
             

 

 

 

 

 

 

 عٓ اسزفسبس أٚ سؤاي أٞ ٌذ٠ه وبْ إرا رىٍُ اٌظس١خ، سعب٠زه فٟ ِشزشوب وٓ

  .اٌظس١خ زبٌزه
 ِٗب اٌزٞ ٠دت أْ رعشف: 

  .(رشخ١ض اٌّشع )اٌّشبوً اٌظس١خ اٌزٟ رعبٔٝ ِٕٙب  .1
 .اٌعالج أٚ اإلخشاء أٚ اٌفسٛطبد اٌزٟ سٛف ردشٜ ٌه  .2
 .اٌذٚاء اٌزٞ ٠ّىٓ أْ رزٕبٌٚٗ ٚو١ف رزٕبٌٚٗ .3
  .رع١ٍّبد ثعذ اٌخشٚج ِٓ اٌّسزشفٝ ٚطشق اٌّزبثعخ  .4

 :إليك بعض الطرق الجيدة لكي تطرح األسئلت على الفريك الطبي وفريك التثقيف الصحي 

          

 هل ٌمكىك أن تخبروً بالمزٌذ عه مرضى ؟  
 ما هو الغرض مه الفحص أو العالج ؟                       
 ما الذي ٌجب أن افعله لكً أكون مستعذ قبل الفحص وبعذ الفحص ؟   
 هل تم التوقٍع بالموافقة على إجراء الفحوصات مه المرٌض أو أهله؟  

             

 ِب اٌزٞ ٠دت أْ افعٍٗ عٕذِب ار٘ت إٌٝ إٌّزي ؟ 
 وهل لطعامً أي تفاعل مع األدوٌة ؟ِب ٘ٛ اٌطعبَ اٌزٞ ٠دت أْ أرٕبٌٚٗ ؟ 
  ؟ ِزٝ ٠ّىٕٕٟ اٌعٛدح إٌٝ عٍّٟ ٚاٌٝ ز١برٟ اٌطج١ع١خ  

          

 

                                  

 

 

 

 

 

     

 



 

 ٌّبرا ٠زُ عًّ لسطشح ثبٌمٍت؟ ِٚب ٟ٘ لسطشح اٌمٍت ؟

 و١ف١خ االسزعذاد ٌٍمسطشح ؟ِبرا ٠زُ ثعذ فسض اٌمسطشح ؟

 ِب ٘ٛاٌزٛس١ع ثبٌجبٌْٛ ٚاٌذعبِخ اٌشش٠ب١ٔخ ؟                             

 ِب ٟ٘ ِؼبعفبد لسطشح اٌمٍت ؟  

 ً٘ ٠ّىٓ عًّ لسطشح ٌٍمٍت ٚأأ زبًِ ؟

 وُ عذد اٌششا١٠ٓ اٌّظبثخ؟

 ِب ٟ٘ خشازخ رٛط١ً اٌششا١٠ٓ اٌزبخ١خ ؟

 ِب ٟ٘ ِخبطش اٌدشازخ ؟  

 ِبرا ثعذ خشازخ اٌمٍت؟

    

   ِب٘ٛ رأث١ش ٘زا اٌذٚاء ؟    

   وُ زجخ دٚاء ٠دت أْ أخز٘ب ٚوُ ِشح ؟

 ؟  ِب ٟ٘ األعشاع اٌدبٔج١خ 

 

                                     : 

  ٟاخجش أفشاد اٌفش٠ك اٌّعبٌح عٓ األِشاع اٌزٟ أطبثزه فٟ اٌّبػ. 

 ٟازؼش وً األد٠ٚخ اٌزٟ رأخز٘ب ِعه إٌٝ اٌّسزشفٝ أٚ اٌّٛعذ اٌطج. 

  ٌسّب٠زه ٠دت أْ ٠عشف اٌفش٠ك اٌطجٟ وً األد٠ٚخ اٌزٟ رأخز٘ب الْ ٕ٘بن ثعغ األد٠ٚخ عٕذِب رزسذ فٟ خسّه

 .رسذس رأث١ش سٍجٟ

 َاخجش اٌفش٠ك اٌطجٟ إرا وبْ ٌذ٠ه أٞ زسبس١خ ِٓ دٚاء أٚ طعب. 
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 .أعشاع اٌسسبس١خ لذ رشًّ طفر خٍذٞ أٚ طذاع أٚ طعٛثخ فٟ اٌزٕفس أٚ اٌشعٛس ثبإلغّبءأْ 

 

 

 



 

 

 

 :شٟء ِٓ أه رفُٙ وً رزأوذ عٍٝ لذس اسزطبعزه ززٝ األسئٍخ رسبي اٌعذ٠ذ ِٓ أْ      ع١ٍه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زظٍذ ع١ٍٗ ؟                  اٌزِٞب٘ٛ اٌعالج  

 إٌّزي ؟ إًٌٝ٘ سٛف رظشف عالج لجً عٛدره  

 ٚو١ف رزظشف ِعٙب ؟ إ١ٌٙب رٕزجٗ أْ ٠دت اٌزٟ األعشاع ِٟ٘ب  

ً٘ س١مَٛ شخض ِب ثعًّ خطخ ِعه ٌٍشعب٠خ إٌّز١ٌخ ؟  

 اٌدبٔج١خ ؟ األعشاع ٟ٘ ِٚب رأخزٖ ٚو١ف رأخزٖ دٚاء سٛف أٞ 

 ؟ رأوٍٙب أْ ال ٠ّىٓ اٌزٟ األٔٛاع ٟ٘ ِٚب رأوٍٙب أْ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌطعبَ أٔٛاع ِٟ٘ب  

  ؟ل١بدح اٌس١بسح أٚ اٌش٠بػخ إٌٝ أٚ اٌعًّ إٌٝ أٚ اٌعبدٞ ٔشبطٟ إٌٝ اٌعٛدح ٠ّىِٕٕٟزٝ  

 ٌّزبثعخ اٌسبٌخ ؟ رأخز٘ب أْ ٠دت اٌزٟ اٌّٛاع١ذ ِٟ٘ب  

 . ٠سزٜٛ عٍٝ  ششذ اٌسبٌخ اٌطج١خ ٌه ٚاٌزٞ ِٓ اسزالَ ٍِخض اٌخشٚج اٌخبص ثه رأوذ 

 

 

 

 

   

 إٔٙب طسزه اشزشن ِعٕب

 رأوذ عٍٝ أه عٍُ ثّب ٠دت أْ رفعٍٗ عٕذِب رعٛد إٌٝ ِٕزٌه ثعذ اٌخشٚج ِٓ اٌّسزشفٝ أٚ ِٓ اٌّٛعذ اٌطجٟ

 

 



 

 

 

 :        سٛف رخؼع ٌجعغ اٌفسٛطبد ا١ِٛ١ٌخ  

 سٛف ٠زُ عًّ رخط١ط ٌٍمٍت طجبزب أْ ٌُ ٠ىٓ عذح ِشاد فٟ ا١ٌَٛ زست 

 .   اٌسبٌخ اٌطج١خ ٚزست أٚاِش اٌطج١ت 

 سٛف ٠زُ سست رسب١ًٌ ١ِٛ٠ب طجبزب أْ ٌُ ٠ىٓ عذح ِشاد فٟ ا١ٌَٛ خبطخ 

 .ٚرٌه ٌالطّئٕبْ عٍٝ ٔسجخ اٌس١ٌٛخ ٌذ٠ه(ا١ٌٙجبس٠ٓ)    إرا وٕذ رأخز أد٠ٚخ ِس١ٍخ ٌٍذَ ٚس٠ذ 

 .ا٠بَ أْ ٌُ ٠زُ رغ١١ش٘ب لجً رٌه3سٛف ٠زُ رشو١ت وب١ٔٛال ٚس٠ذ٠خ ٠ٚزُ رغ١١ش٘ب ثعذ 

ٌسسبة و١ّخ اٌجٛي ٚخبطخ اٌّشػٝ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ِشبوً فٟ . سٛف ٠طٍت ِٓ ثعغ اٌّشػٝ اٌزجٛي فٟ ثزٌه 

 . اٌىٍٝ فشخبء االٌززاَ ثزٌه 

 .ِشاد ١ِٛ٠ب أٚ أوثش زست اٌسبٌخ اٌطج١خ4سٛف ٠زُ عًّ رس١ًٍ سىش ٌّشػٝ اٌسىش  

  .٠دت أْ رسأي عٓ اسُ اإلسزشبسٜ اٌّعبٌح ٌه  

 

 .سخبء عذَ رٕبٚي أٞ أد٠ٚخ أخشٜ ثذْٚ عٍُ اٌطج١ت أٚ اٌزّش٠غ                 

 .               سخبء عذَ إزؼبس أوً ِٓ خبسج اٌّسزشفٝ ٚرٌه ٌؼّبْ طسزه 

                سخبء االٌززاَ ثّٛاع١ذ اٌز٠بسح ٚعذَ وثشح اٌز٠بسح عٕذ اٌّش٠غ فال رؼ١ع أخش 

   .               اٌز٠بسح ثبإلطبٌخ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 


