رائدة

املساهمة األكبر في إعالن «التخفيف من األلم» حقا من حقوق اإلنسان

الدكتورة هدى هاير «مواطنة عاملية»
رفعت رسالة التمريض الى أعلى املستويات

إ ّن رسالة التمريض هي من أكثر املهن صعوبة في العالم ،تتطلّب
جهودا خاصة وقدرة مميّزة على التفاني واخلدمة.
في لبنان  ،ممرضون أفنوا حياتهم في هذا احلقل خدمة اإلنسان ،بينهم
من جتاوزوا حدود ممارسة املهنة الى «عيشها» بكلّ تفاصيلها ،حتى
باتوا ال يعرفون العيش خارجها .فبرعوا وبرزوا ورفعوا رسالتهم الى أرقى
املستويات العاملية.
الدكتورة هدى أبو سعد هاير رئيسة كلية احلريري للتمريض في اجلامعة
األميركية في بيروت ،رائدة بني هؤالء ،بدأت رسالتها من «محيط» سرير
املريض في املستشفى ،لتعبّر بها «احمليطات» في ما بعد ،وحتلّق الى
الواليات املتحدة وأوروبا ،حيث تعلّمت كثيرا وعلّمت أكثر ...لتزرع حيث
حطت في بلدان العالم ،خبرات وإجنازات مضيئة في مختلف حقول
ّ
التمريض ،من العناية والتعليم واإلدارة ،وصوال الى الدراسات واألبحاث
ووضع السياسات الصحية ،فرفعت اسم لبنان ورسالة التمريض الى
أعلى املستويات.
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ولدت الدكتورة هدى أبو سعد هاير في لبنان ،وهي متزوجة وأ ّم لولدين
وجدّ ة لولدين أيضا .ولكنها في املقابل مواطنة «عاملية» بامتياز .فقد
تلقت علومها في كل من لبنان والواليات املتحدة ،وتوّلت مناصب عديدة
ورائدة في كال البلدين ،باإلضافة الى فرنسا ،بريطانيا ،هولندا ،حيث
وضعت بسرعة قياسية ،علوم التمريض في جامعة ماستريخت ،على
اخلارطة األوروبية .وحتت إدارتها املثالية ،ارتقت كلية احلريري للتمريض
في اجلامعة األميركية في بيروت الى العاملية من خالل خطط دعم
رافقت احتفاالت الذكرى املئوية للكلية ،التي متيزت مبشاركة دولية
ومتكنت من تأمني دعم كبير لها .البصمات املضيئة للدكتورة هاير بارزة
كذلك في أكثر من مجال في حقل التمريض ،من وضع السياسات
اجلديدة وتطوير اإلدارة ،الى األبحاث واملنح والبرامج الدراسية وغيرها.
وهذه البصمات جعلتها أول رئيسة لكلية للعلوم التمريضية خارج
الواليات املتحدة ،تفوز بتفويض واعتراف من «اللجنة اجلامعية للعلوم
التمريضية» .بإرادة ثابتة وعمل دؤوب ،أطلقت برنامج شهادة اجلدارة في
العلوم التمريضية في كل من هولندا ولبنان ،مركزة على تدريب ممرضني
وممرضات خلدمة األشخاص واجملتمعات ،كما أسست مركز أبحاث في
العلوم التمريضية وبرنامج دكتوراه في علم التمريض في هولندا ،الذي
مازال قيد التأسيس في لبنان...
في سبعينيات القرن املاضي ،فازت الدكتورة هاير مبنحة لدراسة
التمريض في اجلامعة األميركية في بيروت ،فعشقت املهنة ألنها جتمع
بني العلم واإلهتمام باإلنسان ،فاملمرض في نظرها هو مساو للطبيب
في قطاع الصحة العامة ،فهو يعمل قرب سرير املريض في مؤسسات
العناية على أنواعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وفي أكثر من
اختصاص :اإلهتمام باملريض ،اإلدارة التمريضية ،التعليم ،األبحاث...
تصب نحو هدف واحد :اخلدمة العامة.
ّ
وغيرها من اإلختصاصات التي

الطلب على التمريض
تعتبر الدكتورة هاير أن مهنة التمريض تشهد تطورا كبيرا في لبنان،
ونقابة املمرضني التي تأسست في العام  2002خير دليل على ذلك،
باإلضافة الى خطوات أخرى مهمة ،مثل قانون ممارسة التمريض
الذي مييز بني أدوار كل من املمرض احملترف واملمرض املساعد واملمرض
املتخصص ...هذا القانون الذي ينتظر مصادقة مجلس النواب يشكّ ل
تطورا مهما ملمارسة مهنة التمريض ويرفعها الى مستويات أعلى .أما

«كلية احلريري للعلوم التمريضية في اجلامعة األميركية» في بيروت
التي احتفلت العام املاضي بالذكري العاشرة بعد املئة لتأسيسها،
فتواصل العمل على تطوير املهنة ،من خالل برامج تعليمية مميزة ،بينها
اإلعداد إلطالق دكتوراه في العلوم التمريضية قريبا.
وتؤكد الدكتورة هاير أ ّن املمرضني في لبنان مطلوبون في املؤسسات
الصحية في اخلارج ،بسبب كفاءتهم العالية ،ولذلك من الضروري أن
تقوم املؤسسات الصحية في لبنان بتأمني حوافز جديدة لهم للحد من
انتقالهم للعمل في اخلارج.

مناصب وجوائز
وانطالقا من خبرتها الواسعة ،ومساهماتها الفعالة في حقل الصحة
في لبنان واخلارج ،فقد متّ نشر أبحاثها في عدد من الصحف واجملالت
اللبنانية والعاملية املتخصصة ،وبخاصة في مجال تخفيف األلم
والعناية امللطفة لدى األطفال وكبار السنّ  ،واملصابني باألمراض املزمنة
كمرضى السرطان .وهي تعمل اآلن على دراسة حول العناية امللطفة
لألكبر سنّا.
هذه األبحاث وبينها كتابان ،قد جتاوز عددها  300مطبوعة ،وقد تركت
أثرا واضحا على نوعية اخلدمات الصحية بدءا من أوروبا وصوال الى
لبنان ،وجعلت مجال إدارة األلم والعناية امللطفة في صلب أولويات
اخلدمات الصحية في القطاعني الرسمي واخلاص .والدكتورة هاير
هي اآلن نائبة رئيس «اللجنة الوطنية للتخفيف من األلم والعناية
امللطفة» والباحثة األساسية الرائدة في هذا اجملال .ومن منصبها في
رئاسة «التجمع اللبناني لدراسات األلم» العضو في «اجلمعية الدولية
لدراسات األلم» ،كان لها الفضل األكبر في إعالن التخفيف من األلم
حقا عامليا من حقوق اإلنسان .وعمليا ،قدمت الدكتورة هاير دروسا
خاصة حول تخفيف الأللم والعناية امللطفة ،كما أعدت برنامجا خاصا
حول العناية امللطفة والعناية باملشرفني على املوت ،أفضى الى إعطاء
شهادات بهذا اإلختصاص الى  130عامال متخصصا في اجملال الصحي

في تشرين األول املاضي.
وبناء على هذه اإلسهامات واإلجنــازات ،حصلت الدكتورة هاير على
العديد من جوائز التكرمي والتقدير ،أهمها:
 جائزة التميّز العامليّة للممرضة الباحثة من جمعيّة Sigma Theta Tau Honorللتمريض عام 2016
International Nurse Researcher Hall of Fame Award by Sigma
Theta Tau Honor Society of Nursing
 جائزة الشرف الفخرية للتمايز في التعليم واخلدمة من «اجلمعيةالدولية لدراسات األلــم» Honorary award for distinguished
scholarship and service by the International Association for the
 Study of Painعام 2016
 جائزتا متيّز في البحوث العلمية والتعليم اجلامعي من «اجلمعيةالعلمية لكليات التمريض العربية»
Excellence award for distinguished Faculty member and
researcher & Excellence award for distinguished academic
institution from the Scientific Society of Arab Nursing Faculties
عام 2014
 جائزة إجناز العمر من «صندوق ماك ميالن لدعم أبحاث السرطانوالعناية امللطفة»
Life Time Achievement Award by McMillan Cancer Support Fund
في لندن عام 2010
 جائزة اإلجناز العالي من «جمعية قدامى اجلامعة األميركية» فيبيروت فرع التمريض High Achievement Award by the AUB Alumni
 Association, Nurse Chapterعام 2010
ومن املناصب التي شغلتها إضافة الى رئاسة كلية احلريري للعلوم
التمريضية في اجلامعة األميركية في بيروت:
 العضوية الدولية في «األكادميية األميركية للتمريض»Elected International Fellow by the American Academy of Nursing
2010
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رائدة

عضو مؤسس في «األكادميية األوروبية لعلوم التمريض»Fellow and founding member of the European Academy of
 Nursing Scienceمنذ العام 1998

املطلوب أكثر
تعتبر الدكتورة هاير ،أ ّن قطاع اخلدمات الصحية في لبنان ،هو من األبرز
واألجنح عامليا ،في ما يتعلق بتوفر اخلدمات ووصولها الى من يحتاجها
 ،وبخاصة في املدن الكبرى .أما بالنسبة الى البلدات النائية أو قرى
األطراف ،فإ ّن األوضاع تبقى دون املستوى املقبول ،وحتتاج الى املزيد من
الدعم من قبل الدولة .وتأسف لكون غالبية املوازنة الصحية مخصصة
لقطاع الرعاية العالجية ،فيما تلقى الوقاية والرعاية اجملتمعية اهتماما
ضئيال جدا .واملطلوب تغيير هذا الواقع في أقرب وقت والتركيز على إيالء
االهتمام الكافي للرعاية الصحية األولية وإنشاء مراكز متخصصة
لتحضير قوى عاملة في هذا القطاع ،وتدريب ممرضني متخصصني
بخدمات العناية املنزلية للمسنني واملصابني باألمراض املزمنة وذوي
اإلحتياجات املعرفية اخلاصة.
ووعن تعريفها لدور املمرض بشكل عام ،تشير الدكتورة هاير الى أن
املمرض بدأ يضطلع بأدوار جديدة ومسؤوليات أكبر يوما بعد يوم ،رغم
أ ّن اإلهتمام باملريض يبقى أولى أولوياته .فاملمرض اليوم بات يلعب دورا
أساسيا في تعزيز الصحة وأنشطة الوقاية من األمراض ،الى جانب
العمل مع الطبيب في تقدمي الرعاية الى من يحتاجها في املراكز
املتخصصة ،أو تأمني العناية اخلاصة في املنازل الى املرضى أو املشرفني
على املوت .ومن أهم ّأدوار املمرض ،املشاركة في وضع السياسات
الصحية السليمة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية،
واملساهمة في األبحاث والدراسات املتعلقة بالصحة .وعن أهمية
اإلدوار املتعددة للممرض ،تؤكد أ ّن مهنة التمريض هي من أهمّ املهن
في العالم ،وتلفت في هذا اإلطار الى أ ّن استطالعات معهد «غالوب»
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في الواليات املتحدة اعتبرت هذه املهنة األشرف واألكثر أخالقية من
محط احترام وثقة ،فاملمرض هو
ّ
كل املهن األخرى .فإلى جانب كونه
أكثر اتصاال باملريض من جميع أعضاء الفريق الصحي املتابع له .وتؤكد
جميع الدراسات على األهمية الكبرى واألساسية لدور املمرض في حياة
املريض ،مشيرة في املقابل الى التأثير السلبي الكبير لغياب هذا الدور.
ولذلك تعتبر الدكتورة هاير أ ّن على املمرضني ،طالبا وممارسني ،أن يدركوا
األهمية الكبرى ملهنتهم أو اختصاصهم ،في تعزيز الصحة والرفاهية
للجميع كبارا وصغارا ،وفي املقابل على أفراد اجملتمع وبخاصة الشباب
منهم ،أن يقدّ روا قيمة رسالة التمريض.
شك ا ّن التمريض هو مهنة التحدّ ي بامتياز ،كيف ال وهي في صراع
ال ّ
مستمر مع األلم واملرض واملوت ،والدكتورة هاير تقبل هذا التحدي ،ال بل
متارسه كلّ يوم ،كأ ّم وزوجة وممرضة وباحثة وأكادميية ...ولكن التحدي
هذا مكلّل دائما بالنجاح ،ومصحوب مبشاعر الفرح بوجود زوج داعم
حس التنظيم الذي تتمتع به،
يقاسمها مسؤوليات املنزل ،الى جانب ّ
والذي ميكّ نها من إدارة الوقت كما يجب .وال بأس كذلك مبمارسة بعض
الهوايات في أوقات الفراغ ،كالقراءة والكتابة ،والسفر والتنزّه ،باإلضافة
الى قضاء وقت ممتع مع احلفيدين .ومن أهمّ ما يساعد املمرض على جتاوز
الصعوبات وأداء دوره كما يجب في حقل اخلدمة ،اإلميان ووجود اهلل في
حياته.
السياسة لم تستهوها يوما وال تتخيّل نفسها في مجال عمل آخر غير
مجالها .أمّ ا حلمها األكبر فيبقى بوطن آمن ينعم بالسالم والتطوّر،
ينظر مسؤولوه الى مهنة التمريض نظرة تقدير كأحدى أرفع املهن التي
تخدم الناس واجملتمع .فلبنان كما تقول ،كان دائما مالذا ومنوذجا لبالد
املنطقة ،وتأمل بأن يعود كذلك ويستعيد مجده ،كما تأمل بان يكون
املمرضون على رأس مسيرة النهوض بقطاع الصحة العامة في لبنان.

الرا سعد مراد
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