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روزيت فاضل 

في مقر النقابة في الدكوانة، وضع 
ن��ق��ي��ب ال��م��ع��ال��ج��ي��ن ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ي��ن 
ف�����ي ل����ب����ن����ان خ���ل���ي���ف���ة خ���ل���ي���ف���ة ف��ي 
حديث الى "النهار" المهنة "تحت 
ال��م��ج��ه��ر"، م���ب���ادرًا ب���ال���ق���ول: "ه���ذه 
الصحة  لمنظمة  وفقًا  هي:  المهنة 
ال��ط��ب"،  لمهنة  حليفة  ال��ع��ال��م��ي��ة، 
اللبنانية  العمل"  "س���وق  أن  وأك���د 
في  المتخرجين  أع����داد  تستوعب 
ه����ذا االخ���ت���ص���اص وال���م���ت���واف���ر في 
8 ج��ام��ع��ات م��ح��ل��ي��ة ه����ي: ال��ج��ام��ع��ة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ال����ق����دي����س ي���وس���ف، 
األنطونية،  اللبنانية،   - األل��م��ان��ي��ة 
والعائلة  العربية  بيروت  العالمية، 

المقدسة".

وأضاف: "يمكن للمتخرج العمل 
ف��ي لبنان أو ف��ي ال��خ��ارج ف��ي مراكز 
ف��ي  أو  اس���ت���ش���ف���ائ���ي���ة  أو  ص���ح���ي���ة 
توفير العالج للمرضى في منازلهم. 
وي���م���ك���ن���ه االن�������خ�������راط ف�����ي ال���ط���ب 
لشركة  كمرشد  العمل  أو  الوقائي 
ل��م��ؤازرت��ه��ا في  ت��رب��وي��ة  أو مؤسسة 
للمقعد  ص��ح��ي��ة  وض��ع��ي��ة  اخ���ت���ي���ار 
ت ال���ت���واء ال��ع��م��ود  ل��ت��ف��ادي م��ش��ك�

الفقري، أوجاع الرقبة وغيرها".
ج ال���ف���ي���زي���ائ���ي وف����ق����ًا ل��ه  �� وال�����ع��
"مهنة حرة يبدأ فيها المتخرج بعد 
المهنة  ممارسة  اذن  على  حصوله 
ال��ى  وان��ت��س��اب��ه  ال��ص��ح��ة  وزارة  م���ن 
ج  "ال��ع� ال��ي��ه،  وبالنسبة  ال��ن��ق��اب��ة". 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي ال ي��ن��ح��ص��ر ب��ال��ت��دل��ي��ك 
ال��ذي هو م��ادة تدريس في السنة 

األول�����ى م���ن ال��ت��خ��ص��ص ب���ل ي��دخ��ل 
ج م���رض���ى ال����رئ����ة وال��ق��ل��ب  �� ف����ي ع��
واألطفال  السن  وكبار  والشرايين 

وغيرهم". 
ال��م��راك��ز التجميلية  ال��ى  وت��ط��رق 
ج ال���ف���ي���زي���ائ���ي  �� ال����ت����ي ت����وف����ر ال�����ع��
لزبائنها، مشيرًا الى أن "خدمة هذه 
على  بالحصول  ترتبط  ال  ال��م��راك��ز 
الصحة  وزارة  م���ن  م��س��ب��ق��ة  رخ��ص��ة 

ل��ل��ب��دء ب��ال��ع��م��ل ف��ض�
اذا  وع��م��ا  ال��ن��ق��اب��ة".  لرقابة  خاضعة 
التجميلية  المراكز  في  العمل  كان 

وال�����م�����راك�����ز ال����ري����اض����ي����ة ح��ق 
ل��ل��م��ع��ال��ج ال��ف��ي��زي��ائ��ي 
قال: "ال تمنع النقابة 
ف��ي��زي��ائ��ي  م��ع��ال��ج  أي 
اليها  حكمًا  منتسب 
من العمل في األندية 
والمراكز التجميلية".

الخط الساخن 
1717

ع����ن����دم����ا س����أل����ن����ا ع��ن 
الذين  الصفة  منتحلي 
ي���������وف���������رون "خ�������دم�������ات 
أج��اب:  للزبائن  خاصة" 
"وص�����ل�����ت�����ن�����ا ش�����ك�����اوى 
ع����دي����دة ع����ن ت����ج����اوزات 

ب��ع��ض منتحلي  ب��ه��ا  ق���ام 

ال�����ص�����ف�����ة". وع��������ن ب����ع����ض م����راك����ز 
ال��ت��دل��ي��ك ال���ت���ي ت���وف���ر "ال���م���س���اج" 
المتعة مثال  الخاص للزبون بقصد 
قال: "ان كل شخص ال يملك اجازة 
في العالج الفيزيائي و غير منتسب 
ال����ى ال��ن��ق��اب��ة ه���و م��ن��ت��ح��ل ص��ف��ة". 
رأي��ه بممارسة "مدلكين غير  وع��ن 
يحق  "ال  ق���ال:  للمهنة  لبنانيين" 
ألي م��ع��ال��ج ف��ي��زي��ائ��ي أج��ن��ب��ي أن 

يمارس المهنة على 
اللبنانية  األرض 

ال��ق��ان��ون ال  ألن 

منعنا بعض  لقد  بذلك.  له  يسمح 
األن�����دي�����ة م����ن ت���وظ���ي���ف م��ع��ال��ج��ي��ن 
فيزيائيين أجانب ألن عملهم غير 
وزارة  ل��رق��اب��ة  ي��خ��ض��ع  وال  ق��ان��ون��ي 
وأكد  والنقابة".  اللبنانية  الصحة 
ال��ن��ق��اب��ة "ع��ق��دت م��ن��ذ شهرين  أن 
اج��ت��م��اع��ًا م���ع ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل�أم��ن 
ال��ل��واء ع��ب��اس ابرهيم لضبط  ال��ع��ام 
منتحلو  بها  يقوم  التي  التعديات 
ال��ص��ف��ة غ��ي��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن". ودع���ا 
بالخط  االت��ص��ال  ال��ى  "المواطنين 
ب��األم��ن  ال���خ���اص  ال��س��اخ��ن 1717 
العام لالبالغ عن أي محاولة غش 

او انتحال صفة...".
ال����ت����ي  ال�����ن�����ق�����اب�����ة  دور  وع���������ن 
ت�����رع�����ى ش����������ؤون ال���م���ه���ن���ة 
وت������ع������م������ل ل����ض����م����ان 
ح���ق���وق ال��م��ع��ال��ج��ي��ن 
ق��ال:  الفيزيائيين. 
دورات  "ن�����ن�����ظ�����م 
مستمرة  تدريب 
يوفرها خبراء 
أج����ان����ب ف��ي 
م����������رك����������ز 

التنشئة المستمرة الكائن في مقر 
ال��ن��ق��اب��ة، ون��ت��ن��اول ف��ي��ه��ا م��واض��ي��ع 
تقنية  ومنها  المهنة  ف��ي  متطورة 
"ماكينزي" المتخصصة في أوجاع 
ج  ال��ظ��ه��ر أو ك���ل ج���دي���د ف���ي ال��ع�
القلب  أو  الرئة  لمرضى  الفيزيائي 
وال��ش��راي��ي��ن وس����واه����ا". وأع���ل���ن أن 
ان��ش��اء صندوق  النقابة "ف��ي ص��دد 
لمنتسبيها ينطلق فعليًا  تقاعدي 

ال��س��ن��ة 2015 ف���ض��
ب��ع��ض م��ش��اري��ع ال��ق��وان��ي��ن ف��ي كل 
النيابية  واللجان  الصحة  وزارة  من 
ال��م��ه��ن��ة  آداب  ف�����ي  ال���م���ش���ت���رك���ة 

وتنظيمها".
خ���ت���ام���ًا، ن�����وه ب��أه��م��ي��ة ال��م��ؤت��م��ر 
ال�������دول�������ي ال�����ت�����اس�����ع ل���ل���ن���ق���اب���ة ع��ن 
ج  ج���ات ال��م��ت��ق��دم��ة ف���ي ال��ع� "ال���ع��
الرئيس  ي��رع��اه  وال���ذي  الفيزيائي" 
ن���ب���ي���ه ب������ري ال�����ي�����وم وغ�������دًا وي��ن��ظ��م 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال���ص���ح���ة 
للعالج  العالمي  االت��ح��اد  العالمية، 
ال����ف����ي����زي����ائ����ي، ال���ج���م���ع���ي���ة ال��ط��ب��ي��ة 
الفرنسية اللبنانية، االتحاد العربي 
للعالج الطبيعي الفيزيائي واالتحاد 
الفيزيائي  العالج  لنقابات  العالمي 

الفرنكوفونية".
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العالج الفيزيائي مهنة حليفة للطب ُيدّرس يف 8 جامعات
خليفة لـ"النهار": ال يحق ألي أجنبي ممارسة املهنة على أرضنا 

)حسن عسل( خليفة متحدثًا لـ"النهار" 

نحو 1800 معالج فيزيائي لبناني من حملة 
االجازات في االختصاص ينتسبون الى 
نقابتهم وهي خطوة الزامية لممارسة 
المهنة. في ظل ذلك، يتطفل بعض 

منتحلي الصفة لبنانيين أو أجانب، لتوفير 
خدمات خاصة بعيدة كل البعد من الضمير 

المهني للمعالج الفيزيائي. 




