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 الطبيب واالنسانية

المعنى اعطى للطبيب هذا و (اإلنسانية)اول مايتبادر الى الذهن عند سماع كلمة طبيب هو معنى ان 

                                                                                           السباب عديدة اهمها :او التصق به 

 ت وتخليصهم من االمهم واوجاعهم .                        مصابين من براثن المولاوانقاذ المرضى قيام االطباء بـ 1

                                                      والعقلية.الجسمية  مفي اسوأ احواله ىضلمرل األطباءـ تحمل 2

                                                     عدوا.كل انسان بحاجة الى اسعافه حتى ولو كان ل األطباءـ معالجة 3

                   .                         يتةالخطيرة والممـ اقدام االطباء على العمل في وسط االمراض االنتقالية والمعدية 4

                                                              المعالجة.في الترتيب االخير عند تي أي األطباءدى لـ الربح المادي  5

 م والتجارب العلمية في المختبرات .                                                   في سبيل العل االطباء ةـ تضحي6

سنوات من التعب  يقاسينذر نفسه لخدمة الناس ولكي يصل الى هدفه بان الطبيب شخص  اي 

 اعصاب،رهاق في هذا العمل من جهد وا عالوة على ما الدراسة،والحرمان والجهد المتواصل اثناء 

  مرضاه.كل وقته في سبيل ب يضحيالجندي المجهول الصامت الهادئ الذي لذا فهو 

 

تتعلق باالنسانية كبعض الحوادث  عدم اتهام االطباء بعدم االنسانية بسبب اشياء اليتوجب وعليه 

                                                            - مثال:ب وتربك اعماله صغيرة التي ترهق الطبياليومية ال

       ـ اللجوء الى الطبيب  للتعرف على بعض اسرار المرضى لغايات خاصة .                           1

                                                        ـ الطلب من الطبيب تقارير طبية مغايرة للحقيقة .        2

               مراجعة الطبيب واستدعائه في غير الحاالت المستعجلة .                                  ـ 3

للحصول على االجازات المرضية لقضاء اشغال  الطبيبعلى  من الموظفين شديدال ضغطالـ  4

                .        االجازات االعتيادية في مثل هذه الحاالت ن للموظفين الحصول علىخاصة بهم بينما يمك

ـ الطلب من الطبيب بعد االنتهاء من فحص المريض ان يفحص المرافقين له واقاربه لألستفادة  5

                                                                      من فرصة وجود الطبيب الفاحص .                                                        

 

 

ن في دائرة ضيقة يالراحة وموجود يان االطباء على اختالف اختصاصاتهم اناس مسلوباي       

من العمل المتوتر وتبقى اعصابهم متحفزة نتيجة لتطور سير المرض في مرضاهم حيث لوحظ في 

الطباء يصابون بالقرحة الهضمية والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم االحصائيات العالمية ان ا

 .       اب المهن االخرىمن اصح أكثر

بين الحين واالخر بوادر تدل على عدم الثقة باالطباء والتفكك في سلوكهم او  هرتظننكر بأنه  الو   

تخلو من  وال يظهر هذا الشك والتذمر بدون سبب مع ان هذه االقاويل ايضا ال التذمر من معاملتهم

حيث ان اقلية ضئيلة من  الغالب،هو  حمى التحامل على االطباء فيها من التهويل ماأن و المبالغات.

                                                                                                                                 والمدنية.االطباء يسيئون الى مهنتهم كبقية المهن فيقعون تحت طائلة القوانين الدينية واالخالقية 
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                                                       السلوك الطبي 

الطباء ان يلتزموا على ايحتم لذا  حلقة اتصال بين الطبيب ومن حولهتعد  السلوكية الطبية ان 

 -تشمل عالقة االطباء بـ  :بضوابط تقرر مدى نجاحهم في اداء مهنتهم وهذه الضوابط 

 ـ مرضاهم . 1

 ـ زمالئهم . 2

 . بلدة في الاعاـ القوانين المر 3

 ـ العناصر الصحية المساعدة . 4

 المجتمع وتقاليده .عادات ـ  5

 ـ التعليم الطبي .  6

 

 :رضاه عالقة الطبيب بم

الطبيب االهتمام والعناية ان عالقة الطبيب بالمريض عالقة انسانية وقانونية حتمت على         

 منفعة،بالمريض مادام في حمى مرضه على ان التستند هذه العناية على جاه او سلطان او قربى او 

 وشخصيته.وسلوك الطبيب مع مرضاه دليل على اخالقه 

م عليها الطبابة لذا يجب والمبادئ التي تق أحدع المرضى هو مان العالقة االنسانية والتعاطف         

 المريض.الطبيب ملتزما تجاه مريضه بحيث يستحق الثقة التي اوالها له  ان يكون

لذلك يجب على الطبيب ان يحسن استقبال مرضاه واالستماع لشكواهم بجدية ويظهر لهم         

سهل المعشر مراعيا شعور واحاسيس  يشاركهم االمهم وان يكون متفائال محبا للحياةوعطفه 

ير في مقاومة جسم المريض للمرض واختصار زمن شفائه الصفات لها وقعها الكبمرضاه وهذه 

 .بأن الطبيب مسؤول عن العناية بالمريض وليس شفائه والننسى 

يحق للطبيب الغضب من  على الطبيب ان يعتبر المريض انسانا غير عادي بحيث الو        

يحق للمريض اختيار الطبيب المعالج اال اذا كانت حيث المريض النه راجع غيره من االطباء ) 

رفض البقاء في ال يحق للطبيب ان يغضب من المريض النه والمعالجة في مستشفى رسمي ( 

 لحد من الحرية الشخصية للمريض( يحق للطبيب ا الاذ   المستشفى )

مصلحة المريض او الغضب والتقريع ، ولكن يجب االبتعاد عن كل ما من شأنه االضرار بو       

الواجب هو التوجيه واالرشاد والتوعية الصحية كنصح الطبيب لمريضه بالبقاء في المستشفى 

 ها .ئالكمال التحليالت المرضية ومعرفة النتائج واجراء العملية الجراحية على ضو

اونة للتغلب على المرض وقديما ان العالقة بين الطبيب والمريض هي نوع من الصداقة والمع       

عبر عنها الفيلسوف وطبيب االسالم الشيخ ابن سينا ، عندما كان يخاطب مرضاه بقوله : انظر انا 

وانت والمرض ثالثة فأذا عاونتني ووقفت بجانبي فنصبح اثنين والمرض وحده فنتغلب عليه ونقهره 

 ي وتتغلبان علي وال استطيع شفاؤك .واما اذا وقفت مع المرض فعندئذ تصبحان اثنين واكون وحد
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  :تتلخص بالتالي فهياهم النقاط التي ترتكز عليها عالقة الطبيب بالمريض  اما 

عناية طبية سواء تم  أحسنتوفير ـ قبول الطبيب القيام بالعناية بالمريض والتزامه ببذل الجهد في  1

 هاذلك شخصيا او باالستعانة باالختصاصيين كما ان للطبيب حق الخيار في تقديم خدماته لمن يريد

 الضرورة.سواء السباب مهنية او اسباب شخصية اال في حالة الطوارئ او حالة منه 

 

. واذا كان  الطبيب مبدئي بقبول العالج الذي يصفهه القبول المريض لطبيب يعالجه معناه اقرار ـ 2 

 اذا رفض المريض العالج يجب ان يثبت كتابيا ايضا االوالعالج  جراحيا يجب توثيق هذا القبول كتابيا 

 .المريض إلنقاذفي االحوال الضرورية التي يحق فيها للطبيب التدخل 

 إذاـ على الطبيب ان يصارح المريض بعلته ان طلب المريض ذلك وعليه ان يختار التعبير المناسب  3

 سليمة.كان المريض في حالة نفسية وعقلية 

يتجنب فيه ن ذلك المرض المميت الذي ستثنى مللمريض الحق في معرفة حقيقة مرضه يحيث ان 

ان  من واجب الطبيب له وليسفيلجأ الى اخبار االقرباء او المعيل مباشرة اخبار مريضه به  الطبيب

 .خطورة مرضه ال يقدركان المريض  إذالم يطلب المريض ذلك اال  إذايشرح الكثير من حقيقة مرضه 

تكون سببا في عرقلة حرية فيمليها عليه المريض يقوم الطبيب بخدماته تحت شروط  ـ يجب ان ال 4

يجوز للمريض التدخل في تقرير الظروف المناسبة او  تصرفه المهني وتؤثر في قراراته بحيث ال

   للمريض.صياغة تعابير الشهادة الطبية المعطاة 

وفي حالة استحالة الحياة فان مما  حيا.ـ الطبيب هو صاحب الكلمة في ان مريضه توفي او الزال  5

اطالة  الطائل وراؤه االغراق في المحافظة على الميت بوسائل االنعاش الن المطلوب هو بقاء الحياة ال

 الموت . 

وسط عائلي او اي وسط اخر ان يهتم بموضوع الوقاية لطبيب في حالة وجود المريض في ـ على ا 6

 مسؤولياتهم.بتقديم االرشادات الطبية ويضع المريض ومن حوله تجاه 

ان العالقة بين الطبيب ومريضه يجب ان تعتمد على ان تكون االتعاب ضمن االعراف والتقاليد  -7

ويجب ان تكون في حدود امكانيات  مسؤولة،الجهات الوالتعليمات المهنية المتفق عليها او الصادرة من 

 .المريض ومتناسبة مع الخدمة الطبية المقدمة

 

 

 

 

 ۞۞۞تمنياتي لكم بدوام الصحة والسالمة  مع ۞۞۞                    


