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الدور الحيوي للتمريض ف تقديم الرعاية الصحية
02 March 2021 08:07:43

Q1  بالدولة ف ادر التمريضبير الذي يقوم به العلم ومعرفة بالدور الحيوي ال هل أنت عل
 ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؟

Total responses : 600
Total skipped : 3

Q2  تقديم رعاية صحية متميزة للمساهمة ف ادر التمريضاإلنضمام لل رت فهل ف
 للمجتمع؟

Total responses : 597
Total skipped : 6
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Q3  مقترحاتك لتعزيز مهنة التمريض بالدولة كونها مهنة استراتيجية وسند حقيق ما ه
 للوطن ف األزمات الصحية ؟

Total responses : 386
Total skipped : 217

طرح فرص التخصص و طرح اعالنات عن مهمة التمريض االنسانية خاصة عبر المدارس ووسائل التواصل . طرح فيديوهات .1
 يتلم فيها الممرض/ الممرضة عن تجربتهم الفريدة واالنسانبة

الحوافزوالبدالت الت تناسب خطورة هذه المهنة .2

الاعلم .3

 الحوافز ‐ الدورات التدريبية .4

5. Promote or encourage the profession by acknowledgement ,but it could start from the bottom not
from top. nm n

6. https://uohonline.com/

7. we should be in one hand and special for nursing cuz spending 12 hours out side home facing so
many thing and solving problem i wish to increase salary for us at least

 التدريب المستمر لهم .8

9. Support them with rewards like finncial rewards

 االعتناء بالممرضين حت يونو قادرين عل اداء مهمتهم عل اكمل وجه .10

11. j

التعرف عل كل جديد .12
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تشجيع مواطن الدولة من طلبة الثانوية العامة المقبلين عل التخرج لاللتحاق ببرامج التمريض وذلك قد يون عن طريق .13
توفير منح ووظائف مضمونة بعد التخرج

 رفع سقف الرواتب .14

 مهنة التمريض من أهم المهن االستراتيجية , وتزداد أهمية التمريض مع زيادة التوسع ف تقديم الخدمات الصحية .15

دعم الممرضات وعائالتهم خاصة العربيات .16

 الشر المعنوي قبل المادي، رفع الفاءات والعالوات الدورية ، زيادة عدد الدورات المتعلقة بالتمريض .17

18. -

االهتمام بالممرضين و تحسين رواتبهم .19

 زياده الراتب .20

 تثيف الدورات باسعار اقل ومناسبة لتتاح الفرصة لمن يرغب لتقديم الخدمة .21

االهتمام بهم من ناحية االمتيازات لما يقومون به ف اسعاد المرض وترقيتهم وحوافز مادية ف ظل جائحة فيروس كورونا .22
كوفيد 19

 تعزيز وجود تمريض ذات خبرة وكفاءة عاليةومحاولة زيادة وجود كوادر تمريضية عربية .23

تقديم تحفيزات للطالب التمريض وزيادة أجور الممرضيين ، تقديم الشر الخاص للتمريض عن طريق الوسائل االعالم .24
 لتحفيز الطالب لالنظمام لمهنة التمريض

زياده الراتب و المحفزات الوظيفيه .25

تزيد مغريات و مميزات الوظيفه .26

 جعل كل إطار التمريض القديم يعيش باطمئنان حت يقدر ان يقدم افضل ما عنده و عدم التنقيح من قدراته .27

28. نسبة لتطور الممرضات ف القطاع الصح وادر الصحية بصورة كبيرة ودورية لضرورة تلبية الحوجة العاجلة فتدريب ال
. العالم وسهولة انتشارها بين الشعوب

 الرواتب يا حبايبنا وتنويع الجنسيات .29

 يجب دعمهم دئما والوقوف ال جانبهم .30

 فتح باب للمطوعيين لهذه الخدمة االنسانيه الجليه فالدور الذي يلعبه كادر التمريض الحال فوق الممتاز يشروا عليه .31

 أرجوا من اإلعالم تسليط الضوء عل مهنة التمريض بالدولة. و أيضاً يجب دعم هذه المهنة عن طريق الحوافز المادية .32

االهتمام بالادر الوطن ويبدأ بالمدارس من مرحله الثانويه بعممليه تثقيفيه ثم اخذ عينات من الطالب لتاهيلهم بالمهنه .33

34. زيادة الرواتب وتقديم الدعم النفس

التدريب و التأهيل الاف و زيادة الحوافز الماديه و المعنويه .35

 االهتمام بالادر التمريض وجعله مميز بين جميع القطاعات لمساهمتهم الفعاله وكونهم خط الدفاع االول ضد جائحة كورونا .36

ان االمارات مقدمه انجاز هيال وعل مستو العالم اللهم لك الحمد .37
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دعم مهنة التمريض و ازالة الصعوبات الت تعان منها الممرضات ومعالجة مشلة تركهن السرهن ساعات طويلة ف اليوم .38
 وجعلها مهنة مرغوبة ومحببة لدى كافة افراد المجتمع

39. ادر التمريضالمجتمع ورفع رواتب وعالوات ال المستشفيات وزيادةالثقافة الخاصة بالتمريض ف تفعيل دور التمريض ف

40. زيادة رواتب التمريض بما يستحقونة ومقارنتها برواتب هيئة الصحة ابوظب. 

يحتاج ال الدعم الثير و رد اإلعتبار .41

شرا .42

 ‐ زيادة الرواتب ‐ حوافز تشجيعية ‐ بدل خطورة .43

 زيادة الرواتب والعالوات .44

توظيف عدد أكبر من التمريض لتقليل الضعظ الوظيف والنفس عل عليهم ، 2- رفع سقف الرواتب للتمريض لتعديل -1 .45
 اوضاعهم

46. psychiatric support

 رفع سقف الراتب الوظيف للادر التمريض مع المافات التشجيعية الدائمة مع اعطائهم الفرصة للتدريب والتطوير .47

التدريب والتطوير المستمر وخاصة اثناء االزمات .48

استقطاب طلبة الثانوية العامة لدراسة التمريض وذلك بوضع مميزات مثل لرواتب العالية وتقديم الدعم المال للتعليم اثناء .49
.الدراسة.ووضع خطة مدروسة للملتحقين بحيث تضمن لهم التعلم المستمر واالبداع ف العمل

 زيادة الراتب و المميزات لطاقم التمريض .50

التوجد .51

52. والتطبيقات الحديثة عل المجال الطب لدورات تطبيقية بصفة مستمرة لمواكبة المستجدات ف ان يخضع الطاقم التمريض
االجهزة الت توفرها الحومة واالهم من ذلك ان يون الطاقم مواطن او عل االقل عرب الننا دولة عربية مسلمة حيث ان المريض
ال يجد الشخص الذي يشو له ا

53. decrease time of work

.التحفيز والتقدير .54

تطوير مهارات الادر التمريض ودعمهم ف اكمال دراستهم .55

56. وذلك بمنحهم االستقرار ف الرعاية الصحية وسالمة المرض مزيد من االهتمام بهذا الصرح المهم والذي يعتمد عليه كثيرا ف
حياتهم االجتماعية واالسرية ل ينعس عطاءهم السخ لمرضاهم وللجانب الصح ف الدولة

 انها مهنه عظيمه وجباره تحتاج دعم من الدوله وتشجيع من الجهات الحوميه .57

 تشجيع الادر التمريض ومساندتهم كونهم الركيزه االساسية الي منشاة صحية .58

إعادة نشر مدارس التمريض ومعاهدها بجانب كليات العلوم الطبية ف كل إمارة ‐2- إعداد كادر وظيف برواتب -1 .59
وحوافز مالية و إدارية مشجعة‐3- فتح باب الترقيات ‐4-زيادة العالوات الفنية لل فئة‐5- ثبات العالوات الفنية بعد
التقاعد6- نشر الوع المجتمع بإنسانية مهنة ا

 تحفيزهم وتشجيعهم لعمل االفضل دائما .60
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رفع مانة التمريض بالمجتمع بوضع استراتيجيات وحقوق داعمه للتمريض .61

62. support them morally ,psychologically and financially

 فتح المعاهد والدراسه وزيادة الرواتب وزيادة االعداد حت ال يون هناك ظغط وساعات عمل طويله .63

64. اقسام العناية المركزة والقلبية وتدريب عل وخاصة الممرضين ف وميدان برنامج تدريب للممرضين الجدد سواء تعليم
 االجهزة المستخدمة قبل تليفهم بالمهام

65. التحسين من االوضاع الوظيفية و االمتيازات الخاصة بالممرضين و تخفيف العب

ليس لدي اي مقترحات لن رجاء االهتمام بالصناعات الطبية الحيوية وبخاصة الصناعات الدوائية .66

التشجيع و تقدير جهودهم وتضحياتهم الت يتم تقديمها من قبلهم عن طريق االعالم المرئ و المسموع و المافئات المادية .67
لجهودهم المبذولة

 ترقية الطاقم التمريض بترقيات وظيفية ومالية .68

زيادة االحتياطات ضد العدوي .69

 فتح فرص التدريب الادر الصح المساعد وتأهيل الشباب من خالل معاهد للتمريض .70

ادخل منهج اجباري ف المدارس و تعزيز ذلك .71

التشجيع عل امتهان التمريض من خالل إعالنات و قصص مدمجة ضمن المناهج التدريسية لسر الصورة المطية أن .72
اإلناث فقط و أنها ليس مهنة مشرفة للمواطن اإلمارات ر علالتمريض ح 

 .تحقيق المساواة الوظيفية لهم ورفع مستوى الوع المجتمع بدورهم الفعال ف عالج اي مريض .73

 تشجيع الذكور عل االنظمام لنا .74

التوعية المجتمعية لهذه المهنة و صعوباتها و من العاملين فيها رواتب عالية نظرا للمخاطر الت يتعرضون لها و الجهد الذي .75
يقدمونه

 تقديم لهم دعم مادي اكثر .76

 كل ال مشاركين وليس فقط التمريض هم يستاهلون تقدير مال ثابت لوقوفهم بخط الدفاع االول .77

وضع برامج تدريبية مثفة للتعامل مع جميع المستجدات الصحية ف الطب .78

 جان سرتوا الحدود وقت ما انتشر المتحور .79

رفع رواتبها .80

 زيادة الادر التمريض ف المستشفيات الن المرض ف زيادة والمهام التوثيقية ف االنظمة تاخر ف تقديم الخدمة. .81

اقامة حضر تجول ف دوله واجباري اخذ لقاح كورونا .82

صارل اداوم ١٠ سنين ق المجال الطب محد طورنا وال استفدنا ش كونا مواطنين .83

تقليل ساعات العمل وجعلها مرنة اكثر والنظر بجانب ان الثير من الممرضات هم امهات ف نفس الوقت .84

زيادة رواتبهم ليحققوا طموحاتهم فيقدموا اكثر ما يستطيعون بصراحه .85
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 رفع اجورهم وتعزيز وضعهم .86

تعزيز مهنة التمريض من خالل الحمالت التوعية الذي تساهم ف تعزيز مهنة التمريض و اإلفتخار بها و تحفيز البقية .87
لإلنضمام ال هذه المهنة العظيمة

زيادة الرواتب والمافآت للعاملين بهذه المهنة .88

سالمتم بطبيعتم مجتهدين ومانضحم بش كل ش ينصح سويتوه .89

 اعطاء فرصة للخريجين وال يقتصر ع سنين الخبرة .90

 وضع تحفيزات و توفير دورات تدريبية مثفة .91

تشجيع الفتيات عل االنخراط للتمريض لما لهم من دور كبير ف الصحة .92

منحهم مزايا و مميزات مادية و معنوية تتناسب و نسسبة الخطر الواقع عليهم جراء انخراطهم ف هذا المجال .93

94. توفير الداعم النفس 

المشاركه معن .95

دعمهم ب زيادة رواتبهم وتحفيزهم،، و نشر ما يفعلونه من جهد وتضحيات وتعب ال الشعب من خالل وسائل التواصل .96
االجتماع

 توعية اكثر واهتمام .. يعن لترغيب المواطنين فيهاا ارفعوا الراتب .97

 عمل دورات مجانيه مع تحفيظ المشاركين ف الدوره .98

وال شء انا زين انام بس واقوم .99

تقديرهم واحترامهم وتقديم العديد من الميزات لهم .100

السماح لل من يرغب بدراسة التمريض ف األوقات الصباحية والمسائية .101

انا ممرضه واله يحفظ الجميع من كل شر .102

اوال،،، اعطاء كل ذي حق حقه،،،، الادر الطب التابع لوزارة الصحة ال يعامل بعدل كما يعامل باق القطاعات،،، سبيل .103
المثال... الرواتب متدنية للغاية،،، تامين صح معدوم الفائدة وحصلوا عليه فقط بعد جائحة كورونا تقديرا لواجب الجهاد الذي
يقومون به،، فيا حبذا لو تم ا

 فتح باب التسجيل ف الجامعات مجانا للمقيمين .104

ابراز الصورة والقدوة الحسنة امام الجميع .105

 .توفير العقود المالئمة والمافئة للجهود الجبارة المبذولة .106

االهتمام بادر الطب بشل عام من اطباء وفنيين تخدير والعميات الدين يقومون بتصدي لمرظ كورنا اتناء العميات .107
الجراحية بشل مباشر

108. its very nice job very great job

109. increase salary, because very dengrous profission , increse off days, increse courses

110. go ahead
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عمل برنامج تدري لإلناث من فئة الشباب للتدريب عل أساسيات التمريض كخدمة احتياطية ويتخرجون من البرنامج .111
بحصولهم "ليسن تمريض" . حيث هذه الفر ة تساعد عل االستعانة بهم وقت الجائحات واألزمات والوارث ويمن أن تحل
تحدي نقص الوادر البشرية التمريضية ف المنشآت

112. increased salary

زيادة تدريبهم عل كيفية التعامل مع الحاالت والمرض ف جميع المجاالت .113

114. 1- ره خالل المراحل الثانوية لتعريف الطلبه بنوعية المواد التمراحل تعليمية مب ادراج بعض مواد التمريض األساسية ف
Observation and minimum) ستدرس لهم و لتحفيزهم لالنضمام إل هذا المجال. كما أنصح بفتح المجال لتدريب
interaction) فئات طلبة المدارس الراغبين با

مساندتهم معنوياً للتخفيف من الضغط الواقع عليهم و تشجيعهم و النظر إل وضع الممرضات األمهات .115

إعطاء المزيد من األهتمام والحوافز لطاقم التمرض وتشجيع الطالب لإللتحاق بمعاهد وكليات التمريض بالدوله بتقديم .116
 المزيد من الحوافز التشجيعيه لهم

 التركيز عل المواطنات من حملة الثانوية العامة ونشر المعرفة بدور التمريض ف المدارس .117

اعطائهم حقهم بتزويد الرواتب .118

119. encourage the local especially men to join and study nursing

120. Nursing is a good profession. Support it

رواتب اعل مما ه عليه االن .121

تنظيم ساعات العمل للتمريض المواطن باالخص بما يتناسب مع متطلبات الحياة للمواطن االمارات مما يعزز زيادة االقبال .122
عل هذه المهنة. منح التمريض رواتب افضل وحقوقهم بالعالوات الخاصة ك بدل العدوى وغيره من العالوات / يعتبر الراتب
عامل رئيس لتعزيز المهنة. تخصيص لج

 توفير االمتيازات الت تناسب مهنة التمريض مثل الزيادة ف الراتب .123

 الدعم والمساندة بما يتناسب مع عملهم بهدف االرتقاء بالخدمات عل اكمل وجه .124

 الدعم المال و المعنوي .125

تغيير المناوبات من 12 ساعة ال 8 ساعات،،، زيادة رواتب التمريض،،، زيادة الادر التمريض ف المستشفيات،،، تعيين .126
مساعد ممرض فاالقسام الداخليه،،، فتح باب االجازات السنوية واالستقاالت

التشجيع المادي و المعنوى .127

ال يوجد تقدير للوادر الطبيه حت بعد الجائحه من قبل مؤسساتهم. يجب عل الشركات و الجهات الحوميه تقديم الدعم .128
ومالح وادر الطبيه خاصه فل الالمادي و المعنوي ل. 

 زيادة رواتب الممرضين و الممرضات المواطنين و وضع ترقيات .129

 عمل برنامج تدريب مثل الخدمه الوطنيه العسرية .130

رفع االجر الخاص بالادر التمريض ورفع التحفيز المادي .131

كورونا فايروس .132
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كورونا فايروس .133

اقترح االهتمام بتعزيز مهنة التمريض ف الدولة أوال باعادة النظر ف مستوي الرواتب والمستحقات وايجاد بدائل للترغيب .134
 بالعمل ف هذا المجال للمحافظة عل الادر المؤهل وتقليل الهجرة

135. English

ف ظل جائحه كورونا يجب وضع حوافز ماديه للادر و توفير جميع االمانيات الماديه و المعنويه لهم .136

 توفير برنامج تدريب للمتطوعين لدعم الادر التمريض ف الحاالت الطارئة بتقديم بعض الدورات المتخصصه للمتطوعين .137

 عمل مدارس وكليات خاصة بالتمريض .138

 اله يبارك فيهم عل الجهود المبذوله لجميع الادر الطب ف دولة االمارات العربيه المتحده .139

 .تعزيز المزايا والخوافز .140

141. encourage the people for it

 تشجيع من الثانويه العامه لحاجه الدوله لهذه المهنه .142

 التعريف بمهنة التمريض واهمياتها عن طريق السوشيال ميديا أعتبرها من المهن الجليلة .143

زيادة الادر المواطن من خالل تقديم عروض مغرية للممرضين المواطنين والترويج لمهنة التمريض ف المراحل الدراسية .144
.المتأخرة لتحبيب االجيال القادمة للدخول ف هذه المهنة العظيمة

توفير االفضلية للادر الطب و توفير منح مختلفة تناسب جميع ظروف الناس و حثهم عل التطوع مع مافآت ماليه بسيطة .145
ل عملينظرو للمهنه بش ل

بث فرة مهنة التمريض ف المدارس والمعاهد .146

تحسين ظروف عملهم بزيادة أعداد الفرق و زيادة مخصصاتهم الماديــة .147

مزيد من الدعم والمؤازرة من قبل الدولة والمجتمع .148

شر جزيال لم .149

 تشجيعيهم ومدهم بل احيتاجاتهم .150

151. ادر التمريضزيادة رواتب ال

اعطائهم المزيد من المميزات الت تجذبهم تجاه هذه المهنة ( هم مالئة الرحمة ) لهم كل الشر والتقدير .152

التحفيز أهم عامل إلستقطاب األشخاص لمهنة التمريض عن طريق تأمين صح شامل وزيادة الرواتب وضمان استمرارية .153
 العمل ف حال إصابة عمل

التثقيف بدور و أهمية التمريض لطالب المدارس ف المرحة الثانوية و طرح برامج دراسية مع محفزات الستقطابهم .154

155. ان يراع المستشفيات والمراكز الصحية عل وزيادة عدد الممرضات ف ادر التمريضاقترح تقليل عدد ساعات العمل لل
تعيين الممرضات ف محل اقامتهم وقريبا من اماكن سنهم الخاص حت يتحقق لهم االستقرار الوظيف فهم يعانون كثيرا من
طول ساعات العمل و ما يترتب عليه من ضغط

تخفيف الضغط الهائل عل التمريض واسناد المهام الفنية فقط لهم وعدم اعطاءهم مهام ادارية اخرى ترهقهم .عمل تدوير .156
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لممرض مراكز كورونا وجميع العاملين بها مع غيرهم من المراكز االخرى لتخفيف الضغط النفس والجسدي عليهم ف ظل
جائجة كورونا واعطاء جميع العاملين الفرصة

عمل تسهل ف الجامعات التمريضية لعمل ف الدوله والمساعدة .157

158. .lhy

159. ادر التمريضتوفير كل الدعم النفس و المعنوي و المادي و االحترام لل 

تثقيف المجتمع حت يصبح يعط اهمية قصوة لهذه المهنة و القائمين عليها عل ان اساس الطب تمريض .160

161. وبها نحتف ون يوم الممرض العالمي الدولة مثل يوم المعلم العالم تحديد يوم خاص لالحتفال وتقدير الممرضين ف
بانجازاتهم خالل الجائحه ونقدر ونثمن جهودهم المبذولة ف حماية المجتمع

انا ممرضه ...تعزيز مهنه التمريض ان تساوا بين التمريض ف تمريض واخد كل حقوقه واكتر وف تمريض محروم من .162
 هذه الحقوق وهذا ظلم

163. increase numer staff nurse

تشجيع الموطنات عل مهنه التمريض .164

 مراعاة التمريض و تقديرهم بما إنهم يشغلون معظم وقتهم مع المريض .165

166. INCREASE THIER SALARY

البد من وجود حوافز تميز هذه المهنة عن غيرها وتضمن بقائهم فيها نظرا للضغوطات النفسية الل يواجهونها بغض النظر .167
عن جانحة كورونا حت باالوقات االخرى المناوبات وطبيعة المهنة مقارنة بالراتب والحوافز غير كافية

... تقدير خدمات التمريض من كل ممرض افن بعمره ف تقديم خدمة ورعاية تمريضية .168

 تقديرهم وتشجيعهم .169

170. افآت و تقدير جهودهم و الدعم النفسالم 

اتمن ان اكون منهم .171

 زيادة اإلمتيازات للادر اتمريض لتشجيع المواطنين لإلنضمام للمهنة وتثيف الحمالت التوعوية عن أهمية دور التمريض .172

تعديل رواتب المهنه التمريضيه وتغير بعض المسؤولين ذات الطاقه السلبيه وتحسين اسلوب التعامل ومسانده ابناء خط .173
الدفاع االول اثناء عملهم والتعاون مع وزاره لتربيه والتعليم

 الممرضه تونوا عندها خبر ف مجالها .174

 تشجيع الطالب لهذه المهنة + تقدير مهنة التمريض بزيادة رواتبهم .175

تعديل السلم الوظيف ، حصول عل العالوات المتوجبة للادر التمريض ف كرونا ،مساواة راتب التمريض براتب الدكاترة .176
و ساعات العمل المرنة

أقترح عمل دورات متخصصه للادر الصيدالن ‐للمساعده مع التمريض كاعطاء التطعيم وعمل المسحات‐بمثابة .177
ترخيص مؤقت خالل جائحه كورونا

ان يون ف شرح كاف باهميه المهنه من قبل المعنين والمدارس وان اليون ف شروط للمهنه مادام ف خبره ومادام .178
 الشخص يقدر عل العطاء



10

 التقدير والمافئات للمتميزين منهم .179

تقديم وسائل الراحة والدعم .180

ان يتوفر كل سبل الراحة للممرضة بتوفير المسن المناسب و الرتاب المناسبة و االحازة و جدول مناسب ل يتسن لها .181
العمل و تقديم كل ما تستطيع فداء للوطن

الدعم المعنوي والمادي .182

 ترقية مانت الممرض عل الصعيد المهن واالجتماع والمادي , توفير مميزات وتسهيالت مما يرفع من جودة ونمط حياته .183

184. ...

185. س ذلك وخاصة فس عيع أن يتم اإلعتراف بها كمهنة انسانية محترمة موازية للطبيب قوال وفعال ألنه الواقع العمل أتمن
أثقلت كاهل التمريض والمتزايدة ف تحويل جميع المهام اإلدارية والفنية والطبية والت تتجه ال بيئة العمل الغير صحية واللت
الظروف الراهنة وغير مد

 تحسين الرواتب .186

 تشجيع الادر بالمافآت المادية والمعنوية والترقيات .187

188. Nursing care

زيادة عدد الجامعات الت تدرس التمرض / زيادة الحوافز المادية و المعنوية للطاقم التمريض/ االشادة الدائمة و نشر .189
 الوع بأهمية خدمة التمريض و الممرضين

هو اول ش ان يون التمريض مرتاح نفسيا وذلك بوجود تغطية صحية شاملة وسن الئق والتعليم البنائهم .190

تقديم فرص للطالب الذين يريدون امتهان هذه المهنة خاصة الطالب الذين ولدوا عل هذه األرض الطيبه لن لم تسمح لهم .191
 الظروف بإقتناء خالصات القيد

يجب االهتمام بفئة التمريض . مثل االهتمام باالطباء وذلك يتم . عن طريق اعطائهم سن وتذاكر طيران وبعض الميزات .192
الذي ياخذها االطباء .وشراً لقبولم االقتراحات

توفير دعم مادي ومعنوي ومافأت تحفيزية .193

 نظرة المجتمع للوادر التمريضية عل أن تتغير عل ان تون من ضمن الوظائف المتطلبة .194

 ،تشجيع الطلبة لالنظمام إل برامج التمريض .195

196. Encourage them psychologically and financially

زيادة رواتب التمريض + المافأه الماليه فترة الدراسه .197

التخفيف من امتحانات القبول .198

covid_19 التمريض هو خط الدفاع االول ف هذه المعركة لذا يجب تسليحه برماح والدروع للقضاء عل العدو .199

 تقدير المهنه، وضع راتب يدعم تعبهم .200

 تقدير المهنه، وضع راتب يدعم تعبهم .201

ال يوجد .202
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 منحهم حوافز وعالوات ومزايا .203

204. نولوجيا متل روبوتات اهم شالزم استعمال ت 

البد من عمل الفحص ببالش فري لل الادر الطب باالمارات .205

 التحدث عن اهمية التمريض واهميته لدى المجتمع والتشجيع لدراسة التمريض .206

 زيادة باالهتمام وإعطائهم معاشات افضل واستمرارية التوين المستمر وإعطائهم امتيازات جديدة .207

زياده عدد الممرضات وذلك بزياده عدد الجامعات واتاحه الدراسه للمغتربين ممن يريدون عمل ابحاث مثل الماجستير او .208
 الدكتوراه، المساعده ف تأهيل الوادر العربيه مثلها مثل الوادر االجنبيه وفقم اله واعانم

تشجيع دراسة التمريض من المدارس و الجامعات و التنوير باهمية المهنة انسانيا و عمليا .209

 تقديرهم و رفع رواتبهم .210

تشجيع المهنه هذه اعالميا و مجتمعيا و اتمن للمستشفيات يعملوا محاضرات و ندوات و دورات تعلم و تثقف الناس لهذه .211
المهنة العظيمة الن ف بعض المجتمعات و خاصة العربية يقللون شأن مهنة التمريض و انها اقل من مهنة الطبيب و لهذا سبب
 صار عزوف لبعض الطالب ف اإللتحاق

االهتمام بالطلبه المواطنين وتأهيلهم ليونوا اطباء وممريضين الغدا .212

تريم موظف التمريض والتركيز عل الممرضين المبدعين عن طريق عمل مقابالت، توعية المجتمع عن طريق مشاركة .213
 رواد التواصل المثقفين ف تشجيع الشباب

تقليل ساعات العمل مع زيادة المافئات أو الراتب وتعديل الدرجات الوظيفية ( السلم الوظيف) حسب السنوات والسمعة .214
الحسنة واألداء الجيد دون ربطها بتقييم األداء وذلك بشل دوري ومعلن

 زيادة دعم الادر التمريض .215

توفير حياة كريمة ومستقرة للممرض بحيث يعمل دون الحاجة للتفير ف مصدر دخل اخر او توفير سن ليعط كل ما .216
 عنده للمرض والمؤسسة الصحية

217. thanks and appreciation

واله اطلعولنا شهادات اتمام حجر ال النا طالبينها 5 ايام وشركاتنا عم يطالبو فيها وغير هيك ما بيعطو غير 10 ايام فتره .218
عزل واحنا النا 15يوم والشركه رح تخصم علينا وقرار الحومه طلع واحنا مصابين نعمل ايييه؟

استقطاب عمالة وافدة و تسهيل حصولهم عل ترخيص مزاولة مهنة التمريض الصحاب الخبرات الت تزيد عن سنة واحدة .219
مثل اعفائهم من رسوم التسجيل و من االختبار االلزام للجصول عل الترخيص

 اعطاءها اهميتها و مانتها الت تستحقها بتقدير جهودها المبزوله .220

 توظيف عدد من الممرضين .221

عمل محاضرات للطالب عن اهمية مهنة التمريض .222

تثقيف الناس بدورهم ومدى اهميتهم .223

 .الممرضين ما ماخذين حقهم من مان الشغل ومن المجتمع .224

المزيد من التقدير المادي والمعنوي .225
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 نرجو زياده عدد الممرضين المواطنين من دعمهم و تحفيزهم مع التوعيه بمدى اهميه الممرض .226

توطين مهنة التمريض ‐ منح مافآت وبدالت للعاملين ف مجال التمريض .227

ان تاف الجهود للتمريض ماديا ومعنويا وبشل اكثر من الوضع الحال ..ان يون للتمريض المقيم بعد انتهاء خدماته .228
 مميزات مثل الضمان االجتماع والتقاعدي لهم ان يتم دمجهم من الفئات الت سيتم منحهم الجنسية االماراتية

 توظيف عدد اكبرمن الممرضين للمساهمة ف التصدي لهذه الجائحة يدا بيد لتخفيف األعباء والضغوطات عل الممرضيين .229

تقديم مافأه بدل الخطر والعدوى مع اللذين داومو باالتصال المباشر مع المرض كوفيد ومن هم بقسم التطعيم / مع الزياده .230
 عل الراتب األساس كتحفيز لجهودهم

231. increase nursing school in the country, provide scholarship for abroad nursing experience ,
rotation of the nurses in different hospitals across the country

 زياده المحفزات مثل الراتب و االجازات و المافئات و عالوات اخرى .232

زيادة رواتب وزارة الصحة للتمريض خاصة الذين يعملون ف اقسام العناية المركزة .233

 رفع الرواتب والحوافز .234

235. /

أنا من الادر الطب (طبيب أسنان) وبالنسبة للتمريض يجب إعادة النظر حيث أنها مهنة مهمة جداً وحساسة كغيرها من .236
.المهام ويجب التأكد من تدريبهم بشل صحيح ومستمر

237. yes

السالم عليم مهنه التمريض مهنه انسانيه ولن ال احد ياخذ حقه وال حت شرا اقل شء والثير اصيبه بورونا لم يسال .238
عنهم احد لذالك نتمن ان ياخذ حقهم من يعملون ليل نهار والحديث يطول عن معاناتهم ومعاملتهم الغير الئقه من بعض ادارات
التمريض خاصه وشرا

.التشجيع عل االنضمام، وضوح سلم الترقية الوظيفية والمالية .239

 تعزيز المواطنات بهذا المجال كزيادة رواتبهم واعطاءهم فرصة للدراسات العليا .240

ال يوجد .241

االهتمام بهم صحيا ومعنوياوعلما .242

اعطاؤهم مميزات خاصة ووان ال يونوا اقل من االطباء .243

زيادة المدخول الشهري للادر التمريض. يستاهلون .244

ال يوجد .245

تثيف الدورات التدريبية للممرضين .246

ارتفاع الروح المعنويه للممرض التشجيع واالهتمام بهم .247

تاجير أفضل للممرضين .248

ان يتم تمييز التمريض بمخصصات وان ندعمهم ماديا ومعنويا .249

زيادة راتب التمريض لتحقيق السعادة لهم وزيادة اإلنتاجية والعمل بتفان أكثر .250
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مزيد من التدريب واعطاء فرصه لتحضير ماجستير ودكتوراء للتطوير ف مجال التمريض والترغيب للمهنه .251

هو أن يون الممرض يعيش بيئة مريحة وان يحس باالمن واألمان وذلك بتوفير له التغطية الصحية الشاملة والسن الالئق .252
والتعليم الوالدهم

اعطاء تحفيزات للممرضين والممرضات .253

جعل مادة تعليمية لطلبه المدارس تؤهلهم للعمل كتمريض ف حالة الطوارى مثل دورة االسعافات االوليه و خصوصا لطلبه .254
 المرحلة اإلعدادية والثانوية

 رفع الروح المعنوية .255

رفع مستوى الدخل للتمريض .256

 زيادة الراتب والبدالت للادر واعطاء تامين صح افضل .257

 اعطاء مهنة التمريض التقدير الاف من قبل المجتمع .258

تشجيع الدعم المستمر من وازه الصحه ووقايه المجتمع طبقا للمعايير العالميه والحث عل االبتار .259

 اله يقويهم يارب .260

قبول عدد اكبر من الطالب لهذه المهنه النبيله .261

منحهم نفس تشجيع ومزايا األطباء .262

الثير من الادر الطب ال يلقون المعلملة الطيبة من المرض خاصة ف فترة الورونا، يجب توعية أفراد المجتمع وتذكيرهم .263
باهمية الشر واالمتنان، فالجميع يريدون االنتهاء بسرعة والرجوع ال اعمالهم ومنازلهم ولن الوادر الطبية تحت ضغط كبير، وال
يتم تقدير جهودهم، عد

264. رفع سقف تغطية التامين الصح ادر التمريضفئة ا لجميع ال تغيير صفة التعاقد من فئة ب ال 

 مافات وحوافز َوليس فقط التمريض ف جميع العاملين ف المجال الطب ومجال المختبرات الطبيه أيضا .265

 دعم الادر الطب لالستمرار .266

 تريمهم تريم خاص عل مستوي الدوله الدكتور اقص ش نص ساعه الممرض مع المريض 24 ساعه .267

زيادة الرواتب النهم يستاهلون وفخر الوطن وتاج ع الراس .268

 فتح مدارس للمتطوعين للتدريب وتخريج كوادر للعمل حت تخفف عن التمريض .269

توفير الوظائف للخريجات المواطنات .270

تمين المتطوعين من االنضمام لفرق التمريض برواتب مجزية، وفتح الباب لجميع التخصصات لالنضمام، وعدم قصرها .271
عل خريجين التخصصات الطبية

تطوير الادر التمريض العامل ف مجال الرعاية االولية لتقديم افضل خدمة مع مراعاة الخبرات النه الخريجين الجدد .272
ينقصهم الخبرة ومع ذلك هم ف مراكز حساسة بدون خبرة وهذا يقلل من جودة الخدمة

تطوير الادر التمريض العامل ف مجال الرعاية االولية لتقديم افضل خدمة مع مراعاة الخبرات النه الخريجين الجدد .273
ينقصهم الخبرة ومع ذلك هم ف مراكز حساسة بدون خبرة وهذا يقلل من جودة الخدمة
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تطوير الادر التمريض العامل ف مجال الرعاية االولية لتقديم افضل خدمة مع مراعاة الخبرات النه الخريجين الجدد .274
ينقصهم الخبرة ومع ذلك هم ف مراكز حساسة بدون خبرة وهذا يقلل من جودة الخدمة

زيادة كفائة وعدد الموظفين .275

اخبار المرض بالتزام االدب مع الممرضين وليعلموا انتا ف ظل ازمه حقيقيه ويحب عل الجميع التاتف عدا القول انه .276
مؤلم او ال تقم بالمسحه بهذه الطريق الن مسحه واحده خطأ قد تؤدي بحياه الثيرين للخطر

رفع مانتهم وعدم توكيل لهم مهام ليست من مهام التمريض .277

عدم إسناد الخدمات الطبيه إل شركات القطاع الخاص .278

فتح باب التدريب لمهارات تمريضيه أساسيه لل من لديه الرغبه ق التطوع والمساعده خالل الجائحه مثل قياس الضغط .279
والسر تعبئة النماذج للتسهيل عل الممرضه ف اعطاء اللقاح .كمثال

وتمريض العناية icu انا ممرض سودان خبرة ف مجال التمريض العام وتمريض الطواري وتمريض العناية المركزة .280
اتصلت برقم التطوع وكل مره يتم توجيه ال البريد اإللترون انا أرغب فHDU وتمريض العناية الوسيط ال ccu الحرجة
التطوع مع العلم بان متوقف عن العمل منذ عام

زيادة مرتباتهم .281

 زيادة رواتب الادر التمريض لتحفيز المواطنات عل دخول المجال .282

 الصراحه التمرريض و صل مرحله الصفر فالدوله الزم تعدلون و تون ف كليات تمريض فالدوله اكثر .283

اعطاء كل الدعم المعنوي والمادي .284

 تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي و توفير كامل الرعايه الصحيه لهم ف حال تعرضهم للمرض او التعب .285

زيادة ضمانات العمل واالمتيازات .286

اعطاء التمريض جميع حقوقه .287

إنشاء مراكز بحوثيه لألمراض الخطيره والجديده والعمل عل توفير خدمات الامله ل الادر الطب العام والخاص. .288
 وبالتوفيق ان شاء اله وربنا يرفع البالء والوباء من العالم تحيا اإلمارات العربية المتحدة

إنشاء مراكز بحوثيه لألمراض الخطيره والجديده والعمل عل توفير خدمات الامله ل الادر الطب العام والخاص. .289
 وبالتوفيق ان شاء اله وربنا يرفع البالء والوباء من العالم تحيا اإلمارات العربية المتحدة

إنشاء مراكز بحوثيه لألمراض الخطيره والجديده والعمل عل توفير خدمات الامله ل الادر الطب العام والخاص. .290
 وبالتوفيق ان شاء اله وربنا يرفع البالء والوباء من العالم تحيا اإلمارات العربية المتحدة

استمرارية الدورات العمليه لجميع المستويات من التمريض وتدريبهم عل كيفية نمط العالج للمرض المصابين باالمراض .291
المعديه وليس فقط فآت معينه كممرضات االختصاص

تشجيع الشباب المواطنين لدراسة التمريض .292

293. والترفيه زيادة الدعم النفس 

 اعطاء الادر الطب حقه .294

زيادة مرتبهم .295
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 زياده الدخل الشهري والبدالت خاصه بدل العدوى .296

 تحفيزهم ودعمهم ماديا ومعنويا حت وان لم يونوا من تعاملوا مباشرة مع مرض كرونا .297

 تسهيل امتحانات التعديل ليتوفر عدد اكبر من االطباء و الممرضين و زياده االجور وتحفيزهم .298

 زياده رواتبهم واعطاء الممرضه حقها ف البدالت مثل الذكر الن معظم الممرضات هن المعيالت الرئيسيات للبيت ت .299

ارجو ب وضع الحجر المنزل لساعات معينه مرة آخرى لمدة شهر .300

زيادة الدعم المال والمخصصات الخاصة بالساعات االضافية من اجازات وبدالت .301

302. ادر التمريضمن قبل ال تحسين عمليه التواصل مع الزمالء و المرض و نتمن را لجهود الطاقم التمريضش 

303. ان يحميهم من هذى الوباء ويعطيهم الصحة والعافية كل ما نريده منهم انهم يديرون بالهم عل ه سبحانه وتعالأرجو من ال
 انفسهم من هذى الوباء وان يتعاملون مع كبار السن واصحاب الهمم بلطف ورحمة

العمل المستمر عل إعطاء تدريبات او دورات لألشخاص ف جميع المجاالت عل كيفية التعامل ف مهنة التمريض علشان .304
ال قدر اله ف حالة ظهور اي كوارث او أزمات يون لدى الدوله أشخاص مدربون و جاهزون للتدخل و المساعدة و يمن
الحصول عل بطاقات بعد الدورات تسم بطاقة ال

 زياده الرواتب اقامات دايمه جنسيه اماراتيه .305

306. Free education for their children

تعزيز دور ومهنة التمريض، وتشجيع الوادر المواطنة لالنضمام لها. شاكرين جهودكم الجباره ف مافحة جائحة كوفيد .307
١٩

ذياده طاقم التمريض بحيث ان يقل تعب الممرضين وان ياخذو قسط من الراحه هناك الثيرون من الناس يرودون .308
 المساهمه ولن يردون الفرصه فقط واتمن ان نتخلص من هذه االزمه باسرع وقت

 تأهل النفس والمعنوي والمادي وأنهم رسوال األنسانية .309

كلنا نعمل بروح الفريق الواحد ف هذا البلد المعطاء عل اكمل وجه والحمدله ويجب عليم مساوات الادر الطب بعين .310
 االعتبار

 المساندة المعنوية .311

ف كتير من الطلبة يريدون ال دخول لليات التمريض ولنهم اليستطيعون. ساعدهم.. بنت واحدة منهم .312

 زيادة رواتبه و زيادة احترامهم وزيادة إهتمام و زيادة حرص عل تعليمهم ف درجات دراسة و تثقيفهم بالمستجدات .313

تقديم الحوافز لرفع مانه مهنة التمريض و تشجيعهم عل استمال دراساتهم العليا .314

اقترح مساوات الرواتب بين الهيئة والصحة وان ينظر لالداري المساند لادر التمريض فهو ايضا له الحق بمن يتحدث عنهم .315
طارق الرويح . 

 التدريب الجيد .316

نشر معلومات من خالل دورات وورش عمل بل مايخص مهنة التمريض .317

318. Nurses are overworked and underpaid substantially. This needs to change. its terrible.
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319. التدريبات االزمه للطاقم التمريض والمادي ايضا وانتباه ال زيادة الدعم النفس 

 تشجيع .320

 التحفيز المادي والدعاية لمنهه التمريض .321

كل ابطال خط الدفاع االول يستاهلون تريم و هدايا ماصاااارت عل مستوى الدوله واله يستاهلون عيالنا .322

 زيادة الحوافز المالية .323

 تعديل رواتب القطاع الخاص ف هذه المهنه وعدم االستهتار فيهم .324

تحفيز الخريجين الجدد والوادر المواطنة المؤهلة للعمل بمهنة التمريض وتقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع وتلبية .325
احتياجات سوق العمل المتزايدة ف القطاع الصح، مع اإلشارة إل أهمية عملية التدريب والتأهيل الت تنبثق من مسؤولية وطنية
 الستدامة التنمية عبر تطوير

 تشيل فرق طبيه متنقله ف جميع انحاء االمارات لتقديم اللقاح باسرع وقت ممن .326

 تشجيع المواطنات وتعديل سلم الرواتب عل سنوات الخبرة وليش بالشهادات الن التمريض ممارسه وخبرة .327

328. Make the nursing education in the coumntry out of charge and availabe for all Local and non
Local.

329. Staff nurses are the backbone for any facility

330. no need

لجذب الطالب ال مهنة التمريض:1- صرف رواتب للملتحقين بدراسة التمريض اثناء فترة الدراسة.2 رفع رواتب كادر .331
. التمريض

مافآت ماليه .332

 ان يون االستعانه بالادر الطب الخاص واراحه التمريض بين فتره وفتره .333

مهنة إنسانية و ممرضات وزارة الصحة ما قصروا أبد خالل المحنة دوام أكثر من 12 ساعه تاركين أبنائهم مع دراسة عن .334
بعد و كما قاما بالتطوع مختلف اماكن باإلضافة تم قطع اجازت كنت مرافقة ابنت ف العناية فاستجبت رسالة مسؤولت و باشرت
ء ولم نقضنوم كاف لم نحصل عل 

تشجيع الشباب لمتهان هذه المهنة النها تخدم الوطن التقل عن مهنة الخدمة الوطنية واال عن الشرطة .335

 ان ال تقع تحت مسوولية شركات خاصة .336

 تزويدهم المافآت التشجيعية لهم واعطاءهم قسط من الراحة ف كل اسبوع .337

تعزيز الوع االجتماع عن مهنة التمريض .338

 توفير الدعم المادي و المعنوي بشل اكبر .339

 تحفيز الطلبة لإلنضمام لدراسة التمريض .340

 ال يوجد مقترح .341

.زيادة الادر التمريض ف المستشفيات أو تقليل ساعات عمل الممرضات حت يتسن لهم تأدية وظائفهم بشل أجود .342

توظيف بشهادات عليا .343
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 يتم تقديرهن كل بشل مادي ومعنوي ف قنوات التواصل االجتماع بيونون شرف للدوله .344

 زيادة دورات تدريب التمريض واالسعافات االولية الفراد المجتمع .345

االهتمام ب مهنة التمريض اكثر .346
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رفعة البالد وخدمة هذا الوطن ف مثل هذه االزمات والجوائح المفاجئة

التدريب المنتظم والحافز المادي .349

 تشجيع المواطنين لالنخراط بالعمل بهذه المهنه مع مساواتها بالوادر االخرى الطبيه من حيث الرواتب واألهميه .350

 تحفيزها ومافائتهم من الناحية المادية والمعنوية .351

عمل مدينة سنية خاصة بالوادر التمريضية لتعزيز الصحة النفسية لهم والسرهم .352

. رفع معنوياتهم ومافأتهم .353

دعم الوادر الوطنية / تقدير الجهود المبذولة ماديا ومعنويا .354

ساعات عمل مرنة+ رواتب مجزية .355
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مفأت و امتيازات .357
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