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  ِجايعت حًا

  كهٛت انخًرٚط

 َظر٘ 1انًحاظرة  انسُت األٔنٗ

 

 فٙ انخًرٚط تـيقذي

Introduction to Nursing 

 

 :يقذيت

 ثٌخذِجس أسوجْ ِٓ سوٕجً أعجع١جً  أطذـ ٚف١ظ ِضطٛسر ٕزً ٙـػٍّجً ِٚ ث١ٌَٛ ثٌضّش٠غ ٠ؼضذش

 ٗـػجصم ػٍٝ ٚصمغ ،ٗـد ٚطٍز ثفضىجوجً دجٌّش٠غ ثٌظق١١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ أوغش فجٌّّشع ثٌظق١ز

 ٠ٚشٜ،  ٚثالفضشثَ ثٌضمذ٠ش جـٍِ٘ؤ ٔظشر ثٌّّشع ثٌٝ ٠ٕظش ث١ٌَٛ ٚثٌّؾضّغ .ِغؤ١ٌٚجس وغ١شر

 ٚرٌه ٚثػضضثص فخش ِظذس جٙـٌ ثالٔضّجء ٚدجس ثٔغج١ٔز جـ٘ٚأوغش ٓـٙثٌّ ِٓ أٔذً ٕزـِٙ ثٌضّش٠غ

 .ثٌظقٟ ثٌّغضٜٛ فٟ سفغ ٗـد صمَٛ ثٌزٞ جَٙـثٌ ٌٍذٚس

 

 :انخًرٚط عٍ حارٚخٛت نًحت

 ثالٔغجْ لذَ لذ٠ُ ثٌفؼ١ٍز ثٌّّجسعز ظٗ ِٓ ف١ـأٔ ثال ٔغذ١جً، فذ٠غجً  ػٍّجً  ٠ؼذ ثٌضّش٠غ أْ ِٓ دجٌشغُ

 ِٚغْٕٛ أؽفجي ثٌؼظٛس ِخضٍف فٟ دثةّج ٕجنـ٘ وجْ فمذ .ثالٔغج١ٔز ثٌؼٍَٛ ألذَ ِٓ ٖثػضذجس ٠ّٚىٓ

ٔفغ١جً  ِؼطشد١ٓ ٚآخش٠ٓ ثٌذظش فجلذٞ ٕجنـ٘ وجْ جـوّ ُ،ٙـٔفغدأ ثٌؼٕج٠ز ػٍٝ لجدس٠ٓ غ١ش

 فٟؤالء صؼٕٟ ٙٚثٌؼٕج٠ز د .ثٌٛالدر دٚس فٟ ثِشأر ِٓ ثٌؼظٛس ألذَ ِٕز ثٌؼجٌُ ٠خٍٛ ٌُ وّج ،ٚػم١ٍجً 

ٕج ـ٘ ِٚٓ ثٌؼطف ِٓ ٔجدغٗ أطٍ فٟ فجٌضّش٠غ  .ثٌقذ٠ظ َٛـٙثٌّف فٟ ثٌضّش٠غ جـ٘فم١مز أِش

  فٟهللا جـٙخٍم ؽذ١ؼ١ز ٌغش٠ضر صطٛس ٛـ٘ دج٢خش٠ٓ ٌٍؼٕج٠ز ثٌقم١مٟ أْ ثٌذثفغ ثٌمٛي ٔغضط١غ

 ثالٔغجْ.

 ثٌىٍّز ثٌؼشد١ز ٚصشضك ٚثٌؼٕج٠ز، ثٌضغز٠ز ٚصؼٕٟ  Nutrisثٌالص١ٕٟ  ثٌفؼً ِٓ  Nurseثٌىٍّز ٚصشضك

وٍّز  أْ ، أٞ ثٌؾغ١ّز ثٌقجٌز ٚصغ١ش دجٌّشعز ـثإلطجد  أٞ يرض ثٌغالعٟ ثٌفؼً ِٓ يًرض

 دجٌّش٠غ.  ٠ؼضٕٟ ِٓ ثٌٝ صش١ش ِّشع
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 الصَ،  ثٌؼٕج٠ز٘ٛ   ثٌّؼٕٝ زثـٙد فئْ ثٌضّش٠غ ٗٚػ١ٍ ثألَ، ٟـ٘ ثألٌٚٝ ثٌّّشػز أْ ٠ؼضمذ

 فال ث٢خش ّجـِٕٙ وً ٠ىًّ ٚثفذ ٌشٟء ؽضأ٠ٓ أطذقج فضٝ ٚصّجصؽج ثٌذذث٠ز ِٕز ثٌطخ ثٌضّش٠غ

 ثإلٔغج١ٔز ِٕز صجس٠خ ػٓ ّجٙـصجس٠خ فظً ٠ّىٓ ٚال ،)سػج٠ز ( صّش٠غ دذْٚ  )ػالػ  (ٌطخ ل١ّز

 ٖٚلٛثػذ ٗـ١ِّٚضثص ٗـخظجةظ ّجٙـِٕ ٌىً أْ ّج ثالٙـٚصّجصؽ ّجـٙصالصِ ِٓ ثٌشغُ ٚػٍٝ .جٙٔشأص

 ٗـٚصؼ١ٍّجص

 :انصحٛت ٔانعُاٚت ٔ انخًرٚط انقذٚى انطب

 ثٌمٛر ثعضؼّجي أٞ ٚثٌشؼٛرر ثٌغقش ػٍٝ  ثٌمذ٠ّز ثٌؼظٛس دذث٠ز فٟ ثٌطذ١ز ثٌّّجسعز ثلضظشس

 فٟ ٔشأس .ُ٘ثػضمجد فغخ ثٌّشع جـٙث١ٌ ٠ؼٛد ثٌضٟ ثٌشش٠شر ثألسٚثؿ ٌطشد ثألسٚثؿ ِٓ ثٌّغضّذر

 ٚثٌّظجد١ٓ، ثٌّشػٝ ِٚؼجٌؾز دجٌطخ ِؼشفز جٙـٌ وجْ ثٌضٟ ثٌقؼجسثس ألذَ ِٓ ِظش فؼجسر

 ث١ٌّالد، لذً  4800عٕز ج ثٌٝـ٠ٙؼٛد صجس٠خ جسـٌؼالؽثدؼؼجً ِٓ  جـٙػ١ٍ خؾ ٚؽذس دشد٠جس ٚلذ

 طٛس ٛـ٘ ثٌٕذغ وْٛ ِغً زثـ٘ ٠ِٕٛج فٟ ثٌّؼشٚفز ثألعجع١ز ثٌمٛثػذ دؼغ دذلز ٚأخشٜ صٛػـ

ٚوغ١شثً ِٓ  ثٌؾّؾّز ٚوغٛس ثٌشأط أِشثع ٠ؼمخ ثٌزٞ ثٌؾضةٟ ثٌشًٍ ػٓ ِٚؼٍِٛجس، ثٌمٍخ 

 ٌؼالػ ؽشلجً  صضؼّٓ ثٌّؼجدذ ؽذسثْ ػٍٝ ٔمٛػ ٚؽذس وّج .ثألػشجح ِٓ ضرٙـثٌٛطفجس ثٌّؾ

 ِؾجي فٟ  ِّجعالً  صمذِجً  ٗـطقذ زثٙـو صطٛسثً  أْ شه ٚال ثٌٛالدر ثألِشثع ٚؽش٠مز ِخضٍف

 .ثٌؼالػ ِضطٍذجس زـٌّٙٛثؽ ثٌضّش٠غ أػّجي ػٍٝ ثٌضذس٠خ ِٓ ٛعٔ ٚٚؽٛد ثٌضّش٠غ

 جد١ٍْٛ،ـذثٌ ثٌغِٛش٠ْٛ،  (فؼجسثس ػذر ث١ٌّالد لذً ش٠ٓٙـثٌٕ د١ٓ جِ دالد زِٕطم ٍٝػ خصؼجل

 ِٓ ٌؼٕز ٠ؼضذش ثٌّشع ٚوجْ،  فّٛسثدٟ لجْٔٛ صقش ِٕظُ ٚثٌؾشثفز ثٌطخ ٚوجْ  )ٚث٢شٛس٠ْٛ

 ٠ّىٕٕج ثٌفىشٞ ثالؽجس زث٘ ِٚٓ زٙث٢ٌ جٙـػٕ صشػٝ ال ثالٔغجْ جـ٠ٙشصىذ أفؼجي ػٍٝ ٚػمجدجً  زـٙث٢ٌ

 .مذِجء ثٌ ػٕذ ِٛؽٛدث وجْ ثٌزٞ َٛـٙدجٌّف صّش٠غ ثٌٝ ثٌقجؽز ػذَ ٔضظٛس أْ

 ِج د١ٓ دالد ٚؽخ ثٌمذِجء ثٌّظش١٠ٓ ؽخ ِٓ ٚثالفجدر ثٌىجٍِز ثالغش٠م١ز ثألدؾذ٠ز ٚػغ ٚدغذخ

 ٌمجْٔٛ لٛثػذ ٠ؼغ أْ لشثؽ أدٛ ثعضطجع ٚلذ .ثٌطذ١ز ثٌؼٍَٛ ؽذثً فٟ وذ١شر ؼزٙـٔ ش٠ٓ فذعشـٙثٌٕ

 ثألسٚثؿ ١ٌظ ثٌّشع عذخ أْ ثوضشف ثٌزٞ ٛـ٘ ٚ .زث٘ ٠ِٕٛج فضٝ جـٙد ثٌطخ ٠ؼًّ ِّجسعز

 ٗـثٌٛؽ صؼذ١ش ِؼٕٝ ُٙـٚف ٌٍّشػٝ ثٌذل١مز ثٌّالفظز ػٍٝ أوذ ٚلذ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌطذ١ؼ١ز، وغش ٌٚىٓ

 ِٓ ث١ٌَٛ ٖٔؼضذش ِج ٟـ٘ٚ ثٌؼم١ٍز ثألِشثع ٌؼالػ ثٌّٛع١مٝ ٚأٚطٝ دجعضؼّجي ثٌضٕفظ ٚٔٛػ١ز

 ثٌمشْ فٟ ثٌّّشػْٛ جـ٠ّٙجسع وّج دجٌّش٠غ ثٌى١ٍز ثٌؼٕج٠ز َٛـٙوجْ ِف .ٌٍؼالػ ثٌقذ٠غز ثٌٛعجةً

 ػ١ٓ ػالػ ٔش٠ذ ػٕذِجٗ )ـأٔٗ ـفشػ١ض خالي ِٓ ف١ظ لشس لشثؽ أدٛ ٚطج٠ج ِٓ ثٌؼشش٠ٓ

 :ػٍٝ ثٌضّش٠غ فٟ ٗـصؼ١ٍّجص لذ ثٔظذشٗ ( ٚ ـدىجٍِ ثٌؾغُ ٔؼجٌؼ أْ ػ١ٍٕج ٠ىْٛ ثٌّش٠غ

 ثألطجدغ، ػٓ لظ١شر أٚ صىْٛ ؽ٠ٍٛز ال دق١ظ ثألظجفش دٕظجفز ثٌؼٕج٠ز ث١ٌذ٠ٓ، غغً ػشٚسر
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 فٟ ٠شوض ، ٚوجْٗـػ١ٍ ثٌغ١جس ٚػًّ ثٌؾشؿ صٕظ١ف فٟ ثٌّغٍٟ ثٌّجء ثعضؼّجي ثٌٝ ثػجفز

 .ثٌؾغذ ػٍٝ ثٌضشو١ض لذس ثٌٕفظ ػٍٝ ثٌضّش٠غ

 َٛٙـدـجٌّف ثٌضّـش٠غ ثٌـٝ ألـشح جـٙأٔـ ٠ضذـ١ٓ ثٌمذ٠ّـز ثٌطذ١ـز ثٌّّجسعجس ثعضؼشثع خالي ِٚٓ

 دجٌؾشثفـز ثٌمـذثِٝ ِؼشفـز فـٛي ثٌّؼٍِٛـجس ؽ١ّـغ ِـٓ ثٌـشغُ فؼٍـٝ .ثٌطـخ ثٌـٝ جٙـِٕـ ثٌقـجٌٟ

  .ثألِش أٚي صّش٠ؼ١ز ػٕج٠ز وجٔش ثٌظق١ز ثٌؼٕج٠ز أْ ثال ج،ـ٘ٚغ١ش ٚثٌضشخ١ض ٚػٍـُ ثألِشثع

 :انٕسطٗ انعصٕر فٙ انخًرٚط

 :انًسٛحٛت ذـٓع أٔل فٙ انخًرٚط

 ٚلضـً جعــٙثالؽ ٚفشِـش ثٌذشـش ف١ـجر ػٍـٝ ثٌّقجفظـز ثٌـٝ جــٙصؼج١ٌّ فـٟ ثٌّغـ١ق١ز دػـش ٌمـذ

 ثٌفمـشثء ػٍـٝ ٚثٌؼطـف ثٌضغـجِـ ثٌـٝ دجإلػـجفز ُٙـدـ ثٌّشغـٛح غ١ـش أٚ ١ٓـ٘ثٌّشـٛ ثألؽفـجي

 ثٌطذ١ـز ثٌشػج٠ـز صمـذَ ثٌـذ٠ى١ٔٛظ صـذػٝ ِؤعغـجس ثٔشـجء صـُ فمـذ ٗٚػ١ٍـ ٚثٌّشػـٝ

 ثألسثِـً ٚأػط١ـش ٚثٌفمـشثء ثٌّشػـٝ سػج٠ـز ذـجْ ِغـؤ١ٌٚزـ٘ثٌش ٚأػطـٝ ٚثالؽضّجػ١ـز

 )ػجِز طقز (صثةشر ِّشػز أٚي فٕبٙ ٚصؼضذـش ثٌمذ٠غز ٚثٌّغجفش٠ٓ ثألؽفـجي سػج٠ز ِغـؤ١ٌٚز

 ِغضشفٝ أٚي فابٕٛال ثٌمذ٠غز أعغش ٚلذ ُـٙٚثٌؼٕج٠ز د ُٙـِٕجصٌ فٟ ثٌّشػٝ طقز ػٓ ٌالعضفغجس

 ثٌٝ سفٍش ٚلذ جـ٘ػظش فٟ ثٌٕغجء عمجفز أوغش ٚوجٔش بأال ثٌمذ٠غز جٙـصذؼض ٚلذ سِٚج فٟ ػجَ

 ظً ٌٚزٌه ٌقُ د١ش ثٌقؼ ثٌٝ ؽش٠ك ػٍٝ ٌٍقؾجػ ٍِٚؾأ  ٌٍّشػٝ ِغضشفٝ ٚألجِش فٍغط١ٓ

 ثٌذشدش٠ز ثٌفٛػٝ ٚثٌقشح عجدس رٌه ٚدؼذ .ثٌذ١ٕ٠ز دجٌضؼج١ٌُ ِشصذطجً  ِضؼذدر ألؽ١جي ثٌضّش٠غ

 جِجً ٙـّش ثعٙـفأع ثٌغشح ثٌٝ جـ٘أعش ثِضذ ثٌضٟ ثٌششق ؼزـٙٔ ؽجءس فضٝ أٚسٚدج فٟ لشْٚ ٌؼذر

 .ثٌضّش٠غ ؼزٙـٔ وذ١شثً فٟ

  :انحذٚثت انعصٕر فٙ انخًرٚط

 ػٍٝ أعشس ثٌضٟ ثالؽضّجػ١ز ٚثٌضغ١شثس ثٌّشجوً ِٓ ثٌؼذ٠ذ ػشش ثٌضجعغ ثٌمشْ فؾش فٟ دضغش

 ٚثالؽضّجػٟ ٚثٌغ١جعٟ ثاللضظجدٞ ٚثٌضؼخُ ثٌظٕجػ١ز فجٌغٛسر ثٌّّشػز، ٚدٚس ٕز ثٌضّش٠غـِٙ

 دجألِشثع ٚثالطجدز جـٙأؽفجٌ ػٓ جـ٘ٚثدضؼجد ثٌّشأر ػًّ عجػجس ػذد ٚص٠جدر فمش ِٓ ٗـسثفم ِٚج

 ١ً٘ثٌضأ ١ّز٘أ ػٍٝ ثٌضشو١ض ٚصثد ثٌّؾضّغ طقز ِّشػجس ٝثٌ ثٌقجؽز ص٠جدر ثٌٝ أدٜ ثٌّخضٍفز

 صأع١ش ػٓ أ٠ؼج ثٌفضشر ٖز٘ فٟ ثٌّّشػجس صذضؼذ ٌُ ثألعف ِٚغ .ثٌّّشػجس ؤالءـٌٙ ثٌؾ١ذ ثٌؼٍّٟ

 عذ١ً فٟ ٌٍضؼق١ز ثٌشٚفٟ ثالعضؼذثد ػٍٝ ِٚؼضّذر ِشصذطز ثٌضّش٠غ طٛسر ٚدم١ش ثٌضذ٠ٓ

 ِٓ وٓ فمذ ذٙـثٌؼ رٌه فٟ ثٌّّشػجس ٌشخظ١ز ِقذزر غ١ش أػطٝ عّجس ِّج دج٢خش٠ٓ ثٌؼٕج٠ز

 .ثالٔغجٟٔ دجٌؼًّ ٓـٙٚرٔٛد ٓ٘خطج٠ج ػٓ ٠شدْ ثٌضىف١ش ثٌٍٛثصٟ أٚ ثٌّؼذِجس ثٌفم١شثس
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 ػشش ثٌضجعغ ثٌمشْ دذث٠ز فٟ ٌٚذس فمذ ثٌقذ٠ظ، ثٌضّش٠غ ِؤعغز َاُٚخجم فهٕراَس ثػضذجس ٠ّىٓ

  ِّضجص صؼ١ٍُ ػٍٝ ٚفظٍش ثٌّؾضّغ، فٟ ِىجٔز ٚرثس غ١ٕز ثٔى١ٍض٠ز ػجةٍز ِٓ ث٠طج١ٌج فٟ 1820

 وجْ ٔج٠ٕضؾً ذٙـػ لذً .ثٌضّش٠غ ؽش٠ك فجخضجسس ث٢خش٠ٓ ِغجػذر فٟ شذ٠ذر سغذز جٙـٌذ٠ ٚوجٔش

 وؾضء ٚثٌؼجؽض ٚثٌّشأر ٚثٌّغٓ دجٌطفً صؼضٕٟ ثٌضٟ ثٌقْٕٛ دجٌّشأر ِٕقظشث ثٌضّش٠غ صؼش٠ف

 ثٌؼ١ٍّز ثٌّّجسعز ٚلٛثػذ أعظ ٚػغ جَـِٙ َاُٚخجم صٌٟٛؼذ د ٌٚىٓ ثٌّٕض١ٌز، جٙـِٓ ٚثؽذجص

 دجٌّش٠غ ثٌّضىجٍِز دجٌؼٕج٠ز أوغش ضّجٙـِ ١ٌظذـ ثٌضّش٠غ َٛٙـِف ٌٍضّش٠غ صغ١ش ٚثٌضؼ١ّ١ٍز

 ٗـد ثٌؼج١ٍِٓ فظ خالي ِٓ ثٌضّش٠غ ٕزٙـِ صط٠ٛش ػٍٝ َاُٚخجمػٍّش  .ٚثؽضّجػ١جً  ٚٔفغ١جً  ؽغذ٠جً 

 اـْشعار ٔظعجٚ   .جـٙٚثطقجف ٚدجٌذ١تز ،ٗـٛثةـ٘ ثٌّش٠غ، ٚٔمجء غزثء دٕٛػ١ز ضّجَـ٘ثال ػٍٝ

 عٍُ ػٍٝ ثٌضّش٠غ ٚػؼش زٌهٚ د ّ (ـٔنٛس بًرظ بانًرٚط اعخٍ انًًرظت آـأٚخ)  انخانذ

 شثسـصغ١ شـؽش٠أ ثرث الإ جً ـؽاللإ ٛس٠ضط أْ ٠ّىٓ ال ثٌضّش٠غ ْدأ صؤِٓ وجٔش ف١ظ ٕٟـٙثٌّ ثٌشلٟ

 ِٓ ثٌشغُ ٚػٍٝ ثٌضّش٠غ، جسـٚو١ٍ ذثسطـِ ٝـثٌ ذِجسـثٌّضم ٛيـلذ ظـأع ٝـػٍ زـؽزس٠

 ِغضشف١جس فٟ دؾٛالس فمجِش صذسدش جٙـأٔ إال ِّشػز صىْٛ أْ جٙـٌشغذض جـٙػجةٍض ِؼجسػز

 ذدؼ شثثٔؾٍض ٝثٌ ػجدس ٚلذ دجٌضّش٠غ ثٌّضؼٍمز ثٌّؼٍِٛجس ؽّغ ػٍٝ جـٙجػذصع ٕض١ٓع ٌّذر أٚسٚدج

 دّغضشفٝ ٚأٌقك  1860جـٙدجعّ عّٟ ٌٍضّش٠غ ذثً ـٙـِؼ ع١ظدضأ ٚلجِش  1845ثٌمشَ فشح جءـثٔض

 دؾجٔخ جـ٘عجػذ ٚلذ .ثٌضّش٠غ ؤْٚش فٟ ػج١ٌّز خذ١شر ذقشأط ٌٚمذ دٍٕذْ صِٛجط عجٔش

 جـٙـدضؼ١ٍّ ٚثٌّطجٌذز ثٌّشأر صقش٠ش فشوجس ٟــ٘ٚ ظشٚف، ػذر ج،ـٙٚث٠ّجٔ جٙـٚصظ١ّّ جٙـشخظ١ض

 .ثٌّغضشف١جس ػٍٝ ؽشأ ثٌزٞ ٚثٌضقٛي ثٌطذ١ؼ١ز ثٌؼٍَٛ فٟ ثٌىذ١ش ٚثٌضمذَ

 ٌٍضّش٠غ لجْٔٛ أٚي ششع فضٝ ِقضشِز ٕزً ـِٙٚ فٕجً  ١ٌٚظذـ ِٗىجٔ خز١ٌأ ٠ٕجػً ثٌضّش٠غ ٚأخز

 ِٛثفمز ػٍٝ ٠قظً ال ٌّٓ ثٌضّش٠غ ٕزـِٙ ِّجسعز ٗـدّٛؽذ ِٕغ ثٔىٍضشث فٟ  1919ػجَ فٟ

 ثٌٍٛثةـ ذد٠ق ٌٍضّش٠غ أػٍٝ ِؾٍظ ١ظأعص ٝثٌ ذػٛص جدرِ جْٔٛثٌم زثــ٘ صؼّٓ ٚلذ .دزٌه سع١ّز

 شسٙـظ ف١ظ ثٌضّش٠غ فٟ ثٌّضخظظز ثٌؼ١ٍّز ثٌّؾالس دذأس عُ .ٕزـٙدجٌّ ثٌخجطزٚثٌمٛث١ٔٓ 

 شٙـظ .ثٌؼجٌُ ثٌضّش٠غ فٟ فٟ ِضخظظز ِؾٍز أٚي ٚوجٔش  1900ػجَ ثٌضّش٠غ ثألِش٠ى١ز ِؾٍز

 صمذ٠ُ فٛي ِجسن ؽٌٛذ لجػذر صمش٠ش ٔشش ػٕذِج  1923ػجَ ثٌضّش٠غ فٟ صطٛس ثألعجط فؾش

 ثٌضّش٠غ ِٓ صؼ١ٍُ ٠ٕمً دق١ظ جٙـف١ ٌٍضّش٠غ و١ٍجس صٕشب ثٌضٌٍٟؾجِؼجس  وذ١ش ِجٌٟ دػُ

 أطذقش فضٝ ثٌؼجٌُ أٔقجء ؽ١ّغ فٟ ثٌضّش٠غ فجٔضششس ِذثسط ثٌؾجِؼجس، ثٌٝ ثٌّغضشف١جس

 .ثٌّضمذِز ثٌذٍذثْ ِؼظُ فٟ ػ١ٍج ذِ٘ٚؼج و١ٍجس

 ١ٕزـٙثٌّ ثٌؾّؼ١جس شسـٙظ فمذ وذ١ش ثٌضّش٠غ دشىً صطٛس ثٌؼشش٠ٓ ثٌمشْ ِٓ ثألٚي ثٌٕظف فٟ
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 ثألِش٠ى١ز ثٌضّش٠غ ؽّؼ١ز لجِش ف١ظ ثٌىٕذ٠ز، ثٌضّش٠غ ٚؽّؼ١ز ثألِش٠ى١ز ثٌضّش٠غ وؾّؼ١ز

 ػذر دؼذ ٚرٌه ثٌضّش٠ؼٟ ثٌؼًّ ؽذ١ؼز ٚصؼش٠ف ٌٍضّش٠غ ثالؽضّجػٟ ثالؽجس دٛطف 1980

 ٖجـٚٔظش٠جص صٗجـؼٍِّٛد ِغضمٍز ٕزـٙثٌضّش٠غ وّ جسٙـإلظ ٚثٌضقذٞ ٚثٌذسثعز ِٓ ثٌذقظ عٕٛثس

 ج٘عجسآ ٚ ثٌضّش٠ؼ١ز دجٌّّجسعجس ٚثٌضٕذؤ ٚششؿ ٚطف فٟ ثٌؼ١ٍّز صغضخذَ ثٌطش٠مز ثٌضٟ ثٌّضؼذدر

 جفجسثالوضش ٛسـٙٚدظ  ٌٍّؾضّغ دجٌٕغذز ١ّٗض٘ٚأ زٕـٙوّثٌضّش٠غ  دجعضمال١ٌز جسثٌّؾضّؼ ذٌّ ٚرٌه

 أعج١ٌخ ٚػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ٚؽّغ جيثالصظ ٚعجةً ػٍٝ ؽشأ ثٌزٞ جةًـٙثٌ ٚثٌضطٛس زجِٙـثٌ ثٌؼ١ٍّز

 ثٌؾٛثٔخ فٟ  جةالً ـ٘ ٛسثً صطثٌضّش٠غ  صطٛس ثٌؼشش٠ٓ ثٌمشْ ِٓ ثٌغجٟٔ ثٌٕظف فٟ . ٚثٌضؼ١ٍُ

 ش٠غثٌضّ ٟف جثٌؼ١ٍ ٌٍذسثعجس شثِؼد شسـٙظ فمذ .زٚثإلدثس٠ز ٚثٌذقغ١ ٚثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز

 شسثػضذ ثٌضٟ ثٌضّش٠ؼ١ز ثٌٕظش٠جس وزٌه شسـٙٚظ ثٌؼش٠مز، جسثٌؾجِؼ ِٓ ذثٌؼذ٠ ٟف ضثٌّضخظ

 ٚثٌؼٍَٛ ثٌطخ ػٓ دؼ١ذثً  جـٙدزثص ِغضمٍز ٕزـِٙ٘ج جسٚثػضذثٌضّش٠غ  زٕـٌّٙ أعجعجً  دؼذ ف١ّج

 ثألخشٜ ثالؽضّجػ١ز

 

صشخ١ض ٚػالػ ثعضؾجدز ثإلٔغجْ ٌٍّشجوً ثٌظق١ز ثٌفؼ١ٍز أٚ ثٌّقضٍّز  ٘ٛ  صؼش٠ف ثٌضّش٠غ:

ِٓ خالي خذِجس ِغً ثوضشجف ثٌقجالس ، ٚثٌضؼ١ٍُ ثٌظقٟ ، ٚثالعضشجسثس ثٌظق١ز ؛ ٚصٛف١ش 

ثٌذػُ أٚ ثعضؼجدر ثٌق١جر ٚثٌشفجٖ ٚصٕف١ز ثألٔظّز ثٌطذ١ز ثٌضٟ ٠قذد٘ج ثٌطذ١خ. ٠ضُ صٛؽ١ٗ ثٌضّش٠غ 

 ، ٚ٘ٛ ٠ضؼجًِ ِغ ثٌّش٠غ دشىً وجًِ ِٓ ثٌٕجف١زؽجس ثٌظقز ٚثٌّشع ذ١ز ثفض١جإٌٝ ؽٕجؿ صٍ

 .زشٚف١ثٌٚ زؽضّجػ١ثالٚ زفىش٠ثٌ زٕفغ١ثٌٚ زؼجؽف١ثٌٚ زؾغذ٠ثٌ

ٍقفجظ ػٍٝ ثٌظقز ٚصؼض٠ض٘ج ، ٚثٌٛلج٠ز ِٓ ثألِشثع ٚسػج٠ز ٌ ٠غؼٝ٘ٛ ػٍُ إٔغجٟٔ ثٌضّش٠غ  

 ٚصأ١ً٘ ثٌّشػٝ ٚثٌّؼٛل١ٓ. 

٘ٛ فٓ ٚػٍُ ٚثٔغج١ٔز ٚ٘ٛ إِذثد ثٌّؾضّغ دخذِجس ِؼ١ٕز ػالؽ١ز فٟ ؽذ١ؼضٙج صغجػذ  انخًرٚط :

ٌٚٗ ؽجٔذجْ  ٚثإلطجدجس ثألِشثعػٓ وّج صّٕغ ثٌّؼجػفجس ثٌٕجصؾز ،  ػٍٝ دمجء ثٌفشد طق١قجً 

 ؽضّجػٟ(فٕٟ ٚآخش ِؼٕٛٞ )ٔفغٟ ٚث

 :ٙـْٔ انًعاصرة انخًرٚعٛت نهًًارست خصائص أربع نهخًرٚط حذاثت االكثر انخعرٚف حذد ٔقذ

 ِشىٍز ػٍٝ ثاللضظجس دذْٚ ٚثٌّشع ٌٍظقز ٗٚثعضؾجدجص ثالٔغجْ دضؾجسح ضّجَ٘ـثال 

 ِقذدر

 ًٌّؼجٔـجر ُــٙثٌف ِـٓ ٛررأخثٌّـ ثٌّؼٍِٛـجس ِغ ثٌّٛػٛػ١ز ثٌّؼط١ـجس دـ١ٓ ثٌضىجِـ 

 ٌشخظ١زث ثٌّغضف١ذ

 ٚثٌّؼجٌؾز ثٌضشخ١ض ٌؼ١ٍّجس ثٌؼ١ٍّز ثٌّؼشفز صطذ١ك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
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 ُٚثٌشفجء ثٌظقز ػٍٝ صغجػذ ثٌضٟ ثٌؼٕج٠ز صمذ٠ 

 :انخًرٚعٛت انرعاٚت يخهقٕ

 دجٌّغضف١ذ٠ٓ أٚ دجٌّشػٝ أٚ ٍى١ٓـٙدجٌّغض جٌٟثٌق ثٌؼظش فٟ ثٌضّش٠غ ِضٍمٛ ٠ذػٝ

 ثٌشػج٠ز ِٕضؾجس  ٓخذِز ِ ٠غضخذَ ِؾضّغ أٚ ثٌٕجط ِٓ ِؾّٛػز أٚ فشد ٛـ٘: انًسخٓهك 

 .ق١زثٌظ ثٌشػج٠ز هكٓـبًسخٔ ٚذعٗ   ثٌظق١ز ثٌخذِجس ٚأ ثٌظق١ز

 ثٌخذِز ٖزـ٘ـً ٌضٛف١ش ـ٘ـِٓ ث٢خش ثٌّؤ ثٌٕظ١قز  ٛ ثٌشخض ثٌزٞ ٠ٕضظشـ٘ـانًسخفٛذ : 

 ِشػٝ ثٌٕجط ٠غذٚ ٚػجدر ٚثٌّؼجٌؾز ز،ثٌطذ١ زٌٍشػج٠ غ٠خؼ زٞثٌ خضثٌش ٛ٘ـ  :رٚطانً 

 ؽشثفٟ ػًّ ؽًأ ِٓ ٚأ شعِ ذخدغ ثٌّغجػذر ٠طٍذْٛ ػٕذِج

  

 :انخًرٚط يُظٕر

 صؼـّٓ ٚثٌّؾضّـغ، ٚثٌؼـجةالس ثالفـشثد :ثٌّغـضف١ذ٠ٓ ِـٓ أّٔـجؽ ٌغالعـز ثٌشػج٠ـز ثٌّّـشع ٠مـذَ

  :ٟـ٘ٚ ِؾجالس سدغأ ثٌضّش٠ؼ١ز ثٌّّجسعز

 الِزٚثٌغ ثٌظقز صؼض٠ض ( أ

 ثالِشثع ِٓ ثٌٛلج٠ز ( ح

 ثٌظقز ثعضؼجدر ( س

 .ثٌّقضؼش٠ٓ ٚسػج٠ز  ( ط

 ثٌضٟ جسـ٘ٚثالصؾج دجٌغٍٛو١جس ثالٔخشثؽ ٚصؼٕٟ ثٌضؼجفٟ أٚ ثٌؼجف١ز ِٓ فجٌز ٟ٘: فانساليت 

 الِزثٌغ ثٌّّشع ٠ؼضص .ثاللظٝ جـ٘ذف ثٌٝ ١زثٌشخظ ثٌمذسثس ٚصض٠ذ جرثٌق١ ٛدرؽ صؼضص

 ثٌفشد٠ز جؽجسثٌٕش ّٓؼـ٠ض لذ ـزثـ٘ٚ ِٝشػ ثَ جٔٛثو قجءأط ثٌّغضف١ذ٠ٓ ذٌٜ

 ٚثٌىقٛي ثالد٠ٚز ثعضخذثَ ثعجءر ٚصؾٕخ، ثٌذذ١ٔز ث١ٌٍجلز،  زثٌضغز٠ صقغ١ٓ ِغً زٚثٌّؾضّؼ١

 .ٚثٌؼًّ ثٌّٕضي فٟ ثالر٠جس ِٚٓ ،ثٌضذخ١ٓ ِٓ ٚثٌقذ،

 ثٌّشع ِٕغ خالي ِٓ ثٌّغج١ٌز ثٌظقز ػٍٝ ثٌّقجفظز ـٛٙـف :االيراض يٍ تانٕقاٚ رايجب 

 زثٌٛثٌذ٠ زٚثٌشػج٠ ثٌض١ّٕغ :شثعثالِ ِٓ ٟصم ثٌضٟ ثٌضّش٠ؼ١ز جؽجسثٌٕش ٚصضؼّٓ

 .ثٌؾٕظ ؽش٠ك ػٓ ثٌّٕضمٍز ثالِشثع ِٓ ٚثٌٛلج٠ز دجٌشػغ زٚثٌشػج٠

  ٙثٌّذىش ثٌىشف ِٓ ٚصّضذ ثٌّش٠غ ثٌّغضف١ذ ػٍٝ: ٠ضُ ثٌضشو١ضانصحت اسخعادةٔف 

  ثٌشفجء ِشفٍز خالي ثٌّش٠غ ِغجػذر ٝثٌ شعٌٍّ

 ٠ٚشًّ ثالػّجس ِخضٍف ِٓ ثٌّقضؼش٠ٓ دجٌٕجط ثٌؼٕج٠ز فضضؼّٓ ثٌّقضؼش٠ٓ سػج٠ز أيا 

 ثٌّٛس ٚفضٝ ثالفضؼجس خالي ثالِىجْ لذس دشثفز ١ٌؼ١شٛث ـزث ِغجػذر ثٌّغضف١ذ٠ٓـ٘
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 ٟف ٠ْٛى ثْ ٠ّٓى جسثسٙـثٌّ ٖزـ٘ ٚصٕف١ز ثٌّٛلف ِغ ١ٌضى١فٛث ثالشخجص ٚدػُ ِٚغجػذر

 .ثٌّشجفٟ فٟ ثّٕٚجصي ثٌ

 

 :انخًرٚط يًارست أياكٍ

 ِـٓ ثٌؼذ٠ـذ ٠ؼّـً ث١ٌـَٛ أِـج ثٌّّشػـجس، ٌّؼظـُ ثٌؼّـً ِىـجْ ٛـ٘ ثٌّجػٟ فٟ ثٌّشـفٝ وـجْ

 .زثٌّؾضّؼ١ جسٚثٌّؤعغ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ٛسد١ فٟ ِضضث٠ذ دشىً ٠ؼٍّْٛ ٌٚىٓ ثٌّشجفٟ فٟ ثٌّّشػ١ٓ

 ثألِجوٓ فٟ ثٌضّش٠ؼ١ز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ثٌضّش٠ؼ١ز ثالعضمال١ٌز ِٓ ِخضٍفز دسؽجس ثٌّّشػ١ٓ ٌذٜ

 ثألشـخجص، ٠ٚـذػّْٛ ثٌّغـضف١ذ٠ٓ ٠ٚغمفـْٛ ثٌّذجشـشر ثٌشػج٠ـز ٠مـذِْٛ لـذ ُـٙفـ ثٌّضؼذدر

 ثٌضٟ ثٌظـق١ز ثٌغ١جعـجس صقذ٠ـذ ٟـف ٠ٚغـجػذْٚ صغ١١ـش ػٕجطـش ٠ٚىٛٔـٛث ُ،ٙـػـٕ ٠ٚـذثفؼْٛ

 .ٚثٌّشجفٟ ثٌّؾضّـغ فٟ ثٌّغـضف١ذ٠ٓ ػٍـٝ صـؤعش

 

 

 ANA انخًرٚعٛت انًًارست يعاٚٛر

 :انرعاٚت يعاٚٛر (1

 ُثٌّش٠غ ػٓ طق١ز د١جٔجس ثٌّّشع ٠ؾّغ :ثٌضم١١ 

 ثٌضشخ١ض ٌضقذ٠ذ ثٌضم١١ُ د١جٔجس ثٌّّشع ٠قًٍ :ثٌضشخ١ض 

 ٌٍّش٠غ ثٌّضٛلؼز ثٌٕضجةؼ ثٌّّشع ٠قذد: انُخٛجت ححذٚذ 

 ثٌٕضجةؼ ٌضقم١ك ثٌضذثخالس صظف ثٌضٟ ثٌشػج٠ز خطز ثٌّّشع ٠طٛس :انخخطٛػ 

 ثٌّضٛلؼز

 ثٌشػج٠ز خطز فٟ ثٌّقذدر ثٌضذثخالس ثٌّّشع ٠طذك :ثٌضطذ١ك 

 ُثٌٕضجةؼ صقم١ك ٖصؾج ثٌّش٠غ صطٛس ثٌّّشع ٠مَٛ :ثٌضم٠ٛ 

 :ُٙـٓانً األداء يعاٚٛر (2

  ثٌضّش٠ؼ١ز ثٌّّجسعز ٚفؼج١ٌز ؽٛدر ِٕضظُ دشىً ثٌّّشع ٠مَٛ :ثٌشػج٠ز ؽٛدر 

  ُِؼـج١٠ش ِـغ دجٌؼاللـز ٌضّش٠ؼ١زٗ ثـِّجسعـض ثٌّّـشع ٠مـَٛ :ثألدثء صم١١ 

 ثٌّشصذطز ٚثٌضٕظ١ّجس ٚثألٚػجع ١ٕـزـٙثٌّ ثٌّّجسعـز

  ُثٌّّجسعز فٟ ثٌقذ٠غز ثٌّؼشفز ػٍٝ ٠ٚقجفع ثٌّؼشفز ثٌّّشع ٠ىضغخ :ثٌضؼ١ٍ 

  ٕزٙـثٌّ صط٠ٛش فٟ ُـ٠ٚ٘غج ٗصِالة ِغ ثٌّّشع ٠ضفجػً :ثٌضِجٌز 

 أخالل١ز دطش٠مز ثٌّشع ٌظجٌـٗ ـٚأفؼجٌٗ ـلشثسثص ثٌّّشع ٠قذد :ثألخالق 
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 ْٚأؽـً ِـٓ ثٌظـقٟ ٚثٌفش٠ـكٗ ـٚػجةٍضـ ثٌّـش٠غ غِ ثٌّّـشع ٠ضؼـجْٚ :ثٌضؼـج 

 ٌٍّش٠غ ثٌشػج٠ـز صمـذ٠ُ

 ثٌّّجسعز فٟ ثٌذقغ١ز ثٌٕضجةؼ ثٌّّشع ٠غضخذَ :ثٌذقظ 

 َدجألِجْ ثٌّشصذطز ثٌؼٛثًِ ثالػضذجس دؼ١ٓ ثٌّّشع زأخ٠ :ثٌّظجدس ثعضخذث 

 ٌٍّش٠غ ثٌشػج٠ز ٚصمذ٠ُ صخط١ؾ أعٕجء ٚثٌضىٍفز ٚثٌفؼج١ٌز

 ًرض ًانذٔر انخًرٚعٙ نه

صمذ٠ُ ثٌشػج٠ز ٌٍّش٠غ دٕجء ػٍٝ ِؼشفز ثٌّّشع  :Care providerيقذو انرعاٚت  .1

 دجٌّؼٍِٛجس ثٌخجطز دقجٌز ثٌّش٠غ.

ٛ ػٕظش أعجعٟ ـ٘ثٌضٛثطً ثٌفؼجي  : Communicator / Helperانخٕاصم / انًساعذ  .2

ٛ فٍمز ثٌٛطً د١ٓ ثٌّش٠غ ٚ ثٌطجلُ ثٌظقٟ فٟ ـ٘فٟ ؽ١ّغ أدٚثس ثٌضّش٠غ. فجٌّّشع 

 ٔمً ثٌّؼٍِٛجس ٚ ثألٚثِش.

فّمذَ ثٌشػج٠ز )ثٌّّشع(  وّؼٍُ ٠غجػذ ثٌّش٠غ ػٍٝ ثٌضؼشف ػٍٝ : eacherTانًعهى  .3

. ٚ ٠مَٛ ِمذَ ٗـثٌظق١ز ٚ ػٍٝ ثالؽشثءثس ثٌطذ١ز ثٌضٟ ٠قضجؽٙج ِٓ أؽً ثعضؼجدر طقض ٗـفجٌض

ٌٍضؼٍُ ٚ ٠مَٛ دضقذ٠ذ ثأل٘ذثف  ٖثٌشػج٠ز دضم١١ُ ثفض١جؽجس ثٌضؼٍُ ٌذٜ ثٌّش٠غ ٚ دسؽز ثعضؼذثد

دجالصفجق ِغ ثٌّش٠غ فضٝ ٠مَٛ دّّجسعز ٚ صم١١ُ ػ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ. ٚ ٠مَٛ دضؼ١ٍُ ثٌضِالء ثٌؾذد 

 ّجس ثٌشػج٠ز ٙـُ دّـٙصقش ثٌضّش٠ٓ ٚصى١ٍف

ٛ ػ١ٍّز ِغجػذر ثٌّش٠غ ػٍٝ ص١١ّض ثٌشذر  ـ٘: صمذ٠ُ ثٌّشٛسر Counselorانًسخشار  .4

ج ، ٌضط٠ٛش ٚصقغ١ٓ  ثٌؼاللجس ثٌشخظ١ز ٙـثالؽضّجػ١ز ٚ ثٌضى١ف ِؼثٌٕفغ١ز ثٚ ثٌّشجوً 

 ٚصؼض٠ض ثٌّٕٛ ثٌشخظٟ ٚصٛف١ش ثٌذػُ ثٌؼجؽفٟ ٚ ثٌؼمٍٟ ٚ ثٌٕفغٟ 

ٚ ٠غضط١غ أْ  ٗـ: ٠مَٛ ثٌّّشع دجٌذفجع ػٓ ثٌّش٠غ ٚ فّج٠ض دٔر انًذافع عٍ انًرٚط .5

( أِجَ ثٌؼج١ٍِٓ ٗـ)ثٌّضقذط ثٌشعّٟ دجعّ ٗـٚ ٠مَٛ دضّغ١ٍ ٗـٚ إفض١جؽجص ٗـ٠ضؼشف ػٍٝ سغذجص

ث٢خش٠ٓ دجٌّؾجي ثٌظقٟ ِغً ػشع سغذجس ثٌّش٠غ أِجَ ثٌطذ١خ ٚ أ٠ؼجً ٠غجػذ ثٌّش٠غ 

 .ٗـٚ ثٌضىٍُ ٚ ثٌضؼذ١ش ػٓ ٔفغ ٗـػٍٝ ِّجسعز فمٛل

: أٞ  ِغجػذر ثٌّش٠غ ػٍٝ ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّشىالس ثالؽضّجػ١ز ٚ  دٔر انًعأٌ .6

ِٛثؽٙضٙج ٚ ػٍٝ صى٠ٛٓ ػاللجس ؽ١ذز ٚ خٍك أؽٛثء ِٕجعذز ٚ  ثٌغ١ىٌٛٛؽ١ز ٚ ِؼشفز و١ف١ز

 ػٓ ؽش٠ك ثٌّغجػذر ثٌؼم١ٍز ٚ ثٌٕفغ١ز ٚ ثٌقغ١ز.

ػٕذِج ٠غجػذ ث٢خشْٚ أٚ ثٌّشػٝ ػٍٝ صغ١١ش عٍٛوُٙ. أٚ إدخجي صغ١١شثس فٟ  : دٔر انًغٛر .7

ثس فٟ ثٌٕظجَ ثٌظقٟ ِغً ثٌشػج٠ز ثالو١ٕ١ٍى١ز أٚ ثدخجي ثٌضغ١شثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ، ثٌضغ١ش



 نظام عيسى عفاف الدكتورة 1أساسيات التمريض 

  
 

9 
 

ثِغٍز ل١ٍٍز ِٓ ثٌّضغ١شثس ثٌضٝ ٠ضؼشع ٌٙج ١ِٛ٠جً ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌّؾجي ثٌظقٟ ٖ ثالد٠ٚز ٚ ٘ز

. 

ثٌمجةذ ٠ؤعش فٟ ث٢خش٠ٓ ِٓ أؽً ثٌؼًّ ثٌّشضشن ٚ ثٌٛطٛي ثٌٝ أ٘ذثف ِؼ١ٕز. دٔر انقائذ :  .8

ٚ ٠ّىٓ صطذ١ك دٚس ثٌمجةذ فٟ ػذر ِغض٠ٛجس ِغً ثٌّش٠غ، ثٌؼجةٍز، ِؾّٛػز ِٓ ثٌّشػٝ ، 

ِؾّٛػز ِٓ ثٌضِالء أٚ ثٌّؾضّغ وىً. ٚ صضؼّٓ ثٌم١جدر ثٌٕجؽقز ػ١ٍّز صؼٍُ عُ فُٙ 

ٌالفض١جؽجس ٚ ثأل٘ذثف ثٌضٝ صقشن ثألشخجص ٚ ثٌّؼشفز ٌضطذ١ك ثٌّٙجسثس ثٌم١جد٠ز ٚ إدسثن 

 ثٌمذسثس ثٌشخظ١ز ٌٍضٛثطً ِغ ث٢خش٠ٓ ِٓ أؽً ثٌضأع١ش ف١ُٙ.

: دثةّج ِج ٠مَٛ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ِؾجي ثٌضّش٠غ دأدقجط ِٓ أؽً صقغ١ٓ ِغجػذر  دٔر انباحث .9

ثٌّشػٝ ِٓ خالي ثٌشػج٠ز ٚ أ٠ؼج ٠ضشجسوْٛ ِغ أػؼجء آخش٠ٓ ِٓ ثٌفش٠ك ثٌطذٟ فٟ 

 ثٌذقظ .

 اخخصاصاث انخًرٚط

 ٠ٚشًّ صمذ٠ُ ثٌشػج٠ز ثٌظق١ز ثٌٕفغ١ز ٌألفشثد ٚثٌؾّجػجس، : حًرٚط انصحت انُفسٛت

ٕفغٟ ٌٍّشػٝ ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ أِشثع ٔفغ١ز أٚ ػم١ٍز، ٚػغ خطؾ صم١١ُ ثٌٛػغ ثٌ

ػالؽ١ز صضؼّٓ ثالسشجد ثٌٕفغٟ ٚثٌضغم١ف ثٌظقٟ ٚصؼذ٠ً ثالفىجس ٚثٌغٍٛن إػجفز إٌٝ 

 .صم١١ُ ثالػشثع ٚثػطجء ثالد٠ٚز

 ػٍُ ٠خضض دجٌؼًّ ِغ ثٌٕغجء ثٌّشػ١جس ثٌٍٛثصٟ لذ ٠ظذقٓ ـ: ٘ حًرٚط انُسائٛت ٛ

دجٌفؼً، ٠ٚؼًّ ػٍی ِغجػذر ثٌٕغجء ِٓ خالي صؼض٠ض ثٌظقز ٓ فٛثًِ ـ٘فٛثًِ أٚ 

ُ ثعٕجء ٙـٓ ٚصمذ٠ُ ثٌشػج٠ز ٌـُٙ ٚصؼ١ٍُ ثٌٕغجء ػٓ ِؼجػفجس ثٌقًّ ٌذ٠ـٚثٌفقٛطجس ٌذ٠

ُ ِٓ ثالِشثع ثٌٕغجة١ز ٚدؼذ ثٌقًّ ٠ٚضٛثؽذْٚ فٟ ـٙثٌٛالدر ٚثٌؼًّ ػٍی ٚلج٠ض

 .ثٌّغضشف١جس ٚفٟ ثٌؼ١جدثس ثٌٕغجة١ز ٚثٌّشثوض ثٌظق١ز

 ًػٍُ صّش٠غ ٠خضض دظقز ثالَ ثعٕجء فضشر ثٌقًّ ـ٘  : رٚط صحت األيٕيتح ٛ

ٚثٌٛالدر ٚفضشر ِج دؼذ ثٌٛالدر، ٠ٚشًّ أ٠ؼجً صٕظ١ُ ثٌقًّ ٚأِٛس ِج لذً ثٌقًّ، ٚإػطجء 

ثٌخذشثس ٚػّجْ ثالِٛس ثال٠ؾجد١ز ٌّؼظُ ثٌقجالس ٚصم١ًٍ ثألِشثع ٚفجالس ثٌٛفجر 

 .دشىً ػجَ

 مز ـٌ٘شػج٠ز ثٌطذ١ز ٌقذ٠غٟ ثٌٛالدر ٚثألؽفجي ٌؼّش ثٌّشثٟ ثـ٘ : حًرٚط صحت األغفال

ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ صم٠ٛز  ٌٍمجفجسضُ دّضجدؼز ثٌّٕٛ ٚثٌضطٛس ثٌطذ١ؼٟ ٌٍطفً ِٚضجدؼز ثـ٠ٚ

ِٕجػز ثٌطفً ػذ ثألِشثع ِٚضجدؼز ثٌضغز٠ز ثٌظق١ز ٌٍطفً فغخ ِشثفً ثٌؼّش ٚصمذ٠ُ 
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فٟ ثٌّغضشف١جس ٚػ١جدثس ثٌشػج٠ز  ً ٚثٌّضٛثؽذ٠ٓ ػجدرـ٘ثٌٕظجةـ ٚثٌخذشثس ثٌّٕجعذز ٌأل

 .ث١ِٛ١ٌز ٚثٌّشثوض ثٌظق١ز

 )ٖٔثٌزٞ ٠خضض فٟ صمذ٠ُ ثٌشػج٠ز ـ٘ٚ: حًرٚط األيراض انًعذٚت )انخحكى بانعذ ٛ

جح ثٌىذذ ثٌٛدجةٟ، ٙـج ِغً: ثٌضـٌٍّ٘ظجد١ٓ دأِشثع ِؼذ٠ز، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ِىجفقز ثٔضشجس

ٛثء غشفز ـ٘آ١ٌجس ثٌضخٍض ِٓ ٚٔمض ثٌّٕجػز ثٌّىضغذز، دئعضخذثَ ثعج١ٌخ ِذسٚعز ِغً 

ثٌّش٠غ، ٚثٌضؼجًِ ِغ ثٌّؼذثس ثٌخجطز دجٌّش٠غ، ٚغغً ثأل٠ذٞ ٚثٌضؼم١ُ ثٌّضٛثطً 

 .ٌٍطجلُ ثٌطذٟ

 ثخضظجص فٟ ػٍُ ثٌضّش٠غ ٠شوض ػٍٝ سػج٠ز ثٌّشػٝ فٟ ـ٘:  صّش٠غ ثٌطٛثسا ٛ

ثٌؼؾض ػٍٝ ثٌقجالس ثٌطذ١ز ثٌطجسةز ٚثٌضٟ صضطٍخ ثٌؼٕج٠ز ثٌطذ١ز ثٌؼجؽٍز ٌضؾٕخ ثٌٛفجر أٚ 

ثٌّذٜ ثٌط٠ًٛ ، ٚػجدر ٠ضٛثؽذ صّش٠غ ثٌطٛثسا فٟ ثلغجَ ثٌطٛثسا فٟ ثٌّغضشف١جس 

ٚثٌّشثوض ثٌظق١ز ٚثالِجوٓ ثٌش٠جػ١ز دجالػجفز إٌٝ ع١جسثس ثالعؼجف ٚؽجةشثس 

  .١ٍٛوذضشٙـثٌ

 )ٙصطذ١ك ػٍَٛ ثٌضّش٠غ ػٍٝ ثٌقٛثدط ثٌؼجِز أٚ ـ٘ٚ: حًرٚط انجُائٙ )انشرع ٛ

ثٌشدؾ د١ٓ ٔظجَ ثٌشػج٠ز ثٌظق١ز ٚثٌمجْٔٛ دجالػضّجد ػٍٝ ثٌؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ػٓ ؽش٠ك 

ثٌق٠ٛ١ز ٚثٌٕفغ١ز ٚثالؽضّجػ١ز ٌٍضّش٠غ ثٌّغؾً ٌٍؼًّ فٟ ِغشؿ ثٌؾشثةُ ٚثٌضقم١مجس 

ٚػالػ ثٌؼقج٠ج أٚ ثٌؼٕج٠ز دجٌّٛصٝ أٚ ِشصىذٟ ؽشثةُ ثإلعجءر ٚثٌؼٕف ٚثالٔشطز 

 .جس ثٌضأ١ِٓثالؽشث١ِز، ٚلذ ٠ضٛثؽذْٚ فٟ ِىجصخ ثٌّقجِجر ٚششو

 ٕجن ـ٘دٚس ِشصذؾ دجٌؾشثفز أوغش ِٓ سػج٠ز ثٌّش٠غ، ٠ٚىْٛ  ٗـٌ:  تمريض العمليات

  .ِّشع ِؼمُ ِّٚشع دٚثس ِّٚشع صخذ٠ش

 باإلظافت نهكثٛر يٍ االخخصاصاث انخًرٚعٛت يثم: -

 صّش٠غ طقز ثٌّؾضّغ 

 صّش٠غ ثٌغشؽجْ ٚ صّش٠غ ثٌشػج٠ز ثٌضٍط١ف١ز 

 صّش٠غ ثٌذجؽ١ٕز ٚثٌؾشثفز 

  غغ١ً ثٌىٍٝصّش٠غ 

 ٚثٌششث١٠ٓ ١زثٌمٍذ رصّش٠غ ثٌمغطش 

 ثٌّشوضر زصّش٠غ ثٌؼٕج٠ 

 ذ ثٌضّش٠غـ٘صّش٠غ ثٌضؼ١ٍُ فٟ ِؼج 
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 صّش٠غ ثٌضخذ٠ش 

 

 


