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  التواصل مع األهلمهارات 
 . رشيد السعديد

 مهارات التواصل
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 فرق المعاملة بين الشرق والغرب

  لكللل معتمه ممومللاتللا وعللاداتللا

 وتماليده.

  يمنا وعواافنا و اللللوبنا كما  ن 

في  بداء الميللاعر تلتلع عما او 

 مألوي في الغرب.

 

الحاالت التي تتطلب لقاء أسرة  5

 املريض أو املرافقني

   

 فرق املعاملة بني الشرق والغرب 1

 الفرق يف التعامل مع الطبيب 3 

اإلخبار عن الوفاة عند وصول املريض  

 لقسم اإلسعاف

 معوقات التواصل مع األهل 3

10 4 
يساعد الطبيب على النجاح يف التعامل الذي  ما

 ؟مع األهل

مھارات التعامل مع أھل المریض
مهارات التواصلرشيد السعديد. 
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لم  81حتى ما قبل الـ  ،ال يعود لألب سلطة عليه 81يبلغ االبن عمر الـ ففي الغرب عندما 

ال يشعر بأي مسؤولية تجاه  االبن عندما يكبر لذلكبشكل كبير،  ابنهيتحكم ب األب يكن

 .والده

أما في الشرق فيشعر ابنه أنه مدين لوالده حتى آخر أيام حياته، فإذا مرض األب فإن 

حتى أن أقاربه يصبح على عاتقهم جزء من المسؤولية  ،االبن هو المسؤول عن العناية به

 تجاهه.

ستوعبًا تماماً للعادات والتقاليد والمعتقدات التي تتميز الطبيب الناجح يجب أن ي كون م

 بها كل مجموعات المجتمع الذي يعيش فيه. 

vs 

 اليرق الغرب

 التمااك ا اري شديد التمااك ا اري ضعيع

 اللصوصي  منلفض  2اللصوصي  مرتفع  

ت الثم  بالكادر الطبي والمؤاسا

 مرتفع 

الثم  بالكادر الطبي والمؤاسات 

 منلفض 

 الوعي الطبي متدن الوعي الطبي مرتفه

االوب التعامل مه المرض 

 واالفتالاات منطمي

 الوب التعامل مه المرض 

 واالفتالاات عاافي وجداني

 3رد الفعل عيوائي  رد الفعل متو ه ومنضبط

 والمريط التوجس من ا ال التوجس من المانون والتأمين

 الطب فاص  و عام التأمين الطبي واالجتماعي

                                                                                                                                                                                                    
تختلف مهارات التواصلللل  يل المعتمل الي  ا مالمعتمل الع  ا   لللعل فإيعا هاج مههاا مهارات التواصلللل  هد الي ن  ختلف  ه  1 

 المعتمعات ماختالف المعتقدات مالعادات مالتقاليدها ال  ق مذلك  سإب اختالف 

 
همثاًل مل حق الم  ض ها الخارا أج  إقى م ضلللللل  للللللل ًا  لى أهل  حتى لو كاج م ضلللللل  خ ي ًا يللللللل فاج مثاًل  أما ها المعتمل  2 

 قالها  الالم "لل اج"  ممالا خإ " ال  قا ف " ا ل يف أ ا معو ل فاج يإزا ما 
 شا غط  لى قلإا مشا جيإولها كولونيا مشا فالل المسدس م دم  قوس الدكتور مشا  لش  ص خ  هص الع  دمر...3 
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 مهارات التواصل رشيد السعديد. 

 

 الفرق في التعامل مع الطبيب  

 المصداقية واألمانعلى تعامل  ال المريط مه الكادر الطبي يعتمد  

يتساءل ا ال عن  ي  معلومات ما لم تعَط لهم، حتى الوفاة. والمساءل    الوالماعدة 

 التأمين وفق ضوابط صارم  لكنها واضح .بعداا عبر المانون وشركات 

حين  الشك والريبةتعامل  ال المريط مه الكادر الطبي يعتمد على  

تالي  للمعالعات،  و تأفر النتائج المتو ع  لللط  العالجي   و حتى  افتالااتحدوث  ي  

 المعالم. والمساءل  المانوني  غير مضبوا  وال واضح 4يتدفل في ا مور العالجي  

 حسب السوية االجتماعية والثقافية. يتطور أسلوب التعامل مع األهلمع العلم أن 

 معوقات التواصل مع األهل

 والطبي نمص الفهم العام. 

 5االعتداد بالر ي. 

 . ضيق ذات اليد وعدم وجود تغطي  مادي 

 . نصع الثماف  الطبي 

نصفففل الم قل الطبيع معلوماته مإل ارنت،ن   

يدلي   المم،ض  طالب الطب  المخب،ييإل  الصفففف

 طبيب في غي، اختصاص.

  6التعارب الطبي  السيئ  السابم. 

  7نمص الثم. 
                                                                                                                                                                                                    

 :3دكتور  دك تع ي  كورتيزمج دكتور الل   خليك كل ا إال العورتيزمج 4 
دة "أخا ال زا دة مال "أخا كل لللللللا احعا معا اال ما تقلا قث  ة"ج  عوج جا يتو زا 5

 ما  دي قيمها" تاناقصة أنا زا د
 

"خالتا توهت  القث  ة"ج "هذا المسللللت للللفى ما  فوت أنا  لي  أ ا توهى هي  متم م نا 6

 و اللوم ية حياتو  س  يحتههي "  يعوج معو ل فاج مهت   ممهم م ة مل التعامل اللا 
  الم فى.

 
 ما   يلل  ف نعيل"."مالل   ا اخا دكات ة هالإلد كلل أنا 7 
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 المريب المتعب 

  َنون.الظ 

 ."المتفهمن" 

  .الفضولي 

 . المحب للوجاا  االجتماعي 

 . صاحب المصلح  اللاص 

  .المعسر 

 يساعد الطبيب على النجاح في التعامل مع األهل؟ الذي ما

 والهدوء والرصان . لمبتسمالوجه ا 

 .التحدث بثم  وعلم 

 .اع  ورحاب  الصدر لألائل  واالاتفسارات 

 .التحدث بلغ  اهل  غير معمدة 

  .ترتيب ا فكار مسبماي 

  .التوجا بالحديث  لى العميه مه مراعاة  كبر الموجودين  دراي 

  المحافظ  على التواصل العينيEye contact  . 

 ب التحضير لما يعب  ن يمال. في الحاالت المعمدة يع 

  .عامل اللبرة مه الزمن في التحدث لآلفرين عامل اام 
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 مهارات التواصل رشيد السعديد. 

 

 الحاالت التي تتطلب لقاء أسرة المريض أو المرافقين

 . 8الحاالت اإلاعافي  

  الحاالت التي يكون فيها ما يسيء لمستمبل المريط كالبتور وا ورام، والمصورات

 العضوي . 

  منها بيكٍل فاص.  الكبيرة، العراحي بعد العمليات 

 . بعد العمليات الميصري 

  .ا افال 

 .مرضى العناي  الميددة 

  .حدوث الوفاة  و  رب حدوثها 

  وا ن انيرح بعط اذه الحاالت بيكل ملتصر ..

 الحاالت اإلسعافية:

  ذا كانت اإلصاب  بالغ  والمريط في حال  فمد وعي تام. .1

المترافم  بهبوط في الضغط اليرياني  الشديدة حاالت الرضوض والنزوففي  .2

 حيث تتطلب الحال   جراء اإلاعافات الضروري .

وفي حاالت  توقف القلب التامفي حاالت وصول المريط لمسم اإلاعاي في حال   .3

 ا لم الصدري الحاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
مثاًل م  ض تم إلعاه   حالة احت اء  ضلة قلإية  عب إدخال    عل هوري إلى مخإ  القث  ة إذ أن  ال  معل لؤال الم  ض ها 8 

 هذه الحالة هيعب لؤال األهل
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 بعد العمليات الجراحية الكبيرة:

يبدؤون بطرح ا ائل  العديدة  سم العمليات و دائماي يتعمه   رباء المرضى  مام بواب 

 الملتلف  والمتباين . و

، ويعطي المعلومات رابط الجأش وهادئ ومتميز وغير متردديعب  ن يكون العراح 

 بكلمات واضح  وصريح ، مه تعنب ذكر المصطلحات التي ال يفهمها  ال المريط. 

فصوصاي في حاالت ا ورام  9بيرةالتحدث بمنطمي  عن آفاق المستمبل بعد العمليات الك

 اللبيث . 

ويتأمل بأن تؤول ا مور  لى فير ولكن يردد ضرورة  بالتوقعات اإليجابيةيعب  ن يحتفظ 

 اإلنتظار و عطاء الو ت كي يستعيد المريط عافيتا تدريعياي. 

)فاص  في  حوال: السكريين، المصور الكلوي، نمص التروي   ال تحاول اإلسفاف بالوعود

 لمحيطي(. ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 إيث".خ "فلل معها مرم معدي  دنا نإعت للت   ح الم ضا من وف هالورم خإيث مال مو خإيث  س  معل شعلو مالل  9 
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 مهارات التواصل رشيد السعديد. 

 

 

 :بعد العمليات القيصرية

 تعتمه كل العائل   مام بواب   سم العمليات لتلمي النبأ السعيد بمدوم المولود العديد. 

 .ام  د تترافق بافتالاات متباين  مامك عدة  ي ال تنَس 

 من اذه االفتالاات:

  وي. لم يتم ااتئصالها بالكامل  د تؤدي لنز قطع مشيميةبماء 

   باإلرجاج النفاسي د تلتلط ا مور وتصاب المريض . 

 الصمة األمنيوسية . 

 صم  رئوي .   و التهاب وريد خثري 

 ال يتمبط الرحم مما يؤدي الاتئصال الرحم االاعافي.ف رحميةالعطالة ال 

 البد من وضه العائل  والبحث في حاالت اللديج  الوالدات والخداج في حاالت

 اضن بالنسب  إلمكانيات التيواات الللمي  الوالدي  المكتيف . الموضوع ضمن الحو

 الوليد.  يرقان 

  بين ا م والوليد. تنافر الزمر الدمويةحاالت 

 

 معلومة عالطاي،ع

سمي  العمليات القيص،ية بهذا االسم نسبًة 

ُيعتَب، قيصفففف، ال،ومان مإل  لقيصفففف،  كين كان

ي تي  طبقة أعلى مإل البشفففف،  ومإل العيب أن 

إلى الحيففام م ففل كففل النففار مإل الط،ي  

التنففاسففففلي الطبيعي  فكففان يقطع بطإل أ  

القيصففف، ويسفففتخ،  قيصففف، العهد الجديد مإل 

يام النعيم مع  مه تتمتع بح ن  أ ها  فكا بطن

أبيففه القيصفففف، كتى تحبففل بففه  دم تبففدأ بعففد 

 ع.3موتها الساعات قبل 
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 :حاالت الحاجة لنقل الدم

  للطبيب والميفى وللمريط و الا.  مشكلة كبيرةغالباي ييكل تأمين الدم 

  اناك نواحي  جرائي  لتأمين الدم من بنك الدم، وال يسمح المانون بوجود بنوك دم

 فاص .

  بشكٍل لبق وذكيالطلب من ا ال تأمين وحدات دم لمريضهم يعب  ن يتم ،

 في الحاالت اإلاعافي  والتي تتطلب نمل دم  اعافي. فصوصاي 

 

 

 

 

 

 

 

 :في حاالت البتور

 ال المريط  بل المريط لتمبل النتيع .  التهيئة النفسية ضمان يعب  

  و الوب  مشاعر األهل تلاذ المرار بالبتر ميكل  كبيرة يعب  ن تراعى فيها

مليات الكبيرة إلنماذ فصوصاي بعد الع ، بالغهم بضرورة و امي  اذا اإلجراء

 ا اراي وبعد اإلصابات الحربي  وا الح  المااع . 

  إقناع المريض لتقبل اإلجراءبذلك نحصل على مساعدة ا ال في . 

  صعوب  اتلاذ المرار بالبتر وحيثياتا لدى كبار السن ذوي اللطورة العالي  ويعب اتلاذ

 المرار ا نسب بالنماش مه ا ال.
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 مهارات التواصل رشيد السعديد. 

 

 

 :رضى العناية المشددة بأنواعهاحاالت م

 التي يحتاج الطبيب فيها التواصل مه ا ال.  أهم الحاالت تعد 

   و اميتها. 10غالباي ال يستوعب  ال المريط جدي  الحال 

  وبحضور جميه ا  رباء  يجب االستفاضة في الشرح بشكٍل مفصلفي  ول لماء

 على حدة. ذوي العال   المباشرة والعزوي عن تكرار اليرح لكٍل 

  عند اللماء ا ول مه   رباء المريط يمكن الطلب بتكليع  حد ا  رباء المباشرين

لمنه حصول الفوضى في نمل  الطبيب المشرف،ليكون صل  الوصل مه 

 المعلومات. 

 

يفضل دائمًا أن يتولى االتصال مع أهل الم،يض الطبيب المش،ف أو مإل في مقامه  وال 

 .11والتم،يضي التب،ع بإعطاء أية معلومات يجوز لباقي الكادر الطبي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
" شو  م تحعا  ا دكتور لسا مإارح كها  م نتع ا  هدم مما كاج هي  شا مهلق  م تقلا معو احت اء  ضلة قلإية م دم قث  ة 10 

 اي شو هالحعا"
 عها مو  ال العة مالهازلة مهلعب  أ صلللان م اهقيل الم  ض م مهقللهل أي ت ور  يصلللي  مل الم  ض للللواء كها أفإاء مقيميل أم 11 

ها نت ك مسللؤملية إ صللال مضللل الم  ض لىهل  لى  اتق ال إيب الم لل ف  لى حالتو مإزا نسللألها مل قإل األهل مهقلهل هيك  ع
 "نحها  م نقدم كل فاقتها مأكيد الدكتور م  ف  لى حالتو تمام"  عها نحامل نته ن  أي مليلة...
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 :اإلخبار عن الوفاة عند وصول المريض لقسم اإلسعاف

  من ناحي  المسؤولي  الطبي . األعلى رتبةيفترض بأن يموم بالفعل 

   في حاالت وصول المريط بحال  الوفاة  و في حال  فيل اإلجراءات اإلاعافي

كافة اإلجراءات والجهود قد حال  المريط و ن الضروري ، ينبغي اليرح الوافي ل

 .درجة اإلصابة كانت أكبر من االحتواء،  ال  ن 12إلنعاشا بذلت

  في تأكيد المبول بالمضاء والمدر. القيم الدينية واالجتماعيةيمكن الرجوع  لى ، 

 وفاة  و  رب وفاة مريط موجود في الميفى 

 لميري  د بنيت اابماي على  ااس يعب  ن تكون العال   ما بين ا ال والطبيب ا

 .الثقة والمصداقية

  عند وجود ما يؤاب  احتمال التدهور السريرييعب دائماي تنبيا  ال المريط  لى

  لى ذلك وتعنب التطمين الكاذب.

 لتمبل النتيع  و شعار ا ال بأن كاف  العهود  د بذلت  التهيئة المسبقة لألهل

  لمساعدة المريط.

 13اتلاذ المرار المنااب عندما يصل العميه  لى اريٍق مسدود. في  مساعدة األهل 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                    

 لمها أج الم  ض ال أمل مه  حتى ال نتهم  التقصي  عب أج نقوم  ها  الفعل أي أج نقوم  اج اء الصدمات مغي ها رغم  12 
مثال م  ض مع  للل فاج ماألمل مل شللفاءه ميؤمس هعليها مسللا دة األهل ها اتخاذ ق ار إ قاا  ها العها ة حتى  توهى أم أج 13 

  تم نقل  إلى مهزل 
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 :مالحظاتكدون 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 
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