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الدفاع ب�صفة خا�صة كذلك قمنا بزيارة الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون 

الإدارية بديوان اخلدمة املدنية زيد النويف وناق�صنا اعادة النظر 

يف كادر افراد الهيئة التمري�صية ، ووجدنا كل تفهم من قبل الوكيل 

بها اجلمعية  التي تقدمت  املطالب  بدرا�صة  الذي وعدنا  النويف 

بهذا ال�صاأن خ�صو�صا يف ما يتعلق يف القرار رقم 5 ل�صنة 2009 يف 

التمري�صية  الهيئة  افراد  ومكافاآت  بدلت  ب�صان   3 رقم  اجلدول 

بدلِت  وحرمهم  الجنحة  م�صوؤويل  من  لفئة  �صررا  �صبب  الذي 

غري  من  املمر�صني  اأو�صاع  ناق�صنا  وكذلك  والتدريب  ال�صراف 

حمددي اجلن�صية، وطالبنا باإن�صافهم.

كذلك قمنا بزيارة جمعية الهالل الحمر الكويتي ولقاء رئي�س 

�صبل  وبحثنا  الربج�س  برج�س  الهالل  جمعية  ادارة  جمل�س 

التعاون الدائم والعمل اىل جانب جمعية الهالل الحمر خلدمة 

وتوثيق  تعزيز  �صمن  ياأتي  الجتماع  هذا  وكان  الن�صانية  ، 

املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  وكل  التمري�س  جمعية  بني  العالقة 

يف  كبرية  خربة  له  الحمر  الهالل  جمعية  رئي�س  وان  خ�صو�صا 

معهد  لن�صاء  واملوؤ�ص�صني  الداعمني  احد  وكان  التمري�س  جمال 

كذلك  ال�صحة.  لوزارة  وكيال  كان  عندما  الكويت  يف  للتمري�س 

قام جمل�س الدارة بزيارة مديرة ادارة التمري�س يف وزارة ال�صحة 

الإدارة  مبجل�س  التعريف  اىل  اللقاء  وهدف  القطان  عواطف 

وتبادل الأحاديث والروؤى التي تهم اإفراد الهيئة التمري�صية.

ملاذا تعترب مهنة التمري�س اإن�صانية براأيك؟

 ، املري�س  ال�صماد على جروح  ي�صعون  الذين  املمر�صني هم  لن 

اأ�صرهم  كما انهم يفقدون حلظات جميلة من حياتهم بعيدا عن 

ل  كي  بتفا�صيلها  الوحدة  ويعي�صون  الرعاية،  املر�صى  ليمنحون 

ي�صعر بها  املر�صى يف اأجنحة امل�صت�صفيات، وي�صهرون اأرقا واإرهاقا،و 

التي  الرحمة  مالئكة  مهنة  عن  البتعاد  من  مفرا  يجدون  ل 

التمري�س  مهنة  يجعل  ما  وهذا  وابدعوا  لها،  فاأخل�صوا  احبوها 

مهنة ان�صانية. 

 كرثا ما ن�صمع ان مهنة التمري�س تعترب من املهنة الطاردة؟ ما 

�صحة ذلك ؟

فعال تعترب مهنة التمري�س من املهن الطاردة خ�صو�صا من قبل 

نظرة  اىل  يعود  منها  عديدة  اأ�صباب  اىل  يرجع  وهذا  املواطنني 

العائالت  املهنة، ف�صاًل عن حتفظ بع�س  ال�صلبية لهذه  املجتمع 

الكويتية على عمل بناتهن يف هذه املهنة، فيما يالحظ اأن غالبية 

الطلبة يتجهون اىل تخ�ص�صات تنتهي بهم اإىل اأعمال اأكرث راحة، 

وبالتايل ميتنعون عن العمل وفق فرتتني اأو بنظام املناوبات.

ما اجلهود التي تبذلونها جتاه املمر�صني البدون؟

طالبنا ديوان اخلدمة املدنية يف �صرورة تعديل اأو�صاع املمر�صني 

من غري حمددي اجلن�صية، وطالبنا باإن�صافهم من خالل و�صع 

عقود خا�صة لهم بدل من الو�صع احلايل املتمثل يف العمل على 

احلايل  الو�صع  وان  خ�صو�صا  عمل  مقابل  كاأجر  املكافاأة  بند 

يحرمهم من احل�صوَل على اجازة �صنوية اأو نهاية خدمة وغريها 

اىل  املو�صوع  احالة  مت  وقد  القانون  كفلها  التي  احلقوق  من 

 ، الوزارة  يف  امل�صوؤولني  مع  الق�صية  هذه  و�صنتابع  ال�صحة  وزارة 

كذلك قامت اجلمعية يف الجتماع مع اخواننا من غري حمددي 

اجلن�صية يف اجلمعية ومت ال�صتماع اىل م�صاكلهم وت�صكيل جلنة 

منهم للمتابعة مع اجلمعية.

بوزارة  التمري�صية  الهيئة  لأعداد  احلاد  النق�س  يف  ال�صبب  ما 

ال�صحة؟

النق�س يف اعداد الهيئة التمري�صية يعود اىل اأ�صباب عديدة منها 

واخرى  فرتة  بني  ي�صهد  التمري�س  ان  كما  حوافز  وجود  عدم 

�صهدتها  التي  التو�صعات  اإىل  بالإ�صافة  ال�صتقالت  من  حركة 

متري�صية  هيئة  اىل  بحاجة  كانت  والتي  ال�صحة،  وزارة  من�صاآت 

لت�صغيلها.
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