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ماهية الجمعية  .١  
تضّم الجمعية جميع املمرضات واملمرضني العاملني يف أقسام القلب والرشايني )عناية بالقلب – 

عناية فائقة أو مركزة – جراحة القلب – التمييل – إعادة تأهيل القلب – العيادات املتخّصصة 

 بصحة القلب والرشايني( واألساتذة املتخّصصني.

أهدافها:  .2  
دعم املمرضات واملمرضني املعنيني بصحة القلب والرشايني من أجل ضامن عناية ذات   •

جودة عالية وقامئة عىل نتائج االبحاث العلمية.

•  جمع كلمة املمرضات واملمرضني العاملني يف أقسام القلب والرشايني والتنسيق فيام بينهم 
وتبادل الخربات والتجارب من أجل تحسني املامرسة واألداء. 

•   تحديد الكفاءات التمريضية املختصة ووضع معايري الرعاية مع األخذ بعني االعتبار 
حاجات البالغني واملسنني والنساء.

•   إنشاء مؤرشات األداء الرئيسية ملراقبة جودة العناية التمريضية.
•   املساهمة الفعالة يف حمالت التوعية. 

•   نرش واعتامد أحدث األدلة البحثية والعمل عىل تنفيذ نتائج األبحاث.

تتألف الجمعية من:   .3  
•  الهيئة العامة وتضم جميع املمرضات واملمرضني العاملني يف أقسام القلب والرشايني.

الهيئة اإلدارية وتضم تسعة أعضاء يتولون إدارة الجمعية ويسهرون عىل تنفيذ مقررات   •
الهيئة العامة ويتم اختيارهم من فئة املمرض املجاز.

تشكيل الهيئة اإلدارية ومّدتها:  .4   
تتألف الهيئة االدارية من تسعة ممرضات وممرضني عاملني حالياً يف أقسام القلب والرشايني 

ممن لديهم خربة ال تقل عن 3 سنوات، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة باإلقرتاع الرسي 

ملدة ثالث سنوات. تعترب الجلسة إلنتخاب أعضاء الهيئة االدارية قانونية مبن حرض ويعترب 

فائزاً من ينال العدد األكرب من أصوات املقرتعني وتنتهي يف كل سنة مدة ثلث أعضاء الهيئة 

عىل أن تعتمد القرعة يف السنوات الثالث األوىل باستثناء من ينتخب من بني األعضاء رئيساً 

للهيئة فيكمل مدته كاملة.

ينتدب مجلس النقابة أحد أعضائه ليكون عضواً منسقاً يف الهيئة االدارية ميثل املجلس 

ويشارك يف اإلجتامعات واملناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

يكمل العضو املنتخب يف الهيئة االدارية مدته كاملة حتى لو اصبح يف عداد العاملني السابقني 

 يف اقسام القلب والرشايني.

توزيع املهام:  .5  
ينتخب األعضاء التسعة الفائزين من بينهم رئيساً للجمعية ونائباً له وأميناً للرّس باالقرتاع 

الرسي أيضاً ويفوز لكل مركز من ينال العدد األكرب من األصوات وذلك يف أول جلسة تعقدها 

الهيئة اإلدارية بعد كل انتخابات سنوية.
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مهام الهيئة العامة:  .٦  
انتخاب أعضاء الهيئة اإلداريّة.  •

مناقشة جدول األعامل الذي تعرضه الهيئة االدارية.  •
إبداء الرأي يف بعض املواضيع وإصدار توصيات وعرضها عىل الهيئة اإلدارية.  •

تقديم إقرتاحات يف كافة األمور الداخلة يف أهداف الجمعية.  •
اقرتاح رزنامة العمل السنوية واإلطالع عىل التقرير اإلداري.  •

املصادقة عىل القرارات التي تعرضها الهيئة االدارية.  •

مهام الهيئة االدارية  .7  
تنفيذ مقررات الهيئة العامة ووضع االقرتاحات املقدمة منها قيد التطبيق.  •

القيام مبهمة التنسيق والتواصل وإدارة شؤون الجمعية من الناحية االدارية.  •
درس اقرتاحات األعضاء وتنفيذها وتقديم اقرتاح بشأن بعضها اىل الهيئة العامة.  •
متثيل الجمعية والتواصل مع النقيب ومجلس النقابة وصندوق التقاعد واللجان.  •

وضع معايري لتقييم أداء املمرضات واملمرضني املتخصصني يف القلب والرشايني.  •
تنظيم مؤمترات علمية ومحارضات وورش عمل.  •

اجتامعات الهيئة العاّمة والهيئة اإلدارية:  .8  
تجتمع الهيئة العامة مرتني يف السنة احداهام خالل شهر ايلول النتخاب اعضاء الهيئة االدراية 

او عندما تدعو الحاجة بدعوة من رئيس الجمعية بعد أن تكون الهيئة اإلدارية حددت الزمان 

واملكان واملواضيع التي ستتناولها.

تجتمع الهيئة االدارية مرة كل ثالثة أشهر أو عندما تدعو الحاجة بدعوة من الرئيس أيضاً 

ويحدد يف نص الدعوة جدول األعامل املطروح للمناقشة.

مجموعات العمل:  .9  
i. مجموعة العناية التمريضية املتعلقة بصحة القلب والرشايني. تعنى هذه املجموعة بتحديد 

كفاءات العناية التمريضية املبارشة يف هذا املجال، ووضع معايري الرعاية التمريضية املتعلقة 

بالقلب واألوعية الدموية.

مجموعة التعليم املستمر يف مجال صحة القلب و األوعية الدموية. تعنى هذه املجموعة   .ii

بتوفري موارد التعليم املستمر للممرضات واملمرضني يف هذا اإلختصاص وعرضها عىل لجنة 

التعليم املستمر واملساهمة الفّعالة بحمالت التوعية حول صحة القلب واألوعية الدموية يف 

املجتمع.

مجموعة األبحاث العلمية يف مجال صحة القلب و األوعية الدموية: تعنى هذه املجموعة   .iii

بتحديد كفاءات البحث العلمي، نرش أحدث األدلّة البحثية يف رعاية القلب واألوعية الدموية  

وتنفيذ األبحاث العلمية يف التمريض يف هذا املجال.

مجموعة اإلدارة يف مجال صحة القلب و األوعية الدموية: تعنى هذه املجموعة بتحديد   .iv

الكفاءات اإلدارية يف هذا اإلختصاص، إنشاء ومتابعة مؤرشات األداء الرئيسية ملراقبة جودة 

العناية التمريضية املختصة بالقلب واألوعية الدموية.
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مجموعة التدريب عىل اإلنعاش القلبي الرئوي: تعنى هذه املجموعة بضامن ومتابعة   .v

تدريب املمرضات واملمرضني عىل كافة األرايض اللبنانية بشكل دوري عىل اإلنعاش القلبي 

والرئوي.

تعديل النظام:  .١0  
يعدل النظام الحارض من قبل مجلس نقابة املمرضات واملمرضني حسب ما يراه مناسباً او بعد 

اقرتاح التعديالت املطلوبة من قبل الهيئة االدارية للجمعية. تبقى الجمعية خاضعة لوصاية 

النقابة وميكن للنقيب حضور أي من جلسات الهيئة العامة أو اإلدارية ويرأسها حكامً ويطرح 

ما يراه مناسباً من خارج جدول اعاملها.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 55311

+٩٦1-1-4٩٠٧٧4  :  تلفون 
+٩٦1-٩-٧٠3325٨  :  موبايل 
+٩٦1-1-4٩٠٧٧٦  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


