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لقــاء
- در��شة �لبكالوريو�س يف �لبالد :

�لتمري�س  بكالوريو�س  لدر��شة  �أماكن  �إيجاد  خالل  من  ينطلق  �ملهنة  هذه  يف  وتطويرها  �لوطنية  �لكو�در  عد�د  �أن 

للممر�شني و�ملمر�شات د�خل �لبالد يف كلية �لتمري�س، وعدم تكبدهم عناء �لغربة للدر��شة يف �خلارج.

- بدل �لتدريب و�الإ�شر�ف :

من �ملعوقات �لتي ي�شعر بها �لعاملون بهذه �ملهنة تدين �لرو�تب، وخا�شة بعد �إلغاء بديل �لتدريب و�الإ�شر�ف وعدم وجود 

كادر خا�س، ولي�س كما هو معمول به حاليا من مكافاآت وبدالت هزيلة، �الأمر يتطلب من قبل �لوز�رة �إعادة �لنظر يف كادر 

�لهيئة �لتمري�شية،خ�شو�شاً �أن �لقر�ر رقم 5 ل�شنة 2009 �لذي ت�شمن بدالت ومكافاآت �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية و�جلدول 

رقم 3 �لبند �لر�بع ت�شمن عدم �مل�شا�س بامل�شتوى �لوظيفي �الإ�شر�يف، �لذي و�شل �إليه �ملمر�س كحق مكت�شب، ولكن ت�شكني 

وز�رة �ل�شحة قد ت�شبب يف �ل�شرر حلاملي �لوظائف �الإ�شر�فية، وحرمهم من �لتمتع ببدالت �الإ�شر�ف و�لتدريب، وهنا 

يجدر �ملطالبة بتعديل �لكادر �لتمري�شي حيث �أنه ال ين�شف �ملمر�شني �لكويتيني.

- مهنة �شاقة:

مهنة �لتمري�س تعترب من �ملهن �ل�شاقة نظر� �إ�شافة �إىل طبيعة �لعمل ، وهذ� �الأمر بات يوؤرق �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية 

ويدفع بهم �إىل �ال�شتقالة �أو �لتقاعد �ملبكر ، فالبد من �عتبار مهنة �لتمري�س من �شمن �ملهن �ل�شاقة.

- �الإعفاء من �لب�شمة :

بحق  �ملجحفة  �لقر�ر�ت  من  يعترب  �لقر�ر  بهذ�  �لتمري�شية  �لهيئة  �أفر�د  و�إلز�م  �لب�شمة  لنظام  �ل�شحة  وز�رة  تطبيق 

�لعاملني بهذه �ملهنة ، خ�شو�شا و�ن طبيعة عمل �ملمر�س و�ملمر�شة يتطلب منهم �اللتز�م يف متابعة �ملر�شى ، لذلك فاأن 

�إلز�م �لعاملني مبهنة �لتمري�س بهذه �لب�شمة ال يتو�فق مع �لو�جبات �لتمري�شية، و�أن قر�ر �خلدمة �ملدنية �أجاز لوز�رة 

�ل�شحة �إعفاء �لوظائف �لتي ت�شتدعي �حلاجة �إعفاءها من تطبيق نظام �لب�شمة عليها ، لذلك البد من �إعفاء �لعاملني 

بهذه �ملهنة من �لب�شمة.

ويف �خلتام فهناك �لكثري من �ملعوقات �لتي تعرت�س م�شرية �لتمري�س يف �لبالد، وتاأثر على �لعن�شر �لوطني يف هذه 

�ملهنة �حليوية، �لتي تعترب �لعمود �لفقري للخدمة �ل�شحية �ملقدمة يف �مل�شت�شفيات، فطريق �لنهو�س باملهنة يبد�أ بتكاتف 

�جلهود �ملخل�شة لرعايتها ودعمها على �أعلى �مل�شتويات.

تهنئة:
�لفنية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �إىل  �لتمري�س  �إد�رة  تبعة  نقل  بعد  �ل�شحة  وز�رة  �لتمري�س يف  للعاملني مبهنة  نبارك 

د.خالد �ل�شهالوي �لذي نتطلع منه �لوقوف �إىل جانب �أع�شاء �لهيئة �لتمري�شية و�إيجاد �حللول لكثري من ق�شاياهم ، 

ولنا ع�شم كبري يف »�أبو�شعد ».


