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ي   ط الواليةا حف نماال  البوييض البل ت   تحت  يتب ف  هل أ  الث ا

ح عق نصددددددعا ةي هددا فل ااةالن المددالول لالوبددا ا االقالق دد  الو

 1(. ةيى وته الخصعا ، الوا ة 1948االن ان )االنم الوبحفة ،

 يمي  نعقف قط االياس:ح ث 

 يعلف تو   الناس أحياًرا ونب اوي  فل الكيان  والح عق.

 البل تنص ةيى نا ييل:و،  2ويي  الوزيف ن  اايضاح  وعتب الوا ة 

يحق لكا في  الحصددددددعج ةيى تو   الح عق والحييا  ...  ون تو  ز 

أو اليأي ن  أي نعع ، نثا الميق أو اليعن أو المنس أو اليغ  أو الفي  

 ال  ايل أو غ يه ن  أ ا وطنل أو اتبواةل ...

 أ(2007ةالوة ةيى للك ، االتحا  المالول لوويندددل اليةاي  الحيت )

أيف الوميس الفولل ليووينددد    ب ان يعنددده نعقنه  مدددين الووينددد   

 (، ح ث انه  يعنه نا ييل:2011وح عق اان ان )

االفيا  ، وهع حق نباح، و ييددددددمار ... اليةاي  الصددددددح   حق لمو   

نم عل  ون بعل  ث اف ا ،  غض النظي ة  ااةببارا  الوال   أو ال  اي   

 أو المغياف   أو المنصيي  أو الفين  .

 الب ان ينبيض أيضا:

الووينددعن ن ددنولعن ة  أفمالهم الخا دد  و ة  ت اة ددهم فل حواي  

لفيها ن ددددددنول   ح عق اان دددددددانا    نوا توم ا  البوييض العطن   

الومددارك  فل تطعيي البمددييما  الصددح   واالتبواة   الوبمي    ح عق 

 الوييض.

فل هذا االةالن والبل ا دددد غت ح عق اان ددددان وكان هذا نددددف قين   

ث  ي  الحث  نا مالول لوويندددددد   الم حا  ال ط  االت ةيى توييض   عايدددددد

  الث اف  يتبط الواليةاي  الحيت  

 

 

 

 
 

  
 

 

ــلـــدخمـــال  

ةــــدمــــالمق  

 االساليب والطرق

از ا   الهمية فل تو   أنحاء المالم  مكا نيحعظ فل الم ف االق يا 

شخًصا فل المالم نهاتي  33ح ث انه يعتف هناك واحف ن  كا 

(. هذه البغ يا  المالو    ت عم ةيى 2015)الونظو  الفول   ليهمية ، 

(.  البالل 2015ب   غيان ع و  تغ  ي  ور الث اف  فل اليةاي  الصح   )

حات  لونظوا  اليةاي  الصح   واالطباء لإليبما   ليبنعع  ، هناك

الث افل الوبزايف لي كان الو بن في  ن  قفنا  اليةاي  الصح    

 (.2013)رينزاو وآقيون ، 

توييض اليةاي  الحيت  هع تزء ن  الوزاول  البل تغطل نموعة  

البل يبم ف ها رةاي  الوينى لوي نبنعة  ن  الوماال  الوبخصص  

(. الهف  ن  توييض 2012الحاال  الحيت  )إل ع  وآقيون ، 

اليةاي  الحيت  هع إقان  ةالق  ةالت   ن  الوييض وأييته وتمزيز 

قفرا  المخص الم في  والنن    واالتبواة   والث اف   واليوحان    

 ث البيك ز ةيى ة  طييق البفقال  العقائ   والمالت   والبيه ي   ح

االتحا  المالول رةاي  وةالج الوييض لو الحال  الحيت  و أييته )

 .ب(2007، لووين   المناي  الحث ث 

الح اي   الث اف   هل ال فرة ةيى رةاي  الوينى الوبنعة   ن  ح ث 

ال  م والومب فا  وال يعك ا  ،  وا فل للك تك  ف اليةاي  الصح    

واة   والث اف   واليغعي  ليوينى )ايب  بع، لبيبل االحب اتا  االتب

2013) 

 

 

 

يمبوف ةيى الطب ب تح  ق ةيى  الث اف   يتبط نال فرة ةيى تعف ي رةاي  

. الكناءة الث اف   تفور ن  قبا ن فم اليةاي  الصددددددح   ث اف  تح  ق كناءة 

حعج تطعيي وةل الني  حعج الومب فا  واالفكار واالحايدددد س الخا دددد  

ف  المددددددخص. قبعج واحبيام االقبالفا  اظهوا ه ؛  ر نميف  وفهم لث ا

(. يوك  2016الث اف   وتك  ف اليةاي  وف ا لذلك )كانمددانا ويددانغان   ، 

ن  ال يعك ا  والوعاقف تمييف الكناءة الث اف   أيضا ةيى أنها نموعة  

 (.2013فل النظام )ايب  بع،  البل تمبو  نماوال  ايا  

لووينل اليةاي  الحيت  ، الكناءة الث اف   و الح اي   الث اف   أني 

نيوري لب فيم اليةاي  البل تبوحعر حعج المخص ، وهع نهج لييةاي  

ةاي  الصح   البل تيتكز ةيى شياكا  نن فة ليطيف       ن فنل الي

نيكز اليةاي  ،  -الصح   والوينى وااليي )نمهف الوينى وااليية 

2015.) 

يوك  النظي إلى الث اف  ن  ح ث المعانب الوميف   والثا ب  نثا ال  م 

والومب فا  والب ال ف. وكذلك ن  ننظعر أوي  يمبي   الث اف  فل كث ي 

   لوزيف ن  ن  االح ان أنها تموا أيًضا العن  االتبواةل ليني  كطيي

(. 2010، وهاري ع)ويي و عن  لك المخصذل يحال  الصح  العنعح ل

و البالل ، يمب ةيى نوينل اليةاي  الحيت  ال مل لبيب   االحب اتا  

(. يوك  أن 2011الوبنعة  ليوينى وأييهم ) وغالس وآقيون ، 

تبيثي اليةاي  الو فن   مف  ن  المعانا نثا نوعلج ت فيم اليةاي  

الونصعا ةي ه فل وحفة المناي  الحيت  والني ن  الخا    كا نويض 

(. ةنفنا يبم أقذ 2013ي ،والوطبلوييض وةائيبه ) يعني حعج رةاي  ا

، يوك  أن ينبج ةنه ال عالب النوط    الث اف   يتبط الونهج ةام لييةاي  

(. فل 2010ويي و عن وهاري ع، والنما فل تحفيف احب اتا  الني  )

ةيى  ي معنح   أنه تم البع ا  ةيى أن نوينل اليةاي  الحيت  

  الوميعنا   مين حاال  االقبال  الث افل وته البحفيف لوزيف ن

ك ن ص فل البعت ه لووينل لهناح ث  ،( 2015نعرتهام واقيي ،)

 . الث اف  يتبط الواليةاي  الحيت  ةيى ك ن   نوان ت فيم اليةاي  

االتحا  المالول وايبما    لذلك ،  ةا نميس الوفييي  البنن ذي   فل 

، أةضاء نميس الووثي    2015فل ةام  لووين   المناي  الحث ث  

العطن    إلى إنماء نموعة  ةوا  ول   اةفا    ان نعقف  ايم االتحا  

 فل المناي  الحيت .  الث اف  يتبط الو،  مين اليةاي  

 
 

 

 

 مف تيي س نموعة  الموا ، و قف تم نياتم  اال حاث ال ا    ا و البل 

إةالن  يي بان. تم ايبمياض قا   الى تمكا الب ان والوميو   ايم 

المفيف ن  الو ع ا  وتن  حها ، و يغت لروتها فل الوناقما  الفول   

حعج الغيض والوحبعى الو بيح لوميوع ااةالن ، الذي ة ف ةيى 

نفى يعن   ، قالج الونتوي المالول لووينل اليةاي  الحيت  فل كي   

يال ا قالج شهي وي بين يعن عن لأل حاث الح عي  فل  يي بان ، أيب

. ن ع ة نهائ   ، تبيلف ن  نبا ا وتع  ا  نيكزي  تم 2016ن  ان 

ت فيوها فل حنا قبام الونتوي  ح ث اةي  تو   الحضعر  ةوهم. كان 

 النص النهائل لإلةالن

ن  إةفا  نموعة  الموا قالج النبية ن  شهي ن  ان إلى شهي أييعج 

االتحا  نميس إ ارة ، وتوت الوعاف   ةيى نميها ن  قبا  2016

 .2016فل شهي تميي  االوج   المالول لووين   المناي  الحث ث  
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:إعالن بروسبان  

تمريض العناية الحرجة 
 المرتبطة بالثقافة

 
 يي دددبان نبا ا تعت ه   ت دددبنف إلى نبا ا ن بعل  ةالو ا ؛ ي فم إةالن 

تم تصددددو وه ل بم ايددددبخفانه ن  قبا نوينددددل المناي  الحيت  لبعف ي 

اليةاي  الوطيع   الوخبصددددد  ث اف ا. يوك  تمفيا ااةالن  ح ث يبعافق 

ن  يدد ايدد  اليةاي  الصددح   ونبطيبا  البمي م لمو   نوينددل المناي  

ة ن  وحددفا  المنددايدد  الحيتدد  ، فل أي نيفق الحيتدد  ، فل أي وحددف

لييةاي  الصددح   ،  غض النظي ة  النطاق المغيافل أو ال دد ايددل أو 

 االتبواةل.

 المبادئ الرئيسية:

ليوينددددددى لوي الحاال  الحيت  وةائالتهم ، ن  قين ا   .1

 نبنعة  ث اف اً ، الحق فل تي ل رةاي  نيتبط   ث افبهم.

نددايدد  الحيتدد  نمددار  ينبغل أن يكعن لددفى نوينددددددل الم .2

ونهارا  ويوا  ننايب  لالحبيام والفةعة  نمال   ايبما   

لالحب دداتددا  الث دداف دد  ليوينددددددى لوي الحدداال  الحيتدد  

 وةائالتهم.

وان البخط ط  .3 يمب ةيى نوينددددددل اليةاي  الحيت  ندددددد

لييةاي  الويتبط   الث اف  وتنن ذها  البماون ن  فييق نبمف  

ض وااليية والو بماري  البخصصا  ، والذي يموا الويي

 الث اف    الوخباري .

لفى نوينددل المناي  الحيت  الحق  االةبيا   االقبالفا   .4

 .الث اف   الني ي  لفيهم واحبيانها

يمددب ةيى ن ددفنل البمي م لييةددايدد  البوييضدددددد دد   الحيتدد   .5

نوان أن الكناءة الث اف   والح اي   الث اف   تزءا ال يبمزأ 

ن  واتب نوينددددددل اليةاي  . مي من  إطار ةوا  ائية الب

الحيت  البحث ة  هذه الوميعنا  ، وتث  ف أنن هم وتطب ق 

 هذه الوميف  ن  االحبيام والبماطف.

 التوصيات:

تنن  الونظو  المالو   لوويندددددل المناي  الحيت  أن الويندددددى لوي 

الحاال  الحيت  ن  قين ا  نبنعة  لفيهم احب اتا  قا   ويمب أن 

الوويندددددعن ن  لوي الوهارا  الوبخصدددددصددددد   والوميف  يمبنل  هم 

والوعاقف ال دديعك  . تم تبنل البع دد ا  البال   لبوث ا الوبا ا المالو   

ليو دددداةفة فل تعت ه الخفنا  الصددددح   والويافق البمي و   وننظوا  

ي  الحيت  فل تطعيي الوعا  والبيانج ااةالن د   البوييض فل اليةا

ةاي  الوينددددددى لوي الحاال  الحيت  ليوويندددددد   الوطيعب ننهم ر

 وةائالتهم واحب اتاتهم الث اف   الني ي .

 التقييم الذاتي .1

يُمف فحص الوعق  الث افل لنن دددددك الخطعة االولى فل ندددددوان اليةاي  

به  بار الوويض  ث اف لك ةيى اةب قف يبضددددددو  ل ف .   ط   الث ا الويتب

نحبوي  قف الخا دددددد   وق وه ونمب فاته وأي تح زا  ناتم  أو تح زا  

ينثي ةيى تعف ي اليةاي  ؛ والموا ةيى ونمها تانبا ونوان اليةاي  

 .الما ل  ليمو  
 

 
 

 

 إنشاء الثقة .1

ااقيار  ين لكا شخص الحق فل الحصعج ةيى تو   الح عق والحييا  

ي   ي  ليحات  الوباشددددددية إلى رةا مائ تيثي الوييض وال ، و احبيام نفى 

 نيتبط   الث اف  كيني نيوري لبيي س الث  .

 تحديد اللغة المفضلة للتواصل .2

الونضددددي  ليوييض وااليددددية ليبوك  ن  البعا ددددا الينظل ، تحفيف اليغ  

وايدددبخفام الوبيتو   الوفر    أو الوبيتو   الونهي   ةنف الضددديورة . 

ج يائ ام ويتقب ايتالنظي فل البعا دددا غ ي الينظل نددديوري أيضدددا. 

 ج الينظل والتم اة نتاحًا لن حيثنا کاج الت اا

 التعرف على الثقافة  .3

ييض وااليددددددية ، والبل يوك  أن تمددددددوا ق وهم البمي  ةيى ث اف  الو

ونمب ددفاتهم وت ددال ددفهم ووتهددا  نظيهم المددالو دد  . يمددب االقددذ  م   

 ااةببار ك ن   تيث ي الث اف  ةيى البعا ا و اتخال ال يار.

 التعرف على المعتقدات الصحية والفهم .4

 ومي  تحفيف ث اف  المددددددخص ، يمب إيالء االةببار لومب فا  الوييض 

ته حعج الصح  والويض وإ راكهم / فهوهم ليمالتا  الحال   وأي وأيي

ةالتا  ن بيح . قف تنثي الومب فا  حعج الصح  والويض  مكا كب ي 

ةيى ك ن دد  رغبدد  الوييض وةددائيبدده فل اليةددايدد  ، ونددا هل اليةددايدد  / 

 المالج  الو بعج فل   ئ  اليةاي  الحيت .

 ضمان الفهم .5

لوويض إلى البيكف ن  أن الوييض و / ةنف البعا ددا ، يمب أن ي ددمى ا

أو أفيا  أيدددددديته ينهوعن نا يبم إ الغه. ن  الوهم أن نفرك أن المعانب 

 الوخبين  لث اف  المخص يوك  أن تنثي فل فهم الويء وتن  يه ليوميعنا .

 استخدام اللمس الجسدي .6

يمب أقذ العقت لميح نيورة اليوس الم في فل ت فيم اليةاي . يمب 

لوويض نصدددددد ح  ن  الوييض و / أو المائي  حعج أن دددددددب أن يطيب ا

طيي   البل يوك   ها تعف ي اليةاي  البفن   ن  الناح   الث اف    ايدددددديعب 

  ق ق .

 والحفاظ على الكرامة حتشامإلل الحاجة .7

إن الحناظ ةيى الكيان  والحناظ ةيى ااحبمام  الن ب  ليوييض  احب 

بت  به يوك  أن يث ل  الحيت  وةائي حا ف  ال لهم االحبيام واالةبيا   ث ا

المخص ونمب فاته وق وه. ح ثوا أنك  وةوي ًا فل ي اق اليةاي  البفاقي   

، يمب حواي  احبمددام الوييض وكيانبه ن  قالج تغط   ت ددم المددخص 

 وتعف ي الخصع    له.

 الجنس أهميةالنظر في  .8

قف يكعن اقبال  المنس     الوييض واالطباء نصدددددددفر قيق ليوييض 

بار تنس ن فم وة كان للك نوكنا ، ينبغل االقذ  م   ااةب وا  به. كي ائي

 اليةاي  ، لضوان احبيام ث اف  الوييض وةائيبه.

 النظر في االحتياجات الغذائية .9

ا  ددالث ددافدد .  يوك  أن تنثي ال  م والومب ددفا   ا وث  ددً ييتبط الغددذاء ارتبدداطددً

ق ارا  الطمام والغذاء. والفي  والب ال ف ةيى أهو   و نفلعج الطمام و 

و   ل س ف ط البل تيبل  مب اقب ار االطم ًبا ، ي نايدددددد لك ن كان ل وا  ح ث

 احب اتا  االيض الخا    الوييض  ،  ا أيًضا تيبل اةبباراته الث اف  .
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