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تعزيز مؤشر توطين التمريض
02 October 2019 14:21:49

Q1  من قبل؟ ادر التمريضاالنضمام لل رت فهل ف 

Total responses : 16
Total skipped :

Q2  اإلرتقاء بخدمات من وجهة نظرك، ما مدى أهمية مهنة التمريض ومدى مساهمتها ف
 الرعاية الصحية؟

Total responses : 14
Total skipped : 2

مهمه جدا .1

مهنة التمريض تساهم بشل فعال ف تعزيز صحة الفرد والمجتمع عن طريق توفير خدمات شاملة ومتميزة ف بيئة صحية .2
 مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج فاعلة محليا ودوليا

مهنة التمريض مهنة جليله ولن يتطلب بمن يلتحق بهذه المهنة ان يأخذ عل عاتقه العمل بضمير وامانه وان يعتبرها واجب .3
 يؤديه بأقتناع وليس مجال للتسب

4. المساعدات الت مهنة التمريض من المهن النبيلة والسامية ولذلك فإن الممرضة يطلق عليها مالك الرحمة مهنة التمريض ه
يقدمها الممرض سواء للمريض أو الشخص السليم لالرتقاء بمستوى حياته.يعود تاريخ التمريض من أيام الرسول عليه الصالة



2

وسلم حت أصبح اآلن الممرض يمثل جزء

 مهنه إنسانيه وخدمه اجتماعيه تقوي الثقه بالنفس .5

أهمية عالية جدا جدا .6

7. المهنة انسانية بالدرجة االول

 مهم .8

جيده ولها دور كبير .9

مهنة نبيلة سامية جدا وركيزة ترتز عل أساسات علمية وخبرات عملية متسبة ميدانيا وثقافة مجتمع بحتة وه العمود .10
الفقري للمؤسسة الصحية ومجتمع صح. 

 تقديم خدمه صحيه ذات جوده عاليه .11

 التمريض محور الرعاية الصحية .12

مهمة جدا .13

من أهم المهن الصحية وتعتبر الرابط بين المريض والطبيب .14

Q3  تحقيق هدف رفع نسب التوطين تساهم ف ار التإذكر لنا بعض المقترحات واألف ،فضال
 ف مهنة التمريض

Total responses : 13
Total skipped : 3

زياده فرص للعمل .1

ان يتم تعيين خريج التمريض فور تخرجهم وليس كما نسمع االن الشاوي ف البث المباشر بتهميش المواطن الخريج .2
 وتعيين من خارج الدولة بعقود خارجية تستهلك ميزانية الدولة

تعزيز جاذبية مهنة التمريض حيث حاليا تقوم ادارة التمريض بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتركيز عل هذا الجانب من ‐ .3
خالل الورشات االكاديمية . كما اقترح ان يتم عمل زيارات للمدارس الثانوية وعرض تجارب مهنة التمريض ومسيرة مهنة
. التمريض من خالل كادر تمريض مواطن

 الدعم المعنوي ودعم المادي .4

إستقطاب خريج الثانوية العامة لدخول المهنة ورفع مميزات المهنة من كل النواح و زيادة التوعية االعالمية المثفة عن .5
أهمية مهنة التمريض
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( تعزيز عمل الممرضة المواطنة ف العمل بتول المناصب ف ادارة االقسام ( توطين جميع المناصب العليا .6

 نبغ ترقيات حيث ان حاصله عل البالريوس وال زلت ف الدرجه الساسه .7

كلية التمريض مجانيه ومعترف بها عالميا .8

اظهار اإلحترام الامل والشامل لمهنة التمريض والتسويق واإلعالن عل مرئ جميع التخصصات والمجتمع بإحترام هذه .9
مجتمعنا ف سها علالمهنةالفضيلة وعدم امتهانها او احتقارها بسبب ثقافات بالد عربية أخرى ال تحترم مهنة التمريض وتع
نرتق الدولة. يجب محاسبتهم ودعمنا ك 

 رفع رواتب التمريض ‐ تخفيض عدد ساعات العمل مساواة الفنين باالداريين .10

 ال يوجد .11

توطين الادر التمريض بشل صحيح بما يضمن العدل و المساواة بين الجميع .12

أعتقد أنه يجب لفت ألنظر بأن التمريض مهنة للرجال كما ه للنساء حيث يجب التركيز عل الجانب وتوعية الشباب .. من .13
 الثانويات وعمل الورشات والزيارة للليات


