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املمرضات
القديس يوسف احتفلت بيوم ّ
جامعة ّ
"ممرضة ...نعم وفخورة بذلك" شعار ورسالة
ّ
ّ
نظمت ّ
التمريضية في
كلية العلوم
جامعة ّ
القديس يوسف بالتعاون
ّ
جمعية ال�م�م��رض��ات متخرجات
م��ع
ّ
ال �ك �ل��ي��ة وم �ج �ل��س ال �ت �م��ري��ض ف��ي
مستشفى اوتيل ديو ،ندوة احتفاال
ب�ي��وم ال�م�م��رض��ات ال�ع��ال�م��ي بعنوان
"اإلض � ��اءة ع�ل��ى مهنة ال�ت�م��ري��ض"،
حضرها رئيس الجامعة البروفسور
س�ل�ي��م دك ��اش ال�ي�س��وع��ي واألخ��ت
ليندا رعد رئيسة الجمعية ورئيسة
المجلس السيدة م��اري انطوانيت
ّ
الكلية والبروفسورة
حاتم وعميدة
ري� �م ��ا س��اس �ي��ن ك � � ��ازان وج� �م ��ع م��ن
األساتذة والطاب واصدقاء مهنة
التمريض.
وط �ل��ب دك� ��اش ف��ي ك�ل�م�ت��ه ،اال
يكون االحتفال مناسبة للمطالبة
ب �ح �ق��وق ال �م �م��رض��ات ف �ق��ط ب ��ل ان
"يهدف الى معرفة الذات والهوية
وال� ��رس� ��ال� ��ة وان ي �ش �ك��ل م�ن�ط�ل�ق��ا
للتفكير بواقع المهنة واوضاعها".
ف�ك��ان ال�ش�ع��ار ال�ت��ي اطلقته م��اري
ان � � �ط� � ��وان ح� ��ات� ��م خ � � ��ال ك �ل �م �ت �ه��ا
"م �م��رض��ة؟ ن �ع��م وف� �خ ��ورة ب��ذل��ك"،
ب �م �ث��اب��ة اس �ت �ج��اب��ة ل��رغ �ب��ة رئ �ي��س

خالل االحتفال بيوم الممرضات في اليسوعية.

ال �ج��ام �ع��ة ب ��أن ت �ك��ون ل�ل�م�م��رض��ات
ه��وي��ة ق��وي��ة وواض �ح��ة ب��دل ال�ص��ور
النمطية ال�ت��ي ع��ادة م��ا ت�س��وق عن
المهنة.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،اش � � � � ��ارت األخ � ��ت
فرانسواز بخاش في كلمتها الى هذه
الصور المسيئة وطلبت ان يكون يوم
الممرضات العالمي مناسبة "إلعطاء
صورة مغايرة عن المهنة والتشديد
على ان عمل ال�م�م��رض��ات الكفؤات
وال� �م ��ؤه ���ات ي �م �ك �ن��ه ت �غ �ي �ي��ر ح �ي��اة
ال �م��رض��ى وال �ع��ائ��ات وال�م�ج�ت�م�ع��ات

(ميشال صايغ)

وبلدان بأكملها".
ّ
ام � ��ا ع� �م� �ي ��دة ك� �ل ��ي ��ة ال �ت �م��ري��ض
ال ��دك� �ت ��ورة ري� �م ��ا س��اس �ي��ن ق � ��ازان
ف�ش��ددت ف��ي كلمتها على التعلم
ع� �ب ��ر ال� � �ك� � �ف � ��اءات ،واع � �ت � �ب� ��رت ان
"ال �ت �غ �ي��رات ال �ك �ب��رى ال �ت��ي تصيب
نظم الصحة ح��ول العالم وحاجات
ّ
الصحية التي تزداد تعقيدًا،
الناس
تدفعنا الى تنمية كفاءات جديدة
م��ن اج ��ل م��واك �ب��ة ه ��ذه ال�ت�غ�ي��رات
وم��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تنتج
عنها".

