إضاءة على المهنة

يعمل األطباء مهما تنوّعت اختصاصاتهم وفق دوام غير محدد ،حيث يكون
هؤالء حاضرين لتلبية حاجات المريض في أي وقت عند الحاالت الطارئة .يمكن
للطبيب أن يمارس مهنته في أي مكان ،سواء المدن أو القرى أو المناطق النائية،
ويكون موقع العمل عادة في عيادات خاصة او ضمن مراكز طبية ومستشفيات
ومستوصفات ،أو يمكن أن يجمع بين أكثر من مكان .يتابع الطبيب العام حالة المريض بشكل عام حيث يعالج
الحاالت الشائعة من آالم وأمراض ويحوّل مريضه إلى طبيب مختص عند الحاجة.

أبرز المهام

الكشف على المريض وتحويله إلى إجراء فحوصات إشعاعية أو تحاليل مخبرية ،خاصة إذا رأى هناك
ضرورة لذلك.
دراسة نتائج الفحوصات والتحاليل ،واستشارة االختصاصين أو األطباء اآلخرين إذا دعت الحاجة ،وتشخيص
نوعية االضطرابات ،ووصف األدوية وتوصية المريض بالحميات الواجب إتباعها لحفظ وتحسين صحته.
إنشاء ملف صحي لكل مريض يشير إلى االضطرابات الملحوظة عنده واألدوية الموصوفة أو المعطاة.
وصف األدوية ،وتحديد العالج بنفسه ،ومساعدة النساء الحوامل في فترة الوضع ،واإلشراف على رعاية
ما بعد الوالدة لألم والطفل معاً.
تعزيز ومراعاة تأمين أدوات ووسائل السالمة المهنية وتوفير الظروف الصحية في مكان العمل.
إجراء العمليات الجراحية البسيطة كاستئصال بعض الزوائد الجلدية وغيرها.
تقديم اللقاحات الالزمة للصغار والكبار في المواعيد المقررة.

الشخصيّة المهنيّة

الشخصية االستقصائية  -الشخصية العملية  -الشخصية االجتماعية.

المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط :اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد :استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى
المختلفة.
عدد سنوات
التعلم النشط :معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.
حل المشكالت المعقدة :تشخيص المشكالت المعقدة ،وضع الخيارات لحلول ،تطبيق الدراسة:
الحلول.
إدراك العالقات االجتماعية :فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
 7سنوات
الحكم واتخاذ القرار :الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
العلوم :استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.
اكتشاف االستراتيجيات :استخدام المقاربات المتعددة عند تعلم أو تعليم مسائل جديدة.
التفكير االستقرائي :القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
الفهم الكتابي:القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التفكير أالستنتاجي :القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
اإلدراك الشفهي :القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.
التعبير الشفهي :القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
الرؤية القريبة :القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة (عدة أقدام).

بعض الجامعات التي تد ّرس االختصاص

الجامعة اللبنانيّة  -الجامعة األميركيّة في بيروت – جامعة الق ّديس يوسف – جامعة بيروت العربيّة  -جامعة
سيدة اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة اللبنانيّة األميركيّة...

