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كلمة النقيبة
زميالتي وزمالئي األحباء

نقيبة الممرضات والممرضين
د .ميرنا أبي عبدالله ضومط

عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية " 0202سنة الممرضة والممرض" لم تكن تعلم أنها
ستكون اسم على مسمى ،فكانت هذه السنة عن ّ
حق سنة العاملين في التمريض بامتياز .فجائحة
كورونا وصلت الى ذروتها وانتشرت بشكل غير مسبوق وأصابت الماليين وحصدت اآلالف
من األرواح ومن بينهم ممرضات وممرضين كانوا يدافعون في الصفوف األمامية .وك ّل
فاستمريتم
الصعوبات التي برزت خالل األشهر المنصرمة لم تستطع النيل من عزيمتكم
ّ
بالتضحية من خالل إمكانات صمود متواضعة إذا ما ت ّم قياسها مع اإلمكانات المتوفّرة لدى
الدول الكبرى ،فلبنان الصغير بحجمه بات كبيرا ً بكم وبفضلكم ،أنتم الذين وضعتموه في مصاف
ّ
البلدان التي نجحت في حربها ض ّد الوباء .ومع انتهاء هذه السنة تبيّن ّ
استحق ما ت ّم
أن التمريض
تخصيصه به فكان الالعب األبرز على الساحة الصحية وأدى دورا ً رائدا ً ومتقدّما ً وبطوليا ً
وانصبّت ك ّل اهتمامات المجتمع عليه .وفي لبنان عام ٌل إضافي يدخل على ّ
خط األزمة الصحية
هي األزمة المالية واإلقتصادية التي تركت تداعيات خطيرة على القطاع الصحي الوطني وأدّت
بكل أسف الى تزايد أعداد المهاجرين وهذا األمر أكثر ما يشغل بالي وبال النقابة وبال الكثيرين
على مستقبل المهنة ومستقبل العناية والصحة في لبنان

أيها الزميالت والزمالء
لم يكتف القدر بويالته وصعوباته فجاء انفجار مرفأ بيروت الكارثي ليزيد المعاناة ويرفع عدد الشهداء وللتمريض دائما ً الحصة األكبر
وهن في ّ
ّ
ّ
استمرينا وزادت عزيمتنا وزاد تصميمنا
عطائهن لكنّنا
عز
في التضحية والمواقف الصعبة لكن البطولية .فقدنا زميالت لنا
ّ
ّ
وتعززت إرادتنا بالحياة والكفاح واإلستمرار من أجل المهمة الموكلة إلينا في هذه الظروف المصيرية الدقيقة
نعم ،رغم ك ّل ما تؤدونه بأمانة وإخالص ما زالت حقوقكم ومكتسباتكم وظروف عملكم عرضة لإلنتهاك وهذا األمر ما زال يأخذ حيزا ً
ّ
الحق
كبيرا ً من اهتمامات النقابة التي لم تبخل جهدا ً على كافة المستويات ومن على كافة المنابر وفي كل المناسبات للمطالبة بإحقاق
وإنصاف العاملين في المهنة وعدم اإلكتفاء بشعارات الشكر والثناء .النضال معا ً هو األساس في معركتنا ،كونوا دائما ً الى جانب نقابتكم
قوتنا ،المهنة هي مهنتنا ،والمريض والمجتمع هما مسؤوليتنا ولن نتخاذل
التي تمثل صوتكم وتعبّر عن آرائكم .اتحادنا هو أساس ّ
أيها األحباء من ك ّل لبنان وفي ك ّل لبنان
ّ
الحق وتظهر الحقيقة ويقتنع
نختتم عاما ً من العمل الشاق ونستقبل عاما ً جديدا ً علّه يحمل معه بوادر حلول ألزماتنا المتراكمة فينتصر
الجميع ّ
يمر عبر الحفاظ على التمريض والتجربة خير دليل .فالوصول الى النجاح يحتاج ثقة كبيرة بالنفس
بأن الحفاظ على الصحة ّ
يستمر
وبالقدرات .ونحن ثقتنا كبيرة بكم وبإمكاناتكم .ال تدعوا اليأس يتسلّل الى نفوسكم ،فال ب ّد أن نصل معا ً الى غد أفضل فاألمل
ّ
والمهنة ستستمر من أجل اإلنسان في لبنان
دمتم بالصحة والعافية

سواد
بيروت والمهنة يتّشحان بال ّ
كان من المفترض أن يكون يوما ً عاديا ً لكن القدر كان أقوى وحصل ما لم يكن في
الحسبان  .ففي يوم  4آب  0202في تمام الساعة  6وسبع دقائقّ ،
هز انفجار
هائل مرفأ بيروت وراح ضحيته حوالي  022شخص من بينهم خمس ممرضات
ّ
وهن لينا أبو حمدان ،جيسي قهوجي داوود ،جيسيكا
من مستشفيات بيروت
بزجيان ،ميراي جرمانوس وجاكلين جبرين باإلضافة الى المسعفة الممرضة من
فوج إطفاء بيروت سحر فارس وآالف الجرحى .شعورا ً بهول الكارثة أصدرت
النقيبة بيان عاجل بتأجيل التحرك الذي كان مقررا ً يوم االربعاء  5آب وطلبت من
جميع الطواقم التمريضية اإللتحاق فورا ً بمراكز عملهم إلسعاف الجرحى
والمصابين .وفي اليوم التالي تفقّدت النقيبة ومديرة النقابة المستشفيات المنكوبة
من أجل اإلطمئنان إلى صحة الجرحى وكافة العاملين في المهنة

لينا أبو حمدان

جسي قهوجي-

جسيكا بزجيان

ميراي جرمانوس

جاكلين جبرين

سحر فارس

بعد أيام من الكارثة ومع انتهاء مراسم الدفن لوداع الزمالء ،وفي خطوة مؤثرة ووجدانية تعبّر عن األسى والحزن ّ
نظمت النقابة لقا ًء
تكريميا ً للشهيدات في حديقة بلدية ّ
سن الفيل مع دقيقة صمت شاركت فيها كل الطواقم التمريضية في المؤسسات الصحية على كل
األراضي اللبنانية في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق .وفي الختام ت ّم توزيع دروع تذكارية ألهالي الشهيدات مع كلمات معبّرة
لألهل واألقارب .معرض الصور

وتلقّت النقابة سلسلة رسائل اطمئنان ودعم وتضامن من جمعيات ونقابات تمريض دولية من جراء حصول اإلنفجار وقد تض ّمنت
الرسائل تعزية بالشهداء وتمنّي للجرحى بالشفاء وتقديرا ً للجهود التي قامت بها الطواقم التمريضية في جميع المستشفيات إلنقاذ الجرحى
والمصابين

ّ
المتضررين
وتوزعها على
النقابة تجمع مساهمات مالية
ّ
تعرض لها
تعوض قسما ً من الخسائر التي ّ
رفعت النقابة الصوت تجاه المجتمع الدولي لجمع المساهمات المالية التي من شأنها أن ّ
ّ
الملطفة في إنكلترا
العاملون في التمريض في أجسادهم وممتلكاتهم وقد تم ّكنت بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وجمعية العناية
وأصدقاء النقابة في المهجر بجمع مبلغ من المال ّ
المتضررين الذين تقدّموا بالطلبات والمستندات ضمن المهلة المحدّدة وقد
توزع على
ّ
القت هذه الخطوة بالرغم من تواضعها استحسانا ً لدى الممرضات والممرضين الذين قدّروا وقوف نقابتهم الى جانبهم في الظروف
الصعبة

مساواة شهداء انفجار بيروت بشهداء الجيش
طالبت النقيبة عبر مجلس الوزراء اعتبار شهداء بيروت وخاصة شهداء الواجب من الطواقم التمريضية بمثابة شهداء الجيش وقد صدر
مؤخرا ً قرار من مجلس الوزراء لدعم عائالت الشهداء

إطالق وثائقي يؤرخ بطوالت التمريض في  4آب

في خطوة الفتة ،وكي تبقى الذكرى عبرة للمجتمع ولجميع العاملين في المهنة قامت النقابة بإطالق فيلم وثائقي عن األحداث التي
حصلت في بعض المستشفيات يوم انفجار  4آب وأبطالها الممرضات والممرضين وقد جرى عرض الفيلم عبر وسائل اإلعالم
والتواصل في كل أنحاء العالم باإلضافة الى المحطات المحلية وهو يجسّد شهادات حيّة للممرضات والممرضين بشكل مؤثر من
أجل تسليط الضوء على دورهم في األزمات الكبرى ودورهم األساسي في القطاع الصحي

التمريض في مواجهة كورونا
النقابة على طاولة القرار في مواجهة كورونا
مع بدء أزمة كورونا في لبنان انض ّمت النقيبة الى طاولة لجنة الطوارئ التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وكانت لها مشاركة فعّالة في
كافة الخطوات والقرارات والتوصيات التي صدرت عن اللجنة وقد ت ّم تكليف النقابة بالكشف على كل األبنية التي من الممكن أن
صص مراكز حجر صحي وتم وضع تقرير بالحاجات المطلوبة كما شاركت بوضع دليل للبلديات ولوزارة الصحة عن أصول
تخ ّ
ً
وتجهيزات غرف العزل .وتحت إشراف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي تشارك النقابة دوريا في اجتماعات وأعمال اللجنة
المخصصة لزيادة اإلستعداد في السجون والنظارات ومراكز اإلحتجاز تحسّبا ً النتشار الوباء بين المساجين

النقابة تدير مراكز حجر صحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
بدعم وتمويل من منظمة الصحة العالمية تولّت النقابة خالل أشهر إدارة مراكز الحجر الصحي وتأمين الموارد البشرية التمريضية
وتدريبها من أجل العناية بالمصابين وتوجيههم وتثقيفهم واإلشراف على كافة شؤونهم الصحية

النقابة تؤكد على تأمين بيئة عمل آمنة
من جهة أخرى ،لم توفّر النقيبة فرصةً ّإال وطالبت كافة المؤسسات الصحية بتأمين لوازم ووسائل الحماية الشخصية للطواقم التمريضية
بالكمية الالزمة تفاديا ً اللتقاط العدوى ونشرها بين المرضى وفي المجتمع .كما ت ّم توجيه كتاب بهذا المعنى لكل من معالي وزير الصحة
ونقيب المستشفيات الخاصة لاليعاز للمستشفيات حماية العاملين .وشدّدت النقيبة على الممرضات والممرضين إبالغ عن أي مشكلة أو
شكوى متعلّقة بعدم أو سوء تطبيق بروتوكول احتواء المخاطر داخل المؤسسات الصحية أو اإلستشفائية ليتم معالجة الموضوع بالتنسيق
مع وزارة الصحة العامة

ي في مواجهة كورونا
التمريض المدرس ّ
وتزامنا ً مع قرار وزارة التربية بفتح أبواب المدارس لبعض الصفوف شدّدت النقابة على الدور األساسي للعاملين في المهنة في
المدارس مع وجوب عدم فتح أي مدرسة بدون تأمين العدد الكافي من الممرضات والممرضين قياسا ً على عدد التالمذة والتقيد
بتعليماتهم وإرشاداتهم واإلتاحة لهم التواصل مع التالمذة الذين يتابعون التعليم عن بعد من أجل تثقيفهم وتوجيههم .كما طالبت النقابة
وزارة التربية التعميم على المدارس لتأمين المستلزمات الطبية الضرورية ووسائل النظافة الشخصية وآالت الفحص من أجل إنقاذ
العام الدراسي وإنقاذ حياة الطالب

شهيدة للواجب المهني من الجسم التمريضي
وفي خضم المعركة ضد وباء "كورونا" الذي انتقل من مرحلة الحصر الى مرحلة التفشي خسر الجسم
التمريضي إحدى المدافعات عن المرضى المصابين وهي الممرضة زينب حيدر وقد نعتها النقيبة بإسم
جميع ممرضات وممرضي لبنان كونها شهيدة الواجب المهني وطالبت بمنحها وسام تقدير بنا ًء على
قرار مجلس الوزراء رقم  83تاريخ 0202/20/02

النقابة تخصّص فندق عزل لممرضاتها وممرضيها
منذ أن ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا استدركت النقابة الخطر المحدق بممرضاتها وممرضيها وبادرت لتوقيع مذكرة تعاون مع
منظمة "أل دي أس-تشاريتيز" التي قامت بتمويل إقامة الممرضات والممرضين المصابين بعدوى كورونا من دون عوارض في فندق
صص للعزل لغاية تاريخه عدد من العاملين في المهنة وت ّم تأمين كل إحتياجاتهم
أربع نجوم في منطقة الحمرا بيروت .واستقبل الفندق المخ ّ
ووسائل اإلتّصال كاإلنترنت والتلفزيون وغيرها خالل فترة العزل التي بلغت قرابة العشرة أيام لك ّل معزول

دعم نفسي ومعنوي للتمريض

ّ
نظمت النقابة بالتعاون مع جمعية
إمبرايس سلسلة محاضرات إفتراضية
للعاملين في التمريض عبر تطبيق
 zoomوذلك لتثقيفهم حول موضوع
الصحة النفسية والعقلية ودعمهم
صة في مواجهة التحديات
ومساندتهم خا ّ
جراء فيروس كورونا
من
يمرون بها
ّ
التي ّ
والصعوبات اإلقتصادية وضغط العمل
وآثار انفجار مرفأ بيروت .وقد ترك هذا
العمل صدى إيجابي بوصفه خطوة
متقدّمة في العمل المهني

إيجار سيارات للتمريض مجّانا

تقديم فساتين أعراس للممرضات

قدّمت نقابة وكاالت تأجير السيارات
السياحية الخصوصية في لبنان سيارات
للممرضات والممرضين العاملين في أقسام
كورونا وذلك لتسهيل تنقّالتهم من دون
خطر نقل العدوى إلى عائالتهم

بمبادرة من المص ّمم اللبناني سعيد
قبيسي لدعم الممرضات ق ّدم دار األزياء
الخاص به خمسة فساتين أعراس
وخمسة فساتين أم العروس لخمس
ممرضات على طريق الزواج خالل
ّ
اختيارهن بالقرعة من
سنة  0202ت ّم
بين المنتسبات الى النقابة اللواتي سجّلن
ّ
أسماءهن في اإلعالن التي أطلقه دار
األزياء على مواقع التواصل
مقر
اإلجتماعي .وقد جرى السحب في ّ
النقابة ،وأتت هذه المبادرة لدعم
وتشجيع الممرضات ولشكرهم على
دورهم في أزمة كورونا

محاضرات علمية متخصصة
صصة عن بعد لممرضات وممرضي منطقة صيدا
نظمت النقابة بنا ًء على طلب من خلية االزمة في صيدا ورش عمل علمية متخ ّ
صصون هيرا تشجيان ،كريستين يمين
المتخ
واالساتذة
وجوارها العاملين مع مرضى كورونا .وقد قدم هذه الورش د .انجيال مسوح
ّ
ومحمد عيسى حيث تناولوا مواضيع مختلفة حول العناية بمرضى كوفيد  2١في وحدات العناية المركزة ،الطوارئ وأقسام العزل

إستمرار حملة الدفاع عن الحقوق
ضمن الحملة التي أطلقتها النقابة بعد  20تشرين  022١وتدهور الوضع اإلقتصادي والمالي للدفاع والمطالبة بحقوق الممرضات
والممرضين قامت على مدى األشهر السابقة بعدّة مبادرات وخطوات وصوالً الى إعالن اإلضراب التحذيري ليوم واحد .لم توفّر النقيبة
مناسبةً أو منبرا ً إال وذ ّكرت بالحقوق التي تعتبر حقا ً مكتسبا ً للعاملين في المهنة بسبب ما يتمتعون به من خصوصية ومن أهمية في هذه
المرحلة الصحية المصيرية وفي كل المراحل الصحية ومن أجل اإلنسان والمجتمع

زيارات رسمية للرؤساء
زارت النقيبة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
وحملت إليه كتابا ً يتضمن مطالب مهنة التمريض وتمنت
عليه التدخل مع المعنيين لتأمين حقوق الممرضات
والممرضين من أجل استمرارهم في عملهم ودعمهم في
معركتهم ضد كورونا .وإلتقت النقيبة للغاية ذاتها كل من
دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء
وطلبت اليهما المساعدة في حل المشاكل التي يعانيها القطاع وإنعكاس األوضاع اإلقتصادية والمالية على العاملين في المهنة مما يؤثر
على جودة العناية وعلى الصحة بشكل عام ويهدد مستقبل المهنة .وكان للنقيبة عدة لقاءات ومالحقات مع الوزراء المعنيين تمحورت
حول خطورة تدهور قطاع التمريض وهجرة الكفاءات .أما المطالب فقد تلخصت ببعض النقاط األساسية

تأمين بيئة عمل آمنة ومؤاتية
مادي ومعنوي للعاملين في التمريض
وقف العمل بالمادة  02من قانون العمل -وقف صرف الممرضات والممرضين من عملهم
تأمين المستلزمات الطبية للحماية الشخصية للممرضات والممرضين لعدم نقل العدوى
اعتبار مدّة الحجر الصحي مدفوعة األجر وبمثابة إجازة مرضية
دفع الرواتب وبدالت النقل والمخصّصات في مواعيدها
استبقاء الممرضات والممرضين في وطنهم وتشجيعهم ومكافأتهم
وقد اتّخذت النقابة قرارها باعتبار ّ
أن حقوق الممرضات والممرضين ستبقى في أول سلم أولوياتها ألنها عملية إنقاذية استراتيجية للسنوات
ً
المقبلة ّ
ألن األوضاع اإلقتصادية والمالية تنعكس سلبا على المهنة التي لم يعد بمقدورها تح ّمل المزيد من الظلم

موضوع الهجرة على طاولة لجنة الصحة النيابية
شاركت النقيبة في اللقاء الذي دعت إليه لجنة الصحة النيابية والذي
صصا ً لمناقشة األوضاع التي وصل إليها القطاع الصحي
كان مخ ّ
في لبنان حيث أعربت عن قلقها على مصير مهنة التمريض
وأ ّكدت ّ
أن الممرضات والممرضين ال يلجؤون إلى الهجرة بل يت ّم
ً
تهجيرهم عنوة من عملهم .وطالبت النقيبة بإعالن حالة طوارئ
صحية لمواجهة التحديات والحفاظ على حقوق التمريض وعدم
ربطها بمستحقّات المستشفيات

النقابة تح ّذر من حاالت الصرف

النقيبة تلتقي النقباء السابقين

مع تكاثر حاالت الصرف الفردية
والجماعية للممرضات والممرضين
بحجة األوضاع اإلقتصادية والمالية
ّ
أن
للمستشفيات حذّرت النقابة من
اإلستمرار في هذه اإلجراءات سيؤدي الى
نتائج كارثية على مستقبل الصحة
ومستقبل المهنة واعتبرت ّ
أن هذا التمادي
هو بمثابة قفزة في المجهول يتح ّمل
مسؤوليته كافة المعنيين .وأضافت ّ
أن
لجوء المؤسسات الى إعطاء العاملين
إجازات غير مدفوعة أو تأخير صرف
رواتبهم أو إلزامهم بالعمل بنصف أجر أو
بدون أجر هو بمثابة صرف تعسّفي.
وكان للنقابة عدّة مواقف في هذا اإلطار

بدعوة من النقيبة د .ميرنا أبي عبدالله
ضومط عقد اجتماع إستثنائي ض ّم
النقباء السابقين وأعضاء مكتب
صص للتباحث في
المجلس وقد خ ّ
المستجدّات والتحديات التي يواجهها
العاملون في المهنة وكيفية الصمود
والمواجهة .وقد استنكر الحاضرون
ّ
بحق الطواقم التمريضية
ما يجري
وأ ّكدوا ّ
أن المطالبة بالحقوق لن
تتوقّف وسيت ّم اللّجوء الى الخطوات
التصعيدية عند فشل محاوالت
المعالجة

ظاهرة هجرة اليد العاملة التمريضية
تكاثرت في اآلونة األخيرة هجرة اليد
العاملة التمريضية ذات الكفاءة العلمية
والخبرات بحثا ً عن ظروف عمل خارج
لبنان فرفعت النقابة الصوت وأ ّكدت في
بيان لها على ّ
أن استمرار الوضع على ما
ً
ً
هو عليه يش ّكل خطرا استراتيجيا ال يمكن
تصحيحه بسهولة إذ ّ
أن القطاع يسير بعكس
التوجّهات العالمية التي أعلنت حاجتها
لماليين الممرضات والممرضين ،في حين
ّ
أن في لبنان يت ّم اإلستغناء عن خدماتهم
تحت حجج وذرائع

لقاء في وزارة اإلقتصاد والتجارة
عرضت النقيبة ومديرة النقابة األوضاع المعيشية الصعبة والظالمة التي يعاني منها العاملون في القطاع
التمريضي خالل زيارة الى مدير عام وزارة اإلقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وطالبت بضرورة
إشراك الممرضات والممرضين في أي ّ
خطة إقتصادية تهدف الى رفع المستوى المعيشي وتحسين
األوضاع اإلقتصادية وتأمين مستلزمات الحياة

النقابة تعلن اإلضراب :ال عناية تمريضية في  0آب
بعد عدة اجتماعات مع المعنيين للوصول الى ح ّل لالزمة التي يعاني
منها القطاع الصحي ،وفي ظل تزايد حاالت الصرف واالجراءات
التعسفية وعدم دفع الحقوق للممرضات والممرضين ،قررت النقابة
إعالن يوم األربعاء  5آب  0202يوم اضراب عن العمل لكافة العاملين
في المهنة في جميع المؤسسات الصحية مع االخذ بعين االعتبار الحاالت
الضرورية وصحة المرضى .وبالتزامن دعي الزمالء الى وقفة مطلبية
أمام مقر النقابة الساعة العاشرة يتخلّلها كلمة للنقيبة تحدد فيها موقف
النقابة من أجل إنقاذ القطاع التمريضي .وقد أجريت الترتيبات الالزمة
بالتنسيق مع السلطات المعنية ولكن على أثر انفجار  4آب ت ّم تأجيل
اإلضراب

نشاطات ومبادرات
تكرم مدير عام وزارة الصحة د .وليد ع ّمار
النقابة ّ
كرمت النقابة مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار لبلوغه ّ
سن التقاعد القانونية وقد زاره
ّ
وفد ض ّم النقيبة د .ميرنا أبي عبدالله ضومط يرافقها أعضاء المجلس ومديرة النقابة حيث ألقت
النقيبة كلمة تناولت فيها اإلنجازات والبرامج الصحية التي عمل عليها الدكتور ع ّمار والتي تصبّ
في خدمة المواطن اللبناني عموما ً والممرضات والممرضين خصوصاً .من جهته ،أعرب د .ع ّمار
عن فخره بالعالقة التي تجمعه بالنقابة مشيرا ً الى عدد اإلنجازات التي حقّقتها النقابة بالتعاون مع
كرم بإسم النقابة
الوزارة ووعد بالبقاء الى جانب النقابة وحقوقها .وأخيرا ً ت ّم تقديم درع تذكاري للم ّ

نقابات المهن الحرة يطلقون رؤيا وطنية لإلنقاذ
شاركت النقيبة مع نقباء المهن الحرة في إطالق الخطة اإلنقاذية الوطنية لمعالجة األزمة التي
يتخبّط فيها لبنان وقد تض ّمنت خطوات عملية إلعادة تكوين السلطة وتشكيل حكومة مصغّرة
بأسرع وقت ممكن يكون من سلّم أولوياتها تعزيز الحماية اإلجتماعية وتطوير خطة مكافحة
كورونا وإتمام اإلصالحات في إدارات الدولة

النقابة تناقش مسودة قانون تنظيم الخدمات التمريضية المنزلية
ناقش عدد من الممرضات والممرضين العاملين في قطاع الخدمات التمريضية المنزلية
مقر النقابة بحضور النقيب السابق إيلي
مسودة قانون يهدف الى تنظيم هذا القطاع وذلك في ّ
األعرج ومديرة النقابة نتالي ريشا .وتمحور النقاش حول تعريف الخدمات التمريضية المنزلية
والقواعد التي يجب اتباعها ودور النقابة في تنظيم هذا القطاع ضمن أطر واضحة تؤ ّمن سالمة
المريض

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة توقّع مذكرة تفاهم مع النقابة
وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز مذكرة تفاهم
مع النقابة حول إدماج مفهوم النوع اإلجتماعي في عمل وبرامج وأنشطة النقابة من أجل رسم
السياسات الجندرية المناسبة في المؤسسات

لقاح اإلنفلونزا الموسمية للعاملين في المدارس
مع فتح المدارس والحضانات أبوابها بادرت النقابة بالطلب الى معالي وزير الصحة للموافقة
على شراء لقاح اإلنفلونزا الموسمية الذي قامت بتأمينه على الممرضات والممرضين العاملين
في المدارس والحضانات بسبب دورهم ودقّة األوضاع الصحية في أزمة كورونا

المتخرجين 0202-0202
النقابة تهنئ
ّ
المتخرجين في التمريض الذين نجحوا في امتحان الكولوكيوم من حملة
تقدّمت النقابة بالتهنئة من
ّ
اإلجازة الجامعية واإلجازة الفنية الذين سينخرطون في سوق العمل وقد بلغ عددهم حوالي 2022
شخص مما يب ّ
تتذرع بها المؤسسات الصحية
شر بمستقبل واعد للمهنة ويخالف حجّة النقص التي ّ
ً
للمتخرجين النجاح الدائم في مسيرتهم
لمخالفة القوانين النافذة .وأخيرا تمنّت
ّ

المستمر
التعليم
ّ
المستمر
إطالق منصة التعليم
ّ

محاضرات وورش عمل
رغم األحوال الصحية واألزمات التي يعاني منها المجتمع لم
يمنع ذلك النقابة من التعاون مع جهات متعدّدة لتنظيم
محاضرات وورش عمل حضورية وعن بعد لتطوير العمل
التمريضي والتخصصي وقد منح المشاركين وحدات تعليم
مستمر ويجري حاليا ً التحضير لسلسلة من المشاريع ضمن
ّ
المستمر اإللزامي
التعليم
ّ

تتحضّر النقابة إلطالق منصة إلكترونية للتعليم المستمر عن بعد تتض ّمن
حصصا ً تعليمية مختلفة وذلك لتعزيز الخبرات العلمية المستدامة لمواكبة
التطور في كافّة اإلختصاصات التمريضية

متفرقات
ّ
تأجيل الجمعية العمومية

تمديد مهلة تسديد اإلشتراكات

بسبب األوضاع الصحية اإلستثنائية وعمالً بقرار تمديد المهل
القانونية والعقدية الذي أشار الى تمديد العمل بهيئات اإلدارة
قرر مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية العادية
للنقاباتّ ،
والجمعية العمومية غير العادية الى موعد يحدّد عندما تسمح
الظروف ويتناول اإلنتخابات وجميع المواضيع التي كانت
مدرجة على جدول األعمال

يقرر مجلس النقابة تمديد مهلة تسديد
للمرة الثالثة على التوالي ّ
إشتراكات النقابة وصندوق التقاعد عن عامي  022١و0202
والمتأخرات السابقة في حال وجودها لغاية  0202/6/82إفساحا ً في
المجال لجميع المنتسبين إمكانية التسديد نظرا ً للظروف اإلقتصادية
يمر بها لبنان .أما موضوع اإلعفاء من اإلشتراكات
والمالية التي ّ
فيعود الى الجمعية العمومية

اجتماعات متتالية لمجلس النقابة
لمواكبة التطورات الصحية واإلدارية والتنظيمية يعقد مجلس
النقابة ومكتب المجلس اجتماعات متتالية ومكثفة بشكل دوري
وإستثنائي .وقد واكبت هذه اإلجتماعات كافة األحداث
والمستجدات واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وتوزعت
المهام بين األعضاء من أجل إبقاء الجهوزية الالزمة في هذه
المرحلة الصحية الدقيقة .وأبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة
عبر تطبيق زوم عندما يتعذر الحضور من أجل تحمل
المسؤولية حفاظا ً على حياة وحقوق العاملين في التمريض

النقابة تالحق الشكاوى والمراجعات

تستمر النقابة بتلقّي المراجعات والشكاوى ومعالجتها وإعطاء اإلستشارات القانونية واإلدارية المتعلّقة بها وقد ورد عدّة شكاوى تتع ّلق
ّ
ّ
ّ
يتعرض لها
عنف
حاالت
عن
شكاوى
ردت
و
كما
بشأنها،
المناسبة
اإلجراءات
خذت
ت
ا
أو
ها
ل
ح
جرى
والممرضين
الممرضات
بحقوق
ّ
الممرضات والممرضون من قبل بعض األطباء وقد أرسلت كتب اعتراض بشأنها الى نقابة األطباء إلجراء ما يلزم

ستستمر بعملها ونشاطها من أجلهم
وتبقى النقابة بيت وملجأ لك ّل ممرضة وممرض وهي
ّ
 أفضل من0202  وأخيرا ً تتمنى النقابة لجميع الزمالء أن تكون سنة.ومن أجل المهنة
سابقاتها وتحمل األمل والسالم والمحبة والنجاح

النقابة على المنصات اإلعالمية
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