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نقيبة املمرضات في تكرمي شهيدات الواجب:
لتحقيق فوري وشفاف ومحاسبة املسؤولني
في  19آب ،أقامت نقابة املمرضات واملمرضني
في حديقة بلدية سن الفيل ،لقاء تكرمييا
لشهيدات الواجب الوطني اللواتي سقطن
في انفجار مرفأ بيروت وفي مواجهة وباء
كورونا ،شهيدات مستشفى القديس
جاورجيوس اجلامعي :جيسيكا بزجيان،
ميراي جرمانوس ،جيسي قهوجي داوود،
لينا أبو حمدان ،شهيدة مستشفى الوردية
جاكلني جبرين ،شهيدة فوج اإلطفاء سحر
فارس ،وشهيدة مستشفى الزهراء اجلامعي
في مواجهة فيروس كورونا زينب حيدر.
شــارك في اللقاء الى نقيبة املمرضات
واملمرضني الدكتورة ميرنا أبي عبداهلل
ضومط ،نقيب اطباء لبنان في بيروت
البروفسور شرف ابو شرف ،نقيبة أطباء
األسنان في الشمال الدكتورة رلى خلف،
نقيب أطباء طرابلس الدكتور سليم بر
يكا ابي صالح ،كما حضر كل من نقيب
أصحاب املستشفيات اخلاصة املهندس
سليمان هارون ،نقيب املهن البصرية احمد
شري ،نقيب املعاجلني الفيزيائيني الدكتور
ايلي قويق ،نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي وممثل ووجهت «حتية إكبار للذين ،رغم كل الصعاب تفانوا في عملهم وكانوا
قائد فوج اطفاء بيروت العقيد نبيل خنكرلي املالزم أول بالل بيتموني في اخلطوط األمامية يخدمون مرضى الكورونا حتى فقدان الذات».
وكل الطواقم التمريضية في املؤسسات الصحية على كل األراضي
اللبنانية .وقدمت اللقاء مديرة نقابة املمرضات واملمرضني نتالي ريشا .أبو شرف
ومما قال ابو شرف في كلمة ألقاها باسم نقابات املهن احلرة واملهن
الصحية« :في البال صورة جميلة عن املمرضة هي صورة باميال زينون
معلوف
استهل اللقاء بالنشيد الوطني فدقيقة صمت إجالال ألرواح شهيدات التي انتشرت على مختلف وسائل االعالم يوم االنفجار الرهيب في مرفأ
الواجب املهني ،ثم ألقت مديرة التمريض في مستشفى القديس بيروت ،وتظهر تلك الصبية البطلة بلباسها االزرق ،حتتضن بكل احلب
جاورجيوس اجلامعي وفاء معلوف كلمة قالت فيها« :نحن املمرضات ثالثة رضع ،فوق الدماء واحلطام والزجاج املتناثر في كل مكان ،وتدور بهم
واملمرضون مهنيون ملتزمون .ولذلك ،فإن الرعاية الصحية هي تلبية من مستشفى الى آخر حتى اوصلتهم الى بر االمان».
نداء للواجب ورسالة نلتزم بها .التضحية بالذات هي من أسس مهنة
التمريض .واملمرضات بطبيعتهن معطاءات وعطوفات يسعني بالعلم وتابع« :صورة اخرى عن املمرضات واالطباء يهتمون باملصابني بفيروس
واخلبرة حلماية حياة اآلخرين وملساعدة من ال يستطيع مساعدة نفسه .كورونا ،تاركني عائالتهم ،ومضحني بحياتهم للوقوف الى جانب املرضى،
نستمع ملرضانا ،نتفاعل معهم ،نشعر بأملهم ،نداوي جراحهم ،نطمئن ومساندتهم في محنتهم في اصعب اوقات حياتهم .وماذا في املقابل؟
معاش زهيد ،وتقاعد هزيل ،وغياب الضمانات ومالحقات قضائية».
عن حالهم ،نهتم بهم جسديا ونفسيا».
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وقال« :من هنا علينا أن نقف الى جانبهم ليقفوا الى جانبنا ،وإال أجل اإلنسان واملريض واجملتمع».
فالهجرة هي الباب الوحيد ،وقد فتح اليوم ،وهاجر العديد من الزمالء
والزميالت ،اطباء وممرضات .وهذه كارثة بحد ذاتها للبلد .علينا العمل وأشارت الى أن «التمريض يدفع الثمن غاليا ألنه يقوم بواجبه املهني
معا اطباء وممرضات ،وعلى الدولة الواجب االكبر ،في بث الروح في في الصفوف األمامية ،ويقوم بعمل جبار وبطولي من أجل اإلنسان
اجلسم االستشفائي والطبي والتمريضي ،مهنيا حقوقيا وعمليا .واجملتمع معتبرة أن استشهاد جيسي قهوجي داوود ،جيسيكا بزجيان،
لنا حقوق على الدولة واجملتمع وخصوصا لناحية احلماية االجتماعية ميراي جرمانوس لينا ابو حمدان ،جاكلني جبرين وشهيدة فوج اإلطفاء
والقانونية .وقد رفعت نقابة االطباء اقتراحي قانون في هذا اجملال الى سحر فارس والشهيدة التي قضت في مواجهة فيروس كورونا زينب
حيدر ،سيكون منارة تضيء طريق املهنة وفي كل مرة تواجهنا الصعاب
مجلس النواب ننتظر مناقشتهما ونأمل اقرارهما».
لكي نكمل بإرادة أقوى وخطوات ثابتة».وإذ عاهدت الشهيدات بإكمال
ابي عبد اهلل
الرسالة ومتابعة املسيرة ،اشارت الى أن «الدماء لن تذهب هدرا بل
ثم حتدثت نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة ميرنا ابي عبد اهلل ستتحول الى أمل وإميان ورجاء وعزم» .وطالبت ب»إجراء حتقيق فوري
ضومط فقالت« :لم أكن أتصور أن أقف في يوم من األيام هذه الوقفة وعادل وشفاف يؤدي الى حتديد املسؤوليات ومحاسبة املسؤولني عن
احلزينة والوجدانية ألكرم جيسيكا وميراي وجيسي وجاكلني ولينا انفجار مرفأ بيروت» ،معتبرة أنه ب«احملاسبة وبالقضاء العادل والنزيه
وزينب وسحر ،اللواتي غنب عنا باجلسد وبقني معنا بالروح ،اللواتي دفعن ميكن إعادة بناء الوطن وأن العدالة فقط هي التي تبلسم جراح أهالي
حياتهن أثناء تأديتهن املهنة التي أقسمن اليمني أن ميارسنها بكل الشهيدات» .ووجهت حتية «للطواقم التمريضية التي لبت النداء
إخالص وتفاني وأمانة .رحلن بلباسهن األبيض الى عالم آخر وتركننا لنجدة املصابني واجلرحى في ظروف صعبة ومأساوية» .وفي اخلتام
نكمل الدرب في عالم يلفه السواد واحلزن واأللم؛ تعزيتنا الوحيدة أنهن مت توزيع دروع تذكارية ألهالي الشهيدات تاله كلمات معبرة لألهل
استشهدن كي ال يتركن اإلنسان ميوت واملريض ميوت ونحن مكملني من واألقارب.

بيانات

نقابة املستشفيات :ال إغراءات مالية ألهالي املتوفني
نفت نقابة املستشفيات في لبنان صحة املعلومات املتداولة عن
املتوفي فيها مقابل
ّ
«تقدمي عدد من املستشفيات إغراءات مالية ألهالي
ادعائهم أ ّن مرضاهم توفوا بفيروس كورونا».
							
وأصدرت النقابة بيانا في  25ايلول جاء فيه« :دأب بعض وسائل االعالم
في املدة األخيرة على نقل معلومات حول تقدمي عدد من املستشفيات
املتوفي فيها مقابل ادعائهم أ ّن مرضاهم توفوا
ّ
إغراءات مالية ألهالي
بفيروس كورونا .ويذهب هؤالء في اتهاماتهم الى ان هذه املستشفيات
تستغل تغطية وزارة الصحة الكاملة ملرضى الكورونا ،فتعمد الى
تسجيل عدد من حاالت الوفاة حتت هذه اخلانة ،بحجة ان عالجات
الكورونا تخضع لتعرفات اعلى من سواها من االمراض وهذا االمر عار
عن الصحة ال سيما ان اجلهات الضامنة الرسمية لم تعتمد تعرفة
خاصة ملرضى الكورونا لغاية االن وفق الدراسات التي اعدتها نقابة
املستشفيات ومت تبنيها من قبل جلنة املتابعة في رئاسة مجلس الوزراء.
ان نقابة املستشفيات اذ جتدد رفضها لهذه الشائعات التي متّس
بسمعة القطاع الصامد بكل اجهزته وطواقمه الطبية والتمريضية
في الصفوف االمامية ملواجهة جائحة كوفيد  19رغم كل الظروف
الصعبة ،يهمها ابالغ ناشري هذه املعلومات:

 اوال :ان لوزارة الصحة العامة ،كما لسائر الهيئات الضامنة اطباء مراقبنيفي كل مستشفى يقومون بدورهم ويطلعون على ملفات املرضى.
 ثانيا :أ ّن أي مريض في السكرّي ،أو السرطان ،او حتى غير ذلك مناالمراض املزمنة احلرجة في حال إلتقط عدوى كورونا وتوفيّ  ،يكون سبب
وفاته طبيا مرده فيروس كورونا .هذا هو منطق الطب .هذه القاعدة
مطبقة عامليا وال تُتبع في لبنان فقط ،وعلى اجلميع اخذها بعني االعتبار
بدل اطالق العنان لالتهامات غير العلمية.
 ثالثا :اذا كان ناشرو هذه االخبار ميلكون الوثائق الالزمة التي تدين هذهاملستشفيات موضوع االتهام فلماذا ال يضعونها في متناول االجهزة
القضائية للتحقيق فيها ،واصدار كلمة الفصل بدل االسترسال في
بث االخبار غير الدقيقة والتي ال تكتفي فقط في تشويه صورة القطاع
الصحي البل تضرب مصداقية االعالم الذي يحمل رسالة نشر احلقائق
دون اي تزييف او مبالغة خدمة للسبق الصحافي ؟
تقصي املعلومات
ّ
وأخيرا ً ،تتمنى النقابة على وسائل االعالم كافة
املشكوك فيها من مصادرها ،سيما ونها عوّدتنا على وقوفها الداعم
واملفيد الى جانب القطاع الذي نهض بسرعة الفتة في االمس القريب،
ململما ً خسائره الفادحة ومستعيدا ً دوره االنساني املشرّف».
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حتية

بيانات

وتستنكر التعرض ملستشفى دار احلكمة
وفي  ،2020 /9 / 20استنكرت نقابة املستشفيات اخلاصة في لبنان ما
تعرضت له مستشفى دار احلكمة من إعتداء سافر على الكادر الطبي
والتمريضي من قبل بعض اخلارجني عن القانون اثناء قيامهم بواجبهم
الطبي واالنساني .وجاء في بيان صادر عنها« :واننا إذ نعلن وقوفنا الى
جانب مستشفى دار احلكمة ،فإننا جندد املطالبة من اجلهات االمنية
والقضائية اخملتصة مالحقة كل من تسوّل له نفسه االعتداء على

املستشفيات والعاملني فيها وتسليمه للقضاء ،وذلك إحقاقا للحق
وصونا للعدالة ،وحماية هذا القطاع من عبث اخلارجني عن القانون في
زمن احوج ما تكون فيه املستشفيات هي بحاجة للوقوف الى جانبها
من قبل اجلهات الرسمية والشعبية للصمود امام التحديات الكبرى
التي مير بها القطاع الصحي بكل مكوناته واطرافه».

نقابة املستشفيات :الضغوطات على القطاع
غير مفيدة واملطلوب تأمني الدعم باملال واملعدات
في  6تشرين االول  ،عقد مجلس نقابة املستشفيات في لبنان اجتماعا ً من معرفتنا للواقع الصحي واالستشفائي في البلد ،واوضحنا مرارا ً
برئاسة النقيب سليمان هارون بحث خالله احلاضرون اوضاع القطاع ان كان من خالل اجتماعاتنا مع املسؤولني او في اللجان اخملتصة التي
ال سيما جلهة املستحقات املتوجبة للمستشفيات والبيان الصادر شكلت بهذا الشأن او جلنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات جمّ ة
عن املكتب االعالمي لوزارة املال الذي جاء فيه ان الوزارة دفعت خالل تواجهها املستشفيات للقيام بواجباتها على هذا الصعيد واهمها:
العام  2020لغاية تاريخه مبلغ  213مليار ليرة لبنانية كمستحقات
 .1من الناحية الهندسية ،فالعديد من املستشفيات ال ميكنها
للمستشفيات اخلاصة واحلكومية.
تخصيص قسم منفصل للكورونا عن املستشفى وفق ما هو مطلوب
كذلك الحظ مجلس االدارة ،وفي ظل تزايد االصابات وتفشي املرض حرصا ً على عدم تفشي العدوى داخل املستشفى.
في كافة املناطق ،أن االعالم واملسؤولني يحمّ لون املستشفيات اخلاصة  .2هناك استحالة لدى البعض اآلخر لتخصيص قسم للكورونا
نظرا ً للمشاكل املادية التي يعاني منها ،حيث ان التجهيزات مكلفة
وحدها مسؤولية عدم وجود أسرّة كافية ملرضى الكورونا.
ومطلوب تسديد ثمنها نقدا ً وفقا ً لسعر الدوالر في السوق السوداء.
 .3صعوبة تأمني مستلزمات الوقاية الشخصية التي ارتفع ثمنها
واوضحت النقابة في بيان صادر عنها اآلتي :
بشكل جنوني.
 .4النقص في الطواقم التمريضية بشكل عام وخصوصا الذين لديهم
في موضوع املستحقات:
ان الفاتورة االستشفائية للمرضى الذين هم على عاتق املؤسسات استعداد للعمل في هذا القسم بسبب تعرضهم النتقال العدوى
الضامنة والتي تغطيها وزارة املال تبلغ قيمتها حوالي  100مليار ليرة اليهم.
لبنانية شهريا  ،وبالتالي ،فان ما يستحق للمستشفيات اخلاصة فقط  .5ان عددا ً من املستشفيات اخلاصة يستقبل مرضى الكورونا .ويبلغ
دون احلكومية لغاية آخر ايلول  2020يبلغ  900مليار ليرة ،وبالتالي ،عدد االسرة اخملصصة لهذا الغرض  400سرير منها  100سرير للعناية
فانه وفق بيان وزارة املال هناك عجز عن العام  2020وحده يزيد عن  700الفائقة اي ما يوازي تقريبا ً ما هو متوفر في املستشفيات احلكومية.
مليار ليرة ،هذا عدا عن املستحقات املتوجبة على الطبابة العسكرية
بناء على ما تقدم ،فان الضغوطات املعنوية التي تتعرض لها
والقوى االمنية االخرى وسواها عن العام  2019وما قبل.
مقصرة في
ّ
املستشفيات والكالم من جهات متعددة عن انها
من هنا يتضح الوضع املادي املأساوي للقطاع وقد جاء بيان وزارة املال التعاون من اجل استقبال مرضى الكورونا ،وكأن املقصود جعلها
كبش محرقة ،هذه الضغوطات غير مفيدة ،ال بل املفيد هو دعمها
ليؤكد ما نقول.
باملال وباملساعدات العينية من اآلت ومعدات ولوازم طبية لكي
تتمكن من الصمود.
في موضوع كورونا:
منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع املوضوع بشكل جدي وعلمي انطالقا ً
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من مستشفى الساحل الطبي اجلامعي:
شكرا خط دفاعنا األول
ان هذه الفاجعة االليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب
خطيرة على مختلف املستويات اإلنسانية والصحية واالجتماعية
واالقتصادية تستدعي من جميع اللبنانيني وجميع القوى السياسية
والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل املشترك لتجاوز آثار
هذه احملنة القاسية والوقوف مجددا ً بعزم وارادة ملواجهة الصعاب
والتحديات املستجدة ،علما ان هذه ليست االزمة األولى التي متر على
لبنان وخصوصا في الفترة القصيرة السابقة من االزمة اإلقتصادية
وصوال الى التصدي جلائحة كورونا.
كل هذه االزمات كان محور معاجلتها القطاع الطبي واملستشفيات ،
التي استطاعت بجهود االطقمة الطبية بان تستوعب الضغط الناجت
سواء من مصابني كورونا او من املصابني من االنفجار االخير .
متثل هذه الكوادر والطواقم الطبية في قطاعنا الصحي أهم خطوط
الدفاع في مواجهة وباء كورونا ،فهم ي َصلون الليل بالنهار في سبيل
تقدمي أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى من حيث جودة اخلدمات
الصحية وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ،حيث دائما جتدهم
يضحون بكل شيء،
جنودا واقفني في خط الدفاع األول وقت األزماتّ ،
يرسم التعب واإلرهاق مالمحهم ،في سبيل بث األمل داخل نفوس
املرضى فشكرا خلط دفاعنا األول .شكرا ً لتضحياتكم .وسهركم..
وبذلكم من أجل الوطن ...أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده
اخمللصني.
يقف اجلميع احتراما ً لكم وتقديرا ً ألصالتكم ،واعترافا ً بجميل فضلكم،

ومبادراتكم املشهودة ،وإجراءاتكم الوقائية واالحترازية االستباقية.
اننا في هذه املناسبة الوطنية ،نوجه التحية الى جميع الطواقم
الطبية والتمريضية واآلدارية في مستشفى الساحل الطبي اجلامعي
حيث أثبتم مبا ال يدع مجاال ً للشك أن إتقان العمل أم ٌر يعود إلى
اإلخالص واألمانة وصحوة الضمير ،ولقد أثبتم أنكم فعالً على قدر
هذه املسؤولية الكبيرة ،وقدمتم أفضل ما يليق مبؤسستنا .فشكرا ً
جلهودكم الكبيرة يا أصحاب األيادي البيضاء ،ويا أفضل من قدّ م الدعم
وأروع من عمل ،شكرا ً لتفانيكم وإخالصكم وتعبكم.
كما نسأل اهلل أن ميّن على الشهداء بالرحمة واملغفرة ،وعلى أهاليهم
بالصبر والسلوان ،وان ميّن على اجلرحى بالشفاء العاجل وان مينّ على
شعبنا العزيز بالصبر والصمود ،وان ينجح بلدنا في جتاوز الصعاب واحملن.
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