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آراء

بــــدر علي العتيبي
عضو مجلس ادارة جمعية التمريض

ورئيس اللجان

يعترب اأفراد الهيئة التمري�صية �صركاء رئي�صيون مع الطبيب يف عالج املري�س ، ففي املا�صي كان العالج يقت�صر على العالقة بني اثنني 

فقط هما املري�س والطبيب وكان الطبيب يقوم مبهمة الت�صخي�س وحت�صري الدواء من الأع�صاب ويقوم اأهل املري�س بتمري�صه، لكن مع 

التطور الذي حدث يف املجال ال�صحي ، اأ�صبح فريق متكامل ي�صرتك يف تقدمي الرعاية ال�صحية للمري�س بدءا من الت�صخي�س الطبي 

وو�صول اىل متابعة حالته ال�صحية وغريها ، وهذا المر ادى اىل وجود دور مهم وخطري للمر�صني فى هذا الفريق بدءا من الطبيب 

وال�صيديل واملمر�س وفني ال�صعة وغريهم يف التعاون جميعا للمحافظة على حياة املري�س.

ومهما كانت كفاءة الطبيب، فلن تثمر الثمرة املرجوة اإذا كان املمر�س اأو املمر�صة الذي يتوىل تنفيذ العالج ومتابعته لي�س على نف�س 

امل�صتوى من الكفاءة.

فدور املمر�س واملمر�صة وفقا للم�صوؤوليات ال�صا�صية التي حددتها منظمة ال�صحة العاملية يت�صمن تقدمي الرعاية التمري�صية للمري�س 

وفقا لحتياجاته اجل�صمانية والنف�صية والروحية �صواء قدمت هذه الرعاية يف امل�صت�صفيات اأو املنازل اأو املدار�س اأو امل�صانع والعمل كمدر�س 

لل�صحة اأو م�صت�صار للمر�صى واأ�صرهم يف منازلهم وفى امل�صت�صفيات وفى دور ال�صتفتاء وفى املدار�س العيادات اأو الوحدات ال�صحية ونظرا 

لت�صالهم الوا�صع والوثيق باملر�صى واأ�صرهم فاإنهم دائما يكت�صبون ثقة الأ�صرة ويكونوا يف مو�صع منا�صب لو�صع املعلومات العلمية يف لغة 

مب�صطة لهم وت�صاعدهم على تفهمها والعمل على و�صعها مو�صع التنفيذ كذلك عمل املالحظات الهامة حلالة الفرد مري�صا اأو �صليما 

وحتديد امل�صكلة ال�صحية وتو�صيل هذه املعلومات اإىل الأفراد الآخرين من الفريق ال�صحي اأو املوؤ�ص�صات العالجية الأخرى امل�صئولة عن 

الرعاية ال�صحية وعلى ذلك يعترب املمر�س واملمر�صة حلقة ات�صال بني املري�س وبني اأفراد الفريق ال�صحي يف املوؤ�ص�صات ال�صحية املختلفة 

ومن املهام اي�صا اختيار وتدريب وتوجيه الفئات امل�صاعدة املطلوبة ل�صد احتياجات اخلدمات التمري�صية يف املوؤ�ص�صات ال�صحية املختلفة 

وامل�صاهمة مع اأع�صاء الفريق ال�صحي يف حتليل الحتياجات ال�صحية وحتديد اخلدمات التمري�صية املطلوبة وكذلك يف تخطيط واإن�صاء 

املباين والتجهيزات املطلوبة لأداء هذه اخلدمات على اأمت وجه.

ذلك فاع�صاء الهيئة التمري�صية يعتربون �صركاء مع الطبيب يف تقدمي الرعاية الطبية للمري�س ، ودورهم مكمل للطبيب ان مل يكن 

الهم بعد الت�صخي�س ال�صليم ، لذلك فاننا نتطلع ان يعي بع�س الطباء دور املمر�س وانه �صريك يف تقدمي املهنة ولي�س ادنى من الدور 

الذي يقوم به الطبيب.

وعلى املحبة نلتقى ....

 الممرض شريك في
الرعاية الصحية


