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 (DIDOC) دوكAسة ديAعاش، ومؤسAر واإلنAديAباء التخAفرنسي ألطAمع الAاملج
وشركاؤهما: ملاذا ؟ !

!!
املج$$$مع ال$$$فرنسي ألط$$$باء التخ$$$دي$$$ر واإلن$$$عاش (CFAR) ه$$$و م$$$ؤس$$$سة ات$$$حادي$$$ة تج$$$مع 

 :SFAR) ال$$$$$فاع$$$$$لني ال$$$$$رئ$$$$$يسيني ال$$$$$عام$$$$$لني في ه$$$$$ذا االخ$$$$$تصاص: الش$$$$$رك$$$$$ة ال$$$$$علمية

الش$$$$$رك$$$$$ة ال$$$$$فرن$$$$$سية ل$$$$$طب التخ$$$$$دي$$$$$ر)، مج$$$$$مع امل$$$$$درس$$$$$ني، أو ن$$$$$قاب$$$$$ات ال$$$$$قطاع ال$$$$$عام 

(SNPHAR-E و SMARNU)، أو ق$$طاع امل$$مارس$$ة الح$$رة (SNARF). ت$$م إن$$شاء املج$$مع 
ال$$$$$$$فرنسي ألط$$$$$$$باء التخ$$$$$$$دي$$$$$$$ر واإلن$$$$$$$عاش (CFAR) في ال$$$$$$$عام 1994 ل$$$$$$$ضمان ج$$$$$$$ودة 

التكوين املستمر ألطباء التخدير واإلنعاش بطريقة منح عالمة الجودة املميّزة. !
!!

 (EPP) ات$$$سعت ن$$$شاط$$$ات$$$ه بس$$$رع$$$ة ب$$$فضل ت$$$طوي$$$ر ب$$$رن$$$امج ت$$$قييم امل$$$مارس$$$ات امل$$$هنية

وال$$ذي ل$$ه ص$$لة ب$$ال$$توص$$يات امل$$هنية التي ت$$قدم$$ها ش$$رك$$تنا ال$$علمية. املج$$مع ال$$فرنسي 

ألط$$باء التخ$$دي$$ر واإلن$$عاش (CFAR) ه$$و امل$$ؤس$$سة امل$$خّول$$ة ب$$اع$$تماد األط$$باء (OA) في 
 (DPC) ه$ذا االخ$تصاص. م$ن ب$ني أم$ور أخ$رى، إن$ه م$ؤس$سة ال$تطّور املهني املس$تمّر
التي يس$$$تطيع أط$$$باء التخ$$$دي$$$ر واإلن$$$عاش ال$$$توج$$$ه إل$$$يها ل$$$إلي$$$فاء ب$$$ال$$$تزام$$$هم. ك$$$ما أن 

ه$$ذا املج$$مع (CFAR) ه$$و أداة ت$$طبيق س$$ياس$$ة ت$$طوي$$ر اخ$$تصاص التخ$$دي$$ر-اإلن$$عاش 
التي وض$$$$$عها املج$$$$$لس ال$$$$$وطني املهني للتخ$$$$$دي$$$$$ر-اإلن$$$$$عاش (CNP-AR) والتي تح$$$$$دد 

املحاور الرئيسية لالختصاص.!
!!

في ال$$$$$عام 2009، ب$$$$$عد ان$$$$$تحار ث$$$$$الث$$$$$ة أط$$$$$باء تخ$$$$$دي$$$$$ر وإن$$$$$عاش في غ$$$$$ضون ث$$$$$الث$$$$$ة 

أس$$$$$ابيع، ق$$$$$رر املج$$$$$مع ال$$$$$فرنسي ألط$$$$$باء التخ$$$$$دي$$$$$ر واإلن$$$$$عاش (CFAR) إن$$$$$شاء ل$$$$$جنة 

SMART (ص$$$$$حة ط$$$$$بيب التخ$$$$$دي$$$$$ر واإلن$$$$$عاش في ال$$$$$عمل). وق$$$$$د ت$$$$$م إش$$$$$راك ال$$$$$نقاب$$$$$ة 

الوطنية ملمرضات التخدير (SNIA) في هذه اللجنة. !
!
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!
  ك$ان ع$لينا ال$توص$ل إلى ف$هم مل$اذا وك$يف أن م$مارس$ة م$هن أخّ$$اذة م$ثل م$هننا 

يمكنها أيضا أن تؤدي إلى مثل هذا التصرفات االنتحارية. !
! !
  وك$$$ان ع$$$لينا أن ن$$$قوم ب$$$اإلع$$$الم وامل$$$ساع$$$دة ع$$$ن ط$$$ري$$$ق إن$$$شاء ح$$$يّز مس$$$تندي 
يج$ري تح$دي$ثه ب$اس$تمرار، وج$ذاذات ع$ملية م$وض$وع$ية، وع$ن ط$ري$ق إب$راز خ$برات 

أجنبية.!
! !

  وكان علينا إقناع املهنيني برفع محّرم الكالم عن املعاناة في العمل.!
! !
  وك$$$$$$ان ع$$$$$$لينا وضع أدوات في ت$$$$$$صّرف الج$$$$$$ميع ل$$$$$$لتقييم ال$$$$$$ذاتي ب$$$$$$واس$$$$$$طة 

مجموعة من االختبارات الشخصية املختبرة على الصعيد الدولي. !
! !
ي$$$$قوم ه$$$$ذا ال$$$$تطور على أس$$$$اس اق$$$$تناع ق$$$$وي: ث$$$$بوت واق$$$$عية وج$$$$ود ال$$$$صلة ب$$$$ني 
ص$$حة األط$$باء وج$$ودة ح$$يات$$هم في ال$$عمل، وب$$ني ج$$ودة ال$$نتائج وج$$ودة وس$$الم$$ة 

العناية املقدمة للمرضى.!
!

ت$$$$$$ؤدي ل$$$$$$جنة SMART رس$$$$$$ال$$$$$$تها ب$$$$$$وضع خ$$$$$$برت$$$$$$ها في ت$$$$$$صرف ال$$$$$$زم$$$$$$الء. تظه$$$$$$ر 
ن$$$$$تائ$$$$$جها على م$$$$$وقع اإلن$$$$$ترن$$$$$ت ال$$$$$خاص ب$$$$$املج$$$$$مع ال$$$$$فرنسي ألط$$$$$باء التخ$$$$$دي$$$$$ر 
!.www.cfar.org/SMART .من بني كل نشاطاتها األخرى ،(CFAR) واإلنعاش

!!
س$ري$عا م$ا ان$فتحت ن$شاط$ات ل$جنة SMART ب$ات$جاه امل$هن ال$طبية األخ$رى، ل$كن 
 SMART ومج$$$موع$$$ته CFAR أي$$$ضا ع$$$ل ال$$$صعيد ال$$$دولي، م$$$ما ج$$$عل م$$$ن املج$$$مع

م$حاوري$ن متنبه$ني وم$عترف ب$هم م$ن ط$رف م$ؤس$سات تعنى ب$صحة وج$ودة ح$ياة 
األطباء.!

!
في ف$$$$رن$$$$سا، ت$$$$نظم م$$$$حاض$$$$رات ع$$$$دي$$$$دة إب$$$$ان م$$$$ؤت$$$$مرات وط$$$$نية ك$$$$بيرة (الش$$$$رك$$$$ة 
ال$$$$$$فرن$$$$$$سية للتخ$$$$$$دي$$$$$$ر واإلن$$$$$$عاش، MAPAR ،JEPU) أو إق$$$$$$ليمية ح$$$$$$ول التخ$$$$$$دي$$$$$$ر 

واإلنعاش، وطب العمل، والتصوير باألشعة، والجهاز البولي.!
!!
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ل$كن أي$ضا في أوروب$ا أو في أم$ري$كا ال$شمال$ية ح$يث أق$يمت ب$عض االت$صاالت: 
ب$$$$$رن$$$$$امج امل$$$$$ساع$$$$$دة ل$$$$$ألط$$$$$باء في ك$$$$$يبيك، ال$$$$$برن$$$$$امج الكلي ل$$$$$لمساع$$$$$دة ل$$$$$لطبيب 
امل$$ري$$ض في ك$$تال$$ون$$يا، الج$$معية األوروب$$ية ل$$صحة األط$$باء، وب$$نوع خ$$اص إب$$ان 

  CFAR ان$$$عقاد م$$$ؤت$$$مره$$$ا في ب$$$رش$$$لون$$$ة في ال$$$عام 2015 ح$$$يث م$$$نحت للمج$$$مع
جائزة أفضل صورة دعائية:!

!!
في م$$$واج$$$هة واقع ع$$$دم ك$$$فاي$$$ة امل$$$تاب$$$عة ال$$$طبية ل$$$ألط$$$باء، امل$$$ؤدي إلى م$$$مارس$$$ات 
ال$$تشخيص ال$$ذاتي وامل$$داواة ال$$ذات$$ية ب$$صورة م$$توات$$رة ج$$دا، مع ع$$واق$$ب وخ$$يمة 

 CFAR ج$$$$$اء وص$$$$$فها ب$$$$$وض$$$$$وح في امل$$$$$نشورات ال$$$$$طبية ال$$$$$دول$$$$$ية، اخ$$$$$تار املج$$$$$مع
ال$$$$عمل بح$$$$زم. ف$$$$قرر ال$$$$ترويج مل$$$$تاب$$$$عة ط$$$$بية ط$$$$وع$$$$ية أف$$$$ضل ت$$$$نظيما وأق$$$$رب إلى 
امل$$$تاب$$$عة ال$$$طبية التي ي$$$تمناه$$$ا ك$$$ل ط$$$بيب ل$$$لمرضى ال$$$ذي$$$ن ي$$$تاب$$$عهم. ه$$$كذا رأى 
ال$نور مش$روع "ق$ل ي$ا ط$بيب، ه$ل ل$ك ط$بيبك؟". ك$ان ع$لينا م$شاط$رت$ه على ن$طاق 

واسع.  !
!!

ال$$يوم، ي$$عد ان$$ضمام 31 م$$ؤس$$سة ش$$ري$$كة إلى ه$$ذه الح$$ملة ن$$جاح$$ا أول$$يا. وم$$ن 
امل$$توقع ان$$ضمام م$$ؤس$$سات أخ$$رى. عسى ك$$ل ه$$ذه الش$$راك$$ات ت$$قوي$$ة ق$$يام ه$$ذه 
امل$$$$بادرة على أس$$$$اس م$$$$تني. وعسى أن يح$$$$ملها ه$$$$ؤالء الش$$$$رك$$$$اء إلى أب$$$$عد في 
امل$$$$كان وال$$$$زم$$$$ان حتى ب$$$$لوغ اله$$$$دف ال$$$$ذي ه$$$$و أن ي$$$$درك ك$$$$ل ط$$$$بيب في ف$$$$رن$$$$سا 
وي$$$تصرف ل$$$صحته ال$$$شخصية، م$$$نذ ت$$$كوي$$$نه األولي ول$$$غاي$$$ة ف$$$ترة ت$$$قاع$$$ده، ك$$$ما 

يتصرف في ما يخص املرضى الذين يعالجهم.!
!!

ه$$ذه هي أم$$نيتنا ج$$ميعا، أن يح$$مل ال$$جيل ال$$صاع$$د م$$ن امل$$هنيني وال$$فاع$$لني في 
مجال الصحة ثقافة سنكون قد توصلنا إلى تطويرها سوية. !

!!
ن$$ود أن ن$$عبّر ه$$نا ع$$ن ت$$شكرات$$نا ال$$صادق$$ة ل$$لمؤس$$سات الش$$ري$$كة التي وض$$عت 
 ،CFAR ول$ألف$راد اإلداري$ني في املج$مع ،SMART ف$ينا ث$قتها، ك$ما ألع$ضاء ل$جنة
ول$$$غاب$$$ري$$$ال ف$$$يري، ول$$$وك$$$ال$$$ة ك$$$الر، وك$$$لهم س$$$اه$$$موا وي$$$ساه$$$مون في ت$$$طوي$$$ر ه$$$ذا 

املشروع.!
!!
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