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مقدمة الطبعة الثانية
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وآله وصحبه 

أمجيعن؛ ثم أما بعد:
حتدث معي أحد القراء وهو صاحب ختصص صحي إداري بأنه قرأ هذا 

الكتاب كاماًل يف يوٍم واحٍد فقط!!
فستغربت .. كيف ذلك؟

تعبت عىل الكتاب وبذلت فيه ثم متتصه يف يوم واحد؟!!
األمر مل يقف عىل هذا؛ بل طلب مني املزيد من الكتب!!

الكتاب وجبة شهية يمكن  أؤلف وأتعب يف شهوٍر وأكثر؛ وهو يعترب 
إلتهامها يف وقٍت قصري!!.

ال أنسى تلك األخت )شجون( التي ال أعرفها إطالًقا، وال أين هي؟، 
وال من هي؟ فقط .. أرسلت يل هذه الرسالة عن طريق الربيد اإلكرتوين: وهذا 

نصها.
واملمرضات  للممرضني  نصيحة   )١١١( كتابك  قرأت  ممرضه  »أنا 
كلامتك  خالل  من  معنويايت  رفع  عىل  وأشكرك  الكتاب  عىل  أشكرك  حبيت 
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وأجربتني  منها  أستفدت  التي  املعلومات  عىل  وأشكرك  احلكيمة،  اللطيفة 
أتراجع عن االستقالة.

أشكرك عىل كل مهسة غريت فيها من األخطاء التي كنت أقع فيها .. 
لك مني جزيل الشكر والعرفان« ا.هـ.

عىل  تسقط  ثمراته  ترى  ثم  تعاىل  هلل  شيًئا  تقدم  عندما  بالسعادة  تشعر 
أناس فيدعون لك ويشكرونك؛ فمنهم من يصلك شكره ودعائه، ومنهم من 

جيعلها يف قلبه أو بني خاصته.
الطبية  فهد  امللك  »مدينة  يف  وقيادين  ممرضني  من  اتصاالت  اتتني 
بالرياض« ، »واملستشفى العسكري بالطائف« ، وغريهم .. وهذا ليس ألنني 
أول من ألف وال آخر املؤلفني؛ بل ألن املمرضني واملمرضات هم بحاجة ماسة 

ملثل هذا الكتاب، وكتب اهلل يل أن أملس تلك احلاجة وألبيها هلم.
املمرضني  قلوب  يف  احلــامس  من  قدر  أكرب  لدفع  هو  الكالم  هذا 
والقدرة  اخلربة  أصحاب  من  وخصوًصا  التأليف؛  عامل  لدخول  واملمرضات 
عىل ذلك؛ فالتمريض بحاجة إىل كتب وبحوث باللغة العربية بل هو يف أمس 

احلاجة.

 

مقدمة الطبعة الأوىل:
وآله  األنام،  خري  عىل  والسالم  والصالة  بجالله،  يليق  محًدا  هلل  احلمد 

وصحبه أمجعني .. ثم أما بعد:
)١١١( هي كلامت هادئة، ونصائح غالية، وأفكار رائعة؛ قطفناها لكم 
من حقول التمريض يف املستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية األولية، وسائر 

املرافق الصحية. 
)١١١( هي أشبه بتطعيامت أساسية للوقاية من الوقوع يف األخطاء أو 

املالحظات التي قد تصادفوهنا يف بيئة العمل. 
)١١١( هي صديق ويفَّ لك هيمس يف أذنك بفائدة أو قصة قد تقيك - 

بإذن اهلل - من الوقوع يف قضية أو مشكلة. 
)١١١( هي وجبة شهية لك، تتناوهلا عند احلاجة إليها، وحتمد ربك عند 

االنتهاء منها. 
إىل  واإلنصات  حصصها،  حضور  إىل  حتتاج  مدرسة  هي   )١١١(

معلميها. 
)١١١( هي لك ومنك وإليك فال تبخل عىل غريك بقراءهتا واالستفادة منها. 
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الـمؤلف...

»اإن اأح�سنتم اأح�سنتم لأنف�سكم«
اإلحسان إىل املرىض...

اإلحسان إىل املراجعني...
اإلحسان إىل كبار السن...

كل هذا  اإلحسان راجع إليك أهيا املمرض، وإليِك أيتها املمرضة.
نعم؛ أنتم حتسنون إىل أنفسكم!!  كيف ذلك؟

قد  وجتدونه  عليها،  تؤجرون  فضيلة  اإلحسان  فألن  ذلك..  كيف  أما 
حتول إىل رصيد من احلسنات يف موازينكم يوم القيامة.

فهل استوعبتم اآلن حقيقة أننا - نحن املمرضني واملمرضات - نقدم 
اإلحسان إىل اآلخرين يف الظاهر، أما يف الباطن فنحن نبحث عن إحسان اهلل 

تعاىل إلينا يف اآلخرة؟!.
هذه املعادلة هي التي ينبغي علينا أن نرجوها، وأن نطلبها، وأن نبحث 

عنها.
فال ننتظر شكًرا أو ثناًء من أحد؛ بل نحتسب ذلك عىل اهلل تعاىل.
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ولكن؛ لنحذر من أن نختم احلديث دون إكامل اآلية.. فاآلية الكريمة 
تقول: ڇ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ڇ   ]اإلرساء: ٧[.

فإساءتك أهيا املمرض وأيتها املمرضة ألي مريض، أو مراجع أو كبري 
يف السن هي إساءة لنفسك، فأنت خترس من رصيد حسناتك الكثري، حتى وإن 
مل تشعر بذلك؛ ألن القلوب التي تشعر بالذنب عند إساءهتا هي القلوب احلية، 

أما القلوب امليتة فهي  ال تشعر بأمل الذنب بعد اإلساءة.
فأحسن أهيا املمرض..

وأحسني أيتها املمرضة...
واحذروا مجيًعا من اإلساءة...

كتابه  من  موضًعا  ثالثني  يف  ذكرت  لذلك  اهلل،  حيبها  نعمة  اإلحسان 
الكريم .. قال تعاىل:

ڇَوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِيڇ ]البقرة: ١95[.

ڇَواهللهُّ حُيِبُّ امْلُْحِسننِيڇ ]آل عمران: ١34[.

ڇَواْصرِبْ َفإِنَّ اهللََّ ال ُيِضيُع َأْجَر امْلُْحِسننَِيڇ ]هود: ١١5[.

ڇَوَكَذلَِك َنْجِزي امْلُْحِسننَِيڇ ]يوسف: 22[.

ا َنَراَك ِمَن امْلُْحِسننَِيڇ]يوسف:٧8[. ڇإِنَّ

فكونا أخي املمرض أختي املمرضة؛ من املحسنني.

طريقك اإىل التج�سري
واملمرضات  املمرضني  من  اآلالف  عرشات  ربام  بل  اآلالف  يعيش 
بدبلوماهتم العالية، أو ما خرج من رحم سنتني دراسيتني أضيف هلا عدة شهور 

من التدريب.
وقد كانت هذه الدبلومات وجبة شهية للمستشفيات واملراكز الصحية، 

وسائر املرافق الطبية.
التسمم  سببت  وربام  الصالحية،  منتهية  تعترب  الوجبة  فهذه  اليوم؛  أما 

آلكلها يف ظل الربامج احلديثة التي خرجت إىل النور.
من هذه الربامج؛ ما يسمى بربامج التجسري.

وهي عبارة عن إكامل الدراسة حلملة الدبلوم حتى يتخرج جيل حيمل 
شهادة البكالوريوس.

آلالف  ومنعًشا  منقًذا  يعترب  بالتحديد،  »التجسري«  الربنامج  وهذا 
املمرضني واملمرضات الذين ظهروا يف عرص الدبلومات، واآلن هم يف هنضة 

التجسري إىل البكالوريوس.
لذا؛ فإن أي ممرض أو ممرضة يدع فرصة التجسري تفوته هو ممرض ال 
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يريد لنفسه الرقي والتطور.
وهذه أقل كلمة يمكن أن أقوهلا حتى ال أجرح مشاعركم.

قد يتبادر إىل الذهن الرشوط الشبه معقدة للدخول إىل برامج التجسري، 
وهذا صحيح وخصوًصا رشط »التفرغ«.

فالكلمة بيد املديرية والوزارة إال أنني أقول وأؤكد بأن كثرة الطرق تفل 
احلديد.

فمن بحث عن طريق وجده، ومن بحث عن طريقني سار إليهام، ومن 
قصد مفرتق طرق وصل عندها.

لذا؛ حاول وحاول ثم حاول بكل الطرق املمكنة ألن تعتق رقبتك من 
رق الدبلوم إىل عز البكالوريوس.

وإن كنت ال أريد حتى ملن هم من محلة البكالوريوس أن يفرحوا ألن اهلل 
ال حيب الفرحني بل حيب ويرفع »الذين أوتوا العلم درجات«.

فمن قفز إىل البكالوريوس ندعوه إىل الوثب نحو املاجستري، ومن حطم 
يف  دكاترة  نريد  نعم؛  الدكتوراه...  بحزام  يتدرع  أن  إىل  ندعوه  املاجستري  قيد 

علم ومهنة التمريض.

إكامل الدراسات العليا طريق الناجحني الفاحلني، وهم قلة قليلة.
الدراسات  إكامل  طريق  يف  الكثريين  نعاس  من  تستغرب  ال  ولذلك 

العليا؛ ألن املسألة مهة وإرادة ال تتوفر عند اجلميع.

انتبه!! ل تقع يف ال�سباك
املستشفيات واملرافق الصحية عموًما هي أشبه بمكان عام مفتوح وإن 

كان حيتوي عىل بوابات.
لذا؛ يضطر املمرض واملمرضة إىل االحتكاك بألوان وأطياف من البرش.

منهم املريض املبتسم.
ومنهم العنيد الزائر.

ومنهم اللئيم املراجع.
ومنهم الطيب واحلنون والعطوف.

لذا؛ احلذر مطلوب عند التعامل.
فمثاًل؛ توقع أن تنبه مراجع بأن دوره مل يأِت بعد، فيتهمك بأنك طردته 

بكل سوء أدب، مع بالغ اإلساءة من عيادة الطبيب!!
وتوقع أن حتمل عناية املريض عىل ظهرك .. عالج .. غذاء .. نظافة؛ ثم 

يتهمك باإلمهال، والتقصري، والالمباالة.
الطبيعي  فمن  واملمرضات،  املمرضني  من  عملك  بيئة  من  حتى  توقع 
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والطبيعي جًدا أن تتهمك ممرضة عند حدوث خالف طبي بأنك قد حترشت 
هبا!!

ال تستغرب ذلك؛ فقد حدث ذلك وبكثرة.
لذا؛ توكل عىل اهلل، ثم ترصف بحكمة حتى ال تقع يف الشباك.

فمثاًل؛ حتى ال تقع يف شباك التحرش ابتعد قدر اإلمكان عن اخللوة بأية 
مريضة أو ممرضة سواء سعودية أو غري سعودية، اجعل الباب مفتوًحا دائاًم.

ادعه إىل  املريض  ذاك  افرتاءات  العمل كذب  وحتى يعرف رئيسك يف 
القسم، وارشح له عملك وعنايتك الفائقة هلذا املريض.

شباك  منه  يئست  سعيد  كعصفور  تعيش  سوف  اليسرية  األمور  هبذه 
الصيادين والصيادات من أصحاب النفوس الضعيفة.

املؤمن »ال  بأن  فتذكر  الشباك  اهلل وأن وقعت يف إحدى  لو قدر  وحتى 
يلدغ من جحٍر مرتني«؛ فاحذر يف املرة القادمة.

احليطة  أخذ  من  معذوًرا  لست  ولكن  أبًدا،  اخلطأ  من  معصوًما  لست 
واحلذر وخصوًصا؛ عند التعامل مع شخص ال تعرفه.

 

ثالث �ساعات ا�ستئذان .. من حقك
كام ندعوا املمرضني واملمرضات إىل اجلد واالجتهاد، أيًضا ندعوهم إىل 
أال يغفلوا عن حقوقهم؛ فالكثري من املمرضني واملمرضات يظن أن االستئذان 

من العمل عند الرضورة كرًما ومنًة من املدير أو رئيس التمريض.
ولكن احلقيقة هي أهنا حق من حقوق أي ممرض وأية ممرضة ال فضل 

وال منة فيها ألحد إال اهلل.
فحسب النظام »نظام اخلدمة املدنية« يسمح للموظف بثالث ساعات يف 

األسبوع كاستئذان؛ أي بمعدل«36« دقيقة يف اليوم.
توفر  من  البد  وأيًضا  العمل،  ذروة  أوقات  يف  يكون  أال  برشط  طبًعا؛ 

بديل يقوم بالعمل.
ولألسف؛ ما زال العديد من املمرضني واملمرضات يقدمون إجازة ليوم 
أو يومني بسبب ظرف يريدون إنجازه ال يتجاوز الساعة وربام النصف ساعة!!
أنه كان  يوم من رصيد إجازته مع  املمرضة  أو  املمرض  بذلك  فيخرس 

بإمكانه االستئذان لثالث ساعات.
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من  العمل  منًعا إلحراج رؤسائنا يف  أنفسنا  داعي ألن نضغط عىل  فال 
االستئذان؛ بل اخلري لنا أن نبحث عن حقوقنا، التي كفلها لنا النظام.

فاالستئذان حق مرشوع، واحلياء منه عند احلاجة مذموم، واإلكثار منه 
مكروه.

وارفع  االستئذان،  من  حاجتك  املمرضة  وأيتها  املمرض  أهيا  فوازن 
نموذج خاص عليك  له  االستئذان  بأن  العمل، وتذكر  رئيسك يف  إىل  طلبك 
تعبئته، مع احلرص عىل عدم جتاوز الوقت املحدد لالستئذان حتى ال تتعرض 

إىل املساءلة، وحتى ال حيدث ارتباك يف العمل.

كثرة االستئذان مرض، وهو عدوى؛ فاحذر من اإلصابة به، أو انتقال 
عدواه إليك.

 

ل .. كلمة �سعها يف اأولويات قامو�سك
طبيعة عمل التمريض تقتيض التعاون مع كافة أفراد الفريق الصحي.

لذا.. قد يذوب فيها أصحاب القلوب اللينة، وقد يرتع فيها أصحاب 
القلوب القاسية.

فمثاًل: قد يستأذن منك زميلك يف القسم مخس دقائق فقط لتتحول إىل 
مخس ساعات؛ وكلمة آسف أخف يشء عىل لسانه. 

وقد يرمى عليك مريًضا إضافًيا وتقبله؛ ألن ابتسامة صديقك ظهرت 
باستقبال  أيًضا منشغل؛ ولكن  احلالة وهو  باستقبال  أنت  فتنشغل  عىل حمياه، 

مكاملة.
كل هذه األمور واألحداث لألسف نشاهدها؛ فهناك يف كل قسم تقريًبا 

نحلة يأكل من كدها وتعبها مجيع املمرضني عساًل صافًيا. 
واحلال كذلك بالنسبة للممرضات؛ فمنهن من تنشغل بالشاي والقهوة 

ومنهن من تنشغل باملريضة واملراجعة. 
وهنا نتساءل .. أين ال؟! .. رددها .. أريد أن أسمعها .. »ال« .. 
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ال أستطيع استقبال مريض غري مسؤوٍل عنه.
ال يمكنك االستئذان وترك العمل فوق رأيس. 

واملراجعون  شاي،  وكأس  حديث،  بساعة  االستمتاع  يمكنك  ال 
ينتظرونك.

ال ختجل من كلمة »ال« فاهلل تعاىل ذكرها يف القرآن يف أكثر من موضع:
قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ    ڀ ڀڀ چ  ] النساء: 

.]١48
قال تعاىل: چ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  چ ] احلديد: 23[.

قال تعاىل: چ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  چ ] آل عمران: 5٧[.

وال  لصاحلك،  »ال«  كلمة  من  املمرضة  وأختي  املمرض،  أخي  استفد 
تدع اخلجل يمنعك من نقطها؛ بل عود نفسك عليها، ثم استعملها بقوة مع 

لطف عند احلاجة إليها. 

 

�سع الدورات يف امليزان
املمرضون واملمرضات منقسمون يف البحث عن الدورات إىل قسمني 

خمتلفني كالليل والنهار. 
منها  يفر  من  ومنهم  الدورات،  عن  للبحث  ويرصخ  يبكي  من  فمنهم 

كالفرار من األسد. 
وهنا نحتاج إىل ميزان لكي نضع فيه الدورات، فليست كل دورة مفيدة؛ 
نعم قد تكون مفيدة ملمرض دون آخر، ولكن ليست بالرضورة مفيدة للجميع.
وكذلك علينا حساب سعر الدورة؛ هل هو مناسب أم هل هي جمانية؟ 

وكذلك فائدهتا املرجوة.. هل تستحق كل هذا العناء؟
وكذلك هل هي يف داخل مدينتك أم تتطلب سفرك؟ 

وانتظر  أخرى..  كفة  يف  والدورة  كفة،  يف  األمور  هذه  كل  ضع  لذا، 
النتيجة. 

فإن رجحت كفة الدورة فعىل بركة اهلل، وإن اختلت فالعوض من اهلل. 
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الكثري،  بسببه  خترس  قد  دورة  أي  يف  بالتسجيل  املنضبط  غري  احلامس 
التفريط يف احلصول عىل الدورات ال حمالة سيجعلك يف احلضيض؛  وكذلك 

فمن أين لك أن تطور نفسك بال دورات؟!!

 
ا�سرح ثم ا�سرح ثم ا�سرح

.»the nurse is teacher« درسنا يف الكلية أن املمرض معلم هكذا
ولكن  أطبقها؛  الزلت  واألهم  أحفظها،  زلت  وال  أتذكرها،  الزلت 
السؤال: أين الطالب الذين أود من املمرضني و املمرضات أن يرشحوا هلم؟!

يف  احلضور  دائم  طالب  فاملريض  املريض؛  هو  طالب  أول  اجلواب: 
حصة املمرض واملمرضة، ومن حقه أن يسمع رشًحا وافًيا عن حالته الصحية، 

وتطورها.
ومكان  طبيبه،  واسم  حالته،  له  ترشح  أن  حقه  من  املراجع؛  وثانًيا:- 

عيادته، وموعد حضوره.
وثالًثا:- كبري السن؛ من حقه أن ترشح له طريقة تناوله للعالج، وكيفية 

رضبه حلقنة األنسولني، ونوعية غذائه املناسب.
له  وارشح  بإنجازه،  قمت  ما  له  ارشح  العمل؛  يف  رئيسك  ورابًعا:- 
العمل، وال جتعله خيرج كام دخل ال  تطورات  له  القسم، وارشح  احتياجات 

يعرف القسم وتطوراته وأحداثه.
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ختاف  وال  ختجل  فال  جولة  يف  صادفته  إن  املستشفى؛  مدير  خامًسا:- 
وتتذرع بحجة اخلوف من الرياء؛ بل استأذن منه، ثم انطلق لترشح له ما تريد 
رشحه من طلبات، أو مواقف، أو مشكالت، أو غريها بشكل وايف؛ ألن الرشح 
الوايف كاملاء الصايف يروي العطش، وينعش البدن، وهذا كله ينعكس عىل حالة 

القسم؛ فمن املستحيل أال يكون لرشحك أي تأثري يف نفوس املتلقني.

ال متل أهيا املمرض وأيتها املمرضة من الرشح؛ ألنكام أستاذان، واألستاذ 
حيتاج إىل الصرب دائاًم.

 

اأنت ممر�ض ول�ست اإله!!
بيدك دواء ال شفاء.

بيدك حتليل ال علم خبري عليم.
بيدك مسكن ال مانع لألمل.

بيدك القليل، والكل بيد اهلل سبحانه وتعاىل.
وهنا تربز مسألة مهمة غفلنا عنها .. أال وهي؛ ربط املرىض واملريضات 

باهلل سبحانه.
فإن قال لك مريض: طال املرض؛ فقل: كله بأجر من اهلل تعاىل.

وإن قال: متى الشفاء؛ فقل له: توجه بالدعاء ممن بيده الشفاء سبحانه 
وتعاىل.

وإن خار املريض وبكى؛ فقل له: ضع أملك باهلل ال بالعالج والطبيب.
وهنا أذكر قصة حدثت مع الشيخ/ صالح املغاميس - حفظه اهلل - :

بعد أن أفاق الشيخ من عملية جراحية )يف القلب( وهو ىف العناية الفائقة 
جاء املمرض املسئول ورأي أن هناك أمًرا غري طبيعي، فأخرب الطبيب والطبيب 
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القسم  أخرب طبيًبا آخر حتى اجتمع عنده )١4( شخًصا من أطباء ومسؤويل 
ويقول: رأيت الوجوه متغرية وخائفة وأنا ال أدرى ما السبب وكانت األجهزة 
وراء رأيس، وكانت تعطي إشارات غري طيبة وأرى ذلك يف وجوههم وأنا ال 

أدرى.
فجاء الدكتور آدم - طبيب سودانى - وقال ىل: يا شيخ صالح نريد أن 
نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى ألن هناك كتلة دموية متجمعة 

عىل القلب وجيب أن نفتح القلب مرًة أخرى.
أقطع  أن  اهلل  هدانى  ولكن  كالصاعقة؛  عيلَّ  اخلرب  نزل  الشيخ:  فيقول 
الشك باليقني، فقد كنت ىف العملية األوىل أمتنى أن تنجح ولكن بعد كالمهم 
أن يعيدونى للعمليات مرة أخرى فقد دخل اخلوف إىل نفسى فقلت: أشهد أال 
إله إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل، وأرشت برأيس باملوافقة فأمر الطبيب 

باإلرساع إىل غرفة العمليات.
التى قام املمرضون بنزع األجهزة عني؛ كانت هناك  اللحظة  وىف تلك 
ممرضة لبنانية واقفة عىل شاميل فقالت يل - وهى ال تعرف من أنا - يا أخ اسمع، 
صيل عىل النبي وهى ُتفرج، فقلت هذه ِجبِلهّتي، فقلت: اللهم صل عىل حممد 
رأسى  وراء  التى  واألجهزة  نزل  والدم  إال  هبا  نطقت  أن  فام  حممد،  آل  وعىل 
تغريت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور آدم 
مرة أخرى، فلام صعد ورأى األجهزة ورأى الدم قال: يا شيخ صالح، ما كنا 

نريد أن نخلهّصه منك خلهّصه اهلل لك من فوق سبع سموات.
قة التى وفقها اهلل أن تقول ذلك  فيقول الشيخ: انظروا إىل هذه املرأة امُلَوفَّ

لباسها  يرى  من  املمرضة  هذه  فإن  الظن؛  حيسن  أن  املسلم  عىل  وأن  القول، 
قباء  بإمام  املوسوم  أنا  ذلك  ومع  عني،  طرفه  اهلل  تعرف  ال  أهنا  يظن  وهيئتها 
الكلمة  أقول هذة  بأن  قالته يل، ولكنها نصحتنى  ما  أقول  أن  بايل  مل يأت عىل 
بعد أن رقت حلاىل كوين لتوي قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأهنا 

سُتفرج ففرجت وهلل احلمد.
سبحانه   - باهلل  املريض  ربط  أمهية  هو  القصة؛  هذه  ذكر  من  ومغزاي 

وتعاىل - .
ال  تعاىل  باهلل  واملريضة  املريض  تذكري  بأن  وممرضة  ممرض  كل  وليعلم 
حيتاج إىل علم غزير، أو فقه عميق، أو تدين ظاهر؛ بل هو عمل خريي نستطيع 

كلنا فعله، كلامت فقط نحرك هبا ألسنتنا قد ترفعنا يف عليني.
فلنحرص عىل ذلك، وال ندع مرضانا مرسًحا لألحزان، والتعلق بام دون 

اهلل.

تظل إمكانات البرش حمدودة، وطاقاهتم حمصورة، وصدق من قال:
  إن مل يكن من اهلل عون للفتــى    فأول ما يقيض عليه اجتهاده
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اأكرث من معارفك، وقلل من اأ�سدقائك
تعترب املرافق الصحية بمختلف خدماهتا حمطات قوية لتكوين العالقات 

والروابط بني العديد من األشخاص والشخصيات.
قريبه  حالة  عن  املتكرر  للسؤال  النقال  هاتفك  رقم  منك  يطلب  فهذا 

املنومة لديك يف القسم.
وذاك يتودد إليك لكي توفر له كمية معينة من العالج.

والثالث يطلب تقديم موعد له يف عيادة.. إلخ.
كل هؤالء األشخاص بحاجة إليك، ولكن هل سألت نفسك:- وهل 

أنا بحاجة إليهم؟!
البد وأن تكون قد صادفت شخصيات خدمتها كثرًيا، وعندما احتجت 

إليها مل جتد أي رابط قوي يعلقهم بك.
ال هاتف نقال حفظته.

وال هاتف مكتب سجلته.
وال حتى تعريف بالنفس أو أي حديث.

وهنا ال ألومك؛ فهناك العرشات وأكثر ممن خدمتهم ورأيتهم، فمن أين 

الوقت للقيام بام قلناه سابًقا؟!
وال  فيها،  توغل  ال  طيبة  اجلميع  مع  عالقتك  تبقي  أن  هو  احلل  لذا، 
املراجع  أو  خدوش عليها، وكذلك عليك أن تقلل من أصدقائك؛ فاملريض 
أما  النقال ال ترتدد يف إعطائه،  أن متنحه رقم هاتفك  أنه يستحق  تعتقد  الذي 

غريه فمن حقك االعتذار.
لكن تبقى العالقات معقدة ومرتامية؛ كلام كربت.. كربت أعباؤها.

وتبقى الصداقة متعه وراحة؛ ولكن كثرهتا سأم وملل ومشكالت.
لذا، أكثر من معارفك، وقلل من أصدقائك. 

عىل  قادًرا  تكن  مل  إن  البحر،  يف  الدخول  مثل  الصداقات  يف  الدخول 
السباحة فيه غرقت.

لذلك حتتاج الصداقة ملهارة قبل الدخول فيها.
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ا�سرب كاأ�ض ال�ساي كدواء ل كغذاء
هيلك نخبة من املمرضني واملمرضات أنفسهم يف العمل. 

وجبة اإلفطار قد تتحول إىل وجبة غداء. 
السري داخل األقسام قد يتحول إىل جري. 

يف احلضور أول من حيرض، ويف االنرصاف آخر من ينرصف.
ويف هذه احلالة يصبح جسد ذاك املمرض أو تلك املمرضة ضحية حتت 

وطأة اهلمة العالية.
لذا، حتتاج إىل كأس من الشاي بالسكر والنعناع حتى تنعش جسمك، 

وجتدد نشاطك، وتريح أعصابك. 
كأس الشاي يف حالتك هذه هو بمثابة العالج الذي أجربك عىل التوقف 

قلياًل لتناوله.
فخذ أخي املمرض وأختي املمرضة مخس أو عرش دقائق بني كل فرتة 
وأخرى لرتحيا أنفسكام من العناء، وال تظنا بأن إرهاق اجلسد خري له بل هو 

عذاب قد ال تستطيعان حتمله، يف حني يمكنكام جتنبه بالطرق اليسرية مثل:

- تناول كأس من الشاي. 
- االسرتخاء يف غرفة التمريض أو حتى عىل الكريس. 

- االستغفار وذكر اهلل تعاىل. 
- االتصال بزميل يف قسم آخر. 

- السري قلياًل خارج القسم.. إلخ.

كثرة الضغط تؤدي إىل االنفجار، وكد جسمك عىل خط معني يؤدي إىل 
توتره، ويف النهاية تضطر للتوقف.

ورحم اهلل الشافعي حني قال:
  ورزقك ليس ينقصه التــأين      وليس يزيد يف الرزق العنــاء
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من هو رئي�سك يف العمل؟!
والذي  القسم  برئيس  فابدأ  تدرجيًيا،  العمل  يف  رؤسائك  عىل  تعرف 
مدير  ثم  التمريض،  مكتب  مدير  فوقه  بمن  ثم  املبارش،  باملسؤول  يسمى 

املستشفى.. وهكذا حسب سياسة املرفق الصحي الذي تعمل فيه.
تستفيد من معرفتك برؤسائك يف العمل عدة أشياء أمهها؛ هو أن تعتمد 
عىل تلقي األوامر منهم ال من غريهم مهام بلغت مناصبهم فأنت حتت مسؤولني 
حمددين، ومن أراد منك أي يشء يمكنه التحدث إليهم بشكل رسمي ال بشكل 

اعتباطي كام هو منترش ولألسف. 
التمريض،  مدير مكتب  ثوب  لبس  قد  أحياًنا  الطبي  املدير  فمثاًل؛ جتد 
ما إن يرى ممرًضا أو ممرضة إال ويالحقه باملالحظات، ونيس أن هناك مكتب 

متريض يمكنه خماطبته بشكل رسمي.
وأيًضا أنت أهيا املمرض.. وأنِت أيتها املمرضة..

معاملة  أي  لديك  كان  فإن  الرؤساء؛  عىل  القفز  سياسة  عىل  تعتمدا  ال 
ارفعها إىل رئيسك يف القسم، ثم إىل مدير مكتب التمريض، ثم شؤون املوظفني 

)مثاًل(، وآخر يشء ترفع له هو مكتب املدير.
ال  طلبك،  ورفض  مبارشة  املدير  مكتب  إىل  توجهت  إذا  مثاًل:  ألنك 

يمكنك الرجوع إىل من حتته إذ ال سبيل إىل املوافقة ما دام أن املدير قد رفض.
األعىل  ثم  القسم  يف  املبارش  رئيسك  من  خطوة..  خطوة..  ابدأ  لذا؛ 

فاألعىل فربام ال حتتاج للوصول إىل مكتب املدير.
وهنا أختم بحكمة وهي أن: »الرؤساء يف العمل مثل سلم الدرج، يتم 
التي قد يصعب  القفز فقد يعرضك للكسور  أما  الصعود عليه درجة درجة، 

شفاؤها«.

العمل  عىل  قوًيا  مؤثًرا  فشله  أو  نجاحه  يظل  تأثريه؛  كان  مهام  الرئيس 
والعاملني ال حمالة.

ولذلك ننصحك بالتعرف عىل رؤسائك يف العمل.
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من حقك اأن تتعرف على حقوقك يف العمل
الكثري منا دخل جمال عمله )مستشفى - مركز صحي - إدارة صحية( 

وهو ال يعرف عن حقوقه وواجباته إال اليسري. 
وواجباتنا  بحقوقنا  جهلنا   - املمرضات  وكذلك  املمرضني   - ونحن 
يضيع عىل أنفسنا اخلري الكثري، بل ربام وضعنا حبل املشنقة حول أعناقنا دون 

شعور. 
وهذا ليس بغريب وال بمستغرب؛ فاجلاهل عدو نفسه. 

لذا، اسأل عن حقك أهيا املمرض. 
واسأيل عن حقِك أيتها املمرضة. 

هناك هواتف ملكاتب الوزارة يمكننا االستفسار من إدارة التمريض فيها 
عن أي يشء.

وهناك مواقع عىل الشبكة العنكبوتية خاصة بالتمريض تساعدنا أيًضا 
يف فهم حقوقنا.

النظامية  وخصائصه  طبيعته،  صحي  مرفق  لكل  بأن  ننسى  ال  وكذلك 

التي عليها يسري؛ فعلينا معرفتها وفهمها، فهذا حق من حقوقنا.
ببدل  املطالبة  موظف  أي  حق  من  بأنه  أعرف  مل  شخصًيا  أنني  وأذكر 

تعيني إال بالصدفة من قبل أحد أصدقائي. 
وهكذا.. ال تنتظر من رؤسائك أو حتى زمالئك أن يعرفوك بحقوقك؛ 

بل أبحث عنها، وال بأس بسؤاهلم. 
ختاًما: يف كل قسم من أقسام املستشفى كتب متريضية ترشح نظام العمل 

املتبع للتمريض، جيب عىل مكتب التمريض توفريها، فاطلبها منهم. 
وكذلك يف مراكز الرعاية الصحية األولية هناك كتاب: »دليل إجراءات 
وسياسات العمل يف الرعاية الصحية األولية« هذا الكتاب يرشح مهامت كل 

عيادة من عيادات املركز، ومن خالله يمكنك التعرف عىل حقوقك. 

معرفتك بحقوقك تقيك - بإذن اهلل - من الظلم، ومعرفتك بواجباتك 
متنعك - بإذن اهلل - من الظلم.
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اطرق الباب ول تك�سره
نحتاج نحن املمرضني وكذلك املمرضات إىل طرق العديد من األبواب 

يومًيا.
فهذا مستودع القسم فارغ وبحاجة إىل أدوات أخرها مستودع املستشفى 

كثرًيا.
غري  الطبيب  ولكن  عاجل؛  بشكل  طبيب  إىل  بحاجة  مريض  وهذا 

متواجد يف عيادته.
وهذا مكسور بحاجة إىل أشعة وفني األشعة خارج قسمه.

يرفعها  ومل  إجازتك  أخر  املوظفني  شؤون  مكتب  من  موظف  والرابع 
بكل برود.

كل هذه األبواب نحتاج إىل طرقها؛ ولكن بشكل نظامي.
فمثاًل؛ إن مل يتواجد الطبيب يف عيادته وكانت هناك حالة حرجة فاتصل 

باملدير الطبي وال داعي إىل رفع الصوت، أو جمادلة ذاك الطبيب ملاذا تأخر.
بالغضب  بابه  تكرس  ال  إجازتك  رفع  يف  تأخر  الذي  املوظف  وكذلك 

والرصاخ واللوم؛ بل اطرق باب مدير شؤون املوظفني برفق.
وهكذا.. يف كل أمورك اعتمد سياسة طرق الباب، وابتعد عن سياسة 

كرس الباب والدخول بعنف؛ ألنك ربام سببت باألذى لنفسك.

كرس  من  احذر  ولكن  نظامي،  بشكل  األبــواب  طرق  من  ختجل  ال 
فقد  مهمل  موظف  عىل  ترميها  وكلمة  وإياك  فوضوي،  بشكل  األبــواب 

يستخدمها ضدك؛ فاحذر من ذلك.
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 البدلت والعالوات طائر 
يحتاج اإىل �سياد ماهر

احلمد هلل.. كلمة علينا ترديدها نحن أهل التمريض، فلدينا بحمد اهلل 
بدالت كثرية ليست كاملة، ولكن أيًضا ليست قليلة.

ال أنكر بأننا مظلومون، فهذه حقيقة ال شك فيها، فمثاًل ممرض يعمل 
فني  مثل  والعالوات  البدالت  يف  يعامل  مركزي  مستشفى  يف  لقسم  كرئيس 

متريض يف عيادة ضامد بمركز صحي. 

رئيس  رأس  فوق  كلها  وشكاوى  خمدرة،  وحقن  ووفيات،  مسؤولية، 
التمريض، ومع ذلك يعامل معاملة فني متريض يف مركز صحي!!.

القطاعات  التمريض عندنا يف اململكة يف  وفقط.. نظرة يسرية ألحوال 
إلصابتنا  كافية  الطبية؛  واملدن  الوطني،  احلرس  مستشفيات  مثل:  األخرى 

بحرسة متسحها نظرتنا إىل األجر األخروي.

أن  املمرضات  وكذلك  املمرضني  نحن  نستطيع  أقول:  أيًضا  أنني  إال 
نرفع بشكل مجاعي أكثر من مرة إىل الوزارة للمطالبة ببدالتنا.

عىل سبيل املثال .. أذكر أنني طالبت أنا وزمالئي ببدل عدوى بشكل 
مجاعي، وطبًعا لألسف تم الرفض.. إال أهنا تظل حماولة تتطلب متابعة.

بل نرشت الصحف املحلية مؤخًرا خرب حصول ممرضة عىل بدل العدوى 
بعد أن كسبت دعوى رفعتها عن طريق القضاء.

قررهتا  حسبام  وعالواهتم  بدالهتم  عىل  التعرف  إىل  اجلميع  أدعو  لذا، 
الوزارة حتى لو تطلب األمر الذهاب إىل الوزارة شخصًيا.

املال  عن  باحثني  إىل  نتحول  أن  من  التحذير  أشد  أحذر  النهاية..  ويف 
الصحية،  املراكز  يف  ومراجعينا  املستشفيات  يف  مرضانا  وهنمل  والبدالت 

فاملريض واملراجع ال ذنب له يف حرمانك من بدل أو عالوة.

لذا... املطالبة بالبدل والعالوة حق ينبغي أال هيمل، ولكن أيًضا عليك 
بالبعد عن اليأس والقنوط إذا مل حتصل عىل ذلك البدل أو تلك العالوة.

سياسة  إتباع  وكذلك  اهلل،  عىل  والتوكل  بالدعاء  أويص  اخلتام..  ويف 
طرق الباب ال كرسه التي ذكرهتا يف موضع سابق.

القناعة كنز ال يفنى؛ أما املال فهو يفنى، ويذهب، ولن جتد أبقى لك من 
القناعة؛ فالزمها تسعد.
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جلنة التحقيق .. هل هي خميفة؟!
هناك مثل مرصي شعبي يقول: »امش عدل حيتار عدوك فيك«.
أي: كن عىل الطريق املستقيم وسيحتار عدوك يف كيفية إيذائك.

هل  أنك  هو  األمر  يف  ما  كل  بل  حيزنون؛  وال  خميفة  التحقيق  جلنة  فال 
ارتكبت خطًأ يستحق اخلوف منه أم ال؟

مل  إن  أما  االعتذار،  إىل  وسارع  خطئك،  نتيجة  فتحمل  خمطًئا  كنت  إن 
تكن خمطًئا فهنا الكالم.

يف البداية: يف أي مشكلة تقع؛ اسأل مبارشة عن العقوبة النظامية املرتتبة 
عليها.

عند جميء جلنة التحقيق سواًء من داخل املستشفى أو من املديرية كثري 
من املمرضات يلجأن إىل البكاء، وكثري من املمرضني يلجؤون إىل االنفعال؛ 

ولكن ال هذا أريد وال ذاك.  
أدلتك  جتمع  أن  املشكلة  فيها  حصلت  دقيقة  أول  من  أريده  ما  بل؛ 

وشهودك وتدوهنا عىل حمرض أو أكثر من حمرض.

تعامل مع القضية بجد فمن يدري؛ هل كل حمقق نزيه؟! اسأل اهلل ذلك، 
واحد؛  شكل  عىل  ليسوا  املحققون  وهكذا  متساوية،  غري  اليد  أصابع  ولكن 

ولكن:
- ال حيق للمحقق أن يرفع صوته عليك.

- ال حيق للمحقق االنفراد باملمرضة بال حمرم.
- ال حيق للمحقق إصدار عقوبة بال بينة أو شهود أو أدلة.

لذا، ال ختف من جلنة التحقيق إن كنت عىل حق، بل كن عىل يقني بأن 
اللجنة هي من هتتز إذا سمعت منك األدلة، ورأت املحارض.

وهنا.. »ال تظلمون وال تظلمون«.

فيقال  املهنية  التحقيق ألهنا قد تشوه سمعتك  حاول االبتعاد عن جلان 
عنك: .. حق شكاوى .. صاحب شكاوى .. إلخ.
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غرفة التمري�ض حتتاج اإىل نقا�ض
توفر املستشفيات احلديثة غرفة خاصة بالتمريض يف كل قسم.

والضحك،  لإلفطار،  غرفة  أصبحت  ولألسف؛  الغرفة  هذه  أن  إال 
واجلدال.

يف حني كان من املمكن استغالهلا االستغالل األمثل يف عدد من األمور 
منها:

)١( عقد اجتامعات ملمريض القسم الواحد فيها.
فلكل قسم مشاكله ومهومه وظروفه، ووجود غرفة يمكن عمل اجتامع 
فيها قد يثمر يف حل الكثري من املشكالت واخلالفات التي قد حتصل يف القسم.

)2( إلقاء املحارضات فيها من قبل ممريض القسم فيام بينهم؛ بحيث يتم 
عمل جدول أسبوعي أو شهري ملمريض القسم إللقاء املحارضات التوعوية 

فيام بينهم.
توفرت  إن  فيها  التمريض إلجراء حفٍل  باستخدام غرفة  بأس  )3( ال 

مناسبة ألحد ممريض القسم.

وكذلك ال أنسى غرفة املمرضات؛ فهي قد حتولت أيًضا إىل مطبخ أو 
شبه مطبخ ال يتم فيها إال تناول الوجبات، أو عمل كأس من الشاي.

ممريض  عىل  يعود  بام  التمريض  غرفة  استغالل  إىل  أدعــوا   .. وهنا 
الوجبات،  تناول  اقتصارها عىل  من  بالفائدة والربكة، بدالً  القسم  وممرضات 

وتبادل األحاديث.

التمريض مصدر إزعاج للمرىض بسبب أصوات  دائاًم ما تكون غرفة 
الضحك العالية من قبل ممريض أو ممرضات القسم، وهذا مشاهد، ويؤثر عىل 
راحة املرىض، وسمعة القسم، والعاملني فيه، وربام دفع اإلدارة إىل اختاذ إجراٍء 

حيال ذلك.
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 امل�سكالت حتتاج اإىل ممر�ض يحمل 
حكمة ل حقنة!!

أذكر أنني يف أثناء عميل يف قسم الطوارئ أحسست بأن أي أب يوافق 
عىل أن يدخل ابنه مهنة التمريض أو الطب مذنب!!

إذ كيف يرمي بابنه يف معمعة التحقيقات، واألخطاء الطبية، واملهامت 
الشاقة.

ذكرت ذلك لرئيس األطباء يف أحد أقسام الطوارئ، وقد غطى الشيب 
رأسه، فام كان منه إال أن ضحك وابتسم ثم قال يل اآليت:-

اسمع يا عبد العزيز..
ال تظن بأن هناك عماًل بال مشكالت.

أي.. البد وأن توجد مشكالت من طبيعة ذلك العمل.
تأمل يف أي مهنة..

التعليم... ميلء باملشكالت.
البلديات... مليئة باملشكالت.

اهليئات... مليئة باملشكالت.
حتى عامل النظافة.. اسأهلم، فستجد لدهيم مشكالت.

ولكن طريقة التعامل مع املشكلة هي التي ختتلف!!.
فتعامل الطبيب مع زميله غالًبا ما يكون راقًيا، واألسلوب هادًئ.

وهكذا املمرضون وغريهم، كل مهنة بحسب رقي أصحاهبا يتم التعامل 
مع مشكالهتا.

وأذكر أنني سألت أحد عامل النظافة؛ هل يعاين من مشكالت.
فأخربين بأنه مستاء من الطبيب ألنه يكلفه بإحضار ملفات املرىض من 

قسم امللفات وهذه ليست مهمته.
فضحكت وقلت: صدقت يا طبيب كل مهنة وهلا مشكالت خاصة هبا.
لذا.. حتتاج أهيا املمرض وأيتها املمرضة إىل حكمة حتل هبا املشكالت 
اخلاصة بك أو التي حتت مسؤوليتك، وإياك واستعامل احلقن حلل املشكالت؛ 

ألهنا حتمل مضاعفات قد تفاقم املشكلة وتضاعفها بدالً من حلها.

 .. ال تكن لينًا فتعرص، وال قاسًيا فتكرس.
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كــن نظيًفا
أهيا املمرض.. أيتها املمرضة.

الشخصية  النظافة  عن  نتحدث  ال  فنحن  النظافة  عن  نتحدث  عندما 
فحسب بل نتحدث عن:

- نظافة القسم الذي نعمل فيه.
- نظافة األدوات التي نستعملها.

- نظافة املكتب الذي نجلس عليه.
- نظافة األجهزة يف القسم.

وحيرصان  بالنظافة،  يتحليان  وممرضة  ملمرض  عنوان  األمور  هذه  كل 
عليها.

أما ما نشاهده اليوم من اعتناء املمرض واملمرضة بالنظافة الشخصية، 
وعندما ندخل القسم الذي يعمالن فيه، أو املركز الصحي الذي يرتددان عليه، 

نجده أشبه بمنزل مهجور!!
غبار يف كل مكان..

أوراق ممزقة وأخرى مرمية..
أدوات مهملة ومليئة بالبقع..

ومن السهل واليرس جًدا رمي احلمل والذنب عىل رشكة النظافة املشغلة، 
أو إدارة املستشفى أو املركز.

تعيش يف قسم  أن  فإن كنت ترىض  ذلك،  أيرس من  املسألة  أن  يف حني 
ثامين ساعات أو تسع ساعات يومًيا وهو هبذا الشكل املزري؛ فأنت تعرب عن 

شخصية تقبل العيش بجوار األغربة، وبني األوراق املهملة.
أما إن كنت من عشاق النظافة، والرائحة الزكية، فتذكر أن ملطف جو 
بخمسة رياالت لن يكرس ظهر راتبك، فضاًل عن متابعتك الشخصية فقط مع 

مسؤول النظافة يف الرشكة قد حتل الكثري من مشكالت النظافة يف القسم.

كن نظيًفا، وإياك أن تتنازل عن نظافة أي قسم أو مركز أو مرفق صحي 
تعمل فيه بأي حال من األحوال.
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اأغلق منافذ الك�سل
بكل وضوح.. التمريض مهنة ال تقبل الكسل والكساىل بأي حال من 

األحوال.
إال أن الدفعات القادمة ولألسف؛ محلة للمرافق الصحية أعداًدا هائلة، 
للبحث عن راتب مريح، وعمل يسري، ال عن راتب  املهنة  الكثري منها دخل 

حالل، وعمل بال كالم.
والكسل كسلوك من املمرض أو املمرضة يعترب كارثة!!

فالكسل عن إعطاء العالج يف وقته قد يتسبب يف وفاة مريض.
والكسل عن االلتزام باحلضور واالنرصاف يعرقل العمل.

والكسل عن أداء املهارات املطلوبة ينسينا شيًئا اسمه اجلودة يف العمل.
وآٍه... من كل ممرض كسول.
وآٍه... من كل ممرضة كسولة.

وكم حيرتق قلبي وأنا أشاهد ممرضة غري مسلمة تطوف عىل املستشفى 
كاماًل دون أن تقول أف.

واحدة  حالة  استقبال  عند  مرات  عرش  تتأفف  مسلمة  ممرضة  وتشاهد 
جديدة.

وال أعمم، ولكن الكسل داء يثري غضبي.
لنضع ستائر عىل شبابيكه، ولكن  أو حتى  الكسل،  منافذ  لنغلق  لذا.. 
أيًضا أدعو إىل معاقبة الكساىل من املمرضني واملمرضات حتى ال يقتدي هبم 

غريهم.
وأيًضا .. ال ننسى تشجيع النشيطني حتى يكونوا قدوة لزمالئهم.

نستطيع  سهول  بكل  ولكننا  عــادة،  إىل  يتحول  قد  سلوك  الكسل 
التغلب عليه، ألن األصل هو النشاط والعزيمة، أما الكسل فهو سلوك دخيل 

ومرفوض.
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ابت�سم.. واإن تبللت بالدماء والدموع
املمرض واجلندي؛ دائاًم يرضب هبام املثل يف حتمل ضغوطات العمل.

قد تسمع رصاخ مريض يتجه نحوك.
وقد تشاهد هتمة تتجه صوبك.

وقد تتفاجأ بعقوبة توضع يف ملفك.
غفر  التعامل  حسن  وال  لك،  شفع  العمل  فال  مظلوم،  وأنت  هذا  كل 

لك، وال حتى اخلربة أثرت فيهم.
حينها.. ابتسم..

نعم.. ابتسم.. وابتسم.. ثم ابتسم.. لكل يشء.
ابتسم وأنت تتناول وجبة اإلفطار بسعادة.

ابتسم وأنت تسمع زمالءك ينتقدونك.
ابتسم وأنت تتلقى لفت النظر.

ُسئل املهامتا غاندي كيف وصلت إىل ما وصلت إليه؛ حيث حرر اهلند 
من االستعامر الربيطاين وهو رجل واحد فقط.

فأجاب بأربع كلامت )احفظوها(:
قال: يتجاهلونك..

ينتقدونك..

حياربونك..
فتنترص..

عيني  بأم  هذه  الكلامت  األربع  شاهدت  لقد  باهلل  وقساًم  وتاهلل  وواهلل 
حقيقة وواقًعا.

فاملمرض املتميز أو املمرضة املتميزة؛ يبدأ الرصاع معهام بالتجاهل، فإن 
استمرا يف التميز حتول التجاهل إىل انتقاد، فإن واصال املسري وصال إىل ساحة 
ينترص  وأن  البد  النهاية  ويف  األسلحة،  أنواع  خمتلف  الفريقان  هلا  يعد  معركة 

املتميز ولو بعد حني.
لذا، ابتسم أهيا املمرض وأيتها املمرضة، وإن خرجت من عينيك دموع 

حزن، ومرارة ظلم، وأمل معاناة.
ابتسم.. فاملنصب لن يدوم ملن ظلمك بل سيدور الكريس،  أرجوك.. 

وسيتساقطون »فتنترص«.

ويف  لكمة،  األعداء  وجه  يف  وهي  ودواء،  عالج،  ذاهتا  بحد  االبتسامة 
حلوقهم غصة؛ فاستخدمها بكثرة.
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اأنت يف و�سط اجلمهور.. فارك�ض!!
أمامه  امللعب  يف  الكرة  العب  مثل  املستشفى  يف  واملمرضة  املمرض 

اآلالف من اجلامهري، الكل يشاهده.
وأيًضا.. املمرض واملمرضة حتى وإن قل عدد اجلمهور الذي يشاهده 

يومًيا من املرىض واملراجعني، يظل يف وجه اجلمهور دائاًم.
املرىض  أمام  التمريضية  مهاراهتام  إخراج  واملمرضة  املمرض  عىل  لذا، 
واملراجعني ال طلًبا للرياء واملدح؛ بل لكسب ثقة املرىض واملراجعني، وكذلك 

لرفع سمعة املرفق الصحي الذي يعملون فيه.
إىل  الصحي  فريقك  وحرك  القسم،  ميدان  يف  املمرض  أهيا  فاركض 

الوسط واهلجوم، ثم سدد أهدافك بقوة لتهز الشباك.
وال زلت أتذكر قصة حدثت معي، كانت مع خياط.

حيث ذهبت إليه إلضافة زر لبدلتي التمريضية.
فام كان منه إال أن سألني عن املستشفى والعمل فيه.

فاستغربت؛ كيف عرفني؟ 

قسم  من  أخرج  مرسًعا  شاهدين  ولكنه  يعرفني  ال  أيًضا  هو  بأنه  فقال 
الطوارئ يف املستشفى وأعود إليه أكثر من مرة؛ فأعجب يب، حتى أنه رفض 

أخذ أجرته عىل بدلتي إال أنني أرصرت عليه.
مل  وإن  وينتج حتى  يعمل  تقدر من  أناًسا  هناك  بأن  تعاىل  اهلل  فحمدت 

تتحدث أو تظهر لك ذلك.
ويا ليت أن للتمريض كؤوًسا وميداليات كام للكرة واأللعاب الرياضية.

اِد  ُدوا َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ تأمل قوله تعاىل: ڇَوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللَُّ َوَتَزوَّ
ُقوِن َيا ُأويِل اأْلَْلَباِبڇ ]البقرة: ١9٧[. التَّْقَوى َواتَّ
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ل حتزن.. اإن اهلل معنا
ذكرت يل قصة ممرض من أنزه املمرضني يف أحد األقسام يف مستشفى 

عملت فيه؛ اهتم بالتحرش بمريضة كانت يف قسمه الذي يعمل فيه.
وواهلل إنني ألبكي وأنا أروي لكم هذه القصة، وأعلم بأنكم ال تشعرون 

بمرارة هذه القصة ألنكم مل متروا هبا.
حترش بمريضة إذا ثبت يعني فصل وجريمة يعاقب عليها املمرض يف 

الوزارة، وربام تتحول إىل املحكمة الرشعية.
وعرض  الرشطة  وأبلغ  املريضة  زوج  ذهب  طغيان..  وبكل  ظلم  بكل 

عىل املمرض مبلغ عرشة آالف ريال لكي يتنازل عن الشكوى.
انظروا كيف وصل الظلم والطغيان!!

أخذ ذلك املمرض املسكني يرضب كفه اليمني بالشامل، ال يدري ماذا 
يعمل؟ وال كيف يصنع؟.

مل يقف معه أحد..
أخذ ينظر.. ويتأمل.. يكتم حزًنا عميًقا يعترص يف قلبه..

سمعته أصبحت ملطخة..
وحالته النفسية سيئة..

والرشطة تنتظره..
طلبه أحد أقسام الرشطة فذهب إليهم كمتهم؛ وهو املمرض املخلص 

الذي يتمناه كل قسم يف أي مستشفى.
آه.. ثم.. آه.. هذه هي اإلدارة الصامتة ال هيمها إال سمعتها الشخصية، 
تقرر  الوزارة  أو  أمره،  تتوىل  فالرشطة  مظلوم  خملص  ممرض  عن  الدفاع  أما 

فصله.
إال أنني دائاًم أقول لكل ممرض مظلوم، ولكل ممرضة مظلومة، إياك أن 
تظن أن بكاءك يف جوف الليل، واعتصار قلبك من األمل خافًيا عن اهلل تعاىل .. 

حاشا وكال.
لذا، ال حتزن؛ فإن اهلل معك .. أهيا املمرض املظلوم.

وإن اهلل معِك .. أيتها املمرضة املظلومة.
يا من فصل من مهنة التمريض.. إن اهلل معك.

ويا من طرد من قسم إىل آخر إن اهلل معك.
ويا كل ممرض وممرضة نقل نقاًل تعسفًيا.. إن اهلل معكم، حتى وإن نقلتم 

إىل مئات الكيلومرتات..
ابتعدتم عن أهاليكم وأزواجكم وأبنائكم.. أرجوكم خففوا احلزن عىل 

قلوبكم، وأبعدوا الدمع عن أعينكم، وإن كنت أعلم أن للظلم مرارة. 
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بكت عيني اليمنى فلام زجرهتا       عن اجلهل بعد احللم أسبلتا معا
أستطع  فلم  ونقل وهو أب ألرسة،  أمامي  أحد زمالئي ظلم  أن  أذكر 

نرصه ألن املدير كان ظامًلا.
كيف  أعرف  فلم   .. قلبي  رشايني  يف  أحزاين  وعرصت  زمييل،  ودعت 
أنرصه؛ ألن إداراتنا مليئة بالفراعنة؛ فأين موسى النبي ليغرق فرعون الطاغية؟!!

إال إنني أقول:- ال حتزن وال حتزنوا إن اهلل معنا. 
واهلل إال وأن يأيت يوم ويكون لنا نقابة متريضية، أو حتى هيئة عليا تدافع 

عنا، وتوصل صوتنا إىل املسؤول - إن شاء اهلل -.

من  خرج  ما  هذا  واهلل  ولكن  لكم؛  حزًنا  النقطة  هذه  سببت  إن  اعتذر 
قلبي وفؤادي وال أقول إال »حسبنا اهلل ونعم الوكيل«.

 

هاتفك النقال.. نقطة توا�سل رهيبة
ربام  العمل  من  اخلروج  الصحية  املهن  أصحاب  من  الكثري  عىل  يتعذر 

ولو لدقيقة واحدة وخصوًصا األطباء واملمرضني.

لذا، ستتعطل كثري من أعامل املمرضني وكذلك املمرضات يف ظل ذلك 
الدوام القايس.

وهنا البد من إجياد حلول وبدائل إلنجاز األعامل اخلارجية مع التواجد 
داخل العمل.

»إنه  العرص  أعجوبة  من  أكثر  الرسعة  وجه  عىل  املهمة  هبذه  يقوم  ولن 
اهلاتف النقال«.

- تستطيع من خالله التواصل مع أرستك يف املنزل واالطمئنان عليها.

- تستطيع متابعة معامالتك يف الدوائر احلكومية بدالً من االصطفاف 
يف طوابري املراجعني.

ولست هنا ألرسد فوائد اهلاتف النقال؛ بل أللفت النظر إىل أننا نستطيع 
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إزالة القلق والشعور الذي ينتابنا من جراء صعوبات اخلروج من العمل.

حتى  أو  أعاملنا،  من   )%50( حل  يستطيع  أنه  أجزم  النقال  فاهلاتف 
تأجيلها إىل وقت اخلروج من الدوام.

نغمة هاتفك النقال تعكس شخصيتك فكن مؤدًبا، وابتعد عن النغامت 
الشاذة، واملوسيقية، واستبدهلا بدعاء، أو حتى جرس عادي.

 

من املحال دوام املحال
رئيسك  أو  فيه،  تعمل  الذي  قسمك  بأن  املمرض  أهيا  أحسست  إن 
املسؤول عنك، أو حتى زمالئك الذين تعمل معهم.. إن أحسست بنوع من 

الضيق وعدم االرتياح معهم؛ فاعلم، بأن دوام احلال من املحال.

ُبدل يف  قسم  رئيس  من  بني عشية وضحاها، وكم  ُغري  مدير  من  فكم 
ساعة زمن، وكم من ممرض حول من قسم إىل آخر يف دقائق.

لذا، اصرب ثم اصرب وسيتحسن الوضع، وال تستعجل فتندم، واعلم بأن 
لكل قسم مشكالته، ولكل مركز حساده، ولكل مرفق صحي منافقني؛ فمن 

املحال دوام حال هؤالء احلساد واملنافقني بل: 

البد من أن يأيت يوم وتظهر فيه شمس التغيري..

والبد أن تأيت ليلة ويظهر فيها ضوء قمر مجيل..

والبد أن يأيت مطر فيحيي األرض بعد موهتا، فسبحان مغري األحوال.
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التبديل  احلياة،  سنة  هي  وهذه  تغريه،  بل  يدوم  ال  تلبسه  الذي  الثوب 
والتغيري، وال دوام وال بقاء إال هلل الواحد القهار.

امدح.. واإن ا�سطررت فبالغ!! 
من  إال  منه  يسلم  من  قل  األوىل  بالدرجة  إداري  العظمة مرض  جنون 

أويت حًظا عظياًم.
منه  انتصاًرا  إداري  قرار  يتخذ بحقك  تشتمه وال  أن  أي مدير  فأحتدى 

ملصلحته الشخصية.
وأحتدى أي رئيس متريض أن تعرض عن سامع كالمه وال حيقد عليك.

مصلحته  عىل  العامة  املصلحة  يؤثر  ممن  جًدا  القليل  إال  يوجد  ال 
الشخصية.

وهلل در الشاعر الذي قال:
           ال حيمل احلقد من تعلو به الرتـب

                                         وال ينال العال من طبعه الغـضـب
الرؤساء  رش  اتقاء  ملجرد  حتى  أو  ما،  مصلحة  أراد  من  كل  هيرع  لذا، 

بالعمل، إىل املدح والثناء.
إىل  حتتاج  رئيس،  كل  أمام  رئيسية  وجبة  والثناء  املدح  يصبح  وهنا... 



6263

إظهارها يف الواجهة ومن ثم تبطينها بطلب، أو خدمة، أو حتى مالحظة.
فقد  آلخر،  مسؤول  من  أعراضه  ختتلف  العظمة  جنون  مرض  أن  وبام 

تصادف نوًعا متطوًرا من جنون العظمة ال ختففه الكلمة والكلمتني.
لذا.. بالغ بالثناء إن اضطررت، ونوع يف الكلامت..

أنت أحسن مدير.. وأحسن رئيس.. وبدونك قد ال تسري األمور.
أنت هنر يف صفاء، وزهر يف ربيع، وابتسامة مع تعبري.

ال تضحك ألنك أمام مريض نفيس مصاب بجنون العظمة وحيتاج إىل 
نوع من مثل هذا العالج.

لذا، أكثر اجلرعة عىل حسب احلالة، ولكن ال تسترش الطبيب؛ ألن احلالة 
معروفة.

املناصب هلا فتنتها، وكثري من يقع فيها، وقليل من يسلم منها.

 

قلمك مفتاح واحد لعدة اأبواب
قد يضطر املمرض أو املمرضة إىل كتابة طلب، أو ال سمح اهلل إىل كتابة 

شكوى، أو ما إىل ذلك.
وهنا يربز دور القلم كدليل عىل الكتابة.

وإذا  منصب،  إىل  منصب  ومن  قسم،  إىل  قسم  من  ينتقل  ممرض  فهذا 
سألته كيف؟

قال لك: قدمت طلًبا خطًيا وتم قبوله.
وأنت كام يقال: تكتب بيديك وقدميك وال فائدة.

ملاذا مل تسأل نفسك، هل أحسن إمساك القلم؟ 
معرفة الكتابة يكفلها لك جتاوز السنة األوىل من املرحلة االبتدائية، أما 
الرباعة يف الكتابة الذي حيرك عقل وشعور ووجدان من يقرأ ما كتبت؛ فهذا 
تتوفر لديك اآلن، ولكن يمكنك اكتساهبا مع  الكتابة قد ال  يسمى موهبة يف 

الوقت.
لذا.. إما أن تستعني بمن يستطيع كتابة ما تريده خطًيا، وإما أن تعرص 
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بشكل  طبق  عىل  وتقدمه  السكر،  من  حفنة  له  تضيف  ثم  كالعصري،  كلامتك 
الئق.. وحينها سيكون خلطابك طعم خاص، ونكهة مميزة، تدعو لقبوله.

لكل إنسان أسلوب يف الكتابة، فال ترتدد بالطلب ممن يعجبك أسلوبه 
ترتدد  فال  الكتابة  يف  موهوًبا  كنت  إن  وأيًضا  طلًبا،  أو  خطاًبا  لك  يكتب  بأن 

بتقديم هذه اخلدمة.

 

ل ت�ستعجل النتائج
دائاًم ما نشعر بالقلق والغضب عند تأخر ترقية أو دورة، أو نتيجة حتقيق.
وكل هذا من طبيعة النفس اإلنسانية، قال تعاىل:  چ ڇ  ڇ    ڍ  چ 

]اإلرساء: ١١[.
فمهام تأخرت الرتقية ستأيت، وستحسب لك كامل املبالغ التي تأخرت.
وإن تأخرت دورة أو حتى ذهبت؛ فستأيت دورة أخرى خري منها - بإذن 

اهلل - .
وإن انتظرت نتيجة حتقيق من جلنة قانونية؛ فاعلم بأن طلب االستعجال 

يف إصدار العقوبة قد ال يكون يف صاحلك.
ندمت  قبل نضجها  قطفتها  إن  الثمرة، ألنك  تستعجل نضوج  لذا، ال 

وصعب عليك إعادهتا؛ بل استحال ذلك.
وكم من ممرض استعجل ودخل يف دورة صغرية بدالً من انتظار دورة 

أكرب وأقوى؛ ففوت عىل نفسه خرًيا كثرًيا.
فال للعجلة.. ونعم النتظار الرزق والنتيجة.
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العجلة .. قد خترس بسببها الكثري، فهال اتعظنا؟!

 
املمر�سون وكتابة املذكرات

لو دون كل ممرض أهم األحداث والقصص التي حصلت معه يف شهر 
التمريض  واحد فقط لربام احتاج إىل كتاب، فكيف بممرض عكف يف مهنة 

سنوات عديدة. 
فأين املمرضني واملمرضات من كتابة املذكرات؟!!

بحثت عن أي كتاب يف املكتبات بعنوان: »مذكرات ممرض« فلم أجد.
ودخلت يف الفهرس العام ملكتبة امللك فهد الوطنية وكتبت »مذكرات 
أي  يوجد  ال  بصفر  البحث  نتيجة  فخرجت  ممرضة«،  »مذكرات  ممرض«.. 

كتاب هبذا العنوان.
العنكبوتية  الشبكة  عىل  )قوقل(  الشهري  البحث  حمرك  يف  وبحثت 

فوجدت نتًفا هنا وهناك ال تذكر.
كتابة  عن  أنتم  أين  واملمرضات(،  )املمرضني  اجلميع  أسأل  لذا، 

املذكرات؟ أم أن حياتكم املهنية ال تستحق الذكر والتدوين؟! 
بالطبع، حاشا وكال، فأنا أجزم بأن لكل ممرض قصة حياة مع مستشفى، 
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وبأن لكل ممرضة قصة حياة مع مركز صحي، أو أي مكان عملت فيه.

لدينا يف املستشفيات غرائب وعجائب وأشياء ال يصدقها العقل.
خصص ولو ساعة من وقتك يف األسبوع لكتابة أمجل ما حصل معك 
فيه، وستتفاجأ بعد برهة من الزمن بأنك قد قطعت شوًطا يف كتابة املذكرات.

لذا.. ال تبخل علينا بمذكراتك، بل اتركها لآلخرين .. فسيستفيد منها 
طالب مرتدد يف دخول مهنة التمريض، وسيستفيد منها كل ممرض حيتاج إىل 

نصيحة خبري، وستستفيد منها ممرضة تسأل وال جتد من جييب.

وفقني  وإن  هلل،  بحمد  صفحة  مخسامئة  مذكرايت  جتاوزت  شخصًيا 
سأظل  أم  مكتبة  يف  رف  عىل  يشاركني  من  سأجد  فهل  قريًبا؛  فسأنرشها  اهلل 

وحيًدا؟!!

 

احلياء خلق؛ ولكن ل تن�ض حقوقك
فوق  وهذا  أكثر  وربام  مرىض  عرشة  من  قسم  استالم  منك  ُيطلب  قد 

طاقتك؛ فتقبل بدافع احلياء.
وقد تؤخر إجازتك بحجة ضغط العمل؛ فتقبل بضغط احلياء.

وقد تبدل مناوبتك ألجل زميل؛ فتقبل ألجل احلياء.
ولكن، ال شأن للحياء أو االستحياء هبذه األمور.

فمن حقك أن تطلب من يساعدك يف استالم القسم إذا كان عدد املرىض 
فوق طاقتك، اطلب وال تدع للحياء موضًعا يف غري موضعه.

العالقة مع األصدقاء والزمالء داخل العمل يشء وخارجه يشء آخر.

إىل  العمل  يف  رئيسك  يدفع  قد  مواضعه  من  ليس  موضع  يف  حياؤك 
استغالله لزيادة الطلبات منك.

مرة قم بتغطية هذا القسم.
ومرة استلم عدًدا أكرب من املرىض.
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ومرة سُتؤجل دورتك.
ومرة سُتؤخر إجازتك.

لذا، ضع احلياء يف مكانه الصحيح، وال تنس حقوقك، وكن عىل يقني 
بأن ال عالقات يف العمل؛ بل أخوة وتعاون.

يف  حياء  وال  فال...  عاتقك  عىل  األعامل  ورمي  احلقوق،  هضم  أما 
رفضك؛ بل هو ترشيف لك، وجيعل لك عند اآلخرين هيبة ومكانة.

احلياء،  بني  اخللط  من  أيًضا  احذر  ولكن  عنه؛  تتنازل  ال  خلق  احلياء 
والتنازل عن احلقوق؛ ألن بينهام فرق شاسع.

 

النقل.. م�سروع يحتاج اإىل تفكري
عند احلديث عن طلب النقل، فنحن نتحدث عن نوعني من النقل:

األول: هو النقل الداخيل.
من مستشفى إىل آخر، أو من مركز صحي إىل آخر، أو حتى من مستشفى 

إىل مركز صحي أو العكس.
كل هذا يسمى نقل داخيل من صالحيات مرشف القطاع الصحي.

الثاين: هو النقل اخلارجي.
وهو األصعب واألطول، ويكون من مدينة إىل أخرى، ومن منطقة إىل 

أخرى.
وهذا النوع من النقل هو مرشوع بكل املعاين، ويتطلب جهًدا وتفكرًيا.

فاملمرضون منقسمون إىل نوعني جتاه هذا النوع من النقل:
- منهم من يفضل االنتظار لسنوات إىل حني جميء النقل.

- ومنهم من يتدرج يف هذا النقل، بحيث يقرتب من املدينة التي يريدها 
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شئًيا فشيًئا.

وأنا مع االختيار الثاين؛ فالتدرج بالنقل قد يوصلك إىل مدينتك يف وقت 
أقرص من أن تستسلم وتنتظر قرار نقلك إىل مدينتك مبارشة.

ممن  كثري  عىل  مالحظة  لدي  ولكن  اهلل؛  وفقكام  نقول  الطرفني  ولكال 
يبحثون عن النقل.

النقل، أو ُيرفض  النقل ويتأخر  الكثريين ممن يبحثون عن  أال وهي أن 
اإلمهال  طريق  أن  ذلك  بعد  بعضهم  يظن  خمتلفة؛  ألسباب  أساسه  من  النقل 
نقله  تقبل  لكي  اإلدارة  عىل  للضغط  األمثل  الطريق  هي  واملشاغبة  والغياب 

وترسع فيه.
وهذا خطأ وجهل وجريمة؛ ألن نقلك بيد اهلل سبحانه هو الذي يكتب 

ماذا ستكسب غدا.

بأن املريض هو اخلارس من  الطريق، واعلم  يا من تسلك هذا  فاتق اهلل 
هذا اإلمهال؛ فال تظلمه بإمهالك، وحتمله مسؤولية عرقلة نقلك، وتذكر بأن 

اهلل مع الصابرين.

الساعني وال  الكثريون ولست وحدك؛ فكن من  فيه  النقل همٌّ يشرتك 
تكن من القانطني.

 

املركز ال�سحي.. حلم املمر�سني واملمر�سات
يعترب املركز الصحي بمثابة امرأة مجيلة حيلم بخطبتها كل ممرض، ويعترب 

بالنسبة للممرضة بمثابة زوج حنون حتلم به كل فتاة.
وبرصاحة أود أن أكون حكاًم يف هذه املسألة؛ ألنني عملت يف املستشفى 

ويف املركز الصحي.

مستشفى  أي  أصغر  من  وجهًدا  عماًل  أقل  شك  بال  الصحي  املركز 
الدوام صباحي، وفرتة واحدة فقط، فضاًل عن إجازيت  أن  مهام كان، يكفيك 

اخلميس واجلمعة .
مريح  وضع  هناك  ولكن  الصحية؛  املراكز  لصالح  حمسومة  فاملقارنة 

يمكن احلصول عليه يف املستشفى.
فمثاًل، هناك أقسام يف املستشفى هي صباحية وفرتة واحدة، مثل قسم 

العمليات، وأحياًنا قسم الكىل، وبالطبع ال ننسى العيادات اخلارجية.
لذا، قد تكون ممرًضا يف مستشفى ومع ذلك أفضل حاالً من ممرض يف 

املركز الصحي.
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ولو كان القرار بيدي ألصدرت أمًرا بأال يوجه إىل املركز الصحي إال 
من جتاوزت خربته عرش سنوات، ألنه اآلن فعاًل بحاجة إىل الراحة.

أما ممرض متخرج حديًثا ويريد مركًزا صحًيا؛ فهذا هدم ملستقبله، فإن مل 
يعمل يف املستشفى ويتمرس فيه بقي طوال عمره جاهاًل يف كثري من املهارات.

لك،  األنسب  املكان  يكون  ال  قد  الصحي  املركز  أن  هي  اخلالصة: 
والعكس صحيح فقد يكون املستشفى ليس املكان األنسب لك، لكن يف كلتا 
الراحة ومكاهنا، ولكن أذكر اجلميع بأن  احلالتني اعلم بأن الكثري يبحث عن 
هو  بل  سدى؛  املستشفيات  ممريض  عناء  يذهب  فلن  املشقة،  قدر  عىل  األجر 

حمفوظ يف اللوح املحفوظ.
واالجتهاد  اجلد  يستطيعون  بأهنم  الصحية  املراكز  يف  العاملني  كِر  وُأذَّ
وتوعية،  جهد،  إىل  بحاجة  فهم  وغريهم؛  والسكري  الضغط  مرىض  خلدمة 

وصرب.

املركز الصحي، أما  من بحث عن األجر وجده سواًء يف املستشفى أو 
من يبحث عن الراحة؛ فنذكره بأن الراحة يف اجلنة، أما ما سواها فمتاع زائل.

 

الظلم ظلمات يوم القيامة
أسهل فني يف املستشفى يمكن ظلمه، وتلفيق قضية عليه، هو املمرض 

أو املمرضة.
وما ذاك إال لسعة مهامت وواجبات التمريض.

فمثاًل.. فني املخترب ليس أمامه إال العينات.
وفني األشعة ليس أمامه إال صورة بضغطة زر.

أما املمرض فحدث وال حرج.
ملفات..  خمــدرة..  أمبوالت  عهدة..  تنظيف..  تغذية..  ــة..  أدوي

سجالت.. إلخ.
حيار الظامل يف أي قضية يوقع فيها فريسته من التمريض.

أذكر أن ممرًضا ُهدد بالتحقيق ألجل فقدان مقياس حرارة زجاجي ال 
تتجاوز قيمته مخسة رياالت.

وآخر حيول للتحقيق لدقائق تأخرها.
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وثالث ورابع وخامس ..إلخ.

لألسف؛ ال تقدر إدارات املستشفيات واملراكز الصحية حجم األعامل 
صحي  ممارس  أي  من  أكثر  واملمرضات  املمرضون  يقدمها  التي  واخلدمات 

آخر.
وزيادة  واملمرضات،  املمرضني  عىل  التشديد  إىل  األمر  وصل  بل؛ 
الضغط عليهم، وتعليقهم عىل مشانق التحقيق، ثم إبعادهم خارج املستشفى 

بنقل تأديبي.

فالويل للظاملني، ليس هتديًدا ووعيًدا مني؛ بل من العزيز اجلبار حيث 
قال تعاىل:  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ ] الزخرف: 65[.

وويل ملن ال يعلمه: هو واٍد يف جهنم.

ختاًما: أكاد أجزم بأنه يندر أن يوجد ممرض أو ممرضة مل يتعرض للظلم.
لذا، احذر من أن َتظلم.. يا أهيا املمرض املبارك.

واحذري من أن َتظلمي.. يا أيتها املمرضة املباركة.
وكونا مظلومني، خرًيا من أن تصبحا ظاملني.

القرآن  يف  سورة   )28( من  موضًعا   )٧0( يف  الظاملني  كلمة  ُذكِرت 
الكريم؛ فاحذر ثم احذر من أن تكون من الظاملني.

انتق كلماتك بعناية فائقة

أذكر ويف أثناء عميل يف قسم الطوارئ أنه كانت تأيت إلينا حاالت خطرية 

جًدا، قد تتدهور وتفارق احلياة، وقد تتحسن وتتجاوز مرحلة اخلطر.

فكنت يف بداية عميل أطمئن املرىض بأن احلالة مطمئنة حتى هيدؤون ويف 

كثري من األحيان تكون النتائج عكسية؛ فال احلالة مطمئنة، بل فارقت احلياة.

وعندها ينصدم أقارب املريض بعد أن كان لدهيم أمل بسبب كلاميت.

لذا؛ انتق كلامتك.. فإن كانت احلالة خطرية فأخربهم بأن احلالة خطرية، 

وبأنكم ستبذلون قصارى جهدكم يف عالجها.

وهكذا.. كل حالة اخرت عبارة مناسبة ال تفجع أقارب املريض، وكذلك 

ال تعطيهم أماًل مبالًغا فيه قد خييب.

فقط، ويف كل احلاالت  الطوارئ  األقسام وليس يف قسم  وهذا يف كل 

احلرجة والغري حرجة.
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وألطفها،  العبارات  أمجل  اختيار  حاول  املرىض؛  مع  حديثك  يف  حتى 
فالكلمة سحر وعالج.

�سع لك �سلم اأولويات 
تضع  أن  أولويات،  سلم  لك  تضع  أن  احلياة  هذه  يف  جًدا  املفيد  من   

ەئ   ەئ   ائائ   ى   چ  تعاىل:  قال  آماالً،  لنفسك  تبنى  أن  أعامالً،  لنفسك 
وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  چ  ] امللك: 22[.

ضع لك رصاًطا أهيا املمرض متيش عليه.
وضعي لِك أيتها املمرضة رصاًطا متشني عليه.

فهذا ممرض جتاوزت خدمته عرش سنوات وهو ال يزال يسكن يف بيت 
باإلجيار.

وهذه ممرضة وصلت إىل سن العنوسة بال زواج.
والرابع  خدمة،  سنوات  عرش  بعد  الدراسة  إكامل  عن  بحث  والثالث 

واخلامس.. إلخ.

أين سلم األولويات اخلاص بَك أهيا املمرض؟!
وأين سلم األولويات اخلاص بِك أيتها املمرضة؟! 
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ملاذا ال ختصص راتب هذه السنة لرشاء أرض، أو البدء ببناء منزل، أو 
البحث عن رشيكة حياة.

ملاذا ال نضع ألنفسنا سلم أولويات يناسب وضعنا املايل والوظيفي؟!

ختاًما أقول: قد ال يتجاوز إعداد سلم أولوياتك مخس دقائق، ولكن قد 
يتجاوز تنفيذه مخس سنوات.. لذا، عليك بالصرب.

التنظيم ال يرتب منزل أو عمل فقط؛ بل يرتب حياة بأكملها.

 

الإجازة املر�سية يف امليزان
الصحية،  واملراكز  املستشفيات  من  واملمرضة  املمرض  قرب  بحكم 
يسهل هلام احلصول عىل اإلجازات املرضية، ولكن ليست الشطارة يف احلصول 

عىل اإلجازة املرضية؛ بل يف كيف أن تقهر املرض وتذهب إىل العمل.

أذكر أن أحد املامرسني الصحيني كان رائًدا يف مكوك اإلجازات املرضية، 
فأيام إجازاته ربام أكثر من أيام عمله.. وهكذا.

وما هي إال برهة حتى تعرض حلادث مروري يف أثناء إحدى اإلجازات 
بأذى  يصب  مل  أنه  واملهم  الرياالت،  من  اآلالف  عرشات  فيه  خرس  املرضية 

بحمد اهلل.
لعمله  إمهاله  عىل  تعاىل  اهلل  من  عقوبة  أهنا  وأيقنت  حادثه  يف  تأملت 

ومرضاه.

عىل  العقوبات  وتنزلوا  املصائب،  جتلبوا  وال  العقوبة،  من  فاحذروا 
أنفسكم من حيث ال تشعرون.
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والزمالء  األقارب  من  لنا  الكثري  إحراج  هي  واألهم  الثانية  والنقطة 
للحصول عىل إجازة مرضية مع أهنم ال يستحقون ذلك.

فهنا نعرض أنفسنا لإلحراج، وربام املسؤولية يف حال كان هناك قضية 
جنائية مثاًل خلف ستار اإلجازة املرضية.

تزويًرا،  يسمى  فهذا  الرشع،  يف  حمرًما  عماًل  نرتكب  أننا  هو  واألهم 
وشهادة زور. 

ابن فالن  املريض فالن  بأن  الطبيب  املرضية كأهنا شهادة من  فاإلجازة 
مريض، وبحاجة إىل راحة.

واعلموا بأن رفضكم يف بداية األمر قد يقيكم من مزيد من اإلحراج، 
ويدفع إىل عدم تكرار املحاولة معك مرًة ثانية.

يف  مساعدهتم  بعدم  وزمالؤك  أقاربك  عليك  يغضب  أن  خفت  إن 
الغضب بمساعدهتم يف  امتصاص هذا  احلصول عىل إجازة مرضية، تستطيع 
متابعة حالة منومة هلم  تقديم موعد -  توفري عالج -  األشياء األخرى مثل: 
- فتح ملف طبي هلم.. إلخ من األشياء التي تقدمها هلم، فتكسب رضاهم، 

وتقدم أيًضا رضا اهلل عىل رضاهم.

 

ل ترفع يدك؛ حتى واإن كرثت مكاويك
يقول  يدري  ما  وأيل  يدري،  يدري  )أيل  يقول:  قديم  مثل شعبي  هناك 

علشان الشاهي(.

وقصة هذا املثل تدور حول موظف كل يوم خيرتع له العامل الذي حيرض 
الشاي والقهوة قضية.

فمرة ال حيرض الشاي ويطلب احلساب.

ومرة حيرض الشاي بال سكر.

ومرة يسكب الشاي عىل مكتب هذا املوظف.

ومرة يتلفظ عليه بألفاظ جارحة.

ويف مرة من املرات.. أحرض العامل الشاي وتم دفع احلساب.

إال أن العامل عاد وأنكر أن املوظف دفع حساب الشاي.

احتد النقاش وحتول إىل علقة ساخنة وجهها املوظف إىل العامل.
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وكل من سمع القصة من زمالء هذا املوظف يقول: »علشان الشاي«... 
»علشان الشاي«.

منهم قصة  لكل واحد  أن يرسد  يريدونه  املوظف، هل  يقول هذا  فامذا 
حياته ومعاناته مع عامل الشاي والقهوة؟!

لذا، قال: )أيل يدري يدري.. وأيل ما يدري يقول علشان الشاهي(.
ليس  املوضوع  بأن  عرف  املوظف؛  هذا  معاناة  قصة  عرف  من  يعني 

بسبب الشاي، ومن سمع بآخر القصة قال: بأن السبب هو الشاي.

وهذا درس لنا نحن املمرضون؛ فليس الشديد بالرسعة ولكن الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب.

تفقد  قد  وهنا  برئيس ظامل،  أو  األدب،  قليل  بزميل  إما  نبتىل  ما  فكثرًيا 
أعصابك بسبب الظلم املركب املصبوب عليك.

فكثرًيا ما اصطدم بأن ممرًضا نبياًل خلوًقا رفع يده عىل أحد زمالئه، وأنا 
هنا أعلم بأن قصته كقصة صاحب الشاي )أيل يدري يدري( فهو قد تعرض 
لظلم عظيم، وبالء شديد، فانفجرت أعصابه يف أحد هذه املواقف، فطبخت 
القضية كلها عىل ذاك املوقف فقط، ونسوا بأن الرجل تعرض ويتعرض لظلم 

من شهور وشهور.

ولكن أيًضا أويص بالصرب، والتحمل، واستشعار بأن أمامك مستقبل، 

أن  من  خري  نظامي  بشكل  شكواك  وارفع  املوقف،  حتايش  فحاول  ووظيفة، 
تصرب عىل يشء ال يمكن الصرب عليه وال حتى السكوت عنه.

الغضب مجرة حترق؛ فاحذر من إمساكها.
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احذر �سيا�سة جمع الأ�سوات
لألسف كثرًيا ما جتد زمياًل قد وقع يف مشكلة مع زميل آخر له، ويبحث 

عمن يشهد معه.
وبغض النظر عمن معه احلق، أقول: احذر من أن تقع فريسة ملجموعة 
مجيع  عىل  تتغلب  حسنة  سمعة  لك  يكون  أن  وحاول  الظاملة،  األصوات  من 

األصوات.
ولكن؛ ال تكن مغفاًل وتتجاهل هذه السياسة.

فمثاًل؛ إن ظلمت يف قضية حترش وأنت بريء منها براءة الذئب من دم 
يوسف.

حينها امجع توقيعات زمالئك عىل نزاهتك وبراءتك.
الصحية  واملراكز  املستشفيات  بيئة  السياسة يف  تظهر هذه  قد  وهكذا.. 

وذلك بسبب العمل املشرتك بني أفراد الفريق الصحي.
بل قد يتطور األمر إىل مجع أصوات حتى من املرىض واملراجعني، وهذا 
لألسف أرجو أن يزول، وغالًبا ما تكون األحقاد والضغائن واحلسد هو الدافع 

وراء هذه األمور.
فأصلح اهلل أحوالنا، وكفانا رش احلساد، وأصحاب األحقاد.

، وال اخِلبُّ  يقول عمر بن اخلطاب - ريض اهلل عنه - : »لسُت باخِلبِّ
خيدُعني« .. فاحفظ ذلك وطبقه.
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توقع.. توقع.. حتى غري املتوقع
- توقع أن يفيق مريض الغيبوبة من غيبوبته.

- توقع أن ُيشفى مريض الكىل من مرضه.

- توقع أن تلتئم كسور مضاعفة يف أيام معدودة.

- توقع أن يموت مريض برشقة.

- توقع أن يقفز مريض مصاب بشلل رباعي.

الكلوي، واستمر عىل  الفشل  بأن أحد األطباء أصيب بمرض  ذكر يل 
الغسيل قرابة ثالثة أشهر ثم توقف بعد ذلك، شفي واحلمد هلل.

وكم من مريض أفاق من غيبوبته.

وكم من مصاب بفريوس نجا من علته.

من  علمه  دواء  له  أنزل  إال  داًء  اهلل  أنزل  فام  وتفاءل..  توقع..  وهكذا؛ 
علمه وجهله من جهله.

أعط املريض وأقاربه قصة تفاؤل، وكلمة أمل، فإن هلا سحر يف النفوس، 
ولك هبا أجر عند عالم الغيوب.
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رتب عملك ول تكن فو�سوًيا
دائاًم يف أي مرفق صحي تعمل فيه اجعل لك منهًجا تسري عليه.

كتابة  ثم  األدوية،  إعطاء  ثم  احليوية،  العالمات  بقياس  تبدأ  فمثاًل 
امللفات.. وهكذا.

أما أن تبدأ يوًما بإعطاء األدوية.

ويوًما بقياس العالمات احليوية.
نظاًما  وليس  فوىض،  يعترب  كله  فهذا  القسم؛  عهدة  من  بالتأكد  ويوًما 

ومنهًجا يستحق االحرتام.
وكل هذه الفوىض ستحمل نتائجها وعواقبها.

فأذكر أن ممرضان استلام قسم من األقسام بشكل فوضوي؛ فلم يتأكدا 
من عهدة القسم قبل استالمه.

منظار  األطباء  أحد  طلب  حيث  العمل؛  منتصف  يف  الطامة  وكانت 
األذن، وكانت املفاجئة بأنه مفقود.

وحتول املمرضان إىل التحقيق.
صحيح أنه وجد بعد ذلك، ولكن لو مل جيداه لتكلفا قيمته التي تتجاوز 

آالف الرياالت.

لذا، رتب عملك أهيا املمرض.
رتب قسمك.
رتب عيادتك.

اجعل كل يشء منظاًم.
افعل كل يشء كام ينبغي.

يف الوقت الذي ينبغي.
واحذر الفوىض والالمباالة؛ ألنك أنت اخلارس األول منها.

أن  حني  يف  واملشكالت،  والعناء  اجلهد  من  املزيد  تكلفك  الفوىض 
الرتتيب يوفر لك اجلهد والعناء، وحيميك من املشكالت - بإذن اهلل - .
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»وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم«
الذين  واملمرضات  املمرضني  من  العديد  من  متتامت  أسمع  ما  كثرًيا 

يقدمون كل ما يستطيعون تقديمه.
ثناء يرونه، وال كلمة معروف  متتامت تفيد بأن ال شكر يسمعونه، وال 

جيدوهنا.
وهنا قد يصاب املمرض باإلحباط.

وقد تصاب املمرضة بنوبة من اليأس.
عمل.. جهد.. وعطاء.. بدون أي شكر ُيسمع.

وأحاسيس،  قلب،  هلام  إنسانة  املمرضة  وتظل  برش،  املمرض  يظل 
ومشاعر، حتتاج إىل كلامت.

فاإلدارة الناجحة هي من هتتم بتقديم شهادات الشكر والثناء ملمرضيها 
املالحظات،  تقديم  إىل  املسارعة  من  بدالً  املخلصات،  وممرضاهتا  املخلصني، 

ولفت النظر، واإلنذارات.

ولكن يف النهاية نقول لكل ممرض وممرضة؛ ضع هذه اآلية نصب عينيك 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   چ  يف كل عمل تعمله. قال تعاىل:  

ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ    چ ] التوبة: ١05[.

فام يرضك إن كان اهلل من فوق سبع ساموات يراك، ويعلم أعاملك.
لذا.. ال تقلق؛ فالبد وأن جتد خملصني وأمناء يذكرونك باخلري، ويشيدون 

بأعاملك، فالدنيا ال زالت بخري.

نحتاج دائاًم إىل تشجيع، ولكن يف ظل غيابه ال بأس بأن نشجع أنفسنا 
بأنفسنا ونستغني عن اآلخرين.
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رئي�ض التمري�ض.. ماذا يريد؟
من أكرب النعم عىل أي مرفق صحي أن يكون لديه إدارة متريضية واعية 

وأمينة وخملصة، والعكس صحيح.
فمن أكرب املصائب أن تكون إدارة التمريض يف أي مرفق صحي فاشلة، 

وخائنة، وغري خملصة.

لذا، تربز أمهية اإلدارة التمريضية جلية وبوضوح عند مقارنة أي مرفق 
صحي بآخر.

إدارة  وراءه  يكون  وأن  البد  متطور،  الصحي  املرفق  ذلك  كان  فإن 
متريضية متطورة، والعكس صحيح.

لذا، ماذا يريد رئيس التمريض؟
لألسف؛ معظم إدارتنا التمريضية إما بني مطرقة اإلدارة الغري مسلمة، 

أو سندان اإلدارة القديمة التي ال تتجدد.
كل  تتجدد  أن  ينبغي  التمريضية  اإلدارة  بأن  االعرتاف  من  بد  ال  وهنا 

أربع أو مخس سنوات، أما ما حيصل اليوم فال يمكن أن يطاق.

ُيمنحوا  ملاذا ال  التمريضية يف كل مستشفى،  الكوادر  العديد من  هناك 
فرصة إلظهار أفكارهم اإلدارية يف التمريض؟

إن استمرار رئيس التمريض يف املنصب ألجٍل غري مسمى قد يدفعه إىل 
الرتاخي وربام اإلمهال.

أما لو علم بأنه بعد أربع سنوات سيغادر؛ فسيجتهد يف إخراج كل ما 
لديه ألن منصبه لن يدوم.

وختاًما أقول: وراء كل مستشفى ناجح، إدارة متريضية ناجحة، وخلف 
كل مستشفى فاشل، إدارة متريضية فاشلة غالًبا. 

أمهيته، وتدرك حساسيته،  تستشعر  واعية؛  إدارة  إىل  بحاجة  التمريض 
وبدون ذلك يضيع.
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ل ت�سمت على اإهمال مري�ض
ال أدري ملاذا ال يعقل كثري من املمرضني واملمرضات بأهنم يتعاملون مع 

أرواح برشية.
مثاًل: عندما أغضب عىل أحد زمالئي إلمهاله يف إعطاء دواء ملريض، 
فأنا هنا أمنع خطًرا قد تتعرض له صحة هذا املريض، وليس يل أي مصلحة 

شخصية يف هذا.
فرتكي لزمييل العزيز يعبث بأرواح وصحة املرىض عمل غري واع، بل 

هو دليل عىل ضعف األمانة التي أمحلها، واملسؤولية التي كلفت هبا.

ابدأ أوالً بنصيحة زميلك، وإرشاده، وتنبيهه بألني عبارة، وألطف كلمة.
إدارة  ستبلغ  بأنك  فأخربه  متادى  فإن  ثانية،  فرصة  فأعطه  متادى  فإن 

التمريض.
أما أن تصمت وتقول؛ ليس يل شأن هبذا، فأنت هنا إنسان بلحم ودم أما 

الذمة والضمري فأبعد ما تكون منك.

أن  هو  قلته  ما  كل  خمابرات،  عمل  عملك  وال  جاسوًسا،  لست  أنت 
أمامك مريض ال ُيعطى عالجه.. من يتحمل مسؤوليته؟

لألسف؛ أننا ال نعقل بأن الصداقة يشء والعمل يشء آخر.
آٍه.. عىل أرواح ذهبت ضحية إلمهال ممرض أو طبيب.

وآٍه.. إلدارة تصمت عىل اإلمهال.
وآٍه.. عىل قلب يرىض لرشايينه أن تعمل يف قلب يعشق اإلمهال.

مريض  إمهال  بخصوص  املسؤولني  أحد  إىل  للتحدث  تضطر  عندما 
ستخرس ذاك املمرض املهمل الذي تسبب باإلمهال.

بَِسَخِط  اهللَ  أْرىَض  » من  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  تذكر هذا احلديث:  لذا؛ 
الناِس، َريِضَ اهللُ عنه وَأْرىَض عنه الناَس، ومن أْرىَض الناَس بَسَخِط اهللِ، عاَد 

ا« . حاِمُدُه ِمَن الناِس )َلُه( َذامًّ
فال تقلق إن ريض اهلل عليك، وسخط عليك الناس.
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ل تكن حطيئة التمري�ض؟!
لسانه  من  يسلم  فلم  باهلجاء،  اشتهر  وخمرضم،  جاهيل  شاعر  احلطيئة 

أحد.
هجا حتى أقرب أقاربه؛ أمه.

ولكن لألسف ظهر أشباه وأشباه من احلطيئة يف مرافقنا الصحية.
فتجد أحدهم ال عيادته راٍض عنها.

وال زمالؤه راٍض عنهم.
وال إدارته راٍض عنها.

وال راتبه راٍضٍٍٍٍ به.
وال مقر عمله راٍضٍ عنه.

وال حتى الوزارة راض عنها.
وسؤايل: هل هو راٍض عن نفسه أصاًل؟!

لذا، ال تتبع سياسة النقد، والسب، والتشهري عىل الفايض واملليان؛ بل 

اجعل للنقد مكانه الصحيح، وضع للثناء مكاًنا يف حديثك وكلامتك.
ال تكرر كالم اجلرائد واملجالت... كل يوم أخطاء طبية، بل قل كل يوم 

إنجازات طبية.
فإن رأيت طبيًبا فاشاًل، فتذكر طبيًبا ناجًحا عبقرًيا حتى تتزن الكفة.

عليك  ينطبق  أن  فإياك  واجلميل،  والسيئ  والقبح،  احلسن  سرتى  دائاًم 
قول الشاعر: 

            عيـن الرىض عن كل عيب كليـلة
                                        ولكن عني السخط تبدي املساوئ

دائاًم قدم الكلمة احلسنة عىل السيئة، والنقد عىل السب، وادفع بالتي هي 
أحسن.
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من ف�سلك.. مينع دخول الأقارب
أوقات  املستشفى يف  إىل  يمنع دخول األطفال  املحرتمة  املستشفيات  يف 

الزيارة.
ونريد أيًضا إضافة عبارة جديدة.. وهي: يمنع تدخل أقارب املمرضني 

واملمرضات يف مشكالهتم داخل العمل.
لألسف؛ مل أكن أختيل أن تتحول مرافقنا الصحية إىل أب يدافع عن ابنه 

املمرض عند املدير.
وزوج يناقش املدير يف إجازة زوجته املمرضة.. ما هذا؟!!

هل نحن يف مدرسة ابتدائية أم يف إدارة صحية؟!

إدارة  عىل  قدرتك  عدم  وعىل  ضعفك،  عىل  دليل  بأقاربك  استعانتك 
أمورك.

إىل  املمرضات  قبل  من  وخصوًصا  األقارب  تدخل  يتسبب  لألسف؛ 
حدوث أشياء قد ال حتمد عقباها.

فآخر ما سمعته عرب وسائل اإلعالم هو عن عراك دار بني زوج ممرضة 

ومدير مركز صحي يف مكة املكرمة.
وبالطبع؛ تطور األمر من نقاش بني زوج املمرضة واملدير بشأن التأخر 

عن الدوام إىل جلسة يف هيئة التحقيق واالدعاء العام!!.

لذا، كل ممرض قادر عىل إدارة شؤونه بنفسه.
وكل ممرضة قادرة عىل إدارة شؤوهنا بنفسها.

وكلام اتسعت دائرة األطراف يف أي مشكلة ضعفت طرق حل املشكلة، 
والعكس صحيح.

فأي مشكلة لو كانت حمصورة ومل تشهد تدخالت خارجية لكان حلها 
أسهل وأيرس بكثري من غريها.

فقط؛ يسمح بتدخل األقارب يف حال تعرضت املمرضة لتحرش جنيس 
رصيح، أما غريه فال وألف ال.
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تق�سيم الدوام.. اأكرث من عالمة ا�ستفهام؟
ال أدري كيف يسمح إداري حمرتم بتقسيم الدوام.

ألنفسهم  املمرضات  أو  املمرضني  قبول  كيفية  تصور  أستطيع  وال 
بتقسيم الدوام.

يكثر تقسيم الدوام يف املراكز الصحية الداخلية واخلارجية، وكذلك يف 
بعض املستشفيات.

منها ما يكون بصور يومية )نصف دوام لكل ممرض(.

ومنها ما يكون بصورة أيام )يوم ويوم.. أو يومني ويومني.. وربام أسبوع 
وأسبوع( وهكذا.

وسؤايل: عمن عمل نصف دوام مثاًل؛ أربع ساعات، من الذي أحل له 
أخذ راتبه كاماًل؟!

أال تعلم يا من داومت نصف دوام بأن نصف راتبك حرام؟!

ملاذا ال نراجع أنفسنا؟

الدوام  ألن  التمريض؛  رئيس  أو  املدير  من  تكرًما  ليس  الدوام  تقسيم 
ليس ملًكا هلام؛ بل هي أمانة يف عنقهام سيسأالن عنها أمام اهلل.

بأن لديه ستة وثالثون يوم إجازة يف  من كانت لديه ظروف، فال ننس 
السنة، ومخسة أيام اضطراري، فضاًل عىل تكليف عيدي الفطر واألضحى.

تقسيم الدوام جريمة يف النظام وحمرمة يف الدين؛ فال تدع عقوبة النظام 
حتل عليك، وسارع بالتوبة إىل اهلل قبل أن يفوت قطارها.

هناك حساب للتطهري؛ فمن أي بنك يمكنك إيداع أي مبلغ ال تستحقه 
من راتبك؛ فكفر عن ساعات الدوام التي مل تعمل فيها يا من رضيت بتقسيم 

الدوام.
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 احل�سور والن�سراف دليل على 
جناحك اأو ف�سلك

االلتزام   أن  نظرية  واملمرضات  املمرضني  من  كثري  خميلة  عىل  تسيطر 
وجودة  العمل،  بكفاءة  له  عالقة  ال  املحدد  الوقت  يف  واالنرصاف  باحلضور 

اخلدمة املقدمة للمريض.
حضور  من  خري  واجتهاد  بجد  ساعة  حضور  بأن  يقول:  بعضهم  بل 

الدوام كاماًل بال جد واجتهاد.
ويف هذا نوع من الصحة، وكثري من الكذب.

فمطالبتنا لك بااللتزام بمواعيد احلضور واالنرصاف ال يعني بأي حال 
من األحوال ختليك عن اجلد واالجتهاد بالعمل؛ بل امجع بني االثنني؛ االلتزام 

باحلضور واالنرصاف، مع اجلد واالجتهاد يف العمل.

وزارة  موظفي  من   )%89( بأن  الرقابة  هيئة  جوالت  أكدت  لألسف؛ 
الصحة يتأخرون عن العمل!! وهنا تساؤل.. ملاذا؟

سيستشعر  فمن  الصحي؛  احلقل  يف  عملنا  ودقة  أمهية  نستشعر  مل  إن 

أمهيتها؟!!.

يؤسفني أن أشاهد عامل نظافة ملتزم بعمله، وأرى ممرًضا يفرك عينيه يف 
داخل القسم بعد ساعة تأخري.

الستالم  زمالئهم  عىل  املمرضة  أو  املمرض  تأخر  الغضب؛  يثري  ومما 
القسم، وهنا حتدث كثري من املشكالت.

هذا، وال أغفل أيًضا ممريض وممرضات املراكز الصحية فهم أيًضا أدهى 
وأمر حاالً ممن هم يف املستشفيات.

اجعل االلتزام بمواعيد احلضور واالنرصاف عادة لك وعبادة حتتسب 
أجرها عند اهلل سبحانه.

 



106107

ل تكن جهاز حتكم
وإذًنا  باالنطالق،  إشارة  عىل  حيصل  حتى  يتحرك  ال  املمرضني  بعض 

بالبدء، إما من زميله، وإما من رئيسه يف العمل.
وهذا مقبول يف حدود ضيقة، أما االستسالم لغريك يف كل يشء؛ فهذا 

دليل عىل ضعف شخصيتك، وعدم ثقتك بنفسك.
إذا أردت ترتيب القسم فابدأ.

إذا أردت عمل مطوية توعوية فابدأ.
إذا أردت تقديم خدمات أكثر وأكثر للمرىض فابدأ.

إذا أردت تطوير القسم فابدأ.
املرتبة  القرار، واآلخرون يف  ابدأ.. انطلق.. وال تسأل بل كن صاحب 

الثانية.

قد تواجه نقًدا، أو شيًئا من العتاب؛ ولكن ال تظن أنك خمطئ يف عملك، 
بل خطأك الوحيد هو أنك مل جتعل هلم نصيًبا يف أعاملك ولو من باب املشورة 

والرأي.

اقرتح عىل رئيسك يف القسم عمل لوحة تثقيفية؛ سيشيد بالفكرة ويعلن 
الدعم هلا.

أما لو أحرضهتا وعلقتها  يف مكان بارز خيلو من اسمه عليها؛ فستستمع 
إىل النقد، وربام الرفض.

حقك  من  أفكاًرا  لديك  أن  وإعالن  واالستمرار،  الثبات  حاول  لذا.. 
عالقات  وليست  قسم،  وتطوير  مرىض،  خدمة  هي  املسألة  وأن  إخراجها، 

شخصية تثري اخلالفات.
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تنظيف املر�سى اأجر.. ل�ست يف غنى عنه
من أعظم ما يثلج الصدر، ويرشح النفس، أن ترى ممرضني وممرضات 
من أبناء الوطن واألمة وهم يتنازلون عن كل خصلة كرب، أو غرور، ليشمروا 

عن ساعد اجلد واالجتهاد وخيدموا املرىض العاجزين عن خدمة أنفسهم.
فهذا كبري يف السن بحاجة إىل تغيري حفاظات.

وذاك مكسور بحاجة إىل مساعدة يف الذهاب إىل دورات املياه.
والثالث يف غيبوبة بحاجة إىل تنظيف كامل وتدليك.

خدمة  بعد  هبا  نشعر  الذي  النفسية  الراحة  طعم  تتذوقون  لو  وآٍه.. 
املريض.

التي  النفسية  الراحة  طعم  ازداد  منك،  املقدم  واجلهد  التعب  زاد  فكلام 
تشعر هبا.

ومما يؤسف اعتامد كثري من املمرضني عىل املمرضات يف تنظيف املرىض.

وهنا أؤكد بأن للمريض عورة ال جيوز كشفها من قبل امرأة غري حمرم 

للمريض ما دام أن هناك رجاًل يمكنه عمل الالزم.
فلنتنازل عن كربيائنا، ولنتحل بإيامننا، ولنحتسب األجر عىل اهلل تعاىل.

وحكة  جلدية  أمراض  يسبب  متكرر،  بشكل  احلفاظات  تغيري  عدم 
للمريض، فاتقوا اهلل يا ممرضني، واتقني اهلل يا ممرضات.
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احذر من ا�ستالم مري�ض جمهول!!
يف أحد أقسام الباطنية القابع يف مستشفى مركزي، استلم ممرضوا القسم 
 )face to face( من املناوبة التي قبلهم املرىض بالكالم وامللفات فقط، أما

وجًها لوجه فلم حتدث.
وكانت املفاجئة بعد منتصف املناوبة؛ حيث اكتشف أحد املمرضني بأن 

هناك مريًضا متوفًيا!!
متى؟! ال أحد يعلم..

كيف؟! ال أحد يعلم..
السبب؟! ال أحد يعلم..

فهل تريد أخي املمرض، وهل تريدين أختي املمرضة؛ أن يتكرر نفس 
هذا احلادث معكام؟!

بالطبع؛ استالم املرىض ال يقترص عىل التأكد من أهنم عىل قيد احلياة فقط؛ 
الوريدية  القسطرة  وصالحية  وعيهم،  كامل  من  التأكد  إىل  ذلك  يتعدى  بل 
باإلضافة إىل  باملريض،  بأيدهيم، وأي حملول وريد ي معلق  التي  )الكانيوال( 

أي أثقال وأوزان ملرىض الكسور.

بشكل  املرىض  استالم  عدم  بسبب  حدثت  املشكالت  من  وكم  وكم 
صحيح.

حرض  ساعة  وبعد  صائم،  غري  أنه  عىل  مريًضا  استلمت  أنني  فأذكر 
الطبيب وأخربين بأنه )N.P.O( »صائم«.

فحمدت اهلل تعاىل بأن املريض إىل اآلن مل يتناول وجبة اإلفطار.

القسم  مل يستلم  املسائية  الفرتة  مناوبة  أن ممرض  البحث وجدت  وعند 
أصاًل من ممرض مناوبة العرص؛ وبالطبع سلمني ممرض املناوبة الليلية القسم 

بشكل اجتهادي منه؛ فهو مل يستلم أي يشء ممن قبله.

تدع  وال  كامل،  بشكل  القسم  وعهدة  وأدويتهم،  املرىض  استلم  لذا، 
املمرض الذي تستلم منه يغادر دون إكامل التسليم، وإن رفض فاتصل برئيس 

التمريض، أو املدير املناوب وأخربه باألمر.

)١( بدون تسليم ال تستلم القسم، وال تتحمل مسؤولية استالم مرىض 
وقسم ال تعلم عنهم شيًئا.

)2( حتى عند اخلروج واالستئذان؛ سلم مرضاك لزمالئك، وال تدعهم 
حتت رمحة انتظار جميئك.
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طور لغتك الإجنليزية
قال:  حيث   - اهلل  وفقه   - الترشيح  مادة  لدكتور  كلمة  أذكر  الزلت   
الحظت أنكم بدالً من أن تتعلموا اللغة اإلنجليزية من التمريض غري العريب، 

تعودوهنم عىل اللغة العربية!!
بالطبع؛ منظر مضحك.

فهذه املمرضة الفلبينية مثاًل؛ تتحدث اللغة الفلبينية، واإلنجليزية، وتأيت 
إلينا لنضيف هلا اللغة العربية.

حياولون  واملمرضات  املمرضني  من  عالية  نسب  هناك  هلل..  احلمد 
مرشفة،  نتائج  إىل  ويصلون  اإلنجليزية  اللغة  يف  أنفسهم  تطوير  جاهدين 
 )nursing not( بأعدادها ال تستطيع قراءة فئات ال يستهان  ولكن هناك 

»املالحظات التمريضية« التي كتبوها.
حروف مشبكة، وكلامت غريبة، وخلبطة عجيبة، ويف النهاية ال يريد أن 

يتعلم!!.
وتتقن  فلبينية  ممرضة  تأيت  أن  علينا  العيب  ملن  إنه  فمي؛  بملء  أقوهلا 

باللغة  التحدث  لغتنا، والكثري منا له سنني يعمل يف املستشفى وهو ال حيسن 
اإلنجليزية أكثر من مخس دقائق.

اللغة اإلنجليزية، حتى ولو كانت عىل  ال ترتدد يف االلتحاق بدورة يف 
حسابك اخلاص.
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اأحمل معك مفكرة )نوتة( خا�سة بك
يقال بأن سبب تسمية اإلنسان باإلنسان آتية من النسيان، فالنسيان طبيعة 

برشية ال يمكن التخلص منها.

جيبه  يف  مفكرة  محل  عىل  واملمرضات  املمرضني  من  عدد  حيرص  لذا، 
لتدوين األشياء املهمة التي متر عليه.

هبا  حيتج  ما  غالًبا  التي  النسيان  مشكلة  أمام  الطريق  يقطع  هبذا  وهو 
املمرضون وغريهم عند عدم إنجاز األعامل.

وتعد املفكرة مفيدة سواًء يف جمال العمل أو يف سائر شؤون احلياة.
من  الضياع  من  األوقات  من  الكثري  حفظ  يف  وتساعد  تساهم  أهنا  كام 

خالل تذكريك بام نسيته بدالً من الرجوع إىل نفس العمل ألدائه أكثر من مرة.

محلك ملفكرة يف جيبك دليل عىل حرصك واهتاممك.

ارفع اإجازتك مبكًرا
تعد مسألة املوافقة عىل اإلجازة بالنسبة للممرض واملمرضة مشكلة يف 

كثري من األحيان.
فمسألة تغطية العمل، وظروف ومصلحة العمل متنع كثرًيا من املمرضني 

واملمرضات من التمتع بإجازهتم يف وقتها املطلوب.
لذا، عىل املمرض واملمرضة أن يكونا ذكيني.

فمتى قررا موعد إجازة بادرا برفع الطلب، وأخذا صورة منه، ولو كان 
الطلب بعد عدة أشهر.

قد تقولون: وملاذا كل هذه الرسعة؟!
أقول: هناك مواعيد مهمة جًدا، قد يصاب املمرض أو املمرضة بصدمة 

نفسية يف حال تم رفض طلب اإلجازة يف ذلك التوقيت.
يمكن  ال  خاصة  وحاالت  سفر،  وحجوزات  زواج،  مواعيد  فهناك 

تأجيلها.
فمن أين تأيت بإدارة تقدر حق املمرضة واملمرض يف أي وقت؟!
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احلل إًذا؛ هو حتديد مواعيد اإلجازات املهمة يف وقت مبكر حتى تدفع 
شك رفض اإلجازة بيقني قبوهلا، واألهم هو أن حتتفظ بصورة من قرار قبول 

إجازتك.

اإلجازة حق من حقوقك يف الوقت الذي تريده؛ ولكن حتتاج إىل اهتامم 
خاص منك ومتابعة.

 

املالحظات التمري�سية، وال�سجالت الطبية؛ 
حماميان للدفاع عنك!!

قد يتعرض املمرض أو املمرضة يف حياهتام املهنية إىل العديد من ألوان 
وأصناف التهم والقضايا.

فهذا مريض ينكر إعطاءه الدواء.

وذاك مراجع يشتكي من التأخري.
والثالث يرفع خطاًبا باإلمهال.

والرابع ينكر جتديد وتغيري األدوات الطبية.
كل هذه األمور واألحداث ما هي إال وجبة لذيذة عىل ألسنة كثري من 

املرىض واملراجعني - إال من رحم ريب - .

لرمي  إال  املستشفى  إىل  يدخل  مل  املراجعني  بعض  أن  أشعر  لألسف؛ 
التهم، والرصاخ، والتجني عىل املمرض أو املمرضة.

لذا، نحتاج إىل حماٍم للدفاع عن املمرض واملمرضة!!.
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مالحظات،  من  املرىض  ملفات  يف  املمرض  يكتبه  ما  هو  املحامي  هذا 
وتواقيع عىل كل املهارات التي يقدمها للمرىض.

فإن أعطيت دواء فوقع يف نموذج األدوية بالساعة والدقيقة.
وإن بدلت القسطرة الوريدية )الكانيوال( فاكتب هذا يف ملف املريض، 

ودون ذلك عىل الرشيط الالصق الذي تثبت به القسطرة والوريدية.
وإن خرج املريض ولو خلمس دقائق فاكتب ذلك يف ملفه.

حتى لو قلمت أظافر مريض كبري يف السن، فاكتب ذلك يف ملفه.

وبالنسبة ملمريض وممرضات مراكز الرعاية األولية؛ فلدهيم السجالت 
الطبية املخصصة لكل عيادة.

فأي مريض يدخل أي عيادة تدون يف السجل مجيع بياناته، وما قدم له.

اخلالصة؛ أن املالحظات التمريضية، والسجالت الطبية مها من يشفعان 
ويدافعان عنك عند حدوث أي مشكلة، مع أي مريض.

فإن أمهلت هذه النصيحة فال تلومن إال نفسك.

دائاًم التوثيق حيفظ احلقوق، وحيمي من كثري من األمور.

 

احتفظ ب�سورة من معامالتك
تضييع األوراق واملعامالت أكثر ما تشتهر به مكاتب شؤون املوظفني.

وحتى ال تقع يف ورطات املعامالت الضائعة، واألوراق املفقودة؛ ضع 
لديك ملًفا يف املنزل حتتفظ فيه بصور ونسخ من أهم معامالتك.

مثاًل: اإلجازات؛ احتفظ بصورة من قراراهتا.

الدورات؛ احتفظ بصورة منها.

طلبات البدل أو النقل؛ احتفظ بصورة منها.

وال تستغربوا إن قلت لكم بأن ملفات بأكملها ضاعت ومل يعثر عليها، 

وتم إعادهتا من جديد.

لذا.. كن شديد احلرص عىل معامالتك وأوراقك، واحتفظ بصور منها 
يف ملف باملنزل.
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احلامية  هي  وكانت  املوظفني،  بعض  هبا  أحتفظ  التي  الصور  أكثر  ما 
ملعامالهتم بعد اهلل تعاىل من الضياع.

ل تكن ف�سولًيا 
هناك عينة من الفضوليني يعيشون بيننا يف املستشفيات ومراكز الرعاية 

األولية.
التدخل  وحماولة  األخرى،  األقسام  عىل  التطفل  هي  صفاهتم؛  أبرز 

والسؤال عن كل يشء.
َمن ِمن املمرضني يف إجازة؟ ومتى تنتهي؟ وكيف بدأت؟

ثم السؤال عن بدل رزقك اهلل به؟ كم هو؟ وكيف حصلت عليه؟
نوعية  عن  حتى  ربام  بل  والقسم؛  واملمرضني  املرىض  عن  السؤال  ثم 

وجبة اإلفطار التي تناولتاها!!

فضول زائد ال داعي له بأي حاٍل من األحوال.
يشعرك هذا النوع من الفضوليني وكأنك يف جلسة حتقيق عند احلديث 

معه.
لذا.. نصيحة؛ ال تكن فضوليا أبًدا، وابتعد عن الفضوليني.
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  من تدخل فيام ال يعنيه ... سمع ما ال يرضيه.

 
اأظافرك .. حتتاج اإىل تقليم

من املظاهر السلبية التي تظهر عىل املمرضات أكثر من املمرضني؛ تلك 
األظافر الطويلة التي حتولت إىل خمالب طويلة.

قد تكون ظاهرة نسائية عموًما، وليست خمتصة باملمرضات؛ ولكن ما 
هيمنا هنا هن املمرضات.

البكرتيا،  من  جمموعات  أيدمها  عىل  متر  املمرض  وكذلك  فاملمرضة 
وطوائف من الفريوسات، فإن أعجبتها كهوف املخالب املقوسة، استوطنت 
املمرضة.. وهنا  أو  للممرض  الفريوسة  البكتريية وربام  العدوى  ونقلت  فيها 

تكون الكارثة!!

لذا؛ يعترب قص األظافر خط محاية مهم ورضوري لكل ممرض وممرضة 
هيمهام صحتهام، فضاًل عن أن تعامل املمرض واملمرضة مع األهل يف املنزل قد 

يعرضهم خلطر اإلصابة بالعدوى أيًضا.

فنصيحتي لكل ممرض وممرضة أال هيمل تقليم أظافره كل أسبوع عىل 
أقل تقدير.
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تقليم األظافر من خصال الفطرة، وهي مجال وصحة، وقبل ذلك أجر 
ومثوبة إن احتسبنا ذلك عند اهلل - عز وجل - .

تقيد بالدقيقة والثانية 
حتتاج مهنة التمريض إىل انضباط عجيب قد يكون بالدقيقة والثانية.

واإلبالغ  للعمليات،  املرىض  وإرسال  الدواء،  إعطاء  مواعيد  فلدينا 
باحلاالت احلرجة وغريها.

كل هذه األمور حتتاج إىل تقيد بالدقيقة.

فأذكر أن أحد املمرضني أعطى حقنة خمدرة مرصوفة ملريض ولكن بعد 
ساعتني من موعد إعطائها؛ فرفض الطبيب التوقيع عىل ورقة استبدال األمبولة 
املخدرة، ودخل يف مشكلة كان باإلمكان تاليف حدوثها لو تقيد بوقت اإلعطاء.

لذا، تقيد بمواعيد األدوية، والعمليات، وسائر اإلجراءات التمريضية 
يف وقتها املحدد.

وإن حدث وكان هناك تضارًبا يف موعدين بوقٍت واحد؛ فابدأ باألهم.
مثاًل: عمل ختطيط قلب أم سحب دم؟

بالتأكيد؛ نبدأ بعمل ختطيط القلب ثم سحب الدم؛ ألنك قد تكتشف 
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جلطة أو عالمة خطرة تظهرها نتيجة التخطيط.
وهنا تربز أمهية الدقائق باحلفاظ عىل أرواح املرىض.

املهارات  تنفيذ  عىل  حرصك  عند  النفيس  الضغط  من  بنوع  تشعر  قد 
املطلوبة يف ساعتها املطلوبة، ولكن مع استمرارك عىل ذلك تتحول مسألة التقيد 
بالوقت لتنفيذ املهارات إىل راحة نفسية ال تشعر هبا إال عند إنجاز املهارات يف 

وقتها الصحيح.

 

نظافة الق�سم من نظافة ممر�سيه وممر�ساته.. 
والعك�ض �سحيح

أقسام املستشفيات ونظافتها مأساة يندى هلا اجلبني!! 
فقد شاهدت قساًم يعيش فيها النمل بكل حرية.

يف املستودع اخلاص بالقسم..
يف دورات املياه..

حتت األرسة..
النمل فيه هو سيد املوقف..

وامللصقات  اجلدارية،  باللوحات  تتزين  أقساًما  شاهدت  املقابل؛  ويف 
التوعوية، وتنتعش بالروائح الزكية.

واحلالة أيًضا تنطبق عىل عيادات مراكز الرعاية األولية.
فهل هتمك أهيا املمرض نظافة قسمك وعيادتك؟

وهل هتمِك أيتها املمرضة نظافة قسمِك وعيادتِك؟
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قد يقول قائل: وهل أنا عامل نظافة أم ممرض؟ النظافة مسؤولية رشكة 
النظافة وعامهلا.

هذا الكالم صحيح ولكن؛ هل نصمت وهنمل نظافة القسم إن أمهلت 
رشكة النظافة عملها ودورها؟

ال.. فكل ما أريده منك أخي املمرض، وأختي املمرضة، إن شعرت بأن 
مستودع القسم بحاجة إىل غسيل أن تتربع فقط بإحضار عامل النظافة وتدعهم 

خيرجون األدوات كلها من املستودع، ثم يغسل بالكامل.
فقط؛ هذا كل ما أريده منك؛ أن ترشف عليهم.

ما  تنظيف  منهم  واطلب  وأحرضهم،  اجتهد  قسمك،  بقية  يف  وهكذا 
حيتاج إىل تنظيف.

نحتاج إىل حس تطوعي للشعور بالوالء للمكان الذي نعمل فيه.

 

اقراأ اأيها املمر�ض
بأن )95%( من املمرضني واملمرضات ال يعرفون  لألسف أكاد أجزم 

وال يدركون أمهية القراءة فضاًل عن االلتزام هبا.

اقرأ.. أول كلمة نزلت من السامء إىل األرض.
ال تعلم، وال سافر، وال شاهد؛ بل اقرأ.

القراءة لإلنسان كاملاء للسمكة ال يمكن أن حييا حياة كريمة بدوهنا.
الدين نتعلمه بالقراءة.

والصحة بالقراءة.
والثقافة بالقراءة.

كل يشء من حولك ال حيفظه كتاب مصريه الضياع والنسيان.

وأذكر هنا كلمة للدكتور/ عيل الغامدي )مدير صحة بتبوك »سابًقا«( 
- حفظه اهلل - قاهلا يف اليوم العاملي للتمريض عام )١43١هـ( وهي:

»الطبيب الذي ال يقرأ كل يوم طبيب فاشل، واملمرض الذي ال يقرأ كل 
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يوم ممرض فاشل، ونعوذ باهلل من الفشل«.

فلامذا ال تقرأ أهيا املمرض؟
وملاذا ال تقرئني أيتها املمرضة؟

 .. الثقافة   .. االجتامع   .. الدين   .. التمريض   .. يشء  كل  يف  اقرؤوا 
املعلومات .. اقرؤوا لتعيشوا بعقٍل جديد، وفكر منري، وعلم غزير.

القراءة كنز ونور وسعادة؛ فال تضيعوها، وال هتملوها، بل خذوها بقوة 
ومهة ونشاط.

ٍةڇ ]مريم: ١2[. قال تعاىل: ڇَيا حَيَْيى ُخِذ اْلكَِتاَب بُِقوَّ

 

اإن غلبتك الدموع
البكاء ليس دائاًم دليل ضعف، وال حتى دليل جبن أو خور؛ بل هو ربام 
أو  غريه،  عىل  وقع  ظلم  عن  اإلنسان  ذلك  رىض  عدم  عن  يعرب  سامي  معنى 

إمهال تسبب يف إعاقة، أو ما إىل ذلك من املناظر املحزنة.
األخرية،  األنفاس  ابنها  يلفظ  أًما  أشاهد  وأنا  أبكي  ال  ملاذا  ولكن؛ 

والنبضات الوداعية ثم يموت أمامها.
نعم؛ فلتخرجي يا دمعتي.

وملاذا ال أبكي وأنا أسمع هذه القصة.
يقول يل أحد زمالئي املمرضني: 

نومت يف القسم خادمة أندونسية مريضة بالقلب، فكنت آتيها فترشح يل 
أنه باألمس أراد الشيطان أن يأخذ قلبها، ثم يتوقف قلبها أثناء الرشح، وبعد 

عملية االنتعاش تعود هلا احلياة.
األخرية  املرة  يف  و  مرات،  ثالث  احلالة  نفس  هلا  تكررت  زمييل  يقول 

توفيت.
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فعرفت أن من أراد أخذ قلبها هو ملك املوت أتى لقبض روحها وهي 
تراه؛ ولكن ال تعرفه.

وتريدونني أال أبكي.

فتصبح  بالدموع،  عيني  متتلئ  حتى  دمعتي  فيها  حبست  مرة  كم  آه.. 
كاجلمرة.

آه.. كم مرة حاولت حبس دمعتي فقط إىل حني وضع رأيس عىل وسادة 
النوم؛ فام أمجل الدموع عند خروجها وأنت عىل فراش النوم.

مقطًعا  واملرىض  واحلاالت  املواقف  وتتذكر  الوسادة  تضع رأسك عىل 
وأعلن  القسوة،  نفسه  عىل  أبى  قلب  من  تبكي  ثم  لقطة،  ولقطة  مقطًعا، 

االستسالم لقطعة أسى ومنظر حزن.

 حاول حبس دموعك إىل ساعة وضع الرأس عىل الوسادة، ولكن احذر 
من حبس الدموع مطلًقا لئال يقسو قلبك.

 

زواج املمر�ض من املمر�سة؛ هل هو حرام؟!!
مع أن جمتمعنا إسالمي إال أنه ولألسف يمتلئ باملتناقضات، وذلك ألننا 

ال نطبق التعاليم اإلسالمية، بل األمزجة والعادات البالية.
فزواج املعلم من املعلمة.. مقبول )١00%(

وزواج الطبيب من الطبيبة.. مقبول )١00%(
وزواج اإلداري من اإلدارية.. مقبول )١00%(

أما عندما تقول:
زواج املمرض من املمرضة .. فهنا؟؟؟ »عالمات استفهام«

.. ملاذا؟
ال إجابة؛ بل إحالة إىل العادات البالية.

بيئة التمريض فيها اختالط ولكن أيًضا بنسب؛ فممرضة املركز الصحي 
نسبة اختالطها بالرجال )%0(.

فيها نسب االختالط؛  تقل  املستشفيات  النسائية يف  الداخلية  واألقسام 
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فقط ختتلط املمرضة فيها مع عدٍد حمدود من األطباء.
ثم ملاذا تتحمل املمرضة ذنب قرار مل تتخذه؟

هل هي من قرر االختالط باملستشفيات؟
راتب لوجدت  بنصف  أقيم مستشفى غري خمتلط  فلو  ال.. وألف ال.. 

املمرضات هيرعن إليه، ويتمسكن فيه.

لذا؛ أقول لكل ممرض.. أن يرزقك اهلل بممرضة حنونة عطوفة وتعمالن 
مًعا يف مدينة واحدة، خري لك من معلمة متعينة يف قرية نائية ال تعلم متى تعود.

التوافق الوظيفي يساعد عىل االستقرار الزوجي.

 

حدث عائلتك باأفراحك واأخف همومك

التمريض كتاب مفتوح ميلء بالقصص، وفيلم طويل ميلء باللقطات، 
وألبوم صور ميلء بالصفحات.

فأي قصة ختتار لعائلتك؟
وأي لقطة هتدهيا لزوجتك؟

وأي صورة يشاهدها أطفالك؟

إياك أن يكون منزلك مستشفى عام، أو مركز رعاية مصغر، تنقل فيه 
وعائلتك  زوجتك  وأبصار  مسامع  أمام  واللقطات  والصور  القصص  أسوأ 

وأبنائك.
قد نحتاج إىل التنفيس عام يف قلوبنا من مهوم وجروح ولكن؛ ليس من 
عند  الباقي  ونفس  كتامنه،  تستطيع  ما  اكتم  بل  منك،  هذا  يتكرر  أن  احلكمة 

زمالئك اخلاصني من نفس املهنة.

لذا، ادخل إىل منزلك مبتساًم وإن كان قلبك يتقطع من الداخل أمًلا، فأن 
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يتقطع قلبك أنت ُحزًنا؛ أهون من أن حتزن العائلة بأكملها حلزنك.

نقل مهوم املنزل إىل العمل يساهم يف عدم استقرار عملك، وأيًضا نقل 
مهوم العمل إىل املنزل يساهم يف عدم استقرار منزلك.

لذا .. ال حتمل منزلك إىل عملك، وال حتمل عملك إىل منزلك؛ بل دع 
كُل يشٍء يف موضعه.

 

ا�سرحي عملك قبل الزواج
تعاين الكثري من املمرضات من عدم فهم زوجها لطبيعة عملها.

فالزوج يعلم بأن الزوجة املتقدم إىل خطبتها تعمل ممرضة يف مستشفى 
املناوبات  عىل  دوراهنا  يعني  املستشفى  يف  املمرضة  عمل  بأن  يعلم  ال  ولكن؛ 

صباح.. عرص.. وربام ليل.
وكذلك عدم استقرار يومي اإلجازة األسبوعي.

فقد يكونا اجلمعة والسبت، أو األحد واالثنني.. وهكذا، ال استقرار يف 
الدوام.

فإن مل يتفهم الزوج طبيعة عمل زوجته املمرضة قد ال حيدث استقرار يف 
الزواج، وبالتايل يصاب املنزل هبزة أرضية قد حتدث له انفصاالً.

لذا، ارشحي خلطيبك طبيعة عملك إما عن طريق رسالة خطية ترسلينها  
له عرب وليك الرشعي.

وإما عن طريق مكاملة هاتفية بحضور وليك الرشعي )قد أجاز املكاملة 
الويل  بعد اخلطبة عند الرضورة الشيخ عبد اهلل املطلق - حفظه اهلل - ، بعلم 
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الرشعي، وبضوابط(.

املهم؛ أن يكون زوجك يف املستقبل عىل أتم استعداد لقبول عملك بكل 
ظروفه، لكي ال تتكرر معِك مآيس الكثري من املمرضات املتزوجات.

هذا يطلب منها الفصل.
وهذا يلح عليها بالنقل ملكان آخر.

والثالث يزهدها بالوظيفة.
والرابع يشك فيها.

واخلامس يتدخل يف قسمها وعيادهتا التي تعمل فيها.

لذا، ارشحي عملِك أيتها املمرضة رشًحا وافًيا بال نقصان، وضعي عليه 
رشوًطا يف العقد تلزمه بقبول عملِك بطبيعته وعدم تدخله فيه.

 هذا الكالم ينطبق أيًضا عىل املمرض؛ أيًضا ينبغي عليه أن يرشح طبيعة 
عمله لزوجته قبل الزواج.

 

لين�سرنك اهلل ولو بعد حني
تعترب اللجنة القانونية يف مديريات الشؤون الصحية هي آخر حمطة تقريًبا 

يقف عندها )99%( من املمرضني واملمرضات.
فإن أنصفتهم كان هبا، وإن مل تنصفهم خبؤوا شكاوهيم يف صدورهم، 

ورفعوا أيدهيم إىل خالقهم.

ولكن واهلل.. رأيت النرص ألمثال هؤالء املمرضني يف كثري من املواقف.
فكم من مدير أعفي من منصبه وأعيد إىل عيادته مع ممرض كان باألمس 

هو مديًرا عليه، واليوم زميل عمل له، بسبب دعوة مظلوم.
إىل مقر عمل  بسببها  نقل  أو ممرضة آلخر  لفقها ممرض  وكم من هتمة 
آخر، وما هي إال أيام أو شهور حتى ينقل ذلك الظامل إىل مكان أبعد من مكان 

ذلك املظلوم.

فو اهلل.. لينرصنك اهلل ولو بعد حني.
اصرب واحتسب األجر وانتظر الثواب.
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تعاىل هو من  اهلل  أمره إىل  اترك  الظامل،  حاول أال حتمل احلقد حتى مع 
سينرصك.

قد نتوقع بأن املوظف الصامت بعيد عن النرص، ولكن ثق متاًما بأن دعوة 
املظلوم ليس بينها وبني اهلل حجاب؛ فاحذر من أن ُترفع.

 

هل تريد اأن ت�سبح مغروًرا؟
هذه وصفة سحرية جتعلك مغروًرا بني الناس: 

* فتش عن مديح الناس؛ فهذا يشعرك أنك رجل عظيم يستحق هذا 
املديح، ويشعرك أنك خري من اآلخرين.

* حاول تغيري أناس ليكونوا مثلك؛ فأنت خري منهم.
* افرح عند فشل اآلخرين؛ ففشلهم يبدي نجاحك وتفوقك عليهم.

* إذا وجه إليك أحدهم النقد، فابذل جهدك يف الدفاع عن نفسك؛ فمن 
هؤالء الذين ينتقدونك؟! وبأي حق يفعلون ذلك؟! أال يعلمون من أنت؟!.

* إذا قابلت أحًدا؛ فركز عىل األمور التي تتفوق فيها عليه، وركز عىل 
نقاط ضعفه، حتى تشعر أنك خري منه.

* قاطع حديث الناس؛ فام تقوله أهم بكثري من الذي عند غريك.
املستشفى يدور حولك وحول أحاديثك؛ فال تنس  حاول أن جتعل   *

أنك خري املوجودين.
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أسألك أنت؛ أتريد أن تكون هذا اإلنسان املغرور؟! 
أتريد أن تلقى اهلل تعاىل بمثل هذه األخالق وهذا السلوك؟! 

عىل  ك  تكربُّ عن  غرورك،  عن  يسألك  عندما  العاملني  لربِّ  تقول  ماذا 
الناس؟!.

أمل يقل اهلل تعاىل: چ ۆۆۈۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅچ ] النجم: 32[؟!.
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قال الرجل: َهَلَك الناس؛ فهو أهلكم« رواه 

مسلم.

يقول اإلمام النووي: »وهذا النهي ملن قال ذلك عجًبا بنفسه، وتصاغًرا 
للناس، وارتفاًعا عليهم؛ فهذا هو احلرام. وأما من قاله ملا يرى يف الناس من 

ًنا عليهم وعىل الدين؛ فال بأس به«.  نقص يف أمر دينهم، وقاله حتزُّ
وأوىص احلسن البرصي أحد طالبه قائاًل: »يا بني خذ هذه البطاقة فهي 
خري لك من ألف كتاب، وال تغرت بمكان صالح؛ فال مكان أفضل من اجلنة، 
ولقد لقى فيها أبونا آدم ما لقي، وال تغرت بكثرة العبادة؛ فانظر ما لقي إبليس 
فال  الصاحلني؛  برؤية  تغرت  العبادة، وال  بعدما مكث يف  تعاىل  عند عصيانه هلل 
شخص أعظم من حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ينتفع به الكفار واملنافقون، وال تغرت بكثرة 

العلم؛ فإن العلم إذا مل يقرتن باإليامن مل يوصل صاحبه إىل اجلنة«.
يقول سفيان بن عيينة: »من كانت معصيته يف الشهوة؛ فارج له من اهلل 
املغفرة، ومن كانت معصيته يف الكرب؛ فاخش عليه؛ فإن آدم عىص مشتهًيا فُغِفَر 

له، وإبليس عىص متكرًبا فُلِعَن«.

مهنة التمريض أكرب مقربة للغرور، والكرب، والطغيان؛ إال أهنا ما زالت 
بحاجة إىل مزيد من احُلفر لدفن املزيد من الغرور الذي مل تروضه مناظر الرمحة، 

والرأفة، واإلنسانية التي رآها ويراها كل من له ذرة عالقة بمهنة التمريض.
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ل يحمل احلقد من تعلو به الرتب
يا بؤس إنسان ويلَّ عىل منصب وأصبح مستودع أحقاد؛ هذا يعطى لفت 

نظر ألنه تلفظ عيل.
وذاك يمنح إنذاًرا؛ لعدم احرتامه قرارايت.

والثالث ينقل؛ ألنه ال يقف عند دخويل القسم.
والرابع خيصم من راتبه؛ ألنه استهرت بإداريت.

يف  يتقوقع  والتطوير  بالتجديد  ينشغل  أن  من  فبدالً  أحقاد..  يف  أحقاد 
قوقعة األحقاد وردات االعتبار.

يروى أنه يف األيام األوىل لتويل حممد الفاتح )رمحه اهلل( اخلالفة بعد موت 
أبيه، ثارت املشكالت يف وجهه، وكان صغري السن، مل يتجاوز الثالثة والعرشين 

من عمره، وظن الناس أهنم يستطيعون التالعب به. 
فبدأ الوالة يف إثارة املشكالت رغبة يف االستقالل، فكانوا جيسون النبض 
لريوا قدرة اخلليفة اجلديد عىل ضبط األمور. وبدأ جريان الدولة وأعدائها يف 
اخلارج يثريون الزوابع لريون إن كان قد حان الوقت ليقتطعوا بعض األجزاء 

من الدولة العثامنية ويضموها إىل دوهلم أم ال. 
وبعض املشكالت أثارها ضعاف النفوس ممن يرغبون يف احلصول عىل 

عطايا ومنح السلطان، وغريها الكثري.

إحدى  ويف  باستمرار،  وزيره  مع  املسائل  هذه  يناقش  السلطان  وكان 
تلو  واحدة  معاجلتها  يف  السلطان  عىل  الوزير  اقرتح  احلامية  النقاش  جلسات 

األخرى.
سأقيض  وهل  قال:  والعجب،  القوة  شديدة  كلمة  السلطان  قال  هنا 
الذي  احلصن  القسطنطينية،  خرائط  أعطوين  املشكالت،  حل  يف  كله  عمري 
قهر كثري من امللوك والسالطني، وبدأ بالفعل يف جتهيز األمة هلذه الغاية النبيلة، 

وحتقق احللم، وتبخرت مشكالته اآلنية أمام تيار عزمه وهدفه الكبري.

ومن هذا املوقف نتعلم أن اهلدف الكبري يقيض عىل املشكالت الصغرية، 
النبيلة تستحق ترهات األيام، والعظمة جتلب معها جيًشا يأرس دناءة  والغاية 

اهلمة، وصغر الطموح، ومشكالت احلياة العادية.

وهذه سنية كونية، فبقدر الطموح هيب اهلل القوة والقدرة، فإذا ما ارتىض 
املرء منا لنفسه أن يكون كبرًيا فسيهب اهلل له عزيمة األبطال، وقوة البواسل، 

وسُتسحق املصاعب التافهة من تلقاء نفسها حتت قدم مهته العالية.
أما الغارق يف السفاسف واألحقاد؛ فهمته مهة فأر، يضج نومه صدى 

هنا، أو طرقة هناك، وتأرسه مصيدة تافه حتوي قطعة جبن فاسدة .
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حاولت تصفية قلبك من األحقاد كل يوم؛ فاألحقاد نار تأكل قلبك، 
وحترق حلمك، وإن كانت بال دخان.

ل تخف من ركلة اجلزاء؛ بل ا�ستعد لها 
أحياًنا ُتطلب منا أشياء مفاجئة فوق طاقتنا فنخاف منها مع أنه يمكن 

التغلب عليها.
فمثاًل: بدالً من أن تستلم مخسة مرىض، قد يغيب أحد زمالئك فتستلم 

نصيبه ليصل نصيبك إىل عرشة مرىض.
فهنا ال داعي للهرب؛ فاحلالة ليست دائمة؛ بل هي أشبه برضبة جزاء 

وقعت نتيجة خطأ غري مقصود.

لذا.. استعد الستقبال هذا العدد، وهيئ نفسك  قبل أي يشء آخر لتقبل 
الواقع.

عدد  كثرة  من  املمرضني  بعض  تذمر  من  وسمعت  رأيت  ما  كثرًيا 
احلاالت التي يستلموهنا، وكثرة املهارات التي يطبقوهنا ومكتب التمريض قد 

يكون لديه عذر؛ فمن أين يأيت بممرضني وممرضات جدد؟!

لذا.. استعد إن غاب زميلك.
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استعد إن كثر عدد املرىض.
استعد إن ُطلب منك تغطية قسم آخر.

إن رأيت أحد زمالئك يف قسم أو عيادة بحاجة إىل مساعدة فال تبخل 
بمساعدته إن سمح لك الوقت؛ فهذا دليل عىل خلق نبيل تتمتع به.

 

املمر�سون واملمر�سات .. دعاة ووعاظ
كثري من املواقف اإليامنية واملثرية للرمحة نعاينها نحن املمرضني وكذلك 

املمرضات يف مرافقنا الصحية.
أذكر أنني شاهدت أحد األطفال يف قسم الباطنية بمستشفى امللك خالد 

بتبوك.

طفل صغري منوم عىل الرسير ولكن؛ دائاًم يتعمد أن ينام وهو عاكف ظهره 
ووجه إىل األسفل باجتاه قدميه؛ فأحاول رده لكي ينام بالطريقة الصحيحة.

ومع كثرة املرىض يف القسم؛ مل أسأل عن حالته. 
إىل أن وجدت بأن لدي متسع من الوقت فجلست معه.

يف البداية سألته.

كيف حالك يا بطل.
رد .. حايل .. حايل .. لست بخري.

فقلت: ال .. ال تقل هذا.. قل احلمد هلل.
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فقال: وملاذا أمحد اهلل .. أنا لست بخري )والعياذ باهلل(.
فقلت احلمد هلل .. ها أنت بصحة وعافية.

فقال: ال؛ بل أنا مصاب بمرض الفشل الكلوي.
فقلت: ال حول وال قوة إال باهلل .. لكن قل احلمد هلل.

فقال وملاذا؟! فأنا لست بخري.
فقلت: ها أنت حترك يديك .. قل احلمد هلل؟

لرتكيب قسطرة  يدي  إىل عملية يف  بحاجة  اآلن  فأنا   .. .. ال  فقال: ال 
الغسيل الكلوي؛ ألن مكان الغسيل األول بحاجة إىل تغيري.

فقلت: سهلة .. بإذن اهلل جترى لك العملية وتنجح وأنت بخري اآلن.
فقال: ال .. لست بخري، ألن العملية أجريت ولكن فشلت.

للغسيل؛  آخر  مكان  إلجياد  يدي  يف  أخرى  عملية  أجريت   .. وأيًضا 
ولكن أيًضا فشلت.

وبقيت يل عملية أخرية .. إن فشلت قطعوا يدي، وبدؤوا باليد األخرى 
.. أنا لست بخري.

 .. املريض  الطفل  هذا  مع  املوضوع  تغيري  حاولت  الكالم  هذا  بعد 
فسألته: بصف كم يا بطل؟

فقال يل: أنا ما دخلت املدرسة.
فقلت ملاذا؟

فقال: اهلل خلقني معاق .. ال أقدر أن أميش.

فكشفت عن قدماه فإذا هو حًقا .. معاق ال يستطيع امليش.
فدمعت عيناي .. وقلت له: قل احلمد هلل .. احلمد هلل.

فقال: ال .. ملاذا احلمد هلل .. أنا لست بخري.
الطفل  هذا  حال  عىل  دموعي  أمسح  املريض  عند  من  غادرت  عندها 

الذي أجزم بأنه ال يعلم خطورة عدم شكره هلل عىل كل حال.
لكن، تذكروا حاله .. وقولوا: احلمد هلل.

طفل ..
ومصاب بفشل كلوي ..

ومعاق ال يستطيع احلركة ..
ال يستطيع الدراسة ..

معرض ألن تبرت يده يف حال فشل العملية الثالثة ملحاولة ربط الرشيان 
بالوريد.

مع كل هذه األمور التي ال يصرب عليها إال مؤمن باهلل إيامًنا حقيقًيا .. 
شاهدت والد هذا املريض مع أحد موظفي البنوك يدخل إىل القسم ويتجه إىل 

ابنه املريض مع موظف البنك ليقوم املوظف بفتح حساب البنه املريض.
حينها تذكرت حال هذا املريض، وتدهور صحته؛ بل وصوهلا ملرحلة 
خطرية، ومع ذلك .. عند والد هذا املريض أمل .. أمل باهلل؛ بأن يصبح هذا 

االبن رجاًل يف املستقبل.
يقف عند الرصاف اآليل ويسحب نقوًدا بمفرده ..
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يدرس من أول حتى األخري ..
يتزوج ..

يبني أرسة ..
فهذا أب .. حيلم بمستقبل سعيد البنه؛ فهل هو خمطئ؟!..

آه .. ما أضيق العيش لوال فسحة األمل.

بنعمه،  والتذكري  اهلل،  إىل  الدعوة  يف  القصص  هذه  استغالل  تستطيع 
وكذلك يمكنك إيصاهلا إىل الوعاظ واملشايخ ليحدثوا هبا العامة.

 

تغن بكلمات لطيفة
من الفوائد التي استفدهتا من املمرضة الفلبينية؛ حماولتها ختفيف ضغط 

العمل، وجوه املرهق، عن طريق متتامت لكلامت لطيفة.
فتشعر  الغرف؛  وبني  القسم،  داخل  ترددها  نغمة  وتارة  أنشودة،  تارة 

وكأنك يف حديقة تسمع فيها تغريد البالبل.
وقد جربت هذه احلركات اللطيفة فشعرت وكأنني أسعد إنسان يف هذه 

الدنيا، وإن كانت احلقيقة هي أنني مضغوط يف ِقدر املرىض.
مباًحا، ويف  األمر  دام  ما  نفسياتنا  ونروح عن  نخفف  بأن  بأس  لذا، ال 

حدود األدب.

احرص عىل عدم إزعاج املرىض، وخفض صوتك بتمتامتك، وأيًضا ال خترجها إذا 
كان بجوارك شخص يكتب؛ ألنك ستسبب له رشوًدا يف الذهن ال يستطيع معه الكتابة.

وال تنسى اإلكثار من االستغفار وذكر اهلل يف كل حني.
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�سمعتك كنز ل يقدر بثمن
الذي  الصحي  املرفق  يف  خرب  أي  النتشار  كافية  أقل؛  أو  واحدة  دقيقة 

تعمل فيه.

لذا، علينا كعاملني وعامالت يف املرافق الصحية من ممرضني وممرضات 
أن نحرص عىل عدم إفشاء أي رس أو قضية ختصنا ولو ألقرب قريب.

إلعادة  داعي  فال  املستشفى  مدير  وبني  بينك  خالف  حدث  إن  فمثاًل؛ 
رسده بتفاصيله لزمالء القسم، ألنه سيعم ال حمالة جلميع األقسام.

وحتى أرسار وأخبار القسم الواحد، أو العيادة الواحدة، حاول كتمها 
قسمك  سمعة  أو  سمعتك  تشوهت  سيًئا  اخلرب  كان  إن  ألنه  نرشها،  وعدم 
حاسد  أذن  إىل  اخلرب  ذلك  وصل  فربام  ومناسبة؛  خرًيا  كان  وإن  وعيادتك، 

فيفسد عليك فرحتك.

لذا، احرص عىل سمعتك وخصوًصا »املمرضات«؛ فأي كلمة أو مزحة 
فترسي  احلياء  قلة  قبيل  من  أهنا  عىل  تفرس  قد  ممرض  أي  أمام  منها  خترج  قد 

شائعة عنها وهي من أطهر املمرضات.

وهنا.. أؤكد عىل رضورة البعد عن املزاح والضحك من قبل املمرضات 
مع أي ممرض أو طبيب، واألفضل هلن أن يكون مزاحهن حمصوًرا يف أقسامهن، 

وبالتحديد يف غرفة التمريض املوجودة يف األقسام.

إذا أحسست بأن سمعتك يف املرفق الصحي الذي تعمل فيه سيئة فربام 
تبذل  أن  بعد  ولكن  فيه؛  تعمل  آخر  صحي  مرفق  عن  البحث  األفضل  من 

قصارى جهدك لتحسينها.
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 خذ من الطبيب الطب.. 
ومن ال�سيديل ال�سيدلة

أسعد كثرًيا عندما أشاهد ممرًضا يف صورة طبيب!! كيف؟
جتده يعرف ما يريده الطبيب من دون أن يتكلم، وما ذاك إال ألنه طور 
إىل  يرتقي  مستواه  جعلت  التي  املهارات  من  العديد  اكتساب  وحاول  نفسه، 

أعىل عليني.

وهنا أوجه رسالتي إىل مجيع زمالئي يف مهنة التمريض فأقول:
أضفت  مهاراتك  وال  طورهتا،  معلوماتك  ال  جامد  وأنت  متى  إىل 

عليها؟!
مثل؛  اليسرية  التحاليل  إجراء  كيفية  عىل  وتعرف  املخترب  إىل  اذهب 

)البول، احلمل، الـ)C.B.C(، وغريها.
وجتول يف الصيدلية لتتعرف عىل أسامء األدوية، وأشكاهلا، وأنواعها.

واذهب إىل عيادة طبيب األمراض املزمنة وخذ منه معلومات عن ضغط 

يف  املنترشة  األمراض  من  وغريها  السكري،  مرض  من  الوقاية  وطرق  الدم، 
املجتمع.

وهكذا.. طور نفسك، وكن مثل النحلة ال تقع إال عىل الطيب والنافع، 
وبدالً من أن تنشغل مع زمالئك يف األقسام األخرى بالكالم والثرثرة.. 

ملاذا ال تنشغل بتبادل املعلومات واملهارات مع زمالئك.

              تعلم.. فليس املرء يولد عالـمـًا
                                      وليس أخو علٍم كمن هو جاهل
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كن ممر�ض العائلة
ألهالينا وأقاربنا حق علينا؛ فهل تواصلنا معهم؟!

برصاحة أغضب كثرًيا عندما أعلم بأن ألحد أقاريب عملية جراحية وأنا 
آخر من يعلم؛ بل ربام شاهدته يف املستشفى صدفة وال أعلم عن حالته الصحية 

شيًئا.

فهنا وقفة:
قد ال يكون ملعرفتي باحلالة أو العملية أي تأثري مبارش، لكن يكفى أنني 
أبذل ما أستطيع ولو بالوقوف جانبه، وتوصية زمالئي من األطباء واملمرضني 

عليه.

يستعني  أن  من  واحذر  املهمة،  األمور  يف  العائيل  اجلانب  تغفل  ال  لذا، 
قريبك بممرض آخر ال صلة له فيه وأنت تستطيع خدمته، وتقديم ما يريد.

قد يكون لصلة الرحم وضعفها يف املجتمع سبب؛ ولكن لتبحث عن 
احللول بدالً من االنشغال برتديد األخطاء.

لعائلتك وأقاربك؛ واحتسب أجر خدمتهم  النقال  حاول نرش هاتفك 
عىل اهلل سبحانه، وستكون شخًصا مهاًم وحمبوًبا يف العائلة بال شك.
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العاطفة.. اأخفها قلياًل
كثرًيا جًدا ما يكون للعاطفة بئر عميق يف مرافقنا الصحية وخصوًصا يف 

املستشفيات.
فمثاًل؛ مسألة العالج بأجر.

كثرًيا ما تستثار مشاعري عندما يرفض مريض زائدة دودية العملية ألنه 
ال يستطيع دفع تكاليفها.. وهنا قد يتعرض للوفاة.

أنت كممرض.. وأنِت كممرضة.. ال يشء يف أيديكام تقدمانه، ولكن 
حتى  أو  ورق،  بال  العملية  إدخاله  ملحاولة  الطبيب  ملهامجة  عواطفكام  تتحرك 

حذف نصف التكلفة.
وهذه العاطفة فطرة؛ ولكن يا ترى كم مريض سيثري مشاعركام من نفس 

هذه احلالة وغريها؟!

ال أدعو إىل قتل العاطفة فهي بحر هادئ نحتاج إىل الغطس فيه أحياًنا ولكن؛ 
حاوال إخفاءها قلياًل فربام وجد صاحب احلاجة أكثر من حل دون أن حيتاج إليكام.

العاطفة الغري منضبطة قد تدفعك إىل الوقوع يف مصيدة املسؤولية؛ لذا.. 
عليك أن تزن عواطفك بميزان العقل.
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احلب.. لي�ض مكانه امل�ست�سفى
خليط  يكون  قد  جنب؛  إىل  جنًبا  وممرضات  كممرضني  عملنا  بحكم 

احلب الرفيع وجود يف بعض األحيان.

وهنا.. قد يتحول األمر ويتطور إىل أمور ال حتمد عقباها؛ خيرس معها 
املمرض أو املمرضة سمعته، وهيبته، ورشفه، ووظيفته، فهل يستحق احلب منا 

كل هذه التضحية؟!

ڇ ې ې ې ىى ڇ  ] البقرة: ١89[.

إن أحببت ممرضة، وشعرت بميل إليها، ورغبت فيها؛ فاقرع باب وليها 
الرشعي واطلب الزواج.

أما الرسائل الغرامية، واملكاملات اهليامية، فكلها خزعبالت شهوانية ال 
مكان هلا يف قاموس املمرض املحرتم، واملمرضة املحرتمة.

وإن أحسست بأن وجودك يف ذلك القسم، أو تلك العيادة، قد يوقعك 
يف عالقة حمرمة ال حمالة؛ فارحل وغادر وابتعد حتى ال خترس دينك ورشفك يف 

ساعة شهوة تتحول بعد ذلك إىل ساعة ندم طوال العمر.

وقد  ولألسف،  انترشت  واملمرضات  املمرضني  بني  اخللوة  قصص 
سألت أحد أعضاء هيئة األمر باملعروف عن ذلك؛ فأكد يل خطورة الوضع.

فأال هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
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راقب وزنك
ال أشك أن ضغط العمل التمرييض البدين والنفيس قد يتسبب يف نقصان 

وزن املمرض واملمرضة.

فنجد ذلك املمرض حتول من صاحب جسم رشيق إىل عود صغري، كله 
بسبب ضغط العمل.

وأيًضا قد تتأثر حتى صحة املمرض ونفسيته.
فكم من ممرض خرج فيه الشيب وهو يف منتصف العرشينات.

وكم من ممرضة غزا شعرها املشيب بسبب املناظر املرعبة التي عاشتها 
مع خمتلف احلاالت يف املستشفى.

بسبب ضغط  النفيس  العالج  تعاطي  إىل  اضطر  قرأت عن ممرض  بل؛ 
العمل، وظروف أوقات دوامه.

وال أدري هل يالم املمرض واملمرضة عىل تدهور صحته، وقلت عنايته 
بنفسه، وهو أصاًل ليس مستقر؟!! 

ال إجازة مستقرة، وال دوام مستقر، وال حتى إدارة مستقرة.
لذا.. نحن نعيش يف هزات أرضية دائمة احلركة ونشطة.

أكثر من تناول اخلرضاوات والفواكه، واستمر عىل ذلك.
وحماولة  اإلرهاق،  بتجنب  احلمل؛  فرتة  يف  خاص  تنبيه  وللممرضات 
أخذ إجازة ولو من دون راتب بعد الشهر الثامن؛ حتى ال جتتمع عليها مشقة 

التمريض واحلمل.
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ا�ستعملي مرطًبا لليدين
وأيًضا  للجلد،  حكة  بكثرة  نستعملها  التي  الطبية  القفازات  تسبب 
جفاف، قد يتطور إىل أن يصبح جلد املمرض الشاب كأنه جلد رجل كبري يف 

السن؛ والكالم ينطبق أيًضا عىل املمرضات.

وقد رأيت بعض احلاالت.

لذا، انزع القفاز فوًرا بعد االنتهاء منه، وال حتاول السري فيه، أو إبقاءه 
عند عدم احلاجة.

واألهم هو أنه ال بأس بأن توفر لنفسك كرياًم مرطًبا تستعمله بعد نزع 
القفازات، فهذا يساهم يف احلفاظ عىل رطوبة اليدين.

العناية الشخصية مسألة شخصية؛ لذا.. ال هتملها، وال تنتظر من غريك 
أن يذكرك هبا.

»ول تكتموا ال�سهادة«
املريض  وصحة  حياة  متس  التي  القضايا  تكون  ما  غالًبا  عملنا،  بحكم 

قاسية يف العقوبات.
وحتى ال يدخل املمرض أو املمرضة نفسه يف متاهات التحقيق؛ حيجم 
الكثري من املمرضني واملمرضات عن اإلدالء بشهاداهتم التي رأوها بأعينهم، 

 وسمعتها آذاهنم.
وهنا خطأ عظيم!! 

فمن أين يل كمظلوم مثاًل من أن أحصل عىل حقي لو مل يشهد من رأى 
املوضوع كاماًل بام رآه. 

فمثاًل؛ كيف تبيح لنفسك أن ترى حقنة تسببت يف وفاة مريض أمامك 
ثم تقول: ال أدرى.. ال أسمع. 

ٹ   ٹ   چ  تعاىل:  قال  تكتمها؛  فال  الشهادة  منك  طلب  أنه  دام  ما 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ چ ] البقرة: 283[.
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أصحابك،  أعز  عىل  ولو  بالشهادة  وأديل  نفسك،  عىل  ولو  احلق  فقل 
واحذر شهادة الزور ولو قطعت رقبتك.

قد  بأنه  ثق  لكن  الدنيا،  املشكالت يف  جينبك  قد  الشهادة  امتناعك عن 
يعرضك لسخط اهلل ومقته يف الدنيا واآلخرة. 

 

 التمري�ض لي�ض مهنة الك�ساىل 
والباحثني عن الراحة

يقال بأن تعداد املمرضني يف العامل يتجاوز عرشة ماليني ممرضة وممرض؛ 
ولكن هل تساءلنا يا ترى.. كم هو املترسب من هذه األعداد إىل مهامت أخرى 

غري التمريض؟!

حاجة  هناك  الكوادر؛  هذه  من  ومناصبها  اإلدارة  أكلت  كم  ترى..  يا 
مهنته  املمرضة عن  أو  املمرض  يتنازل  أن  يؤسفني  ولكن  اإلداريني  إىل  ماسة 

الرشيفة ألجل أن جيلس عىل طاولة.
يف  هي  الراحة  فتقول  الراحة؛  يريد  بأنه  املمرضني  بعض  يرصح  قد 
الزاوية  التزامك برشف مهنتك عىل أكمل وجه، ال اهلروب واالنسحاب إىل 

اإلدارية.

هو  يوم  أول  من  واملمرضات  املمرضني  من  كثري  هم  أصبح  لألسف؛ 
البحث عن عمل مريح، وقسم هادئ، أو مركز صحي. 
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فإن استمر الوضع عىل هذا احلال.. يا ترى؛ متى سنستغني عن التمريض 
غري السعودي؟!

ومتى سوف نسمع بكل لسان إعالن تفوق املمرض واملمرضة السعودية 
عىل غريمها. 

عرشة  من  خري  نشيط  وممرض  للكساىل؛  التمريض  مهنة  يف  مكان  ال 
ممرضني كساىل. 

 

عنو�سة املمر�سات.. ما ال�سبب؟!
ترتفع نسب العنوسة عندنا يف اململكة ملن حيملن شهادات طبية، يف حني 
العربية،  الدول  بقية أو معظم  الطبية يف  الشهادات  الزواج حلملة  تزداد فرص 

ودول العامل أمجع. 
التي  الزوجة  أن  لنا  وتبني  لتأكد  واملنطق؛  العقل  يف  وتأملنا  فكرنا  ولو 
يف  تعمل  التي  الزوجة  عن  خمتلفة  وعقلية  ثقافة  حتمل  الطبي  احلقل  يف  تعمل 

التدريس مثاًل.
وهذه الفروقات ال يمكن جتاهلها أو التقليل من شأهنا.

فمثاًل؛ الزوجة املمرضة لدهيا شجاعة بسبب مبارشهتا للحاالت احلرجة، 
باإلضافة إىل نشاط وعزيمة كرس الطبيعة )الروتني( التي تعودنا عليها.. لذا، 
هي قادرة عىل حتمل ضغوطات املنزل أكثر من غريها من الزوجات، وقد ذاقت 

األمرين يف احلقل الطبي ومستعدة لتحمل أعباء الزواج واملنزل.
املمرضة  اكتسبتها  التي  والعطوفة  احلنونة  النفسية  ننسى  وال  هذا  كل 
من خالل تعاملها املبكر والقريب من األطفال واملرىض، ومن هم بحاجة إىل 
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عطف ورمحة.

وهنا قضية نرفعها يف وجه املجتمع؛ ملاذا ترتفع نسب العنوسة يف وجه 
املمرضات؟!

اجلواب؛ كل ما يف األمر هي ثقافة جمتمع تتطلب وعًيا إلدراك األمور 
عىل حقيقتها ال من خلف نظارة سوداء. 

بأن  الزواج من ممرضة  أراد  بنصيحة من  املمرضني  يتربع بعض  أحياًنا 
عملها يؤثر عىل استقرار حياته الزوجية؛ وهلذا املمرض وأمثاله نقول: كلامتك 

هذه هي من تعرقل احلياة الزوجية، وليس عمل تلك املمرضة الناجحة. 

 

ل يذهب عمرك �سدى
قد تطول السنني أو تقرص إال أهنا يف النهاية تسري.. وتسري؛ فهل تعلم إىل 

أين تسري أهيا املمرض؛ وهل تعلمني إىل أين تسريين أيتها املمرضة؟!

بدون منزل..
بدون قطعة أرض..

بدون إكامل دراسة.. 
بدون رصيد..

بدون أبناء..
هكذا هي حياة عدد من املمرضني واملمرضات التعساء!!

نعم؛ التعساء..

فإن مل يكن من أمىض حياته وسنينه يف مهنته يكدح فيها، ويتعب فيها ويف 
النهاية مل يرتك  لنفسه وال ألبنائه من بعده ولو شقة أو دور يسرتهم بعد مماته.. 

إن مل يكن تعيًسا فمن التعيس؟!
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لذا، نصيحة من قلبي لزمالئي وزمياليت يف مهنة التمريض؛ ال تذهب 
يف  فكروا  ولكن  قاتلة؛  بعزوبة  أعامركم  تضيعوا  وال  تافهة،  بأشياء  رواتبكم 

غدكم ومستقبلكم كام تفكرون يف يومكم وساعتكم. 

ليس عيًبا أن ترصف املمرضة من راتبها عىل زوجها وأبنائها؛ لكن أيًضا 
لتحرص عىل االدخار ليوم ال تعلم ما لونه أسود أم أبيض؟!.

 

الدعاء.. �سالح؛ �سعه على ل�سانك
كثرًيا ما ننصح املرىض بالدعاء.

ادع اهلل بالشفاء.
ادع اهلل أن خيفف عنك األمل.
ادع اهلل أن ييرس لك العملية.

ادع اهلل أن خترج مبكًرا.

وهكذا.. نويص مرضانا، ولكن ملاذا ال نويص أنفسنا بالدعاء!!
نجد بعض املمرضني واملمرضات ُيظلم يف قضية، وُيشهد عليه بالزور 
يف حتقيق، ويطرق كل باب من أبواب النظام دون جدوى، ونيس باب الدعاء!!

الدعاء هو طلب ورجاء إىل العزيز الرحيم .. إىل اخلالق ال إىل املخلوق؛ 
فلامذا تتغافل عنه؟!

دائاًم اجعل كلمة يا رب حارضة عىل لسانك عند أي أمٍر.
عندما تريد العناية بمريض قل: يا رب ساعدين.
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عندما تريد كتابة امللفات قل: يا رب وفقني. 
عندما تقع يف مشكلة أو خطأ طبي قل: يا رب نجني. 

عندما ُترفض إجازتك، وتتأخر ترقيتك قل: يا رب يرس أموري. 

ال تتوقف عن الدعاء. 
ال هتمل  الدعاء. 

ال متل من كثرة الدعاء. 
ال تستعجل اإلجابة.

أتـهـزأ بالدعاء وتــزدريـه        وما تدري بام صنع الدعـاء 
سهام الليل ال ختطئ ولكن        لـها أمـد ولألمد انقضــاء
فيـمسكهــا إذا ما شاء ريب        ويرسلها إذا نـفــذ القضاء

 

ال�سحك لي�ض ممنوًعا؛ ولكن باأدب

من  بيشء  أنفسهم  عن  التنفيس  إىل  واملمرضات  املمرضون  حيتاج 
الضحك واملزاح ولكن؛ نحتاج إىل وقفات يف هذا املوضوع.

- عندما تستقبل حالة طارئة وحتوهلا إىل غرفة العمليات وأنت وزميلك 
تتبادالن قصة مضحكة.. سؤايل: وهل هذا وقت طرائف؟! 

وتتوزع  املهامت،  وتتعدد  احلاالت،  بكثرة  العمل  ينضغط  عندما   -
احلاالت فبدأ اجلميع بالعمل؛ وأنت مع أحد زمالئك يف دوامة من الضحك!!.. 

سؤايل: أهذا وقت الضحك؟!

لألسف؛ قد تصل األمور إىل أن تشاهد وتسمع الضحكات واالبتسامات 
حتى يف غرفة اإلنعاش بني املوتى وأصحاب احلاالت احلرجة. 



178179

للممرضني  رؤيتهم  هو  املــرىض؛  أقــارب  بعض  غضب  يثري  وما 
بد  ال  لذا؛  حرجة..  حالته  مريض  وقريبهم  الطرائف  يتبادلون  واملمرضات 
من مراعاة النفسيات.. فللضحك مكانه، وليس مكانه أن يكون أمام املرىض 

واملنومني.

وربام  مقبول  وبأنه  واملــزاح،  الضحك  بآداب  زمالئك  إقناع  حاول 
مطلوب ولكن؛ برشوط وآداب وحدود. 

 

ل تغ�سب من املالحظات ول تهملها
قد يرتاكم عىل املمرض أو املمرضة عدد من املالحظات..

- مالحظات من إدارة املستشفى.
- مالحظات من مكتب التمريض. 

- مالحظات من رئيس القسم. 
 - مالحظات من الزمالء يف العمل.

وهذه املالحظات منها ما يكون معتاًدا، ومنها ما يكون مهاًم، ويف صالح 
إلثبات  يكون  ما  ومنها  للوقت،  إضاعة  يكون  ما  ومنها  واملمرضة،  املمرض 

الذات. 
تعامل  بل  املالحظات؛  عليك  كثرة  إن  تنفجر  وال  تقلق  وال  حتزن  فال 

معها بحكمة.

فام رأيت فيه أمهية وواقعية اهتم به، واحرص عىل تطبيقه بحذافريه. 
وما وجدته ثرثرة وكالًما لالستهالك فقط؛ فدعه يمر من أذنك اليمنى 
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ليخرج سامًلا دون أذى من األذن اليرسى. 

واحرتم  احرتمه  لذا..  املالحظات؛  إبداء  العمل  يف  رئيسك  حق  من 
مالحظاته وال تغضب.

 

ا�ستمتع باإجازتك وتنا�سى عملك
يف احلقيقة من الصعب عىل قلب كل ممرض خملص أو ممرضة خملصة أن 
يتناسى مرضاه أو عيادته؛ فهؤالء املرىض كاألوكسجني بالنسبة له يتنفس من 

خدمتهم أصفى أوكسجني، و يطرد من رئتيه كل كسل أو مخول. 
ولكن استمرار املمرض أو املمرضة باستحضار عمله حتى يف أوقات 

إجازته قد يدفعه إىل أن خيرس أشياء كثرية. 
فمثـــاًل:

فيه  تعمل  الذي  القسم  أو  مقر عملك  من  وتنقل  لظلم  تتعرض  قد   -
فتشعر بسخط وحرقة عىل الساعات التي قضيتها يف عملك ومنزلك لتقديم 

كل ما يف وسعك تقديمه؛ ويف النهاية ُتنقل بكل برود. 
- وقد حيدث خطأ يسري منك فتحرض صحيفة وتوضع فيها هذه السيئة، 

ويتناسون صحيفة حسناتك املليئة باألعامل الصاحلة. 
- وال تستغرب أن ينقلب املرىض واملراجعون عليك يوًما ما وينكرونك.
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لذا.. استمتع بإجازتك، واجعلها حمطة نسيان لكل ما يتعلق بالعمل، 
أو  واألبناء،  والزوجة،  األرسة،  مثل:  أهم؛  روابط  لديك  بأن  نفسك  وأشعر 

األعامل اخلارجية اخلاصة. 

ضعوا  ولكن  إجازتك؛  أيام  يف  العمل  أصدقاء  تقابل  بأن  بأس  ال 
ألنفسكم رشًطا بأن ال تتكلموا يف أي يشء يذكركم بالعمل. 

 

الأنظمة تتجدد وتتبدل
مديري  وحتى  قــرار،  يوم  كل  »الصحة«،  وزارتنا  أنظمة  أكثر  ما 
املستشفيات كل يوم خطاب، وغالًبا ما يكون للتمريض النصيب األكرب من 

هذه القرارات.

لذا، احرص يف كل قرار أو خطاب يرد إليك عىل املسائل النظامية؛ هل 
هناك تعميم بخصوص أمر طبي أو إداري مهم.

بأن  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  وممرضات  ممريض  يعلم  هل  مثاًل: 
حقنة الفولتارين يمنع إعطاؤها يف املراكز الصحية؟!

لألسف؛ ما زالت ُتعطى وُتعطى؛ فالكثري من ممريض وممرضات مراكز 
الرعاية جيهلون ذلك التعميم. 

خمالًفا  لوجدته  التمريض  هليئة  النظامي  اللبس  عن  سألت  لو  وكذلك 
بشكل رصيح وواضح لألنظمة والتعاميم.

العلم  وعدم  اجلهل،  بدافع  والتعاميم  األنظمة  خمالفة  يتم  وهكذا؛ 
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باألنظمة والتعاميم.

فهنا قد نضع اللوم األكرب عىل مكاتب التمريض يف املستشفيات واملراكز 
الصحية. 

للمرضني  مصغرة  اجتامعات  حتى  أو  حمــارضات  تقام  ال  ملــاذا   -
والتعاميم  األنظمة  من  باجلديد  إلبالغهم  وأخرى  فرتة  كل  بني  واملمرضات 

ورشحها هلم؟!
ولكن ال ننكر بأن عىل املمرض واملمرضة جهًدا ذاتًيا مطلوًبا للتعرف 

عىل اجلديد من األنظمة والتعاميم. 

)١( معرفتك باألنظمة اجلديدة والتعاميم وقاية لك من الوقوع يف طائلة 
املسؤولية عند حدوث مشكلة أو قضية ما. 

أو  قسمك  إىل  ترد  التي  واخلطابات  بالتعاميم  خاص  ملف  ضع   )2(
عيادتك.

 

 �سارك يف تطوير املرفق ال�سحي 
الذي تعمل فيه

فام   كوادر؛  إىل  الصغر  أو  الكرب  من  بلغ  مهام  صحي  مرفق  أي  حيتاج  
دورك أخي املمرض يف العيادة التي تعمل هبا عىل سبيل املثال؟!

وما دورِك أختي املمرضة يف العيادة التي تعملني هبا عىل سبيل املثال؟!

هناك من املمرضني واملمرضات من يعمل عمل عرشة أشخاص بدون 
مبالغة، وبدون جماملة. 

فهذا النوع من املمرضني واملمرضات هو الذي ُيفقد إذا ذهب، وُيسأل 
عنه إذا غاب، وُيصبح حمبوًبا من اجلميع. 

لذا، ما املانع أن تتعاون أخي املمرض مع الشؤون الدينية يف املستشفى 
يف دعوة غري املسلمني. 

مكتب  مع  واملحارضات  الــدورات  إعداد  يف  تساهم  أن  املانع  وما 
التمريض. 
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وما املانع أن تضع لوحة مجيلة، أو مزهرية رائعة لتزين هبا املكان.

جدد، وشارك يف التطوير؛ فاملرفق الصحي الذي تعمل فيه مرفق عام، 
وحرصك عىل تطويره يعرب عن أخالقك العالية والسامية.

وكلامت  احلساد  عبارات  والتجديد  التطوير  عن  يشغلك  أن  احذر 
الكساىل؛ بل جتاهلهم، وكن ثابًتا كاجلبل ال هتزه الرياح. 

 

املناوبات التمري�سية.. �سراع ومعارك!!
أهم مشكلتني تواجه املمرضني واملمرضات يف نظام املناوبات مها:

- صعوبة النوم خالل النهار. 
- وصعوبة احلفاظ عىل الرتكيز خالل الليل. 

ومع ذلك هناك ممرضون وممرضات يعشقون نظام املناوبات، ويكرهون 
وهيربون من الدوام الصباحي الثابت. 

ولكن النسبة الغالبة يفضلون الدوام الصباحي الثابت.

لذا.. حيدث هناك رصاع وعتاب بني املمرضني واملمرضات يف أقسامهم، 
ومع مكتب التمريض، وربام تطور إىل أبعد من ذلك.

وتشعر  وتعب،  وغم  هم  فوجدته  املناوبات؛  عمل  جربت  وشخصًيا 
وكأنك خملوق للدوام.

ال تعرف كيف تنام.
وال كيف تستيقظ. 
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وال كيف تأكل. 

النهاية،  يف  هبا  ورضيت  جربتها  ولكن  ليل..  ثم  عرص..  صباح.. 
وحاولت التكيف معها.

املناوبات  عىل  الرصاع  ترك  إىل  واملمرضات  املمرضني  أويص  لذا؛ 
التمريضية والتهرب منها، وحماولة العدل يف التقسيم؛ فهذا هو الذي سرييض 

اجلميع.

ألنه  صباحًيا  ثابًتا  دوامه  يكون  أن  حقه  من  بأنه  املمرضني  بعض  يظن 
بني  تفرق  ال  التمريضية  فاملناوبات  حقيقة؛  وليس  منه  حلم  وهذا  متزوج، 

األعزب واملتزوج. 

 

ملاذا تتاأخر عن العمل؟!
أكثر ما يقلق عمل املناوبات التمريضية هو تأخر املمرض أو املمرضة 

الذي يتسلم منك القسم. 
فأنت يف الصباح تنتظر ممرض مناوبة العرص. 

وممرض مناوبة العرص ينتظر ممرض مناوبة الليل. 
وممرض مناوبة الليل ينتظر ممرض مناوبة الصباح.

وهكذا.. فأي تأخري يعرقل األمور، ويدفع ممريض املناوبات إىل الغضب 
واخلالفات والشكاوى. 

يتأخر  أن  حتب  ال  أنك  فكام  تتأخر،  وال  ومواعيده  بالعمل  التزم  لذا؛ 
عليك أحد، أيًضا أنت احذر من أن تتأخر عن زمالئك.

لألسف؛ وصل وضع التأخري يف املناوبات التمريضية إىل وضع متدهور؛ 
فقد تصل إىل أن يرتك املمرض القسم بعد أن تنتهي فرتة مناوبته حتى ولو مل 

حيرض ممرض املناوبة األخرى. 
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فال استالم مرىض، وال تسليم ملفات، وال عهدة قسم، وال أي يشء.. 
ممرض  يكون  عندما  وخصوًصا  ممرض  أي  من  خالًيا  القسم  جتد  فقط 

القسم واحًدا فقط، وهذا حيصل يف املستشفيات الصغرية.

لذا، تضطر إدارات ومكاتب رؤساء التمريض إىل التشديد عىل احلضور 
املهملة؛  املمرضة  أو  املهمل  املمرض  نقل  إىل  اضطرت  وربام  واالنرصاف، 

فمصلحة العمل فوق اجلميع. 

هناك أعذار للتأخري هي أقبح من الذنب نفسه؛ فاحذر من ترديدها. 

 

ل حتتاج اإىل تفكري
قد متر عليك أخي املمرض فرصة ال تعوض يف العمل. 

وقد متر عليِك أختي املمرضة فرصة ال تعوض يف العمل. 
وهنا نقول: ال حتتاج إىل تفكري. 

إذا عرض عليك منصب حتلم به؛ ال حتتاج إىل تفكري.
إذا عرضت عليك دورة مناسبة؛ ال حتتاج إىل تفكري. 

إذا عرض عليك إكامل دراسة أو بعثة؛ ال حتتاج إىل تفكري.
إذا عرض عليك النقل إىل مركز رعاية أولية؛ ال حتتاج إىل تفكري.

أو  منك  ضاعت  إن  تفكري،  إىل  حتتاج  ال  فرص  عليك  متر  وهكذا.. 
سبقك أحد آخر إليها ربام ندمت طوال حياتك عىل هذه الفرصة الضائعة التي 

ال تتكرر. 
عليها  فعض  احتجت  وإن  بقدميك،  وثبتها  بيديك،  الفرص  فأمسك 

بأسنانك.
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فكم من الزمالء اليوم يتحرسون بل يتقطعون حرسة عىل دورة متخصصة 
طارت من أمامهم، أو منصب حيلمون فيه سحب من حتت بساطهم.

لذا؛ الفرصة املناسبة لك ال حتتاج إىل تفكري؛ بل إىل القطف واحلصد. 

قد تأتيك فرصة ثم تفكر فيها وتسأل عنها أحد زمالئك فيثنيك عنها.. 
لذا.. قلنا لك؛ الفرصة املناسبة ال حتتاج إىل تفكري وال مشورة. 

 

قيم نف�سك قبل اأن يقيمك غريك
قد تتفاجأ أن بعض زمالئك ينتقدونك يف غيابك، وقد تصل إليك تلك 

 االنتقادات بشكل مبارش أو غري مبارش.
لذا.. قيم نفسك بنفسك. 

حضورك. 
انرصافك. 

عنايتك باملرىض واملراجعني. 
نظافتك الشخصية. 

أخالقك مع زمالئك. 
قدرتك عىل إنجاز املهارات. 

قوتك يف اللغة اإلنجليزية. 
وغريها.. كلها نقاط تقيم، ابحث أنت عن إجابات هلا، وال تنتظر من 

غريك أن هيدهيا لك.
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مهذب  بأسلوب  ينتقدوك  أن  عليك  زمالئك  حق  من  أيًضا  ولكن 
ولطيف؛ فالنقد البناء ال هيدم بل يبني. 

ال تظن أن كل نقد هو بناء؛ بل هناك أناس متخصصون فقط يف النقد 
لذات النقد ال لغرض البناء. 

 

جدول الـقـ�سـم.. دائـًما مـ�سـكـالت
من أرشس املشكالت وأعمقها بل بسببها تفرق أحباب وزمالء، وربام 

تطورت إىل أحقاد موغرة يف الصدور؛ قضية تنظيم جدول القسم.

أحياًنا قد يستشري رئيس القسم املمرضني واملمرضات يف القسم للتعاون 
يف وضع وترتيب اجلدول. 

وأحياًنا يستقل به بنفسه.
مكتب  من  اجلدول  يأيت  بل  املمرضون؛  وال  القسم  رئيس  ال  وأحياًنا 

التمريض.

ويف كل هذه احلاالت أقول:
واملمرضات  املمرضني  ومجيع  املشكالت  من  خالًيا  القسم  كان  إن 
مستعدون للتعاون لوضع جدوهلم بأنفسهم.. فهنا يرتك هلم املجال، ويعطون 

الثقة. 
ونحن هبذا ال نرتك هلم أي لوم يف اجلدول؛ ألهنم هم من وضعوه ووافقوا 
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عليه. 
أما إن كان هناك  خالف واحد أو عدة خالفات عىل اجلدول، فال يلوم 
لوضع  بنفسه  القسم  رئيس  استقل  إن  أنفسهم  إال  وممرضاته  القسم  ممريض 
بعمل  هو  وقام  الرئيس  صالحيات  التمريض  مكتب  سحب  أو  اجلدول، 

اجلدول. 

املشكالت  ولكن  القسم،  رئيس  مهامت  من  القسم  جدول  تنظيم 
أو  اجلدول  عمل  يف  التدخل  إىل  التمريض  مكتب  يدفع  ما  هي  واخلالفات 

سحب صالحياته من األقسام. 

 

احلفالت التمري�سية.. ما لها وما عليها
املمرضون واملمرضات برش كغريهم من البرش؛ لدهيم أفراح ومناسبات 

سعيدة يودون االحتفال هبا. 
فام املانع من تعاون ممريض القسم لالحتفال بزواج زميل هلم؟!

وما املانع من تعاون ممرضات القسم لالحتفال بزواج زميلة هلن؟!
إذا كان هناك مانع رشعي فأنا أول من ينكر هذه احلفالت .. مثاًل وجود 

 االختالط، أما إذا انتفى املانع الرشعي فلامذا نمنعها؟.
أذكر أن أربع ممرضات صينيات قدمن استقالة من العمل، فعزم ممريض 

وممرضات القسم عىل إقامة حفلة وداع هلن. 
حيث  حمايًدا،  موقًفا  فوقفت  خمتلطة،  وكانت  احلفلة  متت   وفعاًل؛ 
الصينية،  باللغة  مصاحف  الصينيات  املمرضات  وأهديت  لدقائق  حرضت 

وكتب دينية.
فهنا مجعت بني الدعوة واالبتسامة مع عدم اإلقرار أو املوافقة عىل واقع 

االختالط.
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املهم؛ ليس من  العيب أن تشارك زمالءك يف العمل عند وجود مناسبة 
سعيدة: مولود، سيارة، منصب، ولو بطبق حلوى. 

قد يغضب بعض املمرضني واملمرضات من عدم حضور بعض الزمالء 
حلفلته، ونيس ظروف العمل وعدم إمكانية ترك القسم بدون ممرض.. لذا؛ ادع 

زمالءك حلضور احلفلة اخلاصة بك ولكن ال تنتقد من يعتذر أو من مل حيرض. 

 

الكرامة فوق كل �سيء
أو  املناصب،  يكون يف منصب من  أن  اهلل  قدر  الناس  هناك صنف من 
مكتب من املكاتب، وليست مهنة التمريض بخالية من تلك األشكال.. فمن 

هم؟

إهنم سيئوا األدب..  معدوموا احلياء.. معدوموا الضمري.
فقد تبتىل بمدير مكتب متريض يتفوق عىل احلامر يف قبح الصوت. 

وقد تواجه رئيس قسم غليظ وجاف؛ أشد من اجلفاف نفسه. 
وقد تصطدم بمدير حار؛ أشد من حرارة الصيف.

لذا، قد تواجه كل هذه النوعيات واألشكال ولكن يف كالها.. إياك أن 
تسمح هلم بأن يمسوا ولو جزًءا من كرامتك.

ال تسمح هلم بأن يرفعوا األصوات عليك مهام فعلت. 
ال تسمح هلم بأن ينتقدوك أمام اآلخرين. 

ال تسمح هلم بأن يقللوا من االحرتام الواجب لك. 
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إياك أن تصمت إن حصلت لك مثل هذه املوافق؛ بل اجعلهم خيرسون، 
ويصمتون، وإن اضطررت فارفع شأهنم إىل اإلدارات العليا. 

كيف  فاعرف  نفسيون؛  مرىض  املناصب  وأصحاب  املديرين  بعض 
تتعامل معهم. 

 

غ�ض الب�سر.. قوة!!
خمتلف  من  بالتمريض  الصحية  مرافقنا  وسائر  مستشفياتنا  تعج 

اجلنسيات:
متريض فلبيني. 

متريض عريب. 
متريض هندي. 
متريض صيني. 
متريض غريب. 

وغريها الكثري. 
ولكن قبل ذلك؛ التمريض السعودي. 

وحديثي عن غض البرص متجه صوب العنرص النسائي فهو حمل الفتنة 
واإلثارة، وإن كنت أيًضا أطالب حتى املمرضات بغض البرص متاًما كالرجال. 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك  قال تعاىل: ڇُقل لِّْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ
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ْم إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َيْصنَُعوَن * َوُقل لِّْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ  َأْزَكى هَلُ
ڇ  اآلية  ] النور :  30-3١ [. َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوحَيْ

القضية هنا تكمن يف ممرض أعزب يعمل مع ممرضة مجيلة أعطاها اهلل 
مسحة من اجلامل؛ ما الذي يرده عن الفتنة؟!

 ال عاصم له إال اهلل سبحانه؛ ولكن أيًضا علينا فعل األسباب.
فمثاًل .. أمام املمرض مرىض وملفات وقسم كامل .. ملاذا يرصف برصه 

عن هذا كله ويتجه صوب تلك املمرضة؟!

قد تكون البداية نظرة، فابتسامة، فسالم، فكالم، ثم إىل ما ال حتمد عقباه.

يف  املمرضة  أيتها  قلبِك  تتعبي  وال  املمرض،  أهيا  قلبك  تتعب  ال  لذا، 
النظر يف وجه كل مليح ومليحة، وتذكرا بأن البداية نظرة ولكن النهاية ال يعلم 

أحد إىل أي حٍد سوف يتوقف عنده حريقها. 

كل احلوادث مبـدؤها مـن النظـر      ومعظم النار من مستصغر الشـرر
كم نظرة فتكت يف قلب صاحبـها       فــتـك السهام بال قوس وال وتر
يسـر مقـلـــته مــا رض مهجتــه       ال مـــرحًبا برسوٍر عــاد بالرضر

 

اأنا اأعمل وغريي يهمل!!
مع  املجتهد،  وحتفيز  تشجيع  جتاهل  سوًءا؛  اإلدارية  األنظمة  أكثر  من 

عدم معاقبة املقرص.
فرتك احلبل عىل الغارب قد يدفع املجتهد إىل اليأس، ويدفع املهمل إىل 

التامدي يف إمهاله.

جائزة  ختصص  ال  ملاذا  التمريضية؛  اإلدارات  خمتلف  إىل  دعوة  وهنا 
للممرض املثايل واملمرضة املثالية يف املستشفى؟

املركز  يف  املثالية  واملمرضة  املثايل  للممرض  جائزة  ختصص  ال  وملاذا 
الصحي؟

بل؛ ملاذا ال ختصص جائزة للممرض املثايل واملمرضة املثالية عىل مستوى 
القطاعات الصحية، واملديريات، والوزارة نفسها؟

ال بد أن يقال للمحسن أحسنت، وللميسء أسأت. 

املمرض الذي ال يعمل ألجل اهلل خالًصا من قلبه ممرض خارس. 
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واملمرضة التي ال تعمل ألجل اهلل خالصة من قلبها ممرضة خارسة. 
ولكن يظل املمرض واملمرضة برش تؤثر فيهم الكلمة احلسنة، والعبارة 

اللطيفة.
أما ال شكر، وال ثناء، وال شهادات، وال تقدير، وال احرتام، وال يشء؛ 

فهذا يشعرك وكأنك تعمل يف مقربة كل من فيها أموات ال حياة فيهم. 

شهادة شكر بـعرشة رياالت لن تكلف مكتب التمريض شيًئا..
كلمة مجيلة أمام الزمالء جمانية لن تكلف رئيس القسم أي عناء.. 

أما الصمت والبخل بالكلامت والعبارات فهذا داء فريويس ال عالج له؛ 
بل نحتاج إىل وقاية أنفسنا منه ألنه معدي وشديد العدوى. 

كثري من املمرضني املهملني، واملمرضات املهمالت قد وقعوا يف مصائب 
وقضايا وربام وفيات نتيجة إمهاهلم؛ لذا.. ال حتزن إن رأيت مهماًل أو مهملًة 

ترسح ومترح فيومهام قريب. 

 

م�سلحة العمل.. اأم م�سلحة فالن؟!!
ال أذكر أبًدا يف حيايت العملية أن اعرتف إداري بأن قراره كان خاطًئا، 

وغري مدروس، ثم اعتذر عنه. 
كل قرار إداري يصدر يف مرافقنا الصحية ال بد وأن يصبغ بألوان ريش 

اهلدهد النظامية. 
تلقاء  ثالثة من  تنتف ريشة، وتطري أخرى، وتسقط ريشة  يوم  ويف كل 

نفسها، إىل أن يصبح هدهدنا أصلع كام ولدته أمه.

ولألسف  اإلدارات  من  والكثري  الكثري  إليها  وصلت  النتيجة  وهذه 
الشديد. 

فالقرار حتى يصدر جيب أن خيلو من املوانع.. وهي:
أوالً: أال خيالف مزاج املدير.

ثانًيا: أال يكون فيه مسؤولية عىل موظف قريب.
ثالًثا: أال يرتك فيه أي جمال للنقاش واحلوار. 
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سوء  بلغ  مها  بانتقاده  املدير  من  أصغر  إداري  ألي  يسمح  أال  رابًعا: 
القرار، وتعديه عىل النظام نفسه.

بإجازة  واملمرضات  املمرضون  فيها  يعمل  مستشفيات  جتد  لذلك؛ 
أسبوعية ليوم واحد فقط، وإذا تكلمت قالوا؛ مصلحة العمل. 

وجتد اإلجازات تؤخر لشهر وأكثر، وإذا تكلمت قالوا؛ مصلحة العمل.
ويا ترى: هل تقف مصلحة العمل عىل شخص؟!

وهل يتم التعامل مع اجلميع عىل وفق مبدأ مصلحة العمل، أم أن هناك 
استثناءات ألناس دون آخرين؟!

أذكر أن أحد املمرضني أجرب عىل قبول تكليف رمضان يف حني أن زميله 
متت املوافقة عىل إعفائه، وعندما سأل اإلدارة.. قالوا؛ مصلحة العمل. فقال: 

مصلحة العمل؟ أم مصلحة فالن؟. 
استثناء فالن دون  اجلميع ال  تكليف  تقتيض  العمل  أن مصلحة  يقصد 

فالن. 

إذا ُرفَِض أي طلب لك بحجة مصلحة العمل، واحلقيقة خالف ذلك.. 
فارفع  بأي مسلك نظامي، وإن رفضوا  فإياك أن تصمت؛ بل حاول اخلروج 

الشكوى حتى ال يتكرر رفض اإلدارات لطلباتك وإجازاتك.

ل متثل دور ال�سهيد
يف كل مستشفى عملت فيه، ومركز صحي، بل كل مرفق صحي دخلت 

إليه؛ إال وأجد أشخاًصا يمثلون دور الشهيد، ويمكن معرفتهم بسهولة.

الساعات؛ وجيعلونك تعرف  ما يعملون عدًدا كبرًيا من  دائاًم  الشهداء 
ذلك. 

الشهداء دائاًم ما يعملون يف أثناء عطالهتم األسبوعية؛ وجيعلونك تعرف 
ذلك. 

كام أهنم حيلون مجيع مشكالهتم بأنفسهم؛ وجيعلونك تعرف ذلك. 
وهم دائاًم ما يقبلون مجيع األوامر والتوجيهات دون تأفف؛ وجيعلونك 

تعرف ذلك. 
وهم يقضون وقًتًا قصرًيا مع أرسهم؛ وقد تعرف ذلك.

احلاجة  وعند  فدائيون..  التضحية  ويف  حمبوبون..  العمل  يف  الشهداء 
وأرستك،  صحتك،  حساب  عىل  شهيًدا  تكن  ال  النهاية  يف  ولكن  متقدمون؛ 
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ومستقبلك .

قد يكون للشهيد احرتام، وتقدير، وهيبة؛ ولكن أيًضا هذا ال يسمح له 
بنسيان نفسه، وأهله، ومستقبله. 

 

 عندما تتزاحم الأهداف يف عقلك.. 
هذا هو احلل

اعرف قدراتك ومواهبك وعىل ضوئها حدد هدفك؛ فمن غري املعقول 
العكاز، وال أن  مثاًل أن تشارك يف سباق اجلري عىل األقدام وأنت متيش عىل 

تنزل البحر وأنت ال حتسن السباحة!

التافهة  فاألهداف  أجلها؛  العناء من  تستحق  قيمة  له  يكون هدفك  أن 
مضيعة للوقت. 

أنقطع عن  تقل مثاًل؛ هديف أن ال  أن يصاغ اهلدف بطريقة إجيابية؛ فال 
حفظ كتاب اهلل؛ ألن عقلك سوف يلغي النفي ويركز عىل االنقطاع؛ بل قل 

هديف أن أنجح يف حفظ كتاب اهلل.

أن يكون اهلدف واقعًيا يمكن حتقيقه؛ فمن غري املمكن حفر بئر بإبرة!!

فإذا حددت هدفك فكن ذا عزيمة وصرب ومثابرة وطموح، وثق باهلل ثم 
يف نفسك وبقدراتك ومواهبك، وال تصحب إال ذا اهلمة العالية والنفس األبية، 
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ودع املثبطني الذين انغرست أقدامهم يف وحل التسويف، ويبس عليها الطني.
وليعلم كل من يريد النجاح يف هذه احلياة أن يضع نصب عينيه أن تكون 

أهدافه مما يرىض عنها اهلل، وليتوكل عىل احلي القيوم: چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ چ ]آل عمران: ١59[.

 أعظم هدف أويص به املمرض واملمرضة بعد تقوى اهلل - عز وجل - ؛ 
هو إكامل الدراسة بأي حاٍل من األحوال. 

 

وقفة مع عيادة املري�ض

ملاذا نعود املري�ض؟ 
عن ثوبان - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من عاد مريًضا مل 
يزل يف خرافة اجلنة« قيل يا رسول اهلل: وما خرافة اجلنة؟ قال: »جناها« رواه 

مسلم. 
وعن عيل - ريض اهلل عنه - أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من مسلم يعود مسلاًم غدوة 
إال صىل عليه سبعون ألف ملك حتى يميس، وإن عاده عشية إال صىل عليه 
سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف يف اجلنة )الثمر املخروف أو 

املجتنى(« رواه الرتمذي وحسنه.
»إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قالت:   - عنها  اهلل  ريض   - سلمة  أم  وعن 
تقولون«  ما  عىل  يؤمنون  املالئكة  فإن  خرًيا  فقولوا  امليت  أو  املريض  حرضتم 

رواه مسلم. 
وعن عائشة - ريض اهلل عنها - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أتى مريًضا 
أو أتى به إليه قال: »أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشايف، ال شفاء إال 
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شفاؤك، شفاء ال يغادر سقاًم« متفق عليه.

لذا، احتسب أهيا املمرض وأيتها املمرضة كل دخول لك عىل مريض أو 
مريضة أهنا عيادة وزيادة له حتى وإن كانت لتقديم دواء، أو غذاء، احتسب 

أهنا زيارة له. 

إذا كانت اجلنة حتت أقدام األمهات؛ فإن خدمة املرىض جنة من احلسنات 
ملن يعرف قدرها من املمرضني واملمرضات. 

 

ل يوجد �سيء �سنع عبًثا
كثرًيا ما يقابل املمرض واملمرضة أشياًء غريبة؛ سواًء يف األجهزة الطبية، 
أو األدوات اجلراحية، أو غريها مما يمر علينا يف املستشفيات واملراكز الصحية.

لذا، ال يوجد يشء صنع عبًثا؛ فمثاًل.. الرشكة التي تضع لك حقنة مع 
أمبولة العالج هلا هدف من ذلك، فال حتاول رمي احلقنة واستخدام حقنة من 
عندك ظنًا بأهنا مشاهبة ملا عندك.. ال.. البد وأن يكون هناك فرق؛ وإال فلامذا 
األمبوالت  بأن  نعلم  فنحن  أمبولة،  لكل  حقنة  إضافة  نفسها  الرشكة  تكلف 

عادة تأيت دون حقن. 
وأذكر أنني واجهت نفس األمر.

حيث أتى إيلَّ مريض نفيس لكي أعطيه حقنة أحرضها، وكانت عبارة 
العرشة  حقنة  إبرة  من  أكرب  إبرهتا  كبرية  وحقنة   )Ampoule( حملول  عن 
ميل.. وبكل سهولة بدلت إبرة احلقنة بإبرة حقنة الثالثة ميل وسحبت املحلول 

وأعطيته املريض بالعضل؛ ولكن بصعوبة.
كانت  لذا؛  الثقيل..  باحلليب  أشبه  ثخينًا  كان  احلقنة  حمتوى  أن  حيث 



214215

الرشكة املصنعة لذلك املحلول واحلقنة حمقًة فيام فعلت؛ فهذه األمبولة ال ينفع 
معها إال حقنة كبرية ذات إبرة واسعة.

لذا، اتبع تعليامت كل رشكة مصنعة سواًء للدواء، أو حتى مع ما يتعلق 
باملستلزمات الطبية.. وال تظن أن هناك شيًئا صنع عبًثا؛ بل كل يشء مصنوع 
تعرف  ال  يشء  عن  االستفسار  إىل  احتجت  إن  السؤال  من  بأس  وال  ليشء، 

كيفية استخدامه، أو فائدته.

والتي  الصحية،  مرافقنا  يف  املوجودة  الطبية  األجهزة  من  الكثري  هناك 
نجهل الكثري من استعامالهتا .. فقط؛ ابحثوا وستجدوا.

 

اأتقن عملك )100%( ثم توكل على اهلل
األمر  يتعلق  آمنه ومطمئنة عندما  نسبة  نسبة )%99.9(  أن  تعتقد  هل 

بجودة يشء ما.
إن الناس قد يفرحون ويتباهون بأن نظامهم يعمل بكفاءة )%99.9( 

باملئة وهي نسبة يظن الكثري أهنا جيدة؛ ولكن يف احلقيقة أهنا ليست كذلك.

القطاعات  بعض  عملت  لو  سيحدث  ماذا  يف  األمثلة  بعض  ونرضب 
هبذه النسبة. وهذا ما سيرتتب عليها:

١- ساعة كاملة من املياه غري الصاحلة للرشب من حمطات التحلية. 
2- حتطيم طائرة يومًيا عند اهلبوط يف مطار »اوهريو« يف شيكاغو.

الربيد  نظام  يف  ساعة  كل  يف  ضائعة  بريدية  رسالة   )١6000(  -3
األمريكي. 

4- )20000( وصفة طبية خاطئة يومًيا. 
5- )500( عملية غري ناجحة أسبوعًيا!!
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6- وفاة )50( طفاًل أثناء الوالدة بسبب أخطاء الدكتور املولد. 
٧- )22000( شيك تسحب بشكل خاطئ يف حسابات البنوك يف كل 

ساعة. 

ال شك؛ أنك بعد قراءة هذه اإلحصائيات ستعتقد أن نسبة  )%99.9( 
ليست كافية البتة. 

لذا.. ال تظن أن اخلطأ مقبول؛ بل هو مرفوض ولكن قد نستطيع حتمل 
نتائجه وقد ال نستطيع . 

لو  حتى  تيأس  وال  تعاىل،  اهلل  عىل  توكل  ثم   )%١00( عملك  اعمل 
أخطأت؛ فـ)99%( خري من )98%(.. وهكذا.. ارفع نسبة جودة عملك دائاًم. 

 

م�ستواك ل يحدده م�سكك
أي:  بـ)الشكاكني(  أسميتهم  البرش  من  نوعية  عملك  يف  تواجه  قد 
أصحاب الشك، وهم الذين ما إن يروا أي ممرض أو ممرضة ال يروق هلم إال 
ويبدؤون بكيل التهم املليئة بالشك له؛ مثل التشكيك بشهادات املمرض، أو 

الكلية التي خترج فيها، أو حتى نزاهة وأمانة املمرض أو املمرضة.

وهنا ينقسم األمر إىل قسمني: 
املرىض  عن  بعيد  مكان  يف  املمرض  مع  املشكك  هذا  يكون  أن  إما 

واملراجعني، وإما أن يكون بني املراجعني واملرىض. 
وبدون شك احلالة الثانية هي األشد واألقسى؛ إذ قد يستحمل املمرض 

كالًما قد يكون خرج من صاحبه يف حالة غضب أو غريه.
أما أن يكون أمام الناس، فهذا أمر مشني حتى لو كان من بعض األصدقاء 
أو بعض املرىض كبار السن؛ ال بد أن يعلم اجلميع بأن سمعة املمرض واملمرضة 
من سمعت املستشفى واملنشأة الصحية التي يعمالن هبا، وبالتايل هي غري قابلة 

للخدش سواًء من الناحية الشخصية، أو من الناحية العامة.

لذا؛ عىل املمرض واملمرضة يف حالة تعرضهام ملثل هذه الترصفات من 
قبل املشككني أن يكون التعامل بحجم املوقف، فإن كنت خمطًئا أهيا املمرض 

فليكن الظاهر منك هو احللم مع االعتذار بكرامة دون خضوع أو خوف. 
الصرب، وكظم  ففكر يف عاقبة  ترتكب أي خطأ؛  بريًئا ومل  أن كنت  أما 
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الغيظ، ودع عنك االنجرار خلف جدال عقيم لن يقدم لك شيًئا، ولن يضع 
عنك وزًرا.

ويف كال احلالتني؛ لك احلق بمنع الشخص املشكك بمستواك أو أمانتك 
من النقد والتوبيخ، وإعطائه أمًرا بالتوجه إىل مكتب التمريض، أو مكتب املدير 
وبإمكانك  كلمة،  بأي  بالتلفظ  له  السامح  وعدم  النظامية،  اإلجراءات  الختاذ 
اللفظي عليك تسجيل حمرض تشهري، وذلك من  باالعتداء  يف حال استمراره 
خالل شهادة أحد زمالئك أو أحد املرىض ممن شهد الواقعة حتى تكون القضية 

موثقة ويتأدب أمثال هؤالء املراجعني. 
وأضيف نقطة مهمة.. أرجوا أن توضع يف عني االعتبار: وهي أن هناك 
فام  املمرضة عالمة ضعف،  أو  املمرض  يعتربون صمت  املشككني  من  صنًفا 
أما يف حالة ردك عليه  البذيء،  بالتهم والكالم  إن تصمت إال وينهال عليك 
والوقوف أمامه بكل شجاعة؛ جتده كالقط يقول لك آسف ظننت أنك خمطئ 

 وتبني يل عكس ذلك أو غريها من ألفاظ االعتذار.
تظن  أن  إياك  ولكن  خربتك،  خالل  من  املراجعني  نوعيات  ميز  لذا؛ 
املواجهة  تكون  قد  ال..  الوحيد..  احلل  هو  املوقف  من  واهلروب  اخلوف  أن 

بشجاعة، وثقة، ووسطية، هي احلل املثايل واحلكيم يف مثل هذه املواقف. 

نفسك  عن  الدفاع  حاول  أيًضا  ولكن  محايتك،  النظام  يستطيع  دائاًم 
بنفسك؛ فالكثري من املوقف ال حتتاج إىل اللجوء للنظام. 

اختبار التح�س�ض
وقد  احليوية،  املضادات  مع  يستعمل  حتسس«  »اختبار   )skin test(
لعمله،  الطبيب  من  أمر  إىل  حيتاج  بأنه  املمرضات  أو  املمرضني  بعض  يظن 
عليها، وال  ومتفق  متبعة  طبية  نظام وسياسة  بل هو  أنه ال حيتاج؛  والصحيح 

حيتاج إىل قرار من الطبيب.

حتسس  اختبار  له  اعمل  حيوًيا  مضاًدا  إعطاءه  تنوي  مريض  كل  لذا، 
حتى ال يقع ما ال حتمد عقباه.

يف أحد املستشفيات العسكرية؛ حدثت قصة المرأة كان لدهيا حتسس 
من حقنة معينة، وتم كتابة هذا يف ملفها، ولكن القدر حل وتم إعطاء املريضة 
اختبار  بإجراء  احتياطاهتا  تعمل  ومل  امللف،  تقرأ  مل  املمرضة  ألن  احلقنة  نفس 

التحسس.
وكانت النتيجة هي وفاة املريضة - رمحها اهلل - . 

فهل تريد أهيا املمرض أن يتكرر هذا املوقف معك؟
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وهل تريدين أيتها املمرضة أن يتكرر هذا املوقف معِك؟

عن  لك  للكشف  كاٍف  دقيقة  عرشة  مخس  يتجاوز  ال  حتسس  اختبار 
حتسس املريض أو عدم حتسسه من املضاد احليوي. 

املسؤولية يف  من  حتمينا  ألهنا  الطبية؛  االحتياطات  مجيع  أخذ  من  بد  ال 
حال وجود أخطاء أو وفيات ال سمح اهلل. 

 

التعقيم ماأ�ساة متكررة
يومي  تعقيم  إىل  األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز  املستشفيات  حتتاج 

سواًء لألدوات اجلراحية أو الشاش أو القطن أو غريها.

لذا.. إن مل يتم التعقيم بشكل صحيح )١00%( ال يكون هناك أي فائدة 
ملا قمت بتعقيمه.

فمثاًل: عدم إحكامك إغالق أكياس التعقيم جيعل العدوى تدخل من 
أي منفذ يف الكيس ولو كان بحجم إبرة. 

يف  وضعها  قبل  اجلراحية  لألدوات  وجتفيفك  تنظيفك  عدم  وكذلك 
الكيس جيعلها مصدر للعدوى.

ومع سهولة التعقيم إال أنك تشاهد طرًقا مفزعة يف التعقيم ال تعرف ما 
هي أشكال عقول مبتكرهيا!!. 
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جتد مخسني قطنة يف كيس واحد؛ ُتفتح وتستخدم ثم ترتك مفتوحة إىل 
حني انتهائها، وكلنا نعلم بأن فتح الكيس يلغي التعقيم، ويتطلب تعقياًم مرة 

أخرى. 
عىل  حتتوي  فهي  الباطن  يف  أما  الظاهر،  يف  مغلقة  شاش  أكياس  وجتد 
منافذ وخمارج طوارئ تسمح هلروب العدوى عند الذهاب إىل حمرقة التعقيم، 

ثم عودهتا بعد ذلك من نفس املنافذ.

كيف  واملمرضات  املمرضني  يعرف  ال  تعقيم  أجهزة  رأيت  بل؛ 
 يستخدموهنا؛ فتارة حترق الشاش وحتوله من اللون األبيض إىل األصفر.

ومراكزنا  مستشفياتنا  يف  تتكرر  مأساة  التعقيم  أقول:  رصاحة  وبكل 
الصحية يف ظل غياب الرقيب األمني. 

إذا كنت ال حتسن التعقيم فتعلم من زمالئك يف العمل؛ فالسؤال ليس 
عيًبا بل الصمت عىل اجلهل هو العيب. 

 

غرية الزمالء.. كيف تتعامل معها؟
ال خيلو أي عمل من الغرية، وهي مقبولة ولكن بحدود.

بعض  فيغار  اإلدارة،  عند  وتربز سمعتك  العمل،  تفوقك يف  يظهر  قد 
الزمالء؛ وهنا.. خترج الغرية من املحلول إىل احلقنة.

وكلام برزت أكثر؛ بأن توليت منصًبا متريضًيا كرئاسة قسم مثاًل؛ تزداد 
حقن الغرية إنغراًسا يف أوردتك. 

أو  الزمالء  بعض  غرية  من  حتسس  حقن  أي  لديك  جتعل  ال  لذا، 
 الزميالت؛ بل تعامل معها هبدوء وابتسامة حتى تذوب هذه الغرية.

عموًما تظل الغرية مقبولة يف حدودها الطبيعية، أما أن تنقلب إىل حماولة 
تصيد لألخطاء، واالفرتاء، والظلم؛ فهذا حسد مذموم ينبغي إيقافه عند حده. 

متنَّ ما عند الغري دون زواله، وتذكر بأن مهنة التمريض شاقة، وحدوث 
الغرية واحلسد بني الزمالء والزميالت فيها يزيدها عناًء وشقاًء. 
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احفظ اأ�سرار املري�ض
يفرق بني أرسار املرىض،  املمرضني واملمرضات ال  هناك نوعيات من 

وثرثرة الزمالء. 
الياء باإلسم،  فالبعض يرسد قصة مريض عنده بالقسم من األلف إىل 

مع أهنا ربام تكون حساسة، وفيها نوع من الفضيحة. 

املهم خيرج املريض من املستشفى وجيد حالته عىل ألسنة كل من يعرفه، 
وخصوًصا يف القرى واملدن الصغرية. 

من  نفسًيا  تأثًرا  أكثًر  فاملرأة  النسائية؛  األقسام  يف  خطورة  األمر  ويزداد 
الرجل؛ بل قد تصاب بأمراض نفسية إذا علمت بأن رس من أرسارها قد انترش.

هذا  أمانة؛  التمريض  ألن  ويصمتوا  يشاهدوا  أن  اجلميع  أويص  لذا، 
مصاب بمرض جيني، وتلك مصابة بمرض نفيس، والثالث لديه عيب خلقي، 
والرابع مصاب هبيجان عصبي.. كلها أرسار ملرىض تكتشفها يف املستشفيات 

ومراكز الرعاية؛ فإما أن تكون خزنة أرسار، وإما أن تكون إذاعة أخبار. 

قد ُتعرض نفسك للمسؤولية يف حال إفشاء أرسار املرىض أو املريضات.. 
بأخالقيات مهنتك  تقيد  بل  لذا؛ ال تعرض نفسك لقضايا أنت يف غنًا عنها، 

التي ينبغي عليك االلتزام هبا.
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احذر من كامريات الت�سوير
أذكر مقطًعا انترش ألحد زمالئي، التقط له مع مريض، ونرش يف موقع 
إىل  املقطع  بسبب  وحول  له،  بالنسبة  كارثة  فكانت  الشهري؛  »اليوتيوب« 

التحقيق. 
 وإىل اليوم ال يعلم أحد من املتسبب بالتصوير.

فيها،  لك  ذنب  ال  أنت  الرعاية  ومراكز  املستشفيات  يف  فضائح  هناك 
ولكن التقاط هذه الفضائح وتصويرها من قبل أي شخص يعمل يف املستشفى 
ظهرت  إذا  القانونية  املساءلة  طائلة  يف  يوقعك  قد  املستشفى  خارج  من  أو 

صورتك يف املقطع أو الصورة.

لذا.. التصوير ممنوع، وال تسمح ألحد بتشغيل كامريا اهلاتف النقال أو 
غريها من الكامريات؛ بل امنعه، وأبلغ حراس األمن بذلك ملصادرة الكامريا 
منه؛ فاملستشفى واملركز الصحي فيه عورات، وأرسار، ومرىض، وليس مكاًنا 

للتصوير.

ال تكن ضحية واحذر، فكام يقال يف املثل الشعبي؛ »إذا طاح اجلمل كثرة 
سكاكينه«.

فإن وقعت يف مأزق مثل هذا، فال تتعجب من كثرة الطعن؛ فكل يقول 
نفيس نفيس. 

بسببها  فضح  كارثة  اليوم  بكامريا  املزودة  النقالة  اهلواتف  أصحبت 
الكثري؛ فاحذر منها. 
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ف�سيلة ال�سمت
فضيلة  عيل  أحدهم  وأثني  الكالم«.  نقص  العقل  تمَّ  »إذا  قالوا:  قدياًم 
بدون  وحصن  سلطان،  بدون  وهيبة  حلية،  بدون  زينة  »هو  فقال:  الصمت 

حائط«. 
مُت خري ملن قد َصَمْت      رأيُت الكالم يزيُن الفـتـــى       والصَّ
    فكم من حروٍف جترُّ احلتوَف       ومن ناطٍق ودهّ أن لو َسَكــْت

قال صىل اهلل عليه وسلم: »من صمت نجا« رواه أمحد والرتمذي. أي: 
من صمت عن النطق بالرش، قال الغزايل - رمحه اهلل - : »هذا من فصل اخلطاب 
وجوامع كلمه - صىل اهلل عليه وسلم - وجواهر حكمه، وال يعرف ما حتت 
عظيم،  اللسان  خطر  أن  وذلك  العلامء،  خواص  إال  املعاين  بحار  من  كلامته 
وآفاته كثرية من نحو كذب وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وفحش ومراء وتزكية 
نفس وخوض يف باطل، ومع ذلك إن النفس متيل إليها ألهنا سباقة إىل اللسان 
وهلا حالوة يف القلب وعليها بواعث من الطبع والشيطان، فاخلائض فيها قلام 
يقدر عىل أن يلزم لسانه فيطلقه فيام حيب ويكفه عام ال حيب، ففي اخلوض خطر 

ويف الصمت سالمة مع ما فيه من مجع اهلم ودوام الوقار وفراغ الفكر للعبادة 
والذكر والسالمة من تبعات القول يف الدنيا ومن حسابه يف اآلخرة«.

عن أيب أيوب األنصاري - ريض اهلل عنه - قال: جاء رجل إىل النبي - 
صىل اهلل عليه وسلم - فقال: عظني وأوجز، فقال: »إَِذا ُقْمَت يِف َصاَلتَِك َفَصلِّ 
َّا يِف َيَدْي النَّاِس«  َياَس مِم ْع اإْلِ ْم بَِكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمنُْه َغًدا، َوامْجَ ٍع، َواَل َتَكلَّ َصاَلَة ُمَودِّ

رواه أمحد.
الصني،  وملك  اهلند،  ملك  امللوك:  أذكياء  من  أربعة  التقى  أنه  روي 
وملك الفرس، وملك الروم .. فاجتمعوا عىل ذم الكالم ومدح الصمت، فقال 
»إينهّ  اآلخر:  وقال  أقل«  مل  ما  عىل  أندم  وال  قلت،  ما  عىل  أندم  »أنا  أحدهم: 
إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ومل أملكها، وإذا مل أتكلم هبا ملكتها ومل متلكني« 
ته، وإن مل ترجع مل  وقال الثالث: »عجيب للمتكلم، إن رجعت عليه كلمته رضهّ

تنفعه«، وقال الرابع: »أنا عىل ردهّ ما مل أقلهّ أقدر مني عىل ردهّ ما قلُت«.
للدكتور: د. خالد سعد النجار »بترصف يسري جًدا«.

نعرف  فلن  عليه؛  يتعود  أن  .. عىل كل ممرض وممرضة  ُخلق  الصمت 
طعم الصمت إال بعد أن نجربه، ونقطف ثامره.
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ال�سالة ت�ستكي .. يا ممر�سني ويا ممر�سات!!
فرض اهلل سبحانه علينا كمسلمني مخس صلوات يف اليوم والليلة، هن 

يف العدد مخس، ويف الفضل مخسني.
واجلهاد  احلرب  أوقات  يف  حتى  الصلوات  هذه  ترك  للمسلم  حيل  ال 
واخلوف؛ بل يصليها املسلم عىل ما تتيرس به حاله، ولو عند تالقي السيوف!!.

وهذا يقطع لنا يقينًا؛ بأمهية الصالة، وعظم شأهنا، وخطر تفويتها عن 
وقتها؛ فكيف بغري ذلك - والعياذ باهلل - .

وخمتلف،  متفاوت،  الصالة  عىل  املحافظة  يف  التمرييض  الكادر  وحال 
املحافظ  وتظهر  الصالة،  يف  املهمل  تفضح  التمريضية  فاملناوبات  لنا؛  وظاهر 

عليها، فال جمال لالختباء.
بالنسبة للممرضات .. منهن من جتد سجادهتا بيدها، ويف عيادهتا، وأينام 

عملت، ال تنسى أبًدا إحضار سجادة الصالة.
باإليامن،  يتألألن  فهن  واملرجان؛  اللؤلؤ  كحال  املمرضات  تلك  حال 

ونور الصالة، وبركة السجود والركوع.

ومنهن ولألسف من تسجد ولو سجدة واحدة، فهي جتمع الصلوات 
مرة واحدة يف البيت، أو مرتني!!.

ونحن نعلم بفتوى تبيح للممرضات مجع الصلوات وهن بال سفر.
فامذا ستقول تلك املمرضة التي أفتت نفسها بجمع الصلوات، واعتادت 

عىل هذا األمر، يوم أن تقف بني يدي رهبا؟!
قال تعاىل: {إن الصالة كانت عىل املؤمنني كتاًبا موقوتا}.

أي: مؤقًتا يف أوقات حمددة، كلنا يعلم مواقيت دخوهلا وخروجها، فال 
جيوز تأخريها وال تقديمها.

وحال املمرضني مع الصالة نسأل عنه املصىل، أو املسجد الذي يف دخل 
مقر العمل.

للصالة  يستعدون  األذان،  ُيرفع  أن  منذ  نراهم  املمرضني  من  الكثري 
بالوضوء، ثم يمتلئ املصىل هبم.

مع  احلديث  حتى  أو  بالتدخني،  الصالة  وقت  يستغل  جتده  وبعضهم 
الزمالء، وكأن أمر الصالة سنة، أو مباح، وليس ركن من أركان اإلسالم!!.

وأيًضا بعضهم يستغرق وقًتا كبرًيا يف وضوءه، وصالته، مع األذكار، 
والسنن الراتبة بعد الصالة، تارًكا مرضاه عىل زمالءه، وربام بال راعي.

أو  للخطر،  تعريض مرضاك  يبيح لك  فالرشع ال  بالدين؛  وهذا جهل 
اإلمهال، بأي حاٍل من األحوال.

الصالة تأديتها ال تتجاوز العرش دقائق أو أقل .. فلامذا نتجاوز ذلك؟!.



232233

مناوبة العرص .. يمر فيها عىل املمرض ثالث صلوات )عرص - مغرب 
أقل،  أول  دقائق  العرش  بمبدأ  التقيد  عىل  املمرض  حيرص  مل  إن  عشاء(،   -

فسيضيع املرىض، وستتدهور األقسام، يف أوقات الذهاب إىل الصالة.
وبني  قسمه،  يف  املمرض  صالة  من  املانع  ما   .. الــرضورة  حال  ويف 

مرضاه؟!

لصالة اجلامعة وجوب، وفضل؛ ولكن عند الرضورة، أو اخلوف عىل 
ومل  اجلامعة  نوى  إن  أجر  وله  قسمه،  يف  املمرض  يصيل  بأن  بأس  ال  املرىض، 

يستطع حضورها.
املمرضة  أو  املمرض  وعىل  خيرج،  ثم  صالٍة  وقت  يدخل  ال  أن  املهم؛ 
يعني  وقتها  فيه، وخروج  تسدد  دين، وهلا وقت  الصالة  يؤدهيا؛ ألن  مل  صالة 

انتهاء فرتة السداد.
ومن قرأ اآليات، واألحاديث، املحذرة من عقوبة تأخري الصالة إىل حني 

خروج وقتها بال عذر، يعلم خطورة األمر، وشدته.
قال تعاىل: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات 

فسوف يلقون غيا * إال من تاب وآمن وعمل صاحلا}. 
تركوها  أضاعوها  معنى  »ليس   :  - عنهام  اهلل  ريض   - عباس  ابن  قال 

بالكلية؛ ولكن أخروها عن أوقاهتا«.
وسئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أي األعامل أفضل؟ فقال: »الصالة لوقتها« رواه 

البخاري ومسلم.

تأخريهم  عىل  العمل  بضغط  واملمرضات  املمرضني  بعض  يتعذر 
للصلوات. ولو أخذنا مثاالً واحًدا.. صالة الظهر، وقتها من أذان الظهر إىل 

أذان العرص؛ فهل يعقل أن ال جيد املمرض مخس دقائق فقط ليصيل فيها؟!!.
يمر عىل  فقد  األحيان،  الصالة يف كثري من  بتأخري  نتسبب  الذين  نحن 
وقت دخول الصالة يشء طويل ونحن يف غفلة، وعندما حيصل هناك ضغط 

بالعمل؛ نتذكر الصالة.
إًذا .. لنحرص عىل أداء الصالة يف بداية وقتها، وقبل أي طارئ قد يطرأ.

 



234235

النملة القابلة
 يف مؤمتر صحفي عام )١959م( خرج املصور السويدي لينرت تيبسون 

ليعلن عىل العامل أن هناك يف مستعمرات النمل نملة تقوم بدور القابلة. 
املؤمتر  حرضوا  الذين  احلرشات  علامء  ترصحيات  جاءت  الفور  وعىل 
الصحفي لتكذب إدعاء لينرت، فالقابلة يف عامل البرش هي من تقوم بمساعدة 
الوالدة وتتلقى املولود عندما خيرج إىل الدنيا، والنمل ال يلد، بل يبيض، بيضات 
دقيقة تضعها النملة امللكة أو األم، وتأخذها النمالت العامالت يف مكان دافئ 
لتنضج برسعة وخترج منها يرقات دقيقة تغذهيا العامالت حتى تكرب فتترشنق، 
وبعد وقت تتحول الريقات داخل الرشانق إىل عذراوات ثم نمالت صغريات 

خترج من الرشانق بعد متزيقها.
انتقاداهتم  باحرتام، وأجاب عىل  العلامء  لينرت حلديث  املصور  أصغى 
كمصور  عمله  لكن  يلد؛  وال  فعاًل  يبيض  فالنمل  صحيحة؛  أهنا  باالعرتاف 
عن  اخلافية  احلياة  لدقائق  صور  التقاط  يف  امليكروسكويب  التكبري  يستخدم 
العيون، أتاح له أن يصور نملة من النمالت العامالت تقوم بدور القابلة؛ فهي 
تتفقد الرشانق لتعرف من خالل تذوقها لإلفرازات الكياموية حول الرشنقة إذا 

كانت ناضجة أم ال. وعندما تتأكد أن الرشنقة نضجت متاًما وحتولت العذراء 
يف داخلها إىل نملة مكتملة، تقوم بشق الرشنقة ومساعدة النملة اجلديدة عىل 
اخلروج إىل النور، وتتلقاها وحتيطها بالرعاية وتساعدها حتى تقف عىل أقدامها 

ومتيش أوىل خطواهتا.
أليست هذه قابلة؟ تساءل لينرت، ومل ينتظر اجلواب، فقد كانت اإلجابة 
املقنعة حارضة معه يف عدة صور تؤكد أن هناك نملة بني النمالت العامالت، 

يف مستعمرة النمل، تقوم حًقا بدور القابلة.

تأمله؛  واملمرضات  املمرضني  نحن  علينا  ينبغي  عظيم  درس  وهذا 
من  مليارات  فيه  بعامل  فكيف  صغرية،  نملة  حتتاجه  حميط  بل  بحر  فالتمريض 

البرش.
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ما اأبعد ما بينهما
صحفي أمريكي، كتب يف جريدة« نيويورك بوست« يف عام )١9٧١م( 
تنفق  واحدة  امرأة  اإلنسان  جيد  أن  مثل  الغضب  يثري  ما  هناك  »ليس  يقول: 
)١20( ألف دوالر عىل ازيائها يف السنة، يف الوقت الذي ال جيد فيه ماليني من 
البرش ما حيميهم من برد الشتاء. ومن املحزن أن يلحظ اإلنسان امرأة واحدة 
تنفق عىل معاجني تنظيف البرشة يف الشهر لواحد ما يكفي دخاًل ألحد مواطني 

أمريكا الالتينية عىل مدى مائة عام«.
عزيزيت حواء، هل تعرفني من تكون تلك املرأة؟

إهنا جاكلني كيندي.
أو جاكلني أو ناسيس فيام بعد.

عزيزيت حواء، هل تعودين معي أربعة عرش قرًنا، إىل سيدة نساء أهل 
اجلنة، فاطمة الزهراء بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أخرج أمحد عن عيل - ريض اهلل عنه - َأنَّ 
َجُه َفاطَِمَة، َبَعَث َمَعُه بَِخِميَلٍة، َوِوَساَدٍة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها  َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َزوَّ
َذاَت   - َعنُْهاَم  اهللَُّ  َريِضَ   - لَِفاطَِمَة  َعيِلٌّ  َفَقاَل   ، َتنْيِ َوَجرَّ َوِسَقاٍء  َوَرَحَينْيِ  لِيٌف 

َأَباِك  اهللَُّ  َجاَء  َوَقْد  َقاَل:  َصْدِري،  اْشَتَكْيُت  َلَقْد  َحتَّى  َسنَْوُت  َلَقْد  »َواهللَِّ  َيْوٍم: 
بَِسْبٍي، َفاْذَهبِي َفاْسَتْخِدِميِه«، َفَقاَلْت: »َوَأَنا َواهللَِّ َقْد َطَحنُْت َحتَّى جَمََلْت َيَداَي«، 
َعَلْيَك،  َم  أَلَُسلِّ ِجْئُت  َقاَلْت:  ُبنَيَُّة؟«  َأْي  بِِك  َجاَء  »َما  َفَقاَل:  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َفَأَتْت 

َواْسَتْحَيت َأْن َتْسَأَلُه، َوَرَجَعْت ..إلخ«.

يا اهلل!! 
بان يكون عنهن ثروة جاكلني، وال  بناتنا حيلمن  ومع هذا، فإن معظم 

حيلمن بأن يكون عندهن خلق فاطمة - ريض اهلل عنها - !!.

يف آخر الشهر احتسب يا ممرض مبلًغا يسرًيا تتصدق فيه ملحتاج، لينالك 
األجر من اهلل تعاىل.

فيه ملحتاجة،  تتصدقني  يسرًيا  مبلًغا  يا ممرضة  احتسبي  الشهر  آخر  ويف 
لينالِك األجر من اهلل تعاىل.
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ل تن�سر الغ�سيل على ال�سحف
التي  النابية  واأللفاظ  والفظاظة  الغلظة  من   )%90( بأن  أجزم  أكاد 
وسياسة  التشهري،  إىل  سببها  يرجع  واملرىض؛  املراجعني  بعض  من  نسمعها 

الفضائح التي تنتهجها الصحف املحلية جتاه وزارتنا »الصحة«.
فكأن البلد ال يوجد فيها وزارة إال الصحة . 

فاملستشفيات العسكرية.. ال نسمع عنها فضائح.
ومستشفيات قوى األمن.. ال نسمع عنها أخطاء طبية.

واملدن الطبية.. ال نسمع عنها مشكالت.
كل هذا الصمت يبني لنا بوضوح أن وزارتنا مستهدفة بقصد التشويه 

والتشهري ال اإلصالح.

فمتى سمعتم بكاتب صحفي يطالب بكل قوة ببدل عدوى للممرضني؟.
ومتى سمعتم من كاتب صحفي يبكي من الضغط الواقع عىل املمرضني 

واملمرضات؟!.

من  إلخ  مفقود..  وطفل  مريض،  وإمهال  طبي،  خطأ  سوى  يشء  ال 
سلسلة الفضائح الالمنتهية.

من شامل اململكة إىل جنوهبا، ومن رشقها إىل غرهبا ال يبحثون إال عن 
الفضائح واألخطاء.

لذا، احذر أن ترسب أي خرٍب إىل أي صحيفة مهام كانت؛ ألن هدفهم 
التشهري بمستشفاك أو مركزك الصحي، ال هدف هلم إال هذا فال تكن مغفاًل، 
وال تظن بأن مشكالتك مع أحد العاملني أو املسؤولني يمكن االنتقام منه من 
الصحف، ألن سمعة  فيه عىل  تعمل  الذي  الصحي  املرفق  خالل نرش غسيل 

املرفق الصحي من سمعة العاملني فيها.
فكن عاقاًل ذكًيا وال تتربع بنرش األخبار السيئة، بل ساهم بنرش األخبار 

احلسنة عن املرفق الصحي الذي تعمل فيه.

واملحارضات  والدورات،  التمريضية،  الندوات  أخبار  نرش  يف  ساهم 
التي تقام يف مقر عملك يف الصحف املحلية واملواقع التمريضية.

 



240241

األ هل بلغت.. اللهم فاأ�سهد
يف  وربام  املستشفيات،  بعض  يف  ضعيفة  متريضية  إدارات  هناك  توجد 
من    عدًدا  جيرئ  قد  والعقوبة  الشدة  يف  الضعف  وهذا  أيًضا،  الصحية  املراكز 

املمرضني واملمرضات إىل فعل ما يريدون دون أدنى خوف. 

وما أريد احلديث عنه؛ هو العالقة املحرمة، بل الفاحشة العظيمة.. إهنا 
الزنا!!

هل هي متوقعة احلدوث يف مرافقنا الصحية. 
نعم؛ قد حتدث يف أي غرفة بعيدة عن األنظار. 

باهلل -  والعياذ  تقباًل -  أكثر  املسلامت  املمرضات غري  تكون بعض  قد 
ملثل هذا الشذوذ الذي يعتربنه حرية، ولكن أسفي عىل ممرض مسلم أو ممرضة 

مسلمة، سمحا ألنفسهام االنجرار خلف مستنقع الرذيلة. 

صحي  مرفق  أي  يف  متريضية  إدارة  فلكل  قصًصا؛  أذكر  ألن  داعي  ال 
وقائع وفظائع يندى هلا اجلبني!!

الزنا دين يا أخي املمرض. 
والزنا دين يا أختي املمرضة. 

ومن خيرس عرضة فامذا بقي له من هذه الدنيا. 
 أصون عريض باميل ال أدنسه

ال بارك اهلل بعد العرض يف املال

إياك أن تعلم بوقوع فاحشة، وال تساهم يف تغيريها، أو حتى  إياك ثم 
إبالغ إدارة املستشفى عنها. 
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تكفني املوتى يا ممر�سني ويا ممر�سات؟!
ال بد ألي ممرض أو ممرضة يف املستشفى أن يواجه عدًدا من الوفيات؛ 

فاملوت حق ال شك فيه. 
التكفني  وهو  أال  املتوىف؛  حقوق  من  حق  عن  هو  هنا  حديثي  ولكن 

)تكفني امليت( فمن يقوم به يف مستشفياتنا يا ترى؟!

شاهدت اآليت:
شاهدت ممرضات غري مسلامت )نرصانيات( يقمن بالتكفني؟!

وشاهدت عامل نظافة يقومون بالتكفني؟!
وشاهدت أيًضا ممرضني وأطباء يقومون بالتكفني؟!

فهل تأملتم هذه املشاهد...

رجل مسلم أو امرأة مسلمة تقوم بتكفينهام ممرضة كافرة؟!
أين ممريض اإلسالم؟!

وأين ممرضات املسلمني؟!

لألسف؛ أصبح لدينا برود عجيب يندى له اجلبني. 
نحتاج إىل توعية مكاتب التمريض يف بالدنا إلصدار قرار يؤكد ويوجب 
عىل املمرضني واملمرضات املسلمني تكفني وتغسيل املتوفني املسلمني بام يتوفر 

عندهم من إمكانيات. 

ال حيتاج منك تكفني مريض إال لقطن، وماء، وصابون، وكفن أبيض، 
مع احلفاظ عىل متعلقات املريض وأماناته. 

فهل نحرم أنفسنا من أجر عظيم هبذا العمل اليسري.
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لن تنت�سر على رئي�سك يف العمل
هذا هو عنوان كتاب للمؤلف: »توم ماركرت«.

التأمل فقط يف العنوان يثري احلديث، وجيعله ذو شجون.

حيمل رئيس العمل النظام بيده، وعند حدوث خالف معه؛ هل تتوقع 
منه أن يضع النظام بينك وبينه؟!

ال  بل  القبضة،  عليه  وحيكم  بيده،  النظام  سيمسك  بل؛  ال  وألف  ال.. 
تستغرب إن لوى عنق النظام، أو رسق من جسده بعض األعضاء - إال من 

رحم ريب - .

فالكثري من الرؤساء ال حلول إدارية عندهم إال حتويل املمرض واملمرضة 
حلم  وتقطيع  باملحارض،  املمرض  جلد  سلخ  يتم  حتى  األنظمة،  مسلخ  إىل 
املسؤول؛  مائدة  للطبخ عىل  النهاية  القانونية، وتقديمهام يف  باللوائح  املمرضة 

فالنريان من حتتهام تغيل، ومها يف وسط قدر حمكم اإلغالق.

ال  إنسانيني؛  الال  املسؤولني  من  للكثري  الشهية  الوجبة  هي  وهذه 

يستعرضون عضالهتم اإلدارية إال عىل ممرض مسكني، أو ممرضة ضعيفة.

لذا، لن تنترص عىل رئيسك يف العمل إن كان ظامًلا.
وهنا يصبح األفضل لنا حتايش االصطدام برؤسائنا يف العمل حتى وإن 

اضطررنا إىل التنازل عن يشء من حقوقنا. 
ولكن عند وصول السيل إىل املكان العايل، فأغلق يف وجهه السدود ألن 

الطغيان إذا وصل إليك سيقتلك، ويفتك بك.

لذا، إن اضطررت إىل إعالن احلرب عىل رئيسك يف العمل بعد أن فشلت 
كل جهود اإلصالح؛ فعليك بالثبات يف أرض املعركة، واحذر من التويل يوم 
الزحف؛ بل قم يف الثلث األخري من الليل وادع ربك، وألح عليه بالدعاء، ثم 
أعط رئيسك بالعمل فرصة أخرية للهروب أو االستسالم مع إلقاء السالح؛ 

وإال فاهلجوم خري وسيلة للدفاع.
واعلم بأن املهزوم سيعود وينترص، أما املستسلم فلن ينترص. 

غالًبا ما خيرس رئيس العمل سمعته عند انتصار موظف عادي عليه يف 
قضية ما؛ لذا.. ال تظن أن شكواك عىل رئيسك يف العمل ال ختيفه بل هي ترعبه، 

ولكن احذر من الظلم چ ۉ ۉ ې ېچ  ] البقرة: 2٧9[. 
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اخلامتة
مهنة  يف  زمالئي  إىل  قلبي  من  خرجت  وأكثر،  نصيحة   )١١١( هذه 

التمريض من ممرضني وممرضات. 
ملهنة  قدمت  ومــاذا  لنفيس:  فأقول  بالتقصري  أشعر  كنت  ما  كثرًيا 

التمريض؟!
قد يكون هذا الكتاب بداية فاحتة ألعامل أخرى، إال أنني ما زلت أكرر 

نفس السؤال؛ وماذا قدمت ملهنة التمريض؟!

اعتزم اآلن إعداد كتاب يتحدث عن القضايا التمريضية، وكذلك أنوى 
من  األول  اجلزء  من  انتهائي  قرب  إىل  باإلضافة  القصص،  من  العديد  مجع 

مذكرايت التمريضية. 

لذا، أنا بحاجة إليكم..
بحاجة إىل كل فكرة منكم..

بحاجة إىل كل قصة تتذكروهنا..
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بحاجة إىل كل نصيحة توجهوهنا.. 

كل  يقرؤها  كتاب  من  صفحة  إىل  سأحوله  بل  لنفيس؛  شيًئا  أدخر  لن 
ممرض وممرضة مها بحاجة إىل الكثري والكثري. 

انتظر تواصلكم معي؛ فأنتم رشكاء يف النجاح، عرب العناوين اآلتية:
abdulaziz9999@hotmai.com :الربيد اإللكرتوين
صندوق الربيد: )١04( الرمز الربيدي: )٧١94١( »تيامء«

اهلاتف النقال: 05032455١9
وال تنسوين من خالص دعائكم.

واحلمد هلل رب العاملني.
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