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 االعالم

عندما ظهر المذٌاع قٌل أن دور الصحف انتهى، وعندما ظهر التلفاز قٌل انتهى 

دور المذٌاع، والٌوم ٌقال أن اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعً سوف 

لكن التارٌخ ٌُعلّمنا أن الوسائل اإلعالمٌة تبقى . تنهً دور اإلعالم التقلٌدي

 .وتتعاٌش وتتساند وتبتدع لنفسها خصائص وأدواراً جدٌدة تضمن لها البقاء



 احصائٌات عالمٌة



 النمو السنوي



 احصائٌات سعودٌة





 االعالم وحقوق المرٌض













 الئحة حقوق المرضى



 بعض الحقوق فً االعالم؟؟؟



 (:سرٌر)الحصول على رعاٌة 
- ً  البد من المناشدة اعالمٌا

نشر اخبار حول اهمال المرٌض او وجوده بالطواري لساعات او -

 !أٌام وعدم اكتراث الفرٌق المعالج

غالباً من طرف واحد وٌتم صٌاغتها بطرٌقة تضر بالفرٌق الصحً -

وتجبر المسؤول أحٌانا على المساعدة وربما دون التحقٌق 

 .والتحقق

نشر بعض الصور واالخبار عن المستشفٌات ومدى استعدادها -

 ....لخدمة المرٌض

 بعض الحقوق فً االعالم؟؟؟















 :سرٌة المرٌض
 .السرٌة ال تعنً فقط غلق الستارة او الباب-

تحدث من قبل الفرٌق المعالج خاصة بالتصوٌر وعرضها -

 .عبر  مواقع التواصل االجتماعً

إذا أقدم طبٌب أو )قد تحث من قبل بعض اإلعالمٌٌن -

ممرض على تصوٌر المرٌض فتلك كارثة قد تنتهً بكف 

ٌده، أما إذا فعلها إعالمً خلسة فتلك شجاعة وسبق 

 ...(.صحفً

 بعض الحقوق فً االعالم؟؟؟



 :   2012استطالع 

 27 من الممرضات ٌقولون انهم استخدام وسائل االعالم ٪

 االجتماعٌة لتبادل القصص عن الحٌاة العملٌة

 41 من الممرضات ٌقولون ان زمالئهم فً الجناح او القسم ٪

 قد استخدموا وسائل االعالم االجتماعٌة بشكل غٌر الئق

 32من المنشور تتضمن معلومات عن المرضى ٪ 

 12تحتوي على صور للمرضى ٪ Ford, S. (2012). "Nurses breaching online 

rules" 







تم طرد هذه الممرضة من عملها : فً بورتالند   

 وسجنها بعد نشرها صورة لمرٌض ٌموت

Nai Mai Chao     



بعض 
 املقرتحات

حسن 

 الخضٌري



 دعُج انمختصٍه تذمُق انمشٌض نهمشاسكح   -١
 اإلعالمٍح مه خالل االعالو انتمهٍذي َاالعالو    
 .االجتماعً    
 إعذاد تذُث َدساعاخ تمشاسكح االعالو عه -٢

 انطشق انكفٍهح تىشش دمُق انمشضى َتخمٍف    
 .انمجتمع    
 إتشاص انجٍُد انمثزَنح إلوصاف انمشٌض عثش  -٣

 .جمٍع َعائم االعالو     



 تفعٍم دَس االعالو خاصح االعالو االجتماعً تٍه -4
 .انفشٌك انصذً َانمشٌض َرًٌَ    

 إٌجاد َتذسٌة مختصٍه فً االعالو انصذً مع -5
 .االنماو تانذمُق َانُاجثاخ َاخاللٍاخ انمٍىح    

 االعتعاوح تانكتاب مه األطثاء َانصذٍٍه نىشش -6
 .حمافح انذمُق مه خالل انضَاٌا َاالعمذج انتً ٌكتثُوٍا    

 مىع اَ انذذ مه ظٍُس االعالمٍه غٍش انمختصٍه  -7
 .فً انمجال انصذً مه انذذٌج فٍما ٌجٍهُن    

 انضشب تٍذ مه دذٌذ عهى كم عامم فً انمطاع -8
 .انصذً اَ اعالمً ٌتجاَص انذذَد فً انذمُق    



 

خصُصٍح انمشٌض خظ أدمش ال ٌجة انمغاط  -9
تٍا، َمه ٌتخطى ٌزا انذذّ ٌجة ان ٌُلف عه انعمم 

 .َعه انعمم اإلعالمً( ألوً نٍظ اٌم نهخمح)اإلكهٍىٍكً 
ركش األدُال َتٍاوٍا نششح معهُمح صذٍح تشكم  -10

مثغظ دَن ركش خصُصٍاخ انمشضى تذَن تصشٌخ 
 .َال تهمٍخ

مىع تصٌُش انمشضى فً انمغتشفٍاخ َانذَس  -11
  -َفً اماكه انعالد انطثٍعً َغٍشٌا ألي عثة كان

نغثة صذً اَ دعائً اَ غٍشي اال تعذ اخز انمُافمح 
 .انخطٍح َششح تثعاخ رنك نهمشٌض
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