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القيادة بعد TIA
(نوبة اقفارية عابرة /سكتة دماغية صغيرة) في أونتاريو
معلومات لي ولعائلتي
النقاط الرئيسية
أحتاج لمناقشة القيادة مع طبيبي أو الممرض المؤهل قبل استئناف القيادة للتأكد من
أن القيادة آمنة بالنسبة لي.
قد يرغب طبيبي أو الممرض المؤهل في إجراء مزيد من االختبارات (على سبيل
المثال :طبية ،وما إلى ذلك) قبل أن يقرروا إنني آمن للقيادة.

هل يمكنني قيادة السيارة بعد إصابتي بنوبة اقفارية عابرة (ِ )TIAأوالسكتة
الدماغية في أونتاريو؟
في أونتاريو ،قد يبلغ طبيبي أو الممرض المؤهل وزارة النقل ( )MTOبأنني مصاب بنوبة اقفارية عابرة ()TIA
وفقًا ألعراضي ،قد يختار الطبيب أو الممرض المؤهل أن ينصحني بعدم القيادة لفترة معينة من الوقت بعد إصابتي بنوبة
اقفارية عابرة ( )TIAبدالً من تقديم تقرير رسمي إلى وزارة النقل.
هذا ألنه قد يكون من الخطر بالنسبة لي أن أقود سيارتي كنتيجة لنوبة اقفارية عابرة .الشاغل الرئيسي هو خطر االصابة
بسكتة دماغية التي تتبع النوبة االقفارية العابرة ،ولكن هذا الخطر ينخفض بمرور الوقت.
القواعد في أونتاريو تقول:
• يجب على طبيبي أو الممرض المؤهل تقييم استعدادي الطبي للقيادة.
• يجب تقييم استعدادي للقيادة قبل العودة إلى القيادة.
تقع على عاتق الطبيب أو الممرض المؤهل مسؤولية تقديم تقرير إلى وزارة النقل إذا كان هناك ما يكفي من القلق بشأن
سالمتي أثناء القيادة .ستقوم وزارة النقل بمراجعة هذا التقرير واتخاذ قرار بشأن تعليق رخصة قيادتي أم ال .سوف
تبلغني وزارة النقل بالقرار.
القيادة برخصة معلقة هي غير قانونية

ما هي طريقة العودة إلى القيادة؟
 .1يجب أن يوافق طبيبي أو ممرض ممارس ) (NPعلى أني آمن الستئناف القيادة قبل أن أبدأ القيادة مرة أخرى.
أحتاج للتحدث مع طبيبي أو  NPإذا كان لدي أي أسئلة أو إذا كانت اختباراتي قد أجريت وال أعرف ما إذا كان
من اآلمن العودة إلى القيادة.
 .2قد يحيلني طبيبي أو ممرض مؤهل إلى أخصائي عالج وظيفي إلجراء مزيد من االختبارات للمساعدة في تحديد
ما إذا كان من اآلمن العودة إلى القيادة.
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قد تطلب وزارة النقل أو طبيبي أو ممرض مؤهل اختبار لمهاراتي في القيادة في مركز قيادة خاص لتحديد ما إذا
كان من اآلمن استئناف القيادة .وهذا قد يشمل:
اختبار كتابي
اختبار القيادة على الطريق
اختبار نظر

إذا تم تعليق رخصتي ،فسوف يوضح الخطاب الذي أحصل عليه من وزارة النقل ما يجب القيام به بعد ذلك ،وسيوصلني
بمراكز التقييم المعتمدة من قبل الوزارة.

كيف يمكنني معرفة حالة ترخيصي وملفي؟
اتصل بقسم المراجعة الطبية في وزارة النقل 416-235-1773 :أو الرقم المجاني 1-800-268-1481
ضا قراءة المزيد حول عملية المراجعة الطبية على اإلنترنت على :
يمكنني أي ً
http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medical-review-drivers.shtml
إذا كنت ال أتفق مع القرار النهائي لوزارة النقل ،يمكنني أن أستأنف القرار .سيتم تضمين المزيد من المعلومات حول
كيفية الطعن في رسالتهم.
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