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التمريض والرعاية المنزلية كخدمة اجتماعية لالرتقاء 

 بصحة الفرد واالسرة والمجتمع 

 )دراسة استطالعية(
 

 

 م. عاتكة فخري خير هللا
 المعهد الطبي التقني / بغداد / باب المعظم

الوسطىالجامعة التقنية    

 العراق
 

 

 

 الملخص

 سرةماعية لالرتقاء بصحة الفرد واالينتمي البحث الموسوم ) التمريض والرعاية المنزلية كخدمة اجت

والمجتمع ( الى مجموعة البحوث التي تهدف في تناولها للمواضيع المرتبطة بالثقافة الصحية واعتماد مبدأ 

) الوقاية خير من العالج ( باحثين عن سبل واليات نشر ثقافة الوقاية من االمراض ومضاعفاتها التي قد تؤدي 

ملتمسين االساليب االحترازية التي تحد من انتشارها من خالل نشر االساليب العلمية والتطبيقية  ،الى العجز

والمستويات  وكيفية التعاطي مع االصابات البسيطة والمعقدة بعد التعرف على مؤشرات ومسببات االمراض

واء للحاالت التي تتطلب واساليب الرعاية الصحية والتمريضية داخل المنزل سعالمات الحيوية لل الطبيعية

المزمنة وكبار  باألمراضرعاية صحية مؤقتة او الحاالت التي تتطلب رعاية طويلة االمد كحاالت االصابة 

السن وحاالت االعاقة والعجز وامراض السرطان ممن يحتاجون الى رعاية مستمرة ومتواصلة للحد من 

ب وجود اشخاص مؤهلين ومدربين مهنيا وعلميا حصول مضاعفات قدر االمكان . ان مثل هكذا رعاية  تتطل

ا بدورهم من تدريب افراد االسرة على اساليب الرعاية  ليتمكنوايعملون ضمن فريق التمريض المنزلي 

داخل المنزل وضمن االسرة وبذلك نكون قد حققنا فائدتين االولى التمريضية الصحيحة والمناسبة لكل حالة 

المادي والمعنوي على المريض واسرته وتقديم الدعم النفسي وتعزيز  لعبءالخدمة الفرد واالسرة وتخفيف 

اما الفائدة الثانية فهي تخفيف الضغط على المؤسسة الصحية والعاملين فيها ، روح التعاون داخل االسرة 

 والتركيز على استقبال الحاالت الطارئة والمعقدة للوصول الى تقديم خدمات طبية وصحية اكثر جودة ودقة

 وتنظيم .             
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Home Nursing as a Social Service to 

Improve the Health of the Individual, 

Family and Society  

(A field study) 

 
ABSTRACT 

The research identified nursing and home care as asocial service to improve the 

health of the individual , family and society ) to a group of research aimed at 

addressing the topics related to health culture and adoption of the principle of 

( prevention is better than treatment) , looking for ways and mechanisms to spread 

the culture of prevention and complication that lead to disability , seeking the 

precautionary methods that limit the spread through the dissemination of how to deal 

with minor injuries and complex, after identifying the indicators and causes of 

diseases and natural levels of vital signs and methods of care , nursing in home for 

both cases requiring temporary or long-term care such as care for the elderly ,cancer 

and the disabled as they need continuous care.      

Such care requires qualified, trained professional and scientific person to work in the 

home nursing staff . They also train family members on the right methods of nursing 

and preventive care , so we have two benefits of providing care at home and 

reducing the burden on the health institution and focusing on emergency and 

complex cases . 
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 المقدمة 
تعدددد الحاجدددة للتمدددريض المنزلدددي والرعايدددة الصدددحية المنزليدددة ضدددرورة حتميدددة لالرتقددداء بمسدددتو  صدددحة الفدددرد 

اشددددكال مددددن الددددى واالسددددرة والمجتمددددع السدددديما فددددي المجتمددددع العراقددددي كوندددده يتعددددرض بشددددكل شددددبه يددددومي 

خلفدددل العديدددد مدددن االصدددابات واالمدددراض واالعاقدددات ، اضدددف الدددى التدددي الصدددراعات واالزمدددات والحدددرو  

لدددك حدددوادث السدددير وحدددوادث المدددرور والحدددوادث التدددي يتعدددرض لهدددا االطفدددال داخدددل المندددزل او المدرسدددة ومدددا ذ

ممددا تشدددكل عبددل علددى المؤسسددات الصدددحية ، الددى ذلددك ، جميعهددا تحتددداج الددى رعايددة وعنايددة  صدددحية قددد تطددول 

عايدددة والعدددالج وعلدددى فريدددق العمدددل داخدددل تلدددك المؤسسدددات فضدددال عدددن الكلفدددة الماديدددة التدددي تتطلبهدددا تدددلمين الر

التمرررريض والتددي تثقددل كاهددل كددل مددن الدولددة واالسددرة والفددرد . مدددن هنددا جدداءت اهميددة العمددل علددى نشددر ثقافددة 

لعمدددل المؤسسدددة الصدددحية ونشدددر الثقافدددة الصدددحية واليدددات السددديطرة علدددى  الرديدددف  كندددون مدددن االسدددناد المنزلررري

مدداد وسددائل الوقايددة المنزليددة لالرتقدداء بعددض الحدداالت البسدديطة داخددل المنددزل والحددد مددن انتشددار االمددراض باعت

الباحدددث مدددن  ومالحظددداتبمسدددتو  صدددحة الفدددرد واالسدددرة ، وانطالقدددا مدددن الحاجدددة الملحدددة لنشدددر تلدددك الثقافدددة  

جددداء اختيدددار الباحددث لموضدددون البحدددث  ،خددالل طبيعدددة عملدده وتدددرددس علدددى المؤسسددات الصدددحية لتددددريب الطلبددة

اجتماعيررررة لالرتقرررراء بصررررحة الفرررررد واالسرررررة والمجتمررررع ( )التمررررريض والرعايررررة المنزليررررة كخدمررررة الموسددددوم 

فددددي  تجددددار  االخددددرين مددددا حققتدددده  االسددددتفادة مددددن الددددى اوال البحددددث  هدددددفاذ ي دراسررررة ميداايررررة اسررررتطالعية

نشدددر ثقافدددة التمدددريض والرعايدددة المنزليدددة وتددددريب  جاندددب ى الددد، امكانيدددة تطبيقهدددا محليدددا موضدددون البحدددث و

مريضدددية المهمددة والبسدديطة التددي هددي بمثابدددة اسددعاف اولددي لددبعض الحددداالت افددراد المجتمددع بعددض المهددارات الت

الطارئدددة لحدددين وصدددوله الدددى المستشدددفى ومدددن جاندددب اخدددر تثقيدددف االسدددر حدددول االسددداليب االحترازيدددة للوقايدددة 

االصدددابة وانتشدددار االمدددراض الفيروسدددية واالمدددراض االنتقاليدددة والوبائيدددة واصدددابات التسدددمم بكدددل  والحدددد مدددن 

والتقليدددل مدددن المضددداعفات والتددددريب علدددى كيفيدددة التعامدددل مدددع تلدددك الحددداالت ، التسدددمم الغدددذائياشدددكاله ومنددده 

للتقليدددل مدددن المخددداطر  الحامدددل اثنددداء الحمدددل والوضدددع وبعددددس بددداألمالمترتبددة علدددى ذلدددك فضدددال عدددن كيفيدددة العنايدددة 

التدددريب عليهددا  مددا تددما ، ومددن ثددم العنايددة بالطفددل حددديث الددوالدة . تلددك المهددارات اذوالجنددين بدداألمتلحددق  التددي قددد

تسدددهم وبشدددكل فاعدددل فدددي االرتقددداء بمسدددتو  صدددحة الفدددرد واالسدددرة ليدددنعك  ذلدددك علدددى كفددداءة واداء المؤسسدددة 

المدددادي والبشدددري علدددى كدددل مدددن  العدددبءالصدددحية واالهتمدددام بعدددالج الحددداالت الطارئدددة والمعقددددة ممدددا يخفدددف 

تضددددمن البحددددث الحددددالي جددددانبين االول وكمددددا هددددو الحددددال فددددي اي بحددددث علمددددي . والدولددددة واالفددددراد  المؤسسددددة

و )مشدددكلة واهميدددة واهدددداف  متمدددثال   االطدددار العدددام للبحدددث  االول المحدددورضدددمن تري شدددمل محددداور عددددة ظدددن

فيمددددا تنددداول الجانددددب  ري للبحدددث ،ظدددمفددداهيم ومصدددطلحات البحددددث ( فيمدددا تضدددمن المحددددور الثددداني الجانددددب الن

البحددث ، تبعهدددا تحليددل نتددائب عيندددة البحددث والخدددروج  الميددداني عينددة البحدددث ومبددررات اختيارهددا وفدددق متطلبددات

                                          .       والمقترحددددددددددددددددات ومددددددددددددددددن ثددددددددددددددددم ادراج مصددددددددددددددددادر البحددددددددددددددددث بعدددددددددددددددددد مددددددددددددددددن التوصدددددددددددددددديات 

                                                                 

 

 للبحث  العاماالطار 

 الفصل االول

 
 البحث  مشكلة

القدرة على اقتناص واختيار المواضيع التي تدور ضمن مجال تخصصه للقيام  من المعروف ان لكل باحث   

تجار  ناجحة في دول  او مبتكرةجديدة واساليب اتبان بدراستها والتي تهدف الى الوصول لحقائق علمية جديدة او 

، والباحث يتلثر بمؤثرات طبيق منسجمة مع الواقع االجتماعيتتماثل فيها المنظومة االجتماعية لكي تكون عملية الت

، وبما لديه من قدرة على المالحظة ورصد الظواهر التي يعيشها باقي افراد المجتمع الحياة االجتماعية اليومية
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 للدراسات االحصائية التيووفقا ، ايجاد الحلول بهدف تعميم الفائدةوبحث ووالمشكالت التي تحتاج الى دراسة 

المتوقع وهي احصائية تخمينية مبنية على بيانات  متوسط العمرلسنوات  (5تصدر عن منظمة الصحة العالمية كل )

فقد جاءت نتائب دراسة نشرت عام  ،دقيقة لمعدالت الوالدة والوفيات في العالم ككل والعالم العربي تحديدا

بلدان العربية( اذ بينل الدراسة انعكاس تلك االوضان للعالقة العمر المتوقع للعر  بالحالة السياسية )بعنوان 4102

ومد  الوالدية والمكتسبة مع ازدياد حاالت االعاقة السياسية غير المستقرة على الحالة الصحية البدنية والنفسية 

 .المتوقعالعمر الزيادة في متوسط  *االمر الذي جعل تلك الدول تتذيل قائمةير خدمات الرعاية الصحية والطبية، توف

له االنسان من تغيرات فسيولوجية واصابات مرضية التي قد تسبب حالة من  وما يتعرضتقدم العمر  ان حتمية

فضال عن التغيرات التي تصاحبها حالة الضعف الجسمي وفقدان لبعض الحواس كضعف البصر او االعاقة،  العجز

الى من يقدم لهم  يجعلهم اكثر احتياجاحتياجات الشخصية ناسبة لتلبية االموالسمع وايضا القدرة على اداء الحركات ال

على كبار السن من المرضى والعاجزين فقط وانما  ال تقتصروتلك الحاجة ، والمساندةاشكال الرعاية والمساعدة 

ومن خالل احتكاك الباحث ، االحتياجات الخاصة لمختلف االعمارتشمل تلك الرعاية المنزلية االشخاص من ذوي 

من االشخاص واالسر واستقرا" لما يواجهونه من مشقة وصعوبة في رعاية اما مسن من ذوي االحتياجات بعدد 

من معانات  ما يطرحونهمن خالل و  ،او اي من االعاقات المتنوعةاالمراض المزمنة  بلحدمصا   الخاصة او

الى جانب كون  ،متخصصةطبية وتمريضية البعض منهم يتطلب رعاية ان ومشقة في رعايتهم السيما يومية 

الوعي الصحي والثقافة الصحية  ما يلعبهخالل من ف، تبطين بعمل وظيفي او حتى عمل خاصالغالبية اليوم هم مر

من دور بارز في زيادة متوسط العمر المتوقع والحفاظ على المواليد الجدد بصحة جيدة وتقليل معدالت الوفيات و 

تبلورت فكرة وعنوان البحث الحالي والذي  ،لكبار السنى اقصى درجة ممكنة الوتلمين حياة صحية مستقرة  االعاقة

ل هكذا متفرغين لرعاية مثومهنيا علميا يهدف الى تسليط الضوء على اهمية وضرورة وجود اشخاص مؤهلين 

وبالتالي جعل  القيام بهذس المهمة بإمكانها، واالستفادة من الطاقات البشرية الشابة التي حاالت بشكل مؤقل او دائمي

الصحية وجعلها تقتصر على الحاالت الطارئة عن المؤسسات  العبءالرعاية الطبية والتمريضية منزلية وتخفيف 

 .والمعقدة 

 

  اهمية البحث
لمصادر العلمية الحديثة واخر المستجدات اتنطلق اهمية البحوث العلمية من ما تقدمه من معلومات علمية تستند الى 

فضال عن الفائدة التطبيقية لنتائب وتوصيات البحث لالرتقاء بمستو  الحياة الصحية والنفسية  في مجال التخصص

حول وجود الجانب التطبيقي  همية البحث في أوبيان والبحث الحالي يعك  جهد الباحث  ،واالجتماعية والتنموية

عقد البحوث والدراسات ون المزيد مالى تطبيق مثل هكذا تجار  وحث الباحثين على اجراء  مجتمعية حاجة

مع  الجوار السيمافي دول تجار  ناجحة ك ،هاالستفادة مناامكانية مد  وتقويم تلك التجار  بهدف تقييم والندوات 

االرتقاء بمستو  صحة الفرد واالسرة والمجتمع  لغرضوجود تجان  كبير في طبيعة القيم والعادات االجتماعية، 

( بين افراد المجتمع كخدمة اجتماعية  والرعاية المنزليةعلى اهمية ودور نشر ثقافة )التمريض  التلكيدمن خالل 

الخدمة االجتماعية علم االجتمان والتمريض من جهة ونظريات علم ومبادئ واس  ريات ظما قدمته نمنطلقين من 

دة االفراد لمقابلة حاجاتهم التي يعبر عنها بانها طريقة خاصة لمساعو ،من جهة اخر تحديدا وخدمة الفرد 

الهدف "اهمية البحث تنطلق من ان كما الشخصية واالجتماعية،)هذا فيما يخص االشخاص الذين يقدم لهم الرعاية ( 

خالل ادائهم االجتماعي  هو مساعدة االفراد على التغلب على العقبات التي يواجهونهاوالعام للخدمة االجتماعية 

من خالل زيادة حجم  انمائيةوقائية وجوانب اهداف خدمة الفرد هذا وتشمل عادة، وتحقيق قدر اكبر من الرضا والس

 الى جانب ،الطاقات العاملة والفاعلة في المجتمع وتدعيم قيم التضامن االجتماعي وتعميق شعور االنتماء والوالء

ومصادر المشكالت االجتماعية والوقوف على اسبابها لغرض دراستها ووضع  هدف اخر مهم هو اكتشاف منابع

ولخدمة الفرد فضاء" واسعا سرة والمجتمع، لتحقيق التوازن واالستقرار االجتماعي للفرد واال ]0[الحلول لها "

بحاجات االفراد العلوم المرتبطة واس   مبادئيمكن االستفادة منه في تنمية مهارات االفراد من خالل تعشيقها مع 
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المبادئ التي تجاهل ن وعلينا ايضا ان الوعلوم التغذية والحياة الصحية وغيرها، االساسية كالطب والتمريض 

المادي والبشري  العبءتعتمدها برامب التنمية البشرية في تدريب االفراد كعناصر رديفة وساندة للمجتمع لتخفيف 

اء االرتقمساهم في عملية االسناد وفي المجتمع ح كل فرد الذي يقع على كاهل المؤسسات الخدمية الرسمية ليصب

الى وجو  اعتماد االعتبارات الموضوعية والعلمية التي هنا ، والبد من االشارة بمستو  صحة االفراد والجماعات

 وهي الحاجة الماسة الى وجود اشخاص يقدمون خدمات التمريض تضفي اهمية خاصة على موضون البحث الحالي

 .المهنية والعلمية وحرفية االداء شريطة ان يتسموا ب ةالمنزلي والرعاية

 

 اهداف البحث 

 لعل في مقدمتها  البحث الحالي الى تحقيق جملة من االهداف سعىي

 

  الصحية للمرضى وكبار السن . نشر خدمات التمريض المنزلي وتعزيز الحالةتحسين نوعية الحياة 

 

 من خالل تطبيقات خدمة الفرد ار حول اهمية التمريض المنزلي كخدمة اجتماعيةمحاولة توجه االنظ 

لالرتقاء بصحة المجتمع وتخفيف الجهد والمشقة واعباء الكلفة االقتصادية على المرضى والمؤسسة 

 الصحية .

 

 ومدارس التمريض للعمل في مجال تقديم خدمات  تشجيع خريجي المعاهد الطبية وكليات التمريض

تواجدهم في المؤسسات الصحية فقط،  التمريض المنزلي واالستفادة من اعداد الخريجين بدال من تركيز

مؤسسية تعمل على استثمار الطاقات البشرية وتوفير فرص عمل ذات طابع  إستراتيجيةعن طريق وضع 

 .مهني واخالقي 

 

 التمريض المنزلي واهدافه وعناصرس وصوال الى تحقيق االستقرار الكامل لحالة  فةاهمية الوعي بثقا نشر

 المستفيد .

 

  تحويل مكان تقديم الرعاية التمريضية والصحية الى داخل المنزل وضمن افراد االسرة لما يقدمونه من

عبر توفير اشخاص مهنيون يقدمون تلك الخدمات داخل المنزل كما لمريض عي لدعم نفسي واجتما

 .وينقلون خبراتهم التطبيقية الى افراد االسرة بهدف نشر الثقافة التمريضية المنزلية 

 
 

 تالمفاهيم والمصطلحا
 ما يعنيهاالشارة بدقة الى لى عانها تعمل  لتحديد المفاهيم والمصطلحات اهمية كبيرة بالنسبة الي بحث علمي اذ 

والمفاهيم تعطي المعنى ، كما انها تجنب القارئ الب  الذي قد يحصل نتيجة لتقار  وتداخل المعاني ، " الباحث

 المضبوطةالمحددة مما يجعل من الممكن تحديد المعاني  باألشياءلكلمات اللغة ، وللمفاهيم وظيفة ربط الكلمات 

ي مشكلة ة ادراس لمفاهيم شرط اساسي معرفة قوانين الطبيعة وفي واستخدامها في عملية التفكير وتحديد ا للكلمات

 ]4 [".او ظاهرة طبيعية 

 

هو فن وعلم وانسانية وهو امداد المجتمع بخدمات معينة عالجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد "التمريض : 

 ]3[ ."ومعنويصحيحا ، كما تمنع المضاعفات الناتجة عن االمراض واالصابات وله جانبان فني 
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على الرغم من تعدد التعاريف ومصادرها اال انها تتفق في ان : W.H.O منظمة الصحة العالميةقد عرفل ل

 التمريض هو مجموعة الخدمات المقدمة للفرد والمجتمع بهدف الحفاظ على الصحة والوقاية من المرض.

التي تساهم باالرتقاء بصحته او  باألنشطةالقيام و –مريضا او سليما  -لمساعدة الفرد   عمل يؤد هو التمريض و

على انه  جمعية الصحة االمريكية او الموت بسالم وامان . والتمريض وفقا لنشرة، استعادة صحته في حالة المرض 

اذ يعمل على تقدم وحفظ الفرد روحيا وعقليا وجسمانيا ومساعدته  –جسم ،عقل ، روح  -علم وفن يهتم بالفرد ككل 

شفاء عندما يكون مريضا ويمتد االهتمام بالفرد الى اسرته ومجتمعه ليشمل العناية ببيئته وتقديم التثقيف على ال

الى ان التمريض خدمة  الجمعية االمريكية للتمريضالصحي عن طريق االرشادات والقدوة الحسنة . كما اشارت 

 مباشرة تهدف الى استيفاء حاجات الفرد ، االسرة ، المجتمع في الصحة والمرض .

 

هي مجموعة الخدمات التي ترمي الى مساعدة االفراد والجماعات للوصول الى مستويات مفهوم الرعاية : 

وبيئاتهم بتنمية قدراتهم وتحسين الحياة  ئمة للمعيشة والصحة ويهدف الى قيام عالقات اجتماعية سوية بين االفرادالم

 ]4[االنسانية .

 

وقد  التي تتوفر داخل المنزل المساندة هي العناية"التمريض والرعاية المنزلية ) العناية داخل المنزل (: 

تكون تلك العناية موفرة من قبل ممارسين صحيين يقدمون الرعاية الصحية االساسية ، ويستخدم مصطلح العناية 

 . بية المقدمة من قبل اشخاص مرخصينية الطالصحية المنزلية غالبا للفصل بين العنا

ان خدمات العناية المنزلية تساعد االشخاص كبار السن واالطفال في فترة شفائهم وبعد الخروج من المستشفى اذ 

 ]5[".رية في المستشفى والحتياجهم للمساعدة االضافية لضمان سالمتهم في المنزل ولتفادي االقامة الغير ضرو

 

استعمال الموارد في اشبان  االجتماعية هي فن " الخدمة:  social workمفهوم الخدمة االجتماعية 

حاجات الفرد ، الجماعة ، المجتمع عن طريق اعتماد اساليب علمية تمكن الناس من السيطرة على ازماتهم 

الخدمة االجتماعية بانها نشاط منظم يستهدف تحقيق التكيف المتبادل  هيئة االمم المتحدة. وقد عرفل ومشكالتهم 

  ]6[ .بين االفراد وبيئاتهم االجتماعية "

 

خدمة الفرد الى كونها عملية انسانية تتوخى "يشير مفهوم :   social case workمفهوم خدمة الفرد 

تنمية قدرات الفرد ومساعدته على التكيف للبيئة والمجتمع بعد التغلب على مشكالته النفسية واالجتماعية 

كما عرف الدكتور احمد كمال  ]7[" .واالقتصادية لكي يقود حياة ايجابية فاعلة لها اهميتها في نمو وتطور المجتمع 

مة الفرد على انها الطريقة المؤسسية لتنمية واستثمار قدرات االفراد للنضب االجتماعي لالستفادة من السنهوري "خد

معظم والبد من االشارة هنا الى ان  ]8[للتغلب على العقبات التي تعترضهم ." امكانياتهم وامكانيات المجتمع

بالتطورات النظرية في العلوم االنسانية خاصة علم النف  والتربية وعلم  متلثرةلحديثة ريات التمريضية االنظ

 على محاور اساسية هي خدمة الفرد ، البيئة ، المجتمع .  "االجتمان والخدمة االجتماعية مركزتا

 

يمكننا تعريف الخدمة :المنزلي  والتمريضالتعريف االجرائي للخدمة االجتماعية وخدمة الفرد 

اذ يقتر  االخير من مفاهيم  ،وفق مقتضيات ومتطلبات البحث الحاليوالتمريض المنزلي دمة الفرد االجتماعية وخ

والرعاية  التمريض المنزليالقول بان  نايمكنفالرعاية الصحية المنزلية واالسعاف االولي والخدمة االجتماعية 

للرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية هو مجموعة الخدمات العلمية التطبيقية المتخصصة الشاملة  االجتماعية

المقدمة للمستفيد داخل المنزل وسط اسرته ، فهي قد تكون في بعض االحيان بمثابة اسعاف اولي للحاالت الحرجة 

 ، او تكون رعاية ومساندة طويلة لتلبية االحتياجات اليومية وايضا االحتياج النفسي واالجتماعي للرفقة،والطارئة
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 المناسبة لكل حالة سواء كانل  باإلجراءاتشخص مدر  بطريقة علمية صحيحة وقادر على القيام على ان يقدمها 

 .الخدمات رعاية مؤقتة او طويلة االمد
 

 

 الفصل الثااي

 النظري والتجارب السابقة الجااب

 
 التمريض المنزلي رعاية تحت الطلب 

اال اذا اهميتها   ال ندركمما الشك فيه ان التمريض عموما والتمريض المنزلي خصوصا حاجة طبية متخصصة قد 

عن المرضى وعن المستشفيات وعن المالكات الطبية  العبء، فالتمريض المنزلي خدمة انسانية تخفف احتجنا لها

، ولتحقيق الفائدة لكل من الفرد واالسرة والمؤسسة الصحية يمكننا التخطيط والخدمية العاملة فيها والتمريضية

مالكات واالستفادة من برامب التمريض المنزلي وجعلها خدمة تحل الطلب وفي منازل المستفيدين سيما وان هناك 

لى مجتمعنا العراقي تمريضية قادرة على العمل بساعات اضافية او تفرغ تام لمثل هكذا عمل والبد من االشارة هنا ا

تحديدا والمجتمع العربي عموما بحاجة الى مثل هكذا رعاية تمريضية منزلية مع الظروف الصحية وزيادة اعداد 

ومع  ،المصابين سواء بالعمليات العسكرية واالرهابية وانتشار االمراض االنتقالية واالمراض المزمنة وما الى ذلك

يجاد فرص عمل والتسارن في االنتسا  الى المعاهد الطبية والصحية وكليات تزايد رغبة العديد من الشبا  الى ا

استثمار تلك الطاقات  هنا علينا ،والمستشفيات التمريض بحثا عن فرص عمل مضمونة في المؤسسات الصحية

لهدف في توفير رعاية صحية وطبية منزلية يكون فيها ا لإلسهامالبشرية في التخطيط لبرنامب التمريض المنزلي 

والهدف البعيد نشر الوعي والثقافة الصحية  ،نون من العملكذا القريب توفير فرص عمل للشبا  الراغب بمثل ه

 واساليب التعامل مع مختلف الحاالت المرضية داخل المنزل .

، ودائما يقال ان نجاح اي عملية جراحية ء اساسي من نظام المعالجة الطبيةان خدمات التمريض بشكل عام جز

 بدقة وجودة العناية التمريضية بعد العملية .مرهون 

، ان مهمة المستشفى د العملية الجراحيةبع التمريضيةاذ ان نسبة فشل العمل الجراحي قد ترتفع بسبب فشل العناية 

والدوائية  والتمريضيةتنتهي الى حد معين ولكن المريض يبقى بحاجة الى الكثير من الخدمات الصحية والطبية 

وربما التلهيلية قد تمتد لفترة ليسل بالقليلة تبعا للحالة اذ تقدم تلك الخدمات داخل المنزل وسيزداد االمر صعوبة 

، هنا تبرز الحاجة الى وجود اشخاص مؤهلين يقومون شخص مؤهل ومدر  يقوم بتلك المهام هناك ال يكونعندما 

المزمنة والمعاقين وغيرهم  باألمراضدين من كبار السن والمصابين ليشمل جميع المستفيبمهمة التمريض المنزلي 

من المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض اذا لم يجد من يقدم له الرعاية  فهي خدمة توفر الجهد والمشقة وتقلل

االهمال  الرعاية التمريضية الذي قد يعرض المستفيد الى بلساليبعدم المعرفة  بسبب قلة او ة الصحيحةيالتمريض

والضغط على المستشفيات والمؤسسات الصحية سواء في الجانب المادي او  العبءتخفف وكما احيانا وتفاقم حالته، 

 بحاجة الى الرعاية داخل المستشفىالبشري وفي نف  الوقل تفسح المجال لمن هم 

 

اذ للحاالت المعقدة والتي تتطلب البقاء في المستشفى اومن غير القادرين على نفقات خدمة التمريض في المنزل، 

وان يكون لها  ،يؤكد الكثير من العاملين في المجال الطبي والصحي بان التمريض المنزلي غاية يجب ان تدرك

عمل لوضع الية االجتماعية  والشؤونزارتي الصحة واضحة يتم التخطيط لها وتنفيذها بالتعاون بين و إستراتيجية

المزمنة والجلطات وحاالت الخرف  باألمراضالمصابين منظم في هذا االتجاس تماشيا مع حاجات الكثير من وتعاون 

والزهايمر وانوان االعاقات كلها تتطلب رعاية ومتابعة متواصلة من قبل اشخاص متفرغين للعمل مع تلك الحاالت 
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ء المرضى بحاجة الى رعاية متكاملة تشمل كافة الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية والترفيهية اذ ان هؤال

 في الوقل المناسب . ما يلزموحتى الروحانية كما انهم قادرين على التعامل مع الحاالت الطارئة والحرجة واتخاذ 

 

 التمريض المنزلي احتياج مجتمعي يتطلب التوعية باهميته 
من  ما يقدمان ازدياد الحاجة الى التمريض المنزلي  اصبح امرا ضروريا فهو يعزز مفهوم خدمة الفرد من جه عبر 

المجتمع عبر نقل  عمومة في ي، ومن جهة اخر  فهو يعمل على نشر الثقافة الصحالمستفيدين لألشخاصخدمات 

ت السقوط، الحروق، االختناق كحاالالخبرات التمريضية واساليب التعامل مع الحاالت المختلفة 

طبيعة ونوعية ب ةفضال عن نشر ثقافة طرق الوقاية من االمراض واعتماد اسلو  حياة صحيوالجلطات ...وغيرها 

 .وتعزيز نظام الشفاء الذاتي الغذاء وممارسة الرياضة 

الى ان نسبة المتوقع الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والخاصة بمتوسط العمر  تقارير نتائبتشير 

وقد ارجعل تلك  ،سنويا%10,7المسنين من ذوي االحتياجات الخاصة حول العالم في ارتفان حيث تقدر النسبة 

مستو  الخدمات الصحية الوقائية والعالجية للكثير من االمراض في تحسن الالى  التقارير الى ان الزيادة تعود

والتي تحرص  0551بعد االكتشاف الكبير للمضادات الحيوية عام وتحديدا ة واالمراض االنتقاليمنها السيما الوبائية 

المنظمة سنويا التلكيد بشلن مسؤولية الدول على االستخدام االمثل للمضادات الحيوية تجنبا لمقاومة االمراض لها 

باستخدام اللقاحات التي بسبب االفراط وسوء االستخدام، فضال عن مكافحة الكثير من االمراض الوبائية واالنتقالية 

الى  منذ الوالدة لألطفالالروتينية  التقيحاتق برامب يقضل على العديد من االمراض الفتاكة بعد الزام الدول بتطب

جانب زيادة االهتمام بخدمات الرعاية االجتماعية والنفسية التي تحرص مؤسسات تلك الدول على تقديمها لعموم 

اجرتها هيئة الصحة مبنية على تقارير منظمة الصحة العالمية والخاصة بدول الخليب ثة اذ تتوقع دراسة حدي الفئات .

عام في مجل  التعاون الخليجي يصل 60في اعداد المسنين ممن تتجاوز اعمارهم ال التخمينية في دبي بان الزيادة 

ي زيادة خدمات الرعاية م وهذس الزيادة تبرز اهمية التخطيط المسبق ف2050مليون شخص بحلول العام  50الى 

الصحية المتخصصة لتغطي حاجة االعداد لمتزايدة بغية مساعدتهم على تحسين مسار حياتهم اليومية وفقا لمتطلبات 

التقدم بالعمر داخل االسرة وفي المنزل من خالل خدمات التمريض المنزلي واسهاما في توفير الجهد والمشقة على 

بتقليل الضغط على المستشفى  ا  نتهاءإاالنتقال من والى المستشفى وفير نفقات الى جانب تو، االسرة وعلى المسن

 ]5[فاءة العمل داخل المؤسسة الصحية .لحاالت الطارئة والحادة مما يزيد من جودة ودقة وكباوحصرها 

على شريحة المسنين فقط وانما تتسع لتشمل  ال تقتصروتجدر االشارة هنا الى ان خدمات التمريض المنزلي 

المعاقين وخدمات رعاية االم والطفل الى جانب خدمات التوعية ونشر الثقافة الصحية واساليب الوقاية من 

 .والحوادثاالمراض 

يؤكد المختصين في مجال التمريض المنزلي على انه نوعا من انوان الرعاية الصحية للمريض داخل المنزل اذ 

توتر والقلق النفسي الذي الى جانب ال، هذا ربما يعرضه الى االصابة بالعدو  عن بقاءس في المستشفى الذيعوضا 

فانتقال المريض الى المنزل وضمن االسرة مع توفير اشخاص  ،قد يشعر به المريض اذا ما طال بقاءس في المستشفى

 سرعة الشفاء .  مؤهلين لرعايته صحيا يوفر الدعم النفسي والمعنوي مما يزيد من

كالخدمات المقدمة لرعاية الحوامل واالمهات حديثات الوالدة ما هو مؤقل منها خدمات متنوعة للتمريض المنزلي 

الطبي  والتلهيلة بعد العمليات الجراحية وحاالت الكسور لود حديثا كما تشمل حاالت النقاهورعاية الطفل المو

لتمريض المنزلي الحاالت التي تتطلب رعاية دائمة ومستمرة كحاالت مل اتوالنفسي للكثير من الحاالت، كما يش

صابة بالجلطات والشلل الدماغي والخرف والزهايمر والكثير من الحاالت التي تحتاج الى تفرغ تام ورعاية اال

 كإعطاءمن تلبية الحاجات االساسية كالطعام والشرا  والنظافة الشخصية الى جانب الرعاية الطبية  يومية ابتداءا  

في حال حدوث اي تطور للحالة  ما يلزمالدواء والمراقبة الدقيقة للعالمات الحيوية للمريض تجنبا الي طارئ واتخاذ 

لمعنوي وخدمات العالج الطبيعي ومراقبة يتطلب نقله الى المستشفى فضال عن تقديم خدمات الدعم النفسي وا
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االجهزة التي قد تحتاجها حالة المريض مثل جهاز االوكسجين واجهزة الربو واجراء القثطرة البولية وفحص 

 غيرها تبعا للحالة المرضية .قياس ضغط الدم ومستو  السكر في الدم و

 للتمريض المنزلي جملة اهداف يسعى الى تحقيقها هي : 

 داعيات المرض او حصول المضاعفات .الحد من ت

 العمل على ابقاء حالة المريض بشكل مستقر .

 . التلهيلالسيطرة على المرض وتقديم برامب 

 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والروحي . 

ت تدريب افراد االسرة على كيفية تقديم الرعاية التمريضية االساسية كقياس العالمات الحيوية واجراء االسعافا

 ]01 [."االولية للحاالت الطارئة وكيفية التعامل معها الى اخرس 

 

 تجارب سابقة للتمريض المنزلي 
رية مصدر مهم يستند عليه اي بحث علمي فهي بمثابة نقطة ر  السابقة التطبيقية او النظتعد الدراسات والتجا

انطالق من حيث انتهى االخرون ، فالنتائب التي تم تحقيقها يمكن االستفادة منها والعمل على اجراء بعض التعديالت 

دتها وفائ كل مجتمع ، والتمريض المنزلي كتجربة تطبيقية موجودة على ارض الواقع اثبتل نجاحهابيئة بما يتناسب 

 .سسة الصحية والمؤ ولألسرةللمستفيد 

مؤسسة اماراتية تعمل  لمنزليا مؤسسة الرحمة للتمريضمن التجار  الناجحة في مجال التمريض المنزلي تجربة 

، اذ ان هدف المؤسسة الطفال حديثي الوالدة في منازلهمعلى تقديم خدمات الدعم للمرضى والمسنين واالمهات وا

، وقد اكد المختصين من العاملين في المؤسسة ضية في ظل اجواء اجتماعية واسريةالصحية والتمريتوفير الرعاية 

 على ان الكثير ممن يترددون على  المستشفيات او المراكز الصحية هم بحاجة الى رعاية ولي  عالج .

دمحم بن راشد ال لمؤسسة  وهو احد المشاريع التابعة ) جليس (وفي امارة دبي تم انشاء مشرون اطلق عليه اسم "

، فقد اكدت عام فما فوق 66مكتوم تعمل تلك المؤسسة على تقديم الخدمات لحاملي بطاقة المسن ممن هم بعمر ال

الدكتورة عائشة المطون الرئي  التنفيذي لمؤسسة )جلي ( للرعاية الصحية المنزلية بان المؤسسة تسعى الى تقديم 

مان واالستقرار للمستفيدين وفقا للمعايير العالمية لكبار السن واضافل ان عدد لصحية وتوفير االخدمات الرعاية ا

اسرة اذ تقوم المؤسسة بتوجيه ممرضين مرخصين للعمل  76االسر المشمولة بالبرنامب بلغ خالل عام واحد حوالي 

ية احتياجات المسن في المنزل لرعاية المرضى والمسنين وفي نف  الوقل تدريب العوائل على كيفية مواجهة وتلب

هذا وتوفر المؤسسة مرافقين للمرضى والمسنين في حاالت السفر خارج البلد وهناك العديد من الخدمات واالنشطة 

هيئة تنمية المجتمع في دولة "واستكماال لعمل المشرون وتطويرس  قامل  ]11[المنوعة والمتعددة تقدمها المؤسسة."

شخص ممن يرغبون العمل في مجال تقديم الخدمات ورعاية المسنين حيث  67االمارات المتحدة بتدريب اكثر من 

، فقد متخصصة وتلهيليةمع مؤسسات طبية  تم تسجيلهم لد  ادارة كبار السن في الهيئة وقد تم التعاون في تدريبهم

س العالمات القائمين بالرعاية تدريبات على اس  رعاية كبار السن وطرق اعطاء الدواء وقيا تلهيلشملل خدمة 

الحيوية وكيفية تحريك المرضى الراقدين في الفراش لفترات طويلة وكيفية التعامل مع حاالت قرحة الفراش وطرق 

االهتمام بالجوانب االجتماعية والنفسية المؤثرة في الحياة تضميدها والعناية بنظافة المسن والمرضى فضال عن 

ل اوقاته والحرص على جعله على تواصل تام مع المحيط االجتماعي اليومية واختيار االنشطة المالئمة للمسن وشغ

 ]11[واالسري ."

 

تقدم خدمات لعمالئها والبالغ  والتمريضية رعاية مصر للخدمات الطبيةمؤسسة جمهورية مصر العربية هناك  وفي

من رعاية المرضى بعد  اذ تقدم خدمة العالج المنزلي ابتداءا  شخص في عموم الجمهورية الف  5111عددهم حوالي 

العمليات الجراحية وخدمة العناية المركزة مع احدث االجهزة الطبية الى جانب خدمة رعاية مرضى السرطان 
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والسكري وحاالت الشلل واصابات الحوادث وكبار السن الى جانب تقديم خدمات الرعاية النفسية ومجالسة مرضى 

 ]13["زهايمر والخرف .لا

اذ تقدم خدمات رعاية مؤسسة السكينة للرعاية التمريضية المنزلية ردنية   عمان  فهناك في المملكة اال"اما 

  ]14[". بلنواعهوالشلل الطبيعي لحاالت الجلطات  والتلهيلومرافقة كبار السن وخدمات العالج 

 ،منها شركة الحياة المتكاملة الشركات في دولة الكويت تقدم خدمات التمريض المنزليواخيرا هناك مجموعة من 

،   home care، الشركة المحلية للخدمات الطبية والتمريضية المنزلية وشركة ومركز الرازي للخدمات التمريضية

 العبءداخل المنزل لتخفيف  والتلهيليةوغيرها جميعها يعنى بتقديم الخدمات التمريضية  smart serviceوشركة 

 ]15[على المستفيد واسرته .

 

 لجااب الميداايا

 الفصل الثالث

 
 منهجية البحث

البحوث التي مزجل بين البحوث االستطالعية والوصفية "فالدراسة االستطالعية تهدف الى احد يمثل البحث الحالي 

واهر ومجتمعات بكر لم يسبق دراستها ، بغية الحصول على معلومات تمهدد لدراسدات ظجمع بيانات ومعلومات عن 

 ]07[موسعة ومعمقة " 

االجتماعيدددة تهددددف الدراسدددات الوصدددفية الدددى اكتشددداف الوقدددائع االجتماعيدددة بمعندددى وصدددف الحقيقدددة  فدددي حدددين "

اللجدوء الدى مدنهب المسدح االجتمداعي والدذي يعدد  مدا يدتم، "وفي هذا النون مدن الدراسدات غالبدا   ]06[وتصويرها" 

محاولة منظمة لتقدير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي معين او جماعة او بيئة معينة وهو ينصب على 

الموقف الحاضر اذ يتناول اشياء موجودة بالفعل وقل اجدراء المسدح وليسدل ماضدية ، امدا الهددف مدن اسدتعمال هدذا 

منهدا فدي اغدراض علميدة نظريدة  لإلفدادةلوصول الى بياندات يمكدن تصدنيفها وتفسديرها وتعميمهدا وذلدك المنهب فهو ا

، "وهناك طريقتان يمكن بواسطتها اجراء المسوح االجتماعية ،االولى شاملة تتضدمن جميدع وحددات مجتمدع ] 08["

الدراسة وتغطي كل مفردة من مفرداته اما الثانية فهي طريقة المسح بالعينة وذلك بانتقداء عيندة ممثلدة للمجتمدع الكلدي 

 "]05[ . 

دراسدة الحالدة الدذي يهدتم بدراسدة عيندة " المسدح بالعيندة ولقد حاول الباحث االستفادة من خصائص كدل مدن منهجدي 

مجتمع الدراسة التي يصعب على الباحث استخدام المناهب االخر  كالمنهب التاريخي والمسدح  صغيرة جدا من افراد

. وبهددذا تددم االسددتفادة مددن مددنهب دراسددة الحالددة فددي الوقددوف علددى االحتياجددات التمريضددية ]41[االجتمدداعي ......." 

وذوي االحتياجدات الخاصدة ومتابعدة تللدك  للمعداقبينعالجية والصحية المتخصصة فضال عدن الخددمات التلهيليدة وال

الحاالت بشكل شبه يومي وتسجيلها بدقة ، كما تم االستفادة من منهب المسح بالعينة باالعتماد على عينة مدن الحداالت 

الى رعاية تمريضية وصحية تثقيفية منزلية ، اذ تم دراسدة والتي تحتاج  بلنواعهاالمرضية المتكررة كحاالت الوالدة 

كون حاالت الوالدة متكررة وربما يعتقد البعض انها حالة طبيعية مرتبطة بالوجود وقددرة الخدالق عدز حالة لكل نون 

اندب اال انها عملية قد يصاحبها بعض التعقيدات التي تتطلب رعاية مركزة ، هذا الى جوذلك امر مفروغ منه ، وجل 

حاالت مرضية كثيرة منهدا المدزمن ومنهدا الطدارئ كلهدا تتطلدب رعايدة صدحية منزليدة كحداالت االصدابة بالجلطدات 

 تلهيليدةجميع تلك الحداالت تتطلدب رعايدة تمريضدية  بلشكالهاالدماغية وحاالت الشلل وانوان السرطانات واالعاقات 

 منزلية ولفترات طويلة . 
 

 عينة البحث 
ختيدار اسدلو  االشارة اليه في منهجية البحدث ونظدرا لطبيعدة موضدون البحدث وجدد انده مدن االنسدب اوفقا لما تمل  

دراسددة الحالددة بشددكل مبسددط لعدددد مددن الحدداالت المرضددية التددي تتطلددب رعايددة تمريضددية وصددحية متخصصددة داخددل 
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حداالت  اربدعت ، حالدة جلطدة دماغيدة ، حالدة سدرطان البروسدتا مدا بدينالمنزل حيث تم اختيار سل حاالت توزعل 

 ( .والدة طبيعية ، والدة طبيعية مع توسيع ، والدة قيصرية ، والدة قيصرية مع مضاعفات لوالدة )

 

 وسائل جمع المعلومات وتحليلها 
 ]40[بالمشدداركة التددي تدوفر معلومددات كافيدة وسددليمة تتعلدق بموضددون الدراسددة " المالحظدة" يلقدد تددم اعتمداد اسددلوب

والمقابلة الشخصية مع المريض والمعنيين برعايته وطرح االسئلة الحواريدة التدي تهددف الدى اسدتقراء الوضدع العدام 

وخدمات الرعاية التمريضية والصحية المقدمة للمريض ومعرفة االشخاص القائمين على رعاية المدريض والصحي 

 . ة البحثمن افراد االسرة ام من خارجها  بما يتماشى وضرورات منهب وعين
 

 

 استعراض الحاالت التي تم دراستها في البحث :

 

  اصابة بجلطة دماغية تسببت بشلل اصفي وفقدان النطق والذاكرةالحالة االولى والتشخيص : 
حيث بقيل هناك مدة ثالث 4104 0 0بتاريخ سنة الى مستشفى الكرخ العام  78تم ادخال الحالة البالغة من العمر 

من قبل الفريق الطبي والتمريضي المشرف االزم ولحين استقرار الحالة واعطاء التوجيهات لذويها  ألجراءاسابيع 

لتبدا رحلة العالج داخل المنزل تحل  حول كيفية رعايتها ، وبعد اتمام اجراءات الخروج من المستشفى على الحالة 

ومن خالل المقابلة وتبادل الحوار قدمل ،  رعاية ابنتها التي تسكن معها وهي موظفة في احد  المؤسسات الحكومية

لنا تفاصيل عن معاناتها في عدم القدرة على تحقيق التوازن بين رعايتها لوالدتها وااليفاء بااللتزامات الوظيفية حيث 

) بقيل امي تعاني الكثير من المشاكل جراء اصابتها بالجلطة وفقدانها النطق وعدم قدرتها على التعبير عن )قالل 

وعدم القدرة على الحركة مع قلة النوم ليال كما ان عملية احتياجاتها فضال عن التذبذ  في مؤشرات الضغط والسكر 

االنف وقد بقيل على هذا الحال مدة اربع اشهر وهنا  عن طريق باإلطعاماالنبو  الخاص  بواسطةالتغذية كانل تتم 

كانل المعاناة حيث تحتاج عملية وضع انبو  التغذية الى ممرضة متمرسة في ذلك اذ يتم استبدال االنبو  كل 

جميع  أهيئخمسة ايام ، هذا الى جانب ان عملية اخراج االدرار يتطلب وضع انبو  لذلك ، اذ كان علي ان 

ممرضة بالوقل المحدد لعدم مين موعد مع الممرضة وكنل اواجه متاعب في تامين حضور الالمستلزمات وتا

بااللتهابات في منطقة المهبل جراء استخدام انبو  االدرار اد  الى حدوث نزف والدتي ، وبعد فترة اصيبل تفرغها

والمشاكل مر بين احتباس االدرار احيانا عندها قمنا باالعتماد على الحفاضات لحين انتهاء االلتها  هنا تفاقم اال

بعد وااللم الناجم عن االلتها  ، لقد كنل استعين ببعض الجيران للقيام بتحميمها او تحريكها ، والمصاحبة لذلك 

عامها يقتصر على الحليب والعصائر وانوان من عن طريق الفم وكان ط بإطعامهانا انقضاء فترة االربعة شهور بدأ

، لقد كانل تنتابها الدسمة حسب ارشادات الطبيب والملكوالتيع انوان السكريات والدهون الشوربات مستبعدين جم

 آللفات كاألطفالحالة من االكتئا  نتيجة رقودها في السرير وعدم القدرة على الحركة او الكالم فتبدأ بالصراخ 

ة الرابعة اشتدت الحالة واصبح ث سنوات وفي السناستمر الحال على ذلك مدة ثال ،ير عن ما تريدر او التعبظالن

اما . (( 4105 01 01ن وافتها المنية في طعامها قليل جدا ثم امتنعل عن الطعام اال القليل من الماء او الحليب  الى ا

عني فقد كنل طيلة مرضها ابحث عن شخص موثوق به مهني اعتمد عليه في رعاية والدتي  على الرغم من 

 ما نسمعلكثرة  لألذ معاملتها او قد تتعرض  ال يحسناستعنل بشخص غريب قد  المخاوف التي تنتابني اذا ما

 ونر  افالم عن سوء معاملة بعض المستخدمين لمخدوميهم سواء اطفال او كبار السن . 

  لقد كدت افقد وظيفتي وتراجع ادائي المهني لكثرة االجازات والغيا  عن الدوام لعدم قدرتي على تركها بمفردها .

قد تنتا  اي شخص من االستعانة بشخص غريب لتقديم الرعاية  تيمن االشارة هنا الى ان المخاوف والقلق ال البد

الطرفين وتحل اشراف  تنتهي بمجرد ايجاد مكاتب متخصصة خاضعة لقوانين ضامنة لحقوق كال المنزلية 

 لمنزلي .مؤسساتي رسمي تعنى بتوفير اشخاص مهنيين يقدمون خدمات الرعاية والتلهيل ا
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 سرطان البروستات  الحالة الثااية والتشخيص :
ث سنة ارمل ولديه ثالث اوالد ذكور واثنان من االنا55بعمر  4101 2 04في تم اكتشاف وتشخيص المرض 

 جيد ، االسرة تسكن في بغداد  الكرخ . لألسرةالمستو  االقتصادي 

ما يرتئيه االطباء المختصين حيث تم اجراء اجريل له اكثر من خمسة عمليات الستئصال اجزاء من االورام حسب 

بعضها داخل العراق وواحدة في عمان والثانية في تركيا لغرض استئصال الورم ثم تابع العالج الكيمياوي في 

 . العرق وتحديدا في شمال العراق 

ملخص عن تجربتهم ومعاناتهم مع مرض والدهم فيقول )) في بداية المرض  لال قدم لنا االبن االوسط والمرافق 

ورغبة في الشفاء بوجود اوالدس حيث كان كان الوالد يتمتع بصحة جيدة وبروح معنوية عالية في مواجهة المرض 

هر عدد من المضاعفات  منها ظالمرض يتطور لت اال انيمارس عمله مع ابنه االوسط في مجال المقاوالت والبناء 

السيما وان الورم اثر بشكل كبير تطلب ذلك البقاء الى جانبه لرعايته  بعملية جراحية  تم استئصالهالدماغ ورم في 

مما دعا االبن الى التخلي عن جزء من اعماله والتفرغ لرعاية اال  وبعد مضي سنتين من على قدرته على الحركة 

ومع الثانية بعد ظهور ورم ثاني في الراس تخلى االبن عن عمله بشكل نهائي لمرافقة والدس في رحلة العالج  المعاناة

وهو متزوج ولديه ثالث اطفال األكبر عليه ومع تدهور حالة الوالد وصعوبة حركته اضطر االخ   العبءازدياد 

ليبقى راتبها  ه في رعاية الوالد مع احتفاظ الزوجة بعملهاالتخلي عن عمله في احد  الشركات االهلية لمساعدة شقيق

البنات ، ومع استمرار المرض وتوزيع مهام رعاية الوالد على االبن االكبر واالوسط واحينا مصدرا لدخل االسرة

لوالد لمدة سل سنوات وقبل انتهاء السنة السادسة تم ادخال ا المعاناة، لقد استمرت تلك كونهم متزوجات ولهم اطفال

تدهور حالته التي تطلبل عملية نقل كميات من الدم  بسبب  اشهر متقطعةالى مستشفى مدينة الطب لمدة ثالث 

 . 4107 0 8في  انتقل الى رحمة هللا بعدها بين الحين واالخر . السالبة  Bوبالزما الدم من فصيلة 

يشة البسيطة لالسرة ومع تطور وسوء حالة بعد ماتم تقديمه من معلومات من قبل ابناء المريض ومن خالل المعا

اال  وتزايد الجهد البدني على االبن  االكبر بدا يعاني من االم في الظهر تطلب منه تناول العالج ، وعند سؤالهم 

شخص مهني ومؤتمن يقوم برعاية والدهم مقابل اجر محدد داخل المنزل على ان يرافقه توفر  رأيهم في اذا ماعن 

 فقط في الحاالت المستعصية . الى المستشفى

اكبر  كانل االجابة ياحبذا وجود مثل هكذا شخص لما فقدنا عملنا ولوفرنا جهدنا لتقديم الدعم النفسي وقضاء وقل

الى جانبه منطلقين من الواجب الديني واالخالقي اتجاس والدنا كما ان تواجدس داخل المنزل برفقة شخص مهني 

 الرعاية الخاصة له . بلسلو جهلنا متمرس يقلل من مخاطر 

 
م المجموعة الثالثة اربع حاالت والدة متنوعة بين الوالدة ضالحالة الثالثة والتشخيص : ت

 الطبيعية والوالدة القيصرية :
طبيعية اال انها قد تصاحبها بعض المعوقات التي تتطلب وجود  فلسجيةعلى الرغم من ان عملية الوالدة عملية 

 اشخاص من ذوي الخبرة والتخصص يسهموا في تقديم الرعاية والتوجيه لالم في كيفية العناية 

 استعرض تلك الحاالت وما يمكن لخدمات التمريض المنزلي ان تقدمها لالم والطفل :في ما يلي 

 

 سنة / والدة ثااية /15سيدة تبلغ من العمر والدة طبيعية من دون مضاعفات ل
الكثير من الوقل والجهد لرعايتها ووليدها سو  بعض التوجيهات التذكيرية  ال تحتاجكون الوالدة ثانية فهي 

الرضاعة الطبيعية وكيفية تحميم الطفل والتنبيه على مالحظة منظمة عين الطفل وبشرته واجراء  بلهميةالخاصة 

في الوقل المناسب  ما يلزمالصفراء في الدم الناتجة عن اليرقان الفسلجي والعمل على اتخاذ فحص نسبة المادة 

 افة الطفل .ظمة ونالروتينية واالهتمام بسال التقيحاتااللتزام بمواعيد  بلهميةالى التذكير  باإلضافة
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 / سنة / والدة اولى16لسيدة تبلغ من العمر لمنطقة العجان والدة طبيعية مع توسيع 
من االم الطلق  ابتدأولى لفهم واستيعا  مراحل الوالدة التجربة االنى انها عبما انها الوالدة االولى لهذس الحالة بم

رقها لحين تمام عملية الوالدة وكيفية حسا  الوقل بين طلقة واخر  والتي تتوجب عليها الذها  غوالمدة التي يست

الى المستشفى او استدعاء القابلة الملذونة لتجنب حدوث مضاعفات بسبب تلخير عملية الوالدة . لذلك فهي بحاجة 

ملية الوالدة بشكل امن لالم والمولود الى شخص لديه الخبرة والقدرة على تهيئة المرأة الحامل نفسيا وجسديا لع

السيما انها الوالدة االولى ولي  لد  االم خبرة سابقة في هذا الموضون . غالبا ما تتطلب عملية الوالدة االولى 

اجراء تداخل جراحي بسيط لتلمين خروج الطفل بسهولة اذ يتم توسيع منطقة العجان تحل التخدير الموضعي 

 ح ، هنا تبدأ مهمة وبعدها يتم خياطة الجر

من يقوم على رعاية االم اذ تتطلب وجود شخص مهني يساعدها في العناية الذاتية وتضميد الجرح وتناول العالج 

في ايامه االولى وتعليم االم كيفية واهمية الرضاعة الدوائي بمواعيدس الى جانب المساعدة في رعاية المولود 

كون حليب االم غذاء متكامل العناصر الغذائية  ،م والوليد على حد سواءلكل من االالطبيعية في االيام االولى 

تفرز من الثدي في االيام  وهو مادة colostrumاللبأ "المسماة ) صفراء صمغية على مادة الحتواء حليب االم و

 االولى للوالدة تحتوي على اجسام مضادة لحماية الوليد من االمراض كما يحتوي على بروتينات و فيتامين أ 

فضال عن كواه  مناسب جدا للجهاز الهضمي اذ يساعد على اخراج البراز االول المسمى بالعقي كما يسهم 

 بعد الوالدة كريات الدم الحمراءبتخليص جسم الطفل من المادة الصفراء الناتجة عن تكسر العدد الفائض ل

ان اهمية الرضاعة فومن جانب اخر ، ية من مكونات هذس المادةمتلتالى جانب فوائد عديدة اخر   ]11.[( "

الوقاية الطبيعية لالم اذ تسهم في عملية رجون الرحم الى حالته االولى قبل الحمل كما تسهم الرضاعة الطبيعية في 

من االصابة بسرطان الثدي تبعا لما جاءت به الكثير من الدراسات حول انخفاض نسب االصابة بين النساء االتي 

يرضعن اوالدهن رضاعة طبيعية . ان ما تقدمه الممرضة داخل المنزل يسهم في الحفاظ على سالمة االم والمولود 

على االم والطفل وتخفيف  العبءلمجتمع فضال عن تخفيف من خالل االسرة الى االى جانب نشر الثقافة الصحية 

 ..تها على الحاالت الصعبة والطارئة الزخم على المؤسسة الصحية واقتصار خدما
سنة  3سنة والثااي بعمر  5سنة / الوالدة الثالثة / ام لطفلين االول بعمر  33والدة قيصرية  لسيدة تبلغ من العمر 

ووالدتها متوفية هي من ترعى والدها / تعيش السيدة مع زوجها  لألسرةاالبنة الوحيدة  عمل موظفة حكومية /ت/ 

 عملهنواطفالها ووالد الزوج االرمل ، لزوجها اثنين من الشقيقات المتزوجات يقمن برعاية اطفالهن الى جااب 

 الوظيفي .

العملية كزرق االبر المسكنة  ما بعدج واستكمال العالكون الوالدة قيصرية فهي بحاجة الى رعاية تمريضية يومية 

في التئام الجرح ومنع حصول اي مضاعفات فضال عن القيام بتعقيم و بتضميد الجرح  لإلسرانوالمضادات الحيوية 

لحين زوال خيوط العملية وتمام االلتئام الى جانب مساعدة االم في رعاية المولود وارضاعه ومراقبة فعالياته 

القيام بكل هذس االعمال بسبب العملية القيصرية ففي  ال تستطيعم الطفل وما الى ذلك كون االم الحيوية وايضا تحمي

االسبوعين على اقل تقدير ولحين التئام  ما يقار مثل هذس الحالة تحتاج االم الى وجود شخص مرافق بشكل يومي 

متفرغ للرعاية واجهل االم  ولعدم وجود شخصالجرح وسقوط سرة الطفل وتخطيه مرحلة اليرقان الفسلجي . 

واالسرة متاعب كثيرة في رعاية االم والطفل سيما في فترة اليرقان ) ابو صفار( اذ تطلب اخذ الطفل المستشفى 

فحص الدم لمعرفة نسبة المادة الصفراء )البيليروبين ( كما تطلب وضع الطفل تحل االشعة فوق البنفسجية  ألجراء

وهذا كان يشكل ضغط نفسي وجسمي على االم لعدم وجود  ،لمادة الصفراءا لمساعدة الجسم على التخلص من

 .شخص مهني ومؤتمن للقيام بهذس المهمة 

والبد من االشارة هنا الى ان جميع المستشفيات وحتى االهلية منها تصرح بمغادرة االم والمولود للمستشفى بعد 

 عالج في المنزل .الوالدة القيصرية بيوم واحد فقط على ان يتم استكمال ال
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سنة /تعمل موظفة حكومية /  17والدة قيصرية مع مضاعفات لالم والطفل لسيدة تبلغ من العمر 

لديها والدتين ميتة سابقة االولى في الشهر الثامن والثااية اثناء الوالدة / والوالدة الثالثة جاءت 

 .بعد فترة عالج افسي ودوائي دامت سنتين 
 ،لحالة طيلة فترة الحمل وما سبقهامستشفى اهلي وتحل اشراف الطبيب المختص والمشرف على اتمل الوالدة في 

تطلب وضع المولود في الحاضنة حسب تقرير طبيب االطفال اذ تم نقل  باألموكنتيجة للوضع الصحي الخاص 

ع االجهزة وانما فقط المولود الى احد  المستشفيات الحكومية القريبة الن المستشفى االهلي ليسل مجهزة بجمي

، وبسبب وضع االم الصحي وعدم قدرتها على مرافقة مولودها الى عمليات الوالدة ألجراءهو اساسي  مجهزة بما

احداهما المستشفى فتكفلل بذلك وبالتناو  والدة االم وزوجة االخ وكالهما يعمالن في مؤسسات حكومية ، اذ تبقى 

ذلك  رتب على تايام ( متواصلة  01ذ تطلب بقاء الطفل في المستشفى لمدة ) ام لرعايتها مع الطفل واالخر  مع اال

انقطان كل من االم وزوجة االخ عن العمل لمرافقة االم والطفل . وبعد اقل من شهر ساءت حالة االم مما دعا الى 

 ألجراءاالم الى صالة العمليات  بإدخالنقلها الى المستشفى وبعد اجراء الفحص السريري وجه الطبيب المختص 

تجمع بين التشخيص والعالج وبعد اجراء الجراحة جاء تقرير الطبيب المختص بانه كان هناك حمل طارئة جراحة 

الى حدوث التهابات شديدة اد  خارج الرحم وفي مكان لم تستطيع اجهزة السونار من تشخيصه والوصول اليه 

)الجراحة ( حيث تم ازالة المبيض والقناة الملحقة به في الجهة اليمنى وتنظيف جوف بالخاليا الملتهبة وامتالء البطن 

البطن من الخاليا الملتهبة حيث صنفل العملية بحسب الطبيب المختص بانها عملية فوق الكبر  مؤكدا على ان اي 

لتعاود الجدة وزوجة  ، تواصلةمستشفى لمدة ثالث اسابيع متلخير كان سيودي بحياة االم وقد تطلب ذلك  البقاء في ال

االخ مواصلة التناو  على رعاية االم في المستشفى والطفل في المنزل حتى خروجها من المستشفى لتتواصل 

 .العملية جرح بسبب حجم عملية الرعاية لكليهما كون العملية منعل االم من رعاية الطفل 

 
 تحليل شامل ومختصر لما تقدم 

فات طبيعية اال انها قد تصاحبها بعض التعقيدات والمضاع فسلجيهسبق وان قلنا انه على الرغم من ان الوالدة عملية 

طرحه من اسئلة  ما تمعرضه من حاالت سابقة وايضا من خالل  ما تم، ومن خالل التي ربما قد تصل الى االعاقة

والسؤال سواء اصحا  الحاالت المرضية المذكورة انفا او من االشخاص القائمين على رعايتهم، على المبحوثين 

شخص مهني وموثوق به للقيام بتقديم خدمات الرعاية التمريضية االهم هو : هل تجد ااه من الضروري وجود 

به اجمان على رغبتهم لقد كان هناك ش  حسب الحالة والحاجة ؟ والصحية داخل المنزل بشكل مستمر او متقطع

 .بوجود مثل هكذا اشخاص 

ني فقط وانما يهدف الى عخص المشاذ ان التمريض المنزلي ليسل مهمته  فقط تقديم الرعاية التمريضية والعالجية لل

نشر التثقيف الصحي للوقاية من االمراض والممارسات الصحية اليومية التي يجب االلتزام بها فضال عن تعليم 

مهارات العناية والرعاية الصحية والتمريضية للكثير من الحاالت البسيطة بدال من االعتماد على  المستفيدين

الصحية فبرامب التمريض المنزلي يمكن القول عنها بانها برامب شمولية تهتم بالجانب الوقائي ،العالجي  المؤسسات

 ،التثقيفي التوعوي .

 

وبعد استعراض الحاالت السابقة والتي تحتاج الى رعاية منزلية البد لنا من التلكيد على اهمية رعاية  خالصة القول

المسنين كلحد فئات ذوي االحتياجات الخاصة وحمايتهم قدر االمكان من االصابات والحوادث التي قد يتعرض لها 

اشخاص مؤهلين للعمل مع هذس الفئة ر ، من خالل توفييرات الحاصلة نتيجة التقدم بالعمرالمسن بسبب التغ

اسلو  حياة جديد يساهم في  بإيجادومساعدتهم في تجاوز المشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية المصاحبة له 

تخطي جميع الصعوبات كلشغال وقل الفراغ بمهارات وهوايات وانشطة متنوعة سواء بدنية كممارسة الرياضة ، 
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جميعها الى اخرس دينية ال باألنشطةوالمشاركة اص من نف  السن واالهتمامات ، اجتماعية كعقد لقاءات مع اشخ

 .وجدو  وجودس  بلهميةواشعارس للمسن والصحي تسهم في تحسين الوضع النفسي 

 هناك برامب عدة لرعاية المسنين جميعها يهدف الى :

 العالج . تخفيض مدة البقاء في المستشفى لغرض

العاقة بتشجيعهم على عدم االستسالم الى تداعيات السن والحرص على         ممارسة الوقاية من العجز او ا -4

 الحياة بكل ايجابية وفاعلية .

 باألنشطةتوفير خدمات تمريضية وجلسات العالج الطبيعي للتخفيف من حدة االم المفاصل وتشجيعهم على القيام 

 ]41[الرياضية والتمارين العالجية غير المرهقة .

 

 العبءوالمعاقين في تخفيف الخاصة والبد من االشارة هنا الى اهمية التشريعات التي تخدم فئة ذوي االحتياجات 

 ما، وفي هذا الصدد اود االشارة الى عات القانونية والحرص على تنفيذهاالمادي والمعنوي والنفسي من خالل التشري

اذ  1613لسنة  38المتمثل بقانون  بالمعين المتفرغ جتماعية والخاصقانون وزارة العمل والشؤون االتظمنه 

لمعين المتفرغ والتي تنص الى امن قانون هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة " 11اشارت المادة "

تحول دون تلبية متطلبات حياتهم االعتيادية و (% فما فوق65)على: أن لذوي االعاقة ممن درجة عجزهم 

بشكل مستمر لهم حق المعين المتفرغ، فإذا كان المعين موظفا  يمنح اجازة  احتياجاتهمهم لتلبية ويحتاجون لمن يالزم

براتب تام مع المخصصات الثابتة تجدد سنوي ا، وإذا كان غير موظف يمنح راتب ا شهري ا يعادل راتب الحد االدنى في 

 سلم رواتب الموظفين.

 

ضرر الحبل الشوكي وسل  السبيلين )فقدان السيطرة على )"لقد تم شمول الحاالت التالية بالمعين المتفرغ 

المعمرتين( واصابات الرأس كالشلل الشقي والشلل الثالثي او الرباعي واصابات االعصا  المتمثلة بشلل الطرفين 

ين او من هو بحكم الكفيف والبتر المزدوج فضال عن االصابات التي تجعل المعوق بحكم المشلول كفاقد العين

وتقصر الطرفين السفليين الشديد واالختالل العقلي بكل انواعه كالتوحد الشديد او الذهان المزمن والذهان الناتب عن 

)الزهايمر، والخرف  بلنواعهالصدن وانفصام الشخصية )الجنون( وتدهور القابليات الذهنية الشديد والخرف 

رف المبكر( واالعاقات العصبية كاختالل التوازن الشديد واالمراض العصبية كافة واالمراض الوعائي، والخ

 ]42 [."الخبيثة والعجز الكلوي الشديد تحل )الديلزة(

وفي جانب اخر من هذا القانون ربما احدث عجزا في بعض المؤسسات ممن استفادوا من القانون والذي على اثرس 

جميع انوان االجازات الوظيفية ومنها اجازة المعين المتفرغ وفق  بإيقافوزارة التربية االعمام الخاص اصدرت 

والذي ردت عليه الدكتورة عبير الجلبي  4108تشرين االول  44والمؤرخ في  06550الكتا  الرسمي المرقم 

 منه .  05والمادة رئي  هيئة رعاية ذوي االعاقة بكون االعمام يعد مخالفة للقانون النافذ 

 

اال انه ، االعاقة االحتياجات الخاصة وعلى الرغم مما قدمه القانون من جوانب اخالقية وانسانية لفئة ذوي مما تقدم و

فمنهم اساتذة جامعيين ومدرسين ، احدث نقصا في المالكات البشرية ممن لديها الخبرة في مجال عملها الوظيفي 

وهنا نظيف مقترحا اجدس مهما اال وهو تشكيل هيئة تقوم على االستفادة من  ومتخصصة ،ووظائف اخر  متعددة 

خريجي معاهد ومدارس ودورات التمريض والرعاية الصحية ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة كفئة مؤهلة مهنيا 

نزل كجزء داخل الماالحتياجات الخاصة وكبار السن والمعاقين رعاية ذوي مجال والعمل في  وعلميا في سد النقص

الخاص بالمعين المتفرغ ليلتفل القانون من  05المادة وتطبيق ، من جهة  من برنامب التمريض والرعاية المنزلية

، وبذلك نكون قد ؤتمن يقوم برعاية الشخص المستفيدمع وجود شخص م مطمئنينالى اعمالهم وهم  اقذوي المع

واالستفادة من خبراتهم وظيفية المتخصصة في مؤسساتها وفرنا المزيد من فرص العمل مع االحتفاظ بالمالكات ال

 المهنية .
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 .توصيات والمقترحات بهذا الخصوص لستكماال لما تقدم سندرج عددا من ااو

 
 التوصيات والمقترحات :

وزارتي الصحة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية  لدراسة جدو  برنامب التمريض  ايجاد سبل للتعاون بين

 وسبل االستفادة من المالكات التمريضية من خريجي الكليات والمعاهد ومدارس التمريض في هذا المجال.المنزلي 

 اقامة دورات متخصصة حول اساليب استشعار حاجات كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة. 

 ما قدمتهالربط بين  استحداث مادة دراسية تهتم بمفاهيم التمريض المنزلي من منظور الخدمة االجتماعية يتم فيها

 علم االجتمان والخدمة االجتماعية . ونظرياتالتمريض  نظريات

تفعيل دور االعالم بتسليط الضوء على اهمية التمريض المنزلي كخدمة مجتمعية تعود بالفائدة على االفراد 

 والمؤسسات الى جانب نشر الثقافة الصحية والوقاية من االمراض .

 ول في مجال خدمات التمريض المنزلي واعتماد ما يتالئم وعادات وقيم المجتمع العراقي. االستفادة من تجار  الد

 تشجيع الشبا  من الخريجين الجدد العمل في مجال التمريض المنزلي سواء بتفرغ جزئي او كلي .

خدمات التمريض المنزلي  لضمان سالمة المرضى وكبار السن والمعاقين وتوفير الجهد  بلهميةتوعية المجتمع 

 لبدني والمادي .ا

اجراء دراسات لتقييم الجدو  االقتصادية والصحية والنفسية واالجتماعية المترتبة على تقديم خدمات التمريض 

 المنزلي واثرها على كفاءة عمل المؤسسة الصحية والمجتمع ككل . 

تلكيد على ان الممرض او الممرضة المنزلية شخص ران للمريض ومقدم للخدمات الطبية والتمريضية ولي  ال

 لتدبير امور المنزل االخر  بغية الحفاظ على مبدأ التخصص بالعمل .

 المصادر
، 4110دار صفاء ، عمان ماجدة السيد عبيد ، خزامة جودت ، وقفة مع الخدمة االجتماعية ،  -0

 .   55ص

م، 0562روزنتال ، يودين ، الموسوعة الفلسفية ، ترجمة سمير كرم ، بيروت ، دار الطليعة ،  -4

  . 228ص

المكتبة الوطنية  سلو  عباس دمحم ، اس  التمريض ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، رقم االيدان في -1

  . 01،ص 1،ط0582لعام 0181 بغداد 

مصر ،  نهضةالرعاية االجتماعية ، مطبعة د. احمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات التنمية و -2

 .425، ص0587القاهرة ، 

 www.armwikipedia.org/  Home care: الموسوعة الحرة ويكيبيدياالعناية المنزلية  -5

nursing      

م ، 0555للموسوعات ،  الدار العربية، موسوعة علم االجتمان ، بيروت،د. احسان دمحم الحسن  -7

 . 088ص

 . 085الحسن ، مصدر سابق ، صد. احسان دمحم  -6

 .65، 0565د. احمد كمال ، منهاج الخدمة االجتماعية في خدمة الفرد ، مكتبة الخانجي ، مصر ،  -8

  who،4105متوسط العمر المتوقع ، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية تقرير  -5

 https: //www. Cda.gov. a e /a r/mediaموقع الكتروني اهداف التمريض المنزلي  -01

center 

         www.emarat alyon.comموقع هيئة تنمية المجتمع في دولة االمارات العربية المتحدة  -00
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  https:// plus google.com / www . misrcare.comموقع الكتروني  -04

 //:httpsلكة االردنية الهاشمية عمان موقع مؤسسة السكينة للرعاية التمريضية المنزلية   المم -01

jo.sptechs.com/offers 

 https:// www.n33e.comموقع لمجموعة مراكز خاصة بتقديم التمريض المنزلي في الكويل  -02

/ numbers-in Kuwait 

 

 مصدر الدراسة االستطالعية 

الهادي الجوهري واحمد النكالوي ستيفن كول : منهب البحث في علم االجتمان ، كريمة عبد  -05

 . 11م، ص0588الشرق ،  نهضةمكتبة ،  القاهرة،

 1طم،0565 حسن ، اصول البحث االجتماعي ، القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ، عبد الباسط دمحم -07

 115ص، 

 . 115عبد الباسط دمحم حسن ، مصدر سابق ، ص -06

االجتماعي ،بيروت ، دار االفاق الجديدة ، معن خليل عمر ، الموضوعية والتحليل في البحث  -08

 . 74ص، م0581

 د. معن خليل عمر، الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي، مصدر سابق . -05

 د. ماهر بشاي ، المرشد الطبي الحديث ، المكتبة الحديثة ، بيروت ،  بلشرافمجموعة اطباء  -41

  .62، ص0585 -40

 ، واخرون ، الصحة والسالمة العامة ، االردن ،عمان ،د. عبد المجيد الشاعر ، د. عروبة الموسى  -44

 . 61-75م ، ص4115ة العربية االولى ، دار اليازوردي ، الطبع

 من قانون هياة رعاية ذوي االعاقة  الصادر عن وزارة العمل 05، المادة  4101لسنة  18قانون  -41

 والشؤون االجتماعية   العراق .

 

 : تم االستفادة منها في البحث مصادر

 م .0586د. نجاة فخري البياتي ، رعاية االمومة والطفولة ، بغداد ، ط اولى ،  -42

 مظفر عبد الوها  السامرائي ، طب االطفال الوقائي ، المكتبة الوطنية ، بغداد .د.  -45

 م.4111خولة احمد يحيى ، ارشادات ذوي االحتياجات الخاصة ، عمان ، دار الفكر للنشر ،  -47

 د. احمد سلمان عودة ، د. فتحي حسن مكاوي ، اساسيات البحث العلمي في العلوم االنسانية ،  -46

 . 052م ، ص0586االردن ،  مكتبة المنار ،جامعة اليرموك ، -48
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 المالحق
 

سد قيمة واهمية ورقي مهنة التمريضابيات شعرية تج  

 
*** اشدو لحنا واقعا وبرهانا ما بانلاألن  واألحزان  ما بين  

 

 ذكرتنا الليالي ما نسيناس عنها *** وقد يجحد البعض احيانا

 

ما تعلمته يوما من خلق ***فتلتي يوم من األيام ظملنا ال تنسى  

 

 بربك يا البسا ثوبا من ابيض *** وما يدريك م أكثر األلوانا

 

شامخا بجناحناكتبل لك األيام أن تبقى ***مالكا يطير   

 

 مسحل آالما ولم تبقي*** للحزن في قلب امرئ وجعانا

 

 انل المجهول في معركة *** لي  فيها رابح وال خسرانا
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 تقديم الرعاية داخل المنزللصور 

 
 

 

 


