
  ياتحاد غرف األطباء األلمانمھام 

على رأس قائمة المنظمات الطبية المستقلة بنظام الحكم يقع اتحاد غرف األطباء األلماني 
ألمانيا االتحادية  جمھورية فيالمصالح المھنية والسياسية لألطباء يمثل الذاتي ولذلك فانه 

ً   485.818 عددھم يبلغوالذين    ). 2015ديسمبر  31(بتاريخ  طبيبا
السبعة عشرة بالواليات  االقليمية مجموع غرف االطباءويمثل اتحاد غرف األطباء األلماني 

السياسي  و الصحي العام يأدورا فعاال في تكوين الريلعب  وبھذا فانه االلمانية المختلفة
اقعة على عاتقھا في وتطوير توجھات السياسة الصحية واالجتماعية لكي تدرك المسئولية الو

  تمثيل مصالح الشعب االلماني.
  

ضمان جودة الرعاية الصحية للمواطنين من خالل التبادل المستمر للخبرات بين  -
والتنسيق المتبادل بين اھدافھا وأنشطتھا؛ الوساطة وتشجيع  االقليمية الغرف الطبية

 في الواليات االلمانية المختلفة االقليمية تبادل االراء والخبرات بين الغرف الطبية

المشورة وتقديم جميع األطباء العاملين في ألمانيا لدى الشعور باالنتماء  تعزيز -
 األحداث الھامة لألطباء في مجال الرعاية الصحية والحياة بوالمعلومات الخاصة 

 الجتماعيةا

 ية  في جميعالئحة موحدة لاللتزامات المھنية الطبية ومبادئ الممارسة الطب صدارا -
 المجاالت

ظ على مصالح االطباء في المسائل التي تتجاوز حدود والية المانية محددة الحفا -
 الحكومة االتحادية والمجلس االتحادي وكذلك األحزاب السياسية. مع والتواصل

 تمثيل وجھات نظر االطباء في االمور السياسية الصحية واالسئلة الطبية -

 دعم التعليم الطبي المستمر -

 تعزيز ضمان الجودة  -

 إقامة عالقات للعلوم الطبية والجمعيات الطبية في الخارج -

 تنظيم:  -



فيما  لالطباء والتي تتحدد بموجبھا االلتزامات األخالقية والمھنية اخالق المھنة الطبية
واجب الطبيب وھذا يشمل، على سبيل المثال،  وفيما يخص عالقتھم بالمرضى بينھم

 يؤتمنالمريض والتي المعلومات الخاصة ب يلتزم الطبيب بكتمان(في كتمان االسرار 
 )وردت اليه من خالل عمله الطبي عليھا بصفته المھنية كطبيب او المعلومات التي

محتوى ومدة واھداف تدريب  التي تنظمو :الالئحة المنظمة لتدريب االختصاص
  مختص طبيب /طبيب اخصائي المھني لقبالحصول على التحديد شروط واالختصاص

 

  ياتحاد غرف األطباء األلمانمجلس إدارة 
 الشئون الدولية قسممن اإلدارة العامة و  التحاد غرف األطباء األلمانييتكون الھيكل التنظيمي 

  واالتصاالتالقانوني باالضافة الي ثمانية أقسام أخرى وقسم السياسة  القسمو
 

  ملف التحاد غرف األطباء األلمانيالھيكل التنظيمي 

 PDF 

 العمل تولىالعديد من اللجان الدائمة والمؤقتة. وي باتحاد غرف األطباء األلماني يتولى العمل
باالشتراك مع غرف  الصعيد االتحادي تنسيق على كما يتم عمل الفني عادة لجان تطوعية ، 

في األمور الخاصة بالالئحة وال سيما في بالواليات االتحادية المختلفة اإلقليمية  االطباء
  .األلمانيالتحاد غرف األطباء  ةالدائم اتالمؤتمر

تحاد غرف األطباء األلماني طبقا للمادة الخامسة من الئحة االتحاد الاإلدارة التنفيذية تتكون 
تحاد ونائبين له باالضافة إلى رؤساء غرف االطباء االقليمية بالواليات االتحادية اال رئيسمن 

  /طبيبتينوطبيبينالمختلفة واعضاء اتحاد غرف األطباء األلماني 

على اتحاد غرف األطباء األلماني في  اللوائح الخاصة ضافة إلى ذلك اللجان ذاتويوجد باإل
 سبيل المثال المجلس االستشاري العلمي ولجنة األدوية.

 لجنة األدوية 

قبل بحسب الالئحة انجاز المھام الموكلة اليھا من  لألطباء في ألمانيالجنة األدوية التابعة تتولى 
ي بالمعلومات الوافية المجتمع الطب امدادكما تتولى مھمة  األلمانياتحاد غرف األطباء 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Geschaeftsstelle/Organigramm_BAEK_Schwerpunkte.pdf


على التوصيات الخاصة  وبناءاً والحديثة عن وسائل العالج الدوائي الصحيح وسالمة الدواء. 
حلوال لمشاكل العالج  الدوائي على أساس نتائج األبحاث العلمية   تقدم لجنة األدويةبالعالج 

  الصحيحة والتجارب السريرية ذات الصلة 

  يالتحاد غرف األطباء األلمان يالمجلس االستشاري العلم
من العديد من العلماء من  التحاد غرف األطباء األلمانييتكون المجلس االستشاري العلمي 

إلدارة اتحاد الغرف  تقديم المشورة مھمةالمجلس االستشاري يتولى مختلف المجاالت الطبية. 
و قواعد القوانين  إجراء عداد وإب الخاصة األسئلة الطبية والعلمية بخصوص األطباء األلماني

إدارة اتحاد غرف األطباء األلماني  من بتكليفممارسة المھنة الطبية. ويتولى المجلس ايضا 
أخذ مع  المختلفةالخاصة بالموضوعات ات او التوصيات التصريحات واالرشادمعالجة 

  الجوانب األخالقية في االعتبار. 


