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مقـــــاالت

مقاربة المريض المعاق 
العام الطب  من منظور 

 Abord du patient en situation de
handicap en médecine générale

مقدمة
وفقا للمسح الوطني )enquête nationale( حول اإلعاقة، 
للحماية  الدولة  وزارة  قبل  من   2004 عام  في  أجري  الذي  و 
االجتماعية واألسرة والطفل، يوجد في املغرب نحو 1.5 مليون 
منهم  الساكنة،  من   %5.12 ميثل  ما  وهو   ، اإلعاقة  ذوي  من 
59 عاما. هذا الرقم، على  16 و  55.7% تتراوح أعمارهم بني 
املغرب،  في  للمعاقني  احلقيقي  العدد  إلى  يصل  ال  ضخامته، 
وذلك بسبب محدودية املعايير املستخدمة في تعريف اإلعاقة، 
التي تقصي عددا كبيرا من األشخاص ذوي إعاقات متفاوتة  و 
احلدة  و مسببة لدرجات متفاوتة من العجز. في الواقع، و حسب 
)2011( فإن  آخر تقرير ملنظمة الصحة العاملية حول اإلعاقة 
املعدل العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة )أ. ذ. إ.( يقدر ب 10 إلى 

15%، ما يدفعنا لتوقع مثل هذا الرقم أيضا في بلدنا. 

يعاني هؤالء األشخاص "املعوقون" من مشاكل صحية كثيرة 

أثرها،  من  تزيد  أو  اإلعاقة  عن  املسؤولة  هي  تكون  ومتنوعة 

غير  ووضعهم  الحتياجاتهم  مناسبة  طبية  رعاية  يتطلب  ما 

املستقر.

دور الطبيب العام:

في جميع أنحاء العالم، يعد الطبيب العام املعني األول بالرعاية 

الطبية طويلة املدى للمرضى املزمنني و األشخاص ذوي اإلعاقة. 

اإلدارة  بانتظام، وعن ضمان  فهو املسؤول عن متابعة حالتهم 

السليمة للعالج مع الرصد املبكر خملتلف املضاعفات أو األحداث 

التي تتطلب رعاية متخصصة.

ذ، عبد الرزاق حاجيوي

أستاذ مساعد في الطب 
الفيزيائي و إعادة التأهيل ، كلية 

الطب و الصيدلة بفاس

جامعة سيدي محمد بن عبد 
اهلل

يعتمد عالج األشخاص ذوي اإلعاقة )personnes en situation de handicap( في املغرب بشكل 
هذا  إلدارة  الضرورية  اآلليات  و  اخلبرة  األحيان  من  الكثير  في  تنقصه  الذي  و  العام  الطبيب  دور  كبيرعلى 
النوع اخلاص من األمراض. سنستعرض في هذا املقال مجموعة من القواعد البسيطة التي يتوجب على 

الطبيب العام مراعاتها عند التعامل مع الشخص املعاق.

ذ، عبد الرزاق حاجيوي، ذ، مرمي فرطاسي

 كلية الطب و الصيدلة بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل
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الطبية  اإلدارة  في  الزاوية  حجر  حاليا  العام  الطبيب  يشكل  املغرب،  في 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، و ذلك لعدة أسباب. فمن جهة،يعرف قطاع الصحة 
إن   حيث  اإلعاقة،  طب  في  املتخصصة  األطر  في  حادا  نقصا  العمومية 
 médecine physique et( التأهيل  املتخصصني في الطب الفيزيائي و 
القطاع  في  ال20  عددهم  يتجاوز  ال   )réadaptation fonctionnelle
البيضاء،  )الدار  الكبرى للمملكة  املدن  ويتمركزون أساسا في بعض  العام، 
فاس، مراكش، وجدة، احلسيمة، العيون، بني مالل، طنجة وتطوان(. باإلضافة 
ال  التي  التشخيص  مراكز  عيادات  في  عملهم  ميارسون  معظمهم  أن  إلى 
ما  هو  و  إليها،  االنتقال  على  القادرين  أو  احلضرية  املناطق  مبرضى  إال  تعنى 
أكثر  هي  اإلعاقة  أن  العلم  مع  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  غالبية  على  يتعذر 
األكثر  هو  الصحية  املرافق  إلى  الوصول  حيث  الريفية  املناطق  في  شيوعا 

صعوبة، وحيث الطبيب العام هو املالذ الوحيد ألي مشكلة صحية. 

استشفائية   ملؤسسات  الكامل  شبه  الغياب  بسبب  و  أخرى،  ناحية  من 
عمومية تضطلع برعاية فئة املرضى الذين يعانون من إعاقات فادحة، بهدف 
التحسني من استقالليتهم و تسهيل اعادة إدماجهم في األسرة و اجملتمع، 
ال  الذين  و  ألسرهم  املباشرة  الرعاية  حتت  أنفسهم  األشخاص  هؤالء  يجد 

يستطيعون التوجه إال  للطبيب احمللي.

املوارد  ال  و  اخلاص  التدريب  على  يتوفر  ال  الذي  و  العام،  الطبيب  فإن  وهكذا، 
يصعب  حاالت  في  معوقني  أشخاص  أمام  نفسه  يجد  ما  غالبا  املادية، 

السيطرة عليها. 

أن  يجب  التي  القواعد  بعض  نقترح  الوضع،  مع  التعامل  أجل  من  و  لذلك، 
في  سواء  اإلعاقة،  ذوي  من  شخص  مع  تعاملنا  كلما  اعتبارنا  في  نضعها 

العيادة أو داخل بنية استشفائية. 

القواعد الذهبية للتعامل مع ذوي اإلعاقة : 
1. الشخص "املعاق" هو شخص قبل كل شيء :

دخول شخص على كرسي متحرك إلى عيادة الطب العام ال يجب أن يعتبر 
 infection( أو عدوى بسيطة )rhume( أمرا كارثيا، فقد يتعلق األمر بزكام
banale(. إننا ال نحتاج لرأي الطبيب االختصاصي أمام كل مشكل صحي 
أن  اإلمساك مثال  أعراض  فأحيانا ميكن ملعاجلة  املعاق،  الشخص  له  يتعرض 
العصبية  األعراض  بعض  من  تنقص  قد  بل  للمريض،  العامة  احلالة  حتسن 

.)spasticité( مثل الشناج

أضف إلى ذلك أن الشخص املعاق، كما جميع املواطنني، له احلق الدستوري 
في التوعية و الرعاية الطبية األساسية التي ال تبذل إال من طرف املمارس 

العام. 

2. اإلعاقة ليست مرادفا للتخلف العقلي : 

العقلية  القدرات  أو  الشخص  ذكاء  على  تؤثر  ال  اجلسدية  اإلعاقات  معظم 
له. األشخاص اللذين يتنقلون على كرسي متحرك هم في كثير من األحيان 
على  قادرون  فهم  أشخاص  بعدة  مصحوبني  كانوا  لو  حتى  أغبياء،  ليسوا 
التعبير عن آرائهم بأنفسهم. كما يالحظ أن بعض اللذين يعانون من إعاقات 
جسدية لديهم معدل ذكاء أعلى من عامة السكان من نفس الفئة العمرية 
 paralysie بعض األطفال املصابني بالشلل الدماغي : املثال  )على سبيل 

.)cérébrale

 relation( يستحق هؤالء الناس التمتع بالعالقة املثلى بني الطبيب واملريض 
médecin-malade(. يستطيعون ابداء اخليارات وأخذ القرارات، وقبل كل 

شيء لديهم احلق في معرفة احلقيقة حول صحتهم. 

3. األشخاص ذوي اإلعاقة سريعو  الغضب : 

ما   )irritabilité( التهيج  سرعة  و  العصبية  بشدة  يتصفون  ما  غالبا 

يجعل السيطرة عليهم صعبة. ميكن لهذا التهيج أن يكون داخلي املنشأ 

اضطرابات  )مثل  لإلعاقة  املسبب  باملرض  متعلقا   أي   ،)intrinsèque(
الرأس إصابة  عقب   syndrome frontal اجلبهي  الفص  متالزمة 

traumatisme crânien أو عقب السكتة الدماغية AVC(، ولكن غالبا 
ما يكون نتيجة ملزيج من اإلحباط وسوء املعاملة من قبل اجملتمع من جهة،  

والنظام الصحي الذي ال يعطي االعتبار الكافي لهؤالء األشخاص من جهة 

أن   )2004( اإلعاقة  حول  آنفا  املذكور  املسح  أظهر  لقد  الواقع،  في  أخرى. 

احلاجة األساسية التي عبر عنها أكثر من نصف األشخاص ذوي اإلعاقة هي 

لديهم  ليس  منهم   %20 أن  إلى  باإلضافة  الطبية.  الرعاية  على  احلصول 

الثقة في النظام الصحي و يعتقدون أن املرافق الصحية ال متلك ما يكفي 

من املوارد لتلبية حاجاتهم.

 ،)consultation(لذلك، عندما يقرر األشخاص ذوي اإلعاقة الذهاب للمعاينة 
أنهم  كما  الصامتة.  املعاناة  من  فترة طويلة  بعد  يكون  ما  غالبا  ذلك  فإن 

يكونون غير مقتنعني بجدوى تلك االستشارة، مع التهيؤ نفسيا  جملابهة كل 

العقبات )اللوجستية واإلدارية( التي من شأنها أن تقف بينهم وبني الوصول 

إلى الطبيب، ما يفسر التهيج الزائد الذي يكونون عليه.

و هكذا، فعندما يكون الطبيب على وعي تام بهذه الظروف، فإنه يستطيع 

بسهولة السيطرة على الوضع من خالل تقدمي نفسه ال كجزء من النظام، 

ولكن كشخص قادر على االستماع والتعاطف. 

4. األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم العديد من املشاكل :

أحيانا ميلك الشخص الذي يعاني من مرض مسبب للعجز تاريخا طبيا طويال 

و معقدا، و يحمل معه سجالت سريرية )dossier médical( ضخمة مع 

البالد  زوايا  من  ألطباء   )prescriptions( وصفات  و   )bilans( فحوصات 

األربعة. لذلك و لتفادي الضياع بني كل تلك األوراق، وإضاعة الوقت الثمني، 

اخملتلفة  املشاكل  على  بسرعة  للتعرف  املريض  كالم  توجيه  الضروري  فمن 

العدوى  ،escarre اخلشارة  )األلم،  املشاكل  هذه  حتديد  بعد  جدولتها.  و 

infection ،األرق، الترويل bavage، اإلمساك، التعب ...(، يجب التمييز بني 
املُلح منها واألقل إحلاحا، اخلطير واألقل خطورة، اعتمادا على السياق و على 

طبيعة املرض األصلي. ثم تناقش األولويات مع املريض مع محاولة استهداف 

إزعاجا للمريض. و بعد ذلك يتم عالج هذه  الرئيسية و/أو األكثر  الشكوى 

الشكوى محليا كلما أمكن ذلك، كما ميكن إحالة املريض إلى هياكل أكثر 

تخصصا عند الضرورة. 

5. األشخاص ذوي اإلعاقة غالبا ما يكونون فقراء : 

في املغرب، كما في معظم البلدان النامية، غالبا ما تقترن اإلعاقة بالفقر 

ما يزيد من صعوبة العالج. عالوة على ذلك، فقد كشف املسح الوطني أن 

5 لم يزر منشأة صحية قط، و ذلك بسبب نقص  شخصا معاقا من أصل 

املوارد املالية في 80% من احلاالت.
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بالتالي، ينبغي أن تؤخذ هذه املعطيات بعني االعتبار في إدارة هؤالء املرضى 
تكون غير مجدية.  أن  والتي ميكن  الثمن  باهظة  أدوية  بتجنب وصف  وذلك 
دون   )pronostic( الصحي  ومآله  حالته  بحقيقة  املريض  يواجه  أن  يجب 
املرضى  بعض  إن  حيث  أمل(.  هناك  يكون  ال  )عندما  كاذبا  أمال  يعطي  أن 
أفنوا أموالهم بحثاً عن العالج املعجزة الذي من شأنه أن يعطيهم شفاءاً 
مستحيالً وذلك فقط ألن أطبائهم لم يشرحوا لهم بوضوح حقيقة مآلهم 

الصحي.

6. العالج الطبيعي )kinésithérapie( ليس عصا سحرية : 

وصف 30 حصة من العالج الطبيعي إلرضاء مريض كثير املطالب ليس دائما 
احلل الصحيح. من جهة أخرى، كثيرا ما يصادف اختصاصيو الطب الفيزيائي 
أو غير ضرورية.  الطبيعي غير مبررة  للعالج  ذ إ" وصفات  و التأهيل عند "أّ 
يجب أن ندرك أن تأهيل املريض املعاق ال يقتصر على العالج الطبيعي وحده، 
ولكنه يتطلب مقاربة أوسع وأشمل تضم العديد من األطراف. فبعد إجراء 
جولة أولى من حصص العالج الطبيعي، وبغض النظر عن حصول حتسن أو 

ال، يلزم إجراء تقييم للنتائج قبل اتخاذ قرار االستمرار أو التوقف. يجرى هذا 
التقييم من قبل الطبيب العام، بالتوافق مع املريض، عن طريق وزن اإليجابيات 
والسلبيات، و باألخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية واالقتصادية واألسرية 
للمريض. أما في احلاالت املعقدة، فيستحسن استشارة اختصاصي الطب 

الفيزيائي و التأهيل كلما أمكن ذلك. 
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