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ّ
“واقع وتحديات مهنة التمريض في لبنان” في اليسوعية
صدى البلد

ّ
كلية ُ
ّ
نظمت ّ
التمريضية
العلوم
في جامعة ّ
ً
مؤتمرا
القديس يوسف
ّ
ً
وتحد يات
صحافيا بعنوان “واقع
مهنة التمريض في لبنان” ،تم
ّ
العلمية
خالله عرض ألبرز الدراسات
ّ
حول واقع مهنة التمريض قدمتها
ّ
عميدة ّ
التمريضية في
كلية العلوم
جامعة ّ
القديس يوسف البروفسورة
ريما ساسين قازان.

خلل فاضح
أبرز ما ورد في هذا العرض عن
واق��ع مهنة التمريض في لبنان
هو أن الجسم التمريضي يعاني
م��ن نقص ف��ي ع��دد الممرضات
والممرضين في لبنان نتيجة الخلل
بين تزايد الطلب على الممرضين
ا لكفو ئين ف��ي ا لمستشفيا ت
ّ
ّ
الصح ّية من جهة،
والمؤسسات
واالس��ت��ق��رار في ع��دد الممرضين
ّ
الخر يجين من الجامعات من جهة
ّ
العلمية
أخرى .تمحورت الدراسات
ال��ت��ي أقيمت ح��ول واق���ع مهنة
التمريض حول مسائل ّ
عدة أبرزها:
ّ
النفسي ؛ ّنية
اإلح��ب��اط والضغط
ّ
ّ
والممرضين بترك العمل
الممرضات
أو البقاء واالستمرار في عملهم؛
ّ
معد ل الرضى؛ بيئة العمل؛ ّمعنى
العمل عندهم والصورة الذ ّ
اتية
للممرض/ة.
حوار أدارته
أعقب هذا العرض ّ
ّ
اإلعالمية زينه فياض ،سلط الضوء
على مهنة التمريض وعلى أبرز

ّ
قازان ،دكاش ،ضومط ،فياض ،خالل المؤتمر

الخطط االستراتيجية لتعزيزها.

دور ريادي

وش��رح رئيس جامعة ّ
القد يس
ّ
يوسف البروفسور سليم دكاش
الدور الريادي الذي تؤديه جامعة
ال��ق� ّ�د ي��س ي��وس��ف م��ن الناحية
ّ
ّ
واالستشفائية لتشجيع
األكاديمية
ّ
ّ
التخصص
الطالب على اختيار هذا
ّ
الممر ض
ولتحسين ظ��روف عمل
ّ
وبقائه في عمله .من جهته قد م
ّ
الصحة ف��ي لبنان األستاذ
وزي��ر
غسان حاصباني رؤية وزارة الصحة
ّ
التمريضي والقطاع
لتطوير القطاع
ّ
ّ
التعليمي ،إليصال السوق اللبنانية
ا ل��ى ا لمستو يا ت ا لمطلو بة في
هذا المجال .أما وجهة نظر نقابة
الممرضات والممرضين في لبنان
فقد عرضتها النقيبة الدكتورة
نهاد ضومط التي تكلمت عن دور
النقابة في تحديث قوانين ممارسة

المهنة في لبنان من ناحية تأمين
فرص العمل ،وحماية العاملين في
وتحسين بيئة العمل.
المهنةّ ً ،
وأخيرا ركزت ريما ساسين قازان
على أهمية دور اإلع��الم لتظهير
ّ
حقيقية عن مهنة الممرض
صورة
ّ
والممرضة اإلنسانية وع��ن قيمة
وج��وده��ا وت��ط� ّ�و ره��ا ،ومواكبتها
لحاجات العصر الحاضر.

هجرة الممرضات

ُ
اختتم المؤتمر بتوزيع جائزة
«مهى ال��خ��وري» السنوية ووق��ع
االختيار ه��ذا ال��ع��ام على نقيبة
الممرضات والممرضين في لبنان
ً
تقديرا لألبحاث التي
نهاد ضومط،
أجرتها ع��ن ه��ذا ال��واق��ع وهجرة
الممرضات ،وعملها في تعزيز دور
الممرضات والممرضين.
وواقع ّ
كما سلمت ج��ائ��زة أخ��رى الى
الممرضة ناتالي ريشا.

