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محمد مبارك
ممرض - وزارة الصحة

�صئ غريب جداً يحدث عندنا نحن العرب وبالأ�صح اخلليج وبالأخ�س الكويت

) NURSES CAPS ( األ وهو كاب املمر�صات

يطبق فى امل�صت�صفيات احلكومية فقط ول يوجد فى امل�صت�صفيات اخلا�صة ملاذا ل نعلم وبع�س الأحيان املمر�صة تتعمد ن�صيانه ول حت�صر 

الكاب وتعمله باأوراق بي�صاء ليكون خفيف على الراأ�س ويخفف من اإتالف �صعرها امل�صاكني !!

 Nursing Cap و�صوف اأ�صرد لكم ق�صة

، وكانت مفيدة يف  التمري�س  املهنية يف  الكفاءة  اأن هناك حاجة لتحقيق  Florence Nightingale ترى  القرن ال 19 مع عمل  يف 

تطوير التدريب يف املمر�صات والزى الذي �صاعد يف اإعطائهم نظرة املهنية ، وكان جزء من الزي الر�صمي الذي مت قبوله وباعتبارها و�صيلة 

لنعرب عن تقديرنا لعمل الراهبات يف التمري�س . 

ا�صتخدام الغطاء الأ�صلي لقبعة املمر�صة كان للحفاظ على ال�صعر وبدقة يف مكان وتقدمي ظهور املهنية. وعلى مدار ال�صاعة قبعة املمر�صة 

قد تطورت اإىل اأ�صلوبني : -

الأول:- هو احلد الأق�صى قبعة طويلة والتي تغطي معظم راأ�س ممر�صة .

والآخر:-  هو احلد الأق�صى قبعة ق�صرية والتي تقع على قمة الراأ�س .

اأق�صى ثم مت رفعها باعتبارها و�صيلة لتقدمي   ول�صنوات عديدة كانت ت�صتخدم غطاء املمر�صة يف حفل للممر�صات اجلدد ، وو�صع حد 

الغطاء للطالب الذين اأنهوا العمل يف املدار�س قبل بداية التدريب يف امل�صت�صفى . 

 والتمري�س �صهد تغريات عدة على مر ال�صنني. وكانت عادة الراهبات وارتدى وعلى مر ال�صنني ، وكاب املمر�صة قد تطورت من قبعة 

كبرية والتي تغطي تقريبا جميع الراأ�س من ممر�صة اإىل الإ�صدار احلايل الذي هو جمرد كاب �صغري يقع على قمة راأ�س املمر�صات. 

 وقد ا�صتخدمت غطاء املمر�صة اأقل واأقل يف بع�س امل�صت�صفيات ، ول تزال ي�صتخدم غطاء من املمر�صات ، ولكن ب�صبب املخاوف منه كحد 

اأق�صى كونه حامل للبكترييا ، كما تزايد عدد الرجال يف مهنة التمري�س ، وذهب قبعة املمر�صة بعيداً .

يعني يا اأخواتنا رئي�صات التمري�س يوم الـــ cap انتهى ول يوجد له اثر اإل عندنا يف الكويت وملاذا فقط على البع�س املمر�صات ولي�س على 

الكل حتى م�صاعدات الرئي�صة ملاذا ل يلب�صونه اإذا كان مهم لهذه الدرجة األ�صن مبمر�صات ؟ 

يف وزارة الداخلية ال�صرطة الن�صائية يرتدين الكل يلب�س قبعة فوق احلجاب ول فرق بني �صابط وع�صكري ؟

NURSES CAPS 

قضايا


