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 : ثَّ اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، 

 .(ابنتظام؟ الرايضة   مارس  تـهل ):  ؤالِ سـ  ال عـَن املريضُ  َأجابَ  )أ( ماذا

 الـجواب:.......................................................... 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 
، وأحتاج إىلملَّ الس  أصعد  الدَّرج  ) عندما ولكن .كثريا  املريض: ال، ليس    وقت  ( أتعب 

 أخرى. مرة   جيدا   س  نفَّ ألت

 هل تتناول بعض الوجبات خارج البيت؟ الغذائي؟ كالطبيب: ماذا عن نظام

وجبات  ناولأتامغرغر، ولكن عموما اهل إىل حد ما . أحيان  آكل متوازن   ء  غذا أتناولاملريض: أعتقد أنين 
 . متوازنة 

 .قلبك سأفحص. اآلن، كالم طيبالطبيب: هذا  

 ؟!باردالشيء الهذا ما املريض: أوه، 

 قليال ، مث خذ نفسا  طويال . قميص  ال ارفع ة.ماعـس هذهالطبيب: ال تقلق 

 .''آه.'. قل 'آهافتح فم كك. حلق   إىل نظرأ . دعينعلى ما يرامشيء   كل  ما شاء هللا!

 آه. ، آه املريض:

 مـمـتاز! سنحتاج  إىل فحص  للدم. خذ هذه الورقة  لالستقبال، وسريتبون لك موعدا  للفحوصات. الطبيب:

 شكرا  جزيال  لك، طمأنتين، مع السالمة. املريض:

 وفقك  هللا، مع السالمة. الطبيب:
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ ( اسْ جـ)

 للصدر. ةسينيَّ ال شعة  ابألفحوصات  أجريت   -1

 أْشع ر  ابألمل  عند أخذ  عي  نة  لفحص  الدم. - 2

 يقول الطبيب  أن هناك  ارتفاعا  قليال  يف الضغط  والس كَّري. –3

 أْظه ر  الف ْحص  ابملوجات  الصوتيَّة  مرضا  يف القولون. -4

 مفيٌد جدا  لـلـمريض  والطبيب .  ة  قطعيَّ امل شعة  الفحص  ابأل -5

 أْظه ر  ف ْحص  القلب  م ْشكلة  يف الشرايني. -6
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 : ثَّ اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، 

 .(املركزي حىت تقاعدت؟ ىوواصلت العمل يف املستشف):  ؤالِ سـ  ال عـَنرفيق  َأجابَ  )أ( ماذا

 الـجواب:.......................................................... 

 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ  (ب)
 اختصاصي/ أخصَّائي أطفال.مث  ،ا عامَّاطبيب  عملت هذا صحيح. أوال   رفيق:

  . طوال هذه الفرتة من التغيريات ارأيت كثري  إذن،املذيع: 

، واألورام، وأمراض النساء، واألعصاب، األعضاء ةعازر  :يف جماالت نعم، ولقد حدث تطور كبريرفيق: 
 .وطب الشيخوخة. ...وغريها

 ألول مرة؟ السعوديةأي مشاكل عند بدء العمل يف  قابلتك هلو املذيع:  

ا أبهن يما بعد،و أخغرتين زوجيت فريدة، ف، ه املرضىحقيقية يف فهم ما  يقول ةمشكل قابلترفيق: نعم. 
 نفس املشكلة. قابلت

 .معنا، وآمل أن نلتقي مرة أخرىدحلدي  تفضلك اب و هذا اللقاء،على لك  جزيال   ا  شكر ،،، 

 .شكرا  لك و للسادة الـمشاهدينرفيق: 
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ  ،عْ مِ تَ ( اسْ جـ)

 أخيت الستشاري األنف واألذن وادحلنجرة.ذهبت مع  -1

 املركزي. ىيف املستشفزوجة الدكتور رفيق تعمل اختصاصية/ أخصائيَّة يف طب األطفال  – 2

 تقول املمرضة: لديك مشكلة يف الشرايني، وجيب أن تقابل  أخصَّائي القلب.  –3

 مشكلة، وال ترى جيدا .أخذت ابنيت الستشاري طب العيون؛ لديها  -4

 لديك مشكلة، وجيب أن تقابل  أخصَّائي الكلى يف أقرب وقت. -5

 من األفضل أن يراك استشاري اجللدية ليفحص ذراعك. -6
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 : ثَّ اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، 

 (اي عزيز، لعلك أفضل اليوم؟كيف ادحلال )الطبيب: سـُؤالِ  عـَناملريض  َأجابَ  ماذا (أ)
 الـجواب:.......................................................... 

 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ  (ب)
 عزيز:  أشعر أبمل شديد يف بطين .  

 الطبيب: ال تقلق، سأعطيك دواء اآلن. 

 .لليلاب ةرجفبشعر ابلغثيان، والتهاب يف ادحللق . وأشعور  :  وعنديعزيز

 إن شاء هللا.  غدا، وسوف أراك دم اليوم. ال هذه أعراض الـمالراي، نعـمل فحص: الطبيب 

  ؟دواءال اليت أتناوهلا من هذارعات اجلعزيز: كم عدد  

الثة أقراص و  نه حيتوي على ثإناول اجلرعة األوىل. تت ا ، مثكل شياا خفيفأت: ثالث جرعات. الطبيب
 ليال. النوم قبل  ةلثاثالناول اجلرعة تتبعد مخس ساعات. وميكن أن  الثانية ناول اجلرعةت مثكبسولة واحدة. 

 ؟اي دكتور نصيحة أخرىعزيز: أي 

 .ةجتنب املشروابت الباردة و الوجبات الدهنيَّ  واليوم. خذ راحة اتمة.  تغادر السرير: ال الطبيب 

 ؟يوما  سأبقى هنا اي دكتوركم   عزيز: 

 وستخغرك املمرَّضة اآلن ببعض التعليمات.. ستخرج قريبا ، إن شاء هللا : الطبيب 

 !اي دكتورعزيز: شكرا لك  
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ث ، عْ مِ تَ ( اسْ جـ)

 وتعتين به.الـممرضة تـحـمل الطفل الصغري  -1

 الـممرضة العـجوز تعمل يف االستقبال اليوم. – 2

 ستأخذ املمرضة عينة لفحص الدم، ويف يدها حقنة .  –3

 تقيس املمرضة ضغط الدم للسيد عزيز. -4

 .7تقدم املمرضة وجبة الفطور للمريضة يف الغرفة رقم  -5

 األطفال.تقول املمرضة للطفلة: من األفضل أن تقابلي استشاري  -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 ؟(ما ذا نفعلسؤاِل مـمرضة الطوارئ: ) ماذا َأجاَب طبيب الطوارئ عـَن (أ)
 الـجواب:.......................................................... 

 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َضْع داِئَرًة َحْوَل احلَْرفِ  (ب)

طبيب الطوارئ: نبدأ ابألطفال أوال ، وبعد الفرز، حنول بعضهم إىل قسم األطفال. اتصلي بقسم العظام؛ 
 إلمكانية حتويل بعضهم.

اتصلت برئيس ااـقسم، وقال إنه سيتدبر األمر  مع األقسام  األخرى مؤقتا ، مثل:  قسم  مـمرضة الطوارئ:
 طب الكلى، أو قسم الباطنية، أو قسم األورام.

 وميكن أن نرسل  بعض املصابني إىل املستشفى التخصصي، خاصة ادحلاالت ادحلر جة جدا . طبيب الطوارئ:

 .لبيَّة. عملنا هلا اإلنعاش القليب الرئوي وهي خبري اآلناملريضة اليت لديها نوبة ق مـمرضة الطوارئ:

 . من األفضل أن تبقى هنا يف قسم الطوارئ قليال  طبيب الطوارئ: 

 نسأل هللا هلم الشفاء العاجل. مـمرضة الطوارئ:

 آمني.  طبيب الطوارئ:
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 هذه املريضة لديها فشل كلوي، ونقلت من قسم الطوارئ إىل وحدة غسيل الكلى .  -1

 من األفضل أن ترسل هذه العجوز إىل قسم أمراض الشيخوخة. – 2

 تعتين املمرضة ابملريض يف قسم أمراض املفاصل والروماتيزم. –3

 قسم التوليد.جيب أن ترسل الـمرأة سريعا  من قسم الطوارئ إىل  -4

 جيب أن نرسل هذا املريض سريعا  إىل قسم اإلنعاش القليب الرئوي. -5

 املركزي. ىإىل قسم األطفال يف املستشفكسرت ذراعه سنحول الطفل الذي   -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 (.ة؟ارَّ وما األخبار السَّ ) : سؤاِل فاطمة )أ( ماذا َأجاَب الطبيب عـَن

 الـجواب:.......................................................... 

 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 

لى أي عولكننا سنزيله، . ا  ه ليس سرطانيـنأيعين  هذامحيد،  خزعة أن الورم  أظهر فحص الـ الطبيب: 
 . حىت نقطع الشك ابليقنيحال، 
  .خغر مجيل جدا . شكرا  لك اي دكتور؛ فقد أزحت عين هـما  كبريا ، كان يشغل ابيل أوووه!فاطمة: 
 فقدان الوزن. وراء  لـنعرف األسبابال نزال يف حاجة عجلي؛ فتت انتظري، الالطبيب: 

 . من هذا الورمقلقة للغاية كنت فاطمة:   
 وصاتفحبعض  جيب أن نقوم بعملإلجهاد، لكننا مصاحبة لالطبيب: هذه األمور غالبا ما تكون 

 .االحـتماالت لنستبعد بعضدم لل
 !مثل ماذا؟ السرطان؟ ! االحـتماالت بعض فاطمة: 

 يف شيء له عالقة ابلـحساسية لبعض األطعـمة.الطبيب: يف الواقع، أن أفكر 
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 .حـميدا  أو خبيثا   مح  الرَّ  قد يكون الورم يف -1

 قال الطبيب بعد التشخيص الصحيح، إن املريض لديه التهاب يف الرئتني. – 2

 ة للصدر على التشخيص الصحيح، إن شاء هللا.ستساعد صورة األشعة السينيَّ  –3

 الـمرأة العجوز تشكو من أعراض أمراض الشيخوخة.   -4

 يشكو هذا املريض من مغص شديد يف البطن.  -5

 يعتقد الطبيب أن الـمرض له عالقة ابلـحساسية لبعض األطعـمة. -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 .ماذا أتناول ملشاكل الكبد؟(السـ ؤاِل:  ) أخصـائي التغذية عـَن)أ( ماذا َأجاَب 

 الـجواب:.......................................................... 

 

 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 

 أمراض القلب. من التهاب املفاصل، و أخصـائي التغذية: الكركم حيمي كبدك من السموم، وحيد

 الـمريض: وما األغذية اليت تفيد يف ختفيض الكوليسرتول؟ 

 .3أخصـائي التغذية: األغذية الغنية بزيوت أوميغا 

 ؟دكتور الـمريض: مثل ماذا اي

 حية عظيمة؟!ائد صو وهل تعرف أن لبعض الفواكه ف ان.وبذور الكتَّ  زيت الزيتون، :أخصـائي التغذية

 (، وكذلك الليمون.سي cالـمريض: نعم، مسعت أن الغرتقال فيه كثري من فيتامني )جـ/ 

أخصـائي التغذية: للتوت أيضا  فوائد صحية منها أنه حيمي من أمراض  السرطان، و يساعد يف التاام 
 وات هلا فوائد عديدة لصحة اإلنسان. اضر ال  و وكل الفاكهة  اجلروح.
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 سي(، وكذلك الليمون. cالغرتقال فيه كثري من فيتامني )جـ/  -1

 (، فتناول الكبد ومنتجات األلبان.12Bإذا أردت أن تـحصل على فيتامني)ب – 2

 الفراولة؟!( هي Kهل تعلم أن أفضل الفواكه اليت حتتوي على فيتامني)ك –3

 ( هو السمك.Dأفضل مصدر لفيتامني )د -4

 (، فتناول زيت الزيتون. E)إي إذا أردت أن تـحصل على فيتامني -5

 ( يوجد يف الضراوات الصفراء والـضراء.Aفيتامني )إيه -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

ما أخطر األمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون يف السـ ؤاِل:) ماذا َأجاَب الدكتور عـَن)أ( 
 (.الـمستشفيات؟

 الـجواب:.......................................................... 

 
 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 

 أييت على رأس هذه القائمة التهاب الكبد الفريوسي، واإليدز. الــضَّْيف: 

 : و كيف تنتقل األمراض املعد ية؟الـم ـضيف

 تنتقل األمراض داخل املستشفيات عن طريق: الدم، واللعاب، واهلواء، واألشياء الـملوثة. الــضَّْيف:

 ؟األشياء اليت حتمي الشخص من العدوىما  الـم ـضيف: و 

 .األدوات والـمالبس اليت تستخدم لـمرة واحدة فقطالــضَّْيف: 

 ؟دكتور الـم ـضيف: مثل ماذا اي

ـاماتازات الطبية، وأغطية األحذية، و الــضَّْيف: مثل:  القفَّ   ا.غريه، و التنفس، وأقنعة الـكـمَّ

 وأخريا . كيف يـمكن الوقاية من العدوى داخل منازلنا؟الـم ـضيف:  

ابلـمحافظة على سالمة اإلجراءات الصـحية، مثل: غسل اليدين، والتخلص من الن فاايت أوال  الــضيف: 
 أبول؛ لـمنع الـجراثـيم من التكاثر والـنمو.

 وآمل أن نلتقي مرة أخرى.: شكرا  جزيال ، الـم ـضيف

 .نيستمعشكرا  لك و للسادة الـم: الــضَّْيف
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 ميكن الوقاية من التعرض للعدوى اليت حتدث يف املنازل بغسل اليدين. -1

 ميكن أن تنتقل العدوى يف املستشفيات عن طريق ادحلقن.  – 2

 هناك قلق من تزايد العدوى يف املستشفيات عند تغيري الـجروح. –3

 ل العدوى يف املستشفيات من خالل عمال النظافة.ميكن أن تنتق -4

 الـكـمـامات من األشياء اليت ميكن أن حتمي الشخص من العدوى.  -5

        ميكن أن تنتقل العدوى يف املستشفيات من خالل نقل الدم. -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 (نسمع كثريا  عن حوادث تسمم األطفال اي دكتور؟:)السـ ؤالِ  ماذا َأجاَب الـضيُف عـَن)أ( 

 الـجواب:.......................................................... 

 
 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 

ها األطفال أغلب األدوية اليت يتسمم مننعم، مثل: التسم م الغذائي، و التسم م الدوائي أيضا . و الدكتور: 
 . وغريهاادحلديد،  والفيتامني،  وهي:  األسغرين، 

 ؟ابملستحضرات املنزليةوماذا عن حاالت التسم م  الـمضيف:

 ات ادحلشرات ـ مبيد، و الشامبو، و راتاملطه   و فات، ملنظ   اب ها التسمم:منهذه حوادثها كثرية، و الدكتور: 

 .أو النوافذ العليا البناايتالسقوط من ونسمع كثريا  عن حوادث الـمضيف: 

م النافذة إذا ترك أماأو الطفل يلعب مبفرده دون مراقبة، األهل الدكتور: حيدث السقوط، عندما يرتك 
 املارة يف الطريق.  ليشاهدمبفرده 

  حاالت خطرة من املدارس؟ضيف: هل أتتيكم الـم 

 : نعم، ولكنها أقل من الـحوادث اليت أتيت من البيوت.الدكتور
 ؟ ملستشفىإىل ااألهل إسعافات أولية للطفل قبل الوصول  يعملن أب تنصحالـمضيف: هل 

دات يف ضع الضماتو ادحلروق، أو  على ضع املاءو فمثال  ميكن أن ي؛ الدكتور: ليس يف كل اإلصاابت
  .وححالة اجلر 
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 )جـ( اْسَتِمْع، ث َضْع رْقَم الـجـُمـَْلِة اليت َتْسَمُعها على الص ورَِة املُناِسَبِة.

 ينتقل اإليدز من األب واألم إىل الطفل.-1

 ميكن أن يتسمم األطفال ابلدواء الذي يرتكه الوالدان قريبا  منهم.  – 2

 يده.ترك األهل الطفل يلعب مبفرده دون مراقبة، فسقط وكسر  –3

 انتشرت أمراض السرطان بني األطفال هذه األايم. -4

 يصاب كثري من األطفال يف الدول الفقرية بشلل األطفال .  -5

 ع و األطفال الصغار ابلـمغص وآالم البطن.ضَّ يصاب كثري من الر   -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 (وليس لديك أطفال. هل هذا صحيح؟:)السـ ؤالِ  ماذا َأجاَب املريض عـَن)أ( 

 الـجواب:.......................................................... 

 
 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 
  .أجيب  عن هذا السؤال   آسف، لن املريض:

هو نفس العنوان القدمي. و اتريخ امليالد، وأقرب و شارع املطار اجلديد.  9و العنوان:  طيب. املمرضة:
 األقربني لك؟

 صاحل. الزوجيت ندية  . وأقرب األقربني،1985أكتوبر  10املريض: اتريخ امليالد: 

 أي عملية؟ لك القلب، أو أجريتيف مرض  تشكو من أياملمرضة: هل 

  جراحيَّة. أجريت عملية، و أصبت بنوبة قلبية قبل مخس سنوات نعم،املريض: 

 املستشفى اليوم؟ جمياك إىلاملمرضة:  وما سبب 

 املريض: فجأة يف الصباح، شعرت بضيق شديد يف صدري.

 تدخن؟ وهل أطعمة؟ عندك حساسية ألي أدوية أو أو هل أتخذ أي أدوية؟ املمرضة:

عض راحية، و آخذ اآلن باجلعملية الوتركت التدخني بعد  حساسية.املريض: ال، ادحلمد هلل، ما عندي 
 الفيتامينات فقط. 
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 جموهرات، أو مال...؟، ساعة ارة،نظَّ  ي؟ وهل معك أي أشياء مثينة:املمرضة: عندك أتمني صح   

 50ارة القراءة، وخامت الزواج، وحوايل املريض: ال، ليس عندي أتمني صحي. وليس معي اآلن إال نظَّ 
 ال  يف افحمفظة. راي

املمرضة: اآلن سأقيس درجة ادحلرارة، وضغط الدم. ومن فضلك، اكتب هنا رقم هاتفك، وهاتف أقرب 
 وسرياك الطبيب بعد دقائق. األقربني، مث وقع هنا.

 املريض: شكرا لك. وآمل أال أبقى هنا طويال . أن ال أحب املستشفى.

 

 ِة اليت َتْسَمُعها على الص ورَِة املُناِسَبِة.)جـ( اْسَتِمْع، ث َضْع رْقَم الـجـُمـْلَ 

 تقرأ املمرضة بعض التفاصيل عن التاريخ املرضي لـلمريض.-1

 هذا الـمريض أصيب مبرض الـس ل قبل مخس سنوات. – 2

 ر.كَّ البنت الصغرية تعاين من مرض الس   –3

 الرجل العجوز يعاين من أمراض الشيخوخة. -4

 عند كثري من أقاربه ارتفاع يف ضغط الدم.هذا الـمريض عنده و  -5

 أجريت للـمريض عملية جراحية يف رجله.  -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

خلط بني املرضى الذين  ماذا ميكن أن حيدث إذا حدثالسـ ؤاِل:) )أ( ماذا َأجاَب املشرف عـَن
 (.أمساء متشاهبة؟لديهم 

 الـجواب:.......................................................... 

 

 )ب(

 املشرف: سيحدث كما حدث يف بريطانيا مؤخرا. 

 املقدم:  وماذا حدث يف بريطانيا؟

 املشرف: قام مستشفى حكومي إبجراء عملية جراحية يف العني للمريض الطأ. 

 هذا الطأ؟املقدم:  كيف ميكن جتنب مثل 

يب من اسم املريض، و التأكد من شريط املعصم اإللكرتوين الاص املشرف: جيب أن يتأكد الطاقم الط   
 به.

 املقدم:  و هل ميكن أن يكون الطأ بسبب السهو أو النسيان؟

املشرف: ابلتأكيد! قد حيدث خطأ أثناء اجلراحة، بسبب األدوات الطبية املستخدمة، فيتم نسيان بعضها 
 داخل جسم املريض. 

 املقدم:  ما أكثر األدوات اليت تنسى داخل جسم املريض؟
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ات اليت تنسى داخل جسم املريض هي: الشاش الطيب األبيض، يليه املشرف: أكثر األدوات والـمعدَّ 
 املقصات أو املالقط.

 ة على اجلزء الطأ من اجلسم.املقدم: نسمع أحيان  عن إجراء العمليَّ  

، عندما قام جراح  ببرت الساق 1995م، وأشهر هذه األخطاء حدث يف أمريكا، عام املشرف: نع 
عاما . وكذلك عندما قام األطباء يف مستشفى، بوالية مينيسوات،  52وعمره  ابلطأ لويلي كنغ، السليمة،

 ابستاصال الكلية اليمىن السليمة للمريض بدال  من الكلية اليسرى.

 

 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ قْ ر  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 ات تنسى داخل جسم املريض أحيان .ات كاملقصَّ األدوات والـمعدَّ  بعض -1

 الـمـمرضة حزينة بعد أن مسعت أن مريضها مات بسبب الطأ الطيب.  – 2

 اإللكرتوين الاص به.جيب التأكد من اسم املريض، و التأكد من شريط املعصم  –3

 ميكن أن حيدث الطأ يف املستشفى إذا مل يتخلص من النفاايت الطبية أوال  أبول.  -4

 أشهر األخطاء الطبية اليت حدثت يف أمريكا كانت بــتــر ساق املريض.  -5

  ه.تنتقل اجلراثيم الضارة جلسم إذا مل يقم الطاقم الطيب بغسل أيديهم قبل مالمسة املريض، -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 (.هل يوجد نقص يف العاملني يف التمريض؟!السـ ؤاِل:  ) عـَن ممثل العاملني)أ( ماذا َأجاَب 

 الـجواب:.......................................................... 

 
 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 

و ، )الـخمسني(50يف املاة منهم فوق سن الـ  30فحوايل  أيضا. مشكلة  : نعم لدينا العاملني ممثل
 القادمة. 10ميكن أن يتقاعد يف السنوات ال  أكثر من نصفهم 

 الرضا الوظيفي؟:  وما ذا عن املضيف
وا الطب مرة أخرى، إذا ما أعط وظيفة قالوا إهنم لن خيتاروا األطباءقط من فيف املاة  54 :العاملني ممثل 

 فرصة االختيار مرة اثنية.
 ضغوط العمل.:  يشكو الكثريون من العاملني يف الرعاية الصحية من املضيف 

  أجر أقل من اجلهد الذي يبذلونه.حيصلون على يف املاة منهم، أهنم  4يرى و  : نعم،العاملني ممثل
 ضغوط العمل؟ تصاحب اليتاملشكالت  :  ومااملضيف

ى آخر، أو يف االنتقال إىل مستشف واألسرية، والتفكري الـجاد الصحية،املشكالت : ظهور العاملني ممثل
 . هاتغيري الوظيفة، أو ترك

 :  وما املمارسات اليت حتبط العاملني يف الرعاية الصحية؟ املضيف
كفاية م عدو  وعدم وجود مساواة يف الرتقيات، النقد غري البناء، واملعاملة غري العادلة، :ممثل العاملني
 ويطلب من بعضهم أحيان  القيام أبعمال ليست من اختصاصه.   وقلة التحفيز. ،الماديالتعويض 
 ؟وظيفية: وماذا عن التنمية الـاملضيف

حباط اإل إىلل، وتؤدي لعماية من أهم مصادر ضغوط وظيف: تعد مشكالت التنمية الـممثل العاملني
 للفرد. وظيفيالشديد، وغموض الـمستقبل الـ

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Btop%2B10%2Bchallenges%2Bfacing%2Bhealthcare%2Bworkers&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.healthecareers.com/physician-surgeon-jobs&usg=ALkJrhjVT4jvx3yfl6zbsP1mY1239fZpcA
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 .ةِ بَ ناسِ املُ  ةِ ورَ على الص  ها عُ مَ سْ تَ  الـجـُمـَْلِة اليت مَ رقْ  عْ ضَ ، ث عْ مِ تَ )جـ( اسْ 

 على املمرضة كثرية؛ جيب أن يكون هناك وقت للراحة واالسرتخاء أثناء العمل. ضغوط العمل -1

 على السكرترية كثرية؛ تتكلم يف اهلاتف وتستخدم ادحلاسب يف نفس الوقت. ضغوط العمل – 2

 متوترة قليال ؛ فتشرب الشاي، وتتناول الدواء. هذه البنت تشعر بصداٍع، وهي  –3

 ، وكثرة األعمال جتعل املوظف يشعر ابملللضغوط العمل -4

 أبمراض القلب.  ضغوط العمل قد يصاب الشخصإذا زادت  -5

 ابرتفاع ضغط الدم. ضغوط العمل قد يصاب الشخصإذا زادت  -6
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 اْسَتِمْع إىل بَِقيَِّة الـِحـواِر، ثَّ: 

 (.مثل ماذا؟:)الـُمـضيف سـؤالِ  عـَن الــضَّْيف)أ( ماذا َأجاَب 

 الـجواب:..........................................................

 
 الذي ُيشرُي إىل اإِلجابَِة الصَّحيَحِة. َل احلَْرفِ َضْع داِئَرًة َحوْ )ب( 
اجلسم على االستخدام                 مثل افحمافظة على أداء التمارين الرايضية؛ ألهنا تساعد ف:الـم ـضي

، واالمتناع عن التدخني، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن كمية األنسولنياألمثل هلرمون 
( والفحص واتاضر ال  و ر والدهون، وكمية أكغر من األطعمة الغنية ابأللياف )الفواكه كَّ أقل من الس  

 الدوري املنتظم لنسبة السكر يف الدم.
 الـم ـضيف: وما أفضل الطرق للوقاية، أو على األقل، للتقليل من اإلصابة أمراض القلب؟

 دحلسن ادحلظ، هناك أشياء كثرية مي كن أن تقل ل من اإلصابة أبمراض القلب.  الــضَّْيف:
 الـم ـضيف: هذه أخبار سارة!

ممارسة التمارين                و ، نعم، لذلك ال بد من ضبط مستوى ضغط الدم، وافحمافظة عليه الــضَّْيف:
الدهون و فحص سكر الدم  وضبطه، ومعرفة مستوى الكولسرتول و  ،عدم التدخنيو ، الرايضية ابنتظام

الوزن ضمن  ادحلفاظ علىو ، واتاضر ال  و واإلكثار من الفاكهة  الثالثية يف الدم  وضبط هذه املستوايت،
 ادحلدود الطبيعية.

 الـم ـضيف:  وماذا إذا مل تنجح هذه التحوطات؟
م أو اليت جيريها املريض يف منط حياته مبعاجلة ارتفاع ضغط الد هذه التحوطاتإذا مل تنجح  الــضَّْيف:

يصفها له اليت قد  ارتفاع الكولسرتول أو ارتفاع سكر الدم، فعليه أن يلتزم ابلعالجات الدوائية األخرى
 . الطبيب
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 َضْع رْقَم الـجـُمـَْلِة اليت َتْسَمُعها على الص ورَِة املُناِسَبِة.ث  ،)جـ( اْسَتِمعْ 

 الفحص الدوري املنتظم من أفضل الطرق للوقاية من أمراض السرطان. -1

 ارتفاع سكر الدم، جيب أن أيخذ األنسولني ابنتظام. من يشكو من  – 2

 الربو )األزمة( من األمراض الـمزمنة. التنفسي مثل:أمراض اجلهاز  –3

 التدخني من األسباب الرئيسة لكثري من األمراض الـمزمنة. -4

 مريض ارتفاع ضغط الدم جيب أن يواظب على العالج طوال عمره. -5

 من خصائص األمراض املزمنة أنـها ترتبط ابملأكوالت واملشروابت اليت يتناوهلا الشخص. -6

 

 


