
  تخدام السليم لنظام الصحة العامةا�س 
   .رؤية طبيب أطفال الرعاية الصحية ا�ولية

    
Abdulrazzak.Pediatra Atencion Primaria Hussein Traductor:Maged 

  

ا�ستخدام السليم عن   نتحدثُ النص  ھذا وجيزة في فترةٍ عونا لِ دَ 
ل ل.سرة في رعاية اواستعادة الدور الفعّ  ا�سباني للنظام الصحي
الھم ، طفال �طفاأطباء كالقضية  تھمنا  إن ھذه .صحة أطفالھم 

  :المعنية الجھات يستحق النظر فيه من قبل جميع  بانه ونحن نعتقد
   .المسؤلة سر والمھنيين الصحيين وا=دارة الصحيةا�ُ 

قليلة على البيئة التي � بد من القاء نظرات الموضوع لتأطير 
 على أساس تحقيق الكمال . ومستھلكٌ  سريعٌ  عالمٌ  إنه.نعيش فيھا

با�ستھGك المواد ذات الصلة  شكل سريعية وبلوغ بالرفاھ في
في .سلعة اخرى لGستھGك ةالصحصبح ت، وحيث الخ الخ والتسلية 

 حيثالصبر والتضحية والجھد والمثابرة ،ينفع ھذا النموذج � 
الحياة اليومية ، حتى ولو كانت اوضاع  حل جد صعوبة فيوت

   .مشاكل بسيطة وعابرة
 امام ية تضعنابإن التر.يست سھلةونحن نعلم أن ا�بوة وا�مومة ل

يوفر لنا أيضا إنجازات صعوبات ، وتحديات وجديدة ، مسؤوليات 
مرض ، فإن البظھورالروتينية تتغير الحياة عندما  .سرور ھامة و

 بحثن  عندئذ، اوغير مرغوب فيھ ثيراً ك يعانتوتيرة الحياة اليومية 
   .عن حلول سريعة

مشاكل ببقلق كيف يأتون الينا حظ نG الخدمات الصحية مراكز من
أخرى ومرة إننا مرارا وتكرارا ، على الرغم من  حتى ،غير مھمة

معلومات عن التطور المتوقع الكرر نفس المسار من العمل ونقل ن
    . في أعراض ا�مراض الشائعة
عات غير واقعية حول مسار مرات عديدة اSباء لديھم توق

الخدمات الصحية ، أو البدء عة إلى رأن المسا ونعتقدي .المرض
ايقافه ، أو  هتقصيرمحدد يمكن أن تغير مسار المرض ، في عGج 
يخشون  ايضاً  يثح المرضية تجاھل أكثر ا�عراضرغم  بسرعة

تركھا لتفعل و ھاماحتروالتي يجب إ ةالمتوقع آليات الجسم الطبيعية 



 لوثالت الحمى ، على سبيل المثال ، ھو استجابة لمكافحة .نشاطھا
خافضات الحرارة يساعد على تحسين أعراض  ن تناولإ.وا�لتھاب

� لكن وعدم الراحة وخفض درجة الحرارة إلى حد أكبر أو أقل ، 
عدة أيام في معظم  في مسارهيستمر  ذيالمرض ، واليقتلوا 
ستخدم فقط عند يأن ينبغي   لحرارةاخافض فإن  لذلك .الوقت

    ..)الخ.، الخ يةوعكة صح، ومرتفعة حرارة(الضرورة 
 مثGً  اخرى متكررة مشاكل ن عدةعننا قوله ابإمكالشيء نفس 

، والتي تسبب قلق كبير بين أفراد ا�سرة والتقيؤ ا=سھال ،السعال 
في مرحلة الطفولة أو  حا�ت طبيعية ، أو أن تعتبر ا�مناء و

وا�مھات ، في بعض يبدو كما لو كان اSباء   .كأمراض  المراھق
حاجة إلى ب مثقة لرعاية أبنائھم ، وھالو � يملكون المقدرة ت الحا�

كل من ا=جراءات والرعاية التي الشھادة الGزمة ل طبيب كي يصدرَ 
تم أو   من قبل بالفعل وھاھداشقد حا�ت ھا في مواجھة نسيفعلو

   .تدريبھم عليھا
رؤية اخرٮتبرز في مواجھة ا�وضاع النفسية وا�جتماعية 

حا�ت التوتر أو الصراعات داخل ا�سرة والسلوك ، او عن مقاومة 
في بعض  الحا�ت  إن ا�ستشارة التي يطلبوھا  .الخ أو البيئة ، الخ
=جراء تقييم من قبل فرق الصحة العقلية  طاً صبح شرمننا تتحول وت

على مسار عمل لمواقف الحياة اليومية ، ھھم ويوجلتقديم المشورة 
 من بد�ً ال الطبي حل في المج يحتاج الى وكأن كل شيء قد

   .الحس السليم يقول ستماع إلى ماا�
زيارات  ولدا�عتماد على الخدمات الصحية تستخدام و�ا ائةن اسإ

طلب الزيارات الصحية ، وبالتالي ، فإن  الخدماتمن متعددة 
 ا�نتظار بسببخلق ا=حباط في ا�سر سي وھذاتزايد بشكل م سيكون

في قسم  ا�حيان بعضو،  لفترة طويلة في عيادة طبيب ا�طفال
الغير  للسلوك العنيفالصاعق ھذا ھو ففورا ودون مبرر  .الطوارئ
   .ضد العاملين في مجال الصحة مقبول

وجود القليل ليشعرون با�حباط من قبل  المھنيين من جھة أخرى
في ظل ھذه الظروف والوقت لمعالجة قضايا أكثر أھمية ،  من

   .معالجتھا بشكل صحيح� يمكن   لGكتظاظ



  
داخل ا�سرة التي ينبغي  دعو المجتمع لرفع مستوى الوعي ونحن ن

أن توفر معظم الرعاية الصحية ، وبناء على مبادرة من اSباء 
  كلإدارة المشا فيالفّعال دور الوا�مھات ، �ستعادة 

   .أطفالھم  الصحية
في الرعاية التي  واثقي وأنسر على تغيير موقفھم نشجع ا�ُ  ونحن

المعرفة يقدمونھا ، والتي في معظم الحا�ت يتم تلخيصھا في 
 وغير ذلك الكثير ، الكثير من الحبالطبيعي  والمسار ا�ساسية
   .لمرافقة المرض والحنان

في رعايتھم ، م معرفة كاملة عندھآبائھم ا�طفال بأن يتعلم ا�طفال 
كيفية التعامل مع المشاكل  واتعلميأكثر استقGلية ، و وايكونسو

فعل بعد نماذا  ونعرفي سوف.سلمي وآمن، طبيعيبشكل الصحية 
لجرح ، والنظام الغذائي السليم طفيف ، وكيفية التئام االانخفاض 

 ونعلمتسوف يو . القيء وا�سھال ، وكيفية التعامل مع الحمى عند
 أسلحة قليلة للتغلب نالديحيث أيضا أن ھناك مشاكل أخرى ل.طفال 

مثل  ةيوجد أعراض مزعج حيثنز�ت البرد ، كبصبر  عليھا
    .افرازات الجھاز التنفسي والسعال

على نشر الحمGت التي تشجع على  الصحية كما نشجع السلطات
اكتساب  فيوتعليم السكان في ا�ستخدام السليم للخدمات الصحية 

ز ، وبطبيعة الحال ، من أجل تعزيالصحية عادات وأنماط الحياةال
    .نفسھم�الثقة في الرعاية المقدمة 

رضي لمُ أساس للتعايش ا ولعاملين في مجال الصحة ھلحترام �اإن 
 مھنة يبقدر ما ھ ، في مھنةٍ  مناسبةرعاية صحية بسمح يحيث 

بين  عGقة متناغمةي في العمل الطبھو تهِ زاوي حجرُ  نإ، و اختيارية
   .العائلة/المريض/الطبيب

ھكذا من اجل استمرار ،إنھا مسؤولية الجميع انجازه بالتعاون
  . فلنحافظ عليه إن رعايته تعني رعايتنا. نظامنا الصحي

 
 
 



 


