
63 شتنبر 2014عدد 8

إصدارات

pb��Ó��ÿ��‹��œ
\�Ìá �„�ã ��^@“bìn◊a
ÒáÌáu@bœÏ„ãiÏ�€

M82@Òãv∑

bÓuÏ€Ï‰ÿm
ZÚÓ◊â€a@paäbƒ‰€a

Lpb‘Ój�n€a@LbÓuÏ€Ï‰ÿn€a
Œbflá€a@Û‹«@�qdn€a@Î@

Ú˜Ói@Î@k†
@NNNã��m �Ï�n€a@ aáó€a
�@aäbìn„a@ãr◊˛a@ aáó€a

ÚÓ‡‹«@pbibug
Âfl@“bÓ€˛a@›‹‘m@—Ó◊

Ú‰‡�€a@ã�Ç
_ãÿ�€a@�ãflÎ

Üá»€a@ÚÓóÉí
NNNÔ„Î�j€a@Êb±ã€a@Ïic
Ô«Ï�Ïæa@�b»€a

sybi@ÚœbÓö@¿

åÎá‰”@Û–�ófl
äÏn◊á€a@…fl@äaÏy

20
14
@@ë
äbfl
MãÌ
b‰Ì
@@�
flb
©a
@Üá
»€a

Üá»€a@—‹fl

المعرفة العلمية
للجميع

مجلة "املغرب العلمي" التي يصدرها اجملتمع العلمي املغربي، هي أول إصدار من نوعه في املغرب. وتصدر مؤقتا إلكترونيا 

وبشكل دوري، على أساس أن يتم االنتقال إلى االصدار املطبوع في املستقبل القريب. وقد صدرت من اجمللة حلد اآلن خمسة 

.http://science.ma أعداد متوفرة للتحميل اجملاني على املوقع اإللكتروني للمجتمع العلمي املغربي على اإلنترنيت
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تتناول الدكتورة آمال بورقية املتخصصة في أمراض الكلي ورئيسة جمعية «أمل» 

هذه  أن  على  وتؤكد  واملريض،  الطبيب  بني  العالجية  العالقة  الكلي،  أمراض  حملاربة 

العالقة ينبغي أن تخضع للعديد من املؤثرات، فاملريض يتفاعل مع مرضه وفق قوة 

شخصيته ومحيطه االجتماعي ومستواه الثقافي كما ميكن لهذا الوضع أن يولد 

لديه صراعات ومواقف عايشها في املاضي قد تؤثر على هذه العالقة. فهذه العالقة 

تعتمد على مبدأ املثالية املتبادلة: املريض يحترم ويعظم الطبيب فهو ميتلك اخلبرة 

اجلسد  فتتجلى في كونه  للمريض  الطبيب  مثالية  أما  للعالج،  العلمية  واملعرفة 

الذي ميكنه من صقل جتربته وبلورة أطروحته الطبية. ويضيف الكتاب أن خصوصية 

اخلطاب  يحتمها  التي  الظروف  في  كذلك  تكمن  والطبيب  املريض  بني  العالقة 

الوثيق مبسألة مهمة وحساسة  ارتباطها  وخاصة  املتبادل  اللفظي  وغير  اللفظي 

كالصدق  أخالقية  اللتزامات  يخضع  أن  الطبيب  على  لهذا  واملوت.  احلياة  وهي  أال 

والكتمان وال يجب أن يكون عنيفا أو مندفعا أو يخضع املريض ألي ضغط أو تهديد أو 

ابتزاز الشيء الذي قد يدفع بهذا األخير إلى التخلي بسهولة عن العالج.

فترة التشخيص

والعالج  التشخيص  فترة  طيلة  يتحلى  أن  الطبيب  على  أن  الكتاب  مؤلفة  تؤكد 

مبهارة عالية في التواصل التي من املفروض أن يكون قد اكتسبها من خالل جتربته، 

محاوال تبسيط وتكييف اخلطاب الطبي حسب املستوى اللغوي واملعرفي للمريض 

خاصة عند وصف وشرح طبيعة املرض ومراحله. لهذا وجب على الطبيب املعالج 

منه  يتطلب  الذي  الشيء  العلمية  املعارف  أحدث  من  الطبية  ثقافته  يستقي  أن 

على  املهنية  مارسته  في  معتمدا  التطبيب  ميدان  في  واملستمر  الذاتي  التكوين 

ويجب  الفرد.  واحترام حقوق  األخالقية  الضوابط  وفق  النقدي لسلوكاته  التحليل 

على الطبيب أن يتأكد من صحة التشخيص عند إبالغ املريض وأسرته محاوال بكل 

جهده زرع األمل في حتسني الوضعية الصحية للمصاب مع مراعاة وجهة نظره من 

أجل ضمان رعاية صحية وتتبع عالجي جيد مبمارسة طبية جد مريحة. فبناء عالقة 

القلب والعقل معا لكي  إرادة عميقة تنبثق من  جيدة ذات جودة عالية تستوجب 

يشعر املريض وأسرته بنوع من االرتياح والرعاية عند كل لقاء. فحسن هذه العالقة 

ال  وحدها  الطبية  التجربة  ألن  والكتمان  الثقة  في  تتجلى  جوهرية  مبادئ  يفرض 

تكفي دائما إلجناح العالج الطبي.

أسلوب اإلخبار

متبادلة:  وآمال  انتظارات  على  مبنية  العالقة  فهذه  ال شعوري  أو  بشكل شعوري 

املريض ينتظر العالج أو على األقل التخفيف من معاناته، والطبيب يسعى لتحقيق 

هذه  جناح  أن  غير  املريض.  طرف  من  باجلميل  االعتراف  منتظرا  العالجية  قدراته 

عندما  خاصة  إخفاقات  يعرف  أن  له  وميكن  ثابت  غير  املشتركة  واآلمال  التوقعات 

يصبح املرض مزمنا أو عند حدوث الوفاة. فهذا املشهد الطبي املؤلم يشكل احلياة 

اليومية للطبيب وهكذا، ومن خالل مسيرته املهنية كل طبيب يكون مضطرا إلى 

اإلعالن عن مرض مزمن أو خطير. فهذه الوضعية تتطلب منه مراعاة شعور املريض 

وعائلته. فمن املناسب أن يتميز أسلوب اإلخبار باللباقة وعدم التعسفية حرصا على 

جتنب حدوث صدمة نفسية ألن االعالن عن تشخيص أي مرض مزمن يعتبر صدمة 

نفسية قوية ال يجب خاللها أن يشعر املريض بالوحدة والضياع، بل باألمان واألمل 

مدعما باملصاحبة الطبية من قبل الشخص الذي له املعرفة العلمية والقدرة على 

مساعدته على اجتياز محنته والتخلص من املرض وبالتالي حتقيق الشفاء. فاألخالق 

املهنية تتطلب مراعاة كيفية إعالن نتائج التشخيص للمريض ال بكونها معلومات 

عادية ولكن ألنها موضوع قد يجعل املريض عرضة لردات فعل غير متوقعة. فمنذ 

مالحظة  خالل  من  املعلومات  من  مجموعة  استخالص  للطبيب  ميكن  لقاء،  أول 

املريض التي ستمنحه فرصة التعرف عن قرب على هذا املريض، وبتجربته الواسعة 

سيتمكن حتما من فهم سلوك املصاب وتوقع احتياجاته وانتظاراته.

أهمية التواصل

املستقبلية.  العالج  سنوات  مسار  سيحدد  ألنه  جوهريا  األولي  الفحص  يعتبر 

وغالبا ما يتأثر املريض وأهله بصدمة ما يعرفونه عن املرض أو ما يرونه ويسمعونه 

ويكون  الشفاهية  الثقافة  يعتمد بشكل كبير على  وأن مجتمعنا  عنه خصوصا 

من  مروا  أناس  جتارب  عن  تروى  قصص  لتصديق  عرضة  األسري  ومحيطه  املريض 

أوال  تتضمن  بالطبيب  املريض  عالقة  حتفهم.  لقوا  حتى  أو  املرضية  احلالة  نفس 

على  تعمل  بدني  طبي  كشف  إعداد  وكذلك  باملصاب  خاصة  معلومات  اكتشاف 

الطبي  الكشف  يخص  الذي  البدني  احملور  أن  كما  البداية  من  العالقة  هذه  جناح 

يجب  بينهما  العالقة  مقبلة.  عالجية  طريقة  الي  جوهري  ركن  خلق  على  يعتمد 

أن تقوم على العطف واإلحساس بآالم الشخص الذي نعلن له اخلبر السيئ وتعد 

العبارات املناسبة والتحاور في بعض احلاالت اكثر أهمية من التشخيص العلمي. 

في  املريض  عاشه  ما  على  يتمحور  كان  إذا  إال  إيجابيا  يكون  أن  لإلنصات  ميكن  وال 

املاضي. كما أن اإلنصات والتحاور ميكنان من حتليل حاجيات املريض ومعرفة آماله 

ورغباته وطريقة قضاء حياته الشخصية مع محيطه العائلي واالجتماعي ويساعد 

الطبيب على اقتراح القرار الطبي املالئم.
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