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آراء

الممرضة / وضحى ناصر األفجح
مستشفى العدان

يا زمالئي الأعزاء ..

هل ت�صاءلتم: ما هي مهنة التمري�س؟ وملاذا اقتحمتم هذا املجال ؟

اأيام  يف  بالكتب  قراأناه  قد  ما  اأو  احلريف  املعنى  هذا  ب�صوؤايل  اأق�صد  ول 

الدرا�صة.

ول  املحدد  بالوقت  والن�صراف  احل�صور  عليك  يتوجب  املجال  هذا  يف 

اأ�صبوعياً،  الراحة  �صاعات  من  عدد  اأقل  على  وحت�صل  للتاأخري  جمال 

وغالباً ما تكون الإجازة ال�صنوية ح�صب الو�صع العام اأو مبنعى اآخر مبا 

ل ت�صتهي ال�صفن.

دونية  نظرة  املجتمع  اإليها  ينظر  متعبة،  �صاقة  مهنة  التمري�س  نعم   

هذا  اقتحمتم  فلماذا  باملقابل،  المتيازات  من  الكثري  فيها  يوجد  ول 

املجال؟؟؟

كان هذا �صوؤايل لكم. اأما اإجابتي ال�صخ�صية على هذا ال�صوؤال ب�صيطة:

نعم لقد دخلت املجال بكل ما فيه من العيوب ولكنني اأقبلت بكل ما تعنيه 

الكلمة، فالتمري�س مهنة مت�صعبة وقد �صاعدتنا مهنتي على التغيري من 

�شخ�شيتي ومّنت بي روح التحدي والت�شميم على الإجناز والتغيري.

منذ اليوم الأول �صاعدتني مهنتي على الن�صوج والإح�صا�س بامل�صئولية.

اأنت اأيها املمر�س الذي ي�صتقبل املري�س منذ الوهلة الأوىل حتى خروجه 

معافى من امل�صت�صفى.

اأنت اأيها املمر�س اأول �صخ�س يتجه اإليه اأقارب املري�س لال�صتف�صار عن 

املري�س راجني منك كلمة حانية مطمئنة.

فاأنت ل�صت ممر�س فقط يف جميع الأوقات بل تقوم بعدة اأدوار فت�صبح 

اأي�صاً  العامة وغريها،وتقوم  العالقات  الجتماعي وموظف  الأخ�صائي 

بالدفاع عن احلق الجتماعي للمري�س اأو الزميل يف العمل.

ننكر  ،ول  احتياجاته  لتلبية  با�صتمرار  املري�س  بجانب  تكون  من  فاأنت 

دورنا املهم يف الرتجمة بني املري�س وباقي فريق العمل.

نعم بكل فخر اأنا املمر�س ع�صب امل�صت�صفى ف�صريوا نحو التغيري والتقدم 

فالتمري�س مهنة قابلة لكل ما هو جديد.

ومن هذه املجلة التي اأ�صبحت منرب راأي يل ولكم اأقول نعم اأنا املمر�س.

نعم أنا ممرض
عادل عبدالستار العيلة

مستشفى الطب النفسي 

توقفت كثرياً اأمام جملة واحدة قالها العامل الكبري واحلائز على جائزة 

نوبل يف الكيمياء/ د. اأحمد زويل يف اأحد الربامج التلفزيونية وهو يقول 

من�صغاًل  معمله  يف  يق�صيها  التي  تلك  هي  له  �صعادة  الأوقات  اأكرث  اأن 

له  بالن�صبة  ال�صعادة احلقيقية  ان  اأي  العلمية  اأبحاثه وجتاربه  يف عمل 

اأن  اأي  املعنى توقفت  العك�س مثاًل وعند هذا  تتحقق حني يعمل ولي�س 

العمل ي�صبب ال�صعادة عند بع�س النا�س اإذا ملاذا ل نكون نحن اأي�صاً من 

هذه ال�صريحة من النا�س؟

 فلن�صعى اأن يكون عملنا هو مبعث �صعادتنا ولن تتحقق هذه من وجهة 

نظري اإل عندما نحب عملنا ومهنتنا ونت�صوق اإليه واإىل الذهاب له لي�س 

فقط لأنه عملنا املكلفني به واإمنا لأنه اأي�شاً �شوف ي�شبب لنا نوعاً من 

ويف  عملنا  يف  وملحوظاً  كبرياً  جناحاً  �صنحقق  هذا  حدث  واإذا  ال�صعادة 

جودته واأي�صاً على امل�صتوى ال�صخ�صي لكل منا وهذا اأي�صاً لي�س عيباً اأن 

حتب عملك فهو يف حد ذاته فيه طاعة هلل تعاىل واأي�صاً اإذا اأحببنا عملنا 

�صيكون �صهاًل لكاًل منا اأن يبحث عن ذاته ويكت�صفها اأو يعيد اكت�صاف ذاته 

مره اأخرى من خالل عمله الذي اأحبه واأنا اأقول لهوؤلء الذين يدعون 

دائماً وي�صكون من �صعوبة عملهم اأو من رتابته اإذا اعتربت اأن عملك هو 

فيه  اأن جتد  ت�صتطيع  الذي  ال�صيء  هو  واأنه  والأوىل  متعتك احلقيقية 

ذاتك واأن توظف فيه مهاراتك ومالكاتك واإذا اأ�صبح زمالء العمل هم 

مركز �صداقاتك وقتها فقط �صتتوقف عن ال�صكوى من �صعوبة العمل 

اأو من رتابته و�صوف حتقق تفوق لعملك ومن ثم لنف�صك ورمبا فتحت 

اأقول  اأمامك اأبواب كثرية كانت مغلقة اأو هكذا كنت تت�صور اأنت واأي�صاً 

اأنه من الذكاء اأن حتب عملك فاأنت يف كل الأحوال �صتقوم به حمباً له 

اأو كارهاً واحلكمة تقول اإن مل تفعل ما حتب فحب ما تفعل اأترى حتى 

والدي  من  اأ�صمع  �صابقاً  وكنت  العمل  حب  اإىل  تدعو  القدمية  احلكمة 

الفالح يقول لنا ان اأحببتم الأر�س اأعطتكم كل اخلري اأترى حتى الأر�س 

باملثل  وتعاملك  اجلميل  لك  وترد  حتبها  عندما  معك  تتفاعل  اجلماد 

فاأنت تعطيها احلب وهي تعطيك اخلري بل كل اخلري.

لنجعله حبًا وليس تكليفًا


