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  استاذ الطب الباطن ، جامعة الرباط الوطين ، اخلرطوم ، السودان
  -:التعريف الطيب لإلذن 

  اإلذن الطيب هو أن يبيح املريض ، أو وليه الشرعي ، للطبيب
  .ماين حمدد املأذون له ، بالقيام بإجراء طيب على املريض يف ظرف مكاين وز

باملطلق هو الذي يأذن فيه اآلذن للطبيب . يكون اإلذن الطيب مطلقا ، أو مقيدا 
واملقيد هو الذي يحدد فيه اآلذن . بالقيام بالعمل الطيب الذي يستدعيه عالجه 

  .فعال طبيا معينا يأذن بفعله 
  

  :أغراض االستئذان الطيب 

 لألغراض التالية ، يطلب األذن الطيب من املريض أو وليه الشرعي
التداخل باألدوية والعقاقري الطبية لغرض العالج ، : متفرقة أو جمتمعة 

أو التداخل بالعمليات اجلراحية لغرض العالج ، أو لألغراض البحث 
  .العلمي 

  
  :من حيق له اإلذن 

اآلذن هو املريض الراشد الواعي واملتبصر واملختار ، فال يعتد بإذن 
شوش عقليا ، وال بالغافل الذي مل يفهم املراد من اإلذن القاصر ، وال امل

  .، وال يعتد بإذن الشخص املُكره على قول أُكره عليه 
ومىت ما نتفت األهلية عن املريض بعدم الرشد أو عدم العقل جاز أن 

واليعتد بإذن الغافل حىت يبصر . يطلب اإلذن من وليه الشرعي 
   .باإلجراء الطيب وما يترتب عليه



فأقرب األولياء شرعاً : والوالية مرتبة حبسب ترتيب األولياء الشرعي 
هو األبن مث األب مث األم ، ويقوم مقام األب اجلد وإن عال ، مث األخوة 

  .األشقاء ، وهكذا حبسب الترتيب الشرعي 
  

  :واجب الطبيب يف تبصري املريض أو وليه 

جيب على الطبيب املعاجل أو من يمثله أن يبصر املريض ذا األهلية ، أو 
أولياء املريض فاقد األهلية ، بالعمل الطيب املقصود ، الغرض منه ، 

وجيب على . والفائدة املرجوة منه ، واألضرار اليت قد تترتب عليه 
 ويل الطبيب املعين أن يتيقن إىل حد مقعول أن املريض ذا األهلية ، أو

الغرض منه : املريض فاقد األهلية قد فهم أركان التداخل الطيب الثالثة 
  .، والفائدة ، والضرر الذي قد ينشأ عنه 

  
  :يكون اإلذن الطيب مكتوبا 

ينبغي أن يكون األذن الطيب مكتوبا ، ويوقع عليه املريض ذو األهلية ، 
  .عدل أو ويل املريض فاقد األهلية ، ويشهد على اإلذن شاهدا 

  
  :احلاالت اليت يسقُطُ فيها وجوب اإلذن 

يسقط وجوب أخذ اإلذن من املريض أو ولـيه الشرعي قبل التداخل 
  :الطيب يف حالتني اثنتني 

أن يكون املريض مهددا باملوت أو تلف : احلالة األوىل  .١
جسيم يف اجلسم أو األعضاء ، ما مل يسعف عاجال بطبابة أو جراحة 

 . حالته الصحية بأخذ اإلذن الطيب فورية ، وال تسمح



أن يكون مصابا مبرض معد يخشى : احلالة الثانية  .٢
انتشاره يف اتمع ما مل يبادر بعالجه ، ففي هذه احلالة يعاجل املريض أو 

 .يعزل وإن مل يأذن بذلك 
يف احلالتني املذكورتني آنفا يستوثق من صحة حدوثهما بالتشاور 

ا أمكن ذلك ، ويوثق ذلك يف نص مع طبيب حاذق آخـر ، م
  .مكتوب ومشهود 

 


