ر
الحضية فايت
حكومة لكسينغتون والمقاطعة

مكتب رئيسة البلدية
ليندا غورتون
رئيسة البلدية

 22أبريل 2020

اإلتصال:
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إطالق حملة رشيط لدعم ممرضات كنتاك و عمال الخطوط األمامية
للرعاية الصحية ف لكسينغتون
ر
تنضم مدينة لكسنغتون إىل حملة ر
المشمش  Apricot Ribbonالتابعة لجمعية ممرضات كنتاك لإلحتفاء
الشيط التضامن ذو اللون
بالممرضات وتكريمهن إىل جانب العاملي اآلخرين ف الخطوط األمامية ف مجال الرعاية الصحية ف لكسنغتون.
ّ
قالت رئيسة البلدية ليندا غورتون  ،وه ممرضة مسجلة" :إنها السنة الدولية للممرضة ،ويالها من سنة صعبة مليئة بالتحديات لما
ختاء الرعاية الصحية والعاملي ف الخطوط األمامية مع وباء ."COVID-19
تواجهه الممرضات وجميع ر
بالتعاون مع المستشفيات المحلية و مقدم الرعاية الصحية ،تقوم لكسنغتون بتثبيت رشائط التكريم ف وسط المدينة و بالقرب من
المستشفيات وف العديد من مرافق الرعاية الصحية.
قالت ديالنور مانسون ،RN ،BSN ، MA ،الرئيس التنفيذي لجمعية ممرضات كنتاك" ،يسعدنا أن نرى رئيسة البلدية ليندا غورتون
الطن للكسينغتون ينضمون إلينا ف هذا الجهد عىل مستوى الوالية للتعرف عىل الجهود الدؤوبة للممرضات وجميع عمال
والمجتمع ر
الرعاية الصحية المتواجدين ف الخطوط األمامية .ال يمكننا أن نشكرهم بما فيه الكفاية عىل ر
التامهم الذي ال ريتعزع برعاية صحة سكان
كنتاك" .

تابعوا رئيسة البلدية غورتون من خالل:
www.facebook.com/MayorGorton www.twitter.com/MayorGorton
www.lexingtonky.gov
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تشمل الجهات المشاركة ف هذه الحملةUniversity of Kentucky HealthCare, the UK College of Nursing, Good :
Samaritan Hospital, Eastern State Hospital, the Lexington VA Health Care System, Baptist Health Lexington
and CHI Saint Joseph Health.
قبل وقت طويل من ر
تفش الوباء  ،قامت منظمة الصحة العالمية بتسمية سنة " 2020عام الممرضة" تكريما للذكرى المائتي لمؤسسة
ً
التمريض الحديث ،فلورنس نايتنجيل .قالت غورتون" :أنا فخورة جدا بممرضاتنا ،وجميع العاملي ف مجال الرعاية الصحية المتواجدين
ف الخطوط األمامية"" .إن مساهمتهم ف مجتمعنا هائلة ،ونحن نشكركل واحد عىل كل ما يفعلونه لمحاربة هذا الوباء وحماية
مواطنينا".
و أشادت جان هيث عميد ة كلية التمريض ف جامعة كنتاك أيضا بالمساهمة ر
الن يقدمها عمال الرعاية الصحية قائلة" :مع استمرار
المعركة ضد فتوس كورونا الجديد  ،يجب أن تكون قوتنا ودعمنا أقوى ألولئك الذين يضحون عىل الخطوط األمامية كل يوم"" .ما قد
الشيط ،يمكن أن يكون منارة دعم لشخص يرى ذلكً .
يبدو إيماءة بسيطة بعرض ر
شكرا لجميع ممرضات كنتاك و للعديد من األشخاص
ً
ر
جميعا".
والشكات والمنظمات ف جميع أنحاء لكسينغتون وكنتاك الذين يدعمون جهودهم للحفاظ عىل سالمتنا وصحتنا
ً
تم إطالق حملة ر
رسميا هذا الصباح ف  ،University of Kentucky Albert B. Chandler Hospitalحيث انضمت رئيسة
الشيط
البلدية غورتون إىل أعضاء جمعية الممرضات ف كنتاك  Kentucky Nurses Association Bluegrass Chapterو ممرضات UK
شمش ر
 HealthCareإللصاق أول رشيط ذو لون م ر
وأشطة بيضاء سيتم وضعها ف لكسينغتون.
ر
المشمش للتمريض  ،وهو لون التفاؤل والدفء .أما
وقال المسؤولون إن األلوان اختتت لسبب معي .حيث يرمز ال رشيط ذو اللون
األبيض فهو لون عالم يرمز لإليمان واألمل الذي يمثل جميع أولئك الذين هم ف الخطوط األمامية للرعاية الصحية و الذين يقدمون
الخدمات األساسية كل يوم.
الشائط ه ر
قالت جوين مورالند ،الرئيس التنفيذي لقسم التمريض ف " : UK HealthCareإن ر
اعتاف بتفان فرقنا لمواصلة مهمتنا
ف رعاية مرضانا وعائالتنا ومجتمعنا .نحن الممرضات ف  UK HealthCareوالممرضات ف كنتاك ،نقدر إظهار الدعم لنا خالل هذه
األزمة".
و قالت ميليسا بينيت ،FACHE ،NEA-BC ،CPPS ،RN ،DHA ،رئيسة التمريض بالنيابة ف CHI Saint Joseph
¨ :Healthالممرضات أعضاء أساسيون و ال يمكن تعويضهم ف فريق الرعاية الصحية ف أي يوم كان ف الظروف العادية ،فما بالك ف
هذه ر
الفتة غت المسبوقة ف وظيفتنا" .أنا ممرضة منذ ما يقرب من ً 30
عاما  ،ورؤية فريق التمريض لدينا وهو يوفر رعاية رحيمة وحنونة
وآمنة لمرضانا عىل مدى األسابيع القليلة الماضية جعلن أشعر بالتواضع وا لفخر" و قالت كارين إس هيل ،RN ،DNP ،الرئيس
التنفيذي للعمليات /وكبتة مسؤوىل التمريض ف ": Baptist Health Lexingtonيسعدنا أن نتعاون مع  KNAاليوم لتكريم أكت من
 1100ممرض/ممرضة يمارسون عملهم ف “ ."Baptist Healthإنهم يجسدون اإليمان والتفاؤل واألمل كل يوم .لقد ذهبت الممرضات
ف  Baptist Healthإىل أبعد الحدود لعالج المرض الذين اعتنينا بهم خالل رفتة الوباء هذه ،بنفس الطريقة ر
الن هم أنفسهم يتمنون
ً
احتافيتهم ر
ودائما عىل ر
والتامهم".
عالج أشهم بها .نحن مدينون لهن بالشكر اليوم
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ر
يمكن للكنتاكيي إظهار دعمهم عن طريق تعليق و /أو ارتداء ر
المشمش و األ رشطة البيضاء .و تشجع جمعية
الشيط ذو اللون
نش صور ر
الممرضات ف كنتاك المؤيدين لهن ب ر
األشطة عىل وسائل التواصل االجتماع باستخدام هاشتاغ : #ThankYouNurses
#TeamKentucky #TogetherKy
لم يكن جهد إطالق حملة رشيط الدعم ممكنا بدون مساعدة  KNA Bluegrass Chapterو  Kentucky Utilitiesو قسم الحدائق
ر
والتفيه ف لكسينغتون (الذين يساعدون ف وضع رأشطة) ،و بائع الزهور المحليي الذين رتتعوا ر
بشائط وأقواس وهم:
Howard Designs Florist, Oram’s Florist, Ashland Florist, Bella Blooms, and The Best of Flowers.
لمزيد من المعلومات حول جمعية ممرضات كنتاك ،صوت جميع ممرضات كنتاك منذ عام  ،1906وطرق أخرى لدعم ممرضات
كنتاك ،زورو الموقعkentucky-nurses.org. :
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