



















 المقدمة
 !.......الدراسية مرحلتنا خالل نفتقده كنا ما هذا..... ًجدا رائع..... رائع

 تجربة في الكتاب هذا على اطلعوا الذين والممرضات الممرضين ألكثرية العفوي الفعل رد كانت الكلمات تلك

 .الطباعة قبل تقييمية

 التمريضية الرعاية أساسيات: كتاب إنه

 :الكتاب هذال الرائعة الميزات من

 قد والتي، التمريضية الرعاية بأساسيات الصلة ذات المواضيع جميع ًنسبيا محدودة مساحة ضمن يغطي أنه 

 ً.جميعا بها لإلحاطةً مجلدا تتطلب

 مهاراتك ثقة بكل عليها وتطور عليها تبني أن يمكنك صلبة أرضية سيمنحك الكتاب هذا بمعلومات إلمامك 

 .يةالتمريض الممارسة في

 الطرق بأيسر المعلومات إيصال على وقادرة متكلفة أو معقدة غير سلسة الكتابة لغة. 

 المصطلح جانب إلى األجنبي الطبي المصطلح ووضع، ًاستخداما األشيع العربية الطبية المصطلحات اختيار 

 .الضرورة دعت حيث العربي الطبي

 :باختصار

 .ويستوعبها تفاصيلها في ويتمعن فصوله في يبحر من كل سيغتنمها ًاودرر ًآللئا دفتيه بين الكتاب هذا يحوي
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Introduction to basic nursing

 

The purpose of learning 
  املمـرض املسـاعد  ووظـائف أدوار بـ  نياملـتعلم هو تعريـف   إن الهدف من هذه الوحدة    
 التفاعــل مــع املرضــى ومــوظفي    م حيــث ســيكون علــيه  ،يف منشــآت الرعايــة الصــحية  

 .اآلخرينالرعاية الصحية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النتائج النوعية
 : علىاً إمتامك لهذه الوحدة يجب أن تكون قادربعد
 املساعدةفهم دور ووظيفة املمرض . 
 األمناط املختلفة لتنظيم الرعاية التمريضيةالتفريق بني . 
 فهم مراقبات املرضى والقيام بها. 
 التواصل مع املرضى وزمالء العمل. 
             فهم العملية التمريضـية والقيـام بهـا، وفهـم وإيضـاح املبـادئ األساسـية خلطـة

 .العناية التمريضية

1 
 



 2 مدخل إىل أساسيات التمريض): 1(الوحدة 

Important terms 
 .أي دليل موضوعي على املرض: Signs العالمات

 .يدركه املريضأي مؤشر على املرض كما : Symptoms األعراض

 .العالمات اليت يالحظها املراقب: objective املوضوعية

Introduction 
ذلـك التعريـف الـذي    حيـد املفيـد هـو     إن التعريـف الو .من الصعب تعريف التمـريض   

 بشــكل أساســي فــإن التمــريض يتضــمن العنايــة باألشــخاص غيــر  .يصــف دور املمــرض
 .القادرين على العناية بأنفسهم أثناء فترة املرض أو التدخل الطبي كاجلراحة
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The role of the auxiliary nurse 
 

ملرضى الـذين هـم تحـت إشـراف     اعدة يف العناية با هو املسإن دور املمرض املساعد 
جميـع  التخطـيط وبـدء العنايـة ب    اـاز  املمرض يتضمن نطاق ممارسة    .ااز املمرض

سـاعد وبشـكل مباشـر املمـرض     ي إن املمـرض املسـاعد  . املرضى الذين هم تحت رعايته    
 إال ،صـر وعلى الرغم من أن ذلك يعني أن فترة تدريبك هـي أق .  يف هذه املهام املرخص

 . االستمرار يف النمو والتعلم خالل حياتك املهنيةأنه ال يعني أنك ال تستطيع

قبـل   املهام املخطط لها من اً منفذ، بشكل مباشر مع املريض    املمرض املساعد  عملي
 والعـاطفي هـو جـزء هـام مـن أي خطـة للعنايـة         اجلسـدي  إن الـدعم     .املمرض املـرخص  

ــاملريض شــراف مباشــر وغيــر مباشــر مــن املمــرض     إ تحــتملمــرض املســاعد اعمــل ي .ب
 .مبفـردك  بتنفيـذ املهـام املوكلـة إليـك     وقات يتوقع منك فيهـا أن تقـوم   ك أ  هنا .املرخص

 مباشـرة عـن أفعالـك وأن عليـك التصـرف بطريقـة احترافيـة            وهذا يعني بأنك مسؤول   
 .ليقات املريض التي يقولها للممرض املرخص ومن ضمن ذلك تع.يف جميع األوقات

 يف جنـاح املرضـى   ين املساعدنيواملمرضلتفاعل والتعاون بني املمرض املرخص  إن ا 
 .يعد أهم عنصر مفرد يف تقدمي عناية متريضية رفيعة املستوى للمريض

 الفصل األول 
 



 4 مدخل إىل أساسيات التمريض): 1(الوحدة 

 :هذا وميكن إجمال مهمة املمرض املساعد بالنقاط الرئيسية اآلتية
لعنايــة مــر األيــه إشــخاص املوكــل الســهر علــى الراحــة اجلســدية والنفســية لأل  )1(

 .بهم
ــة    )2( معرفــــة احلاجــــات الطبيعيــــة للمــــريض ومالحظــــة التغيــــرات الفيزيولوجيــ

 .ة املريضوالنفسية التي قد تطرأ على صحّ
 .لى املمرض املسؤولإ و كتابياًأ نقل مالحظاته شفوياً )3(
 .و املمرضأشراف ومسؤولية املمرض ااز إتقدمي العناية الصحية الالزمة ب )4(
 .مكنة التي يعمل فيهاى النظافة والترتيب يف األالسهر عل )5(
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The organisation of nursing care 
 ،مـرض املــرخص ملتبعـه ا ي الـذي  يـتم تنظـيم الرعايـة الصـحية بحسـب منـط التـدبير       

 .بالرعايةويعتمد على منط املريض املعني 

ــاط مختل     ــى أمنـ ــة علـ ــض األمثلـ ــي بعـ ــا يلـ ــورد فيمـ ــي   نـ ــيم التمريضـ ــن التنظـ ــة مـ فـ
 : واملستخدمة يف مؤسسات الرعاية الصحية

 .primary nursingاألولي التمريض ) 1(
  .functional nursing التمريض الوظيفي) 2(
 .Team nursing متريض الفريق) 3(

 . دور يف كل منهاللممرض املساعدو

 :primary nursing األويلالتمريض  -1
ــييف التمــريض   -  عــادةكــون ممــرض مــرخص  ي - صــص ممــرض خــاص  خي األول

 فقـط عـن    املمـرض مسـؤول  اكـون هـذ  يو.  أو موعة مـن املرضـى  ،ملريض واحد بعينه 
 كمـا يقـدرون   ، يستمتع املرضى بهذا املستوى من االنتباه   .لههؤالء املرضى املخصصني    

منـاط التمـريض فرصـة    أ يتـيح هـذا الـنمط مـن      .أن يكونوا تحت رعاية نفس الشـخص      

 الثانيالفصل 



 6 مدخل إىل أساسيات التمريض): 1(الوحدة 
 عمليـة االرتبـاط بـاملريض علـى      مسـهالً  ،ة للتعرف على املريض بشكل جيـد جـداً        ممتاز

 .املستوى العاطفي

 : functional nursing التمريض الوظيفي -2

كـون املمــرض  ي . بحسـب املهمــة  يكــون توزيـع األدوار موجهــاً ،يف التمـريض الـوظيفي  

 األدويــة أو  كإعطـاء ، مهـام معينـة   لكــن تحـدد لـه  ، عـن جميـع املرضـى   املـرخص مسـؤول  

 وأشــكال املعاجلــة  ، أو العنايــة بــاجلروح ،تقــدمي الرعايــة املتصــلة بالنظافــة الشخصــية  

سـتخدم هـذه   ي .يعتمد هذا التوزيع على مؤهالت طاقم التمـريض يف الفريـق    ، و األخرى

 لكـن ومـن ناحيـة ثانيـة فإنهـا ميكـن أن        .الطريقة األفـراد املـؤهلني بطريقـة أكثـر كفـاءة          

 . حيث أن العديد من األشخاص املختلفني يشتركون يف رعايتهمتكون مربكة للمرضى

 : team nursing متريض الفريق -3

قــرر ي يف هــذا النظــام .هــذه هــي إحــدى أشــيع الطــرق لتقــدمي الرعايــة التمريضــية  

 أو قائدة الفريق االحتياجات التمريضـية لكافـة املرضـى املخصصـني        املمرض املرخص 

ويقومــون برفــع  األوامــر واملهــام مــن املمــرض املــرخص  لفريــق  ويتلقــى أفــراد ا.للفريــق

 .التقارير إليه

 والـوظيفي لتحقيـق   األولـي يف متريض الفريق ميكن استخدام توليفة من التمـريض          

 .كافة األهداف التمريضية اخلاصة بالوحدة
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Duties of the auxiliary nurse 
 

ميكـن العثـور علـى وصـف مفصـل      . ض املسـاعد املمـر  واجبـات  الفصـل  هـذا  يلخّـص 
 .لهذه الواجبات يف الوحدات التعليمية فيما تبقى من هذا الفصل

 :تطبيق العناية التمريضية واملساعدة  تقييم املريض -1
Assist with patient assessment and the implementation of nursing care: 

 .قبول املريض) 1(
 . احليوية وتسجيلها العالماتمراقبة) 2(

 .قياس الوزن والطول) 3(

 .قياس الصادر والوارد) 4(

 .جمع العينات) 5(

 .فحص البول والبراز) 6(

 .مراقبة استجابة املريض للرعاية) 7(

 .الغ عن املراقبات وتسجيلهااإلب) 8(

 .تحسني الصحة واحملافظة عليها) 8(

 .وتنظيم األسرة  حول الصحةتقدمي إرشادات) 10(

 الثالثالفصل 



 8 مدخل إىل أساسيات التمريض): 1(الوحدة 
 .التحضير لإلجراءات التشخيصية والعالجية) 11(

التحضير للجراحة ودعم املـريض أثنـاء اإلجـراءات اجلراحيـة التـي تسـتخدم           ) 12(
 .التخدير العام

مــن قبــل املرضــى وتقييــدها يف     املســتخدمة  اخلاصــة حســاب تكلفــة املــواد  ) 13(
 .حسابهم

 .العناية باملريض احملتضر واملتوىف) 14(

   تلبية احتياجاهتم الغذائيـة والـتخلص مـن الفضـالت         مساعدة املرضى  -2
Assist patients in meeting nutritional and elimination needs: 

 .مراقبة صواني الطعام )1(

 .توزيع صواني الطعام على املرضى) 2(

 .إطعام املريض عندما يكون ذلك ضروريا) 3(

 . صالح للشربعذبتأمني ماء ) 4(

 . األدوات األخرى املخصصة لقضاء احلاجة وتعامل مع املبولةاملساعدة على ال) 5(

 .تفريغ أكياس جمع البول) 6(

 .املساعدة يف العناية بتفميم الكولون) 7(

 .إعطاء احلقن الشرجية) 8(

 .مراقبة البراز) 9(

 .-على سبيل املثال-اإلقياء  ومساعدة املرضى يف حاالت الغثيان) 10(

 : Assist patients with mobility قل على التناملرضىمساعدة  -3
 .وضعه يف وضعية مناسبة وتقليب املريض) 1(
 .تقدمي متارين مدى احلركة) 2(
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 .نقل املريض إلى الكرسي املدولب أو النقالة) 3(

 .املساعدة يف احلركة بشكل مستقل) 4(

 . والتشوه اجلسمي ضاعفاتمنع امل) 5(

 .تقدمي التمارين الفاعلة واملنفعلة) 6(

 : جتميلهم ومساعدة املرضى  نظافتهم الشخصية -4
Assist patients with personal hygiene and grooming: 

   .غسيل املرضى) 1(

 .عناية باألظافر والشعرالتأمني ) 2(

  .تأمني العناية بصحة الفم) 3(

 .تأمني العناية باألسنان) 4(

 .حالقة املرضى الذكور) 5(

 .تداء املالبساملساعدة يف ار) 6(

 : املساعدة  راحة املرضى وختليصهم من القلق -5
Assist with patient comfort and anxiety relief: 

 .حماية خصوصية املريض واحملافظة على السرية) 1(

 ، وراحـة بالـه  ،متارينـه ، واسترخائه، و ونومه ،تحسني الراحة اجلسدية للمريض   ) 2(
 .واحملافظة على كل ذلك

 .قاء جرس االستدعاء يف متناول املريضإب) 3(

 .إجابة جرس االستدعاء فوراً) 4(

 .إرشاد املريض إلى الوحدة أو الغرفة وكذلك املرضى اآلخرين والزوار) 5(



 10 مدخل إىل أساسيات التمريض): 1(الوحدة 

 .مساعدة املرضى على التواصل) 6(

 .حماية املمتلكات الشخصية) 7(

 .تأمني وسائل التسلية) 8(

 .إجراء تدليك للظهر) 9(

 .الساخنة وكمادات الباردةتحضير ال) 10(

أثنــاء تقــدمي العنايــة  universal precautions االحتياطــات العامــةاســتخدام ) 11(
 .للمريض

 : املساعدة  تعزيز سالمة املريض ونظافة البيئة احمليطة به -6
Assist in promoting patient safety and environmental cleanliness: 

 . والقيود بصورة مناسبةانبية اجل القضباناستخدام) 1(

 .إبقاء وحدة املريض نظيفة وخالية من الفوضى) 2(

 .ترتيب األسرة) 3(

 .تنظيف األجهزة والعناية بها) 4(

 .Isolation precautions العزلحتياطات تنفيذ ا) 5(

 .الوقائيةاألكسجني حتياطات مراقبة ا) 6(

 .اإلشراف على إعطاء األكسجني) 7(

وغيـــر املخصصـــة للمرضـــى  الترفيهيـــةيف احملافظـــة علـــى املنـــاطق املســاعدة  ) 8(
 .نظيفة وخالية من املخاطر

 .متارين اإلطفاء وإجراءات إخالء املرضى املشاركة يف) 9(
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 :املساعدة  إدارة الوحدة وكفاءهتا -7

Assist with unit management and efficiency: 
 .نقل املرضى) 1(
 .برأخذ العينات إلى املخت) 2(
 .املساعدة يف إجراءات معينة) 3(
 .املهمات بحسب ما هو مطلوبتنفيذ ) 4(
 .cost containment املساعدة يف إجراءات احتواء الكلفة) 5(
 

 

 :نشاط للمتعلم
ملهــام التــي يســمح للممــرض  يف مجموعــات صــغيرة، ناقشــوا ا 

هـام  فكروا باألسباب التـي جتعـل بعـض امل   .  القيام بها  املساعد
  نطاق ممارسة املمرض املساعد بينما ال يسـمح لـه       تقع ضمن 

 .بأداء مهام أخرى
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  Regulating Basic Physical Needs
    

The purpose of learning 
تسـمح هـذه الوحـدة للمـتعلم بفهـم املراقبـات اجلسـدية األساسـية كـالنبض وضــغط          

كسجني، وكيفيـة  كما أنها سوف تغطي أيضاً املعاجلة باأل   . الدم وقراءات درجة احلرارة   
 .معاجلة ارتفاع درجة احلرارة

 
 النتائج النوعية:  

 : على إمتامك لهذه الوحدة يجب أن تكون قادراًبعد
 .فهم أهمية التعرف على املريض بشكل صحيح) 1(
القيام باملراقبات اجلسدية الروتينية كالنبض وضغط الـدم وقـراءات درجـة            ) 2(

 .احلرارة وتسجيلها
 . مناسب إذا كانت أي من هذه املراقبات شاذةالتصرف بشكل) 3(
 .  للمريضوتقدميها املعاجلة باألكسجني فهم) 4(

4 
 



 76 تنظيم احلاجات اجلسدية األساسية): 4(الوحدة 

Important terms 
احملافظـة علـى مسـتويات األكسـجني وثـاني أكسـيد            ):Homeostasis (االستتباب

ن الكربون يف الدم، وعلى الضغط الـدموي، ودرجـة حـرارة اجلسـم، وسـكر الـدم، وتـواز          
 .السوائل والشوارد يف اجلسم ضمن قيم تقع يف مدى محدد

Introduction 
إن أولــى احلاجــات األساســية للشــخص هــي احلاجــة إلــى الهــواء والطعــام واملــاء         

إن الشــخص الطبيعــي  . واملــأوى والراحــة والنــوم، والنشــاط، واحملافظــة علــى احلــرارة   
لكن املرض أو الداء ميكن أن يعكر هـذه  املعاىف قادر على تلبية هذه احلاجات بسهولة،     

 .القدرة
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Vital observations

 : مبا يليبأي مراقبة أو إجراء يجب أن تقومقبل قيامك 

 

 األعمال التحضريية قبل القيام باإلجراء: 
 . يديك دوماً قبل القيام باإلجراءاغسل) 1(
 . لإلجراءاإلجراء، وحضر املطلوبة للقيام ب كل املعداتاجمع) 2(
 . القيام به نفسك، واشرح ما تنوي إلى املريض وقدماذهب) 3(
ذي يستطيعون االنتظار فيـه،  هم عن املكان الإذا كان الزوار موجودين فأعلم   ) 4(

 . منهم مغادرة السريرواطلب
 شيئا من اخلصوصـية للمـريض، وذلـك عبـر إغـالق األبـواب واسـتعمال           أمّن) 5(

 .ستائر حاجزة
 اإلجراء مـن  يف وميّز إلى املريض وذلك عبر التحقق من شريط التعر   تعرّف) 6(

 .الوصفة
 وأجـب  من املريض املساعدة إذا كـان هنـاك ضـرورة،         اشرح اإلجراء، واطلب  ) 7(

 .عن كافة األسئلة التي قد تدور بخلده
 املـريض بالوضـعية الصـحيحة    سـرير إلـى ارتفـاع مـريح للعمـل، وضـع       ال ارفع) 8(

 . باإلجراءللقيام

  األولالفصل 
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 :األعمال الواجب القيام هبا بعد االنتهاء من اإلجراء
 .ه يف وضعية مريحة املريض مرتاحاً وضعاجعل) 1(
 جرس االستدعاء وكافة األدوات األخرى التي قـد يحتاجهـا املـريض يف       ضع) 2(

 .متناول يدي املريض
 ضوعـو هـا بطريقـة صـحيحة،    يف جميع األدوات املسـتخدمة، وخزن      بتنظ قم) 3(

 .النقص يف األغراض املستخدمة

 :Identifying a patient التعرف على املريض

إن التعرف على املريض بصورة صحيحة يعد أمـرا حاسـما إذا أردنـا التأكـد مـن أن       
يجب أن يكـون لـدى كـل    . املريض الصحيح يتلقى املعاجلة الصحيحة يف جميع األوقات      

عـادة مــا تــتم  . ى رســغه أو كاحلــهاملرضـى شــريط تعريــف أو سـوار تعريــف موضــوع علـ   
الكتابة على هذه األشرطة باستخدام قلم أسود مقاوم للماء، مما مينع ضياع معلومات         

 .التعريف أثناء استحمام املريض

 :إن أكثر أشرطة التعريف املستخدمة شيوعا هي
 :، حيث تكتب عليه املعلومات التاليةشريط التعريف األبيض الرسمي -أ

 .اسم املريض) 1(

 .رقم املشفى) 2(

 .رقم اجلناح) 3(

 .اسم الطبيب وحروفه األولى) 4(

ــف الــوردي  -ب ــة، وموقعهــا     : شــريط التعري  يســتخدم للجراحــة، يعــرف عــن العملي
 .والقسم التشريحي) اجلهة اليمنى أو اليسرى: مثال(

ـــ ــفر -جـ ــريط التعريـــف األصـ ــار  : شـ ــاكل ذات االختطـ  أمـــراض احلساســـية أو املشـ
 .حلساسية للبنسلني، أو الداء السكريا: العالي، مثال
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Temperature

 

  : Definitionالتعريف -1
درجة حرارة اجلسم هي عبارة عن توازن بني احلرارة التي ينتجها اجلسم 

 .واحلرارة التي يفقدها

 : Limits of temperatureحدود درجة احلرارة -2
 . درجة مئوية37 إلى 36.7ن الطبيعي هي إن درجة احلرارة الطبيعية لإلنسا) 1(
أظهـرت األبحــاث اـراة لتحديــد وســطي درجـة حــرارة جسـم اإلنســان البــالغ     ) 2(

 . درجة مئوية37 درجة مئوية هو أكثر دقة من 36.8بأن رقم 
 حيـث تكـون درجـة    ، درجـات مئويـة  3 إلى   1هناك اختالفات يومية تتراوح بني      ) 3(

الصـباح وأعلـى مـا تكـون يف فتـرة بعـد الظهـر        حرارة اجلسم أقـل مـا تكـون يف        
 .واملساء

) pyrexia ( درجـة مئويـة تعـرف بأنهـا حمـى     38إن درجة احلرارة التي تتجـاوز   ) 4(
 ).hyperthermia (أو ارتفاع يف درجة احلرارة

ــة تعــرف بأنهــا اخنفــاض يف   35إن درجــة احلــرارة التــي تقــل عــن   ) 5(  درجــة مئوي
 ).hypothermia (درجة احلرارة

  الثانيالفصل 
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 تكـون درجـة    مـثالً ،تكون درجة حرارة اجلسم أخفض كلما اقتربنا مـن سـطحه       ) 6(
احلـرارة   ( مركـز اجلسـم  أخفض مـن درجـة حـرارة     ، يف اإلبط أو املغنب    احلرارة

 . كاملستقيم على سبيل املثال،)body coreاملركزية 

 :طرق قياس درجة حرارة اجلسم -3
Methods of measuring body temperature: 

 . األكثر شيوعاً): Oral(فموية  )1(

 . األكثر دقة:)Aural (أذنية) 2(

 . تعطي قيماً أعلى من الفموية بقليل:)Rectal(مستقيمية ) 3(

 األقـــل دقـــة، لكنهـــا مســـتعملة علـــى  :)groin(أو مغبنيـــة ) Axillary(إبطيـــة ) 4(
 .نطاق شائع

 : أخذ درجة احلرارة عن طريق الفمطريقة -4

Procedure for taking temperature by mouth: 

 :املبادئ
 .سابقاًوالتي مت تفصيلها " األعمال التحضيرية قبل القيام باإلجراء" بالـ قم) 1(

 .نظيفاً لكل مريض) thermometer( ميزان حرارة استخدم) 2(

 درجـة  35يجب هز ميزان احلـرارة بحيـث تكـون قـراءة عمـود الزئبـق أقـل مـن              ) 3(
 .امليزان يف فم املريض أو وضعه تحت إبطهمئوية، وذلك قبل إدخال 

 .يجب التحقق من عدم وجود أي تصدعات أو تشققات على امليزان) 4(

 . بقياس احلرارة فموياً ملدة دقيقة واحدةقم) 5(
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 بتجفيــف منطقــة اإلبــط باســتعمال م احلــرارة مــن اإلبــط، فقــســتأخذإذا كنــت ) 6(
 .منشفة ورقية أو ماسحة

 .من اإلبط ملدة ثالث دقائق بقياس احلرارة قم) 7(

 . فقط اجلزء من ميزان احلرارة الذي ال يالمس فم املريض أو إبطهاملس) 8(

 . أبداً املريض لوحده بعد وضع ميزان احلرارة يف مكانهال تترك) 9(

 امليزان من نهايته إلى ذروتـه باسـتخدام ماسـحة    القراءة، امسح بقبل أن تقوم ) 10(
 .كحولية أو كرة من القطن

والتي مت تفصيلها " األعمال الواجب القيام بها بعد االنتهاء من اإلجراء         "اتبع) 11(
 .سابقاً

 :مضادات استطباب أخذ قراءة درجة احلرارة فموياً -5

Contra-indications to using an oral temperature reading: 

 .الرضع وصغار األطفال) 1(

 .املرضى فاقدو الوعي) 2(

 .أو الشراب/ساعة من تناول الطعام وخالل نصف ) 3(

 .املرضى الذين يتلقون عالجاً باألكسجني عبر القناع الوجهي) 4(

 .أي مريض بعد قيامه بحمام ساخن) 5(

املرضى املصابون باختالجات صـرعية غيـر قابلـة للضـبط أو موضـوعني علـى         ) 6(
 .أدوية وقائية للصرع

 .املرضى املشوشون) 7(

 .اوننياملرضى غير املتع) 8(

 .املرضى القلقون) 9(
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 .املرضى املصابون بسعال ولديهم صعوبة يف التنفس) 10(

 . قشعريرةولديهماملرضى املصابون بالبرودة أو املرجتفون ) 11(

 :Care of the temperature tray العناية بصينية قياس درجة احلرارة -6
 ):Oral tray(الصينية الفموية  -أ
 :نيةيجب أن تحتوي الصي) 1(

   مستوعب)Receiver (             يف قاعـه قطعـة مـن الشـاش حلفـظ مـوازين احلـرارة
 .النظيفة

 مستوعب فيه قطعة من الشاش حلفظ املوازين املستعملة. 
  حاوية)Container (ذات غطاء توضع فيها ماسحات نظيفة. 

/ يجب وضع عالمة واضحة على املستوعبات تشير إلى كونها نظيفـة أو مسـتعملة      
 .وسخة

 :تعمال الصينية الفمويةاس) 2(
 صينية قياس درجة احلرارة على سطح مستوضع . 
 حاوية للتخلص من املاسحات املستعملةأمن . 
 يديك ملنع انتقال العدوىاغسل . 
 موازين احلرارة بالصـابون واملـاء اجلـاري البـارد، ولـيس املـاء الـدافئ،         اغسل 

ميكـن أن يسـبب   حيث أن املاء الدافئ سوف يزيد مـن درجـة حـرارة امليـزان و        
 .انكساره

 ه كلياً بعد غسلهاشطف. 
 ه  مـا تقتضـيه سياسـة التعقـيم، واتركـ        موازين احلرارة يف مطهر بحسـب      ضع

 . دقائق10ملدة 
 ه باملاء البارد اجلارياشطف. 
 الزئبق حتى ينزلجفف امليزان مبنشفة ورقية وهز . 
 ميزان احلرارة يف مستوعب جافضع . 
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 ):tray Rectal(الصينية املستقيمية  -ب
 . عـن مـوازين احلـرارة الفمويـة      أحيانا تستخدم موازين احلـرارة املسـتقيمية عوضـاً        

 .مستودع زئبق مستدير الشكل ذو لون مختلف أحياناًلهذه املوازين 
صــينية " صــينية منفصــلة عليهــا عالمــة واضــحة تشــير إلــى كونهــا       اســتخدم) 1(

 ".مستقيمية

 .لصينية الفمويةاملتطلبات هي نفس تلك املطلوبة يف ا) 2(

 ).lubricant(املزلق من الضروري وجود حاوية إضافية من أجل ) 3(

 :Rigorsالعرواءات  -7
 : التعريف -أ

 ، toxins أو ذيفانـــات microbesارتكـــاس شـــديد للجســـم جتـــاه وجـــود مكروبـــات      
أو عدم التوافق   septicaemiaأو مواد غريبة يف مجرى الدم كما يف حاالت انتان الدم       

 . نقل الدم، والتي تتصف بدرجة حرارة مرتفعة للغايةيف
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 .أعراض وعالمات ومعاجلة العرواءات ): 1-3(اجلدول 

 املعاجلة األعراض والعالمات املرحلة

املرحلـــــــــة  -1

 الباردة

يشــــــعر املــــــريض بــــــالبرد،   
األسنان تصطك، يرجتف،   

 .يتسرع النبض والتنفس

قشعريرة، ال تعرق، زرقـة يف       
 .سرير األظافر

 .ها من اإلبط وسجل احلرارةخذ

 . املريضطمئن

 املــــريض بالبطانيــــات وأعطــــه يغطــــ
 .سوائل دافئة

املرحلـــــــــة  -2

 الساخنة

يشعر املريض بالسخونة مـع     
 .ارتفاع درجة احلرارة

 .اجللد حار وجاف ومحمر

ــريض    ــاب املــ ــن أن يصــ ميكــ
 .بالصداع

 .يزداد الشعور بالعطش

 .جتفاف خفيف إلى شديد

 .)Malaise(فتور 

 . قياس درجة احلرارةتابع

 . البطانيات اإلضافيةأزل

 .أعط سوائل باردة

 . كمادات ثلج على اجلبهةضع

 . املروحة يف الغرفةشغل

ــاء   امســح ــة بامل  املــريض باســفنجة مبلل
 .الفاتر قليالً

 .غط املريض ببطانية خفيفة فقط

ــة  -3 مرحلـــــــ

 التعرق

تســتقر احلــرارة وقــد تهــبط   
 .قليالً

ــيتعــرق املــريض    وقــد زارةبغ
 .يشعر باإلعياء

  التيارات الهوائيةجتنب

  الوجه والعنقامسح

 . اللباس الرطبأزل

 . وبطانية جافاًأعط املريض لباساً

 . املريض بالسوائلزود



85                                                                                                                                                                        األساسية التمريضية الرعاية

 :أسباب العرواءات -ب
 .العدوى) 1(

 .االلتهاب) 2(

 .التجفاف) 3(

 .األذية الدماغية) 4(

 .الذيفانات) 5(

 .األدوية) 6(

 : التمريضية لتخفيف احلمىاألعمال -8
Nursing actions to reduce pyrexia: 

 . البطانياتأزل) 1(

 . املالبس أزل-عرّض اجللد للهواء) 2(

 بلــل اجلســم باملــاء الفــاتر     –) Tepid sponge( االســفنجة الفــاترة   اســتخدم) 3(
 ). فقطةاملريض مبالءات رقيق بتغطية قم (-واسمح له بأن يجف

 .ت الثلج إذا كانت احلرارة مرتفعة بشكل كبير جداً كمادااستخدم) 4(

 . املروحةاستخدم) 5(

 . املريض مشروبات باردةأعط) 6(

 . األدوية اخلافضة للحرارة املوصوفة من قبل الطبيبأعط) 7(

 :التصرفات العامة  حالة املريض الذي ميكن أن يكون مصاباً باحلمى
 .راقب احلرارة كل ساعة) 1(

 .ل إضافية سوائأعط) 2(
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Specific nursing 
care procedures

the purpose of learning  
  

ستقدم ھذه الوحدة إرشادات لبعض خطط الرعایة 
  .التمریضیة النوعیة

Introduction  
ســـتقدم هـــذه الوحـــدة التعليميـــة إرشـــادات عامـــة ألنـــواع مـــن خطـــط الرعايـــة          

تقتضـــي العديــد مـــن هـــذه  . علـــى اتصــال معهـــا  التـــي سيصــبح املمـــرض التمريضــية  
اإلجـراءات وضــع اخلطــة وبــدء تطبيقهـا مــن قبــل أحــد أعضـاء الطــاقم األكثــر خبــرة،     

املمــرض  يــة التمريضــية األساســية التــي ســوف يقــدمها   لكنهــا ســتظل متضــمنة للرعا 
  .املساعد

١١  
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patientTheunconscious 

  

  : Definitionالتعريف -١
هـو احلالــة التــي يصـبح فيهــا الشـخص غيــر قــادر     unconsciousnessفقـد الــوعي  

ال  ثتتفـاوت شـدته مـن فقـد وعـي عميـق، حيـ       قـد  . على االستجابة للمنبهات احلسـية 
 ث، حيــاملتوسـط  مــن فقـد الــوعي  إلــى حـاالت  ميكـن احلصــول علـى اســتجابة، وصـوالً   

ميكن إيقاظ املريض بالتنبيه املؤلم، إلى مستوى ميكـن فيـه إيقـاظ املـريض بـالكالم أو      
  ).coma(يدعى فقد الوعي العميق أو املطول بالسبات . التنبيه غير املؤلم

  :أسباب اضطراب مستوى الوعي -٢
causes of disturbance in consciousness level: 

  .اإلجراءات التخديرية) ١(
 .االضطرابات الصماوية) ٢(
 .نقص األكسجني) ٣(
 .أذية الرأس أو األذية املسببة للضياع الدموي) ٤(
 ).التجفاف(االضطرابات الشاردية ) ٥(
 .عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ) ٦(
  .التسمم) ٧(

  ٣الفصل 

 



 

  ٢٥٣     
 

  :الروتينية للمريض فاقد الوعي الرعاية التمريضية -٣
routine nursing care of the unconscious patient: 

  .تأكد من كون الطريق الهوائي مفتوحا بشكل يسمح بالتنفس) ١(
امنـع حـدوث االختنـاق، ضــع املـريض بوضـعية صـحيحة وزوده باألكســجني إذا       ) ٢(

 .لزم األمر

، )Glasgow Coma Scale(قــيم املــريض بحســب مقيــاس غالســكو للســبات ) ٣(
 .بالشكل املوصوف يف خطة الرعاية التمريضية

امنع حـدوث مضـاعفات مالزمـة السـرير، قـم بعنايـة فعالـة لألجـزاء املعرضـة          ) ٤(
 .للضغط

أمّن كافة احلاجات األساسية، كالنظافـة الشخصـية، نظـرا لعـدم قـدرة هـؤالء       ) ٥(
 :املرضى على فعل أي شيء ألنفسهم

 .لسرير يومياًاالستحمام يف ا -
 .تغيير املالءات واملالبس يومياً -

 .يجب القيام بالعناية بالفم كل أربع ساعات على األقل) ٦(

قم بتغطية العينني وحمايتهما من اجلفاف، ضع قطرات عينية بحسب مـا هـو   ) ٧(
 .موصوف للمريض

 :امنع حدوث احتباس البول أو البراز أو سَلَسِهِمَا وذلك بـ) ٨(

 .ملريض جافاً ونظيفاًإبقاء ا -
  .مراقبة إطراح السوائل -
 .احلفاظ على جريان القثطرة البولية، وإبقاء البول خالياً من العدوى -

 .الوارد والصادر من احتفظ بسجالت مفصلة لكل) ٩(

أطعم املـريض عـن طريـق األنبـوب األنفـي املعـدي أو وريـدياً، بحسـب مـا هـو           ) ١٠(
 .موصوف له

 .ر وضعيته كل ساعتنييِّفعلة للمريض وغَقم بتمارين من) ١١(
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على الرغم من كون املريض غير مدرك ظاهرياً ملا يحيط به، إال أن هذه قـد  ) ١٢(
 :ال تكون حالته حقيقة، ويجب عليك دوما

 .ضمان خصوصيته -

 .التواصل مع املريض -

 .احترام الكرامة اإلنسانية للمريض -

 .تعالج املريض بفظاظة التنزه عن أن تصبح عدمي الصبر أو أن -

 :اضمن سالمة املريض) ١٣(

 .ضع القضبان احمليطة بالسرير -

 .ال تعط أي شيء فموياً -

 .ال تترك املريض لوحده -

 .فاً على الدوامرَّعَأبق املريض مُ -
  

  

  :نشاط للمتعلم

 حضر خطة رعاية متريضية ملريض فاقد لوعيه.  
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Diarrhoea 

  :  Definitionالتعريف -١
هو احلركة السريعة للمواد البرازية عبر األمعاء، مما يؤدي إلـى ضـعف امتصـاص    

  .راز مائياملاء، واملغذيات والشوارد، مسبباً إفراغاً متكرراً بصورة غير طبيعية لب
  :الرعاية التمريضية الروتينية للمريض املصاب باإلسهال -٢

Routine nursing care of a patient with diarrhoea: 

  .راقب وسجل وأبلغ عن تواتر اإلسهال وقوامه ورائحته ولونه) ١(
راقــب املــريض بحثــاً عــن األعــراض والعالمــات األخــرى التــي قــد تشــير إلــى      ) ٢(

 .املساهمة يف اإلسهالاألسباب 
 .ساعات على األقل ٤قم مبراقبة العالمات احليوية كل ) ٣(
 .قم بضبط الوارد والصادر بشكل صارم) ٤(
ــل      ) ٥( ــد كـ ــه بعـ ــات، ونظفـ ــل األوقـ ــة يف كـ ــاء احلاجـ ــيص قضـ ــريض أصـ ــدم للمـ قـ

 .استعمال
 .تأكد من غسل املريض ليديه بعد كل إسهال) ٦(
 .من كون أغطية السرير نظيفة وجافة قم بجوالت راحة منتظمة وتأكد) ٧(
 .استمر بإعطاء حمية خفيفة ألطول فترة ممكنة) ٨(
قد يتم وصف السوائل الوريدية أو التغذية عبر األنبوب األنفي املعـدي بهـدف   ) ٩(

 .زيادة الوارد من السوائل

 .قدم الرعاية املتعلقة بالنظافة، وحدد حركة املريض) ١٠(

  .مرتاحا يف كل األوقات، تواصل معه وطمئنه تأكد من كون املريض) ١١(

  ١١الفصل 
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Dehydration 

  : Definitionالتعريف -١
التعــرق، أو قلــة هــو ضــياع ســوائل اجلســم نتيجــة لإلقيــاء املســتمر، أو اإلســهال أو  

ــاول الســوائل  ــة      التجفــاف الشــديد . تن ــى صــدمة مميت ــة خطــرة ميكــن أن تقــود إل حال
  .وتراكم الفضالت يف اجلسم

  :الرعاية التمريضية الروتينية للمريض املصاب بالتجفاف -٢
Routine nursing care of a patient with dehydration: 

  .احلالة للمريض وأوضح له اخلطة التمريضية اشرح خطورة) ١(
 .اخلاصة) rehydration(ائل اإلماهة قدم للمريض وجبات خفيفة وسو) ٢(
 .شجع على تناول كميات إضافية من السوائل) ٣(
 .راقب الوارد والصادر بشكل دقيق) ٤(
 .ميكن أن توصف املعاجلة بالسوائل الوريدية، طبقها بالشكل املوصوف) ٥(
 .ميكن أن توصف التغذية باألنبوب األنفي املعدي، طبقها بالشكل املوصوف) ٦(
  .اضمن راحة املريض يف كل األوقات، وامنع حدوث مضاعفات مالزمة الفراش) ٧(
ســاعات علــى األقــل أو بحســب مــا هــو   ٤قــم مبراقبــة العالمــات احليويــة كــل  ) ٨(

 .موصوف للمريض، وذلك كي تكتشف أي مشاكل
 .قدم للمريض الرعاية املتعلقة بالنظافة) ٩(
 .راقب عالمات الصدمة والتجفاف) ١٠(

  .كل املوجودات وأبلغ عنهاسجل ) ١١(

   ١٢الفصل 

 




