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وأ ن , ضية ري عىل الطبيب أ ن حيرتم زمالء املهنة من غري ال طباء واملالاكت المت
يقدر دورمه يف عالج املريض والعناية هبم 

ن أ كرممك عند هللا اتقامك: )) قال تعاىل  ((  ا 

ال فضل لعريب عىل, الناس من أ دم وأ دم من تراب : ) ويف  احلديث الرشيف 

ال ابلتقوى, وال ل بيض عىل أ سود , أ جعمي  (  ا 
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واجبات الطبيب جتاه زمالءه➢
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مقدمة
فهذا الفن هو , نية ياته امله التعايش مع ال خرين والتعامل اجليد معهم فن من فنون الطبيب أ ثناء ح 

..مزجي من التواد والتسامح والعطاء وفوق لك هذا وذاك تقوى هللا 

ذا اراد أ ن ينجح يف, الطبيب اجليد والناحج هو اذلي يدرب نفسه عىل فن التعايش   حياته ا 

عىل لف ختصصاهتمذلكل جيب أ ن تقوم العالقة بني الطبيب وزمالء همنته مبخت, الشخصية واملهنية

.ال خوة واحملبة واال حرتام

ذلكل ترى فريق , هتم الطبيةتصاصاومن هنا يتاكفل ال طباء فامي بيهنم عىل رعاية حصة اجملمتع بتنوع اخ 

..توفيق هللا لحياة بعدمن ال طباء للوقاية وأ خرا للعالج ل جل مصلحة مريض تبعث فيه ال مل ل 



:  ومن القمي املهمة يه 
:ليه ة والقيام بعمةل ع قمي العمل امجلاعي واذلي تذوب فية الزنعات الفردية ليك يؤدي واجبات

القمي مبا يسمح بتقدمي ل معهم واحرتام هذهان الحيدث تناقضا او تقاطعا بني قمية الشخصية واملهنية وقمي من يعم. 1

.افضل اخلدمات الطبية للمرىض

ا يه هل مه أ سوايء ؟ هل مه مرىض ؟ م, عىل املرء ان يدرك حقائق معن يعمل معهم او من يتعامل معهم . 2

.......أ م تفاؤلية أ خالقيهتم وما يه اماكنيهتم وما يه نظرهتم للمرىض ؟  نظرة تشاؤمية 

.ا يف التعامل مع الاخرين وأ ن يدرك مدى قابلياته واماكنياته وحدوده" جيب ان يكون موضوعيا. 3

وقف الاخرين ح يف هممته النه يدرك ملكام ازداد فهم املرء للناس اذلين يتعامل معهم لكام اكن أ قرب للنجا. 4

.للهدف قرار املعني للوصولودوافعهم الختاذ موقف معني وكيف يس تطيع هو بدوره ان يقوم بأ ختاذ ال



هارات الرسيرية سابه مل وطالب الطب حيامن يدخل ىف مضامر العمل الطيب بعد اكامل دراس ته واكت 
هين اذلي عىل تكوين مواقف وقمي جديدة ذات صةل ابحلقل الطيب وامل " عليه ان يكون قادرا

.س يخوض غامر معهل فيه 

يمتزيوأ ن"أ يضا"قاميلالخرينأ ن  يعتقدانالوقتوبنفساذلاتيةبقميهيؤمنأ نعليهوجيب

الاحيانبعضويف.عاجملمتيفوأ مهيهتمقميهمواحرتامالاخرينمعالتعاملعىلالكبريةابلقابلية

حاةلأ مالءيبالطب عىلوجيبومدرس يهأ ساتذتهمهالطيباحلقليفمعهميتعاملمنيكون

.والاحرتامالعرفانمنعالية

أ تعاملأ نعل  وجيبمعتقداهتمعنالنظربغضاملهنةيفاخواينمهالعمليفزماليئوكذكل

.أ خرلزميمنأ حسبهليكأ حببهأ واملريضأ غريالوأ نمعييتعاملواأ نأ حبكاممعهم



:وتبىن أ السس الاخالقية لعالقة الطبيب بزمالئه عىل مايل 

:مبادئ أ الخالق الطبية أ الربعة واليت حتمك عالقة الطبيب مبريضه .   1

فوق لك اعتبار وتعطي الاس بقية يف حتديد تكل العالقةمصلحة املريض ويضع 

يفعل اخلري ملريضه وعدم الارضار بهفعىل الطبيب أ ن 

حيرتم اس تقالليتهوأ ن 

يامه جمتعه وأ ثناء ق يف لك جوانب معهل الطيب والصحي بل وحىت يف عالقته مب مبدأ  أ لعدل وأ ن يضمن 

ابجراء التجارب والبحوث الطبية

انب من جوانب لك جوهذه املبادئ جيب ان تكون حية يف مضري الطبيب وهاجسه ويس تحرضها يف .

ممارسة املهنة وحىت يف اخنراطه يف سكل التعلمي



املرىضجتاهيحالصح والسلوكابملرىضاالتصالهمارةالطبلكياتيفنتعملحنن.2

.بعضهممعالاطباءتعامليفالاخالقيةأ السستكونكيفنتعملالتخرجوبعد

جيبخاللهامنميراليتوالرسيريالاسايسالتعلميمراحلخاللومنعليهوالطالب

املامرساتوكذكلاملهينوالتعاملالعمليفالصحيحةالقميواكتسابمعرفةعليه

.القميهذهوتطبيقتعزيزوعليهاملهنةقدس يةتعكساليتالاخالقية



ميثلون بأ لنس بة هنمويلعب أ ساتذة أ لطب دور ًا مؤثر ًا وكبري ًا يف تنشأ ة طلبهتم لكو 

ري لفرتة طويةل بعد للطلبة مناذج جديرة بأ ن يقتدى هبا وحيذى حبذوها وقد ميتد هذا أ لتأ ث

عال يف طلبهتم فخترج هؤالء الطلبة وهنا جيب أ ن يدرك أ ساتذة أ لطب دورمه وتأ ثريمه أ ل

عالقة أ لطبيب لق بليس فقط فمي يتعلق بأ لعلوم وأ ملعرفة بل يف ممارسة أ لسلوك أ ملتع

مبريضه وزميهل وجممتعه



أ لصفات أ لشخصية للطبيب. 3

اليتالانسانيةيةللشخص امتدادويهحيملهاأ وهبايمتسكاليتالشخصيةالسامتبناءالطبطالبعىل

بعضأ و"أ حياانتنعكساملس تقبليفواليتوالاجامتعيةاملزنليةالنش ئةوعواملوراثيةعواملنتيجةتكونت

.واملهينالطيبسلوكهعىلالشئ

نتيجةالطالبكتس هباي اليتوالتقاليدالادابمع"اجيابيا"تفاعالالطبطالبخشصيةتتفاعلأ نفيجب

امحليدةالاخالقىلعنشأ  اذليفالطالب.وزمالئهوجممتعهمبريضهعالقتهحيددوبشلكالطبدلراس ته

عنوالابتعادةأ المانوأ داءالصدقولذلاتونكرانووفاءوأ مانةوايثارتضحيةمعالعاليةالانسانيةوالقمي

بالطهمنةممارسةأ دابمعينسجم"سلواكيسكلأ نعليهحري,والغشوادلوراناللفأ سلوب

.الاخالقية



أ الساتذة وأ لطلبة ؟,كيف تكون أ لعالقة بني أ الطباء وأ الطباء 

خوة يل أ و أ خ)معامةل بعضهم أ لبعض ك فراد أ الرسة الواحدة ليس ك صدقاء او غرابء . 1 (  واتسأ عترب زماليئ ا 

حرتام وعرفان بأ مجليل. 2 سأ قدم ل ساتذيت ماهو جدير هبم من من ا 

م دلى تعاملهم بأ ملرىضعىل أ الساتذة معامةل طالهبم بأ حرتام وأ ن يكونوا أ ملثل أ ذلي يقتدى هب. 3

ملهين أ لصحيحدة عن أ الخالق وأ لسلوك أ  عىل أ الساتذة عدم أ اللامتس من طالهبم أ ملشاركة يف ممارسات طبية بعي. 4

عتبارمه أ طباء أ ملس ت عىل أ لطلبة تويخ درجة عالية من السلوك أ الخاليق يف أ ملهنة وأ لتعمل . 5 قبل حسن أ لتعامل فامي واب 

سداء أ لنصح بعضهم لبعض  ته تتناىف وأ خالقوخصوص ا ملن اكنت سلوكي بيهنم ومد يد أ لعون وأ ملساعدة عند أ حلاجة وا 

أ ملرىضأ ملهنة وأ ملشاركة يف أ لربامج أ مجلاعية وأ ليت ختدم مسرية أ لطب وخدمة



:واجبات الطبيب جتاه زمالءه 

حسن الترصف مع زمالئه ومعاملهتم كام حيب أ ن يعاملوه به. 1

ذا اكن بقصد رصف الناس عنه او حلسد مقيت. 2 كن    ول. جتنب النقد املبارش للزميل أ مام املريض خاصة ا 

يمت ذكل ابلنقد العلمي املهنجي الزنيه بعيدا عن املرىض

التعامل  احلسن مع الزمالء من ال داين واملذاهب اخملتلفة. 3

م وأ ن يقدر دورمه يف عالج املريض والعناية هب, عىل الطبيب أ ن حيرتم زمالء املهنة من غري ال طباء . 4

ىل اقىص الميني او اقىص اليسار, اال عتدال يف مجيع جوانب حياته املهنية . 5 فال يذهب ا 

التواضع مع زمالءه . 6

.بذل الوسع يف تعلمي الاطباء اذلين يعملون مضن فريقه الطيب أ و من مه حتت التدريب. 7



كيف تكون أ خالقيات التعامل بني أ فراد الفريق الصحي ؟

:تعريف

رفة واخلربة عيتأ لف الفريق الصحي من مجموعة من ال شخاص ذوي درجات خمتلفة من امل

واملهارة يتعاونون معا ويشرتكون يف الوصول ل هداف مشرتكة وحمددة



:اخلصائص ال ساس ية لعمل الفريق الصحي

ىل هدف مشرتك يربطهم سواي ويوجه نشاطهم1 .يشرتك ال عضاء يف التوصل ا 

افيذهيتوفر دلى لك عضو يف الفريق تفهم واحض للوظائف اليت س يقوم بتن 2

, ومه مجيعا يتحملون هتميسهم أ عضاء الفريق يف العمل وذكل بتبادل معرفهتم, وهماراهتم وخربا3

.مسؤولية نتاج معل الفريق

دارة أ فراده مكجموعة 4 .مس تقةلترتبط فعالية الفريق بقدرته عىل أ داء معهل وا 



الرعاية الطبية والعالقة بني املالاكت الطبية والصحية

"RELATIONSHIP CENTERED CARE "RCCالرعاية الصحية اليت حمورها العالقات

ف• جيابيةعالقاتوبناءالتفاعلعىلالطبيببقدرةاملفهومهذاويُعر  ال شخاصمنكبريةبكةش  معا 

SUCHMAN"الشامةلالصحيةالرعايةأ هدافال جناز A, 2002",

طارخارجاملعاجلالطبيبيتحركأ نجيبذلكل• ش بكةناءلب املريضمعال ساس يةالعالقةا 

رعايةتقدميأ جلمنةاخملتلفاجملمتعيةواجلهاتاملريضوعائةلوالصحيةالطبيةاملالاكتمععالقات

PLATT"أ فضلحصيةنتاجئعىلواحلصولممتزيةحصية FW, 1999".



عنفضالً ريضاملمنظورالاعتباربنظراملريضحمورهااليتالطبيةاملقابةلمفهومويأ خذ•

لبناءالزمالالاهامتميعريالاملفهومهذاأ نا ىلتشريادلراساتولكن.الطبيبمنظور

الطبية,املامرسةيف"املريض–الطبيب"الثنايئاال طارخارجواال نسانيةالشخصيةالعالقات

ىليؤديمما BEACH"املهنةمبامرسةتقدمهمعالطبيبدلىواملواساةالتعاطفهمارةتدهورا 

MC, INUI T, 2006".

عالقاتبناءريتأ ثمعقالعالقاتحمورهااليتالصحيةالرعايةمفهوميوحضحنييف•

جيابية الصحيةالرعايةنتاجئحتسنعىلال خرينمعا 



ىل  أ ربعأ ن حمور ممارسة الطب هو العالقات اال نسانية الواسعة  ة مبادئ املستندة  ا 
"SOPHIE SOKLARIDIS, 2016

املريضرعايةيفاملشاركنيبنياال جيابيةالعالقةبناء(1)

للمريضاملعاجلةاجملموعةبنيالطيبةواملشاعرالود  يسودهابيئةخلق(2)

ال عضاءبنياملتبادلابلتأ ثريالعالقاتبيئةتمتزيأ نجيب(3)

ال عضاءبنيالنبيةلالقميالعالقاتتُعززأ نجيب(4)



صحية للفرد املريض  الرعاية ال وهناك أ ربع مجموعات حيتاج الطبيب بناء العالقات معها يف أ ثناء تقدمي

BEACH MC, 2006واجملمتع                                                        

مهنج املقابةل اليت ويه  حمور العالقات اجلوهرية, ومبعايري تنسجم و : عالقة الطبيب ابملريض.1

ت الصحية املالاكحمورها املريض,  وفهيا يكون املريض مركز الاهامتم, ويأ يت ال طباء و 

والساندة ال خرى ابملرتبة الثانية من ال مهية

مجيعوتشملرد؛الفاملريضرعايةيفاملشاركةوالصحيةالطبيةاملالاكتمعالطبيبعالقة.2

النفس ينيعاجلنيواملالتغذية,واختصايصوالصيادةل,املمرضات,وحدمه؛ال طباءوليساملالاكت

.الصحيةسةاملؤس يفالعاملنيومجيعواحلرفيني,واال دارينيوالطبيعينيوالاجامتعيني



ىل  الفوىض يف املؤسسات الصحية والارتب والغموض, اكويؤدي اضطراب هذه العالقة  ا 

ال مؤثر يبني أ مهية هناك مثوتضارب التوجهيات اليت يسمعها املرىض من ال طباء املرشفني, 

 :العمل كفريق معل مشرتك, معاانة أ رمةل توىف زوهجا الشاب ابلرسطان

ال خبارمهئةل,العامعلقاءعقدال طباءمنُطلبالانعاش,ردهةيفحمترضرقودمنال خريةال ايميف

مناطباء,ال  للقاءحباجةلس نا:وقالتال طباءمقابةلزوجتهرفضتولكن.الصحيةحالتهحراجة حيتاجوا 

يتحدثونالاكنواازوهجيزوروناذلينال طباءخمتلفأ نتؤكدأ نأ رادتوهبذا.بيهنمفامياللقاءال طباء

.عدةأ طباءمنضةمتناقحىتأ ومتناسقةغريرسائلتلقتماوكثرياً البعض,بعضهما ىلابلفعل

ا جراءاتىلا  وأ دىحرية,يفالعائةلجعلماأ كرثهووصفتهاذليوالغموضالارتباكأ نواحلقيقة

,LEE"الصحيةالرعايةجودةوهددالتاكليفورفعوأ خطاء,ومطوةلزائدة T., 2010"



:اجملمتعمعالعالقة.3

املريضعائةلمعالعالقاتوتشملخيدمهاذلياجملمتعمعواسعةعالقاتالطبيبيبينأ نجيب

ال وسع,صحيالابجلانبالاهامتمجيبكام.ال خرىاجملمتعيادلمعومصادرهل,ادلامعةواجلهات

لصحةاملهددةعيةالاجامتللمخاطروالتصديالضيق,الطيبابجلانبالطبيباهامتمينحرصوال

عىلوالس يطرةالعامةابلصحةوالاهامتمالصحةلتحسنياجملمتعيةاملبادراتودمعواجملمتع,الفرد

.مهناوالوقايةال مراض



معالتعاملعىلابلتدربوذكلاال نسان,الطبيبعىلاحملافظةجيبذلكلصعبة,همنةالطب:اذلاتتطوير.4

وحماس بةاذلاتيةواملراقبةل,املقاب  لفهمالواعيوالانفتاحاذلاتتطويرعىلوالرتكزيالعمل,ضغوطوحتملالصعبةاملواقف

لتقدميوالسعياش,واال نعالطوارئردهاتيفالعملوالس اميمتوترجووسطالعملعنالناجتاال حباطلتقليلالنفس,

ىلتستندواليتالصعبةالظروفيفاملس توىعاليةرعاية :ا 

الطبيفاال نسانيةمفهوملتعميقتدريبيةدورات•

MINDFUL"ملرضاهرعايتهعىلوتأ ثريهاومشاعرهل فاكرهالطبيبادراك• PRACTICE"

التطويربفعالياتابملشاركةالصحيةالرعايةيفاملعتادةال مناطتطبيقوليساملعرفةزايدةيفوالرغبةمعلوماتهحتديث•

املس متر,الطيبوالتعلمياملس تداماملهين



وذوهيماملرىضمعةاال جيابيالعالقاتش بكةلبناءال ساساحملركيهاليتاذلاتمعوالتصاحل•

تمنيةمنطبيبال يمتكنالدوهناومناس متراريهتا,عىلوالعملواجملمتعالصحيةواملالاكت

متعاونوفريقبريةك مجموعةيففاعالً جزءيصبحوأ نالعالقات,حمورهااليتالطبيةاملامرسة

.كفوءةحصيةلرعاية



الرعايةاس تعاملينبغيواجملمتعواملرىضالصحيةواملالاكتبيهنمفاميال طباءعالقاتولمتتني.5

MOBILE"احلديثةالتواصلأ هجزةعرباملنقوةلالصحية HEALTH; M HEALTH""; CIPRESSO,

P., 2012 ADIBI, ومبيوتروالكابدوال ياذلكيةالهواتفابس تعامليعينحديثمصطلح"2015

املعلوماتهيافوتنتقلاال لكرتونية,الصحةخدماتمنجانبوهوالصحة,يفاذلكيةوالساعات

وتزويدال فراد,و اجملمتع,حصةعناملعلوماتمجعوتشمل:احلديثةالتواصلتقنياتبوساطة

أ هجزةبربطوذكلةاحليويفعالياهتممراقبةمثل"املرىضورعايةابملعلوماتوالباحثنيال طباء

.بعدعنالصحيةوالرعاية"اذليكابلهاتفمراقبة




