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مقابالت

د.هالل  �ل�شحة  وزير  �إن  �لكويتية  �لتمري�س  جمعية  قالت 

�لهيئة  الأفر�د  و�حليوي  �ملهم  �لدور  على  �أكد  �ل�شاير 

�أن  �إىل  م�شرية  �ل�شحية،  �خلدمة  تقدمي  يف  �لتمري�شية 

�لتمري�س  جمال  يف  مهمة  ق�شايا  ناق�س  �جلمعية  من  وفد 

�لهادي،  �لعبد  �إبر�هيم  د.  �لوز�رة  ووكيل  �ل�شاير  �لوزير  مع 

مثمنة �الأجو�ء �اليجابية �لتي �شادت �للقاء و�لتفهم للكثري 

من �ملطالب �لتي ناق�شتها �جلمعية.

وفد  وعد  �ل�شاير  �لوزير  �إن  لها  بيان  يف  �جلمعية  وقالت 

�ملمر�شني  �ختيار  تنظم  وقو�نني  نظام  باإيجاد  �جلمعية 

فئة  على  ح�شرها  وعدم  �لطبية  �حلج  بعثة  يف  و�ملمر�شات 

�لر�حة  بجعل  �ملبدئية  مو�فقته  �أبدى  �أنه  م�شيفة  معينة، 

�أ�شوة مبوظفي �لدولة، د�عيا  �الأ�شبوعية للممر�شني يومني 

�لتمري�س  �إد�رة  مع  بالتعاون  در��شة  �إجر�ء  �إىل  �جلمعية 

ورفعها لوز�رة �ل�شحة يف هذ� �ل�شاأن.

مطالب :

�جلمعية  مطالب  قدم  �لوفد  �إن  بيانها  يف  �جلمعية  وذكرت 

�لتي تر�ها تعرت�س م�شرية �لتمري�س يف �لبالد وتوؤثر على 

�لعن�شر �لوطني يف هذه �ملهنة �حليوية و�لتي تعترب �لعمود 

موؤكدة   ، �مل�شت�شفيات  يف  �ملقدمة  �ل�شحية  للخدمة  �لفقري 

�لهيئة  �أفر�د  جميع  �إعفاء  �شرورة  �أكد  �جلمعية  وفد  �أن 

الدور  على  يؤكد  الساير  د.هالل 
الهيئة  ألفراد  والحيوي  المهم 
الخدمة  تقديم  في  التمريضية 

الصحية

�لتمري�شية من تطبيق نظام �لب�شمة �أ�شوة ببع�س من �لعاملني 

�لتمري�س  مبهنة  �لعاملني  �إلز�م  و�ن  خ�شو�شا  �أخرى  مهن  يف 

قر�ر  و�ن  �لتمري�شية  �لو�جبات  مع  يتو�فق  ال  �لب�شمة  بهذه 

�لتي ترى  �لوظائف  �إعفاء  �ل�شحة  �أجاز لوز�رة  �ملدنية  �خلدمة 

�ن  عليها، مو�شحا  �لب�شمة  نظام  �حلاجة الإعفائها من تطبيق 

�جلمعية ناق�شت �شرورة �إعادة �لنظر يف كادر �لهيئة �لتمري�شية 

بدالت  ت�شمن  و�لذي   2009 ل�شنة   5 رقم  قر�ر  و�ن  خ�شو�شا 

�لر�بع  �لبند   3 رقم  �لتمري�شية وجدول  �لهيئة  �أفر�د  ومكافاآت 

و�شل  �لذي  �الإ�شر�يف  �لوظيفي  بامل�شتوى  �مل�شا�س  عدم  ت�شمن 

�إليه �ملمر�س كحق مكت�شب لكن ت�شكني وز�رة �ل�شحة قد ت�شبب 

�لتمتع  من  وحرمهم  �الإ�شر�فية  �لوظائف  حلاملي  بال�شرر 

ببدالت �الإ�شر�ف و�لتدريب.

من  �ملمر�شني  �أو�شاع  كذلك  ناق�س  وفدها  �إن  �جلمعية  وقالت 

زيادة  خالل  من  باإن�شافهم  و�ملطالبة  �جلن�شية  حمددي  غري 

�خلا�شة،  �لعقود  �أ�شحاب  �ملمر�شني  بزمالئهم  �أ�شوة  رو�تبهم 

لدر��شة  �أماكن  �إيجاد  ب�شرورة  �ملطالبة  مت  �أنه  �إىل  م�شرية 

�لتمري�س  كلية  �لبالد يف  د�خل  لل�شباب  �لتمري�س  بكالوريو�س 

كذلك  ناق�شت  �إنها  وقالت  باخلارج.  للدر��شة  تغرميهم  وعدم 

�ختيار �ملمر�شني �شمن بعثة �حلج �لطبية و�لظلم �لذي يتعر�س 

�آلية  �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية يف ظل عدم وجود  له �لكثري من 

ونظام و��شح يف �الن�شمام للبعثة.


