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كـن هنـاك مستشـفيات    تنـه لـم   إلم يكن متريض األطفال معروفاً منذ بداية رعاية املرضى، بـل       
خاصة لرعاية األطفال املرضى أو أقسـام خاصـة بهـم يف املستشـفيات حتـى عهـدٍ قريـب، وحاليـاً                 

ــال املرضــى     ــي ترعــى األطف ــدأ اال .توجــد املستشــفيات الكبــرى الت ــال يف   ب هتمــام بتمــريض األطف
 يف رعايــة األطفــال املرضـى إمــا يف املستشــفيات أو العيــادات   مــن هــذا القـرن متمــثالً األربعينيـات 

ــــة أو التابعـــــة لـــــوزارة صـــــحة البلـــــد، وقـــــد حـــــدث تغيـــــر ســـــريع         املختلفـــــة ســـــواءٌ    اخلاصـ
 واحلـوادث،  يف هذه األيام يف رعاية األطفال، حيـث توسـع االهتمـام ليشـمل الوقايـة مـن األمـراض          

 .بل وتقدمي الرعاية الصحية املتكاملة لألفراد ورعاية األطفال من خالل عائالتهم
إن املمرضة لها دور كبير ومهـم كعضـو يف الفريـق الصـحي يف تقـدمي الرعايـة التمريضـية                

 ممرضـة األطفـال تقـوم بتقـدمي الرعايـة التمريضـية مباشـرةً       . للطفل يف مختلف مراحل منـوه     
ــال املرضـــ ــرض     لألطفـ ــاء الصـــحة واملـ ــالهم أثنـ ــة أطفـ ــة رعايـ ــى كيفيـ ــائالت إلـ ــه العـ  ى، وتوجـ

  .يف املستشفيات أو املنازل

Health During Childhood
كحالــة مــن التعــايف   "عرفّــت منظمــة الصــحة العامليــة الصــحة     . الصــحة هــي ظــاهرة معقــدة   

بالرغم مـن هـذا التعريـف الواسـع،     ". سدي، العقلي، واالجتماعي وليس فقط اخللو من املرض        اجل
لـذلك يصـبح   .  خـالل مـدة مـن الـزمن    ومعدل املراضـة مبالحظة معدل الوفيات عادةً تقيم الصحة  

 .األول للصحة التوازن بني التعايف اجلسدي، العقلي، واالجتماعي واخللو من املرض املؤشر
 ألن هـذه املعرفـة تـؤمن    ة ومعدل الوفيات مهمـة للممرضـ  باملراضة املتعلقةمات  تعتبر املعلو 

 هــــذه البيانـــــات تــــؤمن معلومــــات حـــــول    . رعايــــة التبريــــر العلمــــي لتخطــــيط وتوصـــــيل ال   
اموعــات العمريــة عاليــة اخلطــورة لألمــراض واملهــددات،  ) 2(أســباب املــوت واملــرض، ) 1(
 . املواقع اخلاصة باملشورة الصحية) 4(، ووالوقاية التطور يف املعاجلة )3(

 الوفيات معدل  :Mortality 
 ويـتم  ،إن إحصائيات معدل الوفيات تصـف عـدد األفـراد الـذين مـاتوا خـالل فتـرة محـددة          

يــتم حســاب معــدل الوفيــات مــن عينــة مــن  . 100,000 علــى شــكل نســبة بالـــ  عرضــهم عــادةً
 .شهادات الوفاة
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 :Infant and Childhood Mortality معدل وفيات الرضع ومرحلة الطفولة
 1000  كـل يعرف معدل وفيات الرضع بعدد الوفيات خـالل السـنة األولـى مـن احليـاة مـن         

)  مـن احليـاة  اً يومـ 28( وقد يتم تقسيمها بشكل إضايف إلى معـدل وفيـات الولـدان     ،والدة حية 
ات إن معــدالت وفيــ  ). اً شــهر 11 وحتــى اً يومــ 28( الــوالدة  يومعــدل وفيــات مــا بعــد حــديث    

 إلـى  5 كمـا أن األطفـال بعمـر    ، أقل منهـا عنـد الرضـع   فال بعمر أكبر من عام بقيت دائماً  األط
 .  سنة لديهم معدالت الوفيات األدنى14

، قامت اليونيسـيف بالتعـاون مـع وزارة الصـحة السـورية بـإطالق       2009 أيار   7يف دمشق،   
فريـق مؤلـف مـن     البحـث   وقام بهذا،دراسة معدل وأسباب وفيات األطفال دون سن اخلامسة        

ــدانيا161ً ــاً ميـ ــوالي  ، باحثـ ــة حـ ــة الدراسـ ــاطق  180 وبلغـــت عينـ ــة يف منـ ــرة موزعـ  ألـــف أسـ
 لكــل ألــف والدة حيــة، بينمــا بلــغ  8.78وقــد بلــغ معــدل وفيــات الولــدان  . ومحافظــات ســورية

وأشار التقريـر إلـى أن أهـم أسـباب الوفيـات      .  لكل ألف والدة حية 15.5معدل وفيات الرضع    
وأتــى يف الدرجــة الثانيــة إنتــان الــدم عنــد الوليــد        % 44لولــدان هــو اخلــداج بنســبة     عنــد ا
 %.17.4 أما التشوهات الوالدية فأتت يف الدرجة الثالثة بنسبة ،19.3%

ــد      وكمــا توصــل معــدّ  ــل أهــم ســبب للوفيــات عن  الدراســة إلــى أن التشــوهات الوالديــة متث
يهــا اإلنتانــات التنفســية مث اإلســهاالت   تل،%15.3األطفــال فــوق األربــع أســابيع ودون الســنة  

 %.    12.6بنسبة 
بسـبب احلـوادث    عنـدهم وفيـات  التـبني أن  فقـد   سـنوات  5-1عمـر  بأما بالنسبة لألطفـال     

 وتســاوت نســبة ، مــن إجمـالي الوفيــات يف هــذه الفئــة )%30.7بحــدود (كانـت النســبة األكبــر  
 .)%7.7بحدود (ات التنفسية نالوفيات بسبب اإلسهاالت واإلنتا

  املراضةمعدل:Morbidity  
  بأنها قياسات انتشـار أمـراض محـددة يف اتمـع خـالل وقـتٍ           إحصائيات املراضة تعرف  

 حـال معـدل   وبخـالف . 1000على شكل نسبة بالـ عادةًعرض  تُ املراضة إحصائياتإن  . محدد
مصـدر   كمـا أن  ، وقد تشير إلى األمراض احلـادة، أو العجـز     ،املراضةالوفيات، يصعب تعريف    

وتتضمن املصادر العامة للبيانات أسباب الزيـارات للطبيـب،       . البيانات يؤثر على اإلحصائيات   
 .التشاخيص املرضية للمقبولني يف املشايف، واملنظمات التي تقوم باإلحصائيات
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 Childhood Morbidity:  سن الطفولة املراضةمعدل 

دة مبا يكفـي لتحـدد النشـاط أو     أعراض حا  أمراض ذات  تعرف األمراض احلادة على أنها    
% 11ومن كـل احلـاالت احلـادة،    % 50تقدر األمراض التنفسية بحوالي  .  طبية رعايةتتطلب  

إن املـرض  . مسـببة باألذيـات  % 15من باقي احلاالت تسبب باألخماج واألمـراض الطفيليـة، و     
 . الرئيسي يف سن الطفولة هو الزكام

كمثــال، .  للعمــر خــالل ســن الطفولــة وفقــاً يب األطفــالتتغيــر أمنــاط األمــراض التــي تصــ  
التنفسي العلوي واإلسهاالت تنقص تكراريتهـا مـع التقـدم بـالعمر، بينمـا تـزداد         السبيلأخماج  

 . األمراض األخرى، مثل العد وألم الرأس

 لـــديهم معــدل مراضـــة عـــالٍ إن االهتمــام حاليـــاً يركــز علـــى مجموعـــات األطفــال الـــذين    
 وزن الـوالدة، األطفـال الـذين    يل الفقراء، األطفـال اخلـدج وناقصـ    ن، األطفا دياألطفال املشر (

 .)يعانون من أمراض مزمنة، واألطفال يف مراكز احلضانة

Pediatric Nursing 
هو علم وفن إعطاء الرعاية التمريضية لألطفال منذ الـوالدة وحتـى مرحلـة املراهقـة، مـع           

  .ى النمو اجلسدي والعقلي والعاطفي واالجتماعيالتأكيد عل

 رعاية الفلسفة :Philosophy of Care 
ــو     ــع تعريـــف التمـــريض وهـ ــال منســـجم مـ ــع واألطفـ ــة  “إن متـــريض الرضـ تشـــخيص ومعاجلـ

هـذا التعريـف يجسـد العناصـر الرئيسـية      . “ صحية فعلية أو محتملة  شكالتاستجابات اإلنسان مل  
 : وهي(American Nursing Association, 2003) ديثةاألربعة للممارسة التمريضية احل

االنتبــاه إلــى اــال الواســع للتجــارب واالســتجابات البشــرية للصــحة واملــرض دون         . 1
 .التقيد بتوجه مركز على املشكلة املرضية

 . دمج املعلومات املوضوعية مع املعلومات املكتسبة من فهم التجربة الذاتية للمريض. 2
 .رفة العلمية يف عملية التشخيص واملعاجلةتطبيق املع. 3
 . تسهل عملية الشفاءرعايةتوفير عالقة . 4
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 على العائلة املركزة رعايةال Family-Centered Care: 
إن أنظمـة  .  املركزة على العائلة أن العائلة هي الناظم يف حياة الطفل  رعايةتعتبر فلسفة ال  

 قوة وكفاءة العائلـة بتطـوير التبادليـة     وتعزز تدعم وتحترم وتشجع  اخلدمات واألفراد يجب أن     
 تقــدمها الفطريــة التــي رعايــةعــن طريــق دعــم ال يــتم دعــم العــائالت. مــع الوالــدين واملشــاركة

 رعايــةالفريــدة وقبــول خبــراتهم يف ال وذلــك بالبنــاء علــى نقــاط قــوتهم  وأدوار صــناعة القــرار
 .Newton, 2000)(بأطفالهم يف داخل املشفى وخارجه 

حاجـات كـل    األخـذ باحلسـبان   كما يجـب  ،عزيز أمناط احلياة يف املنزل ويف اتمع  يجب ت 
 .أعضاء العائلة وليس الطفل فقط
إن .  املركـزة علـى العائلـة همـا الـتمكني ومـنح الـتحكم       رعايـة هناك فكرتان أساسـيتان يف ال    

ا املختصــني ميكنــون العــائالت عــن طريــق خلــق فــرص ووســائل لكــل أعضــاء العائلــة ليظهــرو     
ويصـف  . قدراتهم وكفاءاتهم احلالية وليكتسبوا قدرات جديدة لتقابل حاجات الطفل والعائلـة      

 مـن  اًمنح التحكم تفاعل املختصني مع العائالت بطريقة تحافظ فيهـا العائلـة أو تكتسـب نوعـ        
ــرات اإل    ــى حياتهــا وتقــدير التغي ــتحكم عل يجابيــة ال

التــي تنـــتج عـــن الســـلوكيات املســـاعدة التـــي تعـــزز  
 . قوتهم، قدرتهم، وأفعالهمنقاط

ــى     ــة علـ ــل عائلـ ــاعدة كـ ــة مسـ ــتطيع املمرضـ تسـ
تحديد نقاط قوتها والبناء عليها وافتراض مستوى     

يف املســـتقبل، يجـــب أن تكـــون . مـــريح يف املشـــاركة
ــةال ــائلي    رعايـ ــام العـ ــى النظـ ــزة علـ ــحية مرتكـ  الصـ

بحيث تكون املعتقدات والسلوكيات الصحية مركـزة    
 .  )1-1 الشكل (ملرضعلى تعزيز الصحة ومنع ا

 الالرضية رعايةال :Atraumatic Care 
، وذلك مـن خـالل   رعاية عالجية يف املشفى أو املنزل بواسطة مقدمي ال رعايةوهي توفير   

 استخدام التدخالت التي تزيل أو تـنقص الضـائقة النفسـية واجلسـدية التـي يواجههـا الطفـل         
 . الصحيرعايةوعائلته ضمن نظام ال

  الرعايـــةجيـــب أن تركـــز : 1-1الشـــكل 
 .مجيع جوانبها على الطفل والعائلة معاً
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املبـادئ  . (Do not harm)، ال تؤذي أوالً:  الالرضية هورعايةتوفير ال من الهدف الرئيسي
 فصـل الطفـل عـن    ي أو أنقص يامنع) 1: (تؤمن إطار عمل لتحقيق هذا الهدف      الثالثة التالية 

 مـن  . األذيـة اجلسـدية واأللـم   ي أو أنقصـ يامنع) 3( اإلحساس بالتحكم، ويعزز) 2( عائلته،

ــوفير ال   ــى ت ــة عل ــةاألمثل ــوين بالطفــل خــالل وجــودهم يف     : لالرضــية ارعاي ــة األب تعزيــز عالق
املشــفى، تحضــير الطفــل قبــل أي معاجلــة أو إجــراء غيــر مــألوف لــه، الــتحكم بــاأللم، تــوفير     

، توفير خيارات للطفل، احتـرام   نشاطات لعب للتعبير عن مشاعره    اخلصوصية للطفل، تأمني  
 .االختالفات الثقافية

Role of the Pediatric Nurse    
  لنوعيـة املرضــى   يف قســم األطفـال هــو دور فريـد نظــراً  ةقـوم بــه املمرضـ  تإن الـدور الــذي  

 ةودور ممرضــ .يف هــذا القســم، حيــث ال يســتطيع الطفــل رعايــة نفســه، وســد احتياجاتــه       
  : األوليةاألطفال نابع من املستويات الثالثة اآلتية واملبنية على الرعاية الصحية

  :املستوى األول
تقدمي الرعاية الصحية للطفل لوقايتـه مـن األمـراض، بـل وتحسـني حالتـه الصـحية كفـرد               

  .يعيش يف عائلة ومجتمع صحي سليم من الناحية اجلسدية والعقلية والوجدانية
 يف هذا املسـتوى علـى تقـدمي التثقيـف الصـحي للطفـل ووالديـه        ةكذلك يعتمد دور املمرض   

  :وبذلك.  الرعاية واالحتياجات األساسية للطفل، وكذلك التطعيماتمع تقدمي
 تم احملافظة على صحة الطفلت.  
 تم مساعدة الطفل يف الوصول إلى النمو والتطور السليمت.  
 منع إصابة الطفل باألمراض ومضاعفاتها.  

 :املستوى الثاني
ه وكـذلك عائلتـه   وخيتص هذا املستوى بتقديم الرعاية التمريضـية للطفـل لـدى مرضـ         

  :عن طريق
 تقييم احتياجات الطفل ووالديه.  
 وضع اخلطة التمريضية الالزمة.  
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 تنفيذ اخلطة التمريضية املوضوعة.  
 حالة الطفل الصحية بعد تنفيذ اخلطةتقييم .  
 تقدمي التثقيف الصحي الالزم للطفل ووالديه.  
 ج الطفلياملساعدة يف وضع خطة تخر.  

 :املستوى الثالث
ويختص هذا املسـتوى بالتعامـل مـع العجـز الـذي يصـاب بـه الطفـل كمضـاعفات للمـرض،               

الوصـول إلـى أفضـل حالـة لـه بعـد        يف مبساعدة الطفل ةقوم املمرضتحيث  .وهو دور تأهيلي
  .شفائه من املرض عن طريق العالج الطبيعي مثل حاالت شلل األطفال، والشلل الدماغي


Advanced Specialized Roles of Children Nurse 

 العالقة العالجية Therapeutic Relationship: 
.  متريضـية عاليـة اجلـودة   رعايـة إن إقامة العالقة العالجيـة هـي األسـاس املهـم يف تقـدمي          

بالطفــل وعائلتــه ويف نفــس الوقــت  مهــم  بشــكلٍمرتبطــات األطفــال تكــون ممرضــاتيجــب أن 
يف العالقة العالجية يتم وضع   .  اخلاصة  مشاعرهم وحاجاتهم  ليميزوا كافٍ  بشكلٍ فصالتمن

تعتبـر هـذه احلـدود    .  عـن الطفـل والعائلـة   ة تفصـل املمرضـ  رعايةحدود معروفة بشكل جيد لل   
 . الصحية للطفلرعايةإيجابية واحترافية وهي تعزز تحكم العائلة بال
 :جيابية، مثلالقيام ببعض األفعال اإل ه علىتعتمد العالقة العالجية مع الطفل وأسرت

          ــوة وحاجــات أســرة الطفــل وذلــك مــن أجــل زيــادة مشــاركتها يف استكشــاف نقــاط الق
 . بالطفلرعايةال
 العمل مع العائلة إليجاد طرق إلنقاص اعتمادها على أعضاء الفريق الصحي. 
 فصل حاجات األسرة عن حاجاتك الشخصية. 
 طفية جتاه املريض وعائلتهاالنتباه إلى استجاباتك العا.  
 تطوير مهارة التعامل بني األشخاص.  
 مع مرضى من خلفيات ثقافية ودينية مختلفةني كيف تتعاملتعلمي .  
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 والدفاع عن الطفل وعائلتهرعايةال : 
 Family and Child Advocacy and Caring:  

يـارات مدروســة  اتخـاذ خ  يف األطفـال وعـائالتهم   ةسـاعد املمرضـ  ت عـن احلقـوق،   ةكمدافعـ 
هــذا الــدفاع يتضــمن التأكيــد علــى أن العائلــة  . والعمــل مــن أجــل تقــدمي أفضــل فائــدة للطفــل 

 عـن املعاجلـة والتـدخالت، مشـاركة      كـافٍ غة بشـكلٍ بلّمتنبهة لكل اخلدمات الصحية املتاحة، مُ 
  .عة لتغيير أو دعم ممارساتها الصحيةشجّ الطفل، ومُرعايةيف 

 اًعطفـ و اً رعايـة واهتمامـ  نباألطفال والعائالت، فيجـب أن يظهـر      يعتنني اتمبا أن املمرض  
 الالرضـية وتطـور العالقـة    رعايـة  فكـرة ال   رعايـة جتسـد أوجـه ال    .  مبشاعر اآلخـرين   اًوإحساس

 رعايـــة علــى أنهــا عالمــة علــى جــودة ال     رعايـــةإن اآلبــاء يفهمــون ال  . العالجيــة مــع املرضــى   
يصـف اآلبـاء   . تقنيـة للطفـل والعائلـة   ال غيـر  التمريضية، والتي غالبـاً مـا تركـز علـى احلاجـات       

 وتتضـمن قبـول وتقـدير وجـود الوالـدين،      ةقـوم بهـا املمرضـ    ت املميـزة علـى أنهـا أفعـال          رعايةال
اإلصــغاء، جعــل الوالــدين يشــعران بالراحــة يف بيئــة املشــفى، إشــراك الوالــدين والطفــل يف          

 إظهـار احلنـان والتعـاطف مـع       التمريضية، إظهار االهتمام مبصـلحة الطفـل والعائلـة،         رعايةال
 .الطفل والوالدين، والتواصل معهم

 التثقيف الصحي Health Education: 

ــا       ــدفاع عــن حقوقه ــة وال ــف الصــحي مالزمــاً حلمايــة العائل ــر التثقي قــد يكــون التثقيــف   . يُعتب
 للمرض، كمـا يف حـال تقـدمي الـدروس           موجه غيرالصحي  

، هــاً للمــرضموجاخلاصـة بالرعايــة الوالديــة، أو قـد يكــون   
ــخيص    ــم التشــ ــال علــــى فهــ ــاعدة الوالــــدين واألطفــ كمســ

 االستفسـار عـن  واملعاجلة الطبيـة، وتشـجيع األطفـال علـى        
 .أجسادهم، وتزويد املرضى باملعلومات املناسبة

إن تقــــدمي التثقيــــف الصــــحي غالبــــاً مــــا يتطلــــب      
 وممارسـة معتمـدة علـى دور        ةتحضيراً من قبـل املمرضـ     

قل املعلومات عند مسـتوى     تضمن ن ي، ألنه   ءمنوذجي كف 
ــات    ــذه املعلومـ ــة لهـ ــة العائلـ ــم ورغبـ ــكل ( فهـ . )2-1الشـ

من املهم تزويـد الطفـل     : 2-1الشكل  
ب والعائلــة بــالتثقيف الصــحي املناســ 

 . كل إجراءات الرعاية
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 علــى تزويـد التثقيـف الصــحي املناسـب مـع التغذيــة     ةركـز املمرضـ  ت، يجــب أن ة ناجحـ ةكمثقفـ 
 . الراجعة والتقومي لتعزيز التعليم

  الدعم واملشورةSupport and Counseling: 
تسـتطيع  .  املشـورة لطفـل وعائلتـه الـدعم وأحيانـاً    يتطلب االنتباه إلـى احلاجـات العاطفيـة ل    

إن اللمـس العالجـي هـو األكثـر     . املمرضة أن تؤمن الدعم بواسطة اإلصغاء واللمـس العالجـي    
  .فاعلية مع األطفال ألنه يسهل االتصال غير اللفظي

ــؤمن األســس حلــل امل       ــذي ي ــار واآلراء ال ــادل املشــترك لألفك  شــكالتتتضــمن املشــورة التب
 الـدعم، التثقيـف، تقنيـات لتعزيـز التعبيـر عـن املشـاعر        تتضـمن املشـورة أيضـاً    . ونيبشكل تعـا  

  ).الضغوطات(واألفكار، ومناهج ملساعدة العائلة لتتكيف مع الكرب 

 صناعة القرار األخالقي:Ethical Decision Making  
ــا       إن .رات متعــددةتبــرز املعضــالت األخالقيــة عنــد تنــافس اعتبــارات أخالقيــة تقــع تحــت خي

، األطباء، وأعضاء الفريق الصحي اآلخرين قد يصلون إلى قرارات مختلفة لكن اتاألبوين، املمرض
  .ميكن الدفاع عنها أخالقياً، وذلك بتحديد درجات أهمية مختلفة للقيم األخالقية املتنافسة

عل فواإلهمال، ومنع األذى وهذه القيم األخالقية املتنافسة قد تتضمن استقاللية املريض      
حــدد ت أن ةيجــب علــى املمرضــ . االلتــزام بتعزيــز عافيــة املــريض، والعدالــة واملســاواة  واخليــر 

الفعل األكثـر فائـدة أو األقـل أذيـة ضـمن إطـار عمـل يتضـمن األعـراف االجتماعيـة، مقـاييس             
املمارسة املهنية، القانون، سياسات املؤسسة الصحية، القيم واملعتقدات الدينية للعائلة، وقـيم          

  . الشخصيةةرضاملم

 البحث العلميResearch  : 
ــى املمرضــة املتمرســة أن تشــارك يف البحــث العلمــي ألنهــا الفــرد الــذي يالحــظ       يجــب عل

 مبتكـرة لتشـجيع   اًكمثال، تستنبط ممرضة األطفال طرق. استجابات اإلنسان للصحة واملرض  
ــال علــى املطاوعــة للعــالج    ــيمإذا مت . األطف ــي و   تقي ــدخالت بشــكل عمل مــن مث متــت   هــذه الت

مشاركتها مع ممرضات أخريات يف بحـث علمـي منشـور، فـإن املمارسـة التمريضـية ميكـن أن             
 .تكون مبنية بشكل أساسي على العلم، وليس على العادات أو التجربة واخلطأ
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Critical Thinking and the Process of Nursing Children  
and Families 

  احملاكمة العقليةCritical Thinking: 
إنهــا تســاعد املمرضــة علــى  . هــي عمليــة مهمــة ملهنــة التمــريض  التفكيــرإن عمليــة تنظــيم 

  .شكالت حلل امل كامالًجاًمقابلة حاجات املريض وتشكل منه

ــه  يإن احملاكمــة العقليــة هــ   تفكيــر هــادف، ول
ة هـــدف موجـــه وهـــو يســـاعد األفـــراد يف صـــناع 

ــة ولــــيس    ــة العلميــ ــدة علــــى األدلــ قــــرارات معتمــ
 .(Alfaro, 2005)التخمني 

يتم اكتسـاب املعرفـة، تقييمهـا، وتنظيمهـا عـن           
العقلية خطـوات   تضمن احملاكمة   ت. طريق التفكير 

ليــــل، صــــناعة القــــرار، حــــل املشــــكلة،   التحهــــي
ــيم ــتنتاج التقيــــــــــ ــكل(، واالســــــــــ   ).3-1 الشــــــــــ

ـــ   ــة هـــــــــ ــة العقليــــــــــ ــة يإن احملاكمــــــــــ   عمليــــــــــ
 مـــن فوائـــد  . معقـــدة معتمـــدة علـــى التفســـير العلمـــي والتفكيـــر املتـــأني واملـــوزون       تطوريـــة

ــاً   ــة أيضــــ ــة العقليــــ ــاحملاكمــــ ــي    ت ا أنهــــ ــز األداء التمريضــــ ــى تعزيــــ ــة علــــ ــاعد املمرضــــ  ســــ
 .يف احلكم السريري

  املمارسة املعتمدة على الدليل:Evidence Based Practice 
مالحظـات  و وتضـمني تقـارير مرضـى    إن املمارسة املعتمدة على الدليل هي جمـع، تفسـير،   

ممرضات ومعلومات مأخوذة من األبحاث العلمية إلى املمارسـة التمريضـية، بشـرط أن تكـون       
إن املمارسة املعتمدة علـى الـدليل تـدمج    . (Simpson, 2004) تطبيقلصحيحة، مهمة، وقابلة ل

 . املعرفة مع التجربة السريرية واحلدس

ــكل  ــة   : 3-1الشـ ــارات احملاكمـ ــوات ومهـ خطـ
 .العقلية
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تتضـمن هـذه   . طبق املمارسة املعتمـدة علـى الـدليل   ت ل ةيجب توفر مصادر مناسبة للممرض    
نترنـت ومواقـع املقـاالت العلميـة التـي تـؤمن احلصـول        املصادر محركات البحث على شـبكة اإل  

 . على أحدث املعلومات

  العملية التمريضيةNursing Process: 
فعليـاً   وهي تصف ما تقـوم بـه املمرضـة    ،العملية التمريضية طريقة لتحديد املشكلة وحلها  

)Alfaro, 2005 .(    ــة التمريضــية اخلمســة هــي ــيم املــريض خطــوات العملي ، التشــخيص، تقي
 .وتقييم الرعايةالتخطيط، التنفيذ، 

  Assessment:املريضتقييم 
ــات  ــع املعلومـ ــات  :مجـ ــع املعلومـ ــو  إن جمـ ــل هـ ــي والكامـ ــة   املنهجـ ــن العمليـ ــوة األولـــى مـ  اخلطـ

ــب أن   ــية ويجـ ــة   يالتمريضـ ــن احلالـ ــمن معلومـــات عـ ــة النفســـية    تضـ ــحية واحلالـ  اجلســـمية الصـ
ــة ــل،      . االجتماعيـــ ــا الطفـــ ــا فيهـــ ــوفرة مبـــ ــادر املتـــ ــع املصـــ ــن جميـــ ــات مـــ ــع املعلومـــ ــتم جمـــ  ويـــ

 .، العائلة، ومن السجالت والعاملني الصحيني اآلخرين)السريري، التغذوي، التطوري(الفحص 
 املعلومـات  بعـد االنتهـاء مـن جمـع    . إن جمع املعلومات يتطلب مهـارات املالحظـة والتواصـل    

تقــوم املمرضــة بتصــنيف املعلومــات اموعــة ومقارنتهــا مــع القــيم الطبيعيــة مث تحليلهــا مث      
 . تلخيصها وتفسيرها

 : Nursing Diagnosisالتمريضيالتشخيص 
وهــو اخلطــوة الثانيــة مــن العمليــة التمريضــية ويعــرف بأنــه احلكــم الســريري املطلــق علــى   

 .مع املعلومات وتحليلهاجل منهجية من عملية طالقاًالطفل أو عائلته وتحديد املشكلة ان
ن ذلــك يعطيهـا قاعــدة واسـعة التخــاذ قرارهــا   إعنـدما تتكامــل املعلومـات لــدى املمرضـة فــ   

  . التمريضية ومنه وضع التشاخيص والتدخالت املناسبةرعايةحول حاجة الفرد لل

 : Planningالتخطيط
. اية متريضية تشـكل األسـاس للتـدخل   إن الهدف األكبر من التخطيط هو تطوير خطة رع     

 .  ويجب أن يشمل ذلك الطفل والعائلة واملمرضة
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إن خطة العمل التمريضـي يجـب أن توضـع بحيـث تتضـمن جميـع التشـاخيص التمريضـية            
  .احملددة ويجب أن ترتكز على أسس ومبررات موضوعية

 :Implementation التنفيذ

 ،هائيــة للخطــط واالســتراتيجيات املوضــوعة  التمريضــية الترجمــة النرعايــةتعتبــر خطــة ال
 . وحلهاشكالتومن الضروري أن يشترك الطفل والعائلة يف التلطيف من امل

 إن توضيح أسباب وضع اخلطـة التمريضـية لكـل مـن الطفـل والعائلـة يـؤدي إلـى تعـاونهم                  
 .وتحسني الوضع الصحي والسير حنو األهداف املرسومة

لتمريضـية حاملـا تكتمـل االسـتراتيجيات التمريضـية ويـتم       ينتهي طور التنفيذ مـن العمليـة ا     
 . تسجيل االرتكاس وردود الفعل لدى الطفل باإلضافة إلى أي معلومات أخرى ذات أهمية

 : Evaluation تقييم الرعاية

ــيم الرعايــة عمليــة  ــى علــى خطــة     األطــوة اخلهــي  تقي ــة التمريضــية وتبن ــرة مــن العملي خي
ــة التمريضــية   مــن التشــخيص التمريضــي واألهــداف    ن كــالًإر نوعيــة فــ وبشــكل أكثــ . الرعاي

 الطفل هي نقاط العـالم الرئيسـية التـي    استجابةواالستراتيجيات التمريضية والنتائج حسب     
ــة      التقيــيم،يبنــى عليهــا   ويســتفاد مــن املعلومــات املوضــوعية التــي تســتقى مــن الطفــل والعائل

  .وضوعيةوأعضاء الفريق الصحي يف تحديد مدى تحقيق األهداف امل

 :Documentation التوثيق

يعتبـر   إال أنـه التمريضـية،   يف العمليـة مع أن التوثيـق لـيس واحـداً مـن اخلطـوات اخلمسـة            
 التمريضــية، رعايــةيجــب أن يحــوي الســجل الطبــي للمــريض دلــيالً علــى ال  . للتقيــيم جوهريــاً

 :حيث يتم توثيق العناصر التالية
 التقييم البدئي وإعادة التقييم. 

 املريضرعايةاخيص التمريضية وحاجات التش . 

 التمريضية باملرضىرعاية حاجات التحقق التمريضية التي تدخالتال . 

 التمريضية املقدمةرعايةال . 
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 املقدمة والنتائجرعايةاستجابة املرضى لل . 

 جي املستمرة بعد التخررعايةحاجات ال على إدارةأو عائالتهم /قدرات املرضى و. 

Child Rights 
 مـادة ميكـن تقسـيمها إىل أربعـة     54حتتوي اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل على       

  :أصناف عامة
 تشــمل حــق الطفــل يف احليــاة واالحتياجــات األساســية للبقــاء كاملــأوى     :حقــوق البقــاء 

  .والغذاء واخلدمات الطبية
  ــق      تتضــمن األشــياء واملتطلبــ  :حقــوق النمــو ــى تحقي ات اخلاصــة مــن أجــل الوصــول إل

  .احلق يف التعليم ، ومنهاإمكاناتهم
 تتطلـــب بـــأن يكـــون للطفـــل حمايـــة ضـــد جميـــع أشـــكال االضـــطهاد  :حقـــوق احلمايـــة 

  .واإلهمال واالستغالل
  تسمح لألطفال بأن يكون لهم دور نشط يف مجتمعـاتهم ودولهـم، حيـث      :حقوق املشاركة

  .حياتهم الشخصية يفول يف مواضيع تؤثر تسمح بحرية إبداء الرأي والق

 

   




