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هلخص البحث

إن البحث يناقش المشكلة األخطاء الطبية بين إىمال الطبيب في التشخيص
والصيدلي في صرف الدواء ليتابع بدقة ومن ناحية قانونية وفقهية المسؤولية المترتبة عن
األخطاء الطبية ومن المسؤول عنها من خالل تشخيص حاالت حدوث الخطأ وأسباب حدوثو
كاإلىمال الذي قد يقع فتترتب على اثره مسؤولية توجب التعويض وبيان حاالت التي توجب
المسؤولية والمتعلقة بالقائم بالفعل كاألىلية للصيدلي أو الطبيب بدراسة تشمل طرح ومناقشة
اآلراء الفقو قانوناً وفقهاً.
مفتاح البحث :
الخطأ الطبي ىو خطأ يحدث في مجال ممارسة المهن الطبية نتيجة النعدام الخبرة
والكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طرق
حديثة وتجريبو في العالج أو نتيجة لحالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة

لطبيعة العالج المعقد.
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Abstract
The research discusses the problem of medical mistakes
amongst the negligence of the physician’s diagnosis and pharmacist’s
prescription. As it follows up closely the responsibility arisen from
such mistakes in terms of law and jurisprudence and detects the
responsible person by means of determining the cases of mistakes’
incidence and the causes such as negligence. Consequently, there will
be a liability of compensation upon the person who is in charge. In
addition to indicate the aspects of responsibility such as the eligibility
of the pharmacist or the physician including a study that involves the
discussion over various opinions according to law and jurisprudence.
Research Key:
Medical mistake is a mistake that occurs throughout the
practice of medical professions due to the lack of experience or
efficiency of the physician or of his co-workers as a result of
exercising modern methods of treatment, an emergency which
requires speed at the expense of accuracy or due to the nature of
a complex treatment.
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