18/10/2013انعذد60121 :

حضور الطبيب يريح المريض
يالن يكٙ
ٚشٓذ انطتّ انٕٛو تطٕساً تمُٛبً كجٛشأً ،تكثش انذساسبد ٔانجسٕث انعهًٛخ ثغٛخ تطٕٚش سجم انتشخٛض
ٔانعالج .غٛش أٌ انذساسبد انعبنًٛخ تهسظ َمظبً ف ٙانذعى انعبطف ٙنهًشٚغٔ ،ف ٙانتٕاطم اإلَسبَ ٙثٍٛ
األطجبء ٔانًشػٗٔ .تسدم انعاللخ ث ٍٛانطجٛت ٔانًشٚغ تغٛشاد عذح عهٗ انًستٕٖ اإلَسبَ ،ٙإر ٚستجذل
يفٕٓو سعبٚخ انًشٚغ ٔاالعتُبء ثّ ثإداسح انًشعٚٔ ،ستجذل فٍ اإلطغبء إنٗ انًشٚغ ثبألخٓضح
انتكُٕنٕخٛخ ،فٛتسّٕل انًشٚغ ثبنتبن ،ٙف ٙثعغ انسبالد ،إنٗ يهف إنكتشَٔ ٙعهٗ شبشخ زبسٕة.
ٕٚخت ْزا انٕالعٔ ،فك انذكتٕسح كبسٔل تبٚهٕس يٍ «كهٛخ انتًشٚغ ٔانذساسبد انظسٛخ ف ٙخبيعخ خٕسج
تبٌٔ» ،سفع انٕع ٙف ٙشأٌ انُٕاز ٙاإلَسبَٛخ ف ٙانطت ٔعذو إًْبنٓب ،خظٕطبً أٌ دساسبد عذح تج ٍٛأٌ
انتعبطف يع انًشٚغ ٔاإلطغبء إنٚ ّٛسبعذاٌ عهٗ تسسٍ طسخ انًشٚغ ٔانشفبء .
تُمم تبٚهٕس ،خالل انُذٔح انعهًٛخ انتَ ٙظًٓب «ثشَبيح سهٛى انسض نألخاللٛبد اإلزٛبئٛخ ٔاالزتشاف»،
أيس ،ف« ٙانًشكض انطج ٙف ٙاندبيعخ األيٛشكٛخ» ف ٙثٛشٔد ،شٓبداد ثعغ انًشػٗ انزٚ ٍٚستبخٌٕ
سثًب ف ٙثعغ األزٛبٌ إنٗ انتكهى يع انطجٛت نخًس دلبئك ،أٔ إنٗ تعبطف انطجٛت يع آاليٓى ٔاإلطغبء
إنٗ لظتٓى ،إنٗ أٌ ٚاليس انطجٛت سٔزٓى كًب ٚفسض خسذْى ٔأيشاػٓى انفٛضٕٚنٕخٛخ.
ٚمتشٌ انطتٔ ،فك تبٚهٕس ،ثفؼبئم عذح ال ًٚكٍ االستغُبء عُٓب :انظذق ،انتٕاػع ،انتعبطف ،االزتشاو،
انعذانخ ،انًسبَذح ،انشأفخٔ ..غٛشْبٚ .مٕل انطجٛت فهذشتب ٍٚإٌ «أْى يب ًٚكٍ أٌ أٔفشِ نهًشٚغ ْٕ أَب
ٔكٛف نسؼٕس٘ أٌ ٚشٚر انًشٚغ ٔٚشف». ّٛ
ف ٙانًمبثمٚ ،طشذ انجعغ تسبؤالد ف ٙشأٌ إيكبَٛخ تعهٛى األخالق ٔلٛى انتعبطف ٔاالزتشاو نطالة كهٛبد
انطت ،فٓم ًٚكٍ تذسٚس انمٛى عهٗ غشاس دساسخ انًٕاد انجٕٛنٕخٛخ ٔانفٛضٕٚنٕخٛخ؟ ْٔم تتٕافك انكفبءح
انعهًٛخ يع انمٛى األخاللٛخ؟
ٚتدّ تعهٛى انطتٔ ،فك انطجٛت انهٛتٕاَ ٙثشَبسد نٌَٕ ،سٕ اعتجبس األشخبص يدًٕعخ يٍ انعٕايم
انجٕٛنٕخٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ،أٔ يٍ األعؼبء غٛش انسهًٛخ ،فٛستخذو انطجٛت األخٓضح انًعمذح نٛسدم اكتشبفبد
يثٛشحٚٔ .ستبج تعضٚض انمٛى األخاللٛخ عُذ انتاليزحٔ ،فك تبٚهٕس ،إنٗ االعتشاف ثأٌ انتعبطف ٔانًعبيهخ
انسسُخ يع انًشٚغ ًْب يٓبسح ٚدت تعهًٓٛب عجش ثشايح ٔيُبْح دساسٛخٚٔ .عتجش سهٕن األسبتزح ،خالل
يًبسسخ انًُٓخًَٕ ،رخبً ٚستز ّٚانطالة ،نزا يٍ انًٓى أٌ ٚشكم األسبتزح لذٔح نهتاليٛز ف ٙيًبسسبتٓى
األخاللٛخ يع انًشػٗٔ .ال تتعبسع انكفبءح انًُٓٛخ يع انتعبطف ٔانشأفخ ،خظٕطبً أٌ يًبسسخ انطت ال
تشتكض عهٗ «يبرا َفعم ،ثم عهٗ انطشٚمخ انت ٙتظجغ أفعبنُب»ٚٔ .زكش انًتخظض ف ٙاألخاللٛبد انطجٛخ

إديٌٕ ثهٛغش ُٕٚأٌ «يُٓخ انطت ال تُسظش ثأٌ َكٌٕ يتخظظٔ ٍٛكفٕئ ٍٛثم أٌ َستخذو يٓبساتُب فٙ
خذيخ زبخبد انًشػٗ».
نى ٚعذ انًشٚغ ،انٕٛو ،ف ٙاألَظًخ انظسٛخ يتهمٛبً فسست ثم أطجر نّ دٔس ف ٙاختٛبس انعالج ٔيتبثعتّ،
ٔف ٙطشذ األسئهخٔ .تشذد انًعبٛٚش األخاللٛخ انطجٛخ عهٗ ازتشاو لٛى انًشٚغ ٔزبخبتّ ٔػعفّ ٔزمٕلّ فٙ
انذعى انعبطفٔ ٙتخفٛف انخٕف ٔانمهكٔ ،ف ٙانسظٕل عهٗ انًعهٕيبد ٔانتٕاطم يع انطجٛت ٔيشبسكخ
انعبئهخ ٔاألطذلبء .
ٕٚاخّ انُظبو انظس ٙف ٙنجُبٌٔ ،فك يذٚشح ثشَبيح «سهٛى انسض نألخاللٛبد األزٛبئٛخ ٔاالزتشاف»
انذكتٕسح تبنٛب عشأ٘ ،انتسذٚبد عُٓٛب انتٕٚ ٙاخٓٓب انطت ف ٙانعبنى ،خظٕطبً أٌ إدساج يفبْٛى
األخاللٛبد انطجٛخ يب صال زذٚثبً ف ٙنجُبٌ .فٛستبج طالة كهٛبد انطت إنٗ يضٚذ يٍ انجشايح ٔيٍ ٔسش
انعًم نشفع انٕع ٙف ٙشأٌ انًعبٛٚش األخاللٛخ َسٕ طت أكثش إَسبَٛخ .
ٚزكش انجشٔفسٕس ف« ٙخبيعخ ستبَفٕسد» اثشاْبو فشخٓٛس ثأٌ «أْى إَدبص طج ٙف ٙانسُٕاد انًمجهخ ْٕ
لذسح انٛذ اإلَسبَٛخ عهٗ تٕفٛش انشازخ نهًشٚغٔ ،عهٗ انتشخٛض ٔانعالج».

