رائدة
أحب
ومن بني كل املناصب والدراسات واإلجنازات ،يبقى قانون التمريض ّ
اإلجنازات على قلبها وإجناز حياتها كما تقول ،ألنه انتزع حقوق املمرضات
واملمرّضني وأعاد إليهما املكانة اإلجتماعية التي يستحقّ انها.

الدكتورة أمل منصور «أ ّم املشاريع»
في القانون والتعليم واإلدارة
رائدة من روّاد الصحّ ة العامّ ة في لبنان ،دخلت ميدانها باكرا جدا من
بوّابة الصليب األحمر ثمّ التمريض ،ابنة طبيب وشقيقة سياسي،
زوجة وأ ّم لولدين ،وجدّ ة ألحفاد هم «أجمل ما في الدنيا» .ال تعرف
التعب وال يوقفها عن العمل أيّ طارئ أو ظرف .حياتها حتمل عنوان
التحدّ ي ولقبها «أ ّم املشاريع» ...إنّها العميدة السابقة لكليّة الصحّ ة
في جامعة احلكمة الدكتورة أمل منصورصاحبة املسيرة الضاجة
باإلجنازات والنجاحات من اجلامعة اللبنانية ووزارة الصحة إلى جامعات
فرنسا ،ومن كلّية التمريض وقوانني املهنة إلى برامج العناية الصحّ يّة
في الشارع حيث النقص واحلاجة.
ولدت الدكتورة أمل منصور
في رأس بعلبك عام ،1946
تزوّجت باكرا جدا وهي لم
تكمل بعد عامها الثامن
عشر .حازت على شهادة
الباكالوريا بعد الزواج وفازت
بجائزة الصليب األحمر بعد
تفوقها في دورة تدريبية على
اإلسعاف شاركت فيها بعد
صف البريفيه .ومن شغفها
بالدراسة والعلم قررت أن
تكمل علومها وتتخصص
بالتمريض ،وهذا الشغف
ليس غريبا على ابنة طبيب
تعرفت وتربّت على معنى
الدكتورة امل منصور في مكتبها
رسالة الطب والعمل في
ميدان الصحة بشكل عام .القرار لم يكن سهال ،واملعارضات كثيرة،
فهي زوجة وأ ّم لطفل لم يتجاوز عمره ال 7أشهر .ولكن والدها وقف
إلى جانبها في هذا التحدّ ي وقال :يقبل من يقبل ويرفض من يرفض،
نحنا بدنا نتعلّم ...وهكذا كان ،ودخلت أمل منصورمدرسة التمريض
الطب الفرنسيّة في بيروت ،وفي سنة التخرّج أجنبت
ّ
التابعة لك ّليّة
ابنتها بوالدة قبل أوانها ،كي ال تتغيّب عن امتحانات آخر السنة ...ومرّة
جديدة ،تفوّقت وحلّت األولى بني زمالئها وتخرّجت بجائزة شرف من
الط ّب الفرنسيّة .وبعد تخرّجها مباشرة ،طلب منها وضع خطط
ك ّليّة ّ
للنهوض مبستشفى بيروت احلكومي (الكرنتينا) في حتدّ جديد خاضته
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ليصبح بعدها املستشفى ثاني أهمّ مستشفى بعد «أوتيل ديو» .وفي
العام  1974طلب منها التعاقد مع وزارة الصحة ،حيث متّ تعيينها في
مديرية العناية الط ّبيّة .خالل فترة احلرب أكملت علومها وتخصصت
في علم اإلجتماع وإدارة املستشفيات ،قبل أن تنتقل من مديريّة العناية
الص ّحة إلى مصلحة املوارد البشرية ،حيث بدأت
الصحية في وزارة ّ
ّ
معركتها إلنشاء قانون ملمارسة مهنة التمريض ،وخلق نقابة متريض،
ولكنّ املشروع كان دوما يصل إلى مجلس النوّاب ويتمّ ردّه إلى أن أبصر
النور على عهد الوزير سليمان فرجنية ،وهذا القانون تصفه منصور
بأنّه إجناز حياتها كونه يعيد إلى املمرّض واملمرّضة حقوقهما ويقونن
واجباتهما ومينحهما املكانة التي يحتاجان إليها .أمّ ا اإلجنازات األخرى
فكثيرة ومتنوعة ،بينها برنامج الرعاية الصحية األوليّة الذي شمل
 12قضاء لبنانيا متّ فيها خلق شبكة خدمات صحية وبرامج تدريب
في البلدات والقرى ،وحتوّل البرنامج إلى مركز للرعاية الصحيّة األو ّليّة
ويتوسع إلى مناطق
ّ
في وزارة الصحة برئاسة الدكتورة منصور ليكبر
لبنانية أخرى...
مشاريع عديدة عملت وتعمل عليها باإلضافة إلى ممارسة التعليم
واإلشراف على األطروحات في اجلامعة اللبنانيّة وتولّي عمادة كلية
الص ّحة في جامعة احلكمة ،وحيثما حلّت كانت تزرع جديدا فتحصد
ّ
جناحات لها وللمكان الذي تنتسب إليه سواء كان ك ّليّة في جامعة أو
صحيّة حتت عنوان واحد :التطوير
منصبا أو برنامجا في دائرة ّ

مسيرة حافلة
مسيرتها حافلة بالدراسات واملناصب واإلجنازات منها:
 حائزة على دكتوراه دولة (عام  ،)1998ودبلوم دراسات معمّ قة ()1996في الصحة العامة من جامعة بوردو الفرنسية.
 دبلوم دراسات معمّ قة في علوم التمريض ( )1994وجدارة في إدارةمؤسسات العناية الصحية ( )1987من جامعة القديس يوسف في
بيروت.
 إجازة في علم اإلجتماع (.)1974الطب الفرنسيّة في بيروت (.)1970
ّ
 إجازة في علوم التمريض من ك ّليّةلها مشاركات فاعلة في عدد من املؤمترات واحللقات الدراسية وورش
العمل مح ّليّا وعامليّا حول التمريض وإعادة التأهيل وبلورة استراتيجيات
الصحيّة
ّ
الصحة اإلجنابيّة ،العناية
ّ
صحة الطفل،
الصحيّةّ ،
ّ
العناية
املنظمات غير احلكوميّة ،تصنيف اجلودة للمستشفيات،
األوليّة ،تطوير ّ

طموحات وآراء في السياسة

مع وزير الصحة العامة السابق الدكتور محمد جواد خليفة

معدّ ل انتشار مرض سرطان عنق الرحم لدى احلوامل ،الوضع اإلجتماعي
والقانوني للممرّضني واملمرّضات في لبنان...
خبراتها املهنية عديدة ،منها:
 إدارة مستشفى بيروت احلكومي ()1977-1970الصحة ()1987-1980
ّ
 مديرة مركز التنمية ملوظفيالصحة ()1994-1987
ّ
الصحة األوليّة في وزارة
ّ
 رئيسة مديريّةالصحة.
ّ
الصحة املدرسيّة واأل ّم والطفل في وزارة
ّ
 مديرة دائرةالصحة العامّ ة في اجلامعة اللبنانيّة
ّ
 مديرة برنامج اجلدارة في ك ّليّة(منذ العام )1997
الصحة العامّ ة ()2013-2000
ّ
 أستاذة محاضرة في مديرة البرنامج الوطني لتطوير املوارد البشريّة ()2010-2000الصحة ()2012-2010
ّ
 مستشارة وزيرالصحة في جامعة احلكمة (عام )2010
ّ
 عميدة ك ّليّةصحيّة بينها:
والدكتورة منصور عضو في عدة جلان وبرامج ّ
 عضو في اللجنة الوطنيّة إلعادة التأهيل عضو في برنامج مكافحة السرطانالصحة في جامعة الدول العربيّة
ّ
 مستشارة للجنةولها عدّ ة كتب ودراسات ومنشورات ومحاضرات ،نذكر منها:
 دليل العاملني في برامج العناية األوّليّة بالتعاون مع األمم املتّحدة(عام )1999
الصحيّة األوّليّة ()1992
ّ
 دليل املراقبني في قطاع العناية احلضانات في لبنان ()1998 مكانة املمرّضة واملمرّض في النظام الصحي اللبناني مرجع حول معايير اجلودة في العناية الصحية أسس إنشاء وحدة تطوير مستدام للممرّضات واملمرّضني ()2002 دراسة حول برنامج علوم التمريض :أهداف ومحتوى لسنواتالتخصص األربع
ّ
 اإلشراف على أكثر من مئة أطروحة للجدارة والدكتوراه في القطاعالصحي منذ العام ... 2000
ّ

صحيّة
أمّ ا عن النشاطات احلاليّة ،فهي تعمل اآلن في مكتب دراسات ّ
الصحة
ّ
خلقه ابنها الطبيب ،ومسؤولة عن برنامج مشترك بني وزارة
واجلامعة اللبنانيّة حول تطوير قدرات العاملني في التمريض في
املستشفيات احلكوميّة.
الص ّحي في لبنان ذو مستوى عال
ترى الدكتورة منصور أ ّن القطاع ّ
من اجلودة ،ولكن يشوبه بعض اإلهمال في أمكنة ما ،وبخاصة أ ّن
نسبة إشغال األسرّة في املستشفيات أصبحت جدّ مرتفعة ،مع
وجود مليوني سوري على األراضي اللبنانيّة يحتاجون إلى اإلستشفاء
وإشغال األسرّة .هذا باإلضافة إلى أ ّن اجلسم الطبي ممتاز من أطبّاء
وممرّضني ،ولكن التمريض يعاني من مشكلة على مستوى التعليم
مع غياب وحدة املعايير التعليميّة والتباين في مستوياتها ،وغياب
ما يسمّ ى مدرسة الكوادر الضروريّة للحفاظ على مستوى جيّد من
الكوادر اجلديرة مبمارسة مهنة التعليم ،أ ّن من ميارس التعليم في ميدان
الصحة يجب أن يكون حائزا على دكتوراه «وهذا يجب أن ينطبق على
ّ
الطبية...وإالّ ما بتظبط».
كلّ املهن ّ
صحي بالتعاون
تطمح الدكتورة منصور بعد إلى تنفيذ مشروع تأهيل ّ
مع البلديّات ،يقوم على الشراكة مع البلديات وتبنّيها مثال املستوصفات
في نطاقها ومشاريع اخلدمات من إدارة النفايات إلى خدمات الرعاية
بالترشح لرئاسة
ّ
الصحيّة الألوليّة وغيرها ...وعلى هذا األساس فكّ رت
بلديّة رأس بعلبك ،لتنفيذ هذا املشروع من خالل إنشاء احتاد بلديّات
في منطقة البقاع الشمالي ،ولكنّها عدلت عن اخلطوة يومها،
الترشح ما زال واردا كونها تهوى السياسة وتتابعها ،وال متانع
ّ
ولكنّ
الصحيّة التي تراها
ّ
أن تنخرط في مجالها لتنفيذ املشاريع اإلنسانية
ضروريّة ،ولكن شقيقها الوزير السابق ألبير منصور قد سبقها إلى

خالل محاضرة في البقاع الغربي مع وزير الصحة السابق وأيل ابو فاعور
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رائدة
في مقتبل العمر ،قرّرت «وضع نقطة على السطر ،والتفكير أوّال في
ما تريده هي ال ما يريده اآلخرون أل ّن احلياة قصيرة» ،وهكذا استمرّت
ووصلت.
في أوقات الفراغ تهوى مجالسة األحفاد «أجمل ما في الدنيا» ،وتهوى
قراءة الكتب والصحف السياسية ،تعشق السينما وتشاهد كلّ جديد
سينمائي ،متارس هواية الطبخ وإعداد السفرة املميّزة ،كما أنّها تهوى
السنة.
السفر وتسافر من مرّتني إلى ثالث مرّات في ّ
سعيدة في ما وصلت إليه ،وتفرح مبا تقرؤه في عيون أوالدها وأحفادها
وأفراد عائلتها من فخر واعتزاز بها وبإجنازاتها ،وهذا ما يجعلها مؤمنة
بأ ّن قمّ ة الرسالة في هذه احلياة هي في أن يتأكّ د اإلنسان أنّه لم يعش
في هذه الدنيا على الهامش ،بل «ترك أثرا في مكان ما»...

هذا امليدان وال ضرورة ألن
يكون هناك سياسيان
في العائلة الواحدة ،ولو
لــم يكن األمــر كذلك
النخرطت بالتأكيد في
مجال السيّاسة ،هي
التي يلقّ بونها ب «أ ّم
املشاريع» أل ّن «رأسها
دائم التفكير في ابتكار
احللول للمشاكل وتطوير
ما يحتاج إلى تطوير»...
حائزة على عدة جوائز
تكرمي ،أهمها من منظمة
الصحة العامليّة ووزارة
ّ
في اليوم العاملي للتمريض
الصحة ونقابة التمريض.
ّ
موضوعيّة جدّ ا في النظرة إلى األمور ،طبيعتها متفائلة دائما ،ولكن في
ما يتعلّق مبستقبل لبنان  ،ال ترى حلوال قريبة أل ّن التغيير املطلوب غير
«يفصل»
ّ
موجود بعد ،بدليل ما يعمل عليه السياسيون اليوم مثال ،إذ
كلّ واحد قانونا انتخابيّا على قياسه...
حتجم املرأة ،كما أ ّن القوانني
ال تؤيّد الكوتا النسائية في السياسة ،ألنها ّ
في لبنان ما زالت مجحفة في حقّ ها ،باإلضافة إلى إجحاف اجملتمع
والتفاوت املناطقي البيئي والطائفي في النظرة إلى املرأة وحقوقها.
ما وصلت إليه في حياتها لم يكن سهال ،كانت مضطرّة إلى خوض
«حروب» مع كلّ من حولها ومع ظروفها عند كلّ مفترق طرق في مع املونسنيور مرهج
مجال العلم والعمل ،ولكنّها وبعد جناتها من عارض صحي وهي بعد

الرا سعد مراد

متفرقات

حتذير مرضى قصور او فشل عضلة القلب من تناول بعض االدوية واالغذية
اوصت اجلمعية األمريكية للقلب مؤخرا مرضى قصور أو فشل عضلة والزجنبيل ،إذا ثبت أنها تُضعف القلب ،مشددة على ضرورة أن يدقق
القلب بعدم تناول بعض األدوية واألغذية ألنها تُضعف قلبهم ولها األطباء النظر فى حمية املرضى وأدويتهم لضمان عدم تناولهم أى مواد
من شأنها أن تعرض صحتهم للخطر.
تأثيرات صحية خطيرة عليهم.
وأشار التقرير إلى أن األدوية املسكنة التى تنتمى جملموعة مضادات
االلتهاب غير اإلستيرويدية مثل عقار اإليبوبروفني ،وكذلك أدوية البرد ويعد قصور القلب من األمراض اخلطيرة التى تصيب عشرات ماليني
واألنفلونزا احملتوية على اإليبوبروفني ،وعالجات عسر الهضم تعرض املرضى حول العالم ،حيث يصيب املرض عضلة القلب بالضعف
مرضى قصور القلب لإلصابة بآالم البطن واإلسهال وفقدان الشهية ويجعلها غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة عبر اجلسم ،وهو ما يصيب
واحلمى وفقدان الوزن ،كما ترفع فرص احتجازهم باملستشفيات ألنها الشخص بتعب شديد وتورم الساقني وضيق التنفس ،وغالبا ما يتعرض
الشخص لهذه احلالة عقب اإلصابة بأزمة قلبية أو السكتة الدماغية.
تتسبب فى احتباس كميات كبيرة من املياه واألمالح بجسمهم.
وأوصى الباحثون مرضى قصور القلب بوزن أنفسهم كل يوم ومتابعة
كما حذرت اجلمعية األمريكية التى تتمتع بشهرة عاملية كبيرة مرضى أجسامهم واستشارة الطبيب فورا حال مالحظة حدوث أى تغيير يطرأ
قصور القلب من تناول الشاى األخضر وعصير اجلريب فروت والعرقسوس على جسمهم.
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