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أهمية اإلخبار والتواصل مع 
الطفل الخاضع لالستشفاء

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

مل يعد مريض اليوم ذلك  املتفرج السلبي عىل القرارات التي يتخذها الطبيب بل أصبح يطلب املعلومة ويترصف كفاعل 

حقيقي يف منظومة العالج. غري أنه الزلت هناك فجوة بني تصورات مهنيي الصحة من جهة و األرس من جهة أخرى حول 

نوعية املعلومات املقدمة، و هذا األمر يتطلب تفكريا جادا لتقليص هذه الفجوة.

فرتة  أثناء  املبذول  بالعالج  املتعلقة  املعلومات  نقص  فإن  باريس،  مستشفيات  مؤسسة  أجرته  الذي  املسح  لنتائج  ووفقا 

االستشفاء كان من بني األسباب الرئيسية الستياء املرىض. فنصف الذين تم استجوابهم دعا إىل تحسني نوعية املعلومة وجودة 

االستامع.

كام بينت دراسة أولية أجريت يف جناح األطفال باملستشفى الجامعي عبد الرحيم الهارويش بالدار البيضاء سنة 2015، أن 

٪75 من أسباب غضب و سخط الوالدين يعود لغياب أو عدم االستامع الكايف والتواصل مع مقدمي الرعاية. وقد يصل هذا 

الغضب أحيانا إىل نزاعات خطرية. فمثال، تـنفذ العديد من اختبارات الدم دون أي تفسري يقدم لألطفال و ال لذويهم.  كام 

أن مهنيي الصحة ال يخربون  أولياء األمور يف كثري من األحيان بنتائج هذه االختبارات.

و يعترب تقديم املعلومة واجبا قانونيا وأخالقيا: فهذه املعلومات يجب أن تكون واضحة و مناسبة و متامشية مع  فهم املريض 

وإدراكه. و املستشفيات ملزمة بتقديم هذه املعلومات بقوة القانون حيث تشكل نوعية املعلومات املقدمة للمرىض جزءا 

من معايري االعتامد لديها.

و إعطاء املعلومة عملية مستمرة  متكررة يوميا، حيث يجب إخبار املريض عند استقباله بالقواعد و النظم السارية أثناء 

اإلقامة يف املصلحة االستشفائية. كام يجب إخبار الوالدين والطفل )إذا كان كبريا مبا يكفي للفهم( عىل حد سواء بالتشخيص 

وسبب املرض و االستكشافات الرضورية و العالج املعتمد واملتابعة الرضورية لحالته. و تعد موافقة األهل و املريض اليافع 

عىل االستكشافات والقرارات العالجية إلزامية. ومن املهم التأكد من فهم واستيعاب الرسائل التي يود الطفل و أرسته إيصالها 

ملهنيي الصحة. و هكذا يتوجب عىل املعالج أن يخصص وقتا  يتيح لآلباء واألطفال و اليافعني طرح األسئلة والتعبري عن آرائهم 

و مخاوفهم و حتى عن رفضهم. كام متكن هذه الحصص من التغلب عىل القلق واستعادة الثقة.

ترافق  أن  يستحسن  كام  اآلباء.  فهم  ومستوى  الطفل  لعمر  وفقا  أساسية،  تعد  والتي  الشفوية،  املعلومة  تكييف  يجب  و 

اإلرشادات الشفوية باملعلومة املكتوبة كتسليم وثائق أو لوحة إعالنات.

 و تجدر اإلشارة إىل قوة و متانة العالقة العالجية التي تتكون مع املرىض الذين يعرفون تشخيص مرضهم ويشاركون يف العالج. 

و لقد لوحظ ذلك بشكل خاص عند األطفال الذين يعانون من األمراض املزمنة و اللذين عادة ما يستفيدون من دورات 

الرتبية العالجية كالربو والسكري. وفيام يتعلق بآثار مشاركة املريض يف القرار الطبي، فقد أظهرت العديد من الدراسات نتائج 

إيجابية بالنسبة للمريض، حيث يقلل ذلك من قلقه، كام انه يشعر بالرىض  لتمكنه من التواصل مع املعالج، ثم أن االلتزام 

بالعالج و نتائجه تكون أفضل.

وينبغي أن تكون هذه املعلومات جزءا من ميثاق الطفل يف املستشفى. و كمثال عىل ذلك، نقدم هنا امليثاق األورويب الذي 

يضم 10 مواد:

األستاذة بشرى السالوي

اختصاصية في طب األطفال

أستاذة بكلية الطب والصيدلة،

الدار البيضاء
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

1. ال يتم قبول الطفل يف املستشفى إال إذا تعذر  توفري الرعاية الالزمة يف املنزل 

أو يف العيادات الخارجية أو مستشفى النهار

2. الطفل الخاضع لالستشفاء لديه الحق يف مالزمة والديه له ) أو من ينوب 

عنهم( ليال ونهارا، بغض النظر عن عمره أو حالته

ذلك  أجل  من  لهم  ونوفر  أطفالهم  مع  البقاء  عىل  واألمهات  اآلباء  نشجع   .3

كافة التسهيالت املادية. كام سنطلع اآلباء عىل قواعد الحياة والنظام الداخيل 

باملستشفى.

حول  الكافية   املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق  والوالدين  األطفال  لدى   .4

أجل  من  ذلك  و  وإدراكهم  لسنهم  املناسب  بالشكل   ، والعالج  املرض  نوعية  

املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.

5. سنتجنب أي فحص أو عالج غري رضوري. سنحاول التقليل من اإليذاء البدين 

أو العاطفي وكذا مسببات األمل

الكبار، ويجب أن يجمعوا حسب  باستشفاء األطفال يف مصالح   6. ال يسمح 

واألنشطة  والرتفيه  باأللعاب  لالستمتاع  العمرية  الفئة  نفس  من  مجموعات 

التعليمية املناسبة لسنهم

البدنية  لحاجاته  املناسبة  البيئة  للطفل  يوفر  أن  املستشفى  عىل  يجب   .7

والعاطفية والرتبوية، سواء من حيث املعدات أو من حيث املوظفني واألمن

والعاطفية  النفسية  االحتياجات  تلبية  عىل  الرعاية  فريق  تدريب  يجب   .8

لألطفال وأرسهم

9. يجب تنظيم فريق الرعاية لضامن االستمرارية يف رعاية كل طفل.

10. يجب احرتام خصوصية كل طفل و ينبغي التعامل معه بحنكة وتفهم يف 

جميع الظروف.

الطب،  كلية  يف  فقط  ليس  املريض،  و  الطبيب  بني  العالقة  تدرس  أن  يجب 

واألطباء  املقيمني  و  الداخليني  لألطباء  املستمر  التكوين  خالل  أيضا  ولكن 

الشباب. وعالوة عىل ذلك يجب علينا أن نركز عىل طرق توصيل املعلومة من 

املصالح  متجانس مع جميع  و  بنا  الخاص  للسياق  ميثاق مالئم  اعتامد  خالل 

االستشفائية لألطفال ببالدنا.

للمزيد من املعلومات: 

 1-HAUTE AUTORITE DE SANTE/ Enjeux et spécificités de la 

prise en charge des enfants et adolescents en établissement de santé 

)certification V2010( Décembre 2011 .

   

 

   
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

حقق عالج الرسطان تقدما هائال خالل الثالثني سنة املاضية حيث أن حظوظ العالج التي 

مل تكن تتعدى يف كثري من الحاالت 10 إىل 20 يف املائة أصبحت تصل إىل 90 يف املائة. يف 

ظروفنا الحالية يصب الطبيب املعالج مجمل اهتاممه عىل وسائل التشخيص والعالج التي 

تتطلب يف أغلب األحيان مصاريف مادية باهظة هدفه يف ذلك الشفاء دون إعطاء املريض 

الحاالت  العالج شهورا ويف بعض  الكافية عن املرض وعالجه. يدوم  املعلومات  أوليائه  أو 

سنينا مضنية، تذهب فيها كل أعراض املرض منذ األسابيع أو الشهور األوىل فيدفع ذلك 

انتكاسة  اآلباء إىل إيقاف العالج ظنا منهم أن الطفل قد شفي. يكون هذا غالبا سببا يف 

قد تكون قاتلة ألن كل الوسائل املستعملة بعد ذلك تكون دون جدوى. إذا، فإضافة إىل 

التشخيص والعالج فإن تزويد آباء املريض باملعلومات الكافية حول املرض، حول برنامج 

مكلف،  وغري  أسايس  واملراقبة هي سالح  التنبيه  عالمات  الجانبية، حول  وعواقبه  العالج 

لكن الفريق املعالج وخاصة الطبيب ال يعطيه آل اهتاممه نظرا النشغاله الكبري مبا يعتربه 

أآثر أهمية.

إين أحيي الدكتور محمد حريف لذئبه عىل وضع هذا الكتاب باللغة العربية. لقد جاء هذا 

الكتاب ليسد فجوة كبرية وسيساهم بدون شك يف تحسني نتائج العالج وتفادي اإليقاف 

قبل األوان للعالج مع ما سيساهم يف تحسيس العائلة، يرتتب عن ذلك من انتكاسات.

اآلباء واألطفال بأهمية النظافة وخاصة غسل اليدين وطبيعة املأكوالت لتفادي التعفنات 

الخطرية التي يكون األطفال عرضة لها.

يعرف أيضا هذا الكتاب بأهم متركزات الرسطان عند الطفل )الكلية، العني، العظام، العقد 

اللمفاوية...(، أعراضها، عالجها وتكهنات.

يستحق هذا الكتاب انتشارا واسعا لذا آباء األطفال املصايب بالرسطان يف املغرب ويف كل 

البالد العربية وذلك لندرة هذه املنشورات بالعربية مقارنة مع املنشورات من هذا النوع 

يف الدول الغربية.

يف النهاية، مبادرة محمودة وأظن أن كل أب أو أم وقع هذا الكتاب بني يديه سيكون جزيل 

الشكر للدكتور حريف.

سعيد بنشقرون

أستاذ يف أمراض الدم


