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وتختلف غايات ، يستقطب فحص الجثة اهتمام الطبيب الشرعي والمشرح المرضي معًا 

فالطبيب الشرعي يقوم بالكشف على الجثة بناء . كل منهما وظروف مشاهدته للجثة اختالفًا بينًا 
وهو يعمل في ظروف قد تكون غاية في الصعوبة وكثيرًا ما ، القضاء وممثليه على طلب من 

أما المشرح المرضي ـ وٕان . يشاهد الجثة ويقوم بتشريحها في أماكن بعيدة عن المراكز الصحية 
كان من النادر أن يقوم بفحص الجثث في بالدنا ـ فله دور كبير من الناحية العملية في تشخيص 

كما أن ظروف . سريريًا ووضع التشخيص الدقيق لألمراض بعد تشريح الجثة  الحاالت الغامضة
فالجثة واضحة المعالم معروفة الهوية ، وتتم ، عمله عادة أفضل من ظروف الطبيب الشرعي 

  .عملية التشريح في المشرحة 
يهدف الطبيب الشرعي من كشفه على الجثث غالبًا إلى تحديد أسباب الوفاة ومعرفة 

الموجودة على الجثة وآلية حدوثها ، باإلضافة إلى االستعراف على الجثث مجهولة  األذيات
  . الهوية 

  :يمكن أن يجرى الفحص الطبي الشرعي على الجثث في الحاالت التالية 
  الموت العنيف ـ غير الطبيعي ـ أو الشك بذلك ؛ •
 الموت المفاجئ ، في حال عدم معرفة سبب الوفاة ؛ •

 عروف السبب ؛الموت الغامض غير م •

األشخاص المجهولين الذين تكتشف جثثهم صدفة ، أو الذين يتم إسعافهم إلى  •
 المشفى أو المركز الطبي ثم يتوفون هنالك ؛

 الموت في المشفى مجهول السبب والذي يثير الشك بكونه غير طبيعي ؛ •

مع إثارة ، معروفًا  يكون سبب الوفاة أنالموت في المشفى نتيجة المرض مع  •
   .شكوى ضد العاملين الطبيين بتهمة اإلهمال أو التقصير أو الخطأ الطبي

  :يتم إجراء الخبرة الطبية الشرعية من خالل تنفيذ المراحل التالية 
ـ االطالع على ظروف الحادثة من خالل الوثائق التي يزود بها المحقق الطبيب ١
  .الشرعي 
  .اكتشافها وفحص مكان الحادثة ـ فحص الجثة في مكان ٢
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  .ـ الفحص الظاهري للجثة بعد نقلها إلى مركز الطبابة الشرعية ٣
  ـ تشريح الجثة ٤
  .ـ الفحوص المخبرية المكملة ٥
  .ـ صياغة التقرير الطبي الشرعي ٦
  . ـ تحرير شهادة الوفاة ٧
  :أثناء تنفيذ الخبرة الطبية الشرعية للجثة في رض أهم النقاط سنستعو 

   : أوًال ـ فحص الجثة مكان اكتشافها 
ليس من الضروري أن يتطابق مكان الحادثة مع مكان وجود الجثة عند اكتشافها ألول 

وبمجرد إخبار األجهزة األمنية بوجود جثة . قد يتم نقل الجثة بعد الوفاة إلى مكان آخر  إذ، مرة 
ضي التحقيق بتشكيل فريق عمل يقوم قا، تثير الشبهة وتستدعي الكشف الطبي الشرعي عليها 

مكون من الطبيب الشرعي وأخصائي العلوم الجنائية وعناصر الشرطة ، ومصور ذي خبرة في 
. وربما تطلب الموقف إدراج خبراء آخرين حسب ما تقتضيه الحادثة ، تصوير مثل هذه الحاالت 

لجثة بالسرعة القصوى عليه التوجه إلى مكان وجود ا يجبوالذي ، يرأس المحقق فريق العمل هذا 
 .  

تقوم العناصر األمنية بإيعاز من المحقق بتحديد مكان الحادثة ومنع أية عناصر بشرية 
باإلضافة للصور المركزة ، تؤخذ الصور الفوتوغرافية للمكان بشكل عام .من االقتراب من المكان 

فال . ئدة لفريق العملكما يجب االنتباه إلى عدم ترك أية آثار عا. على الجثة أو أجزاء منها 
حيث قد تختلط مع أعقاب ، مثًال التدخين وٕالقاء أعقاب السجائر في مكان الحادثة  زيجو 

السجائر العائدة للضحية أو الجاني ، والتي تمتلك قيمة كبيرة في االستعراف على هؤالء 
ل رفع الحذر من سقوط أشعار أو مالمسة أجسام في المكان قب يجبوبشكل مماثل . األشخاص 
يتلخص دور الطبيب الشرعي في مكان . وأخذ اآلثار البيولوجية لدراستها في المخبر ، البصمات 

واستكشاف األذيات الحادثة وتقدير الزمن المنقضي عليها ، الحادثة في التثبت من حدوث الوفاة 
الدم أو باإلضافة إلى التحري عن اآلثار البيولوجية ك، على جسد الجثة  أمسواء في المالبس 

   .القيء أو السائل المنوي أو األشعار أو غيرها 
والمركز هو الجثة في هذه ( يمكن أن يتم فحص الجثة ابتداء من المحيط باتجاه المركز 

وهو غالبًا ما ( أو أن يبدأ من الجثة ومن ثم يتم التوجه نحو المكان المحيط بالجثة ) الحالة 
  .  ) يحدث 

نقاط ثابتة موجودة في المكان ، ووضعية أجزاء إلى بالنسبة يحدد الطبيب وضعية الجثة 
واألدوات واألجسام ، وكذلك األحذية ، ويصف المالبس بدقة ، الجثة بالنسبة إلى بعضها 
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و األذيات بمختلف ، ووجود التغيرات الرمية وشدتها ، الموجودة على الجثة أو بالقرب منها 
    .أشكالها 

  :للجثةثانيًا ـ الفحص الظاهري 
يبدأ فحص الجثة الخارجي باإلشارة إلى جنس الجثة وعمرها وبنيتها الجثة وبعد ذلك يبدأ 

 الخ ووضعية هذه المالبس...سروال ، قميص ، معطف : فحص المالبس بتسمية أنواعها مثًال 
وٕالى ، أثناء فحص المالبس إلى نوع القماش المصنوعة منه في ننتبه . أثناء إجراء الفحص  في
إذا كانت الجثة لمجهول نصف . ووضع األزرار وفقدان بعضها ، وجدتها أو بالها ، وانها أل

. واألشياء األخرى المميزة ، واألجزاء الخاصة بالشركة الصانعة ، الرسوم الموجودة على المالبس 
وفي حال وجود تمزق أو تلوث المالبس نحدد . نصف أيضًا محتوى الجيوب من أوراق أو وثائق 

المالبس مع  ىتقارن أماكن التمزق عل.ها وأشكالها وقياساتها وحالة الحواف والنهايات توضع
يقوم الخبير الفاحص بالمحافظة على التلوثات العالقة . األذيات على الجثة ومدى تطابقها 

العجالت ، وذلك إلرسالها إلى  عبالمالبس كالسخام أو اإلقياءات أو المواد السامة أو انطبا
يجب أن يجرى فحص المالبس من األعلى باتجاه األسفل ومن . لمختص لدراستها المخبر ا

  . وينبغي تصوير التمزقات أو التلوثات المشاهدة . الخارج باتجاه الداخل 
  .ينتقل الطبيب بعد ذلك إلى فحص التغيرات الرمية 

األماكن المغطاة تقدر درجة الحرارة أوًال بلمس األماكن المكشوفة من الجثة بظهر اليد ، ثم 
يالحظ باللمس برودة : وهذه الطريقة تعطي نتائج أولية مثًال .بالمالبس أو الحفرتين اإلبطيتين 

ولذلك يجب قياس حرارة الجثة بميزان حرارة . دافئة  ل، أو أن الجثة ما تزا كافة أجزاء الجثة
  . عن طريق المستقيم أو الكبد أو جوف الصدر ، زئبقي أو إلكتروني 

حرى الفاحص الصمل الرمي عن طريق تحريك المفاصل المختلفة ، وتقدر شدة تشكله يت
واألطراف ، ولهذه الغاية تجرى حركات باسطة وعاطفة للعنق . من خالل القوة الالزمة إلزالته 

: وتقيم شدة تشكل الصمل كما يلي . العلوية والسفلية ، ومحاولة تحريك الفك السفلي لألسفل 
وكما ذكرنا عند دراسة .وجود الصمل الرمي  ظأو ال يالح، أو ضعيف التشكل   آو متوسط، جيد

الصمل الرمي أن زمن تشكله يختلف في عضالت الجثة الواحدة ولذلك تجب اإلشارة في محضر 
  . فحص الجثة لذلك 

وبعد ذلك تذكر أماكن وجودها . عند دراسة البقع الموتية يالحظ أوًال تشكلها أو عدمه 
وبعد ذلك يراقب . إلى أماكن غيابها بفعل االنضغاط  انتباهًا خاصاً وينتبه ، ، ولونها وصفاتها 

وعودة اللون كامًال أو جزئيًا ، الطبيب تغير لونها بالضغط باإلصبع أو بالجهاز الخاص بذلك 
  . والزمن الالزم لذلك مقدرًا بالدقائق أو بالثواني 
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وفي القرنية من خالل تعكرها ) ث الرشيه مثل( يفتش عن عالمات التجفف في الملتحمة 
  . وجلد الصفن ، ، وفي منطقة ذروة األنف ، وعلى الشفتين 

وفي حال وجود الظواهر الرمية المتأخرة كالتعفن أو التحنط أو التصبن ، توصف مع 
ذكرها مع تحديد أماكن  يجبوٕاذا كان ثمة يرقات أو شرانق . اإلشارة إلى أماكن وجودها وشدتها 

وٕاذا لوحظ مهاجمة الجثة بحشرات أو حيوانات أخرى يشار إلى . وقياسها ، ولونها ، ضعها تو 
  . ذلك بالتفصيل 

ووجود آثار للحقن ، وتوزع األشعار عليه ، بعد ذلك يعاين جلد الجثة مع مالحظة لونه 
تجنب إغفال والتشوهات الخلقية ول، والوحمات الوالدية ، والندبات ، والوشم ، الوريدية أو غيرها 

العنق  الرأس ،:أي جزء من الجثة يجب أن يجرى الفحص بشكل منهجي متبعين التسلسل التالي 
، الصدر ،البطن ،الظهر ، الطرفين العلويين،الطرفين السفليين، الحفرتين اإلبطيتين ، المنطقة 

وكذلك تفحص ، العجان، منطقة الشرج ، تحت الثديين عند األنثى ، األعضاء التناسلية الظاهرة 
  . العظام بالجس لتحري الكسور أو التشوهات 

عند فحص الرأس ننتبه بشكل خاص إلى فروة الرأس المغطاة بالشعر ، وٕالى المنطقة 
، وقطر كل من الحدقتين، وعند فحص العينين ننتبه للون القزحية .الواقعة خلف صيوان األذن 

األنف والفم ومجرى السمع وطبيعتها  أو يشار إلى خروج مفرزات من . وكذلك حالة الملتحمة 
أهو داخل الفم خلف األسنان أم يبرز ، ألسنان إلى وننتبه إلى وضعية اللسان بالنسبة . غيابها 

، وتفحص األسنان بدقة من حيث العدد ، وهل تعض األسنان عليه أم ال   ،عبرها إلى الخارج 
حالة اللثة وخاصة في مناطق فقدان  ينتبه إلى. والتعويضات والمعالجات السنية ، واللون 
  .األذن  صمنظار فح ميفحص غشاء الطبل باستخدا. األسنان 

عند فحص العنق نعير اهتمامًا خاصًا للثنيات الجلدية العميقة حيث قد تخفي أذيات ال 
  . إليها بالفحص العابر  هينتب

وينتبه إلى وعند اإلناث يفحص الثديان بعناية ، عند فحص الصدر يشار إلى شكله 
ويستقصى خروج مفرزات عند الضغط ، وشكل الحلمتين ، ولون الهالة حول الحلمة ، حجمهما 

  . على غدة الثدي 
  . وندبات الجروح ، لصدر إلى اينتبه إلى شكل البطن ومستواه بالنسبة 

  :اآلتيةيتوجب على الخبير الطبي الشرعي أن يصف النقاط  ةعند وجود أذيات على الجث
 التوضع التشريحي لألذيات   •

 لمحور الطوالني للجسم واألطراف ؛إلى ااتجاه األذيات بالنسبة  •

 ) يجرى القياس حتى الحافة السفلى لألذيات( ارتفاع األذيات عن أخمص القدم  •
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 ؛..) كدمات ، جروح ، كسور ، سحجات ( نوع األذيات  •
وٕان لم يمكن ذلك يشار ، مقارنة مع أشكال هندسية معروفة ( شكل األذيات  •

 ؛ ) إلى أن األذيات غير محددة الشكل 

 ؛) الطول ، العرض ، العمق ، االرتفاع مقدرة بالسنتيمتر ( قياس األذيات  •
 لون األذيات  •

 التورم والتشوه خاصة في حاالت النزف والخلوع والكسور ؛  •

 هايات والقاع بالنسبة للجروح خاصة ؛خصائص الحواف والن •

 وجود تلوث أو أجسام أجنبية ضمن األذيات أو على الجلد المحيط بها ؛ •

 ) نزف ، التهاب ، احمرار ، وذمة ( خصائص األنسجة في منطقة األذيات  •

 وجود النزف الدموي  •

 .وجود عالمات االلتئام  •
أن يبحث عن العالمات  على الخبير الطبي الشرعي يجبباإلضافة لما ذكر أعاله 

كما يجب عليه أن يستنتج شكل سطح األداة أو الجسم الذي . وأن يقدر عمر األذية ، الحيوية 
  . وآلية حدوثها ، ساهم في إحداث األذية 

وتستخدم المكبرة ، أو المجهر عند ، يجرى فحص األذيات في البداية بالعين المجردة 
  .الضرورة 

  . باإلضافة إلى تصويرها ، لى مخططات جاهزة من المستحسن رسم األذيات ع
وأخيرًا يقوم الخبير الطبي الشرعي بأخذ العينات البيولوجية كالدم أو المواد المقاءة 

  . إلرسالها إلى المخبر المختص 
بأي   زوال يجو ، إن الفحص الظاهري للجثة هو مرحلة في سلسلة الخبرة الطبية الشرعية 

، جدًا لدى القضاء  مهمةفالتقرير الطبي الشرعي وثيقة . ء عليه فقط حال وضع أسباب الوفاة بنا
ولذلك يجب أن تحمل أقصى درجات القوة والمصداقية ، وعلى أساسها سيتحدد مجرى التحقيق 

 - دون أساس علمي  - ى في الحاالت التي يعتقد فيها نصح بإجراء التشريح حتن اوٕانن، العلمية 
   .بوضوح أسباب الوفاة 

  :ثالثًا ـ تشريح الجثة 
أما القناة الشوكية فيجب أن ، يجب أن يشمل كحد أدنى أجواف الصدر والبطن والقحف 
وكذلك في أمراض النخاع ، تفتح في حوادث السير ، والسقوط ، وٕاصابات الرأس الرضية 

ية ويقوم الخبير الطبي الشرعي بتشريح المفاصل ، والجيوب ، وغيرها عند وجود أذ. الشوكي 
  . لهذه األعضاء 



  
  

٥٦

سندرس طريقة التشريح ومراحله بالتفصيل في القسم العملي ، وسنكتفي هنا بذكر بعض 
  .                      من الخبرة الطبية الشرعية  المهمةالمالحظات حول هذه المرحلة 

وانتزاع األعضاء، في ، والتسليخ ، يقوم الخبير الطبي الشرعي بإجراء الشقوق الجراحية 
حين أن نشر الجمجمة والقناة الشوكية واستخراج العظام األخرى يمكن أن يقوم بها المساعد 

  . الصحي وذلك بإشراف الطبيب وبوجوده حتمًا 
االختبارات الالزمة لتشخيص تجرى ، عند الشك باسترواح الصدر أو بالصمة الهوائية 

وفي حالة فحص جثة امرأة في عمر . ويستحسن إجراء التصوير الشعاعي ، هذه الحاالت 
يجب حتمًا إجراء اختبار ، وكذلك عند الشك بإحداث اإلجهاض ، اإلنجاب توفيت لسبب مجهول 

ين أو القلب أو هذا االختبار يجرى أيضًا إذا تمت مداخلة جراحية على الرئت. الصمة الهوائية 
  . األوعية الكبيرة قبل الوفاة 

  . والقثاطر والمفجرات ، عند إجراء الشقوق التشريحية نتجنب األذيات ، وجروح العمليات 
ويالحظ انبعاث . تفحص أعضاء العنق والصدر والبطن في مكانها قبل استخراجها 

وعند الشك بالغرق . والبواب ، لمري وعند الشك بالتسمم تربط النهاية السفلية ل. الروائح المميزة 
يمنع استخدام الماء الجاري لغسل أدوات التشريح أو األعضاء قبل أخذ عينات للتحري عن 

  .المشطورات 
. يمكن أن يتم انتزاع األعضاء بشكل منفرد أو مجموعي وذلك حسب رؤية الطبيب 

يوزن الدماغ . قياس أبعادها  ويجري، تفحص األعضاء خارجيًا وداخليًا بعد إجراء مقاطع عليها 
أما األعضاء األخرى كالغدة الدرقية . والقلب والكبد والطحال وكل من الرئتين والكليتين على حدة 

  . والمعثكلة والكظر والنخامى والمبيض فتوزن إذا كان ثمة تغيرات مرضية فيها
لجلد ، ونالحظ ننتبه أثناء تشريح الرأس إلى وجود االرتشاح الدموي في األنسجة تحت ا

نقيس سماكة عظام . سطح العضلة الصدغية كما نجري شقًا جراحيًا فيها الستقصاء النزف
: كما نقيس أقطار الجمجمة . الجبهي والجداري والصدغي والقفوي : القحف كل على حدة 

نفحص أذيات القحف، ونالحظ حالة . األمامي ـ الخلفي والمعترض في إصابات القحف الرضية 
  .ز العظمية الدرو 

أثناء فحص األم الجافية نقيم درجة توترها ولونها ودرجة التصاقها بالعظم كما يجب في 
. االنتباه إلى درجة تناظر نصفي الكرة المخية ؛ وطبيعة األثالم والنتوءات على سطح الدماغ 

لة أثناء ذلك حافي ويالحظ ) حسب طريقة المشرح ( تجرى مقاطع عرضية أو طوالنية للدماغ 
النسيج الدماغي ، والبنية التشريحية خاصة في منطقة جذع الدماغ ، ودرجة االحتقان الوعائي 
ووجود النزوف ، ونصف محتوى البطينات فيما إذا كانت متوسعة أم ال ، كما تفحص أوعية 
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قاعدة الدماغ ونتحرى أثناء ذلك عن وجود التشوهات الوعائية أو أمهات الدم أو التصلب 
  . الشرياني 

  .تفحص الغدة النخامية من الخارج وكذلك بعد قطعها 
إلى عند العثور على نزوف أو بؤر تلين أو أرام داخل القحف يحدد توضعها بالنسبة 

وتقدر كتلة وحجم النزوف الدموية فوق وتحت الجافية ، وحالة هذه ، لفصوص ، وأبعادها ا
  .الدماغ تحت هذه النزوف النزوف من حيث اللون ودرجة القساوة ، كما يالحظ سطح 

  .تفحص عظام قاعدة الجمجمة بعد نزع األم الجافية عنها وتفتح الجيوب ويالحظ محتواها     
أثناء فحص القناة الشوكية ينتبه إلى طبيعة السائل الموجود وفيما إذا كان ثمة سائل دموي فيها 

فية ، وتجرى مقاطع معترضة يتم استخراج النخاع الشوكي مع غشاء الجا.وحالة النخاع الشوكي 
  .في مختلف المستويات 

تفحص الفقرات والقرص بين الفقرات من داخل القناة الشوكية ويتم استقصاء األذيات أو 
تفحص أوعية العنق وتستقصى األذيات أو التغيرات المرضية . التغيرات المرضية أو التشوهات 

  .بها 
، لمري ، والغدة الدرقية ومجاورات الدرق وفوهة الحنجرة ، وا، يفحص اللسان واللوزات 

  ال بها كما يفحص العظم الالمي وغضاريف الحنجرة ويتحرى وجود تفرق االتص، والعقد البلغمية 
تفحص أعضاء التجويف الصدري بما فيها المنصف األمامي والخلفي ، والغدة السعترية  

  .والرئتان  والقلب و األبهر والمري والقصبات 
يقة الحشوية لغشاء الجنب ويالحظ وجود النزف تحتها وحجم هذا النزف وشكله تعاين الور 

  .و توضعه 
تفتح المجاري التنفسية حتى التشعبات الدقيقة للقصبات ويوصف محتواها ويالحظ لون 

ننتبه النتفاخ النسيج الرئوي بالهواء أو احتقانه بالدم وتجرى مقاطع مع . أغشيتها المخاطية 
  . نسيج الرئوي في هذه المقاطع مالحظة حالة ال

يجب أن يتضمن تشريح القلب فحص األوعية اإلكليلية على طول مسارها وفحص 
توصف حالة التامور ومحتواه وحجم هذا المحتوى ، وطبيعة الدم .العضلة القلبية بمختلف أجزائها 

  .كما توصف الدسامات القلبية والعضالت الحليمية ، داخل القلب ودرجة تخثره 
كما تفحص بطانة األبهر على . تقاس سماكة جدران البطينات والحاجز بين البطيني 

  .كامل مسيره 
  .تفحص المعدة ومحتواها وحالة غشائها المخاطي و ينتبه خاصة للروائح المميزة لبعض السموم

  .المخاطي و تفحص الزائدة الدودية تفتح األمعاء بشكل كامل و يالحظ محتواها و حالة غشائها
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  . إن محتوى المعدة واألمعاء يمكن أن يساعد في التوجه نحو تقدير زمن حدوث الوفاة 
يفحص كل من المعثكلة والكبد والطحال والغدتين الكظريتين وتوزن وتقاس أبعادها ، وينتبه إلى 

  .محتوى المرارة وحالة غشائها المخاطي وجدارها ، و نفوذية األقنية الصفراوية
كليتين يالحظ شكلها وتدون أبعادها ، ويعاين سطحها بعد نزع المحفظة أثناء فحص كل من ال

الكلوية ، ثم يجرى شق فيها وينتبه إلى حالة القشر واللب الكلويين ، والغشاء المخاطي للحويضة 
  .، ويفحص الحالبان ويتحرى وجود انسداد فيهما 

اطي للمثانة ، ووجود ينتبه إلى كمية البول في المثانة ، ولونه ، وحالة الغشاء المخ
  . تغيرات رضية أو أذيات 

و األقنية الناقلة ، ، عند األنثى يفحص المهبل ، والرتوج المهبلية ، والرحم وعنقه 
عند العثور على سائل غير طبيعي داخل الرحم يرسل إلى المخبر للفحص . والمبيضان 
  . الكيميائي 

  .صيتان نفحص الموثة عند الرجل والحويصالت المنوية والخ
  : رابعًا ـ الفحوص المخبرية المكملة 

  :إلى المخبر الطبي الشرعي المختص  اآلتيةيجب إرسال كل من العينات 
عينة من الدم والبول لمعايرة اإليتانول وتحديد كميته في الموت العنيف أو  •

باستثناء األطفال الصغار ، والكهول الذين يقضون فترة كافية في ( المشبوه 
وكذلك عندما تفوح رائحة الكحول من أعضاء الجثة ) بل وفاتهم المشفى ق

 .وأجوافها في الموت غير العنيف 
أو لألنظمة األخرى  ABOعينة دموية لتحديد الفصيلة الدموية العائدة للنظام  •

في الموت العنيف المترافق بأذيات خارجية ، وكذلك في حاالت القتل والجرائم 
 .ومن الجثث مجهولة الهوية  الجنسية أو االشتباه بذلك ،

عينات نسيجية من مختلف األعضاء يتم فحصها في مخبر الطب الشرعي  •
المختص بذلك إما مباشرة أو يتم حفظها في األرشيف بعد تثبيتها لتفحص عند 

 . الحاجة 

في هذه ، عينات للفحص السمي النوعي والكمي تؤخذ عند االشتباه بالتسمم  •
والفص األيسر للكبد أو ما ، وكذلك األمعاء ، حتواها الحالة تؤخذ المعدة مع م

باإلضافة إلى عينة ، وٕاحدى الكليتين ، غرام من النسيج الكبدي  ٣٠٠ ليعاد
 .دموية وبولية 

  ABOالصفراء أو البول لتحديد خاصية إفراز المستضدات للمجموعة  •
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وفي ، عينات من تحت أظافر اليدين في حاالت القتل أو االشتباه بذلك  •
 .الجرائم الجنسية 

مسحات من داخل المهبل للكشف عن الحيوانات المنوية ، وٕاجراء الدراسة  •
وعند الشك . الخلوية لخاليا بطانة المهبل في الجرائم الجنسية أو االشتباه بها 

ومن ، بوجود اتصال جنسي غير طبيعي تؤخذ مسحات من داخل الفم 
 .المستقيم من كال الجنسين 

رأس إلجراء الدراسة المقارنة في جرائم القتل وفي الجرائم الجنسية أشعار من ال •
أو االشتباه بذلك ، وكذلك في حوادث السير المترافقة بأذية فروة الرأس ، ومن 

 .الجثث مجهولة الهوية 
عينات دموية ومسحات من مختلف األعضاء بما فيها المجاري التنفسية ، في  •

اه بمرض إنتاني جرثومي أو فيروسي سواء حاالت الموت المفاجئ ، أو االشتب
 .عند البالغين  أمعند األطفال 

في حاالت الشك بالغرق مع عدم وجود العالمات المؤكدة لذلك تؤخذ إحدى  •
ـ  ٥٠باإلضافة إلى ، وكذلك محتوى الجيب الوتدي ، فتحها  من دونالكليتين 
عن مل من نقي العظم تؤخذ من عظم الفخذ أو العضد للتحري  ١٠٠ 

مل من الماء الذي غرق  ٣٠٠ـ  ٢٠٠يؤخذ  نفسه وفي الوقت. المشطورات 
 .فيه الشخص للمقارنة 

ذلك تؤخذ عينات من الرحم والقناة في عند اإلجهاض غير القانوني أو الشك  •
وكذلك مسحة مهبلية إلجراء ، والمبيضين ومحتوى الرحم ، الناقلة للبيوض 

 .الدراسات الخلوية والكيماوية عليها 
في أذيات األسلحة النارية والجروح القاطعة والواخزة والرضية ؛ تؤخذ المالبس  •

 .باإلضافة إلى عينات من الجلد إلجراء الفحوصات المخبرية الخاصة عليها 
صاحب  لوجنسها ، وعمر وطو ، البقايا واألشالء العظمية ، لتحديد نوعها  •

  .  هذه العظام 
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لتقييم دائـم مـن قبـل المرضـى وذويهـم ومعـارفهم ، وأحيانـًا مـن قبـل الطبيب  يخضع عمل     

  .هيئات ومؤسسات صحية أو قضائية 
وعدم تشمل كفاءة الطبيب وصفاته األخالقية ، وتوافقه مع األخالق الطبية  التقويمإن معايير 

  .لم هذه المعايير تستخدم بشكل عام في كل بلدان العا. لمهنته مراعاته للقوانين المنظمة 
تختلف بشكل واضح من بلد آلخر ، وهذا عائد لخصوصيات كـل بلـد مـن  التقويمولكن نتائج 

  .األخالق الطبية ، والنظرة الدينية ، ومناهج تهيئة الكوادر الطبية وغيرها : حيث 
نتيجة ممارسة طبية لم تؤد إلـى نتـائج طيبـة ، وقـد  يجد الطبيب نفسه في موضع  االتهام قد 

ى المثــول أمــام المحــاكم ، وهنــا يطلــب إلــى الطبيــب الشــرعي أن يقــدم خبرتــه يصــل األمــر إلــ
   .من خالل لجنة تشكل لهذه الغاية  - المهم -ويعطي رأيه 

  .مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائيةالمسؤولية القانونية التي يتحملها الطبيب يمكن أن تكون 
  :  المسؤولية المدنية 

  :تقسم المسؤولية المدنية إلى قسمين 
  مسؤولية تقصيرية  - ١
  مسؤولية عقدية  - ٢

يتم تحمل المسؤولية التقصيرية في الحاالت التي يتم بها التسبب بضرر للمريض ونميز فيها 
  :ثالث حاالت 

  السوري ا من القانون المدني ١٦٤للمادة مسؤولية عن الفعل الشخصي ، فوفقًا  - أ
وللقول بوجود المسؤولية التقصيرية .  "ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض من سبب " 

  : فر ثالثة عناصر ايجب تو 
 .خطأ طبي يتم ارتكابه إما بشكل مقصود ، أو نتيجة اإلهمال ، أو قلة الحذر : أوًال  

أي عدم القيام بفعل يجب القيام به ،  مثل استخدام ( يمكن أن يكون الخطأ إيجابيَا أو سلبيَا 
على المتضرر كي يحصل على تعويض إثبات حصول  يجب) . دون تعقيم من أدوات 

  .الخطأ الطبي ، وهذا ليس سهًال دائمًا 
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أو ن أن يكون ماديًا ، والضرر يمك) أذى يتعلق بصحة المريض مثًال ( وقوع ضرر : ثانيًا 
  .معنويًا ، وعلى الضحية أن يثبت حدوث الضرر 

  .العالقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر : ثالثًا 
  من القانون المدني السوري  ١٧٥ المادةالمسؤولية عن فعل الغير ، حسب نص  -ب 
ع ، متى كان يكون المتبوع مسؤوًال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرو  -١"   

  .واقعًا منه في حال تأديته وظيفة أو بسببها 
تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه ، متى كان له عليه  -  ٢    

  " . سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه 
  .والضرر الحاصل في هذه الحالة يمكن أن يتم تعويضه من بل التابع أو المتبوع 

كل من : " من القانون المدني السوري  ١٧٩لمادة تنص ا: المسؤولية عن األشياء  -ج 
تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية  ، يكون مسؤوًال 
عما تحدثه هذه األشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له 

  ". الل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة  فيه ، هذا مع عدم اإلخ
، تظهر في حاالت عدم تنفيذ العقود المبرمة أو تنفيذ بعض بنودها المسؤولية العقدية 

فالشخص الذي يوقع على عقد ملزم بتنفيذ كل بنود هذا العقد ، وفي حال عدم قيامه بتنفيذ 
وفي . دم تنفيذ هذا البند بعض بنود هذا العقد فإنه يلتزم بالتعويض عن الضرر الحاصل لع

المسؤوبية التقصيرية  االتي تتضمنه نفسها الحقيقة فإن المسؤولية العقدية تتضمن العناصر
  :أي 

  .، والضرر ، والعالقة السببية ) المقصود أو غير المقصود ( الخطأ الحاصل 
  :تزام أخطاء األطباء ، فإن المشرعين يميزون بين نوعين من االلعندما يتم الحديث عن 

 )ًال في عمليات التجميل ثم( التزام الطبيب بتحقيق غاية   -
وفي هذه الحالة عندما يقوم . أو االلتزام ببذل كل ما يمكن بذله من أجل المريض  -

بما ( الطبيب بكل ما بوسعه القيام به تجاه مريضه ، ومع ذلك حدثت نهاية غير سارة 
 .  فإن الطبيب اليتحمل المسؤولية عن هذه النهاية ) فيها موت المريض 

  :المسؤولية الجزائية 
  .جزائية في الحاالت التي يتم فيها خرق قانون العقوبات في أي من مواده تظهر المسؤولية ال

  :غير الجرمية  أمسواء الجرمية لسوء الممارسة الطبية  اآلتيوقد قمنا بوضع التصنيف 
  : المخالفات المهنية  -أ 

  :الحاالت التي ال ينجم عنها آثار جرمية بسبب المداخلة الطبية  -اوًال 
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  الحوادث العرضية التي ال يمكن للطبيب أن يتجنب حدوثها  - ١    
  األخطاء الطبية  - ٢    
  األذيات المسببة بفعل سلوك الطبيب اإليمائي أو اللفظي  - ٣    

  :الجرائم غير المقصودة  -ثانيًا 
  األذيات الناجمة عن الجهل الطبي  -  ١   
  أو الرعونةاألذيات الجسمية الناجمة عن التهور وعدم الحذر  -  ٢   
  أو الرعونةالقتل الناجم عن التهور وعدم الحذر  -  ٣   

  :الجرائم المقصودة  - ثالثًا 
  ) القتل الرحيم ( تهوين الموت  -  ١  
  .اإلجهاض غير القانوني واستخدام طرق ووسائل منع الحمل  -  ٢  
  مساعدة الطبية اإلسعافية للمريض عدم تقديم ال -  ٣  
  غير كاف  تقديماً التأخر في تقديم المساعدة الطبية اإلسعافية أو تقديمها  -  ٤  
  الممارسة غير القانونية لمهنة الطب  -  ٥  
  دون موافقتهمتعقيم النساء والرجال  -  ٦  
  التجارب العلمية غير المسموح بها على البشر  -  ٧  
  خرق القوانين المتعلقة بمكافحة األمراض السارية  -  ٨  
  خرق القوانين المتعلقة بالمواد السامة والمخدرات  -  ٩  
  إفشاء  سر المريض - ١٠  
  إعطاء تقارير كاذبة حول وجود أو غياب المرض  - ١١  

  :الجرائم الوظيفية  - ب 
  االنقطاع عن العمل دون عذر قانوني -  ١
  اإلهمال   - ٢
  سوء استعمال السلطة - ٣
  التزوير - ٤
  قبض الرشوة  - ٥

         تجدر اإلشارة إلى أن هذا التصنيف يسير بنا خطوة إلى األمام فيما يتعلق بتحديد مفهوم      
فإذا كانت  تشريعات العديد من الدول تفهم األخطاء الطبية كمختلف " . األخطاء الطبية " 

أن األخطاء الطبية  هي  نعد ، فإننا في تصنيفنا هذا الممارسات غير الصحيحة للعاملين الطبيين 
الطبيب في محاكمته أو فعله مع  المسار غير الصحيح للمداخلة الطبية والتي تنجم عن هفوة 
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وفي . غياب أي من عناصر الرعونة ، أو عدم الحذر أو عدم االنتباه ، أو التهور ، أو الجهل 
ويمكن لشركات التأمين أن  ١٦٤ المادةهذه الحالة ال يعاقب الطبيب جزائيًا وٕانما مدنيًا وفق 

  .وهذا سينعكس إيجابًا على عمل الطبيب في جو من الثقة وعدم الخوف ، تتولى التعويض 
وأسباب األخطاء .  أثناء التشخيص  أو المعالجة  في يمكن أن تحدث األخطاء الطبية     

سير المرض الالنمطي ، واألشكال الخاطفة للمرض ، والتظاهرات : التشخيصية كثيرة نذكر منها 
، أو عدم التهيئة الكافية  نفسه السريرية غير الواضحة ، أو تشارك مرضين أو أكثر في الوقت

ل دراسته الجامعية أو التخصصية ، أو عدم تجاوب المريض مع الطبيب فيما يتعلق للطبيب خال
  الخ...، أو عدم كفاية خبرة الطبيب باإلجراءات التشخيصية 

أما عندما يكون التشخيص صحيحًا فيمكن أن ينجم الخطأ الطبي عن غياب األجهزة العالجية 
تأجيل موعد العملية الجراحية ، أو ثغرات تقنية فر األدوية الالزمة ، أو االضرورية ، أو عدم تو 

أو ..متعلقة بالعمل الجراحي نفسه ، أو نقص خبرة الطبيب ، أو مخالفة المريض لنظام المعالجة 
  .غير ذلك من األسباب 

إن األخطاء الطبية تتطلب دراسة متعددة الجوانب ، كما تتطلب إجراء الخبرة الطبية الشرعية      
جب كما ذكرنا المحاسبة جزائيًا باستثناء األخطاء الطبية الناجمة عن التأخر في ، وهي ال تستو 

  .أو األخطاء في تقنية العمل الجراحي موعد العمل الجراحي 
  : إجراء الخبرة الطبية الشرعية

      القضايا المتعلقة بتورط العاملين الطبيين في المسؤولية الطبية صعبة ومعقدة ، ولذلك  تعد
في تركيبة اللجنة يجب أن يدخل أكثر  . خبرة الطبية الشرعية يجب أن تجرى من قبل لجنة فإنال

من طبيب شرعي ، وبالضرورة أخصائيين سريريين ـ حسب االختصاص موضوع الخبرة ـ ذوي 
  .كفاءة عالية وخبرة علمية وعملية طويلة 

  :يمكن أن توضع أمام اللجنة مجموعة من األسئلة يمكن تلخيصها في المجموعات التالية     
  صحة تشخيص المرض أو اإلصابة ، وهل تأخر وضع التشخيص ؟ - ١ 
  ؟ في الوقت المناسب وبالشكل الكاملوهل طبقت  وفعاليتها ، صحة اإلجراءات العالجية - ٢ 
  ؟ هل كان العمل الجراحي مستطباً :  الذي أجري للمريضأسئلة متعلقة بالعمل الجراحي  - ٣ 

  لناحية التقنية ؟اوهل أجري في الوقت المناسب ؟ وهل أجري بشكل صحيح من     
 الذين شاركوا في فحص المريض أو أسئلة حول طبيعة الثغرات المرتكبة من قبل األطباء -  ٤ 

  .تشخيص أو معالجة المرض 
  .صحة التوثيق الطبي  - ٥
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 علقة بممارسة المهنة أو القراراتأسئلة حول المخالفات المحتملة أو الخروقات للقوانين المت  - ٦
  .أو التعليمات 

، وتقارير يجب أن تزود لجنة الخبرة بالوثائق الطبية األصلية بما فيها القصة المرضية      
  .الخبرة وغير ذلك مرفقة مع مذكرة إجراء ...األخصائيين ، والصور الشعاعية 

محضر كامل لفحص الجثة  -إضافة للوثائق المذكورة  - في حال موت المريض ، يجب تقديم 
الطبي الشرعي ، أو تقرير التشريح المرضي لفتح الجثة ، وكذلك نتائج الفحوص المخبرية المجراة 

  .. )تشريحية مرضية ، جرثومية ، كيميائية ( على عينات من الجثة 
ة الستجواب الطبيب أثناء قيام اللجنة بمهامها ، وذلك من أجل يمكن أن تظهر ضرور    

ويجب أن تدون نتائج هذا . االستيضاح عن كفائته وخبرته وتفاصيل محددة متعلقة بالحادثة 
  .االستجواب في المحضر 

صياغة النتيجة فرة تقوم لجنة الخبرة الطبية الشرعية بابعد الدراسة الدقيقة لكل الوثائق المتو    
  .األسئلة المطروحة  عنلتي يجب أن تتضمن اإلجابات وا
ضع الخبرة بأي شكل ، ال يجوز أن يدخل في تركيب اللجنة أطباء لهم أية عالقة بالقضية مو     

  .حادثة أن يدخلوا في تركيب اللجنةألطباء المركز الطبي الذي وقعت فيه الكما ال يجوز 
  .ه وكما ذكر سابقًا يجب أن يصاغ تقرير اللجنة كما هو متعارف علي

فرة انتيجة الخبرة يجب أن تكون موضوعية بشكل مطلق ، ومستندة إلى المعطيات الطبية المتو 
  .وثائق وال

ال يجوز إعطاء نتيجة غير كاملة وغير واضحة أو ضبابية أو تحمل تأويالت متعددة ، أو مبنية 
  .معلومات متناقضة على االفتراضات وحدها ، كما ال يجوز إعطاء نتيجة تحمل 
 أو ينشرها طيات المتعلقة بالقضيةعال يجوز ألي من أعضاء اللجنة أن يذيع أيًا من المواد أو الم

  .من قانون العقوبات  ٥٦٥ المادةلة القانونية وفق ءتحت طائلة المسا
في ) أو العامل الطبي ( ترسل صور عن تقرير الخبرة الطبية الشرعية حول تورط الطبيب 

ولية إلى أعلى هيئة في المركز الوطني للطب الشرعي ، وكذلك إلى نقابة األطباء فورًا بعد المسؤ 
 عيعند عدم إجراء الخبرة بالشكل الصحيح فإن الطبيب الشر أو  ،  عند وجود خلل .إجراء الخبرة 

المركز الوطني للطب الشرعي ، أو فروعه ملزم بإعالم الهيئات المختصة في في  الرئيسي  
  .النيابة العامة ، أو المحكمة ، للنظر في مسألة إعادة الخبرة 

              

        


