ملاذا املامرس العام لديكم غري
رصح له بإصدار شهادة طبية؟
م ّ
أخطركم طبيبكم أنه ال ميكنه إصدار “شهادة طبية” (يشار إليها كذلك بشهادة الطبيب) .وهذا صحيح .ومبقتىض هذا اإلج راء ،فقد امتثل الطبيب
للقواعد الصادرة من الجمعية امللكية الطبية الهولندية ( ،)KNMGوهي املؤسسة املهنية الخاصة باألطباء.

كام يفيدك هذا النظام إن أجرى التشخيص طبيب معتاد عىل
االش رتاطات الخاصة بتخصيص تسهيالت أو خدمات تحتاج إليها .وال
ميتلك طبيبك الخاص جميع املعلومات الالزمة .وهو ما يجعل تقديم
سليم أم ًرا مستحي الً.
تقييم
طبيبك الخاص
ً
ً
كيف ميكنك الحصول عىل شهادة طبية؟
 .1ميكنك أن ت راجع الجهة التي تطلب شهادة طبية إن كان يكفي
تقديم إفادتك الخاصة بشأن حالتك الصحية ،رمبا يف صورة
استبيان تستكمله بنفسك.
 .2ميكنك أن تطلب من طبيبك الخاص إصدار نسخة من جزء
معني من سجلك الطبي يتضمن حقائق مهمة محددة بشأن
حالتك الصحية .فعىل سبيل املثال ،قد يتضمن ذلك نتائج
اختبار امليش أو اختبار النظ ر ،وخالفه .وميكنك عندئذ إرسال
هذه املعلومات إىل الجهة التي تطلب شهادة طبية.
 .3عند الحاجة لتقييم ،ميكنك أن تتوجه إىل طبيب متخصص يف
مجال معني ،وغري مسؤول عن عالجك .وميكن لهذا الطبيب
أن يسأل طبيبك الخاص عن معلومات فعلية بشأن حالتك
الصحية ويستخدم هذه املعلومات يف تقييمه .وميكن إج راء
ذلك بعد موافقتك فقط.
 .4ميكنك أن تسأل الجهة

ملاذا ال ميكن للطبيب إصدار «شهادة طبية»؟
تقييم لكم كمريض وينص
تعد الشهادة الطبية إق را ًرا خط ًي ا يقدم
ً
عىل أهليتكم أو عدم أهليتكم (الطبية) ألداء مهام معينة .ومن
أمثلة هذه املهام القدرة عىل العمل ،أو قيادة السيارة ،أو العناية
باألطفال بشكل مناسب ،أو السف ر ،أو تخويل الحصول عىل ترصيح
النتظار السيارة ،أو مسكن مجه ز.
تصدر الشهادة من قبل طبيب مستقل فقط
ميكن أن تصدر هذه الشهادات الطبية بواسطة طبيب مستقل فقط،
مبعنى ليس طبيبك «الخاص» .ويستطيع هذا الطبيب املستقل
تكوين رأيه الخاص بشأن موقفك .وإذا منحت موافقتك ،ميكن لهذا
الطبيب كذلك أن يطلب معلومات إضافية من طبيبك (الخاص).
ما السبب من هذا اإلج راء؟
يحتاج طبيبك الخاص إىل إمكانية الرتكيز عىل عالجك .وللقيام بذلك،
من املهم إقامة عالقة جيدة قوامها الثقة معك .وقد تتأثر عالقة
الثقة بالسلب إذا رصح طبيبك برأي غري موات بالنسبة لك .ويلزم
تجنب مواقف قد يرتتب عليها حدوث خالف بينك وبني طبيبك
الخاص .ولذلك يجب إقامة حد واضح بني العالج وتقييم أهليتك
لتسهيالت أو خدمات معينة .ويعني ذلك أنه ما من يشء سيمنعك
من إبالغ طبيبك الخاص بجميع املعلومات الالزمة لعالجك.
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