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 استخدام التقنيات الحديثة عن بعد  

 الملخص 

تتناول هذه الدراسة ما ينتج عن نقل دم ملوث للمتبرع بالدم أو للمريض المتلقي للدم، ونشوء المسؤولية المدنية 
من مركز نقل الدم، أو المستشفى، أو الطبيب ومساعديه. حيث    ا  الطبية على المتسبب بالخطأ سواء كان صادر 

التزام الطبيب في عملية نقل الدم. ثم ما هي طبيعة  تناولنا األساس القانوني لعملية نقل الدم بنظرياته الثالث. و 
ن  عج  توضيح الخطأ الطبي في عملية نقل الدم بالنسبة لجميع األطراف المسؤولية عن ذلك، والضرر الذي قد ينت

وتطرقنا آلثار المسؤولية المدنية عن عمليات  عملية دم ملوث، والعالقة السببية بين الخطأ في نقل الدم والضرر.  
 نقل الدم من تعويض ومدى تغطية التأمين من المسؤولية الطبية لألضرار الناشئة عن عمليات نقل الدم.  

ال يقع عليه عبء إثبات الضرر الواقع عليه في عملية   أن المضرور  الدراسة  هذه  لها  توصلت   التي  النتائج  أهم  ومن
أي وقوع الضرر، وعلى المدعى عليه لنفي مسؤوليته إثبات السبب األجنبي. وأهمية نقل الدم؛ بل يكفي تلوث الدم 

تقارير اللجنة الطبية نظرا  لصعوبة تقدير أضرار الدم الملوث بالنسبة للقاضي فتلك التقارير تساعده على تحديد  
كل من يعمل  المقدار المناسب للتعويض. وإلزامية التأمين ضد األخطاء الطبية التي فرضها المشرع اإلماراتي على  

في المجال الطبي في جميع المنشآت الطبية داخل الدولة والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على حق المضرور  
 ذمته المالية الخاصة.  المساس بالتعويض وحق المؤمن له في عدم 

إضافة جزء خاص بعملية نقل الدم في القانون    المشرع   على  نقترح.  الرسالة  ختام  في   وردت  التي  التوصيات  أهم   ومن
في شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية. أو إعادة صياغة قرار مجلس    2016لسنة    5االتحادي رقم  

رقم   نق  2008لسنة    28الوزراء  به  بشأن  االستعانة  القضاء  أمام  للمترافع  قانونية تسمح  صياغة  الدم  بالشكل  ل 
 القانوني.
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