نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

سلسلة الرتب والرواتب والتقدميات
وتنظيم العمل للممرضات واملمرضني
انسجاماً مع واقع مهنة التمريض يف لبنان من الناحيتني االقتصادية واالجتامعية ،ومقارن ًة مع رؤيا
النقابة ملستقبل املهنة والعاملني فيها وللحد من الهجرة بحثاً عن ظروف عمل أفضل،
املحصلة يف
وحرصاً عىل التوازن بني متطلبات العمل وماهيته من جهة وبني االجور والتقدميات
ّ
الوقت الراهن من جهة أخرى،
وعمالً مببدأ زيادة وتصحيح االجور نتيجة لزيادة غالء املعيشة يف القطاعني العام والخاص ،واستكامالً
للخطوة االوىل لعام  2004التي اطلقت يف خاللها سلسلة الرتب والرواتب مع التعديالت التي طرأت
عليها الحقاً،
وامياناً من النقابة بأن تحسني ظروف ورشوط العمل سيؤدي حتامً اىل تحسني جودة العناية التمريضية،
أعدت النقابة مجموعة من املقرتحات والتقدميات والحوافز اىل جانب سلسلة الرتب والرواتب
للعاملني يف قطاع التمريض وذلك كالتايل:
 .1تنظيم عقود عمل خطية بني املمرضات واملمرضني وأصحاب العمل وعىل ضوء ذلك يتم التسجيل
لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،مع التأكيد عىل عدم استخدام املمرضات واملمرضني بصفة
مياومني نظرا ً لطبيعة العمل ورضورة االستقرار واالستمرارية من أجل الخدمة االفضل.
 .٢تحديد ساعات العمل االسبوعية مبعدل  ٤٢ساعة كحد أقىص ،عىل ان ال تتعدى ساعات العمل
اليومية  ١٢ساع ًة ويف هذه الحال يعطى املمرض /ة راحة اسبوعية ال تقل عن  ٤٨ساعة متواصلة.
 .٣تحديد الحد االدىن للعاملني يف قطاع التمريض وفقاً ملا ييل:
  ٪١٥٠الحد االدىن الرسمي لحملة شهادة البكالوريا الفنية يف التمريض ()BTأي ما يعادل  /١،٠١٢،٥٠٠/ل.ل.
  ٪٢٢٥الحد االدىن الرسمي لحملة شهادة اإلمتياز الفني يف التمريض ()TSأو االجازة الجامعية أي ما يعادل  /١،٥١٨،٧٥٠/ل.ل.
(مع تطبيق أي زيادة الحقة عىل غالء املعيشة تصدر عن السلطات املختصة)
 .٤االلتزام ببدل النقل املحدد قانوناً وتحديد إجاميل الراتب السنوي االسايس مبا فيه
االشهر التي تتخطى الشهر الثاين عرش.
 .5إعتامد نظام مكافآت سنوية وفق التقييم السنوي لعمل املمرضات واملمرضني
		 بهدف تحسني االداء والتطور املستمر.
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إعطاء زيادات وعالوات يتم احتسابها عىل أساس الراتب الصايف وفقاً ملا ييل:
 زيادة  %2عن كل سنة خدمة مع احتساب سنوات الخدمة السابقة (االقدمية املهنية)لدى صاحب العمل عىل ان تطبق هذه الزيادة اعتبارا ً من تاريخه.
 زيادة  ٪١٠عن الشهادات العالية. زيادة  ٪٤عن شهادات التخصص التي ينالها املمرض/ة بعد خضوعه لدراسة محددةوامتحان من قبل الجامعات أو املعاهد العليا أو هيئات التعليم الدولية املعرتف بها.
 زيادة عن الرتبة واملهام التي يتوالها املمرض/ة عىل أساس:  ٪١٠لرئيس القسم  ٪١٠لرئيس قسمني أو أكرث  ٪١٥ملدير التمريضتحتسب هذه الزيادات وفقاً ألساس الراتب وتضاف اىل الزيادات املذكورة سابقاً.
 زيادة  ٪١٢عن العمل اللييل لكل ساعة يحتسب عىل أساس بدل الساعة انطالقاًمن متوسط االجر لحاميل الـشهادة الفنية واالجازة الجامعية.
 التمني عىل املؤسسات الصحية اعتامد رواتب ومكافآت إضافية للعاملني يف االقسام املغلقةوالعناية والعمليات والطوارىء وذلك لتشجيع املمرضات واملمرضني العمل يف هذه االقسام.
تحديد مخصصات إضافية للعاملني يف أيام العطلة الرسمية املحددة عىل أن ال تقل العطل
الرسمية عن مثانية وفقا للتوزيع التي تعتمده املؤسسة.
يستحق للممرضة أو املمرض تأميناً صحياً مكمالً للمنافع املقدمة من قبل الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي عىل أساس فئة االستشفاء درجة ثانية تؤمنها املؤسسة عىل نفقتها إضافة
اىل تأمني طوارىء العمل.
مساهمة أصحاب العمل بدفع االشرتاك السنوي عن املمرضات واملمرضني لصالح صندوق
التقاعد اىل جانب إمكانية تأمني برنامج تقاعد اختياري لدى صندوق خاص داخل املؤسسة.
تحديد االجازات السنوية وفقاً لالقدمية عىل أساس  ١٥يوم كحد أدىن يضاف اليه يوماً واحدا ً
لكل سنتي خدمة لغاية  ٢٥يوم كحد أقىص.
استبدال يوم العمل ضمن العطلة الرسمية بيوم عطلة آخر عىل أساس  ٧ساعات يومياً.
اعتامد اجازة خاصة بيوم املمرض/ة العاملي املوافق  ١٢ايار إضافة اىل إجازات املرض
واالمومة املحددة يف قانون العمل اللبناين.
مساهمة أصحاب العمل ببدل االقساط املدرسية وبدل مراكز الحضانة وتأمني املالبس
الخاصة واالدوات للقيام باملهام التمريضية.
االحتفاظ بكافة املنافع التي يستفيد منها املمرضات واملمرضني يف الوقت الراهن والتي
تتخطى التقدميات املذكورة أعاله باعتبارها حقاً مكتسباً لهم.
٢٠١٢/٠٥/١٠

