
 تمكين املريض

 تمكين املريض:

 مقدمة عن تمكين املريض 

 تمكين املريض في أخذ رأي طبي اخر  .1

 تمكين املريض في أخذ موافقته قبل العالج )اإلذن الطبي( .2

 كيف تكون مريض متمكن )فعال( .3

 ما هو تمكين املريض؟

القرارات فيما يتعلق بصحته في القضايا التي يرى أنها تمكين املريض هو قدرة املريض على التحكم في حالته الصحية واتخاذ 

 .مهمة

ن هو املريض الذي ال ينظر إليه فقط كمستخدم للخدمات الصحية، بل يتم التعامل معه كشريك في القطاع 
ّ
املريض املتمك

 الصحي.

ن والفّعال هو الذي:
ّ
 املريض املتمك

 .يفهم حالته الصحية وتأثيرها على الجسم •

 قادر على املشاركة في صنع القرار مع مقدم الرعاية الصحية.يشعر بأنه  •

 بالخطة العالجية  يشعر بالقدرة على اتخاذ قرارات. تختص •

 يفهم الحاجة إلى إجراء التغييرات الالزمة على نمط حياته الصحية. •

 يطرح أسئلة على مقدمي الرعاية الصحية. •

 .الحاجة لذلكيتحمل مسؤولية حالته الصحية ويبحث عن الرعاية عند  •

 يبحث عن املعلومات بشكل فّعال ويقيمها ويستخدمها. •

 آخرتمكين املريض في أخذ رأي طبي أوال: 

 الرأي الطبي اآلخر 

الرأي الطبي اآلخر هو عندما يقوم طبيب اخر بخالف طبيبك األساس ي، بمراجعة ملفك الطبي ونتائج الفحوصات ليقدم لك 

رأيه في التشخيص والعالج. قد يتضح أن رأي الطبيب اآلخر هو نفس رأي طبيبك األساس ي أو أنه قد يوحي بنهج مختلف أو 

 يل ملشاكلك الصحية أو قد يقدم لك خطة عالجية مختلفة. يتضمن توصيات إضافية. قد يكون لديهم تفسير بد

 



 فيما يلي بعض األسباب التي تجعلك تفكر في البحث عن رأي ثان قبل اتخاذ أي قرارات بشأن خطة العالج:

ن ومسيطر
ّ
 شعور بأنك مريض متمك

جميع خيارات العالج املتاحة لديك، من خالل السعي للحصول على رأي طبي آخر، ستصبح بطبيعة الحال أكثر اطالًعا على 

وحتى يكون لديك تعامل أفضل مع اآلثار الجانبية املحتملة لكل منها. يقول العديد من املرض ى إن معرفة املزيد عن حالتهم 

 .وعالجهم يساعد على الشعور بتحكم أكثر في صحتهم والتأكد من اتخاذ القرار األفضل

 الثقة وراحة البال

لرأي الطبي اآلخر على اختيار الخطة العالجية الصحيحة، وإذا وافق الطبيبان على مسار العالج، فسوف يمكن أن يساعدك ا

 تشعر بثقة أكبر في خطتك العالجية.

 في حال قال لك طبيبك ال توجد خيارات آخرى 

ة، فقد يكون هناك طبيب إذا قال أحد األطباء أنه من املحتمل أال تستجيب حالتك للعالج، أو تكون اختياراتك محدودة للغاي

آخر على دراية بخيارات إضافية غير معروفة ألول مرة ويستكشفها معك. ليس لديك ما تخسره وكل ش يء تكسبه من خالل 

 البحث عن رأي طبي آخر.

 ابحث عن الطبيب الذي يناسبك

 
ً
 بالتعامل مع الطبيب يفهم معظم األطباء أن للمرض ى الحق في الحصول على رأي طبي آخر وأحيانا

ً
يشجعونه. أنت لست ملزما

األول الذي تراه، إذا شعرت أن طبيًبا آخر يلبي احتياجاتك بشكل أفضل. عند مقابلة طبيب جديد، انتبه للممرضات وموظفي 

 املكاتب والبيئة للتأكد من اختيار أفضل فريق لعالجك.

 اكتشاف خيارات العالج البديلة

 أو ال يمكن لجميع املستشفيا
ً
ت واألطباء الوصول إلى خيارات العالج نفسها. يمكن أن يقودك الرأي الثاني إلى عالج أكثر تقدما

 إلى عالج آخر يناسب احتياجاتك الفردية.

 املخاوف من الرأي الطبي اآلخر

 قد يشعر بعض املرض ى بالقلق من تعرض الطبيب الرئيس ي لإلهانة إذا قررت طلب رأي طبي آخر.

الجيد أنك تريد البحث عن رأي طبي آخر وسيشجعك على القيام بذلك حتى تشعر بالراحة واالطمئنان قبل  سيفهم الطبيب

 بدء العالج. ضع في اعتبارك أنه من املحتمل أن يفعلوا ذلك إذا كانوا في وضعك كمريض.

ئية حول كيفية املض ي قدًما في الصدق مهم في عالقة طبيبك / املريض، لذلك من الجيد إبقاء طبيبك على علم بخياراتك النها

 الرعاية.



تذكر، إذا تعرض الطبيب لإلهانة من اختيارك للحصول على رأي طبي آخر أو الضغط عليك بأي شكل من األشكال، فقد ال 

يكون الخيار األفضل للتعامل معه في املستقبل. ثبت أن الضغط النفس ي اإلضافي بين األطباء واملرض ى يمنع املرض ى من 

 بأسرع ما يمكن. الشفاء

 كيف تستعد ملوعدك مع الرأي الطبي اآلخر 

يوافق األطباء الخبراء ومرض ى السرطان على أن الحصول على رأي طبي آخر أمر بالغ األهمية، حتى لو كنت سعيًدا للغاية 

 بفريقك الطبي األساس ي. إنها صحتك وحياتك؛ اعتني بنفسك!

يد عن املرض وخيارات العالج. ما سوف تتعلمه أيًضا سيساعدك على التواصل سيساعدك الرأي الطبي اآلخر في معرفة املز 

 بذكاء مع فريقك الطبي للحصول على أفضل رعاية شخصية.

إليك بعض النصائح ملساعدتك في وألن هناك احتمال وجود أخبار سيئة وفزع من تلقي معلومات مربكة يصعب فهمها. 

 الطبي اآلخر:تحقيق أقص ى استفادة من موعدك في الرأي 

 االستعداد مقدما

 خطط ألخذ صديق موثوق به أو أحد أفراد أسرتك معك

٪ فقط وأقل عندما تتعرض للضغوط. لن تتذكر كل ما يقال خالل املوعد.  10هذا أمر بالغ األهمية. االحتفاظ بالذاكرة هو 

 نك مناقشةيجب أن يكون معك شخص ما ليساعدك في الحفظ والتذكر واالستيعاب. بعد ذلك يمك

النقاط الرئيسية مع هذا الشخص اآلخر للتأكد من سماعك لك نفس املعلومات، وتصفح الخيارات، وإذا لزم األمر، طلب 

 مدخالتهم وآرائهم.

 سجل املحادثة

اسأل الطبيب إذا كان يمكنك تسجيل املحادثة. اسحب هاتفك الذكي وسجله! ثم يمكنك تشغيله في وقت فراغك ومناقشته 

لتك والشخص الذي رافقك إلى املوعد. يمكنك بعد ذلك معالجة القضايا الرئيسية، وإعادة تشغيل املناقشات الهامة مع عائ

 وعدم تفويت أي ش يء!

ا
ً
 فكر في األسئلة التي يجب طرحها وكتابتها مسبق

د نفسك لهذا ال أحد يفكر ويتحدث في نفس الوقت ويفعل ذلك بفعالية. لذلك، خطط للمستقبل واكتب أسئلتك إلعدا

 املوعد. فمثال:

 تأكيد التشخيص •

 ما هي الخطوات التالية؟ •



 ما هي خيارات العالج الخاصة بي وهل يتفق طبيب الرأي اآلخر مع خيارات العالج التي قدمها الطبيب األساس ي؟ •

 ما هي اآلثار الجانبية لخيارات العالج؟ •

مرضك. باتباع اإلرشادات املذكورة أعاله، يمكنك أن تصبح أكثر خالصة القول: أنت لست بحاجة إلى أن تصبح خبيرا طبيا في 

 دراية التخاذ قرارات مستنيرة بشأن طريقك إلى تحسين الصحة ونوعية الحياة.

افقته قبل العالج )اإلذن الطبي( ثانيا:  تمكين املريض في أخذ مو

 تعريف اإلذن الطبي 

 موافقة املريض أو َمن يمثله أو ولّيه للمنشأة الصحية واملمارسين الصحيين على اإلجراءات الطبية 

 طريقه التعبير عن اإلذن الطبي 

 اإلذن باللفظ الصريح: )مثل أن يقول املريض أذنت بإجراء عملية جراحية أو فحص معين(. .1

خل طبي معين، ثم يتبين أن سبب املرض غير ما أذن اإلذن غير الصريح: )مثل أن يأذن املريض إلجراء فحص أو تد .2

به؛ فيتم اتخاذ اإلجراء الطبي املناسب بناء على اإلذن غير الصريح(، مع تقييد ذلك بما يحافظ على تحقيق الغرض 

 الصحي في سبيل شفاء املريض.

 اإلذن باإلشارة: )مثل أن يهز املريض رأسه؛ كعالمة على رضاه(. .3

 أن يكتب املريض موافقته على اإلجراء الطبي دون أن يتلفظ(. اإلذن بالكتابة: )مثل .4

إجراءات  مثال اإلذن الطبي املكتوب يكون في اإلجراءات التي فيها خطورة أو خشية حصول آثار جانبية على املريض

 الغسيل الكلوي.

ويلزم توثيق ذلك في امللف الطبي  * كل ما يدل على رضا املريض وموافقته فهو كاٍف في حصول اإلذن على اإلجراء الطبي. 

 للمريض

 * ال يصح االستناد إلى سكوت املريض باعتباره إذًنا في اإلجراء الطبي.

 املرض ى الذين ال ُيعتد بإذنهم:

 القاصرون  .1

 عليهم.فاقدو الوعي أو املغمى  .2

 فاقدو األهلية العقلية. .3

 املصابون باألمراض العقلية ذهانيه كالفصام. -أ

 املصابون بأمراض إعاقات ذهنية أو أمراض خرف تؤثر بشدة على مدى إدراكهم، ومنهم: -ب



ا. )بدرجات متوسطة إلى شديدة( -ت ُفون عقليًّ ِّ
ّ
 املتخل

َرف. -ث
َ
 املصابون بالخ

 :تفويض اإلذن الطبي وتوكيله للغير

ض املريض وتوكيله غيره في اإلذن الطبي، لكن يشترط أن يكون املوكل والوكيل أو املفوض أو املفوض إليه جائزي يصح تفوي

 التصرف، ولهما أهلية مباشرة اإلذن الطبي، وأن يكون اإلجراء الطبي مأذوًنا فيه شرًعا.

 الحاالت الخاصة لإلذن الطبي: 

 حاالت إنقاذ الحياة والحاالت الحرجة: .1

د حياة املريض، أو قد تؤدي لفقدان عضو من جسده أو فقدان منفعته، فيجوز عند  وجود مرض أو إصابة تهّدِّ

للطبيب تجاوز أخذ اإلذن الطبي وعالج املريض بدون أخذ موافقته، ويلزم توثيق ذلك في امللف الطبي للمريض 

  ه عند حضورهموإخباره بكافة اإلجراءات املتخذة بعد عالجه أو شرحها ملن يمثله من ذوي

 اإلذن الطبي للمرأة الحامل:  .2

يؤخذ اإلذن الطبي لعالج املريضة الحامل منها إذا توفرت لديها األهلية الكاملة لذلك، وال يجوز تجاُوزها، ولها أن 

ا، أو غير 
ً
هم؛ إذا تختار َمن يمثلها في إعطاء اإلذن الطبي؛ كاألب أو األخ أو الزوج أو غيرهم من األقارب ذكوًرا أو إناث

 .ثبت توكيلها لهم

 اإلذن الطبي للمريض النفس ي: .3

يعامل املريض الذي لديه اضطرابات نفسية معاملة بقية املرض ى ويجب طلب اإلذن الطبي من املريض النفس ي 

كالقدرة على الفهم الكامل للمعلومات  شروط معينةلكافة التدخالت العالجية إما مشافهة أو كتابة لكن بتوفر 

 املقدمة له عن املرض والخيارات العالجية.

 صم والبكم، ومن يصعب التواصل معهم:اإلذن الطبي للمرض ى ال .4

يتوجب على الفريق الصحي بذل أقص ى الجهود للتواصل مع املرض ى الصم أو البكم؛ من خالل املختصين في لغة 

اإلشارة أو من خالل وسائل التواصل املتاحة، وفي حال تعذر ذلك يتم أخذ اإلذن الطبي من ولي أمر املريض أو َمن 

 يمثل املريض.

 يض في اإلذن الطبيحقوق املر 

املريض له الحق في اختيار الطبيب املعالج بحسب إمكانيات املنشأة الصحية املتاحة وسياسة العمل املتبعة في  •

  .توزيع الحاالت على االطباء

يحق للمريض العالج الالزم لحالته، واحترام حقه في الرفض والتدخل في حالته في حالة الدواعي إلنقاذ الحياة  •

ا من اإلجراءات الطبية.  والتدخل االسعافي او العالج االلزامي. عدم إهماله إذا رفض أيًّ

 معرفة البدائل العالجية األخرى املتاحة في نفس املنشأة، أو في غيرها بحسب املعلومات املتوفرة للفريق املعالج •

 .ة املناسبةيحق للمريض أخذ رأي طبي من طبيب آخر بحسب إمكانيات وتوفر الخدمات الصحي •

 يشرح للمريض جميع املضاعفات املتوقعة مع نسبة حدوثها،  •



 .إعطاؤه مهلة زمنية مناسبة للتفكير قبل اتخاذ قرار باإلذن الطبي وبما يتناسب مع حالته •

 إلغاء اإلذن باإلجراء الطبي بعد توقيعه. •

 :واجباته في اإلذن الطبي

 كان بالقبول أو بالرفض.وجوب التوقيع على نموذج اإلذن الطبي سواء  •

 ضرورة القراءة املتأنية لإلقرار، وفهم اإلجراءات الطبية، واالستفسار عنها قبل التوقيع. •

ضرورة إفصاح املريض أو من يمثله أو وليه عن املشكالت الصحية والتاريخ املرض ي الذي يؤثر على اإلجراء  •

 .الطبي

 إلجراء الطبي.االلتزام بالتعليمات الطبية املتعلقة والالزمة ل •

 

 كيف تكون مريض متمكن )فعال( ثالثا:

ن؟
ّ
 ماذا يعني أن تكون مريض متمك

غالبا ما يتم استخدام مصطلح "تمكين املريض" للتأكيد على أهمية جعل املريض متحكم بشكل أكبر فيما يخص صحته. 

ّف منظمة الصحة العاملية تمكين املريض بأنه "عملية يكتسب الناس من 
عرِّ

ُ
خاللها سيطرة أكبر على القرارات واإلجراءات ت

التي تؤثر على صحتهم". يعود هذا التحول في جزء كبير منه إلى استخدام التكنولوجيا التي تسهل زيادة وصول املرض ى إلى 

 .املعلومات عبر اإلنترنت، ومشاركتها مع الجميع، وتطبيقات األجهزة املحمولة

 لتمكين املرض ىاملكونات األساسية السبعة 

 املعلومات .1

املعلومات أساسية لعملية تمكين املريض. يتخذ املرض ى أفضل القرارات عند التزود باملعلومات الصحيحة. التخاذ 

 قرارات سليمة حول العالج، يجب أن نتمكن من الوصول إلى املعلومات الالزمة ذات الصلة التخاذ تلك القرارات.

 علومات الصحيحة، في الوقت املناسب، والتي يتم تقديمها بالطريقة الصحيحة،تظهر األبحاث أن الوصول إلى امل

يؤدي إلى زيادة رغبة املريض وقدرته على القيام بدور أكثر فعالّية في صنع القرار. يعد االتصال املفتوح والشفاف 

ا رئيسًيا لتمكين املريض.
ً
 والوصول إلى السجالت الطبية الخاصة باملريض محرك

 الصحي  التثقيف .2

في حين أن الوصول إلى املعلومات هو املحرك الرئيس ي ملعلومات املريض، يتم تعريف التثقيف الصحي على أنه "قدرة 

الفرد على الحصول على املعلومات والخدمات الصحية األساسية الالزمة والتعامل معها وفهمها التخاذ القرارات 

 الصحية املناسبة."

 الثقافة الرقمية .3

افة الرقمية بأنها "القدرة على العثور على املحتوى واستخدامه ومشاركته وإنشائه باستخدام تكنولوجيا تعرف الثق

 املعلومات واإلنترنت".

 الكفاءة الذاتية .4



الكفاءة الذاتية، وعالقتها بالرعاية الصحية، هي اإليمان بقدرتك على إحداث تغيير في النتائج حتى تتمكن من 

 تحقيق أهدافك الصحية الشخصية. 

ن واثق من قدرته على إدارة حالته الصحية. 
ّ
إن تطوير مفهوم التحكم بصحتك هو في حد ذاته تمكين. املريض املتمك

ن أين تذهب أو ماذا تفعل بعد ذلك، سوف تشعر بأهمية طرح أسئلة ملقدم الرعاية عندما تكون غير متأكد م

 الصحية.

 االحترام املتبادل .5

يعد مقدم الرعاية الصحية هو نقطة االتصال األكثر أهمية بالنسبة للمريض والنظام. وتمكين املريض غالًبا ما 

نهج التمكين، من املهم أن تكون العالقة بين املريض يتأثر بالعالقة بين املريض ومقدم الرعاية الصحية. في صميم 

 ومقدم الرعاية الصحية كالشراكة. 

ه املريض. على الرغم من أن 
ّ
هذا هو مفهوم الشراكة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين خبرة الطبيب مع ما يفضل

اء بالتجربة. تدور عملية التمكين مقدمي الرعاية الصحية هم الخبراء في معرفتهم باملرض، إال أن املرض ى هم الخبر 

 حول تبادل املعرفة والخبرة على حد سواء لوضع أهداف جديدة والتعلم من بعضهم.

 صنع القرار املشترك .6

مفهوم الشراكة بين مقدم الرعاية الصحية واملريض يسمح التخاذ القرارات املشتركة للمحادثة التي تحدث بين 

رعاية الصحية مًعا. وتشمل األمثلة القرارات املتعلقة بالجراحة واألدوية املريض والطبيب للوصول إلى خيار ال

واإلدارة الذاتية والفحوصات واالختبارات التشخيصية. تكون النتائج الصحية أفضل في املرض ى الذين يشاركون 

 بشكل أكبر في اتخاذ القرارات بشأن عالجهم.

لطبيب معلومات حالية قائمة على األدلة حول خيارات العالج، في نموذج اتخاذ القرارات الصحية املشتركة، يقدم ا

 ووصف املخاطر والفوائد، ويعبر املريض عن تفضيالته وقيمه.

 بيئة تسهيل .7

ف ليندا فيرنون مشاركة املريض على أنها "تنشيط األصول الداخلية للشخص ودعمها لالستفادة منها على أفضل وجه."  ّ
عرِّ

ُ
ت

إن الحصول على الدعم يعد مكوًنا رئيسًيا في تمكين املريض. يود العديد من املرض ى تحمل املزيد من املسؤولية عن صحتهم 

يام بذلك. التمكين ال يحدث في فراغ: إنه عملية ثنائية االتجاه. يحتاج املريض إلى ورعايتهم، مع إعطاء الفرص والدعم للق

 نظيره في أخصائي الصحة الذي يرحب بمشاركة املريض ويعرف كيفية إنشاء بيئة رعاية صحية مواتية.

 


