جامعت بدر بالقاهرة
كليت العالج الطبيعي

ميثاق اخالقيات المهنة
تلتزم كلٌة العالج الطبٌعى بتطبٌق قوانٌن واخالقٌات المهنة الخاص بنقابة العالج الطبٌعى
المصرٌة وتعتبره المرجعٌة االساسٌة لها.
ان مهنه العالج الطبٌعً تمٌزت بٌن سائر المهن الطبٌة بعطائها منذ بدء الخلٌقة وفجر التارٌخ
بتقالٌد خالدة عظٌمة ومٌثاق شرف كرٌم وقسم جرى العرف علٌة أن ٌؤدٌه أعضاء النقابة قبل
مزاولة المهنة أن ٌؤدى القسم التالً أمام نقٌب العالج الطبٌعً أو من ٌنوب عنة:
"اقسم باهلل العظٌم أن أؤدي أعمال مهنتً باألمانة والشرف وان أحافظ علً أسرارها وان احترم
قوانٌنها وآدابها وتقالٌدها
مادة 1
واجبات األعضاء في المجتمع
العضو فً موقع عمله الخاص أو الرسمً مجند لخدمة المجتمع من خالل مهنته وبكل إمكانٌتها
وطاقاته فً ظروف السلم والحرب
مادة 2
علً العضو أن ٌساهم فً دراسة وحل المشكالت الصحٌة للمجتمع  .وان ٌشترك العضو فً
مساهمة النقابة من اجل رفع مستوى أداء الخدمات العالجٌة المقدمة للمواطنٌن كافة بما ٌخدم
السٌاسة العامة للدولة
مادة 3
علً العضوان ٌكون متعاونا مع أجهزة الدولة الصحٌة فٌما ٌطلب من بٌانات أو إحصاءات الزمة
لوضع السٌاسة والخطط الصحٌة
مادة 4
ٌجب علً كل عضو مقٌد بجداول النقابة أن ٌؤدى االشتراك السنوي فً موعد غاٌته آخر دٌسمبر
من كل عام
مادة 5
علً العضو أن ٌراعً الدقة واألمانة فً جمٌع تصرفاته وان ٌحافظ علً كرامته وكرامة المهنة
ال ٌقوم بأي عمل ٌتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضٌات الشرف واألمانة
مادة 6
ال ٌجوز للعضو أن ٌضع تقرٌر عالجً أو شهادة أو تقٌٌم مغاٌر للحقٌقة
مادة 7
ال ٌجوز للعضو أن ٌأتً عمال من األعمال اآلتٌة
أ -االستعانة بالوسطاء الستغالل المهنة سواء كان ذلك باجر أو بدون اجر
ب -السماح باستعمال اسمه فً تروٌج األجهزة المستخدمة فً مختلف أنواع العالج الطبٌعً
ج -إعارة اسمه ألغراض تجارٌة علً أي صورة من الصور
د -طلب أو قبول مكافأة أو اجر من أي نوع كان نظٌر التعهد بوصف أجهزة معٌنه للمرضى أو
إرسالهم إلى مستشفً أو مركز عالجً أو مكان بٌع األجهزة التعوٌضٌة محدد
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هـ -القٌام بإجراءات استشارات فً محال تجارٌة أو ملحقاتها مما هو معد لبٌع األجهزة التً تشٌر
باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظٌر مرتب أو مكافأة
و -ال ٌجوز أن ٌتقاسم العضو أجرة مع اى من زمالئه إال من ٌشترك معه فً العالج فعال كما ال
ٌجوز له أن ٌعمل وسٌطا بأي صورة من الصور
ز -ال ٌجوز للعضو أن ٌستعمل وسائل غٌر علمٌة فً مزاولة المهنة
مادة 8
ال ٌجوز للعضو أن ٌقوم بأي وسٌلة من وسائل اإلعالم عن طرٌقة جدٌدة للعالج بقصد استخدامها
إذا لم ٌكن قد اكتمل اختبارها وثبت صالحٌتها ونشرت فً المجالت الطبٌة كما ال ٌجوز أن ٌنسب
لنفسه بدون وجه حق أي كشف علمً
مادة 9
ال ٌجوز للعضو علً أي صورة من الصور أن ٌقوم بدعاٌة لنفسه سواء كان ذلك بطرٌق النشر أو
اإلذاعة أو الصور المتحركة أو أي طرٌقة أخرى من طرق اإلعالم
مادة 11
ال ٌجوز للعضو عند فتح مركز عالجً أو نقلة أن ٌعلن عن ذلك أكثر من ثالث مرات فً الجرٌدة
الواحدة وٌجوز له إذا غاب عن مركزة العالجً أكثر من أسبوعٌن أن ٌنشر فً الجرٌدة الواحدة
وبالحروف العادٌة إعالنٌن األول قبل الغٌاب والثانً بعدة
مادة 11
ٌجب أن ٌقتصر فً المطبوعات وتذاكر العالج وما فً حكمها والفتة الباب ذكر اسم العضو ولقبة
وعنوانه ودرجاته العلمٌة والشرفٌة ونوع تخصصه ومواعٌد العمل ورقم تلٌفونه وٌجب أن تكون
جمٌع البٌانات المذكورة مطابقة للحقٌقة وما هو مقٌد بسجل النقابة
وفً حالة تغٌٌر مكان المركز العالجً ٌجوز للعضو أن ٌضع إعالنا بعنوانه الجدٌد لمدة ستة اشهر
علً األكثر فً المكان الذي تركة
مادة 12
ال ٌجوز للعضو أن ٌستغل وظٌفته بقصد االستفادة من أعمال المهنة أو الحصول علً كسب مادي
من المرٌض نظٌر عمل ٌدخل فً اختصاص وظٌفته األصلٌة التً ٌؤجر علٌها من جهة أخرى.
مادة 13
علً العضو أن ٌلتزم بالحد األقصى لألتعاب التً ٌتقاضاها فً حاالت التقٌٌم والعالج طبقا للجدول
الذي ٌضعه مجلس النقابة والمعتمد من وزٌر الصحة
مادة 14
واجبات األعضاء نحو مرضاهم
علً العضو أن ٌبذل كل ما فً وسعه نحو مرضاة وان ٌعمل علً تخفٌف األلم وان تكون معاملته
لهم مشبعه بالعطف والحنان وان ٌسوى بٌنهم فً الرعاٌة وال ٌمٌز بٌنهم بسبب مركزهم األدبً أو
االجتماعً أو شعوره الشخصً نحوهم
مادة 15
ٌجوز للعضو أن ٌعتذر عن معالجة أي مرٌض منذ البداٌة ألسباب شخصٌة أو تتعلق بالمهنة كما ال
ٌجوز رفض معالجة مرٌض إذا لم ٌتٌسر وجود زمٌل غٌرة
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مادة 16
عندما ٌكف العضو عن عالج أحد مرضاة ألي سبب من األسباب علٌة أن ٌدلً لزمٌلة الذي ٌحل
محلة فً العالج بالمعلومات التً ٌعتقد أنها الزمة الستمرار العالج إذا طلب منة ذلك
مادة 17
علً العضو أن ٌنصح المرٌض أهله التخاذ أسباب الوقاٌة وٌرشدهم إلٌها وٌحذرهم مما ٌترتب علً
عدم مراعاتها
مادة 18
على العضو أن ٌبذل ما فً متناول ٌده فً عالج المرٌض القاصر أو ناقص األهلٌة أو مرٌض فاقد
الوعً إذا استدعى ذلك ولو تعذر علٌة موافقة ولٌة أو الوصً أو القٌم علٌة  .كما ٌجب علٌة أال
ٌتنحى عن معالجته إال إذا أصبح االستمرار فً العالج غٌر مجد أو إذا عهد بالمرٌض إلى زمٌل
آخر مادة 91
ال ٌجوز للعضو إفشاء أسرار مرٌضة التً اطلع علٌها بحكم مهنته
مادة 21
علً العضو عند الضرورة أن ٌقبل أو ٌدعو إلى استشارة متخصص غٌرة ٌوافق علٌة المرٌض أو
أهله
مادة 21
ال ٌجوز للعضو أن ٌستغل صلته بالمرٌض وعائلته ألغراض تتنافى مع كرامة المهنة
مادة 22
ٌجوز للعضو إبالغ النٌابة العامة عند أي اعتداء ٌقع علٌة بسبب أداء مهنته قبل إبالغ النقابة الفرعٌة
المختصة علً أن ٌقوم بإبالغ نقابته فً اقرب فرصة
مادة 23
ال ٌجوز للعضو أن ٌلجا للقضاء فً شان اجر العالج لمرٌض قبل االلتجاء إلى مجلس النقابة
المختص
مادة 24
ٌجب تنفٌذ قرارات الجمعٌة العمومٌة أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعٌة العمومٌة للنقابات الفرعٌة
أو قرارات مجالس النقابات الفرعٌة وعضو النقابة الذي ٌخالف الئحة آداب ومٌثاق شرف المهنة
ٌعرض نفسه لتطبٌق المواد من  54إلى  26من القانون  601سنه  9115والخاصة بالتأدٌب
مادة 25
واجبات األعضاء نحو زمالئهم
إذا نشا خالف بٌن عضو النقابة واحد زمالئه أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ال ٌجوز للعضو أن
ٌخرج عن اآلداب والتقالٌد العامة واالحترام المتبادل بٌن الزمالء وعلً العضو تسوٌة أي خالف
بٌنة وبٌن أحد الزمالء فً شئون المهنة بالطرق الودٌة فإذا لم ٌسوى الخالف علً هذا الوجه ال
ٌجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائٌة ضد عضو آخر بسبب ٌتعلق بالمهنة قبل الحصول علً
إذن كتابً بذلك من مجلس النقابة أو من النقٌب فً حالة االستعجال
فإذا لم ٌصدر اإلذن خالل شهر من تارٌخ تقدٌم طلبة كان له اتخاذ اإلجراءات الالزمة
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مادة 26
ال ٌجوز للعضو أن ٌسعى لمزاحمة زمٌل له بطرٌقة غٌر كرٌمة فً أي عمل ٌتعلق بالمهنة أو
عالج مرٌض كما ال ٌجوز له اإلقالل من قدرات زمالئه
مادة 27
إذا حل عضو محل زمٌل له فً مركزة العالجً فعلٌة أال ٌحاول استغالل هذا الوضع لصالحة
الشخصً
مادة 28
ال ٌجوز للعضو أن ٌتقاضى أتعابا عن عالج زمٌل له أو عالج زوجته واوالدة
مادة 29
إذا دعً عضو لمرٌض ٌتولى عالجه زمٌل آخر استحالت دعوته فعلٌة أن ٌترك إتمام العالج
لزمٌلة بمجرد عودته وان ٌبلغه ما اتخذة من إجراءات مالم ٌرى المرٌض أو أهله استمراره فً
العالج
مادة 31
ال ٌجوز للعضو القٌام بعالج مرٌض ٌعالجه زمٌل له فً مستشفً إال استدعته لذلك إدارة المستشفً
مادة 31
ال ٌجوز للعضو أثناء عالجه لمرٌض أن ٌرفض طلب المرٌض أهله دعوة زمٌل آخر ٌنضم إلٌة
علً سبٌل االستشارة
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