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المسودة األولية " 1.3أخالقيات التواصل العلمي"

مسودة التوصيات األولية


تم إعداد التوصيات بنا على ما تم طرحه أثناء اللقاء ،ومن ثم أخذ مرئيات المتحدثين ومدراء الحوار.



وفي المرحلة الثانية ،يتم أخذ مرئيات الحضور الكرام والمختصين والمهتمين.




بعد ذلك يتم مناقشة التوصيات في اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية ،والجهات ذات العالقة التخاذ ما تراه مناسب.

كما تم تقسيم التوصيات إلى ثالث فئات رئيسية ،حتى يسهل على القارئ ادراج ما يراه مناسب تحت كل فئة وهي

(اإلعالم ،المختصين ،الجهات التنفيذية).


يرجى من المشاركين الكرام كتابة التعليقات والمقترحات تحت كل توصية في المكان المخصص.

 األعالم:
)1

وضع صيغ محددة لنشر األخبار العلمية بحيث تكون غير مضللة للمجتمع باإلضافة إلى عدم
المساس بحرية التواصل العلمي.

)2

تبني برنامج (اإلعالم الصحي) كجزء من التأهيل المطلوب العتماد الممارس اإلعالمي
كمتخصص في هذا المجال.

)3

دعوة وسائل اإلعالم لتكليف الصحفيين حسب تخصصهم في القضايا.

)4

دعوة الناشطين في اإلعالم الجديد بتطبيقاته المختلفة إلى إقامة تحالف أخالقي لحماية المعلومة.

)5

اعتماد الممارسة اإلعالمية (الصحية) كتخصص (اإلعالم الصحي) ،والتأكيد على أهمية تناول
المعلومة الطبية من قبل متخصص ،والعمل مع هيئة الصحافيين على تفعيلها (إضافة الهيئات

اإلعالمية األخرى كهيئة األعالم المرئي والمسموع وهيئة اإلذاعة والتلفزيون)

 المختصين:
)6

حرص الجهات العلمية على التعامل مع الصحفيين الذي يأنسون فيهم الكفاءة المهنية
والتخصصية في المجال الذي يودون النشر عنه
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)7
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يجب ان تكون حرية التواصل العلمي مكفولة بين المتخصصين ،أما مع غير المتخصصين
فيجب أن يخاطب الناس بلغة مفهومة للعموم وعدم الطعن في الق اررات الطبية واالستناد على

البحوث أو النتائج المختلف عليها.

 الجهات التنظيمية:
)8

إصدار توصية بإنشاء لجنة على مستوى تنفيذي بمجلس الشورى (لجنة الشؤون الصحية) تعنى
بموضوع التواصل العلمي ،ويطلب من اللجنة دراسة موضوع التواصل الصحي مع المجتمع

واصدار التوصية حوله.
)9

الحث على تفاعل الجمعيات العلمية والجهات الصحية كل في مجاله.

 )10وضع ميثاق شرف بين اإلعالم كمؤسسات وأفراد ،والطب كمهنة محكومة بضوابط مهنية
وأخالقية والعمل على تفعيله على كافة االصعدة.

 )11تطبيق بنود الميثاق بهيئة التخصصات الصحية وذلك بالتعاون مع و ازرة اإلعالم والجهات ذات
الصلة ،بدور التوعية والمتابعة لضمان وصول مضمون رسالة الميثاق ،والتطبيق السليم لها.

 )12تكون هيئة التخصصات مسؤولة عن التغريدات الغير صحيحة (لتفعيل دور الهيئة الرقابة الطبية
على المواد اإلعالمية واألشخاص المعلنين).
 )13يطلب من هيئة التخصصات الصحية توفير قناة لإلبالغ عن الممارسات اإلعالمية الخاطئة
للممارسين الصحيين واتخاذ اإلجراءات حولها ضمن الئحة ممارسة المهن الصحية.
 )14تخصيص ناطق رسمي ليقدم المعلومة بطريقة المناسبة وليرد على االستفسارات ،والطلب من

الجمعيات العلمية بتعيين متحدثين إعالميين من ذوي الخبرة لبيان مواقف الجمعيات من األخبار

الصحية بشكل سريع وفعال.

صفحة  2من 3

الخميس 1439/07/26هـ الموافق 2018/04/12م

المسودة األولية " 1.3أخالقيات التواصل العلمي"

 )15تفعيل نص المادة ( )1/10من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية والتي تنص على
(دون اإلخالل بما نصت عليه المادة رقم ( )31من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والئحته

التنفيذية ،على الممارس الصحي االمتناع عن أساليب الدعاية واإلعالن بمختلف الوسائل،
كاإلعالن عن نفسه ،أو القيام بإعالنات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو

تتعارض مع أخالق المهنة).

يرجى تزويدنا بمرئياتكم ومقترحاتكم قبل تاريخ 1439/08/27هـ الموافق 2018/05/13م
كما نسعد بتواصلكم معنا من خالل وسائل االتصال التالية
0114813860 

0114813805 
أمانة اللجان الوطنية
اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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