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 الطبيب الجيد
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

واجب الطبابة العناية بصحة الفرد والمجتمع وعملها يقتضي وجود طبقة من األطباء الجيدين للقيام بالخدمة 

صول على مثل هؤالء األطباء يجب ان نحرص على اتباع النقاط وجه األكمل .   وألجل الحالالصحية على 

 -المهمة التالية :

 

التأكيد على التربية المدرسية والكشف عن ميول وهوايات واماني الطلبة وتقوية هذه الميول وتشجيعها  -1

 بالوسائل التربوية .

م . فاذا كانت رغبة األبن دراسة واجب اآلباء واالمهات أن يحترموا ميول أبنائهم وأن يغذوا قابلياته -2

يجوزالضغط عليه لدراسة الطب ويمنوه بمختلف المغريات . فنكون قد أوجدنا طبيبآ ال فالالهندسة مثآل 

 طبابة والى المجتمع ايضآ .ى يرغب في الطب وبالتالي قد اسأنا ال

لك ميوله األصلية اذ يخلق هذا عدم توجيه الشباب من قبل االبوين واالصدقاء للمصالح الذاتية مخالفين بذ -3

 التوجيه التردد بالشباب .

 التدريس الجيد والتدريب كمقيم في المستشفيات التعليمية والتمسك بقواعد وأصول السلوك الطبي . -4

وعلى الطبيب الجيد ان يتجنب األعمال اآلتية والتي ذكرت في المادة الرابعة من واجبات األطباء نحو  

 -مصري الشقيق :مهنتهم في القطرال

 بدون أجر . وااالستعانة بالوسطاء ألستغالل المهنة سواء كان ذلك باجر  -أ 

 السماح بأستعمال اسمه في ترويج األدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العالج . -ب 

 أعارة أسمه ألغراض تجارية بأي شكل من األشكال . -ج 

 ذلك . ترة كانتوجيه مرضاه الى صيدلية معينة على أية صو -د 

طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو  -هـ 

 أرسالهم الى مستشفى او مصح عالجي أو دار للتمريض .

 

 ما يجب ان يمتنع عند الطبيب :

 أعطاء تقارير طبية أو شهادات غير مطابقة للواقع .  - 1

 تحرير شهادة وفاة في الوقائع الجنائية والمشتبة بها في حاالت عدم التوصل الى سبب الوفاة . - 2

 اللجوء الى الدجل والشعوذة في مزاولة مهنته . - 3

 أن يكون وسيطآ لطبيب آخر وأن يمارس مهنته في أمكنة غير الئقة . - 4

 أخذ أو أعطاء عمولة عند أحالة المرضى . - 5

 نة أخرى  ال تتفق وكرامة مهنته .مزاولة مه - 6
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