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دراسة في األميركية حول أزمة مهنة التمريض في لبنان
َفّز فشٚق ثسث ٙيٍ اندبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد دساعخ يزؼذدح انُٕاز ٙاعزًشد ػذح عُٕاد زٕل
أصيخ اندغى انزًشٚؼ ٙف ٙنجُبٌٔ .قذ قبد ْزِ انذساعخ انذكزٕس فبد٘ اندشدن ٙيغ فشٚق يٍ كهٛخ
انؼهٕو انظسٛخ ف ٙاندبيؼخ ،ثبنزؼبٌٔ يغ كهٛخ سفٛق انسشٚش٘ نهزًشٚغ ،ف ٙاندبيؼخ أٚؼبً.
نغُٕاد ،اْزى طُبع انغٛبعبد ٔيقذّيٕ انؼُبٚخ انظسٛخ ثًغبئم رٕاخٓٓب يُٓخ انزًشٚغ ْٙٔ ،يُٓخ
رظبسع انشرّٔ ،قهّخ انشػٗٔ ،أخٕاء انؼًم انغٛئخَٔ ،قض انًسفّضاد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخٔ ،ػذو
ف ػهٓٛب
انزغبٔ٘ ث ٍٛاندُذسٔ ،انٓدشحٔ ،انزًٓٛشٔ ،انزخطٛط انشد٘ءٔ ،انجشايح األكبدًٛٚخ انز ٙػ ّ
انضئٍ ،قهخ فشص انزقذّو ف ٙانٕظٛفخ.
َٔظشاً إنٗ أٌ أفشاد اندغى انزًشٚؼٚ ٙزُكّجٌٕ  %09يٍ يًٓخ انزٕاطم انًجبشش يغ انًشٚغ ،فئٌ
انُقض ف ٙأػذادْى عزكٌٕ نّ َزبئح ٔخًٛخ ػهٗ رٕفٛش انؼُبٚخ انظسٛخ نًسزبخٓٛب ٔعٛشّكم خطشًا
ػهٗ َدبذ ػًهٛخ انؼُبٚخ انظسٛخ ثشيّزٓب.
ٔقذ ٔثّقذ انذساعخ َزبئح خهظذ إنٓٛب زٕل ػذح َٕاز ٙرزؼهق ثؤصيخ اندغى انزًشٚؼ .ٙفف ٙانفشع
انًزؼهق ثٓدشح أفشاد اندغى انزًشٚؼ ،ٙخبء أٌ ٔازذًا يٍ كم خًغخ يًشػٔ ٍٛيًشػبد يٍ نجُبٌ
ٔيٍ زًهخ انجكبنٕسٕٚط  ُٕ٘ٚانٓدشح خالل عُز ٍٛيٍ رخشخّٔ .األعجبة انشئٛغٛخ نهٓدشح رشًم
رفؼٛم انؼًم ثذٔاو يغزقش ػٕع انؼًم ثذٔاو ٚزغّٛش ثبعزًشاسٔ ،انشغجخ ف ٙانؼًم ثؼتء أخف،
ٔانٓشٔة يٍ انُقض ف ٙػذد انًٕظفٔ ٍٛانز٘ ٚفشع ػجئًب أكجش ػهٗ انًٕظف ٍٛانًزٕاخذٔ ،ٍٚثٛئخ
انؼًم انغٛئخٔ .انغجت انشئٛغ ٙنٓدشح انًًشػ ْٕ ٍٛعؼٓٛى ٔساء رقذّيٓى انًُٓ.ٙ
ٔأظٓشد دساعخ أُخشٚذ ف 90 ٙيغزشفٗ ٔاعزُفز ٙخالنٓب  3871يًشػبً أٌ  %98.6يُٓى ٌُٕٔٚ
رشك ػًهٓى انشأٍْ ،أٌ  %18.6يُٓى  ٌُٕٔٚيغبدسح انجالدٔ ،أٌ  %91.1يُٓى  ٌُٕٔٚيغبدسح
انًغزشفٗٔ ،أٌ  %19يًٍ  ٌُٕٔٚانًغبدسح عٛزشكٌٕ انًُٓخٔ .أظٓشد انذساعخ أٚؼبً أٌ أفشاد
ٗ ثبنشٔارت ٔانًُبفغٔ ،ثبنزٕافق ث ٍٛانؼبئهخ ٔانؼًمٔ ،ثبنفشص
اندغى انزًشٚؼْ ٙى األقم سػ ً
انًُٓٛخٔ .نٕزظ أٌ َغجخ انشػٗ يشرجطخ ثٕػٕذ ثبنشغجخ انًزضاٚذح ثبنًغبدسحٔ .اػزُجش خٕ انؼًم

انًُسجط ٔثبألخض ظشٔف انؼًم ٔانذػى انزُظ ًٙٛانُبقض ٔانسبخخ إنٗ انزطٕس انًُٓ ٙيٍ أكجش
انزسذّٚبد انزٕٚ ٙاخٓٓب أفشاد انٓٛئخ انزًشٚؼٛخ.
ٔػذّد يذساء  89يغزشفٗ أعجبثبً رذفغ انًًشّػ ٍٛإنٗ انشغجخ ثزشك ػًهٓىٔ ،أًْٓب انشٔارت
انًُخفؼخَٕٔ ،ثبد انؼًم انطٕٚهخٔ ،عبػبد انؼًم انًكثّفخ ثبنًقبسَخ يغ فشص أفؼم ف ٙانخبسج.
كًب ركشٔا أٌ انضٔاج ْٕ أزذ األعجبة إر رزشك انًًشػخ انؼًم نالْزًبو ثؤطفبنٓبٔ .رُكش أٌ انًذح
انًؼٕٓدح نهجقبء ف ٙانٕظٛفخ ْ ٙيٍ عُخ إنٗ ثالس عُٕادٔ .اقزشذ انًذساء اػزًبد اعزشارٛدٛبد
خذٚذح يثم صٚبدح األخٕسٔ ،اَشبء ثشايح رطٕٚش يُٓٔ ،ٙإػطبء يسفّضاد ٔيكبفآد يبنٛخٔ ،اػزًبد
دٔاو زؼٕس يشٌ ،القُبع أفشاد اندغى انزًشٚؼ ٙثبنجقبء.
ٔأظٓشد دساعخ أُخشٚذ ػهٗ انًًشّػٔ ٍٛانًًشّػبد ف ٙيُبطق سٚفٛخ يسشٔيخ ف ٙنجُبٌ (فٙ
انشًبل ٔانجقبع ٔاندُٕة) أٌ أكثش يٍ رغؼ ٍٛثبنًئخ يٍ ْؤالءٔ ،خبطخ انؼبيه ٍٛف ٙيُشبءاد انؼُبٚخ
انظسٛخ األٔنٛخٚ ،سًهٌٕ شٓبداد رقُٛخ غٛش خبيؼٛخٔ ،أٌ خًغ ٍٛثبنًئخ يُٓى نذٓٚى أقم يٍ خًظ
عُٕاد يٍ انخجشح انزًشٚؼٛخٔ ،أٌ  %16.3فقط يٍ انًًشّػ ٍٛانز ٍٚعئهٕأ ،ػذدْى ٌُٕٔٚ ،768
انؼًم ف ٙيُبطق يسشٔيخٔ .قبل  %19.7فقط أَٓى نكبَٕا اخزبسٔا يُٓخ انزًشٚغ يدذدًا نٕ قّٛغ
نٓى ثذء يغٛشرٓى انًُٓٛخ يشح أخشٖ.
ٔرُجّّ انذساعخ أٌ اندغى انزًشٚؼ ْٕ ٙسكٛضح انؼُبٚخ انظسٛخ ف ٙنجُبٌٔ .رشٛش اثجبربد دايغخ انٗ
انسبخخ انٗ ػًم فٕس٘ نًؼبندخ أصيخ اندغى انزًشٚؼٔ ٙأٌ ْزا ْٕ انٕقذ انًُبعت نهًطبنجخ
ثغٛبعبد يجُٛخ ػهٗ انجشاْ ٍٛنزسغ ٍٛثٛئخ انؼًم نهًًشّػَٔ ٍٛظبو انؼُبٚخ انظسٛخ ثشكم ػبو.
جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً بٍسًت فً العبم ً 6611جعحود النظبم الحعلٍوً األهٍسكً اللٍبسالً
للحعلٍن العبلً كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبً .الدبهعة ىً خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،
جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن أكثس هن  600أعضبء ًخسوبً طالبٍبً هن حٌالً  8000طبلب ًطبلبة .جقدّم
الدبهعة حبلٍبً هب ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌسً ،الوبخٍسحسً ،الدكحٌزاهً ،الدكحٌزاه
فً الطب .كوب جٌفّس جعلٍوبً طبٍبً ًجدزٌببً فً هسكزىب الطبً الري ٌضن هسحشفىً فٍو  024سسٌساً.
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