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اختتام ندوة العالقة بين الطبيب والمريض برعاية الراعي

صدى البلد  

للعلوم  لعالي  ا نظم ”المعهد 
لقديس  ا فــي جامعة  لدينية“  ا
بالتعاون مع  يوسف في بيروت 
كلية الطب، ونقابة األطباء واللجنة 
للخدمات  عــويــة  ا ــر ل ا األسقفية 
ــنــان، وبــرعــايــة  ــب ــي ل الــصــحــيــة ف
لكاردينال  ا لماروني  ا لبطريرك  ا
مار بشارة بطرس الراعي، مؤتمرا 
تحت عنوان ”العالقة بين الطبيب 
ــي حـــرم العلوم  ــض“، ف ــري ــم وال

اإلنسانية - طريق الشام.

تمّيز باالنفتاح
حضر الجلسة االفتتاحية ممثل 
البطريرك المطران مــارون العمار، 
ورئيس جامعة القديس يوسف 
سليم دكــاش اليسوعي، ونقيب 
األطباء انطوان بستاني، وعميد 
روالن طنب، وعميد  لطب  ا كلية 
كلية العلوم الدينية األب مارك 
شيشلك اليسوعي، ومدير المعهد 
العالي للعلوم الدينية الخوري إدغار 

الهيبي وفاعليات.
ناقش المؤتمر على مدى يومين 
”مسائل ترتبط بحياة الناس بشكل 
مباشر، وتمّيز باالنفتاح على مختلف 
األسئلة والمواضيع والطروحات 
مــن األخــطــاء الطبية وصــوال إلى 
السلوكيات المستهجنة من قبل 
الطبيب والمريض على حد سواء، 
وصــوال إلى إرســاء قواعد أخالقية 
من المفترض أن تنظمها وتضعها 

فــي إطــارهــا المهني واإلنساني 
الصحيح“.

وأكد األب شيشلك أن ”عالقة 
ا من  الطبيب بالمريض تشكل جزء
العالقة اإلنسانية الشاملة، فجميعنا 
في وقــت من األوقــات نمر فيها. 
وتضمنت مقاربتين، األولى مهنية 
ات التي يحصلها  تتعلق بالكفاء
الطبيب لممارسة مهنته، والثانية 
إنسانية تتعلق بالغنى اإلنساني 
المطلوب في هذه العالقة وهو ما 

سيبحثه المؤتمر“.

وفرة المعلومات
واشار طنب إلى ”وفرة المعلومات 
وتشعبها حينما يتعلق األمر بعالقة 
الطبيب بالمريض“. لكنه ذكر أنه 
”من موقعه كعميد لكلية الطب 
ال بد له من الوقوف على عدد من 
الحقائق أبرزها أنها عالقة إنسانية 
عــنــاصــر شخصية  عــلــى  تعتمد 

واجتماعية- ثقافية عدة“.
فــتــوقــف عند  لبستاني  ا مـــا  أ
”العوامل التي دخلت على هذه 
العالقة من قبل مقرري السياسات 
الصحية وإدارات المستشفيات 
والجسم التمريضي وتقنيي الصحة 

وغيرهم“.

مجتمع شرقي
ــاش ”العالقة  واستعرض دك
ال سيما  لمريض  ا و لطبيب  ا بين 
ا  معتبًر لشرقي“،  ا في مجتمعنا 
أن ”برنامج الطاوالت المستديرة 
يؤكد أن للعالقة مكانتها في اإلطار 
األخــالقــي وهــي على صلة قوية 

بأدبيات مهنة الطب“.
ثم تحدث ممثل البطريرك الراعي 
المطران العمار مؤكًدا أن ”المريض 
ــلــه“. وتــابــع:“يــحــاول  هــو حقل ال
أن يضع أسسا صادقة  مؤتمرنا 
لمريض،  وا لطبيب  ا بين  للعالقة 

والخطوة األولى في هذه المسيرة 
الهامة، تكمن في ترسيخ الثقة 

بينهما“.

طاوالت مستديرة
واستكملت الجلسة االفتتاحية 
بطاولة مستديرة أدارهــا ريمون 
صايغ واألب فيكتور أسود، وشارك 
فيها وزير العدل األسبق ابراهيم 
نجار وطنب والطبيب والجراح نبيل 

عقيص.
أما في اليوم الثاني فتنوعت 

المداخالت وتناولت مواضيع عدة 
وحاضرت فيها نخبة من المعنيين.
واختتم المؤتمر بجلسة ختامية 
تضمنت توصيات تالها البروفسور 
ـــادي حــــداد، وتــوزعــت بحسب  ف
المقاربات التي تمت مناقشتها 
على الطاوالت المستديرة، وشملت 
لفلسفية  ا و ريخية  لتا ا ر و لمحا ”ا
ــة والنفسية  ــوجــي ــول ــروب ــت واألن
والمؤسساتية والقانونية واألخالقية 
واإلسالمية والمسيحية والمجتمعية 

واإلعالمية والتربوية“.

من الحضور األمامي للندوة    الوكالة الوطنية

للعالقة بين الطبيب 

والمريض مكانتها في 

اإلطار األخالقي وهي على 

صلة قوية بأدبيات المهنة
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