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ك�ضف وكيل وزارة ال�ضحة امل�ضاعد لل�ضوؤون الفنية د. خالد ال�ضهالوي عن النتهاء من تعديل بنود كادر الهيئة 

التمري�ضية و�ضيتم رفعه اىل ديوان اخلدمة املدنية قريبا بعد اعتماده من وزير ال�ضحة.

واأ�ضاف ال�ضهالوي ان التعديالت التي مت عملها على بنود الكادر متت بالتعاون مع جمعية التمري�ض الكويتية 

التي �ضاركت بلجنة �ضكلتها وزارة ال�ضحة بهذا اخل�ضو�ض و�ضمت كذلك على كفاءات متري�ضية من القيادات 

التمري�ضية يف الوزارة. وذكر ان اهم التعديالت يف بنود الكادر وابرزها انه يعالج بدل ال�ضراف والتدريب ومت من 

خالله و�ضع اآلية جديدة للوظائف ال�ضرافية وكذلك مت تعديل �ضروط �ضغل امل�ضميات الوظيفية وفقا للخربة 

وال�ضهادة كذلك احت�ضاب فرتة اخلربة قبل البعثة الدرا�ضية �ضمن �ضنوات اخلربة الوظيفية

ماليا  م�ضيدا يف  الكويتيني  واملمر�ضني  املمر�ضات  رفع م�ضتوى  �ضيعمل على  بنوده  تعديل  بعد  الكادر  ان  وقال 

الوقت نف�ضه بالتعاون الكبري الذي قام به جمل�ض ادارة جمعية التمري�ض الكويتية مع الوزارة يف �ضبيل و�ضع تلك 

التعديالت .  واأو�ضح ان كادر التمري�ض قبل تعديله مل ين�ضف فئة كبرية من املمر�ضات واملمر�ضني الكويتيني 

ومعظمهم من خريجي دبلومات التمري�ض م�ضريا اىل ان اإنه زاد رواتب فئة معينة معظمها من غري الكويتيني، 

وكان به اإجحاف كبري بحق املمر�ضات  واملمر�ضني الكويتيني.

اأن  الع�ضفور  عادل  الدكتور  ال�ضحية  اجلهراء  منطقة  مدير  اأكد 

اخلدمات  بجودة  اخلا�ضة  الإ�ضتعدادت  اأجرى  اجلهراء  م�ضت�ضفى 

املعايري اخلا�ضة بها كما  واأنه �ضيعمل على تنفيذ جميع  ال�ضحية 

اأننا عملنا على عالج جميع املالحظات التي دونت بخ�ضو�ض بنود 

زيارات  باإجراء  يقوم  كندي  فريق  هناك  اأن  مبينا  اجلودة   ومعايري 

اإيل امل�ضت�ضفي وذلك �ضمن اإتفاقية وزارة ال�ضحة مع الهيئة الكندية 

بخ�ضو�ض جودة اخلدمات ال�ضحية املقدمة يف امل�ضت�ضفي .

حلملة  ال�ضحي  املعر�ض  رعايتة  هام�ض  على  الع�ضفور  واأ�ضاف 

التعريقف بربنامج الإعرتاف واجلودة والذي نظمة ق�ضم العالقات 

العامة يف م�ضت�ضفي اجلهراء بالتعاون مع مكتب اجلودة والإعرتاف 

التا�ضع  يف  الكندي  الفريق  زيارة  ننتظر  اأننا  اأن  امل�ضت�ضفي  يف 

التطورات  جميع  نتابع  اأننا  مبينا  اجلاري  ال�ضهر  من  والع�ضرون 

تقدمي  الهدف  اأن  مبينا  الطبية  بالتكنلوجيا  اخلا�ضة  الع�ضرية 

رعاية �ضحية جيدة 

امل�ضت�ضفي  يف  الأول  اجلناح  تطوير  على  حاليا  نعمل  اأننا  اإيل  ولفت 

والذي مت اإيقافة كما اأن وزارة ال�ضحة �ضوف تقوم بالتوقيع مع املقاول 

واملخترب  املركزية  ال�ضيدلية  ق�ضم  تطوير  بخ�ضو�ض  وذلك  اجلديد 

مبينا عن م�ضروع مبني الكلي احلايل مبينا اأننا نعمل على حل امل�ضاكل 

التي تواجة املركز اإفتتاح املركز كما اأننا نعمل حاليا على تطوير برنامج 

العيادات التخ�ض�ضية يف  الرعاية ال�ضحية الأولية .

ال�ضهالوي: النتهاء من تعديل بنود كادر الهيئة التمري�ضية 

ورفعه اىل ديوان اخلدمة قريبا 

م�ضت�ضفى اجلهراء يجري

اإ�ضتعدادات خا�ضة بجودة 

اخلدمات ال�ضحية


