
 :أدوار الممرض المهنية

 :  وهً   Care providerمقدم للرعاٌة  -1

التً تتناول االحتٌاجات المادٌة االنشطة تنفٌذ  •
والتنموٌة واالجتماعٌة والثقافٌة , والنفسٌة, 

 .والروحٌة للمرٌض

ٌتطلب من الممرض الكفاءة العلمٌة  •
وامثلة على هذه الرعاٌة . والممارسة العملٌة 

تضمٌد الجروح والتهوٌة االصطناعٌة المٌكانٌكٌة 
وادخال انابٌب  القسطرة واعطاء االدوٌة  للرئه

 .بكافة انواعها



 : Communicator / Helperمساعد / التواصل  -2
التواصل الفعال هو عنصرا اساسً فً 

كما انه . بما فً ذلك التمرٌض, كل مهنة

 .ٌساعد المستفٌد لشرح الشعور الداخلً



ٌنقل المعرفة الصحٌة  : Teacher / Educatorالمثقف / المعلم  -3
بوضوح  اسرتةوالرعاٌة الصحٌة الخاصة بالمرٌض الى المرٌض وأفراد 

 :  ٌتطلب ان ٌكون وذالك( شفهٌا وبالكتابة) ودقة 

 .لدٌة مهارات االتصال الفعال# 

 .معرفة بمبادئ التعلٌم والتعلم# 

تقدٌم معلومات حول اجراءات الرعاٌة الصحٌة : ومن االمثلة على ذلك
للحفاظ على الصحة او استعادة الصحة مثال تعلٌم المرٌض السلوكٌات 

 :الصحٌحة حول تغٌر نمط الحٌاة لغرض 

 الوزنانقاص *  

 االقالع عن التدخٌن*

 وتحوٌر النظام الغذائً للمرٌض الى نظام غذائً صحً*

 تعلٌم المرٌض االرشادات حول كٌفٌة اخذ العالجات واالدوٌة *

تعلٌم االرشادات قبل العملٌة الجراحٌة لمنع حدوث مضاعفات ما بعد *
 العملٌة الجراحٌة

 على االجهاد واستخدام تمارٌن االسترخاءالسٌطرة *



هً االستشارة  : Counselorالمستشار  -4

عملٌة مساعدة المستفٌد والتعامل مع 

الذي لدٌة مشكلة نفسٌة او اجتماعٌة 

وذلك لتطوٌر وتحسٌن العالقة 

 .  وتعزٌز نمو الشخصٌةالشخصٌة 



المدافعة عن حقوق  : Client advocateمناصرة المرٌض     -5

البدنٌة  احتٌاجاتةالمرٌض والعمل مع المرٌض او من ٌنوب عنه لتلبٌة 

 :والنفسٌة والروحٌة وهذا ٌتطلب 

 المعرفة بحقوق االنسان والقانون@ 

 شخصٌة حازمة@ 

 لدٌة مهارات االتصال الفعالة@ 

 :هً ذلك وأمثلة على 

 لهالصحٌحة ٌساعد الستكشاف الخٌارات $ 

 ٌدعم حق المرٌض فً اتخاذ القرارات $ 

ٌحمً المرٌض عندما ٌكون المرٌض غٌر قادر على اتخاذ $ 

 القرارات

 تنفٌذ القرارات واالنشطة والقوانٌن التً تحمً االنسان المرٌض$ 

 



 : Change agentتغٌٌر المرٌض  -6

أو مجموعة هو شخص 

الذي ٌبدا تغٌرهم او 

مساعدة االخرٌن للتغٌر فً 

 سلوكهم او فً نظام حٌاتهم



 Case Managerوٌسمى   : Leaderالقائد  -7

ٌشرف على تقدٌم الرعاٌة الصحٌة للمرٌض من خالل وضع الخطة 

 :التمرٌضٌة التً ٌتم فٌها تحدٌد االحتٌاجات وتلبٌتها وٌتطلب 

 مهارات تنظٌمٌة -

 مهارات االتصال الفعال -

 :وأمثلة على ذلك 

وضع خطة لرعاٌة المرٌض خالل بقاء المرٌض فً  

 المستشفى واالشراف على تنفٌذها

 التأكد ان احتٌاجات المرٌض داخل المنشأة الصحٌة تم تلبٌتها 

التأكٌد على استمرارٌة الرعاٌة الصحٌة للمرٌض داخل  

 من المستشفىلخروجه المجتمع عند التحضٌر 



وتتضمن تحدٌد وتحقٌق االهداف  : Managerمدٌر  -8

 :وتنمٌة المهارات للعاملٌن وذلك ٌتطلب 

o  والقٌادةباإلدارة معرفة 

o مهارات االتصال الفعال 

o القدرة على تحمل المسؤولٌة والمساءلة لكل االدوار التمرٌضٌة 

 :وأمثلة على ذلك  

 ٌشرف على كل أنشطة الرعاٌة التمرٌضٌة المقدمة من قبل الممرضٌن

 تقٌٌم نتائج الرعاٌة المقدمة   

 ٌتخذ القرارات المتعلقة بتخصٌص الموارد للعناٌة التمرٌضٌة  

 ٌحفز الموظفٌن لتحقٌق أهداف الوحدة الصحٌة  



ٌشارك فً اجراء البحوث والوصول  Researcherباحث  -9

الى  باالضافةالى حل المشاكل التمرٌضٌة المستندة الى االدلة العلمٌة 
االستفادة من نتائج هذه البحوث من خالل تنفٌذها على ارض الواقع الى 

 :حد ما وهذا ٌتطلب ان ٌكون 

الممرض القدرة على التفكٌر الحاسم او االنتقادي وذو عقلٌة لدى •
 بحثٌة

 مهارات االتصال الفعاللدٌة •

 :أمثلة على ذلك

 كعضو فً البحوثالمشاركة 

 فً جمٌع مراحل المشروع البحثًالمساعدة 

 نتائج البحوث فً تطبٌق االجراءات التمرٌضٌةتجسٌد 

الممارسة القائمة على )تطبٌق نتائج البحوث الى ممارسات تسهٌل 
 Evidence- based practice( االدلة لتحسٌن رعاٌة المرضى

 

 


