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يات كبيرة، نتيجة  اأكدت نقيبة الممر�سات والممر�سين الدكتورة ريما �سا�سين، اأَنّ القطاع التمري�سي يواجه تحِدّ

ًرا بلبنان، على راأ�سها جائحة “كورونا” وانفجار مرفاأ بيروت. االأزمات المتتالية التي ع�سفت موؤَخّ

وقالت في حوار مع «االأمن» «�سهد هذا القطاع  منذ العام 201٩ هجرة متزايدة للطواقم التمري�سية تخطى  الـ 2000 

د �سحة المر�سى لناحية غياب العناية  ممر�سة وممر�س من اأ�سحاب الخبرة والكفاءة»، الفتًة اإلى اأن هذا الواقع �سيهِدّ

التمري�سية.

وطالبت المعنيين ب�سرورة اإعطاء الممر�سات والممر�سين حقوقهم، وتاأمين المحروقات والم�ستلزمات الطبية 

الالزمة للحفاظ عل القطاع ال�سحي اأواًل وعلى العاملين فيه.

پ  �سهـــــــد لبنـــــــان في الفتـــــــرة االأخيرة هجـــــــرة كبيـــــــرة للطواقم 

التمري�سيـــــــة، كيف انعك�س هذا االأمـــــــر على لبنان ب�سكل عام وعلى 

القطاع ب�سكل خا�س؟

ـ منـــذ عـــام 2019  �سهد هذا القطاع هجـــرة متزايدة للط�اقم 

ـــى الــــ 2000 ممر�ســـة وممر�ـــس مـــن اأ�سحاب  التمري�سيـــة تخَطّ

د �سحة المر�سى لناحية غياب  الخبرة والكفاءة. هذا ال�اقع �سيهِدّ

العنايـــة التمري�سيـــة. ما دفـــع ببع�س 

الم�ست�سفيات اإلى اإغلق بع�س االأق�سام 

ر تاأمين عدد كاف  اال�ست�سفائيـــة، لتعُذّ

مـــن الممر�ســـات والممر�سيـــن. فقد 

اأ�سبح لكل 20 مري�ًسا ممر�س/ة يهتم 

بهـــم في ال�قت الـــذي كان يفتر�س اأن 

يك�ن هناك ممر�ـــس/ة لكل 7 مر�سى 

في االأق�سام اال�ست�سفائية العادية.

پ  براأيـــــــِك، هل االأزمة االقت�سادية 

وحدها التي دفعت بالعاملين في هذا 

القطاع اإلى الهجـــــــرة اأم هناك اأ�سباب 

اأخرى؟

ـ ال �ســـَكّ بـــاأن انفجـــار الرابـــع من 

ال�سلبيـــة  والتداعيـــات  الما�ســـي  اآب 

راأ�سهـــا  علـــى  المعي�سيـــة،  للأزمـــة 

اأزمـــة المحروقـــات، �ساهمـــ�ا ب�ســـكل 

مبا�ســـر في زيـــادة هجـــرة الممر�سات 

والممر�سيـــن. لذلـــك نا�ســـدت النقابة 

محمود فر�سوخ

النقيبة رميا �شا�شني لـ»الأمن«:

اأكرث من 2000 ممرِّ�شة وممرِّ�ض هاجروا منذ العام 2019

النقيبة �سا�سني.

في االآتي ن�س الحوار :

پ  بدايـــــــًة، هل لِك اأن تحدثينا عن واقع القطاع التمري�سي في 

لبنان؟

ـ  ي�اجـــه القطـــاع التمري�سي فـــي لبنان تحديـــات كبيرة، نتيجة 

االأزمات المتتالية التي ع�سفت ب�طننا، على راأ�سها جائحة “ك�رونا” 

وانفجـــار مرفاأ بيروت. وقد �سكل الطاقم التمري�سي في لبنان خط 

الدفـــاع االأول، لكنـــه بالمقابل تعر�ـــس لمخاطر 

�سحيـــة كبيـــرة واإجحـــاف فـــي حقه، ممـــا جعل 

النقابـــة تتحرك وتكثف ات�ساالتهـــا مع المعنيين 

لحمايته وحماية المهنة على حدٍّ �س�اء.

پ  كيف اأثرت االأزمة االقت�سادية اليوم على 

هذا القطاع

ـ �ساهمـــت االأزمـــة االقت�ساديـــة الم�ستجدة 

فـــي �ســـرب الرواتـــب نهائيًّـــا، التـــي باالأ�سا�س 

كانـــت  متدنيـــة نتيجة غـــلء المعي�سة، وطبيعة 

العمـــل ال�سعبة. وطبًعـــا ال ن�ستطيـــع اأن نن�سى  

اأزمـــة المحروقـــات وزيـــادة اأ�سعارهـــا بعد رفع 

الدعـــم، االأمر الذي ت�سبب بكارثة حقيقية على 

الم�ست�يات كافة للطاقم التمري�سي. ف�سًل عن 

فقدان هذه المـــادة الحي�ية، والتي باتت تح�ل 

دون و�س�ل الممر�سات والممر�سين اإلى مراكز 

عملهم في هذه المرحلة ال�سحية واالقت�سادية 

الدقيقة والخطرة.
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المعنيين في القطاع ال�سحي 

الر�سمـــي والخا�ـــس، التخـــاذ 

وا�ستثنائية،  طارئـــة  اإجراءات 

بنزيـــن  �سفيحـــة  واإعطـــاء 

ح�ســـب  اأ�سب�عًيّـــا  اإ�سافيـــة 

لـــ�زارة  الر�سمـــي  ال�سعـــر 

الطاقـــة. لقـــد وجهـــت لهـــذه 

الغايـــة كتاًبا عاجـــًل لكل من 

وزير ال�سحـــة العامة و�سعادة 

نقيـــب الم�ست�سفيات الخا�سة 

اأن  ك�سرخـــة تحذيريـــة قبـــل 

يقـــع المحظ�ر، وي�سبح جميع 

والممر�سيـــن  الممر�ســـات 

وت�سبـــح  هجـــرة،  م�ســـروع 

الم�ست�سفيـــات اأبنيـــة فارغـــة 

وي�سبـــح المري�ـــس اأمام خطر 

كبير يهدد �سحته، لعدم وج�د 

العناية التمري�سية اللزمة له.

ر  ـــــــي متحِوّ ّ پ  لبنـــــــان اليـــــــوم دخل مرحلة جديـــــــدة لناحية تف�سِ

“دلتـــــــا”، هـــــــل لدى قطـــــــاع التمري�س القـــــــدرة علـــــــى مواجهة هذه 
المرحلة؟

ر »دلتـــا«، وتزايد الهجـــرة والنق�س في  ـــي متحِ�ّ ـ مـــع تزايد تف�ِسّ

القطاع التمري�سي، عمدت الم�ست�سفيات الإغلق العديد من االأق�سام 

اال�ست�سفائية وخ�س��ًسا اأق�سام »ك�رونا« لعدم ت�فر العدد الكافي من 

ي الحذر  الممر�ســـات والممر�سين. لذلك نطلب مـــن اللبنانيين ت�ِخّ

وااللتزام باالإر�سادات ال�سحية بغية ال�قاية من العدوى.

پ  براأيـــــــك ماهي الحلـــــــول التي با�ستطاعتها اإنقـــــــاذ هذا القطاع 

من كبوته؟

ـ اأواًل: مراجعـــة �سل�سلة الرتب والرواتـــب وتح�سين �سروط العمل 

بما يتنا�سب مع غلء المعي�سة وطبيعة العمل ال�سعبة.

ـــــــا: العمل على تقديـــم الم�ساعدات االجتماعيـــة للممر�سات  ثانًي

والممر�سين في ما خ�َسّ التاأمين ال�سحي واال�ست�سفائي، ف�سًل عن 

التقديمات في مجال التعليم الأوالدهم في المدار�س والجامعات، كي 

نحد من هجرتهم بالدرجة االأولى.

پ  اإلى من توجهون �سرختكم اليوم؟

ـ ن�جـــه �سرختنـــا اإلـــى كل الم�س�ؤوليـــن والمعنييـــن مـــن اأجـــل 

الحفـــاظ على القطاع ال�سحي والتمري�ســـي، واإعطاء الممر�سات 

والممر�سيـــن حق�قهم، وتاأمين المحروقات، والم�ستلزمات الطبية 

اللزمـــة، للحفـــاظ عل القطـــاع اال�ست�سفائي وعلـــى العاملين فيه 

لـــذا فاإن ا�ستمـــرار مهنة التمري�س ه� م�س�ؤوليـــة وطنية واإن�سانية، 

لنتعـــاون جميًعا في تحمـــل الم�س�ؤوليات الملقاة علـــى كاهلنا قبل 

ف�ات االأوان.

نحـــن الي�م نطلـــق �سرخـــة كل ممر�سة وممر�ـــس، يعان�ن في 

ال��ســـ�ل اإلـــى اأماكن عملهـــم، خ�س��ًسا واأن كلفـــة النقل اأ�سبحت 

فـــي كثير مـــن االأحيان تـــ�ازي رواتبهم ال�سهرية. ومـــع رفع الدعم 

عـــن المحروقات، من دون زيادة بـــدالت نقل اأو تاأمين البديل لهم، 

�ست�سبح الم�سكلة اأكبر وهنا تكمن الكارثة، خ�س��ًسا واأن عملهم ال 

يمكن اإنجازه عن بُعد كباقي القطاعات.

نحن كنقابة اأطلقنا العديد من ال�سرخات من اأجل تدارك االأمر 

قبل ف�ات االأوان، واأجرينا �سل�سلة ات�ساالت مع المعنيين، وت�ا�سلنا 

مع اأ�سحـــاب محطات المحروقات وال�ســـركات الم�ست�ردة، كذلك 

االأمـــر مع نقابـــة اأ�سحاب الم�ست�سفيات الخا�ســـة، الإيجاد الحل�ل 

المنا�سبة للممر�سات والممر�سين.

دنا علـــى �سرورة اإعطاء   كمـــا ت�ا�سلنا مع قيـــادة الجي�س و�سَدّ

االأول�يـــة للممر�سات والممر�سين في تعبئة ال�ق�د على المحطات 

الم�ج�ديـــن فيهـــا. وت�ا�سلنـــا اأي�ًسا مـــع وزارة الداخليـــة من اأجل 

االإيعـــاز للبلديات بتخ�سي�س محطات للط�اقـــم التمري�سية �سمن 

نطاقها الجغرافي.

واأخيًرا اأطلقنا بياًنـــا م�سترًكا مع نقابة االأطباء والم�ست�سفيات، 

نبهنا خلله من خط�رة ال��سع الذي و�سلنا اإليه.

لقـــد نجحت بع�س الم�ؤ�س�سات اال�ست�سفائية في تاأمين تنّقلت 

الط�اقم التمري�سية، وهذه خط�ة جيدة. كذلك االأمر لم�سنا بع�س 

التجاوب من قبـــل بع�س المحطات. والي�م نت�جه اإلى الم�اطنيين 

الكـــرام باأن يتفهم�ا طبيعة عملنا وخط�رته، واأن يتعاون�ا معنا من 

اأجل ت�سهيل اأم�ر الط�اقم الطبية على المحطات قدر الم�ستطاع.

پ  هل من كلمة اأخيرة؟

ـ نتمنـــى علـــى اإداراة الم�ست�سفيـــات اأن تبذل ق�ســـارى جهدها  

لم�ساعـــدة الط�اقـــم التمري�سيـــة فـــي تاأمين تنقلتهـــم كل �سمن 

ًتا لهذه  نطاقـــه، الأن  هـــذا التعاون  من �ساأنه اأن ي�ؤمن حًل ول� م�ؤَقّ

االأزمة.

القطاع التمري�سي يف اأزمة.


