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 الطبيب واألعالن

 

انسانية تعتمد على الفحص الدقيق  ا . بل هي مهنةة الطب لها شرفها وقدسيتها وهي مهنة ال تجارة فيهنمه

والمثابرة لطبيب ليس باألعالن بل باالجتهاد قبل ان تعتمد على الدعاية واألعالن . مقدار ما يتقاضاء ا

للحقيقة   يحتم السلوك الطبي عدم طبع مطبوعات مخالفهلذالك و هوتوثيق عالقته بمرضاه ورفع ثقتهم في

 نأواختصاصات ليس لها عالقة بالشهادات التي حصل عليها , او وضع وتعليق الفتات كبيرة باألضواء ف

 ق وكرامة مهنة الطب .مثل هذه األعمال ال تلي

 والالفتةما يكتب على الوصفة الطبية  

  28/10/1984( غير االعتياديه في 29( المتخذ بالجلسة )13) قرر مجلس نقابة األطباء بقراره المرقم

 ( .32وضع الضوابط حول مايكتب على الوصفة والالفتة )

 : الوصفة -أ

 االسم الكامل للطبيب . -1

 قاب األختصاص الحاصل عليها .الشهادات وأل -2

تقل عن سنة كاملة في احد  لطبيب المتدرب في مؤسسة صحيه معترف بها او اشتغل مقيمآ اقدمآ لمدة الل -3

فروع الطب ومارس المهنة بنفس الفرع لمدة سنتين في مؤسسة صحية وتحت اشراف طبيب اختصاصي ان 

 ة طبيب ممارس بفرعه.لمكيكتب على الوصفة او الالفتة 

 الطبيب العام يذكر اسم الشهادة الجامعية االولية الحاصل عليها مع ذكر الفرع الذي يمارسه فعآل . -4

 عنوان العيادة . -5

 رقم الهاتف . -6

 رقم  تاريخ التسجيل في النقابة . -7

 اسم المريض الثالثي . -8

 عمر المريض . -9

 تأريخ تحرير الوصفة . -10

 كتابة الدواء وتعلميات استعماله بصورة واضحة . -11

 ي مالحظات اخرى .حقل المالحظات في اسفل الوصفة يذكر فيه عدد مرات تكرار صرف الدواء او ا -12

 

يحافظ الصيدلي  ان أن العالقة الوثيقة التي تربط بين الطبيب وزميله الصيدلي هي الوصفة الطبية . وألجل

 :على هذه العالقة ضمن أدآب المهنة يجب اتباع التعليمات التالية

قادير , في وصفة طبية , يحافض على المعاير والم هعندما يصرف الصيدلي الدواء المنصوص  علي -1

 وعلى اصناف الدواء المطلوبة , بدقة وعناية , ويصرفها دون أجراء اي تغير فيها .

بما  اذا داخل الصيدلي شك في صحة الوصفة الطبية  نتيجة خطأ غير معتمد , او توقع تفاعل كيمياوي -2

قبل االمر  يحدث ويغير طبيعة الدواء , عليه ان يتصل بالطبيب صاحب الوصفة  ويتشاور معه في ذالك

 احداث اي تغير فيها . 

ال يناقش الصيدلي محتويات الوصفة  الطبية مع المريض او مع ذويه , وينصح بالرجوع الى الطبيب  -3
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 المعالج , لشرح مايلزم .

 -الالفتة : -ب

 االسم الكامل للطبيب . -1

 الشهادة العلمية الحاصل عليها ولقب االختصاص ان وجد . -2

 ( المذكورة سابقآ . 3الممارسة ان وجدت حسب الفقرة ) -3

 ( المذكورة سابقآ . 4الطبيب العام حسب  ماورد بالفقرة ) -4

 

 الطبيب ومن تعليمات السلوك المهني لالطباء انما ال يجوز للطبيب فتح عيادتين .او اكثر واألفضل ان يلتزم

 ة تتفق ومستواه العلمي .بفتح عيادة في منطقة واحدة لها ميزات علمية وصحي

كما يسمح لألطباء األعالن عن أنفسهم في صحيفة واحدة بما ال تزيد عدد مرات النشر عن ثالثة مرات عند 

افتتاح عيادتهم للمرة االولى أو عند انتقال الطبيب الى عيادة جديدة أو عودته من سفرة لفترة تزيد على 

ير مهنية ألجل الدعاية الشخصية أو األيحاء بذلك فتعتبر  الشهر . أما نشر المقاالت في صحف ومجالت غ

 أساءة الى السلوك المهني وكذلك التنويه عن مهارة فنية بالكتابة على الالفتات .

 

 

 فؤادمقداد 


