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 مهنة الطب
 

ن المهنه وسيله للعيش تساهم في بناء المجتمع وتطوره ,وكل مهنه ترتكز على شيئ اساسي هو الضمير ثم أ

يب مؤتمن المهن التي تحتاج الى وعي الضمير , وذالك ألن الطب على العلم والخبره , ومهنة الطب من اكثر

 الناس ... على ارواح واسرار واعراض

 

وقد سئل الحكيم راجي التكريتي متى يخالف الطبيب ؟ فكان جوابه عندما يأتي عمآل يغضب هللا ويخالف 

 خقا   ...الضمير . وسئل ايضآ : ومتى يغش الطبيب ؟ فأجاب: عندما يموت ضميره وتوأد اال

 

في القرن العاشر الهجري عن  نطاكيهاوقال الشيخ داؤد االنطاكي الذي يلقب بـ  )ابقراط زمانه (  والمولود ب

 الطب فقال : ينبغي لهذه الصناعة االجقال والتعظيم والخضوع لمتعاطيها  صناعة

االلهيه واألوامر كتب الان صناعة الطب من اشراف الصنائع واربح البضائع وقد ورد تفضيلها  في 

 ان قرينة لعلم االديان ..ل علم االبدالشرعيه , حتى جع

 

ان مهنة الطب مهنة انسانيه اخقاقيه وعلميه تحتم على من يمارسها ان يحترم الشخصية االنسانية في جميع 

ان أداب الظروف واالحوال , حيث ان االخقا  سبقت العلوم الطبيه في تعريف خصائص الطب ألهميته . 

 -مهنه الطب عندنا ترتكز على :

 

                        التقاليد االصلية الموروثة.  - 1

                     التقاليد المنقولة عن اليونانية . - 2

                        مباديء االسقام وسماحته . - 3

 طلبه من اصول في اتباعه .الطب الحديث وما يت - 4

  

روح عن عباره  المهمه في السلوك الطبي الذي هو احد االركان ن اصول في اتباع الطب هويتطلب م ان ما

 الطبابه وجوهرها وكذلك المقياس الحساس الوحيد لكفاءة الجهاز الطبي في المجتمع.

ان السلوك الطبي ال يقل اهميه عن العلوم الطبيه واذا ما جردنا الطبيب من قيود السلوك الطبي ألصبح 

صول لذا وجب تدريسه لطلبة الطب تطبيقآ لألهداف التي جاء اليآ يفحص ويعالج بعيدآ عن األداب واأل انسانآ

 بها التعريف . 

ان المخلصين من اطباء العالم يحاولون رفع المستوى االخقاقي والعلمي للطبابة على السواء لذا فأن 

على رفع مستوى السلوك الطبي واالهتمام  المجتمعات والنقابات الطبيه ومنها القطر العراقي تحرص دائمآ

الى ثقة المجتمع بهم , اذ من خقال  هذا الثقة يضمن نجاح  االطباء وصوال عليهفهو الجسر الذي يعبر به 

تصبح الخدمات الطبية دون تأثير وبالتالي ال تصل الى اهدافها في محاربة المرض ورفع مهمته وبدونها 

  ترتبة على ذلك .صحة المواطنين وكل النتائج الم

فريساميس الملك , وكانت مدة ط بن ايراقليدس بن ابقراط من نسل وفي ناموس الطب ألبقراط )ان ابقرا
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.أن الطب  سنة , وعالم معلم تسعآ وسبعين سنة( ة عشره منها صبي ومتعلم ستوتسعين سن حياته خمسا

ناس اياها , ألنه لم يوجد لها في جميع اشرف الصنائع كلها أال أن نقص فهم من ينتحلها صار سببآ لسب ال

المدن عيب غير جهل من يدعيها ممن ليس بأهل للتسمي بها اذ كانوا يشبهون األشباح التي يحضرها 

اصحاب الحكاية ليلهوا الناس بها , فكما انها صور ال حقيقة لها كذلك هؤالء األطباء , باألسم كثير , 

 . وبالفعل قليل جدآ

الطبية كما أصدرها مجلس نقابة األطباء في قطرنا : تعد الطبابة مهنة من نوع خاص  وأما خصائص المهنة

ال شبيه لها بين المهن االخرى _ أنها ممارسة فنية أخقاقية هدفها خدمة أنسانية يستح  فيها الطبيب  الثقة 

نظر عن دينه أو التي يودعها فيه مريضه والتي تستوجب احترام كرامته وتقديم اقصى العناية به بصرف ال

 معتقدة السياسي .

 

 

 

 مقداد فؤاد 


