
 

 نقابة الممرضات والممرضین: إلقرار السلسلة التي تؤمن استمراریة المھنة
 2017 األول كانون 13

 
 سن في مقّرھا في للنقابة صحافي مؤتمر في ضومط، نھاد والممرضین الممرضات نقابة رئیسة علنتأ

 مھنة استمراریة یؤّمن والتزامھا، والرواتب الرتب سلسلة إقرار" أنّ  ،"بحقوقنا العنایة" عنوان تحت ،الفیل
 وفي عملھم في واستبقائھم والممرضین الممرضات عمل شروط تحسین ناحیة من لبنان في التمریض

 المھنة واقع تحسین أنّ  إلى أشارت 2006 عام منذ أجریت الّتي التمریضّیة األبحاث أنّ  خصوصاً  وطنھم،
 دراسة على بناء وضعت الّتي السلسلة" أنّ  إلى منّوھةً  ،"التمریضیة العنایة وجودة مستوى تحسین إلى یؤّدي

 وزارة أقّرتھا الّتي 2020 - 2016 اإلستراتیجیة الخطة تحقیق في إقرارھا عند تساھم سوف أكتواریة،
  ."الوطني الصحي القطاع أركان من أساسي ركن التمریض ألنّ  ،العامة الصحة

 
 ،"بكاملھ المجتمع تداعیاتھا تطال حّتى تنفجر إن ما موقوتة، قنبلة لبنان في التمریض واقع" أنّ  على وشّددت
 الممرضات یدفع مّما المتدنیة، الرواتب بسبب حالّیاً  الحاصل النقص ھو المؤّشرات أّول" أنّ  موضحةً 

 بالمؤسسات یدفع الواقع ھذا" أنّ  مبّینةً  ،"أفضل عمل وظروف بیئة عن بحثاً  الھجرة إلى والممرضین
 الّذي األمر العنایة، جودة حساب وعلى اللبنانیة، للقوانین خالفاً  األجنبیة العاملة بالید اإلستعانة إلى الصحیة

 ."الطبیة األخطاء على تنعكس التمریضیة العنایة نوعیة إنّ  إذ خطر، في المرضى سالمة یضع
 

 شأن من یرفع ألّنھ استثمار ھو بل كلفة، لیس حقھم والممرضین الممرضات إعطاء" أنّ  ضومط، وأوضحت
 غالء لزیادة تبعاً  ترى، النقابة" أنّ  على مرّكزةً  ،"االستشفائیة األعباء ویخّفف لبنان في الصحي المستوى
 الممرضات رواتب تصحیح وحّقاً  لزاماً  أصبح أّنھ العام، للقطاع ورواتب رتب سلسلة وإقرار المعیشة

 عملھم في یبذلونھا الّتي الجھود على وقیاساً  غیرھم على قیاساً  جّداً  متدّنیة أصبحت رواتبھم ألنّ  والممرضین
 ".یواجھونھا الّتي والصعوبات
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