قانون

املسؤولية الناجتة عن اللقاحات

الدكتور بول مرقص
رئيس «جوستيسيا» وأستاذ محاضر
في اجلامعات ومعهد احملاماة
عضو جلنة املراجعة الطبية
في وزارة الصحة العامة ()2016
مع انتشار األوبئة واألمراض املعدية وتناقلها بني الناس مبجرد اللمس
أو حتى التنفس ،برز دور اللقاحات الوقائية في محاربة تفشي أمراض
خطيرة قد تصيب جسم االنسان وتؤدي الى أضرار وعاهات دائمة وصوال ً
الى الوفاة.
ففي بادئ األمر ،اجتهت معظم الدول الى تشجيع مواطنيها على
اجراء لقاحات عدة بهدف تأمني احلماية من أكبر عدد ممكن من األمراض
واألوبئة ممكن االصابة بها .اال أنه سرعان ما عادت هذه الدول الى تغيير
سياستها جتاه اللقاح بحيث حصر عدد اللقاحات بااللزامية منها فقط
والتي مبعظم الدول ال يتخطى عددها الثالثة .ففي فرنسا ،ايطاليا
واليونان 1اللقاحات االلزامية هي لقاح شلل األطفال ولقاح الدفتيريا
والكزاز .2وهذه هي احلال في معظم دول العالم.
ان حذر األهل واألولياء الناجت عن سماعهم بالنتائج املتأتية من بعض
اللقاحات والتي أدت الى أضرار جسيمة حمل البعض منهم الى رفض
اجراء اللقاح ألوالدهم.

الطفل ،فعلى عاتق من تقع املسؤولية املدنية؟
سوف نتطرق بداي ًة الى املسؤولية عن الضرر الناجت عن عدم إعطاء
اللقاح للطفل أو عن عدم اعطائه اللقاح في موعده ،لندرس في
تتسبب
مرحلة ثانية املسؤولية عن اللقاحات الفاسدة واألضرار التي ّ
بها لصحة األطفال من أمراض وعاهات دائمة وصوال ً الى الوفاة.
وغنيّ عن اإلشارة إلى أنه ال ميكن أن يُفهم حديثنا عن مبادئ املسؤولية
أو التقصير أو اخلطأ الطبي ،على أنه إشارة سلبية إلى فئة معيّنة من
املهنيني عموما ً أو األطباء حتديدا ً الذين أكنّ لرسالتهم كل التقدير.

املسؤولية عن عدم التلقيح
نصت املادة  122من قانون املوجبات والعقود على املبدأ العام للمسؤولية
التقصيرية .فبحسب القانون اللبناني ،كل عمل يأتيه أحد الناس
وينجم عنه ضرر غير مشروع مبصلحة يجبر فاعله اذا كان مميزا ً على
التعويض .كما أضافت املادة  123من القانون عينه ،أن الشخص يسأل
عن الضرر الناجت عن اهماله أو عدم تبصره كما يُسأل عن الضرر الناجت
عن فعله.
لالهمال وعدم التبصر أوجه عدة منها اهمال اجراء اللقاح باملطلق أو
عدم اجرائه مبوعده.
ان عدم اعطاء أية أهمية للقاحات الزامية على الولد تلقيها في س َن
معني فتحميه من أمراض خطيرة قد تصيبه ،تؤدي الى القاء اللوم على
املسؤولني عن صحته.

وبطبيعة احلال ،وكون الولد غير ممّيز عموما ً وغير قادر على اتخاذ قرارات
متعلقة بصحته ،فيلقى على األهل أو أولياء األمر عاتق االهتمام به.
والواجبات جتاه الطفل ال تقتصر على احلاجات اليومية كالطعام
ومع األخذ بعني االعتبار وبالعودة الى طبيعة اللقاح ،فهو عمل وقائي ،واالستحمام واللباس والعناية اليومية على أنواعها والتي غالبا ً ما
أي أن فاعليته تكمن بتفادي حصول أي ضرر أو االصابة بأي مرض .تنشأ لدى األهل فور والدة أطفالهم ،امنا متتد الى واجبات أساسية أخرى
فبذلك ،في حال لم يقم األهل باللقاح االلزامي ألوالدهم أو تأخروا عن في طليعتها رعاية صحة أوالدهم.
القيام به ،ان كان بسبب اهمالهم لواجباتهم أو بسبب تخوفهم من
تنائج اللقاح ،فهل ميكن حتميلهم مسؤولية الضرر في حال حدوثه؟
من املمكن أن تساعد غريزة األمومة الوالدة على اهتمامات يومية
ومن ناحية أخرى ،اذا قام األهل باللقاح وأدى اللقاح الى ضرر أصاب عادية .ولكن ،لناحية صحة الطفل ،يجب عليها استشارة أشخاص

http://www.francetvinfo.fr/ -1
http://www.lemonde.fr/ -2

 -3املادة  2من قانون اآلداب الطبية اللبناني“ :رسالة الطبيب تتمثل في احملافظة على صحة اإلنسان اجلسدية والنفسية وقائيا ً وعالجيا ً ،واعادة تأهيله
والتخفيف من آالمه ورفع املستوى الصحي العام”.
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من ذوي اخلبرة وفي طليعتهم األطباء .ففي هذه احلالة يجب استشارة الذين يشككون مبصادر ونوعية اللقاحات التي تؤمنها الوزارة علما ً ان هذه
طبيب اذ تكمن رسالة األطباء الرئيسية بحسب قانون اآلداب الطبية اللقاحات يتم شراؤها من خالل منظمة اليونيسف ومبواصفات منظمة
في احملافظة على صحة االنسان اجلسدية والنفسية وقائيا ً وعالجيا ً .3الصحة العاملية وتخضع لسلسة تبريد منوذجية».9
األمر الذي يضع على عاتق الطبيب مسؤولية متابعة املريض ومعاجلته
وتوعيته على واجباته ومسؤولياته جتاه نفسه وصحته.
في احلاالت العامة ،غالبا ً ما نسمع باللقاح االلزامي لألطفال .اال أنه يوجد،
في حاالت معينة ،لقاحات ملزمة ألشخاص راشدين وتكون الزاميتها
ولكن في حالة األطفال وكونهم غير مميزين في املطلق ،فيتكفل األهل ناجتة عن تواجد الراشدين في أماكن معينة أو تعرضهم لظروف معينة.
وأولياء األمر مبتابعة كل ما يتعلق بصحتهم.
فمندوبي وزارة الصحة العامة في لبنان املتواجدين في مطار بيروت
وعند اللجوء الى خبرة الطبيب ومعاينته الطفل ألول مرة ،يقوم هذا الدولي يقومون بفرض لقاحات معينة على املسافرين من لبنان الى
األخير عاد ًة مبسك دفتر طبي للطفل يبقى مع أوليائه ويدّ ون عليه كافة وجهات معروفة بتفشي أوبئة معينة فيها .فمن االلزامي اجراء لقاح
اللقاحات االلزامية واألخرى املوصى بها مع املواعيد الواجب اجراؤها احلمة الصفراء للمسافرين الى البلدان األفريقية ،واجراء لقاح االلتهاب
فيها .كما على الطبيب أن يشرح لألهل الفرق بني اللقاح االلزامي السحايا للمسافرين للحج أو العمرة في اململكة العربية السعودية.
واللقاح االختياري مع حفظ حق األهل في اتخاذ القرار في ما يتعلق
باللقاحات املوصى بها .وهنا جتدر االشارة الى أن فاعلية اللقاحات املسؤولية عن املضاعفات الناجتة عن اللقاحات
تختلف مع اختالف عمر الطفل ،مبعنى آخر ،ان اجراء لقاح الشلل لولد
قد بلغ الـ 15من عمره يفقد فاعليته ،اذ يعطى اللقاح مثالً ،في الشهر يتناول اجلزء الثاني احلاضر من هذه الدراسة املسؤولية عن املضاعفات
الثاني ،والشهر الرابع ،والشهر السادس والشهر الثامن عشر من حياة الناجتة عن اللقاحات .فبالرغم من الزامية اللقاح ،يتردد بعض األهل في
اعطائه ألوالدهم خشية املضاعفات التي قد تنتج عن ذلك.
االنسان.
وبالعودة الى ماهية اللقاح ،فهو ادخال جزء من فيروس املرض الى جسم
دور وزارة الصحة العامة
االنسان فتتحرك املضادات احليوية لتتعرف عليه وترسي مناعة ضده
بحيث يصبح جسم االنسان معتادا ً على الفيروس فال يعود له تأثير عليه.
يتضمن املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة منوذجا ً عن الدفتر الواجب وبالرغم من فاعلية اللقاح في احلماية من أمراض عدة ،للمضاعفات
مسكه لكل طفل.
الناجتة عنه نتائج خطيرة على حياة األشخاص.
وبذلك يبقى على عاتق األهل مسؤولية االلتزام بهذه املواعيد لتفادي
حصول أي ضرر ناجت عن اهمالهم لواجباتهم.
وتنقسم املسؤولية عن النتائج الضارة على نوعني:
فاذا كان الضرر ناجتا ً عن علة في اللقاح أو خطأ في تركيبته ،ميكن مالحقة
ان اللقاحات االلزامية تذكر في تعاميم تنشرها وزارة الصحة العامة ،الشركة املصنعة للدواء بشكل أساسي كما ميكن مالحقة وزارة الصحة
فبشكل عام ،أبرز اللقاحات االلزامية في لبنان هي اللقاح الثالثي الذي العامة التي أعطت الرخصة للشركة لتوزيع األدوية في لبنان طلما لم
يتضمن ثالثة أنواع من اللقاحات :الدفتيريا ،5الكزاز 6والسعال الديكي ،7تسهر على التأكد من فاعلية اللقاح وسالمته.
ولقاح احلصبة ،والنكاف ،وشلل األطفال ،الكبد الوبائي ،والسل.8
أما في حال نتجت املضاعفات عن خطأ في طريقة وضع اللقاح أو موعده
أو في عدم مالءمة اللقاح حلالة الشخص اجلسدية فهنا ميكن درس
هذا وحترص وزارة الصحة العامة على اضطالع األطباء مبسؤولية حصول مالحقة الطبيب ألنه مسؤول عن أعماله املهنية .10فعلى الطبيب ،قبل
األطفال على لقاحاتهم على اعتبار أن احلث على اللقاح يدخل ضمن اجراء أي لقاح للشخص ،مراجعة ملفه الطبي والتأكد من عدم وجود
واجبات الطبيب جتاه األشخاص .كما وعممت على موقعها الرسمي أنها أي مانع الجراء اللقاح ومن ان اللقاح لن يؤدي الى عوارض تؤثر على صحة
«تطلب من املواطنني عدم اإلنصياع إلبتزاز بعض األشخاص غير املهنيني الشخص.
 -4املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة.
 -5أو اخلانوق :لتهاب اللوزتني مع ظهور أغشية كاذبة (املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة)
 Tetanus -6تشنج عضالت الفك (العضلة املاضغة) ،تشنجات العنق  /اجلذع ،والتشنج الظهري (املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة)
 Pertussis -7انقطاع النفس ( )apneaخاصة لدون السنة من العمر ،اعتالل الدماغ ،انفتاق ( ،)herniaالوفاة (املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة)
“ -Hawaalive.com -8ما هي اضرار و مخاطر اهمال لقاحات و تطعيمات الطفل”.
 -9املوقع الرسمي لوزارة الصحة العامة.
 -10املادة  18من قانون اآلداب الطبية.
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قانون
فالقانون املدني الفرنسي ميّز بني الطبيب الذي يقوم باللقاح على نحو
اعتيادي واآلخر الذي يتطوع الجراء لقاحات معينة بنا ًء على طلب من
الدولة الفرنسية جراء حملة تقوم بها .ففي احلالة األولى ،واذا أدى اللقاح
الى أضرار ،يخضع الطبيب لقواعد القانون العام .وبذلك ان األضرار الناجتة
عن عمله تخضع لعقود الضمان اخلاصة والتي مبوجبها تقوم شركات
الضمان بالتعويض على املتضررين مبوجب مسؤولية الطبيب املدنية عن
أعماله املهنية ،مع اإلشارة الى أن الضمانات الزامية لكل األطباء وتغطي
11
األخطاء الناجتة عن أعمالهم الوقائية والعالجية.

ممارسته الطب.16
في كانون األول من العام  ،2012صدر قرار عن احملكمة الفيديرالية
األميركية الناظرة في قضايا اللقاحات اعتبرت احملكمة مبوجبه وجود
صلة بني مرض التوّحد واللقاح الثالثي .17فبذلك تقوم الهيئة الوطنية
للتعويض عن أضرار اللقاحات 18بالتعويض على ما يزيد عن  117ضحية
أدت اللقاحات الى اصابتها بأمراض دائمة حتى الوفاة.19
ففي السياق عينه ،قامت شركة تصنيع أدوية بوضع لقاحات في متناول
األطباء نتجت عنها أضرار دائمة طالت األطفال ومتثلت مبرض النوم
املفاجئ ،20وباالصابة مبرض فقدان الوعي الناجت عن االنفعال (.)cataplexy
وجراء ذلك مت دفع أموال طائلة كتعويض لهؤالء األطفال من شركة
تصنيع األدوية.21

أما في احلالة الثانية ،أي عندما يقوم الطبيب مبشاركة تطوعية في
احلمالت التي تنظمها الدولة بهدف احلد من انتشار األوبئة كاللقاح
ضد انفلونزا اخلنازير ( )H1N1مثالً ،فالطبيب املتطوع يستفيد دائما ً من
الضمان على مسؤوليته املدنية املهنية ،ولشركة الضمان الرجوع على في العام  ،2010صدر قرار عن احملكمة العليا للواليات املتحدة يتيح لألهل
12
إمكانية مالحقة شركات تصنيع األدوية عن مسؤوليتها عن الضرر
الدولة في حال تفاقم األضرار.
الالحق بأطفالهم بسبب تلقيهم لقاحات فاسدة أو تسببت بآثار جانبية
ولكن في كلتا احلالتني ان الطبيب يقوم بعمله ورسالته التي مبوجبها على الطفل.22
يحاول قدر املستطاع جتنيب األشخاص من االصابة بأمراض ،فدائما ً ما لكن غالبا ً ما ال يحصل املتضرر على تعويضه من شركات تصنيع األدوية
يحرص على حصول األطفال للقاحاتهم االلزامية وهي التي في حال لم وذلك لصعوبة مالحقة عمالقة التصنيع ،أصحاب نفوذ عا ٍل في االقتصاد
يخضع لها الطفل يتعرّض الى أخطار وأمراض دائمة ال حلول لها متى العاملي ورأس مال ضخم .فمعظم هذه الشركات تلجأ الى اجراء اتفاقيات
مع الدول املتعاملة معها والتي توزع أدويتها لديها .فهذا ما حصل في
أصابته.
من ناحية أخرى ،فاذا كان أغلبية األطباء مقتنعني بفاعلية وأهمية اململكة املتحدة حيث لم يستطع املتضررون من اللقاحات الفاسدة
اللقاحات ،أظهرت احصاءات قامت بها اجلمعية الفرنسية للطب العام 13املطالبة بتعويضات بسبب وجود عقد موقع بني الدولة والشركة
في أواخر أيلول الـ ،2016أن طبيبا ً على  10أطباء يبدي حتفظه على بعض املصنّعة مينع أي مالحقة بحقها.23
إال أن هذه االتفاقيات ال ميكن لها ،في نظام قانوني مشابه لنظامنا،
اللقاحات.14
أن تقي الشركة من مسؤولياتها خصوصا ً وأن هذه االتفاقيات تعتبر
لذلك يأخذ العديد من األطباء على عاتقهم فحص اللقاحات وحتليل آثارها تعسفية وتاليا ً ملغاة أي وكأن ال وجود لها.
اجلانبية على صحة متلقيها .ففي عام  ،1996قام الطبيب البريطاني
أندرو واكفيلد بدراسات استنتج في ضوئها وجود رابط بني مرض أمعائي خالصة
ومرض التوحد من جهة ،ولقاح احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية.15
جراء هذا االستنتاج تعرض الطبيب البريطاني الى حملة هجومية من يبقى النظام القانوني اللبناني قاصرا ً وحده عن حماية للمواطن خصوصا ً
احلكومات ،العالم والشركات املصنعة لألدوية أدت الى خسارته رخصة في شؤونه الصحية .فإذا كان باإلمكان للمواطن أن يغض الطرف عن
-11
-12
-13
-14
-15
-16
 -17احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية.
National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) -18
Iniciativecitoyenne.be- Les Etats-Unis indemnisent 117 victimes de vaccins de plus en 3 mois-15/3/15 -19
 Narcolepsy -20يصيب اجلهاز العصبي ويرافق املريض مدى احلياة ()/http://www.alriyadh.com
 -21أضرار اللقاحات وتعويضات ألطفال أوروبيني/http://novax.org -
http://product-liability.lawyers.com Are Drug Companies Liable for Effects of Vaccines / -22
 -23أضرار اللقاحات وتعويضات ألطفال أوروبيني/http://novax.org -
The U.S. Food and Drug Administration FDA -24

www.Droit-medical.com- Responsabilité du médecin qui vaccine contre la grippe A(H1N1) - le 9/9/2009
www.Droit-medical.com- Responsabilité du médecin qui vaccine contre la grippe A(H1N1) - le 9/9/2009
)Société française de médecine générale (SFMG
Vaccins: un médecin généraliste sur dix a des réticences, François Béguin, Le Monde, 29/09/2016
ROR: rougeole, oreilons, rubéole
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وكذلك تقوم االدارة الفرنسية بتفقد مواقع تصنيع اللقاحات عن قرب
والتأكد من أنها حتترم قوانني املمارسة الصحيحة للصناعة.25
في هذا السياق ،قامت ادارة األغذية واألدوية األميركية باجراء فحوص
مخبرية على حقن الهيبارين تبني جرّائها وجود صلة بني وفاة  246شخصا ً
تلقوا هذه احلقنة ،مما دفع االدارة الى سحب اللقاح من السوق.26

أموره اليومية اذا تآكلها الفساد وأحاطتها املشكالت ،اال أنه يبقى حريصا ً
أشد احلرص على صحته وصحة عائلته .لذلك يجب توعية املواطن على
حقوقه في حال تعرضه ألي ضرر ناجت عن اللقاحات الفاسدة خصوصا ً
وأنه غالبا ً ما ال يربط األهل مرض أوالدهم باللقاحات التي تلقوها.
من هنا يكمن دور وزارة الصحة العامة في اجراء حتاليل دائمة جلميع
اللقاحات التي تدخل البالد وتصبح مبتناول األطباء ،كذلك عليها القيام
بحمالت توعية تشرح فيها للمواطنني أهمية اجراء اللقاح مبوعده فبهذه السياسة الوقائية احملكمة تستطيع الواليات املتحدة التأكد عن
وبالطبع تأمني لقاحات مجانية لألطفال ،فال يبقى طفل دون لقاح الزامي كثب من عدم وجود أية عاهات في اللقاحات.
وزياد ًة على ذلك ،وكما ذكرنا سابقا ً ،أقدمت الواليات املتحدة األميركية
بسبب ضيق مالي.
على إنشاء هيئة وطنية للتعويض عن أضرار اللقاحات تقوم بدفع
في أيامنا هذه ،تتبع الواليات املتحدة األميركية النظام األفضل واألكثر تعويضات الى املتضررين من اللقاحات.27
فاعلية لناحية التأكد من صحة اللقاحات .فبداية ال ميكن استعمال أي إن إنشاء مثل هذه الهيئة ضروري لضمان حقوق املواطن ولتحمل دولته
لقاح في الواليات املتحدة اال بعد احلصول على اذن وموافقة ادارة األغذية مسؤوليتها جتاهه لناحية ضبط حدوث ضرر ناجت عن إهمال وتقصير في
واألدوية األميركية .24فاالدارة تعمد الى التأكد من سالمة اللقاح ،نقائه ،التأكد من صحة اللقاحات.
قوته وفاعليته عبر اخضاعه لفحوص يشرف عليها أطباء وعلماء.
http://www.fda.gov-Ensuring The Safety of Vaccines in the United States- July 2011 -25
www.healthimpactnews.com: If Your Child is injured by a Vaccine Who is Responsible? -26

http://product-liability.lawyers.com :Are Drug Companies Liable for Effects of Vaccines?/ -27
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