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 الممرضات نقابة نّظمتھ الذي التمریضیة القدرات بناء برنامج من األولى المرحلة إختتام بمناسبة

 على یعملون ة/ممرض 156 تخریج حفل أقیم العامة، الصحة وزارة مع بالتعاون لبنان في والممرضین
 المھن دائرة رئیس جبق جمیل الدكتور العامة الصحة وزیر معالي ممثل حضره المرضى مع مباشر تماس

 نھاد. د السابقة والنقیبة ضومط عبدهللا أبي میرنا. د النقیبة جانب الى رومانوس أنطوان األستاذ الصحیة
 .البرنامج في المعنیین من وحشد ریشا، نتالي السیدة النقابة ومدیرة ضومط، یزبك

 شریك كانت فالوزارة العامة الصحة وزیر معالي ممثل بحضور فیھا رّحبت بكلمة الحفل النقیبة استھلّت
 بھدف النقابة واستراتیجیة عمل خطة ضمن من السابقون النقباء فكرتھ أعدّ  الذي البرنامج إطالق في حقیقي

 جمیع النقیبة وشكرت. اآلمنة التمریضیة والممارسة والجودة الكفاءة وضمان الطبیة األخطاء من الحدّ 
 ونتائجھ المشروع أھمیة على یدلّ  جدیاً  وعمالً  ممیزاً  التزاماً  أبدوا الذین المستشفیات كافة من المشاركین

 .التمریضي القطاع على

 التدریب برنامج من الثانیة المرحلة أنّ  الھاشم نضال اآلنسة النقابة في البرامج منّسقة أعلنت جھتھا، من
 زمالئھم لتدریب النقابة، إشراف وتحت التمریض، مدراء مع بالتنسیق المشاركون یعّدھا خّطة وفق ستبدأ



 أسالیب أحدث على عملیة وتدریبات نظریة محاضرات شملت األولى المرحلة أنّ  وأّكدت. المستشفیات في
 وجود أنّ  الى وأشارت. ومتنّوعة متعّددة صحیة بمواضیع مرتبطة وكانت السریري الفحص واستراتیجیات

 .والنقابة المشاركین بین ممیزة مھنیة روابط خلق قد اللبنانیة المناطق مختلف في البرنامج وتنفیذھا النقابة

 الرامیة وجھودھا النقابة بعمل فیھا نّوه كلمة رومانوس أنطوان األستاذ العامة الصحة وزیر ممثل ألقى ثمّ 
 وانعكاسھا الصحي القطاع في المھنة ألھمیة نظراً  العاملین وتدریب التمریضیة العنایة جودة تحسین الى

 وفق التدریبیة والبرامج المعاییر توحید الى الحاجة وجدت ھنا، ومن. والمجتمع اإلنسان صحة على
 الصحة وزارة دعم النھایة في وأّكد. المطلوبة األھداف لتحقیق ومستمرّ  دوري وبشكل المھنة متطلّبات

 .التمریضیة الخدمات جودة ضمان الى یھدف مشروع وألي المشروع لھذا الكامل

 .للمشاركین وشھادات للمدّربین وتقدیر شكر دروع بتوزیع الحفل واختتم
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