام الظطٍضّة؛ فُ الصق النػامة؛ فُ الصق الطصة؛ فُ الصق الرؾعِة؛ الؾالمة فُ الصق :"غالمّا غلٌّا مجػارف ًُ هما اإلهؾان شكٍق" -
شظاص

 
..والػالج بالجشظّص المجػلكة المػلٍمة غلَ الصطٍل فُ الصق الظاضة؛ االشجّازات ذوي اال

 مشػوغّة 
 
ذون اال

 
بٌاغمال الؽبّة الما



 

- غمال ببػظ الكاهٍهُ الجػطّص
 
الؽبّة اال

 الػالزُ اإلزٌاض -

2015 ماي 15 بجارِض الملنُ العٍِان غن ضادر بالغ - 1967 ٍِلٍّز  فاثس بجارِض ملنُ المػؿٍم 

طغ - 
 
 وشكوي البشػي  العم ا

.ثؽبّكي فُ الطادرة والمكجغّات وثجمّمي ثغّّػى ولع هما 1995 ٍِلٍّز  18 فُ الطادر 03.94 رلم الكاهٍن

طغ - 
 
غغاء ا

 
هؾرة اال

 
 وزرغٌا البشػِة واال

.ثؽبّكي فُ الطادرة المكجغّات وهغا وثجمّمي ثغّّػى ولع هما 1999 غشت 25 فُ الطادر  16.98 رلم الكاهٍن

  والبٍّلٍزّا الؽب مّعان فُ الػلمُ البصح - 

2015 لؾوة 6388.ر.ج 2015 غشت 4 بجارِض الطادر 28.13 رلم الكاهٍن

 اإلهراب غلَ الؽبّة لمؾاغعةا -

ٍع شٍل لاهٍن مشػوع والجشاور  للعراؿة شالّا مػػوض المٍع

شظاص ًٍِة من الجصكق وثصالّو الرّوّة، الجصالّو -
 
 الرّوّة البطمات بٍاؿؽة اال

  [2016- 2012] الجاؿػة الجشػِػّة الٍالِة بػؿم الجشػِػُ مظؽؽٌا عمن مبػمذ

ثابع -المشػوغّة  



الػامة الكٍاغع

ن غلَ ع.ل.ق من 725 الفطو 
 
ًلّة مجمجػّن غالعاًا هان إذا إال ضصّصة ثكع ال ..الطوػة إزارة" ا  والكاضػ غلّي المصرٍر  مؾاغعة وثرب .االلجؼام با 

   ."غلٌّما الٍالِة لي ممن

غمال ببػظ الظاضة الكٍاغع
 
الؽبّة اال

   5 المادة بالعم الجبػع  -  1

غغاء الجبػع  - 2
 
23و  20و 11 المٍاد البشػِة باال

.الروائُ الكاهٍن من 453 الفطو الػالزُ باإلزٌاض المجػلكة المكجغّات - 3

شظاص ببػظ الظاضة الكٍاغع
 
اال

1959 ظٌّػ غكلّا بالمػِظ المجػلكة المكجغّات - 1

بصاث فُ بالمشارهّن المجػلكة المكجغّات - 2
 
 16 إلَ 12 ومن 4 المٍاد والؾّاؿّة، المعهّة بالصكٍق المجػلق العولُ الػٌع من 7 المادة البٍّؼبّة اال

.الكاهٍن هفؽ من

للمؾجشفّات العاطلُ الوظام من 59 المادة غمٍمُ َمؾجشف فُ لاضػ باؿجشفاء المجػلكة المكجغّات - 3

ًلّة 
 
غمال الؽبّةا

 
ذن باال

آ
الشظص اال

و المٍافق غلٌّا  
 
ا



وال
 
الصػ الػعا :ا

1– الجعلّؽ
2 - المػض  
3– الغبن
4– اإلهػاى 

و المؾجوّػ الػعا :خاهّا
 
و المجوٍر  ا

 
المجبطػ ا

 
 
الجوٍِػ وفُ اإلطبار فُ الصق - ا

الؽب بمؼاولة المجػلق الرعِع الكاهٍن
غغاء بالجبػع  المجػلق الكاهٍن

 
  8 المادة فُ البشػِة باال

بصاث لاهٍن
 
  3 المادة البٍّؼبّة اال

للمؾجشفّات العاطلُ الوظام
و الؽبُ ملفي غلَ المػِظ شق -ب

 
االؿجشفائُ ا

الؽب بمؼاولة المجػلق الرعِع الكاهٍن  
للمؾجشفّات العاطلُ الوظام

 

اشجػاط ؿالمة الػعا



 

الطػِس الػعا :خالدا

هي ًُ الػامة الكاغعة
 
ي ِشجػط ال ا

 
المػِظ لػعا طاص شنو ا

غغاء بالجبػع  المجػلق الكاهٍن
 
    البشػِة باال

بصاث لاهٍن
 
   البٍّؼبّة اال

للمؾجشفّات العاطلُ الوظام

 

 

والمجوٍر  والطػِس الصػ الػعا إخبات :رابػا

الؽبّب غاثق غلَ المػِظ رعا إخبات غبء ِكع.

المغػبُ الكغاء فُ الٍعع

الفػهؾُ الكغاء فُ الٍعع.

ثابع -ؿالمة الػعا



 شنػا لنم غلَ اهجباًنم

طػى   وإلَ هعوة ا 

إن شاء هللا 

اخلــــــــامتـــــة


