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يجعلها  الذي  المر  �ضخ�ضيه 

فان  ثم  ومن  ومتميزة  �ضامية  مهنة 

عليها  بالقبال  مطالبني  املواطنني 

الوظائف  مب�ضتوى  تكون  ان  بعد 

املالية  البدلت  حيث  من  الخرى 

مهنة  فهي  الوظيفية  واملميزات 

مراقبة الذات حيث يحا�ضب �ضاحبها 

نف�ضه قبل اأن يحا�ضبه الآخرون ..

اما �ضاحبه ح�ضني علي فقد اكد ان 

مهنة التمري�ض بها من الرقي ال�ضي 

التي  الرحمة  اجنحة  فهم  الكثري 

الرعاية  تقدمي  يف  ال�ضر  ت�ضاعد 

مراعاة  مع  ملر�ضاها  ال�ضحية 

ومراعاة  اِل�ضافية  احتياجاتهم 

مبا  احلي  كحرمة  امليت  حرمة 

يتنا�ضب مع معتقده الديني وتقاليد 

الق�ضيد  بيت  هو  وهذا  املجتمع 

هذه  يف  الوطن  ابناء  دخول  يف 

مببادىء  اللتزام  اهمها  ومن  املهنة 

ال�ضالمه العامه عند تقدمي الرعايه 

واأع�ضاء  الزمالء  مع  والتعاون 

الفريق ال�ضحي وتقدير دورهم فيما 

يخ�ض املري�ض وم�ضلحته . ال انهم 

الكايف  التقدير  ليالقون  لال�ضف 

بدلتهم  يف  ل�ضيما  احلكومة  من 

الوظيفية .

�ضي  التمري�ض  ان  قال  املراد  عادل 

كالهواء  فهو  احلياة  يف  اأ�ضا�ضي 

والكبار  ال�ضغار  يحتاجه  الذي 

اأي  �ضواء  حد  والرجال  الن�ضاء  ؛ 

حياة  يف  اأ�ضا�ضي  عن�ضر  اأ�ضبح  اأنه 

ال�ضحة  عليها  ترتكز  وركيزة  الب�ضر 

وقت  لي�ضت  للتمري�ض  وحاجتنا 

املر�ض فقط بل بال�ضحة قبل املر�ض 

من خالل توجيهاته وتو�ضياته التي 

يقدمها عن طريق التوعية ال�ضحية 

للجميع ب�ضبل الوقاية من الأمرا�ض 

الدعامة  يكون  املر�ض  واأثناء 

�ضفاء  عليها  يعتمد  التي  الأ�ضا�ضية 

املري�ض باإذن اهلل تعاىل ، م�ضريا اىل 

ان التمري�ض ر�ضالة �ضامية يو�ضلها 

واأمانة  �ضدق  بكل  ميتهنها  من  كل 

حاملها  وجدان  من  تنبعث  اأنها  اإذ 

لتعك�ض اح�ضن �ضوره .

مهنة  ان  يوؤكد  ال�ضهلي  نواف 

نظرا  كبرية  اأمانة  هي  التمري�ض 

التمري�ض  ومهنة  وروعتها  لتميزها 

مهنة ل ميكن و�ضفها بالكلمات ول 

اإن�ضاين يفتخر  بالعبارات فهي عمل 

به الإن�ضان وخري يحث عليه الإ�ضالم 

�ضاحبها  على  بالثمار  جتود  ونعمة 

املر�ضى  روؤو�ض  على  حانية  يد  لنه 

، وا�ضار ال�ضهلي اىل اهمية ان تكون 

رواتبها  �ضلم  تعديل  اولويات  من 

ابناء  لت�ضتقطب  املتعددة  وبدلتها 

البلد �ضواءا الفتيات او الفتيان فهي 

ملك  تعترب  التي  الوحيدة  املهنة 

باإح�ضا�ضه  ميتلكها  ل�ضاحبها  دائم 

بعطائه  عنها  ويعرب  ووجدانه 

وجدانه  كان  فكلما   ، وت�ضرفاته 

كان  كلما  �ضادقا  واإح�ضا�ضه  �ضافيا 

يف  والعك�ض  ومثمرا  وافرا  عطائه 

ذلك �ضحيح.

الظفريي : لبد من دعم الإقبال على هذه املهنة ال�ضاقة مقارنة بغريها من املهن ال�ضحية امل�ضاعدة

علي : املمر�ضني هم اجنحة الرحمة التي ت�ضاعد ال�ضر يف تقدمي الرعاية ال�ضحية ملر�ضاها

ال�ضهلي : مهنة التمري�ض هي عمل اإن�ضاين يفتخر به الإن�ضان وخري يحث عليه الإ�ضالم

املراد : التمري�ض ر�ضالة 

�ضامية يو�ضلها كل من 

�ضدق  بكل  ميتهنها 

تنبعث  اأنها  اإذ  واأمانة 

من وجدان حاملها .
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