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حا�شباين ّ
ميثل ع�ن يف �فتتاح م�ؤمتر نقابة �ملمر�شات و�ملمر�شني
افتتحت ن�ق��اب��ة امل�م��ر��ض��ات وامل�م��ر��ض��ن يف ل�ب�ن��ان م ��ؤمت��ره��ا ال��دويل
ال�ث��اين ملنا�ضبة «ي���م املمر�ض ال�ع��امل��ي» ال��ذي ي�ضادف يف  12اأي��ار،
ب��ال�ت�ع��اون جمل�ض التمري�ض ال� ��دويل ،ل�ل�م��رة الأوىل يف ل�ب�ن��ان بعن�ان
«ال �ت �م��ري ����ض يف ري� � ��ادة ال� ��روؤي� ��ة ل�ل���ض�ح��ة ال �ع��امل �ي��ة» ب��رع��اي��ة رئ�ي����ض
اجلمه�رية العماد مي�ضال ع�ن ممث ًال بنائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير
ال�ضحة العامة غ�ضان حا�ضباين ،يف فندق «الهيلت�ن  -حبت�ر» يف �ضن
الفيل ،يف ح�ض�ر النائب با�ضم ال�ضاب ممث ًال رئي�ض جمل�ض ال�زراء �ضعد
احلريري ،العميد الطبيب ملحم حدد ممث ًال قائد اجلي�ض العماد ج�زف
ع�ن ،العميد ابراهيم حنا ممث ًال املدير العام لق�ى الأمن الداخلي الل�اء
عماد عثمان ،ممثل منظمة ال�ضحة العاملية الدكت�ر غابريال رايندر،
نقيب اأ�ضحاب امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة �ضليمان ه��ارون وع��دد كبري من
النقابات ال�ضحية يف لبنان ونقابات متري�ض من دول اجل���ار ومديري
م�ضت�ضفيات وعمداء ومديري كليات متري�ض واجلمعيات واملنظمات
املحلية والدولية وح�ضد من املمر�ضات واملمر�ضن من لبنان والعامل.
وقدمت لالحتفال الإعالمية نعمت عازوري اأو�ضي.
ا�ضتهل الف�ت�ت��اح بكلمة النقيبة ال��دك�ت���رة ن�ه��اد ي��زب��ك �ض�مط التي
اأ� �ض��ارت فيها اإىل «اأه�م�ي��ة ه��ذا امل ��ؤمت��ر على ال�ضعيد ال ��دويل وال�طني
وعلى �ضعيد مكانة لبنان على اخلارطة ال�ضحية العاملية» .و�ضددت
على «اأهمية دور املمر�ضات واملمر�ضن يف تطبيق اخلطة ال�ضرتاتيجية
ل�زارة ال�ضحة وخ�ض��ض ًا تلك املتعلقة بالتغطية ال�ضحية ال�ضاملة».
ثم األقى حا�ضباين كلمة قال فيها�« :ضرفني فخامة رئي�ض اجلمه�رية
العماد مي�ضال ع�ن بتمثيله يف افتتاح الي�م العاملي للتمري�ض وحملني
حتياته لكم جميع ًا ومتنياته لنقابتكم الن�ضطة وللج�ضم التمري�ضي

دوام التقدم والنجاح» .اأ�ضاف« :اإن رعاية فخامة الرئي�ض مل�ؤمتركم هي
تاأكيد ملا يكنه لكم من اح��رتام وتقدير ملا تقدم�نه من خدمات طبية
واإن�ضانية مميزة وملا متار�ض�نه من دور بالغ الأهمية والتاأثري يف �ضتى
حق�ل ال�ضحة بدء ًا بالرعاية ال�ضحية الأولية والرعاية املنزلية ومرور ًا
بال�ضت�ضفاء وخدماته الأ�ضا�ضية يف جمالت الط�ارئ والعناية الفائقة
املختلفة واأق�ضام العمليات و�ض�اها وانتهاء ب��دور قطاع التمري�ض يف
جمالت ج�دة اخلدمات وتر�ضيد الإنفاق ومكافحة انت�ضار الأوبئة واإدارة
امل�ضت�ضفيات .فبا�ضم فخامة الرئي�ض وبا�ضمي ،ويف منا�ضبة الي�م
العاملي للتمري�ض نحييكم ،اأيها املمر�ض�ن واملمر�ضات ،متمنن لكم
التقدم يف جمالت عملكم املميز».
وتابع« :جن��دد ،يف ه��ذه املنا�ضبة الي�م ،الت�ضديد على بع�ض الأم���ر
التي نعتربها اأ�ضا�ضية يف جمالت املري�ض تنظيم ًا وممار�ضة.
اأو ًل :ن�ؤكد جم��دد ًا م�قف وزارة ال�ضحة العامة الداعم دوم� ًا لكل جهد
تبذله نقابتكم الن�ضطة لتح�ضن ظ��روف العمل اإ��ض��اف��ة اإىل احلق�ق
املادية واملعن�ية لكم.
ثاني ًا :ن�ضدد اأي�ض ًا على اأهمية احلفاظ على ال�ضمعة احل�ضنة واملميزة
للممر�ض واملمر�ضة اللبنانية يف الأ�ض�اق ال�ضحية املحلية والإقليمية
والدولية .بالرغم من اأن ذلك اأدى اإىل ت�ضرب مهم للممر�ضن واملمر�ضات
للعمل يف اخلارج.
ثالث ًا :متابعة العمل مع النقابة ووزارة الرتبية والتعليم العايل لردم
اله�ة بن التعليم اجلامعي والتعليم املهني يف جم��الت التمري�ض.
وال �ت �ق��دم احل��ا��ض��ل اأع �ط��ى احل��ق حل��ام�ل��ي ��ض�ه��ادة ( )TSالم �ت �ي��از الفني
بدخ�ل اجلامعة للمتابعة اجلامعية والتخ�ض�ض.

راب� �ع� � ًا :ا�ضتمرار ت �ع��اظ��م احل ��اج ��ات يف ال �ك��م وال� �ت� �ن ���ع .اإن ال���ض���ق
ال�ضحي اللبناين يعاين م��ن نق�ض يف جم��الت التمري�ض ،وخ�ض��ض ًا
اأن دور املمر�ض واملمر�ضة يتعاظم وه��م �ضركاء اأ�ضا�ضي�ن يف اإدارة
امل�ضت�ضفى».
اأ�ضاف« :لذلك ل بد من التفاهم مع النقابة والقطاع اخلا�ض والعام
وكليات ال�ضحة العامة ووزارة الرتبية والتعليم العايل ل��ضع روزنامة
وطنية مل��راح��ل التعليم ت�ضتند لتقديرات احل��اج��ة لالخت�ضا�ضات يف
جمالت التمري�ض واعتماد كذلك اآليات عمل لتح�ضن ظ��روف ال��ضع
التمري�ضي وب�خ��ا��ض��ة احل �ق���ق املادية وامل�ع�ن���ي��ة لعمل امل�م��ر��ض��ات
وامل�م��ر��ض��ن يف اأق �� �ض��ام ال��ض�ت���ض�ف��اء املختلفة ويف ال�ه�ي�ئ��ات املعنية
ب�ضمان اجل�دة وال�ضالمة العامة (برنامج العتماد) وبرامج التاأهيل لكل
العاملن يف امل�ضت�ضفى وبرامج مكافحة الأوبئة وبرامج التيك مديكال.
ونحن عندما طرحنا م�ضروع الرعاية ال�ضحية ال�ضاملة نعلم اأن للمر�ضة
واملمر�ض دور ًا مميز ًا ويف كل امل�ضت�يات الرعائية وال�ضت�ضفائية».
وختم« :اأملنا كبري يف ان نحتفل يف منا�ضبات كهذه �ضن�ي ًا وق�ضم
كبري من اخلط�ات امل�ضتقبلية الأكادميية والتنظيمية واملادية ع�جلت
مبا ينعك�ض حت�ضن ًا وا�ضح ًا يف �ض�ق العمل ال�ضحية».
ثم ا�ضتهلت املحا�ضرات بكلمة من رئي�ضة جمل�ض التمري�ض الدويل
اأنيت كينيدي حتدثت فيها عن «كيفية حتقيق ال�ضحة العاملية يف
زمن ال�ضراعات».
وي�ضتمر امل��ؤمت��ر ثالثة اأي��ام ويت�ضمن حما�ضرات علمية وور���ض عمل
متعلقة بكل ج�انب املهنة يلقيها عدد من املحا�ضرين والأ�ضاتذة من
لبنان والعامل على اأن يختتم امل�ؤمتر بت��ضيات من النقيبة �ض�مط.

