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التمريض في قلب النظام الصحي في “القديس يوسف”

صدى البلد  

نظمت كلّية العلوم التمريضّية في 
جامعة القّديس يوسف على مدى 
ثالثة أيام المؤتمر العالمي الثاني 
تحت عنوان “مهنة التمريض في 
قلب النظام الصحي”. أقيم حفل 
االفتتاح في مسرح بيار أبو خاطر، 
حرم العلوم اإلنسانّية-طريق الشام، 
في حضور رئيس الجامعة البروفسور 
سليم دكاش اليسوعي وعميدة كلّية 
العلوم التمريضية ريما ساسين قازان، 
ونقيبة الممرضات والممرضين في 
لبنان نهاد ضومط، ونتالي بيطار 
ممثلة هيرفيه سابوران مدير مكتب 
الشرق األوسط في الوكالة الجامعّية 
للفرنكوفونّية، واليسار راضي مديرة 
لمّية  لعا ا لصحة  ا منظمة  مكتب 
يدنر،  ا ر بريال  غا لبنان ممثلة  في 
الممثل التنفيذي للمنظمة، وانطوان 
رومانوس، مدير دائرة المهن الصحّية 
في وزارة الصحة، ممثاًل راعي االحتفال 
وزي��ر الصحة في حكومة تصريف 

األعمال وائل ابو فاعور.

تحديات متشعبة
جمع المؤتمر 400 ممرضة وممرض 
من كل االختصاصات من لبنان ومن 
بلدان عربّية وغربّية للتبادل حول 
لمتعلقة  ا لمواضيع  ا م��ن  لعديد  ا
في  نتها  مكا و يض  لتمر ا بمهنة 
النظام الصحي. وتزامن هذا المؤتمر 
مع 35 سنة لوجود كلية التمريض 
ًما من تأسيس  عا  87 كما ويمثل 
مدرسة التمريض في جامعة القديس 

يوسف. 
أشارت ق��ازان، عميدة الكلية في 
كلمتها االفتتاحّية إلى أن “النظم 
الصحية في شتى أنحاء العالم تواجه 
العديد من التحديات، ويجب عليها 
ة والفعالية  أن تلبي متطلبات الكفاء
لحفاظ  وا ملين فيها،  للعا ء  واألدا
على مركز اهتماماتها وهي سالمة 
المريض وج��ودة العناية الصحية. 
المواضيع مثل: التغطية الشاملة 
على  لحصول  وا  ، لصحية ا ية  للعنا
ة القيمين  الرعاية والتنسيق وكفاء
عليها هي أيضا في صلب النقاش في 
المؤتمر. فالسلطات الرسمّية معنّية 
بتشجيح وتعزيز الخدمات الصحّية 

للممرضات  يكون  لمناسبة حيث  ا
والممرضين مكان أساسي وسط هذه 
التغييرات الكبيرة التي يشهدها 
العالم والتي ال يجب استبعاد هذا 

الفريق بتاتا”.

عناية تمريضية
من جهتها أشارت ضومط إلى أن 
“ التمريض هو الجزء األساسي في 
النظام الصحي الذي بدونه ال عناية 
تمريضية. التمريض ملتزم بالّصحة 
ولوال الّصحة لما كان تمريض ومن 
دون التمريض ال صحة. أم��ا قيمة 
فتظهر  ضين  لممر ا و ت  ضا لممر ا
من خالل تحقيق الغايات الصحّية 
للمرضى ولمن هم في صحة جيدة 
أيضا. لذلك يجب تنسيق العناية 
الطبّية بين مختلف أعضاء الفريق 

الصحي”.

حرٌص على التنّوع
أما بالنسبة ألهمّية المؤتمر، فهي 
ر )ممثلة  بيطا نتالي  تكمن حسب 
هيرفيه س��اب��وران( في أن��ه “وضع 
في إطار الفرنكوفونّية التي تحمل 
القيم التي تجمع األش��خ��اص في 
التنّوع”. من جهتها تحّدثت  ظل 
اليسار راضي )مديرة مكتب منظمة 
عن  ن(  لبنا ف��ي  لمّية  لعا ا لصحة  ا
ر لمهنة التمريض”  “الدور المتغيِّ
فالممرضات والممرضون “يجب أن 
يكونوا مستقلين ونشيطين وعلى 
اطالع دائم، وأن يشاركوا في األبحاث 
العلمّية وفي القرارات االستراتيجّية”.
م��ن جهته، ق��ال دك���اش: “م��اذا 

يمكن لمركز صّحي أن يقوم به من 
الناشط للممّرضين  ل��وج��ود  ا دون 
وال��م��م��ّرض��ات؟ ف��ي ال��واق��ع أصبح 
االهتمام بهم في مجال إدارة مختلف 
األعمال الصحّية االولية ومتابعة 
ا من الناحية  المرضى أم��ًرا أساسّيً
االستراتيجّية. ولكن في الذهنّية 
العاّمة وف��ي أدب وسائل اإلع��الم، 
مكان الممّرض أو الممّرضة مهّمش 
ليصبح مجّرد مساِعد)ة( صّحي)ة(. 
لذلك، هدف هذا المؤتمر من بين 
أمور أخرى، الى تسليط الضوء على 
الدور الرئيسّي الذي يمكن أن يؤديه 
الممّرضون والممّرضات اللبنانّيون في 

النظام الصّحي”.

نظام صحي متنّوع
من جهته ألقى انطوان رومانوس 
كلمة باسم الوزير وائ��ل بو فاعور، 
اعتبر خاللها أن “نظامنا الصحي 
ه��و األك��ث��ر ت��ن��وًع��ا ف��ي المنطقة. 
لتي تصدر  ا الصحّية  فالمؤشرات 
م،  عالمًيا تضع لبنان في مركز متقدِّ
وق��د ت��ّم ذل��ك عبر تنمية وتطوير 
القطاع االستشفائي وتطوير نظام 
الرعاية الصحّية في معظم المناطق 
وتخفيض تكاليف الصحة العامة. 
ال��وزارة تشجع على االستثمار في 
الصحة وللجامعات دور اساسي في 

تخريج القوة العاملة الصحّية”.
وأصدر المؤتمر مجموعة توصيات 
تصّب في االتجاهات التطويرّية التي 

تناولها المؤتمرون.
الصورة: دكاش وقازان مع بعض 

المشاركين في المؤتمر
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