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Nursing Ethics 

Ethics are a set of principles that guide our professional behavior 

As a nurse, you have rights and privileges, which in return you must fulfill the 

duties and responsibilities 

A competent nurse: 

 An adequate assessment of the patient’s condition  

 Providing or arranging investigations or treatment  

 Taking suitable and prompt action when necessary 

 Keep clear, and accurate patient records 

 

 واجبات الممرضة

 هاتجاه مهنت ممرضةواجبات ال  

 اتجاه نفسه ممرضةواجبات ال 

 تجاه المجتمع  ممرضةواجبات ال 

 Nurse- Nurse relationship 

 Nurse – Doctor relationship 

 Nurse – patient  relationship 

 Nurse - society relationship  

 واجبات الممرضة تجاه مهنتها

 . الحفاظ على شرف المهنة  

  المحافظة على معايير ممارسة المهنة الطبية 

 باستخدام  اقد ثقة المريض بهتف مع المريض و أال افي تعامله اونزاهته ااالبتعاد عن كل ما يخل بأمانته

أساليب الغش و التدليس أو إقامة عالقات غير طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته أو الكسب المادي 

  مهنةلبطرق غير نظامية وكل ما من شأنه اإلساءة ل

 العالقة بين الممرضة و زمالئها

 ائهحسن التصرف مع زمال 
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  أمام المرضى  ةتجنب النقد المباشر للزميل 

 الذين يعملون ضمن الفريق الطبي. ابذل الجهد في تعليم  زمالئه 

  توخى الدقة واألمانة في تقويم أداء من يعملون أو يتدربون تأن 

  قدر دورهم في عالج المرضى و العناية بهمتحترم زمالء المهنة من و أن تأن  

  األخبار السيئة  اشيع عنهتأو  احط من قدرهتو ال  ىآخر ةالعلمية أو العملية لزميلنتقص من المكانة تأال 

  على خدمة المرضى وتحسين الرعاية الصحية . اتعاون مع زمالئهتأن 

   لعالج مريض أو لالستشارة الطبية اله ةتوانى في االستعانة بزميلتال  

Relationship with Colleague 

 If you lead the team, you must: 

o Take responsibility for ensuring that the team provides care, which 

is safe, effective, efficient, and high standard 

o Do your best or make sure that the whole team understands the 

need to provide a polite, responsive, and accessible service, and to 

treat patient information as confidential 

o If necessary, work to improve your skills as a “team leader” 

o Delegation involves asking a nurse, doctor, medical student or 

other health care worker to provide treatment or care on your behalf 

o When you delegate care or treatment you must be sure that the 

person to whom you delegate is competent to carry out the 

procedure or provide the therapy involved 

Doctor – Nurse Relationship 

 Kind but official management 

 Mutual respection  

 Do not criticize 

 Consider her efficiency 

 Consider humanity 

 العالقة مع المهن الصحية المساعدة
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  مختبر  –واضحة و محددة للهيئات الصحية المساعدة )أشعة  اأن تكون توجيهاته الممرضةعلى– 

 ذلك . اتأكد من تنفيذها كلما أمكن لهتأن  اتخدير... الخ( و عليه –عالج طبيعي 

  لالستيضاح كلما أمكن لهم ذلك و  او مناقشته ممرضةتوجيهات العلى الهيئات الطبية المساعدة تنفيذ

 عليهم االلتزام بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز.

 واجب الممرضة نحو المؤسسة التي تعمل بها

  . أن تحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي تعمل بها 

   ًأن تحافظ على ممتلكاتها و أن يستخدمها استخداماً رشيدا 

  . أن تكون فاعلة في اإلسهام في تطوير أداء المؤسسة و االرتقاء بها 

  أن تكون قدوة في االلتزام بالقوانين و اللوائح و األنظمة و التعليمات السارية فيها بشرط عدم تعارضها

 مع المبادئ األساسية ألخالقيات المهنة 

 واجبات الممرضة تجاه المجتمع

 وياً في المجتمع و تتعامل معه و تؤثر فيه و تهتم بأموره على الممرضة أن تكون عضواً حي 

  في حاالت األمراض السارية يجب على الممرضة أن تتبع النظم الصحية الموضوعة لذلك و اإلبالغ عن

  هذه الحاالت للجهة المختصة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات

 وحماية البيئة الطبيعية واالجتماعية  أن تساعد المجتمع على التعامل اإليجابي مع عناصر تعزيز الصحة

 والوقاية من المرض . 

  الحرص على القيام بالتربية الصحية في المجتمع وتبصير أفراده بأهمية االلتزام بالسلوكيات الصحية

 والمشاركة الفعالة في كافة برامج الرعاية الصحية 

  في المحافظة على الموارد الصحية و استخدامها بالطريقة المثلى  ادرك مسئوليتهتأن 

  شارك بفعالية في صنع و تطوير السياسات واألنظمة الصحية التي تستجيب لالحتياجات الصحية تأن

 للمجتمع والموجهة لحماية الحق في الحصول على الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع 

Relationships with Patients 

 Successful relationships between doctors and patients depend on trust 

 To establish and maintain that trust you must: 

 Listen to patients and respect their views 

 Treat patients politely and considerately 

 Respect patient’s privacy and dignity 

 Treat information about patients as confidential 
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 Give information to patients in a way they can understand  

 

 واجبات الممرضة نحوالمريض ضمان خصوصية المريض

  ال يجوز االطالع على عورة المريض إال بالقدر الذي تقتضيه عملية الفحص و التشخيص و العالج ، و

 بعد االستئذان من المريض وفي حضور شخص ثالث .  

  احترام وجهة نظر المريض خاصة في األمور التي تتعلق به شخصيا و ال يمنع ذلك من توجيه المريض

  التوجيه المناسب

 من وسائل عالجية نفسية و مادية و إشعار المريض  استطيعه و ما يتاح لهتيض بكل ما تخفيف آالم المر

 بحرصه على العناية به ورعايته له 

  اعطاء العالجالتزام الدقة في 

  االستمرار في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعالج أو مستعصية

  خيرة من حياتهمأو مميتة حتى اللحظات األ

  ال يجوز معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحاالت التي تتطلب تدخال طبيا طارئا و يتعذر فيها

الحصول على الموافقة ألي سبب من األسباب ، أو إذا كان مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السالمة 

ان كامل األهلية وفقا للقانون ، العامة . و يتحقق رضاء المريض بموافقته الشفهية أو الضمنية إن ك

وبموافقة أحد أقربائه من الدرجة األولى و حتى الدرجة الثالثة في حالة كونه قاصراً أو فاقداً الوعي أو 

فاقداً أّي شرط من شروط األهلية ، و تكون الموافقة كتابية في العمليات الجراحية و كذلك في العالج و 

 ا آثار جانبية . الفحوصات التي قد تنجم عن أي منه

 شرح له اآلثار المترتبة على عدم تناوله العالج و تفي حالة رفض المريض العالج أن  ممرضةعلى ال

سجل إقرار المريض وفي تالتطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق و عدم مبالغة ، كما عليه أن 

 حالة رفضه يوقع الطبيب و هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبي 

 يرغم المريض على التوقيع على بيانات في الملف الطبي دون رضاهال  

  ال يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العالج إال إذا كانت حالته الصحية تسمح

بذلك أو كان ذلك بناًء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي 

  أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة إن كان ناقص األهلية و يثبت ذلك في السجل الطبي للمريضمنه أو من 

  ال يجوز االمتناع عن عالج المريض كما ال يجوز إنهاء حياة المريض ولو بناء على طلبه أو طلب و ليه

ه الوفاة أو وصيه أياً كان السبب سواء لتشوه شديد أو مرض مستعص ميئوس من شفائه أو متحققة ب

  أو آلالم شديدة .

 أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان  او ممرضة ال يجوز ألي ِطبيب

  ، مقد اطلع عليه بحكم عمله واالمريض قد عهد إليه بهذا السر و ائتمنه عليه أو كان

  :وذلك فيما عدا الحاالت التالية  
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 صاحبه .  إذا كان إفشاء السر بناء على طلب 

 .إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وابلغ شخصيا ألي منهما  

 . إذا كان إفشاء السر لمنع وقوع جريمة فيكون اإلفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط  

  أمام جهة قضائية و بناءما عن نفسهاو الممرضة  إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب 

  ا .معلى طلبه

  إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض معد يضر أفراد المجتمع و يكون إفشاء السر في هذه

 الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط 
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Responsible Nurse Should. 

 Do what you are paid to do. 

 Honor both the formal job agreement and what they have 

implicitly agreed to do. 

 Behave loyally to the colleague 

 Protect proprietary information. 

 Provide good service 

 Commit to organizational goals. 

 الحقــوق المهنيــة

:الممرضة من حق  

  كافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها  اعامل من المجتمع باحترام و تقدير و أن تَُوفََّر لهتأن

 اغيره

 المجتمع وسائل التدريب و التأهيل العلمي  اأن يوفر له 

 فرص التعليم الطبي المستمر سواء من خالل المؤتمرات أو الندوات و  اأن تتاح له

  اللقاءات العلمية و المكتبات و البعثات الدراسية و غيرها.

 على أداء عمل أو االمتناع عن عمل يتعلق  او إجبارهمادياً أو معنوياً أ اعدم إكراهه

 إال في حدود القانون .  ابممارسة مهنته

  منع عن ممارسة المهنة إال في حدود القانون توقف أو تأن ال 

ن رتكبه من مخالفات ألحكام القانون و متحاسب على ما تشأن أي إنسان آخر ي اشأنه ممرضةال

كام بخرق أح االحماية القانونية و حق الدفاع في حالة اتهامه المجتمع اأن يوفر له ممرضةحق ال

 القانون
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