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 ا�سادت جمعية التمري�ض الكويتية باالجواء االيجابية التي �سادت 

لقاءها اأول من اأم�ض مع الوكيل امل�ساعد للخدمات الطبية امل�ساندة 

يف وزارة ال�سحة د.قي�ض الدويري.

وقال رئي�ض اجلمعية كنعان جا�سم العنزي ان وفد اجلمعية ناق�ض 

ق�سايا مهمة يف جمال التمري�ض مع الوكيل الدويري مثمنا االأجواء 

اإيجابية التي �سادت اللقاء والتفهم للعديد من املطالب التي ناق�ستها 

مع  ال�سحة  وزارة  تتفاعل  ان  اجلمعية  تطلع  اىل  م�سريا  اجلمعية 

املطالب التي عر�ستها يف هذا اللقاء مع د.الدويري.

واأمني  االدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سم  اجلمعية  وفد  ان  العنزي  وذكر 

حيث  العجمي  باين  مبارك  ال�سر  واأمني  ال�سليلي  جابر  ال�سندوق 

يف  التمري�ض  م�سرية  تعرت�ض  تراها  التي  اجلمعية  مطالب  قدم 

البالد وتاثر على العن�سر الوطني يف هذه املهنة احليوية والتي تعترب 

العمود الفقري للخدمة ال�سحية املقدمة يف امل�ست�سفيات 

الهيئة  افراد  جميع  اعفاء  �سرورة  اكد  اجلمعية  وفد  ان  وقال 

من  زمالئهم  ببيع�ض  ا�سوة  الب�سمة  نظام  تطبيق  من  التمري�سية 

الزام  وان  خ�سو�سا  وغريهم  كاالطباء  اأخرى  مهن  يف  العاملني 

الواجبات  مع  يتوافق  ال  الب�سمة  بهذه  التمري�ض  مبهنة  العاملني 

وقوف  ب�سبب  احلركة  ارباك يف  اىل  وادى  املهنة  لهذه  التمري�سية 

املمر�سني واملمر�سات يف طوابري طويلة وادت كذلك اىل تاخر افراد 

العناية  يف  والتاخري  االق�سام  اىل  احل�سور  يف  التمري�سية  الهيئة 

التمري�سية وتبديل اخلفارات.

بعد لقاء الوكيل امل�صاعد للخدمات الطبية د.قي�س الدويري

جمعية التمري�س طالبت بحل م�صاكل الهيئة التمري�صية

وا�سار اىل ان وفد اجلمعية او�سح للوكيل الدويري �سرورة اعفاء 

املدنية  وان قرار اخلدمة  الب�سمة خ�سو�سا  املمر�سني من تطبيق 

اجاز لوزارة ال�سحة اعفاء الوظائف التي ترى احلاجة العفائها من 

تطبيق نظام الب�سمة عليها.

التمري�سية  الهيئة  كادر  النظر يف  اإعادة  ناق�سنا �سرورة  اننا  وذكر 

خ�سو�سا وان قرار رقم 5 ل�سنة 2009 والذي ت�سمن بدالت ومكافاآت 

اأفراد الهيئة التمري�سية ت�سبب بال�سرر حلاملي الوظائف اال�سرافية 

وحرمهم من التمتع ببدالت اال�سراف والتدريب .

واو�سح ان اجلمعية تطرقت يف لقائها مع د.الدويري ق�سية الوظائف 

رغم  التمري�ض  معهد  خريجني  جتاهل  فيها  مت  والتي  اال�سرافية 

�سنوات اخلربة والعطاءوحرمانهم من االلتحاق بالدورات اال�سرافية 

�سواء كم�سوؤول جناح اأو م�ساعد رئي�ض هيئة متري�سية على الرغم 

من ان معهد التمري�ض الزالت خمرجاته تتواىل على وزارة ال�سحة.

وقال اننا ناق�سنا كذلك او�ساع املمر�سني من غري حمددي اجلن�سية 

املمر�سني  يف  ا�سوة  رواتبهم  زيادة  خالل  من  بان�سافهم  واملطالبة 

ا�سحاب العقود اخلا�سة بدال من الو�سع احلايل املتمثل يف العمل 

على بند املكافاأة كاأجر مقابل عمل، م�سريا اىل ان الو�سع احلايل 

اأو اجازة  اأو نهاية خدمة  يحرمهم من احل�سول على اجازة �سنوية 

املمتازة  االعمال  على  احل�سول  من  واحلرمان  للممر�سات  و�سع 

وغريها من اال�سباب التي ت�ستوعب ان�ساف ابناء هذه الفئة العاملني 

مبهنة التمري�ض.


