
 

   الوصف الوظيفي لـفني رعاية مرضى

 الوصف الوظيفي 
ي التمريض، وتشمل واجباته أخذ العالمات  

اف أخصائ  ة تحت إشر ي التعامل مع المريض مباشر
ي رعاية المرضى فى

يكمن دور فنى
ي التمريض بالقيام باإلجراءات الصحية وتقديم الدعم  

الحيوية، وإعداد الفراش وتضميد الجروح، إضافة لمساعدة أخصائ 
ى  رجيةوالتوجيه لمرضى العيادات الخا  .أو المرضى المنومي 

 

 

والمتطلبات  المؤهالت  

ف بها أو ما يعادلها.  • ي رعاية المرضى المعتر
 شهادة برنامج فنى

 رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  •

 يجب أن يتمتع الممارس بصحة جيدة وأن يكون خالي من األمراض.  •

 الحاسب اآللي وتطبيقاته مهارات استخدام  •

ية.   • ى  طالقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجلت 

ي الرئوي.  •  شهادة اإلنعاش القلن 

 مهارات التواصل الفعال.  •
ي حسب المنشأة 

 *قد يختلف الوصف الوظيفى

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التفاصيل

ي 
 الوظيفي المسمى مرضى  رعاية فنى

ي 
التصنيف المهني في الهيئة السعودية  رعاية مرضى  فنى

 الصحية   للتخصصات

ي 
/ الدرجة الثالثة  الفئة الوظيفية فنى ي

 التصنيف الوظيفي في الئحة الخدمة المدنية المستوى الثائى

 المسؤوليات الرئيسية  

ي السجالت اليدوية والمحوسبة.  •
 تدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى فى

ي ذلك درجة الحرارة، وضغط الدم، والنبض، ومعدل التنفس، والطول والوزن حسب   •
أخذ العالمات الحيوية بما فى

ي ملف 
 المريض. الحاجة وتسجيلها بدقة فى

 تقديم الرعاية الشخصية للمرضى لتعزيز تجربتهم ويشمل ذلك:  •
o  ي رفع المرضى إل الرسير والكراسي المتحركة، إلخ

 .المساعدة فى
o  .اإلجابة عىل أسئلة المريض عند الحاجة 
o  .ي توجيه المريض إل العيادة والخدمات

 المساعدة فى

ات أو أي قسم يتطلب  • . توجيه ومرافقة المرضى إل المختت   تعبئة معلومات المرضى

 إعداد األدوات واآلالت المطلوبة داخل العيادة قبل الفحوصات الرسيرية.  •

ي سياسة   •
ي ذلك اتخاذ االحتياطات القياسية المذكورة فى

ضمان اتباع التدابت  الوقائية من العدوى ومكافحتها بما فى
ي الخطة العالجية للمريض. 

 المنظمة أو فى

 وتعقيم البيئة المحيطة بالمريض أو مناطق العمل ذات الصلة. الحفاظ عىل نظافة  •

ورة.  • ى وخروجهم حسب الضى ي قبول حاالت المرضى والمحولي 
 المساعدة فى

ي التمريض.  •
ى أو أخصائ  ف الممرضي   تنفيذ المهام الموكلة له من قبل مرسر

جمة للعربية عند الحاجة.  • ي التر
ى غت  العرب فى  مساعدة الموظفي 

 القادرين عىل رعاية أنفسهم. مساعدة المرضى غت   •


