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 انًوافقت انًستُيزة
 

 ما هً الموافقة المستنٌرة؟1.

 ...مفهوم الموافقة المستنٌرة2.

 ...وجهة نظر القانون للموافقة المستنٌرة3.

 ...الكفاءة4.

 قٌاس الكفاءة5.

 ...األطفال و الموافقة المستنٌرة6.

 ....المرٌض ناقص األهلٌة7.

 

 

 



 واجباث انطبيب َحو انًزيض

 احترام المرٌض -أوال 

 ضمان خصوصٌة المرٌض -ثانٌا 

 الرعاٌة الشاملة للمرٌض –ثالثا 

 احترام استقاللٌة المرٌض –رابعا 
 تبصٌر المرٌض بطبٌعة مرضه -خامسا 

 حماٌة مصلحة المرٌض -سادسا 

 كتمان سر المرٌض -سابعا 



 احتزاو استقالنيت انًزيض
 

ال ٌجوز معالجة المرٌض دون رضاه . 

 

فٌما عدا: 

.I وٌتعذر فٌها الحصول على تدخال طبٌا طارئا الحاالت التً تتطلب

 الموافقة ألي سبب من األسباب ، 

.II مرضه معدٌا  كانأو إذا 

.III أو السالمة العامة مهددا للصحة أو  . 



 احتزاو استقالنيت انًزيض
و ٌتحقق رضاء المرٌض  : 

 

.A  إن كان كامل األهلٌة وفقا للقانون ،  الضمنٌةأو  الشفهٌةبموافقته 

.B وبموافقة أحد أقربائه من الدرجة األولى و حتى الدرجة الثالثة فً حالة
 كونه قاصًرا أو فاقًدا للوعً أو فاقًدا ألي شرط من شروط األهلٌة ، 

 

ًو تكون الموافقة كتابٌة ف 

.A العملٌات الجراحٌة 

.B و كذلك فً العالج 

.C و الفحوصات التً قد تنجم عن أي منها آثار جانبٌة. 



 احتزاو استقالنيت انًزيض
 معٌن دون موافقته  عالجالمرٌض على  ٌرغمعلى الطبٌب أن ال 

 التً ٌقبلها المرٌض ٌقدم البدائل وعلٌه أن. 

 

 ٌشرح له اآلثار المترتبة على فً حالة رفض المرٌض للعالج أن  الطبٌبعلى

 والتطورات المرضٌة المترتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة ، عدم تناوله للعالج 

 ٌوقع الطبٌب وهٌئة  رفضهوفً حالة ٌسجل إقرار المرٌض، كما علٌه أن

 .التمرٌض على ذلك فً الملف الطبً حتى ٌخلً الطبٌب مسئولٌته 

 

 على بٌانات فً الملف الطبً دون الطبٌب أن ال ٌرغم المرٌض على التوقٌع على

 .رضاه 



 حقوق انًزيض وانعائهت
1 .الحقوق األساسٌة 

2 .حق المشاركة فً صنع القرار 

3 .حق منح الموافقة المستنٌرة 

4 .حق تدبٌر الشكاوى والمعضالت 

5 .حق التعامل مع عاملٌن مدربٌن 

6 .الحقوق المتعلقة بالبحوث الطبٌة 

7 .الحقوق المتعلقة بالتبرع باألعضاء 



 انًوافقت انًستُيزة
 عند أول مقاربة جراحٌة ٌكون طالب الطب قلقٌن بخصوص موافقة

 .المرٌض

ًضرورة أخذ موافقة المرٌض خطٌا من قبل األطباء كإجراء أساس. 

 

ًللمرٌض الكفء حق رفض الفحص الطب 

                        ورفض االستقصاءات 

                        ورفض المعالجة 



 انًوافقت انًستُيزة

 موافقة المرٌض أساسها األخالقً 

 

 ،هو جوهر العالقة بٌن الطبٌب والمرٌض

                     

 وهً مفتاح اختبار درجة احترام استقاللٌة المرٌض   

 

 مبدأ احترام استقاللٌة المرٌضٌستند مفهوم الموافقة المستنٌرة على. 



 انًعاييز انثالثت األساسيت نهًوافقت انصانحت

الموافقة الصالحة 
Valid 

Consent 

1- Informed  

 ُمَبلَّغة

2- Competent 

 صادرة عن كفء 

3- Voluntary  

 طوعٌة



  Valid Consent انًوافقت انصانحت 
لتكون الموافقة صالحة 

 

 .ٌكشف المعلومات للمرٌضأن  الطبٌبفعلى                 1.

 .ذو أهلٌة، كفء، المرٌض واع               2.

 .وطواعٌة ٌتخذ القرارالمرٌض ٌفهم المعلومات                3.



 Assentوانًصادقت  Consentانًوافقت 
 ًنمط من أنماط األفعالالموافقة المستنٌرة ه. 

 

 الموافقة والمصادقةبٌن  التفرٌقٌجب 

                                   Consent & Assent 

 
بل ..... ٌجب أال ٌصادق المرٌض 

 .ٌوافق وٌعطً الطبٌب خصوصا الموافقة ببدء الخطة الطبٌة            

  
 دون تمحٌص ٌصادقعن المرٌض الذي  ٌختلفالطبٌب بخٌاراته  ٌفوضمرٌض 

 

 



 االستقالنيت انذاتيت

االستقاللٌة الذاتٌة للمرٌض تعنً وجود عملٌتٌن: 

 

 عن أخذ قراراته مسؤوالً ٌجب أن ٌكون المرٌض 1.

 

 تلك المسؤولٌة إلى الطبٌب ٌنقلثم أن 2.

 



 سنة  18< بالغ

 (لٌس هناك موافقة بالوكالة للبالغٌن بما فٌهم غٌر كاملً األهلٌة)

 مؤهل التخاذ القرار

المرٌض ٌرفض أي معالجة وحتى المعالجة المنقذة  -
وإال أي تدخل ٌعد ، موافقة المرٌض ضرورٌة . )للحٌاة

 ( Batteryاعتداء 

 

 

وإال )ٌجب إعطاء المرٌض معلومات عن طبٌعة اإلجراء  -

 ،  (  Batteryٌعد اعتداء 

،  ومعلومات عن اآلثار الجانبٌة العامة أو الخطٌرة
وإال ٌعد إهماال )والبدائل المنطقٌة ، والفوائد

Negligence   ) 

 غٌر مؤهل التخاذ القرار

على الطبٌب التصرف حسب أفضل أولوٌات  -
 .  المرٌض

 .وهذا حكم والتزام مهنً

 

 

األقارب واألصدقاء هم مصادر معلومات  -
ولكنهم ال ٌستطٌعوا ، الحكم بأفضل األلوٌات

 إعطاء الموافقة



 Batteryاالعتداء  
 

 واألضرار الناجمة عنه ٌعاقب ، اعتداءٌعتبر مالمسة شخص دون موافقته

 .وبالحاالت الشدٌدة القانون الجزائً، القانون المدنًعلٌها 

 

 ( بشكل خاص لكنها طلبت ، على فحص بطنها تحت التخدٌرمرٌضة وافقت

 .عدم إجراء جراحة

 (fibroidلكن الجراح استأصل ورماً لٌفانٌاً                               

 



  Negligenceاإلهًال   
 لٌأخذ القرار بالموافقة  للمرٌضكمٌة المعلومات المعطاة التركٌز هنا على

 ...(على الجراحة)

 

معلومات عن طبٌعة المعالجة 

فوائدها 

مخاطرها 

المعالجات البدٌلة الممكنة 

 

 ًوإال فان عدم تزوٌد المرٌض بتلك المعلومات ٌعد إهماال 

 

 



 يا انًعهوياث انواجب إعطاؤها 

 نتكوٌ انًوافقت صانحت ويقبونت

 ًطبٌعة اإلجراء الطب 

 ....... (،استئصال جزء من القولون بسبب التهاب رتوج شدٌد) 

 

 المرٌضة أننا سنجري شقا جراحٌا فً  إعالمعلٌنا  وجهة نظر االعتداءفمن
ثم إعادة ربط طرفً .... ،ثم استئصال جزء القولون المصاب.... بطنها

 وٌجب اإلخبار عن احتمال االستئصال الكامل..... ،االستئصال

 

 ضرورٌا من  فلٌسوالمعالجات البدٌلة ، والفوائد، المخاطرعن  إخبارهاأما
    .اإلهمالمن وجهة نظر  ضروريولكن ذلك   .وجهة نظر االعتداء



 يا انًعهوياث انواجب إعطاؤها

 نتكوٌ انًوافقت صانحت ويقبونت 

المخاطر والفوائد 
 

وقد ظن أن ، وكتفها وذراعها الٌمنى، سٌدة تعانً ألما متكررا فً  رقبتها
 ...ذلك بسبب انضغاط جذور عصبٌة شوكٌه

 

1أذٌة عصبٌة  مخاطر... التداخل الجراحً كان لتحرٌر الجذور العصبٌة المنضغطة-
 ...  وأذٌة الحبل الشوكً أقل.... ،2%

 

 تالً للجراحةبعجز مهم وشلل جزئً أن السٌدة أصٌبت  النتٌجةكانت  ... 

 

 إهمال< --ولكن الطبٌب لم ٌخبرها بالمخاطر   



 يا انًعهوياث انواجب إعطاؤها

 نتكوٌ انًوافقت صانحت ويقبونت 

ما مستوى المخاطر التً ٌجب على الطبٌب إعالم مرضاهم؟؟؟ 

     .... 10لحدود من الجٌد أال تخبر المخاطر %... 

 

 ماذا ٌجب على الطبٌب أن ٌفعل عندما ٌطلب المرٌض معلومات عن المخاطر؟؟؟ 

 قدر اإلمكان بحسب رغبة المرٌض االستجابةٌجب.... 

 

 الصٌغة القانونٌة لشكل الموافقة!!!... 

على الموافقة التوقٌعمع  خطٌا  .... 

   أن  ٌمكن الموافقة... الجواب طبعا ال.... لكن هل إجراء جراحة مع عدم التوقٌع غٌر قانونً؟؟؟
 .  ..شفهٌةتكون 

 

ًهً دلٌل على أخذها -2و ... للتأكٌد-1: الموافقة الخطٌة ه.. 

 ًالجراحة هنا  اجراءوٌصبح ... بعد توقٌعها فً أي وقت سحبهاللمرٌض  وٌمكن... لٌست عقداه
 .اعتداء

 

 

 



 يتى تكوٌ انًوافقت ضًُيت؟؟؟

 

 

 الفحص السرٌري.. التوتر الشرٌانً فحص ....للمرٌض  النبضأخذ  ... 

 

إعطاء الطبٌب ٌد المرٌض هً ضمنٌا موافقة ... 

 ألي إجراء تشخٌصً أو عالجً ضمنٌة موافقةوذلك.... 

 



 ...!!!شكم انًوافقت كتُاسل عٍ انًطانبت
 ماذا سٌجد أثناء الجراحة  ٌعرف وال....عندما ٌتدخل الطبٌب الجراح

 ....  مستجدات وموجودات مرضٌة غٌر محسوبة وغٌر متوقعة

فمن الضروري استئصالها لخطورتها على صحة المرٌض... 

 

المحكمة تؤٌد فعل الطبٌب....ورم لٌفانًووجد ... قٌصرٌة 

 

 تخشى ... قبلت بعمل جراحً صغٌر على الرحم... أوالد  4امرأة شابة ولدٌها

 فاستؤصل... متمزقالكن وجد رحمها ... الحمل لخوفها من تمزق الرحم

 ربحت الدعوى ضد الطبٌب    ... رغم أنها ال تعلم انه متمزق



 :انًوافقت عهى اإلجزاءاث انًُقذة نهحياة

 عًهيت استكشافيت

لم ٌعرف السبب... مرٌض بألم بطنً مزمن!!!... 

فتح بطن استقصائً ضروري 

والموافقة على استئصال ما هو ... أُعلم المرٌض أن السبب غٌر محدد

واكتشف ورما خبٌثا .. ضروري إلنقاذ الحٌاة وٌشكل خطرا علٌها

 ... كارسٌنوما

 

التصرف سلٌم وصحٌح للوقاٌة .. استؤصل الورم الخبٌث مع محٌط سلٌم

 من أذى خطٌر على المرٌض



 :انًوافقت عهى اإلجزاءاث انًُقذة نهحياة

 يوجوداث أضافيت

مرٌض بألم بطنً متقطع  ... 

 حصى مرارٌةاالستقصاءات أظهرت... 

 

 مما ٌعتقد انه وغٌر ذلك ، المرارة الستئصالكانت الموافقة على الجراحة

 ...ضروري

 

 فاستؤصل...سرطان رأس البنكرٌاس ُوجد   

 والموافقة موجودة....التصرف صحٌح 



 :انًوافقت عهى اإلجزاءاث انًُقذة نهحياة

 يوجوداث طارئت تصادفيه
الم بطنً حاد... 

 التهاب حاد للزائدة الدودٌة... 

 

 موافقة على الجراحة الستئصال الزائدة الدودٌة... 

 له باأللم البطنًال عالقة لكنه ... سرطان مبٌض وجد  ... 

 

(  ؟؟؟...هل صحٌح....)كأفضل أولوٌات المرٌضسرطان المبٌض  استؤصل 

هل التأخٌر ٌعرض المرٌضة لخطر مهدد للحٌاة؟؟؟ ... بحسب 

فهو غٌر صحٌح ... إذا ال... 

 

 خطرفهذا ...    فً أي وقت  تتمزقحٌث ٌمكن أن ...   أما إٌجاد أم دم أبهرٌة 
 ...  فاالستئصال هنا فعل صحٌح...         وال ٌمكن تأجٌله



 بعض األسس انًتعهقت بًوافقت انًزيض
 حتى لو كان الرفض ... المعالجة واإلجراءات الحق برفضله البالغ ذو األهلٌة والكفاءة

 .ٌؤدي للموت آو ألذٌة دائمة

 

 بأفضل األولوٌات لهٌجب التعامل معه البالغ عدٌم األهلٌة. 

 

 بل .... )موافقة عدٌم األهلٌة وٌعطًآو مفوض من قبل ال أحد ٌمكنه أن ٌتصرف كوكٌل
 (اعتبار أفضل األولوٌاتٌجب 

 

 18البالغ هو عند سن  

 

  الوالدٌن أوصٌاء وٌعطوا موافقة بالوكالة عن حٌث ٌعتبر  18القاصر ما دون سن
 ...  وهما ٌتصرفان تحت واجب قانونً بأفضل أولوٌات القاصر...   القاصر

 

  فالقاضً ٌقرر... وعندما ال ٌوافق الوالدٌن على أفضل أولوٌات القاصر.. 



 (انكفاءة)األههيت 
 :القدرات الضرورٌة لألهلٌة

 

 ...(مقدرات فكرٌة عقالنٌة وتقدٌر البدائل الممكنة)الفهم والتواصل 1.

 (ذاكرة قصٌرة لٌستبقً المعلومات وٌصنع القرار)االستنتاج والتشاور 2.

 ..(المفٌد والمؤذي ، النافع والضار، الجٌد والسًء)مجموعة من القٌم ومفهوم للجٌد 3.

 

ةمرٌض فصام ٌشكو من ساق نخر  ... 

خشٌة موت المرٌض من النخرة إذا لم تقطع الساققطع الساق النخرة ... ٌقترح الطبٌب... 

 ..المباشر على الحٌاةوافق على معالجة محافظة تغٌر الخطر الحالً  المرٌض       

 ...مرٌض الفصام على رفض المعالجة بأهلٌةللحكم أحال القضٌة للقضاء  المستشفى       

 .لرفض العالج مؤهلفهو على إدراك وحفظ المعلومات وربطها  قادر المرٌضاصدر أن  القاضً      



 يزاحم تقييى األههيت وانكفاءة 

التعرف على المعلومات  -1
 المتعلقة بالقرار

 تقٌٌم المقدرة الفكرٌة -2

تقٌٌم العوامل األخرى التً  -3
 ٌمكن أن تتدخل فً صنع القرار



 يزاحم تقييى األههيت وانكفاءة 
 

 :التعرف على المعلومات المتعلقة بالقرار1)

 

(المعالجة أو اإلجراء...) هل ٌوجد حاجة لصنع القرار... 

ما هً طبٌعة القرارات العاقلة المختلفة... 

ًمؤٌدات وأضداد أي قرار عقل... 



 يزاحم تقييى األههيت وانكفاءة 

 :تقٌٌم المقدرة الفكرٌة2)
 1/باعتبار أن المعلومات عّرفت بالمرحلة/ ، 

 

حدد إذا كانت القدرة العقلٌة قادرة على تنفٌذ العناصر الثالثة لعملٌة صنع القرار: 

.Iفهم المعلومات 

.II صدقٌة  المعلومات 

.IIIموازنة وترجٌح المعلومات والوصول للقرار 

 

اعتبار أن الشروط التالٌة خصوصا ٌمكن أن تتدخل بهذه المقدرة: 

.A (هذٌان)حالة ارتباك حاد 

.B (خبل)عته 

.Cعدم قدرة على التعلم 

.D   نفاس كورساكوف 

 



 يزاحم تقييى األههيت وانكفاءة 
 تقٌٌم العوامل األخرى التً ٌمكن أن تتدخل فً صنع القرار3)
 

األمراض العقلٌة: 

 الضالالت، التوهم   Delusions   

 اإلهالساتHallucinations 

االكتئاب : االضطرابات الفعالةDepression ، ًمرض هوس
   Manic illness أو جنون 

 

نقص فً النضج: 

ًأهلٌة القصر، ٌؤخذ باالعتبار كال النضجٌن العاطف  ،
 والمعرفً اإلدراكً 



 األطفال وانًوافقت
 

 18تحت ....قصر   

 

الوالدٌن هم األوصٌاء 

ًبحال الخالف مع الوالدٌن القاضً هو الوص 

 

التصرف معهم بأفضل األولوٌات 



 انًزيض عديى األههيت

ٌوجد أربع مقاربات محتملة ألخذ 
 :القرارات حول صحة هؤالء

1- 

أفضل 
 األولوٌات

2-  

التفوٌض 
 (الوكالة)

3-  

الحكم 
(  القضاء)

 البدٌل

4-  

تعلٌمات 
 متقدمة علٌا

توجٌهات سابقة )
،  للمرٌض افتراضٌة

 (وصٌة



 دور انعائهت
التً ٌود الطبٌب جمعها من أقرباء المرٌض.... ٌتمثل فً خمسة أنماط من المعلومات: 

 

 تعلٌمات واضحة محددة أعطاها المرٌض للعائلة1.

 

 نظرة عامة لقٌم المرٌض2.

 

 معلومات عن نوعٌة حٌاة المرٌض والنوعٌة المحببة له،3.

 

 رأي األقرباء باألفضل للمرٌض4.

 

خصوصا إذا كان هناك إجراء مخالف لرغباتهم فهو لن ... رأي األقرباء باألفضل لهم5.
 ٌكون األفضل للمرٌض

 



 شكراً للحضور واالنتباه


