أسئلة

ينبغي لك أن تطرحها عىل طبيبك أو مقدّم رعايتك الصحية اآلخر قبل
إج راء أي فحص أو عالج أو إج راء لك

ﺗﺴﺒﺐ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺤﻮص واﻟﻌﻼﺟﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻚ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻻ ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ّ
ﻟﻚ اﻷذى.
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استخدم األسئلة ال  5التالية للتأكّد من حصولك عىل مقدار الرعاية املناسبة  -أي ليس أكرث وال أقل من الالزم.

هل أحتاج فع الً لهذا
الفحص أو العالج أو
العملية ؟

ميكن للفحص وات مساعدة طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية عىل تحديد املشكلة
وميكن للعالجات (مثل األدوية) والعمليات معالجتها.

ما هي األخطار؟

هل سيكون هناك آثار جانبية لالختبار أوللعالج؟ ما هي فرص الحصول عىل نتائج
غري دقيقة؟ هل ميكن أن يؤدي هذا إىل املزيد من االختبارات أو العالجات اإلضافية
أو عمليات أخرى؟
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هل هناك خيارات
أبسط
وأسلم؟
ماذا يحصل إذا ملأفعل
أي يشء؟
ما هي التكاليف؟

اسأل إذا كان هناك خيار بديل عن العالج الذي قد يساعد .ميكن لتغيري منط
حياتك مثل تناول األطعمة الصحية أو مامرسة املزيد من التامرين الرياضية أن
تكون خيارات آمنة وفعالة .
اسأل إذا ممكن لحالتك أن تزداد سوءا ً — أو تصبح أفضل — إذا مل تقم باج راء
الفحوصات أو العالج أو العملية عىل الفور .
ميكن أن تكون التكاليف مالية أو عاطفية أو تكلفة من حيث أخذ وقتك .عندما
تكون هناك تكلفة يتح ّم لها املجتمع ،هل التكلفة معقولة أو هناك بديل أرخص؟

@ChooseWiselyAU

تُتخّذ كل عناية معقولة لتقديم معلومات دقيقة وقت إعدادها .وليس املقصود أن تكون هذه املعلومات بديالً للمشورة الطبية ،ويجب عدم
االعتامد عليها بصورة حرصية إلدارة أو تشخيص أية حالة طبية .وتعفي ®Choosing Wisely Australia
نفسها من مسؤولية كل التبعات (مبا فيهااإلهامل) املتعلقة بأية خسارة أو أرضار أو إصابة تنجم عن االعتامد عىل هذه املعلومات أو استخدامها .اقرأ اإلعفاء من املسؤولية بكامله يف املوقع
www.choosingwisely.org.au

للمزيد من املعلومات تف ّق د املوقع

شارك يف املحادثة يف
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choosingwisely.org.au

اقتباس من مواد من إعداد «تقارير املستهلك
® Choosing Wisely Australiaهي مبادرة متكّن الخرباء الرسيريني واملستهلكني وأصحاب املصلحة يف ميدان الرعاية الصحية
من بدء محادثات هامة حول الفحوص والعالجات واإلجراءات غري الرضورية .تتو ّىل قيادة ،Choosing Wisely Australia
التي تركّز عىل الرعاية عالية النوعية ،مجالس وجمعيات طبية أسرتالية ويتوىل تيسري أعاملها.NPS MedicineWise

