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اليوم العالمي للممرضة في ”اليسوعّية“
صدى البلد  

احتفلت كلّية العلوم التمريضّية 
في جامعة القّديس يوسف وجمعّية 
الممرضات القانونيات خريجات الكلّية 
والمجلس التمريضي في مستشفى 
اوتيل ديو باليوم العالمي للممرضة، 
 للراحلة الدكتورة مهى الخوري 

ً
تكريما

لجامعة سليم  ا رئيس  في حضور 
اش اليسوعي وعميدة الكلّية ريما 

ّ
دك

ساسين قازان ورئيسة الجمعية األخت 
ليندا رعد وأهل الخوري وفاعليات.

مهنية عالية
أشــــارت رعـــد الـــى ان ”جمعية 
الممرضات التي أنشئت سنة ١٩٦٢ ما 
زالت أمينة على أهدافها وطموحاتها 
وهــي: ”جمع قدامى كلّية العلوم 
التمريضّية وتعزيز انتمائهم الى 
جامعة القّديس يوسف التي تقّدم 
“. وتابعت: ”ليس 

ً
للجمعّية دعما كبيرا

من الضروري اعــادة تــرداد الصفات 
التي يجب على الممرضات التمتع 
بها خالل ممارستهن المهنية، لكنني 
اشدد على اهمّية تطويرها واالستمرار 
بالتدرب من اجل الحفاظ على مهنّية 

عالية“.
مــن جهتها تحدثت قـــازان عن 

جائزة مهى الخوري التي ستعطى 
 لطالب او ألستاذ باحث تمّيز 

ً
سنويا

بأعماله البحثّية واثرها على المجتمع. 
وعددت بعض مجاالت األبحاث التي 
لتي تتمحور  وا لكلّية  ا اجريت في 
حول: سلوكيات المراهقين الصحّية، 
الرعاية التمريضّية تجاه المصابين 
بأمراض مزمنة، بيئة العمل النفسّية-
تقييم  و ت  ضا للممر عية  جتما ال ا
استراتيجيات التعليم الحديثة لدى 

الطّالب.

تنظيم أفضل
ــاش فتحدث عن تحديات 

ّ
أما دك

مهنة التمريض وسبل مواجهتها 

عبر تنظيم افضل للعمل التمريضي 
يخفف من صعوباته وعبر اكتساب 
مهارات اكاديمّية وجامعّية ومهنّية 
وعبر المشاركة في الجهود البحثّية. 

وقّدم خالل االحتفال ملخصا عن 
اطــروحــة الدكتوراه لمهى الخوري 
وعنوانها ”الممرضة اللبنانّية ومعنى 
العمل“. تهدف هذه الدراسة الى 
لتي  ا للمعنى  عمق  أ تحليل وفهم 
تعطيه الممرضة اللبنانية لعملها. 
أهميتها تسمح باقتراح نموذج نظري 
يفسر كيف تبني الممرضة اللبنانية 
معنى لعملها. تسلط الدراسة الضوء 
على محيط العمل الذي يعاني من 
لممرضين  ا بعدد  لنقص  ا مشكلة 

والممرضات.

عمل مرهق
أجريت الدراسة في محافظة جبل 
لبنان عن طريق مقابالت فردية مع ٩ 
ممرضات يعملن في مستشفيات عدة.
وأظهرت النتائج أن الممرضات 
يعتبرن أن عملهن مرهق، والراتب ال 
يفيهن حقهن وفرص التقدم المهني 
قليلة، وأن المسؤولين ال يتصرفون 
بشكل عادل، والصورة العامة للمهنة 
تنقص من قيمة عمل الممرضة. هذا 
المحيط يؤذي الممرضة في عملها 
ويمنعها من تحقيق األهداف التالية: 
رعاية المرضى واالهتمام بهم، تأمين 
حاجاتهم الخاصة، االعتراف بالممرضة 
كصاحبة كفاءات واحتراف في مجال 
عملها. النموذج الذي صدر عن هذه 
الدراسة يفسر مفهوم معنى العمل 
كظاهرة ذاتية ومتعددة األبعاد، 
يغذيها حّب العمل واالندفاع للمهنة. 
لنتائج ستساعد على وضع  ا هــذه 
استراتيجيات على مستوى الممرضة 
ومحيط عملها تسمح بتشجيع وتعزيز 
ودعم بناء معنى العمل عند الممرضة 
اللبنانية لتحسين مستوى ونوعية 
حياتها والتخفيف من مشكلة قلة 
مهنة  ة  يز صـــور وتعز لممرضين  ا

التمريض في المجتمع اللبناني“.
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