
 إفشاء و إظهار حاالت احلمل الغري شرعي
  عترب كشف  السرار وخصوصيات املريضة ؟يهل 
   إستشاري األمراض النسائية و التوليد–حسن سعيد باعقيل . د

 الشؤن الصحية للحرس الوطين ، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية جبدة
  

يد صعوبة يف التعامل مع يواجه االطباء و خاصة اطباء و طبيبات األمراض النسائية و التول
فيما يلي مثالني حلالتني مصحوبة ببعض التساؤالت اليت تعرب .  حاالت احلمل الغري شرعي

  .عن الصعوبة اليت يعانيها الطبيب او الطبيبة عند التعامل مع هكذا حاالت
  

ا أتت ايل قسم الطوارئ برفقة والد . عاما١٦ًفتاة عزباء تبلغ من العمر  : املثال األول
أظهر الفحص السريري وجود تضخم يف اسفل  . م يف البطناآلواخيها تشتكي من 

 تبني من نتيجة فحص البطن و احلوض باملوجات فوق الصوتية وجود محل . البطن
  ؟

  
فتاة عزباء يف حوايل الثامنة عشرة من العمر راجعت املستشفي يصحبها  : املثال الثاين
اصرة اليمىن  وتورم يف البطن مصحوب كانت تشتكي من اآلم يف اخل . ابوها

كان من ضمن الفحوصات اليت طُلبت هلا تصوير شعاعي ملون  . بأعراض بولية
مبشاهدة فلم .  كوا عزباء مل يدر خبلد الطبيب ان تكون حامالً . للمجاري البولية

أحيلت ايل استشارى األمراض النسائية ! األشعة تبني وجود هيكل عظمي جنيين 
   .والتوليد

 ماذا يفعل الطبيب ؟  نطرح هنا احلاالت اليت يثبت فيها تشخيص احلمل يقيناً
قرباء  او لال)كانت موجودةإن(والدا  وليف العادة نقل فحوى التشخيص للفتاةيتم  

  إفشاء لسر املريضة ؟ هل يعترب ذلك )إن وجدن(االناث 
  



 وهل .إبالغ أي أحدعند طلب املريضة عدم     ؟ طبيبكيف يتصرف ال
  .إفشاء لسر المريضة هل يعترب ذلك ؛ بالغ األب او األقارب الذكوربإ يقوم
  

هل يتحمل الطبيب أي مسئولية لو تعرضت الفتاة ألذى جسدي ؟ وهل يتوجب إبالغ 
  .اجلهات الرمسية ؟
 ؟ حالة االبالغ هلُ يقام حد الزىنيف  و؟  هل يعترب عدم االبالغ خمالفةو إذا مل يتم ذلك

كيف  و .  بطلب من املريضة او اهلها هل هناك مسوغ شرعي السقاط احلمل طبياًو
  يتصرف الطبيب لو اُخرب ان الفاعل هو احد األقارب؟

 


