
.. وهي عالقة مهنية يحكمها  الأوىل  الدرجة  اإن�ضانية من  بالتمري�ض هي عالقة  املمر�ضة  املمر�ض/  اإن عالقة 

الكثري من العوامل الإن�ضانية مثل الحرتام والتبجيل والإجالل لعمل املمر�ض / املمر�ضة حيث اأن التمري�ض 

مهنة اإن�ضانية ت�ضتدعى ان يتخلق املمر�ض / املمر�ضة بالأخالق الرفيعة ال�ضامية واأن ينظر اىل وظيفته نظرة 

اإن�ضانية قبل اأن تكون نظرة مهنية حمرتفة ...لذلك فاأن من ينجح يف هذه املهنة جند اأنه يتمتع دائما بالأخالق 

الرفيعة

هذا يقود املمر�ض / املمر�ضة اإىل دور جديد فهو ي�ضتمع كثريا وينمو دوره يف التوجيه وحل امل�ضاكل يف املقابل 

امل�ضاكل للمر�ض وهذا يدخلهم يف العمل  تنمو يف املجتمعات احلديثة طبقة من الذين ل يت�ضع وقتهم حلل 

امليكانيكي حيث يتحول امل�ضت�ضفى يف كثري من الأحيان اإىل ور�ضة لإجراء الإ�ضالحات اجل�ضمية ال�ضريعة ول 

يت�ضع الوقت ملعرفة املري�ض اأو بناء عالقة اإن�ضانية بني الطرفني وحتى تكون ممر�ض اأو ممر�ضة ناجحة يجب اأن 

تتبع اخلطوات التالية:

- الكفاءة والحرتام وال�ضخ�ضية املتزنة.

- تقبل النقد ب�ضورة اإيجابية

- العمل باجتهاد

- املعرفة التامة بالعمل وزيادة املعرفة بالبحث عن كل جديد مفيد

- عدم اخلجل عند مواجهة اأي موقف جديد وال�ضوؤال عنه

- درا�ضة احلالت اجلديدة ومالزمة القراءة والطالع من ذوي اخلربة

- حتمل امل�ضئولية كاملة عن املري�ض

- عدم القبال على اأي خطوة اإل بعد التاأكد من �ضحتها

- التيقظ بعد واأثناء اأخذ الأمر من الطبيب

- ح�ضن الت�ضرف و�ضرعة البديهة

- الب�ضا�ضة يف وجه املري�ض

- الت�ضرف كقدوة ح�ضنة واأخالقية مع املري�ض لت�ضاعده يف ك�ضب الثقة

- جتنب الكذب على املري�ض

- �ضرح اخلطوات التمري�ضية والفحو�ضات املهمة ليكون املري�ض مطمئن

- حمادثة املري�ض عن الأدوية وطرق اإعطائها ول ما نع عن بع�ض اأثاراها اجلانبية اإن لزم الأمر

- تعليم املري�ض كيفية التعاي�ض مع مر�ضه

- املحافظة على خ�ضو�ضية املري�ض اأثناء الأعمال التمري�ضية

- حفظ �ضر املري�ض وم�ضاعدته قد ال�ضتطاعة

- عدم ال�ضتهزاء باملري�ض لأي �ضبب

- املعرفة التامة باملر�ض واملري�ض وتطور املر�ض

زهرة عبدالإمام 

رئي�ضة مكتب التمري�ض

منطقة اجلهراء ال�ضحية

�ضفات املمر�ض / املمر�ضة الناجحة
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