Terms of Reference
Job title: Nurse
Location: Roumieh Central Prison
Job purpose: To improve access to health services in Roumieh central prison, with a focus on COVID19 preparedness and response.
Background:
Roumieh prison is the largest prison with around 3,500 inmates (around 60% of total inmates). A
medical centre is established in Roumieh, with nurses and general physicians available 24/7. Prisons,
particularly Roumieh, suffer shortage of medical staff especially nurses. This situation hinders
equitable access to timely health (and mental health) care to all inmates.
The first confirmed case of COVID-19 in Lebanon was reported on 21 February 2020. To date, the
positive cases reached more than 2,800; and no confirmed COVID-19 cases are reported in Roumieh
central prison. The Internal Security Forces (ISF) implemented a set of preventive measures and
started planning for case management.
A plan for COVID-19 preparedness and response was developed for Roumieh prison following
coordination with key stakeholders intervening in the context of COVID. The plan identified axes of
interventions, mainly: 1) Strengthening the Infection, Prevention and Control policies and procedures
inside prison; 2) Improving capacities for early detection, management (including onsite sampling)
and referral; and 3) Preparation for the mitigation phase (onsite management of inmates with mild
cases and mobilization of needed staff in case of COVID-19 widespread transmission inside prison).
Key responsibilities:
-

-

-

Identify inmates who are at increased risk of severe illness due to COVID-19 (see annex 1 for
a description)
Stabilize and/or improve the health conditions of inmates who are at increased risk of severe
illness (take medical history and vital signs, ask about medications, refer to physician, follow
up on any test done, follow up after hospitalization in case hospitalized, provide health
education about current medical conditions, etc.) in line with the national essential health
package of services
Conduct health screening of new inmates (following their quarantine in the building G)
Keep medical record up to date
Provide health communication and awareness to inmates and staff (i.e. information about
personal preventive measures, how to access health services; in addition to other health
topics such as mental health, HIV, etc.)
Assist in other health-related tasks

The nurses are also expected to attend training days and induction as well as participate in relevant
meetings as needed.
Deliverables:
- Deliverable 1: Provide health awareness sessions related to COVID-19
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-

Deliverable 2: Provide health assessment to new and existing inmates to identify those at risk
for COVID-19 complications.
Deliverable 3: Ensure inmate education about their illness (if any) and the use of medications,
as well as general education on sexually transmitted diseases, healthy lifestyle, etc.
Deliverable 4: Refer to medical, psychological and social services as needed and ensure
needed follow-up.
Deliverable 5: Register health data on the inmates’ medical file, in collaboration with nurses
of the prison (Internal Security Forces).
Deliverable 6: Monthly reporting on tasks and deliverables.

Specific requirements
Qualifications required:
University degree in nursing.
Registered in the Lebanese Order of Nurses.
Male is preferred, as this will allow visits on inmates in their cells when needed
Experience required:
Essential:
- A minimum of four years relevant work experience in nursing.
Desirable:
- Previous working experience in prison setting is desirable.
Skills / Technical skills and knowledge:
- Strong communication, interpersonal and organizational skills;
- Computer Skills: Good knowledge of the Microsoft Office including Word and Excel.
Language requirements:
Arabic (read, write, speak)
English (read and write)
Annex 1: People at high risk for severe illness from COVID-19
- People 65 years and older
- People of all ages with underlying medical conditions, particularly if not well controlled, including:
 People with chronic lung disease or moderate to severe asthma
 People who have serious heart conditions
 People who are immunocompromised: many conditions can cause a person to be
immunocompromised, including cancer treatment, smoking, bone marrow or organ
transplantation, immune deficiencies, poorly controlled HIV or AIDS, and prolonged
use of corticosteroids and other immune weakening medications
 People with severe obesity (body mass index [BMI] of 40 or higher)
 People with diabetes
 People with chronic kidney disease undergoing dialysis
 People with liver disease
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وصف الوظيفة
الوظيفة :ممرض
الموقع :سجن رومية المركزي
الغرض من الوظيفة :تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في سجن رومية المركزي ،مع التركيز على االستدداد
واالستجابة لـوباء مرض كورونا ( 9102كوفيد.)02-
خلفية المشروع
ان سجن رومية هو أكبر سجن في لبنان .يضم هذا السجن حوالي  0011نزيل (ما يراوح  ٪01من إجمالي النزالء
في لبنان) .وتم إنشاء مركز طبي يضم ممرضين وأطباء عامين .يؤمن هؤالء دوام كامل على مدار الساعة .و لكن
بالرغم من توفر االطباء والممرضين ،ما زالت السجون تداني ،وال سيما رومية  ،من نقص في الطاقم الطبي
وخاصة التمريضي ،مما يديق الوصول الدادل للنزالء للرعاية الصحية (بما يتضمن الصحة النفسية) في الوقت
المناسب.
لقد تم اإلبالغ عن أول حالة مؤكدة لـ  COVID-19في لبنان في  90فبراير  .9191حتى اآلن ،وصلت الحاالت
اإليجابية إلى أكثر من  .9011ولم يتم االبالغ عن حاالت اصابة  COVID-19مؤكدة في سجن رومية المركزي.
نفذت قوى األمن الداخلي ( )ISFمجموعة من اإلجراءات الوقائية وبدأت التخطيط إلدارة الحاالت.
تم وضع خطة للتأهب واالستجابة لـ  COVID-19في سجن رومية بدد التنسيق مع المسؤولين الرئيسيين في سياق
 .COVID-19حددت الخطة محاور التدخل ،أهمها )0 :تدزيز سياسات وإجراءات الوقاية من الددوى والسيطرة
على انتشارها داخل السجن )9 .تحسين قدرات الكشف المبكر واإلدارة (بما في ذلك أخذ الدينات في الموقع)
واإلحالة ؛  )0التحضير لمرحلة الحد من المخاطر (إدارة حاالت النزالء الذين يدانون من حاالت خفيفة في السجن
وحشد الموظفين الالزمين في حالة انتقال  COVID-19على نطاق واسع داخل السجن).
المهام األساسية:
-

-

-

تحديد النزالء الذين يدانون من امراض مزمنة مما يدرضهم لإلصابة بأعراض شديدة اذا ما تدرضوا
لالصابة ب ( COVID-19انظر الملحق  0للحصول على توصيف االمراض المزمنة والخطيرة).
الدمل على استقرار/تحسين الظروف الصحية للنزالء االكثر عرضة للمرض الشديد بسبب حالتهم الصحية
األساسية (تحديد السوابق الطبية واخذ الدالمات الحيوية ،السؤال عن األدوية ،اإلحالة إلى الطبيب عند
الحاجة ،متابدة أي فحوصات ،المتابدة بدد دخول المستشفى اذا ما حصلت ،توفير التثقيف الصحي بشأن
الحاالت الطبية الحالية ،إلخ) بما يتماشى مع حزمة الخدمات الصحية األساسية الوطنية.
إجراء فحص صحي عام للسجناء الجدد (بدد الحجر الصحي في المبنى )G
ابقاء السجل الطبي محدثا
توفير التوعية الصحية للسجناء والموظفين (مثال :مدلومات حول التدابير الوقائية الشخصية ،وكيفية
الوصول إلى الخدمات الصحية؛ باإلضافة إلى مواضيع صحية أخرى مثل الصحة النفسية ،وفيروس نقص
المناعة البشرية ،وما إلى ذلك)
المساعدة في المهام األخرى المتدلقة بالصحة.
كما يتوقع من الممرضين حضور أيام تدريب وتوجيه وكذلك المشاركة في االجتماعات ذات الصلة بدملهم
وذلك حسب الحاجة.
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اإلنجازات المتوقعة:
-

الناتج  :0تقديم جلسات توعية صحية تتدلق بـ COVID-19
الناتج  :9إجراء تقييم صحي للسجناء الجدد والحاليين لتحديد أولئك المدرضين لخطر مضاعفات COVID-
.19
الناتج  :0ضمان تثقيف النزالء حول مرضهم (إن وجد) وطرق استخدام األدوية ،وكذلك التدريب بشأن
األمراض المنقولة جنسيا ،ونمط الحياة الصحي ،وما إلى ذلك.
الناتج  :4تحويل المرضى إلى الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية وذلك حسب الحاجة وتأمين المتابدة
الالزمة.
الناتج  :0تسجيل البيانات الصحية الخاصة في الملف الطبي للسجناء ،وذلك بالتداون مع ممرضي السجن
(قوى األمن الداخلي).
الناتج  :0إعداد التقارير الشهرية عن المهام المؤمنة والنتائج.

المتطلّبات المحددة
المؤهالت المطلوبة:
 شهادة جامدية في التمريض.
 االنتساب في نقابة الممرضين والممرضات اللبنانية.
 من االفضل ان يكون الممرض ذكرا ،مما يسمح له القيام بزيارات النزالء في زنزاناتهم عند الحاجة.
الخبرات المطلوبة:
 الخبرات أالساسية :خبرة عمل ال تقل عن أربع سنوات في مجال التمريض. مرغوب فيه :خبرة عمل سابقة في السجن.المهارات  /مهارات تقنية ومدرفة:
 مهارات في التواصل ومهارات في التدامل مع اآلخرين وفي التنظيم؛مهارات افي المدلوماتية :مدرفة جيدة في  Wordو .Excelمهارات في اللغة:
الدربية (قراءة ،كتابة ،شفهية)
اإلنجليزية (قراءة وكتابة)

األفراد األكثر عرضة لخطر اإلصابة بعوارض شديدة من كوفيد:91-
 األفراد عمر  00سنة فما فوقP a g e |4

 األفراد من جميع األعمار الذين يدانون في األساس من حاالت طبية ،خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيدا،بما في ذلك:
 oاألفراد الذين يدانون من أمراض الرئة المزمنة أو من ربو مدتدل إلى شديد
 oاألفراد الذين يدانون من أمراض قلبية خطيرة
 oاألفراد الذين يدانون من نقص المناعة :يمكن أن تتسبب الدديد من الحاالت في ضدف الفرد في
جهاز المناعة ،بما في ذلك عالج السرطان ،والتدخين ،و زرع نخاع الدظام أو األعضاء،
وأمراض نقص المناعة ،وفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز غير الخاضع للتحكم،
واالستخدام المطول للكورتيكوستيرويدات وغيرها من األدوية التي ضدف المناعة
 oاألفراد الذين يدانون من السمنة الشديدة (مؤشر كتلة الجسم [ ]BMIمن  41أو أعلى)
 oاألفراد الذين يدانون من مرض السكري
 oاألفراد الذين يدانون من أمراض الكلى المزمنة والذين يخضدون لغسيل الكلى
 oاألفراد الذين يدانون من أمراض الكبد
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