
  احلاالت الغري قابلة للشفاء والعناية باحلاالت احلرجة
  يف طلب حديثي الوالدة واألطفال

  الدكتور  عبد احلكيم خليل قطان
  استشاري أطفال حديثي الوالدة

 مستشفى امللك فيصل التخصصي و مركز األحباث بالرياض
  

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
  

قل طب حديثي الوالدة وطب األطفـال بـالعموم         تواجه الطبيب املمارس يف ح    

  .حاالت عديدة من األمراض الغري قابلة للشفاء أو املستعصية عليه

مع ازدياد املعلومات الطبية والقدرة على تشخيص األمراض الوراثية واملستعصية يف مرحلة            

لطبيـة  مبكرة من حياة الطفل بل من حياة اجلنني يف حاالت كثرية، ومع ازدياد القـدرة ا    

على اإلبقاء على حياة أمثال هؤالء األطفال بإذن اهللا حتت األجهزة الطبية املتقدمة والعناية              

املكثفة، ومع ازدياد املعلومات الطبية العامة لدى عامة النـاس وسـهولة حـصوهلم إىل               

  .املعلومات كل هذا جعل من العناية مبثل هؤالء األطفال أمر يف غاية التعقيد

 املصابني مبثل هذه األمراض ميلئون الكثري من أسرة العنايات املركزة ممـا             وأصبح األطفال 

يسبب سوء استخدام اإلمكانيات الطبية املتوفرة ورمبا نقصها عند مرض آخرين هم بأمس             

إن مثل هـذا  . احلاجة إليها وباإلمكان بعون اهللا رفع معانام مع املعرض وشفاء أمراضهم          

  .شرعياًالوضع غري مقبول الطبياً وال



إن الطبيب املمارس يف العينات املذكورة يواجه بسيل من األسئلة األخالقية عند االهتمام             

  .باحلاالت املستعصية واحلرجة

                 هل هناك  حد فاصل واضح بني األمراض اليت ميكن عالجها وشفاؤها وبـني الـيت

 الميكن حتقيق ذلك؟

          ثل هذا املرض وهل ميكـن  هل هناك عدالة ومساواة يف عالج كل األطفال املرضى مب

 الوصول إىل العدالة يف هذا؟

                  من هو صاحب القرار يف هذه احلاالت هل هو الطبيب أم أهل املـريض أم قـوانني

 املستشفى املعاجل أم كل هذه جمتمعة؟

 كيفية صنع القرار يف مثل هذه احلاالت؟ 

 هل من العقل أن يكون شفاء كل املرضى هدفاً للطبيب؟ 

  ـ:رار الصعبطريقة اختاذ الق

يعمل الفريق الطيب على حفظ احلياة وينصب تعليم األطباء واملمرضني على حتسني وحفظ             

احلياة ولكن هناك حاالت من األوىل عدم التدخل بل وأحياناً رفع أجهزة التنفس مما قـد                

يؤدي إىل وفاة الطفل املريض بإذن اهللا فال بد من توفر شروط كثرية قبل الوصول إىل مثل                 

  :القرارات منهاهذه 



             وجود املعلومات العلمية الدقيقة حول احلالة وتوفرها لدى الطاقم الطيب وأهل املريض

 .بشكل مبسط

   ةني حلالة املريض يف بيئة مشاأي من (احلصول على النتائج املستقبلية للمرضى املشا

ـ     ) حيث اإلمكانيات الطبية   ب ملعرفة هل عالج مثل هذه احلالة فاعل ومفيـد ومناس

 .مقابل كونه غري فاعل وغري مفيد وغري مناسب

              التواصل مع أهل املريض بطريقة واضحة وبسيطة وصرحية وفاعلة وعـدم افتـراض

 .عليهم مبا يدور حول املريض وحالته بل التأكد من ذلك ضروري وهام

      مساعدة لتحديد املرضى الذين حيتاجون     ) أي معرفتهم (وجود لوائح تنظيمية تطبيقية

ه القرارات وطريقة التعامل معهم وتعين مثل هذه اللوائح من قبل املستشفيات            ملثل هذ 

بل وزارة الصحة والتعميم على اجلهات الطبية بذلك لتسهيل عمل األطباء، ووضـع        

  .غطاء قانوين لعملهم

  ـ:ومن أمثلة هذه اللوائح

 عدم اإلنعاش التنفسي القليب. 

       دماغياً وغريها من األنظمة اليت تساعد       نظام رفع أجهزة االنعاش عند املرضى املتوفني 

 .أهل املريض واتمع على تقبل القرارات الطبية وفهمها يف مثل هذه احلاالت

 


