
محاظرات في بناء الشخصية والمهنية للطبيب البيطري 
حديث التخرج 
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دعاء قبل المذاكرة أو الدراسة

اللهم إني أسألك فهم  
النبيين وحفظ المالئكة  

ي  المقربين، اللهم اجعل لسان
عامراً بذكرك وق لبي  

، بخشيتك، وسري بطاعتك
إنك على كل شيء قدير  

وحسبنا هللا ونعم الوكي



البيطري لطبيب ااخالقيات 



الطبيب البيطري تلبية على -1
احتياجات الحيوانات المريضة من خالل 
ازالة المرض، المعاناة او العجز وكذلك 

ازالة االلم والخوف لديها

:الطبيب البيطرياخالقيات 



قوانيناطاعةالبيطريالطبيبعلى-2

الطببمهنةالمتعلقةالقضائيةالسلطة

ا ونزيعادلا يكونانيجبكما.البيطري ها

ا  وعدمالخرينمععالقاتهفيوصادقا

داعالخاولالحتيالمحاولةفينفسهاقحام

السلطاتإخبارعنفضالا التضليل،او

القانونيةغيرالممارساتبكلالمحلية

قبهولعليهاحصلالتيشهادته،واستعمال

درسالتيالجامعةقبلمنلهالممنوح

شهادةاولقبأياستعمالوعدمفيها

.اخرى



غير االخالقي وضع من -3
مؤهالت الطبيب البيطري 

ومعلوماته المهنية او 
خدماته في متناول منظمات 

او افراد خارجين عن المهنة 
لكي يروجوا او يعطوا 

مصداقية لممارسات غير 
قانونية تخص مهنة الطب 

. البيطري



للطبيب يحق -4
البيطري اختيار مرضاه، 
ولكن عندما يبدأ بتقديم 

الرعاية البيطرية المطلوبة 
عليه اللتزام بذلك وعدم 

اهمال الحيوانات المريضة 
بل على العكس يجب تقديم 

كل اشكال الرعاية البيطرية 
الى حين مغادرتها خارج 

.  دائرة اهتمامه



في حاالت الطوارئ فان -5
يب المسؤولية االخالقية تحتم على الطب
البيطري تقديم خدماته الضرورية 
للحيوانات إلنقاذ حياتها او إلزالة 

ة معاناتها، وتتضمن الخدمات الضروري
م في بعض االحيان مزاولة الموت الرحي

إلزالة معاناة الحيوان وعند رفض 
صاحب الحيوان فكرة الموت الرحيم 

يوان فعلى الطبيب ان يقوم بتثبيت الح
على حالته قدر اإلمكان، وفي حالة عدم

استطاعة الطبيب تلبية االحتياجات
الطبية المطلوبة ان ينسق مع زمالئه

.  ةلتهيئة خدمات طوارئ مناسباالخرين 



بغض النظر عن -6
بة عائديه ملكية العيادة ورغ

الزبون فيجب ان تكون 
قرارات التشخيص والعالج

ليه بيد الطبيب البيطري وع
. ان ال يتأثر باي شيء اخر



ن على الطبيب البيطري ا-7
رض يكافح لتحسين صورته وف

احترامه مع زمالئه وزبائنه 
والكوادر الصحية وعامة 

الناس وذلك من خالل كونه 
اعياً صادقا ً، عاد الً، مهنياً ومر

اً لشعور اآلخرين، وعليه ايض
ان يتبع الخطوات العلمية 

والمهنية وان يبدو مظهره 
.. الئقا ً



على الطبيب ان ال -8
يفتري او يجرح مهنته او 

سمعة زمالئه وبأساليب 
خاطئة ومضللة او ان 

له يستخدم سلطاته الممنوحة
بالقانون من اجل تسقيط 
من االخرين ال اخالقياً لغيره

زمالء المهنة والدراسة في 
.  العموم والخصوص



انالطبيبعلى-9

لاجمنويجتهديكافح

مهارتهتحسين

يهوعلالعلميةوقدراته

زمالئهمعيتعاونان

لتطويرمسعىفي

.نةللمهالعلميةالقاعدة



افشاءوعدمالزبونخصوصيةحمايةوشركائهالطبيبعلى-10

اعتبرتاوالقانونيةالمؤسساتقبلمنذلكطلبإذاالاسراره

.الخرينحياةاوصحتهلحمايةضرورية



:السلوك المهني

:ليجب على الطبيب في باديء االمر تلبية احتياجات المريض من خال-1

.المعاناة او العجز وكذلك ازالة االلم والخوف لدى المريض, ازالة المرض

هنة الطب يجب على الطبيب اطاعة كافة قوانين السلطة القضائية المتعلقة بم-2
القاته مع الطبيب عادالً ونزيهاً وصادقاً في عكما يجب ان يكون. البيطري

.االخرين وعدم اقحام نفسه في محاولة لالحتيال او الخداع او التضليل 

.بكل الممارسات غير القانونية يخبر السلطات المحلية على الطبيب ان -أ

بل التي حصل عليها ولقبه الممنوح له من قاستعمال شهادته على الطبيب -ب
.وعدم استعمال أي لقب او شهادة اخرىالجامعة التي درس فيها 



من غير االخالقي وضع مؤهالت الطبيب ومعلوماته-ت 
افراد خارجينالمهنية او خدماته في متناول منظمات او 

لكي يروجوا او يعطوا مصداقية لممارسات عن المهنة
.غير قانونية تخص مهنة الطب البيطري

قديم ولكن عندما يبدأ بت,يحق للطبيب اختيار مرضاه -4
وعدمالرعاية البيطرية المطلوبة عليه االلتزام بذلك 

يجب تقديم كل اشكال بل على العكس اهمال المريض
ة الى حين مغادرة المريض خارج دائرالرعاية البيطرية

.اهتمامه



في حاالت الطواريء فان المسؤولية االخالقية -5
يوانات للحتحتم على الطبيب تقديم خدماته الضرورية 

دماتخوتتضمن ال. او الزالة معاناتها النقاذ حياتها 
مزاولة الموت الرحيمالضرورية في بعض االحيان

الزالة معاناة الحيوان وعند رفض صاحب الحيوان 
يت فكرة الموت الرحيم فعلى الطبيب ان يقوم بتثب
ى اخر الحيوان على حالته وتهيئته لنقله الى مستشف

.للتعاطي مع الحالة 



في حالة عدم استطاعة الطبيب تلبية االحتياجات -
ئة ينسق مع زمالئه االخرين لتهيفعليه ان : المطلوبة 

.خدمات طواريء مناسبة

ض رغبة المري,بغض النظر عن عائدية ملكية العيادة -6
ب او بعض المؤثرين في الوسط العام فيج,او الزبون ,

بيطري ان تكون قرارات التشخيص والعالج بيد الطبيب ال
.وعليه ان اليتأثر باي شيء اخر 



على الطبيب البيطري ان-7
يكافح لتحسين صورته 

وفرض احترامه مع زمالئه 
وزبائنه والكوادر الصحية 

ن وعامة الناس  وعليه ايضاً ا
ً ,عادالً ,يكون صادقاً  مهنيا

ومراعياً لشعور اآلخرين 
.وعطوفاً في بعض األحيان

وات وعليه ايضاً ان يتبع الخط
العلمية والمهنية وان يبدو 

.مظهره الئقاً 



ً وعليه ايضاً ان يتبع الخطوات العلمية والمهنية وان يبدو مظهر .ه الئقا

اليب على الطبيب ان اليفتري او يجرح مهنته او سمعة زمالئه وبأس-8
.خاطئة ومضللة

على الطبيب ان يكافح ويجتهد من اجل تحسين مهارته وقدراته-9
لعلمية العلمية وعليه ان يتعاون مع زمالئه في مسعى لتطوير القاعدة ا

.للمهنة

عدم على الطبيب وشركائه حماية خصوصية المريض او الزبون و-10
افشاء اسرار المريض او الزبون اال اذا طلبت من قبل القانون او 

.اعتبرت ضرورية لحماية صحته او حياة االخرين



الخالصة 



حقا المحاضرة القادمة ال

رخصة (تعليمات تنظيم مزاولة المهنة -•
):مزاولة المهنة



:دعاء ما بعد المذاكرة

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، 
وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على 

.كل شيء قدير، حسبنا هللا ونعم الوكيل


