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�إىل من زرع النجاح يف حقل العمل
و�أنار النور يف ميدان الأمل
ور�سم الدرب املو�صل للهدف
�إىل الرجل الذي قدم ويقدم و�سيقدم  -ب�إذن اهلل  -كل ما
ت�سع يده التقاطه خلدمة املري�ض واملراجع واملوظف بكل
�إخال�ص وتفاين ووفاء.
إنه الدكتور /منصور الحواسي
نائب وزير الصحة
 زاده اهلل توفيقاً -الـم�ؤلـــــف
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الـمقدمـة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم الإن�سان ما مل يعلم.
و�أ�صلي و�أ�سلم على املبعوث رحمة للعاملني ،و�آله و�صحبة الطيبني
الطاهرين ،ومن �سار على نهجهم �إىل يوم الدين  -ثم �أما بعد : -
يعترب التمري�ض من املهن احل�سا�سة ،واخلطرية من ناحية �أخرى؛
ب�سبب تعلقها بحياة املر�ضى.
ف�أي طالب يتخرج من كلية� ،أو معهد� ،أو حتى جامعة ،وهو ال
يتقن املهارات التمري�ضية ..قد يكون لقمة �سهلة للأخطاء الطبية� ،أو
املالحظات الإدارية ،و�إن �سلم من هذا وذاك؛ فقد يقدر اهلل له العمل يف
مكان ليقدم فيه اخلدمة ال�صحية؛ فيواجه مكتباً متري�ضياً مت�سلطاً� ،أو
زمالء ظاملني.
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فيحا�سب على �أتفه خط�أ ،ويعاتب على �أقل تق�صري ،ف�ض ً
ال عن
�أن يتكرموا عليه باملهارات والأ�سا�سيات التمري�ضية في�شرحوها له،
ويب�سطوها له.
عندها �ستكون يف موقف تتح�سر فيه على كل دقيقة من دقائقك
التي ق�ضيتها �أثناء مرحلة درا�ستك التمري�ضية عندما كنت طالباً ..ملاذا
مل ت�ستغلها وت�ستفيد منها؟
وحتى تكونوا على عظة وعربة ..
�سوف �أذكر لكم وم�ضات المعة هي مبثابة تنبيهات �سريعة ،وحكم
مهمة مع كل وم�ضة ،تنا�سب طالب وطالبات التمري�ض.
والهدف من وراء هذا الكتاب؛ هو امل�ساهمة يف رفع كفاءة خريجي
التمري�ض ،وخريجات التمري�ض ،حتى يكونوا جميعاً يف امل�ستقبل
قادرين وبكل قوة؛ على قيادة م�ست�شفياتنا ،ومراكزنا ال�صحية ،ومدننا
الطبية ،بكل �أمانة ،ومقدرة ،و�إخال�ص.

			
				

الوم�ضة الأوىل
اعتني باملجال النظري
يخطئ الكثري من الطالب والطالبات باعتقادهم �أن التمري�ض
جمال عملي بحت ...واحلقيقة جزء من هذا ولي�س كله.
فالتمري�ض جمال عملي لكن ال ميكن الو�صول �إليه �إال بالدرا�سة
النظرية �أو ًال ،ثم التطبيق العملي يف املعامل وامل�ست�شفيات.
وهذا قانون مطبق يف جميع جامعات وكليات التمري�ض يف العامل.
ُيدر�س التمري�ض نظرياً وعملياً.

فني متري�ض
عبدالعزيز جايز الفقريي

فمث ً
ال ..الأدوية الطبية ،كيف ميكن ملمر�ض �أن يتقن �إعطاء احلقن
الوريدية وهو ال يعرف ال ا�سم الدواء ،وال م�ضاعفاته ،وال طرق �إعطائه؛
ف�ض ً
ال عن موانع �إعطائه؟!!
بالطبع؛ �سوف ي�ضطر لل�س�ؤال وال�س�ؤال ،قبل �أن يعطي العالج.
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فهنا مل ولن يغنيه �إتقانه العملي عن املعلومات النظرية.
و�أي�ضاً؛ هناك العديد من املهارات التمري�ضية التي حتتاج �إىل �شرح
مف�صل� ،إن مل تتعلمه نظرياً يف الكلية ،فلن ت�ستطيع تطبيقه على �أر�ض
الواقع يف امل�ست�شفى:
 -كيف حت�ضر مري�ضاً لغرفة العمليات؟

الوم�ضة الثانية
اللغة الإجنليزية

 كيف ت�ستقبل مري�ضاً من غرفة العمليات؟ -كيف ت�ستقبل مري�ضاً جديداً يف الق�سم؟

�ضرورة ملحة البد منها...
�إذ كيف ملمر�ض �أن يكتب مالحظاته التمري�ضية يف منوذج املالحظات
التمري�ضية ( ،)nursing notesبدون �أن يكون متقناً هذه اللغة
حتدثاً وكتاب ًة؟!!
ٌ
م�ستحيل �أو ال ن�ستطيع....
�ستقولون جند �صعوبة �أو
كل هذه امل�شاهد مررت بها عندما كنت طالباً.
فقد كنت �أقف �أمام الأطباء واملمر�ضني و�أ�شاهدهم كالأطر�ش
يف الزفة ،ال �أحفظ �إال "�س�سرت" الكلمة التي يحفظها املمر�ض وغري
املمر�ض ،بل عرفتها قبل �أن �أنتمي �إىل مهنة التمري�ض.
ومع ذلك �أقول� :إن �أقرب الأ�شخا�ص الذين ميكنهم �أن يتعلموا اللغة
الإجنليزية هم املمر�ضون واملمر�ضات ،وذلك ب�سبب احتكاكهم املبا�شر

 كيف تخرج مري�ضاً من الق�سم؟ ما هي خ�صو�صيات املري�ض؟وغريها الكثري من الأ�شياء النظرية التي �إن مل تتقنها ف�ستواجه
عقبات متعددة ،حتى و�إن �أتقنت يف املجال العملي.

�س�أل املمكن امل�ستحيل� :أين تقيم؟ ف�أجابه يف �أحالم العاجز
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(�أعطني حقنة) - give me syringe
( ُقمت برتتيب ال�سرير) -bed making done
(املري�ض بحالة م�ستقرة) -patent stable
وهكذا � ..ستجد لغتك الإجنليزية تتطور يوماً بعد يوم.

بالأجانب يف امل�ست�شفيات ،مما ميكنهم من التخاطب والتدرب ب�صورة
مكثفة – جتربهم على �إخراج خمزونهم من الكلمات وامل�صطلحات
الإجنليزية – �أكرث من غريهم.
�إال �أنه يظل هناك عدة �أمور يجب �أن ت�ضعها يا عزيزي الطالب ،ويا
عزيزتي الطالبة يف احل�سبان وهي:
 )1كل لغة ترتكز على حفظ الكلمات؛ فاحفظ بقدر ا�ستطاعتك
من الكلمات الإجنليزية ،وب�شكل يومي ،بل حدد لك كل يوم قدراً من
الكلمات ال تغفل عنها.
 )2احر�ص على و�ضع نوتة يف جيبك خالل فرتة نزولك �إىل
امل�ست�شفى  -يف فرتات التدريب – وحاول ت�سجيل كل كلمة متداولة بني
املمر�ضني واملمر�ضات ،ثم احفظها.
 )3حاول التخاطب ب�سرعة وبطالقة ،حتى و�إن مل تكن متمكناً من
القواعد الإجنليزية؛ �أهم �شيء �أن يفهم ما تريده ال�شخ�ص املقابل ،لأن
هذه اخلطوة �ستجعل عندك ثقة بنف�سك.
	)4ال تخف �أو تخجل من التحدث مع غري الناطقني بالعربية؛ بل
حاول االحتكاك بهم باحلوار والنقا�ش ،ولو باجلمل الب�سيطة التي ال
حتتاج �إىل جهد جبار مثل:

�إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بال روح
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ومع �أن امل�صطلحات الطبية متعددة ،بل؛ كل تخ�ص�ص طبي له
م�صطلحاته اخلا�صة به.
مث ً
ال :الت�شريح له م�صطلحات خا�صة به.
وال�صيدلة لها م�صطلحات خا�صة بها.
والتمري�ض له م�صطلحات خا�صة به.
واملختربات لها م�صطلحات خا�صة بها.
�إال �أنك كممر�ض ل�ست مطالباً بحفظها كلها ،وال اجلهل بها؛
بل عليك بالرتكيز على امل�صطلحات الطبية والتمري�ضية ال�شائعة،
بالإ�ضافة �إىل قواعد هذه اللغة ال�سهلة الفهم.
فمث ً
ال� :إذا قر�أت �أي م�صطلح طبي �آخره ( )itisف�أعلم �أنه التهاب..
مثل
(  )gastritisالتهاب املعدة.
ومث ً
ال� :إذا قر�أت �أي م�صطلح طبي لعالج يف مقدمته ()anti
ف�أعلم �أنه م�ضاد حيوي ،حتى و�إن مل تعرف ما نوعه.
وهكذا علم امل�صطلحات الطبية؛ علم ي�ساعدك على التعامل مع
�أي ممر�ض �أو طبيب يف العامل يتقن هذه (امل�صطلحات الطبية)؛ لأنها
موحدة عاملياً.

الوم�ضة الثالثة
احفظ امل�صطلحات الطبية
ال ت �ق��ل امل �� �ص �ط �ل �ح��ات ال �ط �ب �ي��ة �أه �م �ي��ة ع ��ن ال �ل �غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة؛
فامل�صطلحات الطبية لغة خا�صة ال يتقنها �إال من تعلمها.
حيث تعتمد على و�ضع م�صطلحات طبية لأجزاء ج�سم الإن�سان� ،أو
للأمرا�ض� ،أو للأدوية ،وغريها ..فهي لغة طبية لي�ست حم�صورة ،بل
متجددة تزداد م�صطلحاتها وال تقف.
لذا؛ عمدت الكثري من الكليات �إىل و�ضع مادة جديدة ت�سمى
بـ( )medical terminologyوتعني "علم امل�صلحات الطبية"،
بل هناك معاهد تعقد دورات متخ�ص�صة يف هذا املجال.
ومكره �أخاك ال بطل  ..ا�ضطررت لدرا�سة امل�صطلحات الطبية؛ فقد
قمت بح�ضور دورة يف امل�صطلحات الطبية يف معهد العوا�صم بجدة،
ومتكنت بعدها من ك�سر حاجز (امل�صطلحات الطبية) بحمد اهلل.
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لذا� ..أو�صي جميع طالب وطالبات التمري�ض؛ ب�أن يبد�ؤوا يف درا�سة
هذا العلم مبكراً قبل دخولهم �إىل امل�ست�شفيات ،و�أن يحاولوا جاهدين
ح�ضور دورة يف هذا املجال.

الوم�ضة الرابعة
ال تخجل من ال�س�ؤال
يقال :اثنان ال يتعلمان -:املتكرب واخلجول.
فاملتكرب ال ي�س�أل بدافع الكرب ،واخلجول ال ي�س�أل بدافع اخلجل ،لذا
يبقيان جاهلَني و�إن اختلفت دوافعهما.
وهذه ر�ؤو�س �أقالم يف �أدب ال�س�ؤال:
 ال ت�س�أل �إال عما فيه نفع لك. اخرت الوقت املنا�سب. اخت�صر ال�س�ؤال وجتنب �إطالته؛ �إال عند احلاجة �إىل ذلك.م�ستح
 و�أكرر ..ال تخجل من ال�س�ؤال .قال جماهد" :ال يتعلم العلم ٍوال م�ستكرب".
وهنا  ..عليك �أخي الطالب حماولة �س�ؤال جميع �أ�ساتذتك يف الكلية
�أو املعهد ،يف الأوقات املنا�سبة.

من يحب ال�شجرة يحب �أغ�صانها
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و�أثناء وجودك يف امل�ست�شفى؛ ال تهمل فر�صة ال�س�ؤال عن كل �شيء
ب�أدب ،مع مراعاة ظروف العمل؛ فال ت�س�أل ممر�ضاً م�شغو ًال� ،أو ممر�ضة
م�شغولة بخدمة مري�ض؛ بل احتفظ ب�أ�سئلتك ،واعر�ض عليهم �أخذ
دقائق من �أوقاتهم ،و�ستجد من يهتم ب�أ�سئلتك ،كما �ستجد من يهملها.
لذا  ..ا�صرب  ..وكرر املحاولة مع كل من يعطيك من وقته ،ويرحب
ب�أ�سئلتك؛ فال�س�ؤال لي�س عيباً  ..بل ال�صمت على اجلهل هو العيب.

الوم�ضة اخلام�سة
كثف خلفيتك الطبية
هناك العديد من الأمرا�ض املنت�شرة ،والأدوية املتداولة بكرثة بني
النا�س.
وبحكم عملك يف املجال الطبي �سوف تتعر�ض لل�س�ؤال عنها.
فمث ً
ال :مر�ض ال�سكري وال�ضغط  ..من الأمرا�ض املنت�شرة يف هذا
الع�صر ،بل يزداد الداخلون يف هذا املر�ض يوماً بعد يوم  -حمانا اهلل
منها و�شفى من ابتلى بها .-
لذا ...معرفتك ب�أ�سباب املر�ض ،وم�ضاعفاته ،وطرق عالجه ،وطرق
احلماية منه؛ تعطيك �أهمية يف جمال عملك ،وكذلك تعطي املري�ض
جرعة من املعلومات التي قد يجهلها عن مر�ضه.
مثال ب�سيط عن مر�ض �ضغط الدم:
ت�ستطيع �أن تن�صح مري�ض �ضغط الدم بالن�صائح الطبية التالية:

لي�ست ال�سعادة يف �أن تعمل دائما ما تريد؛ بل يف �أن تريد ما تعمله
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 الإقالل من تناول امللح. ممار�سة الريا�ضة. جتنب الغ�ضب. االلتزام بالعالج �إن قرر الطبيب ذلك. تذكريه ب�أن مر�ض �ضغط الدم ي�سمى (القاتل ال�صامت) لأنه اليكت�شف �إال بال�صدفة.
وهكذا العديد من الأمرا�ض� ،أو الأدوية ،جمرد �أن تكون عندك
خلفية عنها ولو ب�سيطة �سيدفعك حما�سك على تطويرها يف امل�ستقبل
بعد �أن ترى �أهمية تعلمها ،ومن ثم تكون يف امل�ستقبل ممر�ضاً ناجحاً،
وذو خلفية طبية متميزة.

الوم�ضة ال�ساد�سة
ال َّزي الر�سمي
لكل م�ست�شفى نظامه اخلا�ص ،ولكل كلية نظامها اخلا�ص.
ف�أذكر �أين كنت ملزماً منذ ثاين �أ�سبوع يل بالكلية ببدلة التمري�ض،
وهذا الأمر لي�س عيباً وال حراماً؛ بل هو نظام يخت�ص بلبا�س العمل،
وي�سري عليك وعلى جميع الطالب.
وكنت �أ�شاهد �أ�شكا ًال و�ألواناً غريبة وعجيبة من بدل التمري�ض.
فمنهم من ي�ضيقها ،ومنهم من يطرزها ،ومنهم من ي�ضيف عليها
من الق�صات الأمامية والعلوية وال�سفلية.
والبع�ض الآخر تراه بني كل حني و�آخر ،ال هم له �إال تف�صيل بدلة
جديدة من قما�ش �آخر ،وخميطة �أخرى.
و�س�ؤايل للطالب والطالبات:
ملاذا كل هذه احلركات والتقليعات على هذه البدلة امل�سكينة؟

�صديقك من ي�صارحك ب�أخطائك ،ال من يُج ِّملها ليك�سب ر�ضاءك
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وكذلك القطاعات الأمنية؛ من �شرطة ،ومرور ،وجوازات ،ودفاع
مدين ،وغريها؛ كلها لها بدل خا�صة بها ،وقبعات ،و�ألوان ،و�أ�شكال،
و�أمور �أخرى خا�صة ب�أنظمة اللبا�س عندهم.
لذا ..ال تغ�ضب يا طالب التمري�ض ،وال تغ�ضبي يا طالبة التمري�ض؛
فكل هذه الأنظمة يف اللبا�س التمري�ضي ما هي �إال جهود لتوحيد زي
املهنة ،ولإعطائها �أهمية ،وقبل هذا تطبيقاً للنظام؛ بحيث ال ي�أتي كل
طالب وطالبة ب�شكل خمتلف عن الآخر ،يف �صورة قد ال تكون �إيجابية؛
بل رمبا تعك�س �صورة من �صور الفو�ضى يف اللبا�س؛ بحيث تخالف ذوق
املجتمع ،وما اعتاد عليه النا�س.

 حب يف لفت الأنظار. جماراة وتقليد للأ�صدقاء والزمالء. فراغ ومراهقة.كل هذه الأمور �أو غريها لن ترفع معدلك يف كليتك �أو معهدك؛
بل �ستت�سبب لك بهدر مايل ،و�شغل لوقتك وتفكريك مبا ال فائدة منه؛
والأهم هي �أنك رمبا تتعر�ض النتقادات من �إدارة كليتك ،وقد تتعر�ض
لكالم �أو عتاب �أنت يف غنى عنه.
وال �أف�ضل من تقيد الطالب والطالبة بزيهما الر�سمي �سوا ًء داخل
الكلية� ،أو �أثناء فرتة التطبيق يف امل�ست�شفيات ..و�صدقوا ب�أنه – و�أنا
موظف – �صدر تعميم يخ�ص زي املمر�ضني ،وتن�ص �إحدى فقراته على
�ضرورة �أن تكون �أحذية املمر�ض لونها �أبي�ض.
وفع ً
ال؛ �أجربت من �إدارة التمري�ض يف امل�ست�شفى على �شراء �أحذية
ذات لون �أبي�ض.
ولي�ست هذه الأنظمة ال�صارمة باللب�س خا�صة مبهنة التمري�ض؛ بل
العديد من القطاعات لديها مثل هذه الأنظمة يف اللبا�س.
مث ً
ال :القطاعات الع�سكرية ،لها �ألب�سة ورتب ،و�شرطات ،و�أحذية،
�أ�شكال و�ألوان.

ال�صداقة بئر تزداد عمق ًا كلما �أخذت منها
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زال ،وبعد فرتة جندك يف امل�ست�شفى تعطي (20و30و )40حقنة يف اليوم،
وك�أن �شيئاً مل يكن.
هذه هي احلقنة بب�ساطة ،ال حتتاج �إىل تفكري �أو قلق.
�أذكر �أن �أحد زمالئي رف�ض تخ�ص�ص التمري�ض ب�سبب خوفه من
احلقن ،واجته لتخ�ص�ص املختربات.
مع �أن احلقن �أ�صبحت تعطى حتى من قِبل بع�ض الأميني الذين ال
يقر�ؤون وال يكتبون؛ �أ�صبحوا يوخزون �أنف�سهم بحقن الأن�سولني.
و�أبني هنا م�س�ألة مهمة؛ وهي �أن خط�أ �أي طالب وطالبة يف �إعطاء
حقنة ال يعني دخوله بوابة الف�شل؛ بل اخلط�أ وارد ومتوقع يف �أي عمل.
فنحن كممر�ضني متمر�سني و�أ�صحاب خربة نخطئ ونكرر املحاولة،
املهم �أ َّال ن�ست�سلم للخط�أ والف�شل.
و�أعلم يا طالب ويا طالبة التمري�ض؛ ب�أن احلقنة �صديقة لك،
وقريبة منك ،و�سوف تكونون كما يقال" :ع�شرة ُعمر" يف امل�ست�شفيات
وجمال العمل.

الوم�ضة ال�سابعة
احلقنة  ..لي�ست وح�ش ًا
ت�شكل احلقنة الطبية عقدة نف�سية �أمام العديد من طالب وطالبات
التمري�ض.
قد يت�شكل هذا اخلوف �أثناء فرتة النزول للم�ست�شفيات؛ فعندما
ي�شعر الطالب والطالبة ب�أن عليهما �إعطاء احلقن ،يبد أ� عندهما اخلوف.
ويف هذه احلالة يعترب اخلوف خوفاً طبيعياً؛ بل �أنا �شخ�صياً مررت
به.
فمن �أول مرة يحاول فيها الطالب والطالبة �إم�ساك احلقنة ،تبد أ�
اليدان بالرجفان ،فيزداد القلق عندهما؛ لأنهما غري م�سيط َرين عليها.
يف حني �أن الرجفان يف الأ�صابع ما هو �إال ردة فعل طبيعية ،لأي عمل
جديد تقوم به ،فتخاف من بدايته فقط.
وهكذا احلقنة يف البداية فقط تخاف ،ومع املحاولة جتد اخلوف قد

االبت�سامة كلمة طيبة بغري حروف
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ممر�ض ملعاجلة املري�ض �أو غريها.
ثانياً :حماولة فهم وتعلم كل جديد يف عامل التمري�ض يف امل�ست�شفى،
يف حال عدم درا�سة ذلك يف الكلية �أو املعهد ،وكذلك حماولة الت�أقلم مع
جو امل�ست�شفى يف حال عدم ر�ؤية ما تعلمته يف الكلية داخل امل�ست�شفى.
وليعلم كل طالب وطالبة ..ب�أن �أحوال الكليات التمري�ضية خمتلفة،
و�أحوال امل�ست�شفيات �أ�شد اختالفاً ،فقد ت�شاهدون ما ي�سركم فيها من
التطور واقتناء اجلديد ،وقد يكون العك�س.
وهنا ..البد �أن يكون لكل طالب وطالبة جهد �شخ�صي؛ مبحاولة
التعرف على كل جديد – رغم الظروف والعقبات – بحر�ص منه
ورغبة ،وبال �شكوى �أو ت�ضجر من �أية كلية �أو م�ست�شفى.

الوم�ضة الثامنة

التمري�ض  ..كل يوم يتطور
كل يوم هناك العديد من الأبحاث الطبية املتعلقة بالطب عموماً،
�أو التمري�ض خ�صو�صاً.
وي�شاهد ويتعلم طالب وطالبة التمري�ض – �أثناء درا�سته – �أموراً
متعددة وجديدة يف علم التمري�ض ،قد ال ي�شاهد الكثري منها يف مكان
تدريبه يف امل�ست�شفيات �أو غريها.
لذا� ..أو�صي طالب وطالبات التمري�ض ب�أمرين:
�أو ًال :حماولة التعرف على كل جديد يف جمال التمري�ض� ،سواء
فيما يخت�ص باجلانب النظري ،وما يتعلق به من الأبحاث املن�شورة –
هنا وهناك – يف الكتب واملجالت الطبية� ،أو حتى الدوريات اليومية.
�أو ما يتعلق باجلانب العملي؛ بحيث يحاول التعرف على الأجهزة
احلديثة التي يتعامل معها املمر�ض� ،أو الأدوات الطبية التي ي�ستخدمها

ال تفكر يف املفقود حتى ال تفقد املوجود
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طبيعة العمل التمري�ضي املليء بالرحمة والعطف� ،أثناء تعاملهم مع
احلاالت احلرجة التي تتطلب عناية خا�صة.
ف�إن �سمعت يا طالب ويا طالبة التمري�ض كلمة من هنا وهناك
عن مهنة التمري�ض؛ فتذكر �أن لكل مهنة عيوباً
َ
وحما�سن ،ومتاعب
وحمفزات ،وما عليك �إال تذكر مهنة �أو مهنتني ،وحماولة ت�صور التعب
والعناء فيهما ،لتجد �أن املهن جميعها فيها �أنني ،ولكن �أي�ضاً فيها نعيم.
ف�أين من ي�شكر اهلل عند ال�سراء؟ و�أين من ي�صرب على ال�ضراء؟
و�أهم�س يف �أذن كل طالب وطالبة متري�ض بب�شرى لهم �سوف
يواجهونها يف امل�ستقبل؛ ب�أنهم �سوف يكونون من الأ�شخا�ص امل�شهورين
بني �أقاربهم ،و�سوف ت�أتيهم من االت�صاالت والطلبات بخدمة قريب
مري�ض� ،أو �إح�ضار عالج ل�صديق ،ب�صورة جتعل منهم جواهر ودرر عند
�أقاربهم ،وبني �أ�صدقائهم.

الوم�ضة التا�سعة
ممر�ض وممر�ضة بكل فخر
قد ينتاب طالب وطالبة التمري�ض �شعور بالنق�ص �إزاء كونه ينتمي
لهذه املهنة.
يف حني �أن هذا النق�ص لو كان واقعاً حقيقياً ،ملا ر�ضي النبي ﷺ
ل�صحابيات �أن يعملن يف هذا املجال (التمري�ض).
فهذه رفيدة الأن�صارية – ر�ضي اهلل عنها – كانت �أول ممر�ضة يف
التاريخ والإ�سالم؛ بل علم التمري�ض كله بزغ عندما �سطع علم اجلهاد،
لي�ضئ �سماء املعارك مبداواة اجلرحى وامل�صابني.
ومل يزل التمري�ض يحتل مكانة مرموقة يف جميع دول العامل؛ بل
يعد �أهم تخ�ص�ص طبي �أكرث من الطب نف�سه ،فال ي�ستطيع �أي طبيب
�أن يعمل بدون ممر�ض.
لذا  ..يتمتع املمر�ض واملمر�ضة مبكانة اجتماعية ح�سنة� ،شكلتها

من قنع من الدنيا بالي�سري هان عليه كل ع�سري
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�أ�صحاب ال�شهادات العليا يتيح لهم فر�صة �شغر منا�صبها �أكرث من
غريهم.
هذا ..ال يعني �أن ال�شهادات العليا ،وال�سعي للح�صول عليها ،هو لأجل
املن�صب!! حا�شا وكال؛ بل مل ولن تبنى الأمم على �أ�صحاب �شهادات
يتناف�سون على منا�صب �إدارية �أو فنية ،بعيدة عن العمل ب�شكل كبري.
ولكن؛ قد تكون ال�شهادة حمفزاً ل�صاحبها ليتبو أ� مكاناً متميزاً ،بعد
خربة طويلة قدم فيها الكثري ملهنته ووطنه.
وقد ي�ساعد وجود �أ�صحاب ال�شهادات العليا يف متكينهم من
رئا�سة الأق�سام التمري�ضية ،مع اعتمادهم املبا�شر على ت�أدية املهارات
التمري�ضية ب�أيديهم.
�أو قد يكونون �أ�شبه مبدربني يف مكاتب التدريب املوجودة يف
امل�ست�شفيات؛ نظراً ملا ح�صلوه من معلومات ومهارات يف هذه املهنة �أكرث
من غريهم.
�أما اجللو�س خلف مكتب �إداري ال ميت للتمري�ض ب�صلة مبا�شرة ،وال
يجرب هذا املمر�ض على النزول �إىل امليدان؛ ف�ض ً
ال عن عدم حماولته
تطوير نف�سه يف جمال مهنته  ..فهذا� ..أنا �أعتربه انتحاراً حللم وطموح
�أمة يف �أحد �أبنائها ،كانت تنتظر منه الكثري.

الوم�ضة العا�شرة
�إكمال درا�سة البكالوريو�س
حلم يتمناه كل ممر�ض وممر�ضة مل يح�صال على درجة
البكالوريو�س.
قد ال يت�شكل هذا احللم مبكراً بعد التخرج ،بل رمبا يت�أخر �إىل ما
بعد الوظيفة وال�شروع يف معمعة العمل.
في�شاهد جميع املمر�ضني واملمر�ضات �أولوية ملن يحملون ال�شهادات
العليا يف التمري�ض – من بكالوريو�س وما فوق – يف تويل املنا�صب
التمري�ضية يف امل�ست�شفيات ،ورمبا املديريات؛ بل قد ت�صل �إىل الوزارة.
ال �أنكر دور اخلربة يف �سنوات العمل ،وكذلك الأقدمية يف هذا
املن�صب �أو ذاك� ،إال �أن الواقع يفر�ض كلمته.
فهناك العديد من املنا�صب التي تخرج بني احلني والآخر ،ووجود
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�إذاً البد �أن يكون الهدف من احل�صول على درجة البكالوريو�س �أو
غريها ،هو الرغبة يف تقدمي املزيد للمهنة التمري�ضية ،وال مانع من
النظر للزيادات املالية كمحفزات؛ �أما االقت�صار على حب املن�صب واملال
والراحة؛ فال و�ألف ال يا �أ�صحاب البكالوريو�س �أو املاج�ستري؛ بل حتى
الدبلوم ...وتذكروا:
ومن يتهيب �صعود اجلبــال يع�ش �أبد الدهر بني احلفر
و�أي�ضاً-:
على قدر �أهل العزم ت�أتي العزائم
وتــــــ�أتي علـــــــــى قدر الكرام املكارم
			
وتعظم يف عني ال�صغري �صغارهـــا
وت�صغر يف عني العظيم العظائــم
			
	�إذا ما �صحبت القوم فا�صحب كرامــهم
وال ت�صحب الأردى فرتدى مع الـــردي
			

الوم�ضة احلادية ع�شرة
الإحباط املعنوي
قد ينتاب طالب وطالبة التمري�ض موجة من االنتقادات من قبل
بع�ض املحا�ضرين� ،أو الإداريني� ،أو غريهم من امل�س�ؤولني يف الكلية.
مما قد توحي ملن وجه له النقد واللوم ب�أن م�ستقبله يف هذه املهنة
لن يكون �سعيداً.
وهذا خط�أ يتحمل اجلزء الأكرب منه الناقد من حما�ضر �أو غريه.
نعم؛ قد يرتكب هذا الطالب – �أو تلك الطالبة – خط أ� يف التقيد
بالنظام ،من ح�ضور ،ولبا�س ،و�إن�صات.
بل قد ي�صل الإهمال لدرجة حمل مادة �أو مادتني �أو �أكرث.
هنا ...البد �أن تكون �إدارة الكلية عموماً ،وم�س�ؤولو ق�سم التمري�ض
خ�صو�صاً ،على درجة كبرية من فن التعامل يف مثل هذه احلاالت.
فالن�صيحة �أو ًال مطلوبة ،ومعرفة ظروف الطالب والطالبة مهمة
جداً ،وخ�صو�صاً الطالب والطالبات املغرتبني.

الكلمة الطيبة جواز مرور �إىل كل القلوب
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والأهم؛ �إعطاء الطالب والطالبة املخفقني مهلة ووقتاً كافياً؛ لكي
يحاوال حت�سني �أو�ضاعهما من جديد.
و�أقول لكل طالب وطالبة متري�ض ،تعر�ضا ملحاوالت �إحباط معنوي
من �أي �شخ�ص كائناً من كان:
تذكروا ب�أن النخلة ترمى باحلجر فتعطي �أطيب الثمر.
و�أن الكالم البذيء ي�سيء �إىل قائله ال �إىل من قيل له.
و�أن ال�صرب هو مفتاح الفرج.
قال تعاىلَ ( :و�إِ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم جْ َ
الاهِ ُلو َن َقا ُلوا َ�سلاَ ًما) الفرقان.٦٣ :
يف النهاية ..ليعلم كل طالب وطالبة متري�ض ب�أن مهنة التمري�ض
مليئة باملتاعب؛ ف�إن مل ت�سمع عتاباً يف الكلية ،ف�سوف ت�سمعه من �إدارة
امل�ست�شفى ،و�إن �سلمت من هذا وذاك ،فلن ت�سلم من عتاب املر�ضى يومياً
يف مقر عملك ال�صحي يف امل�ستقبل.
ف�إن مل تتعلم التغا�ضي ،والتجاهل ،ومترير الكالم من الأذن اليمنى
�إىل اخلارج من الأذن الي�سرى ،ف�سوف تتعب كثرياً يف جمال عملك� ،أو
يف حياتك اليومية.

الوم�ضة الثانية ع�شرة

اختبار هيئة التخ�ص�صات ال�صحية
هذا الوح�ش املخيف الذي �سطر له طالب وطالبات التمري�ض
ق�ص�صاً �أ�سطورية غطت على �ألف ليلة وليلة.
ورمبا لو و�صلت �أجزاء من تلك الق�ص�ص لهوليود لكان فيلم "هيئة
التخ�ص�صات" هو الأكرث م�شاهدة ،ورعباً.
وامل�س�ألة يف البداية والنهاية ما هي �إال عقدة نف�سية ،و�ضعها الكثري
من طالب وطالبات كليات ومعاهد التمري�ض.
فلو فكروا قلي ً
ال عن ماهية هذا االختبار ،لوجدوا ب�أنه لن يخرج عن
مهنتهم "التمري�ض" التي در�سوها.
ولو ان�شغلوا يف التهي�ؤ لالختبار باملذاكرة اجلادة والواعية من
البداية  -بد ًال من التهيج والت�شا�ؤم  -لكان حال الكثري منهم �أف�ضل.
بالطبع؛ �أقر�أ و�أ�شاهد و�أ�سمع ن�سب الرا�سبني يف هذا االختبار،
الذي تعود �أ�سباب الر�سوب فيه  -وبكل قوة � -إىل �ضعف م�ستوى كلياتنا
ومعاهدنا بالدرجة الأوىل.

�إن �أ�سو�أ ما ي�صيب الإن�سان �أن يكون بال عمل
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وثانياً :قلة اهتمام طالبنا وطالباتنا �أثناء فرتة الدرا�سة يف هذا
التخ�ص�ص  -املهم واملهني  -الذي يتعلق بحياة الب�شر.
وال نن�سى �أي�ضاً غمو�ض بع�ض الأ�سئلة ،فقد تكون تعرف الإجابة،
ومت�أكد منها (� ،)%100إال �أن �صيغة ال�س�ؤال كانت مليئة باملتداخالت
التي غريت فهمك لل�س�ؤال ،وبالتايل قد توقعك يف الإجابة اخلاطئة.
و�أذكر هنا �أن رئي�س التمري�ض يف كليتي قال يل � -أثناء فرتة
الدرا�سة  : -ب�أنه عجز عن حل بع�ض �أ�سئلة اختبارات هيئة التخ�ص�صات؛
مع خربته التي جتاوزت الـ(� )25سنة يف جمال التمري�ض ،و�شهادة
املاج�ستري يف التمري�ض التي ح�صل عليها ..كل هذا مل ي�شفع له يف حل
جميع الأ�سئلة التي تطرح يف اختبارات هيئة التخ�ص�صات.
ومع ذلك �أقول :هناك الآالف من طالب وطالبات التمري�ض قد
اجتازوا هذا االختبار ،وبكل جدارة ،مما يعني �أنه لي�س جميع �أ�سئلة
االختبار �صعبة ،و�إمنا هناك بع�ض من الأ�سئلة ال ي�ستطيع الإجابة عنها
�إال املتميزون.
فكن من الآالف الناجحني يف هذا االختبار ،وال تكن من الآالف
الرا�سبني فيه؛ وتذكر �أن التفا�ؤل طريق النجاح ،والت�شا�ؤم طريق الف�شل.

الوم�ضة الثالثة ع�شرة

ال ت�ؤجل عمل اليوم �إىل الغد
يف جميع �أمورك يف احلياة طبق هذه الن�صيحة "ال ت�ؤجل عمل
اليوم �إىل الغد" � ،إال �أنني �أي�ضاً �أقرتح عليك ب�أن تكتب هذه الن�صيحة
يف لوحة ،ثم ت�ضعها يف غرفتك املنزلية ،حتى تكون مبثابة جر�س منبه
لك كلما �شاهدتها.
منذ �أول يوم يف الف�صل الدرا�سي الأول يف الكلية ،يفرت�ض �أن تبد�أ
معه مذاكرتك.
فالدر�س الذي ال تذاكره ،وحتفظه ،وتعتني بفهمه يف اليوم الأول،
�سوف يت�ضاعف يف اليوم الثاين �إىل در�سني ،لي�صل  -قرب االمتحانات -
�إىل عدد د�سم من ال�صفحات التي جتعل عملية املذاكرة �شاقة ،وجمهدة
للطالب وللطالبة.
ومن املعلوم �أن درا�سة التمري�ض يف اململكة هي باللغة الإجنليزية،
مما يعني �أن طالب وطالبة التمري�ض �سوف يكون القامو�س بجانبه؛
للبحث عن �أي كلمة غريبة متر عليه ،وهذا يعني يف النهاية �أن امل�س�ألة

ال�ضمري املطمئن خري و�سادة للراحة
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حتتاج �إىل وقت.
لذا ..ت�أجيل مذاكرة مواد التمري�ض يعني ت�أجيل عبء مذاكرة يوم
�إىل الذي يليه ،ثم �إىل الذي يليه ،وهكذا ..حتى تتواىل الدرو�س التي مل
تدر�س ،واملواد غري املفهومة ،لي�صل الطالب والطالبة �إىل فر�ضية �أن
درا�سة التمري�ض �صعبة� ،أو �أن املحا�ضر ال يقدم املادة ب�شكل جيد.
واحلقيقة هي �أن هذا الطالب �أو تلك الطالبة �أراد �صب املادة كلها -
قبل يوم االمتحان  -يف ر�أ�سه مر ًة واحدة!!.
و�أختم مبثال عله ير�سخ يف �أذهان طالب وطالبات التمري�ض:
وهو �أن العالج الناجع ،واملجرب ،واملعرتف به طبياً وعاملياً ،ال ميكن
�أن ي�ؤدي مفعوله� ،إال �إذا �أُخذ على جرعات منا�سبة ،وب�أوقات معينة،
وبا�ستمرار ،ح�سب املدة املو�صى بها.
وهكذا الطالب والطالبة الناجحان؛ لن ي�صال �إىل التفوق والتميز
�إال بال�صرب على املذاكرة واحلفظ يومياً وبانتظام.
لذا � ..أكرر ..ثم �أكرر"...ال ت�ؤجل عمل اليوم إ�لـى غـد"
وال "ت�ؤجل مذاكرة املواد �إىل غد"
وال" ت�ؤجل فهم الدرو�س �إىل غـد".

الوم�ضة الرابعة ع�شرة
ال�شباب امللتزم والتمري�ض
"التمري�ض فتنة" عبارة �سمعتها من بع�ض ال�شباب امللتزمني..
وكان يل حولها عدة ا�ستفهامات وتعجبات.
وحتى ال يقع طالب �أو طالبة التمري�ض يف مواجهة �شر�سة مع مثل
هذه العبارات؛ �آثرت احلديث عن هذه النقطة يف هذا الكتاب.
�أو ًال :التمري�ض مهنة ال�صحابيات  -ر�ضوان اهلل عليهن . -
وثانياً :وجود االختالط يف مهنة التمري�ض ال يحرمها؛ فدلوين
على عامل حرم درا�سة مهنة التمري�ض؟
بالطبع؛ كل ما ن�سمعه عن مهنة التمري�ض من ت�شويه ،ما هو �إال من
بع�ض املتحم�سني الذين يجهلون واقع وحقيقة مهنة التمري�ض املليئة
بالرحمة ،والتي لو �شاهدوها عن قرب لندموا عن تفريطهم يف درا�سة
هذا التخ�ص�ص املهم؛ بل �إن هناك �أحد كبار العلماء يف اململكة ذكر – يف

من يزرع املعروف يح�صد ال�شكر
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ومن كال اجلن�سني الذكور والإناث.
وليعلم كل �شاب ملتزم :ب�أن الدين الإ�سالمي ال يقف بوجه �أية مهنة
تخدم الأمة؛ ولكن فهمنا املري�ض ،وجهلنا ال�سقيم ،هو ما يجعلنا ننظر
�إىل الأمور مبنظور �ضيق ومن جانب واحد.
وختاماً �أقول:
الفنت موجودة يف كل مكان :يف الأ�سواق ،وال�شوارع ،وامل�ست�شفيات،
واملدار�س ،واجلامعات ،وغريها؛ لكن يبقى هناك �إميان مينع امل�ؤمن
عن الوقوع يف املحظورات ال�شرعية ،ويبقى الإن�سان خمرياً ال م�سرياً
قال تعاىلَ ( :و َه َد ْي َنا ُه ال َّن ْج َد ْين) (البلد� .)10:أي طريق اخلري وطريق
ال�شر.

�إحدى القنوات الف�ضائية  -ب�أن ابنته تدر�س التمري�ض.
ثالثاً :نحن ك�أ�صحاب مهنة "التمري�ض" ال ينق�صنا �شرف ،حتى
ن�سمع ثناء من هذا ،وال يقلل قدرنا ح�سد� ،أو نقد من ذاك.
بل؛ بقدر ما نعتز مبهنتنا  -ونحاول �أن نر�سم لها �صورة م�شرقة
بدرا�ستها الدرا�سة اجلادة ،و�إتقانها يف ميادين العمل  -بقدر ما نرفع
�سمعة هذه املهنة عالياً فوق ال�سحاب" ..وال ي�ضر ال�سماء نبح الكالب".
و�إياك يا طالب ويا طالبة التمري�ض االجنرار خلف ر�أي فالن من
النا�س  -يف مهنة التمري�ض  -فقط ،لأنه ملتزم؛ لأنه لي�س كل ملتزم
طالب علم ،ولي�س كل طالب علم مفتياً؛ بل كن كاجلبل ر�سوخاً يف حب
مهنتك ،والدفاع عنها بكل ثقة.
و�أنا" ...و�أعوذ باهلل من كلمة �أنا" ممر�ض ملتزم� ..أق�صر ثوبي،
و�أعفي حليتي ،و�أحافظ على �صلواتي ،ومن الدار�سني يف مدار�س حلقات
حتفيظ القر�آن الكرمي ،ومل �أجد �أي مانع مينعني من �أداء ما �أمرين اهلل
به بعد دخويل يف هذه املهنة ،بل وجدت العديد من �أبواب الدعوة �إىل اهلل
م�شرعة �أبوابها من خالل هذه املهنة.
وبحمد اهلل  ..امل�ست�شفيات و�سائر القطاعات ال�صحية ،مليئة
باملمر�ضني امللتزمني واملحافظني على �صلواتهم ،واملتم�سكني بالتزامهم،

الب�ستان اجلميل ال يخلو من الأفاعي
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املختلفة ،قبل الدخول يف املرافق ال�صحية.
هم�سة :وراء كل طالب ناجح مدرب ناجح ،ووراء كل طالب فا�شل
مدرب فا�شل � -إال من رحم ربي . -

الوم�ضة اخلام�سة ع�شرة
عالقتك مع مدربك
مدرب الكلية كالأك�سجني للطالب؛ ال ميكنهم احل�صول على
املهارات العملية بدونه.
فاملدرب هو املحطة الأوىل التي يقف عندها طالب التمري�ض؛ ف�إن
تزود من هذه املحطة بالطاقة الكافية والالزمة ،ا�ستغني عن غريها
من املحطات ،و�إن مل يتزود بالطاقة الكافية ،فقد يقف يف منت�صف
الطريق �أو �أوله.
لذا ..فمن �أعظم النعم على طالب وطالبة التمري�ض �أن يكون لهما
مدرب ومدربة جيدان ،ون�شيطان ،وعا�شقان لتقدمي املهارات.
وهنا نو�صي جميع الطالب والطالبات �إىل �ضرورة التعاون مع
مدربيهم ومدرباتهن؛ فهي فر�صة قوية لك�سب املهارات التمري�ضية

العمر هو ال�شيء الوحيد الذي كلما زاد نق�ص
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ختاماً :تعليمات ومالحظات مكتب التدريب يف امل�ست�شفى بخ�صو�ص
اللب�س ،والبطاقة ،ومواعيد احل�ضور واالن�صراف ،هي تطبق على
اجلميع.
لذا؛ ال تغ�ضب من التعليمات ،وال حتاول التمرد عليها.

الوم�ضة ال�ساد�سة ع�شرة

عالقتك مع مكتب التدريب
يف امل�ست�شفى
مكتب التدريب يف �أي م�ست�شفى م�س�ؤول عن طالب التدريب،
وطالبات التدريب؛ فهو امل�س�ؤول عن و�ضع اجلداول والأق�سام لكل
جمموعة.
فال تظن �أخي الطالب و�أختي الطالبة ب�أنك �ستكون لوحدك يف
امل�ست�شفى؛ بل �سيكون عليك م�شرف تدريب يتابع احل�ضور واالن�صراف،
وم�س�ؤول �أي�ضاً عن تدريبك.
ال حتاول التمرد على تعليمات مكتب التدريب يف امل�ست�شفى لأن لديه
�صالحيات بطرد �أي طالب وطالبة غري متعاونني مع املكتب.
احر�ص على �أن تكون عالقتك مع مكتب التدريب جيدة؛ فمن
يدري؟ ..رمبا تعمل يف نف�س امل�ست�شفى.

عظمة عقلك تخلق لك احل�سادَ ..
َ
وعظمة قلبك تخلق لك الأ�صدقاء
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نف�س هذا ال�شعور االنهزامي يتال�شى ،و�سيذهب بعد �أول حقنة
تعطيها ملري�ض.
لذا ..ال جتعل ال�شعور بالهزمية ي�سيطر عليك ،و�أنت �إىل الآن مل
تدخل يف املباراة.

الوم�ضة ال�سابعة ع�شرة

احذر من ال�شعور االنهزامي
�أحياناً ت�شعر  -عندما تفكر يف تخ�ص�ص التمري�ض وامل�س�ؤوليات
املرتتبة عليه  -ب�أنك ال ت�ستطيع حتمل امل�س�ؤولية.
وهذا ال�شعور قد ينتاب �أي �شخ�ص يف �أية مهنة.
فمث ً
ال املعلم؛ لو تخيل نف�سه وهو يف الف�صل ،و�أمامه ( )30طالباً،
ولديه �إ�شراف ،وح�ص�ص انتظار ،وحت�ضري ،و�شرح!! عند هذا الت�صور
والتخيل قد ي�صل �إىل �شعور انهزامي ب�أنه غري م�ؤهل لهذا العمل
الرتبوي.
ولكن؛ بعد �أول يوم عمل يف املدر�سة  -وبالتحديد بعد احل�صة الأوىل
 يذهب ويتال�شى ( )%90من هذا ال�شعور.و�أنت يا طالب التمري�ض ..ويا طالبة التمري�ض..

دقيقة الأمل �ساعة  ..و�ساعة اللذة دقيقة
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ن�شيطة ،وجمموعة فالن متمردة ،وجمموعة فالن حمبوبة�...إلخ.
فما هي املجموعة التي حتب �أن تن�ضم �إليها؟!
� ُ
أترك اخليار لك ..لعقلك وقلبك؛ ال لطي�شك وغفلتك.

الوم�ضة الثامنة ع�شرة
انتق جمموعتك بعناية
ِ
ينزل الطالب �إىل امل�ست�شفيات على جمموعات قد حتددها الكلية
واملعهد ،وقد ي�سمح للطالب والطالبات بتكوينها.
لذا؛ �إن �أعطيت احلرية يف تكوين جمموعة؛ فاخرت �أف�ضل زمالئك
و�أن�شطهم� ،أو ان�ضم �إىل جمموعة ن�شيطة ومتميزة.
فال�صاحب �ساحب ،وماذا نتوقع من طالب فا�شل �أن ي�ضيف لك من
معلومة �أو مهارة؟!
ليتك فقط ت�سلم من ف�شله وال يعديك به.
ويف املقابل؛ ترجو من طالب ناجح �أن ي�شرح لك العديد من املهارات،
وت�سمع منه الكثري من املعلومات.
وغالباً ما تكون �سمعة املجموعات ظاهرة؛ فيقال جمموعة فالن

ي�ستطيع ال�شيطان �أن يكون مالك ًا ..والقزم عمالق ًا ..واخلفا�ش
ن�سر ًا والظلمات نور ًا ..لكن �أمام احلمقى وال�سذج فقط
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لذا؛ احذر من الت�سرع ،وال تظن ب�أن املهارات �ستطري؛ بل �سريزقك
اهلل ب�آالف غريها.
فال الت�سرع نريد ،وال التوقف واجلمود؛ بل االهتمام ،واحلر�ص،
والن�شاط ،مع االقرتاب من الطبيب واملمر�ض دائماً.

الوم�ضة التا�سعة ع�شرة
ال تت�سرع وال تتوقف
يعجبني ذلك الطالب الذي يقف بجانب املمر�ض والطبيب يحاول
معرفة ما يريدون ،ثم ي�ست�أذنهم بالتنفيذ.
فال هو العجل الذي يحاول التطبيق مبفرده ،وال هو اخلائف الذي
يقف كجماد ال حركة ت�صدر منه.
�أذكر �أن طالباً من زمالئي� ،أخذته العجلة وذهب لتنفيذ �أمر طبيب
مكتوب يف ورقة �أمام الطبيب.
كان الأمر هو حقنة الفولتارين.
وفع ً
ال؛ �أعطاها الطالب للمري�ض ب�شكل �صحيح ،ولكن تفاج أ�
اجلميع بعد ذلك ب�أن املمر�ض قد �أعطى املري�ض احلقنة ،وبذلك ي�صبح
املري�ض قد ا�ستقبل حقنتني؛ واحدة من املمر�ض والثانية من الطالب!!

قوة ال�سل�سلة تقا�س بقوة �أ�ضعف حلقاتها
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كما ال �أن�سى �أن �أذكر ب�أهمية �أ َّال يرهق الطالب �أو الطالبة نف�سيهما
يف دورات مبالغ يف �أ�سعارها؛ بل لينتقيا ما ينا�سب و�ضعهما ،وحالتهما
املادية؛ وليعلما ب�أن الفر�ص كثرية� ،إن �ضاع �أحدها� ،سيجدان ما يغنيهما
اهلل عنها.

الوم�ضة الع�شرون
احر�ص على الدورات
واملحا�ضرات
لدى الطالب والطالبة �أثناء فرتة درا�سته يف الكلية �أو املعهد قابلية
ودافع عظيم للدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل وقت فراغ كبري ،قد ال يتوافر بعد
ح�صوله على الوظيفة.
فمث ً
ال؛ لدى الطالب والطالبات العطلة ال�صيفية (� )3شهور!! ملاذا
ال ت�شغل هذه ال�شهور الثالث يف دورات متري�ضية مكثفة كامل�صطلحات
الطبية مث ً
ال؟!!.
هناك معاهد لغة �إجنليزية �أي�ضاً ،ميكنك الدخول يف �إحدى براجمها
�أو دوراتها.
حتى �أثناء فرتة درا�ستك؛ �إن �صادفت �إعالناً ملحا�ضرة متري�ضية� ،أو
دورة تدريبية ق�صرية ،ميكنك ح�ضورها؛ فال ترتدد.

ال يوجد رجل فا�شل؛ ولكن يوجد رجل بد�أ من القاع وبقي فيه
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�أما يف احلالة الثانية؛ فاخلط أ� متوقع ومهما بلغ فله حلول ،ولكن ما
�أجمل �أن يرافقك ممر�ض لي�شرح لك طريقة عمل اجلهاز قبل �أن تنفرد
بت�شغيله بنف�سك!
اخلال�صة؛ هي �أنك كطالب وطالبة متوقع اخلط�أ منكما �أكرث من
املمر�ض واملمر�ضة.
لذا ..يتحمل املمر�ض واملمر�ضة جزءاً من �أخطاء الطالب
والطالبات؛ لأن معلوماتهم وخرباتهم �ضعيفة حتتاج �إىل متابعة.

الوم�ضة احلادية والع�شرون
اخلط�أ متوقع  ..فال حتزن
هناك طالب وطالبات متري�ض لديهم ح�سا�سية مفرطة يف التعامل
مع الأدوات اجلراحية ،والأجهزة الطبية ،يف املرافق ال�صحية.
وكل هذا ب�سبب اخلوف من الت�سبب مث ً
ال يف تعطيل جهاز� ،أو فقدان
�أداة جراحية.
وهنا ن�ؤكد؛ ب�أن تعطل الأجهزة وارد ،وفقدان الأدوات اجلراحية
متكرر ،فال حتزن �أخي الطالب و�أختي الطالبة� ،إن كان لكما �سبب يف
م�شكلة �سابقة.
لكن؛ هناك �أجهزة مو�صولة مبري�ض ،وهناك �أجهزة معزولة متاماً،
ال �صلة لها باملري�ض.
فاحلالة الأوىل ال ميكنك فيها ا�ستعمال اجلهاز؛ لأن اخلط أ� قد
ينعك�س على املري�ض.

اخرت كالمك قبل �أن تتحدث ،و�أعط لالختيار وقت ًا كافي ًا لن�ضج
الكالم؛ فالكلمات كالثمار حتتاج لوقت كاف حتى تن�ضج.
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• �أو رمبا كان ي�شعر ب�أنه �أمام تخ�ص�ص معقد يحتاج �إىل الكثري
من اجلهد.
• ومنهم من �شكلت الدرا�سة باللغة الإجنليزية عقدة له.
وكل هذه الأمور اختفت وتال�شت بعد الت�أقلم مع الو�ضع اجلديد يف
التخ�ص�ص ،ومل يعد هناك �أي مربر للخوف �أو القلق؛ فانعك�ست احلالة،
وحتولت من القاع �إىل القمة.
هم�سة :كثري من الطالب مروا بنف�س هذه احلالة ،فال�سعيد من
اتعظ بغريه ،وال�شقي من اتعظ غريه به.

الوم�ضة الثانية والع�شرون
نف�سيتك تتح�سن �شيئ ًا ف�شيئ ًا

ي�شعر بع�ض طالب وطالبات التمري�ض يف بداية دخولهم التخ�ص�ص
برتدد و�أ�شياء ال يعلمون �سببها.
قد تظهر عليهم �أعرا�ض؛ منها..
• قلة االهتمام بالدرا�سة
• وعدم االهتمام بالتعليمات
ولكن بعد مرور الوقت ينقلب حالهم ( )180درجة؛ من الأ�سو�أ �إىل
الأح�سن ..ف�أين ال�سر؟
ال�سر هنا هو ..
• �أن منهم من كان ي�شعر يف بداية دخول التخ�ص�ص ب�أن ال
م�ستقبل له.

كن على حذر من الكرمي �إذا �أهنته ،ومن اللئيم �إذا �أكرمته،
ومن العاقل �إذا �أحرجته ،ومن الأحمق �إذا رحمته.
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فامل�ست�شفى واملركز ال�صحي مدر�سة �أخرى تتخرج فيها؛ �إما ناجحاً
و�إما را�سباً.
فال حتزن �إن دخلت املعهد ،والكلية ،وامل�ست�شفى ،واملركز ال�صحي،
و�أنت ال تعلم �شيئاً؛ لأنك �ستتعلم كل �شيء مهم  -ب�إذن اهلل .-
ابد�أ بال�صعود �إىل �سلم النجاح درجة درجة ،وال تنظر �إىل الوراء؛ بل
�إىل الأمام.

الوم�ضة الثالثة والع�شرون
�أنت ال تعلم �شيئ ًا؛
ولكنك �ستعلم كل �شيء

يقول �إدولف هتلر " :الناجحون مل يولدوا ناجحني� ،إنهم ي�صبحون
ناجحني؛ لأنهم عودوا �أنف�سهم على فعل الأ�شياء التي ال يرغب الفا�شلون
يف فعلها ..الناجحون ال يحبون دائماً ما يفعلونه ،لكنهم يفعلونه رغم
ذلك ،ولذلك هم الناجحون".
وهكذا طالب التمري�ض وطالبة التمري�ض ..مل يولدا وب�أيديهما
حقن ،و�ضمادات ،وجبائر؛ فال ت�ستغرب �إن دخال �إىل امل�ست�شفى� ،أو املركز
ال�صحي خاويي اليدين من �أية مهارة.
كلنا دخلنا امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ،ونحن ال نعرف �ألف
التمري�ض من بائها؛ ولكن منا من خرج كما دخل ،ومنا من �أتقن ودر�س
وثابر ،حتى و�صل �إىل ما و�صل �إليه.

ي�شعر بال�سعادة من يغ�سل وجهه من الهموم ،ور�أ�سه من
امل�شاغل ،وج�سده من الأوجاع
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الوم�ضة الرابعة والع�شرون
ا�ستفد من زميلك املجتهد

الوم�ضة اخلام�سة والع�شرون
ال ترهق نف�سك يف الوظيفة
و�أنت ما زلت طالب ًا

يوجد يف كل كلية �أو معهد متري�ض عباقرة و�أذكياء بارزون �أمام
زمالئهم ،ومتوا�ضعون ..فهل �أنت قريب منهم؟!
دائماً ما نواجه �صعوبات يف الدرا�سة ،وم�شكالت يف املذاكرة ،ومواقف
حتتاج �إىل م�ساعدة.
لذا ..وجودك بالقرب من طالب جمتهد ي�ضمن لك فر�صة للح�صول
على مفتاح حلل العديد من م�شكالتك الدرا�سية.
ال ترتدد �أبداً يف االقرتاب من الناجحني واملجتهدين ،وال تخجل
من �س�ؤالهم ،واحر�ص على �أال تكرث الأ�سئلة عليهم؛ بل حدد ما �أ�شكل
عليك ،و�ستجد �أنهم يرحبون بذلك.

مِ ن الطالب َمنْ ال تفكري له من �أول يوم دخل فيه تخ�ص�ص
التمري�ض �إال بالوظيفة ..متى ت�أتي ،وكيف ت�أتي؟
فبد ًال من �أن ي�شغل نف�سه باملذاكرة واجلد واالجتهاد؛ �أهلك نف�سه يف
متابعة كل خرب يف �صحيفة عن وظائف التمري�ض.
هناك مثل �صيني يقول" :ال تعرب ج�سراً حتى ت�أتيه".
�أي :ال تفكر يف �شيء �أنت مل ت�صل �إليه �أ�ص ً
ال.
و�أعظم من هذا كله قوله تعاىلَ ( :و َما َت ْدرِي َن ْف ٌ�س َما َذا َت ْك�سِ ُب َغدًا)
(لقمان .)٣٤ :فال تفكر يف الغد؛ بل اليوم ،واعمل على �أنك �ستتوظف،
تن�س �أن تتوكل على ربك.
و�ست�صل �إىل �أعلى ما تريد ،وال َ

�إذا بلغت القمة فوجه نظرك �إىل ال�سفح؛ لرتى من عاونك يف
ال�صعود �إليها ،وانظر �إىل ال�سماء؛ ليثبت اهلل �أقدامك عليها

تكلم و�أنت غا�ضب ..ف�ستقول �أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك
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ال�ق�ل�ب�ي��ة ،وح �ت��ى م��راك��ز ال��رع��اي��ة الأول� �ي ��ة؛ ع�ل�ي��ك ب �ع �ي��ادة ال���ض�م��اد،
والتطعيمات.
اخلال�صة :الق�سم القوي ي�صنع طالباً قوياً يف م�ستقبله التمري�ضي.
والعك�س �صحيح فالق�سم ال�ضعيف؛ لن ينتج �إال طالباً �ضعيفاً يف
م�ستقبله التمري�ضي.

الوم�ضة ال�ساد�سة والع�شرون

�أين مكان تدريبك؟!

يتعمد بع�ض الطالب والطالبات اختيار �أق�سام وعيادات معينة� ،أثناء
فرتات نزولهم �إىل امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية.
�أك�ثر ما يف�ضله الطالب والطالبات؛ الأق�سام وال�ع�ي��ادات التي ال
يوجد فيها عمل كثري� ،أو مراجعون.
وهذا جهل من �أولئك الطالب والطالبات؛ لأن كرثة املر�ضى ،ي�ضمن
لك كرثة املهارات التي �ستمر على يديك ،والتي �ست�صقلك يف امل�ستقبل،
لت�صنع منك ممر�ضاً ناجحاً.
�أما الهروب �إىل �أق�سام �ضعيفة ،وعيادات قليلة ..ال مهارة فيها تتكرر،
وال حالة فيها تتطور؛ فهذه الأق�سام والعيادات تعترب قاتلة لطالب
وطالبات التمري�ض ،وهم �أول من يندمون على دخولها.
لذا؛ عليك بالأق�سام القوية؛ كالطوارئ ،والعناية املركزة ،والعناية

ح�سن اخللق ي�سرت كثري ًا من ال�سيئات ،كما �أن �سوء اخللق يغطى
كثري ًا من احل�سنات
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القراءة ،وحينها؛ اجعل قراءة الكتب هي الهواية املحببة مللء وقت
الفراغ.
هم�سة :ال تبخل على نف�سك ب�شراء كتاب؛ لأن الفوائد التي جتنيها
منه ال تقدر بثمن.

الوم�ضة الثامنة والع�شرون
اقر�أ  ..اقر�أ  ..اقر�أ
توجد يف �أوقاتنا �ساعات فراغ كثرية ،ال نعلم ب�أي �شيء ن�شغلها.
�ساعة على التلفاز ،و�أخرى على ال�شبكة العنكبوتية ،وثالثة مع
الهاتف النقال ،ورابعة مع �صديق.
ومل تفكر  -يوماً ما  -يف �أن مت�سك بكتاب وتقر�أ.
ال �أق�صد هناك القراءة لأجل الدرا�سة؛ بل القراءة احلرة التي تفتح
لك �آفاقاً يف احلياة.
للأ�سف؛ اعتاد طالبنا على ت�ضييع �أوقاتهم يف الهواتف النقالة،
وغريها من الأ�شياء التي مل ترفعهم خطوة واحدة يف �سلم املجد.
اذهب �إىل املكتبة ..واقنتِ كتاباً مفيداً ،يحمل علماً غزيراً ،وفكراً
نرياً.
اقر أ� ولو ع�شر �صفحات كل يوم ،حتى ت�شعر �أنك قد اعتدت على

الإن�سان ال حلمه ي�ؤكل ...وال جلده يلب�س..
فماذا فيه غري حالوة الل�سان
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العلم؛ �أعظم م�سكن للأع�صاب.
الن�صيحة؛ هدية جمانية ال تقدر بثمن.
كل هذه الأخالق �إن عودت عليها نف�سك � -أخي الطالب و�أختي
الطالبة � -ستنعك�س على حياتك العملية يف امل�ستقبل القريب  -ب�إذن
اهلل .-

الوم�ضة التا�سعة والع�شرون
الأخالق ثم الأخالق
"�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق"  ،هذه الكلمات هي لأطهر
اخللق حممد ﷺ .
الأخالق مثل ال�سيل يعرف جمراه ،ف�إن �سار مل يتوقف ،ومل ي�ستطع
�أحد �إيقافه.
وهكذا� ،صاحب اخللق؛ يعرف م�سار الأخالق؛ فال يتوقف عن
ال�سلوك احل�سن ،وال يت�أثر بكالم الآخرين.
االبت�سامة مث ً
ال ..ماذا تكلفك؟
ال �شيء؛ ع�ضالت تتمدد وتتقل�ص.
ال�سالم؛ ب�ضع كلمات.
التوا�ضع؛ �إراحة القلب من عناء الكرب.

ال�صحة هي ال�شيء الذي يجعلك ت�شعر ب�أن اليوم الذي تعي�شه ،هو
�أف�ضل وقت يف ال�سنة
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والتمري�ض كمهنة؛ هو للأذكياء ،واحلري�صني على �سعة الأفق.
لذا؛ ال ي�ستمتع الأغنياء واجلهلة مبهنة التمري�ض ،ولو جل�سوا فيها
�سنني؛ بل دائماً يتذمرون منها.

الوم�ضة الثالثون
كن مثقف ًا ذكي ًا
حتتاج �إىل ذلك ..الثقافة والذكاء.
�إن م�ستقبلك املهني يحتاج �إىل ثقافة متري�ضية عالية ،وذكاء حاد يف
التعامل مع خمتلف الظروف.
قد تقع يف خط أ� كبري؛ ولكن ذكاءك يخل�صك منه ،بعد توفيق اهلل
تعاىل.
وقد تتوقف يف ق�ضية ما ،ال تعلم �أين املخرج منها ،ولكن ثقافتك -
مثل املفتاح  -تعرف �أين مكان القفل.
لذا؛ مني ثقافتك باملعلومات ،وباالطالع على ال�صحف املحلية،
والكتب الثقافية ،ودرب نف�سك على التخيل والتفكري يف كل ما حولك؛
فهذا مما يحفز ذاكرتك ،ويزيد من قوة ذكائك.

�أوىل لك �أن تت�أمل لأجل ال�صدق ..من �أن تكاف�أ لأجل الكذب
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احلقيقة؛ هي �أنني مل �أكن واثقاً من نف�سي �أ�ص ً
ال.
مل يكن لدي ال�شعور الداخلي الذي يقول�" :أنا قوي" �" ..أنا
�أ�ستطيع" �" ..أنا �سعيد".
لذا؛ كن واثقاً باهلل ثم بنف�سك يف كل كلية ،ويف كل معهد ،ويف كل
جامعة ،ويف كل مرفق �صحي تدخل �إليه ،وتعمل فيه.

الوم�ضة احلادية والثالثون
كن واثق ًا من نف�سك
معلوماتك  ..مهاراتك � ..شهادتك  ..معدلك  ..كلها �أ�شياء م�ساعدة
يف تعزيز ثقتنا ب�أنف�سنا؛ ولكن احلقيقة هي �أن الثقة احلقيقية ما كانت
نابعة من �شعور داخلي لديك ب�أنك ت�ستطيع ،وب�أنك ت�ستحق ،وب�أنك
�سعيد.
�أذكر �أول يوم دخلت فيه امل�ست�شفى  -و�أنا طالب يف �سنة ثانية كلية -
كاد قلبي �أن يقف!!
�أح�س�ست �أنني م�س�ؤول عن كل حركة يف امل�ست�شفى� ،أح�س�ست �أنني
وعلي الهروب.
متهم يف كل خط أ� طبي قد يح�صل� ،أح�س�ست �أنني مطارد َّ
كانت امل�س�ألة هي زيارة لطالب يف م�ست�شفى؛ كان من الطبيعي لها �أن
متر بابت�سامة ،وم�شاهدة ،ولكنها مرت يل برعب ،وخوف ،وقلق.
ف�أين اخللل؟! وما هو ال�سبب؟!

�إذا �أعطيت فقري ًا �سمكة تكون قد �سددت جوعه ليوم واحد فقط..
�أما �إذا علمته كيف ي�صطاد ال�سمك ،تكون قد �سددت جوعه طوال العمر
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نحن هنا ال ن�شدد الأمور ،ون�صعبها؛ بل نبحث عن الدقة ،واحلر�ص
على التعامل بحذر.
وال ب�أ�س ب�أن نخطئ مرة ومرتني؛ ولكن العيب هو �أن نهمل مبد�أ
الدقة يف العمل �أ�ص ً
ال ،وال نراعيه حق املراعاة.

الوم�ضة الثالثة والثالثون
عود نف�سك على الدقة
حتتاج مهنة التمري�ض �إىل الدقة يف كل �شيء.
يف املهارات ،يف املحاليل ،يف الأدوية ،يف التعامل مع الأجهزة ،وغريها.
لذا؛ �إن مل تعود نف�سك � -أخي الطالب  -على الدقة من الآن
ف�ستتعب غداً.
لن�أخذ على �سبيل املثال مهارة تخطيط القلب.
لو قمت بعمل كل ما يتعلق بالتخطيط ال�صحيح ،ون�سيت  -فقط -
خامتاً يف �إ�صبع املري�ض؛ خرجت نتيجة التخطيط غري دقيقة.
وكذلك لو ا�ستطعت حتديد وريد ،و�أدخلت الكانيوال فيه ،ثم حتركت
حركة ب�سيطة خلرجت الكانيوال من مكانها.
وكل هذه الأمور قد تكون ،وقد حتدث؛ ولكن ب�سبب غياب الدقة يف
العمل.

ال تدع ل�سانك ي�شارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين،
فال تن�س �أنهم مثلك لهم عيون و�أل�سن
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فاملهنة؛ جتمع بني العاطفة وال�شجاعة ،وهذه اخلا�صية جتعلها
حتمل توازناً قوياً وثابتاً ..ال تهزه ال�شدة ،وال تثنيه العاطفة.
لذا؛ ال ت�صدق �إن قيل لك ب�أن مهنة التمري�ض مهنة ن�سائية؛ لأنها
حتتاج �إىل �شجاعة ،وال�شجاعة والقوة متوافرة يف الرجال �أكرث من
الن�ساء.

الوم�ضة الرابعة والثالثون
التمري�ض مهنة
ال�شجاعة والعاطفة
ال زلت �أتذكر �أحد زمالئي ،اختار بعد ال�سنة لأوىل تخ�ص�ص
املختربات الطبية ،بعد �أن كان يحب ويريد التمري�ض.
�س�ألته عن ال�سبب؛ فقال" :ب�أنه يخاف من وخز الإبر".
وهنا �أ�ؤكد؛ ب�أن التمري�ض مهنة �شجاعة ،حتتاج �إىل قلب قوي،
وخ�صو�صاً يف الأق�سام احلرجة؛ كغرفة الإنعا�ش ،والعناية املركزة،
والعمليات.
ولكن هي �أي�ضاً مهنة عاطفية بامتياز.
فهذا طفل يبكي يحتاج �إىل من مي�سح دمعته.
وذاك كبري يف ال�سن يحتاج �إىل من ي�سنده.
وذاك جائع يحتاج �إىل من يطعمه.

من ركب احلق غلب اخللق
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بحاجة �إىل التمري�ض �إىل ( )1000عام قادم.
�أما بعد �ألف عام ف�سيكون هناك كالم �آخر.

الوم�ضة اخلام�سة والثالثون
�أكرث التخ�ص�صات احتياج ًا
من �أكرث الأ�شياء املثرية للقلق لدى طالب وطالبات التمري�ض هي
الزوبعات الإعالمية التي تقول" :ب�أن املعاهد والكليات ال�صحية تخرج
�أكرث من االحتياج املطلوب".
وهذه �أكرب كذبة �سمع بها القرن احلايل.
كل م�ست�شفى يئن �إىل اهلل تعاىل من نق�ص الكوادر التمري�ضية ،وهم
يعك�سون احلقيقة ويقولون؛ ال حاجة ل�سوق العمل بهذه الأعداد.
لذا؛ �إياك �أخي الطالب و�أختي الطالبة �أن ت�صدقا مثل هذه الأخبار
الكاذبة ،والأمور التافهة.

ال يباع احلطب قبل قطعه ،وال يباع ال�سمك يف البحرية

نحن ما زلنا بحاجة للتمري�ض �إىل ( )100عام قادمة ،والعامل
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�إننا بت�ضخيم �أخطاء املمر�ضني واملمر�ضات ،نن�سى ونتنا�سى �أن هناك
مهناً حتدث فيها كوارث وم�صائب ،وال �أحد يتكلم عنها� ،أو حتى ي�شري
�إليها.
فهل امل�شكالت والق�ضايا حم�صورة يف بيئة التمري�ض؟!.
بالطبع ال يقول هذا عاقل ،بل هي يف كل مكان ،ويف كل زمان ،ولي�ست
مقت�صرة على مهنة دون �أخرى.

الوم�ضة ال�ساد�سة والثالثون
امل�شكالت يف كل مكان ولي�ست
يف التمري�ض فقط!!
قد ت�سمع �أخي الطالب و�أختي الطالبة عن ممر�ض �أهمل مري�ضاً،
وعن ممر�ضة تعر�ضت لتحر�ش ،وعن �أمور وق�ضايا خمتلفة من هذا
القبيل.
وهنا نقول لإي�ضاح الأمور:
كل مهنة وفيها علية و�سفلة.
كل دوام فيه ان�ضباط و�إهمال.
كل عمل له ح�سنات و�سيئات.
كل �شخ�ص معر�ض لل�صواب واخلط�أ.
لذا؛ توقع �أن ت�سمع ق�ضايا خمزية عن ممر�ض ،وق�ضايا خمجلة عن
ممر�ضة ،فما دام �أن الغالب هو ال�صالح فما ي�ضرنا؟!

عندما مي�شي الك�سل يف الطريق ،فالبد �أن يلحق به الفقر
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املهارات مع تطبيقها مبفرده� ،سيعرف احلقيقة ،ويهد�أ عندها �إعجابه
الثائر.

الوم�ضة ال�سابعة والثالثون

ولكن كلنا نعرتف؛ ب�أن مهنة التمري�ض مهنة حركة ،ون�شاط ،وفن،
تثري الإعجاب ،وتلفت الأنظار.

�س ُتعجب بكل ممر�ض ت�شاهده

هناك حالة نف�سية ي�صاب بها كل ممر�ض وممر�ضة عند ر�ؤيته
املمر�ضني واملمر�ضات ،وهم يعملون يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
�إن ر�أى ممر�ضاً يركب كانيوال؛ قال يف نف�سه هذا زعيم.
و�إن �شاهد ممر�ضاً يوقف نزيفاً؛ قال يف نف�سه هذا �شجاع.
و�إن الحظ ممر�ضاً يحول مري�ضاً �إىل غرفة العمليات؛ قال يف نف�سه
هذا خمل�ص.
ويف احلقيقة هذه هي بيئة وعمل التمري�ض ،ولكن جهل طالب
وطالبة التمري�ض بها ،جعله يعجب بكل ممر�ض يراه� ،أو ممر�ضة يراها.
بعد معرفة طالب وطالبة التمري�ض جزءاً  -ولو ب�سيطاً  -من

�أموت حمبوب ًا خري يل من �أن �أعي�ش مكروه ًا
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ولكن �أي�ضاً �ست�شاهدون من يحمل فكرة احلب والغزل!!.
فما هو مكان �صاحب فكرة احلب والغزل� ،أمام حملة ال�شهادات؟!
بالت�أكيد يف �أ�سفل �سافلني ،ال مكان له من الوجود امل�شرق والعظيم.
فاخرت لنف�سك مكاناً م�شرقاً يف امل�ستقبل ،وال تنحدر يف �سفاالت
احلب ،ومنحدرات الغزل.

الوم�ضة الثامنة والثالثون
م�سكني �أنت �إذا كان هذا
هو تفكريك!!
مما يثري الغ�ضب وال�شفقة يف نف�س الوقت هو ما ت�سمعه من فئة
قليلة ،وقليلة جداً من بع�ض طالب وطالبات التمري�ض؛ من �أن بيئة
التمري�ض هي بيئة مليئة بالغزل واحلب!!
و�صاحب هذا التفكري م�سكني وغبي..
ف�أين الغزل من �أنني املر�ضى وامل�صابني؟!!
و�أين احلب من كرثة احلاالت والأعباء؟!!.
ال �شك �أن �صاحب فكرة الغزل واحلب �سيعلم؛ ب�أن امل�شقة والتعب هي
بيئة العمل احلقيقية للممر�ض واملمر�ضة ،ال الغزل واحلب ،لكن �أحببت
�أن ت�صل �إليه الر�سالة مبكراً.
�ست�شاهدون يف مهنة التمري�ض من يحمل الدبلوم ،والدبلوم العايل،
والبكالوريو�س ،ورمبا ت�شاهدون من يحمل املاج�ستري �أو الدكتوراه.

�إذا �أردت �أن حتتفظ ب�صديق ،فكن �أنت �أو ًال �صديق ًا
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وكن على ثقة؛ ب�أنه حتى الأطباء يراجعون معلوماتهم ،ويحافظون
عليها.
لذا؛ املراجعة لي�ست عيباَ ،وكذلك الن�سيان طبيعة؛ ولكن اال�ست�سالم
له هو اخلط�أ.

الوم�ضة التا�سعة والثالثون
حاول مراجعة الأ�شياء املهمة

متر على طالب وطالبة التمري�ض درو�س مهمة ،ومواد قيمة،
يحتاجون �إليها يف بيئة العمل.
ف�إن ُتركت بدون مراجعة؛ �سوا ًء يف العطالت� ،أو حتى بعد التخرج،
ف�سيطر أ� عليها الن�سيان ،وتخ�سرها.
لذا؛ حاول االحتفاظ بالكتب ،واملحا�ضرات املهمة مثل:
• الإ�سعافات الأولية.
• بع�ض الأدوية.
• بع�ض الأمرا�ض ال�شائعة؛ مثل ال�سكري وال�ضغط.
• امل�صطلحات الطبية.
وهكذا؛ �أي حما�ضرة� ،أو مادة� ،أو حتى معلومة ت�شعر باحلاجة املا�سة
�إليها ،احر�ص على مراجعتها حتى ال تن�ساها.

احرت�س من الباب الذي له مفاتيح كثرية
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وما تتعار�ض عنده م�صلحتك� ،أما غري ذلك؛ فالأف�ضل لك ال�صمت،
حتى ال ت�ستمع �إىل كلمة ال تر�ضيك؛ ويف كلتا احلالتني  ..احت�سب الأجر
عند اهلل تعاىل.

الوم�ضة الأربعون
من تدخل فيما ال يعنيه
�سمع ما ال ير�ضيه
قد ت�شاهد �أخي الطالب �أختي الطالبة مالحظات خمتلفة يف الكلية
التي تدر�س فيها� ،أو حتى يف املرفق ال�صحي الذي تتدرب فيه.
وهنا؛ قد يدفعك الف�ضول �إىل �إبداء املالحظات ،وتقدمي الن�صائح.
قد يكون هذا جمي ً
ال منك؛ ولكن تذكر �أنك طالب ،وهناك من
يرى ذلك من امل�س�ؤولني ،وقيامك بهذا رمبا ي�شعرهم ب�أنك تتدخل يف
�أعمالهم.
هذا الإح�سا�س ن�شعر به كلنا؛ عندما ي�أتينا �شخ�ص ويلقي �إلينا
مالحظات كان من الأوىل �أن ت�صدر من امل�س�ؤول ال منه؛ فن�شعر ب�شيء
من الغ�ضب.
لذا؛ من الأف�ضل جتنب �إبداء املالحظات� ،إال يف حدود ما ي�ضرك،

كل الظالم الذي يف الدنيا ،ال ي�ستطيع �أن يخفي �ضوء �شمعة م�ضيئة
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اجلد واالجتهاد تذهب معاناتها ،وحينها يبقى لنا ما ح�صلناه من علم
ومعرفة.
فاغتنموا فرتة الدرا�سة ،وال ت�ضيعوا �أوقاتها؛ بل احر�صوا على كل
دقيقة منها.

الوم�ضة احلادية والأربعون
فرتة الكلية فرتة �سهر ال نوم
تعد فرتة الدرا�سة للطالب والطالبة �أ�صعب فرتة يف م�شوارهما
للو�صول �إىل عامل التمري�ض.
من الطالب من يدر�س �سنتني ون�صف ،ومنهم من يدر�س ثالث
�سنوات ون�صف ،ولأ�صحاب البكالوريو�س خم�س �سنوات.
وهذه ال�سنني كلها متر وتنتهي؛ فما �إن نغم�ض عيناً ونفتح الأخرى،
�إال ونرى �ضوء التخرج قد ظهر.
لذا؛ من امل�ؤ�سف واملحزن �أن تكون هذه الفرتة الذهبية (فرتة
الدرا�سة) قد ذهبت يف �إهمال ،ونوم ،وقليل فائدة ،بد ًال من ال�سهر،
واجلد ،واالجتهاد.
ولنتذكر جميعاً؛ ب�أن �ساعة اللهو والنوم تذهب لذتها ،و�ساعة

خري لك �أن ت�س�أل مرتني ،من �أن تخطئ مرة واحدة
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الوم�ضة الثانية والأربعون
املواقع التمري�ضية على
ال�شبكة العنكبوتية

الوم�ضة الثالثة والأربعون
ال تقنط من كرثة العاطلني

تتوافر على ال�شبكة العنكبوتية العديد من املواقع التمري�ضية
ال�سعودية والعربية.
وهذه املواقع حتتوي على �آالف املوا�ضيع ،واملهارات ،وما يتعلق بالأنظمة
واللوائح ،والبحوث والدرا�سات ،وكل ما ميت �إىل التمري�ض ب�صلة.
فهذه املواقع مبثابة مو�سوعات نحتاج �إىل اال�ستفادة منها جميعاً.
فهل زرت �أخي الطالب مثل هذه املواقع؟
وهل زرتِ �أختي الطالبة مثل هذه املواقع؟
�أن�صح اجلميع بزيارتها ،وامل�شاركة فيها ،والبحث عما يحتاجون �إليه.

مما يثري احلرية والقلق لدى طالب وطالبات التمري�ض ،هو ر�ؤيتهم
لدفعات تخرجت قبلهم ،ومل تتوظف �إىل الآن ..فما �سيكون حالهم؟
كان من الأف�ضل لكل طالب وطالبة يف �أي تخ�ص�ص� ،سوا ًء �أكان
متري�ضاً� ،أم �صيدلة� ،أم غريه� ،أال ي�شغل تفكريه يف �أمور الوظيفة،
وهو ما يزال الآن على مقاعد الدرا�سة؛ لأن التفكري يف هذه الأمور قد
يو�صله �إىل الي�أ�س ،وبالتايل ي�ؤثر ذلك على م�ستواه الدرا�سي ،ورمبا
فكر يف ترك الدرا�سة ،والبحث عن تخ�ص�ص �آخر.
وهذه الأمور كلها من و�ساو�س ال�شيطان؛ ف�أنت �إذا تخرجت �ستح�صل
 ب�إذن اهلل -على �شهادة هيئة التخ�ص�صات ،ثم بعد ذلك ت�ستطيع التقدميعلى �أكرث من وزارة ،فتطرق �أكرث من باب ..ال باباً واحداً.
ال�سبب احلقيقي لكرثة العاطلني؛ هو بحثهم عن باب واحد ،ووزارة

ي�سخر من اجلروح كل من ال يعرف الأمل
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واحدة فقط.
هناك م�ست�شفيات خا�صة تعطي رواتب عالية � ..أين هم منها؟!
النقطة الأهم التي �أود التذكري بها؛ هي �أن هناك قطاعات ع�سكرية
و�أمنية ،تفتح القبول لتخ�ص�ص التمري�ض ،ولكن بعد اختبارات.
فكن جاهزاً لها ،وخ�صو�صاً ما يتعلق باللغة الإجنليزية ،وامل�صطلحات
الطبية.
فال تهمل ن�صيحتي هذه ،و�ضعها يف حممل اجلد.

الوم�ضة الرابعة والأربعون
دائم ًا الن�شيط حمبوب وموفق

الطالب الن�شيط ،والطالبة الن�شيطة هما روح الكلية ،وهما
الوحيدان اللذان �إذا غابا �سئل عنهما.
فهل �أنت طالب ن�شيط؟
وهل �أنتِ طالبة ن�شيطة؟
الطالب الن�شيط هو الذي:
 يح�ضر مبكراً. يتابع املحا�ضرات مع املحا�ضرين. ينظم جداول �شعبته. يحاول الإ�صالح بني زمالئه املتخا�صمني.هذه بع�ض �سمات هذا الطالب الن�شيط ،فهل حتب �أن تكون مثله؟!

ال تفتح باب ًا ي�صعب عليك �إغالقه
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ختاماً �أقول :دائماً ما ُي َو ِّفق الن�شيط يف كل �أم ٍر يعر�ض له؛ فقد
تكتب له وظيفة قبل غريه ،وقد يح�صل على من�صب يف وقت مبكر..
وهكذا؛ لأن الن�شيط حمبوب من اجلميع.

الوم�ضة اخلام�سة والأربعون
لكل مرفق �صحي نظام؛
فال ت�ستغرب ذلك!
قد ي�ضطرب طالب وطالبات التمري�ض �أثناء فرتات تدريبهم يف
امل�ست�شفيات ،واملراكز ال�صحية ،من كرثة االختالف بني الأنظمة املعمول
فيها بني كل مرفق �صحي و�آخر.
وهنا نقول لكل طالب وطالبة؛ ا�ستعد ملثل هذه الأمور واالختالفات.
فقدرات وهمم املرافق ال�صحية خمتلفة؛ منها الن�شيط ،ومنها
اخلامل ،ومنها املجتهد ،ومنها املق�صر ،ومنها ما هو يف غيبوبة ال يعلم
متى �ستفيق منها.
لذا؛ حاول اتباع وتقبل الأنظمة واختالفها ب�صدر رحب ،وتذكر ب�أن
اخلطوط احلمراء والعري�ضة متفق عليها ،ولكن هناك جتاوزات فيما
عدا ذلك.

احلذر ال مينع من القدر
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ونحن هنا ال نقر �أي جتاوز يف الأنظمة؛ بل نهيئ طالبنا وطالباتنا
نف�سياً للتعاي�ش مع الأمر ،والتعامل معه التعامل الأمثل.

الوم�ضة ال�ساد�سة والأربعون
النظرة الدونية لطالب
وطالبات التمري�ض
هناك مناذج �سيئة لفئة قليلة من طالب وطالبات التمري�ض ت�سيء
ل�سمعة البقية.
فال التزام بلب�س ،وال ان�ضباط ب�سلوك ،وال احرتام لنظام؛ بل هم يف
احل�ضي�ض ،وال �أعرف كيف �سيكون م�ستقبل املري�ض مع �أمثالهم.
ولكن؛ ال ن�شك وال نغم�ض �أعيننا عن طالب وطالبات هم �أف�ضل من
مئات من املمر�ضني واملمر�ضات ،حتى و�إن كانوا حتت م�سمى طالب �أو
طالبة.
لذا؛ خرجت نظرة دونية ظاملة لطالب وطالبات التمري�ض ،ر�أت
ال�سيئ ،وتعامت عن احل�سن.

ال ن�ستطيع ر�ؤية �أخطائنا �إال بعيون الغري
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فال حتزن �أخي الطالب و�أختي الطالبة من النظرة الدونية؛ بل
جتاوزا هذه النظرة �إىل �أبعد منها� ،إىل م�ستقبل م�شرق ينتظركما بفارغ
ال�صرب.

الوم�ضة ال�سابعة والأربعون
ال حتاول تف�ضيل
التمري�ض على غريه
يف كل كلية تخ�ص�صات طبية متعددة ،متري�ض ،خمتربات� ،أ�شعة،
�صيدلية� ..إلخ من التخ�ص�صات.
وتظهر بعد ال�سنة الأوىل (ال�سنة التح�ضريية) م�س�ألة �أي تخ�ص�ص
�أهم؟!!.
وهنا يت�صارع الطالب والطالبات النتقاد تخ�ص�ص ،والثناء على
�آخر ،وقد ت�صل امل�س�ألة �إىل اعتبار دخول �إحدى التخ�ص�صات عيباً!!.
وهذا جهل عظيم؛ فامل�ست�شفيات بحاجة �إىل كل هذه التخ�ص�صات،
واملجتمع �أي�ضاً بحاجة �إليها.
ف�أنا ممر�ض ،ولكن �أحتاج �إىل فني املخترب لإجراء حتليل يل ،و�أحتاج
�إىل فني الأ�شعة لعمل �صورة يل ،و�أحتاج �إىل ال�صيديل يف �صرف الدواء؛
ف�أين تلك اخلالفات التي �أ�سمعها بني الطالب والطالبات.

ال يجني علة املرء �إال يده
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حاول دائماً حتديد ميولك ورغبتك ،ثم بعد ذلك مت�سك مبا اقتنعت
به ،ولكن الأهم هو �أال تنتقد تخ�ص�صاً �آخر مهما كان؛ لأننا بحاجة �إىل
كل هذه التخ�ص�صات و�أكرث.

الوم�ضة الثامنة والأربعون
دعهم يعرتفون بك
قد يواجه طالب التمري�ض وطالبة التمري�ض مواقف حمرجة �أمام
الأقارب والزمالء.
فمنهم من قد ي�س�ألك عن �أ�شياء طبية ال تعرف عنها �شيئاً.
ومنهم من قد ي�أ�سى عليك ب�أن طابور الوظيفة قد يطول.
ومنهم من قد ي�ست�صغر معهدك الذي در�ست فيه� ،أو �شهادتك.
وهنا ..ال ت�صمت بل دعهم يعرتفون بك.
أثن على مهنتك،
حاول �إعطاءهم ما تعرفه من معلومات �صحية ،و� ِ
وامدح معهدكِ الذي در�ست به ،و�شهادتك التي ح�صلت عليها ،و�أ�شعرهم
بثقتك بنف�سك ،وتفا�ؤلك بقرب الوظيفة.

عند الأعمى جميع الألوان تت�شابه
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دعهم يعرتفون بك؛ ك�شخ�ص مهم ،لديه طموح ،وال يحتاج �إىل
�شفقة وعطف؛ بل �إىل ت�شجيع وتفا�ؤل.

الوم�ضة التا�سعة والأربعون
ا�ستخر وا�ست�شر عند توافر
�أكرث من فر�صة
عندما يفتح باب وظائف التمري�ض يف وجه �أي طالب وطالبة قد
يكون وا�سعاً ،ويف �أكرث من جهة؛ وهذا من ف�ضل اهلل تعاىل.
لذا؛ �إن ُقبلت يف وظيفتني فا�ستخر اهلل �سبحانه ،ثم ا�ست�شر الآخرين،
وناق�ش مع نف�سك هذه النقاط:
 هل الوظيفة حكومية �أو تعاقد؟ هل هي يف مدينتك �أو خارجها؟ هل هي تلبي طموحاتك �أم تقتلها؟ هل راتبها �أعلى �أم �أقل؟ هل نظام العمل فيها مريح �أم �أنه �شاق؟كل هذه النقاط وغريها؛ فا�ضل فيها بني الوظائف� ،إن وفقك اهلل

لي�س كل ما يلمع ذهب ًا وال كل ما يربق ف�ضة
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وقبلت يف �أكرث من مكان.
لكن؛ �أذكر اجلميع ..ب�أن الفر�صة قد ال تتكرر �إال مرة واحدة يف
العمر؛ فال جتعلها ت�ضيع ،فتندم عليها طوال حياتك.

( )17وم�ضة
يف فرتة االمتياز

ينام احلق �أحيان ًا لكنه ال ميوت
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الوم�ضة الأوىل
ما هي فرتة االمتياز؟
هي فرتة تدريب عملي مكثف يف نهاية درا�سة الطالب والطالبة يف
الكلية.
وتكون فرتة االمتياز خارج الكلية متاماً؛ بحيث يرتب جدول
للطالب لكي يتدرب يف امل�ست�شفيات� ،أو املراكز ال�صحية ،من قبل مكاتب
التدريب يف امل�ست�شفيات.
وال عالقة للكلية �أو املعهد الذي تخرج فيه الطالب والطالبة ب�أي
�ش�أن.
وتكون مدتها �ستة �أ�شهر لطالب وطالبات الدبلوم ،و�سنة كاملة
لطالب وطالبات البكالوريو�س.
وتكمن �أهمية هذه الفرتة يف �أنها تعترب مبثابة الأ�ستاذ احلقيقي
لطالب وطالبة التدريب.
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ففي هذه الفرتة؛ ي�ستطيع الطالب والطالبة تطبيق املهارات التي
تعلمها نظرياً يف الكلية ،ب�شكل عملي  -على املري�ض  -داخل امل�ست�شفى
�أو املركز ال�صحي.
وكذلك تتيح هذه الفرتة للطالب والطالبة املتدربني فر�صة
اكت�ساب مهارات متري�ضية جديدة.
لذا؛ �أقول لكل طالب وطالبة متري�ض:
• من جد يف فرتة االمتياز  ..وجد.
• ومن زرع يف فرتة االمتياز  ..ح�صد.
• ومن �سار يف فرتة االمتياز على الدرب  ..و�صل.

الوم�ضة الثانية
ال تخف وال حتزن
�إياك ثم �إياك �أن ي�سيطر اخلوف على قلبك؛ بحيث يجعلك يف معزل
عن �أداء �أية مهارة متري�ضية.
ال ..للخوف؛ لأنه ال فائدة منه ،فغداً �سوف ت�صبح ممر�ضاً ،وم�س�ؤو ًال
عن مر�ضى ،و�إن مل تتعلم الآن ..فمتى؟
لذا؛ حاول حتويل اخلوف من �سلبي �إىل �إيجابي ،فبد ًال من الهروب
عن �أداء املهارات التمري�ضية ،حاول امل�سارعة �إىل �أدائها خوفاً من اجلهل
بها.
حتى احلزن احذر منه.
فقد يعرتيك يف هذه الفرتة �شعور ،و�أنت ت�شاهد املمر�ضني
واملمر�ضات يتقنون املهارات ،و�أنت ال متتلك ( )%10مما ميتلكون.
ال حتزن لأنك ت�ستطيع �أن تلحق بهم وتتفوق عليهم.

من نظر يف عيبه ان�شغل عن عيوب النا�س
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بهمتك العالية ..
و�إ�صرارك على التعلم ..
وحر�صك على الفائدة ..
عندها �سوف ت�صبح الـ( )%10التي متتلكها ( )%90و ( )%99ب�إذن اهلل.
وتذكر ب�أن جميع ه�ؤالء املمر�ضني واملمر�ضات كانوا طالباً مثلك ،ال
يعلمون �شيئاً.
وهاهم الآن ي�ستلمون مر�ضى ،ويديرون �أق�ساماً ،وكل �شيء يبد أ�
بذرة ،ثم ينمو وينمو.
و�أي�ضاً يا طالب ويا طالبة االمتياز؛ ال تخافا وال حتزنا ،ف�أنتما بذرة،
و�سوف تنموان وت�صبحان �أ�شجاراً مثمرة يف هذه املهنة  -ب�إذن اهلل . -

الوم�ضة الثالثة
اجعل عالقتك طيبة مع
ممر�ضي الق�سم
الأخالق مفتاح القلوب؛ فالتحية �صباحاً تفتح النفو�س ،واالبت�سامة
ت�شرح ال�صدور.
وحتى جتد  -يا طالب ويا طالبة االمتياز  -عناية مميزة يف هذه
الفرتة ،عليك �أن جتعل عالقتك مع املمر�ضني واملمر�ضات ح�سنة
ورفيعة.
فم�ساعدتك لهم يف �أعمالهم ت�شعرهم بقربك منهم.
وم�شاركتك لهم يف �أحاديثهم تعمق الود بينكم.
وتقدميك لوجبة الإفطار لهم يف �أحد الأيام ،يجعل جميع الأمور
الر�سمية تزال؛ وك�أنك موظف تعمل معهم يف نف�س الق�سم.
وكل هذا يف النهاية �سوف ينعك�س عليك يف فرتة االمتياز.
فتلقائياً � ..سوف جتد من يقف معك لي�شرح لك املهارات التمري�ضية،

قد يرى النا�س اجلرح الذي يف ر�أ�سك ،لكنهم ال ي�شعرون بالأمل
الذي تعانيه
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والأجهزة الطبية ،والأنظمة والقوانني.
والعك�س �أي�ضاً �صحيح.
ف�إن كانت عالقتك �سيئة مع ممر�ضي وممر�ضات الق�سم� ،أو مكتب
التدريب يف امل�ست�شفى؛ فلن جتد من يقف معك  -لي�ساعدك وي�شرح
لك  -يف هذه الفرتة املهمة واحل�سا�سة.
ون�صيحة جمرب:
االمتياز فرتة و�سوف تذهب ،ولكن �سوف تبقى العالقات الطبية
التي زرعتها يف الق�سم ،و�أي�ضاً �سوف تبقى العالقات ال�سيئة التي
�أحدثتها يف الق�سم؛ فاخرت �أي الطريقني ت�سري عليه.

الوم�ضة الرابعة
املهارات التمري�ضية
لكل مهنة مهاراتها ،ولكل مهارة ممار�سوها ومتقنوها.
و�سوف يجد الطالب والطالبة يف فرتة االمتياز مئات من املهارات
بي�ص" ال يعرف من
التمري�ضية ترتاق�ص �أمامه ،قد جتعله يف
"حي�ص َ
َ
�أين يبد�أ ،وال �إىل متى ينتهي!!.
لذا؛ �سوف �أ�ضع عدة نقاط مهمة ،على كل طالب وطالبة �أن ي�ضعها
ن�صب عينيه يف هذا املو�ضوع:
 )1ال تهمل �أية مهارة متر عليك ،حتى لو كانت ب�سيطة جداً؛ مثل
تغيري الأ�سرة� ،أو قيا�س العالمة احليوية.
 )2ال ترف�ض �أداء �أية مهارة متري�ضية تطلب منك ،حتى لو كنت
تتقنها؛ لأن رف�ضك �إياها ،رمبا يعني حرمانك من ت�أدية املهارات
الأخرى.

من وعظ �أخاه �سرا فقد ن�صحه ،ومن وعظه عالنية فقد ف�ضحه
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 )9هناك بع�ض املهارات التمري�ضية يخطئ فيها حتى املمر�ضني
املمار�سني لها ،وذلك حل�سا�سيتها ،ودقتها.
لذا؛ لو وقع و�أن �أخط�أت يف �إحداها �أكرث من مرة ،فال تعتقد �أنك
فا�شل فيها؛ بل حاول وكن على علم ب�أن اجلميع يخطئ ،وال �أحد مع�صوم
من اخلط�أ.
 )10من يعمل كثرياً يخطئ كثرياً ،والعك�س �أي�ضاً �صحيح؛ فمن ال
يعمل ال يخطئ.
وهكذا �أي�ضاً بالن�سبة لك يا طالب ويا طالبة التمري�ض؛ فبقدر
عكوفكما على تطبيق املهارات التمري�ضية بنهم و�شغف ،بقدر ما يكون
هناك هفوات وزالت.
�أما الطالب والطالبة اللذان ال يعمالن؛ فبدون �شك ..لن يخطئا،
و�أي�ضاً لن يتعلما.
 )11تذكر �أن هذه املهارات التمري�ضية قد يكون بحاجتها �أحد
�أقربائك � ..أمك � ..أبوك � ..إخوتك  ..وغريهم؛ و�إتقانك لها يعني
م�ساعدتك لهم يف حال حاجتهم �إليها.
� )12سوف تندم على كل مهارة �أهملت تعلمها ،بعد �أن ت�صبح موظفاً؛
لأنك �سوف ت�ضطر لتعلمها من جديد.

 )3ابد�أ باملهارات الأ�سا�سية ،وركز عليها؛ ك�إعطاء احلقن ،وتركيب
الق�سطرة الوريدية (  )IV - cannulaوكر�س جهودك فيها ،حتى
توقن يقيناً جازماً ب�أنك ال تواجه �أية �صعوبة فيها ،لتنتقل �إىل تعلم
غريها من املهارات.
 )4اجعل لديك قائمة من املهارات التي تنوي تطبيقها ،و�ضع
عالمة عند كل مهارة �أتقنتها ،وكل مهارة مل تتقنها.
�	)5إياك والهروب من تطبيق املهارات التمري�ضية ال�صعبة ،لأن
الهروب بوابة الف�شل.
 )6انظر بعينيك؛ كيف يتم تطبيق املهارات التمري�ضية ،ثم حاول
تطبيقها بيديك.
 )7عند ف�شلك يف تطبيق مهارة متري�ضية على مري�ض ،حاول نداء
�أي ممر�ض لكي يقوم بعملها؛ لأن املري�ض قد يقبل منك خط�أ يف �أول
مرة� ،أما يف املرة الثانية ،فقد يغ�ضب عليك ،ويحدث بينكما �شجار �أنت
يف غنى عنه.
 )8ا�ستفد من خربة بع�ض املمر�ضني واملمر�ضات من ذوي اخلربة،
�سوا ًء من ال�سعوديني �أو غريهم؛ فقد جتد عندهم طرقاً يف عمل املهارات
التمري�ضية جديدة ،و�أكرث دقة.
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 )13توكل وا�ستعن باهلل تعاىل ،قبل وبعد عمل �أية مهارة متري�ضية.
 )14تذكر ب�أن املهارات التمري�ضية تقدم خطوة خطوة ،ولي�س
مبا�شرة.
 )15ال تخجل من ال�س�ؤال يف حال وجدت �أي غمو�ض يف ت�أدية �أية
مهارة متري�ضية.
 )16معظم املهارات التمري�ضية تنفذ يف املناوبة ال�صباحية؛ لذا..
احر�ص على املناوبة ال�صباحية ،وع�ض عليها بالنواجذ.

الوم�ضة اخلام�سة
ا�ستالم الق�سم واملر�ضى
يف �أي ق�سم تعمل به؛ حاول احل�ضور باكراً ال�ستالم الق�سم واملر�ضى،
حتى لو ح�ضرت قبل بداية الدوام.
فمث ً
ال �إذا كان دوامك يف ال�ساعة الثامنة �صباحاً ،ودوام املمر�ضني
يبد�أ يف ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً ،فاحر�ص على احل�ضور يف ال�سابعة مع
املمر�ضني ،لكي ت�شاهد كيف يتم ت�سليم وا�ستالم الق�سم واملر�ضى ،و�أي�ضاً
حتى تك�سب ثقة موظفي الق�سم.
وهنا؛ �أو�صي طالب وطالبة فرتة االمتياز ،بتعلم كيفية ا�ستالم
املر�ضى والق�سم.
فت�سليم احلاالت ي�سمى (� )endorseإندور�س ،وفيه يتم �شرح
كامل عن احلاالت ،و�آخر امل�ستجدات والتطورات فيها.
ويقوم املمر�ضون مبالحظة املري�ض ،والت�أكد من وجود جمرى

�إن كنت على حق فال داعي لرفع �صوتك
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وريدي� ،أو ق�سطرة بولية� ،أو غريها من الأدوات الطبية� ،أو الأجهزة،
التي يحتاجها املري�ض ،ومو�صولة به.
والأهم طبعاً؛ الت�أكد من وعي ،و�سالمة املري�ض.
وكذلك الت�أكد من �أجهزة الق�سم الغالية الثمن.
وكذلك فح�ص عربة الطوارئ يف الق�سم ،والت�أكد من �صالحية
الأدوية.
وكذلك عد �أمبوالت الأدوية املخدرة يف خزنة الق�سم ،والت�أكد من
عدم نق�صان �أي �أمبولة.
كل هذه الأمور يحتاج طالب وطالبة االمتياز �إىل احلر�ص على
معرفتها؛ لأنها حتتاج �إىل وقت ،و�أي�ضاً حتتاج �إىل �سرعة لتطبيقها.
وال ب�أ�س ب�أن ت�سجل حاالت املر�ضى يف ورقة ،وتتابعها ،حتى و�إن كنت
غري م�س�ؤول عنها؛ لتعود نف�سك على هذا اجلو الذي �سوف ينع�شك يف
امل�ستقبل.

الوم�ضة ال�ساد�سة
تعلم اللغة الإجنليزية من
غري الناطقني بالعربية
تبقى ممار�سة اللغة الإجنليزية حتدثاً مع الناطقني بغري اللغة
العربية ،فر�صة ذهبية لإتقان اللغة الإجنليزية.
ويف فرتة االمتياز؛ �سوف يواجه طالب وطالبات االمتياز �أل�سناً غري
عربية ميكن التحدث معها باللغة الإجنليزية.
وحماولة �إي�صال ما تود �إي�صاله من معلومات ب�أ�سلوب ،وح�سب ما
متتلكه من مفردات �سيكون يف بداية الأمر �أ�شبه مب�سرحية م�ضحكة،
تختلط فيها اجلمل العربية بالكلمات الإجنليزية ..لكن؛ هذا فقط يف
البداية؛ لأن تعود الل�سان على التخاطب �سوف يتطور ويتطور باللغة
الإجنليزية.
ومل ن�سمع عن رجل خرج من بطن �أمه يتكلم لغة ف�صيحة وبطالقة؛
كل لغة حتتاج �إىل �صرب وتعود.

�أقم �صالتك تنعم بحياتك
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وال تخجل من احلديث باللغة الإجنليزية ،ولو بكلمات مك�سرة،
وعبارات غري مكتملة؛ لأن العيب لي�س باملحاولة والف�شل؛ بل العيب
يف اال�ست�سالم ،وحماولة تك�سري اللغة العربية ،لكي تفهمها املمر�ضة �أو
املمر�ض اللذان ال يتحدثان اللغة العربية.
حاول حفظ الكلمات ال�شائعة يف اال�ستخدام داخل امل�ست�شفى.
�أخرياً :حماولتك التحدث باللغة الإجنليزية تفر�ض لك احرتاماً
من اجلميع ،وا�ست�سالمك وتك�سريك اللغة العربية للممر�ض واملمر�ضة
اللذان ال يتحدثان اللغة العربية ينق�ص قدرك عند اجلميع ،حتى من
املر�ضى واملراجعني يف كثري من الأحيان.
اخلال�صة :طالب التمري�ض الذي يتحدث اللغة الإجنليزية
بطالقة �سيكون قائداً وزعيماً يف امل�ستقبل القريب ،لأن �أكرب �سر لتفوق
التمري�ض الأجنبي هو طالقته باحلديث باللغة الإجنليزية.

الوم�ضة ال�سابعة

تع َّرف على الأدوية عن قرب
ال يوجد طالب �أو طالبة متري�ض �إال ودر�س مادة عن الأدوية
و�أ�شكالها وطرق �إعطائها.
لكن؛ يظل امل�ست�شفى �أ�شبه بحقل جتارب لكي يطبق فيه طالب
وطالبة التمري�ض ما تعلمه من الأدوية ب�أنواعها.
�أهم؛ بل و�أخطر ما يجب �أن نتعلمه من الأدوية  ..هي الأدوية
الوريدية �أي :التي تعطى عن طريق الوريد.
لأن ما يعطي بالوريد ي�صل �إىل القلب مبا�شرة.
فتعرف الطالب والطالبة يف فرتة االمتياز على الأمبوالت و�أ�شكالها،
واملحاليل و�أنواعها ،وما يحتاج �إىل تخفيف جرعته بحيث يعطي خمففاً
مع ( 100ملي) مث ً
ال من املحلول امللحي ( ،)Normal salineوماال
يعطي مث ً
ال لبع�ض املر�ضى الذين يحملون �أمرا�ضاً مزمنة كال�سكري

من �سعى جنى ،ومن نام ر�أى الأحالم
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وال�ضغط ،وما �إىل ذلك من الأ�شياء املهمة للغاية.
وهذا ال يعني �إهمال التعرف على الأدوية التي تعطى عن طريق
الفم؛ من �شراب ،وحبوب ،وكب�سوالت� ،أو غريها.
لأن هناك من احلبوب مث ً
ال قد ت�ؤدي �إىل حدوث م�ضاعفات خطرية
للمري�ض ويف دقائق؛ مثل �أدوية القلب وال�ضغط وغريها.
وهذا الكالم ال يعني اخلوف من الأدوية ،وحماولة و�ضع عالمة ()x
�إك�س عليها �أثناء فرتة االمتياز؛ بل هو حماولة مني ل�شحذ الهمم ،حتى
تكونوا على علم ب�أهمية معرفة الأدوية يف امل�ست�شفى ،وطرق �إعطائها.
وحتى تطمئنوا فهناك (� )%50أو ( )%60من الأدوية تذكر
بامل�ست�شفيات با�ستمرار دون غريها ،بل حتى الأدوية اخلطرية يخاف
العديد من الأطباء من كتابتها للمري�ض ،لكن تبقى �سعة اطالع طالب
وطالبات التمري�ض على الأدوية ،وقاية لهم يف م�ستقبلهم الوظيفي من
�أي خط�أ  -ال �سمح اهلل .-

الوم�ضة الثامنة
تعرف على �أق�سام
امل�ست�شفى بتفا�صيلها
�أذكر عندما كنت طالباً يف امل�ست�شفى� ،س�ألني املدرب عن خمزن الق�سم
الذي �أنا فيه ،فلم �أعرف �أين مكانه.
وبالطبع؛ �سوف مير كل طالب وطالبة يف فرتة االمتياز على عدة
�أق�سام يف م�ست�شفى واحد ،ورمبا �أكرث من م�ست�شفى.
و�أن يعمل الطالب يف ق�سم ملدة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني� ،أو �أكرث �أو �أقل،
وهو ال يعلم عنه �شيئاً؛ فهذا �أمر م�ؤ�سف حقاً.
لذا؛ عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة:
البد و�أن يكون لديكما �صورة �شاملة عن الأق�سام التي تعملون فيها،
فهذا يخلق لكما ثقافة عما هو يف امل�ست�شفى ،وماذا يوجد فيه من �أق�سام،
وماذا مييز كل ق�سم عن الآخر ..وهكذا.

�إ�صالح املوجود خري من انتظار املفقود

127

126
www.alukah.net

نقطة �أ�ضعها هنا:
هي �أنه ال يوجد ق�سمان مت�شابهان يف �أي م�ست�شفى بن�سبة ()%100
بل؛ البد من وجود فروقات ..لذا؛ ابحث عنها.

الوم�ضة التا�سعة
احذر من الغياب والت�أخري
مع�ضلة يعاين منها مدربو طالب وطالبات التمري�ض �أثناء فرتة
االمتياز؛ وك�أن امل�ستفيد من فرتة التدريب ،هو املدرب ولي�س الطالب
والطالبة.
�أ�شاهد كغريي من املمر�ضني كرثة غياب طالب وطالبات التمري�ض،
يف �صورة جتعل املرء ي�أخذ انطباعاً �سيئاً عن هذا الطالب �أو تلك الطالبة.
قد يتعذر بع�ض الطالب والطالبات للغياب �أو الت�أخري بحجج
متعددة �أثناء فرتة االمتياز؛ منها:
 طول فرتة االمتياز "�ستة �أ�شهر". عدم وجود عناية من بع�ض املمر�ضني واملمر�ضات داخل الأق�سام. �شدة بع�ض املدربني. -ظروف واهية من نوم وعمل ،و�أ�شياء ال تنتهي.

اجلهل �شر الأ�صحاب
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وكل هذه احلجج مرفو�ضة؛ لأن الغياب �أو الت�أخر عن احل�ضور لي�س
ح ً
ال لها ،بل ال يزيد الطني �إال بلة كما يقال.
فاخلا�سر الأول من الغياب والت�أخري هو �أنت �أيها الطالب ،و�أنتِ
�أيتها الطالبة؛ فالغياب يت�سبب لكما ب�أمو ٍر عديدة منها:
 )1خ�سارة يف تعلم مهارة جديدة.
 )2ح�سم نقاط ودرجات من قبل م�س�ؤويل التدريب.
� )3سمعة �سيئة من قبل املحيطني بك.
 )4قلة اهتمام ممر�ضي امل�ست�شفى والق�سم بك؛ فطالب وطالبة
يداوم بالق�سم كموظف ،لي�س كطالب يح�ضر يوماً ويغيب �أياماً ،ويح�ضر
�ساعة ويغيب �ساعات.
يف النهاية �أقول:
فرتة االمتياز لك �أيها الطالب ،ولك �أيتها الطالبة� ،سوف مت�ضي
بخريها و�شرها؛ ف�إما �أن ت�شغل �أيامها و�ساعاتها؛ بل ودقائقها بالتدريب
والتعليم ،و�إال ف�إنها �سوف تذهب بال رجعة.

الوم�ضة العا�شرة
املفكرة احملها يف جيبك
متر على الطالب والطالبة �أثناء فرتة االمتياز العديد من املعلومات
الكثرية ،وامل�صطلحات الطبية ،واالخت�صارات املتعددة.
ف�إن مل تقيد هذه املعلومات بالكتابة �سوف تطري هذه املعلومات
وتفر.
ومن �أب�سط و�أجنع احللول؛ حر�ص طالب وطالبة التمري�ض � -أثناء
فرتة االمتياز  -على حمل نوتة �صغرية ،ت�سهل عليه كتابة ما ي�صطاده
من الفرائد والفوائد  -داخل امل�ست�شفى  -بكل ب�ساطة و�سهولة ،حتى
يتمكن من مراجعتها وا�ستذكارها بعد ذلك ،حني الرجوع �إليها.
بل؛ �أو�صي ب�أن يحمل كل �إن�سان مفكرة معه ب�شكل دائم �أينما كان،
حتى ي�سجل كل ما يطر�أ عليه ،وي�ستجد ،يف كافة مناحي احلياة.

ترك الذنب �أي�سر من االعتذار

131

130
www.alukah.net

اخلال�صة :حمل طالب وطالبة التمري�ض نوتة يف جيبه دليل على
حر�صه ووعيه ,و�أنه يريد �أن يتعلم وي�ستفيد.

الوم�ضة احلاية ع�شرة

ملفات املر�ضى  ..من حقك
�أن تطلع عليها
ملفات املر�ضى من �أهم الأ�شياء التي حتمي املمر�ض والطبيب ،وكل
من له عالقة بهذا املري�ض من الكادر الطبي ،لأن التوثيق يف امللف
يخلي امل�س�ؤولية يف حال وقوع �أية م�شكلة� ،أو �شكوى تخ�ص املري�ض  -ال
�سمح اهلل .-
لذا؛ على طالب وطالبة التمري�ض� ،أثناء فرتة االمتياز� ،أن ي�ضع
�ضمن �أولوياته ال َت َع ُّرف على ملفات املر�ضى.
وحتى ي�سهل املو�ضوع� ..سوف �أ�ضع بع�ض النقاط التي ت�ساعد يف هذا
املو�ضوع  -ب�إذن اهلل : -
�أو ًال :تعرف على النماذج والتقارير الطبية املوجودة يف امل�ست�شفى،
وملاذا ت�ستخدم؟ ومتى؟.
ثانياً :تعرف على كيفية ترتيب ملف املري�ض.

عندما تكون يف روما ،ت�صرف كما يت�صرف الرومان
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ثالثاً :تعرف على الأوراق املهمة يف ملف املري�ض قبل غريها.
مثل؛ ورقة �أوامر الطبيب ( ،)Doctor orderوورقة املالحظات
التمري�ضية ( ،)Nursing Notesوورقة �إقرار املري�ض لأي �إجراء
جراحي �أو غريه (.)Consent
رابعاً :ل�ست مطالباً بفهم دقائق وتفا�صيل عن جميع حالة املري�ض؛
بل يكفي �أن حتر�ص على قراءة املعلومات املهمة يف ملف املري�ض فقط،
وترتك الباقي للطبيب.
خام�ساً :حاول امل�ساهمة يف ملف املري�ض �أثناء فرتة االمتياز؛ مثل
تعبئة بع�ض النماذج� ،أو ترتيب بع�ض امللفات� ،أما �إن ا�ستطعت كتابة
املالحظات التمري�ضية �أثناء فرتة االمتياز ()Nursing Notes
ف�أنت بطل بامتياز؛ لأنك اجتزت خطوة متقدمة ومهمة يف املهارات
التمري�ضية.
�ساد�ساً :تعرف على الأماكن التي يتطلب على املمر�ض التوقيع
عليها يف ملف املري�ض .مثل؛ ورقة الأدوية ،واملالحظات التمري�ضية
( ،)Nursing Notesورقة تعليمات الطبيب (Doctor
 ،)orderوغريها من الأوراق التي يجب �أن يكون للممر�ض توقيعه

اخلا�ص فيها.
�سابعاً :ال تخجل من �س�ؤال ر�ؤ�ساء الأق�سام عن مثل هذه الأمور،
التي توجد يف ملفات املر�ضى؛ لأنهم �أعلم النا�س بها.
حكمة :يف �سعة الأخالق كنوز الأرزاق.

يف �سعة الأخالق كنوز الأرزاق
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وتقرير التعليمات من عمليات� ،أو �أ�شعة� ،أو �أدوية يحتاج �إليها املري�ض.
وبالطبع؛ تختلف هذه الأمور والتعليمات من مري�ض لآخر ،ح�سب
احلاالت والأعمار وغريها.
فوجودك  -يا طالب االمتياز ،ويا طالبة االمتياز  -بجوار الأطباء،
يعطيكما �سي ً
ال جارفاً من املعلومات الطبية املختلفة.
وهنا �شمعة تقول:
الأطباء مناجم للعلوم ،من دخل معهم �إىل مناجمهم خرج المعاً
ال ي�صد�أ ،ومن ا�ستغنى عنهم ،بقى فقرياً معدماً ي�س�أل عند الأبواب
واملمرات ،عن دراهم من املعلومات.

الوم�ضة الثانية ع�شرة
تعلم من الأطباء
من املعلوم �أن �أهم كادر طبي يف امل�ست�شفيات بعد التمري�ض هم
الأطباء.
ومل يح�صلوا على هذا ال�شرف بوراثة وال بوا�سطة بل؛ بالعلم..
فكلنا يعلم م�شقة درا�سة الطب ،وكذلك امل�س�ؤوليات امللقاة على الطبيب
يف امل�ست�شفى.
لذا؛ على طالب وطالبة التمري�ض � -أثناء فرتة التدريب  -حماولة
الوقوف مع الطبيب عند ت�شخي�صه للمري�ض ،وحماولة �س�ؤاله بلطف،
وم�ساعدته يف ت�أدية بع�ض املهارات الطبية.
وليحر�ص �أي�ضاً طالب وطالبة التمري�ض على مرافقة جولة الأطباء
�صباحاً على املر�ضى داخل الأق�سام ( )Doctors Roundلأن فيها
يتم فح�ص املر�ضى من قبل الأطباء ،و�إعطاء الأوامر للممر�ضني،

ال تكن حلو ًا ف ُت�ؤكل ،وال مر ًا فترُ مى
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يف مكان الئق به.
فكم من طالب وطالبات يف فرتة االمتياز �أ�صبح املر�ضى ي�س�ألون
عنهم� ،أكرث من املمر�ضني �أنف�سهم!!.
وكم من طالب وطالبات يف فرتة االمتياز يلتزمون مبواعيد
احل�ضور واالن�صراف� ،أكرث من بع�ض املمر�ضني واملمر�ضات!!.
وكم من طالب وطالبات يف فرتة االمتياز يتقنون العديد من
املهارات التمري�ضية� ،أكرث من بع�ض املمر�ضني واملمر�ضات.
ويف النهاية :يفر�ضون �أنف�سهم يف �أماكن تدريبهم وبقوة.
فحاول يا طالب االمتياز ،ويا طالبة االمتياز �أن تفر�ضا نف�سيكما
بقوة وجدارة..
 ب�إتقانكما للمهارات التمري�ضية. بالتزامكما باحل�ضور املبكر. بحر�صكما على اللبا�س املنا�سب للعمل. ب�أخالقكما العالية مع اجلميع. -بعنايتكما للمر�ضى.

الوم�ضة الثالثة ع�شرة
حاول فر�ض نف�سك بقوة
غالباً لن يدخل فرتة االمتياز طالب لوحده� ،أو طالبة لوحدها ،بل
البد من جمموعة كاملة تدخل فرتة االمتياز �إما (� )20أو ( )30طالباً؛
�أقل �أو �أكرث.
ومن امل�ستحيل على ممر�ضي وممر�ضات الأق�سام معرفة وحفظ
جميع �أ�سماء املجموعة كاملة.
وهنا تبد أ� م�سرحية داخل �أق�سام امل�ست�شفى ،يديرها طالب االمتياز؛
فمن خرج يف نهاية امل�سرحية ب�أنه هو البطل ف�سوف ُيعرف ،و ُيحفظ
ا�سمه ،و ُيحرتم �شخ�صه.
و�أي�ضاً يف فرتة االمتياز ..ي�ستطيع الطالب والطالبة �إثبات قدراته
ومهاراته �أمام اجلميع بكل ثقة ،مما يجرب اجلميع على معرفته ،وو�ضعه
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يف النهاية �أذكر:
ب�أن ال�سالمة من احل�سد واحلا�سدين م�ستحيلة ،فليحر�ص كل من
�أراد فر�ض نف�سه بقوة على عدم النظر �إىل الوراء؛ بل ال�سري وب�سرعة
نحو القمة.

الوم�ضة الرابعة ع�شرة

ا�ستفد من كل ق�سم ت�أتي �إليه
قد يكون لدى الطالب �أو الطالبة  -قبل فرتة االمتياز  -فكرة عن
�أق�سام امل�ست�شفى ،جتعله يكره بع�ض �أق�سام امل�ست�شفى ،ويحب �أخرى.
والبد من معرفة �أمر مهم.
وهو �أن جميع �أق�سام امل�ست�شفى فيها مر�ضى ،ويحتاجون لرعاية؛
فكرهك �أو حبك لهذا الق�سم �أو ذاك ،يجب �أال ينعك�س على املر�ضى
املنومني فيه.
وعموماً  -وح�سب خربتي واطالعي  :-يف�ضل العديد من الطالب
والطالبات � -أثناء فرتة االمتياز  -ق�سم الطوارئ لكرثة احلاالت
وتنوعها ،وتعدد املهارات التمري�ضية فيها ،بعك�س الأق�سام الداخلية.
وهذه الفكرة خاطئة وغري مكتملة ال�صحة.
فكما �أن لق�سم الطوارئ �أهميته ،وحاالته ،ومهاراته ،التي يندر
وجودها يف الأق�سام الداخلية� ،أي�ضاً؛ للأق�سام الداخلية حاالتها،

ال خري فيمن ال َي أْ� َل ُف وال ي�ؤلف
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و�أهميتها ،ومهاراتها؛ بل و�أدويتها التي يندر وجودها يف ق�سم الطوارئ.
فللأق�سام الداخلية روتني خا�ص بها؛ بل رمبا اختلف حتى روتني
الأق�سام الداخلية لو قارنا بينها.
 روتني يف ا�ستقبال املري�ض وخروجه. روتني يف �أوقات �إعطاء الأدوية. روتني يف كتابة املالحظات التمري�ضية. روتني يف جوالت الأطباء (.)Doctor Roundوغريها من الفروقات التي �سوف جتدها يف كل ق�سم تذهب �إليه،
فق�سم اجلراحة لي�س كالعناية املركزة ،وق�سم العمليات لي�س كق�سم
احلروق ،وق�سم الباطنية لي�س كق�سم الطوارئ.
لذا؛ ا�ستفد من كل ق�سم تذهب �إليه ،وتتدرب فيه ،وتخيل وك�أنه
ق�سمك يف امل�ستقبل.
و�إياك ثم �إياك �أن تت�شاءم من �أي ق�سم؛ بل تفاءل و�أ�شعر نف�سك
ب�أهمية كل ق�سم تذهب �إليه.

الوم�ضة اخلام�سة ع�شرة
فر�ص ال تتوفر �إال يف
فرتة االمتياز
من املعلوم �أن لكل فرتة امتياز جدو ًال مير فيه الطالب والطالبات
على عدد من الأق�سام ،ولي�س ق�سماً واحداً فقط.
بحيث ي�شاهد الطالب والطالبات حاالت متعددة يف �أق�سام خمتلفة،
تك�سبهم خربة ومهارة.
ال لو �أراد �أحد املمر�ضني من ق�سم اجلراحة  -مث ً
فمث ً
ال  -م�شاهدة
العمليات اجلراحية للتعرف على بع�ض احلاالت ملا ُ�سمح له؛ لأنه لي�س
من ممر�ضي ق�سم العمليات.
ولو �أراد ممر�ض من ق�سم الباطنية التدرب  -ملدة �أ�سبوع  -يف ق�سم
جراحة العظام ،ليتعلم كيف يتم عمل اجلبائر وفكها ،ملا �سمح له؛ لأنه
من ق�سم �آخر.
وهكذا يبقى كل ممر�ض وممر�ضة �أ�سرياً ملا تعلمه  -يف فرتة االمتياز

معاتبة الإخوان خري من فقدهم
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 بن�سبة كبرية.بهذه ال�صورة� ..أود �إي�ضاح وبيان �أهمية فرتة االمتياز لطالب
وطالبات التمري�ض ،و�أن يعلموا ب�أن �أمامهم يف فرتة االمتياز فر�صاً
ذهبية لقطف العديد من الثمار النا�ضجة يف الأق�سام� ،إن مل يقطفوها
الآن يف فرتة االمتياز ،ف�سوف ت�سقط يف الأر�ض؛ دون �أن ي�ستفيد منها
�أحد.
اخلال�صة:
هي �أن جميع �أبواب �أق�سام امل�ست�شفيات مفتوحة يف وجوه طالب
وطالبات التمري�ض� ،أثناء فرتة االمتياز ،وما عليهم �سوى ا�ستغالل
الفر�صة بالدخول فيها ،والنهل من مهاراتها ،والإبحار يف �أجوائها.

الوم�ضة ال�ساد�سة ع�شرة
�أنت طالب ول�ست موظف ًا
ليعلم كل طالب وطالبة �أثناء فرتة االمتياز ب�أنه طالب ولي�س
موظفاً ،وال يعني هذا الكالم االنتقا�ص من قدر طالب وطالبة االمتياز؛
بل جمرد حتديد امل�س�ؤوليات.
فم�س�ؤولية املمر�ض املوظف لي�ست كم�س�ؤولية طالب متدرب.
وكذلك؛ حتى يعرف الطالب والطالبة ب�أن للممر�ض واملمر�ضة
�سلطة وم�س�ؤولية كبرية ،ال ينبغي �أن يتحملها طالب �أو طالبة يف فرتة
االمتياز.
لذا؛ على كل طالب وطالبة � -أثناء فرتة االمتياز  -عدم الوقوف يف
وجه امل�شكالت الكبرية يف الق�سم حماو ًال مواجهتها ،بل عليه �أن يرتكها
للموظفني من املمر�ضني واملمر�ضات ،ولكن ال ب�أ�س ب�أن ي�ساعدهم فيها،
و�أن يبدي ر�أيه جتاهها.

من عرف نف�سه عرف ربه
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و�أي�ضاً؛ على طالب وطالبة التمري�ض عدم حتمل م�س�ؤوليات الق�سم
مبفرده ،بل عليه رف�ض ال�سماح ملمر�ض بالذهاب  -ولو لن�صف �ساعة -
خارج الق�سم؛ بحيث يغطي مكانه هذا الطالب.
اخلال�صة:
كون الطالب والطالبة يف مرحلة االمتياز ذا م�س�ؤوليات �أقل،
ومهمات �أخف مقارنة باملمر�ض؛ ال يعني �أبداً ا�ست�صغار قيمة طالب
وطالبات االمتياز� ،أو تهمي�ش دورهم؛ بل حماولة لأن يتفرغ هذا الطالب
ملهمات تدريبه وتعليمه ،وعدم ا�ستغالله من قبل بع�ض املمر�ضني؛
لتحمل مهمات وم�س�ؤوليات هو غري م�س�ؤول عنها ،وغري مطالب بها.
وتذكر �أيها الطالب و�أيتها الطالبة:
ب�أن جمازفتكما يف حتمل امل�س�ؤوليات  -يف فرتة االمتياز  -قد
توقعكما يف ورطات �أنتما يف غنى عنها.

الوم�ضة ال�سابعة ع�شرة
احلما�س حتتاج �إليه
يحتاج الطالب والطالبة �إىل �شحنات قوية من احلما�س حتى تزوده
بالطاقة ،وال جتعله ينقطع عنها.
وهناك العديد من الأمور التي تلهب احلما�س يف نفو�س طالب
وطالبات االمتياز ،وجتعلهم يزيدون من همتهم يف هذه الفرتة ..منها:
 )1تذكر امل�ستقبل الزاهر الذي ينتظرهم بامل�ستقبل.
 )2ا�ست�شعار الأجر واملثوبة من اهلل يف كل عمل يقومون به.
 )3تقديرهم حلجم امل�س�ؤولية التي �ستواجههم يف امل�ستقبل.

من مل يقنع بالي�سري مل يكتف بالكثري

 )4معاي�شتهم للحاالت الإن�سانية التي حتتاج �إىل رعاية وخدمة
متوا�صلة.
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 )5يقينهم ب�أن م�ست�شفيات الوطن لن يبقى بها �إال �أبنا�ؤها؛ ف�أين
هم؟!!
 )6عدم النظر �إىل الوراء� ،أو االلتفات �إىل نقد احلا�سدين.

الـخـامتــة
�إىل هنا؛ �أكون قد �أمتمت وم�ضاتي الـ( )66معكم؛ فهل �ستبخلون
على غريكم من الزمالء والزميالت بنقل هذه الوم�ضات �إليهم،
لي�ستفيدوا منها؟!
حاولوا �إهداء هذا الكتاب بعد االنتهاء منه� ،أو ن�صح الغري �إىل
اال�ستفادة منه.
ويف اخلتام:
�أود من اجلميع �أن ي�ساهموا معي يف كل فكرة ،ونقطة ،وملحة ،قد
تطر�أ عليهم ،ويودون لغريهم �أن ي�ستفيدوا منها.
هذا الكتاب هو نقطة واحدة ،وقطرة وحيدة ،وبداية ن�س�أل اهلل لها
التوفيق؛ ولكن �أي�ضاً ال بد لنا من �أن نفعل الأ�سباب؛ بالبحث عما يريده
طالب التمري�ض ،وعما تريده طالبة التمري�ض.

هي الأخالق تنبت كالنبات� ،إذا �سقيت مباء املكرمات
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الفهر�س

�أريد �أن �أعرف ما هي م�شكالتهم ،لأ�ساهم يف حلها.
ما هي همومهم؛ لأ�ساهم يف البحث عن حلولها.
ما هي طموحاتهم؛ لأنقلها للم�س�ؤولني.
�أنتظر توا�صلكم معي؛ بالفكرة ،والفائدة ،واالقرتاح ،على هذه
العناوين:
الربيد الإلكرتوينAbdulaziz9955@hotmail.com :
�صندوق الربيد )104( :تيماء)71941( :
الهاتف النقال0503245519 :
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وال تن�سوين من خال�ص دعائكم.
واحلمد هلل رب العاملني.
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