
 ذاسَخ انرًشَط



 انرًشَط

 علم

 مهنة

 ركن اساسً من أركان الخدمات الصحٌة

 أنبل المهن 



 ذاسَخ انرًشَط

 علم حدٌث

 ممارسة قدٌمة

 أطفال مسنون فاقدي بصر مضطربٌن نفسٌاً وعقلٌاً 

 العناٌة والعطف تعنً التمرٌض فً المفهوم الحدٌث



 ذاسَخ انرًشَط

Nurse 

 األم ممرض



 ذاسَخ انرًشَط

وظٌفة فً 
العصور 

 !!!!القدٌمة 

نشاطات 
 تمرٌضٌة 

الكنٌسة 
 المسٌحٌة

مراجعة 
تطور 
 الطب



 ذاسَخ انرًشَط

الطب 
 العالج

التمرٌض 
 العناٌة



 انطة انقذَى وانعُاَح انصحُح

العصور 
 القدٌمة

 السحر والشعوذة

الحضارة 
 المصرٌة

قبل المٌالد 4800بردٌات   

 النبض 

 الشلل الجزئً

 كسور الجمجمة

 وصفات عشبٌة

بالد مابٌن 
 النهرٌن

ق م قانون حمورابً 1790   

 استقراء النجوم

 ضرب الرمل 

 تأوٌل األحالم

 لعنة من األلهة



قثم انًُالد 460أتى قشاغ   

 األراوح 

المالحظة 
 الدقٌقة

 تعبٌر الوجه
نوعٌة 
 التنفس

 الموسٌقى



قثم انًُالد 460أتى قشاغ   

 العناٌة الكلٌة فً المرٌض

 ضرورة غسل الٌدٌن

 األظافر

 الماء المغلً

 النفس والجسد



 انرًشَط فٍ انعصىس انىسطً

التمرٌض فً 
 العصور الوسطى

التمرٌض فً أول عهد 
 المسٌحٌة

 التمرٌض عند العرب

 التمرٌض قبل ظهور االسالم•

 التمرٌض فً فجر االسالم•

التمرٌض فً عصر الدولة •
 االسالمٌة



 انرًشَط فٍ انعصىس انىسطً

التمرٌض فً أول عهد 
 المسٌحٌة

 دٌكونٌس

 الرهبان وواألرامل

 أول ممرضة زائرة

فً روماأول مشفى عام   

 مشفى فً فلسطٌن



 انرًشَط فٍ انعصىس انىسطً

 طب وتمرٌض

 الحٌاة الحربٌة

 األسٌات األواس

 التمرٌض عند العرب

 التمرٌض قبل ظهور االسالم•

 التمرٌض فً فجر االسالم•



 انرًشَط فٍ انعصىس انىسطً

التقدم فً المعالجة الكٌمٌاء النظافة 
 الصحة الصٌدلة العقاقٌر

 الرٌف مستوصفات متنقلة

 معجم لألدوٌة

 المخدرات فً الجراحة

 جراحة العٌون والغدة الدرقٌة

 بٌمارستان

 طب األسنان

التمرٌض فً عصر الدولة 
 االسالمٌة

كل تطور فً الطب رافقه 
 تطور فً التمرٌض



 انرًشَط فٍ انعصىس انىسطً



 انرًشَط فٍ انعصىسانىسطً

المرأة المسٌحٌة 
 فً التمرٌض

أول مشفى 
تأسٌس فً 

روما من قبل 
 القدٌسة فابٌوال

رفٌدة بنت سعد 
أول ممرضة 

 فً االسالم



انهٌار األوامر 
 الدٌنٌة

اغالق المستشفٌات 
 والمرافق التمرٌضٌة

 انرًشَط فٍ انعصىس انحذَثح



يهُح انرًشَط ودوس انًًشظح تذاَح انقشٌ انراسع 

 عشش

الثورة 
الصناعٌة 
 والحروب

الفقر 
وزٌادة 
ساعات 
 العمل

األمراض 
 المختلفة

تأثٌر 
 التدٌن

الفقٌرات 
أو تكفٌر 

 ذنوب



 فهىساَس َاَُرجم



 1820فهىساَس َاَُرجم  

 مؤسسة التمرٌض الحدٌث

 من عائلة انكلٌزٌة ذات مكانة فً المجتمع

 حصلت على تعلٌم ممتاز

 لدٌها رغبة فً مساعدة اآلخرٌن 

اختارت طرٌق التمرٌض   

 
 



 فهىساَس َاَُرجم 

المرأة الحنون 
العتناء بالطفل 

 والمسنٌن 

وضع أسس وقواعد 
الممارسة العملٌة 
 والتعلمٌة للتمرٌض



 فهىساَس َاَُرجم 

تغٌر مفهوم 
التمرٌض لٌصبح 

مهتماً أكثر 
بالعناٌة المتكاملة 
بالمرٌض جسدٌاً 
 ونفسٌاً واجتماعٌاً 



 فهىساَس َاَُرجم 

تطوٌر مهنة 
التمرٌض  من 
خالل االهتمام 
بنوعٌة غذاء 

المرٌض 
 والبٌئة



 فهىساَس َاَُرجم 

أسس وقبول 
المتقدمات 
إلى مدارس 

وكلٌات 
 التمرٌض



 فهىساَس َاَُرجم 

جوالت فً مستشفٌات اوروبا لجمع المعلومات 
 المتعلقة بالتمرٌض

قامت بتأسٌس معهد للتمرٌض سمً باسمها 
1860 

 الحق بمشفى سانت توماس فً لندن

 

 أصبحت خبٌرة عالمٌة فً شؤون التمرٌض



أول قانون للتمرٌض  1919  

مجلة التمرٌض األمرٌكٌة 1900  

نقل التعلٌم إلى الجامعات1923  

 انرًشَط فٍ انعصىس انحذَثح



 جمعٌة التمرٌض االمرٌكٌة والكندٌة

تعرٌف طبٌعة العمل التمرٌضً 1980  

 اظهار التمرٌض كمهنة مستقلة

 برامج الدراسات العلٌا والبحث

 انرًشَط فٍ انعصىس انحذَثح



 يقاسَح



 يقاسَح



 تعرٌف التمرٌض

 يًاسسح يهُح انرًشَط انًعاصشج



 فلورانس ناٌنتجل

 استخدام بٌئة المرٌض لمساعدته على الشفاء

 

 النظافة 

 التهوٌة الجٌدة

 البٌئة الهادئة 
 

 ذعشَف انرًشَط



 فٌرجٌنا هندرسون

مساعدة الشخص مرٌضاً كان أو معافى فً »

اجراء النشاطات المساهمة فً الشفاء او الصحة 

والتً كان سٌمارسها بدون مساعدة اذا كان لدٌه 

«القوة او العافٌة أو المعرفة الضرورٌة  
 

 ذعشَف انرًشَط



 ذعشَف انرًشَط



 CANيُظًح انرًشَط انكُذَح 

عالقة مساعدة وعناٌة وحركة للمستفٌد فً 
 تحقٌق الصحة المثلى



 انقشٌ انعششٍَ

    



 انقشٌ انعششٍَ

    



 انقشٌ انعششٍَ

    



    



 يشاجعح

 .استخدام بٌئة المرٌض لمساعدته على الشفاء: فلورانس•

مساعدة الشخص مرٌضا أو معافى فً اجراء :هندرسون•

 .النشاطات المساهمة فً الشفاء أو الصحة

•CAN :تحقٌق الصحة المثلى 

•ANA : الممارسة التمرٌضٌة موجهة ومتالئمة مع احتٌاجات

 األشخاص، العائلة والمجتمع

 (مستفٌد، مستهلك، مرٌض)متلقو التمرٌض؟؟؟ •



 أًَاغ انًسرفُذٍَ: يُظىس انرًشَط 

 األفراد

 المجتمع العائالت



 انًًاسسح انرًشَعُح: يُظىس انرًشَط 

تعزٌز 
الصحة 
 والسالمة

الوقاٌة من 
 األمراض

استعادة 
 الصحة

رعاٌة 
 المحتضرٌن



 انًًاسسح انرًشَعُح: يُظىس انرًشَط 

تعزٌز 
الصحة 
 والسالمة

الوقاٌة من 
 األمراض

استعادة 
 الصحة

رعاٌة 
 المحتضرٌن

 حالة من العافٌة أو التعافً: السالمة

ٌعزز الممرض السالمة لدى المستفٌدٌن أصحاء كانوا 

 أم مرضى

   ٌتضمن النشاطات الفردٌة والمجتمعٌة

 تحسٌن التغذٌة•

 اللٌاقة البدنٌة•

 تجنب اساءة استخدام األدوٌة والكحول•

 الحد من التدخٌن•

 الحد من األذٌات فً المنزل والعمل•

 



 انًًاسسح انرًشَعُح: يُظىس انرًشَط 

الوقاٌة من 
 األمراض

الوقاٌة من 
 األمراض

استعادة 
 الصحة

رعاٌة 
 المحتضرٌن

 المحافظة على الصحة المثالٌة من خالل منع األمراض

 ٌتضمن 

 التمنٌع•

 الرعاٌةالوالدٌة•

 الرعاٌة بالرضع•

 الوقاٌة من األمراض المتنقلة عبر الجنس•

 



 انًًاسسح انرًشَعُح: يُظىس انرًشَط 

استعادة 
 الصحة

الوقاٌة من 
 األمراض

استعادة 
 الصحة

رعاٌة 
 المحتضرٌن

 المرٌض: المستفٌد

تمتد من الكشف المبكر عن المرض إلى مساعدة 

 المرٌض خالل مرحلة الشفاء

 

 

 

 

 

 



 انًًاسسح انرًشَعُح: يُظىس انرًشَط 

رعاٌة 
 المحتضرٌن

الوقاٌة من 
 األمراض

استعادة 
 الصحة

رعاٌة 
 المحتضرٌن

مساعدة المستفٌدٌن للعٌش براحة خالل •

 االحتضار

 دعم األشخاص للتكٌف مع الموقف•

 تنفٌذ هذه المهارات فً المنزل أو المشفى•



 أياكٍ يًاسسح انرًشَط

بٌوت 
 المستفٌدٌن

 المشفى

المؤسسات 
 االجتماعٌة



 ذششَعاخ يًاسسح انرًشَط

 كٌفٌة الممارسة التمرٌضٌة•

 حماٌة نفسه–

 حماٌة المجتمع–

 



 



 



 أدواس ووظائف انًًشض انًعاصش

تقدٌم رعاٌة +استشاري : )أدوار متعددة بشكل متزامن •

 (تثقٌف حول اجراءات الرعاٌة+جسدٌة

 



 أدوار الممرض

النشاطات : مقدم الرعاٌة
التً تساعد المستفٌد 
جسدٌاً ونفسٌاً حسب 
 احتٌاجات المستفٌد

مع الزمالء، :/متواصل
 المرض ، العائلة

تعلٌم المستفٌد :التعلٌم
ماٌتعلق بصحته 

واجراءات الرعاٌة 
الصحٌة ، تعلٌم االخرٌن 

 مشاركة الخبرة

 

 



 أدوار الممرض

أوالً ٌمثل الممرض احتٌاجات : المدافع عن المستفٌد
المستفٌد ورغباته وٌنقلهاإلى المهنٌن مثل رغبة 

المرٌض بالمعلومات من الطبٌب،ثانٌاً ممارسة حقوقه 
 والدفاع عن نفسه

 



 أدوار الممرض

الدعم النفسً :مقدم االستشارة
والذهنً والعاطفً، األشخاص 

 األصحاء، سلوكٌات بدٌلة



 أدوار الممرض

تغٌٌرات فً النظام مثل الرعاٌة :مغٌر
 السرٌرٌة

 التغٌرات التكنولوجٌة، العمر، األدوٌة



 أدوار الممرض

تغٌٌرات فً النظام مثل الرعاٌة :مغٌر
 السرٌرٌة

 التغٌرات التكنولوجٌة، العمر، األدوٌة



 أدوار الممرض

تحفٌز النجاز هدف محدد، مستوٌات مختلفة، عملٌة :قائد
 تعلٌمٌة

توزٌع ( الفرد، العائلة، المجتمع)الرعاٌة التمرٌضٌة: مدٌر
بٌنة المؤسسة، )الفعالٌات التمرٌضٌة، ٌتطلب معرفة جٌدة 

(مسؤولٌة، الحقوق، التفوٌض، التقوٌم، االشراف  



 أدوار الممرض

رعاٌة حاالت مخصصة : مدٌر حالة
محددة،تدبٌر المرضة عالًٌ التكلفة، تدبٌر 

 االستشفاءات الحادة، 

 تحقٌق الرعاٌة مع مراقبة وضبط التكلفة



 أدوار الممرض

استخدام البحث : مستهلك بحث
لتحسٌن الرعاٌة السرٌرٌة، عملٌة 

 ولغة البحث، حقوق المرضى، 



دة
مت

لم
 ا
ٌة

هن
لم

 ا
ر
وا

ألد
 ا

 ممرض ممارس

 ممرض سرٌري متخصص

 ممرض التخدٌر

 القابلة

 ممرض باحث

 الممرض المدٌر

 الممرض المثقف

 ممرض الرٌادي



س
ر
ما

 م
ض

ر
مم

 

Nurse practitioner 

 تعلٌم متقدم

شهادة ضمن التخصصات 
تمرٌض بالغٌن، تمرٌض أسرة، )

(تمرٌض مدارس، أطفال، مسنٌن  

وكالة الرعاٌة الصحٌة، صحة 
 المجتمع

 حاالت مرضٌة غٌر اسعافٌة 

 تقدٌم الرعاٌة األولٌة



ص
ص

خ
مت

ي 
ر
رٌ

س
ض 

ر
مم

 

Clinical nurse specialist 

خبرة+ درجة علمٌة  

 مسنٌن أورام

رعاٌة مباشرة للمرضى استشارة 
 تثقٌف اجراء ابحاث ادارة حالة



ر
دٌ

خ
الت

ض 
ر
مم

 Nurse anesthetist 

تعلٌم متقدم فً برنامج 
 معتمد للتخدٌر

تقٌٌم قبل العمل 
 الجراحً

اعطاء أدوٌة التخدٌر 
 تحت اشراف طبً

تقٌٌم حالة المرٌض بعد 
 العمل الجراحً



لة
اب
لق
 ا

midwife 

 دراسة برنامج القابلة

رعاٌة أثناء الحمل وبعد 
 الوالدةووالوالدة

 مراكز الرعاٌة الصحٌة

مسحات روتٌنٌة، تنظٌم 
 األسرة، اجراء الفحص الذاتً 



ث
ح
با
 ال

ض
ر
لم

 Nurse researcher ا

تحسٌن الرعاٌة الصحٌة 
 وتوسٌع المعرفة التمرٌضٌة

مؤسسات االكادٌمٌة، المشافً 
 التعلٌمٌة، مراكز االبحاث

 شهادة دكتوراه فً التمرٌض



ر
دٌ

لم
 ا
ض

ر
لم

 ا

Nurse 
administrator 

ادراة رعاٌة المرضى 
 والخدمات التمرٌضٌة

 بكالورٌس تمرٌض

رئٌس تمرٌض أو 
 مشرف

المٌزانٌة المالٌةقبول 
 الكادر الجدٌد



ف
ثق
لم

 ا
ض

ر
لم

 ا

Nurse educator 

مؤسسات تعلٌمٌة أو الكادر 
 التعلٌمً ضمن المشافً

 بكالورٌس فً التمرٌض

خبرة فً مجال محدد من 
 االختصاصات

 التعلٌم الصفً أو السرٌري



ي
اد

رٌ
 ال

ض
ر
مم

 Nurse ال
interpreneur 

 شهادة متقدمة فً التعلٌم

ادراة أعمال مرتبطة فً 
 الصحة

 تعلٌم استشارة بحث



 انرًشَط

 

 

 (.فلورانس ناتٌنجل)اطالق مهنٌة التمرٌض •

 االستمرارٌة•

 (ممرض عناٌة، ممرض غسٌل كلٌة)تمرٌن خاص •

 خدمة اآلخرٌن•

 وظٌفة مهنة



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 (الفرد، المجتمع، المنظمات)خدمة •

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 (الفرد، المجتمع، المنظمات)خدمة •

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 (الفرد، المجتمع، المنظمات)خدمة •

 

 دبلوم مشافً–

 درجة زمالة–

 شهادة بكالورٌس–

 ماجستٌر –

 دكتوراه–



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 (الفرد، المجتمع، المنظمات)خدمة •

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 التوجه الخدمً•

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 التوجه الخدمً•

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•

فوسفور مع الضغط الدموي  -عالقة ناتج جداء الكالسٌوم 

الدٌالعند مرضى   

 

 

تنمٌة المبادىء االرشادٌة لمنع السقوط بٌن المسنٌن 

الرٌفٌةبالمنازل فى المناطق   

 

 األرق وأثرة على نوعٌة الحٌاة لدى كبار السن



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 التوجه الخدمً•

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 التوجه الخدمً•

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•



 يُضاخ يهُح انرًشَط

 التعلٌم التخصصً•

 المعرفة•

 التوجه الخدمً•

 البحث المستمر•

 االخالقٌات•

 االستقاللٌه•

 المنظمات المهنٌة•
 :ٌحتاج الممرضون دائما للعمل تحت المنظمات المهنٌة

 صٌاغة معاٌٌر ممارسة التمرٌض1.

 تحقٌق رفاه اقتصادي وعام للمرضات فً مكان عملهم2.

 تعرض رؤٌة ومنظور اٌجابً للتمرٌض3.

 شروط العمل، الشؤون المهنٌة4.



 انُضعح االجرًاعُح نهرًشَط

 (أفراد فً المهنة)معاٌٌر وأسس التمرٌض •

 :االجتماعٌة•

 ومجتمعات اعضاء فً مجموعات–

 القواعد االجتماعٌة التً تعرف العالقات–

 :الهدف من االجتماعٌة المهنٌة•

غرس القٌم والمعتقدات ، المواقف والسلوكٌات الضرورٌة •

 لتطور المهنة

 



 يسرىَاخ انكفاءج فٍ انرًشَط

 مبتدىء

 مبتدىء متقدم

 المؤهل

 التمكن

 الخبٌر

 التجربة ضرورٌة لتطور الخبرة المهنٌة



 انقُى األساسُح فٍ انرًشَط

 أخالقٌات التمرٌض

 النظام القانونً
 معاٌٌر الممارسة التمرٌضٌة



انرحذَاخ انرٍ ذىاجه انًًاسسح انرًشَعُح 

 انًعاصشج

 على كامل النظام الصحً بشكل عام
 على التمرٌض بشكل خاص



انرحذَاخ انرٍ ذىاجه انًًاسسح انرًشَعُح 

 انًعاصشج

 االقتصاد

 طلبات المستفٌد

 البناء العائلً

 العلم والتقانة

 المعلومات واالتصاالت

 التشرٌعات

 الدٌموغرافٌة



 االقرصاد

الدعم المادي 
برامج التأمٌن )

 العامة والخاصة

الرعاٌة 
 التمرٌضٌة

الرعاٌة االسعافٌة 
واالستشارات 
العقلٌة الفحوص 
 السرٌرٌة الوقائٌة



 االقرصاد

 ازدادت تكالٌف الرعاٌة الصحٌة خالل العقدٌن االخٌرٌن



 االقرصاد

 تم تعدٌل نظام الدفع للرعاٌة الصحٌة للمشافً واألطباء

 نظام نفقات تعوٌضٌة بحسب التشخٌص الطبً
المجموعات المرتبطة بالتشخٌص : اسم التصنٌف  

Diagnostic related groups 
<<مرضى حاالت حادة   

 تكالٌف الرعاٌة الصحٌة تستمر فً االرتفاع

العناٌة بعد االستشفاء، الرعاٌة المنزلٌة،برامج اللٌاقة )

(البدنٌة، برامج ثقافة صحة المجتمع  
 



 consumer demandغهثاخ انًسرفُذ 

قوة مؤثرة وعامل :المستفٌدون من الخدمات التتمرٌضٌة

 تغٌٌر لألداء التمرٌضً

الناس أكثر ثقافة حول الصحة والمرض واحتٌاجات 

 الرعاٌة

 المساواة

 فحص فٌزٌائً دوري

(النشاط والحٌوٌة)الشفاء من المرض   
 



 family structureانثُاء انعائهٍ 

دور أكبر فً التمرٌض: العائلة فً بنٌتها الجدٌدة   
 رعاٌة تمرٌضٌة أثناء الحمل، الوالدة، ما بعد الوالدة



 science and technologyانعهى وانرقاَح 

التمرٌض متخصص جداً :: التقدم التقانً   

جهاز التنفس )استعمال األجهزة الحدٌثة والشاشات  

(اآللً وجهاز غسٌل الكلٌة  

محاقن األنسولٌن االلكترونٌة ، المحاقن : برامج متقدمة 

 الورٌدٌة االلكترونٌة

 

 

 
 



 science and technologyانعهى وانرقاَح 

 AIDSعالجات تأخٌر مضاعفات مرضى 
معرفة األدوٌة الحدٌثة، وحاجات : على الممرض 

 المرٌض المعالج به
 مهارات:: اللقاحات التقلٌدٌة  DNAللقاحات المرتبطة بـ 

 تعلٌم التمرٌض متقدم



 information andانًعهىياخ واالذصاالخ 
technology 

 جوانب الحالة الصحٌة: المرٌض 

 اٌصال المعلومات عبر االنترنت

دور المرشد حول المواقع التً تحوي : التمرٌض 
 معلومات مفٌدة ودقٌقة



 انرششَعاخ

 ٌحدد التشرٌع دور التمرٌض فً دعم المرٌض وعائلته
 (حق المرٌض تقرٌر رعاٌته)



 انذًَىغشافُح

هً الدراسة السكانٌة التً تتضمن احصاءات حول توزع 

 األعمار، األمكنة، الوفٌات، ومعدالت المراضة

 

 تحدٌد حاجة المجتمع للتمرٌض

 

 ٌنتقل الناس من الرٌف إلى المدٌنة

دراسة معدالت الوفٌات والمراضة لمعرفة عوامل 
 الخطورة



 انُقص انجذَذ فٍ انرًشَط



 انُقص انجذَذ فٍ انرًشَط

 العمر

  30تناقص العدد تحت 1.

 دخول العمل بعمر أكبر ٌؤدي لسنٌن عمل أقل. 2

 مدرسً التمرٌض

 اقبال الشباب على دراسة برامج التمرٌض
 زٌادة معدل المعمرٌن 



 انُقص انجذَذ فٍ انرًشَط

 ازدٌاد الحاجة للعناٌة بكبار السن

 الحاجة لممرضٌن متخصصٌن

 ازدٌاد الرعاٌة التمرٌضٌة فً المجتمع

 قصر مدة االقامة بالمشفى 
 تمرٌض المجتمع والرعاٌة المنزلٌة



 :احتىت برديات الحضارة المصرية على ما يلي ماعدا
 يعهىياخ عٍ انُثط

 يعهىياخ عٍ انشهم انجضئٍ
 وصفاخ األعشاب

 انشيميعهىياخ عٍ ظشب 
 

 :أول ممرضة في االسالم هي
 سفُذج تٍُ سعذ األسهًُح

 أيًُح تُد يعىر
 أودصَُة تُد 

 
 فٍ انعصش األيىٌ اقرصش انعًم فٍ انًجال انرًشَعٍ عهً انُساء فقػ

 اكرشف حًىساتٍ أٌ سثة األيشاض نُس األسواح
 ظهش انرًشَط انًُظى تظهىس االسالو

 ذى ذأسُس اول يشفً عاو فٍ سويا يٍ قثم انقذَسح فاتُىال
 ذعذ فهىساَس هُذسسىٌ يؤسسح انرًشَط انحذَث



 يعًُ انرًشَط وانًًشض

 التغذٌة أو الرعاٌة الفائقة لتوفٌر النمو والتطور؟•

 تشخص،تعالج تشفى األمراض؟•

 تطبٌب vsتمرٌض  •



 يعًُ انرًشَط وانًًشض



 ذعشَف انًًشض



 ذعشَف انًًشض



 ذعشَف انًًشض



 يحاوس ًَى يهُح انرًشَط

التعلٌم 
 المتخصص

قاعدة 
 المعلومات

أخالقٌات 
 المهنة

 االستقاللٌة



 انصفاخ وانًؤهالخ انعايح نهًًشض



 شخصُح انًًشض



 يظاهش انشخصُح

 الصوت الصحة

المظهر 
 والهٌئة



 يظاهش انشخصُح

 الصحة



 يظاهش انشخصُح

 الصوت

 هادئ واضح•

 عالً منفعل•



 يظاهش انشخصُح

 المظهر والهٌئة



 يظاهش انشخصُح

 اللباس

 حلً وجواهر

 المكٌاج

 الشعر



 يظاهش انشخصُح

 شعر قصٌر اللحٌة مهذبة 

 الحذاء والجوارب

 األظافر

 النظافة الشخصٌة



 ذًُُح انجارتُح انشخصُح



 يقىياخ انشخصُح انجُذج



 أعًال ذسٍء إنً انًهُح



 انذوس انًرغُش نهًًشض



 أدواس انًًشض

 مقدم الرعاٌة

 متواصل

 معلم

 المدافع عن المستفٌد

 مقدم االستشارة

 مغٌر

 قائد

 مدٌر

 مدٌر حالة

 مستهلك بحث



انُرائج وانًشاكم انرٍ ذىاجه انذوس انًرغُش 

 انرًشَعٍ



 االذجاهاخ انجذَذج فٍ انذوس انرًشَعٍ



 أخالقُاخ يهُح انرًشَط

 الطب والتمرٌض مهن أخالقٌة وانسانٌة

 سلوكٌات وآداب

 مسؤولٌات مزاولً مهنة الطب والتمرٌض

 تنظٌم العالقة بٌن الطب والتمرٌض والمرضى

 االشتراطات الالزم توفرها لدى من ٌمارس هذه المهنة



 أخالقُاخ يهُح انرًشَط

صفات :األخالق
السلوك الصحٌح 
وصفات السلوك 

 الخاطىء



عًم وظُفٍ أخالقٍ َعرًذ عهً انًعشفح : يهُح

انًرخصصح وانًهاسج انعهًُح انرٍ ذهذف إنً ذطىَش 

 انحُاج االجرًاعُح واالَساَُح



 أخالقُاخ يهُح انرًشَط

مٌثاق أخالقً=مهنة  

ٌهدف إلى وضع معاٌٌر 
عالٌة الكفاءة تحكم 
 المهنة الخاصة بها



 أخالقُاخ يهُح انرًشَط

:التمرٌض  

المٌثاق مرتبط بالمثل والعادات 
 والتقالٌد بٌن أفراد الكادر التمرٌضً

تحسٌن العناٌة التمرٌضٌة من خالل 
ممارسة النشاطات التمرٌضٌة 
اعتمادا على القوانٌن االخالقٌة 

 للمهنة



 أهًُح وظع أخالقُاخ انًهُح

وضع معاٌٌر 
تضمن العمل 
 بطرٌقة أفضل

حقوق توضٌح 
وواجبات مقدم 

 الخدمة



 يثاديء األخالق

القانون )ابن سٌنا 
(فً الطب القسم )ابقراط  

(الطبً  



أهًُح يثاديء األخالق   

 تطور التقنٌات الطبٌة

 انعاش الحٌاة

 أطفال األنابٌب

زٌادة نسبة الخروقات 
 االخالقٌة من قبل األطباء 

 نقل األعضاء

قتل المتعمد 
 لألجنة



 َظشَاخ األخالق

•Childress Beauchamp 

رائدان فً ارساء قواعد وأسس آداب الممارسة الطبٌة •

 الحدٌثة

 



 يثادئ األخالق

Tuskegee syphilis experiment 

Nazi human experimentation 

 االحترام هو األساس حٌث ٌجب احترام كل شخص باعتباره شخص متفرد•
 العدالة والمساواة–

 االستقاللٌة–

 المنفعة–

 الصدق–

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_syphilis_experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_syphilis_experiment


 قاعدة المنفعة

 قاعدة الذاتٌة

 قاعدة العدالة

 قاعدة الصدق



 قاعذج انزاذُح



 قاعذج انزاذُح



 قاعذج انًُفعح



 قاعذج انعذانح



 قاعذج انصذق







 انًععالخ األخالقُح فٍ انًجاالخ انصحُح

 



 انًععالخ األخالقُح فٍ انًجاالخ انصحُح

 قٌم األشخاص

 األقران وأخالق المهنٌٌن اآلخرٌن

 حقوق المرٌض

 قضاٌا المؤسسة والمجتمع



 يُثاق انرًشَط

 



 يُثاق انرًشَط



 انًادج األونً



 انًادج األونً



 انًادج األونً



 انًادج انثاَُح



 انًادج انثاَُح

 



 انًادج انثاَُح

 



 انًادج انثانثح



 انًادج انثانثح

 



 انًادج انثانثح

 



 انًادج انثانثح

 



 انًادج انشاتعح

 



 انًادج انشاتعح

 



 انًادج انشاتعح

 



 انًادج انخايسح

 



 انًادج انخايسح

 



 انًادج انسادسح



 انًادج انسادسح



 انًادج انسادسح



 انًادج انساتعح



 انًادج انساتعح



 انًادج انثايُح



 انًادج انثايُح



 انًادج انراسعح



 انًادج انراسعح



 انًادج انراسعح



 انًادج انعاششج



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



المعضالت والقضايا االجتماعية ذات العالقة 

 بالصحة



 الهندسة الىراثية




