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نقيبة املم ّرضات واملم ّرضني ّ
تدق ناقوس الخطر:
كورونا لن يذهب فحافظوا علينا

□ هناك  600ممرض غادروا الوطن
ملامرسة املهنة يف امريكا واوروبا والسعودية.
التمريض هي املهنة املطلوبة حاليا عىل
مستوى العامل .غالبية الذين غادروا لبنان
فعلوا ذلك خالل الشهور الستة او السبعة
املاضية .هناك حاجة عىل مستوى العامل
لتسعة ماليني ممرض حتى العام .2030

منذ االعالن يف  21شباط  2020عن اول اصابة بفريوس كورونا يف لبنان ،يخوض املمرضون واملمرضات باستبسال معركة
قاسية بني الحياة واملوت النقاذ لبنان ،عىل الرغم من التحديات التي ال تحىص التي تواجههم ،وشكواهم من االهامل الذي
يتعرضون له ،ما يقوض قدرتهم عىل االنتصار

املمرضات واملمرضون عىل هذه الحال منذ
عام بالتامم ،وقد اعطوا الكثري مبا يف ذلك
الشهداء يف صفوفهم ،ومئات املصابني منهم
بكورونا .لكن استقرارهم االجتامعي ولقمة
عيشهم عىل املحك بشكل مل يسبق له مثيل،
ما يهدد باجهاض عزميتهم عىل املثابرة يف
معركة مع عدو ال يعرف الرحمة وال الحدود.
منذ شهور واملمرضات واملمرضون يرفعون
الصوت من اجل االلتفات اىل مطالبهم
وشكواهم ،خاصة بعد انهيار قيمة رواتبهم
بانهيار سعر اللرية ،ولجوء العديد من
املستشفيات اىل اقالة وتقليص دواماتهم
وترسيح املئات منهم باسم ضبط موازنات
املستشفيات ،وهو وضع مل يتم تصحيحه
حتى االن ،برغم احتدام املعركة التي تتطلب
استنفارا شامال للكادر التمرييض وطاقاته،
ونفسا طويال مع كورونا.
يف هذه االثناء ،يقبع املئات من املمرضني يف
بيوتهم بال عمل ،او ينتظرون السامح لهم
بالعمل مجددا بدوام كامل ،بينام يرمتي
املواطنون مرىض امام ابواب املستشفيات.
مشهد متناقض يف بلد عقد العزم عىل املواجهة
مع الفريوس فيام "جنوده" يخضعون للترسيح
االجباري بعيدا من جبهات القتال.
يزداد املشهد املؤمل ايالما فيام تشري االرقام اىل
ان املئات من املمرضني غادروا لبنان بالفعل
بحثا عن لقمة عيشهم يف الخارج ،وهي
ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم ،برغم استغاثة
نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان ،لكن احدا
ال يستمع .وبحسب االحصاءات املتوافرة فان
الجسم التمرييض كان يضم نحو  9االف فرد
قبل نهاية العام  ،2019اكن االن اصبح نحو
 %40منهم اما بال عمل او بنصف دوام فيام
معدل راتب املمرض ،املعرض للموت والخطر
كل دقيقة ،يعادل نحو  100دوالر فقط.

يصبح التساؤل مرشوعا عام اذا كانت البالد
يف هكذا ظروف صحية خطرية ،لن تتخذ
ما يلزم من قرارات واجراءات شجاعة ،اوال
متنع هجرة كفاياتها التمريضية يف عز الحرب
الصحية هذه ،وثانيا ،تعزز الجسم التمرييض
بحقوقهم من الحوافز والتقدميات والرواتب
النقاذ حياة مواطنيها.
ال وطن اذا سقط الجسم التمرييض يف لبنان.
بهذه الرصخة توجهت نقيبة املمرضات
واملمرضني الدكتورة مرينا ضومط يف حوارها
مع "االمن العام" ،قارعة ناقوس الخطر من
ان امن املمرضني اقتصاديا واجتامعيا مهدد
بشكل مل يسبق له مثيل ما مل يتم تدارك ذلك
االن.

■ قلت يف ايار  2020ان "التمريض يف خطر
وصحة الناس ستصبح يف خطر .اشهد اين
حذرت" .هل ما زلت عند هذا التحذير؟
□ االيام اظهرت ان كالمي كان يف محله.
ليست املشكلة الوحيدة ان االرسة يف
املستشفيات غري متوافرة .التمريض هو
الذي يف خطر .مل يتنبهوا اىل التحذير الذي
اطلقته مرارا .اجدد تحذيري االن من الوضع
الذي سنصل اليه اذا مل يهتموا باملمرضني
واملمرضات ويقدموا لهم ما يستحقونه يف
مقابل تعبهم ومخاطرتهم بارواحهم .اعطوا
املمرضني محفزات ،واال فاننا سنذهب
اىل كارثة ،وسيكون كل الوضع الصحي يف
رسة يف املستشفيات ما مل
خطر .ال قيمة لال ّ
يتوافر العنرص البرشي املتمثل باملمرضني
واملمرضات .اطلقت هذا التحذير منذ عرشة
شهور ،واعيد االن التحذير مام سيحصل
خالل العام  .2021يجب ان تكون نظرتنا
مختلفة .الجسم التمرييض يجب ان يأخذ
مكانه ليؤدي دوره يف ظل قوانني تحميه.

■ طرحتم اخريا اقرتاح وضع خطة استباقية
لصمود العاملني يف القطاع الصحي خاصة
املمرضني واملمرضات؟ ما هي عنارص هذه
الخطة؟
□ اوال يجب املحافظة عىل املمرضني
واملمرضات ،وحاميتهم من خالل بيئة عمل
امنة لهم ،وتوفري املواد الالزمة ،وباعداد
كافية لحامية انفسهم .قرار وزارة العمل
كان واضحا يف التأكيد عىل حقوق الجسم
التمريض .كل ممرض يصاب يجب ان تكون
فرتة الحجر الصحي التي سيخضع لها عىل
حساب املستشفى .لكن هذا ال يحدث عىل
ارض الواقع .فغالبية املستشفيات تغطي نصف
الكلفة وتحسم من رواتب املمرضني التي هي
فعليا ال قيمة لها .كورونا لن يذهب يف العام
 2021بل سيزداد .يجب املحافظة عىل اعداد
املمرضني وتقديم تحفيزات مالية لهم ،وهم
يف صدارة املواجهة .هم كالعسكر يف الحرب،
ونحن عسكر هذه الحرب الصحية .وال اقتصاد
وال حياة وال مدارس وال استمرار للوطن لو انهار
الجسم التمرييض يف الحرب مع كورونا.
■ هل ميكن ان تبادر نقابة املمرضني
واملمرضات اىل وضع تصور لهذه الخطة تقدم
اىل الجهات املعنية للدفع من اجل العمل بها؟
□ قدمنا بالفعل املبادرة  -الخطة اىل مجلس
الدفاع االعىل يف اجتامعه االخري يف منتصف
كانون الثاين املايض .وكان ذلك يف حضور كل
الوزراء واملسؤولني.
■ يف اطار املعركة مع الوباء ،كيف تقيمون
تجربة عالقتكم كنقابة مع املستشفيات التي
طالبتموها بالعمل عىل توظيف وتدريب
املزيد من املمرضني واملمرضات؟
□ العالقة من نقابة اىل نقابة فيها تواصل

■ بحسب احصاءاتكم ،كم بلغ عدد
شهداء القطاع التمرييض حتى االن يف اطار
معركة كورونا؟
□ بلغوا اربعة شهداء حتى االن ،وان شاء
الله ال يزيد عددهم.

نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة مرينا ضومط.

مستمر .لكن عالقة املستشفيات باملمرضني
ليست جيدة خاصة بالنسبة اىل املعاملة
والترصفات التي حصلت بازاء املمرضني.
هناك مستشفيات طردت ممرضني ،وحصل
تالعب بدواماتهم وساعات عملهم وحسمت
من رواتب كثريين منهم تذرعا بثورة ترشين
وتأثرياتها .ناشدناهم ان ال يفعلوا ذلك يف
ظل الجائحة .االن فقط صار هناك طلب
متزايد عىل املمرضني واملمرضات رمبا بسبب
صغوط الناس التي اجربتهم ان يفتحوا ابواب
التوظيف بسبب النقص يف الكادر التمرييض.
يقولون ان ال يوجد عدد كاف .نعم ال يوجد
عدد كاف يف املستشفيات ،لكن يف الوطن
هناك ممرضون وممرضات موجودون .كورونا
باق معنا ،واملعاشات املخصصة للممرضني
قليلة وهذا ما نرفضه .سنحمل املسؤوليات
عن ذلك.
■ ماذا عن عالقتكم بوزارة الصحة؟ هل ميكن
تطويرها؟ هل من مالحظات؟
□ كنا دامئا نطالب ان نكون عىل عالقة اوثق
بوزارة الصحة واجتمعنا مبعايل الوزير مرات
كثرية .لكن التقينا به باجتامع مبارش مرة
واحدة فقط .ادعو ان يكون للتمريض وجود
اكرب يف الوزارة ونتشارك اىل جانبه يف العمل.

هناك  600ممرض
غادروا الوطن
نحن االن كالعسكر
في الحرب

نحن "نطاحش" من اجل ان نجعل للتمريض
مكانته يف اطار عمل الدولة .استفيدوا منهم،
ال طمعا مبراكز او مناصب ،وامنا نعرض
طاقاتنا وقدراتنا داخل وزارة الصحة .التمثيل
التمرييض يف الوزارة مفصيل يف الجانب
االستشاري لوزير الصحة .املمرض دوره مهم
جدا ،من خالل خربته وعلمه حيث ينظر اىل
االنسان ككل.
■ كنتم قد حذرتم قبل شهور ودققتم ناقوس
الخطر من هجرة املمرضني اىل الخارج .كم
هو حجم نزف املغادرين يف جسم الكادر
التمرييض منذ عام حتى االن مع بداية الوباء
وازمة تراجع قيمة اللرية؟

■ كيف ميكن تعزيز حجم كوادر
املمرضني؟ ما هو تصوركم؟ هل تلتقون
مثال مع اقرتاح للدكتور محمد الساحيل
باعطاء املقيمني الفلسطينيني يف لبنان
من املتخرجني من جامعات لبنانية حق
مامرسة مهنة الطب والتمريض استثنائيا
وملرحلة محددة ملواجهة النقص يف الكوادر
الطبية؟
□ املمرضون الفلسطينيون يعملون يف
لبنان .يف كل االحوال قلنا لهم ان يتقدموا
بالتسجيل يف النقابة ،لكن مل يتقدم سوى
 27او  28اس ً
ام .هم ال ينتسبون اىل
النقابة ،لكنهم يسجلون اسامءهم يف سجل
خاص للفلسطينيني العاملني يف التمريض.
الفلسطيني هو الوحيد من غري اللبنانيني
الذي يحق له العمل يف قطاع التمريض يف
لبنان .لكن نحن لدينا ما يكفي من اعداد
املمرضني يف لبنان .هناك حاليا  1200خريج
جديد .استوعبوهم ووظفوهم .يف املقابل،
هناك  %40من ممريض لبنان جالسون يف
بيوتهم بال عمل ،او يعملون بنصف دوام
او ربع دوام ومبعاشات يتم تخفيضها.
املستشفيات ال توظف منهم بدوام كامل
من اجل ان تخفض من نفقاتها .ليس لدينا
مشكلة اعداد ممرضني يف لبنان ،املهم ان
نعرف كيف نستثمرها وكيف نستفيد من
قدراتهم وكفاءاتهم بشكل صحيح .ما زال
يف امكاننا انقاذ الوضع ،اذا ترصفنا بحكمة
ونظرة مستقبلية.
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