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تأمين الراحة والعناية با�لم

إّن التمريض مهنة أساسية تدعم تطّور القطاع الصّحي، وتساهم في رقي 
صّحة ا�نسان والمجتمع.

القطاع الصحي، بشكل عام، وفي  التمريض دور� محوري�  في  تؤّدي مهنة 
فيها،  العاملين  لتطّور مسؤوليات  نظرا"  بالمرضى، بشكل خاص،  العناية 

وإرتقاء كفاءاتهم.

الذي  الصّحية  الرعاية  يتجّزأ من فريق  ال   فالممرضات والممرضون هم  جزء 
المرض  بين  وا�لم،  الراحة  بين  والموت،  الحياة  بين  فرق�  يوم  كل  يصنع 

والصحة.



واقع مهنة التمريض

الســنوات  خـالل  جـرت  الـتي  الـدراســـات  أثـبتـت 
العشرين ا�خيرة، أن المرضى الذين تّمت العناية 
كفاءة  ذوي  وممرضين  ممرضات  قبل  من  بهم 
ويـتـعّرضـون  ســريـع،  بشــكل  يـتعـافون  عـالـيـة، 

بمعدالت أقل ل�لتهابات.

يتـعـاونـون  الـحاضــر،  عـصـرنـا  فــي  فالـممّرضـون، 
الصــّحي  والفريق  الطـبيب  مع  وثيق  بشــكل 

المتخّصص.

اتخاذ  في  واسعة  صالحيات  والممرضين  للممرضات 
مهارات  يمتلكون  محترفون  خبراء  فهم  القرارات، 

: عالية تمّكنهم من
إلى  دخوله  منذ  بالمريض  العناية  إجراءات  إدارة 

 المستشفى وحتى عودته إلى المنزل
إجراء  على   ا�شراف  التشخيص،  في  المساعدة 
الفحوصات، وعلى تنفيذ برامج التأهيل والبرنامج 

الغذائي المناسب
تشكيل همزة وصل حيوية بين الطبيب، المريض 

 وعائلته
من  ووقايته  وراحته  المريض  سالمة  على  الحرص 

المخاطر
مـن  والوقـاية  العالج  شــأن  فـي  المرضـى  تثقيف 
العيش  أسلوب  حول  ا�رشادات  وتقديم  المرض 

الصّحي



 ما هي الفرص التي تقّدمها لي

 مهنة التمريض؟

فرص عمل في لبنان
فرص عمل على الصعيد العالمي

 فرص عمل في قطاعات صّحية مختلفة
االستقرار والتقدم المستمر

الممّرضات والممّرضين  الحاد في عدد  النقص  بسـبب 
الّطلب على خدماتهم، أصبح من  وازدياد  العالم،  في 
عـمـال" في  يـجـدوا  أن  الجـدد  المتخرجين  السهل على 

مؤســســات صـحّية مختلفة في لبنان والخارج.



والطرق  الطبّية  االكتشافات  التمريض  مهنة  تواكب 
صاحبها  تؤّهل  المريض،  حياة  �نقاذ  الحديثة  العالجّية 
فرص  من  مزيد  أمام  المجال  له  وتفسح  عالية  بمهارات 

العمل المتنوعة.

بل  فحسب،  المستشفيات  على  مقتصرة  تبقى  فال 
تشمل، أيضا"، دور العجزة، المستوصفات، مراكز الرعاية 

الصحية االولية، المدارس ودور الحضانة وغيرها.

ويتبّوأ الممّرضون من حملة الشهادات العالية مناصب 
قيادية وإدارية في المهنة، وفي مجال البحوث والتعليم، 

ما يجعل التمريض في مصاف المهن الراقية.

ميادين عمل واسعة



العمل في  يرغب  لمن  التمريض خيار مهني عملي 
حقل العناية الصّحية.

في  العمل  في  اســتقرارا"  التمريض  مهنة  تؤمن 
في  واسعة  عمل  مجاالت  وتفتح  والخارج،  لبنان 
خيارات  وتـعطي  الصـحيـة،  الـمؤســســـات  مـختـلف 

مختلفة للتقّدم المهني.

مهنة التمريض؟
ما هي  إمتيازات

إّن كسب المعلومات العلمية من خالل الدراسة تمّكن 
: الممرض من

التفاعل  خالل  من  بالمرضى  العناية  أساليب  تطوير 
المستمّر معهم

 تثقيف ا�فراد حول الوقاية من ا�مراض وتحفيزهم 
الختيار أسلوب عيش صّحي

استيعاب  على  وا�صــدقــاء  ا�ســـرة  أفـــراد  مساعدة 
المشاكل الصحّية

التوعية  نــشــر  فــي  المجتمع  فــي  ريــــادي  دور  لــعــب 
الصحّية

وتبقى الميزة ا�ساسية للمهنة في أثرها الذي تتركه 
في حياة ا�خرين.



يصبح الممّرض جاهز� للعمل الميداني بعد نيل 
على  سنوات  ثالث  دراستها  مدة  علمية  شهادة 

ا�قل.

العلمي  تحصيله  متابعة  إمكانية  أمامه  وتبقى 
من خالل الدراسات العليا التي تؤّدي إلى شهادة 
ما  التمريضية،  العلوم  أو دكتوراه في  ماجستير 

يفتح أمامه  فرص� ومجاالت عمل جديدة.

كيف أصبح ممّرض�؟



من الذي ينجح في التمريض؟

: ويتمتعون
 بدرجة عالية من االلتزام والدأب والمثابرة واالنتباه إلى كافة التفاصيل

بمهارات فكرية نقدية حادة
بصفات قيادية وريادية
بالقدرة على التحليل

والمالئمة في  السريعة  القرارات  واتخاذ  بدور فعال،  القيام  بالقدرة على 
الحاالت الطارئة

التمريض مهنة سامية تنطوي على مسؤوليات كبيرة.

المرّشحون للنجاح في مهنة التمريض هم ا�شخاص الذين يحّبون ا�عتناء 
با�خرين، وا�لتفات إليهم، ويتحملون مسؤوليات كبرى.


