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 أن نستضيف يشّرفنا ويسعدنا في جامعة القّديس يوسف في بيروت وفي كلّية العلوم التمريضّية. 1
". اسمحوا لي النظام الصّحيحول موضوع "مهنة التمريض في صميم  المؤتمر الثاني الهامّ  هذا

. ممّثاًل باألستاذ أنطوان رومانس بدايًة أن أرّحب بمعالي وزير الصّحة األستاذ وائل أبو فاعور
حيال هذا الجيش من  ؤتمر هو عالمة امتنان تعِربون عنهحضوركم بيننا وعلى رأس هذا الم

أال وهي صّحة جميع المرضى  الذين يتفانون من أجل قضّية وجيهةمرتدي القمصان البيض 
هذا اءة والتعاطف. من الكف كبير والمستوصفات والبيوت بقدر   فياتفي المستش حيث يتواجدون 

ة وجلسات هذا المؤتمر فتتاحيّ الجلسة اإل هذه يشمل جميع المشاركين في الترحيب ال يسعه إال أن
نا نمن مكان  أنأى ليعطو من قريب أو بعيد أو  ا عن شكري للمحاضرين القادمين، معربً العلميّ 

أحّيي هذا الحدث العلمّي . العام النظام الصحيّ  هذه المهنة في إطار ةأفضل المعارف حول مكان
 وشركاء آخرين AUFبدعم  من الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية وهو حدث قائم ، بالعاطفة مفعم  بقلب  
يادّيين قيهدف إلى إعادة جمع ممّرضات وممّرضين وهو حدٌث أن أعرب لهم عن امتناني،  أودّ 

ة واإلنجليزّية والعربّية، وال سّيما فرنسا من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسيّ  في هذا المجال وقادمين
وتونس ...، لنفّكر وساحل العاج والمغرب  حدة األمريّكيةوبلجيكا وسويسرا وكندا والواليات المتّ 

  بكّل أبعادها. مختلف الموضوعات المتعّلقة بمهنة التمريض تبادلنمًعا و 

 حين أنشأت  ،برؤية بعيدة المدىتتمّتع  يس يوسفكانت جامعة القدّ أّيها األصدقاء األعّزاء، . 2
في العام  في لبنانوكذلك أّول كلّية للعلوم التمريضّية  1929 العامفي للمّرضات الزائرات  مدرسة
عاًما  87عاًما و 35 على التوالي . وهكذا يبلغ عمر المهنةاإلجازة والماستر برامجب قةرف  م   1981
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منذ ذلك الوقت ومنذ تأسيس كلّيات أخرى ومدارس للتمريض أخرى في البالد، شّقت  في جامعتنا.
:  السؤال بشجاعةمهنة التمريض طريقها لتصبح واقًعا ال مفّر منه في مراكزنا الصحّية. فلنطرح 

ممّرضات والممّرضين لل الناشط وجوديمكن لمستشفى أو مركز صّحي أن يقوم به من دون  ذاما
في مجال إدارة مختلف األعمال الصحّية الرعائّية ومتابعة  بهم هتماماإل أصبح؟ في الواقع 

ولكن في الذهنّية العاّمة وفي أدب وسائل اإلعالم،  .ةمن الناحية االستراتيجيّ  أمًرا أساسيًّا المرضى
. ومن الواضح أّن أحًدا (ة)صّحي (ة)دالممّرضة مهّمش ليصبح مجّرد مساعِ  أو مكان الممّرض

 لها مكانها ومواصفاتها. لذلك،ال يحاول أن يحّل مكان أحد في المجال الصّحي، فكّل مهنة 
لعبه يالذي يمكن أن  غرض هذا المؤتمر من بين أمور أخرى، تسليط الضوء على الدور الرئيسيّ 

تلف في مخ دهم المستمرّ وجو ب في الواقع، اللبنانّيون في النظام الصّحي.الممّرضات و الممّرضون 
أو في في كلّيتنا على ذلك  وأنا شاهد ،في النموّ  التي تستمرّ  كفاياتهمي و قطاعات النظام الصحّ 

ناس أفضل لل رعاية  تأمين ا يتيح لهم ا استراتيجيًّ موقعً  ون حتلّ ي هم، أخرى على األقلّ ة أكاديميّ  أماكن
 المستقبلّية رؤيةال في تغيير واهماسيأن  هميمكن ،تخّصصهمقيم بومهاراتهم و  زويدهم بمعارفهمتبو  ؛
ات الرعاية عبر لعمليّ العلمّي  بقربه من المريض وفهمه من خالل تحسين الرعاية. يلنظام الصحّ ل

 الذي دوضع المساعِ من لالنتقال  (ة)أو والممّرضة مهّيأ الممّرض، في مجملها الرعاية استمرارّية
، اآلخرين يينالمهنيين الصحّ  وضع شريك مع إلىوية األد وعلبة الطبّيةالمعالجة أدوات  بيديه يحمل

مجموعة واسعة من بالنسبة إلى ا لرعاية التي أصبحت تزداد تعقيدً على تنسيق ا باألخّص ساعد وي
 نت  إذا كي. النظام الصحّ  صميمفي  والممّرضين هم ضاتالممرّ  على أنّ  هذا يدلّ  المرضى. كلّ 

أرى المزيد والمزيد  ي، فذلك ألنّ إلى جانب كلمة ممّرضة ضكلمة ممرّ  مداخلتيفي  إراديًّا أذكر
 ون أو سيكون أولئك الموجودين هنا توّجه إلىأل أيًضا هذه المهنة، ولكن يصبون إلى شبابمن ال
 .هالمكان الذي تستحقّ  لكي تحتلّ  المهنة تأهيلإعادة  ا فيدورً  والعبيفي المستقبل ل بعدد  أكبر هنا
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ة د على أهميّ أشدّ  إال أن نيسع، ال يالجنس البشريّ ب المتعّلقة مسألةهذه الفي ما يتخّطى . 3
أن يتسّلح  ضممرّ أو  ضةممرّ  كلّ  على واحترامها، تلك القيم التي يتوّجبة ك بالقيم المهنيّ التمسّ 
اآلخرين، في  كلّ اآلخرين، حترام إ" : يس يوسفجامعة القدّ  وال سّيما أولئك القادمين من بها

 اتخاذ القرار عات عند ظهورها، والقدرة على اتّ التوقّ  لتلبية كلّ  الجهوزّية، و موالتزاماته هممعتقدات
 ."ا هنا وهناكدائمً  طر حة على األسئلة والمشاكل التي ت  جديدال ألجوبةوابتكار ا

الذين يصبون لتطوير  والممّرضين ضاتلممرّ ت عطى ل متينة نشئةدون تمن هذا لن يحدث  كلّ 
الي لتعليم العوا لالبتكار حاملةو  لةناقجامعة الصبح توهكذا، . ةيّ واإلدار  ثّيةوالبحمهاراتهم السريرّية 

الموضوعات و  محاورة والندوات والة، من خالل المؤتمرات العلميّ العلوم الصحيّ  في مجال البحوثو 
 الثانيهذا المؤتمر ب أسوةً ...  المعّلمون  يقوم بهاالتي ة عتمدة في الدكتوراه والمشاريع البحثيّ الم  

 .2006عام الذي ي عقد في الكلّية بعد مؤتمر ال

من  –ّرض مهنّي وطالب تمريض مم 400 –أنا متأّكد أّن العروض المختلفة ستتيح للمشاركين 
الرعاية الجّيدة في محيطهم اإلستشفائي أو خارج  م لكي يحّسنوا ممارساتهم ويوّفرواإغناء معارفه
وعالوة على ذلك، فإّن مداخالت المدّرسين األجانب في هذا المؤتمر سيتيح المجال المستشفى. 

أمام الطالب والممّرضات والممّرضين اللبنانيين أن يوّطدوا الروابط مع زمالء أجانب من أجل 
تطوير الممارسة التمريضّية في بالدنا. أعّزائي التعاون في مجال التنشئة والبحوث من أجل 

المشاركين، سوف يكون هذا المؤتمر فرصة بالنسبة إليكم الكتشاف ما يحدث في أماكن أخرى، 
ثراء معارفكم المتبادلة من خالل التبادالت، وّاتخاذ مواقف جماعّية لمواجهة التحّديات واقتراح  وا 

ناس ألّن الممّرضات والممّرضين، أينما و جدوا، هم وجهات نظر جديدة في ما يتعّلق بصّحة ال
 فاعلين ناشطين في النظام الصّحي.



 
 

4 
 

الفرصة إلجراء التغييرات  إلى هذا المؤتمربكثافة ة المدعّوة المراكز الصحيّ  تغتنم أن أتمّنى. 4
ع يعلى جم ّيةالتمريض ة في التنشئةالمراكز األكاديميّ أن تتدّخل الالزمة في ممارسة التمريض و 

وا كشركاء مع هماسي أن والممّرضين ضاتلممرّ يتسّنى لبحيث  التمريضّية دارةالمستويات وفي اإل
ي وأماكن تحسين وا عادة هيكلة النظام الصحّ مختلف المهنيين في المجال الصّحي من أجل 

 المدىعلى ة ومرافق الرعاية ، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الصحّ ممارسته المتعّددة
 .المجتمعكذلك ، و طويلال

ية التمريض ونقابة نجاًحا باهًرا لجامعة القّديس يوسف، وكلّ  الذي سيشّكل هذا الحدث وأخيًرا،. 5
من  ل واضح ومستمرّ من دون تدخّ  يتمّ ل كانما  لمهنةلكذلك الممّرضين والممّرضات في بيروت و 

علمّية برئاسة عميدة كلّيتنا المتأّلقة السّيدة التنظيمّية و الجان لّ البما فيهم من هم في عّدة أشخاص 
 ا ويصل بطريقة جّيدة إلى الشبابريما ساسين وفريقها الكفوء. آمل أن يكون هذا المؤتمر معروفً 

مهنة الممّرض  على بطريقة أفضل ون فعرّ توالخّريجات من المدارس الذين سوف ييجين الخرّ 
ضة ممرّ ال مهنة الممّرض أو. ةفي مجال الصحّ  ةهامّ و  ةخاّص  ةبمكان باعتباره الشخص الذي يتمّتع

 وجودحاجة لالبأمّس  الذي هو بنانا لتحديدً  وطن و كلّ  تّتخذ أبعاد الوطن،خدمة  هي رسالة
 جودةلا عنوانً دة و جيّ ال ا محّجًة للصّحةدائمً  والدائمة، ليبقى لبنان ّية الخاّصةالتمريض مجموعته

 .المهنة هذه المختلفة في خدمة هيئاته المهنّيةممّرضيه و  المتنّوعة، معتمًدا على كفاءة اتعالجلا


