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  وأمٍاس اىتصشٌف اىخاصت بل اىقسطشة إداسة فً ىمساعذتل دىٍو

 . ثُذ٤جر ُذ٣ي ٝٗٞػ٤ز ُقذضي إٔ ُصذّون صوذًٓج ُِوغيشر ٖٓ ثٌُٖٔٔ

 دؼل إدثسر ػ٠ِ دٔغجػذصي ثُٔؼِٞٓجس ٛزٙ عضوّٞ. ُي دجُ٘غذز ًذ٤شث صؼذ٣ال ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ أٗٚ ٗلْٜ ٗذٖ

 ،( أعجد٤غ أٝ أ٣جّ )هق٤شر ُلضشر مشٝس٣ًج ثُوغيشر ٝجٞد ٣ٌٕٞ هذ. ثُوغيشر ٓغ ُِؼ٤ؼ ثُيذ٤ؼ٤ز ثُجٞثٗخ

 (. دثةْ دؾٌَ أٝ أؽٜش )ى٣ِٞز ُلضشر أٝ

 ثُذٍٞ أٝ ثإلد٤َِ ٓجشٟ خالٍ ٖٓ ٣ٔش. ثُذٍٞ ُضقش٣ق َِٓشٕ ٓجٞف أٗذٞح ػٖ ػذجسر ثُذ٤ُٞز ثُوغيشر

 ٣ضْ فـ٤ش دجُٕٞ دٞثعيز ٌٓجٜٗج ك٢ ثُوغيشر صقٔذ. إ٠ُ دثخَ ثُٔغجٗز( ثُخجسػ إ٠ُ ثُٔغجٗز ٖٓ ثألٗذٞح)

  .ثُؼ٤ِج ثُلخز ػ٠ِ ٝأ٣نًج دٞثعيز سدجه ثُوغيشر ، ثُٔغجٗز ك٢ ٗلخٚ

  .ثُذٍٞ ٣جٔغ إ٠ُ ٤ًظ ثُوغيشر ٣ضْ صٞف٤َ
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 عامت وصائح

 : (اىغزاء)واىِحمٍَت  اىسىائو

. ثُغٞثةَ صو٤٤ذ ًجٕ ُذ٣ي إرث إال ،( ثُٔجء ٣ٝلنَ )٤ٓٞ٣ج ثُغٞثةَ ٖٓ ُضش 2 أٝ أًٞثح 8 ثألهَ ػ٠ِ إؽشح

إٔ  دجٍٝ. ثإلٓغجى إٔ صضج٘خ ثُْٜٔ كٖٔ. أد٤جٕ ًغ٤شر ك٢ فـ٤شر أخز جشػجس ثألعَٜ ٖٓ أٗٚ صجذ هذ

 . ٝثُذذٞح ثٌُجَٓ ٝثُخذض ٝثُخنشثٝثس ٝثُلٞثًٚ دجأل٤ُجف ثُـ٤٘ز ثألىؼٔز صأًَ

 : باىقسطشة  اىعىاٌت

ث٤ٌُظ  أٝ ثُوغيشر ٓغ ثُضؼجَٓ ٝدؼذ هذَ ، ٗظ٤لز دضجل٤لٜج دٔ٘ؾلز ُٝهْ ٝثُٔجء دجُقجدٕٞ دثةٔج ٣ذ٣ي إؿغَ

ُٓش٣ذز ٓج ػجدر ثُوغيشر. ثُخجؿ دي  ُٔ٘غ ثُوغيشر سدجه دٞثعيز كخزى ُصنذو إ٠ُ ػ٘ذٓج أًغش صٌٕٞ 

 .ٝسهذز ثُٔغجٗز ثُذٍٞ ٓجشٟ ك٢ ثإلفجدز

 رُي ع٤ؤد١ د٤ظ ، (ك٤ٚ ثالٗذ٘جء ٖٓ ٗٞع أ١ ُذ٣ٚ )دي ٤ُظ ٓلضٞاًل ثُخجؿ ثُوغيشر إمٖٔ إٔ أٗذٞح

٣٘قشف  ال ألٕ ثُذٍٞ ، ثُٔغجٗز ٖٓ أٝىأ دثةٔج ٛٞ ثُضقش٣ق إٔ ٤ًظ ٖٓ صأًذ. ثُذٍٞ صذكن ػشهِز إ٠ُ

 . ػ٣ًِٞج

  .ثُوغيشر عذخ ٖٓ ثُذٍٞ ُعوَ عجػجس ُٔ٘غ 3 أٝ 2 ًَ ث٤ٌُظ ُهْ دئكشثؽ ، ثُغجم ٤ًظ ًَُ٘ش صغضخذّ إرث
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  : اىىظافت

 ٣غذخ إٔ ٣ٝ٘ذـ٢. ٝٗويز دخٍٞ ثُوغيشر ثُض٘جع٤ِز ثُٔ٘يوز ؿغَ رُي ك٢ دٔج ٤ٓٞ٣ج ثالعضذٔجّ ٣٘قخ

 ٣ُ٘قخ إعضخذثّ. ثُ٘ظش ثُٔ٘يوز دـل ُهْ دـغَ ، ٌٖٓٔ ؿ٤ش ثُذٔجّ ًجٕ إرث. ُـغِٜج ثُشججٍ ثُوِلز

  . دذ٣َ فجدٕٞ أٝ خل٤ق فجدٕٞ

 ال. دٔ٘ؾلز ُٝهْ دضجل٤لٜج دِخلز ثُٔ٘يوز ؽّيق. ثالعضذٔجّ أع٘جء ثُوغيشر ثُغجم ٖٓ ٤ًظ صوّٞ دلقَ ال

  . ثُؼذٟٝ هذ ٣ُغّذخ ثُض٘جع٤ِز ثألػنجء ٓ٘يوز ك٢ ٝثُشػ إعضؼٔجٍ ثُٔغذٞم. ٓغذٞم ثَُيِن صغضخذّ

 ٣ٌُٖٔ. ثُضج٢ُ ث٤ُّٞ ُل٢ َصّجق دض٠ ثُشىذز ثألؽشىز ػِّن. ججكز دأخشٟ ثُشىذز ثألؽشىز ُهْ دجعضذذثٍ

 .ثُٔالدظ ػ٘ذ إسصذثء ٌٖٓٔ ٝهش أهشح ك٢ إسججػٜج ٣٘ذـ٢ ٌُٖٝ ُالعضذٔجّ ثُلخز دٔجُز إصثُز

 . ثالٓؼجء دشًز دؼذ خجفز أ٤ٔٛز ُٚ ثإلؿضغجٍ

 .ثألٓؼجء دشًز دؼذ ثُخِق إ٠ُ ثألٓجّ ٖٓ ثُض٘ؾ٤ق ثُِ٘غجء ػ٠ِ ٣جخ
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 : أمٍاس اىتصشٌفاىشعاٌت و اىتخيص مه 
 

ّْٙ ديثُوغيشر ثُخجؿٝ  ثُضقش٣ق٤ًجطألثُشػج٣ز ثُقذ٤ذز  سثةذز أٝ ٓؾجًَ ثٍثُؼذٟٝ ٝ  ُٔ٘غر ٜٓ
ػ٘ذ ُضّٝ صـ٤٤ش  ١ ٙٙ دي ػٖ ثُوغيشر ثُخجؿ ٤ًظ ثُغجم٣جخ كقَثُض٢ ثُٔشر ثُٞد٤ذر . ثالٗغذثد
.  ثُغجم٤ٌُظٌُْ ٓذجدُز ثُغجه٤ٖ ػ٘ذ إػجدر ثُشدو دٌٕٞ ٖٓ ثألٗقخ هذ . ث٤ٌُظ

 
 : ٤ُ١َ ثٍثُشٝص٤ٖ

 
. ؿغَ ث٤ُذ٣ٖ دجُقجدٕٞ ٝثُٔجءإ• 
 

. دج٣ٝزك٢  ٤ًظ ثُغجم ك٢ ثُٔشدجك ، أٝ ٖٓثُذٍٞ ًَ كِشؽ أ• 
 

  ٤ًظ ثُغجم  ٓ٘لز ك٢ ثُجضء ثُغل٢ِ ٖٓثٍػؾ٤ز ٝمذجٛج إ٠ُ ثٍسدو ٤ًظ إ• 
 

. ػؾ٤ز ٝمذجٛج ٤ٌُظ ثٍ ٗلزّثٍ ف٘ذٞس إغالق ك٢ ٜٗج٣ز ٤ًظ ثُغجم ٝٗلزّ ف٘ذٞس ثٍفتحمٔجٕ • 
  

. ؿغَ ث٤ُذ٣ٖإ• 
 

ُٔض٣ذ ٖٓ ثُشثدز ، . ٓؾذٝدر ثُغجم  ٤ًظ ػ٠ِدضٓزدضثّ ثُوغيشر ٝ ثألإصشى  ك٢ ثُلشثػ صٌٕٞػ٘ذٓج • 
.  ٤ًظ ثُغجمدضٓز٣ٌٔ٘ي صخل٤ق أ

 
 أٝ ٌٓجٕ ٓ٘جعخ ك٢ دج٣ٝز ، ٓغَ دُٞ ، ٝػ٠ِ ججٗخ ثُغش٣ش ِٓ٘قخػؾ٤ز ٝمذجٛج ػ٠ِ ثٍ ٤ًظ صؼ٤ِن• 

 .ػشم٢ ػ٠ِ ثالسك ثٍصغشح ثٍٝٛزث ٣ٔ٘غ -- 
 

 : ١فذجح ثٍثُشٝص٤ٖ
 
ؿغَ ث٤ُذ٣ٖ  إ •
 

ُٓذٌٔز ثُوغيشر ثُخجؿ إٔ ، ٝثُضأًذ ِٖٓٝؽّذ ثألدضٓز ػ٠ِ ٤ًظ ثُغجم ثُٔ٘لزأؿِن ف٘ذٞس •   ر دي 
 .٤ُٝغش ك٢ دجُز ثُغذخدؾٌَ ج٤ذ 

 
. ثُذٍٞ ك٢ ثُٔشدجك أٝ دج٣ٝزأكشؽ ٤َُ ٝثٍ ٤ًظكقَ إ• 
 

دنغ ٝمغ ٣ٞف٠ -- ثُٔجء ثُذثكب ٝثُقجدٕٞ ك٢ دٞك ثُـغ٤َ حػؾ٤ز ٝمذجٛج ثٍؿغَ ٤ًظ إ• 
. هيشثس ٖٓ عجةَ ؿغَ ثالىذجم 

 
 ءثُٔجحؽيق ٓشر أخشٟ إ. حٝ ٝ ثألٗخث٤ٌُظ إ٠ُ ء ثُٔجصغش٣خ٤ًظ صذش ثُق٘ذٞس ٍثٍ ّٓٞفَٓغي إ• 

.  ث٤ٌُظك٢ ثُقجدٕٞ ُضخِـ ٖٓثُججس١ ٍ
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ٓغ كضخ ثُق٘ذٞس ، َػِّن ث٤ٌُظ ٢ٌُ َصّجق ك٢ ٌٓجٕ ٗظ٤ق ، ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ، كٞم ٓ٘ؾلز أٝ ػ٠ِ • 

 . دسثدض٣ٖ ثُذٔجّ

 . إعضذذٍ ث٤ٌُظ إرث ًجٗش ك٢ دجُز ثُضِق أٝ ثُضغش٣خ• 

إهيغ صث٣ٝز ٖٓ ث٤ٌُظ ٝإعض٘ضف . إرث ًجٕ ٤ًظ ثُؼؾ٤ز ٝمذجٛج دذٕٝ ف٘ذٞس ، إعضذذُٜج ًَ فذجح• 

 . َصخِـ ٖٓ ث٤ٌُظ ك٢ ف٘ذٝم ثُؤجٓز ثُخجفز دي. ثُذٍٞ ك٢ ثُٔشدجك

.  إؿغَ ث٤ُذ٣ٖ• 

مىظفى اىتمشٌض سىف ٌىضحىن ىل مٍفٍت تىصٍو وفصو وتىظٍف أمٍاسل قبو أن تغادس اىمستشفى 

 . أو اىعٍادة

 : ثُشٝص٤ٖ ثألعذٞػ٢ 

 . إؿغَ ث٤ُذ٣ٖ َٝجللٜٔج• 

 .إكقَ ٤ًظ ثُغجم ٝثعضذذُٜج د٤ٌظ عجم جذ٣ذر• 

 . صج٘خ ُٔظ ٜٗج٣ز أٗذٞح ثُٔذخَ أٝ ثُوغيشر• 

٣ضْ ؽيق . ٣ضْ ثُضخِـ ٖٓ ًَ ٖٓ ٤ًظ ثُغجم ٤ًٝظ ثُؼؾ٤ز ٝمذجٛج ثُٔغضخذٓز ك٢ ٛزث ثُٞهش• 

.  ثأل٤ًجط ٝصـ٤ِلٜج ٝٝمؼٜج ك٢ ف٘ذٝم ثُؤجٓز
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 اىتعامو مع اىمشامو اىتً قذ تىشأ

 اىبىه ال ٌُستصشف؟ 

 َٛ ثُوغيشر أٝ ثألٗجد٤خ  ِٓض٣ٞز أٝ ٓغذٞهز؟ • 

 َٛ ثألٗذٞح ثُّٔٞفَ إ٠ُ ث٤ٌُظ ٓغذٝد؟ • 

 َٛ ث٤ٌُظ ك٢ ٝمغ صذش ٓغضٟٞ ثُٔغجٗز؟ • 

 َٛ ثألدضٓز ٓضشثديز دؾٌَ فذ٤خ ٝؿ٤ش ٓؼشهِز ُقٔجّ ثُٔذخَ ٤ٌُظ ثُغجم؟ • 

ُٓذجدُز ثُغجه٤ٖ•   . دجٍٝ صـ٤٤ش ٓٞمغ ثُوغيشر أٝ ث٤ٌُظ ، ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ، دجٍٝ 

 َٛ أٗش ك٢ دجُز إٓغجى؟ • 

  أًٞثح ٖٓ ثُغٞثةَ ٤ٓٞ٣ج؟ 8َٛ أٗش صؾشح • 

 . دجٍٝ صجذ٣ذ ث٤ٌُظ• 

 وإرا ىم ٌتم اىتصشٌف بعذ؟

أٝ ٓٔشمز ثُٔ٘يوز ،  أٝٓٔشمز ثُٔغجُي ثُذ٤ُٞز ،أٝ إصقَ دجُٔٔشمز ثُخجفز دنذو ثُ٘لظ ثُٔؼضجدر ، 
 .ثُيذ٤خ ثُٔذ٢ِ أٝ هغْ ثُيٞثسا ك٢ ثُٔغضؾل٠ ثُٔذ٢ِ

 

:ثالصقجٍ صلجف٤َ  
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 ، أو ممشضت اىمساىل اىبىىٍت ، أو ممشضت أو طبٍب اىمىطقت ضبط النفسإستشش مستشاسك ىتمشٌض 

 : ، إرا حذث أي مما  ٌيً 

 . أٝ ؿش١ٝ أٝ ثُذّ دجمش ك٤ٚ ٝال ٣ضٞمخ ؽٌِٚ دؼذ ؽشح ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُغٞثةَ ثُذٍٞ ؽٌِٚ ؿجةْ ،• 

 . ثُذٍٞ رٝ سثةذز ًش٣ٜز ، أٝ ُٚ سثةذز ه٣ٞز أٝ َع٤ٌٔز• 

 . أٝ ُذ٣ي أُْ ك٢ ثُذيٖ/ صٞهق صذكن ثُذٍٞ ُؼذر عجػجس ٝ • 

 . عوٞه ثُوغيشر• 

 . صغش٣خ ثُذٍٞ دٍٞ ثُوغيشر• 

 .  دذٝط ثُذٌز ، أٝ أُْ أٝ ثدٔشثس ك٢ ثُٔٞمغ ثُز١  صأص٢ ثُوغيشر ك٢ ثصقجٍ ٓغ دؾشصي• 

 . ُذ٣ي دسجز دشثسر ػج٤ُز ٖٓ ؿ٤ش عذخ ٓؼِّٞ• 

 .ثٗش صؾؼش دذجُز ؿ٤ش ج٤ذر• 

 .ُذ٣ي أ٣ز ٓخجٝف أٝ أعتِز دٍٞ سػج٣ز ثُوغيشر أٝ ثأل٤ًجط ثُخجفز دي• 
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 عىذ مغادسة اىمستشفى

 . ٌىبغً عيى اىمستشفى تزوٌذمم بما ٌنفً مه اىمعذاث ىشهش واحذ حتى ٌمنه أن ٌتم تسيٍم طيبنم

ُٓٔشمز ثُٔغجُي ثُذ٤ُٞز أٝ ٓٔشمجس ثُٔ٘يوز ٖٓ ٓغجػذصي ك٤ٔج  صضٌٖٔ ٓٔشمجس مذو ثُ٘لظ ، أٝ 

عٞف صذضجػ إ٠ُ خيجح ٖٓ ىذ٤خ ثُٔغضؾل٠ أٝ . ٣خـ ىِخ ثُٔؼذثس ثُٔ٘جعذز ػ٘ذ ٝفُٞي ثُٔ٘ضٍ

ٛزٙ . أٝ صلش٣ؾ ثُٔؼذر/ ىذ٤ذي ثُٔذ٢ِ ، ٓؾ٤شث إ٠ُ دجْ ثُوغيشر ٝصجس٣خ ثُضٞف٤ز ُضـ٤٤ش ثُوغيشر ٝ 

ُٓٔشمز ثُٔ٘يوز ُٓٔشمز ثُٔغجُي ثُذ٤ُٞز أٝ   .  ثُشعجُز ٢ٛ ُٔٔشمز مذو ثُ٘لظ ، 

 اىمساعذة فً اىتمىٌو

إرث ًجٗش ثُوغيشر ثُخجفز دي عضذو٠ دثةٔز ، هذ صٌٕٞ ٓؤٛال ُِذقٍٞ ػ٠ِ ٓغجػذر ٓج٤ُز ك٢ صٌج٤ُق 

ُٓٔشمز .  ثُٔؼذثس ُٓٔشمز ثُٔغجُي ثُذ٤ُٞز أٝ  ٓغضؾجسى ك٢ صٔش٣ل مذو ثُ٘لظ ثُخجؿ دي أٝ 

 .  ثُٔ٘يوز عٞف دضٌٕٔ٘ٞ ٖٓ ٓغجػذصي ك٢ ىِخ ثُٔغجػذر ثُٔج٤ُز

 اىمىسدون ىيمعذاث

ّٞسد  ّٞسد٣ٖ)ك٢ دجٍ دذٝط ىجسا ، أٝ إرث أسدس ؽشثء ثُٔؼذثس ثُخجفز دي ، كئٕ ثُٔ ثُضج٤٤ُٖ هذ  (ثُٔ
.٣ٌْٜٔ٘ ٓغجػذصي  
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إرث ًجٗش ُذ٣ي فؼٞدجس ك٢ ثُِـز ثإلٗج٤ِض٣ز ، ٝصٞد إٔ صضٌِْ ٓؼ٘ج ػٖ ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ،  

  : ٣131450ٌٔ٘ي ثالصقجٍ د٘ج ػٖ ىش٣ن ثعضخذثّ خذٓز ثُضشجٔز ثُٜجصل٤ز ػ٠ِ 

 أرًش إعْ ثُِـز ثُض٢ صضٌِٜٔج  (1

 إػي٢ سهْ ثُٜجصق ثُخجؿ د٘ج  (2

 . إػي٢ إعْ ثُؾخـ ثُز١ صش٣ذ ثُضذذط ٓؼٚ ٝإٗضظش ػ٠ِ ثُٜجصق ٢ً ٣ضْ ثإلصقجٍ (3

 .ٝصوذّ خذٓجس ثُضشجٔز ثُلٞس٣ز ٓججٗج ُي
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 ِعّجَ ثُوغيشر ثُؾخق٢
 

  ثُؼالٓز ثُضججس٣ز 

  دجْ ثُوغيشر   

  دج٤ِ٤ُِٔضشثسدجْ ثُذجُٕٞ    

 صجس٣خ إدسثجٜج  

 
 :واجب األداء في ثُوجدّ ثُضـ٤٤ش

 

 ثُضجس٣خ ثُضٓجٕ
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