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 ـــةــاملقدمــ
تزويد طلبة التمريض يف املساااااااااااااااابملابل الت بيقية  مل ل  ابل ا اب اااااااااااااااة  لقد مت اعداد هذا الكتيب بغرض

  النظمة والق انني ا اب ة  ملهنة لتضمن سال ة وكفابية الت بيق املهين السليم.
عضااااااا  هي ة  ان الت بيق ال ملي يت لب القيابم  لتدريب يف   املع تدريبية خمتلفة ويك ن ذلك  شااااااارا        

 .والتقييمتدريسية و شر  تدريب خمتصني يف جمابل الت ليم 

 

 الرؤية
 .حن  كليه  نابفسه يف جمابل ت ليم التمريض والبحث ال لمي وخد ة اجملتمع

 

 رسالة الكلية
ت ظيف امل ابيري االكابدميية وضمابن اجل ده عند ت بيق اسابليب الت ليم والت لم احلديثه لرفد س ق ال مل مبمرضني 

ذوي كفابايل  هنية وملابدرين على القيابده والرايده واالبداع وذلك  ن خالل التخ يط السليم والشراكة  ع 
 املؤسسابل احمللية والدولية الرائدة يف جمابل البحث ال لمي والتنميه املستدا ه يف اجملتمع.

 

 غاايت الكلية 
 فق  ع رؤية الكليه ورسابلتهاب ومليمهاب. راج ة ا  ه التنفيذيه للخ ه االسرتاتيجيه بشكل دوري مباب يت ا .1

 .مابن نزاهة وشفابفية وفابعلية ملرارال جمابلس احلابكمية يف الكليةض  .2

استحداث برا ج  تخصصة يف جمابل التمريض والت  ير املستمر للخ ط الدراسية واعتمابد أسابليب  .3
 ت ليم وت لم حديثة حبيث تت اءم  ع  ت لبابل س ق ال مل.

يقي ضمن األول ايل ال طنية و ت  يابل اجمللس التمريضي االردين والرتكيز تشجيع البحث ال لمي الت ب .4
 على اإلبداع والرايدة واإلبتكابر.

 ت ظيف املصابدر املابلية واملابدية وأتهيل الك ادر البشرية وت جيههاب حن  األنش ة يف الكلية .5

 ق ال مل وتف يل التحسني املستمر للخد ابل ال البية ورفع  ست ى التنابفس ال ظيفي لل لبة يف س .6
 آليابل الت ا ل  ع ال لبة ا رجيني.

ت زيز دور الكلية يف املسؤولية اجملتم ية يف جمابل الصحة لف ابل اجملتمع املختلفه  ملشابركة  ع املؤسسابل  .7
 ذال ال المله حملياب ودولياب مماب يسهم يف التنمية املستدا ة.

 قد ة يف التصنيفابل احمللية والدولية.الس ي للحص ل على شهابدال ضمابن اجل دة وحتقيق  راكز  ت .8

 الكليةقييم 
 النتمابء ال طينا .1

 لت لم املستمرا .2

 ال دالة يف التقييم .3

 االخالص والنزاهه .4

 الرايدة واالبتكابر .5

 ال مل اجلمابعي  .6
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 الزي الرمسي

بشاااااكل يليق مبهنة التمريض  أن يظهر على طابلب التمريض الذي يت اب ل  ع املرضاااااى والفريق الصاااااحي جيب    
 ن حيث النظابفة ال اب ة والرتتيب الشخصي وينسجم  ع اال  ل اليت تض هاب كلية التمريض هبذا ا ص ص. ان 

 .املظهر الشخصي الغري  رتب والتصر  الغري الئق ي كسابن   رة سلبية للمريض وعابئلته عن املمرض 
 

 التدريسية يف كلية التمريض :ة جيب أن يتبعها كل أعضاء اهليئة إرشادات عام
 :الرمسي الــزي -أ

وترتدي   إلضااااااااابفه ا  املري ل االبيض أساااااااا د أو كحلي( scrubبدلة عمليابل ) يرتدي ال لبة الذك ر     
أساااااااااااااا د أو كحلي  (scrubبادلاة عملياابل )أو لبس  الكااب ال بقصاااااااااااااااابل خمتلفاة ال اابلباابل الزي  االبيض 

جيب أن ي فر هلم الراحة وسه لة احلركة. و حبيث يك ن  ظهر ال لبة الئقابً  هنيابً  إلضابفه ا  املري ل االبيض 
هذا الزي يف ا ابكن  ارتداءا ابص  لتدريب ال ملي ويساااااااااتث   على الزي ظابهراً يك ن شااااااااا ابر جاب  ة الزيت نة 

سمح لل لبة يحيث  ،وملسم االطفابل ، حة اجملتمع ،املسابم اال راض النفسية ، ثل الزايرال املنااااااااازلية ت ددة 
االعتيابدية شااااااااااااااري ة أن يك ن القمين أبيض واحلذاء نظيف  ع  راعابة ارتداء املري ل االبيض ف ق املالبس 

 .دوال الزينة واجمل هرالأإرتداء عدم 

 :االسم  بطاقة  -ب

السااااااااااااانة  ،سااااااااااااام ال ابلب أو ال ابلبةإعليهاب  (name tag)وضاااااااااااااع  ب ابملة ال ابلبه ال ابلب/جيب على 
على الزي الذي  يضااااا هاب سااااام جاب  ة الزيت نة األردنية وجيب أن )الدراساااااية( اليت يلتحق هباب وإدميية كاباأل

 .ابه سؤولية شراء طيلة سابعابل الدوام وتك ن عليهيرتديه 
 :والعطور واالكسسوار احللي -ج

أو الب ابملة ال بية اليت حتت ي التشاااخين، خابمت ، ب ابملة االسااام ابعة يد،إرتداء سااايسااامح لل ابلب/ال ابلبة 
يفضااال عدم اساااتخدام و الغري ضااارورية اإلكساااسااا ارال  وال يسااامح  رتداء الزواج وحلق  اااغري لل ابلبابل،

  .يشمل  سابحيق ب د احلالملة ذال الرائحة النفابذةوذلك مل ية ال   ر او  سابحيق ذال رائحة 
 احلذاء : -د

يك ن احلذاء ان جيب و (  تآكلويف حابلة جيدة )غري ممزق أو  ابً نظيفالل ن،  يك ن احلذاء أس د أو أبيض 
 سم. 3أال يزيد إرتفابع ك ب احلذاء عن  وحبيثأ اببع وك ب القدم،  ويغ ي الن ع املقف ل  ن
 يسمح فقط  جل ارب البيضابء أو الس داء أو ذال الل ن اللحمي. -

 :الشعر واألظافر -ه

أ اب لل ابلبابل . الكتفني اًل علىيرفع الشاااا ر ال  يل وعدم تركه  ساااادجيب ان يك ن الشاااا ر نظيفابً  رتبابً وان  
ا اب  لنسااااااابة لالظابفر فيجب ملصاااااااهاب عند  ابية اال ااااااابع  بيض الل نغ ابء الرأس أب ان يك ن فيجاحملجبابل 

 ا اب ال لبة الذك ر فيجب حلق الذملن او هتذيبهاب يف حابلة اطالق اللحية. .وعدم طالءهاب ب الء االظابفر
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 احلضور والغياب
 سااااااااااااااؤوليااة لناادوال التااابب ااة للتاادريااب ال ملي ويتحماال ال ااابلااب ال ملي واجيااب على ال لبااة حضاااااااااااااا ر التاادريااب 

 .حرم اجلاب  ةوإ  امل ا الل ا    ملع التدريب  ستثنابء ب ض االحيابن اليت ت فر فيهاب اجلاب  ة وسيلة التنقل  ن 
ابن نع ال ااابلااب  ن الت جااه إ   كااة واملمرض يف آن واحااد.ولااذلااك مي لبااإن  ن واجااب كليااة التمريض  ااابيااة ال

 التدريب ال ملي يف احلابالل التابلية:
  حلمابية املريض  ن ال دوىوذلك املرض  -
 دم التحضري للتدريب ال ملي.ع -

 عدم إرتداء الزي الرمسي لل ملي. -

 عدم اإلهتمابم  ملظهر والنظابفة الشخصية. -

 . لنسبة لل ابلب أو املريضاملمابرسابل غري اآل نة  -
 :ابلنسبة للغياب قواعد وشروط اجلامعة

ال ملي س اء كابن هذا الغيابب ب ذر رمسي او بغريه ف لى ال ابلب التأكد  ن يف حابلة التغيب عن الدوام  -
على يؤثر  فاا ن ذلااك نااه يف حااابلااة التغيااب بغري عااذر رمسيعلماااًب أ %15نساااااااااااااابااة الغيااابب عن التتجااابو  

ميثل ن اجلاب  ة نسااابة غيابب لل لبة الذين % 20يسااامح ب  .احتساااابب عال ابل ال ابلب النهابئية للمابدة
 نشابطابل. ن يف أو األرد

اايم   ن الدوام الرمسي للجاب  ه  ن اتريخ الغيابب اذا  3  عد تسليم ال ذر للغيابب ا : ان ال يزيد عن  -
 اايم اذا كابن  ن خابرج اجلاب  ه. 10كابن  ن ملبل طبيب املركز الصحي  جلاب  ه وا  

 :األعذار املقبولة للطالب تكون كاآليت -

  املرض جيب ان يك ن ال ذر ال يب  دع  ابً بتقرير طيب و  ملع  ن ملبل طبيب املركز الصااااحي يف يف حابلة
 .ذلك خالل ثالثة أايم  ن انتهابء ال ذر ال يبجلاب  ة و ا
  احلابده يف حابالل األ  ابل األسرية وا يف حابلة وفابة ملريب  ن الدرجة االو. 

  ملب ل ال ذردة ليقرر ملب ل أو عدم   درس املاب يف حابالل األعذار األخرى يرجع ال ابلب إ . 

  ،يك ن  لنسااابة للتدريب ال ملي كن التدريب ال ملي التأخري يف ال  ااا ل إ  أ اب او الغيابب بدون أعذار
 كابآليت:حساببه  

  الغيابب. لذاكال ملي  تقييم االداءي م واحد غيابب حيسب  فر يف 

   التأخري ي ترب غيابب ي م دمليقة فابن هذا  15يف حابلة التأخر عن ال  ااااا ل ملدة تتجابو
 لل ابلب.

 .حيتسب غيابب ي م كاب ل يف حابل أتخر ال ابلب ثالث  رال 
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  حيرم ال ابلب  ن تقدمي اال تحابن  %15يف حابلة جتابو  نساابة الغيابب بغري عذر بنساابة
 النهابئي وت  ى عال ة  فرا لتلك املابدة.

 

 كلية التمريضتدريب يف خمتربات  ال
تنسااااااااااااايق   اعيد  ساااااااااااااؤولية جلاب  ة يك ن على ال لبة داخل ايف حابلة التدريب ال ملي يف خمتربال التمريض      

االسااااااااااااتفابده  ن التدريب ال ملي خابرج سااااااااااااابعابل التدريب الرمسية  ع  درس او  شاااااااااااار  التدريب ال ملي و ع 
 حسب ت فر سابعابل التدريب يف جدول املخترب.ذلك  سؤولة املخترب و 

 :التدريب يف املخترباتشروط قواعد و  -أ
 .مينع تنابول ال  ابم والشراب والتدخني و ضغ اللبابن 
 .جيب إتبابع اإلرشابدال والت جيهابل ا اب ة  ملخترب 

  اآلخرين يف املخترب.ا عابج ال لبة يراعى عدم 

 ادوال املخترب إال إبذن  سبق  ن  شر  املخترب. مينع اخراج اي  ن 

 ا ابكنهاب املخصصة واعابدهتاب اليهاب عند االنتهابء  ن است مابهلاب. يراعى حفظ ادوال و  دال املخترب يف 

  املخترب يف كيفية إدارة األجهزة وامل دال املختلفة يف املخترب.  شر جيب إستشابرة 

  ئب، احلابجيابل، املفابتيح الشاااااااااااااخصاااااااااااااية )احلقاب ممتلكابتهولية كاب لة عن ي ترب ال ابلب  ساااااااااااااؤول  ساااااااااااااؤ
 الشخصية(

 :اتاملخترب من عارة اإل  -ب

 التابلية: وفقابً للشروطإست ابرة أدوال املخترب تتم 
 أن تك ن االست ابرة هبد  ال ملية الت ليمية فقط. 
 املخترب والت مليع عليهابإستمابرة   تمدة  ن  لىءأن يق م ال ابلب مب. 

  ي م االرجابع احملدد ويف حابلة ختلفة عن ذلك خيضااع ال ابلب للمسااابءلة ت ابد األدوال املساات ابرة يف نفس
 .القابن نية

  او تت  ل وحسب ملرار اللجنة املكلفة  ملسابءلة عن أي أدوال تفقد  سؤوالً ال ابلب ي ترب. 
 

 الصحية اخلدماتداخل اماكن  تعاملال
أو املمرض  ال ملي درس  رعابيته  ن  ه نجيب ان حيصاااال ال ابلب على   ل  ابل خاب ااااة  ملريض امل ل ب      

لتدريب ملبل  غابدرة  كابن او  للمريضال ملية اآل نة  ال ملية املمابرسااااابللضاااامابن الذي ي مل   ه وذلك  املسااااؤول
 :ا  كل  نال ملي جيب على ال ابلب تقدمي تقرير يشرح فيه الرعابية التمريضية اليت ملد هاب للمريض 

 .عض  الكابدر التمريضي واملشر  على املريض  بابشرة -1
 .القسميف  التمريضيةرضه/ املمرض املسؤول عن تنسيق الرعابية مامل -2

 جاب  ة الزيت نة.يف عض  هي ة التدريس املسؤول عن ال ابلب  ن كلية التمريض   -3
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 املعايري االخالقية
 

 :أن يتبع ما يليمكان التدريب العملي يف  الطالب/ الطالبة على 
ال ضااااااااااااااع االجتمابعي  اجلنس، الداينة،، ال رقالرعابية التمريضااااااااااااااية للمريض بغض النظر عن  ميتقد -1

 .او ال ضع الصحي للمريضوالثقابيف واالملتصابدي 
او  امل افقةب ني االعتبابر حقه يف ا ص  ية او اً خذآ هتاحملابفظة على اسرار املريض واحرتام خص  ي -2

  اال تنابع عن ال الج املقدم له.

 ي.واملراكز اليت يتم فيهاب التدريب ال مل تبابع مل انني ومل اعد ونظم املستشفيابلا -3

 .للقيابم هباب عد ال ابلب او ال ابلبة اداء ال مليابل التمريضية اليت أ   -4

 ال الملة بني ال ابلب/ال ابلبة واملريض جيب ان ال تت دى حدود ال الملة ال الجية املهنية. -5
 
 

 ياتوكــــالسل
غيابب اال ابنة جيب ان يتحلى ال ابلب بصاااااااافة اال ابنة والثقة ساااااااا اء تلك املكت بة او الشااااااااف ية ويف حابلة : االمانة

يت رض ال ابلب لل ق بة  ثل الرسااااا ب يف املابدة او الغابء تساااااجيله للفصااااال الذي ه   ساااااجل فيه والفصااااال الذي 
 .يليه
 

واملساام عة اساا اء تلك املكت بة امل ل  ابل الشااخصااية وا اب ااة  ملريض  على ال ابلب احملابفظة على ساارية: الســرية
حلابلته فيجب . ا اب امل ب عابل ا اب اااااااااة  ملريض ال ابلب  ن الكليةاو امللح ظة ويف حابل جتابو  ذلك يتم فصااااااااال 

 ا  اي شخن اخر خابرج الفريق الصحي. عدم نقلهاب
 

على ال ابلب ت ملع  سؤولية اآلداء اآل ن واليت ت ضح له  ن خالل وسيلة التقييم ا اب ة  ملسابق : داء اآلمناآل
 .حسب ت جيهابل الكلية هبذا ا ص صذلك  بة و ويف حابلة فشله يف حتقيق سال ة املريض فابنه خيضع لل ق
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 ةسالمة الطلب
 ،( عند التحابمله بكلية يةبرا ، اش ة  در  ب ل، جيب على ال ابلب ان يق م  لكشف ال يب الكاب ل )دم

  ن اال راض امل دية حسب احلابجة. هالتمريض والتابكد  ن خل  
  الكبااد ال  ئي وعليااه اظهااابر اثبااابل اخااذ امل   م جيااب على ال ااابلااب أخااذ )ثالث جرعااابل(  ن     م

كل  ابدة عملية ملبل بداية التدريب ال ملي وايخذ  نهاب  ااااااا رة حتفظ مبلفه ا ابص  ملابدة   ا ابم  ساااااااؤول 
و يقبل  ن ال ابلب تقرير األجسااابم املضااابده يف حابل ت ذر ال ابلب  ن احلصاا ل على نسااخه   .الدراسااية

  ن اثبابل امل   م. 
 الكباادي ال  ئي "ب"  تكلفااة  صاااااااااااااااال االلتهااابب كجزء  ندينااابر اردين   12دفع  بلغ بااال ااابلااب  يق م

 ت فر يف املركز الصحي جلاب  ة الزيت نة.وامل

  واتبااابع ال اادوى  نقاال يفااللتزام  مل ااابيري الاادوليااة واالحتيااابطااابل ا اااب ااااااااااااااااة  لتحكم مجيع ال لبااة على
، الساااا ائل اليت خترج  ن جساااام ا  الدم ضانتقابل ال دوى خاب ااااة يف حابل الت ر الت ليمابل ا اب ااااة مبنع 

وكذلك  )الل ابب، س ائل املهبل، املين، الب ل، سابئل النخابع الش كي، الربوتينابل، س ائل اخرى( ريضامل
 على ال دوى. بابعثهالنسجة اال

 ( غ ابء القفاب ال ال بية، على ال لبة يف  كابن التدريب ال ملي اساااااااات مابل ادوال واملية  ن ال دوى  ثل
 ىتؤد  التمريضااااااااااااااية اليت يت ملع ان  جراءالحسااااااااااااااب ن ع االو  (املراييلألنف ال املي، أغ ية احلذاء، الفم ا

 وى  ن املريض.دللمريض وحسب كيفية نقل ال 

  جيب التخلن  ن االدوال احلابده يف  ااااااااندوق خمصاااااااان هلذا الغرض ا اب  لنساااااااابة للحقن فيجب عدم
 ع احلرص على عدم ا تالء هذا الصندوق ف ق  اعابدة الغ ابء عليهاب وت ضع يف  ندوق االدوال احلابده

 .س ته ال بي ية

  للمدرب حبيث يرفق مبلف ال ابلب.  19على مجيع ال لبه تسليم اثبابل ت  يم ك فيد 

 االدوات احلادة حسب ما يليديق صنا جيب ان تكون: 

 لالست مابل  ت فرة  -
 و ابن ة للتسرب.  ضم نة االحكابم  -

  ضم نة الغلق  -

 .حتذير    رهتاب اشابرةي ضع عليهاب   -

 حجمهاب. 3/4 نتخلن  نهاب عند اال تالء -

اثنية  15 سااااتخدام الصااااابب ن واملابء اجلابري وملدة  اجراء متريضاااايجيب غساااال االيدي ملبل وب د كل  -1
 .سل االيدي ابدا  داء القفازات ال يعين عدم ضرورة غان ارت. دوىال  نقل ملنععلى األملل 
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 ناااابء دواملل ااادوى اث  ع احتماااابلياااة الت رضوخزة ابرة  اويت رض حلاااابدث جرح  على ال اااابلاااب الاااذي -2
 تقريرمن ذج  ت ب اااةعن طريق  عن احلاااابدثيبلغ  ان يف  كاااابن التااادرياااب ال مليو التااادرياااب ال ملي 

 هفيهاب احلابدث وتدوناليت يدرسااااهاب ال ابلب  تت فر عند  درس املابدة ال ملية اليتو  املخصااااصااااةاحل ادث 
حيب على .كذلك ملساااتشااافى ت ب ة التقابرير الال  ة وا اب اااة  ابفة إ  إلضااا لتقدميهاب للمتابب ة ال بية

 . حلابدثةكلية التمريض ف راً عمابدة  عض  هي ة التدريس إبالغ 
 

 منةالغري آ العمليةاملمارسات 
  الء ال مل، او و  ن املرضااااااى،  وي رض االخرينال ابلب  يق م بهآ ن ه  الساااااال ك الذي ان الساااااال ك الغري      

ال ابلب  ن  اب ابديف هذه احلابلة يتم عدم االهتمابم بت رضااااااااااهم للخ ر.  ع   الء الدراسااااااااااة ا  اال اااااااااااببة    ر 
او ان ي  ى فر اااااااه تدريب بديلة يف املخترب وحتتفظ املؤساااااااساااااااابل الصاااااااحية حبق ا ابء  ورسااااااا بهالتدريب ال ملي 

 .استخدام خد ابهتاب  ن ملبل اي طابلب يف حابلة فشل حتقيق الن عية امل ل بة  ن الرعابية الصحية
 

 الغري آمنة: العمليةامثلة لبعض املمارسات 
 ال : ــــمث

املقرر ملبل البدء  ال ملي جراءوكذلك عدم التحضري لالاالمهابل يف وضع ج انب ح اجز السرير للمريض  -
 يف الرعابية التمريضية للمريض.

 .هتديد سال ة املريض النفسية -

ال ملابية  ن ال دوى ووسااابئل هتديد سااال ة املريض  ن حيث اال اااببة  ل دوى  ثل عدم اسااتخدام طرق  -
 .م الكابفية وال زل الضروريةالت قي

ال اجبة ملبل اع ابء الدواء ك دم اتبابع النقابط السااااااااااااااته الصااااااااااااااحيحة و   الكيميابئي للمريضهتديد األ ابن  -
 .و راملبة الس ائل ال ريدية و اب يتبع  ن اجراءال متريضية يف  الحظة ذلكللمريض 

خ  رهتاب عند  وذلك ب دم  الحظة ت رض املريض ملخابطر احلرارة ال ابلية والسااااااااااااخ نةاملريض  ابن أهتديد  -
 املريض.

 بيق ال ملية التمريضااااااااااااااية وذلك ب دم القيابم  لتقييم واملالحظة واالبالغ عن عدم الكفابية والدملة يف ت -
 .احلرجة للمرضى عند الضرورة لذلكاحلابلة 

 .خمابلفة املبابدئ او االهدا  الت ليمية واليت سبق وان اتقنهاب ال ابلب يف ت بيق املهابرال التمريضية -

االساااات ابنه ممن هم اكثر خربه يف   املف دون اسااااتشااااابرة املسااااؤول يف حابلة تساااات جب   سااااتقلاختابذ ملرار  -
 .هتدد  بابدئ السال ة  ال اب ة

 أي وملابئع أخرى هتدد أو خترق   ابيري السال ة واأل ابن. -
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 السلوكيات املهنية والغري مهنية

 يتحابشى السل كيابل الغري الئقة  هنياب.أن  جيب ان ي كس ال ابلب سل كيابل  هنية و     
 

 السلوك املهين: 
 .ال ملياملختربال والدوام  ،روس النظريةاالنتظابم يف الدوام حبض ر الد -1

 االهتمابم بت بيق االهدا  الت ليمية للمسابق. -2
ابالغ عضاااااااااااااا  هي ة التدريس عن احتمابلية الغيابب عن الدوام ال ملي ويسااااااااااااااتث  يف ذلك حابالل  -3

 .حيث يبلغ اي شخن  سؤول الغيابب ال ابرئه

 .كابدميية وا لق الرفيع متابشيابً  ع  يثابق اجلاب  ة االكابدميياحملابفظة على ا  ل اال ابنة اال  -4

 .، اال ابنة، ا لق اجليد واملسؤوليةعن النضجي رب  سل كابال ابلب  ي كس -5
 

 السلوكيات الغري مهنية )املنافية للمهنة(
 :ات التاليةيحيذر على الطالب السلوك

 .امهابل الزي الرمسي او النظابفة الشخصية -1
 .ال ملت و راعابةاالنتظابم عدم  -2

 .(انبية)است مابل ألفابظ  است مابل لغة غري الئقة  ل ابلب اجلاب  ي -3

 اعضابء الفريق الصحي . والز الء واعضابء اهلي ة التدريسية و املرضى ع  الئقالت اب ل الغري  -4

 .شرب الكح لو  است مابل امل اد الساب ة -5

 .اسابءة است مابل امل اد املخدره والبابعثه على االد ابن -6

بدون عذر عن ا ابكن التادريب ال ملي والنادوال واللقاابءال ال لمياة ا اب اااااااااااااااة  لتادرياب  التغياب -7
 ال ملي.
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 سياسات تتعلق إبدمان الطالب

انه ملن ال بي ي ان يقدم ال لبة الرعابية التمريضااااااية بكفابية وشااااااكل آ ن وب يداً عن  ف  ل االدوية والكح ل      
ابالغ املدرس املسؤول عنه  بابشرة اذا كابن يتنابول اي ادوية تؤثر يف سال ة ادائه وهلذا فابن على ال ابلب  سؤولية 

 .وكفابيته هبد   ابية املرضى وال لبة واملدرسني
 جيب جتنب االفعال التالية:

 .وذلك حتت أتثري ال قابملري او الكح لالض يف  ال ملياالداء  -1
 .ابملري او الكح لئحة ال قحبيث يشتم  ن ال ابلب راالت اجد يف   ملع التدريب ال ملي  -2

  م نابل اهلل سة واملنش ابل وامل حياب ة امل اد الكيمابوية الغري  شروعة وعقابملري -3

 .او اثنابء الدوام ال مليالتدريب ملبل الذهابب ا  ا ابكن  املد نة امل اد الساب ة هذه است مابل -4

او  ن االدوية املخصاااااااصاااااااة للمريض  ادوية  ن ا ابكن التدريب ال ملي أواي   اد خمدرة  اسااااااات مابل -5
 .الي سبب كابن

 

 وادث يف اماكن التدريب العملياحلالتبليغ عن سياسة 
 :فـــالتعري
احد  ،كن ان تشااااااامل املريضميحتدث خابرج النمط االعتيابدي للرعابية الصاااااااحية للمريض و احلابدثة هي وامل ة      

الزائر للمساااااااااتشااااااااافى او مجيع  ن ذكر كماب وملد تشااااااااامل االدوال واالجهزة  ،ال ابلب ،اعضاااااااااابء الفريق الصاااااااااحي
 . وا د ابل والربا ج يف املؤسسة الصحية.

 هو:فدف ــــاهلاما 
للتمكن  ن الت ر  عليهاااب  اثنااابء تادرياب ال لبااة مل رفاة ن عيتهاااب وتكرارهااب اليت حتادث ت ثيق احل ادث -1

 .وحتليلهاب واختابذ االجراءال الال  ة ملنع حدوثهاب

 ت فري سجالل لالح ال القضابئية. -2
اداه تسااااااااااابعد اهلي ة التدريسااااااااااية يف اجيابد والت ر  على الثغرال يف التدريب ال ملي والتخ يط  ت فري -3

 .ال الحهاب يف بران ج التمريض

 :التعليمات واالرشادات اخلاصة بتقرير احلوادث
    ن ملبل كلية التمريض وامل تمدجيب ت ب ة امل ل  ابل ا اب ة  حل ادث على النم ذج ا ابص  -1
 .يتم الت ثيق بشكل   ض عي وحيت ى على احلقابئق فقط -2
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جيب ت ب ة النم ذج  ن ملبل الشاااخن امل ين  بابشااارة او املت اجد اثنابء حصااا ل احلابدث  ثل ال ابلب  -3
او عضااا  هي ة التدريس ويف حابلة وج د  شااار  خابرجي فابنه جيب ابالغ عضااا  هي ة التدريس عن 

 احلابدثه.

 .التقابرير بسرية ومينع استنسابخهاب او ت  ي هاب على اآلخرينت اب ل هذه  -4
 جامعة الزيتونة االردنية 

 كلية التمريض

 
 ر حادثهــارة تقريــاستم

  وملت واتريخ احلابدث  ورملمهاباسم املابدة 
 
  اسم ال ابلب

  عض  هي ة التدريساسم 
  اسم املشر 
  ان وجد / شر  ال مل

  الصحية املؤسسة 
  احلابدثه كابن 

  تشخين املريض ملبل ومل ع احلابدثه
 

 آخر  عض  هي ة التدريس  الزائر  ال ابلب  املريض 
 
   ن ملبل املؤسسة الصحية النم ذج  رملم الكتابب

 
 ابعن ا  احلابدثةاسم  هذه احلابدثه

   اكتشفت ب اس ة
   ش هدل ب اس ة

   بلغت ا  
 اخلاصة ابملريضاحلوادث 

 واعي  احلابلة ال قلية ملبل ال ملية  حابلة املريض
 ش ش   ب د ال ملية 
 ش ش جداً    حابده 
 خمدر  ة ز ن 
 غري ذلك   
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 حمدودةغري   القدرال احلركية
 حبابجة للمسابعدة 
 حيتابج  سابعده للذهابب ا  احلمابم 
 يلزم السرير  
 غري ذلك )حدد( 

 وصف احلادثة
 سق ط  ن ع احلابدثة

 خ أ دوائي 
 خ أ اع ابء احلقن ال ريديه 
 ا اببة  ريض آخر )حدد( 
 غري ذلك 

 
 اثنابء النقل  اثنابء السري  سق ط فقط

 السرير يف  اثنابء ال مل   
 يف احلمابم  اثنابء اجلل س 

 
 ال  ن م  السرير يف وضع  نخفض احلابلة اجلسمابنية 

 ال  ن م    رتفعالسرير يف وضع 
 ال  ن م   ح اجز السرير   ض عه

 ال  ن م  ح اجز السرير غري   ض عه
 ال  ن م  املريض  قيد

 ال  ن م    رافق للمريض وج د
 

 الدواء عدم اع ابء   أا املريض   خ أ دوائي فقط
 االع ابء عدم تسجيل   أا اجلرعة  
 غري ذلك   أا ال ملت  
    أا الدواء  

 ابلطالبحادثة متعلقة 
  ن املريض اعتداء  وخز حقنه 
 ا اببة ب اس ة اداه  سق ط او اغمابء 
 غري ذلك  ا اببة الظهر 
  الت رض ال راض   دية  ثل السل 

  لخن احلابدثه واالجراءال اليت اختذل
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 اعداد التقرير بواسطة 

  التابريخ  الت مليع
 


