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رلى معوض

هنَّ أمهات تركن بيوتهن والعائلة واالوالد، 
حتى يوم عيد االم، لاهتمام بأوالد اآلخرين، 
معّرضين صحتهم للخطر. هنَّ في الخطوط 
االم����ام����ي����ة وم���ع���ه���ن االط�����ب�����اء وال���م���م���رض���ون 
وال��ع��ام��ل��ون ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي لمواجهة 
السريع  ان��ت��ش��اره  م��ن حيث  ف��ي��روس خطير 
تنتج  التي  وغيرها  التنفسية  واالشتراكات 
منه. هنَّ الممرضات المتفانيات والجميات 
بما يقدمن من رعاية صحية محترفة، عملت 
على تقويتها نقيبة الممرضات والممرضين 

وتفعيلها مع الهيئة االدارية للنقابة.
نقيبة ال��م��م��رض��ات ال��دك��ت��ورة م��ي��رن��ا اب��ي 
ع��ب��دال��ل��ه ض���وم���ط ت��ح��دث��ت ل����"ال���ن���ه���ار" عن 
دور ال��ن��ق��اب��ة ف��ي م��واج��ه��ة "ك��وف��ي��د -  19" 
"بدأت  بها:  قامت  التي  العملية  والخطوات 
ال��ن��ق��اب��ة ال��ت��ح��ض��ي��ر واالس���ت���ع���داد ل��م��واج��ه��ة 
ال��ك��ورون��ا قبل ح��ص��ول اي ح��ال��ة ف��ي لبنان، 
مستشفيات  في  التمريضي  الجسم  فدّربنا 
االق��ض��ي��ة وال��ع��ام��ل��ي��ن ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ب��ري��ة 
العالمية  الصحة  منظمة  من  بدعم  والمطار 
- م��ك��ت��ب ب����ي����روت، وك���ذل���ك ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
مراكز الرعاية الصحية االولية التابعة لوزارة 
الصحة والمنتشرة في كل االقضية ما عدا 
منطقتي النبطية وزحلة بسبب حالة الحجر، 
جميع  ي��ش��رح  فيديو  تحضير  سيتم  ل��ذل��ك 

االرشادات. 
وألن الممرضات والممرضين موجودون 
االول وه��م على تماس  ال��دف��اع  على خ��ط 
م��ب��اش��ر م���ع ال���م���رض���ى، ك����ان ل��ل��ن��ق��اب��ة دور 
فّعال في اللجنة الوطنية الدارة الكوارث، 
والعمل مع قيادة الجيش لتحضير المراكز 
التي سيتم فيها الحقا عزل الحاالت التي 
ال تستدعي دخول المستشفى". وشكرت 

دعم رئيس الحكومة ووزير الصحة اللذين 
والممرضين  الممرضات  "ح��ق��وق  ان  اعلنا 
واج���ب ألن��ه��م ل��ب��وا ن���داء ال��وط��ن". واسفت 
الن��ه "على رغ��م  كل ه��ذه االع��م��ال، الي��زال 
ه���ن���اك ظ��ل��م ي��ل��ح��ق ب��ال��ط��اق��م ال��ت��م��ري��ض��ي 
ب��س��ب��ب م���ا ي��ط��اول��ه��م م���ن ح��س��م ل��ل��روات��ب 
اخذ  وال��زام��ه��م  المستشفيات،  بعض  ف��ي 
اخرى".  اماكن  المدفوعة في  غير  الفرص 
الدويهي  لميا  العمل  وزي���رة  ش��ك��رت  كما 
ال��ت��ي اص����درت ق�����رارا  ي��م��ن��ع ح��س��م ال��رات��ب 
خال فترة الحجر الصحي، ويبقى الغياب 
على حساب المستشفى وليس الممرضة 

او الممرض. 
نائبة نقيبة الممرضات والممرضين عبير 
ك����ردي ع��ام��ة ت��ح��دث��ت ع��ن ال��خ��ط ال��س��اخ��ن 

76592699 الذي استحدثته وزارة الصحة 
لتلقي االتصاالت المتعلقة بفيروس كورونا 
م 

ّ
تسل كاملة  ساعة   24 ويغطي  المستجد، 

م��ن��ه��ا م��ج��ل��س ال��ن��ق��اب��ة ال��ف��ت��رة ال��م��م��ت��دة من 
الساعة السابعة مساء حتى الثامنة صباحا. 
"ب��دأن��ا العمل منذ نحو 15 ي��وم��ا، ك��ان عدد 
االت���ص���االت ي��ص��ل ال���ى ن��ح��و 150 ات��ص��اال، 
ف���ي ال��ف��ت��رة االول�����ى م���ن اش���خ���اص ي��س��أل��ون 
والعاقة  التوعية  ع��ن  عموما،  ال��ك��ورون��ا  ع��ن 
اع��راض الرشح العادي والكورونا، وعن  بين 
او  استشفائية  مؤسسات  وم��ن  الفحوص، 
بحالة  االشتباه  لاباغ عن  واحيانا  بلديات، 

كورونا وكيفية التصرف". 
الماضي،  واض��اف��ت: "اب��ت��داء من االسبوع 
تغّيرت نوعية االتصاالت بعد حجر الناس. 

اتصاال  السابق كنا نجيب عن نحو 90  في 
واحيانا يفوتنا البعض منها نظرا لكثافتها، 
بين  م��ا  االت��ص��االت  فتتركز كثافة  اآلن  ام��ا 
الساعة 7 مساء و12 منتصف الليل، منها من 
مؤسسات استشفائية تستفسر عن كيفية 
الجامعية  المستشفيات  ال��ى  مرضاها  نقل 
ال��م��رك��ز الطبي للجامعة  ت��ع��ال��ج، وه��ي  ال��ت��ي 
االميركية، مستشفى القديس جاورجيوس 
الجامعي )ال��روم( اوتيل ديو والمركز الطبي 
وم��ن  )رزق(،  االم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية  للجامعة 
ال���ب���ل���دي���ات ل��اس��ت��ف��س��ار ع���ن ك��ي��ف��ي��ة حجر 
الكورونا،  من  يعانون  قد  الذين  االشخاص 
م���ث���ا ال���ع���م���ال االج�����ان�����ب ال����ذي����ن ي��ع��ي��ش��ون 
بكثرة في منزل واح��د، وع��ن االع��راض التي 
تستوجب دخول المستشفى، ومدة الحجر، 
وهل الفحص السلبي يعني اني غير مصاب 
النتائج،  ألخ��ذ  االت��ص��االت  وبعض  وغيرها، 
ويتحاشى بعض االشخاص السؤال المباشر 
عن وضعهم فيسألون عن آخرين ليحصلوا 
ع���ل���ى ب���ع���ض االج�����اب�����ات، وع�����ن س���ام���ة األم 

والجنين.
 ال���ي���وم ي��ت��ص��ل اش���خ���اص م��ث��ب��ت��ة ال��ح��ال��ة 
عندهم، نطلب منهم العزل في غرفة لمدة 
14 يوما على ان تبقى اغراضهم الشخصية 
بالمياه والكلورين  التنظيف  منفردة، ويتم 
ل��ل��ج��ل��ي وت��ن��ظ��ي��ف االس���ط���ح او ال��س��ب��ي��رت��و، 
ون���ش���دد ع��ل��ى غ��س��ل ال��ي��دي��ن وع�����دم لمس 
ال����وج����ه ألن ال���ف���ي���روس ي���دخ���ل ع����ن ط��ري��ق 
الحمام  وتنظيف  واالن����ف،  والعينين  ال��ف��م 
ال��م��ش��ت��رك ب��ع��د ك���ل اس��ت��ع��م��ال، واالل����ت����زام 
ب��ال��م��س��اف��ة ب��ي��ن االش���خ���اص، واالب��ت��ع��اد عن 
في  الراغبين  المتصلين  وتوجيه  االزدح���ام، 
 

اجراء الفحوص التي تأتي نتائجها بعد 24
 

س��اع��ة وي��ع��اد ال��ف��ح��ص م���رة ث��ان��ي��ة ب��ع��د 48
ساعة للتأكد من النتيجة". 
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هنَّ أمهات تركن بيوتهن والعائلة واالوالد، 
حتى يوم عيد االم، لاهتمام بأوالد اآلخرين، 
معّرضين صحتهم للخطر. هنَّ في الخطوط 
االم����ام����ي����ة وم���ع���ه���ن االط�����ب�����اء وال���م���م���رض���ون 
وال��ع��ام��ل��ون ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي لمواجهة 
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منه. هنَّ الممرضات المتفانيات والجميات 
بما يقدمن من رعاية صحية محترفة، عملت 
على تقويتها نقيبة الممرضات والممرضين 

وتفعيلها مع الهيئة االدارية للنقابة.
نقيبة ال��م��م��رض��ات ال��دك��ت��ورة م��ي��رن��ا اب��ي 
ع��ب��دال��ل��ه ض���وم���ط ت��ح��دث��ت ل����"ال���ن���ه���ار" عن 
دور ال��ن��ق��اب��ة ف��ي م��واج��ه��ة "ك��وف��ي��د -  19" 
"بدأت  بها:  قامت  التي  العملية  والخطوات 
ال��ن��ق��اب��ة ال��ت��ح��ض��ي��ر واالس���ت���ع���داد ل��م��واج��ه��ة 
ال��ك��ورون��ا قبل ح��ص��ول اي ح��ال��ة ف��ي لبنان، 
مستشفيات  في  التمريضي  الجسم  فدّربنا 
االق��ض��ي��ة وال��ع��ام��ل��ي��ن ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ب��ري��ة 
العالمية  الصحة  منظمة  من  بدعم  والمطار 
- م��ك��ت��ب ب����ي����روت، وك���ذل���ك ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
مراكز الرعاية الصحية االولية التابعة لوزارة 
الصحة والمنتشرة في كل االقضية ما عدا 
منطقتي النبطية وزحلة بسبب حالة الحجر، 
جميع  ي��ش��رح  فيديو  تحضير  سيتم  ل��ذل��ك 

االرشادات. 
وألن الممرضات والممرضين موجودون 
االول وه��م على تماس  ال��دف��اع  على خ��ط 
م��ب��اش��ر م���ع ال���م���رض���ى، ك����ان ل��ل��ن��ق��اب��ة دور 
فّعال في اللجنة الوطنية الدارة الكوارث، 
والعمل مع قيادة الجيش لتحضير المراكز 
التي سيتم فيها الحقا عزل الحاالت التي 
ال تستدعي دخول المستشفى". وشكرت 

دعم رئيس الحكومة ووزير الصحة اللذين 
والممرضين  الممرضات  "ح��ق��وق  ان  اعلنا 
واج���ب ألن��ه��م ل��ب��وا ن���داء ال��وط��ن". واسفت 
الن��ه "على رغ��م  كل ه��ذه االع��م��ال، الي��زال 
ه���ن���اك ظ��ل��م ي��ل��ح��ق ب��ال��ط��اق��م ال��ت��م��ري��ض��ي 
ب��س��ب��ب م���ا ي��ط��اول��ه��م م���ن ح��س��م ل��ل��روات��ب 
اخذ  وال��زام��ه��م  المستشفيات،  بعض  ف��ي 
اخرى".  اماكن  المدفوعة في  غير  الفرص 
الدويهي  لميا  العمل  وزي���رة  ش��ك��رت  كما 
ال��ت��ي اص����درت ق�����رارا  ي��م��ن��ع ح��س��م ال��رات��ب 
خال فترة الحجر الصحي، ويبقى الغياب 
على حساب المستشفى وليس الممرضة 
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خال فترة الحجر الصحي، ويبقى الغياب 
على حساب المستشفى وليس الممرضة 

او الممرض. 
نائبة نقيبة الممرضات والممرضين عبير 
ك����ردي ع��ام��ة ت��ح��دث��ت ع��ن ال��خ��ط ال��س��اخ��ن 

76592699 الذي استحدثته وزارة الصحة 
لتلقي االتصاالت المتعلقة بفيروس كورونا 
م 

ّ
تسل كاملة  ساعة   24 ويغطي  المستجد، 

م��ن��ه��ا م��ج��ل��س ال��ن��ق��اب��ة ال��ف��ت��رة ال��م��م��ت��دة من 
الساعة السابعة مساء حتى الثامنة صباحا. 
"ب��دأن��ا العمل منذ نحو 15 ي��وم��ا، ك��ان عدد 
االت���ص���االت ي��ص��ل ال���ى ن��ح��و 150 ات��ص��اال، 
ف���ي ال��ف��ت��رة االول�����ى م���ن اش���خ���اص ي��س��أل��ون 
والعاقة  التوعية  ع��ن  عموما،  ال��ك��ورون��ا  ع��ن 
اع��راض الرشح العادي والكورونا، وعن  بين 
او  استشفائية  مؤسسات  وم��ن  الفحوص، 
بحالة  االشتباه  لاباغ عن  واحيانا  بلديات، 

كورونا وكيفية التصرف". 
الماضي،  واض��اف��ت: "اب��ت��داء من االسبوع 
تغّيرت نوعية االتصاالت بعد حجر الناس. 

اتصاال  السابق كنا نجيب عن نحو 90  في 
واحيانا يفوتنا البعض منها نظرا لكثافتها، 
بين  م��ا  االت��ص��االت  فتتركز كثافة  اآلن  ام��ا 
الساعة 7 مساء و12 منتصف الليل، منها من 
مؤسسات استشفائية تستفسر عن كيفية 
الجامعية  المستشفيات  ال��ى  مرضاها  نقل 
ال��م��رك��ز الطبي للجامعة  ت��ع��ال��ج، وه��ي  ال��ت��ي 
االميركية، مستشفى القديس جاورجيوس 
الجامعي )ال��روم( اوتيل ديو والمركز الطبي 
وم��ن  )رزق(،  االم��ي��رك��ي��ة  اللبنانية  للجامعة 
ال���ب���ل���دي���ات ل��اس��ت��ف��س��ار ع���ن ك��ي��ف��ي��ة حجر 
الكورونا،  من  يعانون  قد  الذين  االشخاص 
م���ث���ا ال���ع���م���ال االج�����ان�����ب ال����ذي����ن ي��ع��ي��ش��ون 
بكثرة في منزل واح��د، وع��ن االع��راض التي 
تستوجب دخول المستشفى، ومدة الحجر، 
وهل الفحص السلبي يعني اني غير مصاب 
النتائج،  ألخ��ذ  االت��ص��االت  وبعض  وغيرها، 
ويتحاشى بعض االشخاص السؤال المباشر 
عن وضعهم فيسألون عن آخرين ليحصلوا 
ع���ل���ى ب���ع���ض االج�����اب�����ات، وع�����ن س���ام���ة األم 

والجنين.
 ال���ي���وم ي��ت��ص��ل اش���خ���اص م��ث��ب��ت��ة ال��ح��ال��ة 
عندهم، نطلب منهم العزل في غرفة لمدة 
14 يوما على ان تبقى اغراضهم الشخصية 
بالمياه والكلورين  التنظيف  منفردة، ويتم 
ل��ل��ج��ل��ي وت��ن��ظ��ي��ف االس���ط���ح او ال��س��ب��ي��رت��و، 
ون���ش���دد ع��ل��ى غ��س��ل ال��ي��دي��ن وع�����دم لمس 
ال����وج����ه ألن ال���ف���ي���روس ي���دخ���ل ع����ن ط��ري��ق 
الحمام  وتنظيف  واالن����ف،  والعينين  ال��ف��م 
ال��م��ش��ت��رك ب��ع��د ك���ل اس��ت��ع��م��ال، واالل����ت����زام 
ب��ال��م��س��اف��ة ب��ي��ن االش���خ���اص، واالب��ت��ع��اد عن 
في  الراغبين  المتصلين  وتوجيه  االزدح���ام، 
 

اجراء الفحوص التي تأتي نتائجها بعد 24
 

س��اع��ة وي��ع��اد ال��ف��ح��ص م���رة ث��ان��ي��ة ب��ع��د 48
ساعة للتأكد من النتيجة". 
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