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         كلمة النقيبة

 
 

 

 

 

 

 زميالتي وزمالئي الممرضات والممرضين
 

قيقة روف صعبة ودأتوجه إليكم في العدد األول من المجلة بعد تسلّمي مهامي النقابية وسط ظ
على المستوى اإلقتصادي والمالي في حين أنه حصل بعض اإلنفراج على المستوى الصحي 

 .الوبائي بفضلكم وبفضل جهودكم المستمرة

أطلقت منذ انتخابي شعار: "بالتعاون والتواصل، منطّور مهنتنا وبيئة عملنا" من أجل األهداف 
ومن أجلكم ومن أجل حقوقكم ومكتسباتكم مهما  المنشودة ولن أبخل بأي جهد من أجل المهنة

 .كانت الصعوبات والتحديات

أتفّهم وجعكم، وأعيش معاناتكم الناتجة عن ظروف العمل القاسية ومتطلّباته وتدني الرواتب 
التي لم تعد تكفي لمتطلّبات الصمود اإلجتماعي والمعيشي إّّل أّن الواجب المهني يقتضي منّا 

  .ترك المرضى تخطي العقبات وعدم
رغم كل ذلك، يبقى األمل كبيراً واإلرادة صلبة والثقة بالنفس أقوى من اإلستسالم ألن الحق لن 

 .يموت ما دامت المطالبة به نابعة من وجداننا وكرامتنا
 

  

  

 

 نقيبة الممرضات والممرضين
 د. ريما ساسين قازان

  

 

  

 

 

 أيّها الزمالء
  

قصيرة منذ انتخابنا مع المجلس الجديد استطعنا أن نتحّرك في كل اإلتجاهات وقد أصبنا بعض األهداف ويبقى الهدف بمّدة زمنية 
األساسي حقوقنا ورواتبنا وبدّلت النقل والحوافز وشروط العمل المؤاتية، وقد حذّرنا مراراً بأن هجرة الممرضات والممرضين لن 

 .رئة واستثنائية ألن األمر يتعلّق باستراتيجيتنا ورؤيتنا للمهنة ومستقبلها وصحة المرضىتتوقّف ما لم تتوفر عالجات سريعة وطا

كل الذي يمكنني أن أعدكم به أن نتواصل ونتعاون جميعاً وكل واحد من موقعه لتحقيق كل ما نصبو إليه ألن ّل خيار لدينا سوى 
 .اإلستمرار والكفاح

 .سنة مباركة تحمل معها الصحة والخير واألمل 2222ون سنة وأخيراً تمنياتي لكم ولعائالتكم أن تك
 

   

 

 مع كل محبتي واحترامي

 النقيبة د. ريما ساسين قازان
 

 

  

 

 

  

 

  

 

 إطالق برنامج عمل النقابة
 

 

 

 

 

أطلقت خالله برنامج عمل  2222-7-6في  ، عقدت النقيبة د. ريما ساسين قازان مؤتمراً صحافياً 2222بعد إنتخابها في حزيران 
الذي يهدف الى تأمين وتحسين شروط وبيئة العمل وحماية  : "بالتعاون والتواصل منطّور مهنتنا وبيئة عملنا"،النقابة تحت شعار

د من المطالب وتعزيز صورة المهنة ومكانتها والى الحّد من الهجرة المتزايدة للممرضات والممرضين. وقد تضّمن برنامج العمل عد
 :تلّخصت كالتالي

 

 



  

كما تقبّلت النقيبة وأعضاء المجلس التهاني حيث حضر ممثل فخامة رئيس الجمهورية وعدد من النواب وممثلي األسالك العسكرية 
ين سابقوالنقابات المهنية والصحية ومدراء المستشفيات وعمداء الجامعات وحشد من الممرضات والممرضين على رأسهم النقباء ال

 ووسائل اإلعالم
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 إستمرار معركة الدفاع عن الحقوق

 
 

 

 

 

 

  

   

نّظمت النقابة وقفة مطلبية لجميع الممرضات والممرضين في 
كل المؤسسات الصحية على جميع األراضي اللبنانية تحت شعار 

قطاع  بالصحة ما الزم يصح إال الصحيح: معاً إلنقاذ"
وبالتزامن عقدت النقيبة د. ريما ساسين مؤتمراً . التمريض"

ً في مقّر النقابة أطلقت من خالله صرخة مطلبية  صحافيا
وتحذيرية من المسار اّلنحداري الذي يسير فيه القطاع وطالبت 
باتخاذ خطوات طارئة إلنقاذه. وقد شددت في كلمتها على 

ضين واإلجحاف الذي المعاناة التي يعيشها الممرضات والممر
يطاول حقوقهم ومكتسباتهم حتى أصبح األمل الوحيد لهم 
الهجرة. وقد أعلنت النقيبة أن عدد المهاجرين بلغ حوالي األلفين 
وهو رقم كبير ويجعل مصير العناية التمريضية قاتم ومستقبلها 

 :أعلنتها النقيبة باألمور التاليةمجهول. وتلخصت المطالب التي 
 

  

  

 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSkQJh0Zp6SA&cf=3249&v=36704a1af4a51af5529f814126fc692d7d6e2dae9c1a8f78be96fdefe4b89ca1


  

 

 من الصور إضغط هناللمزيد 

 

 

  

 

 

  

 

 لقاءات سبقت الوقفة المطلبية

 
 

 

 

 

 

 

 إجتماع مع وزير الصحة العامة

   

طالبت النقيبة د. ريما ساسين قازان بزيادة أجور الممرضات 
والممرضين وبدل النقل بما يتناسب مع التضخم الحاصل 

العمل من أجل استبقاء وإعطاء حوافز وتحسين ظروف وبيئة 
العاملين في المهنة والحد من الهجرة غير المسبوقة في القطاع 
التمريضي. هذه المطالب وغيرها حملتها النقيبة الى معالي 
وزير الصحة د. فراس األبيض خالل زيارتها له على رأس 
وفد من النقابة ضّم أعضاء من المجلس ومديرة النقابة 

تواجه مهنة التمريض وضرورة  وعرضت معه التحديات التي
معالجتها بشكل سريع قبل فوات األوان، كما اقترحت النقيبة 
 على معاليه إطالق ورشة عمل طارئة برعايته تضّم أصحاب 

 

  

 هواإلتفاق على الحلول المطلوبة. وقد أبدى معالي الوزير استعداد  والتفاوض المعنية لمعالجة الخلل الحاصل المستشفيات والجهات
لهذه الرعاية. وكّررت النقيبة مطالبتها السابقة بتخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي للقطاع 
الصحي وخاصة القطاع التمريضي الذي هو أولوية على غيره من القطاعات ألن حياة الناس وصحة المجتمع أولوية وطنية. وأبدى 

دعم لمهنة التمريض ووعد ببذل الجهود لتحقيق ما هو متاح في هذه المرحلة الصعبة. وقد تلّخصت المطالب معالي الوزير كل تفّهم و
 :التي حملتها النقيبة باآلتي
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 إجتماع مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة لمناقشة عقد عمل جماعي للقطاع التمريضي

   

وفد من النقابة عّدة لقاءات عقدت النقيبة د. ريما ساسين قازان مع 
مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة األستاذ سليمان هارون 
وعرضت معه إمكانية وضع عقد عمل جماعي للممرضات 
والممرضين من أجل تحسين شروط العمل ورواتب العاملين في 
المهنة في المستشفيات الخاصة. وقد أبدى النقيب هارون إستعداده 

جلس نقابة المستشفيات. كما جرى البحث في لمناقشة العقد في م
 في حال إستشفاء موضوع تحّمل المستشفى لفروقات الضمان 

   

والممرضين حيث وعد بإصدار تعميم الى جميع المستشفيات لتغطية الفروقات وعدم تحميل القطاع في حال إستشفاء الممرضات 
والممرضين بدل عن عمليات التطعيم ضّد فيروس كورونا  التمريضي أية أعباء إضافية. وأخيراً طالبت النقيبة بإعطاء الممرضات

وفقاً للمبالغ المرصودة من قبل الجهات المختّصة والجهات الدولية والتي تتقاضاها المستشفى عن كل عملية تطعيم وقد وعد النقيب 
 .بمناقشة هذا الموضوع مع وزير الصحة العامة والجهات المعنية من أجل البّت به

 
  

 

   

 

 

 ورش عمل مخّصصة للمطالبة بالحقوق

  

 

استعان مجلس النقابة بخبرات األخصائي الدكتور غسان صليبي من أجل 
وضع آلية وخطة عمل تتضّمن المراحل والسبل اآليلة الى المطالبة بالحقوق 
المشروعة للممرضات والممرضين. وقد عقدت عّدة ورش عمل متخّصصة 

روزنامة عمل هادفة ومحّددة من أجل أن تكون  في هذا الموضوع وتّم وضع
 .التحّركات منتجة واآلفاق واضحة

 

   

 

 

 

   



 أخبار ونشاطات النقابة

 

 النقيبة تزور وزير الصناعة: لزيادة موارد صندوق التقاعد

  

 

بحثت النقيبة مع معالي وزير الصناعة جورج بوشيكيان في كيفية زيادة موارد 
صندوق التقاعد والمساعدات المالية للممرضات والممرضين من جهة وفي 
إمكانية تخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد 
الدولي للقطاع التمريضي من جهة أخرى. وأّكد الوزير على دعمه للقطاع 

هود جالتمريضي واستعداده لتقديم المساعدة ضمن السبل الممكنة تقديراً ل
  .الممرضات والممرضين

 

  

  

 

 النقيبة تلتقي مديرعام منظمة الصحة العالمية

   

شاركت النقيبة د. ريما ساسين قازان في اإلجتماع الذي ضّم المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أوهانوم غيبريسوس يرافقه المدير 

ي الى جانب نقابات األطباء اإلقليمي الدكتور أحمد بن سالم المنظر
والمستشفيات ومستوردي المستلزمات الطبية ومديرة إدارة البرامج في 
المنّظمة وممثلتها في لبنان والمسؤولة عن البرامج. وقد تناول البحث الدفع 
باتّجاه وضع القطاع الصحي على سلّم األولويات من أجل دعمه. وألقت النقيبة 

الممرضين غير المسبوقة وطالبت بأن يكون الضوء على هجرة الممرضات و
للقطاع التمريضي حّصة من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق 

 العيشأجل تأمين أبسط حقوق الممرضات والممرضين في  النقد الدولي 
   

لحاصل في القطاع التمريضي كما كشفت النقيبة عن خّطة استراتيجية تعمل عليها النقابة من أجل وقف اإلستنزاف ا الكريم.
 .واستبقاء الممرضات والممرضين في لبنان وتحسين ظروف وبيئة عملهم

 
  

 

 إتحاد نقابات المهن الحرة يبحث موضوع الودائع

   

بحث إتحاد نقابات المهن الحرة ومن ضمنه نقابة الممرضات 
والممرضين موضوع اإلجراءات غير القانونية التي تفرضها 

ف على مدخرات وودائع النقابات وصناديقها وتّم اإلتفاق المصار
على خطة عمل وطنية ونقابية شاملة لوقف كل التدابير التعسفية. 
وقد صدر عن المجتمعين عدة بيانات وتحذيرات قبل أن يتمّ اللجوء 
الى القضاء واتّخاذ خطوات تصعيدية تضّمنت بحث في األوضاع 

لتدهور الحاصل والتحديات الراهنة التي يمّر بها لبنان وا
 :والصعوبات التي تواجهها النقابات التي طالبت باألمور التالية

   

 إعالن حالة طوارئ وطنية وخطة إنقاذية واضحة وفاعلة 

 إدانة تصّرفات مصرف لبنان وجمعية المصارف وكل المصارف على رغم تبلّغها إنذار من إتّحاد النقابات 

 ّلتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل أمور النقابات للتصرف وسحب ودائعها دعوة مصرف لبنان والمصارف 

 
  

 

 

  

 

شاركت النقيبة في إطالق أعمال لجنة حماية حقوق المودعين 
في نقابة المحامين في بيروت التي أعلن عنها النقيب األستاذ 
ناضر كسبار في مؤتمر صحافي والتي ستدرس كافة القوانين 

اإلقتصادية وبمكافحة الفساد من أجل وضع  المتعلّقة بالشؤون
طريق الحل والخروج من حالة الجمود القاتل وتأمين  البالد على
 .اية للمواطن والنقابات ومدخراتهاشبكة حم

 

  

  

 

 



 النقيبة تزور نقيب األطباء في بيروت

  

 

  تناولت النقيبة مواضيع المهنة مع نقيب األطباء في بيروت

بو شرف حيث جرى البحث في السبل اإلدارية د. شرف أ
والقانونية لحماية إيداعات النقابات المهنية من الضرائب التي 
تفرضها المصارف. كما جرى عرض موضوع تعزيز إيرادات 
صندوق تقاعد الممرضات والممرضين عن طريق فرض رسم 

في لبنان والمستوردة  على األدوية والمستلزمات الطبية المصنّعة
الخارج واآللية لوضع هذا األمر موضع التنفيذ عبر قانون من 

خاص كما حصل بالنسبة لنقابة األطباء. وتّم طرح عّدة مواضيع 
تخّص المهنة والهموم التي تجمع نقابتي الممرضات والممرضين 
واألطباء ومنها الرواتب واألتعاب وكلفة النقل والتأمين الصحي 

ة كورونا وكانت اآلراء والهجرة والخطوات المتوقّعة ألزم
وجرى اإلتفاق على إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة  متطابقة.

 .لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة
 

  

  

 

 تكليف محامين للدفاع عن الممرضات والممرضين

   

وعد نقيب المحامين السابق في بيروت األستاذ ملحم خلف بإيجاد آلية إلستفادة الممرضات 
ضين من خدمات محامين بأتعاب مخفضة للمرافعة والمدافعة عنهم أمام اللجان والمحاكم والممر

د. ريما ساسين ومجالس العمل التحكيمية. جاء ذلك خالل استقباله نقيبة الممرضات والممرضين 
قازان ترافقها مديرة النقابة والمستشار القانوني وقد جرى البحث في عدد من المواضيع القانونية 

أهمها التحرك الذي تقوم به النقابات الحرة لمنع المصارف من فرض رسوم على صناديقها و
وموضوع تعديل المادة خمسين من قانون العمل اللبناني المتعلّقة بالصرف من الخدمة. وجرى 

 .التشديد على تضامن نقابات المهن الحرة في األمور المطلبية حفاظاً على حقوق المنتسبين إليها
 

  

  

 

 النقابة تتابع مراجعات الممرضات والممرضين

  

 

تلقّت النقابة عدد كبير من مراجعات وشكاوى واستشارات 
للممرضات والممرضين والتي تمحورت معظمها حول مشاكل 

وقد أحيلت للمعالجة من والمعنوية العمل والمّس بالحقوق المادية 
 وني وقد أحيل البعضقبل إدارة النقابة ومن قبل المستشار القان

منها الى المراجع المعنية ّلتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد 
كان ّلفتاً مشاركة النقابة في اإلضراب الذي نفّذه العاملون في 
مستشفى الشحار الغربي والوقفة اإلحتجاجية التي أدت بالنتيجة 
الى تحقيق المطالب المشروعة والحصول على كامل المستحقات 

 .اديةالم
 

  

  

 

 تحّركات النقابة لتأمين الوقود للممرضات والممرضين 

أجرت النقيبة د. ريما ساسين قازان مروحة اتّصاّلت لتأمين تزويد سيارات الممرضات والممرضين بالوقود وقد شملت هذه 
 :التحّركات رفع كتب رسمية لكّل من

 ال الدكتور حمد حسنمعالي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف األعم 
 مدير عام الهيئة العليا لإلغاثة ولجنة الطوارئ الخاصة بكورونا 

 مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية 

 تجّمع شركات مستوردي النفط في لبنان 

 نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان 

 معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ورؤساء البلديات 

 لمستشفيات الخاصة في لبنان األستاذ سليمان هارونقيب ان 

وقد طلبت النقيبة من قيادة الجيش إعطاء األولوية للممرضات والممرضين في المحطات التي يتواجدون فيها ومن وزارة الداخلية 
شترك يان صحافي موالبلديات اإليعاز للبلديات تخصيص محطات للتمريض ضمن نطاقها الجغرافي. من جهة أخرى، تّم إرسال ب

مع نقابتي أطباء بيروت والشمال والمستشفيات، وبإيعاٍز من نقابة الممرضات والممرضين، للتنبيه من خطورة الوضع والطلب 
. وبعد اتّصاّلت عّدة مع مدير عام شركة كورال السيد الى المواطنين السماح للعاملين بالتمريض بالمرور على محطات الوقود

 .مت الشركة بتخصيص خّط خدمة سريعة للممرضات والممرضين في حال عاودت أزمة البنزينأوسكار يمين، قا

 
  

 



 إنفجار التليل وذكرى مرفأ بيروت
  

 

 

  إنفجار عّكار: النقيبة تجول على مستشفى الجعيتاوي ومستشفى السالم

وع عدد كبير من القتلى والجرحى ناشدت النقيبة على الفور جميع عّكار ووق –على أثر انفجار خّزان الوقود في منطقة التليل 
الممرضات والممرضين في لبنان التوّجه الى المستشفيات المحيطة بمكان اإلنفجار لتقديم الدعم واإلنقاذ. وفي اليوم التالي، زارت 

م في طرابلس جعيتاوي في بيروت ومستشفى السالالنقيبة د. ريما ساسين قازان ترافقها مديرة النقابة السيدة نتالي ريشا مستشفى ال
وخاصة األقسام المخّصصة للحروق لدعم صمود الممرضات والممرضين الذين اعتنوا بالمصابين والجرحى. وقد استمعت النقيبة 

ية ّلدارة التمريضللمشاكل التي يعاني منها العاملون في المهنة وخاّصة في أوقات األزمات والكوارث. كما التقت اإلدارة العامة وا
ثّم انتقلت الى حديقة الملك فهد التابعة لبلدية طرابلس  .للمؤسستين اإلستشفائيتين وأثنت على جهوزية ومهنية الفريق التمريضي

حيث اجتمعت بعدد من الممرضات والممرضين من منطقة الشمال وناقشت معهم الصعوبات التي يعانون منها وكان التوافق على 
 .لتواصل وتبادل اإلقتراحات البنّاءة لتخّطي المرحلة الصعبةوجوب تعزيز ا

  

 

 

 الذكرى األولى إلنفجار مرفأ بيروت

   

آب استذكرت النقابة ضحاياها اللواتي قضين أثناء قيامهّن  4بمناسبة مرور سنة على انفجار 
أهالي الضحايا وّل سيما ضحايا التمريض مجلس البواجبهّن المهني. وقد واكبت النقيبة وأعضاء من 

يات ّن في مستشفحيث رفعت الصلوات وأضيئت الشموع عن أرواحهضمن الفعاليات التي نّظمت 
أوتيل ديو، الوردية، القديس جاورجيوس الجامعي وفي القداس الذي ترأسه غبطة البطريرك 

كما شاركت النقيبة الى جانب عدد  .الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حرم مرفأ بيروت
حرة من الكبير من الزمالء الذين حضروا بلباسهم المهني في المسيرة التي نظّمتها نقابات المهن 

 .العدلية باتجاه المتحف الوطني كرسالة وفاء للضحايا وتأكيد على حمل قضيتهم حتى النهاية
 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

  



 الجمعية العمومية غير العادية
 

   

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة في بلدية سّن الفيل 
بحضور عدد من الممرضات  27/22/2222اليوم السبت 

ضمن المهلة  2222والممرضين الذين سّددوا إشتراكات 
المحّددة. وقد افتتحت الجمعية بكلمة النقيبة د. ريما ساسين قازان 
ً لمشاريع وإنجازات النقابة والتحّركات  تناولت فيها عرضا
واللقاءات واإلجتماعات مع المعنيين والمسؤولين للحصول على 

 المحقّة للتمريض. وقد تناولت النقيبة عدد من األمور المطالب 
   

  

 

اإلدارية واإلقتراحات وّل سيما البحث بموضوع صندوق 
التقاعد. ثّم تّم عرض وإقرار موازنة النقابة وصندوق التقاعد 

كما جرى عرض اّلقتراحات التي وردت الى النقابة  2222لعام 
ت الجمعية إعادة العمل . وقد قّرر22/22/2222قبل تاريخ 

ً وذلك ابتداءاً من  بالغرامات كما كان معمول به سابقا
. واختتمت الجمعية العمومية بتكريم النقيبة  22/22/2222

السابقة د. ميرنا أبي عبدالله ضومط على جهودها وعطاءاتها 
 .خالل تولّيها مهامها النقابية

 

     

 

  

 

 إجتماعيةمشاركات نقابية علمية و
 

 النقيبة تلتقي نقيب ممرضات وممرضي فرنسا

   

إلتقت النقيبة د. ريما ساسين قازان نقيب الممرضات والممرضين في فرنسا 
باتريك شامبوريدون وبحثت معه عدد من المواضيع التي تخّص المهنة 

رك لمشتوموضوع هجرة اليد العاملة الكفؤة والسبل اآليلة الى تعزيز العمل ا
والتنسيق بين النقابتين بهدف تطوير مهنة التمريض وتحسين ظروف عمل 

 .الممرضات والممرضين في لبنان من أجل استبقائهم
 

  

  

 

 النقابة تشارك في لقاء الهيئات اإلقتصادية

   

من أجل تعزيز التنسيق مع النقابات الحرة والهيئات اإلقتصادية والعمالية، 
من النقابة في اإلجتماع الموسع الذي انعقد في مقّر اإلتحاد العمالي شارك وفد 

العام والذي عرض فيه عدد من الحاضرين المشاكل التي نتجت عن األزمة 
ين وجوب تأم اإلقتصادية والمالية وغياب المعالجات. وقد شّددت الكلمات على

في كافة الحد األدنى من الحماية اإلجتماعية والصحية آلّلف العاملين 
القطاعات وخاصة القطاع الصحي الذي يشهد نزيفاً غير مسبوق ومن شأن 
عدم معالجته حصول كارثة صحية وطنية تضاف الى الكوارث التي يعاني 

 .منها المواطن
   

  

 

 النقابة تشارك في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان
 

 

يبة الممرضات نفذت نقابة األطبّاء في بيروت بمشاركة نق
والممرضين والجمعيات العلمية ألطباء اّلمراض السرطانية والدم، 
ولجنة صيادلة المستشفيات وجمعيّات السرطان، وقفة تضامنيّة مع 
مرضى السرطان في لبنان، بسبب أزمة انقطاع األدوية، وحرمان 
المرضى من العالج. وكان للنقيبة د. ريما ساسين قازان كلمة قالت 

أزمة الدواء زادت من معاناة المرضى وفاقمت قلقهم  فيها أنّ 
ومخاوفهم على مصيرهم وانعكس ذلك سلباً على نفسيتهم ومعنوياتهم، 
ولالسف ّل نرى في اّلفق حلول جدية وجذرية فنحن نسير نحو 
األسوأ وإّن الوقفة التضامنية تؤكد على إستمرارية التعاون والدعم 

ألمل والبسمة لهم والتخفيف من للمرضى وأهلهم، من أجل إعادة ا
  .معاناتهم

   

 



  

 

 المشاركة في اليوم العالمي للسكري

  

 

شاركت النقيبة في فعاليات اليوم العالمي للسكري في نسخته 
السادسة عشر الذي نّظمته الجمعية اللبنانية ألمراض الغدد 

مة ئالصماء والسكري والدهنيات بالتعاون مع مركز الرعاية الدا
والذي يلقي الضوء على مفهوم "الوصول إلى الرعاية الشاملة 
لعالج السكري". وقد ناقش الحاضرون الصعوبات التي يواجهها 
مرضى السكري في لبنان خالل هذه الفترة. وقد رّكزت النقيبة 
خالل مداخلتها على التحديات التي يواجهها الممرضات 

مرضى السكري، والممرضين الذين هم على تماس مباشر مع 
ً أن النقص في األدوية وصعوبة الحصول عليها يعّد  خصوصا
مشكلة خطيرة. فالمرضى يعانون من نوبات ارتفاع السكر في 
الدم جراء عدم توفر األدوية، األمر الذي يساهم بتطور المرض 

 .وإلى مضاعفات األوعية الدموية الصغيرة والكبيرة
 

  

  

 

 حول التعليم المهني في طرابلس النقيبة تشارك في لقاء

   

بدعوة من لجنة التربية والثقافة في بلدية طرابلس وبالتنسيق مع 
المجلس الثقافي البريطاني شاركت النقيبة في اللقاء الذي انعقد 
بهدف خلق مساحة مشتركة مستقبلية مع ممثلين عن قطاع التعليم 

. الحالي والمستقبلي المهني لردم الهوة بين المهنيات وسوق العمل
وحضر اللقاء مدراء المعاهد الفنية في الشمال وعدد من نقابات 
المهن الحرة ومدراء المستشفيات وممثلين عن غرفة التجارة 
والصناعة والمرفأ والمنطقة اإلقتصادية الحرة. وقد شرحت النقيبة 

الذي صدر في تموز  222قانون تنظيم مهنة التمريض الجديد رقم 
وقد شّددت على أهمية متابعة الدراسة الجامعية التي توفّر . 2222

للممرضات والممرضين آفاق علمية أوسع لتحسين جودة العناية 
التمريضية. وكانت مناسبة للنقيبة لمناقشة بعض األمور التي 
تخّص المهنة في طرابلس بشكل خاص وشّددت على وجوب 

 .صحيتعزيز التواصل من أجل مواكبة تطّور القطاع ال
   

 
 

 النقابة تشارك في ورشة عمل إقليمية لمركز ترشيد السياسات الصحية

  

        

   

شاركت نائب النقيبة السيدة مايا نظام في ورشة العمل اإلقليمية 
اإلفتراضية التي نّظمها مركز ترشيد السياسات الصحية في 
الجامعة األميركية في بيروت حول موضوع "اإلستجابة 

ت الصحية للنساء وحديثي الوّلدة واألطفال والمراهقين لالحتياجا
في حاّلت النزاع" المركّزة على منطقة الشرق المتوسط. وقد 
حضر هذه الورشة عدد من صانعي القرار، باحثين وأكاديميين، 
ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية 

 .والمجتمع المدني وأشخاص من القطاع الخاص
   

  

 

  ندوة حول أدبيات وأخالقيات الطبيب والقطاع الصحي

   

ترافقها مديرة النقابة السيدة نتالي ريشا وعضو حضرت النقيبة 
مجلس النقابة السيدة ليندا صفير الندوة التي نظمتها نقابة أطباء 

اع لقططرابلس بعنوان "أدبيات وأخالقيات الطبيب وا -لبنان
الصحي" في قاعة المحاضرات في معرض رشيد كرامي 

حاضر فيها نقيب أطباء طرابلس  الدولي في طرابلس. وقد
الدكتور سليم أبي صالح، ونقيب أطباء بيروت الدكتور شرف 

 .مين في طرابلس األستاذ محمد مرادأبو شرف، ونقيب المحا
 

    

 



 

 

 

 أزمة وباء كورونا

 
 

 

  

 

   

من خالل عضويتها في اللجنة الوطنية إلدارة ملّف اللقاح تابعت النقيبة كل 
الخطوات الصحية والوقائية الخاصة بالوباء والمتحّورات المستجّدة وكان 
ً مما قام به قطاع التمريض منذ انطالق الوباء  لها دور أساسي انطالقا

ة عّدة بيانات أصدرتها من أجل وصوّلً الى حملة التطعيم. وقد كان للنقاب
التوعية واإلرشاد والتحذير من خطورة األوضاع الصحية ألّن القطاع 
التمريضي يعاني كالمستشفيات واألطباء من ظروف صعبة ويكافح من أجل 
الصمود ويتطلّع الى تعاون الناس والمجتمع من أجل الحّد من الخسائر 

 والتداعيات
   

  

 

 لين في المدارس لمواجهة كوروناورشة عمل للعام

   

شاركت النقابة وزارتي التربية والصحة العامة بتنظيم ورشة 
عمل للممرضات والممرضين العاملين في المدارس تّم خاللها 
البحث في موضوع خطر انتشار كورونا بين الطالب وكيفية 

 هاتّخاذ الخطوات الوقائية ودور العاملين في التمريض في التوجي
واإلرشاد والتثقيف والمراقبة والمتابعة. وقد جرى تدريب 
الحاضرين على كيفية استعمال جهاز اإلختبار السريع لفيروس 
كورونا الذي تمّ توزيع كميات منه على المدارس من أجل حصر 

 .اإلصابة ومنع تفّشيها بين الطالبحاّلت 
 

  

  

 

 بحث التدابير الوقائية في السراي الحكومي

  

 

 

بهدف متابعة التدابير الوقائية في فترة األعياد وعدم الوصول الى 
سيناريو العام الماضي األسود شاركت مديرة النقابة نتالي ريشا 
في اإلجتماع الطارئ الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور 
وزير الصحة العامة ووزير الداخلية وعدد من المعنيين جرى 

ير واإلجراءات الواجبة على المؤسسات خالله مراجعة التداب
السياحية والمواطنين وتّم اإليعاز الى وزارة الداخلية وكافة 
األجهزة األمنية والقضائية التشّدد في التنفيذ والمراقبة واتّخاذ 
الخطوات الفورية لردع أي مخالفة تعّرض المجتمع وحياة الناس 

 تحدياتللخطر في ظّل الوضع اإلقتصادي للمستشفيات وال
  .والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية والتمريضية

 

  

  

 

 إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات

 

 مجلس النقابة يكثّف اجتماعاته

   

عقد مجلس النقابة عّدة اجتماعات دورية واستثنائية حضورية 
وافتراضية لمواكبة كافّة التطّورات وخاّصة في موضوع 

الممرضات والممرضين ومعالجة المشكالت الطارئة  حقوق
واألزمات ومنها أزمة المحروقات وبدّلت النقل الى جانب 
التحضير لورشة العمل مع د. صليبي والتحضير للجمعية 

. 2222العمومية غير العادية واتّخاذ القرارات قبل بداية عام 
ة التي ليوقد ترّكز البحث على األمور اإلدارية والتنظيمية والما

 .تتعلّق بعمل النقابة وصندوق التقاعد
 

  

  

 

 



 
 إجتماعات افتراضية مع اللجان ومدراء التمريض وعمداء ومدراء كليات التمريض والمندوبين 

   

استكماّلً للخطوات التنظيمية ومن أجل استطالع آراء جميع العاملين في 
 قيبة عّدة اجتماعات افتراضية معالمهنة في كافّة المناطق اللبنانية عقدت الن

اللجان العاملة في النقابة ومدراء التمريض ولجنة المندوبين وتناولت نشاطات 
كل لجنة الى جانب موضوع الحقوق. وقد عرضت النقيبة مع مدراء التمريض 
واقع القطاع والمشاكل التي يعاني منها والسبل اآليلة الى تحقيق المطالب التي 

أكثر من مناسبة والتي شّكلت الموضوع األساسي للوقفة أعلنت عنها في 
المطلبية. كما عقدت النقيبة إجتماعاً مع عمداء ومدراء كليات التمريض من 
أجل بحث موضوع الكفايات التمريضية للممرضات والممرضين من أجل 
إصدار المراسيم التطبيقية المشار إليها في قانون تنظيم المهنة رقم 

ت مناسبة إلستطالع آراء المدراء والعمداء في مواضيع . وكان222/2222
 .تخّص المهنة والعاملين فيها 

      

 

 

  

 

 21/20/0202الصادر بتاريخ  002قانون تنظيم مهنة التمريض رقم 
 

 

  

 

 النقيبة ومديرة النقابة والمستشار القانونيوللغاية نفسها زارت 
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بّري 
وجرى البحث معها في النصوص المتعلّقة بشهادات التمريض 
المهنية والمراسيم التطبيقية المتعلّقة بها الى جانب بعض 

الخاّصة  ادالتعديالت المقترحة على نّص القانون المتعلّق بالمو
بالتعليم المهني. وقد تّم وضع الصيغة النهائية للتعديالت 
إلرسالها الى مجلس النواب كما تّم وضع الصيغة النهائية 
للمرسوم المتعلّق بكيفية منح إذن مزاولة المهنة والشروط 

 .والمستندات المطلوبة
 

  

دعت النقيبة د. ريما ساسين قازان مسؤول قسم الكولوكيوم 
د. عبد المولى شهاب الدين ورئيس دائرة  زارة التربيةفي و

المهن الطبية في وزارة الصحة العامة األستاذ أنطوان 
رومانوس الى إجتماع للبحث في المراسيم التطبيقية لقانون 
تنظيم مهنة التمريض. وقد حضر اإلجتماع مديرة النقابة 

بي أالسيدة نتالي ريشا والمستشار القانوني األستاذ روجيه 
راشد. جرى خالل اللقاء عرض للنصوص القانونية ذات 
الصلة مع قانون تنظيم المهنة الجديد وقد ناقش الحاضرون 
المراسيم التطبيقية التي تسمح ببدء تنفيذه وّل سيما المستندات 

 .المطلوبة والشهادات العائدة لكل فئة من الفئات األربع
 

 

 

 

 

  

 

 جوائز عالمية وإنجازات

 
 

 

  

 

  

ً بالجائزة التقديرية للعاملين  كما فازت د. ضومط أيضا
الصحيين من منظمة الصحة العالمية عن فئة القيادة وذلك 
تقديراً لجهودها الدؤوبة في التحضير المسبق لجائحة 
كورونا واإلستجابة اآلنية لكارثة انفجار مرفأ بيروت. 

ادية واإلبتكارية لدى د. وبحسب المنّظمة فإّن الروح القي
ضومط كان لها تأثير إيجابي على الممرضات 

 والممرضين
 
 
 

    

  

  

 بلق حصدت النقيبة السابقة د. ميرنا أبي عبدالله ضومط
" من منظمة "النساء في الصحة 2222"بطلة الصحة لعام 

العالمية" تقديراً لجهودها في قيادة الطواقم التمريضية 
 ي عملهم الجبّار يوم انفجار مرفأ بيروت فيومتابعتهم ف

آب وخالل جائحة كورونا وعملها ضمن كافة اللجان  4
وهيئات الطوارئ. وقد تسلّمت الجائزة خالل حفل إلكتروني 

  2222تحت عنوان "ما بعد التصفيق: بطالت الصحة للعام 
    

 

 

 

  



 مبادرات دعم للممرضات والممرضين

 
  

 

 

 شركة سانيتا تدعم الممرضات والممرضين في لبنان

ً للممرضات والممرضين  ً خاصا قّدمت شركة سانيتا عرضا
على  %22المنتسبين الى النقابة كنايةً عن حسم بقيمة 

قد إلكترونياً عبر تطبيق الشركة. و المشتريات التي يتّم شراؤها
تدعم من مبادرة لشركة سانيتا على ما تقدمت به  شكرت النقيبة

 القطاع التمريضي في لبنان

 

Sanita website 

 

 
  

  

Biodiomand &Medtrade 

 تدعم تقاعد الممرضات والممرضين في لبنان

خطوة ّلفتة ومشكورة خصصت شركة بايوديموند ومدتريد  في
التي تستهلك في القطاع  عن المواد نسبة من أرباحها شهرياً 

الممرضات  الصحي من أجل تغذية موارد صندوق تقاعد
 والممرضين ودعمهم وتشجيعهم على اإلستمرار والصمود

 

 

 كارفور –مبادرة من شركة ماجد الفطيم 

كارفور إستفاد  –بمبادرة مشكورة من شركة ماجد الفطيم 
كاش باك على مشترياتهم  %20 الممرضات والممرضون من

في جميع فروع الشركة وذلك  2222آب  22و  2و 2أيام 
ة عربون شكر وتقدير لدورهم وجهودهم في هذه الظروف بمثاب

 اإلستثنائية
 

 

  

 

  

 

 بيت المغترب تكّرم عدد من العاملين في المهنة

  

 

كّرمت إدارة بيت المغترب اللبناني عدد من العاملين في مهنة 
التمريض تّم اختيارهم لهذا العام نظراً للجهود التي بذلوها 

مة المجتمع أثناء فترة وباء كورونا تحت وساهموا في خد
عنوان "تركوا بيتن كرمال نرجع ع بيتنا". وقد جاء هذا 
التكريم تأكيداً للدور المحوري الذي يلعبه الممرضات 
والممرضين في هذه الظروف الصحية الصعبة والدقيقة 
واستمرارهم في معركة الدفاع عن الناس في الصفوف 

 األمامية
 

  

  

 

 نقابة على المنّصات اإلعالميةال
 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 مواقع التواصل اإلجتماعي
 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.sanitaservu.com%2F&cf=3249&v=aa18224a5b50d9ae01825d3c8f8954ceb6b0bfa3e0369779e279da5b3692e34c
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0QV1r8yGTwM&cf=3249&v=fd18f0e5b8b0c3a5f28eaca105f221c9a03160306ffb8d7c76aa68db934e6e73
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3UyKNGPiQa8&cf=3249&v=c60203c7a3955daf84adb74c6f4e1833c5161438c878743bf215a7a21d373b09
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgqoiStZW65U&cf=3249&v=166892b5a692c69d75ce4e1d42516b72f741b2f724d249409163487e25905f09
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG0ETOl-iGcU%3Ft%3D1358&cf=3249&v=22cf43108d44f04d2c10bffe4834336075dcf5e5db5bdb9f28b65a6771922fd7
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6HR_Pwlitxo&cf=3249&v=6a94a9656ea9eca5cf50bd3d72e8bf4d7c709cf7e81d6bd9b44d907d32ed18bf
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMnFqGxJ00qI&cf=3249&v=626a8a11746cd8ca11f8921ff49700229f703f35a11df9f1efe109c52d5897f4
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Forderofnurseslb%2F&cf=3249&v=b26fa45ba9a9ab1cdcb1e72ca7d3cf4cfea50a97a946102982cda22916efe9ad
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Forderofnurseslb&cf=3249&v=877a34c4d578172652371c2eda4e9b151d98c8be095bbd1997459def20c7a9db
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Forderofnurseslb&cf=3249&v=ca2d34e51dc6aa06d8eb01227570f53e2b83a4cb5182854981a784883877d18a
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FOrderofNursesLebanon&cf=3249&v=3f52a7f5b047ce1ff992530ea1dd68cc6304d8fd9f88917853ec3bc8ac2ed2e0
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=5226868&msgid=209280&act=LSPS&c=1679115&destination=http%3A%2F%2Fwww.orderofnurses.org.lb%2FHome&cf=3249&v=787b35404c66a444bab9791b8879e13722ecf748b71a60c2b616cd7d472c8ad3
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