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إيلده الغصين

ــــي صــــفــــوف  ــ فـ ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــن أصـــــــــل 15 إصـ ــ ــ مـ
ــيــــروس  ــفــ ــات واملــــــمــــــّرضــــــني بــ ــ ــــرضــ ــمــ ــ املــ
ــا، »أغــلــبــيــتــهــم أصـــيـــبـــوا داخــــل  ــ ــــورونـ كـ
املستشفيات«، كما أعلنت النقابة نهاية 
األسبوع املاضي، أعلن مستشفى سيدة 
املـــعـــونـــات الــجــامــعــي فـــي جــبــيــل أمـــس، 
التمريضي  طــاقــمــه  مــن  »شــفــاء خمسة 
بعد إعــادة إجــراء الفحوصات املخبرّية 
ــة«. الــــحــــاالت  ــ ــّي ــبــ ــلــ ــا ســ ــ ــــورهـ ــهـ ــ لــــهــــم وظـ
الــعــشــر املــتــبــقــّيــة هــي الــحــاالت املــؤّكــدة، 
آخــــــــرون  ــــون  ــــرضـ ــمـ ــ مـ يــــــــــزال  فــــيــــمــــا »ال 
يــخــضــعــون لــلــرقــابــة والــحــجــر الصّحي 
الفحوصات  لهم  جَر 

ُ
ت ولم  االحتياطي، 

املخبرّية«، وفق رئيسة نقابة املمرضات 
واملــمــّرضــني الــدكــتــورة مــيــرنــا أبـــي عبد 
الله ضومط التي دعــت فــي اتــصــال مع 
»إلــى  والــدولــة  املستشفيات  »األخـــبـــار« 
تـــأمـــني مــســتــلــزمــات الــحــمــايــة وبــــدالت 

الوقاية لهم«.
ــمــــرض فــي  نـــحـــو 16 ألـــــف مـــمـــرضـــة ومــ

لــبــنــان، بــحــاجــة إلــــى »الـــحـــفـــاظ عليهم 
وحماية حقوقهم، وتوفير أفضل شروط 
ــة  ــ  األزمـ

ّ
ــل ــ لـــهـــم ملـــمـــارســـة عــمــلــهــم فــــي ظـ

أن   
ً
الــراهــنــة«، بحسب ضــومــط، معتبرة

ــاٍف لــحــاجــة الـــســـوق فـــي حــال  ــ الـــعـــدد »كـ
قــمــنــا بــحــمــايــة الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع«. 
وتــعــزو عــدم اإلقــبــال على االختصاص 
»التقديمات  إلــى  السابقة  السنوات  في 
ــور وتــحــّكــم  ــ املــجــحــفــة وانـــخـــفـــاض األجــ

إدارة املستشفيات في القطاع، في حني 
إيجاد  للطاب  يمكن  الــتــخــّرج  قبل  أنــه 
عمل بعكس املهن الباقية، لذلك نحتاج 
إلى بيئة عمل حاضنة وآمنة ومضاعفة 
ــاع الــــتــــمــــريــــض  ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ االســـــتـــــثـــــمـــــار فـ
ــاتــــورة الــصــحــّيــة  ــفــ ــن الــ ـــف مــ

ّ
ــــــه يـــخـــف

ّ
ألن

لــلــمــجــتــمــع«، الفـــتـــة إلــــى زيـــــادة اإلقـــبـــال 
عـــلـــى دراســـــــة االخـــتـــصـــاص »وارتــــفــــاع 
أعداد املتخّرجني الجامعيني إلى 1100 
ـــع ارتـــفـــاع الـــعـــدد في 

ّ
فـــي الـــعـــام مـــع تـــوق

ني«. وطالبت املستشفيات 
َ
العامني املقبل

الحماية  ومستلزمات  معدات  »تأمني  بـ
 الــفــيــروس، وضــرورة 

ّ
للمرضني فــي ظــل

عــــدم الــحــســم مـــن رواتـــبـــهـــم، وأن تــكــون 
الـــفـــرص الـــســـنـــوّيـــة الـــتـــي يـــلـــزمـــون بها 
املستشفيات  فــي  العمل  تــراجــع  بسبب 
دوام  باختيار  إلزامهم  وعــدم   ،

ً
مدفوعة

إلــى  لحاجتهم  مستشفيني  بــني  واحــــد 
أكثر من عمل«، إضافة إلى ضرورة »أال 
يــتــعــّدى مــتــوســط عــــدد املـــرضـــى الــذيــن 
يــهــتــم بـــهـــم املــــمــــرض الــــــــ8، فــــي حــــني أن 
العدد في بعض املستشفيات يصل إلى 

20 مــريــضــًا«. ضــومــط وصــفــت لــقــاءهــا 
أمــس،  ديـــاب،  الحكومة حــســان  برئيس 
»اإليجابي جدًا«، وعرضت معه شؤون  بـ
املـــهـــنـــة فــــي ظــــل الــــظــــرف االســتــثــنــائــي، 
 إمــكــانــيــة الــنــقــابــة فـــي تــصــّرف 

ً
ــة واضـــعـ

الحكومة. وشكرت لوزيرة العمل قرارها 
املمرضني على نفقة  »يــكــون حجر  بــأن 

املستشفى وفيها«.
أعلنت  كــانــت  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  مة 

ّ
منظ

لـــكـــادر  ــة  ــ ــّي الــــدولــ ــنـــة  »الـــسـ الــــعــــام 2020 
عام  بحلول  وأنــه  والقبالة«،  التمريض 
2030 »ســيــكــون الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى 9 
ــيـــني فــي  ــافـ ــامــــل إضـ مـــايـــني عـــامـــلـــة وعــ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة لتحقيق  مــجــالــي 
ــلـــة«. الــعــام  الــتــغــطــيــة الــصــحــّيــة الـــشـــامـ
الـــحـــالـــي الـــــذي شــهــد انـــتـــشـــار فــيــروس 
العاملني في قطاع  كــورونــا، »جعل من 
بــوجــه  الــــدفــــاع األول   

ّ
ــط ــ الـــتـــمـــريـــض خـ

ــفــــيــــروس، وأضـــــــاء فــــي الــــوقــــت نــفــســه  الــ
على تضحياتهم واملخاطر التي تواجه 
في  بالعاملني  الاحق  والظلم  مهنتهم 

هذا القطاع«، بحسب ضومط.

ممرضون يخضعون 

ي 
ّ

للحجر الصح

 لهم 
َ
جر

ُ
االحتياطي ولم ت

ة
ّ
فحوصات مخبري

16 ألف عامل في قطاع التمريض من دون حماية




