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ودّة
مس

املبادىء األخالقية العامة املطبقة عىل العناية التمريضية    
إن املسؤوليات األساسية األربعة للممرضة أو املمرض هي:

تحسني الصحة وتعزيزها، الوقاية من املرض، التأهيل وتخفيف املعاناة.

إن الحاجة إىل العناية التمريضية هي حاجة ملحة تعني اإلنسانية جمعاء. إن احرتام حقوق 

اإلنسان التي تشتمل عىل الحق يف الحياة، والكرامة واالنسانية واملعاملة باحرتام هي معان 

 أساسية يف املهنة، وال تتأثر العناية التمريضية بأي اعتبار للجنسية والعرق واملعتقد واللون 

والسن والجنس والنظام السيايس أو االجتامعي.

تعتني املمرضة أو املمرض بالفرد والعائلة واملجتمع، وهي عضو فعال يف الفريق الصحي 

املتكامل. إن مهنة التمريض تعترب مشاركة يف صنع القرار الصحي ومساهمة يف رسم السياسة 

الصحية الوطنية لذا يقتيض إعالء شأن التمريض كمهنة مسؤولة تتطلب متابعة مستمرة 

لنوعية العناية التمريضية من خالل برامج متخصصة.

املمرضة والفرد    
تتجسد املسؤولية الرئيسية للممرضة او املمرض يف تقديم العناية التمريضية لألشخاص الذين    

يحتاجونها،عىل أن تكون ذات نوعية عالية وممتازة ملواكبة تطورات املهنة وسائر تطورات 

التقنيات الصحية.

و يف نطاق مامرسة املهنة تخلق املمرضة جوا يحرتم قيم وعادات ومعتقدات الفرد، مؤمنة    

بذلك العناية االصلح للفرد الن لكل فرد خصوصيته لجهة مزاياه واحتياجاته وبالتايل تصمم 

العناية التمريضية عىل هذا األساس.

تقدم املمرضة التثقيف الصحي واملعلومات الالزمة للفرد فتساعده عىل التأقلم مع حالته    

الصحية املستجدة وعىل تأمني استقالليته مع االخذ بعني االعتبار بيئة الفرد التي تؤثر يف 

صحته. يجب إحرتام املريض ومعاملته معاملة الئقة لجهة حقه يف أخذ املعلومات املختصة به 

وتأمني العناية الصحية الالزمة واملحافظة عىل ارساره  واالمتناع عن الحاق أي أذى به خالل 

العناية وعدم التعامل بالتهويل أو جعل ذلك سببا البتزاز املال.

تلتزم املمرضة بالرسية املهنية فال تعطي من املعلومات التي متلكها إال يف حدود ما تجيزه    

قواعد املهنة بحكمة ودراية.
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ودّة
مس

املمرضة ومامرسة أعامل التمريض    
خالل مزاولة مهنتها، تعنى املمرضة بالعمل عىل وضع سلم األولويات للعناية باألفراد. 

وتتحمل مسؤولية شخصية عند مامرسة أعاملها عىل أن تلتزم بتوفري أعىل مستوى من العناية 

التمريضية ضمن االمكانيات املتوفرة. وهي أيضا مسؤولة عن متابعة التحصيل العلمي الدائم 

وعن تطوير معلوماتها ومهاراتها.

 يرتتب عىل املمرضة معرفة حدود مؤهالتها وقدراتها عند قبولها املسؤوليات املهنية. كام 

ويرتتب عليها أن تقدر مؤهالت ومقدرات زميالتها عندما توكل إليهم املسؤوليات.

يف معرض مامرستها ملهنتها يرتتب عىل املمرضة االلتزام بسلوك يرشف آداب وتقاليد مهنتها، 

فشخصية املمرضة ومظهرها وسلوكها وكيفية فهمها لدورها ومهمتها تحسن صورتها املهنية 

كام عليها ان ال تخرج عن مقتضيات الرشف واالمانة وكرامة املهنة وعليها ان تراعي االحرتام 

الواجب للنقابة وان ال تعرض نفسها للمساءلة املسلكية.

عىل املمرضة تطبيق الوصفة الطبية املدونة بوعي وحكمة، كام عليها استيضاح املعلومات يف 

أي حال تراه مناسبا.

عىل املمرضة تأمني املتابعة يف العناية التمريضية خالل مامرستها ملهنتها.

تحرتم املمرضة وتسهر عىل تطبيق القواعد املهنية للعناية التمريضية )النظافة، طريقة فرز 

النفايات...( للوقاية من املخاطر.

و ليك تسدي املمرضة أعىل مستوى من العناية، عليها متابعة تحصيلها العلمي وتطوير 

معلوماتها ومهاراتها.

املمرضة واملجتمع    
تشارك املمرضة املواطنني مسؤولية اتخاذ املبادرات واإلجراءات التي تستجيب لحاجاتهم 

االجتامعية والصحية من اجل مجتمع سليم ومعاىف.

للممرضة دور مهم يف الحياة االجتامعية من خالل التثقيف الصحي والتوعية املستمرة ألفراد 

املجتمع.

عىل املمرضة السعي لتثبيت الثقة واالحرتام ملهنتها يف املجتمع. كذلك تشارك وتشاطر الجهات 

املختصة رسم السياسة الصحية عىل املستوى الوطني وتساهم مساهمة فعالة يف التنمية 

الصحية التي هي اساس التنمية البرشية.
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ودّة
مس
املمرضة والفريق الصحي    

تحافظ املمرضة عىل عالقة مهنية وثيقة مع باقي أفراد الفريق الصحي الذين تتعاون معهم    

لتوفري الرعاية الصحية، وتلتزم بعدم الذم بزمالء املهنة أو مهن أخرى.
 

تتخذ املمرضة كل اإلجراءات الرضورية لحامية الفرد عند تلقيه تدابري صحية من أحد أفراد    

الطاقم الصحي )أو أي شخص آخر(، والتي قد تشكل خطرا عليه.

املمرضة واملهنة    
 تلعب املمرضة الدور األسايس يف تحديد وتطبيق املبادىء واملستوى املطلوب يف تعليم 

ومامرسة املهنة. كذلك تساهم املمرضة فعلياً يف تطوير املعارف الخاصة بالعلوم التمريضية. 

 ومن خالل دورها يف املؤسسات املهنية، تساهم املمرضة يف وضع رشوط عمل اجتامعية 

 واقتصادية عادلة ملامرسة املهنة وتعمل من خالل هذا الدور للمحافظة عىل هذه الرشوط 

وعىل تطويرها.

استنادا اىل آداب وأخالقيات املهنة يجب ان تتمتع املمرضة بالكفاءة املهنية والقدرة عىل 

مامرسة عملها بعيدا عن أي ضغوطات مادية أو معنوية. مينع عىل املمرضة / املمرض مزاولة 

أي عمل او نشاط يتعارض او ال يأتلف مع مهنة التمريض او يحط من كرامتها.

إن املمرضة هي املسؤولة شخصيا عن األعامل التمريضية التي تقوم بها، ومن خالل 

ذلك عليها:

حامية املجتمع من مامريس املهنة الذين ال يتمتعون بالكفاءة العلمية والعملية الالزمة.  .1

نرش الوعي الصحي يف املجتمع وتصحيح املامرسات الصحية الخاطئة ومامرسة املهنة   .٢

حسب االصول واملتطلبات العلمية.

عدم استغالل املعرفة املهنية يف أعامل مينعها القانون.  .٢

عدم القيام بأعامل تيسء اىل املهنة وصورتها يف املجتمع.  .٣

٤.  املشاركة يف األبحاث العلمية لتطوير العلوم التمريضية.

املشاركة وزمالء املهنة وباقي أفراد الفريق الصحي يف تطوير مهارتها املهنية واملساهمة   .٥

قدر إمكان كل منهم يف توفري الرعاية الصحية اآلمنة.

رفض أي عمل يطلب منها ويعد اخالال بقوانني وآداب املهنة واخالقياتها.  .٦

عدم قبول الهدايا من املرىض وأهلهم بقصد الحصول عىل مزيد من االهتامم والرعاية   .٧

وعدم االتفاق رصاحة أو ضمنا مع أي كان بهدف مقاسمة اتعاب او ابتزاز او تقايض 

عمولة.

عدم استغالل املركز لتسويق أية منتجات أو خدمات طبية أو العمل بوظيفة أخرى غري   .٩

التمريض تيسء اىل املهنة أو استعامل او استخدام او ترويج أي شعار غري الشعار الخاص 

بالنقابة. 
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ودّة
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احرتام وتنفيذ قرارت مجلس النقابة واقامة افضل العالقات مع الزمالء يف املهنة والتقيد   .1٠

بتوصيات الجمعية العمومية وعدم االعالن عن النزاعات التي قد تنشأ بني الجسم 

التمرييض والغري قبل ابالغ مجلس النقابة وكذلك عدم التقدم بأي شكوى قبل مراجعة 

مجلس النقابة.

عدم اعطاء احاديث اعالمية او صحفية تخص مهنة التمريض بدون الحصول عىل اذن   .11

مسبق من النقابة. وكذلك عدم عرض الشكاوى واملنازعات عىل االعالم.

عىل املمرضة / املمرض االعتناء شخصياً باملرىض املكلف رعايتهم ويحظر عليهم استخدام   .1٢

اشخاص غري مجازين مبامرسة املهنة وفقاً لالصول لينوبوا عنهم عند الرضورة.

مينع عىل املمرض املسجل يف جدول النقابة االنشاء أو االنتساب اىل اية نقابة اخرى مهام   .1٣

كانت صفتها باستثناء النقابات والجمعيات العلمية التي ال تتعارض اعاملها مع اعامل 

النقابة واهدافها.

عىل املمرض أن يلتزم يف جميع الظروف مببادىء الرشف واالستقامة، االحرتام  وخصوصا   .1٤

للنقيب واعضاء مجلس النقابة والزمالء يف املهنة ومن هم أكرب سناً. وعليه يجب معاملة 

الزمالء معاملة قامئة عىل الثقة واالحرتام املتبادلني مع االمتناع عن كل انتقاد امام الغري.

عدم تسلم أي عمل كان يقوم به احد الزمالء بدون التنسيق معه للحفاظ عىل كرامته   .1٥

 ومصالحه املعنوية واملادية وعدم استعامل مطبوعات واعالنات غري املحددة يف النقابة 

وعدم إدعاء اختصاص مل تنص عليه الشهادات التي نالها من املراجع املعرتف بها. 

باختصار يجب عىل املمرضة او املمرض ان يكون مثاال يف مجتمعه العطاء صورة مميزة 

 عن املهنة 

واخالقياتها.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 55311

+961-1-490774  :  تلفون 
+961-70-93325٨  :  موبايل 
+961-1-490776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين
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