نقابات

حاصباني مفتتحاً مؤمتر نقابة املمرضات واملمرضني:
للحفاظ على السمعة احلسنة واملميزة للممرضني املمرضات

رابعا :استمرار تعاظم احلاجات في الكم والتنوع .ان السوق
الصحي اللبناني يعاني من نقص في مجاالت التمريض ،وخصوصا
ان دور املمرض واملمرضة يتعاظم وهم شركاء اساسيون في ادارة
املستشفى.
لذلك ال بد من التفاهم مع النقابة والقطاع اخلاص والعام وكليات

في  10آيــار ،افتتحت نقابة املمرضات
واملمرضني في لبنان مؤمترها الدولي
الثاني ملناسبة «يوم املمرض العاملي»
الذي يصادف في  12ايار ،بالتعاون مجلس
التمريض الدولي ،للمرة األولى في لبنان
بعنوان «التمريض في ريادة الرؤية للصحة
العاملية» برعاية رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ممثال بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني ،في فندق «الهيلتون  -حبتور» في سن الفيل ،في
حضور النائب باسم الشاب ممثال رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري،
العميد الطبيب ملحم حدد ممثال قائد اجليش العماد جوزف عون،
العميد ابراهيم حنا ممثال املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد
نقيب
عثمان ،ممثل منظمة الصحة العاملية الدكتور غابريال رايندر،
من احترام وتقدير ملا تقدمونه من خدمات طبية وإنسانية مميزة
أصحاب املستشفيات اخلاصة سليمان هارون وعدد كبير من النقابات وملا متارسونه من دور بالغ األهمية والتأثير في شتى حقول الصحة
الصحية في لبنان ونقابات متريض من دول اجلوار ومديري مستشفيات بدءا بالرعاية الصحية األولية والرعاية املنزلية ومرورا باالستشفاء
وعمداء ومديري كليات متريض واجلمعيات واملنظمات احمللية والدولية وخدماته االساسية في مجاالت الطوارئ والعناية الفائقة اخملتلفة
وحشد من املمرضات واملمرضني من لبنان والعالم .قدمت لالحتفال وأقسام العمليات وسواها وانتهاء بدور قطاع التمريض في مجاالت
االعالمية نعمت عازوري أوسي.
جودة اخلدمات وترشيد االنفاق ومكافحة انتشار األوبئة وإدارة
املستشفيات.

يزبك ضومط

استهل اإلفتتاح بكلمة النقيبة الدكتورة نهاد يزبك ضومط التي
أشارت فيها الى «أهمية هذا املؤمتر على الصعيد الدولي والوطني
وعلى صعيد مكانة لبنان على اخلارطة الصحية العاملية».

فباسم فخامة الرئيس وباسمي ،وفي مناسبة اليوم العاملي
للتمريض نحييكم ،أيها املمرضون واملمرضات ،متمنني لكم والتقدم
في مجاالت عملكم املميز».
وتابع« :جندد ،في هذه املناسبة اليوم ،التشديد على بعض االمور التي
نعتبرها أساسية في مجاالت املريض تنظيما وممارسة.

وأضاف« :ان رعاية فخامة الرئيس ملؤمتركم هي تأكيد ملا يكنه لكم

والتقدم احلاصل أعطى احلق حلاملي شهادة ( )TSاالمتياز الفني
بدخول اجلامعة للمتابعة اجلامعية والتخصص.

وشددت على «أهمية دور املمرضات واملمرضني في تطبيق اخلطة
اإلستراتيجية لوزارة الصحة وخصوصا تلك املتعلقة بالتغطية أوال:نؤكد مجددا موقف وزارة الصحة العامة الداعم دوما لكل جهد
الصحية الشاملة».
تبذله نقابتكم النشطة لتحسني ظروف العمل إضافةالى احلقوق
املادية واملعنوية لكم.
حاصباني
ثانيا :نشدد أيضا على أهمية احلفاظ على السمعة احلسنة واملميزة
للممرض واملمرضة اللبنانية في األسواق الصحية احمللية واإلقليميه
ثم ألقى حاصباني كلمة قال فيها« :شرفني فخامة رئيس اجلمهورية والدولية .بالرغم من أن ذلك ادى الى تسرب مهم للممرضني
العماد ميشال عون بتمثيله في افتتاح اليوم العاملي للتمريض واملمرضات للعمل في اخلارج.
وحملني حتياته لكم جميعا ومتنياته لنقابتكم النشطة وللجسم ثالثا :متابعة العمل مع النقابة ووزارة التربية والتعليم العالي لردم
التمريضي دوام التقدم والنجاح».
الهوة بني التعليم اجلامعي والتعليم املهني في مجاالت التمريض.
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واملمرض دورا مميزا وفي كل املستويات الرعائية واالستشفائية».
وختم« :املنا كبير في ان نحتفل في مناسبات كهذه سنويا وقسم
كبير من اخلطوات املستقبلية االكادميية والتنظيمية واملادية عوجلت
مبا ينعكس حتسنا واضحا في سوق العمل الصحية».

الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي لوضع روزنامة كينيدي

وطنية ملراحل التعليم تستند لتقديرات احلاجة لالختصاصات في
مجاالت التمريض واعتماد كذلك آليات عمل لتحسني ظروف الوضع
التمريضي وخاصة احلقوقاملادية واملعنوية لعمل املمرضات واملمرضني
في أقسام االستشفاء اخملتلفة وفي الهيئات املعنية بضمان اجلودة
والسالمة العامة (برنامج االعتماد) وبرامج التأهيل لكل العاملني في
املستشفى وبرامج مكافحة األوبئة وبرامج االتيك مديكال .ونحن
عندما طرحنا مشروع الرعاية الصحية الشاملة نعلم للمرضة

واستهلت احملاضرات بكلمة من رئيسة مجلس التمريض الدولي أنيت
كينيدي حتدثت فيها عن «كيفية حتقيق الصحة العاملية في زمن
الصراعات» .وأوضحت «الدور األساسي الذي يؤديه العاملون في قطاع
التمريض في عملية اتخاذ القرارات ووضع السياسات الصحية».
وشددت على «حماية حقوقهم وخصوصا في املناطق التي تعاني
النزاعات والصراعات».

نقابات

انتخابات نقابة املمرضات واملمرضني في لبنان
في  24حزيران الفائت ،انتخبت اجلمعية العمومية
العادية لنقابة املمرضات واملمرضني في لبنان نقيبا ً
وثالثة أعضاء جمللس النقابة ،عضوين منهم من حملة
اإلجازة اجلامعية وعضو من حملة الشهادة الفنية.
بعد تالوة محضر اجللسة السابقة كانت كلمة
للنقيبة د .نهاد يزبك ضومط شكرت فيها كل من
عمل الى جانبها في فترة تولّيها النقابة وشكرت
األعضاء املنتهية واليتهم على كل ما قدّ موه
للمهنة .واستعرضت بعض اإلجنازات التي حتقّ قت
في السنوات الثالث األخيرة ومتنّت للنقيبة واألعضاء
الذين سيتمّ انتخابهم التوفيق والنجاح ومتابعة
املسيرة التي بدأتها النقابة منذ تأسيسها .وقبل
انطالق العملية اإلنتخابية طلبت النقيبة من أعضاء
اجلمعية العمومية ممارسة حقّ هم باالقتراع مبوضوعية وتغليب صايغ وسامر محمد سالم آغا العلي ،وعن فئة اإلمتياز الفني خليل
طانيوس خليل.
اإلعتبارات املهنية على سواها.
ثم متت تالوة التقرير اإلداري وإقرار قطع حساب العام  .2017وبعد
اإلعالن عن أسماء املرشحني املقبولني وبعض املواد املتعلقة بالعملية
اإلنتخابية ،فتحت صناديق اإلقتراع وأجريت اإلنتخابات .وبنتيجة فرز
األصوات ،أعلن فوز املرشحة الدكتورة ميرنا أبي عبداهلل ضومط
مبركز نقيبة.
وفاز لعضوية مجلس النقابة عن فئة اإلجازة اجلامعية ناتالي طوني

وبعيد إنتخابها ،قالت النقيبة الدكتورة ميرنا أبي عبداهلل ضومط:
«حان الوقت لوضع النقابة على طاولة القرار ،وتفعيل عملها من
خالل التعبئة والتعاون مع جلنة الصحة النيابية ووزارة التربية ووزارة
الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة العامة بهدف الوصول الى حتقيق
مختلف املشاريع أبرزها اقرار سلسلة الرتب والرواتب ،واقرار قانون
تنظيم املهنة وجعل قرارات النقابة الزامية».
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