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"اوعكاش ألاخطاء الطبيت في املضتشفياث الفلضطيييت على
ألاصرة واملجتمع ،دراصت مً وحهت هظر أصر الضحاًا في
حىىب الضفت الغربيت مً العام  2010لغاًت "2016

الباخث
مدمد عكت

مجلت حامعت فلضطين لألبداث والدراصاث  -املجلد الثامً  -العدد الثاوي ًىهيى 2018
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الممخص
هدفتالدراسةإلىال شؼمفأهـا ثةراالج مةميةالسلبية ،العع ةسةت،ال  لفهة
األ طةءالطبيةملىأسرالضحةية،كمعرفة أهـاالعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةف 

المج مةالفلسطيع ف جعكبالضفةالغربية .

كاس عةف البةحث بةلمعهج الكاف  كام مد المقةبلة الم عمقة ،كطبقت ملى العيعة
القادية،كبلغتس 18أسرةمةعتمفلثةراأل طةءالطبيةملىأحدأفرادهةسكاءبةلكفةةأك
العجزالجزا أكالعجزال ل ،ك لاتالدراسةإلىالع ةاجا ية :
1

مف مدـ كجكد ثقة ف المس شفيةت الكاقعة جعكب الضفة الغربية ف  قديـ العبلج

للمرضى ،حيث لحقهة سمعه غير مرضية كيع ةب أسر الضحةية القلؽ كال كؼ كال ك ر
معداضطرارهـار يةدهة ،كا ثةرالسلبيةلؤل طةءالطبية ع مدملىحجـال طأكعكمي ه،
كي لؼ أيضةن مف فرد 
ى
األسرة .

2

اف هعةؾ لثةر عفسية كاج مةمية  شمؿ جمية أفراد
ر ،حيث ى

االعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةف األسرةالفلسطيعيةجعكبالضفةالغربية عقسـ

إلىقسميفمهميف:جةعبمععكم  ،كل رمةدم،فإذاع جمفال طأالطب إمةقةجسدية
كفبحةجةإلىمسةمدةداامةأماعهيجبملىاألسرة كفيرممرضأكمسةمدلمسةعدة

ضحيةال طأالطب ممةيعمؿملىإرهةؽاألسرةمةديةنك حديدانإذا ةعتاألسرةمفذكم

بل  مف فريغأحدأفراداألسرةلمسةمدةاالبفالم ضررسكاءف دا ؿ
الد ؿالمحدكدفض ن
المعزؿأك ةرجهكيع مدهذاملىاألسرةذا هة،بحيثيضطرالمريضأكأسر هلمعةشدة

المؤسسةتالرسميةكغيرالرسميةل قديـمسةعدةلهة.
3

مبرافرادالعيعةمف االس يةءمفالمس شفيةتالعةمةكال ةاة،كهعةؾ ذمرمفقلة برة

أف كسةاؿ اإلمبلـ ال  قكـ بكاجبة هة  جةه الضحةية،
األطبةء العةمليف ف المس شفيةت ،ك ى
ك هميشم ذمالقرارف  شريةقةعكفيعمؿملى أميفضحةيةاأل طةءالطبية.

الكممات المفتاحية:اعع ةس،األ طةءالطبية،المس شفيةت،األسرة،المج مة،أسرالضحةية .
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Abstract
This study aims at revealing the most important negative social effects of
the medical errors on the families' victims. It also identifies the reactions of
those medical errors on the Palestinian community in the southern part of West
Bank.
The researcher used the descriptive methodology as well as the
structured interview with the victims and their families using a guide prepared
by the researcher. The study was conducted on a purposeful sample of (18)
families that have already been suffering from medical errors that led to death
and partial or total disability. Results of the study showed the following:
1) Lack of confidence in the hospitals situating in the south of WB with
respect to providing treatment for patients. Those hospitals have gained
unsatisfactory reputation. The victim families also feel anxious, scared
and tensed during medication period. The negative effect of the
medical errors depends on the size and quality of these errors. It also
varies from one individual to another, so there are psychological and
social effects disturbing all family members.
2) The consequences of medical errors in the Palestinian West Bank
familiesare divided into two important types: moral and physical.
Medical errorstriggers to physical disability that requires a long term
nursing or assistance to support the victim of medical error. This would
financially exhaust the low-income family in particular. Needless to
say, this family needs also to haveafree member of the same family to
look after the aggrieved son both inside and outside the home. As a
result, the patient or his family is forced to appeal to both formal and
informal institutions to provide support.
3) Subjects of the study show some resentment against public and private
hospitals since there are murmurings of inexperienced doctors working
in hospitals. They also claim that media which doesn't fulfill its duties
towards the victims. of decision makers should legislate a strict a law
on medical errors.

Keywords: Social impact, medical errors, hospitals, family, community, families
of the victims.
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مقدمة:
األ طةءالطبيةليستظةهرةمحليةبؿمش لةمةلمية عةع معهةجميةدكؿالعةلـبمة
فيهةالدكؿال  م لؾأعظمةاحيةم طكرة،كف المج مةالفلسطيع ليسهعةؾرقـدقيؽمف

حجـاأل طةءالطبيةف المؤسسةت الاحيةال ةاةكالعةمةف فلسطيف ،مةأعهليسهعةؾ
اكرة كاحدة لؤل طةء الطبية ف االدمةءات ال  ـ  قديمهة للهياة المس قلة لحقكؽ اإلعسةف
بحسبالماةدرالم لفة،كليسهعةؾ كثيؽلقضةيةاأل طةءالطبيةال  قةف المؤسسةت

الاحية الفلسطيعية العةمة كال ةاة سأم ال  قكـ المؤسسةت الاحية الفلسطيعية ب كثيؽ
األ طةءالطبيةال  قةفيهة  .
بعض قضةية األ طةء الطبية حر ت الرأم العةـ كالشةرع الفلسطيع  ،كدفعت ك ازرة
الاحةكعقةبةاالطبةءإلى ش يؿلجةف حقيؽللكقكؼملىحقيقةمةجرلف ا كعةاأل يرة
مف رارلؤل طةءالطبيةف بعضالمس شفيةتالفلسطيعية .
ال يكجد احاةاية رسمية  حدث مف األ طةء الطبية كماةدر األ طةء الطبية ال 
حدث ف المس شفيةت الفلسطيعية ال ةاة  عدد أىش ةلهة ،حيث إف قلة  برة بعض األطبةء
ك ةاةى إذا  ةف طبيبةن جديدان أك غير مؤهؿ أك ال يس طية ا قةف العمؿ ملى بعض األجهزة

أف إحدلأهـالمشة ؿال  ظهرف دمةكم
ايسةلمادرال طأالطب ،ك ى
الطبية ش ؿسببةنر ن
مسةءلةاألطبةءمدعيةن مفأ طةاهـالمهعيةه مسألةاالثبةتفةلمريضيجبمليهأفيثبت
كقكعال طأ،كأفيثبتكقكعالضرر،ثـيثبتمبلقةال طأبةلضرر،كأفهذاال طأهكالذم

أكقةذلؾالضرر،كأفهذاالضررمة ةفليقةلكالكقكعذلؾال طأ،كيظهرثقؿهذاالعبء

بش ؿ جل كمعقد ف ظؿ الاعكبة البةلغة ال

 عجـ مف إفةدات ال براء الذيف  دمكهـ

المح مة ،كهـ مف األطبةء ف  حميؿ زمبلاهـ ف المهعة أم عكع مف  أعكاع المسؤكلية لدل

إدالاهـبإف ةدا هـ.كقد كف ار مةتعفسيهلدلأهةل الضحةيةف المج مةالفلسطيع جراء
ال طأالطب كاثبة هأمةـالجهةتالمسؤكلة،ك بدأالمعةعةةاالج مةميةكالمج معيةمعدال كجهأك
الحةجةلزيةرةالطبيبفيبدأالمريضأكذكيهف البحثمفالطبيب اةحبالسمعةالمهعية

مهمة ةعتال لفةالمةديةلعبلجالمرضى .
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ادهةأكأايب بعجز
كيبقىال ك ر،كالقلؽ،كال كؼلدلالعةابلتال فقدتأحدأفر
ى

ل أكجزا ،جراءال طأالطب عحكالماداقيةالمهعيةأثعةء لق العبلجف إحدلالم ار ز
الاحيةك بقىمبلزمهلهـطيلةحية هـ .

مشكمة الدراسة:
سلط الدراسةالضكءملىظةهرة ؤرؽالمج مةالفلسطيع ال أابحتظةهرةيعةع 
معهةأفرادالمج مةبش ؿمةـكالمرضىبش ؿ ةص،كهعةؾضحةيةفقدكاحية هـأكأايبكا
و
بإمةقةت جزايةأكداامة،ك كجدال ثيرمفاألمثلةملىالضحةيةالذيفسقطكابسبباإلهمةؿ
كسكء ال قدير أك ضع ؼ ال فةءة ،فضةمت حقكقهـ مة اعكبة إ ضةع الطبيب للمسةءلة
الجعةايةكالمدعيةكمدـالقدرةملىإثبةتار ةبهال طأالطب .فةلحديثمفاأل طةءالطبيةف 

المج مة الفلسطيع أابح أم انر كاجبةن ،كضركرة بحثية ملحة ،كال سيمة بعد  زايد االدمةءات
كالش ةكلبكقكعأ طةءطبية،كال قايربحؽالمرضىف المس شفيةتال ةاةمعهةكالعةمة .

كف ظؿجدليةإطبلؽاألح ةـالمجردةمف قةريرطبية ثبتاحةكقكعمعظـهذه
األ طةء،كف  ضـالحسةسيةالقاكللمثؿهذهالقضية،فإفطرحمكضكعاأل طةءالطبية
ي طلبالم ةبعةللكقكؼملىحقيقةهذهالمسألة.ك مفمش لةالدراسةبةإلجةبةمفال سةؤؿ
الرايسا

 :

ما مدى انعكاس األخطاء الطبية في المستشفيات الفمسطينية عمى األُسرة والمجتمع ،مف
وجية نظر أسر الضحايا في جنوب الضفة الغربية مف العاـ  2010لغاية 2016؟
كي فرعمعهمدة سةؤالتفرمية ة

:

تساؤالت الدراسة:
 1مةه ا ثةراالج مةميةالسلبيةال  لفهةاأل طةءالطبيةملىأسرالضحةية؟
2

مة ه أهـ االعع ةسةت ال  لفهة األ طةء الطبية ملى األسرة الفلسطيعية ف جعكب

3

مةه أهـاالعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةملىالمج مةالفلسطيع ف جعكب

الضفةالغربية؟

الضفةالغربية؟
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أىداؼ الدراسة :
1
2

ال شؼ مف أهـ ا ثةر االج مةمية السلبية ال

 لفهة األ طةء الطبية ملى أسر

الضحةية.

ال عرؼ إلى أهـاالعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةملىاألسرةالفلسطيعية ف 
جعكبالضفةالغربية.

3

ال عرؼإلى أهـاالعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةملىالمج مةالفلسطيع ف 
جعكبالضفةالغربية.

أىمية الدراسة:
األىمية النظرية  :عد الدراسة الحةلية مرجعةن مهمةن للبةحثيف كالمه ميف بدراسة مكضكع

الدراسةكس كفمفإحدلالدراسةتالسةبقةف الم بةتالجةمعية .

األىمية التطبيقية :يس فيدمفع ةاجالدراسةأهةل الضحةيةكذلؾمف بلؿ قديـبعض

االس ار يجيةتال  سةمدهـف ال يؼمةالحيةةاالج مةميةبعدكقكعال طأالطب ،ك يفية
ال أهيؿ االج مةم للضحةية كمةابل هـ .كس قدـ ع ةاج الدراسة معةعةة أهةل الضحةية جراء
األ طةء الطبية للمسؤكليف  ال ةذ االجراءات االزمة للحد مف  لؾ األ طةء كمدـ  ارراهة،
كاطبلع المسؤكليف ف المؤسسةت الاحية كالمؤسسةت األهلية كالح كمية ملى أهـ ال حديةت
ال

 كاجه الضحةية كأهةليهـ سكاء  ةعت عفسية ،أك اج مةمية ،أك اق اةدية للحيلكلة دكف

ارراهة كالعمؿ ملى مراقبة المؤسسةت الاحية بش ؿ مس مر ،كاطبلع كسةاؿ اإلمبلـ ل قكـ

بكاجبهةاأل بلق ف عقؿكم ةبعةالقضةيةكمبلحقةالجعةة،ك عباةالرأمالعةـمفأجؿالعمؿ
ملىإابلحالمس شفيةتك ةدرهةالطب كاإلدارم،إلمةدةالثقةبةلمؤسسةتالاحيةمفقبؿ
أفرادالمج مةالمدركس .

تعريؼ المفاىيـ:
 انعكاس:

القدر الذم يسهـ به الكاقة المكضكم ف ال يفية ال ي جسد بهة كفيهة هذا المكقؼ

الذميغدككميةن،كمفثـذا ةنمدر ة،كال يفيةال يؤثرفيهة،كف مداهة،مكضكعاإلدراؾملى
الذاتال ال در هإالف مدلمبلق هةالجدليةال يع جمعهةممؿإبدام ،هكمرلة،أك
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م راية،مكضكمةبزاكيةمعيعة بيفالعبلقةالم بةدلةمفال أثركال أثيرالذميجةكزطرفيهإلىمة
يضمهمة ف كحدة الذات كالمكضكع ال

ه مكقؼ مة ،أك مكقؼ ضد ،ف ال حليؿ

العهةا .سمافكر 17:2008،

 الخط :
هك إ بلؿ الجةع معد  ارفه بكاجبةت الحيطة كالحذر ال

يفرضهة القةعكف ،كمدـ

حيلكل ه بعةنلذلؾدكفأفيفض إلىحدكثالع يجةاإلجراميةف حيف ةفذلؾف اس طةم ه
كمفكاجبه.سال لؼ،كسلطةف 35:1982،

 الخط الطبي:
طأ ش يا أك طأمعدات،أكسكءفهـاألكامرالطبية،يحدثع يجةالضررالذم
يقةملىالمريضبسببمدـقيةـالطبيبأكالمعةلجبة بةعاألاكؿالعلميةالقيةسية،أكع يجة
قاكرف ال برةكالمعرفةالعلميةأكاإلهمةؿأكال طأأكالسهك.سإبراهيـ 30:2009،

 المستشفيات في جنوب الضفة الغربية ( إجرائياً):
معشأة ذات مبعى مس قؿ ل قديـ الرمةية الاحية  ،كفر  دمةت إقةمة دا لية لمدة

شكهةتأكحةلةجسديةأك
للمرضىالذيفي ضعكفللعبلجمفاألمراضأكاإلاةبةتأكال ٌ
مقليةغيرسكية،أكف حةالتالكالدةكحضةعةالمكاليدكالمس كافةت،ك قكـب قديـال دمةت
و
كلمةؿ مفإدارة
األسةسيةللحةالتالطةراةكالععةيةالمر زةللمرضى،ك م ةالمس شفىبمس

الرمةيةالاحيةف م لؼ الميةديفالطبيةكالجراحية ،مةكيضـ المس شفى دمةتمسةعدة

مثؿالم برالسريرمكال اكيربةألشعةكالايدلة.

 األسرة:
معدمةعسمة لمةاألسرةأكعقرؤهةالعجداعكبةف معرفةمة ععيههذهال لمة،كل ف
الاعكبة ظهرمعدمةعحةكؿإيجةدايغةلمة ععيههذهال لمةف جملةمعبرة عبيرادقيقة.
فه ا حةدي ـع يجةاالس عداداتكالقدراتال ةمعةف الطبيعةالبشريةال  عزعإلىاالج مةع،

كه ضركرة ح مية لبقةء الجعس البشرم كاس مرار الكجكد االج مةم  .ك لعب األسرة دكرا
أسةسيةف سلكؾاألفرادبطريقةسكيةأكغيرسكيةمف بلؿالعمةذجال  ؤثرسلبةأكإيجةبة
ف  ربيةالعةشايف.س . ، Wool 1987: P11
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 المجتمع (إجرائي):
بلقية ،كيح رمكف
مجمكمة مف العةس ،ير بطكف معةن بةلعةدات ،كال قةليد ،كاألح ةـ األ ٌ

بعضهـ بعضة ،كيش ٌ لكف ف الح  ،أك القرية ،أك المديعة ال يعيشكف فيهة جزءان مف أجزاء

مةمية  ربط بيعهـ مجمكمة مف األف ةر ،ال
الحيةة االج ٌ

 علٌؽ بةلعديد مف مجةالت الحيةة

اةدية،كغيرهة،كيعدجزءانمفالكاقةاالج مةم ٌ المر بطف العةالةالكاحدة،أك
السيةسية،كاالق
ٌ
ٌ
ؾ يع مدملىالم ةفأم
م ةفالعمؿ،أكالمؤسسةال
قةسـ مش ر ه
ٌ
عليمية،كغيرهة،كيكجدبيعهـ ه

مةالماغرالذميعيشكففيه .
المج
ٌ

 الضحايا ( إجرائي ):
هـاألش ةصالذيف أايبكا أكق لكابسببمرضمعيفأكادمةأكحةدث أك طأ
طب دا ؿالمس شفيةتأكأحدالم ار زالاحيةأكالعيةداتالطبيةكهـ ةرجكفمعهةكليس

لهـمبلقةفيهةكالضحةية شمؿاإلاةبةتكحدكثمجز ل أكجزا أكحدكثكفيةت .

مجتمع الدراسة:
ي كفمج مةالدراسةمفجميةالضحةيةكأسرهـالذيفكقةمليهـال طأالطب كسبب

لهـإمةقةداامةأكجزايةأكسببلهـالكفةةف محةفظةتجعكبالضفةالغربيةسمحةفظة

ال ليؿكبيتلحـ ،كقد عذ رالحاكؿملىالعدداإلجمةل لهـبسببمدـ كثيؽ لؾالحةالت
مفقبؿك ازرةالاحةالفلسطيعية .

منيج الدراسة:
ـ االس عةعة بةلمعهج الكاف لكاؼ ك حليؿ اعع ةس األ طةء الطبية ملى األسرة
كالمج مة،كمعهجدراسةالحةلةالذممف بلله ـال عمؽف جمةالبيةعةتمفبعضالحةالت
للكقكؼملىا ثةرال  سببهةاأل طةءالطبيةملىأيسرةالضحية .

[]111

جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات  -اجمللد الثامن  -العدد الثاين يونيو 8102

مجاالت الدراسة:
 المجاؿ الجغرافي :محةفظةال ليؿكبيتلحـف جعكبالضفةالغربية .
 المجاؿ الزماني :بدأتالدراسةف شهر ةعكفأكؿ 2016كاع هتف شهرعيسةف
 .2017
 المجاؿ البشري:الضحةيةمفاأل طةءالطبيةكأسرهـ.

أداة الدراسة :
ـاالس عةعةبةلمقةبلةالم عمقةحيث ـمقةبلةمجمكمةمفالضحةيةكأيسرهـمف بلؿ
دليؿ ـإمدادهمفقبؿالبةحثمسبقةنبعدالرجكعللدراسةتالم اةكقةـالبةحثبعرضهملى

مجمكمةمفالمح ميفذكمال برةكأبدكامبلحظة هـككضعكا عديبل هـملىاألداةكقةـالبةحث

ب عديلهةحسبلراءالمح ميف .

عينة الدراسة:
اس دـالبةحثالعيعةالقاديةف جمةبيةعةتالدراسةكذلؾلاعكبةالكاكؿإلى ةفة
الضحةيةأكأيسرهـف أىمة فس عهـ،كبلغتالعيعةس 18أسرةمةعتمفاأل طةءالطبيةألحد

أفرادهةسكاءبةلكفةةأكالعجزالجزا أكالعجزال ل  .


اإلطار النظري:
ةفالدافةاألسةس كراءاه مةـالبعةاييفالكظيفيفبةل عظيـكمحةكالتال عظيرله،هك

العمؿ ملى حؿ مش بلت ال عظيمةت ك دميـ مكقفهة  ،ةاة بعد  راجة قكة األيطركحةت
كالمفةهيـال بلسي يةالسةبقة ،كملىالرغـمف لؾالعزمةال بريريةكاأليديكلكجيةل حليؿالبعةاييف
الكظيفييفلل عظيمةت،إالأفذلؾاليعع إع ةرالقيمةالعظريةال بيرةال قدمهةالبعةايكفف 
مجةؿ ال عظيمةت ال

 ع س اإلسهةـ العلم المكضكم  ،كف ذا ه  ع س الم طلبةت

المكضكميةلل عظيمةتاالج مةميةالمعةارة.سممر 126:1998،
كيعطلؽالكظيفيكفف  حليبل هـال عظيميةمف بلؿ أ يدكجكبار بةطمةمؿمةبعةمؿ
ل رل حقيؽالع يجةالمطلكبة،كيبرزال يةفالكظيف معد قعيفطرؽمعيعة م طلبةتسلك ية
ل حقيؽأهداؼأككظةاؼ،ك عدهذهالكظةاؼعقةطةن محكرية دكرحكلهةأىعسةؽالفعؿك ر ز
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مليهة،كيفسر"شيعكم"أهميةالمد ؿالبعةا الكظيف لدراسةال عظيمةتبقكله":إذاأردعةأف
عفسر ف رة أك حقيقة اج مةمية مف العةحية الكظيفية ،فسكؼ عحةكؿ  عرؼ مبلق هة بةلععةار
األي رلف المج مة ،ـ اكرهة عسؽم اؿلؤلجزاءالم سةعدةال ي كفللععارالمدركس
فيهع ةاج إيجةبيةبمععىأعهيجعؿمفالمم فلؤلعشطةاأل رلأف حدثأك بدمـاألش ةؿ

الثقةفيةأكاالج مةميةالم ررة".سبدر . 227:1990،
كال شؾ ف أف العبلقة بيف الطبيب كالمريض  سـ بعكع مف ال عقيد ،ذلؾ ألف أدكار
األطبةءكالمرضىكا لعبلقةتبيعهمةقدش لتمحكراه مةـال ثيرمفالبةحثيفف المجةالت
الطبيةالسكسيكلكجية،كمف بلؿال عمؽف ال حليؿالبعةا الكظيف ل لؾالعبلقةتي ضحأف
األداءالكظيف لمهعةالطبيبي طلبأفي م فمفال شؼملىجسـالمريض،كأفيحاؿ

ملىبعضالبيةعةتحكؿالمجةالتالسريةف حيةةالمريض،كملىالرغـمفأفهذايعدأم نار

محرمةن ف بعض البعةءات االج مةمية  ةاة ال قليدية ،كال يم ف إ ةحة  لؾ البيةعةت إال ف 
إطةرالعبلقةتكالابلتالكثيقة ةلركابطالزكجية،أكركابطالاداقة،كهذايشيرإلىمش لة

األدكاراالج مةميةكاراعالقيـكالمعةيير.سبدر . 69:1990،
أكضح "بةرسكعز" إسهةمةن م مي انز ف  فهـ ال عظيمةت المر بة مف  بلؿ عظري ه ف 

األعسةؽاالج مةميةال يبدكفيهة أثرهالكاضحبأف ةرمة سفيبرك"اميؿدكر ةيـ"ف  أ يد

الكظةاؼالمعيةرية ةلقيـكالمثؿف الحيةةاالج مةمية.سمبلـ 154:1994،

ي ضحأفبةرسكعزيعدمهعةالطب ح ةجف بعضاألحيةفإلىمبلقةتالجمةمة،كف 

أحيةفأ رل ح ةجإلىمبلقةتالمج مةال بير،كمفثـفةلعبلقةبيفالطبيبكالمريض قكـ
ملىأسةسالمالحةال  ر بطبعبلقةتالجمةمةكفقةن لمفهكـ" كعيز"،كذلؾألفهدفهمة–

الذميح ـ لؾالعبلقة– هكاحةالمريضكشفةؤهكملىالرغـمفذلؾفإفمبلقةالطبيب
بةلمريضيجبأف قكـملىر ةازمةمةذاتطةبةمج مع ،فةلمريضيجبأفيعدمبلق ه

بةلطبيب مبلقة  ااية ،كليست مبلقة اع شةر ،بمععى أف العبلقة  قكـ ملى أسةس أعه

مريضكليساديقةن .

كقد  اس فةد "بةرسكعز" بمة الحظه أثعةء دراس ه لؤلطبةء مف  بلؿ قيةمهـ بأدكارهـ إلى
حديدأربعة"مي ةعيزمةت"للضبطاالج مةم  بدأبةل دميـالذميهدؼإلى قليؿالقلؽكردكد
الفعؿ العدااية كالدفةمية ،ثـ ال سةمح الذم يسمح بةل عبير مف مشةمر قكية  ةعت م بك ة أك
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غير مع رؼ بهة ،ثـ رفض المعةملة بةلمثؿ ال  عبر مف رفض االس جةبة للعداكة بةلعداكة،
كالقلؽبةلقلؽ،كذلؾل سرالحلقةالمفرغةلبلعحراؼ،ثـاس داـالجزاءاتسكاء ةعتايجةبية
أـسلبية،كيقيمكعهةمةالمرضى.كيرل"بةرسكعز" أعهإذالـ فهذهالمي ةعيزمةتمؤثرةأك
عذر اس دامهة ،فةف ذلؾ يف ح الطريؽ ملى ماراميه أمةـ أعكاع م لفة مف

االعحراؼ.سركشيه 65:1981،
مف أىـ مالمح التحميؿ الوظيفي الذي استخدمو بارسونز في دراسة الظواىر االجتماعية
الواقعية ذات العالقة بيف الطبيب والمريض وأدوارىا تتحدد فيما ي تي:
أ-

يبدأال حليؿبدراسةمجمكمةمفالحةجةتأكالضركريةت،فةلحةجةتال ي طلبهةاألفراد

بكافهـ أعسةقةن بيكلكجيةأكعفسيةأكقد كف لؾالحةجةت ةاةبةألعسةؽاالج مةميةأك
الثقةفية،كيس عدمعطؽ دراسةهذهالحةجةتإلىالمقكلة ال اةغهة"بةرسكعز" معدمة أشةر

إلىمدـمكاجهةهذهالحةجةتف أممفهذهاألعسةؽ ؤدمإلىع ةاج عكؽاألداءالكظيف 
السديدلهذا العسؽ ،كمفثـ يعدهذهالع ةاجف مدادالمعكقةتلؤلداءالكظيف .سالشيبةع ،

 28:2009

ب -بةالم مةدملىمقكالتالبعةايةالكظيفيةللعبلقةبيفالطبيبكالمريض،يم ف عرؼاألسس

العظرية للبعةاية الكظيفية ل حليؿ العسؽ االج مةم ف ضكء  حليله للمج مة ،فةلعسؽ
االج مةم يعد أداة  اكرية إلدراؾ الحقيقة الكاقعية ،ك عظيـ الكاقة االج مةم الملمكس
ك حليله بمس كل  جريدم ،أمة المج مة فهك مفهكـ يشير إلى حقةاؽ كاقعية ملمكسة ،كالعسؽ
بذلؾ يمثؿ أداة  اكرية ،كيم ف اس دامه ف دراسة الكحدات االج مةمية  ةلجمةمةت مثؿ

األطبةء  كالمرضى،كالمؤسسةت م ار زطبية،كالمس شفيةت،كالكحداتالاحية...الخ،كغير
ذلؾمفالمؤسسةتالمج معيةاأل رليكضحهةأعسةقةاج مةمية.سبدر. 72-70:1990،

ت -كيرل ديفيد مي ةعيؾ أعه ملى الرغـ مف أف سلكؾ المرض جديد عسبيةن ،إال أف مضمكعه

قديـ ،حيث يرجة إلى مقةلة سهعرم سيجرست(Siegrest .Hال

حملت معكاف الكضػة

ال ةصللمريض  The special position of the sickف مةـ،1929كيرجة ذلؾإلى
عمكذج ةل كتبةرسكعزحكؿدكرالمريض""Sick Roleحيثسةهمتهذهالجهكدف  أسيس
عظرةمغ ةيرةللمرض جةكز المعظكرالطب ،مضمكعهة أفال عةمؿمةالمرضيمثؿمملية
إدارةشداادالحيةة  Manage life adversitiesأك مةيسميهةسسيجرسػت ال فةحمفأجؿ
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العيش  The struggle of livingكبةل ةل لـيعدالمرضيشيرإلىحةلةالمريضفقط،كاعمة
أضحىيمثؿعمطةنلل يؼ ) . Mode of copingسحسع  2009،
كقدـ س ديفيد مي ةعيؾ كسفكل ةرت ( Volkartأكؿ  عريؼ لسلكؾ المرض ف مةـ

 1961ف دراسة معكاعهة :الضغط ،سلكؾ المرض ،كدكر المريضIllness ، Stress

behavior and Sick roleف المجلة األمري ية لعلـ االج مةع ،حيث أكضح أف سلكؾ

المرضياؼالطريقةال يدرؾبهةالفردأمراضالمرضكيقيمهةكي ارؼحيةلهة،حيعمة

يبلحظبعضا الـ،أكمدـالراحة،أكأيةمؤشراتأ رللسكءاألداءالعضكم .
كيؤ د"مي ةعيؾ"أفأمراضالمرضي ـإد ار هةك قييمهةكال ارؼحيةلهةبطريقةشديدة

ال بةيف ،بعةل بةيفاألف ارد،ك بةيفالمكاقؼاالج مةميةكال براتالمرضية،ك ذلؾ بةيفالقدرات
كبعةء ملى ذلؾ عجد أف بعض األفراد يس فكف بةلمرض ،كي حةشكف البحث مف
العضكية.
ن
جيبكفللقدرالضايؿمفاأللـكمدـالراحة،كيبحثكف
المسةمدةالطبية،ف حيفعجدل ريفيس
ٍ
بجديةمفالعبلج ،مةأعهـ يعفكفأعفسهـمفالعمؿكالكاجبةتاأل رل،بؿكيابحكفأ ثر

ام مةدناملىا

ريف) .حسع  . 2009،

ي ضحممةسبؽأفديفيدمي ةعيؾقدأسهـف ايةغةمفهكـسلكؾالمرضكبلكر ه،
ككضةأسةسةن رايعةن لبعةءعظرمم ةمؿحكؿهذهالقضية،ك مفأهميةإسهةـمي ةعيؾف 

أعهلفتاع بةهالبةحثيفألهميةهذاالمفهكـ،كعةقشأهـاألبعةدالمر بطةبدراس ه.

كيحدد"مل م ةكم"سلكؾالمرضبأعهردفعؿمفجةعبالمريض،كمظهرمهـف 

عريؼ المرض ،كف اس جةبة المريض للعبلج ،كيلعب األلـ س painدك انر مؤث انر ف لجكء

المريض إلى ال دمة الاحية ،كف ال ع بير مف المرض بش ؿ يفكؽ  أثيره الحدكث الفعل 
للمرض،كبةل ةل فإفسلكؾالمرضيعداس جةبة بلؤميه،إذأفالش كلمفالمرضالحةدقد
كفطريقةلل أ يدملىالمرضذا ه،كملىطلبالعكفمف بلؿالعبلقةالمقبكلةاج مةمية.

كقدأشةرالعديدمفمحلل االس شةراتالطبيةإلىأفاألمراضالفيزيقيةغةلبةنمة ف كرااهة

مش لةكجداعية دفةالمريضإلىطلبالمسةمدةالطبية )حسع  2009،

كبافة مةمة  كف البؤرة الرايسية للعسؽ االج مةم سطبقةن لرأم بةرسكعز ال ةمؿ

الدا ل كال ةمؿ المعيةرم ،بيعمة  ابح أسس المج مة ه مس كل اإلشبةع كاال فةء الذا 
بةلعسبة لبياة هة  ،هذه العظرة للمج مة أقةمهة بةرسكعز ملى أسةس الطبيعة الجكهرية لؤلعسةؽ
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الحيةملى ؿمس كيةتال عظيـكال طكركالعمك،مةاالدمةءبأفهعةؾاس م ارريةقكيةأ ثرمف
فاة األعسةؽ الحية ،كه ذا يبدك اال جةه البيكلكج ف عظرة بةرسكعز للمج مة .سماطفى،
 . 2010
كأ ثر مف ذلؾ ف  ط م كازم مة هذه المعةظرة بيف العسؽ البيكلكج كالعسؽ
االج مةم  ،يعد "بةرسكعز"  أف أسةس المج مة هك الميؿ عحك ال كازف أك االعسجةـ ،العمليةت
الرايسيةف دا ؿهذاالميؿه  لؾال  ربطك عمؿملى دا ؿاألربةأعسةؽالفرميةللفعؿ،

ك عمؿ ملى  للهة الم بةدؿ ك شةب هة ك عمؿ ملى غرس الظكاهر الثقةفية كاالج مةمية ف 
الش اية كأ ي انر  أسيس الععةار المعيةرية  بعةءات بمععى أف الععةار المعيةرية مف  ثرة
ممةرسةمظةهرهةالكظيفيةلمدةطكيلة أسسأم حكؿإلىعظةـك ابحملىدرجةمةلية

مفال عظيـكمفثـ طلب طةبقةندقيقةنمة كقعةتالكظيفة،ذلؾألعهة ضمفدرجةمةليةمف

ال قعيف،ح ىال رؾألداءالكظيفةمجةالنللادفةأكاالج هةداتالفردية.سماطفى . 2010،
إذف ي كف بيف أيديعة أش ةاةن قد غرست فيهـ الظكاهر الثقةفية كاالج مةمية أم قةمكا

بدمجاألدكاراالج مةمية،أممؤهليفألدااهةملىأ مؿكجه،كمفعةحيةأ رلأدكا ناراج مةمية

مد العسؽاالج مةم ملىدرجةمةلية
ملىدرجةمةليةمفال عظيـكال قعيف،معدذلؾيم ف ه

مفال ةمؿكمكجهعحكال كازف .

ومف أىـ األخطاء الطبية الشائعة:سأبكحبله 2016،
 1الخط في العالجس:(Treatment Errorاحيحأفالطبيبحرف ا يةرطريقة
العبلجل فذلؾمقيدبعدـ عريضالمريضلل طرأكال جربة .
 2أخطاء التخديرس: Anesthesia Errorك قة بلؿ عفيذالعمليةتالجراحيةكيسأؿمعهة
طبيبال دير .ةل طأف  قدير ميةالبعجأكطريقةال دير .

 3أخطاء الجراحس: Surgery Errorكه العكعالشةاة مةف حةلةعسيةفأداةجراحية:

مشرط،مقص،شةش،أكإهمةؿ عظيؼالجرحك يةط هبش ؿجيدأكاس ااةؿمضك

اةلحمكضةمفالعضكال ةلؼ...الخ 
 4أخطاء التعقيـس: Sterilization Errorك عةع معهةأغلبيةالمشةف كالعيةداتك قةجراء
اس عمةؿأدكاتجراحيةغيرمعقمةمفالطبيبأكالجراحأكمدـ عقيـغرؼالعمليةت

جيدا،ك قةأحيةعةف ميةداتأطبةءاألسعةف .
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أىـ أسباب األخطاء الطبية:سأبكحبله 2016،
 1اإلهمةؿالفةضحس Gross Negligenceكضعؼال فةءةلدلبعضاألطبةء،مدـاالع بةه
الحذر .

 2مدـاالل زاـبةلقكاعيفكاألعظمةالاحية،كاهمةؿل عقيـ .

 3جشةبعضاألطبةءكسعيهـلزيةدةد لهـمف بلؿميةد هـال ةاةملىحسةباحة
مرضةهـف المشةف العةمة .
 4ال قايركاإلهمةؿالفةضحالذمي اؼبهبعضأفراد ةدرال مريضف المشةف 
العةمة .
كف بريطةعية عداأل طةءالطبيةالسببالثةلثللكفةةبعدالسرطةفكالس ةتالقلبية،

ف أمري ةه السببالثةمفللمكت،ف ركسيةيذهبضحي هةسعكيةحكال  50ألؼش ص
بيعمةضحةيةحكادثالسيرأقؿمف35ألؼش ص .
عةكلتشريعةحمكرابيف المكاد281ك219مقكبةالطبيبالم طئمفقطةاليدإلى
العبكدية  معداإلغريؽحدداألطبةءكاجبةتالطبيبك ةفلديهـأشهراألطبةءمثؿأبقراطالذم
كضةقسـاألطبةء ،كجةليعكسكمفح ـسقراطف الطبسثمةش ءكاحدحسفهكالمعرفة
كش ءردمءهكالجهؿ  .

ف العاكرالكسطى :ةفالطبح انرملىالعببلءأمةبةق الشعبف ةعكاحقؿ جةرب

للسحرةبيعمة ةفالطبيشةازدهة انرلدلالعربالمسلميفف ةفالرازمكابفالعفيسكابفسيعة
اةحب  ةب القةعكف ف الطب الذم مةزاؿ مرجعةن هةمةن ف جةمعةت بةريس الراقية كمعد
المسلميف،جةءف القرلفال ريـ":ليسملي ـجعةحفيمةأ طأ ـكل فمة عمدتقلكب ـ"سكرة

األحزابسأية . 5
كجةءف الحديثالعبكممفالرسكؿسالىا﵀مليهكسلـ ":مف طببكلـيعلـمعه

طبفهكضةمف" .

ك كجد  قكامد فقهية مشهكرة مثؿ س الضرر يزاؿ كال ضرر كال ضرار   ،كس المبةشر
ضةمفكافلـي عهد كسالضركرات بيحالمحظكرات  .
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الدراسات السابقة :الدراسةتالسةبقةال  عةكلتاالعع ةسةتاالج مةميةلؤل طةءالطبيةملى
مس كلالعةلـأكالمس كلالمحل قليلةحسبمعلكمةتالبةحث،كبعدالبحثكاالطبلعكجد
:

معهةا

 .1دراسة كيانمير ،وماني ،وحسني ،ومارزي ،وميد ،وريزاي ( Kianmehr 2012
 ),Mani ,Hossein, Marzieh ,Mahd, Rezai,بعنواف " مخاوؼ المرضى مف
األخطاء الطبية في قسـ الطوارئ" (Concerns about Medical ،Patients
،)Errors in an Emergency Department
هدفت الدراسة إلى  عرؼ  يفية  اكر المرضى لل طأ الطب يسةمد مقدم الرمةية
الاحية ملى  بديد الم ةكؼ الم علقة بةلسبلمة ،كزيةدة رضى المرضى ،ك قييـ م ةكؼ

المرضىمفاأل طةءالطبيةكمبلق هةمة اةاصالمريضكرضةه،اس عةعتالدراسةبةلمعهج
الكاف ،كأجريتف مس شفىجةمع ف العةامةطهرافف إيراف بلؿف رةأسبكعكاحدف 
أ كبر، 2008كاس دمتأداةاالس بةعةكالمقةبلةف جمةالبيةعةتمفالميداف بلؿأسبكع
بعدإ راجالمريضمفالمس شفى ،كطبقتملىميعةمقدارهةس، 638ك لات إلى الع ةاج

ا ية :
 1أظهر س %61.6معهـ ار يةحهـ بدرجة جيدة إلى مم ةزة بيعمة بيف س %14.6مريضةن

ةعت درجة رضةهـ ضعيفة كس %23.8بأعهة م كسطة كس %46.4بأعهة جيدة

كس %15.2بةعهةمم ةزةكس %48.3قلقيفمفكقكع طأطب كاحدملىاألقؿ .

 2هعةؾمبلقةكاضحةبيفمعدؿالرضةالعةـككجكدقلؽال طأالطب ملىاألقؿكاحد .
 3أظهرت أف العديد مف المرضى  ةعكا قلقيف مف األ طةء الطبية ف حةالت الطكارئ
ال ةاةبهـبسببالضغكطالمكجكدةف أقسةـالطكارئ.
 .2دراسة (ونيس :)2004 ،بعنواف " ت ثير الخمفية االجتماعية واالقتصادية عمى استخداـ
الخدمات الطبية وانعكاسيا عمى الحالة الصحية  -دراسة ميدانية عمى عينة مف النزالء
بمستشفى غرياف.
هدفت ال شؼ مف ال ةليؼ االج مةمية كاالق اةدية ال

 ر ب ملى قاكر العظةـ

الاح الرسم ف أداء كظةافه ال لحقت بةألفراد كالجمةمةت ،كاس عةعت الدراسة بمعهج

المسحاالج مةم بةلعيعة،كاس عةعتبأداةالمقةبلةالمقععةكطبقتملىميعةبعسبة% 30مف
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حجـمج مةالدراسةال ل ،كهـالمرضىالعزالءبمس شفىغريةفبةلجمةهيريةالعربيةالليبية،
ك لصالدراسةإلىع ةاجأهمهة :
 1أفس 635مفأفرادالعيعةي جهكفإلىالماحةتال ةاةف حةلةإاةب هـبةألمراض .

 2هعةؾار بةطبيفمس كل فةءةاألداءب أثيرهف العظةـالاح القةاـ،كبيفمزكؼاألفراد
معه .

 3هعةؾمبلقةبيفم غيراتالعمركمس كلالد ؿكال عليـكحجـاألسرةكعكعالمهعةكال لفية
الحضرية،كبيفدرجةاس داـال دمةتالطبيةالم ةحة.
 .3دراسة (عبد المنعـ :)2001 ،بعنواف " نسؽ الخدمة الطبية في المجتمع المحمي :دراسة
انثروبولوجية في إحدى القرى المصرية".
هدفتالدراسة عرؼملىالمجمكمةالاحيةبإحدلالقرلبكافهة مثؿعسقةني أثرف 

أدااهبةألعسةؽاالج مةميةاأل رل مةيؤثرفيهة،ك عرؼمبلقةهذاالعسؽبةلمج مةكمعرفة

الدكرالذمي جبأفيؤدل دكرالطبيبكاألبعةدال  سهـف مدـ حقيؽاالس فةدةالطبية
ال ةملة دا ؿ العسؽ أك  ةرجه ،كاس عةعت الدراسة بةلمعهج االعثركبكلكج بكسةاله الم عددة،
كمعهج دراسة الحةلة ،كاس عةعت بةلمقةبلة  أداة لجمة البيةعةت ،ك لص الدراسة إلى الع ةاج
ا ية :
 1يلعبعكعاألداةف عسؽال دمةالطبيةف مج مةالقريةدك انركاضحةن ف  حديدال فةمؿ
بيف بلالعسقيفكأفرادمج مةالدراسة .

 2أفجكاعبالقاكركاإليجةبيةتف  بلالعسقيف لعبالدكرالمؤثرف  حديدهذهالعبلقة
ال فةمليةك رجةجكاعبالقاكرإلى:عسؽال دمةالطبيةالرسمية،حيث ف قرالمجمكمة
الاحية إلى االم ةعيةت المةدية  ةألجهزة كالمعدات كالمكاد العبلجية ،ضيؽ األمة ف

الم ااةلل شؼكالعبلج...الخ .

 3أسبةبالقاكر عكدإلىالعبلقةبيفالطبيبكالمريض .

 4االيجةبيةت  مثؿ ف كجكد عسؽ طب م اص يقدـ كظةاؼ مبلجية للقطةع الريف ،
ك قدي ـ الدكاء للمريض ،كفهـ الممةرسيف لثقةفة مج معهـ يؤدم إلى مزيد مف الفةملية
ك يفهـمةالم غيراتالم لفة .
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 5أف أفراد الطبقة العلية يفضلكف العبلج بكاسطة أفراد العسؽ الطب الرسم  ةألطبةء
ال اكاييفأكالمس شفيةت ةرجعطةؽالقرية .
 6أفأبعةءالطبقةالدعيةملىالرغـ مفأعهـيفضلكفاللجكءإلىعسؽال دمةالطبيةإالأف
القاكر ف األداء أسهـ ف ا جةههـ إلى عسؽ الطب غير الرسم سالممةرسكف

الشعبيكف .
كدراسة ف س أس رالية سعة   ،(1995ـ إجراء بحث مشةبه للبحث ف جةمعة هةرفةرد
ملى  179مريضف  28مس شفىكجدكاأفالضررلحؽبػ% 16.6مفالمرضىالمعكميف،
 % 13.7معهـ أايبكا بإمةقة داامة ك  % 4.9معهـ فةرقكا الحيةة .مف الػ  % 16.6مف
المرضى الم ضرريف  % 51مف الضرر الذم لحؽ بهـ  ةف مف المم ف  فةديه .سلؿ

قحطةف 2011،
دراسة سجةمعة هةرفةرد بأمري ة  : 1984أجرت أكؿ دراسة مف الضرر الكاقة ف 
المس شفيةت ملى 30،121مريض ،سعة  1984ميبلدية ،ف  51مس شفى م لؼ بمديعة
عيكيكرؾ  ،ف هذه الدراسة مرؼ البةحثكف الضرر الطب بأعه مة يع ج معه إطةلة ال عكيـ
بةلمس شفىأكإمةقةداامةمعدال ركجمفالمس شفى،ك لاتالدراسةإلىأف  3.7 %مف
المرضىالمعكميفيعطبؽمليهـهذاال عريؼ،مفهؤالءالمرضى% 69مفالضررالكاقة

مليهـ ةفب طأطب مفالمم ف فةديه.سلؿقحطةف 2011،

كف الممل ةالعربي ةالسعكديةال كجدإحاةءاتم علقةبمعدؿاأل طةءالطبية،يعكد

ذلؾ ل عدد اإلدارات الطبية كقاكر ف  بةدؿ المعلكمةت فيمة بيعهة كمدـ كجكد مر ز مكحد
للببلغةت مف األ طةء الطبية أك معظمة مععية بهذا الشأف .أغلب الحةالت المعلف معهة ف 
الممل ةإمةحةالتمقدمهللقضةءمفقبؿالم ضررأكأحدذكيهللعظرفيهةبأحداللجةفالطبية

الشرميةال  ـ عيعهةللبتبهذهالقضةيةف مددمفأرجةءالممل ة،أكقاصعشرتف 

ماةدراإلمبلـالمحلية.سلؿقحطةف 2011،
تعقيب عمى الدراسات السابقة .أكدت الدراسات السابقة عمى ما ي تي:
 1إفالعديدمفالمرضى ةعكاقلقيفمفاأل طةءالطبيةف حةالتالطكارئال ةاةبهـ
بسببالضغكطالمكجكدةف أقسةـالطكارئف المس شفيةت .

 2أفالمرضىكأهةليهـي جهكفإلىالماحةتال ةاةف حةلةإاةب هـبةألمراض .
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أثيراألداءف العظةـالاح القةاـكبيفمزكؼاألفرادمعه .

 4هعةؾمبلقةبيفم غيراتالعمركمس كلالد ؿكال عليـكحجـاألسرةكعكعالمهعةكال لفية
الحضرية،كبيفدرجةاس داـال دمةتالطبيةالم ةحة.

 5إفجكاعبالقاكركااليجةبيةتف  بلالعسقيف لعبالدكرالمؤثرف  حديدهذهالعبلقة
ال فةمليةك رجةجكاعبالقاكرإلى:عسؽال دمةالطبيةالرسمية،حيث ف قرالمجمكمة

الاحية إلى اإلم ةعيةت المةدية  ةألجهزة كالمعدات كالمكاد العبلجية ،ضيؽ األمة ف
الم ااةلل شؼكالعبلج...الخ .
 6إفااليجةبيةت مثؿف كجكدعسؽطب م اصيقدـكظةاؼمبلجيةللقطةعالريف ،
ك قديـ الدكاء للمريض ،كفهـ الممةرسيف لثقةفة مج معهـ يؤدم إلى مزيد مف الفةملية

ك يفهـمةالم غيراتالم عددة .

 7إف أفراد الطبقة العلية يفضلكف العبلج بكاسطة أفراد العسؽ الطب الرسم  ةألطبةء
ال اكاييفاكالمس شفيةت ةرجعطةؽالقرية .

 8إفأبعةءالطبقةالدعيةملىالرغـمفأعهـيفضلكفاللجكءإلىعسؽال دمةالطبيةإالأف
القاكر ف األداء أسهـ ف ا جةههـ إلى عسؽ الطب غير الرسم سالممةرسكف

الشعبيكف .

 9إفمعظـالمرضىأ دكاأفالضررالكاقةمليهـ ةفب طأطب مفالمم ف فةديه.

تحميؿ البيانات:
ـ االس عةعة بةل حليؿ ال يف كذلؾ لطبيعة األداة المس دمة ف جمة بيةعةت الدراسة،

كذلؾ ب حليؿ اجةبةت المبحكثيف ك فسيرهة الذيف  ـ جمة البيةعةت معهـ ك فسيرهة مف طريؽ
المقةبلةالم عمقة،ا سةقةن مةطبيعةالظةهرةالمدركسة،كام مدتالدراسةملىأسلكبال حليؿ

ال يف  ،كفقةن لمق ضيةت مرض المةدة كال حقؽ مف  سةؤالت الدراسة ،ملى ام بةر أىف ال حليؿ
ال يف يمثؿمرحلةمفالمكضكميةف كاؼالحقةاؽ .

كقد لجأ البةحث إلى  حديدهة مسبقةن ،كلبلس رشةد بهة ف  عظيـ البيةعةت كجمعهة ،مف

بلؿالقراءاتالعظريةحكؿمكضكعالدراسة،كقدذهبالبةحثإلىمدـالفاؿبيفمعطيةت
الدراسة الميداعية بادد ال حليؿ ،كبيف ال راث العظرم الم كفر مف األ طةء الطبية كاعع ةسهة
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األسرة كالمج مة ،حيث ممد البةحث إلى الحديث مف المكضكع ف ماةدره كمراجعه

ملى
الم كفرة،ثـ دميـ لؾا راءبمعطيةتالدراسةالميداعية .

النتائج والتوصيات
السؤاؿ األوؿ :ما ىي اآلثار االجتماعية السمبية التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى أسر
الضحايا؟
بيف للبةحث مف  بلؿ المقةببلت ال أجراهة مة ميعة الدراسة ،بكجكد معةعةة لجمية
أفرادالعيعةالذيفلديهـضحيةمفجراء طأطب أكالمرضىالذيفكقعكاضحةيةلؤل طةء
الطبية ف المج مة الفلسطيع ال ال  كقؼ معد  سةر هـ الجسدية ،بؿ  م د إلى  سةرات

اج مةميةم عددة،ملىالرغـمفأعهـ ال يلجأكفللقةعكف ل قديـالش ةكل ضدمف سببلهـ
بةلعجزالجسم ،سكاءالطبيبأكالممرضأكإدارةالمس شفى .
مةأ دجميةأفرادالعيعة مدـثق هـال ةفيةف العبلج ف المس شفيةتالكاقعةجعكب

الضفةالغربيةألفمعظـ ةدرهةالطب كال مريض ليسكامفذكمال فةءةكال برة ،ةاةأف
هذهالمس شفيةتا سبتسمعةغيرمرضيةبسبب ثرةاأل طةءالطبيةال  ررتبهةكأدت

إلىأضرار بيرةللمرضىكمعهـمففقدحية هبسببهذهاأل طةءالم ررة،كأفأسرالضحةية
يع ةبهة الشؾ ،كال كؼ ،كالقلؽ ،كال ك ر معدمة  لجأ اضط ارريةن إلحدل المس شفيةت  كفةن مف

حدكث طأطب ل رألحدأفرادهةالمريضكالمح ةجإلىمبلجطب مفةجئ .

كأ د جمية المبحكثيف للبةحث مف  بلؿ جمة البيةعةت مف الميداف ،أف الكاقة يؤ د
الضررالذميعطبؽمليهـككاؼالم ضرريفبةلمةدمكالمععكممعةن،ألعهبةإلضةفةلل ةليؼ

المةلية ال

يح ةجهة مبلج المرض مف ال طأ الذم حاؿ ،غةلبةن مة سبب كقكع بعض

ال شكهةتكالعيكبال أثرتملىالعةحيةالجمةليةللش صالذمكقةمليهال طأ،ممة رؾ

ألمةن عفسيةن اليقؿ طكرةمفاأللـالجسدمالذملحؽبهجراءالضررالطب ،أملىالعمكذج
عةهيؾمفال سةارالمةديةف العبلجك ةليؼالدكاء،كأ عةباألطبةء،كأجرالمس شفيةتال 

ش لتلدلاألسرال  كاجدبهةضحيةمفاأل طةءالطبيةمباةن ثقيبلن كال زامةتال س طية

األسرةسدادهة .
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كأ دجميةأفرادالعيعةللبةحثإفاألسرةأابحت عةع مفالعجزالمةدمالذم ةف
سببهفقدافالد ؿمفجراء ال كقؼمفالعمؿممةأدلإلىفقدافاألسرةل غطية ةليؼالحيةة
كسداداح يةجة هةالمةدية،عةهيؾمفالعفقةتال قد دفةمفأجؿاالس عةعةبش صإذا ةف

ذلؾضركريةنف بعضالحةالتال أاةبهةمجزدااـمثؿ:سمجزف الدمةغ،شلؿعاف ،
ب رأحدأمضةءالجسـ  .

مةأ بدكاأفرادالعيعة ام عةضهـمف راراأل طةءالطبيةف المس شفيةتالفلسطيعية
الذمأثةرال كؼكالقلؽبيفالحةالتال  ـجمةالبيةعةتمف بللهةالذيفبدأكايفقدكفثق هـ
بةلمؤسسةتالطبيةمعدالحةجهلهة،ع يجةلفقدافالثقةبمقدم ال دمةتالطبيةممةاضطرهـ

إلى البحثمفال دمة ةرجالببلدكهذايح ةجإلىعفقةتمةديةإضةفيةاليقكلمليهةسكل
القةدريف مةديةن ،ف حيف  بيف للبةحث أف ال ة ؼ األسرم كال ةفؿ االج مةم ف البعةء
االج مةم الفلسطيع سةمد بعض األسر ف ال غلب ملى بعض ال حديةت كالمش بلت ال 

كاجه هةع يجةال طأالطب كذلؾب قديـالدمـالمةدمللضحيةكمسةمد هملى لق العبلجف 
مس شفيةت ةرجالمج مةالفلسطيع  .
كأبدتأفرادميعةالدراسةدكرهةك عةملهةحيفكقةال طأالطب الذمقدي كفسياةن ف 

بعضاألحيةفك مفف مبلحقةالمهمليفف الم ار زالاحيةكقدكاؿف بعضاألحيةف
إلى مهةجمة مقدم ال دمة الطبية كح ى المس شفيةت ممة أدل إلى فقداف الثقة بيف الطبيب

كالمريض،ك ةاةإذا سببال طأالطب بكفةةالش صالذميم فأفي كفمعيؿللعةالة

ممةأثرسلبةنملى لؾالعةالةمفجميةالعكاح اج مةميةن،كعفسيةن،كاق اةديةنككاؿاألمرف 

بعضاألحيةفإلىفقداف مادررزؽالعةالة -ال سبالمةدم -ممةاعع سسلبةن ملى لؾ

األسر .

ي ضحف جميةالحبلتال أجرممليهةالدراسة أفاعع ةسا ثةرالسلبيةلؤل طةء
الطبيةيع مدملىحجـال طأكعكمي هكي لؼأيضةنمففرد

ر،حيثأفهعةؾلثةرعفسية

كاج م ةمية أسرية  شمؿ جميةأفرادهةك لؼ  لؾ ا ثةر السلبيةمف جهةالمكتأكاإلمةقة

الجزايةحيث كفا ثةرالعة جةمفالكفةهمؤق ةحسبالش صالم كف فإذا ةفالش ص
الم كفىرجؿالعةالةأمالمعيؿلؤلسرةفإفا ثةراالج مةميةكالعفسيةال  عةع معهةاألسرة
بقىف رةطكيلة،كأحيةعةن ي سببف  ف ؾاألسرةكهجرةأفرادهةللبحثمفمادررزؽللعةالة
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كقد كفاألـ ،ك ةا نة إذا ةفأفراداألسرةأطفةؿكبحةجةإلىرمةيةأبكيةمفعةحيةاألب
كاألـعةهيؾمف عرضاألـلمجمكمةمفالضغكطةتأكالمكاقؼملىام بةرأععةععيشف 

بل أكف ةةفإف أثيرذلؾيعحارملى
مج مةشرق ذ كرمف حيفأعهلك ةفالم كفىطف ن

األسرة كغةلبةن مة  ىس جير األسرة بةلقضةء كالقدر أم أف القدر يلعب دك انر مهمةن ف كضة حد
لحيةةالفرددكفال حقؽف أسبةبالكفةةملىام بةرأعهقضةءكقدر .

السؤاؿ الثاني :ما ىي أىـ االنعكاسات التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى األسرة الفمسطينية
في جنوب الضفة الغربية؟
ي بيف مف  بلؿ المقةببلت ال أجريت مة المبحكثيف أف جمية أفراد العيعة أ دكا أىف

االعع ةسةتال  لفهةاأل طةءالطبيةمليهـ عقسـملىقسميفمهميف:كهمةجةعبمععكم

كل ر مةدم ،أمة الجةعب المععكم :في مثؿ بع يج ه فإذا ع ج مف ال طأ الطب إمةقة جسدية
ك كف بحةجةإلىمسةمدة داامةفعلى األسرة كفيرممرضأكمسةمد لمسةعدة الضحيةمف

ال طأالطب فإفهذايعمؿملىإرهةؽاألسرةمةديةن ك حديدان إذا ةعتاألسرةمفذكمالد ؿ
المحدكدمداأفي ـ جعيدأحدأفراداألسرةلمسةمدةاالبفالم ضررسكاءف دا ؿأك  ةرج
المعزؿ كهذا ي ش ؿ ف األسرة ذا هة ال

ه بحةجة إلى مسةمدة مةلية أك مبلجية للفرد

الم ضرر بحيث يضطر المريض أك أسر ه لمعةشدة المؤسسةت الرسمية كغير الرسمية ل قديـ

مسةعدهلهة .

ي ضحللبةحثممةسبؽ كبمةأفاألسرةالفلسطيعية عيشضمفعسيجبعةءاج مةم له
مةدا هك قةليدهكيرزخ حتاالح بلؿك عةع مة عةعيهاألسرةمفام قةالتكاس شهةدكامةقةت
عة جهمفإاةبةأفرادهةمفقبؿقكاتاالح بلؿفإفالمج مةالفلسطيع ي كجبمليهال ةفؿ

كال عةكف فيمة بيف أفراده ف حةالت العسر االج مةم كالماةاب الطةراة أي نة  ةعت أسبةبهة
فةلعسؽ االج مةم ف المج مة الفلسطيع  سةعده المؤسسةت غير الرسمية أ ثر مف مسةعدة

المؤسسةتالرسميةلل ادملل حديةتال  كاجهاألسرةمعدمة فقدأحدأفرادهةأكياةبأحد

أفرادهةبعجزطب ي سببب لؿكظيف لؤلسرة .

مة بيفللبةحثأثعةءجمةالبيةعةتمف بلؿالمقةببلتمةالضحةيةكأسرهـ،أفجمية
الحةالت  رلبضركرةاطبلمهـملى ةفةحقكقهـ القةعكعيةك يفيةالحاكؿ مليهةقبؿإجراء
العمليةتلهـأكألحدافراداألسرةأكح ىف حةؿد كلهـالمس شفيةتألمسبب،كأفأغلب
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المرضى ليس لديهـ أم معلكمةت أك كم لحقهـ القةعكع ف حةؿ  عرضهـ ل طأ طب قد
ي سبب بضرر لهـ  ةاةن ،أك ألحد أفراد المج مة بش ؿ مةـ ،م سةاليف مف أسبةب اس مرار

األ طةءالطبية الم عددةف المس شفيةت؟مرجحيفأعهة عكدإلىمدـكجكدمقكبةتمشددة
عفذضداألطبةء ك اؿإلىسحبر صمزاكلةالمهعةف حةؿ رارال طأ .

مةأ دت جمية الحةالت ال أجريتمعهةالمقةببلت،أفاألطبةءي مةدكف بةأل طةء

غيرمبةليفبع ةاجالعقكبة،ملىسبيؿالمثةؿ:لكأفالقضيةكالتإلىالمح مةبسبب طأ
طب أايببهمريضاليبةل الطبيببةألمرألفجهةمملهه مف لؼب ةفةاألمكر
ح ى لك اس دمى األمر دفة  عكيض للمريض أك لذكيه ،مؤ ديف أف  ةفة  لؾ األمكر  جعؿ

الطبيبيس مرف  رارال طأالطب بسببمدـكجكدأمرادع،كطةلبكابإيجةدمح مةمععية
فقطبم لؼالقضةيةالطبية،م كعهمفمحةميفم ايفف القةعكف للعظرف األمكرمف
العةحية القةعكعية لدراسة األ طةء الطبية  عقكبة كدراسة ا ثةر االج مةمية كالعفسية الم ر بة
مليهةكمفثـ قديرالعقكبةال  قةملىالم سببيفبةل طأالطب ،حسبعسبةالعجزكمدل
ال طكرة ال  عرض لهة المريض ،كمف ثـ العظر ف األمكر الطبية ال  علؽ بةأل طةء،
كال عةمؿمعهةملىأعهةجرااـكيجبا ةذاإلجراءاتالبلزمةمةالطبيبكجهةمملهك عكيض
المريضبمبةلغ ع مدملىحسبعسبةالعجزكالضررالذم عرضلهالمريض،مؤ ديفأف

األ طةء الطبية ف المج مة الفلسطيع ك ةاة ف المس شفيةت ال  قة ف جعكب الضفة
الغربيةأابحت رربةس مراردكفكجكدمقكبةت ةفية لحؽبةلم سببسكاء ةفالم سبب
طبيبة أك إهمةال مف قبؿ المس شفى ،كأف كجكد مح مة طبية سكؼ يحد مف األ طةء الطبية

كيكقةالعقكبةتبةلطبيبالذم سبببضرراح ألممريض.
كأ دأفرادالعيعةجميعةن أنف راراأل طةءالطبية سببهةمدـكجكدقةعكفمقكبةترادع

ضد األ طةءالطبيةكمدـكجكد قةعكففلسطيع يعظـالعبلقةبيفالمريضكالطبيب المعةلج

كمدـكجكدرقةبةطبيةف المؤسسةتالطبيةالفلسطيعيةمشيريفإلىأعهمعدمة عرضابعهـ

لحدكثال طأالطب  ـ ش يؿلجعةمفك ازرةالاحةكالعيةبةلل حقيؽف ال طأالحةاؿكف 

معظـالمقةببلت ـال أ يدأعهالي ـ حميؿالطبيبالمسؤكليةمفال طأالطب ،ممةأدلبهـ
إلىمدـالثقةبةلمس شفيةتكالم ار زالطبيةكال رددقبؿالذهةبإليهةمعدالحةجةكذلؾلفقداعهـ

الثقةبهةكمدـاالطماعةفللعةمليففيهة .
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السؤاؿ الثالث :ما ىي أىـ االنعكاسات التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى المجتمع الفمسطيني
في جنوب الضفة الغربية؟
الحظالبةحثأثعةءإجراءالمقةببلت،مةأف طرؽاألذف لمةالمس شفيةتأك"األ طةء

الطبية"ه المهيمعةملىأطراؼالحديثمةالحةالتال  ـجمةالبيةعةتمف بللهة،فقد
كجد البةحث بعض المبحكثيف يض ـ مف حجمهة إلى حد كافهة بةلظةهرة المقلقة كالكبةء

الف ةؾ،ف حيفكجدطرفةن ل ريرلف هذهاأل طةءمجردحةالت حدثف هذاالمس شفى
أكذاؾ،كأعهةليستبةألمرالمس غرب.

كأبدت جمية الحةالتال  مت مقةبل هة مفقبؿالبةحثاس يةءهةمف راراأل طةء

الطبية ف م لؼ المس شفيةت الفلسطيعية بش ؿ مةـ كف مس شفيةت جعكب الضفة الغربية
بش ؿ ةص ،كسكاء ةعت لؾالمس شفيةت ح كميةأك ةاة،الف يفإلىأفبعضاأل طةء

كالتإلىحدالكفةةأكاإلمةقةالداامةأكإمةقةجزاية،ك ـإيعةزاألسبةبحسبرأمالعيعة
ال  ـجمةالبيةعةتمف بللهة،إلىقلةال برةلدلاألطبةء،أكحدكثأ طةءإدارية سببت

ف  كقكع مشة ؿ للمرضى ،مؤ ديف أف األ طةء الطبية زادت بش ؿ ملحكظ  بلؿ السعكات
األ يرة ،كف المقةبؿ ال  كجد قكاعيف اةرمة  حم المرضى مف ذكم الحةالت الحرجة ال 
ضةلعمليةتطةراةأكغيرهة،كح ىممليةتالكالدةالطبيعيةكالقياريةلـ سلـه أيضةن

مفاأل طةءالطبية،حيثأفعسبةاألطفةؿالماةبيفإمةب شكهةتع يجةاأل طةءالطبيةأك
مدـكجكدال برةلدلاألطبةءلل ارؼمةحةالتالكالدةبش ؿ ةؼازدادت ثي انر،ممةدفة

بعض األهةل إلى ال ش يؾ بةلمس شفيةت كأف العسؽ االج مةم الفلسطيع ي أثر اج مةميةن،
كعفسيةنمفالطةقـالطب العةمؿف المس شفيةت .

مةأبدلالمبحكثيفاس يةاهـمفكسةاؿاالمبلـكال ال قكـبكاجبهةاأل بلق ف عقؿ

ال برإالمفأجؿأفي كف ب انراحفيةنكال ه ـبم ةبعةالقضةيةكمبلحقةالجعةة،ك عباةالرأم
العةـمفأجؿالعمؿملىإابلحالمس شفيةتك ةدرهةالطب كاإلدارم ،مةأفالمسؤكليفليس
لديهـ أم اه مةـ يذ ر ا جةه الضحةية كأسرهـ ممة ع ج مف ذلؾ اس يةء أفراد المج مة مف

المسؤكليفكق ار ار هـال فقدتثقةالمج مة .
مة أضةؼ المبحكثكف أف األسر ف جعكب الضفة الغربية ال مةعت مف األ طةء
الطبية شعرب حيزف  قديـال دمةتالطبيةلاةلحمعةطؽأ رلكمدـااله مةـف  قديمهة
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ف جعكب الضفة الغربية  مة يجب أف  كف ،ك ـ كاؼ ذلؾ ف عقص ال ةدر الطب ف 
المس شفيةت ك شغيؿ  بعض ال كادر غير المؤهلة مف قبؿ ك ازرة الاحة الفلسطيعية ممة ممؿ
ملىفقدافالثقةبيفالبعةءاالج مةم كبيفالعسؽالطب ف المس شفيةت.
ي بيفللبةحث  أفهعةؾإجمةعبيفالمبحكثيفملى شريةقكاعيف فؿلهـالحؽب شغيؿ
لؾ الفاة مف المج مة كهذا يش ؿ مةاقةن ملى م ذم القرار بكافهـ ي حملكف المسؤكلية

اإلعسةعيةكاأل بلقيةف  كفير ةفةالمس لزمةتلؤلفرادالذيفكقةمليهـال طأالطب كطريقة
ال عةمؿمعهـكمةذكيهـ،كبمةأفاألسرةالفلسطيعيةف جعكبالضفةالغربيةأسرةم مةس ة
يربطهة رابط ديع كأ بلق كمةطف فه قةدرة ملى  حمؿ  ةفة االعع ةسةت العة جة مف
األ طةء الطبية ال

 ع ج مف ممةرسة األطبةء أثعةء معةلج هـ للمرضى ،كيأ

هعة دكر

مةابلتاألطبةءال  قؼمةأبعةاهةاألطبةءح ىلك ةفال طأالطب كاضح نة كعة جةن مف
إهمةؿالطبيبكمدـمعرف هبأاكؿالمهعة .

تعقيب عمى نتائج الدراسة
نتيجة السؤاؿ األوؿ :ما ىي اآلثار االجتماعية السمبية التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى
أسر الضحايا؟
مدـكجكدثقةف المس شفيةتالكاقعةجعكبالضفةالغربيةف  قديـالعبلجللمرضى،
حيث لحؽ بهة سمعة غير مرضية كأف أسر الضحةية يع ةبهـ القلؽ كال كؼ كال ك ر معد

اضطرارهـالر يةدهة ،كا ثةرالسلبيةلؤل طةءالطبية ع مدملىحجـال طأكعكمي هك لؼ
أيضةنمففرد

ر،حيثأفهعةؾلثة انر عفسيةكاج مةميةأسرية شمؿجميةأفرادهةك لؼ

لؾ ا ثةر السلبية مف جهة المكت أك اإلمةقة الجزاية ،كغةلبةن مة  س جير أهةل الضحةية

بةلقضةءكالقدر .

فؽ هذه الع يجة مة ع يجة دراسة  يةعمهر ،كمةع  ،كحسع  ،كمةرزم ،كمهد ،كريزام

س Kianmehr ,Mani ,Hossein, Marzieh ,Mahd, Rezai, 2012ال  ؤ د أفهعةؾ
مبلقةكاضحةبيفمعدؿالرضةالعةـككجكدقلؽال طأالطب ملىاألقؿكاحد.كأفالعديدمف
المرضى  ةعكا قلقيف مف األ طةء الطبية ف حةالت الطكارئ ال ةاة بهـ بسبب الضغكط
المكجكدةف أقسةـالطكارئ .
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كحسب  حليؿ سم ةكم ف سحسع  2009 ،كمة ي فؽ مة هذه الع يجة فإف سلكؾ
المرض بأعه رد فعؿ مف جةعب المريض ،كمظهر مهـ ف  عريؼ المرض ،كف اس جةبة
المريضللعبلج،كيلعباأللـ س painدك انرمؤث انرف لجكءالمريضإلىال دمةالاحية،كف 

ال عبيرمفالمرضبش ؿيفكؽ أثيرهالحدكثالفعل للمرض،كبةل ةل فإفسلكؾالمرضيعد
اس جةبة بلؤميه،إذأفالش كلمفالمرضالحةدقد كفطريقةلل أ يدملىالمرضذا ه،

كملىطلبالعكفمف بلؿالعبلقةالمقبكلةاج مةمية.كقدأشةرالعديدمفمحلل االس شةرات

الطبيةإلىأفاألمراضالفيزيقيةغةلبةنمة ف كرااهةمش لةكجداعية دفةالمريضإلىطلب

المسةمدةالطبية .

كيؤ د "ديفيد مي ةعيؾ" ف سحسع  2009،أف أمراض المرض ي ـ إد ار هة ك قييمهة
كال ارؼحيةلهةبطريقةشديدةال بةيف ،بعةنل بةيفاألفراد،ك بةيفالمكاقؼاالج مةميةكال برات

كبعةء ملى ذلؾ عجد أف بعض األفراد يس فكف
المرضية ،ك ذلؾ  بةيف القدرات العضكية.
ن
جيبكفللقدرالضايؿ
بةلمرض،كي حةشكفالبحثمفالمسةمدةالطبية،ف حيفعجدل ريفيس
ٍ
مفاأللـكمدـا لراحة،كيبحثكفبجديةمفالعبلج ،مةأعهـيعفكفأعفسهـمفالعمؿكالكاجبةت

األ رل،بؿكيابحكفأ ثرام مةدانملىا

ريف 

نتيجة السؤاؿ الثاني :ما ىي أىـ االنعكاسات التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى األسرة
الفمسطينية في جنوب الضفة الغربية؟
االعع ةسةت ال

 لفهة ا أل طةء الطبية ملى األسرة الفلسطيعية ف جعكب الضفة

الغربية عقسـإلىقسميفمهميف،كهمةجةعبمععكمكل رمةدم،فةذاع جمفال طأالطب 
إمةقة جسدية أك بحةجة إلى مسةمدة داامة أم يجب ملى األسرة  كفير ممرض أك مسةمد

لمسةعدةالضحيةمفال طأالطب فهذايعمؿملىإرهةؽاألسرةمةديةنك حديدناإذا ةعتاألسرة
مفذكمالد ؿالمحدكدمداأفي ـ جعيدأحدأفراداألسرةلمسةمدةاالبفالم ضررسكاءف 

دا ؿأك ةرجهالمعزؿهذايع مد ملى األسرةذا هة،بحيثيضطرالمريضأكأسر هلمعةشدة

المؤسسةتالرسميةكغيرالرسميةل قديـمسةعدهلهة .

فؽ هذه الع يجة مة ع يجة دراسة سكعيس ، 2004 ،ال  ؤ د أف هعةؾ ار بةط بيف
مس كل فةيةك أثيراألداءف العظةـالاح القةاـكبيفمزكؼاألفرادمعه .
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بعةءملى حليؿالعظريةالبعةايةالكظيفية،إذيعد ةل كتبةرسكعزأفأسةسالمج مةهك
الميؿ عحك ال كازف أك االعسجةـ ،كالعمليةت الرايسية ف دا ؿ هذا الميؿ ه  لؾ ال  ربط
ك عمؿملى دا ؿاأل عسةؽالفرميةللفعؿ،ك عمؿملى للهةالم بةدؿك شةب هةك عمؿملى

غرس الظكاهر الثقةفية كاالج مةمية ف الش اية كأ ي انر  أسيس الععةار المعيةرية  بعةءات
بمععىأفالععةارالمعيةريةمف ثرةممةرسةمظةهرهةالكظيفيةلمدةطكيلة أسسأم حكؿ

إلىعظةـك ابحملىدرجةمةليةمفال عظيـكمفثـ طلب طةبق نةدقيق نةمة كقعةتالكظيفة،
ذلؾ ألعهة  ضمف درجة مةلية مف ال قعيف ،ح ى ال  رؾ ألداء الكظيفة مجةالن للادفة أك

االج هةداتالفردية .

إذاني كفبيفأيديعةأش ةاةنقدغرستفيهـالظكاهرالثقةفيةكاالج مةميةأمقةمكابدمج

األدكاراالج مةمية،أممؤهليفألدااهةملىأ مؿكجه،كمفعةحيةأ رلأدكا ناراج مةميةملى
درجةمةليةمفال عظيـكال قعيف،معدذلؾيم فام بةرالعسؽاالج مةم ملىدرجةمةليةمف

ال ةمؿكمكجهعحكال كازف.كهذاغيرم كاجدلدلالمس شفيةتف جعكبالضفةالغربية .
نتيجة السؤاؿ الثالث :ما ىي أىـ االنعكاسات التي تخمفيا األخطاء الطبية عمى المجتمع
الفمسطيني في جنوب الضفة الغربية؟
إفأفراد المج مةالفلسطيع يلمسكفاعع ةساأل طةءالطبيةمعدمةي كفكي ش ؿفاة

مفالمج مة كفمةلةمليهبش ؿمةـمف بلؿ كفيرممؿلهـف الم ار زالاحيةك شرية
قكاعيف  فؿ لهـ ب شغيؿ  لؾ الفاة مف المج مة كهذا يش ؿ مةاقةن لم ذم القرار بكافهـ
ي حملكف المسؤكلية االعسةعية كاال بلقيةف  كفير ةفة المس لزمةت لؤلفرادالذيفكقة مليهـ
كاالس يةء مف المس شفيةت العةمة كال ةاة،
ال طأ الطب كطريقة ال عةمؿ معهـ كمة ذكيهـ ،
كهعةؾ  ذمر مف قلة  برة األطبةء العةمليف ف المس شفيةت ،كأف كسةاؿ االمبلـ ال  قكـ

بكاجبة هة ا جةه الضحةية ،ك هميشم ذم القرارف  شرية قةعكف يعمؿملى  أميف الضحةية
مفاأل طةءالطبية .
فؽهذهالع يجةمةع يجةدراسةسمبدالمععـ، 2001،ال  ؤ دأفجكاعبالقاكر
كاإليجةبيةتف  بلالعسقيف لعبالدكرالمؤثرف  حديدهذهالعبلقةال فةمليةك رجةجكاعب
القاكر إلى  :عسؽ ال دمة الطبية الرسمية ،حيث  ف قر المجمكمة الاحية إلى االم ةعيةت
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المةدية ةألجهزةكالمعداتكالمكادالعبلجية،ضيؽاألمة فالم ااةلل شؼكالعبلج...الخ،.
كأسبةبالقاكر عكدإلىالعبلقةبيفالطبيبكالمريضغيرالمرضية .
كبةالم مةد ملى مقكالت العظرية البعةاية الكظيفية للعبلقة بيف الطبيب كالمريض

ك حليبل هة،يم فال عرؼملىاألسسالعظريةللبعةايةالكظيفيةل حليؿالعسؽاالج مةم ف 
ضكء  حليله للمج مة ،فةلعسؽ االج مةم يعد أداة  اكرية إلدراؾ الحقيقة الكاقعية ،ك عظيـ

ك حليؿالكاقةاالج مةم الملمكسبمس كل جريدم،أمةالمج مةفهكمفهكـيشيرإلىحقةاؽ
كاقعية ملمكسة ،كالعسؽ بذلؾ يمثؿ أداة  اكرية ،كيم ف اس دامه ف دراسة الكحدات
االج مةمية  ةلجمةمةت مثؿ األطبةء كالمرضى ،كالمؤسسةت  م ار ز طبية ،كالمس شفيةت،
كالكحدات الاحية...الخ ،كغير ذلؾ مف المؤسسةت المج معية األ رل اعسةقةن اج مةمية

بكافهة .

كبعةء ملى  حليؿ بةرسكعز ف العظرية البعةاية الكظيفية ،فإف مهعة الطب  ح ةج ف 
بعضاألحيةفإلىمبلقةتالجمةمة،كف أحيةف أ رل  ح ةجإلىمبلقةت المج مةال بير،
كمفثـفةلعبلقةبيفالطبيبكالمريض قكـملىأسةسالمالحةال  ر بطبعبلقةتالجمةمة
كفقةنلمفهكـ" كعيز"،كذلؾألفهدفهمة–الذمبح ـ لؾالعبلقة–هكاحةالمريضكشفةؤه
كملىالرغـمفذلؾفإفمبلقةالطبيببةلمريضيجبأف قكـملىمبلقةتمةمةذاتطةبة

مج مع ،فةلمريضيجبأفيع برمبلق هبةلطبيبمبلقة ااية،كليستمبلقةاع شةر،

بمععىأفالعبلقة قكـملىأسةسأعهمريضكليساديقةن .
كبافة مةمة  كف البؤرة الرايسية للعسؽ االج مةم سطبقةن لرأم بةرسكعز ال ةمؿ

الدا ل كال ةمؿ المعيةرم ،بيعمة  ابح أسس المج مة ه مس كل اإلشبةع كاال فةء الذا 
بةلعسبة لبياة هة ،هذه العظرة للمج مة أقةمهة بةرس كعز ملى أسةس الطبيعة الجكهرية لؤلعسةؽ
الحيةملى ؿمس كيةتال عظيـكال طكركالعمك،مةاالدمةءبأفهعةؾاس م ارريةقكيةأ ثرمف

فاةاألعسةؽالحية،كه ذايبدكاال جةهالبيكلكج ف عظرةبةرسكعزللمج مة .

توصيات الدراسة:ف ضكءع ةاجالدراسةيكا البةحثبمةيل  :
 1زيةدة مدد المس شفيةت ف جعكب الضفة الغربية كزيةدة  ةدرهة الطب كال مريض 
كالمؤهؿ كذكمال برةكال فةءة ةاةأفمددالس ةفف  لؾالمعةطؽيح ةجإلىأ ثر
مفالمس شفيةتالمكجكدةحةليةن.
[]138

جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات  -اجمللد الثامن  -العدد الثاين يونيو 8102
 2إقرارال ةميفملىاأل طةءالطبيةل عكيضالم ضرريفع يجة لؾاأل طةء،كمعةلجة
الضحةيةبدكفمقةبؿ.
3

ش ؿلجةفطبيةذات برةك كفمحةيدةكمس قلةلم ةبعةجميةالحةالتالعة جةمف

ال طأالطب كدراس هة.

 4كجكدمؤسسةت ةاة قكـبةح ضةفالم ضرريفمفاأل طةءالطبيةك ةاةإذالـ
يس طةالم ضررالعمؿكايجةدد ؿألسر ه.
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