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مهنة �لتمري�س  تعترب �ملحور �الأ�شا�شي و�لرئي�شي لتقدمي �لرعاية �لطبية يف �مل�شت�شفيات ، ويت�شف �ملنتمون �إىل هذه �ملهنة بالعديد من 

�ل�شفات �لتي جتعل هذه �ملهنة من �ملهن �ل�شاقة ومن هذه �ل�شفات �لتي يتحلى بها �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية :

�لعناية  تقدمي  يف  لهم  يخل�س  �أن  �لثقة  هذه  يوجب  ما  و�أهم   ، و�ملجتمع  وذويه  و�أهله  �ملري�س  ثقة  مو�شع  �ملمر�س  �الإخال�س:          -

�لتمري�شية �لالزمة ، مع �حت�شاب ذلك خال�شاً لوجه �هلل تعاىل 

�أن يت�شف باالأمانة و�أن يوؤدي هذه �الأمانة على وجهها �ل�شحيح ومن  -        �الأمانة : �ملمر�س موؤمتن على �الأرو�ح و�الأعر��س ، فالبد 

�الأمانة �ملحافظة على �أ�شر�ر �ملر�شى

-        �ل�شدق : فاملمر�س �شادق �إذ� عمل �أو قال �أو كتب �أو �شهد .... حري�س كل �حلر�س �أال تدفعه نو�زع �لقربى �أو غريها �إىل �أن يديل 

ب�شهادة �أو تقرير يعلم �أنه مغاير للحقيقة.

�أن ير�عي  �أن يكون لبقاً معهم متلطفاً بهم ، وعليه  -        �ملحبة و�لعطف : فاملمر�س حمب ملر�شاه عطوف عليهم ، رفيق بهم ، وعليه 

نف�شياتهم ويلجاأ �إىل �الأ�شاليب �لتي تعني على �لتخل�س من �الأوهام .

-        �ل�شرب : �إن مهنة �لتمري�س مهنة �شاقة و�لتعامل مع نوعيات خمتلفة من �ملجتمع يتطلب قدر�ً كبري�ً من �ل�شرب و�شعة �ل�شدر 

فالبد للممر�س �أن يت�شف بهما .

-        �لتو��شع : على �ملمر�س �أن يكون متو��شعاً فال يتكرب على مر�شاه �أو يحتقرهم مهما كان �شاأنهم ، ومن تو��شع هلل رفعه .

وتعترب مهنة �لتمري�س من �ملهن �ل�شاقة نظر� ملا يتكبده �لعاملون بها من عناء وجهد و�أمر��س ج�شدية كاآالم �لرقبة و�لظهر و�الإ�شابة 

بالعدوى و�الأمر��س �ملزمنة. وغريها من �الأمر��س �الأخرى.

�أو ذهنيا وما ي�شاحب ذلك من تعر�شهم ل�شغوط كبرية وخماطر  بالتمري�س جمهود� كبري� �شو�ء كان ع�شليا وبنيا  �لعاملون  ويبذل 

�لتعر�س لالعتد�ء �للفظي و�جل�شدي. 

وتعترب مهنة �لتمري�س من �ملهن �لطاردة يف �لدولة نظر� للمجهود �لكبري �لذي يبذله �لعاملون بها يف �لوقت نف�شه ال يجدون �لتقدير 

�لكايف و�ملنا�شب من قبل �ملوؤ�ش�شات �لتي يعملون بها ، مع �أن �لدولة بحاجة ما�شة وكبرية لهذه �ملهنة �إال �أنها تبد�أ �الهتمام �لكايف و�لو��شح 

بالكو�در �لوطنية .

�لهيئة  �الإجمالية الأعد�د  �لن�شبة  10% من  تتجاوز  �لتي مل  �لوطنية  �لتمري�شية  �لكو�در  و��شحا يف  �إعد�د  نق�شا  تعاين  �لكويت  وبلدنا 

�لتمري�شية �لعاملة يف وز�رة �ل�شحة.

لذلك فان على �جلهات �مل�شئولة يف �لدولة �شو�ء وز�رة �ل�شحة �أو غريها من �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بهذه �ملهنة �شرعة �ملطالبة و�حلر�س على 

�عتبار و�إقر�ر �لقو�نني و�لت�شريعات �لالزمة باعتبار مهنة �لتمري�س من �ملهن �ل�شاقة ، كذلك متييز �لكفاء�ت �لوطنية باحلو�فز �ملنا�شبة.

لذلك فاإنني �أمتنى من �أع�شاء جمل�س �الأمة وديو�ن �خلدمة �ملدنية ووز�رة �ل�شحة �لعمل على �إقر�ر قانون جلعل �لتمري�س مهنة �شاقة 

ملا �شيكون لهذ� �لقانون من �شاأن عظيم يف ��شتقطاب �أبناء هذ� �لبلد لدر��شة هذه �ملهنة و�إيقاف �ال�شتقاالت .
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