
التمريض والعمل التطوعي
(تجربة العطاء الصحي ) 

فاطمة جبر السلمي/ الدكتورة 



أنة تعريف العمل التطوعي في برنامج األمم المتحدة للمتطوعين ب

ي وهو عمل غير وظيف, اليقدم نظير أجر ربحي, العمل الغير ربحي

, نيقوم به األفراد من أجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة اآلخري

دي ويمكن أن يؤ. من جيرانهم أو المجتمعات البشرية بصفة مطلقة

العمل التطوعي بشكل فردي أو عن طريق مؤسسات وجمعيات 
.  حكومية أو غير حكومية

تعريف العمل التطوعي



التطوع الصحي

التطوع الصحي جانب مهم وحيوي يعنى بالجوانب الصحية المقدمة 

وع دون ويفعله المتط, مما يعزز كفاءتها, للمجتمع والمرضى على حد سواء

تضمن انتظار اجر مادي وإنما يتمثل بواجب الشعور بالعطاء واإليثار وهو ي

.جهوداً إنسانية بصورة فردية أو جماعية

ية من يسهم التطوع الصحي في مساعدة المجتمع ويشمل تقديم رعاية صح

خفيف خالل أنشطة مختلفة كتقديم الدعم والمساعدة للمرضى وعائالتهم لت

األمراض معاناتهم وتقديم النصح واإلرشاد لتثقيف المجتمع في الوقاية من

.واألوبئة



ض التمريض قديم جدا فهو أقدم من الطب نفسه وقد بدأ التمري

فى فجر التاريخ كخدمة اجتماعية نشأت من الحس الغريزي 

الطبيعي بحماية األسرة ورعايتها, فرعاية األم لوليدها فى

الصحة والمرض هي نوع من التمريض ومساعدة المرأة للمرأة 

وبالرغم من أن األهداف .فى الوالدة وجد قبل أن يعرف الطب

النبيلة للتمريض استمرت على مدى التاريخ إال أن ممارسة

ور التمريض تغيرت تأثرا بعوامل المجتمعات المختلفة والتط

مية الطبي حتى نشأ التمريض كمهنة ولها أصولها ودرجاتها العل

والغنى عنها آلي مجتمع وال يمكن ممارسة الطب بدونها فى آي

.وقت

مهنة التمريض عبر التاريخ والتطوع



ث اكتسبت كان طبيب ومعلمها الخاص حي" سعد األسلمي"نشأت ُرفيدة في عائلة لها ِصلَة قوية بالطب, فوالدها 

وعلى الرغم . وقد كرست نفسها للتمريض ورعاية المرضى, وأصبحت طبيبة متخصصة. ُرفيدة منه خبرتها الطبية

ي من استحواذ الرجال وحدهم بعض المسؤوليات كالجراحة وبتر األعضاء, مارست ُرفيدة األسلمية مهاراتها ف

صّل هللا عليه -د حيث أمر رسول هللا ُمحم  الغزواتالمستشفى الميداني والتي كانت تقام في خيمتها أثناء العديد من

كانت تمد يقال أن رفيدة أيضا.بنقل الجرحى إلى خيمتها وقد اعتادت ُرفيدة أن تعالجهم بخبرتها الطبية-وسلم

شك الجهاد, وتوفر الَمآِوي من الرياح وحرارة الصحراء القاسية لمن هم على والجنود الجرحى بالرعاية أثناء

.الموت

ا تجاه تلك القضية, ما ج علها تظهر وبالرغم من دور المرأة المحدود في ذلك المجال, إال أن هناك تحوالا ثقافياا كبيرا

ائدة بارعة وقد أثبتت الوثائق أن ُرفيدة كانت ق. كقائدة في المستشفيات, وهو مجال سيطر عليه الرجال طويلا 

بالرغم من أن هناك اختلف . وموهوبة حيث مارست مهنة التمريض في زمن الرسول وكانت أول ممرضة مسلمة

مية تنسب في التاريخ, إال أن بعض الشعوب العربية اإلسل" أول طبيبة وممرضة"بسيط على من هي صاحبة لقب 

اللقب إلى ُرفيدة كأول طبيبة وممرضة مسلمة

التمريض في اإلسلم

قصة رفيدة األسلمية



مجاالت التطوع الصحي في تخصص
التمريض

.نشر الثقافة الصحية والتوعية باألمراض وطرق الوقاية منها•

.توجية السلوك الصحي العام•

.تنمية الموارد الخاصة بالمجال الصحي سواء المالية أو العينية•

.تقديم الجهود اإلدارية والتنظيمية للعمل الصحي•

.الدعم بالوجاهة اإلجتماعية•

.إقامة وتنظيم األيام الصحية•

.رعاية المرضى وذوي اإلحتياجات الخاصة•

.المساهمة في مكافحة األوبئة•

.المساهمة في عمل اإلسعافات األولية•

.تقديم الخدمات العلمية من رأي واستشارة أو بحث علمي صحي•





تطوع الهلل األحمر السعودي





مبادرة عيوني

مركز التطوع والشراكات المجتمعية 

My Eyes Initiative
Volunteering & Community Partnerships Center



الوصف

ربيع27الموافق 2018ديسمبر 5ضمن مبادرات اليوم العالمي للتطوع بتاريخ -

وهي مبادرة لفحص نظر الطالب والطالبات" عيوني"هـ مبادرة 1440األول 

وحرصا من مدينة الملك عبدهللا الطبية للمشاركة المجتمعية. للمرحلة االبتدائية

نستهدف جميع الطالب والطالبات خالل يوم واحد, بهدف اكتشاف مشاكل النظر لدى

وأيضا لنشر الوعي حول أمراض, Refractometer Autoالطلبة واستخدام جهاز 

.العيون وأثرها على التحصيل الدراسي للطالب



.تعزيز الشراكات بين قطاعات التعليم• 

.نشر ثقافة التطوع الصحي• 

.التثقيف حول اهم السلوكيات للمحافظة على النظر• 

.طالب وطالبة000.5فحص قصر النظر للطالب أكثر من • 

اهداف المبادرة



الزيارات المدرسية لمبادرة عيوني( 1) جدول 



مخرجات مبادرة عيوني( 2) جدول 



جانب من صور المبادرة



Thank You 


