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پزشكان از سراسر جهان درمركز خلوت گزیني چاپین میل در باتاویاي نیویورك جمع شدند تا توجه و تامل خود را به كار بالیني
معطوف كنند .ساعت  0::6صبح بود و تقریباً تمامي پزشكان شركت كننده در كنفرانس ،براي جلسهي اول دور هم جمع شده بودند.
اما خبري از میز و صندلي ،تریبون ،یا پاورپوینت نبود .تنها چیزي كه در تاریكي اول صبح مي توانستم ببینم ،اشكال بي حركت
همكارانم بود كه چهارزانو روي كوسن نشسته بودند ،چشمانشان بسته بود و دستهایشان روي پاها قرار گرفته بود در حالیكه كف
دست ها رو به باال بودند .به عنوان بخشي از كنفرانس آموزشي ارتباط هشیارانه ،آنها در حال یادگیري هشیاري بودند .پزشكان
بیشتر و بیشتر به این نكته پي مي بردند كه هشیاري یا حضور كامل در لحظهي حال و توجه به این لحظه نه تنها شیوهي ارتباط آنها
را با بیمار بهبود مي بخشد ،كه استرس هاي كار بالیني را نیز كاهش مي دهد.
مطالعات جدید نشان داده اند كه افزایش توقعات كار دفتري و نیز فشار زماني و كاري پزشكان مي تواند به فرسودگي آنان بینجامد
كه از هر سه پزشك یك نفر را متاثر مي سازد .فقدان اشتیاق و تعهدي كه در نتیجهي این فرسودگي رخ مي دهد ،به افزایش خطا و
كاهش همدلي و محبت نسبت به بیمار و رفتار حرفه اي تضعیف یافته منجر خواهد شد .مشكالت دیگر شامل مصرف مواد مخدر
توسط پزشكان ،ترك كار بالیني و حتي خودكشي مي باشند.
علیرغم شیوع فرسودگي در میان پزشكان ،مداخالت اندكي اثربخش بوده اند .اما دو سال پیش محققان دانشگاه روچستر تاثیر یك
دورهي یك سالهي آموزش ارتباط هشیارانه را بر پزشكان تحت آموزش مراقبت هاي اولیه مورد بررسي قرار دادند .نتایج این
پژوهش كه در مجله ي انجمن پزشكي امریكا به چاپ رسید نشان داد پزشكاني كه در این دوره شركت كردند توجه ،تمركز و
حضورشان در لحظه ي حال افزایش یافته و در طي زمان احساس خستگي كمتري داشتند .به عالوه ،توانایي پزشكان براي همدلي با
بیماران و درك چگونگي تاثیرگذاري زندگي خانوادگي و كاري و یا موقعیت اجتماعي بیمار بر بیماري وي حتي پس از اتمام دوره
نیز افزایش یافت و این افزایش تداوم پیدا كرد .به گفته ي دكتر مایكل كراسنر ،استاد طب بالیني در روچستر و یكي از نویسندگان این
مطالعه" ،ارتباط ه شیارانه راهي است براي معنا یافتن در كار بالیني خود توسط پزشكان" .او به همراه یكي از همكارانش به نام
دكتر رونالد اپشتاین ،استاد طب خانواده ،روانپزشكي و انكولوژي در روچستر ،دورهي هشیاري را برگزار كردند .اما این مهارت
نیاز به آموزش دارد و این آموزش مي تواند به ویژه براي پزشكاني كه پاسخ هاي شخصي خود را نسبت به شرایط دشوار انكار مي
كنند ،بسیار چالش برانگیز باشد.
در دوره هاي كاهش استرس بر اساس هشیاري ( )MBSRبراي پزشكان،عالوه بر یادگیري هشیاري ،پزشكان به بحث هاي گروهي
و تمرین هاي گوش دادن و نوشتن با موضوعات خطاي پزشكي ،مدیریت تعارضات ،و مراقبت از خود نیز مي پردازند .بحث هاي
گروهي در گروه هاي كوچك با هدف افزایش آگاهي از تاثیر هیجانات یا حس هاي بدني خود در رفتار و تصمیم گیري انجام مي
شوند .در یكي از تمرینات از پزشكان خواسته مي شود به عنوان مثال دربارهي یكي از اشتباهات خود در زندگي حرفه اي یا
شخصي شان مطلبي بنویسند .نمونه هایي از این نوع خطاها شامل تشخیص اشتباه ،تجویز داروي اشتباه و پذیرفتن مسئولیت یك
بیمار بوده است كه به دلیل ناتواني در برقراري تعادل میان كار و زندگي ،به كاهش میزان حضور پزشك در خانواده و یا عدم
مراقبت از آنان انجامیده است.
بنابراین پزشكان نه تنها باید در ضمن بحث گروهي ،موضوع را با دو همكار دیگر در میان بگذارند كه باید حس هاي جسمي و
هیجاني خود را نیز كه در ارتباط با این تجربه رخ داده اند مطرح كنند .پزشك دیگر باید به تمرین پرسشگري و گوش دادن بدون
قضاوت و نتیجه گیري بپردازد .در همین زمان ،پزشك دیگر نقش مشاهده گري را ایفا مي كند كه در پایان جلسه پیشنهادات خود را
براي بهبود مهارت گوش دادن همكار خود مطرح مي كند .بسیاري از شركت كنندگان در هفتهي آخر كنفرانس ،كه از ایاالت
متحده ،كانادا ،و حتي زالندنو در این دوره شركت كرده بودند ،تجربهي چهار جلسه اي خود را "تحول بخش" توصیف كردند.
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اما چالش واقعي این شركت كنندگان و سایر طرفداران چنین آموزشي كسب هشیاري نیست؛ بلكه یافتن زمان و حمایت الزم براي
حفظ مهارتهایشان و نیز یاد دادن آنها به دیگران است .بسیاري از آنها مي گویند پس از بازگشت به محل كارشان ساده تر است كه
دوباره به الگوهاي قبلي خود پسرفت كنند .یكي از موضوعات گفت و گوي بسیاري از شركت كنندگان هفتهي آخر كه امیدوار به
ادامه دادن این آموزش ها در موسسات خود بودند ،این بود كه چگونه مي توانند این موضوعات را با همكارانشان كه احتماالً در
كنار گذاشتن وقت با ارزش بالیني خود براي دوره هاي آموزشي اینچنیني و یا صرف هزینه براي برنامه اي غیر درآمدزا تردید
دارند ،درمیان گذارند.
با وجود این ،دكتر كراسنر و دكتر اپشتاین ،همچنان خوش بین اند زیرا معتقدند ارتباط هشیارانه یك مهارت انتخابي و یا یك هوس
زودگذر و حاشیه اي در مراقبت بهداشتي نیست .به گفتهي دكتر اپشتاین "هشیاري و خودآگاهي منتج از آن ،جزیي بنیادین از مراقبت
بهداشتي به شمار مي رود" .بیماران آنها نیز احتماالً با این گفته موافقند .یكي از بیماران دكتر اپشتاین كه سالهاست از درد مزمن
رنج مي برد به من گفت چرا بیمار او باقي مانده است" :او بهترین دكتري است كه تا به حال داشته ام زیرا سریع تر از هر دكتر
دیگري مي تواند منظورم را بفهمد .نمي دانم چطور این كار را مي كند اما واقعا ً مي فهمد".
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