ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

النقابة العامة للتمريض

ميثــــــاق أخـــالقيـــــــات
مهنة التمريض المصري

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

1

النقابة العامة للتمريض

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

كلمة السيدة الفاضلة نقيب التمريض

بسم الله الرحمن الرحيم
اس َج ِميع ًا )
اها َف َك َأ َمّنا َأ ْح َيا َّ
( َو َم ْن َأ ْح َي َ
الن َ
صدق الله العظيم
زمالئى مالئكة الرحمة ومخففوا اآلالم وحاملوا عبء
املرض الثقيل عن كاهل املرضى ،لكم نضع عليكم من آمال
وطموحات فى تطوير املنظومة الصحية املصرية.
ولن يتم هذا إال بااللتزام باجلانب العملى والعلمى
واألخالقى على السواء ،وكلى ثقة فى أنكم لن تدخروا جهد ًا
فى سبيل حتقيق كافة األهداف املنوطة بكم.
جعلكم الله ذخر ًا ملصر ،ووفقكم ملا يحبه ويرضاه
نقيب عام التمريض

د /كوثر محمود
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قسم المهنة
(( أقســـم بال ّلــه العظــيــم أن أخلـــص فـى عمـلـــى
واتقي اهلل في مهنتى وأحترم قوانينـها وأنظمـتـها
وأؤدى مسئوليتى المهنية بكـل كفـــاءة وإخـــالص .
وأن أستنــد فى أدائي علـى المعرفة المستمدة مــن
علـــم التمـريـــض وأبذل قصـارى جهـدى لرعايـة كـل
مــن ُوكـــل إلي رعايتهــــــم وأحـفـــظ كــرامتــهـــــم
وأكتـم سرهـم وأدافـع عـن مصلحتهـم و أوفر بيئة
آمنـة للمريــض واألســـــرة والمجتــــمــع  ،و أن استـمـر
فى تطويـــر نفســي و أوقـــــر من علمني  ,وأحـتـــرم
وأتعاون مـع زمالئــي فـي المهنة على البر والتقوى .
واهلل علـى ما أقول شهيد ))
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الرؤية
الدفاع الواعي عن حقوق ومصالـ ــح التمـريـض بطريقـ ــة
قانونية منظم ـ ــة واالرتقاء باملستوى العلمى والثقاف ـ ــي

واالجتماعي للتمريض مع دعم التمريض إعالمي ًا لينال
مكانته العادلة فى املجتمع.

الرسالة
السعي إلى رف ــع مست ــوى مهنـ ــة التمري ــض مبــا يحق ــق
أكبر قدر من الرقي واحملافظة على شرف املهنة وآدابـها
وأخالقها النبيلة ملواكبة التطـ ـ ــورات املختلفة احملليـ ــة
واخلارجية مع احملافظـ ـ ــة على اإلتصـ ـ ــال مـ ــع اجله ـ ــات
املختلفة واألخذ بكـ ـ ــل ما هـ ــو جدي ــد ومفي ـ ــد لهيئـ ــة
التمريض بجمهورية مصر العربية .
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مقدمة

لقد منح الله تعالي هيئة التمريض شرف مهنة التمريض التي تسمو على كل االعتبـ ــارات
وترقى الى مستوى االنسان وتقدمي الرعاية التمريضية الشاملة له في حاالت الصحة
واملرض بصفته كإنسان بعدالة وأمانة .
ومهنة التمريض تقوم على اساس علمي وأخالقي .
إن االنسان في حاالت املرض خاصة يستحـ ــق ان تقـ ــدم له الرعاي ــة التمريضي ــة بأحسـ ــن
املستويات وأنبل طرق التعامل االنساني .وأخالقيات مهنة التمريض هي ج ــزء اساســي من
الرعاية التمريضية وعالج املرضى وتعزيز صحة االفراد واملجتمعات والعالقات مع اعضاء
الفريق الصحي .
إن مسؤوليات الرعاية التمريضية االخالقية هي واجب علـ ــى كل معن ـ ِ ّـي به ــا لتكوين بيئ ــة
مناسبة لعمل املمرض واملمرضة  ،واملمرضون واملمرضات هم االساس لتشجيع كافة املعنيني
لتوفير الظروف املهنية االخالقية لعملهم وتقدميهم الرعاية التمريضية .
إن ميثاق أخالقيات مهنة التمريض املصري هو اتفاق وإجماع جلميع القيادات التمريضية
والصحية املصرية ممثلة في نقابات التمريض وأعض ــاء احتـ ــاد املمرضني واملمرضات العـ ــرب
والذين يتطلعون الي كل ممرضة وممرض عربي ومصري لاللتزام والتوعية به  ،وصوال
الي رعاية متريضية علمية اخالقية  ،وحتقيق الرضا لدي املرضي وأفراد املجتمع اينما
قدمت الرعاية التمريضية والرضا لدى مقدمي اخلدمة عن اخلدمة التمريضية املقدمة.
وقد حرصت النقابة العامة للتمريض املصري واإلدارة املركزية للتمـري ــض بــوزارة الصح ــة
والسكان على تقريب املفاهيم املهنية التمريضية بني مقـدمي اخلدمـ ــة ومتلقيـه ــا وحتقيق
التقدم مبجاالت املهنة كافة والنهضة بعلومها وخدماتها بانسجـ ــام وبأعلى درجــة ممكن ــة
من التوحيد واالستفادة من تنوع وتعدد مستويات التقدم الذي يرجى ان تشهده جمهورية
مصر العربية جتاه مهنة التمريض  ،ولتكون مصر منتجه للمعرفة العلمية التمريضية
نحو عاملية الفائدة إميانا من هيئة التمريض املصري ان العلم ينبغي ان ينعكس على خدمة
اإلنسان اينما وجد و الي اي قومية او ديانه انتسب  ..وبدأ التعاون بإصدار ميثاق أخالقيات
مهنة التمريض املصري ليكون امليثاق األول الذي تصدره النقابة العامة للتمريض ومرجعة
االساسى هو ميثاق احتاد التمريض العربي وتأكيدا ألهمية األخالقيات املهنية في العمل.
ومليثاق أخالقيات مهنة التمريض املصري األهمية البالغة وتتطلع النقابة العامة للتمريض
ان ينال ه ـ ــذا امليثـ ـ ـ ــاق االهتم ـ ــام البالـ ـ ــغ مـ ـ ــن هيئــة التمريـ ــض املص ـ ــري ومن احلك ــوم ـ ــات
وقطاعات الصحة ومن كافة العاملني باملهن الطبية في جميع أنحاء الدولة  ،وإلى التأكيـ ــد
على االلتزام به ونشره لكافة املعنيني ،والتشجيع عل ــى إستخدامـ ــه حيثما اقتض ــى األمر
وان يكون مرجعا دائما في العمل والتخطيط والتعليم  ،وأن يحظى التمريض االهتمام
ليكون موضوعا للنقد والبحث العلمي .
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تاريخ التمريض في العصر
المسيحي
إن املمارسات التمريضية واخلدمات الصحية نظمت في العصر املسيحي حيث أن جميع
هذه اخلدمات كانت تقدم بدون مقابل للمرضى واملصابني بأمراض مستعصية واملعاقني
وكبار السن واألطفال وكان االعتقاد السائد أن خدمة احملتاج تقرب إلى الله حيث انه
من واجب القوى مساعدة الضعيف كما اهتموا بالعناية باجلسم والروح واهتموا بالفقراء
واملعوزين وكان من أهم األعمال في العصر املسيحي هو بناء بيوت تستخدم كمستشفيات
للمرضى خاصة الفقراء منهم.
نظام التمريض الديني
 -1الديكونس
تعتبر «الديكونس»(وهو االسم الذي أطلق علي املمرضات في هذا العصر) من أوائل
النساء الالتي عملن بالتمريض وقد نظمت الكنائس هذه اخلدمات وكان يشرف عليها
األسقف «اليشوب أوالقس» كما قاموا بالتمريض عن طريق الزيارات الصحية وهن أول من
أوجدوا متريض الصحة العامة وكان من مسئوليات الديكونس تقدمي خدمات متريضية
للمرضى في بيوتهم وقد أوجدت الكنيسة ميزانية مالية خاصة لهذه اخلدمات وقد
كانت الديكونس من النساء ذوات السمعة احلسنة ومن األغنياء كما كن ينتمني إلى أسر
ذات نفوذ وقوة وكن إما أرامل أولم يسبق لهن الزواج وكانت من خدماتهن توجه للمرضى
والفقراء واحملتاجني وكان حب الله قبل حب اإلنسان هو الوازع والدافع للتصدق والعطف
على احملتجني..
 - 2األخوات الصاحلات أو الراهبات
ومن أهم أنواع التمريض الديني نظام «األخوات الصاحلات أو الراهبات» الذي وجد في
فرنسا في القرن السابع عشر امليالدي ومن أشهر هذه الفئة من الراهبات الالتي عملن
في كاتدرائية نوتردام سنة 1443م باسم القديس مان أغسطس وكن يقمن باخلدمة
والتنظيف بجانب اخلدمات التمريضية وكن ميارسن العبادات الدينية ويشرف عليهن
القساوسة
أهم الشخصيات التي اشتهرت في هذه احلقبة من الزمن
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
وهى إيطالية األصل وكانت أول ديكونس قامت بخدمات متريضية.
غابيوال
كانت لديها ثروة طائلة وهى أوجدت أول مستشفى بروما ،وقد كرست مجهودها خلدمة
الفقراء واملرضى
ب ـ ـ ـ ـ ــوال
كانت صديقة لغابيوال وهى سيدة غنية وقد أنشأت مستشفيات الالجئني واملسافرين في
طريق القدس كما كانت تقدم لهم خدمات متريضية.
أوليمبياس
كانت أوليمبياس غنية وبذلت جهدها في خدمة املرضى والفقراء واللقطاء وكبار السن.
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تاريخ التمريض في
العالم العربي و اإلسالمي
التمريض هو مهنة سامية وتعد من أشرف املهن على وجه األرض .وتتفاخر الدول
الغربية بأول ممرضة على مدى التاريخ وهى فلورانس نايتنجيل  .ولكن احلقيقة األكيدة
أن أمهاتنا الصحابيات هن أول من قام بهذه املهنة وذلك في عهد الرسول عليه الصالة
والسالم واخللفاء الراشدين من بعده.
فهاهي رفيدة بنت كعب األسلمية رضي الله عنها
أول ممرضة وفي عهد االسالم .حينما كانت مترض املصابني واجلرحى في احلروب التي
يكون فيها املسلمون طرف ًا بها .وقد كان لرفيدة رضي الله عنها خيمة ملداواة اجلرحى .
وملا أصيب سعد بن معاذ بسهم في معركة اخلندق قال النبي صلي الله عليه وسلم أجعلوه
في خيمة رفيدة التي في املسجد حتى أعود  ،وتقدير ًا من النبي صلي الله عليه وسلم
جلهودها في غزوة خيبر في مداواة اجلرحى وخدمة املسلمني فقد أعطاهامثلما أعطى
الرجل املقاتل.
كما برز اسم الربيع بنت معوذ رضي الله عنها
التي تطوعت بسقاية اجليش ،ومداواة اجلرحى ورد القتلى إلى املدينـة
وأيض ًا حمنة بنت جحش
التي تطوع ـ ــت في معرك ـ ــة أحد فكانت تسقى العطشى و تداوي اجلرحـى
واسم أم سنان األسلمية
التي حدثت عن تطوعها في غزوة خيبر فقالت :ملا أراد رسول الله اخلروج إلى خيبر جئته
فقلت  :يا رسول الله أخرج معك في وجهك هذا ؟ أفرز السقاء ،وأداوي املريض واجلريح،
إن كانت جراح ،وال تكون ،وأبعد الرحل ،فقال رسول الله إخرجي على بركة الله ،فإن لك
صواحب قد كلمتني وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم ،فإن شئت فمع قومك ،وإن شئت
فمعنا ،ومعك ،قال  :فكوني مع أم سلمة زوجتي ،قالت فكنت معها.
وقد كان رسول الله يواجه هذه األعمال التطوعية التي كانت تقوم بها النساء بالشكر
والثناء وإليك بعض األمثلة :
ً
قال مثنيا على أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد (ما ألتفت ميينا وال شماال إال وأنا أراها
تقاتل دوني) وكان يسمى أم ورقة بنت عبد الله بن احلارث (بالشهيدة) ألنها استأذنته
يوم بدر للخروج معه ملداواة اجلرحى ومتريض املرضى لعل الله يرزقها الشهادة.
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الفصل األول
• تعـــريــــــف األخــالقيــــــات
• تعريف المشكلة األخالقية
• تعريف أخالقيات مهنة التمريض
• العوامل التي أدت الي تطور أخالقيات مهنة التمريض
• أدوار هــــيئــة التمــريـــض
• إتخاذ القرار فى حل المشكالت االخالقية
• مبادئ أخالقيات مهنة التمريـض
• مفاهيم أخـالقيـــــات التمريـــض
• القيم فـي أخـــالقيــات المـهنــة
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تعريف األخالقيات :
األخالقيات هي املمارسات واملعتقدات واملعايير االيجابية للفرد واملجموعة
تعريف املشكلة األخالقية :
هى حالة اخلالف الناجتة عن اعتبارات أخالقية وتتطلب إتخاذ قرار اخالقي .
تعريف أخالقيات مهنة التمريض :
هى القواعد االخالقية اإليجابية للرعاية التمريضية ولسلوك وأداء املمرضني للقيام
مبهام املهنة وحتقيق اهدافها االخالقية التي تنبثق عن الثقافة مبهام املهنة وحتفظ
حقوق العاملني واملستفيدين (مرضى او اصحاء) وال تتعارض مع القيم واملبادئ واملعتقدات
واألعـ ــراف السائ ــدة في املجتمـ ــع وحتـ ــدد العالقة املهنية ب ـ ــني املم ــرضني وباقـ ــي اعض ــاء
الفريق الصحي .
إن دور التمريض هو تقدمي الرعاية للمستفيدين  ،وتشمل هذه الرعاية املعرفة واملهارات
االخالقية في تقدمي الرعاية التمريضية واإلطار املنظم من السياسات في املنشاة
الصحية او موقع العمل.
وقد أكتسبت اخالقيات مهنة التمريض إهتمام العاملني بها منذ بدء نشوء وتطور علم
التمريض احلديث .وكانت أخالقيات املهنة ينظر إليها على أنها ملخصة في صفات املرأة
اجليدة على املستوى الشخصي وأداء مهمات الرعاية التمريضية  .ثم تطورت لتصبح
مجموعة من الصفات التي ميكن تلخيصها في حسن التعامل  ،إلي ان أصبح ينظر إليها
على أنها مجموعة شاملة من القواعد السلوكية السليمة لتكون أخالقيات مهنة بدال من
صفات ممارسة ملهنة التمريض ،وجاء هذا نتيجة عوامل جيدة.

العوامل التي أدت إلى تطور أخالقيات مهنة التمريض :
 - 1إن املمرض يتعامل مع صحة وحياة أنسان في أدائه ملهام عمله وتطبيقه لقرارات
سلوك واجراءات العمل .
 - 2شمولية تعريف الصحة للسالمة اجلسدية والنفسية واالجتماعية والروحيــة
للفرد و املجتمع .
 - 3تطور مهنة التمريض واخلدمات الصحية .
 - 4تغير وتطور دور املمرض .
 - 5زيادة وتطور التقنيات والوسائل واملستلزمات املستخدمة في الرعاية الصحي ــة .
 - 6زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة متوسـ ـ ــط العمـ ـ ـ ـ ـ ــرللمرضني .
 - 7نق ــص املـ ــوارد الالزمة للعـ ـم ــل .
 - 8تسويق خدمات الرعاية الصحية .
 - 9تطـ ـ ـ ــور وعـ ــي الع ـ ــامـ ــة بالصح ــة .
 -10ضرورة أن يكون املمرض منوذج ًا جيد ًا في املجتمع املصرى .
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أدوار هيئة التمريض :
تشمل ادوار املمرض كال مما يلي :
 - 1الرعاية التمريضية للمرضى واألصحاء أفراد ًا وجماعات .
 - 2التعليم والتثقيف .
 - 3التدريـ ــب .
 - 4البـ ـحـ ـ ــث .
 - 5االدارة .
 - 6التخطيـط .
 - 7االستشـ ــارة.
 - 8التـنـس ـي ـ ــق .

إتخاذ القرار في حل المشكالت األخالقية :
خطوات إتخاذ القرار في حل املشكالت األخالقية :
 - 1تقييم احلالة ودراستها .
 - 2حتديد القيم التي مت األختالف عليها وأدت الى حدوث املشكلة االخالقية .
 - 3وضع خطة وأهداف للوصول اليها .
 - 4تطبي ـ ــق اخلـ ـ ـ ـ ـطـ ــة .
 - 5تقومي اإلجراءات وحتقيق األهداف .
 - 6توثيق احلالة والقرار .

تشمل أخالقيات مهنة التمريض :
 - 1مب ـ ـ ــادئ .
 - 2مفاهيم .
 - 3ق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم .

مبادئ اخالقيات مهنة التمريض :
 - 1اإلخالص ( األيجابية )  :اإللتزام بعمل كل ما هو جيد ومفيد .
 - 2عدم االيذاء  :االلتزام بتجنب عمل االيذاء ملتلقى اخلدمة .
 - 3العدالة  :تقدمي الرعاية التمريضية حسب حالة املريض بصرف النظر عن
النوع – السن – اجلنس -اجلنسية
 - 4االستقاللية  :إحترام املريض ومتكينه من إختيار طرق الرعاية .
 - 5الصدق  :اإللتزام بقول احلقيقة وجتنب الكذب ومخادعة االخرين .
 - 6الدفاع  :حماية حقوق املريض نيابة عنه .

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري
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مفاهيم أخالقيات التمريض :
 - 1املساءلة :

ولها خاصيتان هما :
أ .اإلجابة  :وهي قدرة املمرض على اإلجابة عن اي إستفسار يتعلق مبا يقوم به
من مهام وإجراءات .
ب  .املسؤولية  :وهي قدرة املمرض على حتمل مسؤوليات عمله جتاه كل مريض
يقدم له الرعاية

 - 2التعاون :

ويشمل :
أ .املشاركة الفعالة مع اآلخرين .
ب .املشاركة في وضع نظم الرعاية التمريضية .
ت .القدرة على تقب ــل رأى اآلخريــن واالستماع لتوجيهـاتهــم ونصائحه ــم .

 - 3الرعاية :

تقدمي الواجبات احملددة في مجال العمل ولكل مستفيد وفق ملا يحتاجــه
و وفق ًا للتوصيف الوظيفى لكل فئة .

القيم في أخالقيات المهنة :
تنشـ ــأ القي ــم من الدي ـ ــن  ،الثقاف ـ ــة  ،الصفات الشخصية  ،والقي ــم املهني ــة في علـ ــوم املهنــة
ومن اهم القيم في مهنة التمريض :
 - 1إحترام املمرضني إلحتياجات املستفيد وقيمته وثقافته .
 - 2املمرضـ ــون يتقبلــون حق ــوق املستفيــدين في اإلختيـ ــار فيما يتعلق بتلقـ ــي الرعايــة .
 - 3املمرضـ ـ ـ ـ ــون يع ـ ـ ــززون ويتحمل ـ ــون تقديـ ـ ــم رعاي ــة متمـ ـ ـ ــيزة لك ــل الناس .
 - 4املمرضون يحتفظون بسرية أي معلومات يحصلون عليها في إطار مهن ــي ،ويستخدمونها
عند احلاجة للمشاركة في املعلومات للغاي ـ ــات العالجي ـ ـ ــة والسالمـ ــة للف ـ ـ ــرد ويتأك ـ ــدون
من حماية وامان املريض والستر عليه .
 - 5املمرضـ ــون يحرصون على سالمة املستفيد وتقدمي الرعاية االمنة له .
 - 6املمرضون يتحملون ويضمنون املسؤولية واملساءلة امللتصقة بأدوارهم .
 - 7املمرضون يعملون على توفير البيئة اإلخالقية واالجتماعية واالقتصادية التي
تساعد على حتسني الصحة للمستفيدين
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الفصل الثاني
المسؤوليات االخالقية في الرعاية التمريضية
• مسؤوليات النقابة
•مسؤوليات إدارة القطاع( مثل وزارات الصحة والتعليم
العالى والجهات اآلخرى ) وإدارة المؤسسة التي يتم
العمل فيها ( كالمستشفى او المركز الصحي )
• مسؤوليات مؤسسات التعليم
• مسؤوليات الممرض و الممرضة تجاه مهنة التمريض
• مسئوليات المستفيد وذويه
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المسؤوليات األخالقية في الرعاية التمريضية
على الرغم من أن املمرض هو العماد األساسي لتقدمي الرعاية التمريضية  ،اال أن تقدمي
تلك الرعاية التمريضية للمستفيد ال تنحص ـ ــر في اجلهـ ــد الفـ ــردي من قب ـ ـ ــل املم ـ ــرض
او املمرضة  ،وأمنا هو حصيلة توافر مجموعة من املق ــوم ــات .
وتشمل هذة املقومات و املسؤوليات االخالقي ــة في الرعاي ــة التمريضيـ ــة بشك ـ ـ ــل مبـاشر
او غير مباشـر عددا من اجله ــات واالفراد على النحو االتي :
 - 1النقابة .
 - 2ادارة القطاع ) مثل وزارات الصحة ( وادارة املؤسسة التي يتم العمل فيها
( كاملستشفي و املركزي الطبي )
 - 3مؤسسات التعليم ( اجلامعة وكلية التمريض )
 - 4املمرض .
 - 5املريض وذويه .

 - 1مسؤوليات النقابة

 .1وضع تشريعـ ــات العم ـ ــل التي تدع ــم القي ـ ـ ــم والسلوكيـ ــات األخالقية املهني ــة العامة .
 .2وضع تشريعات حلماية األفراد في بيئة العمل مستفيدين و ممارسني .
 .3وضع تشريعـات ملزمــة للمؤس ـ ــسات ( مستشفيات ومراكز و عيادات ) لوضـ ــع املعاي ـ ــير
العام ـ ــة ملمارس ــة املهنة وحقوق املمرضني واملستفيدي ــن .
 .4وض ــع تشريعـ ــات تضمـ ــن الرقاب ــة الكافية على ممارس ــة املهـنـ ــة والدفاع عنها وحماية
املجتمع .
 .5وض ـ ــع تشـ ــريعـ ــات لتعزيـ ــز إنتمــاء املمـ ــرض لنقابت ـ ــه واإللـ ـتــزام بــما يصـ ــدر عنهــا من
انظمة مهنية .
 .6دعم اإللتزام مبيثاق أخالقيات املهنة .
 .7ضمان ودعم تفعيل تلك التشريعات ومراقبة اإللتزام بها وتطويرها كلما دعت احلاجة
لذلك .
 .8توفير السلطة املهنية :
إن السلطة املهنية هي مسؤولية مشتركة بني السلطة العامة والنقابـ ــة  ،وتبدأ مسؤوليـ ــة
السلطة العامة بوضع التشري ـ ــع الذي مينـح تلك السلط ــة املهنيــة للنقاب ــة على أن يشمــل
التشريع كال مما يلي :
أ -أن تك ـ ــون ل ـ ــدي نقــابــة مهنـ ــة التمري ــض  /السلط ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي محاسبـ ـ ــة املمرض ــني مهنيا.
ب  -أن تتشكل لدي النقابة مجالس للمحاسبة برئاسة وعضوية من أعلي هيئة في
النقابة واعضاء من املمرضني من مختلف القطاعات .
ت  -أن تلتزم اجلهـ ــات الرسمي ـ ــة في الدولـ ــة بالق ــرارات املهني ـ ــة الص ـ ــادرة عـ ــن املجـ ــالس
املختصة في النقابة

14

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

النقابة العامة للتمريض

ث  -أن تقوم اجلهات الرسمية املعني ــة في الدولــة مبساعدة النقابة على تنفي ــذ القرارات
و اإلجراءات التي حتتاج اليها العمالها .
 - 9التعاون م ــع مؤسـ ــسات التعليـ ــم واملؤس ــسات الصحيـ ــة املختلفـ ــة لوضـ ــع معاي ــير تعليم
التمريض واملمارسة والبحث والتخطي ـ ـ ـ ــط واإلدارة في التمريـ ــض .
 - 10العمل على توفير ظروف اجتماعية و أقتصادية جيدة للممرض ــني .
 - 11وضع ميثاق أخالقيات املهنة وتعديلـ ــه وتطويـ ــره كلم ــا دعـ ــت احلاج ــة لذلك ونشره
والتعريف به .
 - 12العمـ ـ ـ ــل على دعـ ـ ــم حقـ ــوق االنس ـ ــان واملعايـ ــير األخالقيـ ــة ف ـ ــي ممارس ـ ـ ـ ــة املهن ــة .
 - 13تعزيز التعاون مع القطاعات املعنية مبمارسة املهنة .
 -14توجيه املمرضني للتعامل السليم في حاالت القضايا األخالقية في ممارسة املهنة .
 -15توفير فرص التعليم املستمر للممرضني

 - 2مسؤوليات إدارة القطاع

(مثل وزارات الصحة والتعليم العالى واجلهات اآلخرى ) وإدارة املؤسسة التي يتم العمل
فيها ( كاملستشفي او املركز الصحي ) :
تتبع بعض املؤسسات الصحية الي ادارة عامة واحدة ومتثل قطاعا مثل القــطاع احلكومي
الذي يتبع الي وزارة الصحة ،في حني أن بعض املستشفيات تتمتع باستقاللية إدارية مثل
املستشفيات اخلاصة واجلامعية والتابعة للجيش فيما يتعلق باملعايي ــر العام ـ ــة والرقابـة
وعليه فإن املسؤوليات التالية تكون مسؤلي ــة اجلهــة االدارية للمؤس ـسـة الصحيــة حسب
مقتضي احلال  ،وتشمل تلك املسؤوليات :
 -1وضع النظــم واالس ـ ــس الواضحـ ــة لضمان احلفاظ على حقوق املستفيد وتعريفه بها .
 - 2ضمان احترام كرامة املستفيد وتوفير سبل اإلقامة املناسبة في املستشفي .
 - 3توفيـ ــر سبــل تواصل املستف ـ ــيد م ـ ــع أسرته .
 - 4مساع ــدة املستفـي ــد عل ــى احلفـ ــاظ على قي ـم ــه ومـمارس ـ ـ ــة معتقـ ــدات ــه وأحترام ــها .
 - 5وضع النظم واإلسس املتعلقة باحلفاظ على أحترام جسم املريض وأعضائه في جميع
احلـ ــاالت العالجية وفي حالة الوف ـ ــاة والنق ــل م ـ ــن مك ـ ــان إلي أخـ ــر أليـ ـ ــة غايـ ــة ك ــانـت .
 - 6وضع النظم واألسس املتعلقة بخصوصيات املستفيــد وتلقي الرعايــة األمنة وخيارات
تلقي الرعاية .
 - 7وضع األس ـ ــس الواضحـ ــة التي تراعـ ــي مشاعر املستفي ــد وطمأنتـه فيما يتعلق بباقي
املستفيدين املتواجدين في املستشفــي خالل تقدي ــم الرعاية او القيـ ــام باجراءات تتعلق
باملستفيد نفسـ ــه او غي ــره من املستفيدين .
 - 8توفير سبل تعويض املستفيد في تلبيه احتياجاته من خالل توفير األعداد الكافية
من املمرضـ ـ ــني والع ــاملـ ــني و الـ ــوسائـ ــل الالزم ـ ــة وف ـ ــق األسـ ــس املتع ـ ــارف عل ــيه ــا علـ ـمـ ــيا.
 - 9أختيــار املمرضني املؤهلني علميا و توفير األعداد الكافية منهم مبا يتناسب مع حجم
العمل واملؤسسة وفق أس ــس علمي ــة واضح ــة .
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 - 10وضـ ــع األسـ ــس الالزم ـ ــة لتقيـي ــم مـ ــدى رضـ ــا املستفيد ع ـ ــن الرعاي ـ ــة املقـ ــدمـ ــة له .
 -11تعزيـ ـ ـ ــز دور املمـ ــرض في الــرعايـ ــة واإلدارة .
 -12ع ــدم السـماح لألشخـ ــاص غي ــر املؤهلـ ــني علمـيا مبمارسـ ــة املهن ــة.
 -13احملافظة على حقوق املمرض وتوفير احلوافز املادية واملعنوية لـه .
 - 14احلف ـ ــاظ على حق ـ ــوق املم ــرض األنسـ ــانيـ ـ ــة واألجت ــماع ـي ــة وتوفي ــر السبــل لذلك
والدفاع عنه وحمايته .
 - 15دع ـ ـ ــم وأتـ ــاح ـ ـ ــة الفـ ـ ــرص للممرض ـ ـ ـ ــني للتـ ـطـ ــور والتدريـ ـ ـ ــب والتع ــلي ـ ــم املستمـ ــر .
 - 16تعريف املمرض في املؤسسة بحقوقه و واجباته الوظيفية وسياسات املؤسسة الفنية
واالدارية التنظيمية .
 - 17توفير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية للممرض مبا يضمن سالمته
الصحية وسالمة املستفيدين .
 - 18وضع األسس الالزمة لعمل املمرضني لفترات ال تزيد ع ــن املعــدالت املتعـ ــارف عليها .
 - 19أحت ـ ــرام كرامـ ــة املمــرض .
 - 20تعزيز تواصل املمرض مـ ــع نقابتـ ــه والتزام ــه بأنظمتها وقراراتــها وما يص ــدر عن ــها .
 - 21تعزيز دور املمرض في الرعاية الشاملة وتعزيز روح العمل اجلماعـي مع باقي اعضاء
الفريق الطبي.
 - 22أعـ ــالم النقــاب ــة ب ــأي حـ ـ ــوادث عرضي ـ ــة تتعلق بسـ ـ ــوء ممــارس ـ ــة املم ـ ــرض ملهنت ــه .
 - 23وضع أسس مناسبة لتقيي ــم إداء املمـ ــرض بشك ــل دوري حس ــب واجباته الوظيفي ــة .
 - 24وضع االسس والنظم الالزمة لضمان تقدمي الرعاية التمريضية واألمنة بأسلوب
علمي وبإحترام حلقوق االنسان وقيم ومعتقدات املستفيد .
 - 25وضع معايير للبحث والتعليم والتدريب الذي يجرى في املؤسسة مبا يضــمن سالمة
املستفيدين .
 - 26توفيــر األجهزة واملعدات و الوسائل الألزمة لتقدي ــم الرعاية التمريضي ــة السليم ــة
والكافية .
 - 27املراقب ــة املستمـ ــرة والتقييم للرعاية التمريضية املقـ ــدمـة للمستفي ــدين مـ ــن حيث
مقوماتها واسلوب تقدميها ونتائجها .
 - 28وضع أسس واضحة وتوفير مستلزمات التوثيق الدقيق للرعاية التمريضية مبا
يضمن خصوصية املعلومات وسريتها وإدارتها وحفظها وسالمة وصحة تناقلها بني أعضاء
الفريق الطبي لغايات مصلحة املستفيد العالجية .
 - 29توفير وسائل األتصال الفعال بني املستفيد واملمرض وأيض ًا بني املمرض وباقي أعضاء
الفريق الطبي واإلدارة .
 - 30وضع أسس واضحة لتوثيق األتصال بني أعضاء الفريق الطبي في احلاالت الضرورية.
 - 31توفير بيئة العمل األمنة للممرضني واملستفيدين وتطوير ومراقبة سالمتها وسالمة
املنشأة والقدرة على مواجهة احلوادث .
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 - 32احلفاظ على شروط بيئة العمل الصحية .
 - 33توفير كافة سبل و وسائل السالمة العامة للتخلص من املستهلكات في عملية الرعاية
التمريضية وتوفير القوى البشرية املختصة ومراقبة وتقييم ذلك بشكل مستمر ودوري .
 - 34االلتزام بكافة التشريعات العامة املتعلقة مبهنة التمريض التي تصدرهـ ــا السلطـ ــة
العامة

 - 3مسؤوليات مؤسسات التعليم :

 - 1تضمني مناه ــج التعليم التمريضي مسافات كافية حول أخالقيات املهنة .
 - 2تدريب الطلبة على املواقف والقضاي ـ ــا األخالقي ـ ــة في مم ــارسـ ــة املهنـ ــة .
 - 3تعزيز مفهوم حماية املستفيدعند الطلبة وتعريفهــم بأهمية حقـ ـ ـ ــوق املستفي ـ ـ ــد
وأحترام قيمه كرامته وخصوصياته .
ً
 - 4تطوير أساليب التدريس والتدريب لضمان تأهيل الطلبة معرفيا وفنيا تأهيال كافيا
ملمارسة املهنة  ،وتطوير املناهج مبا يتواكب مع املستجدات في التمريض و وضع األســس
التي تضمن تدريب الطلبة بإشراف متخصصني للحفاظ على سالمة املستفيدين
 - 5تعريف الطلبة بالنقابات وأهمية انتمائهم اليها و التزامهم بأنظمتها وشروط مزاولة
املهنة والقوانني واالنظمة التي تتعلق بذلك .
 - 6تضمني منهاج التعليم مفاهيم عن حقوق االنسان واملساواة والعدالة والقيم النبيلة
في ممارسة املهنة .
 - 7إجراء وتوثيق ونشر وتطبيق نتائج األبحاث لغايات تطوير املهنة ورفع كفـ ــاءة أداء
املمرضني.
 - 8ضمان أن تكون أعداد الطلبة ضمن حدود أمكانات الكلية للتدريس و التدري ــب وتوافـر
فرص التدريب في املستشفيات مبا ينسجــم مـ ــع املعايي ــر املعم ـ ــول به ــا واملتع ـ ــارف عليها .
 - 9توجيه الطلبة ألكتس ـ ــاب الشخصية املهنية للممرض .
 - 10أن يكون املـ ــدرس وامل ــدرب واملشـ ــرف على الطلبة قدوة و منوذجـا للطلبة في االلتزام
بأخالقيات املهنة وممارساتها .
 - 11تعري ـ ــف الطلبة بأهمية دورهم عند ممارستهم للمهنة كممرضني .
 - 12تعريف وتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع االجهزة و الوسائل التي تستخــدم
في الرعاية التمريضيـ ــة وخصوصي ـ ــات املستفيدين .

 - 4مسؤوليات الممرض و الممرضة تجاة مهنة التمريض:

تشمل مسؤوليات املمرض تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والتأهيل وتخفيف املعاناة
ويتطلب ذلك :
 - 1أحترام حقوق االنسان وحق احلياة والكرامة ومعاملة االخرين باحترام .
 - 2أحترام حقوق وخصوصية املستفيد ومراعاة مشاعـ ـ ـ ــره ومشاعـ ـ ــر ذويه .
 - 3تقدمي الرعاية التمريضية النوعية للمستفيد بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه
وعقيدته ودينه وثقافته وعجزه ومرضه وعمره وفكره وإنتمائه السياسى وحالته

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

17

النقابة العامة للتمريض

ميثاق أخالقيات مهنة التمريض المصري

األجتماعي ــة وبغض النظ ــر عن املوقف الشخصى للممرض من ذلك املريض وعالقته به .
 - 4تقدمي اخلدم ـ ــات التمريضية فى إطار مهن ــى وظيفــى لألف ـ ــراد واملجموعـ ــات واألس ــر
واملجتم ـ ـ ــع والتنسـي ـ ــق والتـ ـعـ ــاون مـ ـ ـ ــع الزم ـ ـ ـ ــالء الع ــاملـ ــني .
 - 5التحلى بأخالقيات املهنة اميا كان موقع وطبيعة الــعم ــل.
 - 6الظهور مبظهر مهنى الئق خالل تأدية العمل وفى حياته الشخصية وأوقاته اخلاصة .
 - 7األمانة فى توثيق املعلومات ونقلها الى املعنني من أعضاء الفريق الطبى بسرية تامة.
 - 8عدم التردد فى أبالغ ادارة املؤسسة عن أى حدوث عرضية تصدر عنه او عن اآلخرين
او تلك التـ ــى يتوقعه ـ ــا .
 - 9ع ـ ــدم كش ـ ــف اسرار املريـ ــض إلى اآلخري ـ ــن من غير املعنني بتقدمي الرعاية الصحية .
 - 10تطوير كفاءتـه العلمية والفنية فى ممارسة املهنة.
 -11الدفاع عـ ـ ــن حقوق املستفيد وسالمة الرعاية التمريضي ـ ــة وبيئة العمـ ـ ــل .
 - 12حسن االستماع إلى املستفيد وأخذ كالمه وتعبيراته على محمل اجلدي ــة .
 - 13أن يتحمل املريض وذويه وأن يسيطر على حالة التوتر والدفاع عن املهنة وحسن
األنتمـ ـ ـ ــاء إلى النـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة واملؤسـ ـ ــسة التى يعم ـ ـ ـ ــل لدي ـ ــها .
 -14االلتـ ـ ـ ـ ــزام بالتشريعـ ـ ــات املتعلق ـ ـ ــة باملهنـ ـ ــة وممارسته ــا .
 - 15األلتزام بالنظم األدارية فى املؤسسة التى يعمل لديها .

 – 5مسئوليات المستفيد وذويه :
 .1أحترام بيئة العمل والعاملـني .
 .2احملافظ ـ ـ ــة عل ــى ممتلكـ ـ ــات املؤسـ ــسة وع ـ ــدم املس ــاس ب ـه ــا .
 .3األلتزام باملراجع اإلدارية فى حالة حدوث قضايا أخالقيـة .
 .4تقدمي املعلومـ ــات الصحيـ ــة والدقيق ــة والواضحة عن شكوى املريـ ــض وآالم ــه احلالي ــة
وأمراضه السابقة وعاداته الصحية واألدوية التى يتناولها إن وجدت ودخوالته السابقة
ً
كامال.
إلى املستشفيات ومراجعات األطباء وتاريخه املرضى
 .5السؤال عن أى شئ غير واضح بالنسبة له وتكرار السؤال عند احلاجة ليتمكن من
تقدمي اإلجابة على أسئلة املمرض بشكل صحيح .
 .6إبالغ املمرض وأعضاء الفريق الطبى عن إستعداد املريض وإمكانية التب ـ ــاع اإلرشـ ــادات
واإللتزام والقبول بها وعن عدم قدرته على أتباع أى من اإلرشادات .
 .7اإللتزام بنظم العمل فى املؤسسة الصحية التى يتوجة إليها املريض او متلقى اخلدمة
وأحترامها ومراعاة ظروف العمل .
 .8مراعـ ـ ـ ــاة إحتياجـ ـ ـ ــات املرض ـ ـ ــى األخري ـ ــن وعـ ــدم القيام بأعمال تزع ــج باق ــى املرضى .
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الفصل الثالث
أخالقيات الرعاية التمريضية
مكونات الممارسة التمريضية األخالقية
• مواصفات الرعاية التمريضية األخالقية .
•عوامل تؤدى إلى رعاية تمريضية غير سليمة .
• حقوق المريض .
•الصفات التي يجب أن يتمتع بها الممرض فى
ممارسته للمهنة .
• حقوق الممرض والممرضة .
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أخالقيات الرعاية التمريضية
مكونات الممارسة التمريضية األخالقية :
 .1تشـ ــريعـ ـ ــات م ــمارسـ ـ ـ ـ ــة امله ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة
 .2نظم العمل الداخلية في املؤسســة
 .3اإلدارة والتـ ــوجي ـ ـ ــه والرقابـ ــة الف ـعـ ــالـ ـ ــة والتـ ـعـ ــاون بني أعض ـ ـ ــاء الفــريـ ـ ـ ــق الص ـح ـ ـ ــى
 .4بيئة العمل املناسبة
 .5كفاية املصادر
ً
تأهيال تعليميا وتدريبيا كافياً
 .6املمـ ـ ــرض املتمتع بالصفات األخالقيـ ــة املهنيــة واملؤهـ ــل

مواصفات الرعاية التمريضية االخالقية :
يج ـ ــب على املم ــرض أن يقـ ــدم الرعاي ــة التمريضية إلى املري ــض و املستفيــد باملواصف ــات
التالي ـ ــة جميعها :
 .1أمن ـ ــة
 .2كافية
 .3تلبـ ــى أحتياج ـ ــات املريـ ــض األنساني ـ ــة وحتاف ـ ــظ علـ ــى ك ـ ــرامت ـ ــه األنسانية .
 .4تلبى أحتياجات املريض الصحية حسب حالته املرضية أو حاجته من اخلدمة الصحية.
 .5صحيحة وتتفق مع الرعاية الطبية وتكملها وال تتعارض معها .
 .6موثقـ ـ ــة توثي ــقا صحي ــح ًا وصادقـ ــا فى مل ــف املريـض و تلك السجالت أو امللفات املقررة
في املؤسسة .
 .7رعاية جدية وتقدم بحذر شديد دون إستهتــار أو عدم إهتمام وتدرك املخاطر املتوقعة
ف ــى ح ــال حصـ ــول اخل ــطا فى تقديـ ـم ــها .
 .8رعاية قائمه على املعرفة والدراية التامة من قبل املمرض باإلجـ ــراء الذى سيق ــوم بـه
واملريض الذي سيقدم له الرعاية والوسائ ــل واملواد التي سيستخدمها دون مغامــرة أو بناء
على توقعات او مجهول .
 .9أن تقدم الرعاية فى الوقت احملدد لها وأن تستغرق املدة الصحيحة الالزمة لتقدميها .
 . 10أن يتـ ــم تعريف املريـ ــض بهذه الرعايـ ـ ــة والغايات منها.
 . 11عدم توجيه اللوم للمريض وعدم التقصير معه اذا لم يلتزم املريض سابقا بالتوجيهات
الصحية التى قدمت له لنفس الرعاية املقدمة حالي ًا.
 . 12احل ـ ــرص على حتقيـ ــق الرضـ ـ ــا لدى املري ـ ــض أو املستفيـ ــد من تقديــم ه ــذه الرعايــة
 . 13احلف ـ ــاظ عل ــى نوعيـ ــة الرعايـ ـ ــة مهما تطلب ــت حالة املريـ ــض تك ـ ــرار هـ ــذه الرعايــة.
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عوامل تؤدى الى رعاية تمريضية غير سليمة :
تنتج الرعاية التمريضية غير السليمة (أى غير األخالقية ) عن عدة عوامل وعلى
الرغم من ذلك فأنه على املمرض أن يسعى ملعاجلة تلك العوامل وكذلك التغلب عليها من
خالل إبداعه فى إداء مهامه إال ان مثل هذه العوامل ينبغى أن يعمل كل معنى بها على
معاجلتها وعدم التخلى عن دوره ومن هذه العوامل :
 .1غياب التشريعات املتعلقة باملمارسة ونظم تقدمي الرعاية
 .2اإلدارة غير الفعالة وضعف الرقابة والتوجيه من قبل املؤسسة ونقص الرضا الوظيفى
عند املمرض .
 .3سوء حل املشكالت
 .4عدم وضوح املرجعيات اإلدارية
 .5تدنى مستوى التعاون بني أعضاء الفريق الطبى على مستوى املؤسسة
 .6غياب مشاركة املمرضني باإلدارة
 .7بيئة العمل غير املناسب ـ ــة وع ـ ـ ــدم كفايـ ـ ــة املصادر
 .8عدم كفاءة املمرض العلمية و املعرفية و التطبيقية
ً
ً
تأهيال علمي ًا كافيا وغير مهنني بتقدمي الرعاية
 .9السماح ملمارسني غير مؤهلني
التمريضية ونقص التخصصات وعدم توفير التعليم املستمـ ـ ــر للممرضني .
 . 10أعتبار تقدير املمارسة األخالقية يرجع إلى وجهات النظر الفردية للممرض مما
يؤدى بها إلى أجتاهه نحو األجتاه السلبى نتيجة لعوامل مثل عبء العمل الكبير أو عدم
الرضا الوظيفى .

حقوق المريض :
 .1حق احلصول على املعلومات املتعلقة بحالته املرضية وعالجه
 .2حق احلصـ ــول على معلومـ ــات دقيقـ ــة عن حالت ــه الصحي ــة ليستطي ـ ــع فهمها بسهولة
وليتمكن من املشاركة فى أتخاذ القرار عن خطة عالجه واملــواد واألدوات واملهني ــني الذين
سيشاركون فيها
 .3حق األختيار فيما يتعلق بخطة عالجـ ــه وامل ــواد واألدوات واملهني ــني الذين سيشاركون
فى رعايته
 .4حق الوصول إلى خدمات املعاجلة املستعجلة والطارئة وتلقيها بدون أى تأخير واحلصول
على التشخي ـ ـ ــص الدقي ـ ــق حلالتـ ــه واملعاجلـ ــة الفعالـ ــة
 .5حق تلقـ ــى الرعاية بدون متييز لدينه أو عرقه أو جنسيته أو عمره أو طريقة دفعه
لتكاليف املعاجل ــة أو حالته املرض ـ ــية أو حالته الصحية العقلية واجلسدية أو االدراكية .
 .6حق اخلصوصيـ ــة والسـ ــرية على أسراره الصحي ــة وغيــرها وحفظ املعلومات في ملفات
خاصة وأن ال يطلع عليها غير إعضاء الفريق الصحى املعنيني .
 .7حق تلقى الرعاية باهتمام واحترام
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 .8حق تلقى الرعاية من ممارسني مؤهلني ومختصني
 .9حـ ـ ـ ــق املعرف ـ ــة بحقوقـ ــه ومسؤولياته .
 . 10ح ـ ـ ــق املعرف ـ ــة بأسمـ ــاء املمرضـ ـ ــني وأعض ـ ــاء الفريـ ــق الطب ـ ــى الذى يقــوم بالرعاي ـ ـ ــة
الصحيـ ـ ــة له .
 . 11حق املعرفة و الوصول إلى كاف ـ ــة املعلومـ ــات اخلاص ــة به في الوثائـق وامللفــات الطبية
اخلاصة به وتشخيص مرضه واإلجراءات التمريضية التى ستجرى له إال إذا كانت هناك
دواع طبية حتول دون ذلك شريطة أن يقررها الفريق الصحى لغايات مصلحـة معاجلت ــه .
 . 12حـ ــق احلصـ ــول علـ ـ ــى الرع ــاي ـ ــة ذات النوعـي ـ ـ ــة العالي ـ ــة مبعاييـ ــر مهنـي ـ ــة عاليـ ـ ـ ــة .
 . 13حق الرفض الى إجراء متريضى وأى دواء له ويجب أقناعـة بض ــرورة الع ــالج وأهمي ــة
االجراءات التمرضية
 . 14معرف ـ ــة وطل ــب اخلدم ــات الطبــية والشخصي ــة املتوفرة فـي املؤســسة حس ــب حالتـة.
 . 15رفض أو قبول تعرضه للمشاركة فى األبحاث التى جترى له داخل املؤسسة الصحيــة .
 . 16أستمرارية الرعاية التمريضية له داخل وخارج املستشفى .
 . 17معرفة األنظمة والتعليمات العامة في املستشفى .
 . 18احلـ ــق فى سالمة تقييم املعاناة وخصوصا « االلم » الذى يشكو منه املريــض وتخفيف
هذه املعاناة ومعاجلتها ومعاجلة املرض ومسبباته وفق األصول املتعارف عليها
 . 19احلق فى املعرفة التامة عن أسباب واهداف نقله من مك ــان إلى أخ ــر داخــل املستشفى
وعند قرار إخراجه أو نقله من املستشفى إلى مكان أخر .
 . 20احل ــق فــي معرف ــة بيئة املستشفى التي يتواجد فيها مصادر اخلطر ووسائل السالمـة
العامة وأن تكون بيئة أمنة و مناسبة .
 . 21احلق فى األتصال مع املمرض وأعضاء الفريق بلغة واضحة ومفهومة لديه و بوسائل
سهلة واحلصــول على أجابات االسئلة التي يرغب بها ومعرفة وس ــائل األتصال بينه وبــني
املمرض خصوص ًا للحاالت الطارئة
الصفات التى يجب ان يتمتع بها الممرض فى ممارسته للمهنة :
 .1الصـ ــدق واألمانــة
 .2دماثـ ــة األخـ ـ ــالق
 .3احلفاظ على املظهر العام واأللتزام بزى العمل
 .4البشاشـة والكياسـة
 .5اجلـ ـ ــد واملث ـ ــابـ ـ ـ ـ ــرة
 .6أحتـ ـ ــرام حقـ ـ ـ ـ ـ ــوق األخري ـ ـ ــن
 .7أمتالك مهارات األتصال املهنى
 .8احملافظة على املواعيد
 .9الضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير اليـق ـ ـ ــظ
 . 10حتمل املسؤولية
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 . 11الثقـ ــافـ ــة العـ ــامـ ــة
 . 12الـ ــرحـ ـم ــة
 . 13الطموح وتط ــويـ ــر ال ــذات
 . 14احلـ ـف ــاظ عل ـ ــى االسـ ـ ــرار
 . 15الثقــة واالعتــزاز بالنفـس
 . 16الكفاءة العلمية والعمليــة
 . 17الـدقــة فى القـ ــول واالداء
 . 18ترويـ ــض الص ــوت
 . 19ال ـ ـ ـق ـ ــدوة للـ ـغـ ــير
 . 20حســن االستماع لالخرين

حقوق الممرض والممرضة:
للممرضني واملمرضات حقوق مهنيـ ـ ــة وأنساني ـ ــة وكذلك حقـ ــوق وظيفية من أجل توفي ــر
املمرض املناسب لتقدمي الرعاية التمريضية الصحيحة للمرضى واملستفيديــن واملجتمـع
وتشمـ ــل ه ــذه احلقوق ما يلى :
 .1وجـ ــود تشريعات العمل الواضحة والتى تساعد املمرض ملعرف ــة مسؤولي ــاته وواجباته
الوظيفية واملهنية
 .2مع ـ ــرف ـ ــة حقوقـ ـ ــه وواجبـ ـ ــات ـ ــه وسياسـ ــات وانظم ـ ـ ـ ــة املؤسس ــة التى يع ـم ـ ــل لـديـ ـه ـ ــا .
 .3أن تكـ ــون بيئة العمـ ــل امن ـ ـ ــة وتتوافـ ـ ـ ــر فيها سب ـ ــل احلماي ـ ــة الصحي ــة .
 .4تواف ـ ـ ــر املراجع اإلدارية والفني ـ ـ ـ ــة التمريضي ـ ـ ــة الواضحـ ـ ـ ـ ــة وامليسـ ــرة .
 .5توفير األستقاللية اإلدارية للممرضني املرتبطة باملرجـ ــع اإلدارى األعلى فى املؤســسة
أواملستشفى أو القطاع
 .6حق املم ــرض فى أن يكون قد تلقى التعليم التمري ــضى فى اجلامعـ ــات أو الكليات املؤهلة
للتعليم بأعلى جـ ــودة علمي ــة .
 .7ح ـ ــق املمرض فى متــابع ـ ــة التحصيل العلمـ ـ ــى األكادميى
 .8أتاحـ ــة الف ــرص ـ ــة ل ـ ــه للمش ـ ــارك ـ ــة فى العمـ ــل النقاب ــى املهنـ ــى وت ـع ــزيـ ــز تواص ــله مـ ــع
النقابة والتزامه بأنظمتــها وقراراتها وما يصدر عنها
 .9حق املمرض فى احترام كرامته
 . 10حق املمرض في توفير الظروف األجتماعية واألقتصادية اجليدة في حياته اخلاصة
واملشجعة للعمـ ــل والتى تلبى احتياجاته مبستوى كرمي
 . 11توفير فرص التعلي ـ ـ ــم املستمر والتشجيع عليـ ــها ومتكني املمرض مـ ــن املشــاركـ ــة فيها
 . 12توفير سبل العمل املناسبة للممرض انسانيا و وظيفيا
 . 13احلفاظ على قيم املمرض ومعتقـ ــاداتـ ــه واحترامـ ــها
 . 14ت ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــير االمـ ـ ــن ال ـ ــوظ ــيفـ ـ ــى وخلـ ـ ـ ــق حالـ ــة االستق ــرار للممـ ـ ـ ــرض فـ ــى وظيـ ــفت ـ ــه
 . 15ال ـحـ ـفـ ـ ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى خص ـ ـ ــوصي ـ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـمـ ـ ـ ــرض الشخ ـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والوظيـ ـ ـف ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وعـ ــدم املسـ ـ ــاس او الت ـ ــدخـل في ـ ـهـا اال بح ـ ــدود ما يتعلـ ــق بالعمـ ـ ـ ـ ــل
 . 16توفيـ ــر سبل الراحة وعدم أجهاد املمرض مبا يجعـل ـ ــه غير قادر على توفير الرعايــة
التمريضية املناسبة للمرضى
 . 17عدم طلـ ــب مهام ال تتعل ـ ــق بخبــرات املمـ ــرض أو واجبات ـ ـ ــه املهنية وذلك حفاظا على
نوعية الرعاية املقدمة للمريض
 . 18ع ــدم أشغ ــال املمـ ــرض بواجبـ ــات غير متريضية
 . 19األهتم ـ ــام برضـ ــا املم ــرض عن ظروف عملـه وحقوقه وقياس مدى رضاه بشكل دورى
والعمل على حتقيق اعلى درجات الرضا لديه
 . 20حق املمرض في ابداء الراى وتقدمي األقتراحات لغايات حتسني وتطوير نوعية
العمــل
 . 21ح ـ ـ ــق املمــرض ف ـ ــى تول ــى املهـ ــام االدارية
 . 22توافر احلوافز املادية واملعنوية للممرض
 . 23وجــود فرص التطوير والتدريب بشكـ ــل ع ــادل بني املمرضني وبني املمرضني وزمالئهم
من باقى املهن
 . 24توفير الرعاية الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية للممرض مبا يضمن سالمته
وسالمة افراد اسرته الصحية
 . 25تعزيز دوره فى الرعاية الشاملة وتعزيز روح العمل اجلماعى مع باقى اعضاء الفريق
الطبى من زمالئه
 . 26حـ ـ ـ ــق املم ـ ــرض فــى توافـ ـ ــر االجهـ ــزة وامل ـ ــعدات والوسـ ـ ـ ــائ ــل الالزمـ ـ ـ ــة الداء عمـل ـ ـ ــه
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الفصل الرابع
الخصائص األخالقية لعالقات الممرض المهنية
• الممــــــرض وزمالئه .
•الممرض والممارسة .
• الممــرض والمهنــة .
• الممرض والمجتمع .
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الخصائص األخالقية لعالقات الممرض المهنية :

-1
-2
-3
-4
-5

املمــرض واملستفيــد .
املمـ ـ ــرض وزم ــالئ ــه .
املمـ ــرض واملمارس ــة .
املـم ـ ـ ـ ــرض وامل ــهنـ ــة .
املـمـ ــرض واملجتم ــع .

 - 1الممرض والمستفيد :
للمريض حق تلقي الرعاية التمريضية وهو آمن ومطمئن و يشعر بالرضا  .كما أن املريض
غير مسؤول عن حتديات العمل وحقوق املمرض املهنية إذا كان املمرض يشع ــر أنه يعانـ ــي
من حتديات كبيرة في العمل وأنه ال يتلقى حقوقه املهنية كاملة  .أذ ان تلك التحديات هي
ليست من صنع املرضى ،كما أن شعور املمرض بانتقاص حقوقه املهني ــة في بع ــض احلاالت
هي ليست مسؤولية املريض  ،بل أن املرضي يكونون دائما مؤيدين للممرضني وحقوقهم
واملرضى هم اكثر من يشعـ ــر بالتحديات الت ــي يواجهها املمرض ـ ــون في عملهم .
وتتلخص أهم الضوابط األخالقية التي تنظم عالقة املمرض باملستفيد في ما يلي :
 - 1تقدمي الرعاية التمريضية الكافية كما ونوع ًا وحتمل املسؤولية الكاملة عند القيام
بأي عمل متريضي.
 - 2مراعاة األولويات عند تقدمي الرعاية التمريضية على أس ــاس مهني للمستفيد
الواحد أو ملجموعة من املستفيدين .
 - 3التعامل مع املستفيد بوصفه أنسان ًا منفرد ًا بغض النظر عن جنسه وعمره ودينه
وعرقه ومستواه التعليمي أو االجتماعي أو األقتصادي أو معتقده السياسي أو تشخيصه
املرضي أو ايه سمات شخصيه له .
 - 4أطالع املستف ـ ــيد أو من يسميــه من مقربيه على التشخيص التمريضي حلالته بهدف
أشراكه في اتخاذ القرار بالرعاية التمريضية املقدمة له وذلك حسب حالة املريض .
 - 5أطالع ولـ ــي االم ـ ــر او القريب املباشرللمستفيد( املريـ ـ ــض )على التشخي ـ ــص التمريضي
حلالته أو أشراكه في إتخاذ القرار بالرعاية التمريضية املقررة في حالة كون املستفيد
غير قادر على إتخاذ القرار ( قاصر على أو في غيبوبة أو غير قادر عقليا أو نفسيا  ..الخ)
 - 6حف ــظ كرام ــة املستفي ــد و أس ــراره وخصوصياتــه وحقوقه وممتلكاته .
 - 7مساع ــدة املري ــض احملتض ــر وأسرته على التأقلم مع مرحلة األحتضار و األستمرار في
تقدمي الرعاية التمريضيـ ـ ــة له كغـ ــيره م ـ ــن املرض ـ ـ ــى مع مراعاة إحتياج ـ ــاتـه األضافية .
 - 8مراع ــاة حرم ــة امليـت كحرمة احلي مبا يتناسب مع معتقده الديني وتقاليد املجتمع .
 - 9االلت ـ ــزام مببـ ــادئ السالم ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ــام ـ ــة عند تقـ ـ ــديـ ـ ــم الرعـ ـ ـ ـ ــايـ ــة التم ـ ـ ــريضي ـ ـ ـ ــة .
 - 10الدفاع عن حق ـ ــوق واهتمامات ومصالح املستفي ــد .
 - 11التعـ ـ ــاون مـ ـ ــع الزمـ ـ ـ ــالء وأعض ـ ـ ــاء الفريـ ــق الصح ـ ــي وتقديـ ــر دوره ــم فيم ــا يخ ــص
املستفيد ومصلحته
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 - 2الممرض وزمالئه :
 .1املمرض يبني ويحافظ على عالقة تعاون مع زمالئه في املهنـة والعم ــل ملصلح ـ ــة املرضى
واملؤسسة التي يعملـ ــون لديها وملصلح ــة مهنـ ــة التمريض .
 .2املمرض يتخذ األجراءات املناسبة حلماية املستفيد عندما تتهدد صحته من قبل
عامـ ـ ــل أخــر أو اي إنسان أخر .
 .3األحـ ـ ــترام املتبـ ـ ـ ـ ــادل وحسـ ـ ــن التخاط ـ ـ ــب والتعام ــل .
 .4التوجـيـ ـ ـ ــه واإلرش ـ ــاد والنصيحـ ـ ـ ــة .
 .5تقبل التوج ــيه واإلرشـاد والنصائح .
 .6تبادل املعرفة العلمية واألفادة واألستفادة من اخلبرات .
 .7املس ـ ــاع ـ ــدة م ـ ــن أج ـ ــل مصلـ ـحـ ـ ـ ـ ــة املـ ــرض ـ ــى و العـ ـ ـمـ ـ ــل .
 .8إحترام التسلسل اإلداري ومسؤولياته ومسؤوليات زمالئه.
 .9التشارك في تقدمي الرعاية وفق األدوار احملددة حسب اإلصول املهنية ونظام العمل
في املؤسسة .
 . 10التفويض والتكليف إلى الزمالء املختصني أو املؤهلني للمهمة.
 . 11قبول التفويض والتكليف من الزمالء .

 - 3الممرض والممارسة :
 .1املمرض يتحم ـ ــل مسؤولي ـ ــة شخصية ملمارست ــه التمري ــض و احملافظة على الكفاءة من
خالل التعليم املستمر .
 .2املمرض يحافظ على حالته الصحية وال يعرض نفسه للخطر وال يتناول أي أدوية
محظورة وال يستخدم أدوية وعالجات و وسائل عالج املرضى لنفسه أو لغير املرضى
املخصصة لهم .
 .3املمرض مييز ويقدر جيد ًا كفاءته وقدرته على القيام بأي إجراء متريضي ضمن
الرعاية الشاملة التي يقدمها لكل مريض ومستفيد .
 .4املمرض وفي جميع األوقات يحافظ على معايير األداء الشخصي والتي تنعكس إيجابي ًا
علـ ــى املهن ــة وثقـ ــة املجتم ــع به ــا .
 .5املمرض وفي تقدميه الرعاية يتأكد من أستخدام التقنيات و الوسائل العلمية املتقدمة
والتي تنسجم مع سالمة وكرامة وحقوق االنسان .
 .6املمرض يحافظ على ممتلك ـ ــات املؤسس ــة التي يعمـ ــل لديها وعل ــى اسرارهـا ونظم
العمل فيها .

 - 4الممرض والمهنة :
 .1املمرض يتولي القيام بالدور االكبر في حتديد وتطبيق معايير مقبولة للممارسة
التمريضية امليدانية واإلدارة والبحث والتعليم التمريضي.
 .2املمـ ـ ــرض لـ ــه دور فـ ـ ـع ـ ــال ف ـ ـ ــي تطويـ ـ ـ ـ ــر املع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة املهني ـ ــة املستنـ ـ ـ ــده الي البح ـ ــث .
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 .3األسه ـ ـ ــام فـ ـ ــي تطوير اإلداء املهنـ ـ ــي عن طريـ ــق تطبيـ ــق علـ ــوم التمري ـ ــض احلديثة .
 .4تطوير الـ ــذات وذلك باملشارك ـ ــة فـ ـ ــي الندوات واملؤمت ــرات العلم ــية والتعلي ــم املستمـر .
 .5الظهـ ــور مبظه ــر مهن ــي الئ ـ ــق .
 .6عـ ــدم القيـ ــام بأي أعمـ ـ ــال تسـ ــئ للمهن ـ ــة خ ـ ـ ــالل عملــه وف ـ ــي حي ــات ـ ـ ــه الشخ ــصيــة .
 .7املشاركة بأبحاث علمية متطورة من أجل زيادة البنية والثروة املعرفية لعلوم التمريض.
 .8املشاركـ ــة في العمـ ــل النقابي والعمـ ــل على التحسـ ــني املستمـ ــر ملستوى املهنة االجتماعي
واألقتصادي .
 .9التعـ ـ ــاون مـ ـ ــع الزم ــالء وجمي ــع أعضـ ـ ــاء الفري ـ ــق الصح ـ ــي مل ـ ــا في ـ ــه مصلحـ ــة املهن ـ ــة .
 . 10مراعـ ــاة معايير السلوك الشخصي التي تنسجم مع قيم املجتمع عند تقدمي الرعاية
التمريضية .
 . 11األلتـ ـ ــزام بالقـ ــوان ـ ــني واألنظمـ ــة ومقـ ــاييـ ــس الع ـ ـمـ ــل املعتمدة وأخالقيـ ـ ــات املهن ــة .
 . 12التعامـ ــل ب ـ ــروح الثقـ ـ ـ ـ ــة والدع ـ ــم املتبادل ومراعـ ــاة احلقـ ــوق اجلماعي ـ ــة للفـ ــريـ ــق .
 . 13الدفـ ــاع عن مهنة التمريض والزمـ ــالء املمرض ــني .
 . 14الدف ـ ــاع عـ ــن النقابـ ـ ــة وحـ ـمـ ــايتـ ــها وخ ـ ــدمت ـهــا .

 - 5الممرض والمجتمع :
 .1حتسني وتهيئة البيئة االجتماعية التي تقدم فيها الرعاية التمريضية مبا فيها حقوق
األنسـ ــان والقي ـ ـ ــم والع ـ ـ ــادات واملعتق ـ ــدات الروحيـ ـ ــة للمستف ـ ــيد وأسـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــه واملجــتمـ ــع .
 .2املمرض يشارك املجتمع املسؤولية في إنش ــاء ودعـ ــم األعمال لتلبيـ ــة أحتياجات أفراد
املجتمع الصحي ـ ــة واالجتماعيـ ــة وخص ـ ــوصا األف ـ ــراد املعرضـ ــني للمشكـ ــالت الصحيـ ـ ــة .
 .3املمرض يشارك في املسؤولية حلماية البيئة الطبيعيـ ــة واحملافظ ــة عليها م ــن التراجع
والتلوث والتأكل او االنحسار والدمار .
 .4اإلسهام في تلبية حاجات املجتمع الصحية املختلفة وذلك عن طريق الوقاية من املرض
وحتسني الصحة وإدامتها وتقدمي الرعاية الصحية للمرضى .
 .5مراعاة األعراف والعادات والتقاليد املتبعة في املجتمع احمللي أثناء تلبية احتياجاته .
 .6حمايـ ــة املجتمـ ــع م ــن ممارسي املهنـ ــة الذيــن ال يتمتعـ ــون بالكفاية العلمي ـ ــة والعملية
الالزمتني.
 .7نشر الوعي لصحـ ــي وتقديـ ــم املشـ ــورة لفئات املجتمـ ـ ــع املختلف ــة وتصحيـ ــح املمارسات
اخلاطئة املتعلقة بالصحة .
 .8ع ـ ـ ــدم أستغ ــالل املعـ ــرف ـ ــة املهنية فـ ــي أعم ـ ــال مخـ ــالفـ ـ ــة للقوان ــني ونظـ ــم املج ـتـمـ ــع .
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