اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹداري اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ  ١٨ﺣﺰﻳﺮان  ٢٠١٦ﻟﻐﺎﻳﺔ  ١٨ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٧
انجز مجلس نقابة الممرضات والممرضين نشاطات عدة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية السابقة لغاية
تاريخه وقد تنوعت على كافة المستويات :
 -Iالجمعيات العمومية :
 .١الجمعية العمومية العادية :انعقدت بتاريخ  ١٩حزيران  ٢٠١٦في بيت الطبيب وتم خاللھا مناقشة وإقرار
البيان اإلداري وقطع حساب عام  ،٢٠١٥وانتخاب أعضاء لمجلس النقابة.
 .٢الجمعية العمومية غير العادية :انعقدت بتاريخ  ٢٦تشرين الثاني  ٢٠١٦في مركز بلدية سن الفيل وتم
خاللھا اقرار موازنة النقابة وصندوق التقاعد لسنة  ٢٠١٧ومناقشة خطة النقابة لعام ٢٠١٧
 -IIاالنتساب الى النقابة
 .١الشكاوى ضد المتخلفين عن تنفيذ القوانين في جبل لبنان ،البقاع والجنوب:
تم مالحقة المستشفيات والممرضات والممرضين ضمن نطاق جبل لبنان ،البقاع والجنوب والنبطية
والشمال لتذكيرھم االلتزام بقوانين النقابة والمھنة وتم توجيه بعض االنذارات.
 .٢الممرضات والممرضين الفلسطينيين:
بدعوة من منتدى الحوار الفلسطيني عقدت لقاءات مع الممرضات والممرضين الفلسطينيين في محافظات
الشمال ،الجنوب وبيروت لمناقشة واقع وظروف عمل الفلسطينيين وقد كررت النقيبة موقف النقابة التي
عبرت عنه في اآللية التي أقرھا المجلس كمدخل مؤقت لعملھم ريثما تتبلور القوانين المتعلقة بھم،
باالضافة الى المشاركة في ندوة بدعوة من لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان شارك فيھا وزارة
العمل والضمان االجتماعي بھدف تخفيف القيود المتبقية على حق العمل لآلجئين الفلسطينيين المقيمين في
لبنان والمسجلين في وزارة الداخلية والبلديات.
 -IIIتطوير قدرات الممرضات والممرضين العلمية
 .١بناء القدرات التمريضية
 .١بناء القدرات في مراكز الرعاية الصحية االولية:
ف ي إط ار متابع ة بن اء و تنمي ة الق درات التمريض ية ل دى الع املين ف ي مھن ة التم ريض ف ي مراك ز الرعاي ة
األولية ،قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع نقابة الممرضات والممرض ين ف ي لبن ان ومنظم ة
الصحِية
ِ
اليونيسف بإجراء المرحلة الثانية والثالثة من الدورات التدريبية وتضمنت المرحل ة الثاني ة دور الممرض ات
والممرضين داخل وخارج المراكز الصحية اضافة الى كيفية اجراء التثقيف والتدريب الصحي كما تناول ت
الحلق ة الثالث ة موض وعي التطع يم ومكافح ة الع دوى بھ دف تقل يص ع دد المرض ى والتخفي ف ع ن كاھ ل
المستشفيات.

 .٢اطالق برنامج بناء القدرات التمريضية في المؤسسات االستشفائية:
قامت نقابة الممرضات والممرضين سنة  ٢٠١٤بدراسة حول تحديد اإلحتياجات التعلمية للممرضات
والممرضين الذين ھم على تماس مباشر مع المرضى ،وقد نتج عن ھذه الدراسة تحديد اإلحتياجات
التعلمية من أجل تحسين آدائھم وبناء قدراتھم التمريضية.
وبنا ًء عليه ،اعدت النقابة مشروع بناء القدرات التمريضية وتم اطالقه برعاية وحضور وزير الصحة
العامة وبالتعاون مع نقابة المستشفيات الخاصة في مبنى وزارة الصحة العامة.
وتم اختيار ممرضات وممرضين من كافة المستشفيات اللبنانية للخضوع الى التدريب على يد خبراء
اختصاصيين في المواد المختلفة التي يتضمنھا المشروع بھدف إعادة تدريب زمالئھم وفق برنامج محدد
كما باشرت النقابة بدراسة حول تحديد االحتياجات التعلمية لدى مسؤولي االقسام.
 .٢مشاريع علمية
أ -التعليم المستمر:
خالل الفترة الممتدة من  ٨حزيران  ٢٠١٦إلى  ١حزيران  ،٢٠١٧ت م تق ديم  ٤٠مل ف علم ي م ن مختل ف
المؤسس ات الص حية وكلي ات التم ريض ف ي لبن ان وق د تم ت الموافق ة عل ى  ٣٠مل ف بحي ث منح ت مئ ة
وتسعون وح دة تعل يم مس تمر كمجم وع ع ام لھ ذه الملف ات ،و رفض ت  ١٠ملف ات لع دم إس تيفائھا الش روط
المطلوبة وافتقادھا المعايير المعتمدة.
ب -دعم االبحاث العلمية:
قامت النقابة بدعم االبحاث العلمية وتمحورت حول:
معالجة الحساسية المفرط ة وتحدي د حاج ات الممرض ات والممرض ين ال ذين يعمل ون ف ي الم دارس دراس ة
حول المضادات الحيوية.
ت -امتحانات الكولوكيوم:
ومع اطالق العمل بالنظام الممكنن المتحانات الكولوكيوم وبھدف دعم جھود وزارة التربية اقامت النقيبة
دورة تدريبية الساتذة الجامعات حول اسس وضع واختيار االسئلة وقد ترك ھذا االمر ارتياحا ً لدى
الطالب وتسھيالً وتطويراً لسير االمتحانات.
تم بنجاح مكننة امتحانات الكولوكيوم لدورة عام  ٢٠١٦وتشارك النقابة في تحضير اسئلة امتحانات لعام
٢٠١٧
ث -المجلة اللبنانية للتمريض:
صدر العدد الخامس من المجلة اللبنانية للتمريض حيث انھا اصبحت مجلة علمية فقط.
ج -المشاركة في المؤتمرات:
 مؤتمرات دولية
شاركت النقيبة واعضاء مجلس النقابة ومديرة النقابة ووفد من الممرضات والممرضين في مؤتمر
مجلس التمريض الدولي في برشلونه وكانت مداخلة للنقيبة حول دور الممرضين في لبنان في تقديم
الرعاية الصحية للالجئين السوريين باالضافة الى  ١١عرض من ممرضات وممرضين لبنانيين حول
مواضيع مختلفة.








مؤتمرات محلية
 Essential Care for Every Baby (ECEB) and Essential Care forSmall Baby (ECSB)- Dr. Ali Zein
 Pan Arab – Critical Care مؤتمر كلية التمريض – جامعة القديس يوسف Pastoral de la santé Diabetes in Lebanon, where are we standing, Sanofi مؤتمر مستشفى اورانج ناسوth
 150 Anniversary of the Faculty of Medicine, MEMA- AUB مؤتمر جامعة الحكمة مؤتمر مستشفى البير ھيكل مؤتمر كلية رفيق الحريري الجامعي للتمريض برنامج الصحة النفسية ،منظمة الصحة العالمية مؤتمرات متعددة بالتعاون مع الجمعيات اللبنانية المتخصصة في نقابة االطباء:الجمعية اللبنانية للجراحة العامة
الجمعية اللبنانية لالمراض السرطانية
الجمعية اللبنانية المراض الكلى
الجمعية اللبنانية للعناية الملطفة

 -IVيوم الممرض/ة العالمي  ١٢أيار ٢٠١٧
 .١لقاء في كل قضاء:
تميزت مناسبة  ١٢أيار لسنة  ٢٠١٦باللقاءات التي تنقلت في كافة المناطق اللبنانية ضمن حملة تحت
شعار"لقاء في كل قضاء مع الممرضات والممرضين في لبنان :شارك ،افحص ،تعرف" برعاية وزارة
الصحة وبالتعاون مع البلديات المعنية.
وتضمنت الحملة فحوصات طبية وانشطة صحية وترفيھية وتوعية حول صحة المرأة والطفل وتعريف
عن مھنة التمريض الى جانب خلق وعي عام لدى المجتمع ولدى جيل الشباب حول اھمية المھنة ودور
العاملين فيھا وكان التفاف الممرضات والممرضين حول نقابتھم وتعاونھم معھا ركن اساسي لتحقيق
أھداف ھذه الحملة ونجاحھا.
وقد حققت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان إنجازاً عالميا ً إثر فوزھا بجائزة اإلبتكار NNAs
 Award Innovationلعام  ،٢٠١٧وقد تسلمت الجائزة النقيبة خالل مؤتمر مجلس التمريض الدولي
) (International Council of Nurses Congressالذي أقيم في برشلونة  -أسبانيا في أيار.٢٠١٧
 .٢حفل استقبال في النقابة
إحتفلت نقابة الممرضات والممرضين بـ "يوم الممرض/ة العالمي" في مقرھا بحضور ممثل فخامة رئيس
الجمھورية العماد ميشال عون معالي الوزير االستاذ بيار بو عاصي ،ممثل رئيس الحكومة سعد
الحريري النائب الدكتور عاطف مجدالني ،ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب الدكتور قاسم
ھاشم ،الى جانب النقباء السابقين ونقباء المھن الصحية وشخصيات سياسية واجتماعية ومدراء تمريض
وممرضات وممرضين وطالب تمريض واعالميين باالضافة الى مقابالت واطالالت للنقيبة مع االعالم
المرئي والمسموع والمكتوب وريبورتاجات حول مھنة التمريض )كالم الناس(.

 .٣فيلم دعائي
دولة معالي وزير الصحة االستاذ غسان حاصباني خصص الممرضات والممرضين بلفتة مميزة من
خالل قيامه بدور ممرض لمدة ساعة حيث شجع الشبان والشابات على ممارسة مھنة التمريض وقد تم
عرض لقطات من الفيلم على شاشات التلفزة بمناسبة يوم الممرض/ة العالمي.
 .٤احتفاالت في المناطق
تم احياء احتفاالت ونشاطات في محافظات الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان من تنظيم مدراء
التمريض وبدعم من نقابة الممرضات والممرضين.
 .٥تكريم ممرضات
بالتعاون مع جمعية اندية الليونز تم تكريم ستة ممرضات ما زالوا في الخدمة لغاية تاريخه وھم على تماس
مباشر مع المرضى واللواتي مضى على ممارستھن المھنة الكثر من ثالثين سنة قدمن خاللھا تضحيات
ملحوظة وقد تجاوزن سن الخامسة والخمسين.
 -Vالجمعيات المتخصصة:
 .١جمعية مدراء التمريض:
تم البحث والتداول في الشؤون المشتركة والتنسيق وتبادل الخبرات وقد وضع النظام الداخلي الخاص بھ ا
وتم انتخاب الھيئة االدارية للجمعية وھم بطور وضع خطة استراتيجية للجمعية مبنية على اس تطالع رأي
تم توزيعه على الھيئة العامة وقد نظموا ورشة عمل تحت عنوان:
" "Evidence – based nursing management
 .٢جمعية الممرضات والممرضين العاملين في قسم العناية الخاصة باالطفال حديثي الوالدة والخدج:
باش رت الجمعي ة باالجتماع ات تح ت اش راف د .لين ا ب در حي ث تب ادل المش اركون الخب رات وت م ع رض
الحدث التقنيات المتعلقة بعملھم.
 .٣رابطة طالب التمريض:
تم وضع النظام ال داخلي الخ اص بھ ا ،وعق دت اول جمعي ة عمومي ة لھ ا ف ي  ٢٠١٦/١٠/٢٢وت م انتخ اب
الھيئة االدارية بتاريخ  ٢٠١٧/١/٢١كما شاركت الرابطة في المؤتمر االول – برشلونه:
 Global Association of Student and Novice Nursesوق د كان ت لھ م مداخل ة ح ول موض وع
اختيارھم لموضوع التمريض.
 -VIتفعيل التواصل مع الرسميين على المستويين المحلي والدولي:
 .١لقاءات مع الوزارات المختصة:
زارت النقيبة د.نھاد ضومط كل من وزراء الصحة والعمل والتربية والشؤون االجتماعية لتفعيل التنسيق
وبحث بعض المواضيع المتعلقة بوزاراتھم والتي تخص المھنة.
أ -وزير الصحة:
تم التداول معه في المشروع الوطني لبناء القدرات التمريضية وموضوع "لقاء في كل قضاء" بمناسبة ١٢
أيار ومشكلة منح الطالب حاملي االفادات اذن مزاولة مھنة التمريض وطرح مشكلة النقص الحاصل في
اليد العاملة وضرورة تحسين ظروف وبيئة العمل.

ب -وزير العمل:
تطرق البحث معه في مشكلة اليد العاملة االجنبية في مھنة التمريض خالفا ً للقوانين المرعية وتمنت النقيبة
على أجھزة الوزارة التشدد في قمع المخالفات.
ت -وزير التربية:
نوقش معه موضوع شھادات التمريض المھنية ومساراتھا والمشاكل التي يواجھھا طالب االمتياز الفني
بدراسة سنتين وحاملي افادات الترشيح لدورة  ٢٠١٤فاقترح معاليه اجراء ورشة عمل تشارك فيھا النقابة
للبحث في كافة المشاكل وامكان وضع الحلول المناسبة لھا
ث -وزير الشؤون االجتماعية:
تطرق البحث الى كفاءات الممرضات والممرضين وامكانية تسلمھم ادارة مراكز الرعاية الصحية االولية
باالضافة الى موضوع شراء الخدمات وتحسين أجر ساعة العمل .وقد وضعت النقابة امكاناتھا في تصرف
الوزير في تحسين مستوى العناية التمريضية في المراكز التابعة للوزارة.
 .٢لقاءات دولية:
 لقاء مع رئيسة مجلس التمريض العالمي د .جوديت شايمن ومن ثم مرافقتھا لزيارة مدير عام وزارة
الصحة لعرض خطة صحية بخصوص النازحين.
 لقاء مع رئيسة مجلس الممرضات والممرضين الفرنكوفونيين .SIDIIEF
 .٣لقاء النقابات الصحية:
بمبادرة من نقابة الممرضات والممرضين انعقد في مقر نقابة االطباء في بيروت اللقاء االول للنقابات
الصحية في لبنان بمشاركة نقابة أطباء  -طرابلس ،نقابة الصيادلة ،نقابة المستشفيات ،نقابة المعالجين
الفيزيائيين ،نقابة القابالت القانونيات ،جمعية اخصائيي التغذية وبحضور النواب السادة رئيس لجنة
الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدالني  ،د .رياض رحال ،االستاذ غسان مخيبر ،د .علي مقداد .
وكان اللقاء مخصصا ً لعرض مكامن القوة من جھة وتحديات التشريع من جھة ثانية وقد عرض كل من
النقباء تجاربھم ومشكالتھم مع القوانين واالنظمة واقترحوا بعض الحلول لمعالجة التحديات المطروحة
ومنھا ما ھو مشترك بين كل النقابات الصحية .
وكان في الحلقة الثانية من اللقاء مداخالت للسادة النواب من وجھة نظرھم التشريعية عرضوا فيھا اآللية
المتبعة وابدوا استعدادھم للتعاون مع النقابات الصحية لما فيه مصلحة القطاع ومصلحة الصحة في لبنان
وفي الختام تم االتفاق على متابعة االقتراحات التي وردت لجھة صوغ التوصيات والعمل على انشاء
اطار مشترك للعمل المستقبلي.
 -VIIنشاطات مختلفة
 .١تھنئة رئيس الجمھورية بعيد االستقالل:
شاركت النقيبة مع وفد من مجلس النقابة بتھنئة فخامة رئيس الجمھورية بمناسبة عيد االستقالل ضمن
االستقباالت المخصصة للنقابات واجريت على ھامش المناسبة لقاءات تعارف مع الجھات الرسمية
والحكومية لبناء جسور التواصل من أجل تحصين مھنة التمريض وتحسين واقعھا ومستقبلھا.

 .٢طالب الجامعات في مقر النقابة:
استقبلت النقيبة طالب الجامعة االميركية واللبنانية االميركية والقديس يوسف واالنطونية ومعھد المنار
في مقر النقابة من أجل التعارف والتعرّ ف على العمل النقابي وعلى أھداف النقابة ومھامھا ومشاريعھا
واھمية العمل المشترك الذي يحافظ على حقوق العاملين في المھنة ويعزز التنسيق والتفاعل فيما بينھم
وكانت مناسبة لالجابة عن ھواجس الطالب وھمومھم ومطالبھم.
 -VIIIتفعيل قانون تنظيم مھنة التمريض
 .١تنظيم العمل التمريضي:
اقيمت ورشة عمل في النقابة بموضوع تنظيم العمل التمريضي قدمتھا الخبيرة في شؤون المھنة
وقوانينھا الدكتورة فدوى عفارة تناولت تعريف فئات التمريض وھيكلية العمل التمريضي والوصف
الوظيفي والكفايات المطلوبة وقد استتبعت ھذه الورشة بسلسلة لقاءات لوضع االسس واالطر القانونية
المناسبة لقانون تنظيم المھنة.
 .٢موضوع الطالب حاملي افادات الترشيح:
ً
ً
اصدر وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرارا اداريا وافق بموجبه على بدء استقبال طلبات الطالب
حاملي افادة ترشيح المتحانات عام  ٢٠١٤لشھادتي الـ  BTو ) TSدراسة ثالث سنوات( في التمريض
تمھيداً لمنحھم اذن مزاولة مھنة.
 -IXالتواصل االجتماعي
 .١الموقع االلكتروني :في طور التحديث
 .٢التطبيق االلكتروني :بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية ،تعلن النقيبة اطالق التطبيق االلكتروني من اجل
تعزيز التواصل ،مالحقة اخبار النقابة ،االطالع على المتوجبات المالية وتحديث الملفات االدارية
للمنتسبين.
App: Order of Nurses LB
رمز الدخول -:رقم االنتساب
 تاريخ الميالد -رقم اجازة ممارسة المھنة

