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 احملررمالحظات 

 الرتحيب به كأخصائي رعاية 
 صحية فلبيين متميز 
 

هًلا بكم مرة أخرى لقضاء بعض الوقت يف قراءة وتصفح اإلصدار الثاثام مث  أ
أن نثعثرأ أنثكثم  انءنشرتنا اإلخبارية، "الصفحات". لقد كان مث  ووايثس وثرور 

تلقيت نسخة وقدمتم تعليقثاتثكثم اةثهثمثة يثلث  السثيثنثهثا خثًل  اإلصثدار ا و  
لدينا. يسعدان ويشرفنا حقاا وجووكم معنا يف هذه الرحلة لنشر اةشاير اإلجيثابثيثة 

 لقرائنا يف اجملتمع.
 

حن  نقدر بشدة ريايتكم اةستمرة ةنشثوراتثنثا اةثتثوالثعثة الثع جثلثبثت ويثياثا كثبث اا 
وقدمت معلومات متنوية م  يملياتنا للعمًلء وحو  خدمثاتثنثا اةثقثدمثة بشثكث  

 يام.
 

نشكر اإلوارة العليا ةنحها هذه الفرصة ةشاركة اجملتمثع اثا جثعثلثتثنثا فثخثوريث  بث  
الرحلة للرياية الصحية. كان هذا اثاثابثة مصثدر  لثام لثنثا اثيثعاثا اثا يف  م  هذه

ذلك يمًلئنا احلاليني الذي  كانوا وايمني للغثايثة ةسثايثيثنثا. يثًلوة يثلث  ذلثك، 
 .ستقبلنينعم  لصاحل يمًلئنا اة حن هذا ااابة نظرة يامة حيث يف النهاية 

يسلط هذا العدو الضوء يثلث  ثثًلثثة جثوانث  مثهثمثة يف تثقثدو خثدمثاتثنثا، وهثم  
 الرتكيز يل  رياية اةسنني وجتارب العمًلء،

وتعليم اةوظفني وتدريبهم، واالحتفا  ابليوم العاةس للممرلات الذي يضم أفضث  
ممرلاتنا ابإللافة  ىل أخصائس الثريثايثة الصثحثيثة اةثمثيثزيث  لثديثنثا الثذيث   ثدمثون،  

 كًلمها مصدر  لام ليس لنا فقط، ولك  لآلخري  أيضاا.
 

 اةلحة جملتمعنا، وال ويما وقت الوابء هذا.نظراا أبن ياةنا يف حالة تغ  وائم، فإننا أيضاا نواص  يف تلبية اةطال  والتثحثد ت 
 

نرجو أن نستمر ايعاا يف الكفاح معاا والعم  جنباا  ىل جن  لكس  هذه اةعثركثة 
 لد هذه ا زمة الوابئية الع يواجها العامل حالياا.

 
 لقد فقد الكا ون، ولك  احلمدهللا جنا الكا  أيضا.

 
 ك  خب  وأبق آمنا كالعاوة.

 
  

الدكتور ألفني ب / أبينززا  ككزتزوراخ  خزبزري عزمزين مزازتزمزد ة  زا  خصزوصزيزة 
 املالومات

 مدير التسويق واالتصاالت
 رئيس الرير "الصفحات"

: أوي  

أقام مكثتث  الثعثمث  الثفثلثبثيث  
 وارة -لثثثلثثثعثثثمثثثا  يف ا ثثثار  

الثثرتحثثيثث  ابلثثعثثمثثا  اب ثثار  
)مثكثتث  الثعثمثث  الثفثلثبثيث  يف 
ا ار ( التثابثعثة لثوزارة الثعثمث  
والتوظيف ووفارة الفلثبثني يف 
الدوحة، احتفاالا بشثهثر اةثرأة 
مثثثثت تثثثثقثثثثديثثثثراا  الثثثثعثثثثاةثثثثس، قثثثثد 

هث   للنثسثاء الثبثارزات الثلثواي
يف لثثثثمثثثثان و ثثثثايثثثثة  مثثثثاثثثثاال

وتثثثثعثثثثزيثثثثز رفثثثثاهثثثثيثثثثة الثثثثعثثثثمثثثثا  
الفلبينيثني يف ا ثار  يف قثطثر 

 ويرض متكني اةرأة.
 

جثثرى تثثعثثيثثيثثنثثهثثا يف مثثنثثصثث  
أمني صندوق اةنظمة اةثهثنثيثة 

قثطثر. والثرتحثيثث  -الثفثلثبثثيثنثيثثة 
ماري روز أوي، اةثديثر الثعثام 
لشركة قثطثر كث ، بصثفثتثهثا الثفثائثزة ئثائثزة أخصثائثس الثريثايثة الصثحثيثة الثفثلثبثيثنثيثة 
اةتميز. هس ممرلة مرخصة وأم وزييثمثة مثتثمثعثيثة. وهثس يضثو نشثط يف اثعثيثة 

قطر، وانثتخثخثبثت مث خثراا مثديثرة أيثمثا  يف اةثنثظثمثة. جثرى -اةمرلات الفلبينية 
قثطثر، وهثس مثنثظثمثة  ثامثلثة -تعيينها أمثني صثنثدوق اةثنثظثمثة اةثهثنثيثة الثفثلثبثيثنثيثة 

للمنظمة اةهنية الرابعة يشرة يف قطر. خًل  فرتة يملها كرئيسة اةنظمثة اةثهثنثيثة 
(، قثثامثت بثثتثنثظثثيثم أنشثثطثة لثثيثسثت فثقثثط 9191-9102الثفثلثثبثيثنثثيثة يف قثطثر )

  ةسايدة اةمرلات الفلبينيات، ولك  أيضاا ياملني آخري  يف الفلبني.
  

 بملم أراين عرياكو  ممرض مرخص 
مع فريقها واةنظمة، قاموا بتنثظثيثم مثهثمثات وثبثيثة، وتثقثدو الثدا ، و ثًلت الثتث    

خاصة أثناء الوابء. بصفتها اةدير العام لقطر ك ، قاوت فريقاا للمشاركثة يف بثرانمث  
 92كثمثتثطثويثني لثلثمثسثحثات مثنثذ   02-  فثيثدوزارة الصحة العامة بشأن ف وس كثو 

 .9191مارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)م  اليسار  ىل اليمني( جرى تسليم جائزة "ماريليث " لثلثسثيثدة أوي مث  قثبث  وثفث  
مثثارس  90الثفثثلثثبثني يف قثثطثر وثثعثثاوة السثثيثثد آالن تثثيثثم بثثيثثان يف وثثفثثارة الثثفثثلثثبثني يف 

. آوم موو  ، انئ  القنص  ، احملرتم بنجامني وثيثلثيثبثيثو ، مسث و  الثريثايثة 9190
يف  وارة رياية العما  يف ا ار  ، السيدة  يفلني الرااننث  وآخثريث . حصثلثت اثعثيثة 

قثطثر يف نثفثس الثوقثت يثلث  جثائثزة مثنثظثمثة مثكثتث  الثعثمثا   -اةمرلات الفلبينيثة 
 الفلبينيني اب ار  اةتميزة.
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ألخبارا ديثحت  
 بملم أراين عرياكو  ممرض مرخص 

 رئيس التعليم والتدريب في
 قطر كير 

 مجعية المتريض الفلبينية قطر 
رئيس -  

ثثا  ثثمثثعثثيثثة  فثثاز بثثيثثا ويثث  ايسثثلثثويثثو بصثثفثثتثث  رئثثيثثسا
قثثطثثر خثثًل  انثثتثثخثثاابت -اةثثمثثرلثثات الثثفثثلثثبثثيثثنثثيثثة 

. وكثان وثابثقاثا مثديثر 9190فث ايثر  3اةوظفني يف 
أيما  الرابطثة اةثذكثورة. وهثو أو  مثعثلثم ممثرض يف 
قثثطثثر كثث ، أو  وأكثث   ثثركثثة ريثثايثثة مثثنثثزلثثيثثة تثثقثثدم 

. 9112خدمات صحية ووبية يف قثطثر مثنثذ يثام 
وهثثثو حثثثاصثثث  يثثثلثثث  ورجثثثة اةثثثاجسثثثتثثث  يف آواب 

 التمريض ويتابع حالياا ورجة الدكتوراه.
 

قب  انتخاب  يف اةنظمة، يشغ  السيد  يسلوو حالياثا 
منص  رئيس ملس  وارة ومثنثسثق بثرانمث  الثتثطثويثر 

  اةه  اةستمر لرياية قطر.

لقد قاو يملية ايتماو قطر ك   و  تدري  التثطثويثر 
تثدريثباثا  31اةه  اةستمر والذي امتد  ىل أكثاثر مث  

قائماا يل  النشاط يف اجمللس القثطثري لثلثتثخثصثصثات 
الصحية حىت اآلن. لقد كان رائثداا يف احلصثو  يثلث  
ايثتثمثاو الشثركثة مث  قثثبث   ثثنثة الثتثثنثظثيثثم الثفثثلثبثيثثنثيثة يف 
الفلبني كمزوو التطوير اةه  اةستمر ويم  كمثمثرض 
أجثثنثث ، يف قثثطثثر ويثثلثث  مسثثتثثوى الثثعثثامل. لثثقثثد أجثثرى 

جثلثثسثثة تثثعثلثثيثمثثيثثة  21ابلثفثثعث  والثدك يف أكثثاثثر مثث  
مثث  اثثهثثور الثثريثثايثثة  9111مثثعثثتثثمثثدة  كثثاثثر مثث  

. كثمثا  9102الصحية واخ  وخار  قطر منذ يوليثو 
كان ا مني السابق للمنثظثمثات اةثهثنثيثة الثفثلثبثيثنثيثة يف 

 قطر.
 

اعية اةثمثرلثات الثفثلثبثيثنثيثة يف قثطثر 
هس منظمة معتمدة م  قب  اةثنثظثمثة 
اةثثهثثنثثيثثة يف قثثطثثر لسثثفثثارة الثثفثثلثثبثثني. 
بصثثرأ الثثنثثظثثر يثث  ايسثثلثثو، جثثرى 
انثثثثتثثثثخثثثثاب مثثثثمثثثثويثثثثة جثثثثديثثثثدة مثثثث  

 اةوظفني.
يثثثنثثثضثثثم  لثثثيثثث  نثثثورويثثث  اب ثثثيثثثو انئثثثباثثثا 
للرئيس، وفيسا الرا مالني راجا أمثيثناثا 
للخزانة، وجني الم أميناا لثلثصثنثدوق، 
وجرياي  هاجان مثدقثقاثا، ومثاري روز 
أوي مثثديثثرة أيثثمثثا ، وزورايثثدا زيثثدي 

مسئولة العًلقات العامة. أقيم حف  تثنثصثيث  الثيثمثني 
االفرتالس مث  قثبث  اةثلثحثق الثعثمثا  الثفثلثبثيث  ويثفثيثد 

 9190ف اير  92ويس ويكان  يف 
 

ا ونسثتثمثر يف كثونثنثا مثنثارة ا مث  لن ” نتعار أبدا
بني اةثمثرلثات الثفثلثبثيثنثيثات واجملثتثمثع الثذي  ثدمثونث  
بشكث  خثاو وأن خثدمثتثنثا مثطثلثوبثة بشثدة يف هثذه 

بززيزز  -. "  9190ا وقثات الصثعثثبثة. اةثزيثثد يثثنثتثثظثر 
  كيل ايسلو.

 

 بملم شارين جيمالين  ممرض مرخص
 نظام إدارة احلوادث -قطر كري

، خضثعثت 9191أكتوبر  ي أ
قثثثطثثثثر كثثث  لثثثثعثثثمثثثثلثثثثيثثثة  يثثثثاوة 

 ايتماو.
أحثثثد أهثثثم الثثثنثثثقثثثاط السثثثابثثثقثثثة 
اةثثطثثلثثوبثثة يف هثثذه الثثدورة هثثو نثثظثثام  وارة حثثواوك 
وًلمة اةرل . يثلث  الثر ثم مث  أن قثطثر كث  لثديثهثا 
ابلفثعث  يثمثلثيثة اإلبثًلو يث  احلثواوك ويثمثلثيثة نثظثام 
 وارة حثثثواوك وثثثًلمثثثة اةثثثرلثثث ،  ال أن قثثثطثثثر كثثث  
فضثثثلثثثت مثثثراجثثثعثثثة و يثثثاوة الثثثنثثثظثثثر يف السثثثيثثثاوثثثات 
واإلجثثثراءات ا ثثثاصثثثة ييثثثاوة تثثثنثثثظثثثيثثثم نثثثظثثثام  وارة 

 احلواوك.
يقد قسم  وارة ا ووة و وارة التعليم والتدري  اجتمثايثاا 
ةناقشة اةسووة النهائية لنظام  وارة احلواوك الشامث . 
جثثرى ومثثث  يثثثمثثثلثثثيثثثة  يثثثاوة اإلبثثثًلو يثثث  احلثثثواوك 

ويملية نظام  وارة حواوك وًلمة اةثرلث  يف الثنثظثام 
اةطور. نظراا  ن العملية هتدأ أيضاا  ىل متكني ليثس 

بثدالا  فقط اةرل  ويائًلهتم، ولثكث  أيضاثا اةثوظثفثني 
م  تسميت  نظام  وارة حواوك وًلمة اةرل ، جثرى 
االتفاق يثلثيث  واثوافثقثة اإلوارة الثعثلثيثا لثتثسثمثيثتث  نثظثام 

  وارة احلواوك يف قطر ك .
نظام  وارة احلواوك يف قطر ك ، جرى تبسيط الثعثمثلثيثة 

نثظثام  وارة احلثواوك يف قثطثر   وثرق  ٨و نشاء منثهث  
وثرق نثظثام  وارة احلثواوك يف  ٨ك . يهدأ اةنه  

 قطر ك   ىل تسهي  فهم العملية بسهولة.
يثثقثثد اجملثثلثثس االوثثتثثشثثاري لثثلثثعثثمثثيثث  وا وثثرة بثثر وثثة 
السثثيثثدةش مثثيثثشثثيثث  الجثثاهثثد وي ثثراأ السثثيثثدةش بثثيثثا 
المان و اجتما  تثطثبثيثق زووم مثع اجملثلثس الثذي لثم 

 02اةرل  ويائًلهتم وموظفس ا طوط ا مثامثيثة يف 

. السيدة فثيثسثا الرا مثالثني راجثا، أحثد 9190ف اير 
مس و  مراقبة ا ووة ويضو اجمللس، قثدم يف الثبثدايثة 
 "نظام  وارة احلواوك ذي هن  قطر للرياية الامانية".

خًل  هذا االجتمثا ، قثامثوا اثراجثعثة واثع اةثدخثًلت 
م  العمي ، وا وثر، وأيضثاء اجملثلثس، وهثذا يشثمث  
يثثمثثلثثيثثة اإلبثثًلو يثث  احلثثواوك، ويثثمثثلثثيثثة اإلفصثثاح، 
واللي  احلواوك، والتوصية اب نشطة، ورصثد الثتثغثذيثة 

 الراجعة والتحسني.
يًلوة يل  ذلك، اوافقة اجمللس أبكمل ، تقرر مشثاركثة 
اةعلومات حو  اإلجراءات والتحسينثات اةثوصثس  ثا 
الع جرى  جراؤها بعد التحثلثيث  ا ثديثد مثع الثعثمثًلء 
والثعثثائثثًلت مثث  خثثًل  اجملثثلثثس االوثثتثثشثثاري لثلثثعثثمثثيثث  

 وا ورة
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 09احتفلت قطر ك  ابلثيثوم الثعثاةثس لثلثمثمثرلثات يف 
 ن  يوم تكرو التزام اةمرلات وتفثانثيثهثم . 9190مايو 

ويملهم ا او. بدأ االحتفا  بتوزيع حلوى ما  الكث   
كيك والوروو يل  اةمرلات الثعثامثلثني بثر وثة اةثديثرة 

 العامة السيدة ماري روز أوي.

جرى  حياء احلف  مع برانم  وجرى يقد م متر فثيثديثو 
يف السثثايثثة السثثاووثثة مسثثاء. وكثثان مثثولثثو  أوثثبثثو  
اةثثثمثثثرلثثثة "اةثثثمثثثرلثثثات  رؤيثثثة لثثثلثثثريثثثايثثثة الصثثثحثثثيثثثة يف 
اةستقب ". وم  خًل  هذا اةولثو ، وخثحثبثت آلثيثات 

 .9190البحث ي  تذكار اليوم الدو  للممرلة 
 

ومتك  اةوظفون م  االنضمام  ىل اةسثابثقثة الثع متثاث  
 ٨فثثريثثق السثثكثث . وقثثد مثثنثثحثثت ا ثثائثثزة ا وىل لثثفثثيثثًل 

بثثر وثثة السثثيثثدة ريثثزا مثثاي جثث ونثث ، وذهثثبثثت ا ثثائثثزة 
الاانية  ىل اةثمثرلثات الثذكثور بثر وثة السثيثد 
جواناثن ميداال، وا ائزة الاالاة اةقدمة لفيثًل 

بثثر وثثة السثثيثثدة جثثوان لثيثثاو. وكثجثثزء مثث   ٦
جائزهتم، حص  الفثائثزون يثلث  جثائثزة نثقثديثة 

 م  الشركة وجائزة تقدير.
ومش  ال انم  مثنثح جثائثزة لثلثمثمثرلثة ا كثاثر 
متيزاا يف السثنثة. وفثيثمثا يثلثس أشثاء اةثر ثحثني، 
وي  ال وي، فنس آرجس ف ي وو، ريثكثاروو 

وون، مثثثارلثثثو جثثثوي -وثثثواريثثثز، أنثثثيثثث  هثثثاان
بيًلنس، كثامثيثا، تثيثكثسثاي، وثارة أمثبثوي، 
  ن ابانجثثيثثثنثثيثثث ، مثثث   مثثانثثث ، بثثث انويثثلثثثس 
ويريت،  م وز ووميثنثغثو، مثاولثني الرجثو،  لثفثس ابابيثو 
وجينيثث ابجثني. وذهث  الثفثائثز اب ثائثزة  ىل ريثكثاروو 
وواريز. كجزء م  جائزتث ، حصث  يثلث  جثائثزة نثقثديثة 

 وجائزة تقدير.

ريكاردو سواريز 

جونير، ممرض 

 مرخص

أفضل ممرضي 

  العام

 بملم أراين عرياكو  ممرض مرخص

 دلويلاات ضم املمر يو  تحتفل قطر كير  :

كثثان جثثزء مثث  الثث انمثث  هثثو تثثقثثدو نشثثاط جثثديثثد 
لقسم التعليثم والثتثدريث  بثر وثة بثيثا ويث  ايسثلثو.  
كثثان السثثحثث  أحثثد ا جثثزاء اةثثنثثتثثظثثرة مثث  بثثرانمثث  

 اةوظفني حيث جرى ترتي  ثًلثة أوعار رئيسية.
وانثثتثثهثث  االحثثتثثفثثا  بثثنثثجثثاح حثثيثثث متثثكثث  مثثعثثظثثم 
اةوظفني م  االنضمام واةثالثكثني وبثعثض أصثحثاب 

 اةصلحة ورؤواء اإلوارة.
وتحتف  الشركة  ذا التقليد ك  يام خًل  أوبو  

مايو  12 ىل  6اةمرلات الدو ، الذي يقام م  
 م  ك  يام.

، الاًلاثء، حقبة النهضثة 9190مايو  02يصاوأ 
ليس يف  ك  فنون ب  يف  ك  قوة وافعة لثز وة -

 اةعرفة واةهارات واةوقف جتاه الكفاءة العاةية.
، أجثرت  وارة الثتثعثلثيثم والثتثدريث  9190يف فث ايثر 

ابلثثتثثنثثسثثيثثق مثثع  وارة الثثعثثمثثلثثيثثات وراوثثة اوثثتثثقثثصثثائثثيثثة 
لتقييم االحتياجات  ميع رؤواء ومشثريف قثطثر كث  
وبراو ك  حو   جراء التقييم البدم، و جراء فثحث  
للحالة، ا لفية، التثقثيثيثم، الثتثوصثيثة، و وارة ا وويثة، 
وممثثثاروثثثة الثثثعثثثدوى. الثثثوقثثثايثثثة والسثثثيثثثطثثثرة، و ظثثثهثثثار 
مماروات الوقاية م  السقوط. هذه اةعرفة واةهثارات 
هثثثس جثثثزء مثثث  أهثثثداأ وثثثًلمثثثة اةثثثرلثثث  لثثثكثثثًل 
الشثثركثثتثثني. كثثان الثثديثثد اةسثثتثثوى احلثثا  لثثلثثكثثفثثاءة 
الذاتية يل  أهداأ وًلمة اةرل  هو م ر اةسثح. 
بشك  يام، أورك مديرو اةمرلات ه الء م  كثلثتثا 

)  ٠١( مث  أصث  ٨الشركتني تصنيفاا ذاتياا لامانية )
 أيل ( م  حيث هذه ا هداأ. ٠١أوىن،  ٠

جرى العاور يل  الكفاءة يف التقييم الثبثدم والثوقثايثة 
م  السقوط ليكون ا زء الذي وجد ه الء اةثديثريث  

 أنفسهم ا ق  كفاءة وا كار كفاءة، يل  التوا .
اسايدة م  قسم الثعثمثلثيثات، أجثرت  وارة الثتثعثلثيثم 
والتدري  تدري  وتقييم كفاءة مديري التمريض مث  
قب  بيا وي  ايسلو، مدير  وارة التعليم والثتثدريث ، 
وحضثثثثره اةشثثثثرفثثثثون أبثثثث  وثثثثاويثثثثرانس، رووورا   ثثثثا 

فثثيثثًلرازا، جثث ي مثثاي  وثثبثثيثثنثثو، روكسثثان جثثرجيثثوريثثو 
وا زيد. كما حضرت اةمرلات الثرئثيثسثات -وزوراي

ويسا ماكيلين ، وفانيسا ماي أجاكويلس، وريزا مثاي 
ج ون ، ومثا. كثريسثتثيثنثا رومثبثاوا، جثو  لثني أبثويث ،  

 كاثلني جوي بيانو، جوان لياو وجواناثن ميداال.
 

قثثالثثت السثثيثثدة وثثاويثثرانس، مشثثرفثثة قثثطثثر كثث ، " ذا  
كنت وأصف النشاط، فإن الكلمة اةثنثاوثبثة  ثكث  
أن تكون" الد ا ". كان النشاط صعباا، وويجعثلثك 
تتساء  يما  ذا كانت معرفتك وتظ  يالقة أم ال، 
ووتدرك  ىل أي مثدى تثنثتثقث  مثعثرفثتثك مث  كثونثك 
وثثًلابا يف السثثابثثق  ىل الثثلثثحثثظثثة الثثع نثثعثثمثث  فثثيثثهثثا  
كمتخصصني. كما أن  جيعل  أفكر يف أمهية الثتثعثلثم 
اةستمر والثدراوثة والثقثراءة وهثذه اةثفثاهثيثم جيث  أال 

 تتوقف حىت بعد االنتهاء م  وراوتنا ".
ما  يصر الثنثهثضثة، ألثقث  تثدريث  وتثقثيثيثم الثكثفثاءة 
الضوء يل  أذهان ه الء اةمرلات أثناء اوتمرارهثم 
يف الشثثرو  يف الثثكثثفثاءة وولثثع عثثوذ  ةثا يثثعثنثثيثث  أن 

ا ةوظفيهم.  تكون ممرلة رئيسية أو مشرفاا مسايدا
ت م   وارة التعثلثيثم والثتثدريث  يف قثطثر كث  ابلسثعثس 
لتحقيق التميز يف تثقثدو خثدمثات الثريثايثة الصثحثيثة 
للمجتمع م  خًل  متابعة الثتثعثلثم مثدى احلثيثاة مث  
خثثًل  ا نشثثطثثة الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة الثثع جتثثعثث  الثثفثثرو كثثفثث ا 
ومثعثرفثثة ومثثهثارة وقثاورة يثلث  االوثتثثعثداو الثعثثاوثفثثس، 

 وابلتا ، رياية فعالة وهس

تكرمي املوظفني ذوي 
 الكفاءة العالية والتأثري

 بملم بي  كيل ايسلو  ممرض مرخص
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بثعثضثهثا -ياةنا يف حالة تغ  وائم. هناك وائماا  صثدارات مثتثعثدوة مث  اةسثتثقثبث  
 افرتالات والبعض اآلخر آما  وخماوأ.

تثركثيثز اإلنسثان اآلن يثبثلث  وفقاا لدراوة أجرهتا  ركة ميثكثرووثوفثت، فثإن مثتثووثط 
اثنثيثة يف  09مدى االنتباه الثبثالث  مثام ثوان. يعد هذا انفالاا حاواا ي  متووط 

. وال يج  أن اإليًلانت يف منصات التواص  االجتمثايثس تثقثتثصثر 9111يام 
ثواٍن أو أق . م  اةهم أن ندرك أن  يف هثذه اةثرحثلثة الثزمثنثيثة، نثفثد صث ان  2يل  

ا م  ا  خاو ثثواٍن  لثافثيثة  أكار م  أي وقت مض . وويتباو  يدو قلي  جدا
م  وقتهم لقراءة احملتو ت  هنم يشعرون أهنا ذات قيمة كب ة. لقد أحثدك الثوابء 
صث  يثلث  الثعثديثد مث  الثثقثطثايثات يف اجملثتثمثع. وقثد أوى  ىل   ثثًلق  أتثث اا ال حخ

 خمتلف للم وسات وأوى  ىل الطراابت خمتلفة يف العمليات الصنايية.
يعد قطا  التعليم أحد أكار الثقثطثايثات الثع أتثثرت ابلثوابء. لثقثد أوى ذلثك  ىل 
الطراابت خط ة حىت أن الرتبويني أنفسهم فشلوا يف تلبية مطال  الثولثع احلثا  
بشك  كام . وقد أوى العديد منثهثم  ىل االرجتثا  يف مثنثاهثجثهثم وون الثتثضثحثيثة 
ئووة التعليم. ومع ذلك، ال يزا  الكا ون يفشلون يف تلبية احتياجات اةتثعثلثمثني 
يف خمتلف اةستو ت وخاصة يف اةدارس االبتدائية واةتووطة. جرى الضغط يلث  
أولياء ا مور م  خًل  التغي ات حيث أخج وا يل  اةشاركة الكثامثلثة يف مشثاركثة 
ثثا عثطثثياثا أو مثثتثثزامثناثثا أو  ثث   أوثفثثالثم يف اةثثدروثثة يثث  اإلنثثرتنثت وثثواء كثثانثت هنثجا

 متزام .
جرى رفع الشكاوى م  اليسار واليمثني بشثأن الثولثع الثطثبثيثعثس ا ثديثد لثلثتثعثلثيثم 
خثثًل  الثثعثثامثثني اةثثالثثيثثني. هثثذه تثثرتاوح مثث  لثثعثثف االتصثثا  ابإلنثثرتنثثت، وفثثرق 
التوقيت، واةشكًلت الفنية، وجيرى تدريس الثدروس افثرتالثياثا. الثتثفثايث  الثطثبثقثس 
وجثهثاا لثوجث ، والثذي ايثتثاوت فثيث  الثغثثالثبثيثة يثثلث  الثقثيثثام اثرض مثا قثبث  اإلصثابثثة 
ابلف وس، أصبح اآلن يبااا وويستغرق ا مثر بضثع وثنثوات أخثرى قثبث  أن يثعثوو  

 ك   سء  ىل وبيعت  الع ايتاو يليها الناس.
الكتاب الذي نشرت  منظمة التعاون االقثتثصثاوي والثتثنثمثيثة، "الثعثووة  ىل مسثتثقثبث  
التعليم"، جع  الناس يتخيلون  يئاا حدك خًل  العشري  يثاماثا اةثالثيثة مل يثكث  
ا. وواء كثان ذلثك الثوابء أو الثواتثف الثذكثيثة أو أي  ثسء  أحد يتوقع حدوث  أبدا
آخر، فإن احلقيقة هس أن اةستقب  ح  أن يفاجئ الثبثشثريثة. نثظثراا  ن الثعثامل يف 
حالة تغ  وائم، فإن احلاجة لًلوتعداو ل  جيث  أال أتخثذ يف االيثتثبثار الثتثغثيث ات 

 الع تبدو حمتملة للغاية فحس ، ب  وأيضاا التغي ات الع ال يتوقعها ا ميع.
التعليم م  أجث  الثغثد، قثدم الثكثتثاب  9110مستوح  م  انطًلقة ويناريوهات 

ا يف  مموية مث  السثيثنثاريثوهثات حثو  مسثتثقثبث  الثتثعثلثيثم، ومل يخثظثهثر مسثاراا واحثدا
اةستقب ، ب  العديد م  السيناريوهات. وتقو   ن اوتخدام السيناريثوهثات  ثكث  
أن يسثثايثثد يف الثثديثثد الثثفثثرو والثثتثثحثثد ت الثثع  ثثكثث  أن الثثمثثلثثهثثا هثثذه الثثعثثقثثوو 

 اةستقبلية للتعليم والتعليم يل  نطاق أووع.

واقرتح اوتخدام هذه ا فثكثار لثلثمثسثايثدة يف االوثتثعثداو والثعثمث  بشثكث  أفضث  
اآلن. وواء أكان آابء أم وًلابا أم مدروني أم قاوة تربويني أم ابحاثني أم صثانثعثس 
وياوات، فثقثد جثرى كثتثابثة الثكثتثاب  ثمثيثع أولثئثك الثذيث  يثريثدون الثتثفثكث  يف 
اةستقب  الذي مل حدك ليقوموا بدورهم يف تشكي  اةستقب  الذي ويغ  الثعثقثلثيثة 

 م  اةعلمني يف خمتلف ماالت النمو الوظيفس.
 هذه هس السيناريوهات الع  ك  اوتخدامها لإللام واحللم والتحوي  

تثكثاثيثف لثلثنثمثوذ  اةثدروثس الضثخثم لثلثواجثهثة - : متزديزد الزتزازلزيزم1السيزنزاريزو 
 ا مامية احلالية.

االوثتثعثانثة اصثاور خثارجثيثة -: االستاانة مبصاكر خارجية للتازلزيزم 2السيناريو 
 للتعليم وما نت  ين  م  وفرة يف أوواق التعلم.

  ياوة توجي  للتعليم والوي  اةدارس.- : املدارس كمراكز عالم3السيناريو 
هنثايثة الثتثعثلثم اةثدروثس وزوا  الثتثعثلثيثم - : التزازلزم أءزنزاء االسزتز زدا 4السيناريو 
 اةدروس.

جي  أن يتطور التعليم ليقدم ابوتمرار روثالثتث  وهثدفث  يف تثاثقثيثف ا فثراو لثلثتثطثور  
كثثأ ثثخثثاو ومثثواوثثنثثني ومثثهثثنثثيثثني بثثغثثض الثثنثثظثثر يثث  مثثا  اهثثتثثمثثامثثاهتثثم وخثث اهتثثم. 
وابلتا ، فإن هذه التحوالت احلدياة يف أهثداأ الثتثعثلثم والسثيثنثاريثوهثات تثتثطثلث  
 ياوة تنظيم بيئات التعلم الرشية و   الرشية للم وسات و ياوة تصثور حمثتثو ت 

 التدريس والتعلم وتقد ها بطريقة أكار اختًلفاا.
مل الدك االلطراابت يف التعليم فقط ولثكث  يف اثيثع قثطثايثات اجملثتثمثع تثقثريثباثا. 
   الوابء وجهثة نثظثر الثنثاس حثو  كثيثفثيثة قثيثامثهثم اب  ثيثاء وكثيثف يثتثعثلثم الثفثرو 

يثنثدمثا مل  تشغي  اال ا  ياء. جرى اإلورا  يف ترقية ا نظمة. أوى الكا   ىل ال
ا يف تكييثفثهثا. يف بثعثض ا حثيثان، قثد تث وي ا حثداك  تفكر اإلوارات العليا أبدا
   اةتوقعة  ىل رفع مستوى ولع اةرء يف  مضة يني. متاماا ما  التعليم، فقثد عثا 
 ىل مسثثتثثوى خمثثتثثلثثف يف كثث  مثثرة، ولثثكثث  هثثذه اةثثرة اوثثتثثغثثرق ألثثف قثثفثثزة مثث  

 االلطراب.
ولكث  يف الثبثحثث يث  هنث  أكثاثر فثايثلثيثة يف الثنثظثر  ىل اةسثتثقثبث  والثقثدرة يثلث  
التكيف مع التغي ات التخريبية، جي  أن يكون التمتع ابلصحة يف ايع ا ثوانث  
يف صميم ك  ذلك بينما نقوم بتعليم أنفسنا. ما هو مهم هذه ا  م للجثمثيثع هثو 
القدرة يل  البقاء بصحة جيدة وآم  م  ف وس كثوروان وا مثراض ا خثرى ذات 
ا راثا يثكثون آخثر يثوم  ا ابلثفثعث ، و ثدا الصلة. يعتقد الكا ون أن احلياة قص ة جدا
لًلوتمتا  ابحلياة. لثقثد أورك الثبثعثض أن الثقثيثام اثا هثو أفضث  لثنثفثسث  جيث  أن 
جيرى اآلن بعد فوات ا وان. مل يتمك  الكا  م  الناس م  الثقثيثق ذلثك. مثهثمثا  

 .كان ما تقدم  احلياة، ابق يل  ا رض. بعد ك   سء، احلياة هس ما نصنع 

 بعد لآن وفاميا
 

بملم الدكتور ألفني أبينزا خبري عمين ماتمد ة  ا  
 خصوصية املالومات

 : 2202النس ة املستمبلية 
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كثنثت أمثثاا  و  مثثرة ولثديثثهثا وثثفث  حثثديثث الثثوالوة 
تثثقثثريثثباثثا ومل تثثكثث  لثثدي أي خثث ة يف الثثتثثعثثامثث  مثثع 
ا وثثثثفثثثثا .  ىل جثثثثانثثثث  احلثثثثاجثثثثة  ىل اةسثثثثايثثثثدة 
ا واوية، كنت حريصة يل  االيتماو يل  حمثرتأ 
مع تدري  يف اجملا  الط  ةزيثد مث  الثراحثة وا مثان 
الع وتوفرها هذه ا دمة. كان اب  يعام م  نثقث  

حثثديثثااثثا، لثثذلثثك  ثثعثثرت أنثث   تثثطثثهثث ه الثثوزن وجثثرى
 يتطل  رياية متخصصة.

ملزااا اخزرتعززنزا لزتززمززدا الززرعزايززة الززال مزة الزز  .2 
 عريدها؟

قثثطثثر كثث  هثثس مثثقثثدم خثثدمثثات متثثريثثض مثثعثثروأ يف 
الثدوحثة والثثعثديثد مث  أصثثدقثائثس وأفثراو أوثثري كثانثثوا 
يسثثثتثثثفثثثيثثثدون ابلثثثفثثثعثثث  مثثث  خثثثدمثثثاهتثثثم. يثثثلثثث  وجثثث  
ا صوو، كانت أو  ممثرلثة جثرى تثعثيثيثنثهثا   قثد 
أهنت للتو يقدها مع زوجة أخس، لذا كانت جتربتها 

 اةبا رة وتعليقاهتا اإلجيابية مرحة للغاية.
 مبااا كنت عشار من قبل بدء اخلدمة؟.3 

بطبيعة احلا ، كان هناك تروو يف السثمثاح لشثخث  
جديد ابلدخو   ىل منزلنا ويف رياية وفثلثنثا ا ثديثد. 
ا ومرهقة بتجربة ا مثومثة  لكن  كنت أيضاا متعبة جدا

 ا ديدة، لذلك كنت حباجة  ىل اةسايدة.
 كيف شارت خال  اخلدمات املمدمة؟.4 

وريان ما  عثرت ابالرتثيثاح بسثبث  ا ثدمثة اةثهثنثيثة 
والرياية واالهتمثام الثلثذيث  تثوفثرمهثا اةثمثرلثات. لثقثد  
ا واثا  كانوا حريصني يل  لمان رياية وثفثلثس جثيثدا
يتما   مع توقعاي وتركيباي، والثع جثرى احثرتامثهثا 

 وويمها ابلكام .
مززا هززو الززتززحززدي األكززك الزز ي واجزز ززتزز   .5 

 وكيف عغلبت علي؟
ترك اةمرلة الليلية وحيثدة مثع الثطثفث . مثرة أخثرى، 
ا يثلث   بطبيعة احلثا ، يف الثبثدايثة، مث  الصثعث  جثدا
ا م ا ثثديثثدة أن تثثعثثطثثس وثثفثثلثثهثثا لشثثخثث  جثثديثثد.  

كث    الثتثحثقثقكنت أانم يف الغرفة اجملاورة وأوتمر يف 
وقيقة تقثريثباثا، لثكث  هثذا جثعثلث  أكثاثر  رهثاقاثا،  31

ا وبباا للثقثلثق بشثأن  خاصة وأن اةمرلة مل تعط  أبدا

خثدمثتثهثثا. يف  ضثون أ م قثلثيثثلثة، أوركثت أنث  لثيثثس 
لدي ما يديو للقلق،  ن  كثنثت أيثرأ أن وثفثلثس 

 يف أيد أمينة.
 ما هو أعظم شيء يسادك عنا؟.6 

. يف ا ثثدو جثثووة اةثثمثثرلثثات وخثثدمثثتثثهثثم. اةثثرونثثة 
ثثا قثثبثث  -الثثنثثظثثافثثة  تثثغثثسثث  اةثثمثثرلثثات أيثثديثثهثث  وائثثما

التعام  مع الطف ، حىت وون أن أوثأ . االحثتثفثا  
  بسجًلت وقيقة  ميع ا مور اةتعلقة ابلطف .

االوب. الصثثث . الصثثثدق والصثثثراحثثثة. رووو فثثثعثثث  
مسثثتثثمثثثرة يثثثلثث  اثثيثثثع ا مثثثور اةثثثتثثعثثثلثثقثثثة ابلثثثطثثفثثث . 
اتصاالت والدياات منثتثظثمثة مث  اإلوارة واةشثرأ. 

 جع  العمي  يشعر ابلتقدير.
مززا هززي الززنززصززيززحززة الزز  عززمززدمزز ززا ملززن يززريززد .7 

 االستفاكة من خدمات مماءلة مانا؟
 افعلها بدون تروو  (

أخززكمب مبززا لززب عززلززيززنززا حتسززيززنززه أكزز ززر ة .8 
 خدماعنا

ا بثثثكثثث   ال  ثثثسء حثثثىت االن. حنثثث  وثثثعثثثداء جثثثدا
 خدماتك وويمك.

أي مزالحزظزات أخزري لزديز   لزنزسزبزة لزنزا .9 
 سيكون موضع عمدير للغاية.

اوتمروا يف العم  الرائع. أنتم جتعلون حثيثاتثنثا أوثهث  
 بكا  وأوفالنا آمنون ووعداء.

مثع هثذه اةثًلحثثظثات اإلجيثابثثيثة اةسثتثثمثرة الثثع 
تلقثيثنثاهثا، حنث  أكثاثر  لثاماثا مث  خثًل  تثقثدو 
أفضثث  خثثدمثثة ممثثكثثنثثة مثثع مثثوظثثفثثيثثنثثا اةثثدربثثني 
ا. مثث  أجثث  احلصثثو  يثلثث  ريثثايثثة يثثالثثيثثة  جثيثثدا
ا ووة وخدمة ممتازة، م  اةهم اختيار مقثدمثس 
رياية ذوي قدرة تنافسية يثالثيثة واحلثفثا  يثلث  
اتصثثا  صثثحثثس مثثفثثتثثوح مثثع يثثمثثًلئثثنثثا. لثثكثث  
 خ  تثفثضثيثًلتث  ا ثاصثة يف اخثتثيثار أفضث  
ثا  رياية حتاجها وويكون ا ثيثار ا فضث  وائثما

 هو قطر ك .

كري هي خدمة متريض ماروفة   قطر”

ة الدوحة والازديزد مزن أصزدقزائزي وأفزراك أسزر   
كانوا يستفزيزدون  لزفزازل مزن خزدمزاهزم. افزازلز زا 
بدون عركك. نصيحة ميكنين عمدمي ا لش ص يزريزد 

  االستفاكة من خدمة مماءلة.

 :النجاح قصص
 الس يدة / نوف راشد السليطي ة الرعاية الصحية لألطفالخرب

 بملم جريي ماي اسيب  ممرض مرخص
الرياية التمريضية ليست مهمة وهلة. بصرأ 
النظر ي  اةعرفة، فإن  يتطل  أيضاا مهارة ذات 

لتوف  رياية رحيمة ةختلف العمًلء.  معىن
ابلنسبة للوالدي ، بصرأ النظر ي  اختيار 
 جناب وف ، فإن أحد أك  القرارات الع 
ويتخذوهنا هو الديد م  ويهتم أبوفالم 

 خاصة خًل  مرحلة النمو اةبكرة.
للتعرأ بشك  مبا ر يل  كيفية جتاوزهم لذه 
اللحظة الصعبة يف حياهتم، جرى  جراء مقابلة 
مع يميلنا ا كار قيمة السيدة ش نوأ را د 
السليطس الع اوتفاوت م  خدمتنا منذ يام 

، حىت يتمك  قرائنا م  التعرأ يليها 9102
أو احلصو  يل  اإللام منها. وقدمت 
مًلحظات  جيابية مستمرة بشأن ا دمات الع 
 تقدمها قطر ك  وكذلك أواء اةمرلات اةعينني.

ما ال ي جال  عمرر أن الوقت قد حان  .1 
 الختاا اإلجراءات واالستفاكة من خدماعنا؟
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 لشفاءاىل إ وادليت رحةل
 بملم روكسان جرلوريو  مشرف وممرض مرخص

أ هر، كنت أحبث يل  اإلنرتنت ي   ركة  كنها أن تقدم   قب  بضعة 
خدمات يًل  وبيعس منز  رائعة  مس، وكان قراراا رائعاا االتصا  بقطر ك .  
ا يف اإلجابة يل   كان الشخ  الذي الدثت  لي  ي  الاتف متساحماا جدا
أوئلع فيما يتعلق اب دمات الع أحبث ينها. الشسء ا يد هو أهنم ال يقدمون 
فقط خدمات العًل  الطبيعس ولك  أيضاا خدمة التمريض الحتياجات كبار 

 الس  الع وأحتاجها أيضاا يف اةستقب  لتلبية احتياجات والدي اليومية.
أخصائية العًل  الطبيعس الذي جرى تعيينها  مس هس "ممتاز". لقد  تكان

قامت بعم  رائع يف ك  مكان، وال  كن  الاناء يليها اا في  الكفاية.  هنا 
م هلة للغاية وذات مهارات يالية فيما تفعل  وتوصس وائماا أبفض  اةماروات 

 الفيز ئية.

تشرح القضية، وتضع أهدافاا واقعية، وقب  ك   سء فهس ممتعة و جيابية للغاية، 
وهذا ما جيع  مريضها تتطلع  ىل ز راهتا. بك  الووائ ، أوصس بشدة مسايدهتا 

 اةهنية واإلنسانية.

أوصي بشدة بمطر كري ألهنا عمد  خدمات وفريق عمل رائع من ” 
املشرف ال ي ساعدين ة استفسارا  حو  خدمات فريق الاالج الطبياي 

 ال ي ساعد أمي.
 --الس يدة / هما سعد النشار  —

 ملس ننياعاية ر 
 .بملم ريزا ماي جريونج  رئيسة املمرضات وممرض مرخص

 

كمكون أواوس  ووة الرياية الصثحثيثة، تثركثز قثطثر كث  يثلث  الثتثجثربثة اإلجيثابثيثة 
للعمي  الع تشم  تقدو الرياية الصحية اةال . حظ  اةرل  بتقدير كب  يندمثا 
يطلبون الرياية ويتلقوهنا، ما  احلصو  يل  اةواييد يف الوقت اةناوث ، ووثهثولثة 
الوصو   ىل اةثعثلثومثات، واحلصثو  يثلث  الثتثاثقثيثف الصثحثس والثتثواصث  ا ثيثد مثع 

 مقدمس الرياية الصحية.

يعت  التفك  يف جتربة العمي  خطوة أواوية يف التحرك حنو رياية تثتثمثحثور حثو  
ا  خاو. م  خًل  النظر يف العديد م  جوان  جتثربثة الثعثمثًلء،  ثكث  لثلثمثرء 
تقييم مدى تلقس اةرل  للرياية الع الرتم تفضيًلت اةريض الثفثرويثة واحثتثيثاجثاتث  

  و وراكثهثا لثا. يثعثد تثقثيثيثم جتثربثة اةثريثض لثلثخثدمثات جثنثباثا  ىل جثنث  مثع توقيم
اةكوانت ا خرى ما  فعالية ووًلمة الرياية أمراا لرور ا لتقدو صورة كثامثلثة يث  

 جووة الرياية الصحية.

تلق  أحد العمًلء، السيدةش مشينة احلثوا ، خثدمثات الثريثايثة الصثحثيثة مث  قثطثر  
وثثنثثوات حثثىت اآلن. وأ ثثارت  ىل أن هثثذه اةثث وثثسثثة وفثثرت  3كثث  ةثثا يثثقثثارب 

لعائًلهتم خدمة متريض يالية ا ووة حيث تضم  اةمرلة اةبا رة ةثريضثهثا تثلثبثيثة 
احتياجات الرياية الصحيثة الضثروريثة. "أوالا، قثدمثت اةثمثرلثة   ريثايثة متثريضثيثة 
يطوفة م  خًل  تقييم تفضيًلتنا و يطاء ا ولوية الحتياجاتنا. اثنياا، جيثرى نثقث  
ا  التاقيف الصحس  ىل ايع أفراو ا ورة، وجيرى  رح الولع احلا  للمريض جثيثدا
 وجيرى  يًلم اآلخري  بشك  جيد. يًلوة يل  ذلك، تلقينا التعليمات الًلزمة.

حو  كيفية احلفا  يل  اوتمرارية الرياية حىت يف  ياب ممثرلثة مثقثدمثة الثريثايثة. 
اثلثثااثثا، جيثثرى يثثرض الثثتثثواصثث  ا ثثيثثد مثث  قثثبثث  ممثثرلثثتثثنثثا  هنثثا قثثاورة يثثلثث  فثثهثثم 
االحتياجات وتقدو الرياية الًلزمة ةريضنا. أخ اا، يا ت اةمثرلثة والثدتثنثا لثيثس  
كمريضة، ولك  كفرو م  العائلة، يل  وبي  اةاا ، وتتثحثدك يث   ثسء أكثاثر 

لقد أظهرت يناية حثنثونثة مث  مثرو تثقثدو أو الثقثيثام -جوهرية وأيمق م  اةريض 
 اا هو وصف وظيفتها.

 استمر ة عاليم وعدريب ممرضات أك ر فاعلية ومتيزًا كما لدينا.”

 الس يدة / حمس نه صاحل محد احلول — -

تعت  جتربة العمي  الع جيرى مشاركتها يف خدمات الرياية الصحية اةقدمة حيويثة 
وتستخدم يل  نطاق واوع كم  ر لقياس جووة ا دمات الع يتلقاهثا كث  فثرو. 
يلع   رلاء العمي  جانباا مهماا يف السني ا دمات اةثقثدمثة وتسثايثد تثوصثيثات 

رياية متثريضثيثة فثعثالثة  أفض  قطر ك  يل  توف -العمي  م وسة الرياية الصحية 
 واحلفا  يليها لشع  قطر وأنم  يف ايع أحناء العامل.
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هناك الكا  م  ا  ثيثاء اةثهثمثة الثع جيث  مثرايثاهتثا 
يند رياية العمًلء اةسثنثني. لثيثس مث  السثهث  يثلث   
كبار الس ، الذي  كانوا يف يوم م  ا  م مستثقثلثني، 
أن يصثبثحثوا مثعثتثمثديث  يثلثيثك أو يثلث  اآلخثريث  يف 
ريايتهم ا واوية. بصفع ممرلثة يف بثلثد بثعثيثد، مثع 
أ خاو وياوات وتقاليثد فثريثدة، أتثعثلثم الثكثاث  مث  
ا  ثيثثاء ومثثا زلثثت أتثثعثثلثم الثكثثاث  مثث  الثثطثرق لثتثثقثثدو 
 أفض  جووة للخدمة الع  كن  تقد ها لعمًلئس.

 
، بدأت يف ريثايثة الثعثمثيثلثة و.أ 9102يوليو  02يف 
ياماا، وهس أنا  لديها حالة معثروفثة مث  ارتثفثا   27

لغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية واةرض. واييثة 
ومثثتثثمثثاوثثكثثة مثثع تثثقثثلثثبثثات مثثزاجثثيثثة يثثرلثثيثثة.  ثثكثثنثثهثثا 
التنق ، ولك  أبق  قدر مث  اةسثايثدة. االيثتثنثاء  ثا 
كيفية الثتثعثامث  مثع وثيثدة يثجثوز رائثعثة ال تثتثحثدك هو نو  م  الثتثحثدي. أحثتثا   ىل الثتثفثكث  كثاث اا يف  
لغع وال  كننا التواص   ال مث  خثًل  الثلثغثة الثعثربثيثة 
الثثع أفثثتثثقثثدهثثا أيضاثثا. حثثىت أنثث  أتثثذكثثر أهنثثا أخثث ت 
ابنتها أن  "مشكلة" م  حيث التحدك مثعثهثا والثع 
أ عر فيها ببعض ا زي  ن كيف  ثكثنث  الثتثحثدك 
معها واالهتمام ابحتياجاهتا وتقدو الرياية واةسايثدة 
 ذا مل أوتطع فهم ما تقو ؟ يف  ضون أوابيع قليثلثة،  
كلثمثا وثالثت مثدة بثقثائثس مثعثهثا،  ثعثرت أبنث   ث  
فعالة. مل أوتطع فهمها فكيف تاق يب. كيف  كنثهثا 
نثقث  ا  ثيثاء الثع أراوت حثدوثثهثا  ذا مل أفثهثم حثثىت  
كلمة واحثدة. حلسث  احلثمل، مل  ثنثعث  حثاجثز الثلثغثة 
 هذا م  تقدو ا دمة الضرورية الع حتاجها موكلس.

 

مسات كون  ممرضزة نشزيزطزة ومزأءزرة أن  من”
 .عتحلي  ملرونة

 
مصطلح اةرونة يع  القدرة يل  االحنناء أو التثكثيثف 
مع القوى اةثتثغث ة. حثيثث جيثرى تثدريث  اةثمثرلثات 
يل  االوثتثعثداو والثقثدرة يثلث  االوثتثجثابثة لثلثظثروأ 
اةتغ ة. أوال، لقد قبلت حقيقة أنث  فثقثط الشثخث  
الذي لديها موكلع، لذلك أحتا   ىل القيثام ابةثهثمثة 
بشك  جيد. خطوة خبطوة تعلثمثت الثتثواصث  مثعثهثا. 
يل  الر م م  أن ا مر صع  وال أملك ك  الثوقثت 
لثثتثثعثثلثثم لثثغثثتثثهثثا،  ال أنثث  تثثعثثلثثمثثت خبثثًلأ ذلثثك مثث  
خًل    راك نفسس أكار مثع مثوكثلثس يثنثدمثا يثتثعثلثق 
 ا مر ابحلديث ي  تفضيًلهتا واحتياجاهتا ور باهتا.

 ت اليوم العاملي للممرضاتايرذكقصص املمرضات:  

 القلبمن خدمة     
 بملم فأنيسا أجاكويلي  ممرض مرخص

 رئيسة املمرضات - 

كانت موكلع مستقلة ووا  حثيثاهتثا.  ثالثباثا مثا تثروي 
  قصصاا كيف أهنا رب ثت أوثفثالثا الثتثسثعثة، وايثتثنثت 
 ثثم حثثىت أحثثفثثاوهثثا. أخثث تثث  كثثيثثف تثثطثثبثث  وتثثغثثسثث  
مثثًلبسثثهثثم وكثث  ا يثثمثثا  اةثثنثثزلثثيثثة الثثع تثثقثثوم  ثثا ا م 
الثعثاويثة. لثذا السثثبث  كثثان ا مثر صثعثباثثا ابلثنثثسثبثة   
 هنا تنس  أحياانا أن هناك أ ياء ال جي  يثلثيثهثا وال 
تستطيع فعلها بعد اآلن. ولثكث  مثع الشثرح اةثنثاوث  
واةسثثايثثدة،  ثثيثثئاثثا فشثثيثثئاثثا، أوركثثت أن ا  ثثيثثاء الثثع 

  كنها القيام  ا اآلن حمدووة.
 

يف هذه اةهنة، امتًلك اةهارات فقثط لث  ذخثذك  ىل 
أي مكان. جي  أن يكون لديك الر ثة أيضاثا. لثكث  
فثرو احثتثثيثاجثثاتث  ا ثاصثثة. جيثث  أن يثكثثون لثثدى اةثثرء 
مثثمثثويثثة مثثتثثنثثويثثة مثث  ا وثثالثثيثث  حثثىت يثثتثثمثثكثث  مثث  
ثا هثاو ا وافثهثمثهثم  حضور ك  واحثد مثنثهثم. ابثقم وائثما
 ن كثثثبثثثار السثثث  قثثثد يصثثثبثثثحثثثون قصثثث ي الثثثقثثثوة، 
ويصبحون  البني م  ا خطاء الصثغث ة. يثلث  اةثرء 
أن يفهمهم لثيثس  ثخثصثياثا، ولثكثنث  جثزء مث  اةسثار 

 الطبيعس لعملية اةرض.
 

اةوثوقية وائماا ما جتعلهم ياقون بك ويضمنون قثدرهتثم 
يثلثث  االيثثتثثمثثاو يثثلثثيثثك.  ذا كثثنثثت أتخثثذ وقثثتاثثا كثثافثثياثثا 
ا، فسثرتى  لًلوتما   ليها بينما تكون موثوقاا ومثعثتثمثدا

 أن   ك  التعام  معها بسهولة.
 

أن عزازامزلز زم كزازائزلزة ولز ا سزوف  علي ”
يااملون   لطريمة ال  عريزدهزا أياًزا  واألهزم مزن 
ال   علي  أن متنح م أفال جزوكة مزن اخلزدمزة 

 بملب. 

 بملم إيرين يغان  ممرض مرخص
  

هناك فقط بعض العبارات الع نواجها حن  مثقثدمثو 
الثثثريثثثايثثثة الصثثثحثثثيثثثة يثثثلثثث  أوثثثاس يثثثومثثثس أو الثثثع 
صاوفناها يف اةالس. لطاةا احتلت وثًلمثة وكثرامثة 
وتثقثديثر الثذات واحثرتام اةثمثرلثات اةثقثعثد ا ثلثفثثس 
يند رياية ما قد يصف  مثعثظثم الثنثاس أبنث  "مثرلث  
صثعثبثون". بصثفثتثنثا مثهثنثة حمثرتمثة، فثقثد وربثنثا مثثا  
التمريثض يثلث  أن نثكثون مثرنثني يف هثذه الثظثروأ 
   احملتملة، وابلثتثا ، مث  اةثتثوقثع أن نثتثلثقث  هثذه 
ا نوا  م  رووو الفثعث  الثعثكثسثيثة بثنثعثمثة ومسثتثوى 
يثثثاٍ  مثثث  االحثثثرتاأ. ومثثثع ذلثثثك، يف وثثثنثثثوات 
مماروتنا، ابإللافة  ىل الضغووات الثع نثواجثهثا يف 
حياتنا اليوميثة، ال  ثكثنثنثا جتثنث  حثقثيثقثة أن هثنثاك 
يدة مرات نتساء  فيها ي  أنفسنا، كبثشثر وريثايثة 
مالنا  "ه  يسثتثحثق كث  هثذا الثعثنثاء؟ هث  أيثرض  
كرامع للخطر لكس أقدم نو  الرياية اةتوقعثة مث ؟ 
ماذا ي  يقلس؟ مشايري ا اصثة؟ أحثرتم نثفثسثس؟ 

" 
 ذا نثظثران  ىل الثوراء مثنثذ وثنثوات، جثثرى تثكثثلثيثفثثس 
بعمي  منون كان يدوانياثا ومثهثيثناثا وكثان يثعثام مث  
أووأ نوابت تقلبثات مثزاجثيثة. كثانثت هثنثاك أوقثات 
تعرلت فيها لثلثصثفثع والضثرب وون وثبث  والثح 
وألقس ابللوم يل  أ ياء مل أفعلها قثط. كثانثت هثذه 
ا حداك صثاومثة ابلثنثسثبثة   وفثكثرت يف  يثقثاأ 
يملس كممرلة. كنت يل  و ثك أن أفثقثد  راوي 
يف ا دمة ويل  و ك االوتسًلم. كنثت أوثحث  
نفسس أوبثياثا  وثتثيثقثمل وأوثتثيثقثمل. كثنثت أفثكثر يف 
أنثثث  راثثثا فثثثقثثثدت ةسثثثع يف الثثثتثثثعثثثامثثث  مثثثع هثثثذه 
الثثظثثروأ. كثثانثثت ثثثقثثع واحثثرتامثثس لثثذاي يف أوىن 
مسثثتثثو هتثثا، و ثثعثثرت لثثلثثحثثظثثة أنثث  حمثثرتقثثة. كثثنثثت 
خثثالثثيثثة مثث  احلثثافثثز وكثثان يثثلثث  أن أالثثمثث  مشثثايثثر 

 الغرق م  مس ولياي.
 

بثعثد أن تثعثرلثت لثلثقثثصثف  ثذه الثتثجثربثثة اةث ذيثثة، 
وجدت يف النهاية وريثقثع ا ثاصثة يف الثتثعثامث  مثع 
هثث الء اةثثرلثث  الثثذيثث  جيثثرى تصثثنثثيثثفثثهثثم يثثلثث  أهنثثم 
صعبون. أوالا، وأيوو  ىل السث ا  ا وثاوثس الثذي 

 يخطرح يل  ا ميع
أن عصزبزمم ممزرضزة؟ س. بسزيزد  أريزد أن  عريد

أكون قزاكرًا عزلزق عزمزدا رعزايز  ألولز ز  الز يزن 
حيزتززاجزون إلزيزز زا وأن أكززون قززاكرًا عززلزق إحززدا  

 ن وثرح هثثذا .  فزر  ة حزيزاة الزكز زري مزن الزنزاس
الس ا  يل  نفسس يعيدم  ىل الثوقثت الثذي كثنثت 
فثثثيثثثهثثثا مثثثرو وثثثالثثثبثثثة مثثثتثثثشثثثوقثثثة لثثثلثثثتثثثعثثثلثثثم ومثثثتثثثشثثثوقثثثة 
لثثلثثمثثسثثثايثثدة. جيثثعثثثلثث  أ ثثثعثثر أبنثث  يثثلثث  ا رض 

 ويذكرم ابلقسم الذي أقسمنا يلي .

 

 أاننيةمعل بال 
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ويثطثلثق يثثلثيثهثم لثثقث  أبثطثا  الثعثصثر احلثثديثث. يثلثث  
ا أنثث   الثثر ثثم مثث  هثثذا االيثثتثثقثثاو، مل  ثثطثثر بثثبثثا  أبثثدا
وأكون ممرلة يثوماثا مثا  ن مثهثنثع الثع حثلثمثت  ثا 
ثة. لثكث  يف احلثقثيثقثة، لثدى هللا  هس أن أصثبثح مثدروا
ابلثثفثثعثث  خثثطثثط أفضثث  أمثثامثثس.  نثث  يثثعثثمثث  بثثطثثرق ال 
يستطثيثع الثعثقث  الثبثشثري فثهثمثهثا. مث  كثان يثظث  أن 
الثثوظثثيثثفثثة الثثع فثثتثثنثثتثث  يثثنثثدمثثا كثثنثثت صثثغثث اا وثثتثثصثثبثثح 

 حقيقة ابلنسبة  .
مل تثثكثث  وراوثثة وورة الثثتثثمثثريثثض  ثثذه السثثهثثولثثة يثثلثث  
اإلوثثًلق  هنثثا تثثتثثطثثلثث  مثثوارو مثثالثثيثثة مسثثتثثقثثرة لثثتثثلثثبثثيثثة 
احتياجاتك يف اةثدروثة واوثتثيثعثاب مشثاريثعثك. ومث  
يثثائثثلثثة بسثثيثثطثثة ومثثتثثوالثثعثثة، رأيثثت نثثفثثسثثس يثثبثثئاثثا جتثثاه 
والثدي الثع هثس والثدة مثنثثفثروة. كثانثت هثنثاك أوقثثات  
كنت أر   فيها يف االوتقالة والتثخثلثس يث  الثفثرصثة 
اةوجووة أمامس حىت أمتك  م  ختفثيثف الثعث ء اةثا  
الذي تواجه  يائلع. لك  أمثس هثس أيثظثم مثعثجثبثني 
وواندوم الذي يشجثعث  وثوا  رحثلثع يف الثتثمثريثض 
و ذا ختثرجثت واجثتثازت امثتثحثان تثرخثيث  الثتثمثريثض 

 ا او يب.
كوم ممرلة كاملة، يملت  و  مرة يف  ركة تصنثيثع  

 كممرلة للشركة ةدة يامني تقريباا. 
مع هذا النو  م  اجملا  الثذي وخثلثت فثيث ، تثعثلثمثت 
تقدير أمهية التاقيف يف مثا  الصثحثة والسثًلمثة جتثاه 
زمثًلئثس. مثع مثرور الثوقثت، أر ث  يف ممثاروثة مثهثنثع 
واكتساب اةزيد م  ا  ة يف  يداو اةستشف ، ولثذا 
السثثبثثث  يثثثمثثثلثثثت يف مسثثثتثثثشثثفثثث  اثلثثثث يف بثثثلثثثدتثثثنثثثا  
كممرلة موظفني. مل ي وي العم  يف اةسثتثشثفث   ىل 
تعزيز مثعثرفثع ومثهثاراي فثحثسث ، بث  وثايثدم أيضاثا 
يثثلثث  فثثهثثم أفضثث  لثثلثثمثثرلثث  ويثثائثثًلهتثثم، لثثيثثس فثثقثثط 
لثثريثثايثثتثثهثثم ولثثكثث  ةسثثايثثدهتثثم أيضاثثا يف الثثتثثعثثامثث  مثثع 

 مرلهم وتعليمهم. للنظر  ىل اا  ك  موقف.
يل  الر م م  أن مثهثنثة الثتثمثريثض مثطثلثوبثة بشثدة يف 
بلدان،  ال أن التعويض مل يك  كافياا لديم احتياجثات 
يائلع اليومية وويمها. لثقثد قثررت الثعثمث  يف ا ثار  
لًلوتكشاأ و كون قثاورة يثلث  اةثنثافسثة يثاةثياثا يف 

 ثثهثثراا ابلضثثبثثط مثثنثثذ  02مثثا  الثثتثثمثثريثثض. لثثقثثد مثثر 
وصو   ىل قطر للعم  كممرلة رياية منزلثيثة. احلثنثني 
ا يثث   لثثلثثووثث  هثثو يثثدوي ا و  الثثذي يثثعثثمثث  بثثعثثيثثدا
يائلع.  نث  أمثر صثعث  لثلثغثايثة، خثاصثة يف ا وقثات 
الثثع يثثكثثون فثثيثثهثثا أفثثثراو ا وثثرة مثثرلثث  وال تثثكثثثون 
ئثثانثثبثثهثثم، وكثث  مثثا  ثثكثثنثثك فثثعثثلثث  هثثو الصثثًلة وتثثلثثبثثيثثة 

 احتياجاهتم.

لكن  ممتنة يل  اإلوًلق،  نث  وجثدت بثيثع الثاثام 
يف هثثذه ا رض الصثثحثثراويثثة، يثثائثثلثثع الثثاثثانثثيثثة الثثثع 

وايدت  يل  الم  ك  التحد ت الع ألقتهثا احلثيثاة 
 يلس.

يف الثثبثثدايثثة، أثثثنثثاء يثثمثثلثثس كثثمثثمثثرلثثة ريثثايثثة مثثنثثزلثثيثثة، 
ايتقدت أن ا مر ويكون أوه   نك وتعاجل فثقثط 
مثثريثثض واحثثد، ولثثكثث  كثثنثثت خمثثطثثئاثثة متثثاماثثا. لثثكثثوم 
جديداة يل  ثقافتهم وورقهم، أجثد صثعثوبثة كثبث ة يف 
الثثتثثواصثث  مثثعثثهثثم بسثثبثث  حثثاجثثز الثثلثثغثثة وبثثعثثض أفثثراو 
ا وثرة ال يثثاثثقثثون بثثك بسثثهثثولثة يثثنثثدمثثا يثثعثثرفثثون أنثثك 
مبتدئ. يف بعض ا حيان ووأ يعاملونثك كثخثاومثة 

لزمزد عزازلزمزت  .  منزلية بدالا م  مثقثدم ريثايثة صثحثيثة
عن غري قصد مع مرور الوقت  التكيف بنزاءً عزلزق 
احزتززيززاجزات مززرياز  وعززائزالهززم ألمتزكززن مزن بززنززاء 
عالقة ما م وأن أكون ممد  رعاية صزحزيزة فزازاالً. 
ثفثفثة خمصثصثة يف الثغثالث  ةثرلث    يملت كممثرلثة خمخ
كبار الس .  ن رياية اةرل  اةسنثني أمثر قثريث  مث  
قل   ن  أياو تذك ي  أبمس. أان أتعام  مثع مثرلثاي 
بسهثولثة وكثان مث  ووايثس وثروري وامثتثيثاز أن أكثون 
جزءاا م  حياهتم الثيثومثيثة، وأن أ ثهثد كثيثف يثقثاتثلثون 
مثثع مثثرلثثهثثم ومثثع ذلثثك ال يثثزا  يمثثكثثاهنثثم  يثثطثثائثثك 
ابتسامة وافئة وحىت لحثك. أفثكثر يف الثعثمث  مثعثهثم  
كما لو أنث  أقثدم الثريثايثة لثطثريثق يثووة أحثبثائثس  ىل 
اةنز ، وأن  يندما أفتقد أمس أكثاثر مث   ث ه،  ثكثنث  
بطريقة ما أن أجد الراحة م  خًل  ابتسامثة مثريضثع 

 احلقيقية.
يثثنثثدمثثا أفثثكثثر 
يف اثثثثثثثثثيثثثثثثثثثع 
اةثثثثثثثثثثثثثثثرلثثثثثثثثثثثثثثث  
وأحثثثثثبثثثثثثائثثثثثثهثثثثثثم 
الذي  يملثت 
معهم، أيرأ 
أن مثثعثثظثثمثثهثثم 
ال يثثثتثثثذكثثثرم، 
وال أان  
كثثثثثثثثثثثثذلثثثثثثثثثثثثك، 
لثثكثثنثث  أيثثلثثم 
أنث  أيثطثثيثثت 
قثثثثطثثثثعثثثثة مثثثث  
نثثفثثسثثس لثثكثث  

منهم ونتشارك القيمة م  احليثاة يف حلثظثة واحثدة كثنثا 
فثثيثثهثثا مثثعاثثا. هثثذا هثثو السثثبثث  الثثذي جيثثعثثلثث  أواصثث  
اةضس قدماا يف يدم القيام أبي  سء ووى أفض  مثا 

أجزد مزاز   كن  فعل . يف هذه اةرحلة مث  حثيثاي، 
أن أكزون أشزازة الشزمز  ة -وهدفًا من وجوكي 

أحل  حلظة من الزمن  ألنين لست فمد من يلز زم 
 مرضاي بل هم أياًا يل مونين أك ر.

اثنياا، أوتطيع أن أقثو  بثفثخثر  نث  أتثقثنثت مثهثارات 
تقنيات التنفثس الثعثمثيثق  كثون قثاورة يثلث  احلثفثا  
يل  هدوئس يل  الر م م  ك  السلبيات الع الثيثط 
يب. يثثنثثدهثثا فثثقثثط  ثكثثنثث  مثواجثثهثثة مثرلثثاي وحمثثاولثثة 
هتدئتهم وون اإللثرار اشثايثرهثم أو  ثعثوري. اثلثااثا، 
القو  أبن ال أحد هو جزيرة أياوم حقاا  ىل قثدمثس. 
ول  الديم م  زمًلئس، كان رأوس اةبا ر ويثائثلثع 
مسثايثثدة كثثبثث ة. أوثتثثطثثيثثع أن أقثثو   ن هثثذه الثثقثثصثثة 
لثيثثسثثت جنثثاحثثس فثثحثثسثث ، بثث  جنثثاحثثهثثم أيضاثثا. بثثعثثد 
ثة  ذلك، تعلمت كيفية تكييف نفسس  كثون مثتثفثهثما
وصبوراة قدر اإلمكان كلمثا أتثعثامث  مثع هثذه ا نثوا  
م  احلاالت. مع ا خذ يف االيتبار أهنم ل  يتثصثرفثوا 
يل  هذا النحو لوال ا مل أو اةثوقثف الثذي يثعثيثشثون 
ثثا بثثقثثيثثمثثس  فثثيثث . وأخثث اا، مثث  خثثًل  الثثتثثمثثسثثك وائثثما
وتعهدي بتقدو الثريثايثة والثراحثة لثكث  مث  حثتثاجثون 
 ىل خثثدمثثع،  ن يف هنثثايثثة الثيثثوم، قثثد يثنثثسثثون اشثثس 
لثثثكثثث  أراهثثث  
أهنم ل  ينثسثوا 
ا كثثثثثيثثثثثف  أبثثثثثدا
جثثثثثثعثثثثثثلثثثثثثتثثثثثثهثثثثثثم 

 يشعرون.

 الرعايةمعرفة مفهوم 
 الرحمية

 بملم اليف  بي   ممرض مرخص

جيثثرى تثثعثثريثثف اةثثمثثرلثثات بثثبثثسثثاوثثة يثثلثث  أهنثثم أفثثراو 
حمرتفون يعتنثون ابةثرلث  ولثكث  هثنثاك اةثزيثد وراء هثذا 

أن عصزبزمم ممزرضزة هزي واحزدة مزن أكز زر التثعثريثف. 
األعززمززا  نززكززران الزز ات الزز  ميززكززن أن يززمززو   ززا 

يف مثثثتثثثمثثثع يضثثثم الثثثعثثثديثثثد مثثث  ا يثثثراق  . الشززز زززص
والثثاثثقثثافثثات والثثعثثاوات واةثثعثثتثثقثثدات اةثثخثثتثثلثثفثثة، تثثعثثتثث  
اةمرلات هدية ياةية للجميع، والعم  اةثتثفثام الثذي 
يقومون ب  واللطف الذي يقدمثونث  يثلث  أوثاس يثومثس 
جي  أن يكون اثاثابثة تثذكث  ابإلنسثانثيثة ا وثاوثيثة يف 

 الداخ  لنا ايعا.
ا ابلنظر  ىل  يندما كنت صغ اا، كنت مفتوانا جدا

ه الء اةمرلات يف  كله  ا بيض، ومدى قدرهت  
يل     وتقدو أنفسه  أثناء العم . يف يق  

 اب، ايتقدت أن العم  كممرلة هو أنظف وأنب  
  وظيفة يف العامل  هنم ينقذون ا رواح
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. أخكينا عن نزفزسز  زلزا  كشز زص وممزارس 1
 رعاية صحية حمرتف؟

حصلثت يثلث  ورجثة اةثاجسثتث  يف اإلوارة الثعثامثة، 
ختص  السيثاوثات الثعثامثة، وحصثلثت يثلث  ورجثة 
البكالوريوس يف يثلثوم الثتثمثريثض مث  جثامثعثة قثطثر، 
وابإللثثافثثة  ىل ذلثثك، حصثثلثثت أيضاثثا يثثلثث  وبثثلثثوم 
 وارة ا يثثمثثا  و وارة اةثثوارو الثثبثثشثثريثثة والثثعثثًلقثثات 
الثثعثثامثثة مثث  كثثلثثيثثة كثثامثث يثثد  لثثلثثتثثدريثث  يف اةثثمثثلثثكثثة 
اةتحدة. قاوت  م هًلي تلك  ىل االهثتثمثام ابلثقثيثام 
بدراوات مثا بثعثد الثتثخثر  يف مثا   وارة ا يثمثا  

. أكثثمثثلثثت بثثرانممثث  ILMالثثتثثنثثفثثيثثذيثثة يف مثث وثثسثثة 
القياوة ا او يب يف مركز قطر للقيثاوات وأكثمثلثت  
كذلك برانم  القياوة م  أج  الثتثغثيث  أيضاثا. لثقثد 
أجنثثزت مثثهثثنثثياثثا وثثنثثوات يثثديثثدة مثث  ا ثث ة يف مثثا  
الرياية الصحية، وال ويما يف ما  الرياية الصثحثيثة 

 اجملتمعية.
كنت أحد أيضاء الفثريثق ا وثاوثس الثذيث  أوثسثوا 
خدمة الرياية الصحية اةنزلية ا وسة  ثد الثطثبثيثة. 
وكانت م وسة  د الطبية واحدة م  أوىل مقثدمثس 
ِخْدممات اجملثتثمثع يف الشثرق ا ووثط الثع حصثلثت 

(، مث JCIيل  ايتثمثاو الثلثجثنثة الثدولثيثة اةشثرتكثة )
حصلت الحقاا يل  جتديد هذا االيتماو يف يثامثس 

. وابإللثثافثثة  ىل ذلثثك،  جنثثازاي 9102و 9109
بصفع أو  مدير للحاالت يف م وسة  د الثطثبثيثة 
)فيما يتعلق ابةريض واجملتمع، أنشأان يمليثة تثطثبثيثق 

  وارة احلاالت يف م وسة  د الطبية(.
أهل  ووري كمشرفة يل  الكاورالتمريضس وكمديثرة 
للتمريض يف خدمات الرياية الصحثيثة اةثنثزلثيثة يثلث  
 لثثثفثثثاء الثثثطثثثابثثثع الثثثرشثثثس يثثثلثثث  هثثثيثثثكثثث  ِخثثثْدممثثثات 
التمريض ا او يندما مت تثعثيثيث  كثمثديثر تثنثفثيثذي 

.يند  نشاء خثدمثة الثتثمثريثض ا ثاو، 9102يام 

قمت بثتثطثويثر وثريثقثة لثديثم الثكثاور الثتثمثريضثس يف 
اجملتمع م  حيث اةتطثلثبثات اةثهثنثيثة واالحثتثيثاجثات 
التثعثلثيثمثيثة، وكثذلثك بثدأت أيضاثا يف يثمثلثيثة  خثرا  
مرل  الذي  أقاموا يف مثرافثق مث وثسثة  ثد الثطثبثيثة 

  ىل منازلم أبمان.
أيثثظثثم نثثقثثاط قثثوي هثثس قثثدري يثثلثث   يثثاوة بثثنثثاء 
ا نظمة الع متكن  م  تطبيثق اةثمثاروثات الثقثائثمثة 

 يل  ا ولة.
 
 . كيف عصفني نفس  ة ءال  كلمات؟2

رصحيةةةةةة ورحةةةةةميةةةةةة ”
 ومؤثرة.

 
 . كيف عٌزَاِرف النجاح؟3

يتم الديد النجاح ابلثنثسثبثة   مث  خثًل  مثا  •
 يلس 

اإلحرتام اةتباو  أحد ا وثبثاب لثكثس تثكثون  •
 انجحاا، يليك أن الرتم فريقك كس حرتموك.

أوثثثعثثث  جثثثاهثثثدة لثثثرؤيثثثة اثثثيثثثع  -اإلنصثثثاأ  •
 أيضاء فريقس يتطورون وأوع  لديم ا ميع.

أيثثتثثقثثد أن الثثعثثمثث   -بثثيثثئثثة يثثمثث  صثثحثثيثثة  •
ا مايس، ومتكني فريق الثعثمث  وويثمث ،  ثاثًل 

 ركناا رئيسياا يف خلق بيئة يم  صحية.
أ ثجثع  -توويثع مثهثارات الثتثفثكث  الثنثقثدي  •

اةثثوظثثفثثني الثثعثثامثثلثثني لثثدي يثثلثث  اوثثتثثخثثدام 
أمثنثحثهثم  -مهارات التفك  الثنثقثدي لثديثهثم 

فرصاا للنمو م  خًل    راكثهثم يف ا نشثطثة 
 التشغيلية اليومية لإلوارة.

الم  اةس ولية ي  ا خطاء  ال لدينثا تثوجثد  •
ثقافة اللوم يف  وارتنا، وهذا يشثجثع اةثوظثفثني 

 يل  الم  أخطائهم والتعلم منها.
ألثثع نثثفثثسثثس مثثكثثان اةثثوظثثفثثني، حثثىت أتثثفثثهثثم  •

  عورهم.
 
 . كيف عتااملني مع خالفات فريم ؟4

أان أؤمثث  بشثثثدة ابلسثثمثثثاح لثثلثثثمثثوظثثفثثثني ابةشثثاركثثثة 
يثثبثثدو ا مثثر بسثثيثثطاثثا وهثثو   -والثثتثثفثثايثث  يف احلِثثومار 

كثثذلثثك.  ثثكثث  أن تثثنثثشثثأ الثثنثثزايثثات يف كثثاثث  مثث  
ا حثثيثثثان يف بثثثيثثثئثثثات فثثثولثثثويثثة ومثثثرهثثثقثثة. يف هثثثذا 
السياق، أيتقثد أن تثوجثيث  اةثوظثفثني وتثدريثبثهثم مث  
خثثًل  مسثثايثثدهتثثم يثثلثث  اكثثتثثشثثاأ كثثيثثفثثيثثة حثث  
النزايات أبنفسثهثم، و جيثاو حثلثو  حمثتثمثلثة وخمثتثلثفثة 

 ويكون م  أفض  ا والي  الع أوتخدمها. 
بينثمثا أيثتثقثد أن ا ثًلفثات يف بثعثض ا حثيثان أمثر 
وثثبثثيثثعثثس يف أي مثثكثثان يثثمثث ، وهثثذا يثثعثث  أنثث  مثث  
اةرجح أن الدك أيضاا يف أنوا  خمتلفة م  اةواقثف. 
أحاو  أن أكون اوتبثاقثيثة وأن أحثدو اجملثاالت الثع 
مثثث  احملثثثتثثثمثثث  أن تسثثثبثثث  ا ثثثًلفثثثات وأجثثثد وثثثرقاثثثا 
لثتثحثويثث  هثذه اةثواقثف  ىل فثرو لثلثتثثعثلثم. نثوفثر يف 
م وستنا وورات تعليمية وتدريبية جيثدة حثو   وارة 
ا ثثثًلأ وهثثثذا  ثثثنثثثح اةثثثوظثثثفثثثني ا ووات الثثثًلزمثثثة 

 للتعام  مع ا ًلفات يف بيئة العم .
 
. ما هو التحدي األكك ة حياع   وكيف 0

 متكنت من جتاو خ؟
اةوازنة بني حياي الشخصية )كأم وزوجة( وبني 
حياي اةهنية ويعد احلفا  يل  هذا التوازن أك  

الدي يف حياي وأان أوير ذلك التحدي م  خًل  
  يطاء ا ولوية إلوارة الوقت واحلفا  يلي .

 متميزون ة  ا  الرعاية الصحية

 اندية العزني: قصة ٌمْلِهَمة

 بملم ماري رو  أوي   املدير الاا  لشركة 
 محد خلدمات التمريض اخلاصة   خدمات الرعاية الصحية املنزلية وخدمات املادات الطبية اجملتماية -املدير التنفي ي للتمريض 

متنحنا القص  اةلهمة منظوراا للحياة خمتلف بشك  حثقثيثقثس، فثهثس جتثعثلثنثا أكثاثر 
قدرة مهنياا يثلث  الثتثعثبث  بصثدق يث  الثتثعثاوثف مثع اآلخثريث . ا  ثخثاو الثذيث  
يبجلون قصصهم بسثبث  جتثار ثم الثبثسثيثطثة أو بسثبث  مثا مثروا بث ، يثقثدمثون أمث  
و لام كب  لآلخريث  لثكثس يصثبثحثوا أفضث  بثكثاث  ممثا هثم يثلثيث . هث الء  ثالثباثا مثا 
يكونون يما  صامتني، وال يدركون يف أثثنثاء يثمثلثهثم يف صثمثت، أهنثم يف الثواقثع 
يلهمون اآلخري  بينما حقثقثون أحثًلمثهثم وتثطثلثعثاهتثم يف احلثيثاة.  ن كثاثرة خث اهتثم 
وتنو  مشاريعهم تع  الكا  ل الء الذي  يكافحون م  أج  تلبية احتثيثاجثاهتثم يف 

 القيق أهدافهم احلياتية.
أان فخورة للغاية أبن أ ارككم  حدى القص  اةلهمة الع اعناها ووثقناهثا يثلث  
مر السنني. لقد  عرت ابالرتباك الشديد ينثدمثا تثلثقثيثت اةثوافثقثة مث   ثخثصثيثتثنثا 

 اةلهمة اةميزة يل  ظهورها يف العدو الاام م  نشرتنا اإلخبارية، "الصفحات".
بعد قو  هذا، أوو أن أ كر السيدة انوية العنزي يل  قثمبخثولثا وثلثبثنثا يوراجثهثا يف 
نشرتنا اإلخبارية حيث كنت أان، يل  وبي  اةاا ، مسرورة بقياوهتا لنا ومومط هثذا 
الوابء وبقصتها الع م   أهنا تلهم موظفينا بشك  كب  والزمًلء اآلخري  يف مهنثة 

 الرياية الصحية.
يف االحثثتثثفثثا  ابلثثيثثوم الثثعثثاةثثس لثثلثثتثثمثثريثثض، ويثثوان نثثتثثعثثرأ  ىل اةثثزيثثد يثثنثثهثثا ويثث  
اورتاتيجياهتا الع تستخدمها يف العم   هنا وتجثيث  يث  بثعثض ا وثئثلثة الثرائثعثة 
الثع يثر ثث  الثثعثديثثد مثث  الثثقثراء يف مثثعثرفثثتثهثثا اثثا يف ذلثك أهثدافثثهثا وثويثثلثة اةثثدى، 

 وتطلعاهتا ووورها احلا  يف م وستها، يل  وبي  اةاا  ال احلصر.
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” 

 . ما هي أعظم نماط قوع ؟9
 ن أيظم نِقماط قوي هس اكتشايف لِنقماط لعفس والعم  يل  السينها وكوم يضو فعا  أمتثتثع 
بصفات قياوية جتعل  متواصلة جثيثدة. كثذلثك، امثتثًلكثس ر ثبثع الشثديثدة حثو  تثعثلثم أ ثيثاء 
 جديدة ومشاركة معرفع ومهاراي مع اآلخري . كما أن  أيت  فريقس أحد أيظم نِقماط قوي.

 

 . ما هي أكك نَِماط ضاف ؟12
 أك  نِقماط لعفس هس أن  مدمنة يم  مما ي وي يف بعض ا حيان  ىل الضغط الشديد.

 

 . كيف عديرين التوا ن بني الامل واحلياة؟11
الديد ا ولو ت و وارة الوقت هس  حدى ورقس إلوارة التوازن بني العم  واحلياة.  ىل جثانث  

 ذلك، أؤم  بف  التفويض وأبق  يل  اتصا  وائم بفريقس.
 

. مزا رأيز  ة ائزائزحزة احلزالزيزة الز  نشز زدهزا اعن وكزيزف اسزتزطزازت الزتزازامزل مززع 12
 التحدايت؟

التصرأ جيداا الت أي لغط. كذلثك، الثعثامث  احلثاوثم هثو الثعثمث  ا ثمثايثس الثذي  ثنثحثنثا لقد كان الوابء مثدمثراا لثلثغثايثة ومسثبثباثا لثلثتثوتثر، لثكثنثنثا كثمثقثدمثني لثلثريثايثة الصثحثيثة، نسثتثطثيثع 
 الشجاية والقوة والقدرة يل  القيق أهدافنا.

 .كيف حتفزين الناس؟6
أحثثفثثز الثثنثثاس مثث  خثثًل  كثثوم قثثائثثدة فثمثثع ثثالثثة، أقثثدر 
يم  اةوظفني، وأجتنث  ثثقثافثة  لثقثاء الثلثوم، وأيثمث  

 يل  تشجيع بيئة العم  الصحية.
 

. أعطينا مز زاال عزلزق قزرار صزازب كزان عزلزيز  7
 اختااخ؟

ثثثا  بصثثثفثثثع أخصثثثائثثثيثثثة ريثثثايثثثة صثثثحثثثيثثثة، أختثثثذ وائثثثما
القرارات، ولك  تتحدو صثعثوبثة كث  أمثر بثنثاءا يثلث  
وثثبثثيثثعثثة اةثثوقثثف. فثثبثثالثثنثثسثثبثثة  ، كثثان أحثثد أصثثعثث  
القرارات الع اختذهتا حينما التحثقثت بث انمث  ورجثة 
اةاجست  لثتثطثويثر نثفثسثس مثهثنثياثا، فثقثد ختثلثيثت يث  
العديد م  ا  ياء اةهمة يل  اةسثتثوى الشثخثصثس 

 م  أج  القيق هذا الدأ.
 

 . أخكينا مبسامهاع  الرئيسية ة اجملتمع؟8
مسامهع الرئيسة كقائد متثمثعثس هثس ويثم وتسثهثيث  

 91خرو  اةرل  )الذي  مت  وخالم ةا يثقثرب مث  
ياماا( م  اةسثتثشثفث  بثنثجثاح. أان يضثو يف الثفثريثق 
اةسثث و  يثث  ومثث  بثثني ِخثثْدممثثات الثثريثثايثثة الصثثحثثيثثة 
اةنزلية وا دمات اجملتمعية ا خرى يف مث وثسثة  ثد 
الطبية. حالياا، أان قائد للكاور التمريضس يف اجملثتثمثع 

 .02لوابء كوفيد 
كمدير تنفيذي  ثدمثات الثريثايثة الصثحثيثة اةثنثزلثيثة، 
جنثثحثثنثثا يف تثثطثثعثثيثثم مثثمثثويثثة واوثثعثثة مثث  اةثثرلثث  يف 

(، وكثثثرئثثثيثثثس COVID-02اجملثثثتثثثمثثثع بثثثلثثثقثثثاح )
تثنثفثثيثذي لثثلثريثايثثة اةثثتثمثحثثورة حثو  الثفثرو و ثدمثثات 
الرياية الصحية اةنزلية وخدمات الثتثمثريثض ا ثاو، 
وحلصولنا يل  الشهاوة الذهبية بثنثجثاح يف ويسثمث  

 مع فريقس و ركائنا. 9191

 
. كيف متكنت من إكارة التزوعزر بزني أعازاء فزريزمز   وال سزيزمزا ة  زل هز ا 13

 الو ء؟
االهتما   لصحة النفسية للمو فني هي شغلي الشاغل  ففي هز ا الصزدك  أقزلزمزنزا بزرمبَ ًزا  •

َمزات الصزحزة الزنزفزسزيزة.  لصحة املو فني ة إحدي منشآت الازز  لزديزنزا  لزتزازاون مزع ِخزدح
 فااًل علق ال   يوجد لدينا خد ساخن الستشارات الصحة النفسية للمو فني.

 احلفاظ علق التواصل بني الفريق ب بات ووضوح. •
التواجد الدائم بني املو فني عن قزريزق الزمزيزا  بززايرات مزيزدانزيزة إىل مزرافزق الزازز  واحلزجزر  •

 الصحي.

. ما هي نصيحت  الرئيسية لزلزازامزلزني ة قزطزا  14
 الرعاية الصحية وللممرضات بشكل عا ؟

كثثمثثتثثخثثصثثصثثني يف مثثا  الثثريثثايثثة الصثثحثثيثثة، جيثث  أن 
نفخر ايعاا أبنفسنثا  نثنثا نثقثدم ريثايثة رحثيثمثة ونثعثتث  
أنفسنا ماحنني يف اثيثع ا وقثات وهثذه وظثيثفثة مثاثمثرة 

 للغاية.
 

هي رسالت  للكزاكر الزتزمزريازي   ما.  10

 بشكل عا ؟
أواًل  أنززتززم اززيززًاززا عززمززومززون بززاززمززل مزز ززمززر  
ل ل  لب أن عسزتزمزروا ة عزمزدا أفازل 
خززدمززة وأن حتززاولززوا كائززًمززا أخزز  خززطززوة 
إضافية حنو عزطزويزر مز زاراعزكزم وخزكاعزكزم  
واثنززيًززا  اكززدوا مززن االعززتززنززاء  نززفززسززكززم 
 واحلفاظ علق التوا ن بني الامل واحلياة.

 
 

لطاةا كانت هذه مشاركة  يقة مع السيدة انويثة  هنثا 
قدمت لنا وائماا مااالا قيماا، ليس فقط لفريقها، ولثكث  
أيضاثثا لثثآلخثثريثث  بثثنثثاءا يثثلثث  خثث اهتثثا الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة الثثع ال 
حصر لا، وتعد وجهة نظرها حو  التثوازن بثني الثعثمث  
واحلياة مصدراا حقيقياا لإللام يستحق التأمث . و ثكثنثنثا 
اثثيثثعثثا االوثثتثثفثثاوة مثث  مثثهثثارهتثثا الثثقثثيثثاويثثة يف ا وقثثات 
العصيبة ما  الوابء، أي أن نواص  الرتكيز يل  مهثامثنثا 
ونكون أفض  عوذ  ةماروس الرياية الصحية يف اثيثع 
ا وقات. يًلوة يل  ذلثك، أكثدت لثنثا بشثكث  كثبث  
يل  أمهية العم  ا مايس، فهس ال الصر الفضث  كثلث  
ا، ب  تشارك  وتدي  بث   يف أواء العم  ا يد لنفسها أبدا
لفريقها الذي يثعثمث  ئثد ويثعثد فثعثًلا مصثدراا حثقثيثقثياثا 
إللام القياوة،  كننا تكيفثيث  بشثكث  مثلثحثو  يف هثذا 

 الوقت الصع .
 ىل السيدة انوية العنزي، نرجثو أن تسثتثمثري كثمثصثدر 
 لام لنا ايعاا! ليس فقط لكونك مماروة رياية صحيثة 
حمثثرتفثثة حثثقثثيثثقثثيثثة، ولثثكثث  أيضاثثا كثثأم وزمثثيثثلثثة وصثثديثثقثثة. 
وفثثثقثثثكثثثم هللا تثثثعثثثاىل وابرك فثثثيثثثكثثثم! ورزقثثثكثثثم الصثثثحثثثة 
والعافية، والقوة والقدرة يل  أن تستمري يف اةثزيثد مث  
 ا دمات ابوتمرار ةصلحة اجملتمع واإلنسانية اعاء.
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التدريبو لتعلمي اسم ق  

 قسم التعلمي والتدريب
 فلسفة التعاون

 
   ممرض مرخصيوبملم بي  كيل ايسلو 

 
 ثث ان ألثثكثثسثثنثثدر جثثراهثثام بثثيثث ، اةثثعثثروأ ابخثثرتايثث  
للهاتف، أن االكتشافات والتطورات العظيمة تتطل  
حتماا تعاون العديد م  العقثو . وابلثتثا ، لث  تثعثمث  
أي  ثثركثثة فثثعثثالثثة بثثدون تثثعثثاون. يسثثتثثلثثزم الثثتثثعثثاون يف 
مثثكثثثان الثثثعثثثمثثث  ا فثثثراو الثثثذيثث  يثثثعثثثمثثثلثثثون مثثثعاثثثا حلثثث  
اةشثثثثكثثثثًلت يثثثث  الثثثثوكثثثثاالت ومسثثثثتثثثثو ت اإلوارة 

 والوظائف.
، قثامثت  وارة 9190كجزء م  خطتهثا الثتثشثغثيثلثيثة 

 التعليم والتدري  يف قطر ك  الت   راأ السيدش 
بثيثا ويث  ايسثلثو، مث وثسثة مثان بثديثم مسثتثمثر مث  
السيدةش ماري روز يو، ممرض مرخ ، مديثر يثام يف 

م وسثة مثانو والثدكثتثورش 
ألثثفثثني أبثثيثثنثثزا، خثثبثث  تثثقثث  
مثثثثثثثعثثثثثثثتثثثثثثثمثثثثثثثد يف مثثثثثثثا  
خصثثثوصثثثيثثثة اةثثثعثثثلثثثومثثثات، 
مثثثثثثثثديثثثثثثثثر الثثثثثثثثتثثثثثثثثسثثثثثثثثويثثثثثثثثق 
واالتصثثثثثثثثاالت ا كثثثثثثثث ، 
الثتثثقثثيثثا ابلثثدكثثتثثورة جثثيثثسثثس 
جثثثثثثثونسثثثثثثثون، ا وثثثثثثثتثثثثثثثاذ 
اةسثثثثثايثثثثثد يف جثثثثثامثثثثثعثثثثثة  

أبثريث   91قثطثر يف مثكثتث  قثطثر كث  يف بثكالثغثاريثة 
. وكان االجتما  يثهثدأ  ىل الثتثعثاون بشثأن 9190

أوج  التعاون اةمثكثنثة يثلث  حثاوك ا ويثيثة الثدمثويثة 
  الدما ية.

، الثثتثثقثث  السثثيثثدش اوثثلثثويثثو مثثع 9190مثثايثثو  01يف 
السثثيثثدة فثثيثثثسثثا الرا مثثثالثثني راجثثا، ممثثرض مثثرخثثث ، 
والسيدة نورماري ليغو، ممثرض مثرخث ، وكثًلمهثا مث  
مثثوظثثفثثس الثثلثثجثثنثثة أثثثنثثاء ا ثثدمثثة، مثثع الثثدكثثتثثور هثثاوي 

حممد أبو ر ثيثد، وكثتثوراة يف الثطث ، مثدرب حمثرتأ 
معتمد،  هاوة اجتياز وكفاءة  لافثيثة لثدى مثنثظثومثة 
تدري  ياةيثة، رئثيثس قسثم الثتثطثويثر اةثهث  والثبثحثث 
العثلثمثس ئثمثعثيثة قثطثر لسثروثان ةثنثاقشثة اةثولثويثات 
احملتملة للتاقيف ي  السروان  ميع ممثاروثس الثريثايثة 

 الصحية يف وولة قطر.
اوثتثثنثدت اةثولثثويثات الثع متثثت مثثنثاقشثثتثهثثا يف هثثذه 
اةشاريع  ىل اوتبيان تقييم االحثتثيثاجثات الثذي جثرى 

 12-12 جثثراؤه بثثني مثثوظثثفثثس الثثريثثايثثة الصثثحثثيثثة يف 
. وثيثبثدأ الثتثطثبثيثق لثكثًل الثنثشثاوثني يف 9190أبري  

. "أيثتثقثد أن مثاث  هثذا 9190الربع الاالث م  يام 
التعاون يفيد كًل م  اة وسات ويثقثوي الثقثدرات ". 

 ورحت الدكتورة جونسون.
قطر ك ، ما  ألكسنثدر جثراهثام بثيث ، وثتثسثتثمثر يف 
ابتكار وفك تشف  ورق لفهم ما يبدو أن  صعث  يف 

  هذه ا وقات العصيبة.

 الدكتور جيسي جونسون

مسابقةة ريفلكشونس: 
  عروض دراسة احلاةل

 بملم بي  كيل ايسلويو  ممرض مرخص
 

نظمت  وارة الثتثعثلثيثم والثتثدريث  يف قثطثر كث ، بثقثيثاوة 
مديرها السيدش بيتا وي   يسثلثو، "أتمثًلت  مسثابثقثة 
يرض وراوة حالة" كجزء م  مهمتها لتحقثيثق الثتثمثيثز 

 م  خًل  التعليم.
 

كانت هذه اةسابقة خمصصة  ميع موظفثس قثطثر كث  
والريثايثة الصثحثيثة بثراو كث ،  ثدأ جثعثلثهثم يثقثدمثون 
بشك   ام  احلاالت الع تعاملوا معها أو الثع جيثرى 

 التعام  معها حالياا.
 

وراوثة حثالثة  00حصلت  وارة التعليم والتدري  يل  
خًل  ا ولة التمهيدية. جرى فثحث  وراوثات احلثالثة 
هذه بناءا يل  تثفثرو احلثالثة، وا صثالثة، ومشثولثيثة اةثواو، 

 ( التالية 2مما أوفر ي  أفض  مخس وراوات حالة )
 سرقان املادة واللحمية- 1فريق قطر كري 
 مرض السل البويل التناسلي- 2فريق قطر كري 
 املخ واألوعية الدموية- 3فريق قطر كري 

 شلل احلبل الصو  - 6فريق قطر كري 
 متال مة وولكوت راليسون- 2فريق قطر كري 

نظراا لظروأ    متثوقثعثة، قثاو أيضثاء مث  فثريثق قثطثر  
بثدراوثة احلثالثة  2الطريق لثفثريثق قثطثر كث   9و 0ك  

 ا اصة  م حو  الربو القص .

 
أقثثيثثمثثت هنثثائثثيثثات "أتمثثًلت  مسثثابثثقثثة يثثرض تثثقثثد ثثس 

، 9190أبثريث   0لدراوة حالة" ي  تطبثيثق زووم يف 
مع بث مبا ر ي  صفحة قطر ك  يل  تطبيثق فثيثس 
بوك. كان رئيس قضاة النشاط هثو السثيثد بثيثتثا ويث  
 يسلو، مان، وانضثم  لثيث  الثقثضثاة اةثقثيثمثون، السثيثدةش 
نثورمثاري لثيثثغثو، ممثرض مثرخثث ، والسثثيثدةش فثيثثسثا الرا 
مثثالثثني راجثثا، ممثثرض مثثرخثث ، ابإللثثافثثة  ىل الثثقثثضثثاة 
الضيوأ، السيدةش كوم فينديثكثاوثيثون، مثان، مثدرس 

م  م وسة  د الطبية، والسيد جيفري لثيثسثا، رجث ، 
 مستشار متريض م  مركز كايزر ابلدوي  ابرك الط 

( وثثثايثثثات مثثث  الثثثعثثثروض الثثثتثثثقثثثد ثثثيثثثة 2بثثثعثثثد أربثثثع )
واةثثثثثثثثثنثثثثثثثثثاقشثثثثثثثثثات، 
جثثثثثثرى اإليثثثثثثًلن 
يثثثث  الثثثثفثثثثائثثثثزيثثثث . 
وجاء فثريثق ريثايثة 

يف اةثركثثز  2قثطثر 
الثثثثاثثثثالثثثثث، وجثثثثاء 
فريق قطر للثريثايثة 

يف الثثثثاثثثثانثثثثيثثثثة،  3
وتو  فريق الريايثة 

بثثطثثثًلا  9ا ولثثيثثة 
 اثثثثثثثاالا. جثثثثثثثرى 
احلثثثثثثكثثثثثثم يثثثثثثلثثثثثث  
"النهائيات" بناءا يل  احملتوى اةقدم والعرض الثتثقثد ثس 

 العام.
 

يف الواقع، لقد كان نشاواا تثرفثيثهثياثا بشثكث  ال يصثدق 
ولثكثنث  اثقث  لثثلثغثايثة ممثا مثكث  اةثقثدمثثني الثرائثعثني مثث  

 التباهس اا لديهم.
انعكاوات ليست ووى واحدة م  العديد مث  بثرامث  
السثثثني ا ثثثووة اةثثثتثثثاحثثثة مثثث  خثثثًل   وارة الثثثتثثثعثثثلثثثيثثثم 

  والتدري  يف قطر ك .

 Wolcott Rallison Syndrome - 2 براا كريفريق 
 الفائز ابجلائزة األوىل

 ، فيالنويفا ، إجناسيو ، أرما ، و راجا يو)من اليسار إلى اليمين(: إيسلو
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 بقلم روينا و باوو، ممرض مرخ 
تدرك قطر ك  أن الثعثديثد مث  اةثوظثفثني قثد يشثعثرون 
بعدم االوتقرار يف هذه ا وقات اةتغ ة. يعد جثائثحثة 

أكث  مشثكثلثة يف الشثركثة الثيثوم  02-فث وس كثوفثيثد 
تثثث ثثثثر يثثثلثثث   جثثثازة اةثثثوظثثثفثثثني، والثثثتثثثعثثث  الثثثنثثثفثثثسثثثس 
وا سدي، والتعرض احلتمس للف وس. يل  الر م م  
ذلك، ال يزا  العديد م  اةوظفني اةتضرريث  يثقثومثون 
بعملهم بكفاءة ويثذهثبثون  ىل الثعثمث  كث  يثوم ابلثر ثم 

 م  اإلجهاو.
م  انحية أخثرى، أحثدك هثذا الثوابء تثغثيث ات كثبث ة 
يف وثثريثثقثثة يثثمثثلثثنثثا أو االحثثتثثفثثا  اب حثثداك اةثثهثثمثثة 
للشركة، وابلثتثا  فثإن الثتثكثيثف مثعثهثا يسثايثدان يثلث  
 وارة هثثذه الثثتثثغثيثث ات. مث  اةثثهثم الثتثثغثثلث  يثثلث  هثثذه 

 اةشكلة، يل  الر م م  التحدي للشركة واإلوارة.

متثثكثثنثثت  وارة قثثطثثر كثث  مثث  الثثديثثد االحثثتثثيثثاجثثات 
احلقيقية للموظفني م  خًل  اوثتثبثانثة رلثا اةثوظثفثني 

 الذي جرى  جراؤه يف الربع ا و  م  هذا العام. 
وابلتا ، وكجزء م  الثتثزامثنثا وتثفثانثيثنثا جتثاه مثوظثفثيثنثا، 
فإننا نعطس أمهثيثة لثنثتثيثجثة االوثتثبثانثة. وابلثتثا ، جثرى 

  يداو برام  وأنشطة خمتلفة واوتبعاوها.
خثثًل  ا  ثثهثثر اةثثالثثيثثة لثثلثثحثثفثثا  يثثلثث  الثثتثثوازن بثثني 
العم  واحلياة ا اصة ابةوظفثني واةسثايثدة يف الثقثيثق 

 ذلك والسني أوائهم الوظيفس يف هناية اةطاأ.
يتم  جراء تدريبات أو ندوات مستمرة للثتثطثويثر اةثهث  
م  قب   وارة التعليم والتدري  يث  اإلنثرتنثت لثلثتثأكثد 
مثث  أن اةثثوظثثفثثني وثثيثثظثثلثثون مثث هثثلثثني يف ممثثاروثثاهتثثم 
اةهنية. أيضاا، لدينا الثفثرصثة لثًلحثتثفثا  ابلثيثوم الثدو  

، مثثع مثثولثثويثث  9190مثثايثثو  09لثثلثثمثثمثثرلثثات يف 
رؤيثة لثلثريثايثة -العاةس، "اةثمثرلثات  صثوت لثلثقثيثاوة 

الصحية يف اةستقب ". احتفلثنثا  ثا مث  خثًل  تثقثدو 
الك  كيك والزهور  ثمثيثع اةثوظثفثني كثعثربثون تثقثديثر 
لعملهم ا او وتفانيهم، خاصة خثًل  هثذا الثوابء. يف 

 ليلة احلدك، جرى يقد برانم  ي  اإلنرتنت 
يثث  تثثطثثبثثيثثق زووم لثثتثثقثثدو و يثثًلن الثثفثثائثثز يف أكثثاثثر 
الثتثذكثارات الثفثنثيثة وا كثاثر صثلثة الثع جثرى  نشثاؤهثا 
بواوطة اةوظفني. كان الدأ م  اةسابقة هو  حثيثاء 
ذكرى اةسامهات الكب ة للممرلات كخط أمامس يف 

 وقت الوابء.
ثثا لثثلثثغثثايثثة حثثيثثث كثثان ا ثثمثثيثثع  لثثقثثد كثثان حثثداثا انجثثحا
متعاونني ومشاركني اا يكفس لتحقيق الدأ اةثنثشثوو 

 م  احلدك.
بصفتنا رؤواء للجنة رياية اةوظفني، نثيثابثة يث  اثيثع 
أيضثثائثثهثثا، حنثث   ثثارقثثون يف الثثديثثم الثثدؤوب الثثذي 
تثثلثثقثثيثثنثثاه مثث  اةثثالثثكثثني واإلوارة فثثيثثمثثا يثثتثثعثثلثثق بثثرفثثاهثثيثثة 
اةوظفني. لث  تثكثون جنثاحثات اثيثع ا نشثطثة ممثكثنثة 
ث ثثدة اثثهثثمثثتثثهثثا ورؤيثثتثثهثثا  بثثدون تثثعثثاون ا ثثمثثيثثع. مسثثرتث
وقيمثهثا، وثتثواصث  قثطثر كث  الثتثزامثهثا حبثمثايثة رفثاهثيثة 
موظفيها وتوف  منز  اثٍن يسايد موظفينثا لثيثس فثقثط 
يل  النجاح والثنثمثو والشثعثور ابةسثاواة، ولثكث  أيضاثا 

  لضمان الشعور ابالنتماء.

تستمر النظم الصحية يف صثرايثهثا مثع قضثا  ا ثووة 
والسثثثًلمثثثة واالوثثثتثثثجثثثابثثثة لثثثًلحثثثتثثثيثثثاجثثثات واةثثثطثثثالثثث  
اةشروية والتوقعات اةعقولة لأل خثاو الثذيث  جثرى 

  نشاء أنظمة الرياية الصحية  دمتهم.
وهكذا، أوخلثت قثطثر كث  هنث  الثريثايثة اةثركثزة يثلث  
الناس يف نظام الرياية الصحية ا او  ثا.  ن الثرؤيثة 
الشاملة للرياية الثع تثتثمثحثور حثو  ا  ثخثاو هثس 
الثثرؤيثثثة الثثع جيثثثرى فثثيثثثهثثثا تثثقثثثدو ا ثثثدمثثات لثثثألفثثثراو 
والعائًلت واجملتمعات و كنهثم اةشثاركثة يف ا نثظثمثة 
الصحية اةوثوقة الثع تسثتثجثيث  الحثتثيثاجثاهتثم بثطثرق 
 نسانية متكاملة و املثة. جثرى تصثمثيثم هثذا الثنثهث  
بشك  مشرتك حو  احتيثاجثات أصثحثاب اةصثلثحثة 
ومتكني ا فراو والعائًلت واجملتمعات م  التثعثاون مثع 
اةماروني الصحيني وم وسثات الثريثايثة الصثحثيثة يف 
القثطثايثني الثعثام وا ثاو و ث  الثرحبثس، والثقثطثايثات 
ذات الصلة يف القياوة السينات يف جثووة واوثتثجثابثة 

 الرياية الصحية.
يثثعثثمثث  تثثطثثبثثيثثق الثثريثثايثثة اةثثتثثكثثامثثلثثة الثثع تثثركثثز يثثلثث  
ا  خاو يل  مسايدة مقدمس الثريثايثة يف لثمثان 
الوصو   ىل خثدمثات  ثامثلثة ومثنثسثقثة يث  وثلثسثلثة 

مثثتثثصثثلثثة مثث  الثثريثثايثثة. كثثمثثا يضثثمثث  تثثوفثث  الثثريثثايثثة 
وا دمات الثقثائثمثة يثلث  الثفثريثق مث  خثًل  الثفثيثز 

  التعاون بني مقدمس ا دمات.
جرى تطوير الرياية اةتكاملة الع تثركثز يثلث  الثنثاس 
اوتجابة للحماس اةتزايد لتكام  الثنثظثام الصثحثس. 
يتناو  "كيفية" التكام  لك  م  صانعس السياوثات 

تثوفث  الثتثوجثيث  الثقثائثم -والنظم ش السلطات الصثحثيثة 
يثلثث  ا ولثثة حثثو  كثثيثثفثثيثثة تثثنثثفثثيثثذ الثثريثثايثثة وا ثثدمثثات 
اةتكاملة وفقاا  فض  اةمثاروثات الثدولثيثة.  نث  حثدو 
م  هم أصحاب اةصلحة، مث حثدو مثا هثس مشثاركثة 

 ا فراو، ومشاركة اجملتمع، و  راك اةرل .
ت م  قطر ك  أن  م  اةثهثم أن جيثرى تثطثويثر بثرانمث  
تعليمس للمرل  وا ور واجملثتثمثعثات، لثذا فثهثم يثلث  
وراية أفض  وأكاثر قثدرة يثلث  اةشثاركثة يف  نشثاء مثا 
يهثمثهثم. مث  اةثرلث  وا وثر الثذيث  يثعثتثمثدون يثلث  
نظام الرياية الصحية لتلثبثيثة احثتثيثاجثاهتثم،  ىل ا فثراو 
واجملثثتثثمثثعثثات الثثع لثثديثثهثثا مسثث ولثثيثثة  ثثخثثصثثيثثة إلوارة 
صثحثثتثثهثثم ورفثثاهثثيثثتثثهثثم.  نثث   ثثلثثق تثثغثثيثث اا  جيثثابثثياثثا يثثلثث  
مستوى النظام م  خًل  الرتكيز يثلث  الثدور احلثاوثم 
يف القيق الريثايثة اةثتثكثامثلثة لثألث ثخثاو واجملثتثمثعثات 

 واخ  وال هتم القضائية.
يًلوة يل  ذلك، م  خًل  تطبيق هذا النثهث  يثلث  
اةرل ، وااللتزام خبطط الرياية، والرلا يث  الثريثايثة، مماروتنا احلثالثيثة، الحثظثنثا أتثث اا  جيثابثياثا يثلث  وثًلمثة 
ونويية احلياة، وكذلك رلا اةمرلات، وثثقثة اةثريثض 

ووالئ ، شعة يثامثة جثيثدة، ونثظثام صثحثس فثعثا  مث  
حيث التكلفة ومستثدام انتث  يث  اوثتثخثدام الثريثايثة 

  الصحية اةناو  م  قب  اةرل  اةتمكنني.
ابخثثتثثصثثار، يثث ثثثر تثثطثثبثثيثثق الثثريثثايثثة اةثثتثثمثثحثثورة حثثو  
ا  خاو بشك   جيايب يلث  جثووة احلثيثاة و ثفثف 
ي ء الرياية م  حيث  جهاو العم  بني اةثوظثفثني. 
وم  مث، فإن  ال يث وي ابلضثرورة  ىل ز وة اكثتثسثاب 
اةوارو ولكث  االوثتثخثدام والثتثعثظثيثم. مث  اةثقثبثو  أن 
نستنت  أن تقدو الرياية اةتمحثورة حثو  ا  ثخثاو 
 ك  أن يخنظر  لثيث  لثيثس فثقثط كثاوثتثاثمثار مثتثمثعثس، 
ولثثكثث  أيضاثثا كثثاوثثرتاتثثيثثجثثيثثة لثثلثثحثثفثثا  يثثلثث  الثثرفثثاهثثيثثة 
والسثثيثثنثثهثثا بثثني اةثثرلثث  وأوثثرهثثم ومثثقثثدمثثس الثثريثثايثثة 

 .توصي  الريايةالصحية و  هم. تشارك يف 
ذي احثثتثثضثثان الثثريثثايثثة الثثع تثثركثثز يثثلثث  الثثنثثاس مثثع 
التحد ت، الع تنثطثوي يثلث  تثغثيث ات يثقثًلنثيثة، ال 
ويما يف كيفية تقدو الثريثايثة وكثيثفثيثة تثفثايث  اةثرلث  
ومقدمس الرياية الصحية. ومع ذلك، يل  الر ثم مث  
التحد ت اةرتبطة  ذا التثحثو  يف الثنثهث . وفثوائثده، 
يف الثثواقثثع، تثثقثثدم بشثثكثث  مثثلثثحثثو  فثثرصاثثا كثثبثث ة يف 
السني النتائ  الصحية. لذلك، جي  أن جتثد أنثظثمثة 
الرياية الصحية وريقة للتنثفثيثذ الثفثعثا  لثنثهث  الثريثايثة 
اةتمحورة حو  ا  خاو  ن الرياية الثع تثتثمثحثور 

  حو  ا  خاو هس اةستقب .
 

 رعاية مو في قطر كري أولوية فو  كل شيءاخلط األمايم: 

 بملم روينا كميباسو  ممرض مرخص

 هل انت مس تعد لقبول فكرة الرعاية املتحورة حول الناس؟ الرعاية املركزة: -حو  الناس 
 

 بملم فيسا الرا مالني راجا  ممرض
 مرخص 
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 لصحيةا الساعة

لثثقثثد مثثر أكثثاثثر مثث  يثثام مثثنثثذ أن لثثرب الثثعثثامل وابء 
. حثقثا، يثاىن اجملثتثمثع أبوثره مث  02-ف وس كوفيد 

الناحية الفسيولوجية والعاوفية واةالية.  ن أتث ه هائث  
متاماا لدرجة أن  حىت اآلن، ما زلنا    متأكثديث  بثعثد 

 م  مىت وينتهس مع تغ ات جديدة وظهورها.
 02-حلس  احلمل، أيط  تطوير لقاح ف وس كوفيثد 

ا مثث  لثثلثثبثثشثثريثثة اثثعثثاء. لثثقثثد وثثلثثطثثت  وارة الثثلثثقثثاح 
الضوء يل  حلمنا ابلعووة  ىل ما كان يلي  الثعثامل مث  
قب ، أي ا ثرو  وون خثوأ مث  اإلصثابثة بثث فث وس  

 .02-كوفيد 
وفقاا ةراكز السيطرة يل  ا مراض والوقاية منثهثا، فثإن 

آمثنثة وفثعثالثة يف مثنثعثنثا  02-لقاحات ف وس كوفيثد 
. كثثثمثثثا أنثثث  02-مثثث  اإلصثثثابثثثة بثثثث فثثث وس كثثثوفثثثيثثثد 

ويسايدان يل  يدم اإلصابة ارض خثطث ، حثىت لثو 
  02-حصلنا يل  ف وس كوفيد 

يل  الصعيد العاةس، أفاوت منثظثمثة الصثحثة الثعثاةثيثة 
، جثثرى  يثثطثثاء 9190يثثونثثيثثو  93أنثث  ايثثتثثبثثاراا مثث  

 جرية لقاح. 2262427332776 ممو 
يسعدان معرفة أن الدو  تقوم بدورها يف احلفا  يثلث  
وثثًلمثثة مثثواوثثنثثيثثهثثا مثث  خثثًل  الثثتثثطثثعثثيثثم لثثد فثث وس  

 ( اا يف ذلك وولة قطر.02-كوروان )كوفيد 
يف الوقت احلا ، ووفقاا لوزارة الصحة العامة يف قثطثر، 

جثثريثثة لثثقثثاح  322412661جثثرى  يثثطثثاء مثثمثثو  
 للمقيمني يف قطر منذ بداية احلملة.

ا ثريثة ا وىل ابلثفثعث   126762301تلثقث  حثوا  
مث  السثكثان بشثكث    123602312وجرى تطعيثم 

-كام . اوتخدمثت قثطثر لثقثاحثات فث وس كثوفثيثد 
مثثث   ثثثثركثثثة فثثثثايثثثزر بثثثيثثثثو ان تثثثيثثثثك ومثثثوويثثثثران  02

وأوثثرتازيثثنثثيثثكثثا، والثثع ايثثتخثث ت مثث  الثثلثثقثثاحثثات يثثالثثيثثة 
الفعالية. حرصت قثطثر يثلث   احثة الثلثقثاحثات يثلث  
. حثثالثثياثثا، جيثثرى ابلثثفثثعثث   نثثطثثاق واوثثع لسثثكثثاهنثثا مثثاانا
تطعيم تسجيث  ا وثفثا  الثذيث  تثرتاوح أيثمثارهثم بثني 

  ياماا يف قطر. 02و 09

مثث  انحثثيثثة أخثثرى، حثثرصثثت قثثطثثر كثث  يثثلثث  اتثثبثثا  
اإلر ثاوات الثع قثدمثثتثهثا وزارة الصثحثثة الثعثامثة بشثثأن 
التطعيم خاصة أن  يف قثطثا  الثريثايثة الصثحثيثة. جيثرى 

%،  011تطعثيثم اثيثع مثوظثفثيثهثا ابلثكثامث  بثنثسثبثة 
ويثتثثكثثون هثث الء مثث  اثثيثثع مثثوظثثفثثس الثثريثثايثثة الصثثحثثيثثة 

 واةوظفني اإلواريني والسائقني.
أولقت حكومة قطر قثيثوواا تثدرجيثيثة خثالثعثة لثلثرقثابثة 
وفقاا جملموية ا داو  الزمثنثيثة الثع ولثعثتثهثا. حثدوت 
احلكومة أمر الرفع حلماية اجملتمع ابوتثمثرار مثع  يثاوة 
احلياة االجتمايية واالقتصاوية. وكانت وولثة قثطثر قثد 

يثثونثثيثثو  02فثثرلثثت قثثيثثوواا يثثلثث  اةثثرحثثلثثة الثثاثثانثثيثثة يف 
9191. 

-يل  الر م م  أن مث  تثلثقثس لثقثاح فث وس كثوفثيثد 
%،  ال أنث  ابلثتثأكثيثد 011ليس لماانا بثنثسثبثة  02

ويقل  م  خماوران و نحنا احلماية الًلزمة.  ن  أفضث  
 خيار لدينا لتحقيق مستوى التعايف يف العامل.

ا مثثع الثثعثثامل يف  احصثث  يثثلثث  الثثلثثقثثاح اآلن وكثث  واحثثدا
 02-حماربة ف وس كوفيد 

 أخبار للقاح!اأخذ :19 –كوفيد 

 بملم نورماري ليغو  ممرض
  مرخص 

-مع  جراء اإلبًلو ي  حاالت خمثتثلثفثة مث  كثوفثيثد 
. ال ينبغس للمرء أن يتخل  ي  حذره. كما نعثلثم 02

مثرض مثعثد يسثبثبث  فث وس   02-ايعاا، فإن كثوفثيثد 
كوروان ا ديد. يعت  كثبثار السث  الثذيث  يثعثانثون مث  
حالة وبية أواوية وا وفا  هثم ا كثاثر يثرلثة لثذا 

 اةرض.
يثنثتثقثث  الثفثث وس بشثكث  رئثيثسثثس مث  خثثًل  السثعثثا  

 والعطس م  قطرة م  اللعاب أو اإلفرازات.
كثثيثثف  ثثكثثنثثنثثا مثثنثثع انثثتثثشثثاره؟ أفضثث  وثثريثثقثثة هثثس أن 
 تكون يل  وراية أبيرال ، وكيف حص  اةرء يليها.

لثديث   02-وفقاا ةنظمة الصحثة الثعثاةثيثة، فثإن كثوفثيثد
 مموية واوعة م  ا يراض.

 
 كيفية جتنب وإبطاء نمل امل مة:

ا سثثث  يثثثديثثثك ابنثثثتثثثظثثثام ابةثثثاء والصثثثابثثثون أو  •
 اليدي  أبواس الكحو  مطهراوتخدم 

حافمل يل  مسافة مرت واحد يل  ا قث  بثيثنثك  •
 وبني ا  خاو الذي  يسعلون أو يعطسون

 جتن  ةس وجهك •
  ط فمك وأنفك يند السعا  والعطس •
 ابق يف اةنز   ذا  عرت بتويك •
االمتثنثا  يث  الثتثدخثني وا نشثطثة ا خثرى الثع  •

 تضعف الرئتني
تدرب يل  التبايد ا سثدي يث  وثريثق جتثنث   •

السفثر  ث  الضثروري واالبثتثعثاو يث  مثمثويثات  
 كب ة م  الناس

 ارتداء كمام •
  حافمل يل  هتوية الغرفة •

-سيصاب األش اص املصابون بز فزريوس كزوفزيزد 
ويززتززاززافززون كون مبززرض خززفززيززف إىل مززتززوسززد  19

 كخو  املستشفق
  ة •
 وعا  •
 تع  •

 أعراض أقل شيوًعا:
 اوجا  واآلم •
 التهاب احللق •
  وها  •
 صدا  الراس •
 فقدان حاوة التذوق والشم •
وفح جثلثدي وتثغث  يف لثون أصثابثع الثيثديث   •

 والقدمني
 األعراض اخلطرية حتتاج إىل عناية قبية:

 ليق التنفس ش صعوبة التنفس •
فقدان الثقثدرة يثلث  الثكثًلم أو الثقثدرة يثلث   •

 احلركة أو القلق
 أمل صدر •

 
إاا   رت لدي  ه خ األعراض  فزاقزلزب الزازنزايزة 
الطبية أو ااهب إىل أقرب مركز صزحزي أو اعصزل 

  .16222أو  129علق 

91 -كوفيد   

 بملم أبيل ساكيرمبس  ممرض مرخص
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 قسم الامليات
كفاءة وتدريب 

  املوظفني اجلدد
 بملم روكسان جرلوريو  مشرف ممرض مرخص

  
برانم  الكفاءة أمر حيوي يف تقييم اةعرفة واةهارات 
والقدرات السريرية للمرء. م  خًل  برام  الكفاءة، 
حن  قاورون يل  قياس مدى كفاءة اةمرلات 
اةرخصني لدينا يف تطبيق هذه اةهارات يف يملهم 
اليومس كممرلات رياية منزلية. يسلط برانم  
الكفاءات الضوء أيضاا يل  أمهية التحسني اةستمر 
للمهارات واةعرفة م  خًل  تشجيع اةمرلات يل  
اةشاركة يف التدريبات و ب  الندوات الع تتعلق 
بتحسني ا ووة يف مماروة الرياية الصحية. مع هذا، 
مل تفش  قطر ك  يف مسايدة اةمرلات يل  السني  
كفاءاهتم ومهاراهتم ومعرفتهم م  خًل  توف  ندوة 
مانية، وتدري ، ويووة العروض. تضم  قطر ك  

 أهنا ولعت تعريفات وهياك  لكفاءة التمريض.

مستو ت الكفاءة الًلزمة  خصائس التمريض، 
وورق التدري  اةناوبة والفروية والفعالة لك  مريض. 

يف  0م  خًل  هذا، كانت قطر ك  وائماا رقم 
 تقدو أفض  جووة للرياية يف أماك  الرياية اةنزلية.

 
ما يتلق  ممرلو قطر ك  الذي  
يعملون يف م وسات الرياية 
اةنزلية معظم تدريبهم يف 
اةستشفيات. ومع ذلك، فإن  يداو اةستشف  
يستلزم مهارات وكفاءات خمتلفة م  العم  يف الرياية 
اةنزلية، وابلتا  توفر قطر ك  التطوير اةه  لز وة 
فهم اةمرلات لتمريض الشيخوخة والرياية اةنزلية 

 الذي  ا  رياية صحية يالية ا ووة.
 

جي  أن يكون لدى ممرلات الرياية اةنزلية مموية 
متنوية م  اةهارات. يخطل  م  اةمرلات اةعينني 
حديااا التعرض والتدري  يل  الرياية احلرجة ةدة 

 ثًلثة  ىل مخسة أ م. 
تعم  قطر ك  يل  التأكد م  أن اةوظفني اةعينني 

حديااا جي  أن يكونوا يل  وراية أبولا  الرياية 
اةنزلية، وابلتا  السني مهاراهتم وقدراهتم خاصة فيما 

  يتعلق ابلرياية ئان  السرير.
 

كما توفر  وارة التعليم والتدري  يف قطر ك  ندوات 
ويروض توليحية لتقييم كفاءة اةمرلة وتقييمها. 
ويسايد أيضاا يف الديد الاغرات يف أواء اةوظفني 

 الع جي  ودها لضمان رياية آمنة وخمتصة.
 

أنظمة تقييم الكفاءة مصممة خصيصاا لك  وصف 
وظيفس وخدمة مقدمة.  ذا كانت اةمرلة م هلة 
لتقدو خدمات التمريض، فسيقوم مستشفاه  د، 
يل  وبي  اةاا ، يجراء مراجعة للكفاءة. ويضم  
تقييم الكفاءة امتًلك اةوظفني للمهارات والقدرات 
الع حتاجون  ليها للوفاء بتوقعات الوصف الوظيفس 

 والسياوات واإلجراءات التنظيمية.
 

تواج  ممرلات الرياية اةنزلية الد ت ك  يوم تتعلق 
  ابلرياية التمريضية اةتقدمة.

  عاكة

 قطر كري- 2221احلاصل علق جائزة أفال ممرض لاا  بملم ريكاركو سواريز جونيور  ممرض مرخص 
العناية والتفاين التمريض المنزلي في أفضل حاالته؛  

اختيار مهنة تتعلق ابلصثحثة أو مثهثنثة  
الثثطثث  وظثثيثثفثثة مثثزيثثة، ولثثكثثنثثهثثا صثثعثثبثثة 
أيضاثثا. مثث  اةثثهثثم أن تثثعثثرأ أيثث  أنثثت 
 ثغثثوأ وتسثثعثث  لثثتثثحثثقثثيثثق حثثلثثمثثك! يسثثعثث  اةثثمثثرض 
ا يد  ىل التميز يف ايع ا وقات، ويكم  أي مثهثمثة 
معينة استو ت يثالثيثة مث  الثدقثة واالجثتثهثاو ويثهثجثر 

 بك  تفاصي  يمًلئ .
العم  يف صناية خدمات الرياية اةنزلية ما  قطر ك  
هو وظثيثفثة مثزيثة بشثكث  ال يصثدق، وفثرصثة رئثيثسثيثة 
لثثلثثتثثقثثدم الثثوظثثيثثفثثس وهثثذا هثثو وثثبثث  يثثمثثلثثس يف هثثذه 
اة وسة. بصفع أحد موظفثس قثطثر كث ، فثإنث  أقثدر 
حثقاثا اةسثايثدة والثديثم اةثقثدمثني مث  اإلوارة، وكثيثثف 
يثثثقثثثدرون مثثثوظثثثفثثثيثثثهثثثم، ويثثثعثثثمثثثلثثثون مثثثع أفثثثراو مثثثاثثث يثثث  

 لًلهتمام.
يثثنثثدمثثا تثثعثثمثث  يف وار ريثثايثثة، وثثتثثتثثاح لثثك الثثفثثرصثثة 
للتعرأ يل  ا  خاو الثذيث  الثت ريثايثتثك. يثلث  
الثثر ثثم مثث  أن هثث الء ا فثثراو وثثيثثكثثونثثون قثثرب  ثثروب 
الشثثمثثس يف حثثيثثاهتثثم ومثث  احملثثتثثمثث  أن يثثكثثون لثثديثثهثثم 

يذهلون الناس بتقدير رائثع.  احتياجات وبية،  ال أهنم
يف هنثثايثثة كثث  ورويثثة، وثثتثثكثثون قثثاوراا يثثلثث  الثثعثثووة  ىل 
اةنز  وأنت تثعثلثم أنثك قثد أحثدثثت فثرقاثا حثقثيثقثياثا يف 
نويية حياة السكان.  ن الثريثايثة الثع تثقثدمثهثا لثكثبثار 
السث  يثومثياثا الثثظث  ابلثتثقثديثثر وحثيثويثة لثثلثحثفثا  يثلثث  

 نويية حياهتم.
وثثوا  نصثثف حثثيثثاي أبكثثمثثلثثهثثا كثثمثثمثثرض يثثعثثمثث  يف 
ماالت خمتلفة م  التمريض،  كن  القثو   ن الثعثمث  
يف الرياية اةنزلية هو أكار ما أحثبث  حثقاثا. يف كث  مثرة 
أحظ  فيها بلحظة خاصة مع أحثد مثرلثاي،  ثكثنث  
الثثتثثفثثكثث  يف الثثلثثحثثظثثات الثثع مثثررت  ثثا مثثع يثثائثثلثثع 
وأقاريب. أان مثتثحثمثس لثتثحثسثني نثويثيثة احلثيثاة  ثمثيثع 
يمًلئس وهذا هو التحقق اةستمثر مث  أنث  يف اةثهثنثة 
الصحيحة.  هنثا لثيثسثت مثرو مثهثنثة ابلثنثسثبثة  ،  هنثا 

 ويوة ".
 ن احلصثثو  يثثلثث  الثثتثثقثثديثثر كثثأفضثث  ممثثرلثثني لثثعثثام 

هثو  ثرأ وامثتثيثاز لثلثغثايثة متثنثحث   وارة قثطثر   9190
ك . هذا رائع! حلظة ابلنسبة  ، وبتثوالثع أن بثعثض 

زمثثًلئثثس  ثثعثثروا أيضاثثا أنثث  أوثثتثثحثثق هثثذا الثثنثثو  مثث  
 التقدير. 

أان أكار نشاواا ومس والا ي  تو  وور جديد وصعث  
م   أن  أن يعم  لصاحل اةنظمة ومثهثنثع. أيثلثم أنث  
واجهت الد ت جسثيثمثة خثاصثة أثثنثاء الثوابء، لثكث   
كثث  واحثثد مثث  هثث الء قثثد  ثثجثثعثث  يثثلثث  أن أصثثبثثح 
الشخ  الذي أان يثلثيث  الثيثوم، حمثرتفاثا  ثامثًلا يثعثرأ 
ابلضبط ما يريد،  خثصاثا حثدو لث  ش لثا يثيثون يثلث  

 هدأ وال تغف  ين   ال  ذا القق.
 ن احلصثثو  يثثلثث  هثثذه ا ثثائثثزة الثثتثثقثثديثثريثثة لثث  يثثكثثون 
ممكناا بدون اإللثام مث  يثائثلثع وكثبثار السث  وزمثًلئثس 
الذي  أحرتمهم كا اا والثذيث  اوثتثدمثتثهثم مث  الثتثحثدي 

  واء أفض .
وابلنسبة  ميع اةمرلني ومقدمو الرياية العامثلثون يف 
الثريثايثثة اةثنثثزلثيثثة، فثنثثحث  يف قثلثث  كث  مثكثثان لثلثثريثايثثة 
الصحية مع روح الكرم واحلساوية ا اصثة والثر ثبثة يف 
اةسايدة والراحة وتقدو الرياية. ك  مكرواا لثواجثبثك 

  وك  م  وياة التغي .

 ياد
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 التو يف ة الرعاية الصحية: 

 التحدايت أثناء اجلاحئة

 :خطوة واحدة ة وقت واحد 
مةةن مةةقةةدم الةةرعةةايةةة 

 إىل املمرضة الرئيس ية
 

 قصص نجاح كاثلين بيانو وماريا كريستينا رومباوا
 

 بقلم جلورديزا فيرغارا، مسؤول الموارد البشرية
 

يف يامل التمريض، يكون السوق متطلباا للغاية، وهثنثاك 
الثثثكثثثاثثث  مثثث  الثثثفثثثرو، وكثثث  ذلثثثك يثثثبثثثدأ ابلثثثتثثثنثثثمثثثيثثثة 

 الشخصية، والسني الذات، و حراز تقدم ملموس.
تديم قطر ك  ابوتمرار اةسارات الوظيفية للمثوظثفثني 
الذي  لديهم وموحات ويقووون لفرو النمو. كثانثت 
قصة اةمرلتني الرئيسيتني، السيدةش كاثثلثني والسثيثدةش  
كثثريسثثتثثيثثنثثا، يثثًلمثثة يثثلثث  تصثثمثثيثثمثثهثثمثثا يثثلثث  وثثريثثق 

 النجاح.
كًلمها كاان ممرلني مرخصني يف الثفثلثبثني، ولثكث  مثع 
قلي  م  ا  ة، قبًل منص  مقدم الرياية يف الشركثة. 
يخرض يليهم معا ة تثرخثيث  اةثمثرلثة اةثتثدرب لسثد 
النق  يف ا  ة ليصبحثوا ممثرلثني يثامثني مسثجثلثني. 

سة الزبزدايزة  ك أكزن أفزكزر ة وفقاا للثسثيثدةش كثاك 
الوصزف الزو زيزفزي قزاملزا أن هزنزاك فزرصزة  خلزارج 

ابلنسبة للسثيثدة تثيثنثا،   عساعد ة عمد  حيا  امل نيةس
فثثثإن الثثثعثثثمثثث  يف ا ثثثار  هثثثو وقثثثت مثثثاثثثا  لثثثنثثثمثثثوهثثثا 

املززززو ززززفززززون الززززاززززاكيززززون الززززوكوكون الشثثثثخثثثثصثثثثس. 
واملتحدءون  عل  الفتاة النحزيزفزة الز  حتزب عزنزاو  

 الطاا  س

بعد احلصو  يل  رخصثة اةثمثرلثة اةثتثدربثة، يخثرلثت 
 يل  السيدة كريستينا وظيفة ممرلة رئثيثسثيثة، واويثت

أنين كنت مرتككًا ة قبو  الو زيزفزة  وك أختزيزل أبزًدا 
أن أكون مو ًفا إكاراًي. ك أكن متأكدة ممزا إاا كزان 
زمكاين الميا  بكل من ممزرضزة املزو زفزني والزتزازامزل 
مع عشرين ممرضًا كرؤساء هلزم. لزكزن بسزبزب كعزم 
رؤسزززائزززي  عزززازززلزززمزززت الزززتزززكزززيزززف والزززتزززكزززيزززف مزززع 
الش صيات امل تزلزفزة مبزا ة الز  الزازمزالء. لزمزد 

سزنزوات ألصزبزمم  4استغر  األمزر مزين أكز زر مزن 
 ممرضة عامة مسجلة ولكن ك يفت األوان أبًدا س.

اوتغرقت السيدة كاثلني ياماثا الختثاذهثا قثراراا اثواصثلثة 
سال ميكنين الرتكيز ة عزمزلزي السلم الوظيفس، فقالت 

ة ال  الوقت  لزمزد فزمزدت والزدي بشزكزل غزري 
متوقع  وعركتين حمزطزمزة ومزكزسزورة. عزنزدمزا قزررت 
مززتززابززاززة خززطززطززي املزز ززنززيززة  عززلززمززت أنززين مسززتززاززد 
وأصبحت أحد املزمزرضزات الزازامزات املسزجزالت.  
كان كوين ممزرضزة مزرخصزة ميز زل حتزداًي أياًزا  فزمزد 
رفات مرة واحدة التايني ة عياكة مزأسزسزة قزطزر 
والمدرة علق التاامل مع الازمزالء الصزازبزني. كزنزت 
أحبث عن فزرص جزديزدة  لز لز   عزنزدمزا فزتزحزت 
الشركة منصب رئي  املمرضات  قزمزت شز زصزيًزا 
زرسا  اهتمامي عزك الزكيزد اإللزكزرتوين  ملزنزصزب 
وبدون أي عوصيات. أءزنزاء املزمزابزلزة  كزنزت مزتزوعزرة 
وقلمة ولكزنزين فز زورة جزًدا عزنزدمزا حصزلزت عزلزق 

 الو يفة ال  عمدمت هلا. س
 كلمة رئيس اةمرلني الذي  يريدون اتبا  ورقهمو

سال عزززد  أي شززز زززص 
يزززنزززدفزززع بززز   ااهزززب 
 لسزززرعزززة الززز  عشزززازززر 
فزززيززز زززا  لزززراحزززة الززز  
عززززنززززاسززززبزززز  بشززززكزززززل 

  أفال.
 

كزززن مسزززتزززازززًدا متزززامًزززا 
للتحدايت واسزتزمزر ة 

الامل جبد لزتزحزمزيزق 
السزيزدة  -أهداف س 

كزززاءزززلزززني سالزززنزززجزززاح 
يزززازززرنف ة مزززنزززظزززور 
خمززتززلززف. ة بززاززض 
األاي  قززززد نشززززاززززر 
وكززززأنززززنززززا نززززرعززززكززززب 
الزززفزززوضزززق  ونزززمزززف 
وأن احليزاة لزب أن 

  عستمر.
 كننا أن نراح، لك  جي  أال نستسلم  ن احلياة 

 هس يملية تعلم مستمرة "
يعد اكتسثاب اةثواهث  الثداخثلثيثة  حثدى ا ووات يف 
يثثمثثلثثيثثة االحثثتثثفثثا . يف قثثطثثر كثث ، هثثنثثاك حثثاجثثة  ىل 
مواهث  رائثعثة، و ثكث  لثلثجثمثيثع  حثداك فثرق بثغثض 
النظر ي  لقبهم وقلة خ هتم.  ىل جان  ذلك،  كث  
لثثث قثثطثثر كثث  ز وة ذلثثك بشثثكثث  كثثامثث  لثثلثثوصثثو   ىل 

  اإلمكاانت اإلاالية للفرو.

 ركن املوارك البشرية

 بملم جينيفر ماكالو  مسأو  التو يف
 

الرياية الصحية مشكلة نق . اآلن، يف  قطا يف ايع أحناء العامل، لطاةا واجهت 
خضم الوابء، أصبحت الطلبات اةتزايدة التحدي ا ك   ثمثيثع قثطثايثات الثريثايثة 

 الصحية اا يف ذلك قطر ك .
وولثة  02يندما بدأت قطر يف حظر اةسثافثريث  مث   9191كان ذلك يف مارس 

اا يف ذلك الفلبني، حيث تتمركز قوتنا البشرية يف الثغثالث . ركثزت خثطثة الثطثوارئ 
إلوارة اةثثوارو الثثبثثشثثريثثة يثثلثث  الثثتثثوظثثيثثف احملثثلثثس لثثكثث  مثث  اةثثمثثرلثثات الثثدائثثمثثات 
واة قتات، وتطبيق اورتاتيجيات االحتفا  ابةوظفني احلثالثيثني، والثتثدريث  الشثامث  

 واكتساب اةواه  ة ء الوظائف الشا رة.
ابلنسبة للقوى العاملة يف ا ار ، لثعثبثت االتصثاالت ووراا حثيثو ا يف احلثفثا  يثلث  

  ايع اةر حني اةعينني يل  منت الطائرة حىت فتح حدوو قطر للعما  ا دو.

 %10.16يامًلا بنسبة  38، قامت الشركة بنشر ما مموي  9190منذ يناير 
م   اا  يدو اةوظفني. ال يزا  هناك اةزيد م  العم  الذي يتعني القيام ب ، 
وهناك أيضاا حاجة  ىل التفك  يف وب  ر بة بعض اةوظفني يف ترك الشركة 

 واإلجراءات ا خرى الع  ك  للمكت  اختاذها لتشجيعهم يل  البقاء.
وويكون هذا هو حمور ا هوو الع ويتعام  معهثا قسثم اةثوارو الثبثشثريثة حثىت هنثايثة 
هذا العام. يريد القسثم الثتثأكثد مث  تثزويثد اةثوظثفثني اةثنثاوثبثني ابلثدوافثع واةثهثارات 

  اةناوبة ووط الوابء.
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 قائمة 

 المحررين
 

 احملررين التنفي يني وكاعب الاموك
 

 ماري رو  يو  ممرض مرخص
 مدير عا 

 
 روينا   كميباسو  ممرض مرخص

 مساعد. مدير عا 
 

 بيا المانريو  ممرض مرخص
 مدير الامليات

 
 روكورا إميا يب فيالرا ا  ممرض مرخص
 جريي ماي إسبينو  ممرض مرخص
 روكسان جرلوريو  ممرض مرخص
 أبيل نيسا ساكيرمبس  ممرض مرخص

 مشرفات التمريض
 

 جلوركيزا فريغارا
 جينيفر مامبلو

 مو في املوارك البشرية
 

 نورماري جيه ليغو  ممرض مرخص
 فيسا الرا مالني ب. راجا  ممرض مرخص

 مو في مراقبة ائوكة
 رئي  قسم األخبار والفنان امل طد

 
 شارين سي جيمالين  ممرض مرخص

 مو ف مراقبة ائوكة
 رئي  قسم التاليم

 
 بي  كيل  ممرض مرخص  مأسسة مان

 مدير التاليم والتدريب
 حمرر ومنسق إكلينيكي

 
 أراين جي عرياكو  ممرض مرخص

 مدير إكارة ائوكة
 الناشر
 

 عبد الرمحن املاجد
 الرئي  التنفي ي والااو املنتدب

 
 صاحل ساك الايدخ
 املدير التنفي ي
 رئي  حترير

 
ك. ألفني ب. أبينزا  خبري عمين ماتمد ة  ا  

 خصوصية املالومات
  مدير التسويق واالعصاالت

 استبيان رضا العمالء
 

أداء قطر كير للربع األول والثاني عن عام 
0202 

 

 منع العدوى ومكافحتها
 

 الربع األول

94.3% 

 ماد  إصابة الوخز  إلبرة

 الربع الثاني

98.86% 

 الربع األول

6.1% 

 الربع الثاني

0% 

 عن خدمات قطر كري؟ما مدي رضاك 

 ماد  االمت ا  لنظافة اليدين

 كيف عميم شركت  كمكان عمل؟
 استبيان رضا الموظفين

 الموارد البشرية

11  
 عرقية املو فني

32  
 املو فني املاينني حدي ًا

 استأجرت!
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Villa 2 

 2فيال رقم 
Villa 4 

 4فيال رقم 

Villa 5 

 5فيال رقم 

Villa 3 

 3فيال رقم 
Villa 7 

 7فيال رقم 


