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 16ألف عامل في قطاع التمريض من دون حماية
إيلده الغصين
م ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل  15إص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي صـ ـف ــوف
امل ـ ـم ـ ــرض ـ ــات وامل ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـرضـ ـ ــني بـ ـفـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا« ،أغ ـل ـب ـي ـت ـهــم أص ـي ـب ــوا داخ ــل
املستشفيات» ،كما أعلنت النقابة نهاية
األسبوع املاضي ،أعلن مستشفى سيدة
امل ـع ــون ــات ال ـجــام ـعــي ف ــي جـبـيــل أم ــس،
«ش ـفــاء خمسة مــن طــاقـمــه التمريضي
ّ
املخبرية
بعد إعــادة إجــراء الفحوصات
لـ ـه ــم وظ ـ ـهـ ــورهـ ــا سـ ـلـ ـب ـ ّـي ــة» .ال ـ ـحـ ــاالت
ّ
الـعـشــر املـتـبـقـ ّـيــة هــي ال ـحــاالت املــؤكــدة،
فـ ـيـ ـم ــا «ال يـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـمـ ــرضـ ــون آخـ ـ ـ ــرون
ّ
الصحي
يـخـضـعــون لـلــرقــابــة والـحـجــر
االحتياطي ،ولم ُت َ
جر لهم الفحوصات
ّ
املخبرية» ،وفق رئيسة نقابة املمرضات
وامل ـمـ ّـرضــني الــدك ـتــورة مـيــرنــا أب ــي عبد
الله ضومط التي دعــت فــي اتـصــال مع
«األخ ـب ــار» املستشفيات والــدولــة «إلــى
ت ــأم ــني م ـس ـت ـلــزمــات ال ـح ـمــايــة وبـ ــدالت
الوقاية لهم».
ن ـح ــو  16أل ـ ــف م ـم ــرض ــة ومـ ـم ــرض فــي

ل ـب ـنــان ،ب ـحــاجــة إل ــى «ال ـح ـف ــاظ عليهم
وحماية حقوقهم ،وتوفير أفضل شروط
ّ
ل ـه ــم مل ـم ــارس ــة ع ـم ـل ـهــم ف ــي ظـ ــل األزمـ ــة
ً
الــراهـنــة» ،بحسب ضــومــط ،معتبرة أن
ـاف لـحــاجــة ال ـســوق ف ــي حــال
ال ـع ــدد «كـ ـ ٍ
قـمـنــا بـحـمــايــة الـعــامـلــني ف ــي ال ـق ـطــاع».
وتـعــزو عــدم اإلق ـبــال على االختصاص
في السنوات السابقة إلــى «التقديمات
ّ
املـجـحـفــة وان ـخ ـف ــاض األج ـ ــور وتـحــكــم

ممرضون ّيخضعون
ي
الصح
للحجر
ُ
َ
ولم تجر لهم
االحتياطي
ّ
فحوصات مخبرية

إدارة املستشفيات في القطاع ،في حني
أنــه قبل الـتـخـ ّـرج يمكن للطاب إيجاد
عمل بعكس املهن الباقية ،لذلك نحتاج
إلى بيئة عمل حاضنة وآمنة ومضاعفة
االّسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـ ّم ـ ــار ف ـ ــي ق ـ ـط ـ ــاع الـ ـتـ ـم ــري ــض
ألنـ ـ ــه ي ـخ ــف ــف م ــن الـ ـف ــات ــورة ال ـص ـحـ ّـيــة
لـلـمـجـتـمــع» ،الف ـت ــة إل ــى زي ـ ــادة اإلق ـب ــال
ع ـل ــى دراس ـ ـ ــة االخـ ـتـ ـص ــاص «وارت ـ ـفـ ــاع
ّ
املتخرجني ّالجامعيني إلى 1100
أعداد
ف ــي ال ـع ــام م ــع ت ــوق ــع ارت ـف ــاع ال ـع ــدد في
َ
العامني املقبلني» .وطالبت املستشفيات
بـ«تأمني معدات ومستلزمات الحماية
ّ
للمرضني فــي ظــل الـفـيــروس ،وضــرورة
ع ــدم ال ـح ـســم م ــن روات ـب ـه ــم ،وأن تـكــون
الـ ـف ــرص ال ـس ـن ـ ّ
ـوي ــة ال ـت ــي ي ـل ــزم ــون بها
بسبب ًتــراجــع العمل فــي املستشفيات
مدفوعة ،وعــدم إلزامهم باختيار دوام
واح ــد بــني مستشفيني لحاجتهم إلــى
أكثر من عمل» ،إضافة إلى ضرورة «أال
ي ـت ـعـ ّـدى م ـتــوســط ع ــدد امل ــرض ــى الــذيــن
ي ـه ـتــم ب ـه ــم املـ ـم ــرض الـ ـ ـ ــ ،8ف ــي ح ــني أن
العدد في بعض املستشفيات يصل إلى

 20مــري ـضــًا» .ضــومــط وص ـفــت لـقــاء هــا
برئيس الحكومة حـســان دي ــاب ،أمــس،
بـ«اإليجابي جدًا» ،وعرضت معه شؤون
امل ـه ـن ــة ًف ــي ظ ــل الـ ـظ ــرف االس ـت ـث ـنــائــي،
واض ـع ــة إمـكــانـيــة الـنـقــابــة ف ــي تـصـ ّـرف
الحكومة .وشكرت لوزيرة العمل قرارها
بــأن «يـكــون حجر املمرضني على نفقة
املستشفى وفيها».
ّ
منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة كــانــت أعلنت
الـ ـع ــام « 2020ال ـس ـن ــة ال ــدول ـ ّـي ــة ل ـك ــادر
التمريض والقبالة» ،وأنــه بحلول عام
« 2030س ـي ـكــون ال ـعــالــم بـحــاجــة إل ــى 9
م ــاي ــني ع ــام ـل ــة وع ــام ــل إض ــاف ـي ــني فــي
مـجــالــي الـتـمــريــض وال ـق ـبــالــة لتحقيق
ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـص ـحـ ّـيــة ال ـش ــام ـل ــة» .ال ـعــام
ال ـح ــال ــي ال ـ ــذي ش ـهــد ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كــورونــا« ،جعل من العاملني في قطاع
ّ
ال ـت ـم ــري ــض خـ ــط الـ ــدفـ ــاع األول بــوجــه
الـ ـفـ ـي ــروس ،وأض ـ ـ ــاء ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
على تضحياتهم واملخاطر التي تواجه
مهنتهم والظلم الاحق بالعاملني في
هذا القطاع» ،بحسب ضومط.

