اﻷرﺑﻌﺎء  2019-01- 30اﻟﻌﺪد 15434



ّ
ال�صحة :قطاع التمري�ش يواجه
جلنة ّ
نق�ص ًا يف التوظيف ويحتاج اإىل جمازين

النائب عراجي مترئس ًا جلسة جلنة الصحة
نــاقــشــت جلــنــة الــصــحــة الــعــامــة خـــالل جلسة برئاسة
النائب الدكتور عاصم عراجي قانون التعليم االلزامي
للممرضني ،بحضور الــنــواب :محمد الــقــرعــاوي ،ماريو
عون ،علي املقداد ،امني شري ،فادي سعد ،سليم اخلوري،
نواف املوسوي ،عدنان طرابلسي.
كما حضر رئيس اجلامعة اللبنانية البروفسور فؤاد
ايـــوب ،وعــن وزارة الصحة رئــيــس دائـــرة املــهــن الطبية
الدكتور انطوان رومانوس ونقيبة املمرضات واملمرضني
الدكتورة ميرنا ضومط.
وبعد اجللسة ،قال عراجي« :اجتمعت جلنة الصمة كما
كل يوم ثالثاء وكــان هناك اقتراح قانون يتعلق بالتعليم
املستمر االلزامي للممرضني واملمرضات ،الن دور املمرضة
مهم في القطاع الصحي وانا اقول دائما ان الطبيب يقوم
بتشخيص حــالــة املــريــض ويعطي الــــدواء ويــغــادر ،اما
املمرضة اذا كانت على قدر كبير من التعليم ميكنها احيانا
ان تكشف عن اي طارىء قد يحصل مع املريض خالل الليل
عندما يكون اجلهاز الطبي في منزله».
وتابع« :فاالهتمام مبوضوع التعليم املستمر للمرضيني
واملمرضات بحيث ان الطب قد تطور بشكل سريع ومهم

لذلك اقتراح القانون الذي متت مناقشته هو اقتراح مهم
للممرضني واملــمــرضــات لتحسني وضــعــهــم التعليمي،
وهذا االقتراح تقدم للجنة التربية التي درسته خالل ثالث
جلسات في حضور نقيبة املمرضني واملمرضات ورئيس
اجلامعة اللبنانية وممثل وزارة الصحة ،ووافقت عليه
واجــرت عليه تعديالت وارسلته الى جلنة الصحة ونحن
بدورنا اليوم وبعد االستماع الى الدكتور ايوب والى نقيبه
املمرضني واملمضرات وممثل وزارة الصحة وافقت جلنة
الصحة الجماع على هــذا االقــتــراح واستمعنا الــى نقيبة
التمريض وعلمنا مدى النقص في اجلهاز التمريضي في
لبنان حيث هناك  16الف ممرضة وممرض مجازين لديهم
شهادات متريض ومن هــؤالء  7االف يعملون في القطاع
الطبي اي ان هناك تسعة االف تركوا التمريض وذهبوا
الــى اماكن اخــرى ســواء في شركات االدويـــة او التأمني،
نحن بحاجة بحسب ما قالت الى  22الف ممرض وممرضة
لذلك اشجع على تعليم التمريض النــه في ظل االوضاع
االقتصادية الصعبة فان املمرض واملمرضة يجدون عمال
وانه اكثر القطاعات الذي يواجه نقصا في التوظيف ،لذلك
نحن نشجع كثيرين للذهاب الى هذا القطاع».

