
 

 قيبة الممرضات أطلقت برنامج عمل النقابة لحماية المهنة وتعزيز مكانتهان
 

 2021تموز  06الثالثاء 

 
أطلقت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان خالل مؤتمر صحافي في مقر النقابة، برنامج  -وطنية 

وحماية عمل النقابة تحت شعار "بالتعاون والتواصل منطور مهنتنا وبيئة عملنا"، الهادف إلى تحسين شروط وبيئة العمل 
  وتعزيز صورة المهنة ومكانتها والى الحد من الهجرة المتزايدة للممرضات للممرضين.

  
وقالت ساسين: "حضور إنساني متميز، خبرة في التثقيف الصحي، مهارات وخبرات سريرية كبيرة: بهذه الميزات 
وغيرها نسلط الضوء على أهمية دور الممرضة والممرض في مواجهة األزمات التي عصفت بوطننا، وأهمها جائحة 

رضون في لبنان خط الدفاع األول ولكنهم كورونا وإنفجار مرفأ بيروت. وسط هذه األزمات، شكل الممرضات والمم
وبالمقابل تعرضوا لمخاطر صحية كبيرة وإجحاف في حقوقهم مما جعل النقابة تتحرك وتكثف إتصاالتها مع المعنيين 

  لحمايتهم وحماية المهنة. ويركز البرنامج على األهداف التالية:
  

  يتناسب مع غالء المعيشة وطبيعة العمل الصعبة.أوال: تحسين شروط العمل ومراجعة سلسلة الرتب والرواتب بما 
  

  ثانيا: تفعيل خدمات صندوق التعاضد من أجل تأمين ضمان صحي وإجتماعي يليق بالممرضة وبالممرض.
  

ثالثا: العمل على تغذية موارد صندوق تقاعد الممرضات والممرضين بواسطة الهبات والتبرعات واستحداث رسم على 
  عيل الطابع النقابي مع الضمان اإلجتماعي.بعض المواد الطبية وتف

  
رابعا: المثابرة على تعزيز كفاءات الممرضات والممرضين في ضوء النتائج التي تبينها الدراسات وواقع التمريض من 

  خالل مشاريع ممولة من منظمة الصحة العالمية واإلتحاد األوروبي والمنظمات الدولية.
  

جتماعية وحوافز للمنتسبين الى النقابة حيث بدأ العمل مع القطاع الخاص لتأمين خامسا: العمل على تحصيل خدمات إ
  حسومات مادية على المشتريات والمواد اإلستهالكية ومنح للطالب، وغيرها.



سادسا: وضع معايير لتعليم التمريض الجامعي والمهني ومراقبة تطبيقها لضمان جودة التعليم في كل الجامعات 
  والمعاهد.

  
عا: وضع المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان الذي أقر مؤخرا ومتابعة مشاريع القوانين ساب

  المقترحة.
  

ثامنا: تعزيز الوعي حول مفهوم دور العمل النقابي من خالل تنظيم ورش عمل في كل المناطق اللبنانية بهدف تعزيز 
  الثقة بالنقابة.

  
ة المهنة ومكانتها بهدف استقطاب عدد أكبر من طالب التمريض من خالل برامج تثقيفية تحاكي تاسعا: تعزيز صور

  سرعة تطور األنظمة الصحية والمتطلبات العلمية والتقنية.
  

عاشرا: العمل على المشاركة الفعلية في رسم السياسات الصحية وذلك من خالل تمثيل النقابة في المجلس الصحي 
  لحة للتمريض في وزارة الصحة العامة بهدف وضع المهنة في إطار مؤسساتي فعال وسليم".األعلى، وإنشاء مص

  
وفي الختام، تقبلت ساسين وأعضاء المجلس التهاني، وقد حضر ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدكتور وليد 

جذوب الدكتور محمد دوغان، النائب خوري، ممثل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف االعمال طارق الم
الدكتور فادي عالمة،  نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ممثلة المدير العام لقوى األمن الداخلي النقيب 
الدكتورة ريما أبي حيدر، ممثل المدير العام لألمن العام المقدم انطونيوس قزي، نقيب المستشفيات سليمان هارون، نقيب 

ء األسنان في لبنان البروفسور روجيه ربيز، نائب نقيب األطباء الدكتور دريد عويدات والدكتور برنار جرباقة، أطبا
رئيس دائرة المهن الطبية في وزارة الصحة أنطوان رومانوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور ايلي قويق، نقيبة 

بصرية نسرين األشقر، نقباء التمريض السابقون، مدراء المستشفيات القابالت القانونيات دعد العاكوم، نقيبة المهن ال
 وعمداء الجامعات وحشد من الممرضات والممرضين.
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