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م ّثل ع�ن يف افتتاح م ؤ�متر املمر�ضات واملمر�ضني

ملميزة
ال�سمعة َ
احل�سنة وا ّ
حا�سباين :للحفاظ على ُ

اف���ت���ت���ح���ت ن���ق���اب���ة امل���م���رض���ات
واملمرضني في لبنان مؤمترها الدولي
الثاني ملناسبة «يوم املمرض العاملي»
الذي يصادف في  12اي��ار ،بالتعاون
مجلس التمريض الدولي ،للمرة األولى
في لبنان بعنوان «التمريض في ريادة
الرؤية للصحة العاملية» برعاية رئيس
اجلمهورية ميشال عون ممثا بنائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الصحة
العامة غسان حاصباني ،ف��ي فندق
«الهيلتون  -حبتور» في سن الفيل،
في حضور النائب باسم الشاب ممثا
رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري،
العميد الطبيب ملحم حدد ممثا قائد
اجليش العماد ج��وزف ع��ون ،العميد
ابراهيم حنا ممثا املدير العام لقوى
األم��ن الداخلي ال��ل��واء عماد عثمان،
ممثل منظمة الصحةالعاملية الدكتور
غ���اب���ري���ال راي����ن����در ،ن��ق��ي��ب أصحاب
املستشفيات اخلاصة سليمان هارون
وع���دد كبير م��ن ال��ن��ق��اب��ات الصحية
في لبنان ونقابات متريض من دول
اجلوار ومديري مستشفيات وعمداء
ومديري كليات متريض واجلمعيات
واملنظمات احمللية والدولية وحشد
من املمرضات واملمرضني من لبنان
والعالم.

يزبك ضومط

ب��داي��ة قدمت االحتفال االعامية
نعمت ع����ازوري أوس���ي ،ث��م استهل
اإلفتتاح بكلمة النقيبة الدكتورة نهاد
يزبك ضومط أشارت فيها الى «أهمية
ه��ذا امل��ؤمت��ر على الصعيد الدولي
والوطني وعلى صعيد مكانة لبنان
على اخلارطة الصحية العاملية».

حاصباني

ثم ألقى حاصباني كلمة شدد فيها
على «ب��ع��ض االم���ور ال��ت��ي نعتبرها
أساسية في مجاالت املريض تنظيما
وممارسة.
أوال :نؤكد م��ج��ددا موقف وزارة

متوسط ًا املشاركني في املؤمتر
الوزير حاصباني
ّ
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ال���داع���م دوم����ا لكل
جهد تبذله نقابتكم النشطة لتحسني
ظ���روف العمل إض��اف��ة ال��ى احلقوق
املادية واملعنوية لكم.
ثانيا :ن��ش��دد أي��ض��ا ع��ل��ى أهمية
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال��س��م��ع��ة احلسنة
وامل����م����ي����زة ل���ل���م���م���رض واملمرضة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي األس�����واق الصحية
احمللية واإلقليميه والدولية .بالرغم
م���ن أن ذل����ك ادى ال����ى ت��س��رب مهم
للممرضني وامل��م��رض��ات للعمل في
اخلارج.
ثالثا :متابعة العمل مع النقابة
ووزارة التربية والتعليم العالي لردم
الهوة بني التعليم اجلامعي والتعليم
املهني في مجاالت التمريض .والتقدم
احلاصل أعطى احلق حلاملي شهادة
( )TSاالمتياز الفني بدخول اجلامعة
للمتابعة اجلامعية والتخصص.
رابعا :استمرار تعاظم احلاجات
ف����ي ال���ك���م وال����ت����ن����وع .ان السوق

الصحي اللبناني يعاني من نقص
في مجاالت التمريض ،وخصوصا
ان دور املمرض واملمرضة يتعاظم
وه���م ش��رك��اءاس��اس��ي��ون ف���ي ادارة
املستشفى.
لذلك ال بد من التفاهم مع النقابة
وال��ق��ط��اع اخل���اص وال��ع��ام وكليات
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ووزارة التربية
والتعليم ال��ع��ال��ي ل��وض��ع روزنامة
وط��ن��ي��ة مل���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م تستند
ل��ت��ق��دي��رات احل��اج��ة لاختصاصات
في مجاالت التمريض واعتماد كذلك
آليات عمل لتحسني ظ��روف الوضع
التمريضي وخاصة احلقوق املادية
واملعنوية لعمل املمرضات واملمرضني
في أقسام االستشفاء املختلفة وفي
ال��ه��ي��ئ��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ض��م��ان اجلودة
والسامة العامة (برنامج االعتماد)
وب��رام��ج التأهيل لكل العاملني في
املستشفى وبرامج مكافحة األوبئة
وبرامج االتيك مديكال .ونحن عندما

ط��رح��ن��ا م��ش��روع ال��رع��اي��ة الصحية
الشاملة نعلم للمرضة واملمرض دورا
مميزا وفي كل املستويات الرعائية
واالستشفائية».

كينيدي

واستهلت احملاضرات بكلمة من
رئ��ي��س��ة مجلس ال��ت��م��ري��ض الدولي
أن���ي���ت ك��ي��ن��ي��دي حت���دث���ت ف��ي��ه��ا عن
كيفية حتقيق الصحة العاملية في
زم��ن ال��ص��راع��ات» ،موضحة «الدور
األس���اس���ي ال����ذي ي��ؤدي��ه العاملون
ف���ي ق���ط���اع ال��ت��م��ري��ض ف���ي عملية
اتخاذ ال��ق��رارات ووض��ع السياسات
الصحية».
وي��س��ت��م��ر امل����ؤمت����ر ث���اث���ة اي����ام
ويتضمن محاضرات علمية وورش
عمل متعلقة بكل جوانب املهنة يلقيها
ع��دد م��ن احل��اض��ري��ن واألس��ات��ذة من
لبنان والعالم على أن يختتم املؤمتر
بتوصيات من النقيبة ضومط.

