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 12أقامت نقابة الممرضات والممرضین في لبنان حفل استقبال بمناسبة یوم الممرض/ة العالمي الموافق 
میشال عون النائب الدكتور  أیار في مقر النقابة في سن الفیل حضره ممثل فخامة رئیس الجمھوریة العماد

ماریو عون، ممثل دولة رئیس مجلس النواب النائب الدكتور قاسم ھاشم، ممثل دولة رئیس مجلس الوزراء 
النائب السابق الدكتور عاطف مجدالني، دولة نائب رئیس مجلس النواب األستاذ إیلي الفرزلي، النائب الیاس 

العامة األستاذ أنطوان رومانوس، ممثل معالي وزیر  حنكش، النائب فادي عالمة، ممثل وزیر الصحة
الخارجیة الدكتور مروان الزغبي، ممثل رئیس حزب الكتائب الدكتور داني فّیاض، ممثل قائد الجیش العقید 
الركن إیلي فیكاني، ممثل مدیرعام قوى األمن الداخلي النقیب ریما أبي حیدر، ممثل مدیرعام األمن العام 

امیال بو عبدهللا، ممثل مدیر عام أمن الدولة النقیب الصیدلي كالرا أبي فاضل، ممثل النائب النقیب الطبیب ب
نقوال الصحناوي السیدة سینتیا خلیل، السفیر األلماني جورج برغیلین، نائب ریس بلدیة سّن الفیل نقوال 

نان األستاذ ملحم عازار، نقیب المستشفیات الخاصة األستاذ سلیمان ھارون، ممثل نقیب مختبرات األس
نّصار، عمیدة كلیة الصحة في الجامعة اللبنانیة د. نینا زیدان إلى جانب النقباء السابقین وشخصیات نقابیة 

 .ومدراء مستشفیات وعمداء جامعات وممرضات وممرضین وطالب تمریض واعالمیین

 

ّن مھنة التمریض ھي القلب وقد رحبت النقیبة د. میرنا أبي عبدهللا ضومط بالحضور واعتبرت في كلمتھا أ
النابض للقطاع الصحي وأّنھ یجب المحافظة على الممرضات والممرضین من خالل تأمین بیئة عمل 
حاضنة لھم وھذا األمر یتّم عند إقرار سلسلة رتب ورواتب وتحسین دوامات العمل وتحدید عدد المرضى 

ي في لبنان ھو بخطر إن ما استمّرت ھجرة الموكل الى الممرض/ة اإلعتناء بھم. وتابعت أن القطاع الصح



العاملین في التمریض الى الدول األجنبیة وأّنھ من الضروري العمل على خّطة محكمة إلستبقاء العاملین في 
 .المھنة والستقطاب عنصر الشباب الى المھنة

 
على المھنة وإبراز  وختمت بالشعار الذي أطلقتھ النقابة ضمن حملتھا اإلعالمیة الوطنیة بھدف تسلیط الضوء

دورھا وأھمیتھا والشعار ھو: "نثق بكم" (#نثق_بكم)، داللًة على ثقة الممرضات والممرضین بأنفسھم وثقة 
 .المجتمع بھم كما عاھدت النقیبة الزمالء باإلستمرار الى جانبھم

تقدیره لجھودھم بدوره، ھّنأ ممثل رئیس الجمھوریة الممرضات والممرضین بعیدھم وأبلغھم تحیات فخامتھ و
 .ولدورھم في القطاع الصحي وتمّنى لھم التوفیق والنجاح الدائم

كما تخلل الحفل حوارات ومناقشات شّدد من خاللھا المشاركین على استعدادھم لتقدیم كل دعم وكل من 
موقعھ من أجل المھنة والعاملین فیھا ومن أجل استمرارھا كونھا عنصر اساسي في القطاع الصحي 

 .تشفائيواالس
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