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مقابالت

�أ�شار �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �خلدمات �لطبية �مل�شاندة يف وز�رة �ل�شحة �لدكتور قي�س �لدويري �ىل �أن »�لهيئة �لتمري�شية تعد �لعمود �لفقري يف �لقطاع �ل�شحي«، و�شدد على 

�لتطوير، وذلك وفق  �أن ي�شمله  منها ويجب  كبري�ً  �لتمري�س جزء�ً  �ل�شحية و�لتي يعد  �ملر�فق  �لتي تتم على  �لتطور�ت �حلالية  �لتمري�شية يف ظل  بالكو�در  »�أهمية �الرتقاء 

�أ�ش�س علمية حديثة«، الفتاً �ىل »�نه �شيكون هناك تو��شل وتن�شيق مع �جلمعية �لتمري�شية، و�نه �شتكون لنا روؤية متكاملة يف �لكادر �لتمري�شي، و�شنعمل كذلك لتفعيل �لرب�مج 

�لتدريبية«. 

كا�شفاً �ن »�لوز�رة ت�شع �للم�شات �الأخرية و�لنهائية للتعاقد مع �إحدى �جلامعات �الأوروبية �لعريقة، وذلك لتطوير خدمات �لطب �لطبيعي«. 

وخالل �إنابته وكيل وز�رة �ل�شحة �لدكتور �إبر�هيم �لعبد�لهادي يف �فتتاح فعاليات �الحتفال بيوم �لتمري�س �لعاملي، و�لذي نظمته جمعية �لتمري�س �لكويتية �شباح يوم 5/12 

يف مركز �لطب �الإ�شالمي، قال �لدويري: »�ن �مل�شاركة �ليوم تعد دعماً للتمري�س من قبل وز�رة �ل�شحة«، مبينا �أن »جتهيز �لكو�در �لتمري�شية يتم من خالل نظم علمية حديثة 

ومتكاملة يف �لتعليم �مل�شتمر و�لتدريب، حيث �أن هناك كو�در خمت�شة يف �لعناية �ملركزة 

و�لعمليات و�حلو�دث وكذلك �لتخ�ش�شات �لطبية �لدقيقة«. 

و�أ�شاف: »�ن �لكادر �لتمري�شي كان يعاين من بع�س �ل�شلبيات فيما يخ�س �لوظائف �الإ�شر�فية مثل بدل �إ�شر�ف وبدل تدريب، ونحن ن�شعى حديثا مع ديو�ن �خلدمة �ملدنية الإقر�ر 

هذ� �جلزء �ملهم وهو يعد حقاً لهم«، مبينا »�ننا �شنتابع هذه �ملطالبات �خلا�شة بالوظائف �الإ�شر�فية مع �لديو�ن«، ومو�شحاً �أن »�ل�شحة قامت بتاأهيل عدة �شركات عن طريق 

توفري معايري جلنة �ملناق�شات �ملركزية حيث قامت بزيارة للهند و�لفيليبني �أجرت خاللها �للجنة لقاء�ت مع عدة عنا�شر متري�شية ومت �لتعاقد مع 1360 ممر�شا وممر�شة، 

ويتم حاليا �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتعينية، ومع نهاية �لعام �حلايل �شت�شاف �إىل �لكو�در �لتمري�شية يف �لبالد«، ومبينا �أن »هناك خططا تعاقدية لتوفري كو�در متري�شية �أخرى، 

ملو�جهة �لزيادة �ملتوقعة للمر�فق �ل�شحية مع �لتو�شع«. 

و��شار �لدويري �ىل »تغيري �لنظرة �ل�شلبية ملهنة �لتمري�س �ىل نظرة �يجابيـة حتمل معانـي �لتقديـر و�الحرت�م ملا تبذلـه من جهود مل�شاعدة ور�حـة �ملر�شى«، م�شدد�ً على �ن 

»�لتعاون بني وز�رة �ل�شحة وجمعية �لتمري�س �لكويتية وكلية �لتمري�س و�لهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب يعـد من �الأهـد�ف �مل�شرتكة �لتي ن�شعى د�ئما لتحقيقها، 

ل�شمان �لتو��شل ونقل �خلرب�ت يف ما يخ�س رفـع �مل�شتوى �الأكادميي و�لعلمي الأفـر�د �لهيئة �لتمري�شية و�لتي �شتعود بالفائدة على �خلدمات �ل�شحية �ملقدمـة«. وبني �أنه »حر�شا 

من وز�رة �ل�شحة علـى تقدير �أفـر�د �لهيئـة �لتمري�شية جلهودهم �ملتميزة مع �ملر�شى و�ملر�جعني، فقـد مت �قر�ر كادر �لتمري�س من ديو�ن �خلدمة �ملدنية لتحفيزهم على تقدمي 

�ملزيد من �لعطاء يف جمال عملهم، كما متت خماطبة ديو�ن �خلدمة �ملدنية لتالفـي بع�س �ل�شلبيات يف �لكادر �جلديد الإعطاء �شاغلي �لوظائف �الإ�شر�فية �لتمري�شية حقوقهما 

�لوظيفية«.

من جانبه، ثمن رئي�س جمعية �لتمري�س �لكويتية كنعان �لعنزي »�جلهد �لكبري �لذي يقوم به �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية يف تقدمي �لرعاية �ل�شحية يف �لبالد«، م�شري� �إىل »�لدور 

�ملحوري �لذي يلعبه قطاع �لتمري�س يف تقدمي �خلدمة �لطبية للمر�شى بالتعاون من زمالئهم �الأطباء و�لوظائف �لفنية �الأخرى«.

و�شدد على »حر�س �جلمعية على تطبيق �أهد�فها �لتي �ن�شئت من �جلها، ومنها �ل�شعي لتعزيز مهنة �لتمري�س ورفع م�شتو�ها �جتماعياً وعلمياً، و�لعمل على حفظ حقوق �لع�شو 

يف جمال مهنة �لتمري�س، و�الت�شال و�لتن�شيق مع �إد�رة �لتمري�س بوز�رة �ل�شحة وبر�مج تعليم �لتمري�س يف �لكويت للت�شاور فيها باأ�ش�س �ملهنة وقو�نينها و�لنظريات �مل�شتحدثة 

يف عامل �ملهنة، و�لعمل على تنظيم وتدعيم �ل�شالت بني �أع�شاء �جلمعية وتنمية روح �لتعاون وتقوية �لرو�بط بينهم، و�إبد�ء �لر�أي يف ما ين�شاأ بينهم �أو بني �ملو�طنني من خالفات 

و�ل�شعي لت�شويتها، وتوطيد �لرو�بط بني �ملمر�شات يف �لنظام �حلكومي و�لقطاع �الأهلي«.
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