متريض

املشروع الوطني لبناء القدرات التمريضية:
مبادرة مبتكرة تنهض مبهنة التمريض في لبنان

األساسية كمهارات التواصل والسلوك املهني باإلضافة الى املمارسة
األخالقية .كما تتمّ متابعة عملهم وتقييم النتائج ضمن معايير
واجراءات حدّ دتها جلنة اخلبراء في النقابة .ويهدف املشروع الى تعزيز
رضى املمرضات واملمرضني واستبقائهم في عملهم من جهة ،ويساعد
املستشفيات على تعزيز وتطوير خدماتها من جهة أخرى.

الوضع احلالي
في تعلّمه من مهارات متريضية ،وضعنا برنامجا مفصال لبناء القدرات
يتمحور حول الفحص الصحي وكيفية ادارة املشاكل لكافة اجهزة
ّ
اجلسم.
وخالل تنفيذ مشروع «لقاء في كل قضاء» ،حيث قمنا بزيارة مختلف
األقضية اللبنانية ،التمست النقابة في املمرضات واملمرضني احمللّيني
الذين قدّ موا العناية للمواطنني ،الشغف الكبيرعند تأدية عملهم.
الدكتورة نهاد ضومط
فمعظمهم كانوا ميتلكون «قلب املمرض» ويتمتّعون باحلماس والرغبة
واملمرضات
رئيسة نقابة املمرضني
في اكتساب معارف مهارات متريضية جديدة .واعتبروا أ ّن التدريب
في لبنان
املستم ّر يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس عند املمرضني/ات عند تأدية
املهمّ ات املعقّ دة من جهة وإلى رفع مستوى الرضا عند املرضى من جهة
ّ
صب مشروع بناء القدرات التمريضية في قلب اجلهود التي تقوم بها أخرى.
نقابة املمرضات واملمرضني في لبنان منذ عام  2013من أجل نشر
ثقافة التعليم املستم ّر على الصعيد الوطني .إ ّن التعليم املستم ّر إ ّن هذا األمر كان مبثابة حتفيز للنقابة للتّعمّ ق أكثر حول كيفية
في التمريض يساهم في تقوية املمرضات واملمرضني وتعزيز قدراتهم بناء مشروع يستفيد منه أكثر من  8000ممرض وممرضة من كافة
ملواجهة مختلف التحديات التي تواجههم على الصعيد الفني املستشفيات اللبنانية ويكون ذات فعالية عالية.
والشخصي في نطاق املهنة.
أساسيي خلف تفاوت نوعية العناية التمريضية
ْ
سببي
ْ
وجدت النقابة
لذلك ،وضعنا خط ًة وطنية تهدف الى  )1حتسني نوعية العناية في املؤسسات الصحية وهي:
التمريضية )2 ،احلدّ من األخطاء الطبية ،و )3ضمان الكفاءة واستدامة • نوعية التعليم املستمر ( )Continuing Nursing Educationوتفاوته
اآلداء واملمارسة التمريضية اآلمنة املبنية على البراهني العلمية.
بني املناطق اللبنانية وخصوصا ً األطراف
وبدأت النقابة ،عام  ،2014بإعداد دراسة وطنية شملت  6.000ممرض/ة • إختالف وتنوّع برامج تعليم العناية التمريضية (األمر الذي يعتبر أحد
على متاس مباشر مع املرضى من كافة املستشفيات اخلاصة واحلكومية أهم العوائق أمام توحيد معايير التعليم في مهنة التمريض)
في لبنان ،وذلك لتحديد االحتياجات التعلّمية ومجاالت املعرفة
واملهارات.
هنا كانت احلاجة إلى خطة استراتيجية تتضمّ ن إلزامية التعليم

في املرحلة األولى من بدء تنفيذ املشروع ،اختار مكتب مجلس النقابة
اخلبراء الذين يتمتعون باخلبرات الفنية والبحثية لوضع الوحدات
التعليمية وتدريب املدرّبني وفقا ً للمواضيع احملددة.
وفي املرحلة الثانية ،اختارت جلنة التعليم املستم ّر في النقابة املدرّبني
وعددهم يفوق ال 200-ممرض وممرضة لديهم خبرة ال تقلّ عن ال5-
سنوات ويتمتعون بالقدرة على التدريب ،وذلك بالتعاون مع مدراء
التمريض في املستشفيات.
وفي املرحلة التمهيدية للمشروع ،بدأ العمل على تدريب املدرّبني (Train
 )the Trainerبحيث استقبلت نقابة املستشفيات اخلاصة في لبنان
أول دفعة من املدرّبني في مقرها في شهر متوز  2017وكان العمل حول
أسس التواصل الفعّ ال وسالمة املرضى .أما الدورة الثانية فكانت في
مق ّر النقابة في شهر آب  ،2017وكان العمل حول أسس التدريب.
وستنطلق النقابة إلى الشمال ،والبقاع ،واجلنوب ،وجبل لبنان وبيروت،
أي إلى املناطق اجلغرافية للمدربني ،للبدء بالتدريب حول املواضيع

والوحدات احملددة ،وبدأت في شهر أيلول الوحدة األولى حول اجلهاز
القلبي .كما يتخلّل املشروع عملية تقييم أولي لتحديد مكامن القوة
والضعف لتطوير وحتسني مسار البرنامج.
وفي املراحل األخيرة من البرنامج سيتمّ وضع خطة ،بإدارة النقابة ،مع
مدراء التمريض واملدربني لتدريب كافة الزمالء املمرضات واملمرضني
على املستوى الوطني ،قبل املباشرة بتقييم تأثير البرنامج على نوعية
العناية التمريضية في لبنان.

املستم ّر وبناء القدرات التمريضية باعتبار أ ّن الكفاءة واجلدارة هما
وبنا ًء على نتائج الدراسة التي عبّر من خاللها املشاركون عمّ ا يرغبون أساس العناية التمريضية ذات النوعية العالية ويجب أن تتوفر عند
جميع العاملني في التمريض وفي جميع املناطق على حد سواء.

ماهية املشروع وهيكلية العمل
إ ّن املشروع الوطني لبناء القدرات التمريضية هو تدريب وتطوير مهني
من النواحي العلمية والعملية يستمر ملدة  3سنوات ويهدف الى إعداد
مدربني من كافة املستشفيات حول التقييم الصحي وإدارة العناية
التمريضية ،قبل توزيعهم على كافة املناطق كي يدرّبوا زمالئهم في
التمريض.
أما التدريبات فترتكز على تطوير املهارات والتقنيات التمريضية
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