
 

 على الحفاظ أھمیة على نشدد: والممرضین الممرضات نقابة مؤتمر افتتاح في عون ممثال حاصباني
 والممرضات للمرضین والممیزة الحسنة السمعة

May 10, 2018 

 
افتتحت نقابة الممرضات والممرضین في لبنان مؤتمرھا الدولي الثاني لمناسبة "یوم الممرض العالمي" الذي  -وطنیة 

ایار، بالتعاون مجلس التمریض الدولي، للمرة األولى في لبنان بعنوان"التمریض في ریادة الرؤیة  12في یصادف 
للصحة العالمیة" برعایة رئیس الجمھوریة العماد میشال عون ممثال بنائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة العامة 

ضور النائب باسم الشاب ممثال رئیس مجلس حبتور" في سن الفیل، في ح -غسان حاصباني، في فندق "الھیلتون 
الوزراء سعد الحریري، العمید الطبیب ملحم حدد ممثال قائد الجیش العماد جوزف عون، العمید ابراھیم حنا ممثال 
المدیر العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل منظمة الصحةالعالمیة الدكتور غابلایر رایندر، نقیب 

تشفیات الخاصة سلیمان ھارون وعدد كبیر من النقابات الصحیة في لبنان ونقابات تمریض من دول أصحاب المس
الجوار ومدیري مستشفیات وعمداء ومدیري كلیات تمریض والجمعیات والمنظمات المحلیة والدولیة وحشد من 

 .الممرضات والممرضین من لبنان والعالم
 .أوسيوقدمت لالحتفال االعالمیة نعمت عازوري 

 یزبك ضومط
استھل اإلفتتاح بكلمة النقیبة الدكتورة نھاد یزبك ضومط التي أشارت فیھا الى "أھمیة ھذا المؤتمر على الصعید الدولي 

  ."والوطني وعلى صعید مكانة لبنان على الخارطة الصحیة العالمیة
 

وزارة الصحة وخصوصا تلك وشددت على "أھمیة دورالممرضات والممرضین في تطبیق الخطة اإلستراتیجیة ل
 ."المتعلقة بالتغطیة الصحیة الشاملة

  حاصباني
ثم ألقى حاصباني كلمة قال فیھا: "شرفني فخامة رئیس الجمھوریة العماد میشال عون بتمثیلھ في افتتاح الیوم العالمي 

 ."لتقدم والنجاحتحیاتھ لكم جمیعا وتمنیاتھ لنقابتكم النشطة وللجسم التمریضي دوام ا وحملني  للتمریض 



لما تقدمونھ من خدمات طبیة  وأضاف: "ان رعایة فخامة الرئیس لمؤتمركم ھي تأكید لما یكنھ لكم من احترام وتقدیر 
والتأثیر في شتى حقول الصحة بدءا بالرعایة الصحیة األولیة  وإنسانیة ممیزة ولما تمارسونھ من دور بالغ األھمیة 

وخدماتھ االساسیة في مجاالت الطوارئ والعنایة الفائقة المختلفة وأقسام  ستشفاء والرعایة المنزلیة ومرورا باال
العملیات وسواھا وانتھاء بدور قطاع التمریض في مجاالت جودة الخدمات وترشید االنفاق ومكافحة انتشار األوبئة 

 .وإدارة المستشفیات

ض نحییكم، أیھا الممرضون والممرضات، متمنین لكم فباسم فخامة الرئیس وباسمي، وفي مناسبة الیوم العالمي للتمری
 ."والتقدم في مجاالت عملكم الممیز

وتابع: "نجدد، في ھذه المناسبة الیوم، التشدید على بعض االمور التي نعتبرھا أساسیة في مجاالت المریض 
 .وممارسة تنظیما 

النشطة لتحسین ظروف العمل  تبذلھ نقابتكم نؤكد مجددا موقف وزارة الصحة العامة الداعم دوما لكل جھد  أوال:  
 .إضافةالى الحقوق المادیة والمعنویة لكم

األسواق الصحیة  ثانیا: نشدد أیضا على أھمیة الحفاظ على السمعة الحسنة والممیزة للممرض والممرضة اللبنانیة في  
 .للعمل في الخارج ین والممرضات بالرغم من أن ذلك ادى الى تسرب مھم للممرض المحلیة واإلقلیمیھ والدولیة. 

ثالثا: متابعة العمل مع النقابة ووزارة التربیة والتعلیم العالي لردم الھوة بین التعلیم الجامعي والتعلیم المھني في 
االمتیاز الفني بدخول الجامعة للمتابعة الجامعیة  (TS) مجاالت التمریض. والتقدم الحاصل أعطى الحق لحاملي شھادة

 .والتخصص

ان السوق الصحي اللبناني یعاني من نقص في مجاالت التمریض،  استمرار تعاظم الحاجات في الكم والتنوع.  رابعا:  
  .وخصوصا ان دور الممرض والممرضة یتعاظم وھم شركاءاساسیون في ادارة المستشفى

والتعلیم العالي لوضع  ووزارة التربیة لذلك ال بد من التفاھم مع النقابة والقطاع الخاص والعام وكلیات الصحة العامة  
مجاالت التمریض واعتماد كذلك آلیات عمل  روزنامة وطنیة لمراحل التعلیم تستند لتقدیرات الحاجة لالختصاصات في 

المادیة والمعنویة لعمل الممرضات والممرضین في أقسام  لتحسین ظروف الوضع التمریضي وخاصة الحقوق 
  الجودة والسالمة العامة الھیئات المعنیة بضمان االستشفاء المختلفة وفي 

ونحن  االعتماد) وبرامج التأھیل لكل العاملین في المستشفى وبرامج مكافحة األوبئة وبرامج االتیك مدیكال.  برنامج(
عندما طرحنا مشروع الرعایة الصحیة الشاملة نعلم للمرضة والممرض دورا ممیزا وفي كل المستویات الرعائیة 

  ."واالستشفائیة

كھذه سنویا وقسم كبیر من الخطوات المستقبلیة االكادیمیة والتنظیمیة وختم: "املنا كبیر في ان نحتفل في مناسبات 
 ."والمادیة عولجت بما ینعكس تحسنا واضحا في سوق العمل الصحیة

  كینیدي
واستھلت المحاضرات بكلمة من رئیسة مجلس التمریض الدولي أنیت كینیدي تحدثت فیھا عن "كیفیة تحقیق الصحة 

وأوضحت "الدور األساسي الذي یؤدیھ العاملون في قطاع التمریض في عملیة اتخاذ  العالمیة في زمن الصراعات".
  ."القرارات ووضع السیاسات الصحیة

 ."وشددت على "حمایة حقوقھم وخصوصا في المناطق التي تعاني النزاعات والصراعات

مھنة یلقیھا عدد من ویستمر المؤتمر ثالثة ایام ویتضمن محاضرات علمیة وورش عمل متعلقة بكل جوانب ال
 الحاضرین واألساتذة من لبنان والعالم على أن یختتم المؤتمر بتوصیات من النقیبة ضومط.
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