
 
لقاءلمكان : طفال األطبيب عيادة   

 مترجم المقال االفتتاحي :ماجد حسين عبد الرزاق طبيب اطفال في اآسترامادورا .اسبانيا

 رفاِقمثمرة مع  حوارات الجِلفي آل مرة يكلفنا المزيد .  وعدم التواصل العزلةأحيانا يبدو أننا نعيش في مملكة
 آل يوم ، على الرغم الذين نعالجهم وبطبيعة الحال مع المرضى ي العمل فئنا واطفالنا ، أصدقائنا وزمالحياتنا
 العم عنفي أحسن األحوال و  فضلابشكٍل  تلك العائالت عن زائدة معرفة  عندهم أطباء األطفالان  الغريب  من

غير ال االستخدام الىالذي يؤدي (ثقافة الفورية والع ، االندفا ضيق الوقت ، إن. مناًاآثر أو أقل قرباأل  عمالأو ابن 
 حقا ما ينبغي أن تبدو  عيادات اطباء االطفالُتبرز أن  ، المراتأآثر   نتجُت الذي، واالآتظاظ ") طوارئللالمالئم 

.  ًا للخالف وعدم التواصلمكان: كون تال   
 

بين العائالت  بيننا والمواجهات مهما في نشأة بعض  دورًالعبيالمراآز الصحية   خدماتعامل الوقت وتنظيمإن 
 نحن ، نعم ، أنفسنا. أن هذا ليس آل شيء أيضا عندهم حدس.  وهم يعرفون ذلك,وجهها لرعاية اطفالهم التي ن
 هم. الخ الخ الخ  وتسمياتبيتِه ، عصِهقيم ، وهامِهمع أوراء الطاولة األطباء ، هذا أو ذاك يجلس  ، نحن
قول لنا ما يحدث ي لبدأيلمقاطعة عندما ل قليًال االمر سيستغرق درك انتسر في آثير من األحيان اُأل.  جيداوناعرفي

استكشاف مجاالت جديدة  في بعض األحيان ليس من السهل هنحن ندرك أن. !! الكافي الوقتال نملكاننا . لهم
 - تعيش في الريف معتمدة على اآل الحليبسرةاعندما نواجه  للتربية والتهذيب  نماذج جديدة ايضاوللمعرفة 

 في آثيرا هم وآذلك نحن .الخضار او اسرة اخرى تصُل الينا للعيادة بعد التنزه واالبحار في االنترنت -بيضال
حاجة لوقف عقارب وبالتي هي مقدسة فرصة الآتشاف أن هناك بعض االستفسارات ال  عندنابعض األحيان

.  ، والعالم؟؟الساعة ، ولماذا ال  
 

 ونطور انشطتنا  المساحة التي نعمل فيهاتكون  عندما نعلن ونطلب بأن ربح ونفوزناألسر والمهنيين ،   جميعًا 
لقاء  إن.لتشخيصات  دون سابق إنذار ، وسوء الفهم من ابهاتفية ، وفتح األبواب مكالمات  بدون الطبية فضاًء

 الدموع وء حمراالعيون الم الغزو الحياة الخاصة وت تشوه العبارات السحرية أو  سوفالعديد من هذه الحاالت
.  هبغزار  

 
. نانيةاالاألبوية وسحق فرطة ،  الرؤية الم)عيادتنا(طرد من هذه المساحة  أن ُت وااليجابيوسيكون من الجيد
. سر والمهنييناُأل، من الجميع التواضع واإلخالص قبل آل شيء والتعاطف و ، النشط الفعَّالوزراعة االستماع  

 
 ألي عمل أساسًا في نفس الوقت ان يكون. الحوار والتفاهم المتبادل  وينشط شجع العيادة يجب ان تكون جوًا ي

. ب ولطافة لالشخاص الذين يطلبون االستشارة الطبية بتهذيالستقباليتم اطبي ، حيث   
 

مع و  بثقة وجها لوجهالنظرسماع بهدوء ، وال على التواصل عائالتلجميع ، مهنيين ولوسوف ييسر ذلك 
. للقاء امكان : كونت سعيادتناذلك لال والجودة وبالتالي سيكون األساس للتواصل الفعَّو. مصلحة مشروعة   

 
 آتشافاتهمتبادل اي وهم توقعات في أفضليستقصيآلباء واألمهات ، و االشكوك  ومخاوف ب شعر آان الطبيب يإذا

 اآلباء  طرِف مننعدام الثقة أنه القضاء على اوهذا من ش. يسهل التفاهم المتبادلهذا  إنالتي توصلوا إليها ،
 المصالح المشروعة اآتشاف ب   واالندهاشعجببال، واالستعاضة عنها " يعرفون الكثير"واألمهات الذين 

. طفالهم وأدى بهم للتحقيقأل  
 



العالج الموصى بلتزام الليؤدي تفاوض ، ألنه بهذه الطريقة ، في بعض األحيان ،يلطبيب أن يقترح وا بامكانو
ما  الوصفات الطبية ،)الرشتات (عدد أقل منبلمزيد من األدوات التخاذ قرارات سر الألعطي يو. ل بكثيربه  أفض

. المشاعر والكلمات والموسيقى والحرفب االنتباه حتى وسيكون . عدا الضرورية  
 

آثير  الغثيان في وتأتي العائالت مع الفرح والثقة والمبادرة في هذا اللقاء المثير ، الذي ، على الرغم من تكرار
 أن تنظر في ما  على اُالسِروينبغي. نتهي في آل مرة بشكل مختلفيطور وت ، ويلديمن األحيان ، هو جديد ، 

  في واالظهارأسئلةآ هاطرحل الشكوك من قبلل يسجتهداف ، وال مقدما للحصول على أتفكُرآل لقاء ، تريد من 
. أطفالهمل في تربية وتهذيب لفشماذا ال؟ ، القلق والخوف وا ، لهذه اللحظة  

 
، على حد آثيرًا نحن نعرُف المشاآل ، عنضل طريقة لحل المشاآل ، وقال أحدهم ذات مرة أن الحوار هو أف

، حيث " خاصة"الى لحظات لقاءاتنا وُِّل ونحجعلن أن فضلون من االربما يك. سواء األسر والمهنيين الصحيين
ويبقى يدور ويدورفي العزلة مملكة ال يهم آثيرا في وث الوقت يتجمد م ، حيحترم وال التواصل اللطيفتدفقي

أطباء األطفال  (جب عليناربما ي. هكذا سنخرج جميعًا من العيادة اغنياء واقوياء" .بائسةال "بهذه الدقائق الخارج
 عامًال اساسيًا لتسهيل لكي يكون هذا اللقاء مكانًا لطيفًا ، و العيادةوقتزيادة ة ي الحكوم للدوائرلمطالبةا)واألسر
. أن يكون طريقا للتعاون والنمو للجميععلم وفن ، وآالحقيقي ، الطب   

 
 


