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رف�������ع�������ت ن������ق������اب������ة ال�����م�����م�����رض�����ات 
������ت 

ّ
وال����م����م����رض����ي����ن ال�����ص�����وت ودق

ن����اق����وس ال���خ���ط���ر ع���ل���ى م��س��ت��ق��ب��ل 
م���ه���ن���ة ال����ت����م����ري����ض ف�����ي ل���ب���ن���ان. 
صحافيًا  مؤتمرًا  النقابة  وع��ق��دت 
ف��ي م��ق��ره��ا ف��ي س��ن ال��ف��ي��ل أم��س 
بحقوقنا"،   ... "ال��ع��ن��اي��ة  ب��ع��ن��وان 
العاملين في  في حضور عدد من 
ال��م��ه��ن��ة وأط��ل��ق��ت خ��ال��ه سلسلة 
رت�������ب وروات������������ب ل���ل���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي 

القطاع. 
وأع����ل����ن����ت ن��ق��ي��ب��ة ال���م���م���رض���ات 
يزبك  الدكتورة نهاد  والممرضين 
السلسلة  ه���ذه  إق����رار  أن  ض��وم��ط 
واإلل����ت����زام ب��ه��ا ي���ؤّم���ن اس��ت��م��راري��ة 
م���ه���ن���ة ال����ت����م����ري����ض ف�����ي ل���ب���ن���ان، 
وش���روط  ظ���روف  تحسين  لناحية 
ع���م���ل ال���م���م���رض���ات وال��م��م��رض��ي��ن 
واس��ت��ب��ق��ائ��ه��م ف���ي ع��م��ل��ه��م وف��ي 
ال��ب��ح��وث  وط��ن��ه��م، خ��ص��وص��ًا وأن 
عام  منذ  أجريت  التي  التمريضية 
تحسين  أّن  ال���ى  أش�����ارت   2006
ال��ى تحسين  ي���ؤدي  المهنة  واق���ع 
م���س���ت���وى ال���ع���ن���اي���ة ال��ت��م��ري��ض��ي��ة 
وج����ودت����ه����ا. "ف���ال���س���ل���س���ل���ة ال���ت���ي 
وضعت بناًء على دراسة اكتوارية 
س����وف ت��س��اه��م ع��ن��د اق����راره����ا في 
ت��ح��ق��ي��ق ال���خ���ط���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اقّرتها وزارة  التي   2020 - 2016
الصحة العامة ألّن التمريض ركن 
أساسي من أركان القطاع الصحي 

الوطني".
أًن ع����ل����ى  وش�����������ّددت ض����وم����ط 

واق���ع ال��ت��م��ري��ض ف��ي ل��ب��ن��ان قنبلة 
م����وق����وت����ة، م����ا إن ت��ن��ف��ج��ر ت��ط��ال 

المجتمع بكامله. وأول  تداعياتها 
ال��م��ؤش��رات ه��و ال��ن��ق��ص ال��ح��اص��ل 
المتدنية،  ال��روات��ب  بسبب  حاليًا 
والممرضين  الممرضات  يدفع  م��ا 
الى الهجرة بحثًا عن بيئة وظروف 
ع��م��ل اف��ض��ل. "ه���ذا ال���واق���ع يدفع 
ب����ال����م����ؤس����س����ات ال����ص����ح����ي����ة ال����ى 
األجنبية  العاملة  باليد  اإلستعانة 
وعلى  اللبنانية  ل��ل��ق��وان��ي��ن  خ��اف��ًا 
حساب جودة العناية، األمر الذي 
ي��ض��ع س��ام��ة ال��م��رض��ى ف��ي خطر، 
التمريضية  العناية  نوعية  أّن  إذ 

تنعكس على األخطاء الطبية".
وت��ب��ع��ًا ل����زي����ادة غ����اء ال��م��ع��ي��ش��ة 
وإق����������رار س���ل���س���ل���ة رت������ب وروات�������ب 
ل��ل��ق��ط��اع ال���ع���ام رأت ال��ن��ق��اب��ة أن��ه 
اص�����ب�����ح ل������زام������ًا وح�����ق�����ًا ت��ص��ح��ي��ح 
روات�����ب ال��م��م��رض��ات وال��م��م��رض��ي��ن 

ألن روات���ب���ه���م اص���ب���ح���ت م��ت��دن��ي��ة 
ج���دًا ق��ي��اس��ًا إل���ى غ��ي��ره��م وق��ي��اس��ًا 
بالجهود التي يبذلونها في عملهم 

والصعوبات التي يواجهونها.
وع����رض����ت ن��ق��ي��ب��ة ال��م��م��رض��ي��ن 
وال����م����م����رض����ات ارق���������ام ال��س��ل��س��ل��ة 
وال�����ح�����واف�����ز ال������������واردة ف���ي���ه���ا ك��م��ا 
وصّدقتها  النقابة  مجلس  اق��ّره��ا 
ال��ع��ادي��ة  غ��ي��ر  ال��ع��م��وم��ي��ة  الجمعية 
التي انعقدت لهذه الغاية واقرت 
آل���ي���ة ال��م��ت��اب��ع��ة ل���وض���ع ال��س��ل��س��ل��ة 
م��وض��ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د رف��ع��ه��ا ال��ى 
وزير الصحة التخاذ ما يراه مناسبًا 

في شأنها. 
الممرضات  أّن  مؤكدة  وختمت 
للقيام  جهوزية  على  والممرضين 
بأي تحّرك أو تصعيد عندما تدعو 

الحاجة. 

نقابة املمرضين عرضت مشكالت القطاع
وطالبت بإقرار سلسلة رواتب العاملين يف املهنة

)مروان عساف( نقيبة الممرضين والممرضات متحدثة خالل المؤتمر الصحافي.  


