لقاء

هارون وعد ضومط بدرس مطالب قطاع التمريض
التعاون بني نقابة املستشفيات ونقابة املمرضني واملمرضات في لبنان
كان محور بحث بني نقيب املستشفيات في لبنان املهندس سليمان
هارون ونقيبة املمرضني واملمرضات د .ميرنا أبي عبداهلل ضومط وذلك
خالل اجتماع عقد في مق ّر نقابة التمريض بحضور املديرة السيدة نتالي
ريشا واملستشار القانوني احملامي روجيه أبي راشد.
ومت التطرق الى دور املستشفيات في معاجلة املشاكل والتحديات التي تواجه
مهنة التمريض على كافة األصعدة اإلدارية واملادية ،باإلضافة الى كيفية
تأمني املوارد املالية لكلفة سلسلة الرتب والرواتب وحتسني بيئة العمل.
مفصل عن واقع املهنة وأوضاع العاملني
ّ
وكان للنقيبة د .ضومط شرح
فيها ،واألسباب التي تؤدّي الى انكفاء عنصر الشباب عن العمل في
التمريض مما يزيد احلاجة الى ممرضات وممرضني سنويا ً .وقد قدّ مت ضومط
مفصالً باملطالب.
ّ
كتابا ً
من جهته ،أبدى النقيب هارون كل جتاوب واهتمام ووعد بدراسة كافّة
املطالب مع أعضاء النقابة من أجل السعي الى اتّخاذ اإلجراءات
واخلطوات الكفيلة في احلفاظ على العاملني في املهنة.

من اليمني :ريشا وهارون وضومط وابي راشد

وفي نهاية اللقاء ،متّ اإلتفاق على استمرار التواصل لتوحيد اجلهود وإطالق
العمل ابتدا ًء من مطلع عام  2019لتأمني حقوق املمرضات واملمرضني
املشروعة نظرا ً لتأثيرهم على صورة املستشفى وأهمية دورهم ضمن
الفريق الصحي.

مناسبات

«املالئكة تغني امليالد» ريسيتال
في مستشفى سيدة املعونات اجلامعي
مبناسبة عيد امليالد اجمليد ،وبرعاية وحضور مدير عام مستشفى سيدة
املعونات اجلامعي األب وسام اخلوري« ،املالئكة تغني امليالد» ريسيتال
موسيقي أحيته جوقة كُ ُر أكويلينا ،حتت إدارة وإشراف جمعية كُ لُ التي
يرأسها األب ميالد طربيه بحضور قائمقام جبيل السيدة نتالي مرعي
اخلوري ،مدير الشؤون املالية األب سيمون صليبا ،املدير الطبي الدكتور
زياد اخلوري ،رئيسة الصليب األحمر فرع جبيل السيدة رنده كالّب ،مديرة
العناية التمريضية السيدة منى دكاش ،مديرة املوارد البشرية السيدة ريتا
اخلوري ،رئيس اللجنة الطبية في املستشفى الدكتور جوزيف أبي كنعان،
الى جانب حشد كبير من األطباء واملوظفني واملرضى ،واألهل ،واالصدقاء.

تخلّل احلفل باإلضافة الى الترانيم امليالدية الرائعة مع اجلوقة التي
تألفت من أكثر من  80طفالً بني منشد وعازف ،كلمة شكر لألب اخلوري
نوّه بها بأهمية االحتفال بالعيد هنا في املستشفى مع املرضى واملتألّ ني
حيث يكمن املعنى احلقيقي للعيد ،مشدّ دا على دور املستشفى في
السعي الدائم خلدمة واحترام اإلنسان وصيانته ،مفاهيم منبثقة عن
ّ
رسالة الرهبانية اللبنانية املارونية.
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