
والطب  الأطباء  عن  ي�شاع  ما  اكرث  اأن  نالحظ 
يقعون  التي  الخطاء  العراق  يف  عامة  ب�شورة 
مناوب  طبيب  هناك  اأن  متجاهلني  فيها 
وجوده  وجوب  ويقت�شي  املر�شى،  عن  م�شوؤول 
قد  مدة  الطارئة  احلالت  ل�شتقبال  بامل�شت�شفى 
م�شت�شفيات  واأن  خا�شة  ؛  �شاعة  الـ24  تتجاوز 
اليد  اأ�شابع  الطوارئ يف بغداد تقت�رص على عدد 
العمل فرتات م�شائية طويلة نتائج  ويرتتب على 
خطرية من النواحي الطبية، والإن�شانية؛ اإذ اأثبتت 
درا�شات اأن احلرمان املزمن من النوم يعد واحداً 
من اأهم ال�شطرابات ال�شلوكية الجتماعية التي 
الطبي يف  القطاع  والعاملني يف  الأطباء  ت�شيب 
عواقب  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد  احلديثة،  املجتمعات 

وخيمة.
احدى  يف  متدرب  طبيب  علي  اأحمد  يقول 
م�شت�شفيات بغداد  "ل يخفى على اأحد ما يعانيه 
الأطباء من ا�شتنزاف ج�شدي وذهني، وخ�شو�شًا 
يف مرحلة التدريب من حيث طول �شاعات العمل 

لالإقامة  التدريب  نظام  اأن  وخ�شو�شًا  ال�شاقة، 
�شاعات  عدد  املقيم  الطبيب  على  يفر�ض  الطبية 
عمل ت�شل اإىل ٣٦ �شاعة متوا�شلة يف كل ٧ اإىل 
وحالت  جراحية  عمليات  ذلك  تتخلل  اأيام،   ١٠
طارئة واإجراءات طبية، تتغري معها حالة الطبيب 

وا�شتعداده النف�شي ملواجهة هذه التحديات".
هذا  اأن  يدرك  الب�شري  بعني  "الناظر   : واأ�شاف 
اجل�شم  وتركيبة  الب�رصية  للطبيعة  خمالف 
والعقل  اجل�شم  قدرة  ترتاجع  اإذ  الف�شيولوجية؛ 
وتقل  به  املحيطة  الأحداث  مع  التعامل  على 
كفاءته تدريجيًا مع طول فرتة الإنهاك، ولو كان 
برعاية  فكيف  ب�شيط،  عقلي  اأو  ج�شمي  مبجهود 
املر�شى والعناية بهم، بل اتخاذ قرارات قد تكون 

م�شريية يف بع�ض الأحيان".
 وي�شري  اإىل ذلك وجود املناوبات الليلية التي تبداأ 
من ال�شاعة الـ7 م�شاء اإىل 7 �شباحًا، والتي يكون 
فيها الطبيب املقيم مبرافقة اأحد الأخ�شائيني اأو 
للحالت  التعر�ض  له  ويتاح  املتقدمني،  الأطباء 

الأوقات،  تلك  مثل  يف  اإل  يواجهها  ل  قد  التي 
وبهذا حتل مع�شلة بقائه يف امل�شت�شفى اإىل اليوم 

الذي يليه.
وعناية  تخدير  اأخ�شائي   ، ح�شني  علي  الدكتور 
خالل  الأطباء  مناوبات  "اأن  بني  مركزية، 
تعترب  امل�شت�شفيات  يف  مقيمني  كاأطباء  عملهم 
غري  تكون  رمبا  وهي  العامل،  يف  الأطول  من 
ي�شمح  ل  عاملي  "كنظام  وقال:  للمر�شى.  اآمنة 
للطيارين و�شائقي ال�شاحنات والبا�شات بالعمل 
لأكرث من 13 اأو 14 �شاعة متوا�شلة، لكن الأطباء 
املقيمني ميكن اأن يعملوا �شعف هذه املدة ما بني 

32 �شاعة متوا�شلة، ورمبا اأكرث". اإىل   24
هذه  باأن  يوؤمن  اخلرباء  "بع�ض  ويتابع: 
�شالمة  على  فادحة  اأخطار  لها  املمار�شات 
الفعل،  وردات  احلكم  على  توؤثر  لأنها  املر�شى؛ 
الأخطاء.  اإىل  توؤدي  النهاية  ويف  القرار،  واتخاذ 
واحلرمان من النوم اإذا كان العمل طوياًل للغاية 
على  �شيئ  تاأثري  له  جداً؛  قليلة  النوم  فرتات  اأو 

الدماغ.
درا�شات  هناك  اأن   " علي  "الدكتور  ويوؤكد 
وهو  �شيزلري"-  "د.ت�شارليز  يقول  حيث  علمية؛ 
يف  النوم  اأبحاث  يف  ومتخ�ش�ض  الأطباء  كبري 
نعرف  نحن  بو�شطن-:  يف  بريغهام  م�شت�شفى 
ملدة  م�شتيقظني  الأ�شخا�ض  يكون  عندما  اأنه 
ال�شلوكي  الوظيفي  الدماغ  اأداء  يكون  �شاعة   24
املخمورين  الأ�شخا�ض  عند  يكون  كما  م�شطربًا 
2012 بوا�شطة  قانونيًا". كما �شدر تقرير لعام 
من  اأكرث  اأن  وجد  كندا،  يف  املقيمني  الأطباء 
"%80" من الأطباء املقيمني من امل�شمولني يف 
الإجهاد يخف�ض وي�شعف من  اإن  قالوا:  التقرير، 

م�شتوى جودة العناية املعطاة للمر�شى.
وحول تاأثري حتديد �شاعات عمل املناوبات على 
املر�شى يف جانب امل�شاعفات والوفيات؛ يجيب 
 "300" اأكرث من  "اأجريت درا�شة على   :" "د.علي 
األف حالة للمر�شى يف اأمريكا؛ واأظهرت الدرا�شة 
اأن تخفي�ض �شاعات العمل يقلل من الوفيات بني 
العتماد  اأخرى ملجل�ض  درا�شة  املر�شى، وهناك 
2003م  عام  يف  الأمريكي  العليا  للدرا�شات 
العمل يقلل من خطر  اإن تخفي�ض �شاعات  قالت: 
مليونًا  حتوي  الدرا�شة  عينة  وكانت  الوفيات، 
لعمليات  يخ�شعوا  مل  الذين  مري�ض  األف  ومئتي 

جراحية"
اأما بخ�شو�ض تاأثري حرمان النوم على الأطباء؛ 
اأوروبا واأمريكا  اأجريت يف  اأبحاث  "هناك  يقول: 
املعايري  اإىل  امل�شتندة  غري  العمل  �شاعات  حول 
العمل  �شاعات  اأن  اأظهرت  النوم؛  من  واحلرمان 
الإ�شابة  خطر  ارتفاع  عن  م�شوؤولة  املتاأخرة 
القلب  واأمرا�ض  اله�شمي  اجلهاز  با�شطراب 
والولدات  احلمل  واإ�شقاط  الثدي  و�رصطان 

املبكرة". واأ�شاف : د.خالد با�شم ، املتخ�ش�ض يف 
طب واأمرا�ض القلب : اإن العمل اأكرث من 40 �شاعة 
القلب؛  باأمرا�ض  الإ�شابة  خماطر  يزيد  اأ�شبوعيًا 
وحالت  النوم  من  املزمن  احلرمان  اأن  ووجد 
ب�شببه؛  والناجتة  له،  املرافقة  وال�شغط  الإجهاد 
وارتفاع  العمل،  اإنتاجية  على  توؤثر  اأن  ميكن 
موثقة  درا�شات  وهناك  العمل.  حوادث  حالت 
ال�شالمة  على  الطويلة  املناوبات  خطر  حول 
اأن الأطباء بعد املناوبات  ال�شخ�شية؛ حيث وجد 
يكونون على خطر اأكرب مقارنة بغريهم للتعر�ض 
لالإ�شابة  التعر�ض  وخطر  ال�شيارات،  حلوادث 
بالأدوات احلادة الطبية "كالإبر مثاًل". "75%" 
قالوا:  اللجنة  م�شح  يف  امل�شمولني  الأطباء  من 
ال�شيارات  بحوادث  الإ�شابة  خلطر  تعر�شوا  اإنهم 
بعد املناوبة "%98" تعر�شوا حلوادث �شيارات، 

وتعر�شوا لإ�شابات عمل على مدى 4 اأ�شابيع". 
يقول:  تخدير؛  اأخ�شائي   ، كامل  �شعد  الدكتور 
مل�شفى؛  م�شفى  من  يختلف  امل�شت�شفيات  "نظام 

ول  منزله  يف  يناوب  "ال�شت�شاري  ويتابع: 
والذي  جداً،  اخلطرية  احلالت  يف  اإل  ي�شتدعي 
املقيم  الطبيب  هو  البداية  يف  احلالة  �شيواجه 
يف  ال�شت�شاري  والطبيب  الأخ�شائي؛  واملناوب 
مقارنة  �شاعة   16 يناوب  امل�شت�شفيات  معظم 
 24 يناوب  الذي  املناوب  الأخ�شائي  بالطبيب 
"الأخطاء   : �شاعة يف امل�شت�شفى.  واأردف د.�شعد 
ل  الأطباء  اأن  رغم  واردة  احلالة  الطبية يف هذه 
م�شتقبلهم  على  خوفًا  �رصيح  ب�شكل  بها  تعرتف 
قد  والتعب  الإرهاق  جراء  لالأ�شف  لكن  املهني، 
الإرهاق؛  نتيجة  الطبيب بخطاأ غري مق�شود  يقع 
حيث علميًا بعد اأن يتعدى ال�شخ�ض الـ16 �شاعة 
عمل متوا�شلة ي�شبح كاملخمور، ويبداأ كاأنه يف 
حالة �شكر؛ واملري�ض ل يقبل اأن يتعالج بني يدي 
طبيب مرهق؛ فعلى �شبيل املثال: طبيب التخدير 
املناوب قد يطلب منه العمل لأكرث من عملية يف 
وخطراً  له  اإرهاقًا  ي�شبب  قد  وهذا  الواحد؛  اليوم 
عدة  م�شاكل  اىل  باإ�شافة  املر�شى".  �شحة  على 

من  العديد  ولكن  امل�شت�شفيات  منها  تعاين 
ل  واحلكومية  اخلا�شة  والعيادات  امل�شت�شفيات 
بل  املتخ�ش�شني  الأطباء  عدد  نق�ض  فقط  تعاين 
منها  عديدة  حيوية  جوانب  يف  النق�ض  تعاين 
قدمية،  فهي  وجدت  واإن  الطبية  الأجهزة  نق�ض 
فهي  وجدت  واإن  احليوية  املرافق  يف  ونق�ض 
املر�شى  وتعر�ض  �شحيحة  غري  بطريقة  تو�شع 
على  يوؤثر  اأي�شا  المر  وهذا  للخطر  الآخرين 
قد  الذي  عليه  الثقل  يقع  حيث  املناوب  الطبيب 
بها.  ال�شعور  دون  الأخطاء  ارتكاب  اىل  يدفعه 
الخطاء  اأن  ترى  جواد  نداء  الطبية  ترى  فيما 
اثارة  اقل  هي  امل�شاعفات  من  الناجتة  الطبية 
يف  مثال  قما�ض  قطعة  اأو  اآلة  ن�شيان  من  للجدل 
جوف املري�ض. وتتابع : لكن النتيجة يف العراق 
واحدة : م�شكلة كبرية لحتلها حتى املحاكم يف 
بع�ض الأحيان بل الف�شل الع�شائري ودفع املال. 
وغالبا ما ت�شبب الأخطاء الطبية املتكررة بفقدان 

الثقة بني املواطن والطبيب.  

 
يف هذا ال�شاأن �شجلت حمكمة الأحوال ال�شخ�شية، 
تدخل  هي  الطالق  اأ�شباب  من  العديد  موؤخراً، 
الرئي�شي،  ال�شبب  هو  الزوجة  اأم  وحتديدا  الأ�رص، 
الذين  الزوجة  اأهل  من  �شكواهم  جاءت  حيث 

يلعبون دورا اأ�شا�شيا يف حتري�شها على التمرد .
   اأبومازن  قال: يف كثري من الأحيان يكون تدخل 
الزوجية،  امل�شاكل  زيادة  يف  �شببا  الزوجة  اأهل 
لفتا اإىل اأن هناك بع�ض الأمهات يقحمن اأنف�شهن 
يف حياة بناتهن ما ينتج عنه الكثري من امل�شاكل.
   وك�شف،  اأنه رف�ض منذ اأول زواجه تدخل والدته 
اأي  ل�شتمرار  اأف�شل  اأنه  وراأى  زوجته،  والدة  اأو 

عالقة زوجية �شحية.
زوجته  والدة  تدخل  اأن  �شالح  اأبو  اأ�شاف  فيما 
انف�شاله  يف  مبا�رصا  �شببا  كان  حياته  يف 
عنها، م�شريا اإىل اأنه من الأمور الغري حمتملة اأن 
بل  حياتنا،  تفا�شيل  كل  تعرف  "حماتك"  جتد 
هناك  وقال:  و�شغرية،   كبرية  كل  يف  وتتدخل 
اأي  دون  حتل  قد  التي  الب�شيطة  امل�شاكل  بع�ض 
تدخل خارجي، بيد اأن عدم خربة الزوجة يجعلها 
تلجاأ �رصيعا اإىل الأ�رصة وخا�شة يف بداية الزواج، 

وهو ما مل اأتقبله نهائيا.
ابنتي  زواج   منذ   : قالت  جانبها،  من  احمد  اأم 
قررت اأن اأكون �شديقتها النا�شحة واأما لزوجها 
يف  اإقحامي  عدم  على  ابنتي  وعودت  اأي�شا، 
على  اعتادت  اأن  اإىل  حلها  وحماولة  م�شاكلها 
لأخذ  زوجها  معي  يتوا�شل  واأحيانا  بل  ذلك، 
الأهل  تدخل  اأن  موؤكدة   ، ما  اأمر  يف  الن�شيحة 
الأ�رص  على  ويجب  امل�شاكل  من  الكثري  ي�شبب  قد 
تقنني التدخل وعدم الوقوف مع طرف �شد الآخر 

حتى اإذا اأخطاأ اأحد فلي�شن نهاية الكون .
من  الواعي  التعامل  اإىل  الآراء  من  كثري  وت�شري 
كثري من احلموات مع زوج ابنتها اأو زوجة ابنها، 
وحتولهن مل�شت�شار اأ�رصي ي�شاعد يف واأد امل�شاكل 

وحلها يف وقتها. 
والن�شجام  التوافق  لأن  �شعيدة  اأ�رص  وهناك 
بني  ال�شائد  الطابع  هو  الإيجابي  والتعاي�ض 
اجلدد  الأزواج  وهناك  فيها،  املختلفة  الأجيال 
عن  بعيداً  ال�شكن  يف�شلون  الذين  ال�شباب  من 
متامًا  ويبتعدوا  يتجنبوا  حتى  واأمهاتهم  اآبائهم 
"احلموات"، فكل فتاة من بنات هذا  عن م�شاكل 
ت�شبح  عندما  جدارتها  تثبت  اأن  تتمنى  اجليل 
زوجة اأو اأمًا واأنها يف البداية تكون ح�شا�شة لأي 
اأو من حماتها، حتى  اأمها  اإذا قيلت من  ن�شيحة 
ولو كانت الن�شيحة معقولة اأو منطقية، لذلك فهي 
ترف�ض هذه الن�شيحة• فمعظم الأمهات ال�شابات 
قلب  ويف  قلياًل،  اإل  املراهقة  فرتة  يتجاوزن  مل 
اإثبات جدارتها لدرجة  اأكيدة يف  كل منهن رغبة 
ف�شال  بالغ،  �شدر  ب�شيق  ن�شيحة  اأي  رف�ض 

اأو  دفني،  �شعور  بتولد  لالأم  النف�شية  الأبعاد  عن 
جاءت  اإمنا  البن  زوجة  باأن  ل�شعوري  اإح�شا�ض 
لتخطف اأو ت�شتحوذ على ابنها اىل الأبد، اأو ينحى 
�شكال  ياأخد  اإذ  اآخر  منحى  الطرفني  بني  ال�رصاع 
اثبات  اأو  الو�شاية،  اأو  الراأي،  فر�ض  اأ�شكال  من 

�شحة الراأي واإن كان على غري �شواب•
الدكتور  اأ�شتاذ علم الجتماع  اأو�شح   من جانبه 
حيدر �شامر ، اأن النمط الزواج يف املجتمع العربي 
تغري ب�شبب الكثري من التغريات الجتماعية،  حيث 
حتول من الأ�رصة املمتدة اإىل الأ�رصة النووية، بيد 
اأن العالقات لزالت مرتبطة، وتلعب والدة الزوج 

والزوجة دورا هاما يف ا�شتمرارية العالقة.
الرجل  من  ارتباطا  اأكرث  املراأة  اأن  اإىل  ولفت 
اأكرب  ب�شكل  عليها  التاأثري  يقع  لذلك  باأ�رصتها 
عزوتها،  هي  اأ�رصتها  اأن  تعتقد  حيث  الرجل  من 
اأن  مو�شحا  به،  توجيهها  يتم  ما  كل  وتتقبل 
املجتمعات  يف  جدا  طويل  احلموات  تاريخ 
الزوجة،  اأ�رصة  خوف  يكون  ما  ودائما  ال�رصقية، 
هي  ابنتهما  حياة  على  املحافظة  يف  والرغبة 
الأحيان  بع�ض  يف  اأنه  بيد   ، التدخل  يف  الدافع 

ينتج عنه اآثار عك�شية وقد يحدث النف�شال.
ت�شمن  بحدود  التدخل  يكون  اأن  بد  ل  وقال: 
ا�شتمرارية العالقة الزوجية ولي�ض هدمها، موؤكدا 

اأنه ل�شك اأن الدافع يف التدخالت الأ�رصية تلقائي، 
وطبيعي، بيد اأن امل�شكلة تكمن يف حجم التدخل، 

وكيفيته وهو ما يخلف الكثري من امل�شاكل.
يعك�ض  الواعي  غري  التدخل  من  كثري  وتابع: 
�شبيل  على  فنجد  فها،  نعي�ض  التي  الثقافة 
املثال يف احل�رص يقل تدخل الأهل عن القرى اأو 
القيمة  اأن  ، كما  الأقل حت�رصا ومنوا  املجتمعات 
الأ�رصية يف بع�ض املناطق يكون لها تاأثري كبري 

م�شلحة  يف  كان  �شواء  التدخل  يف  احلق  ولها 
الأ�رصة اأو �شدها.

اأن اختالف امل�شتوى بني  واأكد يف نهاية حديثه 
الزوجني ي�شاهم ب�شكل ما يف منو التدخل الأ�رصي 
، يف حني يقلل التكافوؤ الجتماعي بني الزوجني 

من  تدخل الأهل يف حياة الزوجني. 
املعتمد  والرتبوي  الأ�رصي  امل�شت�شار  راأى  فيما 
اأحمد النجار اأن امل�شكلة تكمن يف ال�شور النمطية 

ركزت  التي  الدرامية  الأعمال  غر�شتها  التي 
اإن مل  يكن كل الأعمال  اأغلب  على احلماة ،حيث 
 ، مت�شلطة  امراأة  وكاأنها  احلماة،  تظهر  الدرامية  
حتى خزنت يف العقل ب�شبب التكرار وبات ال�شاذ 
اأن جند "حماة جيدة" وحتى �شار هناك نوع من 
اأن  رغم  والزوجة،  الزوج  لأم  والظلم  الإجحاف 

الواقع غري ذلك.
قبلها  ومن  اخلليجية  الدراما  لالأ�شف   وتابع: 
العربية متار�ض نوعا �شيئا جدا من الإ�شقاط على 
حتى  احل�شا�شية  من  نوعا  �شبب  ما   ، "احلماة" 
�شارت العالقة بينها وبني الزوجني اأ�شبه بحقل 

الألغام.
الأ�رصة  بني  الثقافات  يف  التفاوت  اأن   واأ�شاف 
بني  �رصاع  اإىل  الزوجني  بني  اخلالف  يحول 
اأ�رصتني ، وقال: امل�شكلة بني الزوجني قد تنتهي 
بني  ت�شبح  الأكرب  امل�شكلة  اأن  بيد  �شاعة  يف 
الأ�رصتني، ولذا ل بد من توعية الأ�رصة، واأل ترجح 

م�شلحتها ال�شيقة على م�شلحة ابنها اأو بنتها.
دورا  تلعب  الزوجني  لدى  الوعي  قلة  اأن  واأو�شح 
يبادر  باأل  نا�شحا  امل�شاكل،  تزايد  يف  كبريا 
يكون  واأن  الأهل  اإىل  م�شكلة  كل  يف  الزوجان 

التدخل بالقدر املعتدل.
 من جهتها اأو�شحت امل�شت�شارة الأ�رصية الدكتورة 
الأ�شباب  اأكرث  من  الأهل  تدخل  اأن   ، علي  نور 
بني  الزوجية  امل�شكالت  ت�شاعد  اإىل  توؤدي  التي 
م�شتوى  �شعف  اإىل  الأ�شباب  مرجعة   ، الزوجني 
اأن يكون  الوعي  لالآباء والأمهات ،وقالت: يجب 
الأ�رص على م�شتوى من الوعي واحرتام خ�شو�شية 
الزوجني، فهناك الكثري من الأمهات يعطني احلق 

يف التدخل يف خ�شو�شية الفتاة.
كاف  ب�شكل  الفتاة  تهيئة  عدم  اأن  اإىل  ولفتت 
جتاهال  هناك  اأن  جند  حيث   ، الزوجية  للحياة 
الزواج،  م�شئوليات  الفتاة  تعليم  يف   الأ�رصة  من 
اأن  وطبيعته، والتغريات التي تطراأ عليه ، موؤكدة 
الأم ل ميكن اأن تق�شد تدمري حياة بنتها، بيد اأن 
م�شتوى الوعي النمطي لكثري من الأمهات ي�شاهم 
خربات  عن  ناجتة  ون�شائح  ثقافة  اإعطاء  يف 

�شلبية ،وقد ينتج عنها م�شاكل بني الزوجني.
مبراكز  الهتمام  يف  اأملها   عن  واأعربت 
الأحياء،  كل  ووجودها يف  الأ�رصية  ال�شت�شارات 
ملقية اللوم على وزارة العمل والتنمية الجتماعي 

يف �شعف ن�رص هذه الثقافة.
وعن تاأثري ن�شائح الأهل على الزوجني، اأجابت: 
تدخل اأهل الزوجة يولد م�شاعر �شلبية لدى الزوج 
، وقد يحاول  الزوجة  اأ�رصة  وينتج عنه نفور من 

منعها من اأهلها اأو يحد من التوا�شل.
ون�شحت الأ�رصة باملو�شوعية وعدم الوقوف مع 
ويف   ، امل�شكالت  ت�شخم  واأل  الأخر  جتاه  جانب 
حال عجز الأهل عن احلل عليهم اللجوء اإىل مراكز 

ال�شت�شارات.   

ساعات العمل الليلية الطويلة في المستشفيات... استنزاف جسدي ونفسي للطبيب وأخطاء كارثية

الحماة ..."قنبلة موقوتة" بين الزوجين أم مستشار أسري يقدم النصائح ويحل المشاكل؟!
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كثري من املوروثات 
االجتماعية 

ال�سلبية اأّثرت 
يف ثقافة املجتمع 

جتاه "احلماة" اأم 
الزوج اأو الزوجة، 

و�سّورتها بحقل 
االألغام، حتى ر�سخ 

يف اأذهان الكثري اأن 
"احلموات" قنابل 

موقوتة ترغب 
يف اإف�ساد احلياة 

الزوجية البنها اأو 
بنتها، فهل يعقل 

اأن تف�سد اأم حياة 
ابنتها؟ اأو ت�ساهم 

يف خراب بيت 
ابنها؟!
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