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 الرح�م الرحمن هللا �سم

 
 األهداء

 
 للطبیب ألولا المعلم المر�ض.. الى

 
 ودر�نا أدبنا الذي ولألستاذ ،تعلمنا ما لواله الذي للمر�ض ضعةمتوا هد�ة الكتاب هذا

 الظروف قهر رغمب الوطن في الصامد وللزمیل لذ�راه، اً و�ح�اء �جمیله عرفانا
 إلى �ضاف �س�طاً  سهاماً إ �كون  نأ نرجو أللم,وا المعاناة على والصابر ،والمحن
 مناس�ة خدمة لتقد�م العظ�مة الطب �مهنة رتقاءاأل إلى تسعى التي الخیرة الجهود

 سقم �ل من الشافي هو �هللا أوجاعه. عن اً وتسكین آالمه عن تخف�فاً  �حتاجها لمن
 )1(.ووجع

  أموراً  ناهضمّ  وقد ،الكتاب هذا جاء الصح�ة الخدمة ینبتحس متواضعاً  و�سهاماً 
 �ه التحلي الطبیب على �جب ماو  ب�ةالط األخالق بینها من متنوعة، وعلم�ة عمل�ة

 �اراألخ إفشاء و��ف�ة والقرار، �المسؤول�ة المر�ض و�شراك و�نساني، مهني سلوكٍ  من
 الطب، في متعةالو  نجاحال )  Histories Case(قصص مع وذو�ه للمر�ض السیئة
 ،المهن�ة رحلتنا في عشناها حق�ق�ة تجارب من مستقاة �لها صع�ة، حز�نة وأخرى 

 القادم الطبیب واج�ات عن فصال ضفناأ �ما .عاماً  أر�عین من كثرأ ستمرتإ التي
 محون �ط الذین الش�اب والزمیالت الزمالء تفید معلومات وف�ه المتحدة المملكة الى

  المتحدة. المملكة في ختصاصواأل للدراسة
 

                                                 
 ۸ االیة الشعراء: سورة )1(
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 اإلھداء
 

 للطبیب األول المعلم ..المریض إلى
 تعلمنا، ما لواله الذي للمریض متواضعة ھدیة الكتاب ھذا

  الذي ولألستاذ
 وللزمیل ذكراه،ل اً وإحیاء بجمیلھ عرفانا بناودرّ  ناأدبّ 

  الوطن في الصامد
 المعاناة على والصابر والمحن الظروف قھر رغمب

  یكون أن نرجو واأللم،
 ً ً  إسھاما  إلى تسعى التي الخیرة الجھود إلى یضاف بسیطا

  رتقاءاأل
 یحتاجھا لمن مناسبة خدمة لتقدیم العظیمة الطب بمھنة

 ً   عن تخفیفا
 .وتسكینھا مالاآل

  ووجع سقم كل من الشافي ھو وهللا 
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 جامعة �غداد تأسست في ١٩٥٧

                                    
   �غداد                                  

 ْر ـــــــــمف وشوقي هواكِ  من وما        وطْر  سواكِ  مالي �غدادُ أ
 والقمْر  طلعت لو الشمس من      كِ ــــَعَلیْ  غارٌ أ  اني �غدادُ أ
 ْر ــــــــــنحسأو  نجٍ ــــغ في لشمِسكِ       هـــیدی مدَّ  الغ�مُ  اذا غارُ أ 
 ْر ــــــنتشأ الورودِ  وعطرُ  مساءً         احُ الر� تكِ عطرّ  ذاأ غارُ أ 
 ْر ـــــــــمط ض�اٌب،وُحبي هواكِ               ارُ ـــــ�غ محبٍ  و�لُ  غاُر،أ 

 
 أب�ات مهداة  من األخ الشاعر الد�تور ص�اح جمال الدین
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 تقد�م
 الولي ابراه�م السفیر سعادة

 سابق دبلوماسي
 :  للمؤلفین تقدیر و عجابإ  تح�ة

  الدوري  منذر سور�البروف و ري الدو  جاسم د�تورال 
  ،المهنة  آداب و الطب في لمحة ،الكتاب هذا عدادإ  على إلقدامهما

  ،السواء على والمر�ض الممرض و الطبیب :حوى  �ما یثري  الذي
  . الطب�ة العلوم في المتخصصو  للمبتدئ طر�ق خارطة فهو

  �قراءته �ثیراً  تمتعت فلقد لكما جز�الً  شكراً 
 .ق�مة شاداتر �و  معلومات من حوى  مما ستفدتإ و
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 تقد�م
 یبالخط الرحمن عبد مدحت معد الد�تور

 دنبرهأو  نكلتراإ الملك�ة الجراحین �ل�ات زمیل
 ستشاري إ جراح

 التأل�ف �كون  إذ الطب مادة في الحق�قي التأل�ف عن ق�قةح بذ�ر أبدأ نأ أود
 في المتمرسین المتخصصین طبیبینلل التأل�ف �ان ذاإ س�ما وال أشكاله �كل نافعاً 

 ظر�ف ذلك �عد الكتابو  ي.الدور  منذر واألستاذ الدوري  جاسم األستاذ وهما ،امهنتهم
 ،عام �شكل للطبیب مهمة فصول على �حتوي  ،تهراءق في وخف�ف ،عنوانه في

 ىعل المحافظة ألهم�ة تذ�یر ف�هو  ،للمستقبل العماد وهم الش�اب ئنالزمال وخاصة
 م�اشرة.ال المر�ض �ح�اة عالقة على �كون  عندما الإ �شفه وعدم ،المر�ض سر

 وخاصة مراتبهم �جم�ع الطبیب مع �شتغلون  من جم�ع مراحتأ فقرة أعجبتني كذلك
 التعلم �ذلك المر�ض. خدمة في �لنا ونحن ،الطب�ة العنا�ة أعمدة نألنه ،الممرضات

 من ل�س الطبیب تقادعإ  في ألنهم ،ذلك من �الخجل رالشعو  وعدم الممرضین من
 الطب�ة لألج�ال تثق�في �محتواه  الكتاب عام. �شكل أخالقنا من ل�س وهذا مستواه 

 نيأن .فیها خالصواأل للعمل لذیذة و�جعلها الطب�ة الح�اة أسلوب و��سط ،الصاعدة
 �ل �فید مما الطب�ة المكت�ة في المهم همكان له �كون س الذي الكتاب هذا ءةار �ق نصحأ

 ومتمرس. ناشئ طبیب
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 تقد�م
 لندن- الملك�ة األط�اء �ل�ة زمیل الصفار جعفر هشام عامر الد�تور

 ستشاري إ طبیب
   في �كون  ألن أوالً  العمل أجازة �متلك طبی�ًا، ل�ص�ح الطب علوم لدراسة الطالبُ  �سعى
   تؤهله وخبرات مهارات والتحصیل الدرس عبر أمتلك الذي فهو األنسان، أخ�ه خدمة
 لمرضاه. العاف�ة ث�اب ونسج التطبیب مهمة المقدسة، مةللمه

 هو أنما ودراسته الطب أن العمل�ة، ح�اته من م�كرة مرحلة في سیدرك الطب طالب ولكن
 وأسس وقواعد ضوا�ط من الطب لمهنة البد �ان وهكذا الح�اة. أمتدت ما �متد قد فعل

 ومن زمالئه، بین والطبیب ،والمر�ض العالقة..الطبیب لطرفي والواج�ات الحقوق  تضمن
 سبل والى الصح�ح الطر�ق الى وتهدي ترشد مصادر من لألط�اء البد وهنا �معیتهم. �عمل

 هو الدوري  منذر والبروف�سور الدوري  جاسم الد�تور الفاضلْین الزمیلْین �تاب ولعل الرشاد.
 �األنكلیز�ة، ضرور�ة مراجع مع سل�مة، عر��ة بلغة جاءت والتي المصادر، هذه أهم أحد
 عال�ة. سمعة ذات طب�ة مصادر ومن
 فصوله عبر فتناول ،أحداً  أستثني أن دون  طبیب لكل ضروري  هو ف�ما الكتابُ  فّصل وقد

 والخدمات ومسؤول�اته، الطبیب وواج�ات وفنه، الطب قصة مثل مهمة، موضوعات الستة
 النجاح لقصص تفصیل لألط�اء..مع أول �معّلم والمر�ض بر�طان�ا، في الوطن�ة الصح�ة
 العظ�مة. ومتعتها

 األستشارة فن عبر �المر�ض، الطبیب عالقة الرا�ع فصله في تناول نیْ �الدور  �تاب أن ثم
 فائقة موضوعات فتناول المتحدة، المملكة الى القادم الطبیب واج�ات في فّصل ثم الطب�ة،
 الذات�ة، المهن�ة السیرة دأعدا و��ف�ة األتصال، ومهارات السر�ري، األرت�اط مثل األهم�ة
 أفكار في األخیر الكتاب فصل في فّصال بل بذلك المؤلفان �كتف ولم السر�ر�ة. والرقا�ة
 المستشف�ات. أدارة في نافعة
 هذا لمثل ماسة حاجة� لهي السر�ر�ة الصح�ة والخدم�ة د�م�ةاألكا الطب�ة األوساط أن

 جهداً  بذال اللذین الفاضلْین للمؤلفْین رافشك السام�ة. الطب مهنة آداب في المصدر الكتاب
 لمحة" �تاب خالل من والح�اة الطب في خبرتهما خالصة نشر وفي التأل�ف، في جهیداً 

 ."المهنة وآداب الطب في
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 تقد�م
  ادنبره – البرطان�ة الملك�ة الجراحین �ل�ة زمیل الخلیلي الهادي عبد الد�تور

 ستشاري إ جراح
 لطبا في "لمحة لكتاب مقدمة لكتا�ة الدوري  منذر تورالد� ستاذاأل �طلب سررتُ 
  الدوري. جاسم الد�تور مع شتراك�األ فهألّ  الذي المهنة" وآداب

  الطبیب. فالزمیل ستاذاأل ثم �المر�ض بدأ الذي الكتاب ءإهدا وهلة ألول أعجبني
 الطب تار�خ شملت متعددة مواض�ع الى والملحق ةالست �فصوله الكتاب تطرق 

 آداب على تر�یز هناك �ان وقد الغرب. في الطب�ة النهضة عصر ثم ميسالاأل
 و�زمالئه �المر�ض عالقته وسمو الطبیب بها یتحلى نأ �جب التي خالقواأل المهنة

 بهما تمرّ  طب�ة حوادث المؤلفان وثق �ما الطبي. المالك من معه للعاملین ورعایته
 وعبر. دروس من التخلو وهي بها سمعا اقصص أو
 أمامه وضعت ،دةالمتح المملكة الى الوصول الحدیث للطبیب إرشادات الكتاب يف

 البر�طاني، الطبي �المجتمع األمثل متزاجاأل �حقق �ي ت�اعهاإ �جب التي الخطوات
 جهداً  المؤلفان بذل لقد البر�طاني. الصحي النظام وعمل ه�كل�ة تفصیل الى إضافة
 وواضح م�سط سلوبأ� ووضعها المتراكمة مالخبرته افةإض المعلومات جمع في كبیراً 

 في رى ن وأخیرا منها. واإلفادة ست�عابهاإ واإلداري  الشاب والطبیب الزمیل على �سهل
 عدیدة محطات في ابه استشهدأ التي الشعر من أب�اتا تتضمن ب�ةأد لمسات الكتاب

 ف�ه. العلم�ة األجواء لّطف مام الكتاب من
 الطب�ة للمكت�ة إضافة �عد وعلم�ة ر�خ�ةأوت دین�ة ادرمص من عتمدهإ  �ماو  الكتاب إن

 والعر��ة. العراق�ة
 �ستمر أن واألمل ،الجهد هذا جاسم والد�تور منذر الد�تور ستاذاأل لألخو�ن أ�ارك

 العلمي. عطاؤهما
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 �سم هللا الرحمن الرح�م
 المقدمة

 �ان نإ عات،المجتم ورفاه�ة تقدم في مهم دور للطب �ان التار�خ، مر على     
 �خص ف�ماو  منها. والوقا�ة اضاألمر  على القضاء أو واآلالم األوجاع تخف�ف في
 الفقر نس�ة تخف�ف في �ارز دور لطبل �ان الحدیثة �المجتمعات وث�قةال عالقةال

  األصحاء. إنتاج بز�ادة
 القانون  حترام�و  والمساواة  �العدل إنسان�ة ار�ةحض ق�م تسودها مجتمعات وفي     

 الرعا�ة على ذلك نعكسإ حیث تقدما الطب زاد ،يالتكنولوج التقدم إلى �اإلضافة
 مما ،وفر�قه الطبیب أداء حسن على نعكسإ �ما ،والوقائي العالجي �شقیها �ةالصح

 الشر�ات محاوالت من �الرغم رضاه،مو  الطبیب بین عال�ة حترامإ لعالقة مهد
 الفقراء. دون  األغن�اء علیها �قدر را�حة عالم�ة تجارة الطب لجعل الكبرى، التجار�ة

 شدأ المجتمع �كون فس واالستقرار، العدل وض�اع �العنف مو�وءة بیئة في أما    
 الحك�م یدافع حیث و�صرار، بتفان الناس �خدم الذي (الحك�م) الطبیب إلى حاجة
 .مواطن لكل امشروع احق..والهواء �الماء والتعل�م الطب ل�جع

 لم تجار أط�اء من ط�قة �ة،السائ الفوضو�ة األوضاع هذه مثل في ظهرت ولئن 
 سوء �سبب �ثیراً  عنها تخلف لكنه شأناً  الفنون  رفعأ فالطب " المهنة قدس�ة �حترموا
 معقوداً  ی�قى األمل فأن أ�قراط، اإلغر�قي الحك�م قال �ما جهال" أهله �عض ممارسة

 ورعا�ة ،مهنتهم معاني نبل عن مالوا وال حادوا ما الذین صالءاأل خ�اراأل على
  واألحوال. الظروف قسوة من �الرغم ،بلدانهم وخدمة ،ضاهممر 
 المر�ض و�شراك وأحاس�سه، المر�ض ومعاناة العلم�ة المهارة بین الجمع لنتعلم     

 والقرار. �المسؤول�ة
 تجارب من مستقاة �لها متنوعة، وعمل�ة علم�ة شؤونا هذا �تابنا ناضمّ  لقد     

 عاًما. أر�عین من أكثر ستمرتأ التي المهن�ة رحلتنا في عشناها حق�ق�ة
 الطب تقدم في والمسلمین العرب دور عن مختصرة نبذة عطیناأ  األول الفصل في

  والجراحة.
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 على ،الوطن في الصحة عن والمسؤولین والطبیب المواطن عر�فت الى أضافة
 ). Services Health National ( المتحدة المملكة في الطب�ة الخدمات

 أساس�ة �ر�یزة الممرضة حترام�و  للتمر�ض المهم الدور على ر�زنا لثانيا الفصل في
 وأخالق ج�اتاو  على التر�یز الى اضافة تمر�ض.، بدون  طب ال حیث ،للطب

 .ةوأمان صدق من الطبیب
 أن �جب لذا ب،والكتا المعلم هو المر�ض أن ��ف أوضحنا الثالث الفصل في

  قرأه.ن ��ف ونتعلم حترام�و  �أناة إل�ه نصغي
 للمر�ض السیئة األخ�ار إفشاء و��ف�ة الطب�ة ستشارةاأل عن تكلمنا الرا�ع الفصل في

 .وذو�ه
 إلى القدوم �طمحون  الذین والشا�ات الش�اب للزمالء فهو الخامس الفصل أما 

 لألخوة و�ذلك العل�ا، الشهادات على والحصول والتخصص للدراسة المتحدة المملكة
 ةالماض� العشر�ن السنوات فيف العر�ي. والبورد العراقي لبوردا تطو�ر عن المسؤولین

 �فهم أن القادم الطبیب على �جب صطالحاتإ وظهرت NHS الـ في تغیرات حدثت
  معانیها.

 سلسلة مع ،المستشف�ات إدارة في مختصرة اً أفكار  تضمن فقد دسالسا الفصل أما
  وعالجها. منعها و��ف�ة الشائعة األمراض �أهم المواطن لتعر�ف صحتك على حافظ

 في العام الطبي المجلس بها یوصي �ما الطبیب واج�ات فیتضمن الملحق أما
 القرار تخاذأل ةالس�ع األسس مختصر الى اضافة ،)GMC( المتحدة المملكة

 من )WHO( العالم�ة الصحة منظمة من الخمس الخطواتو consent والموافقة
 العمل�ة �تا�ة حول الملك�ة الجراحین ل�ة� لتوص�ة �اإلضافة أمینة جراحة جلأ

 وقانون�ة. تار�خ�ة وث�قة تعد التي الجراح�ة
 

 الدوري  محمد جاسم الد�تور
 ألدوري  إبراه�م منذر والبرف�سور

10-10-2020 
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 ولاأل الفصل

 وفنھ الطب قصة

 والطفیل�ات، الجراث�م ستعمرتهإ ،االرض في ستخلفه�و  نساناأل هللا خلق نأ منذ  

 إستخدامه �عد �ثیراً  زادت والتي مراضأ من تسب�ه لما واأللم المعاناة ةرحل �دأتو 

 اإلنسان�ة لمجتمعاتا حاولت وقد وأوساخ. فضالت من عنها نتج وما ،والحیوان اآللة

 و�ان حدوثها. �عد أس�ابها ومعرفة عالجها أو منها والوقا�ة مراضاأل هذه إ�عاد

 الفلكلوري، والرقص �السحر، التداوي  طرائقه: دتفتعد إنسان �ل شأن یومئذ التطبب

 رالكسو  وتجبیر والحجامة، الطب�ع�ة، عشاب�األ والعالج ات،والتعو�ذ التمائم و�تا�ة

 عتقاد�األ ومنها لشیوخ،وا العجائز من الخبرة هلأ  وسؤال الحر�ة، وعدم �الج�ائر،

 دین حهصحّ  تىح العاصي للعبد وعقو�ةً  هللا من غض�اً  المرض عت�ارأ� الدیني

 سالم.األ الوقا�ة،

 الوقایة دین سالماأل 
 الیدین غسل خصوصاً  النظافة، الوقا�ة في مبدأ وأول الوقا�ة. دین سالماأل  

 عامة وثقافةً  ،المتقدمة الصح�ة المؤسسات منتسبي لكل إلزام�اً  صار حتى ستمرارأ�

 الوضوء في الجسم جزاءأ و�عض الیدین وغسل ستنجاءفاأل القو�ة، مماأل في للناس

 عن بتعاداأل أن �ما  المعد�ة. مراضاأل �ل من عمل�اً  تقي ،الیوم في مرات خمس

 الكبد وأمراض الجنس�ة األمراض من �ثیر على �القضاء �فیلة الخمرة وشرب الزنا

 من الكثیر لتقلیل أكیدة ضمانة التدخین عادة عن واإلقالع العصب�ة، والجملة

 لها. المالزمة والرئتین القلب راضوأم ،المختلفة السرطانات

 

 الشراب أو الطعام من �كون          ماتراه أكثـر الداء فإن
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 أنزلَ  �ََّ  إنَّ  " فقال: �التداوي  أمره  الرسول أصدر فقد التوقي �سعفه ال ولمن 

اءَ  واءَ  الدَّ  األط�اء وضع وقد  ."�حرامٍ  تداَووا وال فتداَووا دواءً  داءٍ  ِلُكلِّ  وجعلَ  ،والدَّ

 بن محمد مثل أعالم بینهم و�رز الحدیث للطب واألخالق�ة العلم�ة األسس المسلمون 

 أبو الشهیر رط�ةق وجراح الحاوي، �تاب صاحب م) 925-860( الرازي  ز�ر�ا

 الجراحة علم بوأ"و  الجراحین" "ش�خ ىالمكنّ  م)1013-936(  الزهراوي  القاسم

 هضمنّ  الذي مجلداً  الثالثین ذي تأل�ف"ال عن عجز لمن "التصر�ف مؤلف الحدیثة"

 في قائماً  بیته یزال وال المتعددة وآالتها المختلفة الجراحة طرق  في و�بداعاته خبرته

 السائحون. یزوره االندلس قرط�ة

 الحدیثة الجراحة علم أسس واضع الزھراوي

 من صلاأل نصاري األ ع�اس، بن خلف هو ) Albucasis( الزهراوي  القاسم بوأ    

 قرط�ة من القر��ة الزهراء مدینة في میالد�ة 936 عام في المولود المنورة المدینة

 القاسم). بوأ( و�نیته سمهإ خذأ ومنها الناصر الرحمن عبد بناها والتي

 على مضى قد �ان ”التأل�ف عن عجز لمن التصر�ف ”�تا�ه الزهراوي  نجزأ عندما

 لي مال الفضل إذ " :أبناءه خاطب� �تا�ه في وقال ،عاما خمسون  المهنة مزاولته

 ”.المال ثةاور  من أفضل النهى أهل عند العلم وراثة فإن لكم، أخلفه

 الجراحة �مارسون  ممن األط�اء من العدید یوجد �أنه الزهراوي  القاسم بوأ و�قول 

 .�ثیرةٍ  أخطاءٍ  في ووقعوا الصنعة وا�حسن لم أنهم إال زمانه في

 عمل�ة أجرى  من ولأ هو م) 1013-936( اوي الزهر  أن عالم�اً  المعروف من

 بدا�ة حتى �عده ومن زمانه في الجراحون  �ستط�ع ولم الدرق�ة. الغدة على ناجحة

 سر ماهو فهمأ نأ حاولأ لذلك الزهراوي. �ه ماقام عادةإ  من عشر التاسع القرن 

 .نجاحه؟!
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 التشریح وعلم الزھراوي

 وذلك ،دقائقه �كل التشر�ح علم لمتع ضرورة على وألح الزهراوي  القاسم بوأ ر�ز

 لم التشر�ح في عالماً  �كن لم نْ مَ  أنه من �حذر وقال �الجراحة. �عمل أن أراد لمن

 العلم هذا في تصور ممن �ثیراً  شاهدت قد �ما الناس �قتل ،الخطأ في �قع أن �خل

 شق دق جاهالً  طبی�اً  رأیت أني ”منها  ةمثلأ ةعد فضرب درا�ة، وال علم �غیر عاهد�و 

 حتى المرأة  دم فنزف العنق) (شر�انات �عض فأبرى  امرأة  عنق في خنز�ري  ورم على

  لسردها. مجال ال خرى أ مثلةً أ وضرب ”ید�ه بین میتة سقطت

 النزف ووقف الزھراوي

 غز�راً  النزف �ان ذافإ النز�ف. وقف �ة��ف التصر�ف �تاب في الزهراوي  نبیّ  لقد

 تكرإب من ولأو  العود. أوتار من أو الخام ر�رالح من �خ�ط الشر�ان بر�ط فأوصى

 جالینوس بتأیید تحَض  لم لكنها Celsius Cornelius Aulus هو الطر�قة ههذ

 النزف �قافإ ثان�اً  وأح�اها. الزهراوي  جاء أن الى الطب، في الطاغي النفوذ صاحب

 في الدم یتخثر نأ الى �األص�ع النزف مكان فوق  ضغط�ال وثالثاً  ،الكي طر�ق عن

  النزف. محل

 السریري والطب الزھراوي

 والضرر الفائدة یزن  سر�ر�اً  جراحاً  �ان الزهراوي  �أن التصر�ف �تاب لنا یبین

 أما"  :ساسیینأ نوعین الى لدرق�ةا الغدة تضخم مقسّ  أنه فمثال الجراحي. التداخل من

 العرضي وأما ،ف�ه حیلة فال الطب�عي فأما  .عرض�اً  �كون  أن وأما ،طب�ع�اً  �كون  نأ

 الذي �الورم شب�ه اآلخر ،والضرب الشحم�ة �السلع شب�ه أحدهما ضر�ین على ون ف�ك

 تش�ه فألفیتها مسل�ال وفتشتها سیرتها إنف .رخط شقه وفي الشر�ان تعقد من �كون 

 السلع على تشق �ما هافشقّ  ،العروق  من �شيء متعلقة تكن ولم ،الشحم�ة السلعة
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 عالج ثم جمعها ستقصيأ و�ال ،��س في �انت إن �س� من �حو�ها �ما وتخرجها

 .  "العالج من ین�غي �ما الموضع

  regoit physiological  بها �قصد الطب�ع�ة إنَّ  وصفه من ستدلأ ناأ

and cyst hyroidT   ال فتشــمل الشــحم�ة �الســلع الشــب�ه العرضــ�ة أمــا

cyst glossalThyro یــــدل هــــاجمع ستقصــــيإ و�ال �ــــ�س فــــي �انــــت نإ( وقولــــه 

   goitre Multinodulerعلى

  عتقاديإ  في �شمل فهذا الورم) (شب�ه سماه والذي الثالث النوع في التداخل حرم وقد

)  Thyroiditis and rCance  Thyroid( 

 )Prognosis( واإلنذار المعرفة وتقدمة الزھراوي  

 ىوصأ ما وهذا الطب�ة سمعته وعلى مر�ضه على �خاف حذر احجرّ  الزهراوي 

 هذه في إل�كم �قع قد فإنه ،عل�كم الشبهة ف�ه ف�ما الوقوع عن أوص�كم �ابني“ �ه

 وهان �مرضه ضجر قد من فمنهم األسقام من �ضروب الناس من صنوف الصناعة

 فال قتال، ومرضه جاءالصحةر  �ه و�غن�كم ماله لكم یبذل من ومنهم الموت، عل�ه

 رغبتكم من أشد حذر�م ول�كن بته،ال صفته هذه ممن أتاكم من تساعدوا نأ ین�غي

 إل�ه �ما �معند �ص�ح �قین علم �عد إال ذلك من شيء على تقدموا وال وحرصكم،

  واإلنذار المعرفة تقدمة مرضاكم عالج جم�ع في ستعملوا�و  المحمودة، العاق�ة

) Prognosis ( الثناء كتسابإ على عوناً  ذلك في لكم فإن السالمة إل�ه تؤول �ما 

 ذلك إن والتوفیق الصواب حرمكم وال هُ رشد �ابني هللا ألهمكم والحمد، روالذ� والمجد

 هو. ال إله ال بیده

 درق�ة غدة عمل�ة ولأ نجاح لىا دتأ التي األس�اب أهم هي ههذ فأن عتقاديإ  فيو  

 .العالم في
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 میةالعل الزھراوي مكانة

 لهم �كون  نأ� " الجراحین ط�اء"األ توص�ة على تقوم الزهراوي  لسفةف �انت ( 

 یرتاض نأ لصاحبها و�ن�غي طو�لة الطب ناعةص ألن  ف�قول:" �التشر�ح وافي علم

 نأ �خل لم التشر�ح من ذ�رنا �ما عالماً  �كن لم من ألنه التشر�ح... علم في ذلك قبل

 جساماأل خراجإ طر�قة وصف من ولأ لزهراوي ا و�ان  �ه" الناس �قتل خطأ في �قع

 ر�ط من ولأ وهو متین. �خ�ط الفم خارج متصلة سفنجةإ واسطةب المريء في الغر��ة

 الدرق�ة. الغدة على ناجحة عمل�ة أول جراءإ من تمكن ولذا ،النزف �قافأل الشر�ان

 �ما .الكبر�ت وأ والز�ت الخل وأ توالز� �الشراب الجروح تعق�م سائلو  بدعأ نْ مَ  وهو

 ال�قرة عظام من عظم نحتی قدو  فقال:" سناناأل زراعة عن ثتحدّ  من ولأ أنه

 قلنا �ما و�شد رسالض من ذهب الذي الوضع في و�جعل الضرس �هیئة منه ف�صنع

 )1F1(.هللا") شاء نإ و�ستمتع فی�قى

 الملیون  ذو القانون  و�تا�ه م) 1037-980( سینا بنإ الزهراوي  �عد وجاء 

 على حفظها وتحبیب لتسهیل الطب م�ادىء هاضمنّ  التي الطب�ة وأرجوزته ،كلمة

 بنإ ندلسياأل والطبیب ،م) 1050-973( بیرونيال أحمد بن وأبور�حان .الطالب

  رجوزةإ وله ،�قظان) بن (حي الشهیرة لقصةا صاحب م1186 المتوفي الق�سي طفیل

 النف�س أبن الدین عالء النطاسي دمشق طبیب جاء �ما .ابیت 7700 من الطب في

 ول�ام قبل الدمو�ة ةالدور  فمكتشو  نوري،ال مستشفى خر�ج م) 1200-1288(

 حیث ف،اآلال عشرات الطب�ة مخطوطاتهم بلغت تىح ،الكثیر وغیرهم ،�قرون  هارفي

 ةاللغ الى الغر�یون  ترجمها منها، آالف خمسة وحدها التر��ة سطنبولإ مكت�ة حتوتإ

 قرون. خمسة لمدة معاهدهم في ودرسوها الالتین�ة

                                                 
 لمحرر ) االسالمیة الحضارة جراحي أعظم عن تعرف ماذا . الزھراوي القاسم ابو ( الجزیرة فضائیة رواق  )1(

 ایوب شعبان محمد التاریخ
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 األندلسي الزهراوي  ع�اس خلف القاسم بوأ الجراحین ش�خ

 ) م1013 -936(

 والر�اضة. الصح�ح �الغذاء و�دامتها الصحة على الحفاظ �أتي والتداوي  التوقي و�ین
  الكر�م الرسول ومتا�عة إنسان�ة، �طر�قة الذ�ائح دم إراقة �عد الطري  اللحم فأكل
 هي لتخمةا وعدم نسان،األ یلي مما واألكل هو�عد قبله الیدین :غسل الطعام آداب في
 األطعمة من الكثیر القرآن ذ�ر وقد الداء. بیت حقاً  فالمعدة الصحة، أعمدة أهم من

 .الغذاء جانب الى �الدواء والعسل الز�تون  ز�ت وخص واللحوم، والخضراوات كالفواكه
 في الكثیرة الكتب العلماء ف�ه ألف وقد والشفاء، التداوي  في قوة  للعسل أن ومعلوم
 الخطیرة، الجروح عالج في الیوم �ستخدمم �ات حتى والصح�ة غذائ�ةال فوائده تب�ان
 ُ�ُطوِنَها ِمنْ  َ�ْخُرجُ  ُذُلًال  َر�ِّكِ  ُسُبلَ  ُلِكيَفاسْ  الثََّمَراتِ  ُ�لِّ  ِمنْ  ُ�ِلي ُثمَّ  " تعالى هللا قال

ِلكَ  ِفي ِإنَّ  ِللنَّاسِ  ِشَفاءٌ  ِف�هِ  اُنهُ َأْلوَ  ُمْخَتِلفٌ  َشَرابٌ  2(."َیَتَفكَُّرونَ  َقْومٍ لِ  َآلَ�ةً  ذَٰ F1(  وإل�قاء 

                                                 
 69 االیة : النحل  سورة )1(
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 الرمي ر�اضة على وسلم عل�ه هللا صلى محمد النبي حث حیو�اً  نشطاً  الجسم
 الخیل. ور�وب والس�احة

 و�جتناب ،الطعام وآداب ،النظافة :الست والتعل�مات التوجیهات هذه إن

 يه اوي والتد ضة،والر�ا �الغذاء، هتمامواأل ،والدخان والخمرة الزنا الث:الث المهلكات

 وتجمیالً  سواء. حد على والعالجي الوقائي للطب الصح�حة العلم�ة الم�ادىء

 رحمته �عظ�م   محمد النبي جعل السام�ة والتعل�مات الم�ادىء لهذه وتكمیالً 

 منعشة تكون  أن على �ه، ورأفةً  له مواساةً  أخ�ه، على حقاً  المر�ض ز�ارة وعطفه،

 الجلوس إطالة عدم مع آالمه، من التخف�ف على معینة ،معنو�اته من رافعة مؤنسة،

 وضرورات. حاجات للمر�ض فإن  ،عنده

 مودعا السالم أثر في وتكون          مسّلماً  تكون  أن الع�ادة أدب

 �أنه سمع أو هو نفعه �ان قد �غذاء وال بدواء المر�ض على العائد �شیر ال وأن"

 ف�ضر �ستعمله، أن على -�ه ما لشدة أو �جهله -المر�ض حمل ر�ما ذلك فإن نافع،

 لمر�ض،ا �حضرة الطبیب �عارض أن للعائد والین�غي عمله. الطبیب على و�فسد �ه

(الطبیب" وصفه ف�ما الشك فیوقع ختصاص،واأل العلم أهل من �كن لم ذاإ
3F

1(. 

 بالط ةممارس في دق�قاً  نظاماً  الع�اسیون  بدعأ " والثقافة العلم دولة " زمن فيو  

 ید�ه شعر �حلق حتى عمله الخ�از ال�مارس فمثال العامة، الصحة على حفاظوال

 في ذب�حته یذ�ح نأ عل�ه القصاب و�ذا ،مكشوفاً  الخبز یترك الأو  رأسه غطيو�

 لمنع خف�ف �قماش اللحم �غطي نأو  ،السكن�ة ح�اءاأل عن �عیداً  المخصص المكان

 .الحس�ة طر�ق عن التعل�مات هذه لتنفیذ مشددةً  رقا�ةً  ووضعوا عل�ه، الذ�اب وقوع

                                                 
 51 -05 ھ: 1413 غدة أبو الفتاح عبد )1(
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 صغیرة جروح في المرض بثور قشور بوضع الجدري  ضد �التلق�ح قام من ولأ و�انوا

 الصح�ح!!. جلد في

 لرعا�ة الب�مارستان سمیت العقل�ة مراضلأل مستشفى بنى من ولأ الع�اس و�نو 

 حدأ سهر ال�ما نأو  للمشعوذین الطب ممارسة ومنعوا النفس�ة. مراض�األ المصابین

 الطب. جازةإ على الح�ازة �عد الإ

 

 
 )1288-1200( النف�س بن الدین عالء دمشق طبیب
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 األساس على البناء
 علم في فأبدعوا عل�ه، و�نوا هذا الطبي المسلمین �نز من الفرنسیون  وتعلم

 قاموا ثم والم�كروسكوب، السماعة وصنعوا والجراحة، والك�م�اء واألمراض الجراث�م

 نتشرإ الذي ونتائجه الطب تطب�قات عرفةلم العلم�ة ال�حوث وأجروا المختبرات اءببن

 وحب الرعا�ة قد�مت  یدفعهم صرار،واأل �المثابرة األخرى  الغرب بالد أط�اء الى

 لو�س -�م"الجراث "علم -صاحب الك�م�اوي  الفرنسي فنقل سرار.األ و�شف الشهرة

 األمراض ومعرفة الم�كرو�ات شافإكت من العلم هذا م) 1885-1827 �استور(

 الذي المناعة) (علم صطناع�ةواأل الطب�ع�ة الجسم مقاومة دراسة الى تسببها التي

 مراضاأل من �ثیر على تماماً  قضت التي المختلفة اللقاحات صناعة الى أدى

 المهمة الغذائ�ة المواد �عض نقص بین العالقة الك�م�اء علم وأثبت الفتاكة. المعد�ة

 نقص �سببها التي سقر�وطواأل الخبیث الدم وفقر بري  ري الب مراضأ مثل مراض،واأل

 تسب�ه وما الصم الغدد فرازاتإ معرفة وتم التوالي. على سي و 12وب 1ب فیتامینات

 ستخدامهاأل إصطناع�ة �طر�قة إستخالصها وتم ،ونقصها �ثرتها عند وأدواء علل من

 الغدة ألمراض والكورتزون  السكر، مرض لعالج نسولیناأل �هرمون  العالج في

 الكثیر. وغیرها الدرق�ة الغدة فرازإ لنقص والثایرو�سین الكظر�ة، فوق و  النخام�ة

 ن�و  ،الطبیب ومهارة الطب على مستعص�اً  مراضاأل من �ثیر �قي هذا ومع 

 تتحقق لم حّ�ة" دواء "لكل ):1689-1624( سدنهام توماس نكلیزي اال الد�تور مقولة

 �التشوهات والمضاعفات، ختالطاتاأل من �ثیراً  الحّ�ات �عض جلبت بل �عد،

 والسمنة الدم ضغط رتفاع�و  العظام وهشاشة ،الثالیدماید دىءالمه سببها التي الخلق�ة

 سوء �سبب -الحیو�ة المضادات من لكثیر الجراث�م مقاومة وظهور للكورتزون,

  ،مثالً  السل �مرض قیداً وتع صعو�ةً  أكثر أمراضها عالج جعل الذي -ستخدامهاإ
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 المر�ض ذوي  على سلب�ة آثار من المقاومة، الجراث�م هذه نتشارإ على یترتب اوم

 عامة. �صورة الكبیر والمجتمع خاصة،

ً  یتوقف لم علمٌ   یوما

 تفرعت حتى ،یوماً  الطب تقدم یتوقف لم لذا الطبیب، �عرفه ال ما دائماً  هناك

 والجراحة والتشر�ح والفسلجة الطب في اصختصإ مائة من أكثر فبلغت ختصاصاتهإ

 نخ�ة �قودهاو  ،واآلالت جهزةواأل المختبرات أرقى تخدمها دو�ة،واأل مراضاأل موعل

 الصبر هلأ  من �احثون  علماء �سندهم لخبرات،وا الطموح ذوي  األكفاء ساتذةاأل من

 الى عدة لسنوات الطالب رعا�ة هابین من �ثیرة وواج�ات متعددة مهام لهم صرار،واأل

 الخبیر قدماأل �قوم حیث ،طو�لة شاقة تدر�ب �مرحلة �مر ثم طبی�اً  �عدها یتخرج نأ

 والجراح�ة الطب�ة لتداخالتوا والحكمة العلم فنون  لتعل�مه ،الحدیث صغراأل بتدر�ب

 وتعقیدا. تقدما اكثر ص�حتأ التي

 �ثیرة تحت�ة بنى لها جداً  معقدةً  نظماً  الیوم الصح�ة الخدمات أص�حت لقد

 دو�ةاأل وشر�ات ،التعل�م�ة والمستشف�ات ،ال�حث ومراكز الجامعات :جداً  ومتطورة

 �فاءةً  الهائل التكنولوجي التقدم زادها االجتماع�ة، والشؤون  الصحة ووزارات ،العمالقة

 وتبدیل عضاءاأل زراعة مثل ،العلم�ة التطب�قات في لها الحدود أبوا�اً  وفتح وتأثیراً 

 وفك الكومبیوتر �لها: بتكاراتاأل رائد جاء ثم المختلفة، القلب حاتوجرا المفاصل

 والخرف الوراث�ة مراضاأل �عالج ملاأل عطىأف ،المدهشة الجین�ة الخر�طة شفرة

 جیل أحفاد في الإ السر�ر�ة تطب�قاتها نرى  ال ر�ما التي الش�خوخة وحتى والسكر

 .الحالي ط�اءاأل
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 واإلسناد التیسیر مناھج

 وت�سیراً  متا�عته، للطبیب یتسنى ال الذي المعقد والبناء التر�یب هذا ل� �عد

 من فرع �ل في خصائیینواأل الخبراء من جمهرة تقوم فنه، ممارسة في له و�سناداً 

Clinical  ( السر�ر�ة اإلرشادات من طو�لة سلسلة بوضع المختلفة الطب فروع

sGuideline ( في والدراسات القرائن ى أقو  على معتمدین مراضاأل من لكثیر 

 حرمان دون  الطب�ة الممارسة توحید غرضها و�دائله، العالج وسبل التشخ�ص

 رشادات.األ هذه ضمن  مر�ضه لمعالجة تحو�رو  تطو�ر من مناس�اً  یراه  مما الطبیب

 القلب�ة، والجلطة الذ�حة ا:منه دلیالً  وس�عین مائة من أكثر اآلن لحد عددها بلغ وقد

 القص�ات لتهاب�و  ،الساقین أوردة في الدم تخثر من والوقا�ة و�ةالرئ الجلطةو 

 والصرع, الدماغ�ة والجلطة والسفلي، العلوي  المعوي  والنزف والر�و، الرئة وسرطان

  الخ. الحاد... الهذ�ان وحالة والخرف

 مختلف ترعى التي الخیر�ة المنظمات خرى األ الصح�ة الرعا�ة جهود ومن 

 �عضها الطفولة، وأمراض السن و��ار المزمنة مراضألا ذوي  خصوصا ،المرضى

 والعون  والیون�س�ف األحمر الصلیب �منظمة عالم�ة ص�غة ذات وأخرى  محل�ة

 الهالل مثل المتنوعة جمع�اتهم المسلمون  وأنشأ ..الخ حدود بال وأط�اء المس�حي

 عن لتخف�فوا �الرعا�ة للق�ام سالمي،األ والعون  سالم�ةاأل غاثةاأل ومنظمة األحمر

 نسانياأل للمعنى تحق�قاً  ،الد�ار من والمهجر�ن والجوعى المرضى من الضعفاء

 الدول ساسة ستغلإ یدخلونه، شيء أي إفساد في �عادتهم لكن الرحمة، في لألد�ان

 اله�منة في الس�اس�ة المآرب لتحقیق مط�ة وجعلوه العظ�م المعنى هذا حزابواأل

 ستغالل.واأل



28 
 

 وتر�یب تعقید لتوض�ح مثاال بر�طان�ا في الوطن�ة صح�ةال الخدمة وسنأخذ 

 لتقد�م المختلفة تشكیالتها بین والتنسیق التعاون  و��ف�ة الحال�ة الطب�ة الخدمات

 .للمر�ض خدمة فضلأ

 )N.H.S - Services Health National( الوطن�ة الصح�ة الخدمات

 الرعا�ة: من واعأن أر�عة من بر�طان�ا في الوطن�ة الصح�ة الخدمات تتشكل

 الخیر�ة المنظمات و�سناد اإلسعاف وخدمات ،الثانو�ة والعنا�ة ،األول�ة العنا�ة

 الطوع�ة.

 

 األولیة  العنایة :والً أ

 حتى الوالدة من مرضاهم یرعون  عامون  أط�اء علیها �قوم األول�ة العنا�ة

 في ءأط�ا 7 -3  عادة �جتمعو  .– العائلة طبیب – سماأل جاء هنا منف الموت

 هذه تشكلو  السكان. من نسمة لفيأ حوالي منهم الواحد حصة حیث ،واحد زٍ مر�

 �ل فى والقرى  المدن �ل في ح�اءاأل على موزعة �بیرة ش�كة �مجموعها المراكز

 البالد. نحاءأ

 الصحة بوزارة وترت�ط الدولة عن مستقلة خاصة شر�ات الصح�ة المراكز أن

 وشروطها دماتالخ تقد�م و��ف�ة والمسؤول�ات تالواج�ا فیها تحدد قانون�ة �عقود

                                                                : تشمل التيو  ..العقد في المخصصة جوراأل مقابل ومستواها،

 حسب رضىالم و�صنف ،العام الطبیب عند مسجل مر�ض كلل محددة مال�ة تعر�فة أ:  

 مته.خد سعر له كلول عماراأل

 وغر�لة المعد�ة، راضماأل ضد طفالاأل لقاحات وتشمل الوقائ�ة: الخدمات تعر�فة ب: 

 القولون  وسرطان ،النساء عند الرحم وعنق الثدي سرطانات كتشافأل المرضى
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 رالسك وع�ادة ،الدم ضغط ع�ادة مثل عدة تخصص�ة ع�ادات وهناك الك�ار. وخرف

 في عل�ه المتفق الهدف الطبیب حقق  ذاإ الإ جوراأل تعطى وال .......الخ والسمنة

 المعن�ة. الشر�حة من %80  من أكثر وغر�لة تلق�ح عادة وهو الوقا�ة

 �أوقات محددة وهي ،بیته في للمر�ض الطبیب ز�ارة عند المنزل�ة الز�ارة فاتورة ج:

 امأ التالي، الیوم من ص�احاً  الثامنة الساعة الى مساءً  العاشرة الساعة من :معلومة

 .مجاناً  فالز�ارة االوقات هذه غیر في

 الخدمات و�دارة تنظ�م األول�ة، العنا�ة أط�اء الى الصحة وزارة أو�لت 2013 عام في د:

 مل�ار ثمانین من �أكثر المقدرة العامة الخز�نة من المال�ة وحصتها ،الوطن�ة الصح�ة

 إسترلیني. جن�ة

 والمال�ة جتماع�ةاأل المشاكل يف و�نظر ،ال�س�طة راضاألم العام الطبیب �عالج

 ضاتوتعو� والتقاعد ،المحاكم وتقار�ر �التأمین ،القانون�ة الطب�ة والمشاكل ،للمرضى

 الطبیب رأي لىا تحتاج والتي المعقدة مراضاأل أما وغیرها. العمل إصا�ات

 الثانو�ة. العنا�ة وتسمى المستشفى الى فتحال الجراح أو ستشاري األ

 ً  ختصاصاأل وخدمة الثانویة العنایة :ثانیا

 المستشف�ات في النظر عادةإ  تمت الماضي القرن  من ات�نالتسعی أواسط منذ

 غ�ةور  ختصاصاتاأل وظهور السر�ع، التكنولوجي طورلتل وذلك وحداتها وفي

 الى أضافة العام، ستشاري األ بدل الدقیق األختصاص في األخصائي لیرى  المر�ض

 على ینعكس مما األط�اء صیبت يتال اإلرهاق تحاالو  المت�اینة، النتائج ظهور

 .ریللتغی دعت س�ابأ العائل�ة...كلها ح�اتهم

 دارةإ تحت شف�اتالمست �عض تحدت�و  ،الصغیرة المستشف�ات �عض غلقتأ  لذلك

 سبیل فعلى أفضل. نتائج جلأ من ختصاصاتألا �عض في وحدات ودمجت واحدة،

 نإ حیث ،نسمة ملیون  تغطي التي ئ المر  نسرطا لعالج واحدة وحدة دمج المثال
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 نتائج الى یؤدي مما الوحدة في العاملین خبرة إلدامة �اف العدد هذا مرضى نس�ة

 أفضل.

 �ل في اً واحد دمو�ة وع�ةأ جراح �ان الماضي القرن  من ین�اتالتسع بدا�ة يف مثالف

 نسمة الملیون  حوالي هانفوس مجموع ةت�اآل األر�ع المدن من مدینة

(Huddersfield, Halifax, Bradford and Airdale) 

 جراحین. ثمان�ة بها واحدة وحدةً  یومال صارت حیث

 ذات ،ختصاص�ةواأل العامة ستشف�اتالم من ش�كة الثانو�ة العنا�ة ىعل تقوم 

 للجامعات تا�عة تعل�م�ة منها ،ختصاصواأل والتجهیزات الكفاءة من عال مستوى 

 تتراوح �سعة مستشفى 300 من أكثر منها �وجدو  والقص�ات. المدن في عامة وأخرى 

 500000-350000 بین ما عادةً  وتخدم منها واحدة لكل سر�ر 500- 350 بین

 عدة: �طرق  مرضاه المستشفى �ستقبلو  نسمة.

 طر�ق عن شیوعاً  كثرواأل الطوارئ  قسم طر�ق عن : والمستعجلة الطارئة الحاالت ا:

 �مراحل تمر والتي  المستشفى، الى المر�ض دخالإ �عمل�ة �قوم الذى العام الطبیب

 : عدة

 المر�ض حالة عن و�خ�اره المستشفى في المناوب �الطبیب العام الطبیب تصالإ -1

 والسرعة حالته خطورة تحدید �عد بنقله سعافاأل فر�ق ق�ام ثم له، السر�ر حجزو 

 لنقله. المطلو�ة

 المر�ض عن ول�ةأ معلومات تأخذ التي الممرضة عل�ه وتقوم ،الردهة في ستق�الاأل -2

 والحالة ،دو�ةواأل ،الحیو�ة عالماته تسجیل �شمل:و  ول�اً أ تقی�ماً  له وتجري 

 شهادة �عد معین مكان في ممتلكاته تحفظ ثم ،للمر�ض الیومي والنشاط ،جتماع�ةاأل

 .وغسله بتنظ�فه أخرى  تقوم ثم یها،عل ثنینإ

 ولياأل العالج ووصف طب�اً  المر�ض تقی�م �عمل�ة ل�قوم المناوب الطبیب ستدعاءإ -3

 التالي الیوم في عادة ستشاري األ الطبیب الى المر�ض حالة قدمت ثم ،له والطارئ 
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 والعالج والتشخ�ص ،والتصو�ر�ة ،بر�ةتالمخ التحلیالت طب�عة بدوره �قرر الذيو 

 والمتا�عة.

 ،جتماع�ةاأل ةوالعامل ،الطب�عي المعالج �ضم والذي الصح�ة المهن فر�ق �قوم -4

 المر�ض حاجات بتقی�م ،خصائياأل الطبیب �ق�ادة والممرضة ،وظ�فيال والمعالج

 �حتاج ور�ما  .له المعتادة الیوم�ة �الوظائف الق�ام على المر�ض وقدرة ،جتماع�ةاأل

 �عد م�سرة ح�اته لتجعل وتجهیزات تغییر من �حتاجه ما لتقدیر بیته ز�ارة الى مراأل

 مرضه.

 و�عطى بذلك. العالقة ذات والجهات العام الطبیب إخ�ار �عد المستشفى من الخروج-5

 �قرر حتى تستمر والتي ،لخارج�ةا الع�ادة في خصائيألا مع للمتا�عة موعداً 

 طبی�ه مع األول�ة العنا�ة الى ثان�ة ف�عیده الثانو�ة العنا�ة الى حاجته عدم خصائياأل

 العام.

 سلفاً  محدد �موعد المستشفى تدخل طارئة غیر تحاال وهى : المختارة الحاالت ب:

 الطب�ة الفحوصات وأ ال�اردة، ةالجراح� العمل�ات إلجراء ماأ الدور، نتظارإ وحسب

 العام. الطبیب قبل من المحالین للمرضى الطب�ة ستشاراتاأل وأ التداخل�ة

 ً  اإلسعاف خدمات : ثالثا

 تصالاأل في مر�ز�ة س�طرة لها ة،لثانو�وا األول�ة الخدمات عن مستقلة خدمات وهي 

 �ة:تاآل �الخدمات وتقوم

 المستشفى. الى والمستعجلة الطارئة الحاالت نقل -1

 المستشفى. الى الوصول قبل الخطرة للحاالت االول�ة �اإلسعافات الق�ام -2

 والفحص ستشارةاأل �عد یوم�اً  و�العكس المستشفى الى البیت من المر�ض نقل -3

 . والعالج
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 ��ار �دور أخرى  جهة أي الى أو ،آخر مستشفى الى أو تهبی الى المر�ض نقل -4

 السن.

 ً  الخیریة المنظمات إسناد : رابعا

 من ش�كات الصح�ة الخدمة سندت المخصصة، المیزان�ة ضخامة من غم�الر 

 وأمراض المزمنة، األمراض جم�ع تغطي حكوم�ة، غیر طوع�ة �ثیرة خیر�ة منظمات

 أكثر عددها لغیب حیث والنفس�ة، العقل�ة واألمراض ،والعجز لسنا و��ار طفال،األ

 وظ�فتهم: المتطوعین من آالف علیها �قوم ،منظمة ثالثمائة من

 التنظ�ف أعمال� �الق�ام ،والخدم�ة والنفس�ة جتماع�ةاأل المناحي في المرضى إسناد-1

 العجز. وذوي  السن لك�ار خصوصاً  ة،الرفق وأ التسوق  وأ

 الطب�ة ختصاصاتاأل في المحاضر�ن ستدعاءأ� الناس وعامة لمرضىا تثق�ف -2

 المختلفة.

 المؤسسة تحتاجها التي والمعدات جهزةاأل لشراء موالاأل لجمع �حمالت الق�ام -3

 في العلماء علیها �قوم التي والدراسات ال�حوث إسناد فى والمساهمة ،الصح�ة

 المختلفة. الحقول

 الى خذهمأو  معنو�اتهم ورفع المرضى، �عض قةلمراف ف�اتالمستش في ةللخدم التطوع -4

 الصالح معنى دراك�و  حسانواأل الخیر فعل دافعها خرى،أ اطاتونش المختلفة األقسام

 العام.

 في متطوعة تعمل عمرها من الستین في متقاعدة، نكلیز�ةإ مرأة إ جوان *السیدة

 وحشتهم من جهملتخر  السن و��ار العاجز�ن المرضى الى تتحدث المستشفى،

 �عد الى وتنتظرهم ط�اءاال ع�ادة الى �صالهمأل المتحرك �الكرسي تدفعم ثم تهم،ووحد

 تقوم ثم وغیرهما، المختبر أو االشعة قسم الى لتأخذهم الطب�ة ستشارةاأل نتهاءإ

 �سعادةٍ  أحس العمل بهذا : قالت ذلك؟ تفعلین لم یوما سألتها المغادرة. عند بتود�عهم
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 ما الى صرت اذا �خدمني من جدأ نأ وآمل قومي، تجاه واجبي وأؤدي ي،قلب في

 ال�ه!. صاروا

 بتدقیق شبیهاً  نظاماً  اإلدارة ت�عتإ ،مستواها وتقی�م الخدمات هذه داءأ حسن ولمعرفة

 الصح�ة. الرقا�ة نظام هو المال�ة والرقا�ة الحسا�ات

 الصحیة الرقابة

 ومقارنتها ،للمرضى المقدمة للرعا�ة وعمل�ة علم�ة مراجعة هي الصح�ة الرقا�ة

 إن نتائجها. ومعرفة الرعا�ة ههذ تحسین هدفها ،سلفاً  موضوعة ومقای�س �معاییر

 ،ومطا�قتها حقاً  فعله �جب ما على والتأكید األداء مراق�ة هو العمل�ة هذه في ساساأل

 والتي )ditAu( السر�ري   التدقیق آل�ات فهناك وفقها، تتم لم ذا�و  الموضوعة ییرللمعا

 .أدائه تحسین و��ف�ة لماذا؟ معرفةو  المنتسب عند الضعف أوجه تبین

 المؤسسات منتسبي جم�ع لها �خضع سنو�ة ممارسة التدقیق أص�ح وقد 

 أو لیوم المستشفى في الجراحة قسم في العمل إ�قاف مثالً  یتم حیث ،الصح�ة

 وتوص�ات خطط ضعو  مع لقسما ذلك في العمل و�حصاءات تقار�ر لسماع ،ساعاتل

  �األداء. رتقاءواأل النقص لتالفي

 أنواع: الصحیة الرقابة

 .شیوعاً  األكثر وهو سلفاً  موضوعة �معاییر مقارنةً  األداء في السر�ري   التدقیق -1

 أس�ابها. ومعرفة تحلیلها �عد الخطیرة خطاءاأل من التعلم -2

 نظرائهم. قبل من الطبي الفر�ق وأ للطبیب السر�ري  األداء وتقی�م ،النظراء مراجعة -3

 �سلوك متعلقة متنوعة سئلةأ عدة ،سماأل مجهولي مرضى سؤال وهو المرضى مسح -4

 .سلو�ه في األخیر لیتمعن طبیبهم, أداء لتقی�م علیها، جا�ةواأل الطبیب،
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 عمل�ة وهي ) Appraisal( لعمله الطبیب تقی�م عمل�ة الصح�ة الرقا�ة ومن

 عنده الضعف نقاط تقاطلأل ،داري واأل المهني لعمله الطبیب أداء في ذات�ة نتمعّ 

 ةموضوع أهداف من الطبیب أنجزه ما لمعرفة سنوي  تدقیق فهو التقی�م أما وتطو�رها.

 متقد� خالل من �خدماته رتقاءواأل مهنیته تطو�ر تشمل والتي ضي،الما العام في له

 علوم من الطب ل�هإ توصل ما آلخر مواصلته تثبت وواضحة قو�ة وأدلة قرائن

 لتقی�م الطبیب �خضع المجتمع في �الغ أثر ذات ق�اد�ة شخص�ة عت�ارهأو� ومهارات.

 خالل من الق�اد�ة خصاله من للتأكد ،ومرضاه معه والعاملین زمالئه قبل من

 �المه، ووضوح تصاله،إ ومهارة رؤ�ته، دقة عن عدة أسئلة یتضمنان إستب�انین

 له. المناسب القرار تخاذإ في �ضهمر  واشراك وأمانته، وصدقه

 یرفع بها إقتناعه وعند ،الطبیب مسؤول مع ستب�اناتواأل القرائن هذه فحص یتم 

(العام الطبي المجلس الى توص�ة
4F

 لممارسة الطبیب صالح�ة افیه یؤ�د (المجلس))1

 الطبیب أداء �ان إذاف ،متتال�ة سنوات لخمس التقی�م هذا �تمو  ختصاصه.�و  مهنته

 خاللها �عید قادمة سنوات لخمس الطب ممارسة حق إجازة المجلس �منحه جیداً 

 ما ینجز أن الى �عاوده وال عمله تعلیق تم واإلّ  ،إجازته لتجدید ذاته السنوي  التقی�م

 .نهائ�اً  أو مؤقتاً  التعلیق �كون  وقد وتدر��ات، مهام من المجلس له �قرر

 أخرى وظھرت أمراض غابت

 األو�ئة زالت ما ،الصح�ة قا�ةوالر  والعلمي تكنولوجيال التقدم من �الرغم 

 �عض ختفتإ فإن لهجومها، عرضةً  و�قي �اإلنسان، تفتك المختلفة مراضواأل

  والحص�ة..الخ، االطفال وشلل الخبیثة والجمرة والجدري  �الطاعون  المعد�ة مراضاأل

 ،السرطان� أخرى  جدیدة أمراض الناس، رأعما وتقدم الحدیثة، المدن�ة مع ظهرت

                                                 
 .العام الرأي أمام عنھ مسؤولة وھي الطبیب مھنیة على رقابیة سلطة أعلى العام الطبي المجلس  )1(
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 زادتها وقد .وغیرها یدزواأل والخرف ،والدماغ�ة القلب�ة والجلطة ،الدم ضغط رتفاع�و 

 المرض مع الطب صراع ر�خأفت .تعقیداً  أمانا، أكثر بلدان الى واللجوء الحروب كثرة

 -  عادةً  ینتهي الذي االمم صراع ر�خأت ال�ش�ه فهو نها�ة له �سول ،ووسط بدا�ة له

 االطراف. حدأ نتصارأ� -ةمؤقت �صورة ولو

 له قراطأ�ُ  ولاأل فیلسوفه وصفه �ما یزال وال قي� المرض مع الطب فصراع 

 مع المر�ض وتعاون  ،الفن خادم فالطبیب والطبیب، والمر�ض المرض أضالع: ثالثة

 المرض. على �القضاء �فیل الطبیب

 

 
 

 الطب یدرس �ان ظاللها تحت
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 الثاني الفصل
 الفن خادم الطبیب 

 ��اقي إنسان هو �ال. الناس. �عض یتخیله �ما إلهاً  أو قد�ساً  الطبیب �سل

 الذي والتعب الكد �عد و�عائلته �ه تلیق لح�اة و�سعى وآماله، طموحاته له الناس

 الضعف وخلقه م�ادئه من ل�س لكن عاتقه، على الملقاة العظ�مة والمسؤول�ة ،القاه

  المسؤول�ة. هذه عن لتخليا حقه من ول�س والطمع، غراءاأل مواقف في

 ومتا�عة والكفاءة هتماماته،إ  ولىأ مر�ضه رعا�ة �جعل من هو الجید بوالطبی 

 هللا، �خاف أمین جادو  زمالئه، مع جیدة عالقة �ق�مو  رائده، العلم ال�ه توصل ما آخر

 في �الغ أثر ذات عامة شخص�ة فهو والتعل�م، العلم همه لّوام، �قظ ضمیر ذو

 �المستوى  واالرتقاء ،األلم وتخف�ف ،الصحة و�دامة ،الح�اة إنقاذ متهمه المجتمع،

  والجاه. السلطة عن ال�حث ال ،ومرضاه ألمته والنفسي الصحي

 أو م،معلّ  ممتعلّ  عالم فهو ال�غیره. �ه مرت�ط والفشل والنجاح ،فنه خادم الطبیب

 وقوته. أمانته في و�وسف ،حكمته في �لقمان هو

 في )GMCالعام( الطبي المجلس عضو الدمو�ة وع�ةاأل جراح وجزأ لقد

 خالقهأو  الطبیب خصال الدوري  منذر سور�فو ر الب سنین عشر من ألكثر بر�طان�ا

 خصال: �عشر

 هتمامواأل الرعا�ة -1

 والرحمة الرأفة -2

 الفعال تصالاأل -3

 الطبي فر�قه مع والتنسیق التعاون  -4

 والمهارة العلم في  الكفاءة -5

 والتحلیلي(�احث) النقدي یلالتحل -6

 والتواضع الثقة بین الجمع-7
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 ق�اد�ة) خصال (ذو آمر -8

 والمهارات العلوم آخر على �الحصول ستمراراأل -9

  . واختصاصه �خبرته ممارسته حصر -01

 والتي دو�ةواأل جهزةاأل وموردي التأمین لشر�ات تجارةً  �كون  لن الطبو   

 للطبیب �حق فال .م 2000  عام في طب�ة اتخدم بدون  أمر�كي ملیون  40 جعلت

 ومعرفة العلة عالج مهنة من هاوتحو�ل ،والطمع للكنز المقدسة المهنة ههذ تسخیر

 المر�ض على الطبیب �ذب فإذا  كتساب،واأل المال لجمع حرفة الى ،س�اباأل

 رقیق. تجارة الطب أص�ح

 واإلسناد. دیلالب الجراح زمیله م�ضع ففي العالج، عن الطبیب عجز و�ذا 
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 ورسم ذوق الجراحة
 وقد  ومعین. بدیل الجراح سكین ففي التسكین عن الطبیب دواء عجز ذا�و 

 الخبیر من الجدید الصانع یتعلمها صنعة األولى، القرون  أور�ا في  الجراحة كانت

 ورغم والمنشار. والمقص السكین :أدواتهما لتشا�ه نظرا "قصا�ا" هم�عض وأسماه القد�م

 وال تخدیر دون  من مؤلمة قاس�ة الجراحة �انت ،فائقة �سرعة إنجازها على حرصه

 القاسم أبي عصر جاء حتى ،قدراً  اال منها واحد مر�ض نجاة أحد یتصور وال .نمسكّ 

 عشر التاسع القرن  في العظ�مة ةالثور  ثم وأخالقها، م�ادئها وضع الذي الزهراوي 

 في الرماد ذر فبدل الجدیدة، لتعق�ما یبوأسال ر,ثیواأل الكلوروفورم غازي  كتشافأ�

 التطهیر وأجهزة ،)autoclave(�المعقم المتعددة أجهزته للتعق�م رصا الجروح،

 الك�م�او�ة �المواد والتعق�م وال�خار �الحرارة المتعددة المناس�ة وطرقه ،المختلفة

 بداع�إ م)1912-1872لستر( جوز�ف البر�طاني الجراح تّوجها والترش�ح، شعاعواأل

 الى الجروح لتهابإ نس�ة خفضت التي ) surgery antiseptic( المطهرة الجراحة

 الخبرة �عد خصوصاً  ،الطب سماء في ساطعاً  نجماً  الجراح فأص�ح الدن�ا، درجاتها

 نأ یر�د نْ "مَ  : قراطأ�ُ  نص�حة أخذهم �عد الحروب، �ثرة من الجراحون  كتسبهاإ التي

 كتسبإ )1953 -1950( الكور�ة الحرب ف�عد ".الحرب الى فلیذهب جراحاً  �ص�ح

 في عالم�ةً  شهرةً  د�غي ما�كل األصل اللبناني الدمو�ة واألوع�ة القلب جراح

 النعمان. یوسف المشهور العراقي القلب جراح ید�ه على تتلمذ وقد ،إختصاصه
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 نالنعما یوسف المرحوم العراقي الجراح وتلمیذه د�غي ما�كل العالمي القلب جراح

 جزاءاأل و�تر ،الخبیثة األورام ستئصالأل الجراح م�ضع �عد لم والتخدیر رالتطهی مع 

 وتبدیل ،عضاءاأل وزرع ،الدمو�ة وع�ةواأل ءمعااأل نسداداتإ وتجاوز ،التالفة

 الرسم المهارة، جانب الى �عتمد الذي التجمیل في فن له أص�ح بل فقط، المفاصل

 والتقلصات التقفعات وترم�م ،العاطلة عضاءاأل وظ�فة إعادة في الرف�ع والذوق  الدقیق

 زرع طر�ق عن المولودة الخلق�ة والتشوهات ،العم�قة الحروق  جروح تسببها التي

 الناقص �العضو ور�طه وسح�ه )Flapمجاور( لنس�ج الجزئي والفصل الجلد،

 .والتولید النسائ�ة :الجراحة فروع ومن  شكله. وجمال وظ�فته إلعادة والعاطل
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 والتولید النسائیة جراحة

 راحة.والج الطب مع الرئ�س�ة الثالثة الطب فروع حدأ هي والتولید النسائ�ة

 ،للحمل المرافقة مراضواأل وجنینها الحامل برعا�ة هتمی فهو سمهاأ علیها یدل و�ما

 ،الرحم ورفع ،�السرطانات للنساء التناسلي البولي �الجهاز المختصة مراضواأل

 المرضي. هبلالم ونز�ف

 سليالتنا الجهاز درسوا فقد ،المصر�ین قدامى عند معروفا التولید طب كان

 المتقطع. الجماع خصوصا الحمل منع ووسائل ،جهاضاأل ��ف�ة في رأي ولهم للمرأة 

  النساء. على حكراً  الغرب في  الق�الة �انت عشر الثامن القرن  وحتى

 و�غ�اب ،والدتها عند الحامل افقیر  من ختواأل ماأل زالت فال الشرق  في ماأ

 وتتم حفاد!.األ وأ العهود ول�اءأ قدوم عند لهم ال�شرى  زف من اال للرجال  تام ش�ه

 خبرة ذوات وهن ""الجدات �سمونهم قابالت قبل من تالبی في �ثیرة ح�انأ في الوالدة

 طاتختالاأل نس�ة �انت قدو  .الدقیق المهني ر�بوالتد العلم�ة الدراسة دون  عمل�ة

 األختالطات هذه ومن .واللقاحات التعق�م مواد غ�ابو  ،الصح�ة الثقافة لغ�اب عال�ة

 �صیب الذي )Tetanusالكزاز( ومرض ) Sepsis Puerperalالنفاس( حمى

 الوالدة ختالطاتإ نس�ة �قلل والمعقمات �الصابون  التواآل  الیدین غسل إنَّ  المولود.

 %.90 الى

 ص�حأ حتى العامة الجراحة �قسم ملحقاً  والتولید ةالنسائ� ختصاصإ �ان قد�ما

 تقدماً  تقدم خرى األ الطب فروع و�حال ،العشر�ن لقرن ا من الثاني النصف في مستقال

 الرحمي السائل ودراسة الجنین جنس �معرفة ،الحدیثة التكنولوج�ا ستخدامأ� هائالً 

)Fluid Aminiotic(،  عند وراث�ةوال الوالد�ة مراضاأل عن والفحص والتحري 

 كثرأ من �الناظور التداخل وصار الدة.الو  قبل المناسب القرار تخاذ�و  ،الجنین

 البر�طان�ة الملك�ة الكل�ة صدرتأ وقد ختصاص.األ هذا في شیوعاً  الجراحات



41 
 

 النزف حول أرشادات منها: الطبیب عمل لتسهیل السر�ر�ة رشاداتاأل من مجموعة

 حیث وغیرها الوالدة ثناءأ الدم ونقل ،سا�قة ق�صر�ة عمل�ة �عد والوالدة ،الوالدة قبل

 صل�ة.األ مصادرها من الیها الرجوع �مكن

 الحیاة ستقبالإ فن

 وهي حامل، لكل هام تار�خي وحدث عظ�مة مناس�ة الح�اة الى المولود ستق�الإ

 حقاً  نهإ والحما�ة. الرعا�ة في األم مسؤول�ة الى والوالدة الحمل آالم من نتقالإ مرحلة

 �برى  ومسؤول�ة ،-والقابلة الطبیب– الح�اة ستق�الإ على �شرف نْ لمَ  خاص مت�ازإ

 والوالدة الحمل مراحل �ل في وحضورهما ،الجدید مولودها لرعا�ة الحامل تهیئة في

  .طو�ل تدر�ب الى والقابلة الطبیب �حتاج لذا �عدها. المهمة القلیلة ساب�عواأل

 شهادة على للحصول واتسن س�ع بیالطب �حتاج مثالً  تراكلان ففي 

 مع والتنسیق التعاون  من �ثیر لىا �حتاج ختصاصاأل هذا نَّ إ ختصاص.األ

 المجاري  وجراح ،طفالواأل القلب �أخصائي ،خرى األ الطب فروع ختصاصاتإ

 تخاذإ على والقدرة عمل�ة مهارة الى لك�ذ و�حتاج التخدیر...الخ وطبیب البول�ة

 الصعب. الظرف في الصائب القرار

 همها:أ  خاصة مواصفات والتولید النسائ�ة لطبیب

 وذو�ها الحامل السیدة ومع فر�قه مع تصالاأل في مهارة .1

 المشاق تحمل على وجسد�ة عقل�ة قدرة .2

 نظرال �غض ،االعجاب وأ �النقد حكاماأل صدارإ عن �عیداً  والعطف الرحمة .3

 جتماعي.واأل الثقافي المرأة  مستوى  عن

 الطو�ل. العملي �التدر�ب �ةمكتس یدو�ة براعة .4
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 غالمان هذان �ا�شرى.....

 صعو�ة ذو عمره من العشر�ن في رجالً  تزوجت عمرها من عشر الثامنة في م ب.

 �كن فلم خاصة، �عاطفة ختصها�و  عمها حبهاأ ،�ثیراً  هلهأ و  ترعاه التعلم، في خف�فة

 غیرها. دون  لها ممیزة بهد�ة وعاد اال یوماً  سافر�

 شهور. �عد حملت

  بنتي العادة غیر على �بیرة �طنك عمتها:

 ال�طن رنین لفحص المختص الطبیب على نعرضك ال لم

 متكرر وفحص متعددة بز�ارات الوالدة طبی�ة رعا�ة تحت وصارت توأماً  تحمل

 سبوعینأ� والدتها موعد قبل المستشفى تهادخلأ

 مستقبلة زفت عندما فرحاً  العم طار معافین، صح�حین ولدین ولدت المخاض. جاءها

 نتأ" عنده، الذي �ل عطاهاأف جی�ه في یده مد �شكرها... ��ف حار ال�شرى، الح�اة

 تجین". والزم �السالمة حبیبتنا ماتخرج �عد عدنا معزومة

 

 وفرحة صخب ووجوم....�عد حزن 

 من وامرأو  توجیهات وهدا�ا �ضائع وخروج، دخول الحي، في وصخب جل�ة

 الكبیرة: ماأل

 الخ�اطة؟ من المولود مال�س بتمجل هل

 الفواكه لنا جلب�و  السوق  الى ذهب�و  ،خروفاً  لنا ل�حضر القصاب وصأ

 الحلو�ات. تنَس  ال طر�قك وفي والخضار

 التاسع شهرها في �كرها في حامل عمرها من العشر�ن في الجمال في غا�ة أ.ع

 المستشفى. الى المخاض...لنذهب جاءها

 لتوس�ع المهبل شق عمل الطبیب قرر الوالدة صالة في قصیر نتظارإ �عد

 الغرب). في الیوم تستخدم قلما ( ) Episiotomy( الوالدة مجرى 
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 ونزفاً  تلفاً  فسبب ،ةغودما �افوخه المقص شق وقد میتاً  المولود جاء لهيإ �ا

 الدماغ. في كبیر�ن

 مسؤول�ة.. والال م�االة الال في غا�ة �سرعة... نزفها وقفواأ �غزارة... تنزف األم

 ...متأخراً  عالجها بدأ النزف شدة من )Shock( صدمة صابتهاأ حالتها هورتتد

 الح�اة!!. فارقت

 حر�ة. وال مرح وال صخب فال الدار في الح�اة توقفت فجأة ،سر�عاً  الخبر نتشرإ

 سمعوا!. ما هول من الطیر رؤوسهم على �أن وسكون  وجوم

 الطب سمعة على وحفاظاً  المر�ض لحق طل�اً  والقابلة الطبیب على شتكواإ

 ل�هإ نا�و  � نا�و " أخذها" �هللا نطاهاإ هللا ا:"�ا� الطبیب. قر�بهم صحهمن والطبیب،

 ."راجعون 

 هذا یتكرر. ال حتى والعبر الدروس خذأ �جب حدث و�ن هذا ال�حدث نأ �جب 

 در�بلتا وفشل الجراح�ة، لوحدةا فشل هو بل ،فحسب الطبی�ة وأ الطبیب/ فشل ل�س

 الحادثة ههذ مثل حدثت لو هللا) محس (ال حدناأ لیتصور المسؤول�ة.� اإلحساس عدمو 

 شعوره. �كون س ذاام بیته هلأ  الى

 الطب ركیزة الممرضة

 ،وحده المهنة مهام على قادراً  الطبیب �عد لم وفنه الطب في التقدم هذا �ل �عد

 المر�ض هتمامهإ  مر�ز �جعل ،ومتناسق متعاون  فر�ق مهمة تهمهم صارت بل

 ،المختبر وفني ،الصیدلي من الطبیب جانب الى الطبي الفر�ق یتشكل ورعایته.

 وآخر�ن. والممرضة داري واأل ،االجتماع�ة والعاملة ،التأهیل وخبیر الطب�عي والمعالج

 بین العقد واسطة أنها ولاأل : لسببین الممرضة، ولول�ه، الفر�ق نجم عن وسنتحدث

 ال التي العظ�مة المهنة هذه بها بتلیتأ التي الدون�ة النظرة ثانيوال ه،وطبی� المر�ض

 بدونها. الطب ممارسة �مكن
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 بدونها، طبال ممارسة �مكن وال ،عنها �ستغن�ان الجراح وال الطبیب ال

 العالمات تسجیل الطبیب: �حتاجها التي التمهید�ة جراءاتاأل �كل تقوم فالممرضة

 و�طعامه، وتنظ�فه وغسله الوعي، ودرجة والحرارة والن�ض الضغط للمر�ض، الحیو�ة

 تهیىء وهي تدهورها، عند الطبیب ستدعاء�و  ،حالته تطور ومراق�ة ،دواءه طاؤهو�ع

 وتحضیر ،دواتواأل األجهزة تعق�م العمل�ات: الةص في احللجرّ  العمل�ة مسرح

 مر�ضال وترعى العمل�ات، إجراء في له �مناأل الساعد وهي والضمادات، غط�ةاأل

 �عدها. الحرجة ولىاأل ساب�عواأل األ�ام في بدقة

 قدقائ معه وقضى مرتین وأ مرة سبوعاأل في مر�ضه الطبیب زار ولئن 

 ومشكلته �حاله العارفة فهي ،والساعات �اماأل معه تصرف فالممرضة معدودات،

 و�تجر�تها له. والممثلة عنه ةالمدافع المتقدمة قواماأل عند صارت حتى ،وشكواه 

 حكراً  النساء) تولید (فن الق�الة مهنة صارت ورعت، ووضعت حملت �أم نسان�ةاأل

 حملها، مشاكل تراقب رحلتها: في الحامل رف�قة فهي أحد، فیها �شار�ها ال علیها

 والحضانة الرعا�ة فنون  وتعل�مها تدر�بها على وتقوم وفرحتها، والدتها عند وتحضر

 وحنوها، ط�عها لرقة �التمر�ض المرأة  تختص أن ان�ةر� نعمة حقاً  إنها الجدید. للقادم

 لم ذاإ طب یتقدم ولن المر�ض، رعا�ة هدفیهما أن إذ شأناً  الطبیب عن تقل ال وهي

 التمر�ض. یتقدم

 وطلب هللا، رحمه طالل، بن الحسین الملك جاللة المرحوم أدر�ها الحق�قة ههذ

  ممرضات. �ص�حن نأ شقیقال األردن في والمحافظة وفةالمعر  العوائل بنات من

 "مالئكة الجمیلة قصیدته في طوقان إبراه�م الكبیر الشاعر وصفهن �ما فهن 

   :الرحمة"

 

 َلُهنَّـهْ     أش�اهـاً     َغَدْونَ          المر�ـضِ    إلى  الُمْحِسَنـاتُ 
 نَّـهْ ـــــاُسهُ ــــــــــــــــــــــإْینـ َدواُؤها         اتِ ــــــــكالُمستشـفیـ   الروُض           
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 ِهنَّـهْ ــــَظَراتِ ـــــنَ  نـــــــم ـلَّ ـــــَأجَ �         َهاــــوِطبُّـ  ـاءُ ـــــَر�ْـــ الَكه ـاـــــــم          
 نَّـهْ ْطُفهُ ـــــــولُ   نَّ ـــــُفُهـــــطْ ـــــوعَ           عناُؤُهـنَّ  لیـلَ ــــالع ـيــــفــــَ�شْ           

واءِ ــــال ـرُّ ــــــــمُ   نَّـهْ هِ ــــُنْطقِ   وَ�ـةِ ذـــــعُ  نــــــــم          ُحْلوٌ  كَ ــــ�فی دَّ
 

 �ةلذ�ور ا الثقافة من جاءت فقد الراق�ة نسان�ةاأل المهنة لهذه السلب�ة النظرة أما 

 نعةصا المرأة  وتهین ،للح�اة وزناً  تق�م ال التي ال�ال�ة الجاهل�ة والعادات ،الها�طة

 لحنانوا الرعا�ة خلقتها من هللا جعل التيو  -الرجل شق�قة - المرأة  راعیتها.و  الح�اة

 فحیث البیت، و�دارة سرةاأل رعا�ة مسؤول�اتها همأ  من وجعل مشروط،ال غیر والحب

 الطب موج�ات هي لعمرك وهذه المهذب، والسلوك والنظافة النظام حل المرأة  حلت

  .حقاً 

 معر�ة في الجرحى لمداواة  النساء من ماداتوالض عصائبال حمل ممن و�ان 

 أي قالت: ثم بنیها حدأل فالناز  الجرح ر�طت وقد نصار�ة،األ نسی�ة  ه3 سنة أحد

 أم �ا ماتط�قین �طیق ومن ینادیها: (ص) والرسول القوم، وضارب أنهض بني

 ارتص المس�حي الغرب وفي التار�خ. في ممرضة أول نعلم �ما وهي  )1(عمارة؟

 على حكراً  عشر والتاسع عشر الثامن القرنین في المستشف�ات في المرضى رعا�ة

 االخت �لمة جاءت هنا ومن المس�حي للدین والرقیق الرح�م للجانب إظهاراً  ،الراه�ات

)sister(. 

 فلورنس االنكلیز�ة الممرضة أبدعت )1856-1853( القرم حرب وأثناء

 نم لقلّ  مما ،للجرحى والرعا�ة لتمر�ضا في دةً جدی طرقاً  )Nightingale( نایتنجیل

 ةرقا�ال بتدعإ من أول وهي ،جداً  قلیلةٍ  نسٍب  الى المرتفعة، والوف�ات الجروح لتهابإ

 التطبیق. موضع ووضعها الصح�ة

                                                 
 196 ص 1978 خلیل )1(
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 الجراحین على فأن النجاح تحقیقول ،عال�ة �مهن�ة العمل�ة سیر غرضول

 درجات و�أعلى �أخت العمل�ات صالة في الممرضة �عاملوا نأ الش�اب خصوصا

 عدم دلیل الصوت فرفع الصوت، ورفع الزجر عن یبتعدوا نأو  ،والتقدیر االحترام

 خدمة في �الكما أن بل ،لك خادمة ل�ست الممرضة الشخص�ة. في وضعف كفاءة

 تخدمه، من وعلى ،نفسها على سلب�اً  ثراً أ سیترك لها إهانة أي �نَّ و  ،المر�ض

 المر�ض.

 ومسؤولیاتھ بیبالط واجبات
 و�نَّ  .والفقیر والغني ،والمرأة  والرجل ،والكبیر الصغیر �لهم الناس المرض �صیب

 وقد  ،محظوظ ومهني سؤولم فهو للطبیب �بیر شرف وهو عظ�مة، منفعة للتداوي 

 منه الناس یتوقعه وما دوره �ثیراً  تغیر وقد سرار.واأل الح�اة على هؤالء ئتمنهإ

 عن و�حثاً  عل�ه تعو�الً  أكثر ص�حواأ فقد  العصی�ة، توقااأل هذه في خصوصاً 

 في عال�ة مواصفات �قابله الكبیر حترامواأل الخاص مت�ازاأل هذا إن منه. المساعدة

 الیتوقع لذا خالق،واأل السمعة وحسن الرعا�ة، ورقي ،األداء في الكفاءة همهاأ  السلوك

 اال ورعا�ة خدمة �قدم ال نأو  الموت، من الخائف المر�ض، ضعف ستغاللإ منه

 "هناك : �قولها د�فس سالي ستاذةاأل مق�اسها حددت التي ألح�ائه، ایرضاه كالتي

 ألي وأ إبنك وأ ألب�ك مةالخد هذه ترضى هل الرعا�ة. لهذه للحكم واحد مق�اس

 هو هذا .قطعاً  یرضونها ال االخر�ن نأف ،�النفي الجواب �ان ذاأف تح�ه؟ شخص

(الوحید" المق�اس هذا تت�ع نأ �جب خرى األ سالمقای� و�ل لمق�اسا
6F

1(.  

 ذاإ ینزعج ستشار�ناأل �عض �ان ،2198 - 0198 بین الجراح�ة تجر�تي من

 هذا �ان لو ماذا نفسي حدثأ العمل�ات صالة في حیرتي وعند ،لیالً  �ه تصلتإ

                                                 
  .العامة الصحة في البریطانیة للحكومة سابقة مستشارة )1(
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Family ( وسمیته مشیت المبدأ هذا وعلى أعمل؟ نأ علي فماذا خي؟أ المر�ض

test.( 

 تتضاعف فیها، الحرب– �المرض - ستوطنتأو  والفساد العنف مزقها بلدان وفي 

 فالمر�ض الطبیب، بینهم فل�س عنها ال�عض تخلى و�ذا والواج�ات، المسؤول�ات

 وأهل صالح، طبیب  وسره. ح�اته ما�ملك: أعز على �أتمنه طبیب الى ماسة �حاجة

 ،دقیق وتشخ�ص ،راق سر�ري  وكسل :ثةثال �أش�اء الإ �سبها �مكن ال التي للثقة،

 العقل ستخدام�و  المالحظة قوة على �عتمد الذي ،المر�ض لمستقبل ستشراف�و 

 والخبرة.

 الطبیب لسلوك عال�ة صفاتموا المهنة وضعت المكتس�ة الثقة هذه وإلدامة 

   ھمھا:أ مریضھ تجاه عظیمة ومسؤولیات باتواج وحّملته

 الطبیب. هتماماتإ  وأهم أولى هي المر�ض رعا�ة 

 إلنسانیته. ورعا�ة حترامأ� مر�ض �ل معالجة 

 وخصوصیته. المر�ض �رامة حترامإ 

 نظره. وجهة حترام�و  المر�ض الى صغاءاأل 

  والفهم. الهضم سهلة معلومات المر�ض عطاءإ 

 وح�اته. رعایته تهم التي القرارات في المر�ض إشراك 

 الحدیث. لعلما لیهماإ توصل اللذین والمهارة �العلم یبالطب إلمام  

 مطلقاً  فشائهاإ وعدم �المر�ض الخاصة المعلومات على والمحافظة حتراماأل. 

 وخوفه، ضعفه حالة في وهو المر�ض، ضد الموقع ستخدامإ ساءةإ عدم 

 .مطلقاً 

  اعت�ار. �ل فوق  المر�ض مصلحة تجعل �طر�قة المهنة زمالء مع التعاون 
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 له �انت نإ ح�اتهم على خطر يأ من المرضى لحما�ة �سرعة التحرك 

  موج�ة. أس�اب

 أو وآخر، مر�ض بین �میز ال نأ الطبیب على أعاله المذ�ورة موراأل �ل وفي

(ضدهم فعله لتبر�ر مستعداً  �كون  نأو  وآخر، زمیل
7F

 .آثماً  �ان ال�و  )1

 

 الدمو�ة وع�ةاأل جراح لخصها فقد ماسبق الى افةض�األ الجراح خالقأ ماأ

 العمل�ة: وتوجیهاته وصا�اه ضمنها شعر�ة �أب�ات وري الد منذر الشاعر ستاذاأل

 

 والحسب المروءة لفرسان... تح�ة

 وأدب  .. وفن الجراحة..علم..

 الذهب �ما مع�ارها... للجراحة

 وتعب �جد �سرها...... صقلتنا

 �ثب عن وراقب �امعان.. صغإ

 سبب بال عمل�ة .. جراءإ �اكإ �اكإ

 ماكذب یوما والضمیر ضمیرك.. حكم

 

 ،اوقدسیته �المهنة �ستهینون  األط�اء بین �ائسة ضع�فة قلة هناك األخرى  المهن ككل

 التصرف و�سوء تارة، والتقصیر همالألا� واجبها، یؤدون  وال أهلها الى ن و�سیئو 

 أخرى. تارة واألثم الخطیئة و�كتساب

 

                                                 
 بتصرف. العام البریطاني الطبي المجلس - الطبیب واجبات )1(
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 عشرةال الطبیب آثام

 مع المرضى �قصده )والٍ  (الطبیب الوالدین أحد �مقام أو قد�ساً  ال�عض یراه 

 ضعف حاالت -إنسان كأي- الطبیب تعتري  لكن ة.والعور  السر �شف حتمالأ

 :عشرة خطاءواأل اآلثام هذه وأهم واآلثام، يءالمس والسلوك الخطأ في و�قع ،و�غراء

 من العلم ال�ه ماتوصل آخر جهل سب�ه فالتقصیر همال،واأل التقصیر االول: االثم 

 معاناة إدراك وال ،الح�اة ق�مة تقد�س عدم معناه همالواأل ،وتدر��ات وتطب�قات فنون 

 المر�ض.

   واإلھمال التقصیر مأساة 

 الطفاأل من اوله متزوجة عمرها من والثالثین الرا�عة في سیدة م ع. السیدة * 

 ساقها في ألم ًاصابها الع�ش. لقمة لكسب ط�اً  رضاأل �س�ارته �طوي  زوجها ثالثة.

 توازنها فأختل �عهاأصا أطراف على تمشي بدأت ،سنتین نم أكثر منذ ال�سرى 

 أستقر طائلة أموال وصرف عدة طب�ة ستشاراتإ �عد .مراراً  رضاأل على وسقطت

 زارته . )TENDON ACHILLIS( اال�سر أخیل را�ط في قصر على التشخ�ص

 ثالثة �مبلغ لها عمل�ة إجراء الجراح قرر مفاوضات و�عد الخاص مستشفاه في

 .خیراً  ووعدها عراقي دینار نمالیی

 الج�سون  وج�ائر العمل�ات صالة من خرجت  2011 عام بدا�ة العمل�ة أجر�ت

 الحال هذا على ت�قى �أن وأخبرها الحوض، أعلى حتى القدم من ساقیها �ال تغطي

 األ�من ساقها على الجراحة إلجراء طب�اً  سب�اً  أعلم شهور(ال أر�عة أو ثالثة

 �ما بنتها،أ الصغیرة طال�ةال الشاقة، رعایتها مهمة خاللها تحمل المعافى!؟.).

 ) Living Daily of Activities( الیوم�ة ح�اتها نشاطات نجازإ في زوجها ساعدها

  الخ. والحط... والرفع اجةالح قضاء �عد وتنظ�ف و�ستحمام ست�قاظاأل �عد نقل من
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 ال�منى الصح�حة دمهاق  وجدت عندما عظ�مة صدمتها �انت الجبیرة زالةإ و�عد

 عائلتها. من ثنین�و  الحائط �معاونة الّ إ علیها المشي وال ،تحر�كها تستط�عال مشلولة

 �فیالن الطب�عي والعالج الزمن �أن طمأنها بل حصل ما لها �فسر لم ،ثان�ة زارته

 أو إعتذاراً  لها �قدم فلم ،حالها تحسن عدم �عد مراراً  الجراح ز�ارة وعاودت �شفائها.

 لمضاعفاتل مدرك غیر مشكلتها، حل في نجح و�أنه منها أخذه ما إرجاع

 .والصح�ة! النفس�ة حالتها تدهور �سبب المتوقعة جتماع�ةاأل

 الجراح قطع ر�ماول خطیر، جراحي خطأ على یدل إنما الجراح �ه ماقام إنَّ 

 في و�ان قررها، التي المدة في العصب یلتئم أن أمل على ال�منى القدم عصب

 ال�منى. القدم وفحص الجرح موضع من خطئه على ستداللاأل اإلمكان

 أخرى  وحالة

 ف�ه �ستقبل صغیر ببیت �حلم والنهار، اللیل �كد عمره من العشر�ن في *أ.ع.

(عمل�ة أسهل له أجر�ت �طنه. في حاد ألم أصا�ه ح�اته. شر�كة
8F

 ستئصالإ- لجراح )1

 نزفه. إ�قاف في ثان جراح نجح وقد .!حاد نزف أثرها على أصا�ه  -الدود�ة الزائدة

 �طنه في آالم مع حرارته درجة في رتفاعإ أصا�ه أ�ام �عد .فرحاً  أهله بیت الى خرج

 قواه  وتنهار نهوز  �فقد بدأ حالته، تتحسن لم طمأنوه، الجراحین راجع عام. ونحول

 حار .�ثیراً  ق�حاً  تقذف دمامل �طنه جدار من نفجرتإ حتى �ثیراً  ط�اءاأل راجع

 مضاعفات إنها الطب: �ل�ة مقاعد على تعلموه واضح والجواب أمره في ط�اءاأل

 مدخراته، �ل صرف عام من أكثر الحال هذا على �قي �س�طة. لعمل�ة خطیرة

  قطعة ستخرجإ ،ماهر �جراح هللا رحمة تدار�ته ىحت عالجه إلتمام الخیر أهل ساعده

                                                 
 .أحیانا الموضعي وبالتخدیر  اظوربالن الیوم العملیة تجرى  )1(
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 !!. �طنه داخل العمل�ة، له واجر أ الذین الجراحین أحد نسیها )Gauze( شاش

 دخوله!. وأنكرت إض�ارته المستشفى أدارة تأخف �حقه مطال�ا شكوى  قدم وعندما

 ،بها �ستهان ال نأ و�جب للمر�ض �بیرة عمل�ة ي...هجراح�ة عمل�ة �ل إن

 والس�طرة النزف مصدر تشخ�ص هو والمهم عمل�ة. يأ في ممكن النزف وحدوث

 وقت. �أسرع عل�ه

 �انت مهما الجراح، لتمنع وشخصیتها ومسؤولیتها الممرضة دور ي�أت هنا 

 صح�ح، الشاش وعدد األدوات، عدد نّ إ تتأكد نأ �عد إالّ  ال�طن سد من مكانته،

 (شكرًا). �كلمة عادة علیها و�رد صح�ح، دالعد نَّ إ بذلك وتخبره

 شخص و�ل ة.منظم وهادئة مقدسة العمل�ات غرفة نَّ أف الح�اة �حفظ هتمامهاأل 

 القائد وأ الضا�ط هو والجراح المر�ض. خدمة جلأ من حترام�و  بنظام یؤد�ه دور له

  والضج�ج. الفوضى �سبب الخطأ �قع لئال ،المسؤول�ة عل�ه تقع الذي

 العمل�ة عمل الذي الفر�ق ستمعإ فلو العالج، ستمرار�ةإ عدم الثان�ة المشكلة

 أوراقه إخفاء دون  �سرعة، تشخ�صال ىال لوصلوا المر�ض، ى شكو  الى وتأني بهدوء

 .الخاصة

 الطبیب همالإ ف�ه تبین           فسادٍ  على رم لجرحا ما إذا 

 

 قانونیة خیةیتار وثیقة العملیة كتابة 
 �ةلحما ر�خ�ةأوت قانون�ة صفة لها وث�قة �اعت�ارها جداً  مهم العمل�ة تدو�ن

 أجر�ت .شخص�اً  تهعش مثاالً  ضربأ نأ ودأو  الطبیب، حما�ة و�ذلك ،المر�ض

 من صغرأ العمل�ة جهة في الخص�ة إنَّ  مالحظتي و�تبت لطفل مغبني فتق عمل�ة

 ضمور إنَّ  دع�اً م المر�ض شتكىإ عام عشر�ن من كثرأ و�عد االخرى، الجهة

 الشكوى. سحبت سا�قاً  ماكتبت الى الرجوع وعند ممكن. وهذا عمل�ةال �سبب الخص�ة
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 �تا�ة حول البر�طان�ة الملك�ة الجراحین �ة�ل توص�ات ،)2( رقم ملحق وفي 

 .الجراح�ة العمل�ة

 إعتذار ،والتقصیر همالألا من الحالتین هاتین �قابل أن ترضالمف من �ان 

 درس. وتعلم وتعو�ض

 

  درس وتعلم وتعویض إعتذار
 عنق في �سر لتثبیت ناجحة عمل�ة لها جر�تأ ،عاماً  78 عمرها سیدة م.ح 

 على قدرة وعدم ألماً  تشكو الطوارىء قسم الى جاءت عوام.أ  خمسة قبل الورك عظم

 نأ طمأنهاف للحوض أشعة لها جرى أ حیث الطبیب فحصها .سقوطها �عد لوقوفا

 للعالج رسلهاأ ثم السا�قة، العمل�ة نت�جة هي اآالمه �نَّ و  مالعظ في �سر هناك ل�س

 من �الرغم حالتها تتحسن ولم ألماً  تشكو المر�ضة �قیت قر�ب. مستشفى في الطب�عي

 �دمةً  فوجد ساقها عن فكشف المختص طبیبها جاء اسبوعین. لمدة الطب�عي العالج

 ستوجبإ الذي فخذها عظم في �سر �األشعة وثبت ،ال�سرى  الر��ة أعلى وتورماً 

 خرى.أ ساب�عأ لعدة المستشفى من وخروجها فائهاش تأخیر الى أدت جراح�ة، عمل�ة

 رلتأخی بنهاإ قدمها التي الشكوى  �عد السخي �ضتعو وال القوي  عتذاراأل و�عد

 شارك عدة دروس الى وخلص سر�ر�اً  مراأل من ستشاري األ تحقق التشخ�ص،

 فوائدها: �لهم اآلخر�ن ط�اءاأل

 دائما. مرة أول تراه  و�أنك المر�ض بتقی�م تتم السل�مة السر�ر�ة الممارسة -1

 الحالي. التشخ�ص مع ناسبالتت التي والعالمات األعراض الى نت�اهاأل-2

 وأ جدیدة، قرائن وجود عند زمالئك نم أحد تشخ�ص وأ تشخ�صك في النظر عادةإ  -3

 تدهورت. قد �انت الحق�قة في أنها أو تتحسن لم المر�ض حالة أن
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 للمھنة. تطویر الشكوى 
 عذراً  نقبل وال خطأه �غطي عمن الصفح �مكن ال لكن خطاؤون، ال�شر (كل

(منه) میتعل ال لمن
9F

1( 

 الّ إ �قول ال المشتكي ألن ،المهنة و�رلتط المهمة األس�اب من الشكوى  تعد

 في التنظر فالشكوى  ضرر، من �ه لحق وما لمعاناته حق�ق�ة تجر�ة و�نقل صدقاً 

 لمعرفة بل ،وتو��خاً  تانی�اً  ل�ست أنها �ما ،ال�شر لكل المرافق المتعمد غیر الخطأ

(ضرار" وال ضرر "ال قاعدة على عالجها �ةو��ف همالواأل التقصیر س�ابأ
10F

2(، 

 لتجنب السبیل و��ف حصل؟ ولماذا حصل؟ الذي ما التال�ة: سئلةاأل عن �اإلجا�ة

 �قوم ملحة ضرورة للشكوى  نظام إرساء صار الحال�ة بلداننا ظروف وفي ماحصل؟

 من ووجهاء ،أمین ماهر وجراح ،شهرة ذو صالح طبیب خمسة"، "حكماء مثالً  عل�ه

 عن والدفاع المر�ض حق لحراسة عال�ة �مهن�ة األداء تقی�م مهمتهم الناس، امةع

  الطبیب. سمعة

 غیرو  ةأخالق� ال �طر�قة �ماله طمعا وأ جهله �سبب المر�ض ستغاللإ الثاني: ثماأل 

 وأ ،التحلیل و�جراء الدواء لب�ع �عینه مختبر أو صیدلي مع الطبیب تفاقأ� ،شرع�ة

 مهندسي �عض �فعل �ما المرض، تشخ�ص تناسب ال �ةإضاف مرض�ة تحلیالت

 لهم.  أخالق ال ممن الس�ارات

 

 

                                                 
  .العامة الصحة في البریطانیة للحكومة االسبق االول المستشار -دونالدسون لیام البروفیسور  )1(
 .شرعیة قاعدة  )2(
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 یفقر ستغاللاأل 

 منذ جیدة. صحة في وهو عمره من والستین الخامسة في متقاعد معلم أ.ص السید *

 �من،األ �طاأل خط ومنتصف ال�منى �طنه أعلى وحاراً  حاداً  ألماً  شتكىإ سبوعینأ

 في ستشارةلأل جاء قلق، خائف وهو لمرضه سب�اً  �جدوا ولم عدة أط�اء راجع

 المدة في التحلیالت من �حمل ما لكثرة عجبت دخوله وعند سامراء. مستشفى

 للدم صاتوفحو  والكبد وال�طن للقلب ورنینات قلب�ة تخط�طات تشمل: والتي القصیرة

 وعند لفحصه ستأذنتهإ قصته الى صغاءاأل �عد حاله. فقرتأ ر�ما التي والبول..الخ

 الق�اء أنها  أجاب سر�عة، بنظرة التشخ�ص ماهو المق�م، الطبیب سألت ٍ �طنه، كشف

 شكل على معد مرض وهو .ZOSTER SHERPE الناري  الحزام أو المنطق�ة

 المح�ط�ة عصاباأل �عض یهاجم خاص فیروس �سب�ه جداً  مؤلم جلدي طفح

  الجسم. نحاءأ �ل في الموجودة

 فحصه عند إیالمه وأ عل�ه، الصوت �رفع المر�ض معاملة في سوةالق الثالث: ثماأل  

 �ألف ال الذي المتألم الصغیر الطفل خصوصا تخدیر، أو مسكن دون  جرحه ومداواة 

 ما لتداخل تحضیره عند �رامته هدر أو فحصه، عند مكشوفاً  تر�ه أو الغر�ب.

 محتشمة. غیر �طر�قة

 سب�ه ر�ما الذي متعاون  غیر مر�ضل القول �فحش السیىء الخلق الرا�ع: ثماأل 
 اْلَمِر�ضِ  َعَلى َوَال  َحَرجٌ  اْألَْعَرجِ  َعَلى َوَال  َحَرجٌ  اْألَْعَمىٰ  َعَلى َلْ�َس  " وأن ذاته، المرض

 نفسك، أقطع التتحرك، مؤذ�ة: وأوامر توجیهات إصدار أو ،٦۱النور: سورة  "َحَرجٌ 
 فضلك. من قول وال تفسیر بدون  أسكت،

 ورأى سمع ماع �الكالم سره وفضح ،المر�ض ص�ةخصو  حترامإ عدم :الخامس ثماأل 

 المر�ض �فقد حیث ستشارةاأل غرفة الى مر�ض من أكثر دخالأ أو إذنه، دون  منه
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 وال شرعاً  �جوز ال السر وفضح وعزته. �رامته وتهدر سره و�نفضح خصوصیته

 الح�اة في نون�ةاوق جتماع�ة�و  ،وصح�ة أخالق�ة مشاكل من عل�ه بیترت لما قانوناً 

 والوص�ة. یندّ وال والتأمین العمل وفقدان والعجز والتسامح �الصفح ،الموت و�عد

 الكرامة وھدر السر ھتك جریمة
 الشعر قراءة تحب �مفردها، تسكن عمرها من والس�عین الثالثة في س.ع السیدة * 

 �صرها ضعف ولقد ء.أط�ا ر�عةأ قارباأل من عندها والبنات، نسوةلل وتعلمه والقرآن

 ع�ادته. في زارته والذي ،العیون  طبیب بز�ارة أحدهم فنصحها

 ألم من والتخف�ف الصحة مایناسب الع�ادة في ل�س نأ رأت مادعن صدمت ولقد

 المر�ض.

 راحة. وأكثر وأبهى أنظف والمقاهي والفنادق �المطاعم العامة المناطق من كثیر

 .أوالً  للسكرتیرة فحصال جورأ ودفعت ذلك على صبرت

 مرضى أر�عة عن تكشف د�تور �ا ماهذا العجب تملكها الطبیب، غرفة الى دخلت

 واحد؟! آن في

  الظروف"! بهاي نشتغل أحنا "موز�ن

 الح�اة. وحفظ السر على ومؤتمن بني �ا طبیب لكنك

 السالمة"!!. مع �عج�ك ما وسهالً  هالً أ  �عج�ك الموجود, هذا "حج�ة

 �قص فال والنظام، والجمال األناقة في غا�ة الحالقة صالون  فإن �الع�ادة، مقارنة

 واحد!. آن في  رؤوس ألر�عة الشعر قالحالّ 

 أصهار األط�اء، عنها حدثها التي وأخالقها المهنة وأحترام الطب قسم أین ثم 

 إخوانها؟!

 لح�اة احتراماً  وال اً وزن �ق�م ال �شع طمع ...شمئزاز�و  �غضب الع�ادة غادرت

 اإلنسان.

 عمان. في العیون  �طب متخصصاً  خاص مستشفى وراجعت ردناأل الى تذهب
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 هارافقت عنها، المعلومات �عض أخذت حّیتها، �ابتسامة، ق�الاإلست موظفة ستقبلتهاإ

 والقهوة. الشاي شرب علیها عرضت المرضى، إنتظار غرفة الى

 ر�انها.أ أحد في القهوة أو الشاي إعداد جهاز والنظافة. األناقة في غا�ة صالة

 ومعالجة األلم عن للتخف�ف ومجالت صحف المناضد وعلى ،�راسیها مر�حة

 وخدماته. الطب وثقافة التسل�ة برامج تعرض تلفز�ون  وشاشة الضجر،

 سهاأجل لها، نفسه مقدّ  حترام،أو  بتقدیر علیها سلم ناداها، فته،غر  �اب الطبیب فتح

 خطة على تفقاإ فحصها، لتها،ومشك شكواها سماع يف نشطاً  منتبهاً  ،�رسیها على

 �عد الواحدة العینین لكال األب�ض �الماء المصا�ة العدسة إستخالص العالج:

 االخرى.

 مهارة صارت حیث ،الح�اة ودلیل القراءة جهاز لیهاإ وعاد �صرها نتحسّ  شهر �عد

 نهار. لیل له تدعو مجالسها حدیث وخلقه الجراح هذا

 طبیب؟. وذاك طبیب هذا

 من والرحمة ال�أس من األمل ستخراجإ الّ إ الطب فن وهل صع�ة! ظروف قال:

 القسوة؟.

 نمشیال �سلو�ه الس�اسة ماعالقة لكن وقسوة، �قوة الفاسد الس�اسي ،الطبیب هذا ینتقد

 الخاصة؟!. ع�ادته في واحد مر�ض من أكثر �إدخال

 ؟!. ألمك �هذه معاملة أترضى

(عل�ك" الذي "أدِّ  
11F

 م!حك� �ا أوالً  .....)1

 ال�س�طة اللغة بدل المر�ض ال�فهمها �مصطلحات والحدیث الغموض السادس: ثماأل 

 و�ر�اكه. المر�ض تشو�ش الى یؤدي مما تكبر دلیل وهو الواضحة،

                                                 
 .شریف حدیث  )1(
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 �سرعة الحقل هذا الى المر�ض و�حالة الحقل في العالي التخصص السا�ع: ثماأل 

 شراف.واأل والتدر�ب التدر�س في خلل على دلیل وهو التشخ�ص، الى الوصول قبل

 الكثیر بدل القلیل ر�بالغ عن وال�حث مراضاأل من النادر حب الثامن: ثماأل 

 قد�م فحص إجراء وأ للمر�ض المناس�ة الطر�قة بدل �ةتجر�ب طر�قة ستخدام�و  الشائع.

 مهجور.

 الطارئة، للحالة �عةالسر  ستجا�ةاأل عدم اومثاله ،والكسل صغاءاأل عدم التاسع: ثماأل 

 المر�ض فحص وعدم لإلصغاء، الكافي الوقت أخذ بدل �سرعة ستشارةاأل إجراء أو

 شاملة. �صورة

 " العجول زاد لخطأا "

 مر واأل�ام الشهور مدى على ستمرارأ� وتتكرر ألسنتهم, على وألم حرقة� تتردد

 �أسرع قلمه خط قد �كون  واحدةٍ  �كلمةٍ  نن�س أن وقبل الطبیب ع�ادة ندخل شكواهم:

 ودفعها الورق، إضمامة من وشقها جاهزةٍ  ورقةٍ  على اآللة قدرة أو ،الساحر ةمهار  من

 النحس. وجه �ا عني أغرب له: �قول و�أنه للمر�ض

 و��ف�ة فنه تعلم في صعاب نواتس ست من أكثر صرف عالم سلوك هذاأ 

 هذا فإن ،�المر�ض یلحق الذي األكید والجسدي النفسي الضرر عن ناه�ك ؟.أدائه

 و�هانة وت�خ�س لنفسه، حترامهأو  الطبیب لكرامة إهدار شيء �ل بلق وه التصرف

 �مثل الطبیب أیرضى ممارستها. حسن على األ�مان أغلظ أقسم التي المقدسة للمهنة

 مثال؟! والبّناء �ال�قال ومعرفةً  علماً  منه أقل هم ممن الخدمة هذه
 

 الزلل لالمستعج مع �كون  وقد          حاجته �عض المتأني یدرك قد
 

 هذا القول من �خجل ال نأو  ختصاصهإ ضمن �عمل نأ الجراح على العاشر: اإلثم 

 آخر. زمیل الى رسلكأ وسوف ختصاصي،إ من ل�س
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 الطبیب ومسؤولیة الطبیة األخالق

 بیبط وال دینك عن �فت�ك عالم ف�ه ل�س بلداً  تسكنن ال" :الشافعي ماماأل �قول 

 وألنه  الطب" من أنبلُ  والحرام الحالل �عد علماً  أعلم ال:" وقال " بدنك مرأ عن ینبئك

 �إبداء مهنتي سأمارس أني العظ�م �ا� أقسم" : مغلظ قسم للطبیب صار نبیلٌ  علمٌ 

 مارأیت سر وأكتم مطلقاً  ؤذ�هأ ال وأن مر�ضي لمساعدة الصادقة ةالعلم� النص�حة

 أو جنس�ة لرغ�ة لطتيوس موقعي إستخدام أسيء ولن ،غیره ألحد أبدیها وال وسمعت

 هللا وأراقب ف�ه، یرغب لمن للطب ومعلماً  علمني لمن وف�اً  وأكون  مادي، طمع

 هذا  ".أبداً  الناس بین والمهنة سمعتي لحفظ ساع�اً  العمل�ة ح�اتي طوال وضمیري 

 لجعله �ه تصرفت للطبیب خالق�ةاأل المسؤول�ة �ه حدد الذي غر�قياأل أبوقراط قسم

 في حمورابي ال�ابلي القانوني وضع النهر�ن بین ما بالد وفي وعصرنا، الثقافتن مناس�اً 

 �فشل الذي الجراح على شدیداً  عقا�اً  فأوقع الطب لتنظ�م قانوناً  المیالد قبل 2100

 عمله. في

 وتكر�م ،وحفظها الح�اة قدس�ة لتؤ�د �لها السماو�ة خالق�ةاأل التعال�م وجاءت 

 ضعف الذي المر�ض مخدومه مع الطبیب تعامل ةو��ف� وعزتها، نسان�ةاأل النفس

 الطبیب هو الموضوع هذا في سلمینالم من �تب من أول و�ن قوته، ووهنت تحّمله

 الفن هذا تطور الطبیب). (سلوك سماهأ �تا�اً  ألف الذي الرحاوي  علي بن سحاقإ

 مامأ قانون�ة ؤول�ةومس خالق�ةأ منظومة له صارت حتى ،الحدیث لعصرا في كثیراً 

 مؤسسات علیها تقوم العلمي، وال�حث والتداوي  العالج مجاالت في القضاء

 حیث ،وأد�اء ط�اءأو  ،وفالسفة ،دین رجال من ،خالقاأل ءعلما تضم متخصصة

 الجامعات. في الطب لطل�ة الدراسي المنهاج من ضرور�اً  جزءاً  ص�حأ
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  منه، قيوالتو  المرض وعالج الصحة إلدامة الح�اة ضرور�ات من الطب �عتبر 

 �حق قرار تخاذإ عند والضمیر، القانون  أمام �برى  مسؤول�ة الطبیب على قعتو 

 یلت�س قلیلة ل�ست أحایین ففي العادة، في واضحاً  صوا�اً  القرار �ان و�ذا المر�ض.

 خت�اراأل أو ،مناس�اً  الطبیب یراه  قرار على مر�ض عتراضأ� مر،األ الطبیب على

 هذه في .) Arrest Cardiac (مثالً  فجأةً  توقفه عد� قلب �إنعاش وعدمه عالج بین

 على تساعده ،قائدة عل�ا وم�ادىء ،هاد�ة أخالق�ة ق�م ت�اعإ الطبیب على الحاالت

 القانون. لقوة مواجهة أو للضمیر وخز دون  قراره تخاذإ

 العالج في قرار أي تخاذإ عند الطبیب تقود عل�ا وم�ادىء خالق�ةأ ق�م ست هناك  

 مر�ضه: �خص ف�ما والتداخل

 المریض كرامة على والحفاظ الحیاة حرمة -1

 همأ  من نسان�ةاأل النفس و�رامة – هللا ه�ة – اةالح� الطبیب �جعل نأ وهي 

 سان�ةنإ نفس �ل حترامإ وعل�ه مر�ضه. رعا�ة عند القرار تخاذإ في الضرور�ات

 ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِ�َغْیرِ  َنْفًسا َقَتلَ  {َمن تعالى: لقوله متثاالً إ قتلها ال إلح�ائها والسعي

-(المائدة } َجِم�ًعا النَّاَس  َأْحَ�ا َفَكَأنََّما َأْحَ�اَها َوَمنْ  َجِم�ًعا النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اْألَْرضِ 

32.(  

  والثقة مانةاأل -2 

 ح�اته یهم الذي الصح�ح القرار لیتخذ �الطبیب ثقته المر�ض وضع لقد 

 المدافع و�كون  الثقة لهذه أهالً  �كون  أن الطبیب فعلى خصوصیته، على ول�حافظ

 أوالً  الموافقة ال�ه الناس أقرب وأ منه �أخذ نأو  معه صادقاً   �ه رؤوفاً  المر�ض، عن

 على مبن�ة الموافقة هذه تكون  نأو  والطبي، الجراحي التداخل وأ العالج قبل

 ومضار فوائد ذ�ر مع ر�ض،لما �فهمه الذي و�القدر مناس�ة، صح�حة معلومات
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 الحاالت ستثناءأ(� إدراكها من تمكنه التي لطر�قةو�ا ،المقرر التداخل وأ العالج

 والمدافع السر على المؤتمن وهو المعالج هو أنه دائماً  الطبیب ولیتذ�ر )، الطارئة

 الح�اة. عن

 المریض ستقاللأ -3

 العالج خ�ارات من األنسب خت�ارأ وأ رفض في الحق مر�ضلل نأ ،األصل 

 تخاذإ في وأهلیته العقل�ة لقدراته تام حترامإ مع ،ینفعه ما تقر�ر حق وله ،توفرةالم

 الطرق  أما له. المقدمة مناس�ةال الدق�قة المعلومات على بناءاً  المناسب، القرار

 فهي قاللهستإ المر�ض وسلب الطب�ة الرعا�ة في الوصا�ة ممارسة في ستثنائ�ةاأل

 ذاإ الطبیب موقف س�كون  ماذا وهي �ى:القر  قاعدة  ول:األ ضا�طین، ضمن مقبولة

 مصلحة تكون  نأ والثاني زوجة..الخ)، أو أخ،  م،أ (أب، أقار�ه حدأ المر�ض كان

 .دائماً  ذهنه في حاضرة المر�ض

 مصحو�اً  �طنه في ومغص ألم فجأة أصا�ه عاماً  54 عمره مهندس م س. السید *

 دقة،ب تشخ�صه احون الجرّ  �عرف لم طارئة. �حالة لمستشفىا دخلأ والقيء. �الغث�ان

 بدون  العمل�ة أجري  ��ف متعلالً  فرفض ستكشافياأل ال�طن �فتح عل�ه فأشاروا

 وظ�في نسداد�و  �طنه نتفاخأ� حالته وتضاعفت أ�اماً  الحال هذا على �قي تشخ�ص.

 األول). �ارالخ على فوافق الهالك أو ال�طن فتح ماإ خ�ار�ن بین ألمعائه.(صار

 �الخوف ،یراها ألس�اب معقول وال مناسب غیر قراراً  یتخذ نأ المر�ض حق من 

 غیره. على عالة �كون  ال نأ وأ دیني، عتقادأل وأ الجراحي وأ الطبي التداخل من

 الخطیرة الصح�ة والمضاعفات العواقب توض�ح الطبیب على المواقف هذه مثل في

 دون  �حول أوعقلي نفسي مرض من خلوه یتأكد نأو  .المر�ض قرار على المترت�ة

 مثال. والخرف �اإلكتئاب قراره صواب
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  المریض وإفادة النفع -4

 يف ولاأل الطبیب قائد هي آالمه من خف�فالت وأ المر�ض شفاءَ  إنَّ  وهي 

 هو العالج أن عت�ارأ� ،لخدمته الالزمة جراءاتاأل �ل إتخاذ وعل�ه معه، عالقته

 وأ للعالج، المناسب والمكان انون�ةالق رشاداتاأل غ�اب عندو  الرئ�سي الطب غرض

 �ل على مقدم المر�ض تجاه واجب�ال حساساأل فإن جور،األ دفع على القدرة عدم

 ستخدامإ الطبیب فعلى .وخصائصه المر�ض هیئةو  ،دار�ةواأل المال�ة مت�ازاتاأل

 مناس�ة. یراها التي و�الطر�قة أوال المر�ض لمساعدة السر�ر�ة مهارته

ً دائم المریض إیذاء تجنب -5  ا

 ضرره عدم �نَّ و  تضره" فال المر�ض تنفع لم ذاإ" تقول التحذیر�ة خالقاأل قاعدة

 تقی�مه قبل مفیداً  العالج یرى  الذي المتحمس الطبیب عند خصوصاً  نفعه، على مقدم

 هذا �مثل ر�ض�الم یلحق قد الذي اإلیذاء ��ف�ة معرفة وعدم �اف�ة، و�صورة جیداً 

 .تداخالً  مأ �ان دواءاً  العالج

 �عد و�قرر القرار، هذا لمثل ب�ةوالسل �جاب�ةاأل ثاراآل یوازن  نأ الطبیب وعلى 

 ما هذا �شمل وال  المتوقع. الجانبي التأثیر من كبرأ المرجوة الفائدة إنَّ  جازما عتقادهإ 

 ون�ة، قصد ون بد موته أو للمر�ض ذىأ حصول وهو للتداخل الثنائي" أثیر"�الت �عرف

 �قصد مثال) ومشتقاته المورفین ( قو�اً  مسكناً  إعطائه وأ الصع�ة الجراحة عند كموته

 الشدید. ألمه تخف�ف
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  العدل -6

 ماو�ةالس الق�م حددته الذي ،العدل روح هي �المثل الجم�ع ومعاملة المساواة  إنَّ 

 المطالب بین ادلالع خالقياأل لتزاماأل وهو الظلم، عن ونهت �العدل رتمأ التي

 مصلحته �قدم أن أو مرضاه بین �میز ال نأ الطبیب فعلى المتنافسة، المصالحو 

 والهاأ :قسامأ ثالثة الطب في والعدل مر�ضه. حةص حساب على الشخص�ة

 :هاوثانی وغیرها ووقت ودواء ومعدات جهزةأ من ،المتوفرة للموارد مثلاأل ستخداماأل

 لعرفا مراعاة :وثالثها "لنفسك ماتح�ه ألخ�ك حب " قاعدة وفق الناس حق إحترام

  العالج. وطر�قة السر�ري  والفحص المرض ر�خأت أخذ عند السائدة والثقافة

 �اب في و�دخل ،للمر�ض ظلم هو ةالسلو�� القواعد هذه في التقصیر إنّ 

 عن الوضعي القانون  عجز فإذا طبیب. بهما �عذر ال اللذین والتقصیر همالاأل

 هو ذلك �عد من �هللا ح�اتنا، على الحكم وهو الرقیب هو الضمیر فإن ،المالحقة

 ستئناف.إ وال تمییز فیها ل�س التي العدل ومحكمته الضمائر أسرار على المطلع

 عم �التعاون  المسلمین، علماء من مجموعة على أتمنى خرى األ د�اناأل ب�اقي وأسوة 

 تناسب عال�ة وق�م ،هاد�ة م�ادىء لوضع تجتمع أن األط�اء من أخرى  مجموعة

 الح�اة تقد�س في خالقةأو  االسالمي الدین قواعد تظهرف ته،وتعقیدا الحدیث الطب

 مهنيال قراره تخاذإ في للطبیب قائداً  تكون ف عنها، والدفاع ،علیها المحافظة و��ف�ة

 المر�ض. األول.. معلمه تجاه خالقيواأل

 

 

 

 

 



63 
 

 الثالث الفصل
 المریض ... ولاأل الطبیب معلم 

 المعلم -وخوفه ضعفه من �الرغم - المر�ض ی�قى وتدر��ه األستاذ إشراف مع

 فلن واآلخر�ن یناألول طب �تب قراءة في �له عمره األخیر أنفق فلو للطبیب، ولاأل

 نت�اهأ� إصغ " :الطب حكماء قال حتى ض،المر� الى صغاء�األ الّ إ الفن هذا یتعلم

 أو الجسم في لعلة معرفة لمر�ضل ل�س لكن  .لتشخ�ص"ا على فسیدلك المر�ض الى

 الفقري. العمود في و�سر وسرطان، رئة، وذات صدر�ة، ذ�حة مرض: تشخ�ص

 ،والشفاء العاف�ة في أمل �حدوها والعق�ات �الخوف ملیئة ومعاناة ألم رحلة هو كال.

 وتأثیرها ،�الض�ط ومشكلته المر�ض ومعرفة ،الشامل الكلي النظر تستوجب التي

 والنفس�ة. جتماع�ةواأل الصح�ة �افة: ح�اته جوانب ىلع

 إصابة بعد حیاة رحلة

 معیلها ة.صغیر  داراً  تسكن والرحمة المودة �سودها والدأ ر�عةأو  وأم أب من عائلة *

 هن�ة ع�شة جلأ من �له الیوم �كد عمره من ر�عیناأل في رجل س. ط. السید

 واحدةٌ  ستقرتأف شظا�اها تطایرت قر�ه لةقنب جرتأنف یوماً  للعمل خرج �عادته لعائلته.

 بین تجده لم الحادث مكان الى هرعت المفجع، الخبر (زوجته) جاءها ظهره. في

 دون  السر�ر على راقداً  وجدته االمستشفى. الى نقل أنه أحدهم أخبرها الشهداء،

 حتاجإ فلر�ما الدم فحص وننتظر لمسكناتا �عض عطیناهأ : الطبیب لها قال  حر�ة،

 لفقري.ا عموده على الرنین فحص �إجراء وموسنق ،دم لنق

 الشو�ي الحبل قطعت وقد العاشرة، الصدر�ة الفقرة في شظ�ة وجود الفحص أثبت

 راد�ةاأل الس�طرة عدم مع السفلیین اق�هس شلل الى دىأ مما المستوى، هذا عند كامالً 

 الجملة جراح �قولهماس تتنظر معناه التدرك وهي الخبر صدمها والبراز. التبول على

 العصب�ة.
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 الحبل في القطع ألن العمل�ة جراءإ نستط�ع ال متأسف الجراح: لها الق 

 المستشفى في �قي الطب�عي. العالج الى زوجك �إحالة سنقوم لكننا �امالً  الشو�ي

 البیت. الى أخذته صحته. تتحسن ولم أساب�ع عدة

 �ر�وك في وآخر ،�ثیراً  هذا لها�أم لم هناك الى أخذته أر�یل، في جید طبیب هناك

 ساءت. ور�ما حالته تتحسن لم ط. والسید تكر�ت، في وثالث

 ،حراكاً  �ستط�ع ال الفراش على ممدد أو الكرسي على جالس حز�ن �ئیب هو 

 الع�ال. وقوت والعالج ط�اءاأل على نفاق�األ المدخرات نفاذ وتراقب تراق�ه وهي

 یوم�ا تحته من حاجاته تنظ�ف خصوصاً  هازوج رعا�ة ومع  خ�ازة، العمل قررت

 تعود، وال خلفها ال�اب تغلق أن خاطرة وجاءتها صبرها ونفد ضجرت شهور، ولعدة

 زوجها الحظ لها. وح�ه ولىاأل ش�ا�ه أ�ام لها تراءت �عدما اوسواسه طردت

 وقال وخدمتها صبرها على شكرها جن�ه، أجلسها ناداها، المعهودة، غیر تصرفاتها

 ال. وألف ال �أهلك؟. اللحاق أتر�دین صادقة هجةبل لها

 الدار سأب�ع زوارها، نصحها عالج!. الغرب دول ففي الخارج الى ترسلینه ال لم

 .حاالً 

 وصفة على مكتو�اً  هناك طبیب الى التقر�ر االلكتروني البر�د طر�ق عن أرسلت

 الى أدت ةالعاشر  الصدر�ة الفقرة في مستقرة �شظ�ة مصاب ط.س السید " العالج

 الشو�ي"!!. الحبل قطع

 �عدما اال الدار التب�ع �أن الزوجة ونصح المعلومات من مز�داً  الخارج طبیب طلب

 الرد. �صلها

 ،الفقري  العمود جراح :لمعلوماتوا التقر�ر لمناقشة الخارج في جتمعواإ

 ،يالوظ�ف التأهیل خصائ�ةأو  ،الطب�عي والمعالج ،العصب�ة جملةال تأهیل ستشاري �و 

 خمس من مختصراً  تقر�راً  �تبوا ..كلهمستشاري أ وطبیب ،والبراز البول سلس وخبیرة

 ماتوصل آخر عن یتحدث ثم ،له والدعاء المر�ض حال عن �السؤال یبدأ صفحات
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 دون  التجر�ب طور في الیزال ر�طه وأن ،الشو�ي الحبل قطع عالج في الطب ال�ه

 البول سلس رأضرا لتخف�ف والسبل الطب�عي العالج طرق  شرح ثم أكیدة. نتائج

 یواجهه قد لما وتوقع ستشرافأ ثم ،الغرض لهذا مساعدة جهزةأل قتراحأ مع والبراز

 مع وعالجها، منها الوقا�ة و��ف�ة ومضاعفات إختالطات من ،المستقبل في المر�ض

 ترددی ال �أن برجاء التقر�ر وختم وأهله. المر�ض تساعد وظ�ف�ة تأهیل�ة نصائح

 عنها االجتماعي الضغط وزال الزوجة هدأت ستفسار.واأل السؤال في وذووه ضالمر�

 یدبرها". هللا " تمتمت ثم
 

 لمخرجا منها هللا وعند ذرعا          ىلفتا بها �ضیق نازلة ولرب
 

 في �امل تغیر شاقة، مضن�ة ألم رحلة إنها دواء، ووصفة تشخ�صاً  ل�س مراأل

 مليء نش�ط قوي  إنسان من یرعاه، ومن صدقائهوأ وأهله المر�ض ح�اة في شيء كل

 والغضب: والعجز �المرارة و�حس یترقب عاجز الى والح�اة مل�األ

 األ�ام. تحمله مما والخوف ومضاعفاته المرض آالم -1

 والفقر. الرزق  نقطاعأو  العمل عن عجز -2

 كتئاب.�و  حزن  من یرافقها وما جتماع�ةاأل العزلة -3

 والبیت. لزوج�ةا العالقة في توتر -4

 والتشرد.!!. الدار ب�ع ر�ما -5

 ،والشظ�ة الناري  الطلق �غیر لمصابین وأخرى  القصص آالف مثلها قصة

 و�عالجها �شاهدها ،وغیرها كتئابواأل الدماغ�ة والجلطة والسرطان، القلب كمرضى

 خطیرة. ونفس�ة إجتماع�ة مشاكل من یرافقها وما ،الطبیب

 

 



66 
 

 عظیم كرب النفسي المرض

 عل�ه یرى  ال إذ العضو�ة مراضاأل من وألماً  صعو�ةً  أشد النفسي المرض

 مرجل داخله، ساكنة لكنها مثال، الساق و�تر والورم النفس �ضیق ،خارج�ة عالمات

 لعطفا و�دل عظ�م، �رب في وهو وعواطفه، وسلو�ه تفكیره طر�قة على یؤثر �غلي

 للتندر مادة ،حساساأل وضع�في القلوب قساة �عض �جده المستحقة والرعا�ة

 وأ صورة له ل�س وصفه، صعب خاص شعور مثال كتئابفاأل والعدوان. ستهزاءواأل

 داخلي ساسإح هو .معه الناس لیتعاطف ظاهرة عالمات وال لتشخ�صه تحلیالت

 أو الح�اة في عالتمت على القدرة وعدم والشك، الذات، حترام�و  �النفس الثقة �فقدان

 الى �حتاج ذلك فأن و�التالي نتحار.األ ور�ما الناس عن زالنعواأل فیها، الرغ�ة

 عل�ه. والتغلب لمواجهته أقوى  و�سناد وتعاطف عال�ة نفس�ة شجاعة

 للطبیب العاطفي التقمص

 س�عرف �مرض، صابته�و  ذاته الطبیب تألم نأف ،طبیب وأ لمر�ض العلة سواء 

 ولمن .و�تاب �تاب ألف قراءة من خیر وهي مر�ضه، ومعاناة ألم معنى �معاناته

 القصص یروون  ،وذو�هم مرضى سماع هي له خبرة أعظم فإن التجر�ة هذه من حرم

 المر�ض. وفاة حتى المرض تشخ�ص وقت من عاشوها التي والمعاناة

 ،واألسى الحزن  أجهده ّال �و  ،المر�ض عن عاطف�ا ینفصل أن بیبالط على نعم 

 الیوم في نتظارهإ� فهي منها، خارج وهو غرفته �اب خلف مرضاه مشاكل یترك وأن

 حالته ل�هأ ستؤول وما المر�ض موقف في نفسه �ضع نأ هواج� من لكن التالي.

 وح�ه الطبیب نسان�ةإ تعكس التي الفضائل أرقى من وهي العاطفي) (التقمص

 لمر�ضه.
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 خصوصا وحده والمضاعفات العواقب �ل مواجهة الطبیب من نتوقع وال 

 الطبیب ةحكم ىعل التعو�ل جدا المفید من و��قى .والممیتة المستعص�ة األمراض

 غیره، مع �التعاون  مناس�ة رعا�ة خطة ووضع تصاالتهإ وش�كة المخلصة، ونص�حته

 فلمسة الّ �و  واألرق، والقلق كتئابواأل األلم عالج :وعواق�ه المرض من التخف�ف في

 أستط�ع ال ر�ما وله:�ق النفوس في محموداً  أثراً  تترك متعاطفة و�لمات ،حان�ة

 معاناتك رأقدّ  "أنا القول: أو ،ماأستطعت الرعا�ة سأحاول لكني �ثیراً  مساعدتك

 ونومه ضمیره و�طمئنان الطبیب نجاح سر هذا المرض". مواجهة في وشجاعتك

 الهانىء.

 الح�اة فواهب دفعه، أو الموت رد مقدوره في وال الطبیب واجب من ل�س أن كما

 المحافظة الطبیب واجب من لكن .وتعالى س�حانه �شاء و��ف ءشا متى هبته �أخذ

 المحتوم جلاأل قتربإ ذا�و  ،صاحبها وتكر�م ،ا�ةالرع حق ورعایتها اله�ة هذه على

 . الح�اة من و�ر�م آمن خروج جلأ من وموارد فن من عنده ما �ستخدم أن فعل�ه

 نقع نكسرأف االرض على سقطت قوتها، وهنت ن،الثمانی جاوزت أمه �برت * 

 الطب�عي والعالج التأهیل ردهة الى جاءت ثم قتدار،�و  �مهارة جراح ثبته ،ور�ها عظم

 دون  یوم �مر �كاد فال جمیلها اإلبن رد المعتادة. الیوم�ة ووظائفها حر�تها لتحسین

 ذوي  مناقشة لغرض أنشأتها التي سبوع�ةاأل األقارب) (ع�ادة في لتقهأ لم ز�ارتها،

 وتطور الفحوصات، نتائجو  التشخ�ص، مرضاهم: حالة عن همخ�ار و� المرضى

 من الخروج �عد متا�عته خطة ووضع ووجهته، المر�ض، مستقبل ستشراف�و  الحالة،

 المستشفى.

 أمي وقال: شكرني ثم �حرارة وح�اني �قوة صافحني قابلني، المستشفى ممر في

 آسف أني :تماسكت تها.بوفا الطبي الفر�ق من أحد �خبرني فلم أرت�كت، الیوم، ماتت

 یرحمها. أن هللا دعوأ الح�اة فارقت أمك إنَّ  أسمع ان
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 دافىء فراش على ماتت أمي الموت. حق�قة الّ إ أكید شيء لح�اةا في ل�س : فقال رد

 التقدیر. هذا على لك شكراً   وعزتها. �رامتها لها حفظت وأنت ،ألم بدون  ،نظ�ف

  للطبیب متعة أعظم النجاح قصص 

 هي طبیبلل نتصارإ أعظم فإن ،والمرض األلم مع صراعاً  الطب ن�ا إذا

 وجه على مشرقةٌ  ابتسامةٌ  وأسعدها الح�اة، في ا�جاب�اً  أثراً  تترك نجاح قصص

 جائزة هي هذه .وحزن  هم �عد �نفراجو  �أس، �عد وأمل ألم، عن وتخف�ف مر�ض،

 من مرةٍ  ألفَ  خیرٌ  هيو  ونشوةً  فرحاً  قل�ه مأل� ذيال عظماأل و�نجازه الكبرى  الطبیب

 واألصفر. األب�ض

 والحزن الھم أنفراج 

 نجح معه طبیب �مهارة معج�اً  و�ان الس�اسي مح�سه في زرته م1964 عام في *

 �ن : الصدیق العم قال عمل�ات. صالة دون  جراحي بتداخل سجین ح�اة نقاذإ في

 هللا. شاء نإ له فقلت �هذا، طبی�اً 

 عظم�ةاأل مدینة في الكبیر خيأ مع وسكنت �غداد طب �ل�ة دخلت 6819 عام في 

 أذ الصدمة: �انت حز�ن خر�في یوم وفي الجامع�ة. الدراسة �النا نواصل ،العر�قة

 سو�ة ذهبنا یتوقف. ال �كاد دماً  �سعل للوزن  فاقداً  الوجه شاحب الوالد علینا دخل

 و�الرغم ري،العم مؤ�د المرحوم المعروف الصدر جراح ستاذاأل مع طب�ة ستشارةأل

 مهنئاً  فنهض الطب، �ل�ة في طالب بنيإ ستاذ:األ الى �فخر الوالد منيقدّ  مرضه نم

 التشخ�ص�ة صاتالفحو  �عد هللا. �إذن أ�اك وسترعى لنا زمیل :أنت وقال ومصافحاً 

 على �الصاعقة �برى  عمل�ة الى وحاجته الرئة �سرطان هصابتإ خبر نزل المتعددة

 �صل لوالد القدر ماس�حمله نتأمل ونحن الجم�ع على خ�م� والصمت رجعنا رؤوسنا،
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 نْ مَ  بینهم ل�س والداأل من ثمان�ة وتعل�م إلطعام ،عظ�مین ونشاط بهمة �النهار اللیل

 نفسه. �عیل

 تكللت وقد ،ال�منى الرئة ستئصالإ عمل�ة إجراء قررنا موسعة عائل�ة مداوالت �عد

 الرئة أصابت دمو�ة لجلطة التالیین الیومین في طارىء طبي تداخل �عد �النجاح

 سبب – التدخین عن إقالعه �عد منتجة نشطة ح�اة �عدها الوالد الصح�حة!.عاش

 العل�ا دراستي أواصل ناأو  هللا، رحمه 1983 عام في هللا هتوفا أن الى – السرطان

  البر�طان�ة. الملك�ة ط�اءاأل �ل�ة عضو�ة على للحصول تراكلإن في

 أمل أعقبھ یأس

 والداأل ستقلإ نأ �عد فقط زوجته مع �سكن عمره من الستین في س.ب السید *

 من �شكو أنه رسالته في یذ�ر ال�اطن�ة، طبیب الى العائلة طبیب أحاله عنهما.

 نتحاراأل حاول وقد كتئاب�و  محددة غیر عامة أعراض ومن ،الدم ضغط في رتفاعإ

 Citalopram و ومدرر  kerBloc Beta وهي �أدو�ته مرفقة قائمة مع مرة، ذات

 كتئاب.لأل

 زوجته. مع الع�ادة دخل 

 ال�ه. رأسه یرفع لم ..الطبیب اهح�ّ 

 منك. سمعأ نأ أحب لكني ی�كطب من رسالة جاءتني الطبیب:

 .مطرقاً  واجماً  المر�ض

 أساعدك؟ أن لي ��ف الطبیب

 أعرف. ال المر�ض:

 الرئ�س�ة؟ شكواك ماهي :الطبیب

 جیدة. غیر صحتي تحدیدها. أستط�ع ا.الوصفه علي صعب :المر�ض

 �النفي. الجواب و�أت�ه المختلفة الجسم أجهزة أعراض �ل عن یتحرى  الطبیب:
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 نعم ... (س) سید �ئی�ا ومزاجك حز�نا تبدو :الطبیب

 تفسیرك؟. في  كتئاباإل مامعنى 

 والمشي. والسفر القراءة هوا�اتي: أكثر في الرغ�ة فقدت لقد :المر�ض

 �ثیرة؟. أدو�ة �أخذك مرة ذات نتحاراإل محاولتك� علمت  :الطبیب

 مساعدة. عن بها أ�حث صرخة إنها أقصدها لم :المر�ض

 عندك؟ �الع�ش جدیرة الح�اة هل :الطبیب

 السا�قة المرة �انت منها. لتخلصل تدبیر وال ن�ة لي فل�س أسلفت �ما :الطبیب 

 نت�اه.لأل ستدعاءإ

 .دائماً  مساعدته أحاول قالت: مشدودة �اءح بتسامةأ� : الزوجة

 .دائماً  ظنها بأخیّ  وأنا المر�ض:

 هذا؟ الضغط دواء تأخذ وأنت متى مذ الطبیب:

 أكثر. أو سنین عشر :المر�ض

 �فحصك؟ لي تسمح هل الطبیب:

 طب�عي. وضغطه ..مرض ألي �جاب�ةأ عالمة �ةأ الشامل الفحص �جد لم 

 أس�اب وله الرجال بین شائع ضمر  الجنسي) (العجز العّنة س. سید الطبیب: 

 والبولي ،العصبي هازالج أمراض و�عض السكر مرض منها �ثیرة، عضو�ة

 هي شیوعاً  األس�اب وأكثر ،الدم لضغط تأخذها �التي الكثیرة دو�ةواأل ،التناسلي

 مراضاأل من خلوك من للتأكد الفحوصات ض�ع �إجراء سأقوم النفس�ة. س�اباأل

 ل�س الذي inhibitor ACE �ال وأستبدله الحالي طكضغ عالج وسأوقف العضو�ة

 �عد ثان�ة وسأراك عالجه على ساعد ر�ما بل ،الجنسي العجز على سلبي تأثیر له

 شهور. ثالثة

 .!مودعاً  الطبیب الى ونظر رأسه المر�ض رفع د�تور. شكراً  المر�ض:
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 رجولتي الي أعدت لقد :شاكراً  مست�شراً  فرحاً  جاء الثالثة الشهور �عد عودته عند

 د�تور.

  وحلوة.ها. قصیرة إستشارة طب�ع�ة. تحالیلك �ل �ان أ�شرك وأنا الطبیب:

 السالمة. مع .......شكراً  : المر�ض

 األمل فسحة لوال الع�ش أضیق ما             أرقبها �اآلمال النفس أعلل

 
 والجدود للحدود عابر الطب

 الدواء عن ال�حث في الحق له والمر�ض وطن، وال هو�ة للمرض ل�س

 ،وال�عید القر�ب �عالج فالطبیب قوام.واأل الجغراف�ة عن �عیدا  �ان، ماأین ستشفاءواأل

 في �عمل ،والجدود للحدود اً عابر  إنساني سفر جواز حامل فهو المحارب العدو بل

 فجعله واحد نساناأل خالق ألن -اللغة معرفة شرط -قواماأل �ل وعند وطاناأل كل

 ومتا�عة المهنة هذه وألهم�ة  أجهزته. ونظام وظائفه وأداء جسمه تشر�ح في متشابهاً 

 فیلتقي �انت، ینماأ العالم�ة العلم�ة المؤتمرات ضورلح الطبیب �سعى ،تطورها

 جانب الى خاللها یتعلم فر�دة، تعارف عمل�ة في صفرواأل سمرواأل سودواأل ب�ضاأل

 في �س�ح تجعله ال�شر من أجناساً  لتقيو� وأعرافاً  وثقافات حضارات والمهارة، العلم

 رتقاءاأل هدفها علیها، الحصول خرى األ المهن من ألي ل�س ،فر�د عالمي فضاء

 واأللم. الوجع بین الساكنة نفسه عن والتخف�ف �مهنته

 فوائد خمس سفاراأل ففي وسافر          العلى طلب في األوطان عن تغرب   

 دــاجـم ح�ةــوص وآداب لمـــــــوع           ةـــع�شــــم ابــــتســـو�ك مــــه رجــــتف   

 طلب في الترحال قل�ه: على سعادةً  تشرق  التي العظ�مة الطبیب متع �عض تلك

 وذ�ر�ات. وصداقات ولقاءات ،لمرضاه النجاح وقصص والعمل ،العلى
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 يف – المرض فإن  ،و�أساً  وهماً  :عجزاً  ضع�فاً  رحلته في المر�ض �ان واذا 

 في و�شراقها ،والرحمة الغیر حب عاطفتي إظهار  في عجی�ة قوة له -�ثیرة أحایین

 .وذو�ه المر�ض نفس

 

 الضعف من القوة جمال 
 و�رتفاعاً  ساقها في ألماً  شكت عمرها، من والخمسین الخامسة في م .س *االنسة

 أن الى تشخ�صها تأخر مرها،ع من السا�عة في �انت عندما الحرارة درجة في

 على العمل�ات عشرات أعقبتها ،عمل�ة لها أجر�ت خراجاً  الفخذ عظم لتهابأ أص�ح

 لةوق ألم �لها ح�اة فعاشت ،والمضاعفات ختالطاتاأل لتصح�ح ،والعظام المفاصل

 تعلمت المرضى، أكثر شأن الح�اة، عن نعزالواأل والتفجع الندب و�دل حر�ة،

 ومساعدة الغیر حب في إرادتها ت�وقو  ،مشاعرها ترقّ  البیت، في القراءة م�ادىء

 الطوال الساعات وصرفت للصغیرات، الجمیلة المال�س خاطت ش�ابها في الناس.

 التتقاضى لهن قبلة فصارت ،الشا�ات فساتین صدر على شكالواأل الرسوم لنقل

 �برها وعند وه.الوج تعلو بتسامةواأل ،القلوب تغمر السعادة رؤ�ة هاأجر  ،واحداً  قرشاً 

 في الواج�ات تؤدي والمحتاجین، الملهوفین لمساعدة ستجا�ةإ الناس سرعأ صارت

 األصدقاء حد�قة في لزرعها نخلة تهدي أنها صنعها عجیب ومن واألتراح، األفراح

 الرجال ّعل الدار مامأ العام الطر�ق لتنظف عكازتها على وتمشي والجیران،

 والجمال. الطب�عة حب معنى یدر�ون  المتفرجین

 لئال ،وعالجه طفالاأل دم سرطان في ت�حث خیر�ة منظمة �إنشاء قامت لیز�ةإنك وأم

 طفلها الخطیر المرض هذا ختطفأ عندما ،ماعانته خر�اتاأل مهاتاأل تعاني

 زوجته أصاب الذي للخرف دواء �جادأل ثروته أكثر أوقف م�سور وثالث .الوحید

 التي وأحوالها تصرفاتها ض�ع علیها و�نكر والتمیزه، تعرفه ماعادت التي ،الحبی�ة

 .یوماً  منها ماعهدها
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 خصائص المرضى هؤالء من ولكل الطبیب، و�عالجها �ع�شها قصص تلك 

 ح�اة �جعل مما خرى،األ تش�ه ال فر�دة قصة منهم ولكل وسلو�ه، نفعالهإ في ممیزة

 �شخص مر�ضه وعامل ،وعلمه مهارته أستخدام أحسن إذا متجددة جدیدة الطبیب

 معه. عالقته في و�تأمله �له ذلك و�ستحضر ،وسلو�ه عتقاده� و  تفكیره في فر�د

 

 الدورة في الخیر دجلة

 القصاب خالد والفنان احالجرّ  اذناستأ المرحوم بر�شة

 هللا رحمه المرضى مخاط�ة في اً راق� اً نموذج كان
 



74 
 

 الرابع الفصل
 بالمریض الطبیب عالقة

 الراق�ة: الطب�ة الرعا�ة تقد�م يف ساساأل المحور هي �المر�ض الطبیب عالقة

 الطالب یتعلمه المهني، سلوكلل المتین األساس وهي ،والرعا�ة والعالج التشخ�ص

 تصال،األ مهارة وتشمل الخارج�ة، ع�اداتوال المستشف�ات عت�ة قدامهمأ تطأ نأ قبل

 فالمر�ض خصوصیته. وتحترم �رامته تحفظ �طر�قة المر�ض مع الحدیث و��ف�ة

 هذه �انت او�لم .أ�ضاً  �ه یثق نأ الطبیب من یر�د �ما الطبیب، اءة�كف ثقته �ضع

 ،المشتر�ة نسان�ةاأل والق�م ،الدق�قة والمعلومات ،المت�ادل رامحتاأل على مبن�ة العالقة

 و�دراك والعالج التشخ�ص دقة في أحسن الرعا�ة �انت �لما ،الكافي الوقت و�عطاء

 الطبیب قدرة في ضعف عنها فسینتج ،صع�ة قةالعال �انت ذاإ ماأ رضه.م المر�ض

 قلة من مایرافقها مع ،والعالج �ص�التشخ ثقة عدم تولد التي ،مر�ضه تقی�م على

 تصالاأل وحسن مانةواأل الصدق فإن لذا آخر، رأي عن هو�حث الطب�ة النصائح ت�اعإ

  والطبیب. المر�ض بین ناجحة لعالقة ساس�ةاأل الر�ائز هي

 العالقة: ھذه على تؤثر يالت موراأل ومن

 إن والمعتمد. المعلم عت�ارهأ� المر�ض من أرقى �أنه ظاناً  :وتعال�ه الطبیب ترفع -1

 على والتسلط التعالي الطبیب تخول ال �متلكها التي والمهارة المعرفة خصلتيْ 

 �معاناة كثرأ العالقة وستتعقد غیره. للمر�ض ن�ك لم ذاإ خصوصاً  ،المر�ض

 عن ستغناءاأل �ستط�ع ال فهو بنفسه، عنها �فالتخف على قدرته وعدم ،المر�ض

    والقنوط. ال�أس الى دفعهی مما طبی�ه

 لكن سلفنا،أ �ما المر�ض نفع الرئ�س الطبیب واجب : إرضاؤه أم المر�ض نفع -2

 خ�ارات تعارض عند خصوصاً  ومر�ضه الطبیب بین تفاقاأل عدم حالة في

 نأ الحاالت هذه مثل في الطبیب فعلى أحدها، نبتج الطبیب محاولة وأ ،الجالع
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 من خفف� مما ،للمر�ض السارة غیر والمعلومات �ةالصع العالجات �عرض

 الجراحة بین خت�ار�األ العامة، المر�ض صحة نفع�و  ،العالقة في حتقاناأل

 .مثالً  للخال�ا المسممة دو�ة�األ والعالج

 سماءاأل حبأ� ینادى نأ المر�ض �حب :؟ رسم�ة غیر مأ رسم�ة عالقةال شكل -3 

 الطبیب  �حب بینما ،)مثالً  فالن أبو أو ولاأل سماأل ( لق�ه وأ �مهنته ول�س ل�هأ

 على �ثیراً  تساعد وتواضعه الطبیب مع لفةاأل �نَّ و  ،-د�تور -بلق�ه ینادى نأ

 تتخذ ال أن شرط ،مثالً  الجنس�ة �المشاكل جداً  الخاصة ش�اءاأل عن الحدیث

 فعلى الخصوص�ات، هذه �مثل البوح من المر�ض فتمنع ،والتبذل لتساهلل مسوغاً 

 مر�ضه. و�ین بینه المهن�ة المسافة  حفظ الطبیب

 ،رعایته على سل�اً  تؤثر ط�اءاأل بین المر�ض تنقل �ثرة إنَّ  المؤقتة: الرعا�ة -4

 وشرح ر�ضللم معقوالً  وتثق�فاً  مناس�ة ومعلوماتٍ  بینهم, قو�اً  تنس�قاً  تستوجب والتي

 حالته.

 في رتفاعإ من تشكو نهاإ خبرهاأ طبی�اً  زارت عمرها من االر�عین في س.ك السیدة *

 راءاآل تعددت الیوم نفس في أط�اء ثةثال �عده زارت قلقت، الدم، ضغط

 الى منها أي ال�شیر ،المرض�ة التحالیل من �ثیراً  عملت ضطر�ت،إ والوصفات

 �عض �سم�ه �ما الصامت" القاتل" لها منهم حدأ �شرح مفل ضغطها. رتفاعإ سبب

 ط�اء.األ

 ستشارةاأل عند المر�ض أقارب وجود إنّ  عامة �قاعدة مرافقین: أشخاص وجود -5 

 ومناقشة فشاءإ من المر�ض تمنع أخرى  ح�انأ في لكنها ،نفس�اً  المر�ض �ساعد

 .جداً  الخاصة موراأل

 ما هو یدالج لسر�ري ا السلوك :) Manner Bedside ( السر�ري  السلوك -6

 في الطبیب وضوح مع الیتعارض الذيو  طمئنانواأل الراحة المر�ض �عطي

 والحضور القول في والصدق وهیئته الجسم وحر�ة الصوت نبرة إنّ  تشخ�صه.
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 جلوس فمثالً  ،السر�ري  السلوك في مراعاتها �جب مهمة عوامل �لها المحسوس

 عطيأ  وأنه ،�التقدیر حساساً إ عط�ه� الطوارىء قسم في المر�ض أمام الطبیب

 القلق مشاعر تتقاذفه المر�ض یترك الذي فهو السیىء السلوك أما .�اف�اً  وقتاً 

 یرافقه وما مخ�ف بتشخ�ص خ�اراأل عند خصوصاً  ،�الوحدة حساسواأل والخوف

 الح�اة. على المحدق �الخطر حساسإ من

 الیوم�ة. الطب�ة ستشارةاأل هي المهن�ة العالقة لهذه عملي فحص أعظم إنّ 

 الطبیة ستشارةاأل فن 

 ،إنكلترا مالش شفیلد جامعة في الطب �ل�ة في أستاذ طبیب س.ب الد�تور 

 رضاأل على مرة ذات جلس ،جداً  متواضع والطالب، ط�اءاأل مساعدة �حب متدین

 في الك�ار الساسة �ستشیره  جتماع،األ قاعة في خال�اً  �رس�اً  �جد لم عندما م�اشرةً 

 ،لسنین معه عملت الوطن�ة. الصح�ة الخدمة تطو�ر ��ف�ة عن ختصاصهإ حقل

 أداءه. وشاهدت ،الخارج�ة الع�ادة في معه وحضرت

 مع والتعب الجهد عند صدرها في لماً أ تشكو عمرها من الس�عین في  أ.ب السیدة * 

 دو�ةاأل �أسماء قائمة مع ل�هإ العام طبیبها أحالها صدر�ة. �حةلذ محتمل تشخ�ص

 تأخذها. لتيا

 ستدعاء).األ نظام دورها( تنتظر نتظاراأل قاعة في المر�ضة جلست

 بنشاط بها رحب ول.األ سمهاأ� ستدعاها�و  غرفته �اب س.ب الد�تور فتح 

 ،رت�اكها�و  خوفها من فخفّ و  أراحها  القر�ب. الكرسي على �الجلوس لیهاإ وأشار

 من رسالة ستلمتإ قال: ثم رسة.والمد البیت في المراهقة بنتهإ مشاكل عن �الحدیث

 �عض سآخذ ل�كإ أصغي ناأو  ،م�اشرة منك سمعأ نأ أحب لكّني العام طبی�ك

 أهملك!. أني تظنین فال المالحظات

 .شكراً  المر�ضة:
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 لي؟إ حالتكإ سبب ماهو الطبیب:

 لتحدید نادراً  الإ مقاطعة بدون  یرافقه وما ألمها فوص في وقتها تأخذ المر�ضة: 

 �صورة المرض ر�خأت من نتهاءاأل و�عد مالحظاته �كتب وهو منها. والتأكد المعلومة

 خطوة �ل في و�ستأذنها حذاءها، �خلع الفحص عند  لفحصها. �ستأذنها مفصلة،

 .)Consent( فحصه من

 من نتهاءاأل وعند .ةوالموافق القرار تخاذأل ةالس�ع األسس مختصر )3( ملحق

 ثان�ة. للجلوس و�دعوها ل�هع �ه دخلت ذيال الحال الى المر�ضة �عید الفحص

 في العام الطبیب مع مبدئ�اً  تفقأ أنا السر�ري  والفحص منك السماع �عد :الطبیب

 �عض �إجراء للقلب أكثر بتقی�م سأقوم لكني ن،اآل عالجك لتبدیل والداعي ،تشخ�صه

 في ون وأك ،أساب�ع أر�عة مدة في سأراك منها نتهاءاأل و�عد ،التشخ�ص�ة الفحوصات

 یناس�ك. الذي القرار تخاذأل أفضل وضع

 شكراً  المر�ضة:

 ستفسار؟.أ أو سؤال أي لد�ك هل واضح؟ األمر هل الطبیب:

 دق�قة. عشر�ن من �أقل ستشارةاأل نتهتإ .وشكراً  جداً  واضح مراأل المر�ضة:

 السالمة. مع مودعاً  : الطبیب

 �قابلها ،هأدائ وحسن الطبیب يرق تعكس التي الراق�ة المهن�ة ستشارةاأل هذه �قابل 

 ستشارة.إ ال إهانة تسمى نأ أولى خرى أ

  

 

 

 



78 
 

 اإلھانة .... ستشارةاإل

 خصائيأ ستشارةأل مرافقتها م. ل. السیدة قر��اتي إحدى طلبت 2011 آذار في * 

 أصابها بنات، ألر�ع وأم عاماً  أر�عون  القر�ب.عمرها المستشفى في الجلد�ة مراضاأل

 والمظهر الشكل تجاه حساس�ة من للنساء لما �ثیراً  قلقت هها،وج في جلدي طفح

  عراء.الش �ه و�تغنى الرجال ل�هإ ینظر ما كثرأ والوجه  ،حساس�ة) أكثر الرجال (

 آخر مكان زوج ستبدالأل وعالت أس�ا�اً  یتصیدون  زواجأو  یرحم ال ناقد مجتمع وفي

 للعهد!. ولي بینهم ل�س والخلف ك�ف

  �ادرته النقال، هاتفه في �الطفل یلعب وهو رأسه یرفع فلم عل�ه ل. السیدة سّلمت 

 مرح�اً  فقام ال�اطن�ة طب أخصائي فالن �أني نفسي وقدمت -عادتي غیر على-

 ؟.مرافقاً  طبی�اً  مر�ض لكل أنى لكن !.ومهلالً 

 الغضب نار تطفيء ستشارةاإل حسن

 المرضى إلستق�ال ع�ادة أهلي دار من أجعل فأني العراق، الى القصیرة ز�اراتي عند

 هللا. سبیل في

 �شكو زارني، ألخي. جاراً  و�سكن جند�اً  �عمل عمره، من الثالثین في م.ح السید *

 الخاص لطبی�ه تقر�راً  أعددت ثم فحصته، ال�ه، أصغیت ..صدره في مزمنة علة

 عالج خطة مع الشعاع�ة، رصو وال المختبر�ة التحلیالت �عض جراءإ ف�ه قترحأ

 .الجز�ل الشكر و�شكرني یذ�رني فصار ..�ثیراً  صحته تحسنت .مناس�ة

 تقر�راً  له كتبأ نأ ووعدته صهره، �حال فخدمته حموه، ستشارنيإ التال�ة الز�ارة  في

  رمى داره الى الشارع في مروره وعند التالي الیوم في یومین. �عد �صله مفصالً  طب�اً 

 الغائب أمه من وطلب هفنهر  ،شرةً م�ا أصابته �حصاة أخي (م)  السید بنإ الطفل

 النساء و�عادة عمله، من زوجها دةعو  وعند الدار. الى طفلها تدخل أن زوجها عنها
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 والمنازعة العتب الى السبیل ��ف لكن خي.أ ضد ودعواها شكواها في الزوجة �الغت

 أخي الى أشتكى ؟!. تقر�راً  منه ینتظر زوجتي وأبو عالجني، عل�ه المدعى وأخو

 الثالثة خوةاأل عم� أتصل �صبر لم �الجواب، وآت�ك األمر من سأتحقق فقال لثالثا

 .خیراً  فوعده

 المدعى أخي من وطلبت التقر�ر و�تبت فوري  من فقمت وتفرعت، الشكوى  �برت 

 حم�م ولي �أنه �ثیراً  الحمو شكره بنفسه. م) ( السید حمي الى التقر�ر �سلم أن عل�ه

    .تماماً  المشكلة نتهت�و  والغضب الزعل" "راح معتذرا: الق ثم

 ووظیفتھا اإلستشارة ھدف

 ل�س الطب�ة ستشارةاأل هدف فإن التشخ�ص الى للوصول ةالكبیر  هم�ةاأل مع

 آخران: أساس�ان أمران لها بل فحسب، التشخ�ص

 ضمر� �قلق فما فقط. التشخ�ص ول�س �الض�ط، المر�ض مشكلة معرفة هو :ولاأل 

 الحر�ة قلة المفاصل لتهابأ ضومر� الساللم، صعود على قدرته عدم مثالً  القلب

 وهكذا. رمضان.... شهر في الصوم مشكلة السكر وصاحب البیت، في نح�اسواأل

 ح�اته على الحر�ة وقلة مواألل التنفس �ضیق المشكلة هذه تأثیر ماهو :الثاني

 �شمل الذي السن، ��ار عند خصوصاً  الیومي النشاط وأهمها والنفس�ة؟. جتماع�ةاأل

 ،الطعام وط�خ ،ونزولها دراجاأل وصعود ،والتغسیل ،الحاجة وقضاء ست�قاظاأل

 والعمل. والتسوق  ،الس�ارة ور�وب

 : رئ�س�ة وظائف بثالث ستشارةاإل وتقوم

 المر�ض. مع العالقة بناء -1

 التشخ�ص. الى للوصول وتحلیلها المعلومات جمع -2

 العالج. خطة لىع تفاقاأل -3
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 المریض مع العالقة بناء -1

 العنصر وهي والمر�ض، الطبیب بین والتواصل تصالاأل مهارة هي الطب�ة ستشارةاإل

 وأ الع�ادة في :المر�ض وجد ینماأ والناجحة، الصح�حة السر�ر�ة رسةللمما الحیوي 

 معلومات لجمع جداً  خاصة شخص�ة عالقة وهي الطواريء. غرفة وأ المستشفى

 المثل :ثراأل �قول و�ما الطبیب الى خولهود المر�ض ستدعاءإ عند وتبدأ خاصة،

 فقد مرهق وأ تعبم وأ متسرع الطبیب إنّ  لمر�ضا الحظ ذاإف یدوم" ولاأل نط�اعاأل"

 معاناته �ل عن الطبیب ال�خبر فال�عض ،الخطأ الطر�ق على ستشارةاإل سارت

 ستشارة.اإل على سل�اً  ثؤثر الحالتین و�ال ومتذمراً  غاض�اً  یبدو وآخر ،كثرأ والیزعجه

 المر�ض. مع كءلقا حال تبدأ الناجحة ستشارةاإل إنّ 

 : إفعل
 ستشارة.اإل في ومشاكلك مشاعركو  عواطفك إ�عد -1

 . التعارف عند المر�ض لمالحظة ةصالفر  غتنمإ  -2

 ضع ،صافحه ،هال� سماءاأل �أحب حی�ه للمر�ض، ال�اب فتحإ :ولط�فاً  رق�قاً  �ن -3

 وتز�د �ثیرة معلومات تعطي فهذه معه، السن �بیر وحيّ  له، مرافق طفل على یدك

 وغض�ه. قلقه �عض عنه وتخفف �ك المر�ض ثقة

 نتظار.األ طول من وغض�ه المر�ض تذمر رقدّ  -4

 وأنتبھ إحذر 
 .مطلقاً  مر�ضك تجاه سعید وغیر ومنزعجاً  تع�اً  تبدو ال  -1

 خادمه. أنك وتذّ�ر مر�ضال من علىأ  و�أنك تبدو ال -2

 عنده. ح�اطاأل وحاالت وأوجاعه ألمه وأ المر�ض غضب تهمل ال -3
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 المشكلة. الى للوصول وتحلیلھا المعلومات جمع -2 

 المناس�ة المعلومات �ل على للحصول عامة قواعد تت�ع التشخ�ص معرفة إن

 غیر ثالً م ناري  �طلق المصاب فالشاب ،المر�ض حال �قتض�ه �س�ط تحو�ر مع

 �كون  الإ المعلومات على الحصول یتم وال .دماغ�ة �جلطة المصاب الكبیر الش�خ

 في ورغ�ةً  له ح�اً  مر�ضه عن شيء �ل معرفة یود ،فضول�اً  �المحقق، الطبیب

 المرض ر�خأت من التشخ�ص حتمالإ على الطبیب �حصل لم و�ذا اعدته.مس

 تستثني وأ تؤ�د التي ،تحلیالته متنظ� في غة�ال صعو�ة س�جد ،خرى األ والمعلومات

 صغاءواأل �جابياأل التفاعل على وتحلیلها معلوماتال جمع عمل�ة وتعتمد .تشخ�صه

 الن�ه.

 �عطي الذي ،ولماذا وماذا �ك�ف یبدأ المفتوح والسؤال مفتوح: �سؤال ستشارةاإل إبدأ -أ

 ولماذا  ؟ألمك عن وماذا ؟مساعدتك ستط�عأ ��ف مثل مایر�د، لقول للمر�ض صةفر 

 زمیلي؟..الخ ليإ أحالك

 في التأخذ وهي ،أبداً  مقاطعة بدون  المر�ض ما�قوله سمع�و  ،البدا�ة عند جیداً  صغإ -ب   

 تشیر ومقاطعته ،هم�األ المر�ض یبدأ ال فقد واحدة، ةدق�ق من أكثر حوالاأل أصعب

  م.هتماواأل حتراماأل معنى �حمل له إصغاءك بینما ك،وتعجل إصغائك عدم الى

 وهي قصته �سرد وهو المر�ض وله�ق لما تحلیل وعمل�ة إ�جاب�ة، عمل�ة صغاءاأل

  التشخ�ص. الى والمرشد ساساأل

 :االیجابي صغاءاأل معنى

 �الض�ط. یر�ده وما المر�ض �عني ما فهمت قد نكإ من كدالتأ ·

 �الكالم. ستمراراأل على المر�ض تشج�ع ·

 وصح�حة. حق�ق�ة �أنها المر�ض مشاعر قبول ·
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 المر�ض. �عطیها التي والجسد�ة الكالم�ة شاراتاأل مراق�ة ·

 مر�ضك. مع ستطالعلأل ومح�اً  فضول�اً  كن ·

 . المساعدة عرض� و  )�ثیراً  عانیت (قد �ساعدك) (هللا مثل تعاطف ع�ارة قل ·

  همیتها.أ  حسب ولو�اتاأل رتب ·

 معرفة همتهوم ،نْ ومَ  وأین متى مثل االستشارة نها�ة عند المغلق السؤال ستعملإ  ج_

 المعلومات. دقة وض�ط التفاصیل

 :المتتا�ع العلمي النظام وحسب مرضال تار�خ أخذ �عد م�اشرة السر�ري  الفحص �أتي -د

 �عتمد المرض�ة العالمات لتقاطإ إن األذن. �سماعة والتّسمع رعوالق واللمس النظر

 الشامل والفحص عنه. ی�حث �ما ومعرفته ،هفحص وشمول الطبیب مالحظة قوة على

 وقلقه آالمه وتخف�ف الشفاء على و�ساعده المر�ض نفس في �الغاً  أثراً  یترك والدقیق

 بوجود اال إمرأة  �فحص ال أن الطبیب على لكن .وتقدیراً  احتراماً  الطبیب و�كسب

 التناسل�ة عضاءاأل خصوصاً  ،صح�ة لضرورة اال جزءاً  ال�فحص وان ثالث، طرف

 الجسم. من الحساسة والمناطق

 ،تستثن�ه وأ إحتماله ت�عد وأ تشخ�صه تؤ�د التي التحلیالت وأ التحلیل نوع تقر�ر -ه

 الفحص �قدم فال ،ال�اهظ المؤلم قبل والرخ�ص ل�س�طا �التحلیل یبدأ نأ على

 .مثالً  الدم فحص على )Biopsyلألنسجة( المجهري 

 العالج: خطة على تفاقاأل  -3
 إفعل

 فیها. رأ�ه هسأل�و  عالجه خطة في المر�ض شارك ·

 منه. والغرض العالج من الهدف فّسر ·

 الجانب�ة والتأثیرات للعالج والنفس�ة قتصاد�ةواأل جتماع�ةاأل �الجوانب فكر ·

 .لألدو�ة
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 التفعل
 للتغلب نفس�ة طر�قة نكارفاإل المرض، كارهنإ عند للمواجهة ر�ضالم تدفع ال ·

 والقلق. الخوف على

 .�س�طاً  ان� مهما المر�ض من سؤال يأ تهمل ال ·

 .متشائماً  تكن ال لكن �اذ�اً  وأمالً  طمئناناً إ لمر�ضا تعطي ال ·

 .مثالً  مهم غیر فحص وأ دواء �وصفة منه معقول غیر لطلب تخضع ال ·

 ودعه ثم ستفسار،إ وأ سؤال أي هعند �ان نإ المر�ض اسأل ةاإلستشار  نتهاءإ و�عد 

 للمتا�عة. دمالقا الموعد على تفاقاأل �عد �الشفاء له دع�و  �حرارة

 خ�اراأل فشاءإ هي وقدمه، خبرته �انت مهما طبیب هاهیواج إستشارة أصعب إن 

 السیئة.

 السیئ الخبر إفشاء

 من �شكو الخارج�ة الع�ادة الى جاءني عمرة من الس�عین في رجل م.خ السید * 

 الشهر�ن في وزنه في وفقدان ،حر�ته في ضعف مع ظهره في مبرحة المآ

 للس�طرة المستشفى لهإدخا على تفقناإ لمرضه التفصیلي ر�خأالت أخذ و�عد الماضیین،

 الرنین فحص  أ�ان آالمه. سبب لمعرفة التشخ�ص�ة الفحوصات جراء�و  آالمه على

 الى تشیر الصدر أشعة ن�و  �ة،نوالقط الظهر�ة فقراته في لسرطان إنتشار عن

 الرئة. سرطان احتمال

 الفحوص؟. نت�جة  على حصلت هل د�تور المر�ض:

 من حداً أ تر�د هل .غداً  �جهز ور�ما �عد الرسمي التقر�ر أستلم لم لكني نعم الطبیب:

 النت�جة). خطورة معنى تحمل (ع�ارة النت�جة؟ عن للحدیث معك قار�كأ



84 
 

 معي. نحاضر�ْ  ل�كونا بنتيأو  ولدي سأخبر نعم المر�ض:

 �قاطعنا لئال الهادئة ورةالمجا الغرفة عند ص�احاً  عشر الحاد�ة الساعة غداً  الطبیب:

 أحد.

 د�تور. شكراً  المر�ض:

 أ�ان الفحص نأ� خبركأ أن آسف ناأو  الرسمي الطبي التقر�ر عندي ناآل الطبیب:

 .أتوقعه �نت مما سوأأ

 ولداه  وضمه ید�ه على یدي فوضعت المر�ض، عیني من دمعتان سالت ،صمت فترة

 لیهما.إ

 توقعت؟ مما سوأأ تعني ماذا المر�ض:

 الصدر�ة فقراتك في عقد عدة وجود وهو آالمك سبب الفحص ظهرأ لقد : طبیبال

 والقطن�ة.

 ذلك. بلغكأ أن آسف د�تور؟. سرطاناً  تعني هل : المر�ض

 طبیب الى �إحالتك سأقوم لذا الرئة؟ في ر�ما هو ینأ ولياأل الورم نعرف ال الطبیب:

 یناس�ك. الذي العالج دسنحد �عدهاو  ،�الناظور ر�ما فحص إلجراء ،فوراً  الصدر

 �الك�م�اوي  والعالج الجراحة العالج: في خ�ارات ثالثة -عامة �صورة - هناك 

 سأقوم زمیلي رد تظارأنو�  حالتك. التناسب الجراحة ان وأرى  العم�قة، شعةواأل

 آالمك. من للتخف�ف الدواء بتغییر

 .شكراً  : المر�ض

 في المخ�فة) سرطان �لمة (تجنب مالور  إنّ  عل�ه. أتفقنا ما ألخص دعني بیب:الط

 الصدر طبیب الى فوراً  سأحیلك بلغتكأ و�ما رئتك، في ورم عن ناتج ر�ما فقراتك

 وجاعك.أ لتخف�ف دو�تكأ �عض بتغییر وسٌاقوم

 سؤال؟. أي لد�ك هل 

 .وشكراً  �ال، المر�ض:
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 �ان نإ ثان�ة للقائك مستعد وأنا بي صالت�األ التتردد فضلك من  م) سید( ب:الطبی

 ستطعت.إ ما لمساعدتك مستعدا وسأكون  فسار،إست وأ سؤال يأ لد�ك

 .شكراً  : المر�ض

 السالمة. مع مصافحاً  الطبیب:

 السیىء الخبر إفشاء في الخمس الخطوات
 ح�اة على وسلبي خطیر تأثیر لها معلومات تحمل رسالة �ل هو السیىء لخبرا

 والتلف والخرف ،ابنجاأل لىع القدرة وعدم ،لسرطان تشخ�ص� ،المر�ض ومستقبل

 خطیرة جانب�ة آثار وحصول  عالج فشل وأ ،نتشاره�و  لمرض تقدم وأ ..الخ الدماغي

 شعاعي. تصو�ر أو مختبري  لتحلیل خطیرة نت�جة أو جراحي، أو طبي لتداخل نت�جة

 لتنظ�م منقوصة غیر �املة الحق�قة معرفة في خالقيواأل القانوني الحق له لمر�ضوا

 نسانياأل الخطأ وتصح�ح والدین الوص�ة :موته �عد حتى وأ ضوئها ىعل ح�اته

 وغیرها. الكتمان قید �ان ما و�عالن

 الطبیب وواجب الطب مهنة لكنها ،أبداً  سیىء لخبر حّماالً  �كون  نأ أحد یرغب ال 

 وسلوك محددة خطوات ت�اع�و  والرقة ،والحساس�ة الخبرة من یر�ث الى �حتاج الذي

  بنفسه. المر�ض فجع نبلتج دقیق مهني

 وهي الجدید، ال ستشاري األ الطبیب ومسؤول�ة مهام من هي ةالسیئ خ�اراأل إفشاء إن

 ولغة واضحة، لفظ�ة مهارة �ستدعي الذي مر�ضه، و�ین بینه للعالقة دقیق فحص

 مستقبل إستشراف مثل ها،فهم أسيء ذاإ هائل تأثیر من لها لما طقة،نا جسد�ة

 أن أو محدودة العالج خ�ارات �انت ذاإ خصوصا ،عالجه نم الغرض وأ المر�ض،

 وذو�ه ح�اته الصدمة هذه ستالزم إذ خاطىء، تفاؤل �عد المر�ض تلقاه سیئاً  خبراً 

 . وعالماً  متفائالً  أمیناً  �كون  أن الطبیب على المر�ض حق ومن الح�اة. مدى ر�ما

 بل متقدماً  المرض �ان مهما تقد�مه ممكن شيء ال إن القول الطبیب حق من فل�س
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 خطوات السيء الخبر وإلفشاء  شفائه. بدل وأوجاعه أعراضه تخف�ف عن یتحدث

 وهدوءًا: صبراً  تحتاج ومتتال�ة محددة

 الضوضاء عن �عیداً  الهادىء والمكان المناسب الوقت �أخت�ار التحضیر: -1

 أمام أو المستشفى ممر في ال�كون  نأو  النقال، الهاتف �غلق لمقاطعات،وا

 والنظر منه قر��ا والجلوس ة،النفس� المر�ض حالة ومراعاة خر�ن،اآل المرضى

 هتمام.� و  بتر�یز ال�ه صغاءواأل

  التشخ�ص ثم عراضهأ و  شكواه  بدا�ة من السر�ر�ة لمر�ضا لحالة الدق�قة المعرفة -2

 الوضع الى المرض تطور و��ف�ة ،أخذه الذي والعالج جراها،أ التي توالفحوصا

 في یدور وماذا المر�ض فه�عر  ما ستب�انإ مع متسلسلة، ر�خ�ةأت ر�قة�ط الحالي

 أقار�ه. من أحد مرافقة یر�د �ان ن�و  رأسه،

 الحس بالدة عن �عیداً  والهدوء �الرفق خطوة خطوة المعلومات إعطاء في التدرج -3

 بها تصك فال النفس، على وقعها �خفف تمهیداً  لها و�مهد یتلطف وأن والغلظة،

 دون  مفهومة �س�طة لغة ستخدامأ� �قال لما فهمه من والتأكد ،صكاً  مر�ضال سمع

 المعقد. الطبي المصطلح

 أو ،توقعنا مما أسوأ الفحص نت�جة انت� :تقول �أن تحذیر�ة ع�ارة أوالً  إطلق 

 المر�ض دع ،دوراً  للصمت فإن صمتإ ثم !.سیئاً  خبراً  لك أنقل أن آسف أني

 هذا على نتأو  موقفك تخیل مثال ال�كاء فعند ضر�الم خوف رقدّ  �سأل. ثم یتأمل

 إنها حقاً  " أو األلم" هذا �ل تعاني أن آسف أنا " مثل تعاطف �لمة قل الحال!.

 فإذا ،تماماً  متشائماً  تكن وال ،�اذ�اً  أمالً  التعط�ه لكنو  ،عشتها التي صع�ة أ�ام

  سنادهأو  وأعراضه آالمه  عالج من أقل  فال وشفائه المرض عالج عن تعجز 

) Car Palliative .(  

 آخر�ن، زمالء الى حالة�األ المتاحة والخ�ارات عمله �مكنوما العالج خطة ضع -4

 ثان....الخ. عالج وتجر�ب العم�قة شعةواأل



87 
 

  

 رستفساواأل ،السؤال الى ستماعواأل الرئ�س�ة النقاط بتلخ�ص وذلك اللقاء إنهاء -5

 ولقوال المناس�ة، الرق�قة التمن�ات مع وداعب ختمها�و  وتوض�حها ،عنها جا�ةواأل

 الحاجة. عند تصالاأل رقم وهذا لمساعدتك هنا أنا

 مثل خرى األ المهن مع العالقة� ل�ست ومر�ضه بیبالط بین را�طةوال العالقة إن

 مثیرة قصة له المر�ض ألن وسالحه، والجندي وأرضه والفالح وز�ونه التاجر

 و�ن .عنه �خفف عمن ی�حث ،وألماً  �ر�اً  ملو�ح ،ً جدا خاصة معلومات وعنده

 إال یتحقق وال ،و�نسانیته بیبالط مهن�ة على المؤشرات أقوى  هو التالزم هذا

 مع اً ووثوق قوةً  تزداد بل فقط، النجاح حالة في ل�سو  ،الراق�ة الطب�ة ستشارة�اإل

  والعالج. التشخ�ص على المستعص�ة الطب�ة والحالة الصعب المر�ض
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  إنكلترا- البر�طان�ة الملك�ة الجراحین لكل�ة الممتحنین األساتذة هیئة
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  الخامس الفصل
 المتحدة المملكة الى القادم الطبیب واجبات  

 حدأ في ختصاصاأل درجة على وأ عمل على الحصول في الطامح طبیبلا على

 قبل ومسؤول�ات واج�ات عل�ه ..ف�ه خبیراً  ل�كون  المتحدة المملكة في الطب فروع

 و�عده. القدوم

 القدوم قبل واجبات

 البلدان �عض في الطب دراسة من ف�الرغم ،تطو�رها في جتهد�و  االنكلیز�ة اللغة متعلّ -1

 الطب مصطلحات عن غیرها المر�ض مع الطب لغة لكن االنكلیز�ة، �اللغة العر��ة

 فعلى ،عل�ه تكبراً  �عدها بل الطب�ة، المصطلحات لغة �فهم ال المر�ض الزمالء. مع

 الثقافي دالمعه ز�ارة خالل من ،همر�ض مع العوام لغة یتعلم نأ ادمالق الطبیب

   )Radio–BBC ( رادیو وسماع رشادواأل للنص�حة صلياأل البلد في البر�طاني

 وغیرها. جتماع�ةاأل المقاالت �عض بترجمة والق�ام

 

 من �ثیراً  الطبیب على ستوفر التيو  ،مكنأ نإ صلياأل البلد في اللغة متحانأ داءأ  -2

  وعاداته ثقافته عن غر�ب و�لد جدید مجتمع الى فالقادم والمال، والجهد الوقت

 ومؤسساته، طرقه معرفة وحتى ،تهمعامال سالیبأو  ،قوانینه لمعرفة طو�الً  وقتاً  �حتاج

 القدوم. د�ع PLAB ال متحانإ مع جت�ازهإ عل�ه الّ �و 

 

 معهم عملت ممن خصوصاً  البالد، هذه الى س�قك ممن ونصائح �معلومات التزود -3

 للنص�حة هلأ  هو ممن البر�طان�ة الملك�ة ل�اتالك خر�جي  ساتذةاأل من الطب، في

 ناجحة. تجر�ة وصاحب
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 القدوم بعد واجبات
 رشاداتاأل ألخذ البالد، ىال س�قك ممن قارباأل وأ زمالئك من تعرف �من تصلإ-1

 تستقر حتى الح�اة في الیومي التعامل و��ف�ة والسوق  السكن �خصوص والنصائح

 وعائلتك. سكنك في

  PLAB ( Linguistic and Professional ( ال متحانأل ستعداداأل  -2

 Board Assessment عل�ه �قوم واللغو�ة، المهن�ة الكفاءة  متحانإ ومعناه 

 ومهني: لغوي  مینقس ذو متحانإ ووه مختص مجلس

 ختصاراً إ و�سمى نكلیز�ةاأل للغة والكتا�ة والقراءة لتكلموا صغاءاأل ف�شمل اللغوي  ماأ

IELTS 

 فعلى ،وسر�ري  نظري  قسمین ذو وهو ،المهن�ة �فاءتك تقی�م متحانإ فهو  المهني ماأ

   MRCPوأ FRCSكحامل ; ستثنيأ من ّال إ �العمل البدء قبل �جتازه نأ قادم كل

  .ال�حار وراء من القادمین ط�اءاأل من �ثیر تنافس وعل�ه

 وال�صر�ة السمع�ة قراصواأل الكورسات من كثیرال هناك �أن التذ�یر من والبد

 متحان.األ هذا جت�ازأ على تساعدك التي بوالكت

 حدأ مع )Attachment Clinical ( المستشف�ات ىحدإ في السر�ري  لتحاقاأل  -3

 على وحصولك PLAB متحانإ جت�ازكإ ملتش التيو  وراقكأ تقد�م �عد ستشار�یناأل

 �حق قرار تخاذأ� سر�ر�ة، مسؤول�ة يأ ف�ه ل�س العمل وهذا .قانون�ة لدخو  سمة

 مع وعالقته عمله في الطبیب مراق�ة بل  تحلیل، جراءإ وأ دواء وصف وأ مر�ض

 الوطن�ة. الصح�ة الخدمات نظام على طالعواأل ،مرضاه

 ذنه.إ خذأ �عد وفحصه مرضه ر�خأت خذأ� ر�ضالم مع �الحدیث فقط الحق للطبیب 

 وجدته التي الحالة على تر�هإ شكره،أ نتهاءاأل و�عد للمر�ض، نفسك مقدّ  الفحص عند
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 �مساعدته تتردد فال مثالً  حذائه لل�س مساعدة الى ح�اناً أ المر�ض �حتاج وقد ،علیها

  الطبیب. ورقي المهنة دابآ من فهي

 في ستغاللهإ �حسن لمن مفید لكنه  التعلم، �حب ال لمن ممل سر�ري ال لتحاقاأل 

 حدأ یتبرع قدف ،عمله في جاداً  یبدو  ومن الزمالء. مع عالقة و�ناء اللغة تحسین

 التستط�ع والتي ،القادم عمله في له مناس�ة توص�ة في عل�ه حكماً  ل�كون  ط�اءاأل

 الذي )Locum (ذاتها ؤسسةالم في مؤقت عمل عل�ه �عرض قد وأ بدونها، العمل

 دائم. عمل الى یتطور قد

             )Skills Communication( تصالاأل مھارات

 عضاءأ  حدأ وأ لك زمیل وأ منك أعلى هو نْ مَ  مع الفعال تصالاأل على القدرة نإ

 ستالمإ وأ رسالإ عند المهن�ة ح�اتك في جداً  ضروري  ،معك موظف يأ وأ فر�قك

 وأ رونيكتلاأل البر�د ستخدامأ� وأ شخص�ة مقابلة تصالاأل وسیلة انت� ان الرسائل،

 . الخ جتماعي..األ التواصل وسائط

 �نّ و  ح�اتك. في ونجاحك وترقیتك نكییتع س�ابأ همأ  حدأ هي المهارات هذه تقانإ إنّ 

 عواقب. من علیها ومایترتب الشكوى  س�ابأ همأ  حدأ من هو ضعفها

 ال:الفع تصاللأل مهارات عشر هناك

 نأف الّ �و  المر�ض، خصوصاً  الفعال تصاللأل یلةوس همأ  هو لمحدثك، الجید :صغاءاأل .أ

 المهمة صغاءاأل موج�ات ومن فعله. منك مایراد دراكإ صع�اً  س�كون  صغاءاأل عدم

 ص�اغة عادة� و   للتوض�ح المناسب والسؤال خر،اآل ما�قوله على نت�اهواأل التر�یز هو

 الفهم. ةدق من للتأكد محدثك ماقاله
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 الصوت ونبرة المفتوحتین والیدین رتخاءواأل محدثك عین في فالنظر الجسد: لغة  .ب

  �صالها.إ تر�د التي ةالرسال فهم على ساعدتوس الكالم على محدثك ستشجع حان�ةال

 الحق�قة. قول الیر�د وأ راحته عدم وأ مثالً  كتئآبإ دلیل ل�كإ محدثك نظر عدم �نّ و 

 ختصارأ وأ ممل طنابأ دون  و�وضوح ختصار،�و  بدقة  تر�دما قل والدقة: الوضوح  .ت

  تكت�ه. وأ ستقوله �ما جیداً  روفكّ  مخل

 الضروري  ومن الكالم. على محدثك ستشجع صادقة بتسامةأو  دافئة بنبرة التكلم الود:  .ث

 سمأ� خاط�ه مر�ضك الى الكتا�ة عند فمثالً  ،تصاالتكإ �ل في مؤد�اً  مهذ�اً  تكون  نأ

 �ع�ارة رسالتك بدأ�و  یدةالس وأ السید �كلمة مسبوقة ولاأل سمهأ� ال عائلته سمإ وأ لق�ه

 جیدة". �صحة تكون  نأ آمل"

 النظر الثقة ومن تقول، �ما تعتقد نكأ� لمحدثك نط�اعاً إ تعطي بثقة التحدث الثقة:  .ج

 الحان�ة. الواثقة النبرة ستخدام�و  محدثك عیني في

 یتعاطف نأو  المر�ض، موقف في نفسه الطبیب ع�ض نأ وهو  :العاطفي التقمص .ح

 تحمل في شجاعا �نت �قول" مشجعة تا�ع�ار  حالته ل�هإ ماستؤول على معه

 نسان�ةإ تعكس التي الفضائل أرقى من طفيالعا التقمص إنّ  لم".أ من ماعانیته

 لمر�ضه. وح�ه الطبیب

 الى صغاءاأل مع مفتوح. مرن  �عقل یدخل من وه الجید المتحدث  المفتوح: العقل .خ

 �كون  نأو  فقط رسالته �صالإ على التر�یز دون  ،مخالفاً  �ان وان المقابل الرأي

 محادثة على ستحصل عندها الرأي، �خالفه من مع حتى مناقشة في للدخول مستعداً 

 منتجة. أمینة
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 ،عینه في فالنظر رأ�ه. حترمتأو  حترمتهأ ذاإ نفتاحاً إ كثرأ محدثك س�كون  حترام:األ  .د

 قةبد رسائلك حرر الكتا�ة وعند له. مقدر نكأ� حساساً إ �عط�هس ل�هإ صغاءواأل

 .جیداً  خرجهاأو 

  وهي ا،م لشيء الفعل رد جبنتائ وتعرف :) Feedback ( سترجاع�ةاأل التغذ�ة .ذ

 محاضرة لقاء�إ ،داءاإل في اءالبنّ  نتقادواأل المدح وتشمل ،المهمة تصالاأل وسائل من

 تصل ما تطبیق في �جد العمل الى اضافة ،لمرضىا حدأ حول سر�ر�اً  نقاشاً  وأ ،مثالً 

 سترجاع�ة.األ التغذ�ة طر�ق عن فكارأ من

 الشخص�ة المقابلة فمثالً  تصال.األ في المناس�ة الواسطة  لتقطإ المناس�ة: الواسطة  .ر

 لشخص نسباأل هي كترونيلاأل �البر�د والكتا�ة ،تصاللأل المناس�ة الواسطة هي

 .�جاب�اً إ لك وس�ستجیب المناسب خت�اراأل هذا محدثك وس�قدر ،جداً  مشغول

 )Vitea Curiculum( الذاتیة السیرة 

 نْ مَ  فضلأ لكن  الذات�ة، السیر كتا�ة� تختص یرة�ث شر�ات المتحدة المملكة في 

 الشخص�ة وقدراته مهاراته معرفة في غیره من بنفسه درى أ فهو ،صاحبها هو �كتبها

 . أصل�ة أصیلة تبدو حتى والمهن�ة

 واضحة صورة توظ�فك یر�د نْ مَ  عطاءأل فن هي بل ،علماً  ل�ست الذات�ة السیرة كتا�ة

 أضافة ،كاد�ميواأل العلمي وتحصیلك ومعلوماتك تكمهارا عن ،وسر�عة ومختصرة

 . المهن�ة خبراتك الى

 :ت�ةاآل الضرور�ة المعلومات ذات�ةال السیرة تشمل

 �التلفون  �ك تصالاأل ووسائل ،والعنوان والعمر سماأل الشخص�ة: التفاصیل .1

 مناس�ة. شخص�ة صورة بها ترفق نأ و�فضل وغیرها، والواتساب �میلواأل
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 ونجاحاته الطبیب مهارات یتضمن قصیرة �ع�ارات :الشخصي التصر�ح  .2

 �المستقبل الهدف وماهو ..علیها. صلح التي التقدیر وجوائز ،اتهز نجا�و 

 عرض عمل�ة ب�ساطة هي .وظ�فة؟ال داءأ في اً جحنا الطبیب س�كون  ولماذا

 نتأ هلف :توظ�فك ضوئها على قررتسی يالتو  و�أنجازاتك �ك، اآلخر ترغیبل

 ال؟. مأ ةللوظ�ف المناسب الشخص

 سمأ( لها المانحة والجهة توار�خها مع :كاد�ميواأل  الدراسي التحصیل  .3

 نإ العل�ا والشهادات الطب�ة لدراسةوا الثانو�ة المدرسة من ،الكل�ة) وأ المدرسة

 وجدت.

 وأ علمي، ��حث :فیها أنجرته وما السابق عملك في ةالطب� الوظائف  .4

 على حصلت وهل مرضاك، خدمة� رتقاءاأل في تنجح و��ف سر�ري، تدقیق

 الخ. قدمتها..  ممیزة لخدمة نت�جة جوائز

 الس�ارة. وس�اقة الكومبیوتر ستخدامأ� :الشخص�ة المهارات  .5

 التي والر�اضات ،قنهاتت التي واللغات والمشي لقراءة�ا العمل خارج :الهوا�ات .6

 حوالنجا والجمال للقوة رمز نهاأل الر�اضة هي ما�حبونه كثرأو  تمارسها،

 دق�قة. �صورة الفر�ق لعمل عملي تجسید وقبلها ،نض�اطواأل

 ) Book Log للعمل�ات( سجل للجراح �كون  نأ �ستحسن :للجراحة �النس�ة  .7

 جرائها.إ في ساعد والتي ، ستاذهأ شرافإ تحت وأ ،منفرداً  بها قام التي

 �صورة كتبهاأف للوظ�فة، المناسب الشخص نكأ ارظهإ هو الذات�ة السیرة هدف

 عن التز�د جعلهاأف المطوالت لقراءة البالد هذه في للناس وقت فال مختصرة، واضحة

 فقط. صفحتین
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   Interview The للوظیفة المقابلة 

 من یرأسهم شخاصأ 5-4 من مكونة ولجنة الطبیب بین ةمناقش هي المقابلة 

 الذات�ة، عن ومندوب ثنین،أ وأ ستشاري أ طبیب مع الطبي، المدیر عادة لةالمقاب �قود

 فعلى �ه. المناط وللدور للوظ�فة مناسب طبیب خت�ارأل المستشفى، مدیرة وأ ومدیر

 الشخص هو نهإ لجیدا نط�اعاأل عطاءأل الجاد �التحضیر مستعداً  �كون  نأ الطبیب

 المطلوب.

 ولى،األ خصوصاً  المقابلة، عند �القلق نساناأل �شعر نأ طب�ع�ة فعل ردة نهاإ

 وال الم�الي غیر �ختار حدأ فال  للنجاح، كیداأل المفتاح هو جیدال ستعداداأل لكن

 المستعد.

 على والتعرف الطر�ق، لمعرفة المقابلة قبل سسةالمؤ  وأ المستشقى ز�ارة .أ

 خذأ �عد كثر،أ أو المقابلة لجنة عضاءأ  من واحد ز�ارة و�فضل الطبي، قر�الف

 ط�اء.األ بتعیین المختص الذات�ة قسم من عنهم المعلومات

 النفس رهاقإ وعدم النوم عادة تغییر دون  بلة،المقا لیلة في الهاديء النوم .ب

 والتوتر. القلق یز�د مما فهذا دق�قة آخر حتى �التحضیر

 حتراماً إ �ضفي الذي المحتشم المناسب ل�اسال مع لمقابلة،ل الم�كر الحضور .ت

 .ووقاراً 

 الشخص�ة اتوالصف المهارات على والتر�یز بدقة، الذات�ة السیرة دراسة  .ث

 التحضیر الى ضافةأ عنه. تسأل أن �مكن امنه جزء يأ� والتفكیر المناس�ة،

 المعروضة. الوظ�فة عن متوقعة سئلةأل جو�ةاأل ل�عض الجید

 المقابلة لجان عضاءأف ،مطلقاً  الكذب وعدم الجواب، في مانةواأل حةالصرا .ج

 جساد.األ ولغة ال�شري  والسلوك الناس ئعط�ا في واسعة خبرة لهم
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 المقابلة: في المتوقعة سئلةاأل من
 من نأف ،الخبرة عن السؤال وعند لمهن�ة.ا �سیرتك �التعر�ف عادة فتتاحاأل .أ

 �انت وماذا عالجته، و��ف ف�ه �نت موقف عن الحدیث جو�ةاأل نجحأ

 رأیت وأ ،شخص�اً  بها قمت جراح�ة عمل�ة عن السؤال �كون  النت�جة؟.كأن

 نتأ تقم لم الذات�ة سیرتك في شيء ذ�ر من والحذر بها. قام ستاذكأ

 �ه. شخص�اً 

 عمل�ة �عد الصدر في  �ألم عالجه، و��ف�ة معد لسینار�و سر�ري  سؤال .ب

 المستشفى، داخل لمر�ض حاد ر�اكإ وأ س،التنف في حاد ضیق وأ جراح�ة،

 الطارئة االتالح وفي علیها. جراحي تداخل �عد ال�طن في حاد لمأ وأ

 لماماً أ ملماً  �كون  نأ الجراح فعلى الطرق  حوادث وأ الحروب عن الناجمة

 )ALTS )  Support Life Trauma Advance بنظام جیداً 

 تسبب التي طارئة، حاالت في تصرفوال ولو�ات،األ وترتیب الوقت دارةإ ��ف�ة 

 واحد �آن الجراح �ستدعى �أن  سناد.واأل المساعدة طلب و��ف�ة و�ر�اً  شدةً  للطبیب

 �سرعة طفالاأل قسم في فلط لفحص واحدة المستشفى، في طارئتین حالتین الى

 ستشاري إ �ك یتصل الوقت نفس وفي الحاد، ةالدود� الزائدة لتهابأ� صابتهأ� شت�اهلأل

 Leaking ( الدم مأ تسربب صابتهأ� �شك لمر�ض فوراً  للحضور طواريءال

AAA - Aneurysm Aortic Abdominal،( نفس في الطبیب �ستدعى وأ 

 .واً ت عل�ه غميأ  قد وآخر الصدر، في حاد لمأ من �شكو مر�ض الى الوقت

 في صعو�ة المتحدة المملكة الى القادمون  األط�اء یالقي قد الطو�لة خبرتنا ومن 

    عل�ه. جا�ةاأل مع  مثالً  سنضرب لهذ األسئلة هذه مثل على اإلجا�ة

 كثر.أ وأ طارئتین حالتین الى واحد آن في الجراح �ستدعى نأ أو
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 في ي ستشار األ من نداء وجاءك المستشفى يف مناوب Registrar "انت فمثال

 مر�ض لك یرسل سوف �أنه �خبرك مستشفاك من �یلومتر 20 ت�عد خرى أ مستشفى

Aortaic Abdominal Leaking ( الدم ام بتسرب مصاب عام 55 عمره

AAA - Aneurysm،( تعلم نتأو  ساعة. حوالي �عد �صلك وسوف قرةمست وحالته 

 سیدة �طن ستكشافإ یبدأ نأ وشك على هضميال الجهاز جراحة ستشاري إ نإ

 صالة ىال طر�قك في نتأو  �طنها. في آالم من تشكو اعام 30 عمرها �الناظور

 اعام 85 عمرها سیدة عن ال�اطن�ة ردهات حدىإ من آخر نداء جاءك ،العمل�ات

 من تخرج نأ والمفروض ،قلبها دقات لتنظ�م مس�األ المستشفى الى دخلت

 في وشحوب ةو�رود لمأ من تشكو هادو وج حفیداتها ز�ارة وعند ،الیوم المستشفى

 مستاؤون  هلهاأ و  �صعو�ة، دمالق صا�عأ تحرك نأ تستط�ع ولكنها ال�منى، قدمها

 .تتصرف؟ فك�ف فوراً  �حضورك و�طالبون 

 ثم ممكن. وقت �أسرع �أتي نأو  الموقف وأخبره الدمو�ة األوع�ة ستشاري أ� تصلإ اوالً 

 فأذا ال، أم الناظور �عمل�ة بدأوا وهل جري  �ما ألخ�ارهم العمل�ات صالة الى ذهبإ

 وهل ،�جري  �ما المخدر والطبیب الهضمي الجهاز ستشاري إ فأخبر �عد بدأوا ما

 أماّ  اآلخر. المستشفى من المر�ض وصول حین الى العمل�ة تأجیل في مجال هناك

 حتاجت فقد ىالمستشف �غادرا ال نأ ئهانتهاأ �عد منهما رجوأف العمل�ة واأبد إذا

 ستشاري إ خبرأو  ثان�ة صالة فتح مكان�ةإ عن العمل�ات مسؤولة م�لّ  تهما.دمساع

SHO  )  Core CT ال الطبیب �لف �األمر. المر�زه العنا�ة ووحدة التخدیر

Trainee( ال الطبیب مع ذهبإ تطرأ. قد التي الحاالت عن الً و مسؤ  �كون  �أنHO 

) y2F /y1Trainee Foundation F( للمر�ضة شرح�و  ال�اطن�ة لردهةا الى 

 من الخثرة لرفع مستعجلة عمل�ة الى حت�اجها�و  ،قدمها في حدث ذاام وحفیداتها

 �عد للعمل�ة رهایتحض HO ال الطبیب من طلبأو  ،المصا�ة للقدم المغذي الشر�ان

 نسداد�و  الدمو�ة الخثرة نتشارإ لمنع الور�د في الهی�ار�ن من وحدة 5000 عطاءهاإ 
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 تحرك نأ تسط�ع نهاإ والدلیل القدم تغذي مازالت التي الصغیرة الجانب�ة الفروع

 .ال�منى القدم صا�عأ

 وأ طبي تداخل على لمر�ضا �عترض �أن خالقي،أ طبي موقف دارةإ ��ف�ة نوع 

 توقفه �عد القلب إنعاش على ر�ضالم عتراضأ� ذلك. عكس یرون  ه�و وذ جراحي

 منك وطلب ،لیالً  المستشفى زار منك علىأ  طبی�اً  إنَّ  وأ .مثالً  ذلك عكس ترى  بنتهأو 

 فمه. من الخمرة ئحةرا شممت وقد الردهة، في المرضى لمعاینة مرافقته

 

 �جیب نأ فعل�ه الطبیب ال�ملكها خبرة عن السؤال وأ الصعب السؤال عند .ت

  وقت. سرعأو� عمله ثناءأ علیها للتدر�ب الالزمة جراءاتاأل سیتخد نهأ�

 سؤال، يأ عنده �ان نإ الطبیب اللجنة ئ�سر  س�سأل المقابلة نتهاءإ عند  .ث

 �ه. المناط والدور العمل �خص ف�ما المناسب السؤال �سأل نأ فعل�ه

 السنو�ة، جازةواأل الترق�ة وأ السنوي، الدخل عن المقابلة ثناءأ السؤال عدم  .ج

 وقبل بها والقبول الوظ�فة، عرض ما�عد الى تأجیلها بل خرى،األ والحقوق 

 العمل. عقد على التوق�ع

 ىعل اللجنة شكر �عد بهدوء ینسحب نأ الطبیب على المقابلة من نتهاءاأل عند

 التغذ�ة عن فل�سأل المرة هذه عل�ه الوظ�فة �عرض یوفق لم ذا�و  له دعوتها

 المقابلة. لجنة عضاءأ  حدأ علیها س�جیب والتي سترجاع�ةاأل
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   االولى الوظیفة

 )GMC( العام الطبي �المجلس والتسجیل )PLAB( ال متحانأ� النجاح �عد

 أ�ة الطبیب �قبل فال �ثیرة ئفوظا السوق  ففي ،المناس�ة الوظ�فة عن ال�حث یبدأ

 نْ مَ  على ولى،األ �الوظ�فة والقبول المقابلة ازجت�إ و�عد منها. یناس�ه �ما اال واحدة

 :ت�ةاآل العامة  �النصائح لتزاماأل عل�ه المهني �السلم والتدرج حالنجا یر�د

 عادة لتعر�فه الجدید للطبیب تعر�ف�ة لدورة العمل �امأ ولأ في الحضور  .أ

 عالقة وال ،الصح�ة المؤسسة في المطلو�ة والتدر��ات والس�اسات م�النظ

 منه. علىأ  هو نْ مَ  مسؤول�ة فهي الطبیب مهن�ة� لها

 . دوماً  م�كراً  العمل الى الوصول .ب

 حولك مایدور اقبور  صغ،إ ثم صغإ ثم صغإ للعمل، ولىاأل ساب�عاأل في .ت

 دوارواأل لصح�ةا الخدمات نظم فستتعلم المناسب، السؤال سألأو  نت�اه،أ�

 ،والقال �القیل مطلقاً  نفسك والتشغل معك. مهني �كل المنوطة والواج�ات

 .مهذ�اً  خلوقاً  دوماً  فكن خر�ناآل عن والحدیث والغی�ة

 سةالمؤس على بل ،فقط عل�ه الیؤثر للطبیب الوظ�في داءاأل نَّ إ رتذ�ّ   .ث

 هم�ل هموقبل ،خر�ناآل الطبي الفر�ق عضاءأ و  ،عنه مسؤول هو ومن

 هتمام.واأل الرعا�ة مر�ز المر�ض

 نأ الجدید الطبیب وعلى تردد. بدون  التعرفه شيء عن والسؤال نفتاحاأل .ج

 هي ولىاأل فالوظائف ذر�عة، يأ تحت السؤال من یهرب وأ ال�ختفي

 حداً أ ال�جد عندها ري،ستشاإ درجة الى الوصول قبل والتعلم �بللتدر 

 ول.األ المسؤول وه ص�حأ فقد الصع�ة المواقف في لسؤاله
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 عن النظر �غض تمییز دون  الطبي الفر�ق مع راق�ة مهن�ة عالقة بناء .ح

 منهم. واحد �ل رأي  حترام�و  المهن�ة مواقعهم

 فعل�ه ،�ثیراً  و�ستدعى ،�بیرة ل�ةمسؤو  وذو ،جداً  مشغول موظف الطبیب  .خ

 وعند الواج�ات، زدحامإ عند ولو�اتاأل ووضع ،عمله في وقته دارةإ حسن

 �ه تصاللأل داعي فال �ذا الساعة سیزورها نهأ الردهة �أخ�ار واريء،الط

 في یتصل و�من المساعدة طلب ��ف�ة معرفة وعل�ه .الروتین�ة عماللأل

 .مثالً  اخرى  طارئة �حالة منهمك وهو طارئة حاالت

 يأ وأ مسؤوله وأ منه علىأ  هو نْ مَ  عم �جتمع نأ الطبیب رادأ ذاإ .د

 تصالاأل خالل من عادة محدداً  موعداً   �أخذ نأ فعل�ه ،خرآ شخص

 المعني. ةرتیر �سك

 ال�اب �طرق  ستئذاناأل �عد الإ بداً أ حدأ غرفة الیدخل نأ الطبیب على .ذ

 الرجوع. واال

 و�تعرض والموت، الح�اة مع یتعامل فهو �برى، مسؤول�ة الطب خیراً أو  .ر

 السنو�ة جازاتهإ �أخذ  نأ فعل�ه ،عظ�م �رب ح�اناً أو  شدة الى یهاف الطبیب

(رجوعه. �عد نتظارهأ� فهي هعمل هموم معه وال�حمل بها، و�تمتع
12F

1( 

ancernGove Clinical 

 الصح�ة سساتؤ الم �جعل نظام هي" البر�طان�ة: الصحة وزارة تعرفها �ما وهي

 ممارسة بها تحققت للخدمة عال�ة معاییر بوضع ،مستمرال الخدمة تطور عن مسؤولة

 ". ومتمیزة مزدهرة سر�ر�ة

                                                 
 )GOVERNANCE CLINICAL  ( السر�ر�ة الرقا�ة )1(
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 : همهاأ  دار�ةواأل السر�ر�ة النشاطات من لكثیر ومظلة جامع عنوان هي الرقا�ة 

 السر�ري  التدقیق - أ

 والتطو�ر ال�حث .ب

 المخاطر دارةإ .ج

 للمنتسبین المستمر والتدر�ب التعلم .د

  الشفاف�ة .ه

 الفعالة السر�ر�ة الرعا�ة .و

 .لماً وع  مهن�ةً  رقىأو   نوعاً  علىأ  ب�قاتتط الى الصح�ة الرعا�ة مایدفع

 

 )AUDIT CLINICAL ( السریري التدقیق .أ

 زمن ثابت بن سنان �غداد ط�اءأ �بیر �ه قام ر�خأالت في طبي تدقیق ولأ نإ 

 مر�ض وفاة �عدو  نذاك.آ للصحة  العام المفتش �ان حیث ،�اسيالع المقتدر الخل�فة

 ىعل صار الحین ذلك ومنذ ،والتدقیق �التحقیق العام المفتش قام ،طبیب ید على

 حكامأ في القر�ى معالم ( �تا�ه ففي  .عمله لممارسة رخصة على الحصول الطبیب

 امأ  جراً أ یتقاضى نأ الطبیب حق فمن المر�ض شفي ذاإ قال:" خوةاأل بنأل الحس�ة)

 ". مال�اً  ذو�ه تعو�ض الطبیب فعلى المر�ض مات ذاإ

 یذ�ر مماو  .1989 عام رسم�اً  المتحدة المملكة في السر�ري  التدقیق صار لقد

 العلمي ال�حث هدف "كان ذاإف السر�ري. والتدقیق العلمي ل�حثا بین افرق هناك فأن
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 الصح�ح العمل من التأكد هو السر�ري  یقالتدق نأف ،�حالصح العمل كتشافإ

 .)1("نفسه

 �معاییر مقارنة المر�ض رعا�ة نتحسی غرضها علم�ة، ش�ه عمل�ة السر�ري  فالتدقیق

 للممارسة القرائن حسنأ الى ومستندة واضحة، �صورة ضوعةو م سر�ر�ة رشادات�و 

 .الصح�ة الخدمة وأ والفرقاء شخاصاأل التدقیق �شمل وقد السر�ر�ة.

 بتنفیذها �مكن حیث صاعدة حلزون�ة دورة نهأ� السر�ري  التدقیق وصف و�مكن

 رشاداتواأل �المعاییر �مقارنتها سر�ر�ة رعا�ة فضلأ الى رتقاءاأل المنظم،

 دامةأل عمل وخطة توص�ات توضع السر�ري  التدقیق نتائج تحلیل و�عد وضوعة.الم

 على.أ  مستوى  الى الرعا�ة ترتقي دورة ل�  ففي ،التحسین

 هي: مراحل الصاعدة الحلزون�ة السر�ري  التدقیق لدورة

 في مشاكل كتشافإ عند خصوصاً  التدقیق، قید الموضوع وأ المشكلة تحدید .1

 ما. سر�ر�ة ممارسة

 نق�س ما هو والمق�اس الموضوع. لذلك السر�ر�ة رشاداتاأل وأ المعاییر یدتحد .2

 القرائن حسنأ على القائم الموضوع لذلك ممارسةال وجهأ حدأ �ه

  .)PRACTICE CLINICAL BASED EVIDENCE( الطب�ة

 وأ یدو�ا التدقیق، قید الموضوع عن وتحلیلها والمعلومات الب�انات جمع  .3

 �سالمقای تطبیقو  ومدتها ارهامقد تحدید ثم ،عال�ة الق�ةخأ �طر�قة لكترون�اأ

 .ذلك �عد علیها رشاداتاأل وأ

 تحلیل طر�ق عن الموضوعة، �المعاییر السر�ري  العملي داءاأل مقارنة .4

 دون  الممارسة في نقص يأ �نَّ و   لها. مطا�قة �انت �م لتقر�ر الب�انات

                                                 
 (1)BMJ 1992 305:905-906 
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 عمواض� ففي  .�رطو للت حتماالإ وأ فرصة هناك أن معناه %100 تطابق

 داترشااأل وفق للمر�ض دو�ةاأل �طاقة �كتا�ة ،والح�اة الموت التخص

 ارةض�إ في الطب�ة تاالمعلوم دخالإ وأ ،نفسها ال�طاقة على المكتو�ة

 والعشرون، الخمس البر�طان�ة ك�ةالمل ط�اءاأل �ل�ة رشاداتإ وفق المر�ض،

 وفق العمل�ة أو�تا�ة خذ،الف �سر تثبیت عمل�ة �عد الجروح لتهابإ نس�ة وأ

 القلب جراحة وحدات في الوف�ات نس�ة وأ الملك�ة، الجراحین �ل�ة توص�ات

 التاج�ة الشرایین نسدادإ تحو�ل عمل�ات �عد ،الوفاة لنس�ة الوطني التدقیق وفق

) bypass coronary of outcome the of Audit National

Rate Mortality -operations..( .من دنىأ درجة بولق �مكن الخ 

 الموت تخص لحاالت دائماً  %100 التطابق �كون   نأ �جب لكن  %.100

 والح�اة.

 بوضع وذلك التدقیق، نتائج معرفة �عد التغییر تنفیذ لضرورة األنت�اه من والبد

 هذه بها سجلت عمل �خطة مرفقة ،الطب�ة الممارسة تحسینل توص�ات

 التدقیق �عاد �عدها نجازها..إ دةم وما تنفیذها على �قوم ومن ،اتالتوص�

  وهكذا. السر�ر�ة الممارسة تحسن درجة لمعرفة ، الموضوع ذات على

  .آخر�ن لفرقاء السر�ري  تدق�قه ائجنت مشار�ة الطبیب على الفائدة ولتعم�م 

 )DEVELOPMENT AND RESEARCH(والتطویر البحث  .ب

 الجامعات في األساتذة ةدعا علیها �قوم كاد�م�ةواأل السر�ر�ة العلم�ة ال�حوث

 ضوا�ط وترشدها ارمةص قوانین تض�طهاو  المستشف�ات، في نستشار�یاأل و�عض

 تهم الیوم لكنها ،الطب فروع عضل� ضرور�ة سا�قاً  �انت وقد عال�ة. خالق�ةأ

 ات�الثمانین عقد في لجراحةا في فمثالً  السر�ري. الطب ممارسي من كثرأ كاد�مییناأل
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 �حصل نأ )Registrar ( المق�م على لزاماً  �ان ،الماضي رن الق من ات�ینعوالتس

 وقلیل ،)Registrar Senior (أقدم مق�م لىإ یرقى لكي ) MS,MD (شهادة على

 صار األقدم المق�م وظ�فة لغاءإ �عد لكن ،)Ph.D( الد�توراه  على �حصل منهم

 .مفضالً  �قي ن�و  ضرور�اً  ل�س الجراحة في أكاد�م�ة درجة على الحصول

 )MANAGEMENT RISK( المخاطر دارةإ .ح

 ممتازة خدمة تقد�م دون  تحول التي العوامل لتقاطإ عمل�ة هي المخاطر دارةإ

 ح�اته تعرض قد ش�اءأ تظهر قد المر�ض رعا�ة فعند .ررالض وتجنی�ه للمر�ض،

 . ضرره الى تؤدي وأ للخطر،

 خرى.أ مرة حدوثها تمنع خطط وضع على عدتسا م�كراً  الخطر عوامل لتقاطإ نإ

 الفر�ق مع والتنسیق التعاون  المخاطر تقی�م فر�ق على ،المهام هذه مثل نجازألو 

 :منها محددة آل�ات بوضع الطبي

 ،المر�ض یذاءإ حتمالإ بها التي الحادثة  تسجیل طر�ق نع الحوادث عن التبل�غ-1

 ا�هتش عند الخطأ للمر�ض عطائهإ  وأ ،خطأ دواء عطاءإ  مثل ،حقاً  وقعت حوادث وأ

 �ان وقد جلد�ة. تبتقرحا صا�اتاأل وأ أرضا، المرضى سقوط حوادث وأ ،سماءاأل

 وأ ،مثالً  سماءاأل لتشا�ه ،أطالخ المر�ض على العمل�ة �جري  نأ جراح �ل كابوس

 جب� الحادثة تسجیل ومع  المر�ض، �طن في شاش قطعة وأ جراح�ة آلة یترك نأ

 األمان.  إجراءات وضع عند ولو�اتاأل لتحدید الخطورة درجة تقی�م

 فــي الســالمة مــن التحقــق قائمــة بوضــع )WHO ( العالم�ــة الصــحة منظمــة امــتق لــذا

ـــــــــةأ جراحـــــــــة جـــــــــلأ مـــــــــن الخمـــــــــس �ـــــــــالخطوات وتـــــــــدعى  �ـــــــــةالجراح العمل�ـــــــــات  مین

 )1()4 رقم (ملحق

                                                 
(1)  Five Steps to Safer Surgery Ann R Coll Surg Engl.2011 ct; 93(7):501-503.  
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 صالة في تحدث %)45( طب�ةال األخطاء نصف حوالي العالم نطاق علىو 

 ألیها. المشار التوص�ات �أت�اع تجنبها �مكن طاءاألخ ههذ نصف وحوالي العمل�ات،

 ت�اعأ�  ،متوقعة غیر نتائجها تكون  عندما طب�ة مشكلة وأ حادثة في التحقیق -2

 من  الحادثة مكونات الى النظر ووه )،السبب جذر (تحلیل �عرف ممنظّ  سلوبأ

 ذاولما حصل؟ لذيا ما وهي: ثالث ةرئ�س سئلةأ على جا�ةواأل المختلفة وجههاأ

 تمنع خطة ووضع ،والدرس العبرة خذأل ؟ �الض�ط ماحصل أس�اب وماهي ل؟حص

 تعاطي سوء وأ الصح�ة الجرائم ادثحو  في التحقیق هذا وال�ستخدم ثان�ة. حدوثها

 .قصداً  المر�ض یذاءإ وأ دو�ةواأل المخدرات

 ةالعال� الرعا�ة ةمفوض� عند مسجلة جهة قبل من الخارج�ة والرقا�ة متثالاأل -3 

  داخل�ة ا�ةبرق الموضوعة الوطن�ة للمعاییر ومطا�قتها ،المخاطر دارةإ حسن في للنظر

 المعاییر. بهذه مقارنة الحاصل التقدم لق�اس

 �لها والخدمات عملال فرق  تشمل �املة خطة وضع وهو ،الطاريء التخط�ط -4

 هزة وأ الحرب وأ �الف�ضان، �برى  حادثة حصول عند وظائفها داءأ تمنع قد التي

 .مثالً  و�اء نتشارإ وأ رض�ةأ

 مهتمة  عدة جهات  مع وطیدة عالقة على المخاطر دارةأ فر�ق نأف دائهأ لتحسین

 المر�ض وتجر�ة  )Performance ( داءاأل تقی�م جهة منها المر�ض رعا�ة �حسن

 تصالاأل وجهة )،Complaint( والشكاوى  )Experience Patient( الصح�ة

 ).Service Liaison & Advice ientPat( المر�ض لخدمة

 من والعاملین والزائر�ن المرضى على: ثرهاأو  وتحدیدها المخاطر تقی�م �قى�و 

 العاملین تدر�ب مع س�ةالمنا الخطط بوضع وذلك ،القانون�ة المؤسسة دارةإ مسؤول�ة

 عالجها. و��ف�ة الحاصلة خطاءواأل المحتملة، المخاطر لتقاطإ ��ف�ة في
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 والتدریب المستمر مالتعلی -د
  CPD-Developments Professional Continuous 

 الطبیب دراسة وفي الطب، �ل�ة من التخرج �عد التعلم هو المستمر التعلم 

 ،ومهاراته الطبیب معلومات ذلك و�شمل .دائهأ لتحسین ختصاصهإ حقل في العل�ا

 غیر وأ رسم�اً  لمالتع �كون  وقد المهني، عمله مناحي �ل في وتصرفاته ومواقفه

 رسمي.

 ال�ه ماتوصلت �آخر ملماً  �كون  نأ الطبیب فعلى ،متغیرة الطب ارسةمم إنَّ  و�ما

 ومایتوقعه الصح�ة، توالخدما المر�ض ما�حتاجه لمواك�ة الطب�ة، والفنون  العلوم

  للطبیب  السنوي  �التقی�م ما�عرف خالل منو  .الطبیب عمل داءأ من المجتمع

)APPRAISAL ANNUAL(   لممارسة ل�اقته من للتأكد متتال�ة عوامأ  خمسة لمدةو 

 رخصة لتجدید )REVALIDATION ( الدوري  التصدیق على �عدها �حصل الطب،

  الطب�ة. ممارسته

 فهمها: الطبیب على ستة م�اديء المستمر وللتعلم 

 والفرص ،مالتعلّ  و��ف�ة �م�ة وتقر�ر ،الشخصي تعلمه عن مسؤول الطبیب .1

 ،ومهارات علوم من ماینقصه معرفة لخال من �حتاجه ما في له المتاحة

  وممارسته. الطب تطور في للمساهمة تطب�قها و��ف�ة ،دارةإ وفنون 

 معاییر في المستمر المنتظم �التمعن الطبیب �طالب العام الطبي المجلس  .2

 الطب�ة. الممارسة

 قلح في والمهارات العلوم خرآ على طالعأ على �كون  نأ الطبیب على .3

 ختصاصه.إ

 وفر�قه الطبیب داءأ� رتقاءلأل هو ةالمختلف المستمر التعلم تنشاطا غرض نَّ إ .4

 معه. �عمل الذي
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 الطبیب ما�حتاجه تقی�م شكل �أخذ CPD تمرالمس المهني التطور إنَّ   .5

 ها.ن�ستهلكو  الذین والناس الصح�ة والخدمة

 علىو  المستمر مالتعلّ  عمل�ة خالل من تعلمه ماف� یتمعن نأ الطبیب على  .6

  . المهن�ة  وممارسته دائهأ

 والنقا�ات العام الطبي والمجلس الطب�ة والجمع�ات الملك�ة الكل�ات �ل لدى  

 توثیق ��ف�ة في وآل�ات رشاداتإ على تحوي  ،المستمر مللتعلّ  رسم�ة نماذج المهن�ة

 نص�حة.وال رشادلأل لیهاإ الرجوع �مكن التيو   ،دارته�و  وتخط�طه المستمر التعلم

 في ،لزام�ةاأل والتدر��ات رشاداتواأل ،والس�اسات النظم فهم �ذلك یبالطب على 

 ،الحر�ق من ماناأل : همهاأ  ومتعددة �ثیرة وهي بها، �عمل التي الصح�ة المؤسسة

 معلومات وخصوص�ة الطب�ة، المعلومات حفظ و��فة للح�اة، ساسياأل نعاشواأل

 عتداءلأل عرضة هم ممن طفالواأل السن ر��ا ووقا�ة  حفظها، �ةو��ف المر�ض

 المعاملة. وسوء
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 المهارات كورسل مدر�ین ل�ص�حوا یتدر�ون  وهم العراق من جالءأ أساتذة

 األساس�ة الجراح�ة

 2014 عام في ارقةالش في البر�طان�ة الملك�ة الجراحین لكل�ات

  )CPD( المستمر المهني التطور ىعل مثال

  
 داءاأل على والحكم داءاأل تقییم بین الفرق

)Assessment And Appraisal between difference The  ( 

 بناءة �جاب�ةإ لمناقشة منظم سنوي  طارإ هو  :)Appraisal ( السنوي  داءاأل تقی�م 

 سسةوالمؤ  معه ومن الطبیب عمل لتحسین زمیله، عادة وهو مه،�ق�ّ  ومن الطبیب بین

 عمل في )Reflectionللتمعن( شفافة مناقشة فهو داءاأل تقی�م أما بها. �عمل التي

 بوضع دائهأ تحسین ��ف�ة الى أضافة ،هدافهأ  حقق وهل ،ماض�ة لسنة الطبیب

 وال نجاح، وأ فشل، یت�عه امتحانإ ل�س التقی�م هذا  ة.القادم للسنة له شخص�ة هدافأ 
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 ض�ة،الما السنة في نجزأ �م وأ الطبیب، داءأ ضعف فكتشاأل مراق�ة عمل�ة هو

 لغرض ،للطبیب  متمیزة منجزات ظهارأ� التقی�م هذا ستخدامإ الممكن من لكن

 . ضاف�ةإ لمكافئة )Points Discretionary  ( اجتهاد نقاط على الحصول

 وقدراته الطبیب معلومات على الحكم هو :)Assessment ( داءاأل على الحكم 

 المعاییر وفق ،السر�ر�ة ح�اةال في العملي تطبیقال موضع وضعها و��ف�ة ومهاراته،

 مر�ض فحص على �قدرته ،وعمله دراسته سني في تعلمها التي الطب�ة والطرق 

 العالمات لتقاطإ في بالط �ل�ة في تعلمها التي المعاییر وفق منظمة �طر�قة

 حاالت في هلمرضا المناسب القرار تخاذإ على قدرته وأ التشخ�ص، لغرض المرض�ة

 الطب �ل�ة من  التخرج �عد التدر�ب حسن من التأكد هو داءألا على الحكم مختلفة.

 للطبیب متحانإ هو داءاأل على الحكمو  السر�ر�ة. �الممارسة رتقاءاأل غرضهو 

 �عد )FRCS & MRCP ( البر�طان�ة الملك�ة الكل�ات وضعته الذي كالفحص

 فشل. وأ نجاح یت�عه محددة تدر�ب فترة من نتهاءاأل

 )Candour Of Duty( الصراحة واجب وأ الشفافیة-ه

 غیر لحوادث یبالطب خطأ �سبب المرضى �عض یتعرض الطب�ة الرعا�ة في

 او جسد�اً   جس�م ضرر وأ ،الوفاة عنها ینتج سالمتهم تهم  مقصودة وال متوقعة

 ال�عید. المدى على الضرر هذا مثل  حتمالإ حتى وأ ،نفس�اً 

 في الخطأ حصول عند اه،ضمر  مع میناً أو  صر�حاً  �كون  نأ الطبیب على

  العالجي. التداخل وأ التشخ�ص

 ،الطبیب خالقأ رقي من للتأكد دق�قاً  نظاماً  المهنة تنظ�م سساتمؤ  وضعت وقد

 داءأل الكاف�ة والخبرة والمهارة ور�ةالضر  المؤهالت و�حمل وعقل�اً  جسد�اً  معد نه�و 

 دوره. تحقیق في ونجاحه عمله
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 رشاداتأ ،العال�ة الصح�ة الرعا�ة مفوضيو  العام الطبي المجلس وضع لقد

 نأ الصح�ة المهن ذوي  من فرد �ل علىف بها، لتزاماأل ط�اءاأل على توجب  خالق�ةأ

 التي الصح�ة الرعا�ة تقد�م عند وأ ،جالعال في الخطأ وقوع عند وصر�حاً  میناأ �كون 

 . �اً �ر  له سببت وأ الضرر حتمالإ وأ ،للمر�ض جس�م ضرر الى تؤدي قد وأ دتأ

 له لمر�ضة جأةف توقفه عند قلب نعاشإ �عدم قراراً  ستشار�یناأل حدأ تخذإ 

 أبنة تفاجأت  المستشفى من المر�ضة خروج عند ذو�ها. خ�ارإ دون  �الخرف مصا�ة

 بهذا ةالصح� المهن ذوي  عالم� و  ،دارها في لحفظه دو�تهاأ مع القرار دبوجو  المر�ضة

 القرار هذاب عالمهاإ  عدم جراء شدید �رب نتالب صابأ لها. ز�ارتهم عند القرار

 حما�ة عن المسؤول الموظف مع ستشاري األ الطبیب جتمعإ .شكوى  فقدمت الخطیر

 مع ،مستقبالً  الخطأ هذا مثل حصول لعدم المناس�ة التدابیر تخذوا�و  ،وفر�قه المرضى

 یبالطب قبل من حصل لما وافٍ  شرحٍ  مع ،وذو�ها للمر�ضة عتذارإ  بتقد�م توص�ة

 المسؤول. ستشاري األ

 : أتي� ما الصح�ة المهن ذوي  على �جب 

 الخطأ. حصول عند ذو�ه وأ  اً شخص� المر�ض خ�ارإ-1

 الزمةال جراءاتاأل �كل �الق�ام والتعهد ،الخطأ عند ذو�ه وأ للمر�ض عتذاراأل-2

 عتذار.األ مع ماحصل توضح وقت سرعأ� مكتو�ة رسالة رسال�و  ،الخطأ لتصح�ح

 ،مستقبال خر�نآ مرضى مع حصولها لمنع المتخذة مةالسال جراءاتإ ذلك� وتتضمن

 نتائجها. عن الكشف مع جر�تأ التي والتحر�ات التحق�قات ماهي وأ

 المدى على والنفس�ة الجسد�ة وعواق�ه ،حصل لذيا عن للمر�ض  المفصل الشرح -3

 الطو�ل.

 همومدرائ الئهمزم مع مناءأ صرحاء �كونوا نأ �ذلك الصح�ة المهن ذوي  على

 طلبها. عند والمراجعة التحري  في دورهم �أخذوا نأو  ،بها �عملون  التي سسةالمؤ  ومع

 المنظمة الجهات الى مقدمةال الصح�ة الرعا�ة على المناسب القلق رفع �ذلك وعلیهم
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 رفع ممن حدأ يأ على عتراضاأل وعدم ،مانةاأل على خر�ناآل تشج�ع مع ،للمهنة

 . الصح�ة ةالرعا� في ما�قلقه

 الخطأ ولحص عند لكن فشل" بدون  والنجاح لمأ بدون  "التحصیل المثل �قول  

 ضد م�ادرة سسة�مؤ  المستقلة والنص�حة للمشورة بللطبی ساندة جهات هناك

 .)Accidents Medical Against Action (الطب�ة الحوادث

 )Effectiveness Clinical ( الفعالة السریریة الرعایة-و

 رقىأ من المستخلصة الطب�ة للعلوم مليالع التطبیق هي الفعالة �ةالرعا  

 المفضل العالجي للتداخل المر�ض خت�ار�و  الطبیب �خبرة ممزوجة العلم�ة ثال�حو 

 .رعایته عند له

 للمر�ض. و�فوءة مینةأ خدمة تقد�م في اتمؤشر  عدة حدىإ هي الفعالة الرعا�ة 

 وتشمل:

 المستشفى متنظ� وحسن للتكنولوج�ا، میناأل دامستخاأل تعني التي المر�ض سالمة .أ

 المهن لذوي  الیدین غسل فن حتى ردهاتها، وتنظ�م شاراتها�و  وممراتها بنائها في

 الصح�ة.

 تقد�مها. و�عد ثناءهاأو  قبلها الصح�ة رعایته تجاه اعرهومش المر�ض خبرة  .ب

 صح�ة اتمؤسس وأ لمستشف�ات موضوعة راق�ة �معاییر الصح�ة الرعا�ة مقارنة  .ت

 وخارجها. البالد داخل

 الوف�ات مجموع �عد ،سا�قاً  مثبتة معاییر الى الرجوع دون  للخدمة السر�ر�ة النتائج .ث

 ما. سر�ري  عالج نجاح نس�ة وأ مثالً  �الجراحة ما خدمة في

 ذ�ره. سبق الذي السر�ري  التدقیق .ج
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 علیها. والحكم لتحدیدها ومستخدمیها علیها القائمین قبل من والرعا�ة الخدمة تقی�م .ح

 واج�ات من وماعل�ه ،وحالطم للطبیب ومعلومات رشادات�و  نصائح �عض هذه

 ،هو�عد المتحدة المملكة دخوله قبل الطب�ة رحلته في ومهن�ة خالق�ةأ ومسؤول�ات

  ومجد. رفعة من ل�هإ ما�صبو الى وصوله مخلصین نرجو
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 السادس الفصل
 بناء كل وال بناء المستشفى 

 مسرعاً  المستشفى مدیر فهب الهاتف جرس قفدّ  ،أمري  ل�عض كت�هم في "زرته

 خبرونيأ لقد : قائالً  فرد والسرعة الخوف هذا مَ لِ  فسألته عاد برهة و�عد الوجه مصفر

 وأجدادي �ائيآ عالج المستشفى وهذا زعأج ال و��ف حترقت؟إ الثالثة الردهة �أن

 !".داري  ماكان لواله ذإ داري  من همأ  عندي وهو والديأو  و�عالجني

 غاثةلأل وذاك والمغفرة منلأل هذا ،هللا �بیت هو بناء �كل بناء ل�س المستشفى 

 د�ان.األ بها جاءت التي والرحمة الخیر حب فضیلتيْ  من نا�ع و�الهما ،والرعا�ة

 في مستشفى أول  الرشید ون هار  الخامس الع�اسي الخل�فة بنى م 805 عام ففي

 ف�ه �عمل ،المسلمین حواضر من وغیرها ودمشق القاهرة في بناؤه نتشرإ ثم ،�غداد

 من تخلو العالم في �بیرة مدینة التكاد والیوم مجده. ورفعة ر�ه رحمة یرجو نْ مَ 

 والمصابین. المرضى لرعا�ة مستشفى

 ،ال�فتر الذي ونشاطه ،الدائ�ة ر�تهح ،الممیزة رائحته وغر�ب: فر�د مكان نهإ

 :أط�اء �هف �شتغلون  الذین الفاآلو  ،میزانیته ةضخام ،ومرضاه بزواره إزدحامه

 المعالجین من عدة وصنوف ،والمختبرات شعةاأل في ومهنیون  ،وممرضات

 المر�ض. هو ،یترقب ضع�ف ،غیر ال واحد شخص  رعا�ة �لهم همهدف ،دار�یناإلو 

 أشكالها في الحدیثة الممارسة وقلب ،الصح�ة الخدمات تاج درة المستشفى 

 �أحدث مجهزو  ،واألساتذة ستشار�یناأل من نخ�ة عل�ه �قوم ،تخصصةوالم المبدعة

 ،المغناط�سي والرنین ،والمفراس ،شعةاأل �جهاز ،والتشخ�ص�ة العالج�ة اتالمعد

 وتدر�ب ،بالطال تعل�م مدرسة هو زة.المر�ّ  والعنا�ة ،الكلى عجز عالج ومعدات

 خالل من وعالجها مراضاأل من الجدید كتشافإ في بداعاأل ومعهد ،ط�اءاأل

 المتواصل. العلمي وال�حث لالمفّص  والوصف ،الدق�قة المالحظة
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 والدته منذ نإنسا من فما ،البالد في التحت�ة البنى أهم من �المدرسة المستشفى

 �ل في الجم�ع و�رعى الجم�ع ملك عمل�اً  فهو ،و�حتاجه الإ وش�خوخته هرمه حتى

 خدمة تقد�م في دوره وتفعیل دارتهإ وحسن رعایته وجب لذا ،حوالواأل الظروف

 قائم حقاً  وهو منه لجزء مالك �أنه الجم�ع �حس حتى ،والزائر�ن للمرضى فضلأ

  لخدمته.

 المسؤول�ة تحمل في الشراكة ضلغر  المرضى ملعب في الكرة نضع ال لماذا 

 رعا�ة فضلأ لتقد�م المثلى الطر�قة ماهي هم:سألو إ ح�ة؟الص �الخدمات رتقاءواأل

 وأهل�كم خدمتكم في المستسفى أن خاطبوهم ؟لخدمتكم مفید والزحام التدافع هل م؟لك

 والمصابین لعالجكم السبیل فك�ف غ�ا�ه تخیلوا وأد�موه. عل�ه فحافظوا قادمة وألج�ال

 منكم؟

 
 الخیر لدجلة الشرق�ة الضفة على الطب مدینة مستشفى
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 الوالء وتعزیز دارةاأل في أفكار

 من أخالط فىالمستش یزور ،والمصابین الضحا�ا �كثرة مضاعفة افأضع ز�ادتهم مع

 مرض�ال المحتمي ومنهم المر�ض فمنهم وعاطف�ة، جتماع�ة�و  صح�ة ألس�اب الناس

 عندنا. الشائع جتماعيواأل األسري  والقهر التسلط من

 من ،وتحسینه العمل لتنظ�م خ�اراأل �جتمع المآسي وعظم الظروف ضغط وعند

 الذي الحق�قي التحدي حقاً  هذا الطبیب. سمعة على والحفاظ لمر�ضا حراسة أجل

 وتحسین نظام إرساء أجل من المتواصل والعمل والتأني �الحكمة مواجهته نر�د

  �الحال. القبول أو شيء ال عمل من معروف فالمآل ال�و  ،والرعا�ة الخدمة

 فكار:األ هذه ومن

 المرضى لوكس في ثراأل أبلغ له ن فس�كو  ومنظماً  جمیالً  المستشفى مدخل جعل -1

 هادئة. سلسة رعایتهم عمل�ة ف�جعل النفوس في وهی�ة حترامإ من �حدثه لما ،وذو�هم

 مهذب شخص یدیرها ،وحاله المر�ض تناسب مر�حة وجعلها ستق�الاأل غرفة تنظ�م -2

 لتوجیههم المرضى عن أول�ة معلومات و�أخذ ،الحسن المؤثر التعامل �حسن ،لبق

 قسام.األ ختلفم الى

 ول�ةاأل سعافاتاأل عن صور والوعي: التثق�ف لغرض مناس�ة وصور بوسترات تعلیق -3

 رعا�ة على والمنتسبین ط�اءاأل حرص و��ان المعد�ة...الخ مراضاأل من والوقا�ة

  لخدمتك". هنا نحن أحترمنا " ارج�ة"الخ الع�ادة في �ك "مرح�ا مثل. وذو�هم المرضى

 وخدمة مهمتنا إلنجاح ةسو� نعمل دعنا"و خدمتنا". رغیّ ت ر�ما قصتك عن "خّبرنا

 مع ،الخ خر�ن"...األ عتبر� و  صبوراً  فكن  مثلك وحساسون   متشابهون  نناأ" �عضنا".

 منهم. �ل بدور والتعر�ف الطبي الفر�ق صور وضع
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 للعالج مكاناً  حقاً  وجعله جوه لتلط�ف ،المستشفى حدائق وتشجیر نظافة حمالت -4

 ال�حوث أثبتت فقد والمرضى، بینوالمنتس دارةاأل بین �التعاون  ،آلالما عن خف�فتوال

 و�ز�د المشي عند التوازن  �حسنو  ،والجسد الساقین �قوي  الحد�قة في العمل إنَّ 

 �الجمال. والتمتع الطلق الهواء ستنشاقإ على عالوة ستقاللاأل

 تسمم حاالت حصول �سبب :الً مث �القرار والرعا�ة النظام لتحسین جراءاتإ تخاذإ  -5

 نأ الإ الطعام إدخال عدم المستشفى قرر عزاءاأل مرضانا أرواح على وحفاظاً  ،طعام

 نزلة وأ سهاالً إ تعاني �نت اذا مطلقاً  المستشفى تزر ال أو للمر�ض. مناس�اً  �كون 

 أح�ا�ك. الى تنقله لئال برد

 والدة أو ،مر�ض ح�اة إنقاذ وأ ،معقدة جراح�ة عمل�ة �نجاح ،نجاح �قصص حتفالاأل -6

 وعامة وأقار�ه المر�ض لها یدعى الخ.. للمستشفى جدیدة خدمة إضافة أو سعیدة

 الجم�ع. و�خدم الجم�ع ملك نهأ� حساسواأل للمستشفى الوالء سیز�د مما الناس

 الشائعة المزمنة مراضاأل لفلمخت تثق�ف�ة ومطو�ات ،ول�ةاأل سعافاتاأل على تدر�ب  -7

 ،التدخین ارومض ،السكر ومرض ،القلب مراضأو  ،الدم ضغط رتفاع�و  ،ةكالسمن

 تحت الكتاب من الثالث الملحق في هو �ما الخ. مراض..األ من الوقا�ة و��ف�ة

 صحتك". على "حافظ عنوان

 من أحد أسم بداً أ �حمل ال نأو  مدینته الى نسبته عام لمستشفى إسم أفضل - 8

 الب�طار بنأ� السا�قین الطب أعالم من �كون  نأ الإ ،شأنه عال مهما شخاصاأل

 والرازي. والزهراوي 

 ف�ه الراحة وأس�اب المستشفى جمال وتحسین ،الرحمة معنى إلظهار إنسان�ة م�ادرات  -9

 المستشفى إهداء لىع ،منهم المتعافین خصوصاً  ،المرضى ذوي  تشج�ع خالل من

 زرع وأ ،جلوس مصط�ة وضع وأ ،النقّ  �رسي �شراء ،وذو�هم خر�ناآل تخدم أجهزة

 أماكن في وتعل�قها شكر رسائل �تا�ة حتى أو ،جار�ات صدقات وجعلها ،شجرة

 واضحة....الخ.
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 الطبیة: ستشارةاأل تنظیم في أفكار
 في وقناعته مر�ضه مع الطبیب عالقة لحسن المؤشرات أقوى  من ستشارةاأل

 تنظ�مها: في النافعة ألفكارا ومن المعنیین. هذین بتحقیق �فیل تنظ�مها و�ن عمله،

 ،وعزتكم �صحتكم منا هتماماً � و  الغال�ة ح�اتكم على منا حفاظاً  �القول: قرار تخاذإ -1

 قررت للمرضى الكافي الوقت طون �ع ال ط�اءاأل نإ تقول التي لشكواكم ستجا�ة�و 

 سوخم خصائياأل ستشارةأل مر�ض لكل دقائق عشر تخص�ص یلي: ما دارةاأل

 أثراً  سیترك �ه لتزامواأل القرار لهذا الحازم التطبیق إن العام. الطبیب رةستشاأل دقائق

 الزائر�ن عدد و�قلل نتظاراأل لطول المكان سیترك المر�ض غیرف المرضى، عدد على

 فقط. الحق�قیون  المرضى و��قى

 سلسلالت حسب المختبر�ة الفحوص و�جراء ،الع�ادة في ستدعاءاأل نظام ستخدامإ -2 

 حیث ،والزحام الخطأ وتقلیل ،نصافواأل العدل وتحقیق ،حترامواأل ثقةال لزرع ،والدور

 لقضاء الع�ادة مغادرة حتى وأ المحدد الموعد في المجيء المرضى �عض �ستط�ع

 الدور. وصول حین  والرجوع حاجاتهم �عض

 ذوي  خصوصاً  ،المحتاج للمر�ض الع�ادة وقت غیر في إضافي وقت تخص�ص -3

 غداً  تأتي أنْ  مارأ�ك جداً  مهم االمر إنّ  عتقدأ  أنا مثال: �القول س�ةالنف مراضاأل

 بهدوء. حالتك نناقش حتى الساعة...

 ،ذاك أو الطبیب لهذا الخاصة الع�ادة الى سیذهب الدور ال�صله والذي المستعجل -4

 حرام فهي ،شخص�ة ومنافع ماد�ة لمصالح النظام هذا إستخدام �ساء ال أن شرط

 والمهنة. الضمیر ألخالق ف�ةومنا شرعاً 
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 هل عل�ه. الس�طرة نستط�ع نحن ؟رالسك مرض عندك هل مثالً  والطلب: السؤال -5

 مهمة فهي معك دو�ةاأل �ل أجلب والطلب: خبرنا.أ وأقار�ك؟ أهلك من مر�ضاً  ترعى

 هناك المستشفى أو الصیدل�ة الى أرجعه الدواء التبذر الطبیب. ستشارتكإ عند جداً 

 ه.�حتاج من

 على المر�ض، �رامةو  �رامة ولحفظ اصةالخ ع�ادته في واحد من كثرأ إدخال و�دل -6

 وممرضة جدید طبیب �عاونه �بیرة، صالة في عازلة حواجز بناء المشهور الطبیب

 العالج وخطة القرار االّ  له والی�قى ،سر�ر�اً  المر�ض تحضیر �عمل�ة �قومان

 الكرامة. ظوحف والنظام التدر�ب فنحقق والمتا�عة،

 صحتك على حافظ سلسلة 

 العالج من خیر الوقایة :أوالً 

 هو برزاأل ومثالها ،جم�عاً  الح�اة وجهأ في حدوثه قبل الضرر �عادإ هي : الوقا�ة

 رتكا�هإ �عد �السجن عالجه من خیر ،لصالحةا �التر��ة الصالح المواطن تخر�ج

 بل فحسب لمعد�ةا مراضألا من ل�س العالج من خیر الوقا�ة الطب وفي الجر�مة.

 والسمنة. طاناتالسر  و�عض السكر وداء القلب مراضأ� خرى األ مراضاأل �ل في

 �ة:تاآل �الطرق  وتتم

 الحیاة نمط بتغییر -1

 . التدخین عن بتعادواأل السمنة عن بتعادواأل �الر�اضة القلب مراضأ من لوقا�ةا-أ

 والتدخین. السمنة عن بتعادواأل �الر�اضة الدم وضغط السكر رضم من التوقي -ب

 والتدخین. السمنة عن بتعادواأل الصحي �األكل السرطانات تقلیل -ج

  الصحي. كلواأل �الر�اضة السمنة عن بتعاداأل - د
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  واللحوم. الدهون  وتقلیل والفواكة الخضار كلأ من اإلكثار هو الصحي كلاأل  -ه

 .سل�ماً  سعیداً  تعش دائماً  التخمة تجنب -و

 قاحاتالل -2 

 من المالیین بل ،اآلالف مئات ذإنقا الى دىأ  المعد�ة مراضاأل ضد لقاحال 

 وشلل الد�كي والسعال المالر�او  والسل السحا�ا لتهابإ من ،الموت من طفالاأل

 وما اللقاحات و�انت .جالعال �عضها مع الینفع والتي وغیرها، والحص�ة طفالاأل

 من �ثیر في علیها القضاء حتى أو اضمر األ هذه  تقلیل  أس�اب همأ  من زالت

 الدول.

  النظافة -3

 إلزام�اً  صار حتى ستمرارأ� الیدین غسل خصوصاً  النظافة، هو الوقا�ة في مبدأ أول 

 مماأل في للناس عامة ثقافة صار �ما ،لمتقدمةا الصح�ة المؤسسات منتسبي لكل

 في مرات خمس وءالوض في الجسم جزاءأ و�عض الیدین وغسل ستنجاءفاأل ة.القو�

 الزنا عن بتعادواأل  المعد�ة. مراضاأل �ل من عمل�اً  تقي ،االسالم في واللیلة الیوم

 ،الكبد وأمراض ،�ةالجنس األمراض من �ثیر على �القضاء �فیلة ،الخمرة وشرب

 من الكثیر لتقلیل أكیدة ضمانة التدخین عادة عن اإلقالع ان �ما .العصب�ة والجملة

 لها. المالزمة والرئتین القلب وأمراض تلفةالمخ السرطانات

 

 الشراب أو الطعام من �كون          ماتراه أكثـر الداء فإن

 

 وتجنب ،هةالكر� الروائح وزوال والجمال الصحة فهي ،�ماناأل من حقاً  فالنظافة

 والنوم الغذاء �أهم�ة للطفل وأهمیتها مراض.األ من خر�نواآل النفس ووقا�ة العیب
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 في صالح صحي لع�ش سلوك ألنها الصغر منذ لهم تعل�مها الوالدین وعلى واللعب،

 المستقبل.

 ب�ع التومح السوق   العامة: ماكناأل نظافة خصوصاً  التحضر مق�اس النظافة نإ

 نشر س�ابأ من فهي ،العام والشارع المدرسة وساحة ،واللحوم والفواكه الخضار

  المجتمعات. في الجر�مة وتقلیل ،جساماأل على والصحة ،الوجوه على شراقاأل

 وأ دارك في شجرة زرعإ - والرقي التقدم رمز -الطب�عة بوح العامة النظافة وإلدامة

 ف�ه. رمیها بدل الشارع من وساخاأل لتقط�و  ،العام المكان في

 �الماء مراراً  ید�ك غسلأ  ؟..تعیل من وصحة صحتك على تحافظ نأ تر�د هل 

 .والصابون 

 ً  طالقاأل على مراضاأل أخطر  لسمنةا :ثانیا

 وقلة كلاأل �ثرة من ب�ساطة الناتجة لكل�ةا الجسم شحوم �م�ة ز�ادة هي السمنة

 العمر بتقدم الوزن  ز�ادة هي أو خرى.أ و�یئ�ة وراث�ة عوامل تفاعل مع النشاط

 والعشر�ن. الخامسة سن �عد خصوصا

 للجسم خصرال مح�ط ق�اس هي وخطورتها السمنة لحساب ال�س�طة والطر�قة

 الجدول: في �ما   م�اشرة السرة أعلى عند سنتمترات�ال

 في �بیرة ز�ادة -الجسم مح�ط الجنس

 القلب مراضأ� صا�ةاأل خطورة

 والسكر

 في ز�ادة – الجسم مح�ط

 القلب مراضأ� صا�ةاأل خطورة

 والسكر

 فوق  فما سم 94 فوق  فما  سم 102 لرجالا

 ق فو فما سم 80 فوق  فما سم 88 لنساءا
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 من متر طرح �عد �الكغم الوزن  من %10 من كثرأ الوزن  في ز�ادة هي وأ

 سم 170 الشخص طول �ان أذا :فمثالً  الحساب فى �س�طة طر�قة وهي الطول

 وزن ال هو الرقم هذا �غم 70 هو ال�س�ط �الحساب فالمت�قي سم 100 وطرحت

 في ز�ادة ي�عن �لغم 70ال %من10 من كثرأ يأ كغم78  فوزن  للشخص. المثالي

 (بدانة). الوزن 

 ،القلب أمراض خصوصاً  مراضاأل �جم�ع صا�ةلأل صاحبها تعرض السمنة

 الى مرات 4 تزداد مراضاأل بهذه صا�ةاأل ةنس� وخطورة الدم ضغط رتفاعأو  ،والسكر

 �عي.الطب الوزن  �صاحب مقارنة -السمنة درجة على عتمدةم - السمین عند مرة 40

 لتهاب�و  ،مالهض وعسر ،المفاصل �أمراض صا�ةاأل ةنس� من السمنة تز�د كما

 تزداد الطب�ة الصح�ة التأثیرات هذه إنّ  حیث ،الخبیثة وراماأل و�عض ،المرارة حصاة

 ،جتماعياأل العزل منها عصب�ة مراضاً أ السمنة وتسبب السمنة. زادت �لما سوءاً 

 الل�اس خت�ارإ �صعو�ة �ثیرة، جتماع�ةإ ومشاكل ،النفس حترامإ وعدم ،كتئابواأل

 العمل فرص وتقلیل ،�ثیرة وجنس�ة زوج�ة ومشاكل ،النوم في والشخیر ،المناسب

 أمراض من السمنة مایرافق ىعل عالوة العمل. عن الم�كر التقاعد أو العجز نت�جة

 واألكل القلب، وقسوة الحس و�الدة والكسل التخمة �سبب الكثیر األكل فأن خطیرة

 . والسعادة اإلحساس ورقة شاطوالن الخفة �جلب القلیل

 هذه �ل �قلل الوزن  تقلیل أن وه ملواأل طمئناناأل على ی�عث ما لكن  

 أناقة كثرأ �جعلك �ما ،تماماً  �شفیها أو والنفس�ة جتماع�ةواأل الصح�ة خطاراأل

 تقلیل إن  النشاط. وز�ادة الح�اة نوع�ة في رتقاء�و  ،�النفس الثقة ز�ادة مع وسعادة

 أكید. وعزم قو�ة رادةإ الى اج�حت الوزن 

 

 سلوكك وبّدل حیاتك نمط غیّر : أوالً 
 نفسك. ض�ط�و  والدعوات �الحفالت لألكل مغر�ةال المواقف تجنب -1
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 تسمع وأ التلفز�ون  تشاهد وأنت تأكل فال خرى األ والنشاطات الطعام بین فصلأ -2

 النقال. ن التلفو  في تلهو وأ ،جتماع�ةاأل الز�ارات في أوتتحدث الرادیو

 كلاأل في الجیدة العادات إدامة في كمشار�ت ور�ما لمراقبتك عائلتك فرادأ دعإ -3

 والر�اضة.

 لنفسا هز�مة الى یدعو الذي السلبي التفكیر تجنب جسمك. وجمال ناقتكأ في فكر -4

 الخ نه�ار.واأل والضعف �العجز كالتفكیر

 الى یؤدي مثالً  یوم�اً  الحلوى  من غراما 30 أكل فإن مطلقاً  الوج�ات بین تأكل ال -5

 السنة. في �غم 4 الى تصل الوزن  في ز�ادة

 ً  النشاط زیادة :ثانیا

 والعمل والمشي �الس�احة مفیدة، ضاف�ةإ ور�اضة نشاط �ل نإ عامة كقاعدة

 ستخدام�و  ،الس�ارة بدل الهوائ�ة الدراجة ور�وب ،البیت بالط ومسح ،المنزل حد�قة في

 رفع عن نتحدث ال فنحن ..الخ.. العمارات في الكهر�ائ�ة دالمصاع بدل الساللم

 نشاطك وزد الر�اضة من تحب ما مارس الجسماني. البناء وأ القدم �رة وأ ثقالاأل

 التحدث تستط�ع ال نكإ معناه الذي یوم�اً  دق�قة 30-20 السر�ع �المشي تدر�ج�ا

 �أنواعه فالنشاط لمشي.ا ثناءأ �الدفء حساسكإ مع ،عم�قاً  نفساً  تأخذ مالم �سهولة

 القلب أمراض من الحما�ة منها ة�ثیر  صح�ة فوائد و�عط�ك الحرار�ة السعرات �حرق 

 تؤدي �ما .وزناً  تفقد لم ن�و  حتى ،الدماغ�ة والجلطة ،والسكر ،مالد ضغط رتفاع�و 

 والسعادة. �النفس �الثقة حساساأل الى الر�اضة

 

 السمنة عالج
 النشاط في ز�ادة مع الصحي األكل هو ن الوز  لتقلیل طر�قة فضلأ إنَّ 

 نقصان و�دامة صح�ة فوائد كبرأ على للحصول المثلى الطر�قة وهي والر�اضة،
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 3-2 خالل �انت �ما ثان�ة السمنة یرجع الر�اضة دون  �الغذاء الوزن  تقلیلو  الوزن.

 سنوات.

 :�ةتاآل رشاداتواأل الخطوات إت�ع وزنك ولتقلیل 

 100 وزنه للذي غم� 10-5 يأ الوزن  من %10-5 �تقلیل  واقع�اً  هدفاً  ضع -1 

 وعسباأل في �غم نصف فقدان أ�ضاً  الواقعي والهدف شهور. ثالثة في كغم

 الطب�عي. الوزن  الى الوصول حتى �ه ستمراراألو 

 وزنك سترجاعإ نأل ،فقط وشدیدة سر�عة جراءاتإ من خیر الوزن  تقلیل في التدرج -2

 .ا�ضاً  سر�عاً  س�كون 

 
 ونوعھ: الطعام یمتنظ

 النش�ع" كلناأ ذا�و  نجوع حتى النأكل قوم "نحن

 والصوم فقط السلطة كلأ �ستوجب الوزن  تقلیل إنَّ  الناس من �ثیر �عتقد 

 ثالث تأكل نأ هي ال�س�طة الحكمة إنَّ  .أبداً  صح�اً  وأ صح�حاً  ل�س وهذا الطو�ل،

 �الدهن فالدهون  ة.حرار� سعرات قلأ على تحتوي  لكنها ،الیوم في صح�ة وج�ات

 �السجق والمعل�ة الحمراء واللحوم ،�أنواعها والمعجنات ،المقلي كلواأل ،والجبن والز�د

 ال�س�طة السكر�ات إنَّ  �ما الوزن، لنفس السكر�ات طاقة ضعف على تحتوي  ،مثالً 

 والسكر�ات الدهون  قلیلت فإن لذا ،�بیرة طاقة على تحتوي  ،والتمر الحلو�ات مثل

 مع والخبز وال�طاطا �الرز ،المعقدة والسكر�ات والخضراوات الفواكة كلأو  ،ال�س�طة

 ،الوزن  لتقلیل الصح�ة الطر�قة هي ،والسمك �الدجاج ،الب�ضاء اللحوم بروتینات

 �م�ة على تحتوي  الخ والبی�سي.. �وال �الكو�ا الغاز�ة المشرو�ات إنّ  دائماً  وتذ�ر

 .مثالً  العظام �نخر خرى األ السیئة صح�ةال تأثیراتها على عالوة جداً  عال�ة سكر
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 والجراحة باألدویة لعالجا
 والتي الجراح�ة العمل�ات �عض وأ دو�ةاأل ستخدامإ الى المفرطة السمنة  تحتاج قد 

 نواعاأل بهذه البدء قبل خصائيأ طبیب قبل من ح�ةالص لحالتك دق�قاً  تقی�ماً  تستوجب

 الجراحي. التداخل نواعأ لكل یرة�ب لمخاطر یتعرض فالسمین ،العالجات من
 

 السكر مرض ..... الشائع المرض ثالثا:
 

 انعدام وأ لنقصان نت�جة الدم في السكر س�ةن رتفاعأ� یوصف مزمن مرض السكر

 هیلتس وظ�فته ،البنكر�اس غدة خال�ا �عض تفرزه هرمون  نسولینواأل نسولین.األ

 �حتاجها التي الطاقة لتولید ،لالتمثی عمل�ة لغرض الخل�ة الى السكر دخول عمل�ة

 عالجه �مكن لكن تام شفاء السكر لمرض ول�س والجسدي. العقلي لنشاطه نساناأل

 بدقة. العالج لتزمإ ذاإ طب�ع�ة تكون  تكاد ح�اة �ع�ش أن للمر�ض و�مكن �سهولة

 أسبابھ:

 قد ،و�یئ�ة وراث�ة �ةفتراضإ اس�ا�أ هناك لكنو  ،السكر لمرض الدقیق السبب �عرف ال

 كثرأ العوائل هذه والدأو   ،عادة عائلي مرض فالسكر .�المرض صا�ةاأل الى تؤدي

 صا�ةاأل خطورة ز�ادة في رئ�س عامل منةلساو  غیرهم. من �ه صا�ةلأل عرضة

 عند متالزمین الدم وضغط السكر نرى  ما وغال�اً  ،الدم ضغط رتفاع�و  �السكر

 �السمنة. المصابین

 نوعان: السكر مرض أنواعه:

 وهذا الطعام. نظ�موت نسولیناأل على عالجه في دائماً  �عتمد الذي هو ول:األ النوع 

 منهم. البدینین غیر وخصوصاً  عادة والش�اب طفالاأل �صیب النوع

 تخف�ض وحبوب الحم�ة وأ ،فقط لحم�ة�ا و�عالج ،شیوعاً  كثراأل وهو الثاني: النوع 

 البدینین خصوصاً  ،السن ��ارو  الكهول �صیب حیث ،نسولینواأل الحم�ة وأ ،السكر

 منهم.
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  السكر مرض أعراض
 الكثیر التبول مع الماء شرب و�ثرة العطش هي للسكر الكالس�ك�ة عراضاأل إنّ 

 حساسإ مع ال�صر في وتغوش الوزن  في نقص مع كلاأل و�ثرة ،اللیل في اً خصوص

  خص�ش قد وأ أخرى  س�ابأل للمر�ض الدم �فحص السكر �كتشف وقد شدید. بتعب

 خصوصاً  الدم سكر نس�ة في الحاد رتفاع�األ ،حادة مضاعفات �حصول مرة ألول

 والش�اب. طفالاأل عند

 مضاعفاتھ
 الحادة المضاعفات

 الدم سكر لنسبة الشدید رتفاعاأل -1

 خرآ مرض �سبب وأ ،خذهأ عدم وأ ،دق�قة �صورة العالج خذأ إهمال وسب�ه 

 الصدر لتهابأ� الحادة لتها�اتاأل وأ ،غ�ةالدما وأ القلب�ة �الجلطة المر�ض �صیب

 �العطش حساساأل مع شدیدین وتع�اً  ضعفاً  عادة المر�ض �شكو .البول�ة والمجاري 

 تعالج لم ذا�و  .دوار من یرافقه وما ،الدم ضغط نخفاض�و  والتی�س ،الكثیر والتبول

 حتى وأ ءغمااأل وأ الوعي بدرجة نقصان الى �المر�ض  تؤدي قدف سر�عاً  الحالة هذه

 الطبیب. شرافإ وتحت المستشفى في طارئاً  عالجاً  تستوجب الحالة وهذه  الموت.
 

 بالدم السكر نسبة نخفاضإ -2

 ،أكل بدون  لكن ،السكر خفض حبوب أو ،نسولیناأل ألخذ نت�جة عادة وتحصل

 ،الكبد �أمراض صا�ةواأل ،الصوم نت�جةو  ،هقمر  وعمل شدیدة ر�اضة نت�جة وأ

 ،�الجوع حساسواأل �التعرق  تبدأف السكر نخفاضإ أعراض أما الكحول. على دمانواأل

 ضطراباأل منها نفس�ة أعراض مع ،القلب انوخفق ،الوجه صفرار�و  رتعاشاأل مع

 غش�ان الى تؤدي سر�عاً  تعالج لم ذا�و  .اح�اناً  العن�ف والسلوك التر�یز وعدم والقلق
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 وهي  الصرع وأ غماءاأل ثم ،انالسكر  �أنه العقل ختالط�و  ،الوعي وضعف ،ال�صر

 الموت. الى أدت و�ال ،طارئاً  عالجاً  تستوجب طارئة حالة

 وفي .كلاأل استطاعة عند السكر على تحوي  يالت السوائل �شرب وعالجها 

 السكر �حقن الصحي المر�ز وأ المستشفى في طارئاً  عالجاً  تستوجب غماءاأل حالة

 ،�الور�د وأ الجلد تحت وأ �العضلة �اكون الكلو  هرمون  عطاءإ  وأ ،الور�د طر�ق عن

 الموت. حتى وأ الدماغ في دائم تلف الى یؤدي قد العالج تأخیر  إنّ  حیث

 �صورة دمه سكر نس�ة �ق�س أن المصاب على الحادتین المشكلتین هاتین ولتجنب

 ضافةأ تعمال.ساأل سهلة الحدیثة لكترون�ةاأل جهزةاأل توفر مع خصوصاً  ،منتظمة

 �العالج. الدقیق نض�اطواأل �النظافة عتناءاأل الى

 فى لكترون�ةاأل لةاآل ستخدامأ�و  منتظمة �صورة الدم سكر ق�اس المهم ومن

 في الدم لسكر �بیرة دقة وتعكس ،مد أعذب هي البنان دم قطرة إن حیث ،البیوت

 صا�ةاأل وخالل ،الر�اضة و�عد المساء ندوع كلاأل قبل ق�اسه و�مكن .االحوال غلبأ 

  سبوع.واأل الیوم في متفاوتة و�أوقات ىءطار  �مرض

 السكر لمرض المزمنة المضاعفات

 تأخیرها و�مكن ،التشخ�ص من أكثر أو سنوات خمس عد� عادة وتحصل 

 لتهابأ�  ،الحادة لتها�اتلأل الفوري  العالج مع الدم سكر لىع الدق�قة �الس�طرة

 الصحي والقص ،نظافتهماب الدقیق مهتمااأل مع ،والقدمین ،والجلد ،البول�ة ي المجار 

 المزمنة المضاعفات هذه س�ابأو  ا.به المح�ط الجلد جرح دون  من رظافلأل والدقیق

 مراضهاأو  والصغیرة الكبیرة الشرایین یق)(ض تصلب الى یؤدي المرض إنّ  هو

  لها. المرافقة
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  الكبیرة الشرایین تصلب مضاعفات
 الضعف. الى بها صا�ةاأل خطورة تزداد حیث الدماغ�ة لطةالج -1

 . أضعاف 5-3 من بهما صا�ةاأل وتزداد القلب�ة والجلطة صدر�ةال الذ�حة -2

 وتزداد �الهما وأ أحدهما بتر الى تؤدي التي ساقینوال القدمین وقرح الغانكر�ن -3

 المدخنین. عند ضعفاً  50 الى صا�ةاأل خطورة

 

 الصغیرة الشرایین تصلب مضاعفات
 یؤدي ما� اللیزر. �أشعة عالجها و�مكن ،وفقدانه ال�صر وضعف لعینا ش�ك�ة تلف -1

 االب�ض). (الماء العین عدسة �عتمة صا�ةاأل نس�ة ز�ادة الى المرض

 المزمن. الكلى عجز الى یؤدي قد الذي الكلى تلف -2

  والبرودة رةوالحرا لم�األ حساساأل �غیر الذي المح�طي العصبي هازالج تلف -3

 القدمین تقرح الى ؤد�ةالم الشدیدة الحاالت في �الساقین حساساأل قدانوف ،�الساقین

 ضغط في نخفاضإ عالماته ومن الالإرادي العصبي زالجها في تلف وأ ،والساقین

 حتصارأ� البولي الجهاز في ومشاكل الجنسي) (العجز الرجال عند العنةو  ،الدم

 مساك.واأل تكررالم �التقیوء الهضم جهاز في ضطرا�ات�و  ،وسلسه البول

 ضاعفةم وز�ادة خطیرة لمشاكل خل�ط هو المرض مع التدخین أن دائماً  ولنتذ�ر 

 عاله.أ  المذ�وره الشرایین ألمراض

 عالجھ

 مع ونهوتعا لنفسه المر�ض إدارة على ساساأل �الدرجة �عتمد السكر عالج

 ،ب�الطبی الدق�قة مصادره من یؤخذ نأ �جب الذي المرض عن والتثق�ف طبی�ه،

 غیر مصادر من وأ المرضى بین المعلومات تداول من ول�س ،تغذ�ةال وأخصائ�ة
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 الذي الكبیر والعبء والحادة المزمنة المضاعفات تأجیل الثقافة فوائد وأهم علم�ة.

  یرعاه. ومن المر�ض على تضعه

 مع الطعام وتنظ�م ،فقط) (الحم�ة الطعام تنظ�م وهي اتجالعال من أنواع ثالثة هناك

 . فقط نسولیناأل وأ والحبوب ،نسولیناأل مع عامالط وتنظ�م ،حبوبال

 

 الحمیة) ( فقط لطعاما تنظیم

 العالج �كون  وقد ،للعالج ساساأل الحجر هو (الحم�ة) الطعام ظ�متن نإ

 ثالثة الى أساب�ع 6 لحم�ةا على ستمراراأل و�مكن .المرض من الثاني للنوع الكافي

 الیها ف�ضاف ینتظم لم ذا�و  ،الحم�ة على المر�ض تمر�س ،السكر نتظمإ ذاإف ،أشهر

 یؤدي قد السمنة من التخلصو  الوزن  تقلیل إن �الهما. أو نسولیناأل أو الحبوب ماإ

 عادة المرافق الدم ضغط رتفاعإ ومنع نسولین،واأل الحبوب عن ستغناءاأل الى

 عل�ه. الس�طرة وسهولة للمرض

 السكر مرضى طعام

  ،وتینالبر  على �حتوي  الذي المألوف الطب�عي طعامه �أكل نأ المر�ض على

 . مختلفة ومقادیر متفاوتة بنسب كنل ل�افواأل ،والدهون  ،والكر�وهیدرات

 البروتین

 إنَّ  �ال�قول�ات. الن�اتات و�عض حومالل في ومتوفر للجسم مهم غذاء وهو

 الى الجسم حتاج� حیث �كثرة بتناولها والینصح الكلیتین �جهد منه �بیرة �م�ات تناول

 واللحوم اللحم. من تقر��اً  الب�ضة حجم ما�عادل يأ ،البروتین من یوم�اً  غم 65

 قلیل أكل إن والحمراء. الدسمة من فضلأ والدجاج �السمك  الجلد المنزوعة الب�ضاء
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 التوابل ستخدام�و  والعدس والفاصول�ا �ال�اقالء �ات�ال�قول وتعو�ضها اللحوم من

  العامة. النص�حة هي الطعام لنكهة لحالم بدل الن�ات�ة

 النشویات

 من امتصاصه قبل �س�ط سكر الى الهضم �عد وتتحول معقداً  سكراً  وتسمى 

 بهدوء الدم سكر تفاعر إ الى تؤدي يوه وال�طاطا والرز بزالخ في وتوجد ء،معااأل

 لوى والح �التمر ال�س�ط السكر لتناول المصاحب والسر�ع الحاد رتفاعاأل بدل ،و�طء

 نض�اطواأل ال�س�ط السكر تقلیل ف�جب الخ. .. الغاز�ة والمشرو�ات الشاي وسكر

 النشو�ات. �أكل

 الدھون

 الحیوان�ة والدهون  الحلیب مشتقاتو  منها الحمراء خصوصاً  اللحوم في الدهون  توجد 

 ،الذرة وز�ت ،الز�تون  �ز�ت ،الن�ات�ة الز�وت من �مكن ما قلأ ستخدامأ� و�نصح

  الشمس. دعّ�ا وز�ت

 والخضراوات الفواكھ

 التيو  ،ل�افواأل �الفیتامینات غن�ة ةالطازج ةوالسلط الخضراوتو  الفواكه 

 .القاتل) (الثالثي الدم وضغط السكر وض�ط القلب مراضأ من الحما�ة على تساعد

 ضافة�األ الفواكه وأشجار الموسم�ة خضراوات�ال صغیرة قطعة حد�قتك في التزرع مَ لِ 

 !؟الر�اضة لممارسة طر�قة حسنأ فهي الطازج الصحي كلاأل الى

 عر�ضةً  خطوطاً  سنورد لكننا مر�ض لكل الطعام شكل نق�س نأ الصعب من

 التغذ�ة. خصائ�ةأ ستشارةإ عل�ك المعلومات من وللمز�د ،ألكلا في ت�اعهاأل
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 تبرز هنا ومن ،الح�اة نمط وتغییر كلاأل لتحو�ر صعو�ة تجد الناس كثرأ نّ إ -1

 الطعام �شكل لتزاملأل رةالمستم والثقافة الدائم والتشج�ع المتكررة للنص�حة اجةحال

 المطلوب.

 الدهون  من �م�ة قلأ على �حتوي  الذي الصحي كلاأل على ةموالمداو  هتماماأل -2

 والملح.

 منتظمة. �صورة الر�اضة وممارسة الوزن  تقلیلو   صحي وزن  على المحافظه  -3

 الوقت. ونفس الكم�ة بنفس الیوم في منتظمة وج�ات أكل -4

 وأكل ال�س�ط السكر من �بیرة �م�ة على �حتو�ان اللذین والشراب الطعام تقلیل -5

 یوم. �ل والخضار الفواكه

 

 الحبوب مع الحمیة

 المناس�ة وبالحب نوع �قرر الذي هو المختص والطبیب ،نواعأ السكر خفض حبوب 

 �الحم�ة الدقیق لتزاماأل مع السكر على تس�طر الحبوب إنَّ  التذ�یر مع ،للمر�ض

 لها. بدیالً  ل�ست وهي

 نسولیناأل مع الحمیة

 برتهإ �سبب ألم بدون  حقنه �كون  و�كاد ،الجلد تحت عادة نسولیناأل �حقن

 من الحقن أماكن تغییر �جب .نفسه ل�حقن ب�سر المر�ض تدر�ب كنو�م ،جداً  الحادة

 العضلة. ضمور منها التى المكان فسبن المتكرر الحقن مضاعفات لتجنب ،الجسم

 ماكناأل في حمله وممكن ،المعروفة الطر�قة من �ثیراً  أ�سر نسولیناأل �قلم لحقناو 

 مع اال ستخدامهإ ال�مكن نهإ الرئ�س�ة مشكلته لكن ،مثالً  السفر وعند �المطعم العامة

 نفسه. للقلم عةالمصنّ  الشر�ة قبل من المنتج نسولیناأل
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 مختلفة حوالأ في السكر مرض
 والحمل: السكر مرض

 نوعان: الحمل ثناءأ السكر مرض  

 �ل�اً  و�شفى ،فقط الحمل فترة ثناءأ الدم سكر نس�ة رتفاعإ هو الحمل: أثناء المرض 

 على حفاظاً  الحمل فترة ثناءأ والحم�ة نسولین�األ عالج الى �حتاج لكنه ،الوالدة �عد

 والجنین. ماأل صحة

 الطب�ة �الرعا�ة ةطب�ع� �صورة تلد نأ العادي السكر مرض� �ةالمصا للحامل �مكنو 

 یوم�اً  الدم سكر نس�ة �فحص وذلك ،الحوامل رعا�ة مؤسسات في ومراقبتها ،الدق�قة

 الحامل. لدى الدم سكر لنس�ة دق�قاً  انعكاساً  ل�س اإلدرار فسكر اإلدرار، فحص بدل

 

 

 الحمل أثناء السكر عالج في عامة مباديء
 تقدم �لما نسولیناأل جرعة وتزداد الحمل ثناءأ الحم�ة مع نسولین�األ العالج دم�ستخ -1

 الحمل. عمر

 تصیب قد التي المضاعفات لتجنب الحمل ثناءأ السكر على الدق�قة الس�طرة هم�ةأ   -2

 داخل الجنین ووفاة ،الجنین حجم و�بر ،الحمل تسمم مثل ،وجنینها األم

 الرحم....الخ.

 االقل. على سبوعینأ �ل الوالدة خصائيأو  الطبیب قبل من للحامل دق�قةال المتا�عة -3

 عدة. �أساب�ع حملها وضع قبل المستشفى الى الدخول الحامل تحتاج قد  -4
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 السیارة وقیادة السكر مرض
 وغیرك وتجن�ك الس�ارة ق�ادة عند ماناً أ كثرأ تجعلك الدم سكر نس�ة ض�ط إنَّ 

 نظرك فحصأف األمینة للق�ادة أكید ضمان جیدال النظرو  المؤسفة. الطرق  حوادث

 قل.األ على سنو�اً 

 : الس�اقة أثناء �ةتاآل النصائح ت�عإ

 قبل الدم سكر نس�ة فحص�و  ،متعددة أستراحة فترى  وخذ ،الس�ارة في أكال حفظإ -1

 ثناءها.أو  الرحلة

 إنّ  تحس دماعن ،فوراً  الس�اقه عن فتوقف الدم سكر نخفاضأ عراضأ� حسستأ ذاإ -2

 أكالً  وأ حلواً  شرا�اً  وخذ ،الماكنة من الس�ارة مفتاح رفع�و  الماكنة أطفأ ،امینأ وقوفك

 الس�اقة. معاودة قبل مثالً  �الخبز الكار�وهیدرات �عض و�ل ،حلواً 

 .بداً أ الس�ارة تقود ال نأ فعل�ك  الدم سكر نخفاضإ أعراض تعرف لم ذا�و   -3

 والصوم السكر مرض

 لتزمإ ذاإ الصوم �ستط�ع لكنه ،شرعاً  رمضان في فطاراأل صةرخ للمر�ض

 تنظم نأ الإ عل�ك فال فقط �الحم�ة �عالج سكرال �ان فإن بدقة. الطب�ة �النصائح

 السحور وتأخیر ،مثالً  �التمر والً أ ال�س�ط السكر �أكل الفطور تعجیلب ،كلاأل وج�ات

 ستشارةإ فعل�ك الحبوب وأ سولینناأل على �نت اذا ماأ .مثالً  �الرز النشو�ات �أكل

 الیومي نشاطك على تعتمد  بنس�ة تقلیلها یتم  عادةً  الدواء، جرعة لتنظ�م الطبیب

 .ومشاكله الدم سكر نخفاضأل تجن�اً 

 
 ً  السیجارة ......... الموت عصا : رابعا

 المنال صعب عنها قالعواأل ،أبداً  فائدة لها وال�عرف جداً  ضارة عادة التدخین

 �سرعة. والجسم العقل عل�ه یتعود �الحش�ش ،الس�كارة في الموجود كوتین�لنا ألن

 �نّ و  السرطان, تسبب منها 11 من كثرأو  سم�ة ةماد 4000 على كوتین�الن و�حتوي 
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 على تظهر التدخین وسم�ة االنسان. لقتل �افٍ  س�جائر 5-4 في منه الموجود أكل

 عمر من تنقص س�جارة فكل ،حسوسةم غیر و�صورة و�التراكم تدر�ج�ا الجسم

 وال�ایب السجائر :ضارة التدخین أنواع �لو  ح�اته. من دق�قة 20-5 نساناأل

 �أخرى. واحدة ستبدالإ فال�صح لكترون�ةاأل والس�جارة ة،والش�ش

 عادة وتبدأ ،صدقاءواأل قرانواأل �اءاآل تقلید همهاأ  ومن ،�ثیرة التدخین وأس�اب 

 ال�حتاج فالجسم �التدخین للبدء جسدي سبب اكهن ول�س ،عشرة الثامنة سن قبل

 الرجولة معاني من سا�قاً  تعد و�انت .مثالً  والنوم والشرب لألكل �حاجته الدخان

 فقدانها. أس�اب من فصارت والجاذب�ة

 التدخین عن مخیفة إحصائیات
 العالم. في عشرة �ل من واحداً  �قتل التدخین -1

 للسرطان. مسب�ة مادة 11على الس�جارة تحتوي  -2

 ما وأ .سنو�اً  شخص مالیین 5 يأ التدخین �سبب ثوان 10 �ل شخص وت�م -3

 .یوم�اً  جنبو ر�اب طائرات 3 سقوط �عادل

 ال المدمنین المدخنین من %50 وأن الم�كر الموت أس�اب همأ  حدأ هو التدخین -4

 .عاماً  الس�عین عمر �عد �ع�شون 

  

 .استثناء بدون  الجسم جهزةأ �ل لىع سل�اً  التدخین یؤثر  التدخین: مخاطر 

 

 المبكر الھرم 

 ،واألسنان الوجه إصفرار المدخنین أكثر على و�بدو ،الوجه على التجاعید �ظهور 

 ح�اناً أ تسبب والتي ،�حسونها ال التي ،شعروال والمال�س للفم �ر�هة رائحة مع

 زواج.واأل ح�اباأل نفصالإ
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 التنفس جھاز

 وتزداد ،الرئة سرطان من %90 سبب هو تدخینالف .الرئتین سرطان خطرهاأ

 السبب وهو المدخنین، �غیر مقارنة ،النساء عند ضعفاً  13و الرجال عند ضعفاً  23

 الحنجرة. وسرطان ،المزمن القص�ات لتهابأل الرئ�س السبب �كن لم نإ األهم

 

 الدمویة والدورة القلب جھاز

 ،الدماغ�ة والجلطة ،الدم طضغ تفاعر �و  ،القلب�ة والجلطة ،الصدر�ة الذ�حة� 

 الغنغر�نا. الى تؤدي التي السفلى طرافلأل الشرایین وتصلب

 الھضم جھاز
 �ثیرة. خرى أ وأمراض ،الفم وسرطان ،المعدة رحة�ق 

 

  الحمل
 مراضواأل حجمه صغر الى و�ؤدي ،طب�ع�اً  نمواً  جنینها ینمو ال فالمدخنة 

 الجنین. حجم لصغر المرافقة

 العنة �سبب �ما المظهر وشكل الفم رائحة �سبب االخر للجنس الجاذب�ة فقدان

 القضیب. شرایین تصلب �سبب الجنسي) (العجز الم�كرة

 

 ،العامة ماكناأل في التدخین منع الحكومات نم الكثیر قرر عالهأ  الصح�ة رطللمخا

 وغیرها. ردنواأل وتر��ا ور��ةاأل �الدول شعو�ها صحة على حفاظاً 

 و�حساب ،الثمن غالي فهو جتماع�ةواأل الصح�ة أضراره ىعل عالوة خینالتد

 كثرأ نإ علماً  العادة، هذه عن قلعأ ذاإ سنو�اً  المال من یوفر �م المدخن �عرف �س�ط
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 المر�ز�ة المخابرات لةلو�ا رسم�ة حصاءاتإ فيو  .عداؤناأ  �ملكها انالدخ شر�ات

 وتعتبر .شخص ملیون  400 العالم في المسلمین ینالمدخن عدد أن ذ�رت االمر�ك�ة

 ما�صرفه  مجموع إنّ  حیث ئرالسجا لصناعة صهیون�ة شر�ة كبرأ مورس فیلیب

 .یوم�ا دوالر ملیون  800 فقط مورس س�كایر لشراء المسلمون 

 

 اآلن التدخین عادة عن إقلع

 ساب�عواأل �اماأل وستكون  ،شجاع وقرار قو�ة رادةإ الى �حتاج التدخین عن قالعواأل 

 تداد�ةإر  أعراضاً  له ستسبب ألنها ،واإلصرار الصبر الى تحتاج ،جداً  صع�ة ولىاأل

 فعلى وغیرها. النوم وقلة والجوع والصداع �القلق ،اآلخر�ن المدمنین �حال البدا�ة في

 مثل خاذإلت النفس�ة والشدة التوترات عن �عیداً  مر�حاً  مناس�اً  وقتاً  �ختار أن المدخن

 متعة. سفر أو جازةإ في �كون  �أن القرار هذا

 �قول نأو  ،بتداءإ عنه بتعاداأل هو التدخین من للتخلص طر�قة حسنأ إن 

 التي والكلفة مراضواأل العلل متذ�راً  ،خجل دون  س�جارة له �قدم لمن (ال) االنسان

 لفةوالك ،عالهأ  القاتلة مراضاأل من بدءأً  ومبرراته س�ا�هأ له قالعواأل التدخین. �سببها

 من التدخین �سب�ه لما الضمیر وخز وأ ،محب وأ صدیق وجفاء ،العال�ة المال�ة

 المدخنین. لغیر إیذاء

 

 ،كیداأل والعزم القو�ة رادةاأل عن أبداً  تغني ال لكنها  التدخین عن قالعلأل دو�ةأ هناك

 وعمر التدخین مدة عن النظر �غض جداً  مفید الضارة العادة هذه عن قالعاأل و�ن

 الدخان �أمراض صا�ةاأل وقبل مثالً  الخمسین سن �عد عنها متناعفاأل المدخن،

 قلیلة. سنوات خالل �لها مخاطره ستزول
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 هذه .والقاتلة المزمنة مراضاأل لكل سبب وهو ،صاح�ه �أسر لتدخینا إنّ  الخالصة 

 والح�اة الصحة في غال�اً  ثمنها یدفعون  والمدخنون  ،حق�ق�ة لكنها محزنة حقائق

 لمال.وا جتماع�ةاأل والعالقات

 الموت عصا إكسرها علیها التتكىء وأعزم. وفكر تأمل األوان فوات قبل 

 ...السجارة.

 

 ً   الدم ضغط إرتفاع :خامسا

 مراضأ� صا�ةاأل فرص من تز�د التي العوامل أحد الدم ضغط إرتفاع �عتبر

 على الخطر یزداد عامة و�قاعدة .أخرى  عدیدة مراضأو  الدماغ�ة السكتةو  القلب

 فقدان الح�اة: نمط في تغییراً  �شمل الضغط وعالج ضغطه. زد�ادأ� ننسااأل صحة

 شرب وتجنب ،صحي غذاء نظام و�ت�اع ،�إنتظام البدني والنشاط ،للبدین الوزن 

 ،الملح وتقلیل ،ةوالقهو  �الشاي المنبهة المشرو�ات وتقلیل ،التدخین تجنبو  ،الكحول

 الدواء. إستخدام مراأل لزم ذا�و 

 شكل على  و�قاس الدمو�ة).  وع�ة(األ الشرایین في  غطالض هو الدم ضغط

  األول الرقم �مثل .95 على 150 وتقرأ مل�مترا 150/95 ،المثال سبیل على رقمین

 دعن ن�ساطياأل الضغط الثاني الرقم و�مثل،  القلب تقلص عند نق�اضياأل الضغط

 .القلب ن�ساطإ

 

 الدم ضغط رتفاعإ معنى ما
 140/90  عن  یز�د وأ یبلغ الذي الدم ضغط هو ) غط(الض الدم ضغط رتفاعإ

 : �كون  أن �مكن و فحصه یتم مرة �ل في زئبق مل�مترا
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 ق.زئب ملم 170/70  المثال سبیل على  نق�اضياأل الضغط رتفاعأ مجرد •

 زئبق. ملم 140/104  المثال سبیل على  ن�ساطياأل ضغط رتفاعأ مجرد •

 زئبق. ملم 701/110  المثال سبیل على ،�لیهما أو •

 ادواء �حتاج المستوى  هذا على ی�قى و 100 /160 ضغطه یتجاوز أو یبلغ من

   لتخف�ضه.

  ضغط رتفاعإ  �سمى  160/100 من وأقل  فوق  ماف  140/90 ضغطه ومن 

  . �س�ط

 الذین ستثناءأ� ،دو�ةاأل ستخدامأل والحاجة تهدیداً  هذا ال�شكل الطب�ع�ة الحالة وفي 

 السكر ى�مرض ،الدمو�ة واألوع�ة القلب �أمراض اإلصا�ة مخاطر رتفاعإ من �عانون 

 �النس�ة  135/85 و 130/80 بین الضغط و�عتبر والكلى. الدمو�ة واألوع�ة والقلب

 .جداً  مناسب لهؤالء

 المرتفع ضغطال تشخیص 

 المر�ض ذراع على یر�ط �جهاز الضغط �مراق�ة ولىاأل �طر�قتین الضغط �شخص

 وتؤخذ سبوعأ لمدة الیوم في مرتین البیت في طالضغ �ق�اس الثان�ةو  ،ساعة 24

 لم ذا�و  ،مرتفعاً  ضغطاً  �عتبر  90  |140 وقراءة القراءتین، لكلتا الضغط معدل

 على و�قي الطبیب عند عدیدة مراتل ق�س إذا مرتفعاً  الضغط �عتبر اآللة تتوفر

 الیوم مدار على الضغط تلف�خ ذإ ،مسترخ�اً  والمر�ض مختلفة مناس�ات في رتفاعهإ

                                                                                            .مثالً  الر�اضة ممارسة وعند ،والتوتر القلق عند قصیرة لفترة  فیرتفع

 فترات في مرات عدة ضغطك ص�فح المالحظة تحت فترة طبی�ك ی�ق�ك ةعاد

 على تساعد قد التي الح�اة نمط تغییر في للنصح الفترة هذه تغلوتس .مختلفة
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 حادة دماغ�ة وجلطة قلب�ة ونو�ة السكر �مرض مصا�اً  �ان من أما تخف�ضه.

 . المناسب العالج �عدها الطبیب �قرر ولاأل األسبوع خالل قراءات �عدة نصحفی

 الضغط ارتفاع أسباب

  �سمىو  ،الشائع الضغط هو هذاو  السبب معروف غیر الحاالت معظم في الضغط

 أمراض منها رتفاعهإ الى تؤدي  أس�اب له منه والقلیل  األساسي". الدم ضغط"

 األبهر.. الشر�ان في وضیق الصم الغدد هرمونات أحد إفراز في ختاللإ أو الكلى

    الثانوي". الدم ضغط "  الضغط هذا و�سمى الخ

 

  الضغط  شیوع

 السكان نصف من �قرب ماف ،مثال المتحدة المملكة ففي ،جداً  شائع مرض  الضغط

 منه. �عانون  العمر منتصف في ال�الغین من 4 ل� من 1 وحوالي 65 سن فوق 

  لهم نْ ومَ  ،السكر مرضى عند شیوعاً  وأكثر سنا. األصغر ال�الغین لدى أقل ونسبته

 �ثیراً  �أكل وال الكثیر الملح یتناول ومن ،والبدینین ،الضغط رتفاعأ في عائلي ر�خأت

 (أو القهوة شرب في و�فرط ستمرارأ� الر�اضة �مارس وال ،والخضار الفاكهة من

 .والكحول ن)�الكافیی  الغن�ة المشرو�ات من غیرها

 

 ؟ ضغطھ بفحص القیام ینبغي الذي من

  �عد إال رتفاعهأ� �عرف لن والمر�ض عادة، أعراضاً  ال�سبب  الضغط إرتفاع

 قلاأل على واحدة مرة الضغط �فحص م�عالج �قوم أن ین�غي لذا  ،ضغطه فحص

  والسمنة. السكر �مرض والمصابین السن لك�ار  السنة في ومرة سنوات 5-3 كل
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ً  یسبب لم ذاإ مشكلة الضغط یعتبر لماذا   ؟أعراضا

 القلب�ة النو�ة مثل والشرایین القلب أمراض �سبب الطو�ل المدى على الضغط  

 بها صا�ةاأل تأخیر �مكن حیث ،الكلى وتلف ،لدماغ�ةا الجلطةو  الصدر�ة لذ�حةوا

 ،صا�ةاأل على المساعدة الثانو�ة لعواملا لمواجهة ضافيإ جهد بذل طر�ق عن

 حتمالإ تقلیل هو الضغط تخف�ض  فائدة إن الر�اضة. وقلة والسمنة كالتدخین

 الضغط عرتفاإ من الحد أن إلى التقدیرات تشیر فمثالً  .مستقبالً  �مضاعفاته صا�ةاأل

 المستقبل في دماغ�ة �جلطة صا�ةاأل خطر من ل�قلّ  زئبق مم 6 �مقدار ن�ساطياأل

-20 بنس�ة القلب راض�أم صا�ةلأل النسبي الخطر من لو�قلّ  ،٪ 40-35 بنحو

 أكبر. منافعه �انت أكثر الضغط نخفضإ و�لما ٪.25

   الدم ضغط تخفیض كیفیة

 :. الضغط لخفض طرق  ثالث هناك 

 الحیاة مطن تغییر -1

 لكل زئبق ملم 2.5/1.5 إلى تصل بنس�ة ینخفض أن �مكن الدم ضغط

  فقده. یتم زائد كیلوجرام

 30 لمدة ،األسبوع في مرات خمس الى ثالث من نتظامأ� البدني النشاط وممارسة

 البیت بالط مسحو  الدراجات ور�وب والس�احة السر�ع المشي مثل ،األقل على دق�قة

 األخرى  الصح�ة الفوائد الى ضافة�األ الدم ضغط �خفض نأ �مكن یدو�ا..الخ

 للر�اضة.
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 صحي غذائي نظام إتباع -2 

 9-7 المثالي والوضع ،یوم�اً  والخضار الفواكه من أجزاء خمسة عن �قل ال ما أكل -1

  .یوم�اً  والخضار الفاكهة من متنوعة مجموعة من أجزاء

 واالرز وال�طاطا الكاملة والحبوب بزوالخ الحبوب (مثل النشو�ة األطعمة تناول  -2

  والمعكرونة).

 المقل�ة. واألطعمة والجبن الحمراء اللحوم مثل الدهن�ة األغذ�ة من اإلكثار عدم  -3

  .مثالً  الز�تون  وز�ت الشمس ع�اد مثل الن�ات�ة الز�وت فأختر القلي تحب �نت إذا -4

  الملح. بدل الطعام لنكهة والبهارات األعشاب ستخدامإ   -5

 التدخین عادة عن قالعواأل مطلقاً  الكحول تناول وعدم والشاي القهوة ستهالكإ تقلیل  -6

  .فوراً 

 

 باألدویة العالج -3

 : عند �العقاقیر العالج ینصح ؟�العقاقیر الدم ضغط �عالج متى

 الح�اة سلوبإ في تغییر �عد  فوق  فما  160/100 في یزال ال الذي  الضغط -1

  . أعاله المذ�ورة

 عند الح�اة سلوبإ في تغییرات �عد فوق  فما 140/90 في یزال ال الذي الضغط -2

 المزمنة الكلى وأمراض ،الدمو�ة واألوع�ة القلب وأمراض ،السكر  �مرض المصابین

.  
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 ؟ تحقیقھ یجب الذي الدم ضغط ھو ما
 وأقل أقل. أو 140/90 هو فالهدف  الضغط سوى  خرى أ أمراض من �عاني ال لمن

 الكلى. وأمراض والسكر والشرایین القلب �أمراض المصابین دعن لنس�ةا هذه من

  ؟ الدواء یستخدم متى الى 

  الضغط على الس�طرة تمت ذاإ لكن الح�اة، مدى الحاالت معظم في األدو�ة تستخدم 

 على �جب إ�قافه و�عد الدواء إ�قاف �مكن قدف ،أكثر أو سنوات ثالث لمدة تماماً 

 الدواء أخذ �جب جدید من رتفاعاأل في بدأ فإذا دوري. كل�ش ضغطه فحص المر�ض

 أخرى. مرة

 

 )القلبیة والجلطة الصدریة الذبحة( القلب أمراض سادسا

 وتعریف مقدمة

 لتزو�ده الجسم أنحاء جم�ع إلى الدم ضخ وظ�فتها قو�ة عضل�ة مضخة القلب

 ،دماً  نفسها العضلة تحتاج الصع�ة لوظ�فةا بهذه وللق�ام ،واألو�سجین الغذاء�

 ههذ  تضیق العمر تقدم عند التاج�ة. الشرایین تسمى �الدم تزودها التي والشرایین

 الى الدم فقتد ف�قل ،جدرانها على الدمو�ة قراصواأل الدهون  ترسب �سبب الشرایین

 ،صدره في �ألم المر�ض ف�حس ،والتعب جهاداأل عند خصوصاً  ،القلب�ة العضلة

 إلى فیؤدي التام الشرایین هذه دنسداأ أما (الذ�حة). الصدر�ة الذ�حة ههذ وتسمى

 الذ�حة بین م�اشرة عالقة وهناك (الجلطة). القلب�ة الجلطة أو القلب�ة العضلة حتشاءإ

 صا�ةاأل �عد تحصل قد الذ�حة إن �ما ،طةالجل قبل ما مرحلة هي فالذ�حة ،والجلطة

 �الجلطة.
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 :لقلبیةا والجلطة الصدریة الذبحة بین فرقلا
 مر�ز في الضیق أو الثقل �أنه ألم أو مر�ح غیر إحساس هي الصدر�ة الذ�حة

 �صیب وأح�انا .ةالمعد أو الظهرأ أو الرق�ة أو الذراعیین إلى ینتشر قد والذي ،درالص

 العضلي الجهد �عد عادة األلم �أتي لصدر.ا دون  فقط عضاءاأل هذه أحد األلم

 �سب�ه �ما ،ثقالاأل حمل وأ ،المرتفع التل أو الدرج صعود أو ،�ارد یوم في كالمشي

 أو والراحة �التوقف األلم �زولو  .ثقیلة طعام وج�ة �عد وأح�انا ،النفسي نفعالاأل

 15 من طولأ لفترة األلم ستمرأ إذا أما لدقائق، عادة األلم تمرو�س ،الدواء ستخدامأ�

 أشد الجلطة وألم لطة.الج إلى عادة همرد ف�كون  الدواء خذأو  الراحة من �الرغم دق�قة

 �أتى قد أو ،التنفس في وضیق ال�ارد والتعرق  ؤ�التقی مصحو�اً  فجأة و�أتي الذ�حة من

 �أن الذ�حة ألم نمط في تغییر يأ و�ن ألدو�ة.ا معه تنفع ال هضم عسر شكل  على

 المر�ض فعلى ،الراحة عند �حصل أو ،للعالج �ستجیب ال أو ،مراراً  المر�ض �عاود

 القلب�ة. �الجلطة لإلصا�ة مقدمة األعراض هذه الن ،فوراً  الطبیب یراجع نأ

 أو ،�الرئة تتعلق ألس�اب و�نما ،�القلب عالقة له ل�س أح�اناً  الصدر وألم

 لطبیبا مراجعة تستوجب التيو  الهضمي هازالج أو ،الصدر وعظام عضالت

 لتشخ�صها.

 القلب أمراض أسباب

 هي: القلب �أمراض صا�ةاأل خطورة تز�د التي العوامل همأ  إن 

 �كثرة الكحول وتعاطي التدخین -1

  الدم ضغط رتفاعإ -2

  الكولسترول وخصوصاً  الدم دهون  رتفاعإ -3

 السكر مرض -4

 السمنة -5 
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 الر�اضة. وقلة النشاط قلة -6 

 

 العالج من خیر الوقایة
 منع أو قلبال �أمراض اإلصا�ة نس�ة لتقلیل وعالجها تجنبها �مكن �ثیرة عوامل هناك

 منها: بها اإلصا�ة �عد وتحسینه القلب حالة تدهور

 اإلصا�ة قبل الدم ضغط رتفاعأ على الس�طرة جداً  الضروري  من الدم ضغط عالج -1

 لقلب.ا عمل على إضاف�اً  عبئاً  �ض�ف رتفاعاأل هذا نأل ،و�عدها ض�المر 

 ع.المرتف الكولستیرول وتقلیل ،الدم سكر على الدق�قة الس�طرة  -2

 القلب �أمراض لإلصا�ة الرئ�س�ة العوامل من فهو ،�ل�ا لتدخینا عادة عن اإلقالع  -3

 تقل اإلصا�ة خطورة إن �ما السكر، مرضى عند مضاعفة أضعافاً  خطورته وتزداد

 عنه. اإلقالع من واحد عام �عد النصف إلى

 شتقاتوم ،الحمراء اللحومو  الدهون  تقلیل هو الصحي واألكل  :الصحي األكل -4

 الكثیر كلوأ ،والدجاج �السمك الب�ضاء �اللحوم  ستبدالها�و  ،والجبن لقشطةا� الحلیب

 .جداً  ضروري  البدناء عند تقلیله أو الوزن  على والمحافظة والخضراوات الفواكة من

 ،وعاف�ة صحة أكثر القلب جعل على تساعد الر�اضةف :المنتظمة الر�اضة ممارسة -5

 �ه. إلصا�ةا �عد القلب مرض تدهور وتمنع ،لنفس�ا والثقة �ةالمعنو  الروح تز�د كما

 ستخدام�و  لس�ارةا بدل الدراجة ور�وب والس�احة السر�ع المشي هي المناس�ة لر�اضةوا

 والبیوت. العمارات في المصاعد بدل األدراج

 والبیت. العمل في سترخاءاأل فن وتعلم النفسي نفعالاأل تجنب -6
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 أشكال: ثةثال وهو المرض: عالج

 باألدویة لعالجا : أوال
 عدة �طرق  ثان�ة بها صا�ةاأل من والوقا�ة القلب أمراض عالج على األدو�ة تساعد 

 مجتمعة: عادة وتعطى

 األسبر�ن. وأهمها الدمو�ة قراصاأل مضادات ستخدامأ� الدم فة�ثا تقلیل أدو�ة -

 على وهي النایتر�ت أهمهاو  ،القلب إلى الدم لز�ادة التاج�ة الشرایین توس�ع أدو�ة -

 وللوقا�ة ،الصدر مأل حصول عند آن�ا �ستخدم ،اللسان تحت رشاش أو حبوب شكل

 .ساللملا وصعود والجماع �الجهد حصوله حتمالإ حاالت عند منه

 . و�جهاده عمله تقلیل على تساعد والتي القلب ن�ضات عدد تخف�ض أدو�ة -

 الذي الصحي الغذاء مع وتؤخذ ،الدم في المرتفع لكولسترولا نس�ة تقلیل أدو�ة -

 عنه. بدیالً  ل�ست وهي عنه تحدثنا

 شكلین عادة وتأخذ بالجراحة: العالج ثانیا:

 من دفعه طر�ق عن القلب إلى إ�صاله یتم دقیق �سلك �ةالتاج الشرایین توس�ع -1

 خةنفا تفتح الضیق اجيالت الشر�ان الى وصوله وعند ،المرفق شر�ان أو الفخذ شر�ان

 بالست�كي أو معدني انبوب تثبیت إحتمال مع ،الشر�ان توس�ع لغرض نهایته عند

 ال عمل�ة وهي أخرى  مرةً  الشر�ان ضیق وتمنع التوسع تد�م ،التضیق منطقة عند

 الصدر. فتح الى تحتاج

 ،الصدر فتح تستوجب �برى  عمل�ة وهي ،المسدود أو الضیق الشر�ان تجاوز جراحة -2

 ور�طه ،شر�ان أو ور�د مستخداأ� ،التاجي الشر�ان نسدادإ أو ضیق تجاوز هدفها

 من التضیق أو نسداداأل ما�عد الجزء فى التاجي لشر�انو�ا جهة من البهرا �الشر�ان

 أخرى. جهة
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 المرض مضاعفات عالج ثالثا:

 االخصائي. الطبیب �مراجعة دقاته إنتظام وعدم القلب �عجز 

 لیومیةا والحیاة لقلبا أمراض

 طب�ع�ة مشاعر هيو  ،الناس من لكثیر ومقلقة مخ�فة تجر�ة القلب �أمراض ا�ةاإلص

 القدرة عدم من القلق أو ،أخرى  نو�ة حصول أو الموت من الخوف :بها اإلصا�ة �عد

 تكون  ما وعادة مبررة المخاوف هذه �ل المعتاد. والنشاط العمل الى ودةالع على

 بین خصوصاً  إلنسان�ةا العالقات ىعل تؤثر قد التي ،لسأما أو �الكآ�ة مصحو�ة

 األزواج. و�ین األقارب

 

 نمط تغییر : م�اشرة إلصا�ةا �عد ممارستها �جب سا�قاً  ذ�رناها التي الوقا�ة إن

 الر�اضة وممارسة ،الدواء وأخذ ،التدخین عن قالعواأل ،والشرب األكل في الح�اة

 منتظمة. �صورة

 

 

 العمل الى والعودة النشاط مزاولة
 ب�عيط شيء هو المعتاد العمل أو الر�اضة ممارسة من �الخوف إلحساسا إن

 الخف�فة �الر�اضة بدءا تدر�ج�اً  الر�اضة تمارس نأ هو النص�حة لكن ،الجلطة �عد

 والثقة. �القوة اإلحساس بز�ادة یوم�اً  تدر�ج�اً  ز�ادتها ثم ،كالمشي

 .درجال صعود أو البیت خارج الخروج من تخف ال -1

 والمسافة المشي سرعة زد الجلطة. �عد األولى األساب�ع في مثال�ة ر�اضة المشي -2

 اللسان.  تحت الدواء خذ أو توقف ألم أصا�ك واذا ،تدر�ج�اً 

 مناس�ة ر�اضة الس�احة -3
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 األثقال. ورفع �المعول الحفر تجنب لكن �الحد�قة �العمل التمتع -4

 هذا على قادرة �أنها شعورها حال المعتاد البیتي عملها ممارسة البیت ر�ة على -5

 العمل.

 
 السیارة قیادة

 �الجلطة اإلصا�ة من أساب�ع ستة إلى أر�عة �عد الس�ارة ق�ادة معاودة مكان�األ  -1

 . المضاعفات من الخال�ة

 . ثان�ة الس�اقة عاود األلم زوال وعند الدواء وخذ توقف اقة�الس أثناء ألم كأصا� إذا -2

 عل�ك المر��ة هذه لمثل الس�اقة ةخطور  �سبب ،لثقیلةا الحمل تس�ارا ق�ادة عدم -3

 . االخر�ن الطرق  مستخدمي وعلى

 

 السفر
 الطو�لة. السفرات في خصوصاً  معك األدو�ة من �اف�ة �م�ة خذ -1

 �الجلطة صا�ةاأل �عد یوم 14-10 من الحدیثة راتالطائ ستخدامإ افرالمس �ستط�ع -2

 لمسافة السر�ع المشي المر�ض ستطاعإ إذا عامة دةو�قاع ،المضاعفات من الخال�ة

 �الطائرة. السفر ف�مكنه التنفس في ضیق أو الصدر فى ألم حصول دون  متر 100

 القلب. �مرض مصاب �أنك والطیران السفر مكاتب إخ�ار األفضل -3

 .جداً  ال�اردة أو الحارة البلدان ز�ارة تجنب �فضل -4

 

 الزوجیة العالقة
 و�رفع القلب �جهد ألنه الجماع من وخوفاً  قلقاً  القلب أمراض من ابون المص �عاني -1

  الصدر. في ألماً  �سبب أو الدم ضغط
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 منها التعافي �ان إذا �الجلطة اإلصا�ة من أساب�ع أر�عة �عد الجماع ممارسة �مكن -2

 مش�ا ضالمر� ستطاعإ إذا أمین الجماع إنّ  عامة و�قاعدة ،المضاعفات من خال�اً 

 ألم حصول دون  �سرعة الساللم من ط�قتین �صعد نأ أو ،متر 300 لمسافة مر�حا

 التنفس. في �ضیق إحساس أو الصدر في
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 الجماع ممارسة على تساعد عامة نصائح
 

 ثقیلة. طعام وج�ة من ساعتین �عد إال الجماع تمارس ال -1

 مطلقا. الكحول تتعاطى ال -2

 القلق.و  التعب من خال�اً  مناس�اً  وقتاً  خترإ -3

 األلم. حصول عند وخذها الممارسة قبل اللسان تحت الذ�حة ح�ة أو رشاشاً  خذ -4

 نأ ممكن لكن عادة، نفسي سببها لب�ةالق الجلطة �عد الجنسي) (العجز العنة-5

 الطبیب إستشارة تستوجب التي األمراض لهذه المستخدمة �األدو�ة العالج �سببها

 ونصحه.

 الطبیب إستشارة من بدیالً  ل�ست والنصائح النشرات هذه
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 الخاتمة
 فهي الصحة �طاقة أما والمرض, ةالصح �طاقتین. �حملون  وهم الناس یولد 

 ،فقدها نْ مَ  االّ  قدرها �عرف وال الناس یراه  ال ،الرأس على وتاج ر�ان�ة ه�ة كاألمن

 �ه �صیب هللا قدر وهي المرض و�طاقة بها. و�نتفع �ستغلها لم إذا حاملها ومغبون 

 عظ�مة ونفس�ة إجتماع�ة آثاراً  یترك مراضاأل من والخطیر ع�اده، من �شاء من

 نْ ومَ  ،ط�اءاأل العقالء من قلة الإ �عرفها الو  یدر�ها ال التي عاهیر  ومن المر�ض على

 رحلة في مر�ضاً  تكون  نأ معنى الطب بطال تعل�م لغ�اب ،منهم �مرض هللا بتالهإ

 الح�اة.

 مع یتعامل فكالهما ،خاص مت�ازإ وله محظوظ انإنس -�المعلم – یبالطب 

 وهذا وضعفه، خوفه عند وذاك ،وجهله طفولته عند هذا ضعفه، حالة في نساناأل

 نْ مَ  الناجح والطبیب واأللم. المعاناة تخف�ف هدفه وذاك ،الق�م وغرس التر��ة ی�غي

 منه. والوقا�ة المرض تجنب ��ف�ة حول الناس عامة تثق�ف لغرض المر�ض �ستخدم

 مسؤولیته ستكون  ف�من القوي  والعلمي خالقياأل ساساأل �غرس نْ مَ  ال�ارع والمعلم

 الفضالء: اال ال�عرفهم العلم أهل فضالء من فكالهما والح�اة. �الموت متعلقة

 ُ�كرما لم هما إذا ینصحان ال            �الهما والطبیب المعلم إن

 معلما جفوت إن لجهلك رصب�و           طبی�ه أهنت نإ لدائك صبرأف

 وفر�قه: زمالئه مع ومصطلحاته الطب لغة ولىاأل لغتان، له العاقل والحك�م

 لغة :مر�ضه مع والثان�ة ،والمتا�عة العالج وخطة المختبر�ة والتحالیل التشخ�ص

 وما آالمه عن ابه یتحدث ،ثقافته ودرجة المر�ض حاجة تناسب مفهومة �س�طة

  و�قلقه. یهمه لما تستجیب التي ،عالجه وطر�قة مستقبله فستشرا�و  ،�ه الق�ام �مكن

 المر�ض ستضع ألنها قولها ��ف�ة بل وتر�یبها قواعدها ل�س اللغة هذه في واألساس
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 الطب سمي لهذا ،بتالءواأل الترقب طر�ق على وأ والشفاء التعافي طر�ق على إما

 فنا.

 والعالج التشخ�ص رعةس في للطبیب هائلة قوة التكنولوجي التقدم عطىأ  نعم 

 تحتاج -�الماكنة -عاطلة أجهزة مجموعة المر�ض ل�س لكنو  ،الشفاء ور�ما

 اللمسة وست�قى .قلقهلو  لهمه �ستجیب عمن ی�حث ملهوف إنسان هو إنما ،إصالحاً 

 وستكون  والشفاء، للعالج قصوى  ضرورة -التقني التقدم رغم – الرقیق والكالم الحان�ة

 منها أكثر والجهاز لآللة الرعا�ة تص�ح نأ معاً  لمر�ضوا للطبیب خسارة أكبر

 یرعاه. نْ ومَ  للمر�ض

 حب محل �جعله والذي ومهارته علمه جانب الى الطبیب یز�م ما أهم و�ن 

 المهن من مهنته ألن والثقة، ،الغیر وحب ،العطف  ثالث: خصال مر�ضه وتقدیر

 رأ�اً  بها �قول للناس صةالخا موراأل معرفة في حقاً  صاحبها تعطي التي القلیلة

 آ�ات �عض �عرف من عند تجتمع أن فضائل من أجملها وما .حكماً  علیها و�صدر

 حقاً  انها وظائفها. وأداء الجسم أجهزة عمل ��ف�ة في صنعه  و�د�ع النفس في هللا

 التكنولوج�ا وتقدم وزحمته عملال رتا�ة في لكن �برى. ومسؤول�ة عظ�م إمت�از

 ال عندما إنسانیته �عض ور�ما ،الخصال هذه من �عضاً  الطبیب �فقد وتعقیداتها

 �لها. ح�اته مجرى  تغیر قد التي المر�ض ح�اة في لحظات یدرك

 رسل ینتدب -والفوضى التوحش منز  -والقعود للتقصیر عذراً  جعله و�دل 

 �فكر أنفسهم الح�اة، في الكبیر واألثر الرف�ع جتماعياأل المر�ز ذوو نسان�ةاأل

 و�ناء ،الطبیب �مهن�ة رتقاءواأل الناس ثقافة لتغییر متواصل ممنظ وعمل يبداعإ

 المر�ض تعاون  ومع وذو�ه، �ه تلیق صح�ة رعا�ة لتقد�م المر�ض مع إ�جاب�ة عالقة

 �اتهح فهي �قراره، مستقالً  المر�ض ی�قى الطرفین، مصلحة لتحقیق طبی�ه مع األكید

 �جأر أن عل�ه تقصیر، أو إلهمال �جةنت أذى أو لضرر تعرض ذا�و  غیره، الح�اة

 الطبیب. سمعة عن ودفاعاً  حقه على حفاظاً  �الشكوى 
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 للخدمات جمیل ناجح نظام بتطو�ر �فیل والمر�ض والطبیب اإلدارة تعاون  إن

 ت�اع�األ اآلخر�ن �غري  متمیز نظام ،الحبیب والوطن اوأهلن بدیننا یلیق ،الصح�ة

   الطو�ل. النهضة قطر� على خطوة أول لنضع قتداءواأل

 ال�اس، ذهبأ الناس رب اللهم " للمر�ض:  النبي دعاء نردد الختام وفي

 ". سقماً  ال�غادر شفاءً  شفاؤك، إال الشفاء الشافي، أنت شفإ

 

 وعونه. هللا �فضل الكتاب أنتهى
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 مالحق الكتاب
 1 رقم ملحق

 

Duties of a doctor                                          

The duties of a doctor registered with the General Medical 
Council 

Patients must be able to trust doctors with their lives and 
health. To justify that trust you must show respect for human 
life and you must: 

• Make the care of your patient your first concern 
• Protect and promote the health of patients and the 

public 
• Provide a good standard of practice and care  
• Keep your professional knowledge and skills up to 

date 
• Recognise and work within the limits of your 

competence 
• Work with colleagues in the ways that best serve 

patients  interests 
• Treat patients as individuals and respect their dignity  
• Treat patients politely and considerately 
• Respect patients right to confidentiality 
• Work in partnership with patients  
• Listen to patients and respond to their concerns and 

preferences 
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• Give patients the information they want or need in a way 
they can understand 

• Respect patients right to reach decisions with you about 
their treatment and care 

• Support patients in caring for themselves to improve and 
maintain their health 

• Be honest and open and act with integrity  
• Act without delay if you have good reason to believe that 

you or a colleague may be putting patients at risk 
• Never discriminate unfairly against patients or colleagues 
• Never abuse your patients trust in you or the public's trust 

in the profession. 
You are personally accountable for your professional practice 
and must always be prepared to justify your decisions and 
actions 
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 ملحق رقم ۲
 الجراحیة العملیة كتابة حول البریطانیة الملكیة الجراحین كلیة توصیات

Key points 
Operation note documents what operation a patient had, what 
was found during surgery, and what the post-operative 
instructions from the surgeon are. 
A member of the operating team must complete operation 
notes immediately after an operation. 
The Royal College of Surgeons have outlined acomprehensive 
guidance on what should be included.  
 
RCS Guide for Good Surgical Practice in the Operative 
Note 

- Date and time, elective or emergency procedure. 

- Name of operating surgeon,  

- surgical assistant and anaesthetist 

- Name of the operative procedure , with incision made 

- The operative diagnosis and the findings 

- Complications and any additional procedures performed 
      (and  why) 

- Any tissue removed or altered ,and any prosthesis used 
     (including relevant serial numbers ) 

- Details of closure technique ,with the estimated blood loss 

- Antibiotic and DVT prophylaxis  
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- instructions care Detailed postoperative. 
 
Once the operation note has been written.It should be 
Signed and dated with the signing doctor name, Including their 
name, grade and registration number. 
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 ملحق رقم ۳
 والموافقة القرار ألتخاذ السبع األسس مختصر ملحق

 
The seven principles of decision 

Making and consent              
 

Principle one  

All patients have the right to be involved in decisions about 
their treatment care and be supported to make informed 
decisions if they are able. 

Principle two 

Decision-making is ongoing process focused on meaningful 
dialogue the exchange of relevant information specific to the 
individual patient. 

Principle three  

All patients have the right to be listened to, and to be given the 
information they need to make a decision and the time and 
support they need to understand it. 

Principle four 

Doctors must try to find out what matters to patients so they 
can share relevant information about the benefits and harms of 
proposed options and reasonable alternative including the 
option to take no action. 
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Principle five 

Doctors must start from the presumption that all adult patients 
have capacity to make decisions about their treatment and 
care. 

A patient can only be judged to lack capacity to make aspecific 
decision at a specific time, and only after assessment in line 
with legal requirements.  

Principle six 

The choice of treatment or care for patients who lack capacity 
must be of overall benefit to them, and decisions should be 
made in consultation with those who are close to them or 
advocating for them. 

Principle seven 

Patients whose right to consent is affected by law should be 
supported to be involved in the decision-making process, and 
exercise choice if possible. 
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 ٤ رقم ملحق
 الجراحیة العملیات في السالمة من التحقق قائمة

WHO Check list for surgical operations 
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