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كلمة النقيبة
حضرة الزمالء األبطال 

لم أجد الكلمات المناسبة التي تعّبر عن شعوري تجاهكم وفخري بكم وبكل فرد منكم وعن
اعتزازي بالمهام التي تسّلمتها كنقيبة على مدى السنوات الثالث الماضية

أتوّجه إليكم بالتحية والتقدير على شجاعتكم وتفانيكم والتزامكم بالمهنة ومبادئها، فكلمة حق تقال
أنه لوال جهودكم ووجودكم الفاعل لما استطعنا أن نكون حاضرين على طاولة القرار الصحي
في أصعب الظروف التي عصفت بالعالم بأسره وجعلته فريسة للوباء وأصبح الناس والمجتمع

 بحاجة الى حماية من المرض والموت وكنتم أنتم السبيل الى النجاة
قاومتم في الصفوف األمامية وضحيتم وخسرتم زمالء لكم ولم تستسلموا ولم تتراجعوا، ونسأل

هللا أن يحميكم ويشّد عزيمتكم فتنجلي الغيوم السوداء وتنحسر األزمة وننتصر سالمين
التزمتم بالمهنة في ظّل الظروف اإلستثنائية الطارئة التي لم تشهدها البشرية منذ قرن من

الزمن، لم تتخّلوا عن مسؤولياتكم، فخضتم الحرب الصحية مرفوعي الرأس رغم غياب وسائل
الصمود المادية واللوجستية. مما ال شّك فيه بأنكم دخلتم التاريخ من الباب العريض وستسّجل

األجيال القادمة لكم تضحياتكم التي أنقذت المجتمع اللبناني من كارثة إنسانية

نقيبة الممرضات والممرضين
د. ميرنا أبي عبدهللا ضومط

أيها الزمالء
في اّتحادنا قوتنا، وبتشابك أيدينا نصنع الفارق، من بيروت الى الشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان. تمنياتي لكم أن نبقى

متضامنين مع نقابتنا، كلمة واحدة، قلب واحد، صّف واحد حتى الوصول الى كامل حقوقنا
قدرنا أن نجتاز الصعاب ونتخّطى ذاتنا من أجل اآلخرين، فتنتصر المهنة وينتصر المجتمع في لبنان
الى اللقاء في محّطات بطولية أخرى، المستقبل لكم، تصنعونه بأيديكم. وال تجعلوا األقدار تكسركم

معاً نستمر نحو األفضل وتبقى النقابة بيتنا وملجأنا، منه ننطلق وإليه نعود
مع كل محبتي واحترامي

النقيبة د. ميرنا أبي عبدهللا ضومط

إستمرار معركة التمريض ضّد كورونا
منذ بدء أزمة كورونا جّندت النقابة كل طاقاتها لمواكبة المرحلة الصحية
الدقيقة حيث تابعت النقيبة عن كثب اإلجتماعات الدورية للجنة الطوارئ

التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وإجتماعات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات
الوقائية لفيروس كورونا. وكذلك تشارك مديرة النقابة في اجتماعات وأعمال
اللجنة المخّصصة لزيادة اإلستعداد في السجون والنظارات ومراكز اإلحتجاز
تحت إشراف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي. باإلضافة الى ذلك، تشارك

النقابة، بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني ونقابتي أطباء بيروت
وطرابلس، بخلية األزمة الخاصة بمشروع العناية المنزلية لمرضى كورونا

النقابة ولقاح كورونا
تحضيرًا لوصول اللقاح الى لبنان، استعّدت النقابة لمرحلة التلقيح

وكان لها دور في توعية المجتمع والممرضات والممرضين
حول أهمية اللقاح. كما وتشارك النقيبة في أعمال اللجنة الوطنية
إلدارة ملف لقاح كوفيد 19 التي أعّدت الخطة مع كافة التفاصيل

العلمية واللوجيستية. ومن أجل تحصين العاملين في القطاع
التمريضي، قامت النقابة بتنقيح لوائح المنتسبين إليها وإرسالها
الى وزارة الصحة العامة لمتابعتها إسمياً لتأمين اللقاح لجميع

الممرضات والممرضين من ضمن الفئة األولى المستهدفة. كما
قام مجلس النقابة بالكشف على مراكز كبيرة إلعتمادها كمراكز

تلقيح عامة وذلك بتكليف من اللجنة الوطنية للقاح

متابعة العمل في فندق عزل الممرضات والممرضين المصابين بكورونا من دون عوارض
تابعت النقابة مهمة تأمين كّل حاجات الممرضات والممرضين المصابين بفيروس كورونا من دون عوارض في فندق العزل حيث

تّم استقبال 30 ممرض وممرضة من مختلف المناطق اللبنانية

النقابة تنعي شهداء الواجب المهني
أبطال من الجسم التمريضي تسقط ولكن الدفاع مستمر، ففي خضم المعركة بوجه فيروس كورونا خسر التمريض عددًا من

الزمالء وهم الزميلة أمل أبو عراج والزميل ربيع درويش والزميلة ماري الرامي اّلذين التحقوا بقافلة شهداء الواجب المهني إثر
 إصابتهم بالعدوى وهم في عّز عطائهم

ندوة إفتراضية بعنوان جائحة كورونا: دروس وعبر

في خضّم الصراع مع جائحة كورونا وانطالق حملة التلقيح
نّظمت النقابة ندوة إفتراضية بعنوان جائحة كورونا: دروس
وعبر وقد أدارتها اإلعالمية ريمي درباس. وشارك في الندوة

مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية الدكتورة بيترا
خوري، أمين عام الصليب األحمر اللبناني السيد جورج كتانة،
رئيسة مصلحة التمريض في مستشفى رفيق الحريري الجامعي
السيدة وحيدة غالييني، والممرضة المجازة السيدة ريما سكينة

إستمرار معركة الدفاع عن الحقوق
لم توّفر النقيبة مناسبًة أو زيارة لمسؤولين للمطالبة والتذكير بحقوق الممرضات والممرضين وخاصة أّن األوضاع المهنية

تدهورت نحو األسوأ ابتداًء من 17 تشرين 2019 مرورًا بالوضع اإلقتصادي وانخفاض قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية. فبعد أن
زارت كّل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وحملت إليهم مطالب التمريض،
وبعد أن شاركت في اللقاءات التي دعت إليها لجنة الصحة النيابية حيث أعلنت حالة طوارئ تمريضية، أرسلت النقيبة عدة كتب
الى نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل لوضع حّد لالجراءات التعسفية وقد أرفقت الكتب

بالئحة المستشفيات والمخالفات التي ارتكبتها
كما رفعت النقيبة لوزير الصحة العامة مذكرة خطية بمطالب
قطاع التمريض على المستوى المادي والمعنوي والمهني

وطالبته بإلزام المستشفيات الحكومية تطبيق قانون سلسلة الرتب
والرواتب بشكل كامل ودفع كاّفة المتأخرات مع المفعول
الرجعي. من جهة أخرى رفعت النقابة كتاباً لوزير المالية
يتضمن أسماء المستشفيات الحكومية التي لم تلتزم بقانون

السلسلة كلياً أو جزئياً وطالبته بتسديد المستحقات للمستشفيات
شرط إعطاء االولوية للممرضات والممرضين

ندوة إفتراضية بعنوان: تأثير هجرة الممرضات والممرضين على القطاعات الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية
وخطة استبقائهم في لبنان

في بيان لها، أعلنت النقابة أّن عدد المتخّرجين للسنة الدراسية 2020-2021 سيبلغ أكثر من 1700 ممرضة وممرض ومن
المهّم العمل على استبقائهم في لبنان واإلستفادة من طاقاتهم في هذه الظروف الصحية اإلستثنائية

وبهذا اإلطار نّظمت النقابة ندوة إفتراضية بعنوان: تأثير هجرة
الممرضات والممرضين على القطاعات الصحية واإلجتماعية
واإلقتصادية وخطة استبقائهم في لبنان. وجمعت الندوة التي
أدارتها االعالمية ربيكا أبو ناضر نقيب المستشفيات الخاصة
المهندس سليمان هارون، الخبير االقتصادي الدكتور جاد
شعبان، المعالج النفسي الدكتور طوني صوما، ومدير

التمريض السيد هشام بوادي
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زيارة اإلتحاد العّمالي العام
بهدف طرح موضوع قانون الضمان اإلجتماعي الذي يحول دون إعتماد
الطابع النقابي على الفواتير اإلستشفائية العائدة لمرضى الضمان، زارت
النقيبة ترافقها مديرة النقابة السيدة نتالي ريشا والمستشار القانوني األستاذ
روجيه أبي راشد مقّر اإلتحاد العمالي العام حيث استقبلها رئيس اإلّتحاد
الدكتور بشارة األسمر واألمين العام سعد الدين حميدي صقر وعدد من

األعضاء. كما تّمت مناقشة آخر مستجّدات شؤون العمل والعّمال وموضوع
األجور وعالقة العمل بين المستشفيات والممرضات والممرضين

النقابة تدين اإلجراءات غير القانونية واالعتداءات على العاملين في التمريض
طلبت النقابة من الممرضات والممرضين التقدم بالمراجعات لديها عند التعرض ألي إجراء غير قانوني أو مجحف بحقهم لتتاَبع
مع المستشار القانوني لدى الجهات المعنية. كما تحّركت النقابة ضّد حاالت العنف التي تعّرض لها الممرضات والممرضون وتّم
تقديم المراجعات المطلوبة للجهات المختصة كما طالبت النقابة بإعالن خطة للحّد من هذه الظاهرة وخاصة من جهة تثبيت نقاط

حماية في المستشفيات. من جهة أخرى راجعت النقابة نقابة االطباء حول بعض حاالت العنف وسوء المعاملة للعاملين في
التمريض من قبل بعض االطباء

مؤتمر صحافي: حقوق مغتصبة وهجرة غير مسبوقة
بهدف الحّد من خسائر قطاع التمريض وفي محاولة إلنتشاله من الحالة

المأزومة التي وصل إليها، رفعت النقيبة الصوت عالياً في مؤتمر صحافي
عقد في النقابة يوم 17 آذار 2021 توّجهت من خالله الى المعنيين
والسياسيين وأعلنت "حالة الطوارئ التمريضية" في ظّل هجرة غير

مسبوقة لليد العاملة المتخّصصة ورفعت سلسلة مطالب تلّخصت بالتالي

يوم التمريض العالمي

مؤتمر صحافي: الحفاظ على التمريض حاجة وطنية
نّظمت النقابة مؤتمرًا صحافياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض
12 أيار أعربت فيه النقيبة عن قلقها على مستقبل المهنة وعلى
أوضاع العاملين فيها ألّن الرواتب أصبحت متدنية األمر الذي

يدفع بنخبة من الممرضات والممرضين الى ترك لبنان بحثاً عن
ظروف عمل أفضل. وأضافت خالل المؤتمر أّن "الحق يؤخذ
وال يعطى" داعيًة الممرضات والممرضين الى النضال معًا

لتخّطي الصعوبات لتأمين حقوق مستدامة وغير مؤّقتة
من جهة أخرى، غّرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد من السياسيين واإلعالميين بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

مستخدمين الهاشتاغ الذي أطلقته النقابة
#نعم_للحفاظ_على_الممرضات_والممرضين #التمريض_صوت_قيادي

ورشة قوانين
قوانين في قيد اإلعداد والدراسة

تقّدمت النقابة بإقتراح قانون زيادة موارد صندوق التقاعد عن
طريق تعديل المادة 47 من قانون إنشاء النقابة وفرض رسم

على المستلزمات الطبية

إنتهى مجلس النقابة من إعداد مشروع قانون آداب وأخالقيات
مهنة التمريض وكذلك مشروع قانون تنظيم الخدمات

التمريضية المنزلية بعد إدخال التعديالت عليهما بالتعاون مع
المعنيين وسيصار الى تقديمها الى وزارة الصحة لتبنيهما

وإقرارهما

تابعت النقابة موضوع الطابع النقابي عن طريق اقتراح تعديل
قانون الضمان االجتماعي ولهذا االمر عقدت عدة لقاءات مع
مختلف الجهات المعنية من دولة رئيس مجلس النواب ونائبه

ومدير عام الضمان ورئيس االتحاد العمالي العام

قوانين أقّرت
بتاريخ 3/12/2020 صدر القانون رقم 196 القاضي باعتبار
شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء الجيش اللبناني ومن

بينهم الممرضات الشهيدات

أقّر المجلس النظام الداخلي للنقابة وصادقت عليه وزارة
الصحة العامة بعد االخذ بمالحظات هيئة التشريع واالستشارات

إنتهت لجان الصحة والتربية واإلدارة والعدل درس مشروع
تعديل قانون تنظيم مهنة التمريض وأحيل الى الهيئة العامة التي

أقّرته في جلستها بتاريخ 2021-06-30

بعد عدة مراجعات من النقابة ومن العاملين في القطاع الصحي 
تقّدم عدد من النواب باقتراح قانون العتبار شهداء الواجب

المهني من أطباء وممرضات وممرضين الذين يتوفون بكورونا
بمثابة شهداء الجيش اللبناني وقد أقّرته الهيئة العامة في جلستها

بتاريخ 2021-06-30

التعليم المستمّر
إطالق منصة التعليم المستمّر

رغم الظروف االستثنائية التي رافقت عامي 2020 و2021 أطلقت نقابة الممرضات والممرضين منّصة التعليم المستمر
اإللكتروني من أجل اإلتاحة لجميع المنتسبين تحصيل وحدات تعليمية من ضمن الوحدات المطلوبة أي 30 وحدة خالل 3
سنوات وفقاً لقانون التعليم المستمر اإللزامي رقم 136 تاريخ 9/7/2019 وذلك بهدف تطوير قدرات وكفاءات وإمكانيات

العاملين في المهنة

للدخول على المنصة، أنقر الرابط أدناه
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مبادرات وإنجازات
Nursing Now

الجائزة األولى لتحّدي نايتنغيل يحصدها لبنان
فازت الممرضة المجازة ريتا عقيقي بتحّدي نايتنغيل لمبادرة

الحلول العالمية وهو تحد몭 أطلقه التمريض اآلن بالتعاون مع جايا
للصحة النفسية بهدف دعم الممرضات والممرضين خالل

مسيرتهم لتطوير مهاراتهم القيادية. وقد عملت الممرضة ريتا مع
فريق عملها في مستشفى أبو جودة على تطوير برنامج تدريب

من أجل تمكين الممرضات والممرضين لإلستجابة الى الحاجات
الصحية المستجّدة. كما يعمل هذا البرنامج أيًضا على رفع معنوّيات الممرضات والممرضين وزيادة نسبة الرضا الوظيفي من خالل

توفير التدريب المستمّر على اإلجراءات الجديدة

CARELINE
مبادرة من وزارة اإلتصاالت دعماً للتمريض

أطلقت وزارة اإلتصاالت، بالتنسيق مع شركتي الخلوي برنامج
المسبق الدفع الذي يؤّمن تخفيضات تصل الى ۷٦ بالمئة على
خدمات اإلتصاالت المختلفة، وهذا العرض صالح حتى نهاية

۲۰۲۱

الجمعية العمومية العادية

النقيبة المنتخبة د. ريما ساسين قازان

إنعقدت يوم األحد 20 حزيران الجمعية العمومية العادية
لنقابة الممرضات والممرضين في لبنان في بيت الطبيب -
التحويطة وخّصصت إلقرار بنود جدول األعمال اإلدارية
والمالية وانتخاب نقيب، وسبعة أعضاء لمجلس النقابة،
وعضوين للمجلس التأديبي وستة أعضاء للجنة صندوق

التقاعد. وبنتيجة فرز األصوات، تبّين أن عدد الناخبين قد بلغ
1367 ناخب وأعلن فوز المرشحة الدكتورة ريما إميل

ساسين بمركز نقيبة. وفاز لعضوية مجلس النقابة كل من:
بول مخائيل رفول، هدى جميل ريشا، كامل عدنان حميدان،
سمير طانوس مطر، ليندا عبدو صفير، جمال انطوان مرهج

وحسن محسن محيدلي ولعضوية لجنة صندوق التقاعد:
عباس محمد حيدر، دارين عبدهللا الحاج سليمان، بشرا مخايل
بو خالد، عبير سهيل الكردي، هنادي محمد حديب وجيزيل
فيليب عيد. أّما لعضوية المجلس التأديبي: هيام داغر مونس

ومنى سليم صوما

مجلس النقابة الجديد

النقابة على المنّصات اإلعالمية

مواقع التواصل اإلجتماعي

https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=http://orderofnurses.org.lb/mediapdf/Al%20Hadeel%20Magazine%2022%200%202021%20-%20Interview%20with%20Dr.%20Doumit.pdf&cfid=3249&vh=20007429c5a4d98edd5662a85dc57b2604848bcdd053179481a4dfed223da8f6
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.facebook.com/watch/?v=447684203284334&cfid=3249&vh=29ee1c63b5352476da6ae2f8ccda86ca7570da00cef154ac48a82557cc9797f3
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.youtube.com/watch?v=k_Qcnw8_K7k&cfid=3249&vh=877fe351953c059f1a043e0c62947bb3985277d3fd8ee619fcdca4be3be63c53
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://youtu.be/656CgSz6w78?t=1436&cfid=3249&vh=400db85e29c359512a9ca9107fe5a28b1516178632ab963209911347049d5806
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.mtv.com.lb/vod/ar/video/213953&cfid=3249&vh=b5fd37cec4c6b7b1a2d783f6bcf23e217052c172eac22d2cf1968adc1104d484
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.facebook.com/znnnewsnetwork/videos/184779030093301&cfid=3249&vh=1ebd5112c2a7651bd337c9cae93d219ef8fe3c066681c446105191873528e114
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.facebook.com/orderofnurseslb/&cfid=3249&vh=b26fa45ba9a9ab1cdcb1e72ca7d3cf4cfea50a97a946102982cda22916efe9ad
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://twitter.com/orderofnurseslb&cfid=3249&vh=877a34c4d578172652371c2eda4e9b151d98c8be095bbd1997459def20c7a9db
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.instagram.com/orderofnurseslb&cfid=3249&vh=ca2d34e51dc6aa06d8eb01227570f53e2b83a4cb5182854981a784883877d18a
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=https://www.youtube.com/OrderofNursesLebanon&cfid=3249&vh=3f52a7f5b047ce1ff992530ea1dd68cc6304d8fd9f88917853ec3bc8ac2ed2e0
https://click.icptrack.com/icp/rclick.php?cid=1679115&mid=199000&destination=http://www.orderofnurses.org.lb/Home&cfid=3249&vh=787b35404c66a444bab9791b8879e13722ecf748b71a60c2b616cd7d472c8ad3
mailto:info@orderofnurses.org.lb

