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سماحة تلقي كلمتها في احتفال اليوم العالمي للممرضين والممرضات.  )ابرهيم الطويل(

أظهروا  أن %36  أظهرت  دراس���ات 
ن��ي��ة ت����رك ال��ت��م��ري��ض ألس���ب���اب ع��دة 

منها غياب التطور العلمي.
ولفتت عميدة كلية الصحة العامة 
نينا  الدكتورة  اللبنانية  الجامعة  في 
ممرضة  آالف  ت��خ��رج 4  إل����ى  زي�����دان 
ك��ل��ي��ة  ف������ي  اآلن  ح����ت����ى  وم������م������رض 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا في 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م����ن ال����ق����رن ال���م���اض���ي.
وتحدث المدير العام للتعليم المهني 
والتقني ال��دك��ت��ور أح��م��د دي���اب عن 
دور المديرية في تعليم التمريض. 

للتعليم  ال���ع���ام  ال���م���دي���ر  وت���وق���ف 
ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ج��م��ال عند 
دور مديرية التعليم العالي في تعليم 

التمريض.
وأش���������ارت م��ن��س��ق��ة ال����ب����رام����ج ف��ي 
لبنان  ف��ي  العالمية  الصحة  منظمة 
الدكتورة إليسار راضي إلى أن لبنان 
ت��ح��ت ال��م��ع��دل ال���دول���ي ل��ج��ه��ة ع��دد 

العاملين في التمريض.
وك���ش���ف أس����ت����اذ االق����ت����ص����اد ف��ي 

ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ال���دك���ت���ور ج��اد 
العاملين في قطاع  ع��دد  شعبان أن 
حوالى 12000 لبنان  في  التمريض 
في حين أن لبنان يحتاج إلى 37000

شخص في هذا القطاع.
وأشار عربيد إلى "النقص الكبير 
ف���ي م���ج���االت ال��ت��م��ري��ض، وم��ن��ه��ا ما 
الهجرة  ال��ع��م��ل،  ب��ش��روط  ه��و مرتبط 
ال��م��ت��زاي��دة، واإلق��ب��ال الضعيف على 
ه����ذه ال��م��ه��ن��ة، واف���ت���ق���اد ال��ت��م��ري��ض 
ك����م����ه����ن����ة إل���������ى م�����ف�����ه�����وم ال���م���ه���ن���ة 
ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه وت���ع���ط���ي ض���م���ان���ات 
ال���وزارة  "وق���وف  وأك���د  للمستقبل". 
إل������ى ج����ان����ب ال���ن���ق���اب���ة ف�����ي اع���ت���م���اد 
ال��ش��ه��ادة ال��ج��ام��ع��ي��ة ك��أس��س لعمل 
الممرضة"، معلنًا أنه في وزارة الصحة 
ومستشفياتها "صار لدينا ما يقارب 
حملة  م��ن  غالبيتهم  ممرضة   2000

"بي تي" تمريض".

احتفال اليسوعية
واحتفلت كلّية العلوم التمريضّية 

في جامعة القديس يوسف وجمعّية 
متخرجات  ال��ق��ان��ون��ي��ات  ال��م��م��رض��ات 
ال��ك��ل��ّي��ة وال��م��ج��ل��س ال��ت��م��ري��ض��ي في 
مستشفى أوتيل ديو باليوم العالمي 
للممرضة، تكريمًا للدكتورة الراحلة 

مهى الخوري.
�������ّدم خ����ال االح���ت���ف���ال ملخص 

ُ
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ع��ن أط��روح��ة دك��ت��وراه مهى الخوري 
وعنوانها "الممرضة اللبنانّية ومعنى 
العمل". واطلقت جائزة مهى الخوري 
التي ستمنح سنويًا لطالب او استاذ 

باحث.
ووزع�������ت ال���ج���ائ���زة ف����ي االح���ت���ف���ال 
ع���ل���م���ّي���ة  م�����ل�����ص�����ق�����ات  ألف������ض������ل 3 
أج��راه��ا طاب  التي  البحوث  تلخص 
ال���ل���ي���س���ان���س وال���م���اج���س���ت���ي���ر خ���ال 

دراستهم في الكلية.
وح��ص��ل��ت ري��ك��ا – راب���ي���ن ال��م��دور 
ع����ل����ى ال����م����رت����ب����ة األول�����������ى، ش���ان���ت���ال 
أب�����و خ���اط���ر ع���ل���ى ال���م���رت���ب���ة ال��ث��ان��ي��ة، 
وك��������ارول ف��رن��س��ي��س ع���ل���ى ال��م��رت��ب��ة

الثالثة.

ممّرضون وممرضات أحيوا يومهم العاملي:
الضمانات تعّزز املهنة واإلقبال على التخصص

أحيت نقابة الممرضات والممرضين 
للتمريض  العالمي  ال��ي��وم  لبنان  ف��ي 
ب��ي��روت حبتور  ف��ن��دق "هيلتون  ف��ي 
غراند" – سن الفيل، بعنوان "لبناء 
ج���س���ور ال����ت����واص����ل وال���ت���ض���ام���ن ف��ي 
التمريض بين لبنان والعالم العربي"، 
في رعاية وزير الصحة وائل أبو فاعور 
عربيد.  بهيج  ال��دك��ت��ور  مثله  ال����ذي 
وقالت نقيبة الممرضات والممرضين 
هيلين سماحة نويهض: "أغتنم هذه 
الفلسطينيون  ال��زم��اء  أيها  الفرصة 
ألؤك�����د ل��ك��م أن ال���ق���ان���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي 
أع����ط����اك����م ح�����ق ال����ع����م����ل ف�����ي م��ه��ن��ة 
ت��ط��ب��ق بحقكم  أن  ع��ل��ى  ال��ت��م��ري��ض 
ال�����ش�����روط ك���ل���ه���ا ال���م���ط���ل���وب���ة ل��ع��م��ل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن م���ن ن��اح��ي��ة ال��ش��ه��ادات 
إليها  المهنة، تضاف  مزاولة  وإج��ازة 

فقط إجازة عمل من وزارة العمل".
وفي الجلسة األولى قال الدكتور 
الصحة  كلية  م��ن  ال��دي��ن  علم  محمد 
ال���ع���ام���ة - ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة في 
ب��ي��روت: "ن��ح��ن قيد اإلع����داد لنتائج 
دراس����ة وط��ن��ي��ة ج��دي��دة ع��ن العنف 
إلى  التمريضي"، مشيرًا  الكادر  ضد 
وضع مسودة سياسة مكافحة العنف 

مع وزارة الصحة.
المحاضرة  األس��ت��اذة  تحدثت  ث��م 
جامعة  ف��ي  العامة  الصحة  كلية  ف��ي 
البلمند ماتيلد عازار عن الدراسة التي 
أجرتها على 6 مستشفيات جامعية 
ب��ي��روت، وم��ن نتائجها أن "فترة  في 
ع��م��ل ال��م��م��رض��ات وال��م��م��رض��ي��ن في 
ويتعرضون  قصيرة،  المستشفيات 
ل��ع��ن��ف ع���ال���ي ال���م���س���ت���وى، و75 % 
عندهم ضغط نفسي جراء التعنيف 

و39% يفكرون في ترك المهنة".
وف�����ي ال���ج���ل���س���ة ال���ث���ان���ي���ة أش�����ارت 
المساعدة في كلية رفيق  األستاذة 
ال���ح���ري���ري ل��ل��ت��م��ري��ض ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
األميركية الدكتورة نهاد ضومط إلى 


