
في العيادة، أحيانًا، علينا نحن األطباء التقاط بعض 
الذي  املريض  عند  اإلصابة  ألماكن  الطبية  الصور 

نعاينه. 
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الصور الطبية

ما هي حاجة التقاط هذه الصور؟

ُتؤخذ الصور الطبية اعتياديًا من أجل التحقق من حتسن 
املريض من مرضه أو إصابته، أو من أجل عمل دورات طبية 
سريرية بني الزمالء األطباء، وأحيانًا تنشر كصور توضيحية 

في كتب ومجالت طبية.
وفي أحيان أخرى، عندما نواجه حاالت معينة حتتاج لرأي 
مختص ودقيق، نرسلها لزمالء آخرين من ذوي اخلبرة لكي 
ينظروا فيها، حيث أن تقدمي صور عن احلالة يساعد كثيرًا 

في تسهيل عملهم. 

هل ميكن التعرف على هويتي في الصورة؟

بالطبع ال. دائمًا عندما نلتقط هذه الصور فإننا نخفي كل 
ما ميكن أن ُيعّرف بشخصية املريض. بل إننا على العكس، 

نستأذن املريض دائمًا، ونطلب موافقته قبل ذلك. 

عندما يريد الطيبب التقاط صورة ما إلصابتي، هل 
يعني ذلك أنني مصاب مبرض نادر أو خطير؟ 

ال. ففي معظم احلاالت نلتقط الصور في سبيل أهداف عملية 
املتدربني،  واألطباء  الطالب،  لتعليم  مكّرسة  تكون  وشائعة، 

والزمالء العاملني في مجال البحث العلمي.

هل مبقدوري رفض إجراء هذه الصور؟

أمر خاضع  هو  الطبية  الصور  بإجراء  فالسماح  بالتأكيد. 

كليًا إلرادة املريض، ولهذا فدائمًا يجب علينا احلصول على 
موافقته قبل التقاط أي صورة. فال تقلق إذا كنت غير مقتنع 
أن  املهم  أنه من  نعتقد  ذلك،  أو موافق على تصويرك. مع 
الزمالء  ألحد  ُتتيح  قد  الصور،  بتقدمي  مساهمتك  أن  تعلم 

األخصائيني في هذه املهنة، أن يحسن وُيطوره عمله. 

من لديه الصالحية باإلطالع على الصور اخلاصة بي؟ 

فقط أولئك العاملون في مجال الصحة بهدف البحث العلمي. 
وال ميكن استخدام الصور ألغراض دعائية أو استخدامها 
في حمالت النشر، إال طبعًا، في حال وافقت بتصريح خطّي 

على القيام بذلك.

للصور  السليم  اإلستخدام  عن  املسؤول  هو  من 
اخلاصة بي؟

الفريق الطبي الذي يقوم بها. هذا ويتم التعامل مع الصور 
السريرية،  قصتك  مع  بها  نتعامل  التي  الطريقة  بنفس 
املصدر ومبعزل  ويبقى مجهول  فاإلجراء هو سرّي متامًا، 
عن هويتك. وفي حال مت عرض هذه الصور خارج املركز 
الصحي ألغراض علمية، فإنه من غير املمكن الكشف عن 

هوية الشخص الذي تعود إليه. 
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