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الرعاي ة الص ح
ألطب اء ،الت دخل عل ى نح و
ط ،تقاس م خط ة االرعاي ة م ع األ
خيص ،تخط يط
المھني وعن ررعاية مرضى اآلمنة .يشمل ددوره تقييم ،تش خ
الل الرعاية الص
مناسب ،تقديرر وتنسيق رعايةة المرضى خال
صحية المستمرة والتي تشمل الععائالت .ھذا الدوور يشمل لكن ه ال يقتص ر
صد ت دفّق المرض
الصحية للمرضى الواففدين إلى المركزز الصحي ،رص
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المرك ز ..يش اارك  /تش ارك ف ي مش اريع "تتحس ين األداء" ،،ويتع اون م ع غي ره م ن التخص
صص ات المھنيي ة لض مان فعاليي ة وكف اءة
الرعاية المق ّدممة للمريض ولتتحقيق النتائج اللمرجوة.
لمراكز الرعاية الصحية األوليةة.
ت وإحتياجات ااإلعتماد الصادررة عن وزارة الصحة العامة لم
يلتزم بمتطلبات
يؤيد ويدعم  /تؤيد وتدعم رؤؤية ومشروع وززارة الصحة الععامة في تطويرر وتعزيز الرعااية الصحية األوولية في لبنان.
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المھام ووالواجبات اللرئيسية
 .١أداء المھھام الخاصة لمممرض رعاية أوولية :
 .١.١اإلللتزام بمعايير اللرعاية والممارسة المھنية.
ستقبال وتوجيه اللمستفيدين الوافددين إلى المركزز وتوجيھھم بطرريقة صحيحة للللحصول على اللعناية السريعة.
 .١.٢إست
جية المطلوبة.
ظھار المھارات االتقييمية والعالج
 .١.٣إظ
ضى الذين يرتادون المركز دون
 .١.٤تقييييم وضع المرض
ن موعد مسبق خالل عملية الففرز ).(Triage
ل جوانبھا.
 .١.٥تقدديم خدمات التلقييح واإللمام بكل
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 .١.٦تقييم ومراقبة نمو جميع األطفال دون سن الخامسة.
 .١.٧القيام باإلسعافات األولية مث ل دع م الحي اة األساس ي ) (Basic Life Supportعن د الحاج ة ،تخط يط قل ب ،تم ريض
وتضميد الجروح والحروق واللدغات عند الضرورة.
 .١.٨إعط اء الع الج ع ن طري ق الش رايين ،الحق ن بالش رايين أو بالعض ل أو تح ت الجل د أو ف ي الجل د ،وإج راء التلقيح ات
المختلفة وفقا ً لتعليمات الطبيب المعالج أو تبعا ً للرزنامة الوطنية للتلقيح لألطفال السليمين.
 .١.٩تقديم خدمات التثقيف الصحي لألفراد واألسرة في المركز حسب الحاجة ،بما ف ي ذل ك تزوي د المس تفيدين بالمعلوم ات
الالزمة حول المشاكل الصحية ،الوقاية ،والعالجات الموصوفة...
 .١.١٠إعداد وحفظ سجالت المرضى وإدخال البيانات ف ي ملف اتھم اإللكتروني ة بطريق ة ص حيحة وكامل ة .تزوي د المرض ى
بالوثائق الالزمة وفقا ً للدواعي الطبية.
 .١.١١تقديم وتنسيق المساعدة لألطباء في المركز )تجھيز العي ادات ،تحض ير المس تقيدين ،ت دوين الفح وص عل ى الملف ات
والتأ ّكد من وجودھا كاملة في ملف المريض ،مساعدة األطباء في اإلجراءات السريرية واإلختب ارات التشخيص ية بم ا
ف ي ذل ك تنفي ذ تخط يط القل ب ،عم ل وتب ديل ض مادات وإزال ة خيط ان قط ب العملي ات ،تركي ب المص ل ،وإعط اء
األكسجين و الفنتولين.
 .١.١٢مراجع ة وتوثي ق نت ائج الفح وص )المخبري ة ،األش عة ،التص وير الصّ وتي (...وإخب ار الطبي ب والم ريض المعن ي
بالنتائج غير الطبيعية عند الحاجة للمتابعة أو إلتخاذ إجراءات فورية.
 .١.١٣إتباع تعليمات األطباء واتخاذ اإلجراءات لنقل الحاالت المحّولة سريعا ً وبالطريقة الصحيحة.
 .١.١٤فحص محتويات عربة الطوارئ في حال وجودھا في المركز والتأكد من وجود األدوي ة والمع دات الالزم ة إلنع اش
القلب والرئتين ومن تاريخ صالحيتھا ،إلخ.
 .١.١٥التأكد من توافر اللوازم والمعدات الالزمة للعيادة ولرعاية المرضى.
 .٢الرد على مكالمات المرضى الھاتفية وتحويلھا إلى األطباء إذا إفتضت الحاجة.
 .٣القيام بواجبات كتابية ) (clericalوطلبات إدارية في المركزعند الحاجة.
 .٤اإللتزام بتثقيف المستفيد وأسرته  /عائلته  /مجتمعه عند الحاجة ،وبالتنسيق مع المرشد االجتماعي الصحي في المركز:
 .٤.١شرح تعليمات األطباء للمرضى )حول الدواء ،الغذاء (...وعند الضرورة كتابة الفحوص المخبرية المطلوبة .تقييم
مدى إستعداد المريض وأسرته  /عائلته وقدرتھم على التعلّم.
 .٤.٢تحديد إحتياجات المريض وأسرته  /عائلته التثقيفية وأھدافھا.
 .٤.٣التأكيد على تعزيز صحة المريض وأسرته  /عائلته وعلى الوقاية من األمرض.
 .٤.٤وضع وتنفيذ خطة تثقيف صحي باستخدام دليل تثقيف المرضى.
 .٤.٥تقييم عملية التثقيف  /التعليم والتعلم.
 .٤.٦توثيق أي تثقيف للمريض وأسرته  /عائلته.
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 .٤.٧تنسيق و  /أو المشاركة مع باقي أفراد الفريق الصحي في تقديم التثقيف الصحي في المركز الصحي والمنازل
والمدارس أوعلى مستوى المجتمع واإلعداد لذلك.
 .٥متابعة خدمات التلقيح
 .٥.١اإلشراف على سلسلة تبريد اللقاحات ،طريقة حفظھا وترتيبھا في البراد ،وصالحيتھا.
 .٥.٢إعطاء اللقاح المناسب للعمر المناسب إستناداً الى الرزنامة الوطنية للتلقيح داخل وخارج المركز أثناء حمالت التلقيح
التي تشمل المدارس ،القرى والبلدات المجاورة للمركز.
 .٥.٣تسجيل األسماء والمعلومات حول األطفال الملقّحين على سجلّ خاص بوزارة الصحة .وإدخال ھذه المعلومات على
البرنامج الممكنن.
 .٥.٤إرشاد وترشيد األھل حول كيفيّة مراقبة الطفل في المنزل وإعطائه األدوية المخفّضة للحرارة مع معلومات حول
غذائه.
 .٥.٥إجراء اإلحصاءات الشھرية المخصّصة للّقاحات وطلب اللقاحات الناقصة حسب حاجة المركز الشھرية.
 .٥.٦إبالغ الممرض المسؤول أو مدير المركز لدى وجود أي عائق في إتمام الشروط السليمة.
 .٥.٧إبالغ وزارة الصحّة عند وجود أي آثار جانبيّة بواسطة اإلستمارة المخ ّ
صصة لھا.
 .٦توفير الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض ) (Patient Center Careمع التركيز على مشكلته الصحية خالل
عملية التمريض:
 .٦.١تقييم وضع المريض من خالل إستخدام تقنيات التقييم التي توافق سن المريض وتركز على مشكلته الصحية.
 .٦.٢إشراك المريض ومن يھتمون به ومقدمي الرعاية الصحية في خطة الرعاية عند االقتضاء.
 .٦.٣تحليل بيانات التقييم والتدخالت التمريضية ،تحديد األولويات وفقا ً إلحتياجات المرضى ،وضع ونص خطة الرعاية،
تنفيذھا وتقييم نتائجھا عند االقتضاء.
 .٦.٤توثيق جميع البيانات ذات الصلة بمشاكل المرضى في السجالت الطبية وفقا ً للمعايير المعتمدة في المركز.
 .٦.٥التعاون مع التخ ّ
صصات األخرى لتسھيل العناية بالمرضى واإلجراءات المتعلقة بھا.
 .٧اإللتزام بالحفاظ على سالمة وراحة العاملين والمستفيدين من المركز والحفاظ على بيئة آمنة للنفس ولآلخرين بالتنسيق
مع مدير المركز.
 .٧.١التقيد بالتعليمات واإلرشادات المتعلقة بالسالمة المھنية العامة وذلك لتأمين الحماية الذاتية وحماية العاملين
والمستفيدين :إجراءات السالمة العامة ،مكافحة العدوى وإجراءاتھا ،الوقاية من الحرائق ومكافحتھا ،التأكد من معرفة
خطة اخالء المركز الصحي في حال نشوب حريق ،وغيرھا ...وتنفيذ التدريب اإللزامي عليھا قبل بدء العمل ودوريا ً.
 .٧.٢اإللتزام بإستعمال أدوات الحماية الشخصية عند القيام بأي مھام يطريقة صحيحة وسليمة.
 .٧.٣التأكد من ّ
أن المعدات واألدوات الطبية محفوظة بحالة جيدة نظيفة ومطھرة أو معقمة ومجھّزة لإلستعمال في كل
وحدات المركز الصحي .يشمل ھذا العمل:
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 .٧.٣.١التحقّق من حسن سير عمل المعدات واألدوات الطبية ومن جھوزيتھا لإلستعمال ،والتبليغ عن أي عيب فيھا
أو شك في أمر جھوزيتھا إلى الممرض المشرف.
 .٧.٣.٢التأكد من صيانة الملزمة والمعدات الطبية بشكل دوري.
 .٧.٣.٣مراقبة ترتيب ونظافة العيادات وغرفة العالج وفقا ً إلجراءات منع انتشار العدوى المقرّ رة.
 .٧.٤التواصل مع عمال النظافة في المركز الصحي عند الضرورة للقيام بواجباتھم ،والتبليغ عن أي تقصير إلى الممرض
المشرف.
 .٧.٥حسن استخدام االجھزة و المعدات الموجودة داخل القسم.
 .٧.٦التأكد من معرفة خطة اخالء المركز الصحي في حال نشوب حريق.
 .٧.٧اإلبالغ عن أي حالة خرق لقواعد الحماية أو أي حادث أو حادث وشيك داخل المركز الصحي للممرض المشرف أو
لمدير المركز.
 .٨اإللتزام بالنظام الداخلي للمركز ،والتقيد بسياسات وإجراءات العمل المقررة داخل المركز بانتظام ،إضافةً إلى:
 .٨.١التقيد بدوام العمل وفقا ً لسياسة المركز.
 .٨.٢تأمين تغطية عمل موظف  /متعاقد في حال الغياب بالتنسيق مع زمالئه من العاملين في المركز.
 .٨.٣التقيّد بالسلوك الحسن ،التواصل اإليجابي الفعّال ،والتعامل بإيجابية مع ضغط العمل...
 .٨.٤اإللتزام بالھدوء و الرصانة في حاالت الضغط.
 .٨.٥حضور إجتماع العاملين بشكل دوري.
 .٩تنمية عالقات العمل الرئيسية والحفاظ على حسن سيرھا:
 .٩.١التواصل والتعاون بفعالية مع جميع العاملين في المركز لتوفير التآزر التفاعلي اإليجابي الضروري لما فيه مصلحة
المستفيدين.
 .٩.٢التقيد بتعليمات الممرض المشرف و/أو مدير المركز والقيام بأي مھام إضافية بناء على توجيھاتھما مثل:
 .٩.٢.١القيام بالزيارات المنزلية لبعض المرضى إن دعت الحاجة لتأدية خدمات تمريضيّة أوّلية.
 .٩.٢.٢التحضير والمشاركة في الزيارات المدرسيّة.
 .١٠العمل على تطوير األداء الذاتي وأداء اآلخرين:
 .١٠.١حضور الحلقات التعليمية والتدريبية التي يدعى إليھا ونذكر منھا على سبيل المثال ال الحصر :برامج التعليم الطبي
المستمر ،دورات تنمية المھارات في أسس وطرق التواصل ،دورات تنمية المھارات في استخدام الكمبيوتر ،إلخ.
 .١١تعزيز أھداف الرعاية الصحية االولية التي يتبناھا المركز )اإلمتثال للسياسات واإلجراءات ،الرعاية الصحية المتمركزة
حول المريض ،تحسين نوعية األداء والخدمات ،...رضى المرضى ،إمتياز الخدمات ،كفاءة الموظفين ،الخ(.
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 .١٢إحترام المرضى وتقديرھم والمحافظة على أخالقيات المھنة بما في ذلك اإللتزام بالسرية المھنية و الخصوصية بكل ما
يتعلّق بشؤون المستفيدين والعاملين.
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ظروف العمل
 .١يتطلّب ھذا العمل الكثير من الجھد البدني بما في ذلك:
 .١.١الوقوف ،المشي ،والجلوس ،وجلوس القرفصاء.
 .١.٢نقل المعدات واللوازم )الطبية( واآلالت.
 .١.٣رفع ،دفع ،سحب ،وحمل اشياء خفيفة إلى متوسطة الوزن.
 .٢يتطلّب اإلستجابة لتغطية دوام الغائبين من زمالئھفي غضون مھلة قصيرة.
 .٣يتطلّب إحتمال التعرّ ض ألمراض معدية ،سوائل جسدية ،مواد سامة ،مستحضرات طبية ،أدوات حادة ،وظروف أخرى
شائعة في بيئة عالجية مماثلة )عيادات ومراكز صحية خارجية(.

.V

المجازات والخبرات المطلوبة قبل بدء العمل
 .١المجازات العلمية والشھادات :ممرض مؤھل حاصل على شھادة جامعية في التمريض بعد دراسة لمدة ثالثة سنوات على
األقل ) ،(BS Nursing, LT Nursing, TS Nursingو يجب أن يكون  /تكون حاصل على:
 .١.١إذن مزاولة مھنة التمريض من وزارة الصحة العامة في لبنان.
 .١.٢منتسب إلى نقابة الممرضين والممرضات في لبنان.
 .٢الخبرة المطلوبة:
 .٢.١خبرة جيدة في أعمال التمريض لمدة  ٣سنوات على األقل .ويف ّ
ضل أن يكون  /تكون لديه خبرة أيضا ً في مراكز
الرعاية الصحية األولية.
 .٣الكفاءات :المعرفة ،المھارات ،القدرات ،و السمات الشخصية:
 .٣.١بشاشة الوجه.
 .٣.٢روح المبادرة.
 .٣.٣قدرات إشرافية.
 .٣.٤مھارات تنظيمية جيدة.
 .٣.٥حسن التعامل مع اآلخرين )المستفيدين والعاملين( ومھارات التواصل بطريقة فعالة ولبقة.
 .٣.٦القدرة على حسن التواصل اللفظي والمكتوب مع جميع األقسام.
 .٣.٧المعرفة الجيدة باألجھزة الطبية المستعملة في المركز.
 .٣.٨خبرة ومھارة في إستعمال المعدات الطبية المستخدمة في مراكز الرعاية الصحية األولية )أجھزة تخطيط القلب،
جھاز مزيل الرجفان القلبي  Defibrillatorفي حال توفّره في المركز.،إلخ(
 .٣.٩مھارات في إستعمال الكمبيوتر )خاصةً في إستعمال الملف الطبي اإللكتروني( ،الطابعة اإللكترونية ،الفاكس ،إلخ.
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 .٤اللغات:
 .٤.١العربية إضافةً إلى اإلنجليزية أو األرمنية.

.VI

التدريبات والخبرات المطلوبة خالل العمل
 .١التعلّم والتطور المستمر لصقل المھارات والخبرات الموجودة و إلكتساب مھارات وخبرات جديدة.
 .٢التدريب :الحد األدنى لمدة  ٢٠ساعة تدريب في السنة.

.VII

المعدات/المالبس الواقية
 .١بحسب قواعد اللباس المقررة للمركز.

أنا الموقّع أدناه أق ّر بأني hطلعت على وصف وظيفتي وفھمت جميع المھام والواجبات المطلوبة مني خالل أدائي لعملي/
وظيفتي.
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