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كلمة النقيبة
زميالتي وزمالئي الممرضات والممرضين،
أتوجه إليكم في بداية كلمتي بالتحية والتمني أن تكونوا بصحة جيدة.
كانت السنة الماضية سنة التحديات بالنسبة لمهنة التمريض والعاملين فيها من النواحي الصحية
واإلجتماعية واإلقتصادية والحياتية وقد عانينا الكثير من الصعوبات بسبب األوضاع العامة التي
نعيشها وبقي قدرنا الوحيد هو الصمود واإلستمرار.
لكن بالمقابل برزت بعض اإليجابيات من رحم المعاناة وأهمها أنها فتحت للتمريض آفاق جديدة
حملت األمل والرجاء من ناحية إقرار قوانين مهمة للمهنة ومن ناحية إطالق المفاوضات مع
الشركاء المفترضين لتحسين شروط وظروف العمل وأخيرا ً لناحية توثيق التعاون مع النقابات
والتنسيق فيما بينها وخاصة نقابات المهن الصحية التي نتشارك معها همومنا وهواجسنا بما
يخص تعزيز خدمات صندوق التعاضد.

نقيبة الممرضات والممرضين

الطريق للوصول الى األهداف المنشودة ليست سهلة ولكنّها غير مستحيلة لقد أعلنّا مرارا ً
وتكرارا ً عن مطالب التمريض وحان الوقت أن نلجأ الى تحقيقها بشتّى الوسائل المتاحة وهذا ما
دفعنا الى إطالق المفاوضات مع الشركاء ومع المعنيين األمر الذي لم يكن متوفّراً في المرحلة
السابقة.

د .ريما ساسين قازان

بعد ظاهرة الهجرة غير المسبوقة لليد العاملة التمريضية الكفؤة ،بدأ أصحاب العمل بالتفكير جديا ً بكيفية الحفاظ على القطاع
التمريضي من أجل الحفاظ على الصحة في لبنان .فلقد اقتنع المعنيون بأن ال صحة وال إستشفاء في لبنان بدون الممرضات
مجرد إعالن نوايا ووعود
والممرضين  ،وهذه خطوة إيجابية ولو ليست كافية ألن المطلوب خطوات فعلية وسريعة وطارئة وليس
ّ
وتمنيات.

أيّها الزمالء،

ستستمر في عملها ونضالها من أجلكم و من أجل المهنة والمطلوب منكم دعمها ومواكبتها من أجل أن يكون أدائها ف ّعاالً
ّ
إن النقابة
ّ
ً
ّ
لقوتنا.
وصوتها مسموعا ألن اتحادنا هو السبيل الوحيد ّ
قررته الجمعية العمومية األخيرة سينطلق صندوق التقاعد في صرف المعاشات لمستحقّيها خالل عام  2222وستتخذ
واستنادا ً الى ما ّ
كافة اإلجراءات التنفيذية اآليلة الى توحيد فئات المنتسبين الى الصندوق خالل السنوات القادمة من أجل المساواة في المنافع .كل هذا
تقر إيرادات جديدة أو تعزيز اإليرادات التي
يتزامن مع سعي النقابة الدؤوب لزيادة موارد الصندوق عن طريق بعض مشاريع قوانين ّ
كانت متوفّرة وخاصة زيادة قيمة الطابع النقابي.
ّ
إن كل ما يؤدي الى تحسين ظروف وشروط العمل وتحسين أوضاع الممرضات والممرضين هو هدفنا في المستقبل ويدنا ممدودة
ّ
لكل المخلصين من أجل تعزيزمهنة التمريض والحفاظ على العاملين فيها.
ولكم مني ومن كل أعضاء مجلس النقابة التقدير على كل جهودكم.
دمتم بألف خير
النقيبة د .ريما ساسين قازان

ومقرراتها
الجمعية العمومية العادية
ّ
انعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم األحد 91
حزيران  2222وقد استهلّت بكلمة للنقيبة د .ريما ساسين
قازان حيث ت ّم عرض التقريرين اإلداري والمالي وبعض
التعديالت على صندوق التقاعد من أجل تأمين ديمومته
واستمراره في تأمين الدعم الممكن للممرضات والممرضين
الذين يبلغون ّ
سن التقاعد.

وبعد اإلنتهاء من الجميعة افتتحت صناديق اإلقتراع وبدأت العملية اإلنتخابية الختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة وبنتيجة الفرز
أعلن فوز كل من :مصطفى السوقية ،ليزات عازار وحنا جعجع عن فئة االجازة الجامعية ولوزان إسكندرعن فئة الشهادة الفنية.

قرار الجمعية العمومية حول صندوق التقاعد
وأقرها المجلس من أجل تطوير صندوق
قررت الجمعية العمومية للنقابة إعتماد الدراسة والخطوات التي اعدّها الخبير االكتواري
ّ
التقاعد وتطوير المنافع والخدمات  .تبدأ االستفادة من تقديمات الصندوق للذين بلغوا سن التقاعد منذ العام  2222وتضاف
االشتراكات تدريجيا ً حتى توحيد الفئتين "أ" و "ب" وفق الجدول أدناه:

وتجدر اإلشارة الى أنّه ابتدا ًء من سنة  2222يصبح جميع المنتسبين ضمن فئة واحدة وتتوحد االشتراكات والتقديمات على أن
يعمل بزيادة المعاش التقاعدي الشهري بنسبة الموارد التي يكون الصندوق قد حققها من خارج اشتراكات األعضاء .كما تخضع
الخطة التي تم إقرارها الى مراجع ة سنوية وتقييم للنتائج التي تكون قد حققتها من أجل تأمين أفضل التقديمات للمنتسبين.

يوم الممرض/ة العالمي  22 -أيار
محاضرات إفتراضية

ضمن فعاليات يوم الممرض/ة العالمي ن ّ
ظمت النقابة محاضرة إفتراضية عن الصحة النفسية وقد قدّمها مدير برنامج الصحة
النفسية في وزارة الصحة العامة د .ربيع ش ّماعي .كما تم تنظيم محاضرة إفتراضية أخرى عن الصفاء الذهني قدّمها رئيس
مستمر.
الجمعية اللبنانية لليقظة الذهنية السيد داوود متّى .وقد منح المشاركون في هذه المحاضرات وحدة تعليم
ّ

حلقة حوار مع طالب التمريض

ن ّ
ظمت النقابة حلقة حوار مع طالب السنة الثالثة في
التمريض من مختلف الجامعات في لبنان وقد
أدارت الحلقة الصحافية روال دوغالس بحضور
النقيبة ومديرة النقابة .وناقش الحاضرون التحديات
التي يواجهونها في الوقت الحاضر والمطالب التي
تساعدهم في تأمين بيئة عمل آمنة عند ممارستهم
للمهنة ونظرتهم إليها في المستقبل.
إقرأ المقالة المنشورة في صحيفة L'orient le Jour

إحتفال  22أيار وتكريم المميزين

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثالً بمعالي
وزير الصحة العامة د .فراس األبيض أحيت النقابة يوم التمريض
العالمي وقد أقيم حفل حضره الى جانب ممثل صاحب الرعاية كل
من ممثلة منظمة الصحة العالمية ،رئيس لجنة الصحة النيابية،
ممثلين عن قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي
واألمن العام وأمن الدولة ،نقيب األطباء ،نقيب المستشفيات
الخاصة ،نقيب أطباء األسنان في الشمال ،نقيب المعالجين
الفزيائيين ،نقيبة المهن البصرية ،وممثلين عن نقابة المحامين في
بيروت ،نقابة الصيادلة ،نقابة اختصاصيي علوم مختبرات
األسنان ،نائب رئيس بلدية ّ
سن الفيل ،ممثلين عن الصليب األحمر
الدولي ،نقباء التمريض السابقين ،عمداء ومدراء كليات التمريض
وحشد من الممرضات والممرضين.
وقد تخلّل الحفل تكريم  1ممرضات وممرضين تميّزوا في أحد ميادين التمريض األربعة وهم :عن جائزة التميّز في اإلدارة
التمريضية :دانيا قاطبي ،سهى عبد الملك ،محمد عبد القادر الكردي ،ميشلين شليطا وهادي شيّا .وعن جائزة التميّز في التدريب
المستمر روان رعد .وعن جائزة التميّز في الرعاية التمريضية :طوني عبدو وكاملة شمعة .وعن جائزة التميّز في األبحاث
ّ
التمريضية :ع ّمار زهرالدين.

عرض مطالب التمريض على فخامة رئيس الجمهورية
زارت النقيبة على رأس وفد من أعضاء المجلس ومديرة
النقابة القصر الجمهوري لشكر فخامة رئيس الجمهورية على
رعاية حفل  92آيار وكانت مناسبة لعرض التحديات التي
يعاني منها القطاع التمريضي ولرفع مطالب النقابة وأبرزها
تأمين بيئة عمل آمنة ومؤاتية للممرضات والممرضين ورفع
الرواتب واألجور بما يتناسب بشكل يؤ ّمن لهم حياة كريم.

التنسيق مع نقابات المهن الحرة لحماية الودائع المصرفية
من أجل حماية ودائع وحسابات النقابات والسيما أموال صناديق التقاعد،
شاركت النقيبة ومدير النقابة والمستشار القانوني في إجتماعات اتحاد نقابات
المهن الحرة التي تناولت اإلجراءات االدارية والقانونية والمصرفية التي
تتخذها المصارف بحق ودائع النقابات .وقد عقد اإلتحاد مؤتمرات صحفية
وأصدر عدة بيانات ون َ
ظم وقفات احتجاجية لهذه الغاية وآخرها التحرك أمام
مدخل مجلس النواب مع عدد من الممرضات والممرضين لمنع إقرار قانون
الكابيتال كونترول الذي سيطيح بأموال النقابات وحقوق المنتسبين إليها وقد
ت ّم تكليف مجموعة من المحامين لمتابعة الموضوع .وما تزال االجتماعات
تُعقد بشكل دوري لمتابعة آخر التطورات.

تحركات النقابة ض ّد العنف
ّ
إجتماعات مع وزير الصحة الدكتور فراس األبيض
التقت النقيبة وأعضاء المجلس عدة مرات مع وزير الصحة العامة
وناقشوا معه وضع وتطبيق خطة أمنية وآلية حماية للممرضات
والممرضين من ظاهرة العنف المتنقّلة .ولهذه الغاية قام وزير
الصحة باإلتصال بمعالي وزير الداخلية وقادة األجهزة األمنية
صة التي أبدت تجاوباً .وقد تل ّخصت الخطوات التي اقترحتها
المخت ّ
النقابة.

مقر النقابة
إجتماع نقابات المهن الصحية في ّ

بدعوة من النقيبة د .ريما ساسين قازان التقى نقباء المهن
الصحية لبحث موضوع العنف ض ّد العاملين في القطاع
الصحي وتداعياته باإلضافة الى سبل التعاون فيما بينهم.

وقد ت ّم استعراض النصوص القانونية المتعلّقة بالعنف
واإلجراءات الممكنة للوقاية والمتابعة على ضوء التجارب
التي حصلت مع ك ّل من النقابات المعنية .وقد صدرت
التوصيات التالية:

وقفة مطلبية ومؤتمر صحافي

عقدت نقابات المهن الصحية مؤتمرا ً صحافيا ً في بيت الطبيب
حيث تحدث فيه النقباء المعنيّون عن موضوع العنف وتداعياته
والخطوات المطلوبة للح ّد منه ولتأمين بيئة عمل آمنة ومؤاتية .
وفي كلمتها دعت النقيبة د .ساسين الممرضات والممرضين الى
عدم الخوف وعدم الرضوخ للسلوكيات العدوانية وعدم السكوت
عن الحق .وطالبت المعنيين وإدارات المؤسسات الصحية تأمين
بيئة عمل خالية من العنف النفسي والجسدي من أجل احترام كرامة
االنسان .وتزامن المؤتمر مع وقفة مطلبية للعاملين الصحيين في
مراكز عملهم.

آلية وإجراءات الشكوى والمتابعة عند حصول عنف ضد الجسم التمريضي
من أجل الحد من التداعيات ومعالجة اآلثار والذيول ،أصدرت النقابة الخطوات التي يقتضي على الممرضات والممرضين اتباعها
التعرض للعنف:
عند
ّ

النقابة تتضامن مع الممرضات والممرضين في سبلين الحكومي
بتكليف من النقيبة ،تو ّجه وفد من النقابة ض ّم سمير مطر ،ندى
أيوب وجمال مرهج الى مستشفى سبلين الحكومي للتضامن مع
الممرضات والممرضين ودعمهم في وقفتهم اإلحتجاجية
وإضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم اإلثنين  22حزيران من أجل
تقرر تعليق اإلضراب لغاية
المطالبة بتحسين شروط العمل .وقد ّ
عيد األضحى ،إفسا ًحا في المجال لتحقيق الوعود بتوفير المبالغ
الالزمة لدفع مستحقات العاملين في المستشفى.

مشاريع قوانين
ضمن الخطة اإلستراتيجية للنقابة انطلق العمل بورشة قوانين ومشاريع قوانين من شأنها أن ترفع من مستوى التمريض في لبنان
وتحمي المهنة والعاملين فيها:
ً
فبعد أن صدر قانون تنظيم مهنة التمريض الجديد في  91تموز  2229يجري العمل حاليا على وضع المراسيم التطبيقية له
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
كما تقوم النقابة بمالحقة اقتراحات مشاريع القوانين التي يت ّم العمل على إقرارها وهي:
 قانون آداب واخالقيات مهنة التمريض
 اقتراح قانون لزيادة قيمة الطابع النقابي وفرض رسم على األدوية والمستلزمات الطبية عن طريق تعديل المادة  74من
قانون إنشاء النقابة
 إستيفاء الطابع النقابي على فواتير مرضى الضمان اإلجتماعي :تتابع النقابة حاليا ً موضوع الطابع النقابي مع وزير العمل
عن طريق طلب استشارة من هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل من أجل توضيح المادة - 74الضمان
االجتماعي -في ما يتعلق بامكانية استيفاء الطابع النقابي على الفواتير االستشفائية العائدة لمرضى الضمان االجتماعي
 إقتراح مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل الممرضات والممرضين في المؤسسات التربوية وقد أودع النص لمعالي وزير
التربية
 وضع صيغة لمشروع قانون التمريض المنزلي

مبادرات دعم للممرضات والممرضين
تحت إطار حملة «نقابة تدعم نقابة» سوف يتم توزيع لوائح بأسماء مراكز البصريات المعتمدة
من قبل الحملة والتي سوف تلتزم بتقديم حسومات وعروضات وتقديم نظارات مجانية
للممرضات والممرضين فور إبرازهم لبطاقة اإلنتساب.
قدّمت شركة موريكس مبلغا ً ماليا ً لدعم التعليم المستمر للممرضات والممرضين.

قدّمت شركة بيروت سيركل للنقابة عضوية مجانية لمدة ثالثة أشهر إعتباراً من
1-06-2022
لإلطالع على العرض ،إضغط هنا

صات اإلعالمية
النقابة على المن ّ

مواقع التواصل اإلجتماعي

