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الخصائص األخالقية لعالقات الممرض المهنية :

1 - الممرض والمستفيد :

1 -  املمــرض واملستفيــد .

2 -  املمــــــرض وزمـــالئـــه .

3 -  املمــــرض واملمارســـة .
4 -  املـمـــــــــرض واملـــهنــــة .
5 -  املـمــــرض واملجتمـــع .

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 يشعـــر أنه يعانــــي
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 املهنيـــة في بعـــض احلاالت
هي ليست مسؤولية املريض ، بل أن املرضي يكونون دائما مؤيدين للممرضني وحقوقهم 

واملرضى هم اكثر من يشعــــر بالتحديات التـــي يواجهها املمرضـــــون في عملهم .
وتتلخص أهم الضوابط األخالقية التي تنظم عالقة املمرض باملستفيد في ما يلي :

1 - تقدمي الرعاية التمريضية الكافية كما ونوعًا وحتمل املسؤولية الكاملة عند القيام 
بأي عمل متريضي.

للمستفيد  مهني  أســـاس  على  التمريضية  الرعاية  تقدمي  عند  األولويات  مراعاة   -  2
الواحد أو ملجموعة من املستفيدين .

ودينه  وعمره  جنسه  عن  النظر  بغض  منفردًا  أنسانًا  بوصفه  املستفيد  مع  التعامل   -  3
وعرقه ومستواه التعليمي أو االجتماعي أو األقتصادي أو معتقده السياسي أو تشخيصه 

املرضي أو ايه سمات شخصيه له .
4 - أطالع املستفـــــيد أو من يسميــه من مقربيه على التشخيص التمريضي حلالته بهدف

أشراكه في اتخاذ القرار بالرعاية التمريضية املقدمة له وذلك حسب حالة املريض .
5 - أطالع ولــــي االمـــــر او القريب املباشرللمستفيد) املريــــــض (على التشخيـــــص 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( 

6 - حفـــظ كرامـــة املستفيـــد و أســـراره وخصوصياتــه وحقوقه وممتلكاته .
7 - مساعـــدة املريـــض احملتضـــر وأسرته على التأقلم مع مرحلة األحتضار و األستمرار في
تقدمي الرعاية التمريضيــــــة له كغــــيره مـــــن املرضـــــــى مع مراعاة إحتياجـــــاتـه األضافية .
8 - مراعـــاة حرمـــة امليـت كحرمة احلي مبا يتناسب مع معتقده الديني وتقاليد املجتمع .
9 - االلتـــــزام مببــــادئ السالمـــــــة العــــــــــامـــــة عند تقــــــديــــــم الرعــــــــــايــــة التمـــــــريضيـــــــــة .

10 -  الدفاع عن حقـــــوق واهتمامات ومصالح املستفيـــد .
11 -  التعــــــاون مــــــع الزمــــــــالء وأعضـــــــاء الفريــــق الصحـــــي وتقديــــر دورهـــم فيمـــا يخـــص

 املستفيد ومصلحته
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2 - الممرض وزمالئه :

3 -  الممرض والممارسة :

4 - الممرض والمهنة :

1. املمرض يبني ويحافظ على عالقة تعاون مع زمالئه في املهنـة والعمـــل ملصلحـــــة املرضى
واملؤسسة التي يعملــــون لديها وملصلحـــة مهنــــة التمريض .

قبل  من  صحته  تتهدد  عندما  املستفيد  حلماية  املناسبة  األجراءات  يتخذ  املمرض   .2
عامــــــل أخــر أو اي إنسان أخر .

3. األحــــــترام املتبــــــــــادل وحســــــن التخاطـــــــب والتعامـــل .
4. التوجـيــــــــه واإلرشـــــاد والنصيحــــــــة .
5. تقبل التوجـــيه واإلرشـاد والنصائح .

6. تبادل املعرفة العلمية واألفادة واألستفادة من اخلبرات .
7. املســـــاعـــــدة مـــــن أجـــــل مصلـــحــــــــــة املــــرضـــــى و العـــــمــــــل .

8. إحترام التسلسل اإلداري ومسؤولياته ومسؤوليات زمالئه.
9. التشارك في تقدمي الرعاية وفق األدوار احملددة حسب اإلصول املهنية ونظام العمل 

في املؤسسة .
10 . التفويض والتكليف إلى الزمالء املختصني أو املؤهلني للمهمة.

11 . قبول التفويض والتكليف من الزمالء .

1. املمرض يتحمـــــل مسؤوليـــــة شخصية ملمارستـــه التمريـــض و احملافظة على الكفاءة من 
خالل التعليم املستمر .

أدوية  أي  يتناول  وال  للخطر  نفسه  يعرض  وال  الصحية  حالته  على  يحافظ  املمرض   .2
املرضى  لغير  أو  لنفسه  املرضى  عالج  وسائل  و  وعالجات  أدوية  يستخدم  وال  محظورة 

املخصصة لهم .
ضمن  متريضي  إجراء  بأي  القيام  على  وقدرته  كفاءته  جيدًا  ويقدر  مييز  املمرض   .3

الرعاية الشاملة التي يقدمها لكل مريض ومستفيد .
4. املمرض وفي جميع األوقات يحافظ على معايير األداء الشخصي والتي تنعكس إيجابيًا

علــــى املهنـــة وثقــــة املجتمـــع بهـــا .
5. املمرض وفي تقدميه الرعاية يتأكد من أستخدام التقنيات و الوسائل العلمية املتقدمة

والتي تنسجم مع سالمة وكرامة وحقوق االنسان .
ونظم  اسرارهـا  وعلـــى  لديها  يعمــــل  التي  املؤسســـة  ممتلكـــــات  على  يحافظ  املمرض   .6

العمل فيها .

للممارسة  مقبولة  معايير  وتطبيق  حتديد  في  االكبر  بالدور  القيام  يتولي  املمرض   .1
التمريضية امليدانية واإلدارة والبحث والتعليم التمريضي.

 2. املمــــــرض لــــه دور فـــــعـــــال فـــــــي تطويــــــــــر املعـــــــــرفـــــــة املهنيـــــة املستنــــــــده الي البحـــــث .
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3. األسهـــــــام فــــــي تطوير اإلداء املهنــــــي عن طريــــق تطبيــــق علــــوم التمريـــــض احلديثة .

4. تطوير الــــذات وذلك باملشاركـــــة فــــــي الندوات واملؤمتـــرات العلمـــية والتعليـــم املستمـر .
5. الظهــــور مبظهـــر مهنـــي الئـــــق .

6. عــــدم القيــــام بأي أعمــــــال تســــئ للمهنـــــة خـــــــالل عملــه وفـــــي حيـــاتـــــــه الشخـــصيــة .

7. املشاركة بأبحاث علمية متطورة من أجل زيادة البنية والثروة املعرفية لعلوم التمريض.
8. املشاركــــة في العمــــل النقابي والعمــــل على التحســــني املستمــــر ملستوى املهنة االجتماعي

واألقتصادي .
9. التعــــــاون مــــــع الزمـــالء وجميـــع أعضــــــاء الفريـــــق الصحـــــي ملـــــا فيـــــه مصلحــــة املهنـــــة .
10 . مراعــــاة معايير السلوك الشخصي التي تنسجم مع قيم املجتمع عند تقدمي الرعاية

التمريضية .
11 . األلتــــــزام بالقــــوانـــــني واألنظمــــة ومقــــاييــــس العــــمــــل املعتمدة وأخالقيــــــات املهنـــة .
12 . التعامــــل بـــــروح الثقــــــــــة والدعـــــم املتبادل ومراعــــاة احلقــــوق اجلماعيـــــة للفــــريــــق .

13 . الدفــــاع عن مهنة التمريض والزمــــالء املمرضـــني .

14 . الدفـــــاع عــــن النقابــــــة وحـــمــــايتــــها وخـــــدمتــهــا .

5 - الممرض والمجتمع :
1. حتسني وتهيئة البيئة االجتماعية التي تقدم فيها الرعاية التمريضية مبا فيها حقوق
األنســــان والقيـــــــم والعـــــــادات واملعتقـــــدات الروحيــــــة للمستفـــــيد وأســــــرتـــــــــه واملجــتمــــع .
2. املمرض يشارك املجتمع املسؤولية في إنشـــاء ودعــــم األعمال لتلبيــــة أحتياجات أفراد
املجتمع الصحيـــــة واالجتماعيــــة وخصـــــوصا األفـــــراد املعرضــــني للمشكــــالت الصحيــــــة .
3. املمرض يشارك في املسؤولية حلماية البيئة الطبيعيــــة واحملافظـــة عليها مـــن التراجع

والتلوث والتأكل او االنحسار والدمار .
4. اإلسهام في تلبية حاجات املجتمع الصحية املختلفة وذلك عن طريق الوقاية من املرض

وحتسني الصحة وإدامتها وتقدمي الرعاية الصحية للمرضى .
5. مراعاة األعراف والعادات والتقاليد املتبعة في املجتمع احمللي أثناء تلبية احتياجاته .
6. حمايــــة املجتمــــع مـــن ممارسي املهنــــة الذيــن ال يتمتعــــون بالكفاية العلميـــــة والعملية

الالزمتني.
7. نشر الوعي لصحــــي وتقديــــم املشــــورة لفئات املجتمــــــع املختلفـــة وتصحيــــح املمارسات

اخلاطئة املتعلقة بالصحة .
8. عـــــــدم أستغـــالل املعــــرفـــــة املهنية فــــي أعمـــــال مخــــالفــــــة للقوانـــني ونظــــم املجــتـمــــع .
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