
8

طلبت وز�رة �ل�شحة من ديو�ن �خلدمة �ملدنية مزيد� من �لت�شهيالت لتوظيف غري حمددي �جلن�شية يف وظائف �لتمري�س، موؤكدة �ن �ال�شتعانة بخدماتهم �شوف 

تقلل من جلوء �لوز�رة �ىل �ال�شتعانة بالتعاقد�ت �خلارجية.

وح�شرت �لوز�رة يف ردها على ��شتي�شاح من �لديو�ن �ل�شروط �ملطلوبة باحل�شول على �ملوؤهل �لدر��شي �ملنا�شب و�للياقة �ل�شحية ومو�فقة ديو�ن �خلدمة �ملدنية.

وكانت �ل�شروط �لتي فر�شها ديو�ن �خلدمة �ملدنية لقبول تعيني �ملمر�شني من غري حمددي �جلن�شية تت�شمن �ن يكون �ملتقدم من �م كويتية �و �بنا لع�شكري على 

ر�أ�س عمله �و ع�شكري �شابق حممود �ل�شرية ��شافة �ىل �ن يكون من حملة �ح�شاء عام 1965.

وقد تلقت جمعية �لتمري�س �لكويتية هذ� �لتوجه من �لوز�رة بالرتحيب و�ال�شادة موؤكدة على �الثر �اليجابي يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية وطالب رئي�شها كنعان �لعنزي 

مب�شاو�ة �ملمر�شني �لبدون بالو�فدين من حيث �لر�تب.

قال وكيل وز�رة �ل�شحة د.�بر�هيم �لعبد�لهادي يف خطاب وجهه �ىل ديو�ن �خلدمة �ملدنية �نه ميكن �ن ت�شتعني �لوز�رة بخدمات �ملقيمني ب�شورة غري قانونية 

ممن لديهم موؤهالت يف جمال �لتمري�س ل�شد حاجة �لوز�رة يف هذ� �لتخ�ش�س خا�شة �ن ذلك �شيوؤدي �ىل تقليل �العد�د �لكبرية من �فر�د �لهيئة �لتمري�شية 

�لذين يتم �لتعاقد معهم من خارج �لبالد.

و��شاف �نه رغبة يف تي�شري تلك �ل�شروط �ملقررة على وظائف �لتمري�س ومعاملتهم ��شوة بالعمالة �لو�فدة من حيث �شروط وم�شوغات �لتعيني ومنها )�حل�شول 

على �ملوؤهل �ملنا�شب ل�شغل �لوظيفة – ثبوت �للياقة �ل�شحية – مو�فقة �لديو�ن على �لتعيني(.. لذ� فاإن �لوز�رة تاأمل �عادة �لنظر يف �ل�شروط �لو�ردة بكتابكم 

رقم 615/31/2007 ت�شهيال للمقيمني ب�شورة غري قانونية وذلك عند حاجة �لوز�رة لال�شتعانة بخدماتهم يف وظائف �لهيئة �لتمري�شية على بند �ملكافاآت ومبا 

يتو�فق و�شروط �لتعيني �ملقررة للعمالة �لو�فدة مع �البقاء على �شرط �خللو من �لقيود �المنية و�جلنائية.

�أ�شاد رئي�س جمعية �لتمري�س �لكويتية كنعان �لعنزي بطلب وز�رة �ل�شحة من ديو�ن �خلدمة �ملدنية �عادة �لنظر يف �شروط �ال�شتعانة باملمر�شني  من جانبه 

�لبدون للعمل يف �لوز�رة.

وقال �لعنزي يف ت�شريح �شحايف �ن كتاب �لوز�رة ت�شمن �نه ميكن �ال�شتعانة بخدمات تلك �لفئة ممن لديهم موؤهالت يف جمال �لتمري�س ل�شد حاجة �لوز�رة 

م�شري� �ىل �ن �لكتاب ت�شمن كذلك �لطلب مبعاملة �ملمر�شني �لبدون �أ�شوة بال�شروط �ملقررة على �لعمالة �لو�فدة.

و�أ�شاد �لعنزي بجهود قياد�ت وز�رة �ل�شحة وتلم�شهم معاناة �ملمر�شني من غري حمددي �جلن�شية يف �جر�ء�ت �لتعيني م�شري� �ىل �ن هذ� �لتوجه �شيوؤدي �ىل فتح 

�لباب �مام عدد كبري من �ملمر�شني �لبدون للعمل يف �لوز�رة.

و��شار �لعنزي �ىل �ن مو�شوع �ملمر�شني �لبدون يعترب من �ملو�شوعات �لرئي�شية �لتي ت�شدرت �للقاء�ت �لتي �جرتها �جلمعية مع وزير �ل�شحة د.هالل �ل�شاير 

ووكيل �لوز�رة د.�بر�هيم �لعبد�لهادي و�لوكيل �مل�شاعد للخدمات �لطبية �مل�شاندة د.قي�س �لدويري و�لوكيل �مل�شاعد لل�شوؤون �الد�رية مرزوق �لر�شيدي، مثمنا 

تفهم قياد�ت وز�رة �ل�شحة ملعاناة �ملمر�شني �لبدون �لذين يحملون موؤهالت علمية من دولة �لكويت لكن بكل ��شف يف �لفرتة �ملا�شية مل تتمكن �لوز�رة من 

تعيينهم.

وبني �لعنزي �ن م�شت�شفيات �لكويت ومر�كزها �ل�شحية تعاين نق�شا باملمر�شني و�ملمر�شات، م�شري� �ىل �ن تعيني �لبدون يف مهنة �لتمري�س �شي�شد بع�س هذ� 

�لنق�س �لكبري مو�شحا �ن �ملمر�س �لبدون �بن �لبلد ويوفر على �لدولة تكاليف كثرية بدال من جلب �ملمر�شني من �خلارج باالإ�شافة �ىل �نهم �قرب �ىل فهم 

متطلبات ونف�شيات �ملر�شى وعاد�ت و��شول و�خالقيات �ملجتمع.

الصحة  لـ )المدنية( :
خففوا شروط الممرضين البدون

مرزوق �لر�شيدي د.�بر�هيم �لعبد�لهادي

مقابالت


