
 أخالقيات ههنة التوريض
وتعرف بؤنها دراسة للفلسفة التً تتعامل مع   Ethicsاالخالق 

ألعمال والعواقب االخالقٌة , التمٌٌز بٌن الحق والباطل

 .االشخاص والمجتمع

 

 .هو كل ما ٌتعلق بالصواب والخطؤ من الفعل – Moralsاالخالق 

ولكن ما , ولٌس بالضرورة ما هو العمل أو الدٌن أو القانون

 .  كٌف ٌنبغً ان ٌتصرف البشر...االخالق التً تقوم بها 



  Professional ethics and nursing: الوهنية والتوريض  االداب

 :المهنٌة والسلوك المهنًاآلداب 

بداٌة ٌجب توضٌح معنى المهنة   
Profession   ًوما هً المتطلبات الت

ٌجب توفرها فً اي مجموعة تقدم 

خدمات للمجتمع  مثل مهنة التمرٌض 
  Vocation.الحرفة وتمٌزها عن 



 :تعريف اخالقيات ههنة التوريض

هً القواعد االخالقٌة االٌجابٌة المتعلقة 

بالرعاٌة التمرٌضٌة وسلوك اداء الممرضٌن 

للقٌام بمهام المهنة وتحقٌق اهدافها االخالقٌة 

وال تتعارض مع القٌم والمبادئ والمعتقدات 

وتحدد العالقة , واالعراف السائدة فً المجتمع

المهنٌة بٌن الممرضٌن وباقً اعضاء الفرٌق 

 .الصحً



 :هذي استحقاق اية حرفة الى تصبح ههنةلقياس هناك هؤشرات 

 .تقدٌم خدمات حٌوٌة للفرد والمجتمع (1

تمتلك علم خاص بها اي لها نظرٌات تبنً علٌها  (2

 .تقدٌمهاخدماتها وطرق 

 .اجراء بحوث ودراسات لتطوٌرها مهنٌا (3

 .تتطلب استخدام عملٌات فكرٌة وذكاء ولٌس ٌدوٌا فقط (4

 .لدٌها تعلٌم جامعً وتعلٌم عالً (5

تمتلك تنظٌمات نقابٌة او جمعٌات تضع تعلٌمات  (6

وتحسٌن نوعٌة عمل الممارسٌن للمهنة ومواصفات للخدمة 

 .المهنةوضمان حقوقهم واٌضا تساهم فً وضع آداب 



 :هل التوريض ههنة

بفضل فلورنس ناي تنكٌل انتشر التمرٌض وبعد عهدها ارتفع 
أما دخول   Technical Nursingالى مرتبة التقنٌة  

كان فً   Professional Nursingالتمرٌض مرحلة المهنٌة 

حٌث كانت اول دراسة جامعة  اورباأمرٌكا عندما انتقل من 

 .فً جامعة كولومبٌا 1910للتمرٌض عام 

ان دور التمرٌض هو تقدٌم الرعاٌة للفرد والمجتمع فً حالت 

وتشمل هذه الرعاٌة المعرفة والمهارات , الصحة والمرض

االخالقٌة فً تقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌة ضمن اطار منظم من 

 .السٌاسات فً المنشآت الصحٌة او موقع العمل

 



 :تشمل اخالقٌات مهنة التمرٌض •

 مبادئ -1•

 مفاهٌم -2•

 قٌم  -3•
 



 هبادئ أخالقيات ههنة التوريض
االلتزام  بعمل كل ما هو ( : االٌجابٌة)  Fidelityاالخالص   (1•

 .جٌد ومفٌد

االلتزام بتجنب عمل  : Non Maleficenceعدم االٌذاء  (2•
 .مإذي لمتلقً الخدمة

تقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌة حسب حالة  :  Justiceالعدالة     (3•
المرٌض بصرف النظر عن النوع والسن والجنس والجنسٌة 

 .وغٌرها.... والعرق

ان ٌكون الدافع الى العمل هو  : Autonomyاالستقاللٌة (4•
من اختٌار  وتمكٌنةو احترام المرٌض  بالمسإلٌةالشعور الذاتً 
 .طرق الرعاٌة

بقول الحقٌقة وتجنب الكذب ومخادعة  االتزام: الصدق  (5•
 .االخرٌن

 .حماٌة حقوق المرٌض نٌابة عنه : Advocationالدفاع   (6•



 :هفاهين أخالقيات التوريض
 :ولها خاصٌتان هما: المساءلة -1•

عن اي استفسار ٌتعلق بما االجابة وهً قدرة الممرض على : االجابة ( أ•

 .ٌقوم بة من مهام واجراءات

وهً قدرة الممرض على تحمل مسإولٌات عملة اتجاه كل : المسإولٌة ( ب•

 .مرٌض ٌقدم له الرعاٌة

 :وٌشمل: التعاون  -2•

 .المشاركة الفعالة مع االخرٌن - أ•

 .المشاركة فً وضع نظم الرعاٌة التمرٌضٌة - ب•

 .  القدرة على تقبل رأي االخرٌن واالستماع الى توجٌهاتهم ونصائحهم - ت•

 : الرعاٌة   -3•

تقدٌم الواجبات المحدد فً مجال العمل ولكل مستفٌد وفق لما ٌحتاجه ووفقا •

 .للتوصٌف الوظٌفً لكل فئة



  :القين في أخالقيات الوهنة

التؤثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة على تنمٌة 

 :القٌم االخالقٌة

للعائلة واالصدقاء ) وهناك دور كبٌر 

والدٌن والرقعة الجغرافٌة التً ٌعٌش 

علٌها الشخص والمدرسة ودخل 

 (.الخ...االسرة



 :الصفات الشخصية والقين الوهنية في علىم الوهنة
 :ومن أهم القٌم فً مهنة التمرٌض

 .احترام الممرض الحتٌاجات المستفٌد وقٌمة وثقافته  -1

 .تقبل حقوق المستفٌد فً االختٌار فٌما ٌتعلق بتلقً الرعاٌة  -2

 .تعزٌز وتقدٌم رعاٌة متمٌزة لكل الناس -3

االحتفاظ بسرٌة المعلومات التً ٌحصلون علٌها فً اطار  -4
العالجٌة  لالغراضوٌستخدمونها عند الحاجة للمشاركة , مهنً 

 .  ولسالمة الفرد

 .الحرص على سالمة المستفٌد وتقدٌم الرعاٌة أآلمنة له  -5

ضمان وتحمل المسإولٌة والمسائلة المتعلقة بالعناٌة   -6
 .التمرٌضٌة

العمل على توفٌر البٌئة االخالقٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  -7
 للمستفٌدٌنالصحة تحسٌن التً تساعد على 


