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 الموافقة على األعمال الطبية
تساؤالت عملية

1. من الذي يجب أن تبلغ ؟ 

 Qui informer

أو  الويص  الرشعي،  نائبه  املريض،  إبالغ  يجب  األولوية 

االحتياجات  وذوي  لألطفال  بالنسبة  القانوين  املمثل 

الخاصة )1(.

يجب  ومتى  ؟  املريض  إبالغ  عليه  يجب  الذي  من   .2

تبليغه باملعلومات ؟

 Quand informer ? et qui doit informer

الطبيب وذلك قبل إجراء الفحص والهدف من ذلك هو 

وجود  عدم  وضامن  الفحص  رضورة  تأكيد  أو  تحديد 

مخاطر محددة، و يجب تقديم هذه املعلومات حتى لو 

كان املريض قد تلقاها بالفعل من طرف الطبيب املعالج 

أو طبيب آخر )2(.

3. كيف سيتم إبالغ ذلك؟ 

Comment informer ?

مكتوبة  وثيقة  تسليم  يتم  الشفوية  التفسريات  خالل 

موقعة مام يسمح، إىل حد ما، بإظهار أن املعلومات قد 

أعطيت، ولكن يبقى من الرضوري ضامن الفهم الكامل 

لهذه املعلومات. 

إعطاء  بني  احرتامه  يجب  زمني  حيز  هناك  هل   .4

املعلومات للمريض والحصول عىل املوافقة ؟

الوثائق املقدمة، وإتاحة  نعم حتى يسمح بقراءة وفهم 

الفرصة للمريض لطرح األسئلة التكميلية. 

5. كيفية زيادة فعالية املعلومات املقدمة. 

Comment augmenter l’efficience des informa-

tions transmises.

املوافقة عىل األعامل الطبية هي التزام قانوين تنظيمي إذ مل يعد بإمكان الطبيب أن يبارش أي عمل طبي، من تشخيص أو عالج، 

دون إذن املريض وموافقته، هذه املوافقة تقتيض تبصريه بوضعيته الصحية، وتنويره بجميع املعلومات أو املعطيات املتعلقة 

بالعمل الطبي أياًّ كان وآثار وعواقب هذا العمل املحتمل وقوعها )1(.

فيام يخص القضاء الفرنيس نصت محكمة النقض سنة 1951 عىل أن عبء اإلثبات يقع عىل عاتق املريض الذي كان عليه أن 

يثبت أن الطبيب مل يبلغه املعلومات الرضورية، لكن يف 25 فرباير 1997، عكست محكمة النقض عبء اإلثبات عىل الطبيب، 

وذلك "بكل الوسائل". 

وآثاره  املمكنة  والعالجات  مرضه  بتشخيص  املتعلقة  املعلومة  يف  املريض  2( حق  املادة   (  13-131 املغريب  القانون  وتناول 

املحتملة أو املتوقعة والنتائج املرتبة عن رفض العالج عىل أن تدون املعلومات السالفة الذكر يف امللف الطبي للمريض )1(.

من هنا تكمن أهمية املوافقة الطبية املسبقة املستنرية والتي سنحاول طرحها عرب اإلجابة عن تساؤالت عملية.
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يجب التحدث بلغة عربية سهلة وليس املصطلحات الطبية املعقدة مع 

تقديم الرسومات، ورقة تفسري، أفالم، فيديو...

6. كيفية التحقق من أن املعلومات املقدمة قد فهمت جيدا ؟ 

يطلب من املريض أن يلخص ما قيل، مساعدة املرافق وتكييف املعلومات 

اعتامدا عىل مستوى فهم املريض )2(.

7. كيفية اإلعالن عن املضاعفات. هل هذا خطأ أم هو أمر وارد؟ 

أثناء  قبل،  التواصل  وجود  لعدم  القضائية  املالحقات  من  العديد  ترتبط 

إعطاء  الطبيب  عىل  يجب  حيث  واملضاعفات  الحوادث  وقوع  بعد  أو 

باستخدام  وذلك  املناسبة.  العبارات  اختيار  مع  حدث  ملا  وتربير  تفسري 

لغة بسيطة، واحرتام لحظات صمت املريض وإعطائه فرصة التعبري عن 

مشاعره، وتشجيع األسئلة )3(.

كل هذا من أجل استعادة الثقة بني الطبيب واملريض:

ͳ	 التمييز عىل  القدرة  مع  وتكييفها  واضحة  املعلومات  تكون  أن  يجب 

والفهم. 

ͳ	 .رشح آليات املضاعفات وذلك بالرجوع لقواعد مامرسة املهنة

ͳ	 كفاءة عدم  أو  سيئة  األجهزة  قبيل  من  االفرتاضات  تجنب  وينبغي 

املساعد. 

ͳ	 .كام ينبغي تجنب تحويل املسؤولية إىل الزمالء، الوسائل أو املعدات

ͳ	 يجب إبالغ الطبيب املعالج يف أقرب وقت ممكن عن املضاعفات التي

حدثت. 

خامتة:

إعطاء املعلومات الطبية للمريض هو التزام قانوين يفرض عىل الطبيب.  

هذا اإلخبار والقدرة عىل إثبات أن املعلومات قد تم تبليغها فعال وفهمها 

هام أساس العالقة التعاقدية بني الطبيب واملريض. مع رضورة االحتفاظ 

بالسجالت الطبية وأخذ الوقت بني إعطاء املعلومات للمريض والحصول 

عىل املوافقة مع التأكيد عىل رضورة التكوين الطبي املستمر )4-1(.
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