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عواطف القطان
مديرة ادارة الخدمات التمريضية – وزارة الصحة

طلب مني اأن اأكتب زاوية يف هذه املجلة والتي اأمتنى من اهلل لها التوفيق 

والنجاح – فكرت يف ذلك وا�صتهداين تفكريي لأن يكون مو�صوع هذه 

الزاوية بعنوان ما هو التمري�س؟!

وفن”  “علم  هو   – واملراجع  الكتب  عّرفته  كما  التمري�س  فكرة  اإن 

“العلم”  جانب  ميثل  منه  النظري  اجلانب  اإن  اإذ  بالفعل  – وكذلك 
واملهارات العملية متثل جانب “الفن” واأعتقد اأنه ل يدرك هذا الأمر 

اإل من اأحبت اأنامله ت�صكيل فن هذه املهنة ول يدركه ذهن اإل من قبل 

اجلمع  الروحي  – الجتماعي  الإن�صاين  العلم  هذا  وناجت  اأهمية  فهم 

العلم  بلغة  يتعامل  واعي مدرك  اإىل عقل  يحتاج  اجلانبني  بني هذين 

والتكنولوجيا احلديثة.

والتمري�س كان يطلق عليه – اأنه من اأقدم الفنون – واأي�صاً اتفق مع 

اأن  دون  العامل  ن�صاء  جميع  من  يوؤدى  التمري�س  اأن  اإذ  الت�صمية  هذه 

ي�صعرن منذ القدم فالأم تعتني بطفلها متنحه الرعاية الف�صيولوجية 

والنف�صية ومتنحه الغذاء وحتافظ عليه كما واإن املراأة يف اأي �صفة بني 

 – زوجها  اأو  واأخوتها  لوالديها  والرعاية  العناية  تعطي  اأ�صرتها  اأفراد 

اإذا بالفعل هو من اأقدم املهن وك�صاهد على ذلك عمل املراأة امل�صلمة يف 

اإىل  التاريخ  اأ�صار  امل�صلمني كما  امل�صابني يف جيو�س  متري�س ومعاجلة 

ال�صيدة  طلب  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  وافق  عندما  ذلك 

الكرمية ن�صيبة بنت كعب ملرافقة جي�س امل�صلمني يف غزوة بدر وتكرر هذا 

يف غزوات عديدة – فهي املراأة التي تهتم باملجاهدين وترعى �صوؤونهم 

وتعمل على اإمدادهم ومعاجلتهم، وحلقت بال�صيدة ن�صيبة العديد من 

ال�صحابيات والتاريخ ي�صهد لهن.

احلركات  من  للعديد  التمري�س  مهنة  خ�صعت  العربي  العامل  ويف 

تاأثري  اإىل  اأدى  مما  املختلفة  الثقافات  تداخل  يف  لتاأثري  الجتماعية 

�صلبي على املهنة اإل اأن املعيار الإن�صاين يبقى ومل يتاأثر وقد ذكر اأحد 

املوؤرخني “ اأن املمر�صة هي املراآة تعك�س و�صع املراأة على مدى الع�صور 

“وقد �صارعت املجتمعات الغربية يف اتباع ما بداأت به بريطانيا وهو 
اإن�صاء املدار�س النظامية لتعليم التمري�س للن�صاء والذي جنح جناحاً 

باهراً على مدى الع�صور.

وكان من يلحق يف هذه املدار�س هن العائالت العربية يف اأوروبا اآنذاك 

التطورات التي مر بها العامل ومثل جميع العلوم املختلفة – كان لتلك 

التطورات العملية والتكنولوجيا اأثر مبا�صراً وكبريا على التمري�س 

كعلم ومهنة فهو موازي للعلوم الطبية جنباً اإىل جنب ففي كل ولدة 

ومل  التمري�س  يف  اأخرى  ولدة  ت�صاحبه  الطب  يف  جديد  تخ�ص�س 

يقت�شر العمل التمري�شي على الن�شاء فقط واإمنا �شارك الرجل بهذه 

املهنة جنباً اإىل جنب مع املراأة وكمهنيني يف التمري�س اأثبتوا دورهم 

يف تاأثريهم يف خمتلف التخ�ص�صات وامل�صتويات.

وهناك حتديات تعي�صها مهنة التمري�س ومن اأهمها تداخل الثقافات 

القائمة يف املجتمعات – حيث تتاأثر يف بع�س الأفكار ال�صلبية واجلهل 

لفهم املهنة مما يوؤثر ذلك على النواحي الثقافية و�صريعاً ما تنت�صر 

لت�صل اإىل نفو�س النا�س فالكثري يطلق على العمل التمري�صي على 

اأنه “عمل �صاق” اأو اأنه عمل ميكن اأن يتم تدريب اأي �صخ�س للعمل 

علم  هو  قلنا  كما  فالتمري�س   ، �صحيح  غري  الأمر  هذا  به” وطبعاً 

يدر�س باأرقى اجلامعات ويجب اأن يكون ذلك ) املمر�س اأو املمر�صة( 

اأن  يجب  فكيف ل  اأ�صد خ�صو�صياته  ويف  مبا�صرة  الإن�صان  مع  تعمل 

مع  للعمل  موؤهلة  ممر�صة  تكن  مل  اإذا  التمري�صي  بالتعليم  يهتم 

املري�س الذي هو يف اأ�صد احلاجة للم�صاعدة التي يجب اأن تكون على 

اأ�صا�صا قوي وكفاءة عالية للمحافظة على حياة هذا الإن�صان املحتاج 

موؤ�صر  وهو  املري�س  حياة  على  املبا�صر  الف�صل  اإىل  ي�صري  ذلك  فاإن 

�صلبي على امل�صتوى ال�صحي يف الدول.

ما هو التمريض؟

آراء رأي مسؤول


