أقيم في يوم األحد  2017/05/14في الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض وجراحة القلب
بدمشق احتفال بمناسبة عيد الممرضة ،حضره السيد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ،والسيد مدير صحة
دمشق الدكتور محمد رامز أورفلي ،والسيد مدير عام الهيئة العامة لمستشفى ابن النفيس الدكتور نزار
إبراهيم ،ومدير عام الهيئة العامة لمستشفى الشهيد باسل األسد ألمراض وجراحة القلب بدمشق الدكتور ذياب
الفاعوري ومعاونيه .كما حضر االحتفال عدد من رؤساء األقسام والعاملين في الهيئة.
وقد تحدث السيد و زير الصحة في كلمته عن الدور الهام الذي تقوم به الطواقم التمريضية في قطاع الصحة
وأشار إلى أنه ال يمكن أن تكتمل الخدمات الطبية دون التمريض فهم عنصر أساسي في نجاح مهمة الطبيب،
كما أثنى على جهودهم وشجاعتهم في إنقاذ حياة الكثيرين ومنح الصحة للمرضى وخاصة في ظل الظروف
العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب والتي فرضتها عليه الحرب الظالمة .كما أشاد السيد الوزير بدور
التمريض المتميز في الهيئة العامة لمستشفى الباسل والذي كان له أثر كبير في نجاح الهيئة والسمعة الطيبة
التي وصلت إليها.
وأعرب السيد مدير عام الهيئة عن شكره وتقديره لجهود الكادر التمريضي والذي يشكل نسبة الثلث من
الطاقم الطبي واإلداري ،واعتبر النجاح والتميز الذي حققته الهيئة وخاصة الحصول على شهادة الجودة
العالمية كان للكادر التمريضي دور كبير في الحصول عليها.
وأكدت رئيسة التمريض في الهيئة على أن الكادر التمريضي أثبت جدارته خالل سنوات الحرب على سورية
عبر مواصلة توفير الخدمات على مدار الساعة رغم كل التحديات والصعوبات معربة عن فخرها باالنجازات
التي حققها التمريض في تحسين مستوى الرعاية الصحية.
وتـم فـي الحـفــل تكـريـم عـدد من عـنـاصـر التـمـريـض المتـمـيـزيـن في عـمـلهـم في الـهـيئــة.
كما تم توزيع شهادات على المتدربين اإلداريين والفنيين الذين اتبعوا دورة (تنمية المهارات اإلدارية) التي
أقيمت في الهيئة لمدة  01أشهر وعددهم ( )22متدربا ً والتي تضمنت األبحاث المتعلقة (بأساسيات اإلدارة
وصناعة القرار والتخطيط والتواصل والتحضير والقيادة) ،والتي ساهمت في رفع سوية العمل اإلداري في
الهيئة .
وتم في االحتفال أيضا ً تسليم شهادة شكر وتقدير من شركة آيزوسيرت لخدمات تدريب وتأهيل نظم الجودة
للدكتور ذياب الفاعوري مدير عام الهيئة تقديراً لجهوده ودعمه لمشروع تطبيق نظام إدارة الجودة وفق
المواصفة العالمية.

