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النقيبة رميا �سا�سني لـ«الأمن»:

�أكرث من  2000ممرِّ�ضة وممرِّ�ض هاجروا منذ العام 2019
محمود فر�شوخ
�أكدت نقيبة الممر�ضات والممر�ضين الدكتورة ريما �سا�سين� ،أ ّ َن القطاع التمري�ضي يواجه ِ ّ
تحديات كبيرة ،نتيجة
الأزمات المتتالية التي ع�صفت م� ّ َؤخرًا بلبنان ،على ر�أ�سها جائحة “كورونا” وانفجار مرف�أ بيروت.
وقالت في حوار مع «الأمن» «�شهد هذا القطاع منذ العام  2019هجرة متزايدة للطواقم التمري�ضية تخطى الـ ٢٠٠٠
ً
ِّ
�سيهدد �صحة المر�ضى لناحية غياب العناية
الفتة �إلى �أن هذا الواقع
ممر�ضة وممر�ض من �أ�صحاب الخبرة والكفاءة»،
التمري�ضية.
وطالبت المعنيين ب�ضرورة �إعطاء الممر�ضات والممر�ضين حقوقهم ،وت�أمين المحروقات والم�ستلزمات الطبية
الالزمة للحفاظ عل القطاع ال�صحي �أولاً وعلى العاملين فيه.
في الآتي ن�ص الحوار :

پ بداي ً
لك �أن تحدثينا عن واقع القطاع التمري�ضي في
�������ة ،هل ِ
لبنان؟
ـ يواج���ه القط���اع التمري�ضي ف���ي لبنان تحدي���ات كبيرة ،نتيجة
الأزمات المتتالية التي ع�صفت بوطننا ،على ر�أ�سها جائحة “كورونا”
وانفج���ار مرف�أ بيروت .وقد �شكل الطاقم التمري�ضي في لبنان خط
الدف���اع الأول ،لكن���ه بالمقابل تعر����ض لمخاطر
�صحي���ة كبي���رة و�إجح���اف ف���ي حقه ،مم���ا جعل
النقاب���ة تتحرك وتكثف ات�صاالته���ا مع المعنيين
لحمايته وحماية المهنة على ح ٍّد �سواء.
پ كيف �أثرت الأزمة االقت�صادية اليوم على
هذا القطاع
ـ �ساهم���ت الأزم���ة االقت�صادي���ة الم�ستجدة
ف���ي �ض���رب الروات���ب نهائ ًّي���ا ،الت���ي بالأ�سا�س
كان���ت متدني���ة نتيجة غ�ل�اء المعي�شة ،وطبيعة
العم���ل ال�صعبة .وطب ًع���ا ال ن�ستطي���ع �أن نن�سى
�أزم���ة المحروق���ات وزي���ادة �أ�سعاره���ا بعد رفع
الدع���م ،الأمر الذي ت�سبب بكارثة حقيقية على
اً
ف�ضل عن
الم�ستويات كافة للطاقم التمري�ضي.
فقدان هذه الم���ادة الحيوية ،والتي باتت تحول
دون و�صول الممر�ضات والممر�ضين �إلى مراكز
عملهم في هذه المرحلة ال�صحية واالقت�صادية
الدقيقة والخطرة.

النقيبة �سا�سني.

پ �شه�������د لبن�������ان في الفت�������رة الأخيرة هج�������رة كبي�������رة للطواقم
التمري�ضي�������ة ،كيف انعك�س هذا الأم�������ر على لبنان ب�شكل عام وعلى
القطاع ب�شكل خا�ص؟
ـ من���ذ ع���ام � ٢٠١٩شهد هذا القطاع هج���رة متزايدة للطواقم
التمري�ضي���ة َّ
تخط���ى ال���ـ  ٢٠٠٠ممر�ض���ة وممر����ض م���ن �أ�صحاب
ِ
�سيهدّد �صحة المر�ضى لناحية غياب
الخبرة والكفاءة .هذا الواقع
العناي���ة التمري�ضي���ة .ما دف���ع ببع�ض
الم�ست�شفيات �إلى �إغالق بع�ض الأق�سام
اال�ست�شفائي���ة ،لتع ّ ُذر ت�أمين عدد كاف
م���ن الممر�ض���ات والممر�ضي���ن .فقد
ً
مري�ضا ممر�ض/ة يهتم
�أ�صبح لكل ٢٠
به���م في الوقت ال���ذي كان يفتر�ض �أن
يكون هناك ممر����ض/ة لكل  ٧مر�ضى
في الأق�سام اال�ست�شفائية العادية.
�������ك ،هل الأزمة االقت�صادية
پ بر�أي ِ
وحدها التي دفعت بالعاملين في هذا
القطاع �إلى الهج�������رة �أم هناك �أ�سباب
�أخرى؟
َّ
�ش���ك ب����أن انفج���ار الراب���ع من
ـ ال
�آب الما�ض���ي والتداعي���ات ال�سلبي���ة
للأزم���ة المعي�شي���ة ،عل���ى ر�أ�سه���ا
�أزم���ة المحروق���ات� ،ساهم���وا ب�ش���كل
مبا�ش���ر في زي���ادة هج���رة الممر�ضات
والممر�ضي���ن .لذل���ك نا�ش���دت النقابة
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المعنيين في القطاع ال�صحي
الر�سم���ي والخا����ص ،التخ���اذ
�إجراءات طارئ���ة وا�ستثنائية،
و�إعط���اء �صفيح���ة بنزي���ن
�إ�ضافي���ة �أ�سبوع ًّي���ا ح�س���ب
ال�سع���ر الر�سم���ي ل���وزارة
الطاق���ة .لق���د وجه���ت له���ذه
الغاي���ة كتا ًبا عاج�ًل�اً لكل من
وزير ال�صح���ة العامة و�سعادة
نقي���ب الم�ست�شفيات الخا�صة
ك�صرخ���ة تحذيري���ة قب���ل �أن
يق���ع المحظور ،وي�صبح جميع
الممر�ض���ات والممر�ضي���ن
م�ش���روع هج���رة ،وت�صب���ح
الم�ست�شفي���ات �أبني���ة فارغ���ة
وي�صب���ح المري����ض �أمام خطر
كبير يهدد �صحته ،لعدم وجود
القطاع التمري�ضي يف �أزمة.
العناية التمري�ضية الالزمة له.
ّ
متحوّر
�������ي
تف�ش
لناحية
�������دة
ي
جد
مرحلة
پ لبن�������ان الي�������وم دخل
ِ
ِ
“دلت�������ا” ،ه�������ل لدى قط�������اع التمري�ض الق�������درة عل�������ى مواجهة هذه
المرحلة؟
ّ
ـ م���ع تزايد ِ
متحور «دلت���ا» ،وتزايد الهج���رة والنق�ص في
تف�ش���ي
ِّ
القطاع التمري�ضي ،عمدت الم�ست�شفيات لإغالق العديد من الأق�سام
وخ�صو�صا �أق�سام «كورونا» لعدم توفر العدد الكافي من
اال�ست�شفائية
ً
الممر�ض���ات والممر�ضين .لذلك نطلب م���ن اللبنانيين ِ ّ
توخي الحذر
وااللتزام بالإر�شادات ال�صحية بغية الوقاية من العدوى.
پ بر�أي�������ك ماهي الحل�������ول التي با�ستطاعتها �إنق�������اذ هذا القطاع
من كبوته؟
ـ �أولاً  :مراجع���ة �سل�سلة الرتب والروات���ب وتح�سين �شروط العمل
بما يتنا�سب مع غالء المعي�شة وطبيعة العمل ال�صعبة.
ثانيً�������ا :العمل على تقدي���م الم�ساعدات االجتماعي���ة للممر�ضات
اً
ف�ضل عن
خ�ص الت�أمين ال�صحي واال�ست�شفائي،
والممر�ضين في ما َّ
التقديمات في مجال التعليم لأوالدهم في المدار�س والجامعات ،كي
نحد من هجرتهم بالدرجة الأولى.
پ �إلى من توجهون �صرختكم اليوم؟
ـ نوج���ه �صرختن���ا �إل���ى كل الم�س�ؤولي���ن والمعنيي���ن م���ن �أج���ل
الحف���اظ على القطاع ال�صحي والتمري�ض���ي ،و�إعطاء الممر�ضات
والممر�ضي���ن حقوقهم ،وت�أمين المحروقات ،والم�ستلزمات الطبية
الالزم���ة ،للحف���اظ عل القط���اع اال�ست�شفائي وعل���ى العاملين فيه
ل���ذا ف�إن ا�ستم���رار مهنة التمري�ض هو م�س�ؤولي���ة وطنية و�إن�سانية،
لنتع���اون جمي ًعا في تحم���ل الم�س�ؤوليات الملقاة عل���ى كاهلنا قبل
فوات الأوان.
نح���ن اليوم نطل���ق �صرخ���ة كل ممر�ضة وممر����ض ،يعانون في
خ�صو�صا و�أن كلف���ة النقل �أ�صبحت
الو�ص���ول �إل���ى �أماكن عمله���م،
ً

ف���ي كثير م���ن الأحيان ت���وازي رواتبهم ال�شهرية .وم���ع رفع الدعم
ع���ن المحروقات ،من دون زيادة ب���دالت نقل �أو ت�أمين البديل لهم،
خ�صو�صا و�أن عملهم ال
�ست�صبح الم�شكلة �أكبر وهنا تكمن الكارثة،
ً
يمكن �إنجازه عن بُعد كباقي القطاعات.
نحن كنقابة �أطلقنا العديد من ال�صرخات من �أجل تدارك الأمر
قبل فوات الأوان ،و�أجرينا �سل�سلة ات�صاالت مع المعنيين ،وتوا�صلنا
مع �أ�صح���اب محطات المحروقات وال�ش���ركات الم�ستوردة ،كذلك
الأم���ر مع نقاب���ة �أ�صحاب الم�ست�شفيات الخا�ص���ة ،لإيجاد الحلول
المنا�سبة للممر�ضات والممر�ضين.
كم���ا توا�صلنا مع قي���ادة الجي�ش و�ش َدّدنا عل���ى �ضرورة �إعطاء
الأولوي���ة للممر�ضات والممر�ضين في تعبئة الوقود على المحطات
الموجودي���ن فيه���ا .وتوا�صلن���ا � ً
أي�ضا م���ع وزارة الداخلي���ة من �أجل
الإيع���از للبلديات بتخ�صي�ص محطات للطواق���م التمري�ضية �ضمن
نطاقها الجغرافي.
ً
ً
و�أخي ًرا �أطلقنا بيان���ا م�شتركا مع نقابة الأطباء والم�ست�شفيات،
نبهنا خالله من خطورة الو�ضع الذي و�صلنا �إليه.
لق���د نجحت بع�ض الم�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية في ت�أمين تن ّقالت
الطواقم التمري�ضية ،وهذه خطوة جيدة .كذلك الأمر لم�سنا بع�ض
التجاوب من قب���ل بع�ض المحطات .واليوم نتوجه �إلى المواطنيين
الك���رام ب�أن يتفهموا طبيعة عملنا وخطورته ،و�أن يتعاونوا معنا من
�أجل ت�سهيل �أمور الطواقم الطبية على المحطات قدر الم�ستطاع.
پ هل من كلمة �أخيرة؟
ـ نتمن���ى عل���ى �إداراة الم�ست�شفي���ات �أن تبذل ق�ص���ارى جهدها
لم�ساع���دة الطواق���م التمري�ضي���ة ف���ي ت�أمين تنقالته���م كل �ضمن
نطاق���ه ،لأن ه���ذا التعاون من �ش�أنه �أن ي�ؤمن اً
حل ولو م�ؤ َّق ًتا لهذه
الأزمة.

