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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

اإلعالم الصحي الورقي

الجمهور  مع  تواصلية  وسيلة  الصحي،  اإلعالم  يعترب 

الواسع، متده باملعلومات حول مواضيع صحية، ضمنها 

التعريف باألمراض، سبل الوقاية وكيفية العالج منها، 

ورفع الوعي بقضايا صحية مختلفة. كام يهتم اإلعالم 

الصحي، بعرض قضايا القطاع الصحي، وإبراز النقاش 

سواء  مختلفة،  وزوايا  نظر  وجهات  من  تثريه،  الذي 

االجتامعية،  الحوارات  نتائج  نقابية،  مبطالب  تعلقت 

فيها،  واملتدخلني  الصحة  مهنيي  وآراء  مطالب  بسط 

وعرض وجهات النظر لألطراف املعنية.

ومن ضمن مجاالت عمل اإلعالم الصحي لفت انتباه 

احتياجات  إىل  املهنية  والقطاعات  القرار  صناع 

املواطنني، من حيث رصد الخصاص ومكامن النواقص 

باالنجازات  املنوه  دوره  جانب  إىل  الحلول،  واقرتاح 

واملكتسبات أو السبق يف انجازات يف القطاع الصحي.

ويكتيس اإلعالم الصحي دورا مهام، إذ أنه يساهم يف 

تشكيل الوعي الصحي من خالل رفع مستوى الثقافة 

الفرد، إىل جانب  الصحية، ما يؤثر إيجابيا عىل صحة 

متابعة املجهودات الوطنية املبذولة يف القطاع الصحي 

وتزويد القارئ باملعلومات املتوفرة أو املتوصل إليها أو 

هذا  ويف  بالقطاع.  املرتبطة  القضايا  مجمل  عن  بها 

الصدد، ينخرط اإلعالم الصحي يف التحذير من األوبئة 

للبدن  املدمرة  أو  السليمة  غري  الصحية  والسلوكات 

والصحة النفسية.

تقديم  عىل  مهمته  يف  الصحي  اإلعالم  عمل  ويستند 

عىل  التدريب  يف  للمساهمة  واملعلومات  اإلحصاءات 

السلوك الوقايئ. من جهة أخرى، يهتم اإلعالم الصحي 

بتتبع ما يستجد يف الطب والعلوم وتوثيقها ونرشها يف 

الصحية  الوعي باملشكالت  املعرفة ورفع  إطار تقديم 

للعمل عىل خفض حدتها.

للمواضيع  الصحي  اإلعالم  يتطرق  ذلك،  مع  وموازاة 

الصحية التي تشغل اهتامم املواطنني ومهنيي القطاع 

إىل  الرضورية،  والترشيعات  املناسبة  القرارات  التخاذ 

)نجاح  الناجحة  التجارب  عىل  الضوء  تسليط  جانب 

عملية زراعة الكبد- الكيل...(

طبية،  مبعلومات  القارئ  الصحي  اإلعالم  يزود  كام 

الصحي، مع  الحقل  العاملة يف  الجهات  مع  بالتعاون 

التنبيه إىل شكايات املواطنني ومهنيي الصحة )النقابات 

الصحية ... شكايات املواطنني من بعض املعامالت التي 

يجدون أنها يف حاجة إىل تصحيح(، إىل جانب بث روح 

خالل  من  واملجتمع،  األفراد  بني  واالطمئنان  التعاون 

العمليات  إلجراء  الطبية  املساعدات  طلبات  نرش 

الجراحية.

طرق مزاولة املهمة:

االستناد عىل الرباهني والحقائق واألدلة العلمية.  �

امتالك قواعد تواصلية وقيم صحية. �

املتعددة  � الصحي  اإلعالم  مصادر  عىل  االنفتاح 

مقارنة  عرب  للمعلومات  متكاملة  صورة  لتكوين 

املعطيات الواردة فيها.

انتقاء مصادر املعرفة الوقائية.  �

املصادر املتخصصة.  �

تحليل املعرفة الصحية واالهتامم باإلحصائيات. �

املشاركة اإليجابية يف األنشطة الصحية. �

غري  � األولية  األخبار  مع  وحياد  مبوضوعية  التعامل 

الوفيات  وحاالت  األوبئة  انتشار  أخبار  مع  املؤكدة 

واألخطاء الطبية.

املعلومات  � وسالمة  ودقتها  األخبار  صحة  تحرى 

لتكوين رأي  تهوين  أو  تهويل  الحقائق دون  ووضوح 

املثارة  واملوضوعات  بالوقائع  يتعلق  فيام  صائب 

واملشكالت القامئة.

التناول اإلعالمي دون الوقوع يف دائرة إثارة الرعب  �

والفزع بني الناس أو تشتيت أفكار وجهود املسؤولني 

تصيب  التي  املختلفة  لألحداث  التصدي  يف  الصحيني 

القطاع الصحي.

عزيزة غالم
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