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نقيبة املمرضات واملمرضني :نخشى
هجر املهنة بسبب تردي ظروف العمل

عزله وحجره عىل حسابه الخاص ،اي من
دون راتب .هنا نوجه الشكر اىل وزيرة العمل
ملياء ميني الدويهي التي اصدرت قرارا اجربت
فيه املستشفيات عىل معالجة املصابني من
املمرضني واملمرضات عىل نفقة املستشفى.
وعدنا وزير الصحة الدكتور حمد حسن كوزير
ويص عىل النقابة بأنه من خالل تجديد عقود
الوزارة مع املستشفيات سيفرض عليها الحفاظ
عىل حقوقنا ،ونحن ننتظر الرتجمة عىل االرض.
اذا كانت املستشفيات الخاصة تشكو ايضا فهذا
ليس ذنبنا ،فهي تشكو ولكنها تعمل ،وعندما
كانت تربح مل تشاركنا االرباح بل تشاركنا حاليا
الخسارة .وهذا ال يجوز .اذا ارادوا ان نكون
رشكاء يف الخسارة يجب ان نكون ايضا رشكاء
يف الربح ،خاصة وان ارتفاع سعر الدوالر خفض
قيمة الرواتب بنسبة  3مرات.

بعد انتشار جائحة كورونا يف لبنان والعامل ،تصدت قطاعات عدة للمرض وتولت متابعة ومعالجة املصابني الذين تخطت
اعدادهم مئات االالف .لكن قطاع التمريض بذل الغايل والنفيس من اجل التصدي لهذه الكارثة ،ووقف يف خط الدفاع االول
يف الحرب التي يشنها العامل عىل هذا الوباء القاتل

خاض القطاع االستشفايئ اكرث من غريه مخاطر
الحرب عىل وباء كورونا بسبب قربه من
الحاالت املصابة وتعاطيه معها يوميا .لذا كان
املمرضون واملمرضات يف لبنان االكرث عرضة
لالصابة نتيجة احتكاكهم اليومي مع املصابني،
فاصيب نحو  32ممرضة وممرضا بالفريوس،
وكانوا االكرث تضحية وعطاء ،اذ انقطعوا عن
عائالتهم وابنائهم واصدقائهم ،وعن كل متع
الحياة وعالقاتها االنسانية ،ليتفرغوا ملواجهة
املرض ومعالجة املرىض.
تأثر قطاع االستشفاء يف لبنان كغريه من
القطاعات باالزمة االقتصادية .لكن بدل مكافأة
املمرضات واملمرضني عىل تضحياتهم ،تم رصف
عدد منهم ،او اقتطعت نسب من رواتبهم،
عىل الرغم مام عانوه خالل اشهر طويلة .عدا
عن عدم توافر بيئة عمل صحية وآمنة متاما
لهم ،فمورس الشح عليهم يف بعض مستلزمات
الوقاية قبل ان ترتفع الرصخة لحاميتهم ما ادى
اىل اصابات بالفريوس بينهم .يف هذا الحوار مع
نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة مرينا ايب
عبدالله ضومط ،تلقي "االمن العام" مزيدا من
التفاصيل عن كيفية تصدي الجسم التمرييض
ملرض كورونا ومعالجة املصابني.

ويف مراكز الصحية االولية ،ووضعنا ارشطة
فيديو متخصصة عىل املوقع االلكرتوين للنقابة
لرشح املعلومات عن فريوس كورونا ،علام
ان يف تلك الفرتة كان هناك انتشار لفريوس
 H1N1ايضا ،ونرشنا فيديوهات توعية لهذا
الفريوس .املمرضون كانوا عىل االرض خط دفاع
اول ملواجهة وباء كورونا يف كل املستشفيات
الخاصة والحكومية .ونحن كنقابة اعضاء يف
اللجنة الوطنية ملواجهة الوباء ورشكاء يف القرار
ضمن اللجنة .ترأسنا مع ممثيل الجيش اللجنة
الفرعية التي ترشف عىل مراكز الحجر الصحي
يف كل املناطق للمواطنني املشتبه باصابتهم
للتأكد من مطابقتها للمواصفات .كام تربع
اعضاء مجلس النقابة ملدة شهر ونصف شهر
بالعمل يف الخط الساخن لرتصد الوباء ،وكانوا
يعملون من السابعة مساء حتى الثامنة صباحا
للرد عىل مكاملات املواطنني واالستامع اىل ما
لديهم وطأمنتهم وارشادهم اىل االجراءات
الالزمة .وقد نرشت اللجنة االجتامعية يف
النقابة فيديوهات توعية بعد اتخاذ قرار فتح
البلد ،حتى يتم الفتح بطريقة امنة ويك ال
يسيطر الخوف عىل املواطنني ،لكن يف الوقت
ذاته ملنع االستهتار والتفلت.

■ كيف واجه الجسم التمرييض وباء كورونا
وما هي ابرز املصاعب التي واجهت املمرضات
واملمرضني؟
□ بدأت النقابة العمل والتحضري ملواجهة
كورونا قبل ان تحصل اي اصابة يف البلد ،الننا
كنا نراقب دول العامل ونتابع تفيش املرض
يف الصني .ومبا اننا نعلم بأن الكرة االرضية
اصبحت قرية صغرية ،توقعنا ان يصل الوباء اىل
لبنان .لذلك بارشنا التعاون مع مكتب بريوت
يف منظمة الصحة العاملية لتدريب املمرضات
واملمرضني العاملني يف كل مستشفيات لبنان

■ ماذا تحرضون حاليا من مشاريع جديدة
عىل صعيد هذا العمل؟
□ نعمل مع منظمة الصحة العاملية عىل اختيار
ممرضني يعملون يف املستشفيات الحكومية
لتدريبهم وتأهيلهم بعد تأهيل املستشفيات
الستيعاب املصابني ،وبخاصة يف اقسام العناية
املركزة .جرى ايضا توظيف ممرضات وممرضني
يف املطار ملواكبة عودة الوافدين.
■ كم يبلغ عدد املنتسبني اىل النقابة؟
□  16الف ممرض وممرضة ينتسبون اىل

النقابة ،لكن قسام كبريا منهم ال يدفعون رسوم
االشرتاكات .يدفع نحو  8500اشرتاكاتهم فقط،
فيام يتخلف الباقون عن الدفع .هذا مخالف
للقانون الذي يحظر العمل عىل املمرضات
واملمرضني اذا مل يكونوا منتسبني اىل النقابة
ويسددون اشرتاكاتهم .لكن االوضاع املعيشية
الصعبة التي يعانونها كغريهم ،تحول دون
متكنهم من دفع االشرتاك .نحن نتفهم ذلك،
لكننا نرى ان هناك قطاعا مهام وقطاعا اهم.
حاليا قطاع الصحة هو االهم والقلب النابض
لهذا القطاع هم املمرضات واملمرضون .لذلك
يجب ايجاد وسيلة توقف التعسف يف حقهم،
خاصة وان القطاع الخاص هو املسيطر عىل
القطاع االستشفايئ ،وال مشكلة لدينا يف مشاركة
القطاع االستشفايئ الضغط لدفع مستحقاته
عىل الدولة ،لكننا ال نربط حقوق املمرضني
مبشكلة عدم تسديد متوجبات املستشفيات،
ويجب ايجاد طريقة لتأمني هذه الحقوق.
نحن ال نطلب زيادات عىل الرواتب مع انها
حق لنا ،وال نطلب امتيازات خاصة كوننا
نع ّرض انفسنا للخطر ،بل نطلب دفع الرواتب
عىل االقل اىل اصحاب الحق.

خارجية .مثة مستشفيات تعطي للممرض قناعا
واقيا واحدا او يبقى عليه  8ساعات ،وهذا امر
غري مفيد ويع ّرض املمرضني للخطر .اذا اصيب
ممرض بالعدوى يجب وقف عمل كل الطاقم
املشارك معه الجراء الفحص والحجر .يعني
نوفر من جهة مثن االقنعة ،لكننا ندفع من
جهة اخرى مبالغ اكرث للعالج والفحوص .لذلك
رفعنا الصوت ،ونعتقد ان هذا االمر قد توقف
الننا مل نعد نسمع شكاوى بهذا املوضوع .تم
تأمني املواد الالزمة من حيث الكمية والنوعية
لحامية املمرضات واملمرضني ليك يستطيعوا ان
يواصلوا مهامتهم يف هذه الحرب ضد املرض.

■ ما ابرز املشكالت التي واجهت القطاع خالل
العمل يف مواجهة كورونا حرصا؟
□ االهم كان توفري بيئة عمل آمنة للممرضات
واملمرضني ،لكن بعض املستشفيات مل توفر
بيئة عمل آمنة ليس للممرضات واملمرضني
العاملني يف قسم الكورونا ألن كل يشء متوافر
لديهم تقريبا ،لكن الخطر كان يكمن يف
العاملني يف االقسام االخرى .فكل انسان هو
مرشوع عدوى حتى ثبوت العكس ،ونحن نعلم
انه ميكن ان يكون الشخص حامال للمرض وال
تظهر عليه االعراض فورا .لذلك لدينا  32اصابة
بني املمرضات واملمرضني من العاملني يف اقسام

■ هل من اقرتاحات محددة لديكم لحامية
القطاع التمرييض؟
□ نطالب بأن تكون للنقابة كلمة وقرار
يف كل ما له عالقة مثال بالرواتب ،اي وضع
سلسلة رتب ورواتب ،من خالل اقرتاح قوانني
حامية ويك ال يبقى املوضوع استنسابيا لدى
املستشفيات الخاصة .كذلك هناك مشكلة
تنظيم ساعات العمل ،بحيث ان عدد ساعات
العمل اسبوعيا يف القطاع الحكومي  35ساعة،
بينام يف القطاع الخاص يعملون بني  40و45
ساعة .من هنا نريد تعميم عدد ساعات
العمل عىل القطاع الخاص .كذلك نريد قوانني

نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة مرينا ايب عبدالله ضومط.

توقعنا وصول
املرض وتحضرنا له قبل
بلوغه لبنان

تخفف من سيطرة القطاع الخاص عىل القطاع
االستشفايئ ككل.
■ يف هذه الحالة كيف تصفون عالقتكم مع
نقابة اصحاب املستشفيات الخاصة؟
□ عالقتنا جيدة مع نقيب اصحاب
املستشفيات الخاصة .نحن ال نعتدي عىل
حقوق غرينا ،ونقيب اصحاب املستشفيات
الخاصة يقول يل دوما اعطني براهني عىل
الظلم الالحق باملمرضني ،لذا قمت بارسال
كتاب اليه يتضمن الئحة باسامء املستشفيات
التي تنتهك حقوق املمرضات واملمرضني،
وقد راسل النقيب هذه املستشفيات وابلغها
باملخالفات وطلب منها تصحيح الوضع .كام
ارسلنا كتبا اىل وزارة العمل باملضمون ذاته،
نشكو فيه من ان اي ممرض يصاب كان يتم

■ ما املطلوب من نقابة اصحاب املستشفيات
غري الرواتب والحقوق؟
□ مطلوب بيئة عمل آمنة وحاضنة لنحافظ
عىل ممرضاتنا وممرضينا ونخفف الهجرة ألن
دول العامل يف حاجة اىل ممرضات وممرضني.
الدول االوروبية واالمريكية تعرف قدرات
املمرضات واملمرضني اللبنانيني ،خاصة انهم
يتكلمون لغتني او ثالث لغات ،وبرهن كل
من سافر اىل الخارج عن جدارة وقدرة .نحن
يف النقابة نتلقى طلبات من الدول تطلب
فيها ممرضات وممرضني ،وتلقينا طلبا من
انكلرتا وحدها عرب وزارة الخارجية بتأمني 40
الف ممرضة وممرض ،عدا فرنسا وبلجيكا
وامريكا واالمارات العربية املتحدة .نحن ال
نقف امام طموح املمرضات واملمرضني ،لكن
ال ميكن وضع القطاع الصحي يف خطر .لذا
من املفروض عىل املستشفيات والدولة ان
تساعدنا للحفاظ عىل الطاقات املوجودة
لدينا .وعىل الرغم من كل الظلم الذي لحقنا
قبل  17ترشين وبعده ،مل يسأل املمرضات
واملمرضون عن اي يشء وتركوا عائالتهم
واوالدهم ليكونوا يف خط الدفاع االول ،السيام
بعد انتشار كورونا .نشكر الشعب اللبناين عىل
تضامنه معنا ،ونطلب منه الترصف مبسؤولية
ووعي حيال وباء كورونا ألن املرض سيبقى
موجودا لفرتة من الوقت.
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