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قواعد اخالقيات مهنة التمري�ض والقبالة  يف العراق
   2009  





متهيد 
برعاية من  معايل وزير ال�صحة وبدعم فني من منظمة ال�صحة العاملية وخرباء املجل�ض الدويل للتمري�ض 

مت اعداد الئحة قواعد اخالقيات مهنة التمري�ض والقبالة يف العراق من قبل نقابة التمري�ض العراقية 
وبالتن�صيق مع ق�صم ادارة �صووؤن التمري�ض يف وزارة ال�صحة  لو�صعها بني ايدي املالكات التمري�صية  يف 

املوؤ�ص�صات ال�صحية لغر�ض تطبيقها على ار�ض الواقع والنهو�ض بامل�صتوى التمري�صي على اكمل وجه 
تزامنا مع التقدم العلمي والتقني واظهار التمري�ض واالخالقيات التي تتنا�صب 

مع املهنة العطائه املكانة والدور الذي يقوم به 
ومن اجل حتقيق ر�صا امل�صتفيد ولتقدمي خدمة اف�صل �صعيا لبناء جمتمع �صحي متكامل ومتقدم 

�صكر وتقدير اىل 
معايل وزير ال�صحة اال�صتاذ الدكتور �صالح مهدي احل�صناوي املحرتم 

جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�ض النواب
منظمة ال�صحة العاملية 

   خرباء املجل�ض الدويل للتمري�ض
والذين �صاهموا يف اعداد ومراجعة قواعد اخالقيات مهنة التمري�ض والقبالة يف العراق

 



اال�صراف العام لقواعد  اخالقيات مهنة التمري�ض والقبالة يف العراق لال�صدار 2009

الدكتور امني عجيل يا�صر اليا�صري  مدير ق�صم ادارة التمري�ض / وزارة ال�صحة
و نقيب املمر�صني العراقيني

املمر�صة اجلامعية االخت�صا�ض فريده �صادق / وزارة ال�صحة 
الدكتورة احالم كاظم ح�صني /وزارة ال�صحة

.)WHO( خرباء منظمة ال�صحة العاملية

املراجعة 
خرباء املجل�ض الدويل للتمري�ض  ومنظمة ال�صحة العاملية 

الدكتورة نعيمة الق�صري/  ممثل منظمة ال�صحة العاملية -مكتب العراق 
الدكتورة فاطمة الرفاعي/  املدير العام الدارة التمري�ض بوزارة ال�صحة لدولة االإمارات العربية املتحدة/  خبرية

االأ�صتاذة  دعد �صوكه/  االأمني العام ملجل�ض التمري�ض باململكة االأردنية الها�صمية/  خبرية

جلنة االإعداد 
د. على كرمي / نقابة التمري�ض  .1

د.اأمني عجيل يا�صر / نقابة التمري�ض  .2
م.ج عبد املطلب علي يو�صف / نقابة التمري�ض  .3

د. وفاء حممد عطوف/ نقابة  التمري�ض  .4
د.ح�صني هادي / نقابة التمري�ض  .5

د.هدى باقر/ نقابة التمري�ض  .6
د.�صمرية عبد االحد / نقابة التمري�ض  .7

االع�صاء امل�صاهمني يف املراجعة :
د.حممد فا�صل خليفة /رئي�ض جلنة عمداء كليات التمري�ض يف العراق  .1

د.اأمني عجيل يا�صر/نقيب املمر�صني العراقيني / املقر العام  .2
د.كافية مولود /كلية التمري�ض/جامعة اربيل  .3

د.بديعة حممد جنيب /كلية التمري�ض/جامعة اربيل  .4
م.ج بخ�صان حممود /وزارة ال�صحة /اقليم كرد�صتان  .5

د. وداد كامل حممد/ كلية التمري�ض  .6
د.اقبال غامن علي/كلية التمري�ض   .7

د.علي كرمي خ�صري/كلية التمري�ض  .8



د.احالم كاظم ح�صني /وزارة ال�صحة  .9
د.ح�صني هادي عطية/نقابة التمري�ض  .10
د. فا�صل عبد االمري/نقابة التمري�ض  .11

م.ج.اأ فريدة �صادق حمزه/وزارة ال�صحة   .12
م.ج اأ اميان عبد الرزاق /وزارة ال�صحة   .13

م.ج اأ حممد باقر/ كلية التمري�ض  .14
م.ج اأ�صريوان جعفر/كلية التمري�ض   .15

م.ج �صبيحة �صعودي جميد/وزارة ال�صحة   .16
م.ج مها عبد  ال�صتار/وزارة ال�صحة  .17

م.ج كاظم عكله/نقابة التمري�ض  .18
م.ج عالوي عطية/نقابة التمري�ض  .19
م.ج حمزه ح�صن/نقابة التمري�ض  .20

م.ج حت�صني كاظم/ كلية التمري�ض  .21
م.ج �صلمان ح�صني/نقابة التمري�ض  .22
م.ج عزيز �صلمان/نقابة التمري�ض  .23
م.ج علية ابراهيم/نقابة التمري�ض  .24

م.ج لطيفة رم�صان/نقابة التمري�ض  .25
م.ج �صعد حم�صن/نقابة التمري�ض  .26

م.ج ا�صماعيل �صالكه/نقابة التمري�ض  .27
م.فني احالم بري/نقابة التمري�ض  .28

م.ج �صباح نوري /نقابة التمري�ض  .29
م.ج نبيل عبد الرزاق/نقابة التمري�ض  .30

م.ج عقيل حبيب/ كلية التمري�ض  .31
م.ج ح�صن علي/ كلية التمري�ض  .32

م.ج علي حطاب/نقابة التمري�ض  .33
م.ج �صادق عبد احل�صني/نقابة التمري�ض  .34

م.ج قحطان قا�صم/نقابة التمري�ض  .35
م.ج عبد املهدي عبد الر�صا/نقابة التمري�ض  .36

م.ج علي را�صي/نقابة التمري�ض  .37
م.ج حيدر نوام/نقابة التمري�ض  .38
م.ج حيدر داود/نقابة التمري�ض  .39

 
*:  لقد مت عر�ض القواعد االأخالقية ملهنة التمري�ض يف عدة فعاليات متري�صية ل�صمان امل�صاركة االأكرث وابداء الراأي من خالل الكتل احلرجة .





 

املقدمة:  
يعد مو�صوع اخالقيات مهنة التمري�ض من املو�صوعات الهامةا�صوة بالعلمية منها وعليه

 تكون ملهنة التمري�ض اخالقياتها اخلا�صة بها والتي تت�صمن ادابها و�صلوكياتها. 
اكدت منظمة ال�صحة العاملية / اإقليم �صرق املتو�صط على الدول  االأع�صاء االلتزام

 مبا يلي :
1-   �صرورة اإيجاد قواعد الخالقيات التمري�ض يف كل دوله.

2-   ت�صكيل جلنة اإقليميه تتاألف من ق�صاة وخرباء من اجل اجراء الدرا�صات عن قواعد ال�صلوك املهني حتى 
        يتم و�صع قواعد لها.

3-   امل�صاركة  مع منظمة ال�صحة العاملية من اأجل اإيجاد قواعد لل�صلوك املهني.  
 

من هنا جاءت فكرة اعداد نظام خا�ض بال�صلوك املهني للمالكات التمري�صية و القابالت ليكون مبتناول 
اأيدي جميع املالكات التمري�صية حمتويا على املبادى اال�صا�صية التي ت�صتند اليها هذه املالكات يف التعامل 

مع املر�صى و امل�صتفيدين و مع باقي اأع�صاء الفريق ال�صحي  وبلغة مب�صطة و ب�صكل خمت�صر.وقد مت اعداد 
هذا الدليل باالعتماد على ادلة اخالقيات مهنة التمري�ض للمجل�ض الدويل للتمري�ض و مملكة البحرين 

و�صلطنة عمان واململكة االردنية الها�صمية وغريها من دول اقليم �صرق املتو�صط  وجمعية التمري�ض االمريكية 
و العاملني كخرباء يف جمل�ض الدويل للتمري�ض وبا�صراف خرباء من منظمة ال�صحة العاملية. وت�صمن الدليل 

تف�صري املباديء الرئي�صية ملهنة التمري�ض وتعريف بع�ض امل�صطلحات اخلا�صة باخالقيات املهنة وخطوات 
حل املع�صلة االدبية وحقوق املري�ض يف الكتب ال�صماوية وحقوق امل�صتفيد وحقوق املمر�ض يف الد�صاتري العاملية 
وبع�ض ال�صفات املرغوبة يف املمر�ض. ويعد هذا الدليل مبثابة د�صتور يلزم املنت�صبني لهذه املهنة باخالقياتها 

و�صلوكياتها املنبثقة من القيم واالخالق واالعراف واملعتقدات يف املجتمع العراقي.



 تعريف قواعد ال�صلوك املهني:  
هي جمموعة من القواعد ال�صلوكية االإيجابية التي تلزم املمار�صني ملهنة التمري�ض القيام مبهامهم بكفاية 
علمية وعملية ت�صمن حقوق امل�صتفيدين  والعاملني، وال تتعار�ض مع القيم واملبادئ واملعتقدات واالأعراف 

ال�صائدة يف املجتمع العراقي، وحتدد العالقة املهنية مع اأع�صاء الفريق ال�صحي .
االأهداف : 

1.   تعريف املالكات التمري�صية مببادى ال�صلوك املهني الواجب اتباعها يف حياتهم املهنية داخل
        و خارج املوؤ �ص�صات ال�صحية و التعليمية وليكون دليال لهم

2-   تعريف املجتمع العراقي ب�صكل عام و اأع�صاء الفريق ال�صحي ب�صكل خا�ض مبعيار ال�صلوك املهني املتوقع
        من  ممتهني هذه املهنة.

املباديء اال�صا�صية:
)الكرامة ( املمر�ض يقدم اخلدمة التمري�صية مدركا احرتام النف�ض والقيم الذاتية لكل مري�ض او  1 .

م�صتفيد، وكرامة االن�صان قيمة ا�صا�صية يجب تعزيزها وحمايتها عند ممار�صة مهنة التمري�ض والقبالة 
وتقدمي الرعاية للم�صتفيدين الغري قادرين على حماية م�صاحلهم.

)االمانة والثقة( املمر�ض يوؤدي عمله بامانة و �صدق كي يعهد اليه املري�ض او امل�صتفيد امر رعايته  2 .
ال�صحية وهو مطمئن من انه يعمل مل�صلحته فيثق به وعندما يكون مت�صفا بهذه ال�صفات فانه يعك�ض 

�صمعة جيدة ملهنته و يكون مو�صع ثقة املجتمع.
)االقرار بالعلم( املمر�ض يقوم باعالن احلقيقة  للمري�ض وا�صتح�صال موافقته للقيام باالجراءات  3 .

والرعاية ال�صحية اخلا�صة بحالته )كاجراء العملية(، م�صتندا على ك�صف احلقائق الكاملة التي يحتاجها 
املري�ض التخاذ القرار الواعي واملنا�صب.

. 4  )العمل بروح الفريق( املمر�ض يتعاون مع االأطراف االخرى يف الفريق كل يف  جمال اخت�صا�صه لتحقيق 
هدف تعزيز ال�صحة و ذلك الن عملية اي�صال ال�صحة للفرد و االأ�صرة و املجتمع هي عملية معقدة حتتاج  

اىل التعاون بني جميع االطراف .
. 5 )ال�صرية واخل�صو�صية( املمر�ض ي�صع حدود لالقرتاب من خ�صو�صيات امل�صتفيد او من ج�صمه 

اوحمادثاته اأو وظائفه اجل�صمية واالأ�صياء املرتبطة به مبا�صرة عدا احلاالت التي يكون االأقرتاب  منها  
�صروريًا مثاًل يف تقدمي الرعاية ال�صحية و التمري�صية .

)املعرفة والكفائة املهنية(  املمر�ض ميتلك املعرفــــــة و الكفاءة املهنية املتمثلة بكميـــــة و نوعية املعلومات  6 .
التمري�صية املكت�صبة و املهارات العملية و االأجتاهات او ال�صلوكيات والتي مت احل�صول عليها اثناء الدرا�صة 

و ما بعد الدرا�صة ، كذلك اخلربات و الكفاءة العملية تت�صمن االدوار املهنية و مقايي�ض املمار�صة و 
مبادىء ال�صلوك املهني و التوجيهات التي ت�صمن املمار�صة االأمينة و املوؤثرة.

. 7 )تقليل اخلطر( املمر�ض ي�صع حد لكل حالة او �صلوك او بيئة ميكن ان توؤثر على  �صالمة املر�صى او 
امل�صتفيدين بهدف حمايتهم.



: )Dignity( الكرامة
 املمر�ض يقدم اخلدمة التمري�صية مدركا احرتام النف�ض و القيم الذاتية لكل مري�ض او م�صتفيد، وكرامة 

االن�صان قيمة اأ�صا�صية يجب تعزيزها و حمايتها عند ممار�صة مهنة التمري�ض و القبالة و تقدمي الرعاية 
ال�صحية للمراجعني غري القادرين على حماية م�صاحلهم. وعلى املمر�ض احرتام امل�صتفيد  انطالقا من كونه 

فردا ينتمي اإىل هذا املجتمع بغ�ض النظر عن نوع امل�صكلة ال�صحية و احلالة االقت�صادية و ال�صفات ال�صخ�صية 
االخرى للمري�ض او املراجع مع االأخذ بعني االعتبار االآتي:

يجب اإدراك اأهمية دور املر�صى و امل�صتفيدين يف امل�صاركة يف الرعاية ال�صحية و الطريقة التي يتم بها  1 .
تقدمي الرعاية ال�صحية.

مبا اأن املري�ض او امل�صتفيد يعد احد اع�صاء فريق الرعاية ال�صحية لذا من ال�صروري اإ�صراكه يف حتديد خطة 
الرعاية ال�صحية التي �صتقدم له من خالل توفري احلقائق التي ي�صتند اليها املري�ض / امل�صتفيد للم�صاعدة  يف 

اتخاذ القرار املنا�صب باتباع االآتي:
اأ.   يجب معرفة ما يف�صله املري�ض مــــن جمموعة بدائل للرعاية ال�صحيــــة.  

ب. يجب احرتام حدود القانون و حدود ممار�صة املهنة.  
يجب احلفاظ على حدود العالقة املهنية بني املمر�ض اأو املمر�صة  وبني املري�ض / اأو امل�صتفيد. اأي يجب  2 .

اأن تركز العالقة مع املري�ض اأو امل�صتفيد على ما يحتاج اإليه من خدمات �صحية من خالل: 
اأ.  التعرف املبكر على كل ما يحتاج اإليه من رعاية مـــن خالل اإجراء التقييم.  

ب. و�صع االأولويات لهذه احلاجات التي مت تقييمها.  
ج. العمل مببداأ البدائل املنا�صبة فـــــــي حالة ا�صتحالة احل�صول على الت�صهيالت الالزمة  لتوفري   

اخلدمات املخطط  لها.    
. 3 يجب تقدمي اخلدمة التمري�صية دون القيام باأي �صلوك �صار اأي يجب احرتام اإن�صانية  املري�ض اأو 

امل�صتفيد من خالل االتي: 
اأ.  اإحرتام عامل اجلن�ض والعمــــر واملعتقدات ال�صخ�صية والدينية وغري احلياتية التي يتم�صك بها.  
ب. مراعاة االحتياجات ال�صخ�صيــــة و ثقافة املري�ض عند تخطيط الرعايـــــة  ال�صحية و تنفيذها   
ج.  حماولة �صبط النف�ض و عـــــدم اإظهار اأي انفعال مــــن �صاأنه اإن ي�صبب �صررا اإىل  املري�ض اأو امل�صتفيد.  
. 4 قدمي الرعاية التمري�صية مع مراعاة التاكيد على اجلوانب الوقائية ورفع املعاناة يف جميع االوقات. اأي 

يجب الرتكيز على تقوية قدرة املري�ض على االهتمام بنف�صه لتحقيق ال�صفاء يف حالة املر�ض وللوقاية من 
االمرا�ض يف حالة ال�صحة من خالل االآتي:

  اأ.  التثقيف ال�صحي للمري�ض واأ�صرته لاللتزام بالعادات ال�صحية و جتنب العادات ال�صيئة
   ب. احلر�ض على راحة املري�ض ب�صكل عام بغ�ض النظر عن القومية و الطائفة واجلن�ض والعمر وغريها.

    ج.  م�صاندة املري�ض حتى يف املراحل املتاأخرة لتحقيق موت هاديء وم�صاعدة ذوي املري�ض.



:)Trust and worthy(االمانة والثقة
 املمر�ض يوؤدي عمله باأمانة و �صدق كـــي يعهد اإليه املري�ض او امل�صتفيد اأمر رعايته ال�صحية وهو مطمئن مـــــن 
اأنه يعمل مل�صلحــــته فيثق به وعندما يكون مت�صفا بهذه ال�صفات فانه يعك�ض �صمعة جيدة ملهنته ويكون مو�صع 

ثقة املجتمع، ولتحقيق ذلك على املمر�ض مراعاة االآتي:
. 1 الت�صرف بطريقة تعزز فيها �صمعة املهنة:

يجب اأن يعرف املمر�ض املجتمع ملهنة التمري�ض ومن هو املمر�ض النموذجي من  خالل �صلوكه مع املري�ض وذويه 
واتباع االآتي:

اأ .   املحافظة على اجلو املهني وعدم اخلروج عن ذلك.  
ب . االهتمام بكل ما من �صانه ان يقوي ويقوم �صخ�صيته ابتداءا من املظهر العام و مرورا بالزي    

        املهني  واالنتهاء  باالتزان االنفعايل.
ج.  املحافظة على الهدوء يف مكان العمل واحلر�ض على راحة املري�ض/امل�صتفيد .  

2.      عدم ا�صتغالل اأو توظيف العالقة بني املمر�ض  و املري�ض / املراجع لتحقيق م�صالح �صخ�صية:
يجب ان تكون العالقة مع املري�ض هادفة اىل حت�صني �صحته و�صفائه ومتكينه من اأداء اأعماله اليومية �صيئا 

ف�صيئا من خالل:
اأ.  اال�صتقبال اجليد للمري�ض او امل�صتفيد بغ�ض النظر عن قوميته اأو دينه اأوجن�صه او عرقه   

      اأو اجتاهه ال�صيا�صي. 
ب. عدم التمييزبني املر�صى او ال�صتفيدين يف نوعية وكمية الرعاية التمري�صية املقدمة اليهم.  

ج.  مراعاة �صدة حالة املري�ض ودرجة اخلطورة يف تقدير نوعية وكمية الرعاية التمري�صية.  
3.      جتنب اإعطاء املري�ض معلومات غري �صحيحة اأو م�صللة تخ�ض مر�صه اأو حالته ال�صحية، فغالبا ما 

يحاول املري�ض اأو ا�صرته اال�صتف�صار عن املري�ض، عن حالته ال�صحية اأو معلومات تخ�ض مر�صه، عندها يجب 
اأخذ االأمور االآتية بعني االعتبار:

اأ.    يف بداية و�صع خطة رعاية املري�ض يجب االتفاق بني اأفراد الفريق ال�صحي حول خطة رعاية املري�ض  
       واالتفاق بني اأفراد الفريق ال�صحي حول املعلومات امل�صموح اف�صاوؤها للمري�ض يف حالة 

                        اال�صتف�صار عنها.
ب.  جتنب اإجابة املري�ض اأو املراجع باإجابات غري �صحيحة اأو غري موؤكدة.  

ج.  ميكن اإحالة بع�ض االإجابات اإىل الطبيب االخت�صا�صي مع مراعاة املحافظة على االنفعاالت اخلا�صة   
       كتعابري الوجه واالإ�صارات التي ت�صري اإىل اجلواب.

   :)Informed Consent(االقرار بالعلم
يقوم املمر�ض باعالن احلقيقة  للمري�ض واحل�صول على موافقته للقيام باالإجراءات والرعاية ال�صحية 

اخلا�صة بحالته )كاإجراء العملية(، م�صتندا عـــــــلى ك�صف احلقائق الكاملة التي يحتاجها املري�ض التخاذ 
القرار الواعي واملنا�صب.



اأن االقرار بالعلم من قبل املري�ض على القيام باالجراءات ال�صحية  لي�صت للحماية القانونية للفريق ال�صحي 
فح�صب بل لبناء عالقـــــــة متينة على اأ�صا�ض الثقة بني املري�ض اأو املراجع والفريق ال�صحي.

مقايي�ض احل�صول على االإقرار بالعلم من املري�ض/امل�صتفيد:

هناك اأربعة عنا�صر رئي�صة البد من توافرها عند املري�ض / املراجع لكي يتم احل�صول  على االإقرار بالعلم هي: 
•اإعالن االإقرار من قبل املري�ض اأو املراجع. 	

•اأالختيار الطوعي للقرار. 	
•اإدراك املري�ض للقرار. 	

• جدارة املري�ض على اتخاذ القرار.	

واجبات املمر�ض والفريق ال�صحي جتاه املري�ض اأو امل�صتفيد للح�صول على االإقرار بالعلم:
. 1 اإعطاء احلقائق واملعلومات ال�صحيحة التي ي�صتند اإليها املري�ض اأو املراجع مل�صاعدته على اتخاذ 

القرارات اخلا�صة به وبثقة عالية. وللمري�ض احلق يف احل�صول على املعلومات الكاملة والالزمة العطاء 
املوافقة قبل البدء باأي اإجراء اأو عملية اأو معاجلة، وموافقة املري�ض ت�صتند على عن�صرين رئي�صني هما: 
املعلومات املقدمة للمري�ض حول االإجراءات ال�صحية اأو املعاجلة و الثانية احل�صول على املوافقة للبدء 

باالإجراءات ال�صحية اخلا�صة بحالة املري�ض.
. 2 توفري احلاجات االأ�صا�صية للمري�ض /امل�صتفيد واحرتام رغباته فعلى املمر�ض االإح�صا�ض باحتياجات 

املري�ض / امل�صتفيد واحرتام رغبته يف الرف�ض اأو القبول وتقدمي الرعاية ال�صحية بـــــدون نظرة عن�صرية 
واحرتام احلياة الب�صريــــة واالختالفات الفردية بني االأ�صخا�ض الذين يح�صلون على الرعاية ال�صحية 

من خالل: 
اأ .  احرتام حاجات املري�ض بغ�ض النظر عن و�صعه  االجتماعي وبدون متييز.  

ب. عدم التق�صري يف م�صتوى الرعاية ال�صحية الي فرد.  
ج.  احرتام القيم اخلا�صة باملري�ض وعدم التاأثر بها �صلبا  

احرتام ا�صتقاللية املري�ض /امل�صتفيد الذي يعني االلتزام االأدبي والقانوين من قبل املمر�ض والفريق  3 .
ال�صحي حول االإقرار باملوافقة اأو الرف�ض الأية رعاية �صحية مقدمة من قبل الفريق ال�صحي للمري�ض من 

خالل االلتزام باالآتي:
اأ.   اأن للمري�ض/امل�صتفيد احلق يف اتخاذ قرار املوافقة اأو الرف�ض الأية رعاية �صحية.  

ب. اأن الرف�ض من قبل املري�ض اأو املراجع قد ي�صبب االأذى او املوت له اأو للجنني لذا  يتطلب  
                  الن�صيحة   واالإر�صاد من خارج الفريق ال�صحي بخ�صو�ض االإجراء املنا�صب.



احل�صول على ااالإقرار بالعلم لطفل اأو ملري�ض غري قادر على اتخاذ القرار اأو يف احلاالت 
الطارئة: 

يف بع�ض احلاالت اخلا�صة املتعلقة باحل�صول على االإقرار بالعلم من قبل املري�ض مثل االإطفال اأو املر�صى غري 
القادرين على اتخاذ القرار كاملري�ض النف�صي اأو امل�صنني فال بد للممر�ض او الفريق ال�صحي اعتماد االنظمة 

والقوانني املعمول بها التى تن�ض على اأن للمري�ض و ذويه احلق بالعلم من قبل الفريق ال�صحي حول جميع 
الو�صائل العالجية والعمليات الت�صخي�صية وجميع البدائل. فعلى املمر�ض اتباع االآتي:

•عدم اإهمال احل�صول على  االإقرار بالعلم الية حالة مذكورة اأعاله. 	
•حتديد امل�صكالت التي تعيق اتخاذ القرار من قبل املري�ض. 	

•اإبالغ اأفراد الفريق ال�صحي بهذه امل�صكالت التخاذ اإجراء منا�صب بعد املناق�صة والبحث. 	
•�صمول اولياء اأمور املر�صى اأو امل�صتفيدين  . 	

•تقدمي العناية والرعاية ال�صحية للمري�ض/ املراجع يف احلاالت الطارئة با�صتخدام   الو�صائل العالجية  	
ال�صرورية لالإبقاء على احلياة وتقدمي كل ما هو اف�صل لهم.

: )Working as a Team(  العمل بروح الفريق
املمر�ض يتعاون مع االأطراف االأخرى يف الفريق كل يف جمال اخت�صا�صة، لتحقيق هدف تعزيز ال�صحة و 

ذلك الأن عملية اإي�صال ال�صحة للفرد و االأ�صرة و املجتمع معقدة حتتاج اإىل التعاون بني جميع االأطراف . اإن 
املق�صود بالفريق هو كل من ي�صاهم يف تطوير حالة املري�ض ابتداء« من املري�ض نف�صه اأو املراجع و اأ�صرته 

ف�صاًل عن اأع�صاء الفريق ال�صحي ابتداء من الطبيب و املمر�ض و انتهاء بعامل اخلدمة باالآتي:
. 1 ملحافظة على العالقة املهنية مع زمالئه و باقي اأع�صاء الفريق امل�صموليــن بتقدمي الرعاية ال�صحية 
وتطوير هذه العالقة مبا يخدم م�صلحة املري�ض اأو املراجــــــع . ينبغي ان يكون جميع اع�صاء الفريق 
بالدرجة نف�صها من احلر�ض على العالقة املهنية بني هوؤالء االأع�صاء، اذ لي�ض من م�صلحة املري�ض 

حدوث فجوة فــــي العالقة بني طرفني اأو ع�صوين من اأع�صاء الفريق كاملمر�ض و الطبيب اأو املمر�ض و 
عامل اخلدمة او بني املمر�ض و اأ�صرة املري�ض، الأن ذلك يوؤدي اإىل اأن يكون املري�ض اأو امل�صتفيد ال�صحية 

ل�صوء العالقة هذه،  مما ي�صتوجب على املمر�ض القيام باالآتي :
اأ.  التعرف على اع�صاء الفريق كافة مبا فيهم اأ�صرة املري�ض .  

ب. كتابـــــة عناوين واأرقام هواتف الفريق ال�صحي واإعطائهم عنوانه و رقم هاتفه  .  
ج. التعامل باأحرتام و م�صداقية مع الفريق .  

د. الت�صامًح وحماولة امت�صا�ض اي �صوء فهم او خ�صومــــــــــة حتدث بينه و بني  اأع�صاء الفريق .  
ج.  جعل  نف�صه و�صيلة لتقوية العالقة بني اأع�صاء الفريق و لي�ض العك�ض .  

2.         التعاون مع االآخرين الإي�صال الرعاية ال�صحية للفرد و االأ�صرة و املجتمع. لذا يجب  تقبل االآخرين و 
احرتامهم واال�صتماع لوجهات نظرهم وامل�صاهمه ب�صكل فعال يف بلورة خطط الرعاية ال�صحية وعدم البخل 



باملعلومة التي تعزز اخلدمة الطبية لالآخرين، الأن توفر املعلومة الطبية ال�صحيحة لهم  من �صميم عمل 
املمر�ض  فعلى املمر�ض اتباع االأتي: 

اأ.  احلر�ض على اإ�صراك اجلميع يف خطة الرعاية ال�صحية واال�صتماع اإلـــــى وجهة نظرهم.  
ب. عدم البخل باملعلومة للمري�ض او امل�صتفيد وذويه وال على زمالئه مـــــن اأفراد الفريق ال�صحي .  

ج.  جتنب ال�صخرية مبعلومات و مهارات االآخرين عند منح املعلومة اأواملهارة اإىل اأي من اأع�صاء الفريق    
د.  عر�ض امل�صاعدة على االآخرين مهما بلغت درجة الع�صو العلمية مع التحلي بالب�صاطًه واملرونة.  

3.        خلق بيئة عمل عادلة ومدعومة ت�صمن االإرتقاء بجودة الرعاية ال�صحية .
4.        حتمل امل�صوؤولية عن ال�صلوك املهني :

على الرغم من ان العمل جماعيًا فكل ع�صو من اأع�صاء الفريق يتحمل م�صوؤوليــــة اأي �صلوك يقوم به و ما يرتتب 
عليه من تعاون �صواء يف جمال الرعاية التي يقدمها اأو ا�صتغالل جهود االخرين للم�صلحة ال�صخ�صية من خالل 

اتباع االآتي :
اأ.   الدقة عند القيام باأي اإجراء متري�صي .  

ب.  جتنب التعامل مع املري�ض كالتعامل مـــــع االآلة اأي يجب مراعاة اجلانب النف�صي للمري�ض .  
جـ.  جتنب ا�صتغالل جهود االآخرين للم�صلحــة ال�صخ�صية اأي يجب االبتعاد عن االأنانية يف العمل .  
د.    االعرتاف باخلطاأ قبــل توجيه التهمــــــة للممر�ض  او للغري عنــد ارتكاب خطاأً يف التخطيط اأو تقدمي   

       الرعاية التمري�صية للمري�ض اأو املراجع .

:  )Confidentialty and Privacy(  ال�صرية و اخل�صو�صية
املمر�ض ي�صع حدودا لالقرتاب من خ�صو�صيات املري�ض اأو من ج�صمه اأو حمادثاته اأو وظائفه اجل�صمية و 

االأ�صياء املرتبطة به مبا�صرة عدا احلاالت التي يكون االأقرتاب منها  �صروريًا . 
واخل�صو�صية تعني املحافظة على جميع املعلومات اخلا�صة و املتعلقة باملر�صى الأن ال�صرية و اخل�صو�صية 

هي حق من حقوق املر�صى فعلى املالك التمري�صي احلفاظ على خ�صو�صية وحرمة املري�ض من خالل جعل 
املعلومات اخلا�صة باملر�صى �صرية جدًا لذلك  على املمر�ض االلتزام باالآتي :

1. على املمر�ض و املمر�صة احرتام حرمة املري�ض و املحافظة عليها  من خالل:
اأ.   مالحظتهم و حمايتهم حلرمة املري�ض ج�صميًا و نف�صيًا اأثناء تطبيق االإجراءات التمري�صية   

        يف جميع االأوقات .
ب.  التاأكد من �صرية املعلومات ال�صخ�صية و ال�صحية للمري�ض فاخل�صو�صية الفردية اأو االأ�صرار   

                         اخلا�صة  هي م�صالة تخ�ض الفرد وحده ولي�ض من حق االأخرين و يعداملالك التمري�صي �صمام 
                        االأمان يف احلفاظ  على املعلومات  اخلا�صة .

2. يتعني على املمر�ض الذي يتحدث عن حالة املري�ض باأدق التفا�صيل من خالل :
اأ.   احرتام وحماية خ�صو�صية املري�ض يف جميع االأوقات .  

ب. االإلتزام بالقانون واملمار�صات ال�صحية للمحافظة على جميع املعلومات ال�صحية و اخل�صو�صية    



                  ج.   ا�صت�صارة املري�ض قبل اإف�صاء املعلومات الأحد اأفراد ا�صرته او غريهم .
د.   عدم اإف�صاء املعلومات حول املري�ض الآخرين غري معنيني بالرعاية التمر�صية   

هـ.  ميكن اإف�صاء املعلومات االأ�صا�صية حول العالج و�صحة املري�ض و تطور حالته الأع�صاء الفريق   
                  ال�صحي  الذين  يقومون على رعايته .

3.تعريف املري�ض حول �صرعية اإف�صاء املعلومات بدون اأخذ موافقته يف احلاالت القانونية مثل ا�صتدعاء اأحد 
املالكات التمري�صية لل�صهادة يف حمكمة والذي يتطلب اإف�صاء بع�ض اأ�صرار املري�ض ففي مثل هذه احلالة يجب 

اتباع االآتي:
اأ.      على املالك التمري�صي امل�صاركة يف املحكمه ك�صاهد و الذي ي�صمح باإف�صاء معلومات حول حالة املري�ض .  
ب. اتباع املمار�صات ال�صحيحة فـــي حتديد نوع املعلومة التي �صيك�صف عنها حــــول حالة املري�ض .  

                   ج.  التاكد من املحافظة على �صالمة املري�ض يف جميع االوقات . 
4. احل�صول على موافقة املري�ض عندما تطلب معلومات عنه لغر�ض التعليم اأو اإجراء بحث اأو غري ذلك. وقد 
يتطلب يف بع�ض االأحيان اطالع اأ�صخا�ض متعددين على معلومات خا�صة باملري�ض، كما يف حاالت احلاجة اىل 

توثيق مدى جودة اخلدمات و مدى احلاجة اليها و نوعيتها يف كفايات اإدارية معينة  اأو عند حاجة هيئة اأوجهة 
معينة بالتامني ال�صحي لتقدير ال�صررال�صحي  للمري�ض .

   Professional Knowledge and Competency : املعرفة و الكفاية املهنية
املمر�ض ميتلك املعرفة و الكفاية املهنية املتمثلة بكمية و نوعية املعلومات التمري�صية املكت�صبة واملهارات العملية 
واالجتاهات اأو ال�صلوكيات و التي مت احل�صول عليها اأثناء الدرا�صة و ما بعد الدرا�صة ، كذلك اخلربات والكفاية 
العملية تت�صمن االدوار املهنية و مقايي�ض املمار�صة و مبادىء ال�صلوك املهني و التوجيهات التي ت�صمن املمار�صة 

االأمينة واملوؤثرة و هناك جمموعة من ال�صلوكيات يجب االإلتزام بها . 
1. يف �صبيل تقدمي خدمات متطورة يجب ان يكت�صب املمر�ض املعرفة و املهارات و ال�صلوك املنا�صب من خالل االآتي :

                        اأ.     يجب ان يحر�ض املمر�ض على ان يكون حا�صاًل على �صهادة عالية يف التمري�ض )دبلوم فني اأو اأعلى( .
  ب.  اإن ال�صهادة وحدها ال تكفي اإذ يجب ان يكون املمر�ض حري�صًا على تطوير خرباته العملية التي توؤهله

  اأن يكون مو�صع ثقة املري�ض اأو املراجع .
جـ. على املمر�ض اأن يكون مقتنعًا مبهنته را�صيًا حمبا لها مدافعا عنها .  

  د.  يجب تقدمي الرعاية التمري�صية امل�صتندة اإىل الدليل العلمي  من خالل االآتي :-
       -   يجب االأعتماد على امل�صادر العلمية املوثوقة و املعتمدة من قبل املوؤ�ص�صات التعليمية 

          لتطوير معلوماته و مهاراته .
       -      على املمر�ض مواكبة اأحدث التطورات العلمية و حتديث معلوماته و مهاراته ب�صكل م�صتمر .
       -    يجب اإقناع و تعليم املمر�صني االأقل م�صتوى بـاأحدث امل�صتجدات يف جمال تطوير املهنة .

  



2.يجب تقدمي الرعاية التمري�صية امل�صتندة على الدليل العلمي  من خالل ماياأتي :-
اأ.  يجب االأعتماد على امل�صادر العلمية املوثوقة و املعتمدة من قبل املوؤ�ص�صات التعليمية لتطوير     

                  معلوماته ومهاراته.
ب. على املمر�ض مواكبة احدث التطورات العلمية و حتديث معلوماته و مهاراته ب�صكل م�صتمر .     

جـ. يجب اقناع و تعليم املمر�صني االأقل م�صتوى بـاأحدث امل�صتجدات يف جمال تطوير املهنة .    
3.يجب اال�صتمرارية يف التعليم مدى احلياة من خالل القيام باالآتي :

اأ .   التقييم الذاتي للمعلومات و املهارات و حتديد موا�صع ال�صعف ب�صكل م�صتمر .  
ب . اال�صرتاك يف الن�صاطات التدريبية  التي تنظمها املوؤ�ص�صات ال�صحية �صمن برامج التعليم امل�صتمر   

       للمحافظة على املعلومات واخلربات و تطويرها .
ج.  االفادة من خربات االآخرين اأي تبادل اخلربات بني اأع�صاء الفريق ال�صحي و نقل                          

اخلربات ال�صحيحة اإىل املتدربني اجلدد يف الوحدةال�صحية  
4. اإ�صراك االآخرين مبا يعرفة املمر�ض من خالل : 

اأ.   ا�صتغالل اأوقات الفراغ للتحدث يف جمال �صرورة حتديث املعلومات واملهارات .  
ب.  عمل م�صابقات علمية تهدف اإىل ن�صر املعلومات بني اأع�صاء الفريق ال�صحي  

جـ.  تقدمي حما�صرات علمية من خالل تنظيم دورات تدريبية اأو حما�صرات منفردة ب�صكل دوري  
                   اأو يف   فرتات متعاقبة.

5. اإذا كان هناك جانب من معرفة املمر�ض فيه �صعف يف املعارف اأو املهارات عليه ا�صت�صارة من هو اعلم منه  اأو 
اإحالة املري�ض اأو املراجع اإىل من ميتلك العلم و اخلربة يف ذلك، ويف هذه احلالة على املمر�ض االلتزام باالآتي : 

اأ .  االإ�صراع يف البحث عن م�صدر منا�صب الكت�صاب تلك املعلومات اأو املهارات لتاليف الوقوع يف موقف  
       م�صابه مرة ثانية .

ب. االعرتاف اأمام امل�صوؤول واأمام النف�ض بنق�ض املعارف واملهارات يف ذلك املجال والتاأكيد على   
                        االلتحاق   بالدورات التدريبية .

ج.  يجب اإقرار امل�صاءلة القانونية للممر�ض الذي يعاين من نق�ض يف املعلومات اأو املهارات عند تكرار  
      اعتذاره اأو اإحالته للحالة املر�صية اىل من هو اعلم منه اإذ يجب عليه تطوير معلوماته فور

                         اخلروج من املوقف املحرج ال�صابق

 :)Risk Reduction(:تقليل اخلطر
املمر�ض ي�صع حدا لكل حالة اأو �صلوك اأو بيئة ميكن اأن توؤثر على �صالمة املر�صى اأو املراجعني بهدف حمايتهم 

وت�صمل عملية تقليل اخلطر االآتي :- 
1. يجب العمل مع الفريق من اأجل توفري بيئة توؤدي اإىل ممار�صة عالجية اأمينة واأخالقية . فاإن االمن 

واالطمئنان من اأهم مقومات البيئة ال�صحية، واملوؤ�ص�صة ال�صحية التي تفتقد اىل االأمن يبتعد عنها املر�صى الن 
ال�صحة هي اغلى ما ميتلكه االإن�صان فعلى املمر�ض اتباع االآتي:



اأ .   عدم القيام باأية مهارة متري�صية ال يجيدها وعدم قبول التفوي�ض من االآخرين اإال اذا كان متمكنا .  
ب. يجب التاأكد من عدم وجود خطر على اأي مري�ض من قبل املر�صى االخرين اأو ذويهم .   

ج.   عدم تكليف ذوي املري�ض القيام بزرق االإبر اأو تبديل ال�صوائل ) املغذيات وغري ذلك( نيابة عن    
                        املمر�ض. 

  د. عدم تكليف او التفوي�ض لالخرين بدون معرفة م�صتوى كفاياتهم املعرفية واملهارات ال�صخ�صيه 
2.  يف حالة وجود ظروف حتول دون تقدمي الرعاية التمري�صية املتطورة على املمر�ض تبليغ اال�صخا�ض 

امل�صوؤولني ر�صميًا اأي بكتاب ر�صمي ملعاجلة هذه االأو�صاع ولتوفري ذلك عليه اتباع االآتي : 
اأ . تقييم وحدة املري�ض و الظروف املحيطة بها ب�صكل م�صتمر .  

ب. تقييم االأدوات و االأجهزة الطبية املتوفرة و التوجيه ب�صيانتها ب�صكل م�صتمر  لتجنب توقفها ب�صكل مفاجئ .  
ج. تقييم املواد الطبية ومراقبة تاريخ نفاذها والعمل على توفريها ب�صكل م�صتمر.   

3.تقدمي الرعاية التمري�صية يف احلاالت الطارئة داخل او خارج مكان العمل:
اإن الواجب املهني و االإن�صاين يحتم على املمر�ض القيام مبهام  الرعاية ال�صحية فور حدوث اية حالة طارئة 

النقاذ حياة النا�ض و التقليل من اخلطر خالل االآتي : 
اأ .  تقييم حالة االإ�صابة الطارئة و اتخاذ القرار املنا�صب .  

ب . طلب امل�صاعدة من االآخرين يف حالة احلاجة اىل ذلك.  
  ج.  ا�صتدعاء الطبيب فورا اأو نقل امل�صاب اإىل اأقرب موؤ�ص�صة �صحية عندما تكون االإ�صابه خارج مكان العمل. 

4. عندما يكون املمر�ض اداريا  فاإن من مهامه العناية باملر�صى و املراجعيني و زمالئه و املجتمع و كذلك  
املوؤ�ص�صة التي يعمل فيها مع زمالئه و يتحقق ذلك من خالل :- 

  اأ.  التقييم اليومي ملكان العمل و حالة املر�صى و اأ�صرهم واملرافقني لهم وكذلك الفريق الذي
                         يقوم على رعايتهم .

ب.  اإزالة كل العقبات التي حتول دون تقدمي الرعاية التمري�صية املثلى للمر�صى اأو املراجعني   
                         با�صتخدام ال�صالحيات االدارية املتاحة .

جـ. احلر�ض على توفري القناعة يف العمل و الر�صا عند اأفراد الفريق ال�صحي من خالل مكافاأة   
                         املبدعني  ومعاقبة املق�صرين الذين ي�صيئون اإىل املهنة و ممتهنيها .



دور املمر�ض يف املواقع املختلفة ال�صادر عن جمل�ض التمري�ض العاملي:
1-املمر�ض واملجتمع 

  العامل يف املوؤ�ص�صات التنظيمية العامل يف التعليم واالأبحاثالعامل يف االإدارة
واملهنية

يوفر رعايه  لالأ�صخا�ض مبنيه 
على االحرتام حلقوق االن�صان 

وقيمه وعاداته ومعتقداته . وهو 
ملتزم اأمام متلقي العالج وم�صائل 

ويتحمل امل�صوؤوليه عن اأعماله

ي�صمن يف املنهاج حقوق  االإن�صان 
وامل�صاواه والعدل يف احل�صول على 

الرعايه 

يطور �صيا�صات ويتبنى املواقف  اأو 
االأدله التي تدعم حقوق االن�صان 

واملعايري االأخالقيه

يوفر تعليم م�صتمر يف امل�صائل 
االخالقيه

يوفر فر�ض تعليم للم�صائل 
االخالقيه وخلطوات �صنع القرار

يعمل على ان  يكون املمر�صون 
يف جلان املراجعة االأخالقيه

يوفر املعلومات الكافيه ملتلقي 
الرعايه للتوقيع على التفوب�ض 
باإجراء مداخالت عالجيه اأو 

جراحيه وهو يعلم املخاطر 
املرتتبه

يوفر فر�ض التعليم عن كيفية 
التوقيع على التفوي�ض 

ي�صع اأدله ويتبنى املواقف ويوفر 
تعليم م�صتمر عن اآلية التفوي�ض

ي�صتخدم التوثيق واإدارة املعرفة 
ويعمل على �صمان ال�صريه

ي�صمن يف املنهاج مفاهيم عن 
التعامل مع الوثائق واملعلومات 

ب�صريه 

ي�صع يف دليل اأخالقيات املهنة 
اآليات التعامل مع املعلومات 

والوثائق ب�صرية
يوفر ويراقب ال�صالمة البيئيه 
العامة  يف العمل  ويعمل على 
املحافظة على حقوق املراجع 

اأو املري�ض

يتاأكد بان املتدربني على درايه 
بكيفية املحافظة على البيئه 

واملحيط

يتبنى ال�صالمة البيئيه وال�صحية



2- املمر�ض واملمار�صه

العامل يف دوراملوؤ�ص�صات العامل يف التعليم واالأبحاثالعامل يف االإدارة
التنظيمية واملهنية

ي�صع معايري الرعايه ويوفر بيئة 
عمل ذات  نوعية جيدة

يوفر فر�صا للتعليم مدى احلياة 
والكفايات اثناء املمار�صه

يوفراأماكن وفر�ض للتعليم امل�صتمر 
عن طريق االطالع على املجالت 

العلمية وح�صور املوؤمترات وغريها
يوؤ�ص�ض لنظام من اجل التقييم 

والتعليم امل�صتمر وجتديد 
الرتخي�ض اإن وجد

يعمل االأبحاث وين�صرها والتي تدل 
على اأن التطوير املهني يرتبط 
ارتباطا وثيقا باملمار�صه الكفوؤة

يعمل على توفري فر�ض للتعليم 
امل�صتمر واجلودة واملعايري

يراقب ويعزز ال�صحة ال�صخ�صيه 
له وعالقته يف املمار�صة الكفوؤة

اأهميه ال�صحة ال�صخ�صية 
وعالقتها بالقيم

يعزز النمط ال�صحي للممر�ض 
ويفاو�ض من اأجل بيئة �صحية له

 
3- املمر�ض واملهنة

دورالعامل يف املوؤ�ص�صات العامل يف التعليم واالأبحاثالعامل يف االإدارة
التنظيمية واملهنية

ي�صع املعايري للممار�صة والبحث 
والتعليم واالدارة

يوفر فر�ض تعليم عن كيفية 
و�صع املعايري للممار�صه والبحث 

والتعليم واالإداره

يتعاون مع االآخرين لو�صع معايري 
املمار�صة والبحث والتعليم  

واالإدارة
يدعم بيئة تعمل على و�صع وتوزيع 

وا�صتخدام البينات العلمية التي 
لها عالقة وثيقة بالتمري�ض 

وال�صحة  ويعمل على النهو�ض 
مبهنة التمري�ض

يعمل ويوزع وي�صتخدم االأبحاث 
من اأجل النهو�ض مبهنة التمري�ض

يتبنى املواقف واالدلة واملعايري 
التي لها عالقه باالأبحاث 

التمري�صية

ي�صارك يف املوؤ�ص�صات املهنية 
والتنظيمية من اأجل خلق عوامل 

اجتماعية واقت�صادية اإيجابية

يهيئ املتدربني الأهميه االن�صمام 
للموؤ�ص�صات املهنية والتنظيمة

يتبنى املواقف من اأجل تعزيز 
امل�صاواة والعدل يف العمل 

اجتماعيا واقت�صاديا



4- املمر�ض وفريق العمل

دور العامل يف املوؤ�ص�صات العامل يف التعليم واالأبحاثالعامل يف االإدارة
التنظيمية واملهنية

يدعم التوعية يف امل�صوؤوليات 
اخلا�صة باملهنة اأو امل�صوؤوليات 

املتداخلة مع املهن االأخرى ليمنع 
االأزمات ما بني الفريق ال�صحي 

ويتعاون معهم

يطور ويفهم اأدوار العاملني يف 
املهن االخرى

يحفز التعاون مع الفريق ال�صحي

يطور اأنظمه للعمل التي تدعم 
االأخالقيات العامة والقيم 

وال�صلوك للعاملني من التمري�ض 
واملهن االأخرى

يعمل على توعية املهن االأخرى 
باأخالقيات مهنة التمري�ض

يقوم يعمل حمالت توعيه للم�صائل 
االأخالقية للمهنة وباقي املهن

يطور اآليات من اأجل احلفاظ 
على الفرد والعائلة واملجتمع ملنع 
تعري�ض متلقي الرعاية لالأخطار 

من التمري�ض والفريق ال�صحي

يبني يف املتدربني احلاجة من 
اأجل احلفاظ على الفرد والعائلة 

واملجتمع ملنع تعري�ض متلقي 
الرعاية لالأخطار من التمري�ض 

والفريق ال�صحي

ي�صع االأدله ويتبنى املواقف ويوفر 
املناق�صات لكيفية احلفاظ على 

االأفراد ومنع  تعري�صهم للمخاطر

دليل اخالقيات مهنة التمري�ض
يهدف ملحق ) دليل اآداب مهنة التمري�ض( اإىل تف�صري النقاط الواردة يف الدليل و تو�صيحها، لت�صهيل اإمكانية 
تطبيق البنود كما ق�صد بها، ولت�صهيل عملية اتخاذ القرار االأدبي، اأو حل املع�صلة االأدبية  التي تواجه املمر�ض 

خالل عمله.  ويحتوي الدليل على تعريف لبع�ض امل�صطلحات الوارد ذكرها و قواعد اأ�صا�صية يجب مراعاتها 
عند اتخاذ اأي قرار اأدبي و على خطوات حل اأية مع�صلة اأدبية، كما يحتوي على حقوق امل�صتفيد/ املري�ض عامة، 

وال�صفات املطلوبة  للممر�ض املهني.
التعريفات

امل�صاءله: حتمل ال�صخ�ض م�صوؤوليه قرارته ال�صخ�صيه والتي ال  ميكن تفوي�صها. •	
امل�صوؤولية: الواجبات التي يجب اأن يقوم بها املمر�ض عند تفوي�ض بع�ض امل�صوؤوليات لالآخرين حيث  •	

      يبقى متحمال للم�صوؤولية عن عملهم.
اأدبيا  حلها  تتطلب  م�صكلة  اأو  حالة  االدبية:  املع�صله  •	

اجلماعات  اأو  لالأ�صخا�ض  واملعايري  وال�صلوكيه   االأدبية  القواعد  �صمن  املمار�صة  االأخالقيات:  •	
التمري�ض: مهنة اأ�صا�صية م�صتقلة ت�صارك املهن ال�صحية االأخرى يف تقدمي الرعاية التمري�صية للفرد  •	

والعائلة واملجتمع من جميع الفئات العمرية.    



املمر�ض: ال�صخ�ض احلا�صل  على �صهاده من موؤ�ص�صه تعليميه ر�صميه و ترخي�ض ملزاولة مهنة التمري�ض  •	
ح�صب القوانني واالأنظمة املعمول بها.  

القابله: ال�صخ�ض احلا�صل على على �صهاده من موؤ�ص�صه تعليميه ر�صميه و ترخي�ض ملزاولة القبالة •	
ح�صب القوانني واالأنظمة املعمول بها.   

عن القانونية  بالت�صرفات  للقيام  الوالية  له  ومن  والنف�ض  املال  يف  امل�صوؤول  :ال�صخ�ض  االأمر  ويل  •	
ال�صخ�ض امل�صوؤول عنه .  

الرعاية التمري�صية : هي املهام املتميزة التي يوؤديها املمر�ض لتلبية احتياجات امل�صتفيد التكاملية •	
وال�صاملة )اجل�صدية والنف�صية واالجتماعية والروحية والعاطفية( با�صتخدام الدالئل العلمية والتقنية   
و التي من �صاأنها اأن ت�صاعد على اإدامة ال�صحة اأو ال�صفاء من املر�ض ، اأو املوت بر�صى و اطمئنان .  

العملية التمري�صية: هي الطريقة العلمية التي ت�صتخدم لتقييم حالة املري�ض ال�صحية )اجل�صدية  •	
والنف�صية واالجتماعية والروحية والعاطفية( للو�صول اإىل الت�صخي�ض التمري�صي وتقدمي املداخالت  

التمري�صية الالزمة.    
املعايري املهنية: هي اأ�ص�ض ومبادئ الرعاية التمري�صية املعتمدة  ح�صب االأنظمة والتعليمات املو�صوعة. •	

بحالته  يتعلق  قرار  اتخاذ  على  امل�صتفيد  املمر�ض  فيها  ي�صاعد  باجتاهني  هادف  ات�صال   : امل�صورة  •	
ال�صحية م�صتندًا اإىل القواعد العملية ال�صليمة ، بحيث يقدم االإر�صادات والن�صيحة مل�صاعدته على  

                   حل امل�صكلة .

قواعد اأ�صا�صية يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار االأدبي  املهني:
ت�صكيل جلنة متخ�ص�صة باتخاذ القرارات االأدبية اإن مل توجد يف املوؤ�ص�صة، تدعى جلنة  الق�صايا   	

االأدبية، ويتم انتخاب اأع�صائها من قبل هيئة التمري�ض.  
وغريها. واالجتماعية  وال�صخ�صية  العلمية  اأبعادها  جميع  من  امل�صكلة  عن  الكافية  املعلومات  جمع  •	

. معطياتها  �صوء  يف  حالة  كل  درا�صة  •	
موؤ�ص�صة  كل  يف  االأدبية  الق�صايا  جلنة  براأي  واال�صتئنا�ض  فردي،  ب�صكل  القرار  اتخاذ  عدم  •	

. القرار  اتخاذ  قبل  بامل�صكلة  عالقة  لهم  الذين  االأفراد  حقوق  على  املحافظة  •	
بتنفيذه. البدء  قبل  القرار  اتخاذ  يف  التاأين  •	

التاأكد من وجود حماية للمبلغ، يف حالة �صعوره باخلطورة ال�صخ�صية، عند تبليغه عن م�صكلة اأدبية. •	

خطوات حل املع�صلة االأدبية املهنية :
. اتخاذها  املمكن  االإجراءات  جميع  حتديد  و  االأدبية  للم�صكلة  عام  تقييم  اإجراء  •	

. واالآداب  واالأخالق  القيم  مع  تتنافى  التي  االختيارات  ا�صتبعاد  •	
. املتبقية  االختيارات  على  اعتمادا«  االأدبي  القرار  �صياغة  •	

اختيار االإجراء االأن�صب منها ، وحتديد من؟ وكيف؟ وماذا؟ وحتت اأي ظروف �صيتم تطبيق هذا القرار؟. •	



حتديد عواقب القرار الذي مت اختياره. •	
. العامة  والقيم  املعتقدات  مع  العواقب  مقارنة  •	

. املجتمع  يف  ال�صائدة  املعتقدات  مع  يتما�صى  ما  اختيار  •	

القيم الرئي�صة التى ورد ذكرها يف الكتب املقد�صة ومنها القراآن الكرمي اأن: 
. 1 االن�صان هو قمة املخلوقات وخليفة اهلل على االر�ض ولذا عليه العمل باإيجابيه يف هذا الكون. 

 االخالقيات غري منف�صله  عن االأديان بل هي مبنية عليها.. 2
. 3 االإن�صان خملوق مقد�ض الن اهلل خلقه يف اح�صن تكوين وقدا�صتة ت�صمل جميع مراحل العمر ولذا يجب 

اأخذ كل احليطة واحلذر يف رعاية النف�ض الب�صريه وعدم ايذائها عمدا او بدون عمد. 
االن�صان خلق من اأجل  املهام التي اأوكلها اهلل اإليه وهي اأوال لعبادته ومن ثم تعمري وتاأهيل االأر�ض اي  4 .4

مبعنى اأن اي �صلوك يتجه اىل خراب البيئة  هو اإثم كبري عند اهلل.
. 5 الغاية الرئي�صة للمهن ال�صحيه هي انقاذ املري�ض وبذل اجلهود والطرق العلمية يف �صبيل انقاذه دومنا كلل.

. 6 االن�صان خمري ما بني اخلري وال�صر.
االن�صان مكلف باال�صتك�صاف والبحث ومراقبة االمناط غري انه ال يغفر له ا�صتغالل املعرفة لتعود عليه  7 .

بالفائدة فقط او ان  يقوم باال�صاءة يف �صبيل منفعته
. 8 العاملني يف التمري�ض هم الو�صيله واهلل هو ال�صايف، واملالكات التمري�صيه هم اأداة من اأدوات اهلل 

�صخرها للمري�ض ولذا على العاملني يف الفريق ال�صحي اأن يكونوا  متوا�صعني واال يكونوا متكربين واال 
يتباهوا ويتفاخروا  وميجدوا اأنف�صهم  بالكالم او الكتابه بطريقة مبا�صره او غري مبا�صره .

من القيم الرئي�صة يف القران هي التكرمي والعدل واالح�صان. 9

حقوق امل�صتفيد: 
على املمر�ض مراعاة حقوق امل�صتفيد )املري�ض( التالية :

تلقي الرعاية باهتمام واحرتام و كرامة .  اأ- 
معرفة ت�صخي�صه وكافة االإجراءات وتاأثريها على �صحته  .  ب- 

رف�ض اأي اإجراء �صحي يتلقاه .  ج- 
اختيار املمر�ض الذي يقوم بتقدمي االإجراءات التمري�صية الالزمة .   د- 

احلفاظ على اأ�صراره ال�صحية وغريها وحفظ املعلومات يف ملفات خا�صة ال يطلع عليها �صوى   ه- 
                   اأع�صاء الفريق ال�صحي.

معرفة وطلب اخلدمات املتوفرة يف املوؤ�ص�صة .   و- 
رف�ض اأو قبول امل�صاركة يف اأبحاث جترى باملوؤ�ص�صة .  ز- 

ا�صتمرارية الرعاية التمري�صية داخل وخارج املوؤ�ص�صة .  ح- 
معرفة االأنظمة والتعليمات العامة يف امل�صت�صفى، التي لها عالقة بتقدمي الرعاية ال�صحية له .  ط- 

ممار�صة �صعائره الدينيه.  ي- 



من احلقوق اجلماعية للفريق:-
عدم ا�صتغالل وقت العمل للم�صلحة ال�صخ�صية . اأ.    

عدم تقدمي امل�صلحة ال�صخ�صية على امل�صلحة العامة مثل : التغيب بدون ا�صتئذان، اأو التغيب زيادة  ب.  
عن الوقت  امل�صموح به، اأو الت�صوق خالل اأوقات الدوام، اأو زيارة االأ�صدقاء اأو الزمالء ....اإلخ.  
عدم ا�صتغالل ظروف عمل الزمالء القائمني على راأ�ض عملهم يف احلاالت الطارئة كاحلرب،  ج.   

اأو �صوء االحوال  اجلوية، والتعذر ب�صب عدم املقدرة على الو�صول اإىل مكان العمل.  

 حقوق املمر�ض / املمر�صة/القابلة:
•ممار�صة مهنة التمري�ض وفق معايري املمار�صة املهنية املعمول بها يف نقابة التمري�ض. 	

•اإبداء الراأي يف املعايري املر�صومة  ملمار�صة مهنة التمري�ض. 	
•املعاملة بكرامة واحرتام من قبل الفريق ال�صحي. 	

•بيئة اآمنة، تتوفر فيها جميع �صروط ال�صالمة العامة. 	
•احل�صول على امتيازات خدمات وظيفية �صاملة. 	

•متثيل التمري�ض يف اللجان املتخ�ص�صة لر�صم ال�صيا�صات التمري�صية وال�صحية.  	
•معرفة طبيعة االأمرا�ض جلميع املر�صى الذين تقدم لهم الرعاية التمري�صية.  	

•  احلماية من التعر�ض الأية حتر�صات جن�صية.	
•التعبري للم�صوؤولني عن رف�صه القيام باأية اإجراءات يجدها تتنافى مع مبادئه. 	

• احل�صول على خدمات ا�صت�صارية �صرية. 	
• االنتماء للمجال�ض واجلمعيات املهنية. 	

• رف�ض اأي اإجراء يتنافى مع مبادئ املهنة .  	
• مناق�صة اأي اأمر يتعلق باملهنة ب�صكل خا�ض، ويف الرعاية ال�صحية ب�صكل عام، يف خمتلف املجال�ض  	

واللجان.
• احل�صول على اأجور تتنا�صب مع م�صتوى التعليم واخلربة واملهارة. 	

• التعليم امل�صتمر وتطوير املهارات. 	
• االطالع الكامل على اأية ق�صية ترفع �صده كممر�ض/ كممر�صة، �صمن الفرتة التي تقدم بها ال�صكوى. 	

• التمتع بجميع احلقوق االإن�صانيه والد�صتورية. 	

متطلبات حمبذة ل�صخ�صية املمر�ض :
ال�صدق واالأمانة واالإخال�ض . • 	 

االأخالق احل�صنة .  • 	
الب�صا�صة والكيا�صة .  • 	



اجلد واملثابرة .  • 	
احرتام حقوق االآخرين .  • 	

امتالك مهارات االت�صال املهني .  • 	
املحافظة على املواعيد .  • 	

ال�صمري اليقظ.   • 	
•  حتمل امل�صوؤولية . 	

الثقافة العامة.   • 	
فر�ض االحرتام .  • 	

الرحمة .  • 	

الطموح .  • 	
العمل على تطوير الذات مهنيا« .   • 	

كتمان ال�صر.  • 	
الثقة واالعتزاز بالنف�ض.  • 	

الكفاية العلمية و العملية .  • 	
الدقة .  • 	

هدوءال�صوت .  • 	
القدوة للغري.  • 	





امل�صادر :- 

•القراأن الكرمي  	
•املجل�ض العماين للتمري�ض والقبالة : نظام ال�صلوك املهني للمر�صيني القانونني واملمر�صات والقابالت القانونيات 	

. •  يف �صلطنة عمان، �ض 1-10 ، 2005	
•املجل�ض التمري�صي االردين ، دليل اداب مهنة التمري�ض والقابالت القانونيات يف اململكةاالردنية الها�صمية  	

            2000،�ض 1-5  .
. • جمعية التمري�ض البحرينية ، مكتب الرتخي�ض والت�صجيل : الئحة �صلوكيات مزاولة مهنة التمري�ض، 2005،�ض 1-14	

     	• Ethics of Medicine and Health technical paper presented at the 42nd
                Of the regional committee for Eastern Mediterranean Region، 1995.

    	• Abdul Fadl Mohsen Ebrahim: Biomedical issues .Islamic perspective، 
                Published by A.S.noordeen ، 1993 .

     	• ICN، ISBN 92 -95005-16-3 : The ICN Code of Ethics for Nurses ، 2000 .
     	• Thompson I، Melia K،Boyd K،: Nursing Ethics ، 4th edition .
     	• Harrion L،: Professional practical Vocational nursing ، Churchill             

                Livingstone ،Toronto ،Ist ed ، 2000 ، p.75-78 .
     	• Delmar، Volbrecht ،R : Nursing Ethics communities in dialogue ،
      	• Prentice Hall،New Jersy ، Ist ed ،2002 ،263-277 .
     	• Australian Nursing and Midwifery Council : Code of Ethics in               

                Australia ، Published by ANMC ،1993، revised in 2002،reprinted
                February 2005 .

     	• ANA Code of Ethics for Nurses with interpretative statements.
     	• Silver Spring ، MD ،: American Nurses ، publishing 2001.
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