اختصاص

انشاء اول مدرسة في منطقة املتوسط
الختصاص القابلة القانونية عام  1922في لبنان

نايلة دوغان
املديرة الفخرية ملدرسة القبالة القانونية
جامعة القديس يوسف
واستاذة جامعية

التمريضية خالل فترة الدراسة.
وهكذا نرى ان مهنة التمريض في لبنان جتد جذورها في مهنة القبالة.
انفردت مدرسة القبالة بتدريس هذا االختصاص حصريا ً خالل  ٦٦عاما ً،
الى حني افتتحت اجلامعة اللبنانية فرعها االول ضمن كلية الصحة
العامة التي تأسست عام  ،١٩٨١ثم تلته فروع اخرى شملت مختلف
احملافظات اللبنانية.
كما ان جامعة العائلة املقدسة في البترون تدرس منذ عدة سنوات
هذا االختصاص وكذلك جامعة احلكمة التي اضافت شهادة القبالة
القانونية الى الئحة الشهادات التي تقوم مبنحها الى خريجيها.

ما هو تعريف القابلة القانونية في لبنان؟

ما هي شروط القبول في هذا االختصاص؟

تعرف املادتان االولى والثانية من املرسوم رقم  ١٦٥٧الصادر بتاريخ
 1979 /1/17الرامي الى تنظيم مهنة القبالة في لبنان على ان القابلة
القانونية هي املأذونة بعمل التوليد الطبيعي ،تسهر على صحة احلامل
مدة احلمل واثناء الوضع ،وتقوم بجميع االعمال املتعلقة مبهمتها.
في حال تعثّر الوالدة ،على القابلة القانونية ان تستدعي الطبيب او ان
ترسل احلامل الى املستشفى.

تختلف شروط القبول لتحضير شهادة او اجازة القبالة باختالف
اجلامعة التي تنوي الطالبة االنتساب اليها .اال ان مجمل اجلامعات
تشترط ان تكون الطالبة:
• حائزة على شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها وفقا ً ملعايير
وزارة التربية والتعليم العالي .
تنظم بقرار من مجلس اجلامعة اللبنانية بنا ًء
• النجاح في مباراة دخول ّ
على اقتراح مجلس الوحدة ،يحدّ د فيه احلدّ األقصى للطالب الذين
ميكن قبولهم بنتيجة املباراة في كل اختصاص،

متى مت ادخال هذا االختصاص الى لبنان؟

اما في جامعة القديس يوسف  ،فيتم قبول الطالبة بعد دراسة مللفها
الدراسي اذا قامت بتقدمي طلبها خالل الفترة الواقعة ما بني تشرين
االول واواخر شهر حزيران وتعرف ب . Admission anticipéeاما اذا قامت
الطالبة بتسجيل طلبها بعد هذه الفترة الزمنية ،فيجب ان تخضع
المتحان دخول.
ويجب التنويه بان جامعة القديس يوسف تفرض ايضا ً ،النجاح بامتحان
كفاءة في اللغة الفرنسية تنظمه جلميع الطلبة الراغبني باالنضمام
الى اختصاصاتها.
اما في ما يخص جامعة العائلة املقدسة وجامعة احلكمة فتقبل
الطالبة بعد دراسة ملفها املدرسي.

ما هي عدد سنوات الدراسة؟
بعد اعتماد اجلامعات الفرنكوفونية نظام االرصدة ( )ECTSفي لبنان،
حددت مدة الدراسة ب  ٨فصول اي ما يعادل  ٤سنوات كمدة ادنى ،و٨
سنوات كمدة اقصى في حال قررت الطالبة السباب معينة ،ان تتسجل
بدوام جزئي في هذا االختصاص شرط اال تتعدى دراستها هذه املدة.
للوالدة واملشورة في نطاق تنظيم االسرة.

هل فرص العمل متوافرة للخريجات؟

هل من حاجة برأيك لتطوير هذا االختصاص؟ وكيف؟

ان فرص العمل لغاية تاريخه متوافرة جلميع اخلريجات احلائزات على
شهادة او اجازة في القبالة ،اذ انه مبوجب املرسوم ( ١٦٥٧املادة الثالثة)
يحق للقابلة القانونية العمل مبفردها في عيادتها اخلاصة (تعتبر
مهنة القبالة من ضمن املهن الطبية في لبنان) ،في دور التوليد ،في
اقسام التوليد في املستشفيات اخلاصة واحلكومية ،في املستوصفات
والعيادات الطبية اخملتصة باحلوامل واالمراض النسائية وبأمراض
االطفال في حدود نطاق واجباتها املهنية .وان تستعمل الجل ممارسة
مهنتها ادوات وادوية معينة حددت بالقرار الوزاري رقم .٢١١/١

هناك حاجة ملّحة لتطوير هذا االختصاص كي يواكب املهنة التطور
العلمي والتقني .وقد اعتمدت جامعة القديس يوسف عدة وسائل
منها القيام بدورات تدريبية مستمرة لتنمية قدرات القابالت وابراز
دورها في اجملتمع ،كما انها طورت  ٣برامج اختصاص للقابالت اللواتي
معي مثل
ّ
حصلن على اجازتهن ويرغنب بتطوير مهارتهن في مجال
الرضاعة الطبيعية والتصوير الصوتي وتأهيل العجان .اذا ان املادة
الثالثة عشرة من املرسوم  ١٦٥٧تعتبر اختصاصية كل قابلة قانونية
حصلت باالضافة الى شهادة القبالة على شهادة اختصاص تثبت انها
درست هذا الفرع في مدرسة او جامعة معترف بها من الدولة اللبنانية
مدة ال تقل عن سنة.

مت ادخال هذا االختصاص سنة  ،١٩٢٢حيث كانت جامعة القديس
يوسف السباقة في انشاء مدرسة للقبالة ،احلقت بكلية الطب
كما ان للقابالت دورا مهما في مراكز الرعاية االولية ،في مراكز تنظيم
الفرنسية املعروفة انذاك بالطبية .فكانت هذه املدرسة االولى من
االسرة ،في مراكز تقنيات احلمل التي اصبحت منتشرة على كافة
نوعها ليس فقط في لبنان امنا في منطقة الشرق االوسط.
االراضي اللبنانية ،ناهيك عن الطلب امللح من قبل املنظمات العالية ويجب التنويه بان نقابة للقابالت القانونيات التي انشئت سنة ٢٠١٤
واجلدير بالذكر ان مدرسة القبالة لم تكتف بادخال اختصاص القبالة
التي تعنى بالالجئني حيث تقوم القابلة بدور اساسي في توفير خدمات استرجعت مكانة القابلة في اجملتمع وابرزت دورها في خفض معدل
فقط الى لبنان بل ساهمت ايضا ً بادخال اختصاص آخر وهو العلوم
الصحة االجنابية وتقوم ايضا ً مبعاينة احلوامل ضمن العيادات النقالة وفيات االمهات واالطفال ،وشجعّ ت اجليل الصاعد على االلتحاق بهذا
التمريضية.
والتثقيف الصحي والتوعوي حول الرضاعة الطبيعية والتحضير االختصاص.
		
ففي سنة  ،١٩٢٩اكملت مدرسة القبالة برامجها التعليمية لتصبح
		
فيما بعد معروفة حتت اسم مدرسة القبالة والتمريض.
الشهادة
			
Titre
Inst
امللحة
البالد
حلاجة
وقد اتخذ هذا القرار من قبل رئاسة اجلامعة تلبي ًة
الدبلوم يف ال ِقبالة
(Diplôme de sage–femme (Premier cycle
ESF
الى ممرضات مجازات ،اذا ان القابلة القانونية قد ال تقوم كل يوم بعملية
الجامعي يف التصوير الصو ّيت النسا ّيئ
الدبلوم
Diplôme universitaire d›échographie obstétricale et gynécologique
ESF
ّ
او فن التوليد  l’art d’accoucherامنا جتدي نفغا ً ايضا ً باالعتناء باملرضى
الجامعي يف آل ّية التوليد وتقن ّياته
الدبلوم
Diplôme universitaire de mécanique et techniques obstétricales
ESF
ّ
في منازلهم  ،وفقا ً الرشادات الطبيب املعالج ،حيث تقوم بالسهر على
الجامعي يف الرضاعة الطبيعيّة
الدبلوم
Diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement maternel
ESF
ّ
راحتهم وتقدمي االسعافات االولية حني تدعو احلاجة.
املاسرت يف علوم القبالة
Master en sciences maïeutiques
ESF
فكان من الضروري خلق ودمج الوحداتً التعليمية اخلاصة بالعلوم
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