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الرؤيا

		 تحقيق اﻹمتياز يف مامرسة مهنة التمريض يف امليادين اﻷربعة :التطبيق،
التعليم ،اﻹدارة والبحث.

الرسالة

		 إداء دور ريادي يف حامية مهنة التمريض وتطويرها ،من أجل تدعيم
صحة الفرد واملجتمع يف لبنان ومحيطه.

•
•
•
•

التوجهات االسرتاتيجية

تقوية دور نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
تعزيز قدرات املمرضات واملمرضني من أجل تطبيق معايري الجودة يف
مامرسة املهنة
تعزيز قاعدة معلومات تتعلق مبهنة التمريض يف لبنان وتطويرها
تعزيز الرشاكة والتحالفات االسرتاتيجية عىل املستويني :املحيل والدويل

األهداف االسرتاتيجية
 .1الهدف االسرتاتيجي األول:
حامية املمرضات واملمرضني واملحافظة عىل حقوقهم ودعمها
 .1.1تحسني بيئة ورشوط العمل
أهداف تطبيقية:

•
•

العمل عىل إصدار سلسلة الرتب والرواتب والحوافز ووضعها مبراسيم لتصبح ملزمة
الحامية من املخاطر وحوادث العمل من خالل:
 تعريف املمرضات واملمرضني عىل وسائل الحامية من أخطار املهنة وحوادث العملمن خالل تنظيم ندوات وورش عمل
 تفعيل آلية رصد األخطار املهنية وحوادث العمل والعنف الذي يتعرض له املمرض/ةيف محاولة إليجاد السبل لتفاديها
 -إقامة دورات تدريبية حول كيفية التعامل عند التعرض للعنف
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 .1.2تأمني الضامن الصحي واالجتامعي للممرضات واملمرضني
أهداف تطبيقية:

•
•
•
•

.1.3

تحفيز املمرضات واملمرضني عىل اﻹنتساب اىل صندوق التعاضد
وضع خطة تسويقية وترويجية لإلعالن عن تقدميات صندوق التقاعد وصندوق التعاضد
التشدد يف تطبيق قانون الطابع النقايب من أجل تعزيز موارد صندوق التقاعد
البحث عن خدمات جديدة بعد س ّن التقاعد عن طريق صندوق التعاضد

تحسني صورة املهنة
أهداف تطبيقية:

•
•
•
•
•

دعم /استقطاب او إجراء دراسات كل  5سنوات عن مدى رىض املمرضات واملمرضني عن
وضعهم يف املهنة
مفصلة لتظهري صورة املمرض واملمرضة ودورهام يف املجتمع
وضع خطة إعالمية ّ
مراقبة صورة املمرض/ة يف اإلعالم وإتخاذ التدابري الالزمة يف حال تشويه هذه الصورة
توعية املجتمع للتمييز بني العاملني يف قطاع التمريض وباقي العاملني يف القطاع الصحي
توعية املجتمع حول الخرباء يف املهنة وانجازات املمرضات واملمرضني واملراكز التي ميكن
تحقيقها

 .٢الهدف االسرتاتيجي الثاين:
تعزيز املهنة من حيث املامرسة والتعليم وتطويرها

.٢.1

تعزيز روح املسؤولية املهنية لدى املمرضات واملمرضني
أهداف تطبيقية:

•
•
•
•
•
•
•

.٢.٢

تنظيم لقاءات وندوات وورشات عمل يف سبيل متكني املمرضات واملمرضني من أداء
عملهم عن طريق ترسيخ معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم
تشجيع املمرضات واملمرضني عىل التبليغ عن شكواهم وتعريفهم عىل آل ّية املتابعة
متابعة إصدار النصوص القانونية املتعلقة مبعايري آداب وأخالقيات املهنة
تحفيز املمرضات واملمرضني عىل االلتزام مبعايري آداب واخالقيات املهنة عن طريق
تعميمها يف مراكز العمل والجامعات واملعاهد
إتخاذ االجراءات التأديبية بحق املمرضات واملمرضني الخارجني عىل قانون املهنة وواجباتها
وآدابها واخالقياتها
وضع آلية للتبليغ ولكيفية الترصف عند حدوث أخطاء مهنية وتعريف املمرضات
واملمرضني عليها
Awards

املشاركة يف تقييم املؤسسات الصحية
أهداف تطبيقية:
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•
•
•
•

.٢.٣

تحديث قانون تنظيم املهنة والسهر عىل تطبيقه
أهداف تطبيقية:

•
•
•
•

.٢.٤

•
•

متابعة إقرار قانون التعليم املستمر االلزامي
تطوير املعايري واألطر ملنح أرصدة التعليم املستمر
متابعة التعليم املستمر بنا ًء عىل تقييم دوري لحاجات املمرضات واملمرضني يف كافة
املناطق اللبنانية
متابعة املرشوع الوطني لبناء القدرات التمريضية
متابعة املرشوع الوطني لبناء القدرات التمريضية

تعزيز دور النقابة يف وضع أسس تعليم مهنة التمريض يف لبنان واﻹرشاف عىل تطبيقها
أهداف تطبيقية:

•
•
•

.٢.6

متابعة العمل عىل إصدار قانون تنظيم مامرسة املهنة مبا يتامىش مع التطورات العلمية
واملعايري العاملية املستحدثة
مراقبة تطبيق قانون مامرسة املهنة يف كافة امليادين
إعداد ومراقبة تطبيق معايري مامرسة مهنة التمريض ونطاق عمل املمرض/ة ،وتقييم
الكفايات املتعلقة بها
وضع اﻹطار القانوين للتمريض املنزيل

تطوير قدرات املمرضات واملمرضني عن طريق التعليم املستم ّر
أهداف تطبيقية:

•
•
•

.٢.٥

العمل عىل إرشاك النقابة يف اللجان املكلفة مراقبة تصنيف املستشفيات واملراكز الصحية
مشاركة النقابة يف وضع أسس تقييم القطاع التمرييض ومراجعتها
جمع املؤرشات الخاصة بالقوى العاملة التمريضية كجزء من تقييم أداء املؤسسات الصحية
إجراء مسح شامل سنوي للعاملني يف املهنة ومستوياتهم

التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ملراجعة برامج التمريض يف املعاهد التقنية والكليات
الجامعية
التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل لتقييم برامج التمريض يف املعاهد والجامعات
التي تض ّم كليات مختصة بالتمريض
التنسيق مع وزارة الرتبية لتنظيم الرتخيص الستحداث كليات علوم متريضية يف مؤسسات
التعليم العايل الخاص

دعم األسس العلمية ملهنة التمريض
أهداف تطبيقية:

•
•
•

تنظيم مؤمتر علمي كل ثالث سنوات
املشاركة يف األبحاث العلمية ودعمها
املشاركة يف املؤمترات املحلية والدولية ودعمها
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•
•
•

التنسيق مع وزاريت الصحة العامة والتعليم العايل إلقرار امتحان جدارة لطالب التمريض
الجامعيني واملهنيني
تشجيع ودعم املمرضات واملمرضني عىل املشاركة يف املؤمترات الدولية وتقديم أبحاث
ومحارضات
تشجيع املؤسسات عىل إقامة مؤمترات ومحارضات مينح املشاركني فيها أرصدة التعليم
املستمر املعتمدة من قبل النقابة

 .٣الهدف االسرتاتيجي الثالث:
تدعيم قدرات النقابة ومواردها البرشية واملادية واملالية

.3.1

تنظيم املوارد البرشية وتطويرها
أهداف تطبيقية:

.3.2

تنظيم املوارد املادية وتطويرها
أهداف تطبيقية:

•

•
•
•
•
•
•

تنظيم العمل االداري من خالل:
 تطوير نظام املالك االداريالوظيفي
 تطوير ومتابعة التوصيفّ
لجميع العاملني
 إعتامد برنامج توجيهي للموظفني الجددالوظيفي للموظفني
 اجراء تقييم سنوي لألداءّ
 توثيق وتطوير آليات العمل اﻹدارية للنقابة تحديد مسار التواصل بني النقيبواملجلس واملوظفني واللجان
 إقرار نظام داخيل للموظفني اإلستعانة مبستشارين متخصصني وتحديدأطر العمل معهم

•

تفعيل دور أعضاء املجلس واللجان
 وضع آلية لتفعيل دور أعضاء املجلسواللجان
 إستقطاب الكوادر التمريضية للعملداخل املجالس واللجان
 تحديد مفهوم للكوادر تحديث سجل الخرباء ووضع معايريالنتقاء الخرباء
()Registry of Experts
 تفعيل املجلس اإلستشاريمتخصصة
 متابعة إنشاء جمعياتّ

تحديث قاعدة معلومات ووضعها يف ترصف اﻷعضاء وتطويرها دورياً
جمع نرشات وكتب صادرة عن كافة املنظامت الدولية املتعلقة بالصحة أو التمريض
لوضعها يف ترصف أعضاء النقابة
مواكبة التطور التكنولوجي واملعلوماتية عىل كافة األصعدة لتطوير األداء اإلداري
تحديث داتا املعلومات وتحسني الخدمات وتسهيل الوصول اىل املعلومات
إدارة املرصد الوظيفي للمهنة يف لبنان
إنشاء مكتبة إلكرتونية
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•

وضع خطة لتغذية صندوق النقابة من خالل:
 فتح اعتامدات يف عدة مصارف للحصول عىل تسهيالت يف القروض عىل فوائد تنافسية حثّ املمرضات واملمرضني عىل اﻹنتساب اإللزامي وتسديد اإلشرتاكات السنويةواملتأخرات وغراماتها
 تقديم خدمات تسويقية للحصول عىل حسومات تتناول بطاقات السفر والبنزين مراقبة استعامل الطابع النقايب عىل الفاتورة االستشفائية تأمني متويل لنشاطات النقابة (رشكات أدوية ،مؤسسات صحية أو تعليمية) تأمني هبات أو مساعدات السعي مع املصارف لتأمني تسهيالت وخدمات وقروض للممرضات واملمرضني بفوائدتنافسية

 .4الهدف االسرتاتيجي الرابع:
تعزيز صورة املهنة والنقابة عىل املستويني املحيل والدويل

.4.1

تعريف النقابة اىل الرشكاء
أهداف تطبيقية:

.4.2

تعزيز التواصل بني النقابة والرشكاء واملمرضات واملمرضني يف القطاع الصحي
أهداف تطبيقية:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

إقامة برامج توعية وتوجيه حول دور النقابة (طالب التمريض ،املجتمع)
إعداد كتيب رسمي عن النقابة (تاريخ النقابة ،رسالتها ،رؤياها وأهدافها )
متثيل النقابة يف املؤسسات والهيئات التي تتعاطى بشؤون الصحة
تعميم الخطة اﻹسرتاتيجية والنظام الداخيل الخاص بالنقابة والقوانني الخاصة باملهنة
رسم خطة الظهور االعالمي :املريئ واملسموع واملكتوب:
 إجراء مقابالت إذاعية وتلفزيونية وريبورتاجات ،ونرش مقاالت صحفية إصدار بيانات حول أي نشاط أو رأي أو موقف للنقابة توثيق كافة نشاطات النقابة وعرضها يف املناسبات كافة -وضع خطة للرتويج عن يوم املمرض/ة العاملي

تفعيل إعتامد التكنولوجيا (بريد الكرتوين ،ريد ،فاكس ،رسائل هاتفية ،إجتامعات عرب
الفيديو ،صفحة الكرتونية والتطبيقات الهاتفية)
إعداد منشورات حول أخبار ونشاطات النقابة وتعميمها
تنظيم زيارات يقوم بها مجلس النقابة وأعضاء اللجان للممرضات واملمرضني عىل األرايض
اللبنانية كافة
إستطالع رأي املمرضات واملمرضني حول حاجاتهم املتعلقة بشؤون املهنة
التنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني بالصحة والتنمية (الوزارات ,املؤسسات والهيئات
الحكومية واملدنية والنقابات محلياً وعاملياً) واملشاركة يف أخذ القرارات التي تعود
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•
•
•
•

باملصلحة ملهنة التمريض
متثيل النقابة يف املجالس التمريضية اﻹقليمية والدولية
املشاركة يف املؤمترات الدولية
تزويد املنشورات التمريضية الدولية مبقاالت تتناول النقابة يف مختلف حقولها
إنشاء صندوق اقرتاحات يف النقابة وعرب مواقع التواصل االجتامعية
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
سن الفيل ،بريوت هول ،بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد ٥٥٣١١ :
تلفون +٩٦١-١-٤٩٠٧٧٤ :
موبايل +٩٦١-٧٠-٩٣٣٢٥٨ :
فاكس +٩٦١-١-٤٩٠٧٧٦ :
بريد الكرتوين info@orderofnurses.org.lb :

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:
orderofnurseslb
OrderofNurseslb
OrderofNursesLebanon

ح ّمل تطبيق النقابة

Order of Nurses in Lebanon
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