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د.طارق احلبيب

حنان عبد المعبود
أكد رئي���س مجلس إدارة 
اجلمعية الصيدلية الكويتية 
د.طارق احلبيب إن الصيادلة 
الكويتيني أصابهم اليأس جراء 
عدم إقرار مطالبهم املشروعة 
التي مر عليها زمن طويل دون 
أن تلقى طريقها للتنفيذ، مشيرا 
إلى أن اجلمعية قامت أخيرا 
بتوجيه كتاب بهذا الشأن إلى 
رئيس مجلس اخلدمة املدنية 
الشيخ د. محمد صباح السالم 
الصباح وألعض���اء املجلس 
للتذكير بكتاب وزارة الصحة 
إل���ى مجلس اخلدمة  املوجه 

املدنية في ش���هر مارس من العام 2008 والذي يطالب بزيادة 
البدالت ومكافآت الصيادلة الكويتيني وبعض املطالبات األخرى 
بعد موافقة الوزارة عليها، الفتا إلى أن مجلس إدارة اجلمعية 
الصيدلية جلأ إلى هذه اخلطوة كمحاولة قد تكون األخيرة قبل 
التوجه إلى االعتصام أو أي إجراءات أخرى يكفلها القانون في 
الطريق للحصول على احلقوق املادي���ة واملعنوية للصيادلة 
الكويتيني، مش���ددا على أن اجلمعية لن تنتظر إلى ما ال نهاية 
لتحقيق املطالب املشروعة ألعضائها، مؤكد كما بني احلبيب أن 
اجلمعية تفضل حل هذه القضية احليوية امللحة بشكل ودي ملا 
لها من بعد وطني وإنساني واقتصادي أيضا حيث ان الدولة ال 
تستفيد من خريجي الصيدلة بالشكل املطلوب بسبب التعنت 
واالستهتار بحقوق مجموعة من الكفاءات الوطنية، خاصة أن 
الكلفة السنوية لكادر الصيادلة الكويتيني ال تتجاوز مليوني 
دينار كويتي بفضل »العدد املخجل« للصيادلة الكويتيني، مؤكدا 
أن اخلطوات األخرى سيتم حتديدها بعد اجتماع مجلس إدارة 
اجلمعي���ة بعد 15 يوما، معتبرا هذه الفترة مهلة كافية لديوان 
اخلدمة املدنية التخاذ القرار الس���ليم الذي س���وف يصب في 
نهايته في مصلحة الكويت واملواطنني الكويتيني قبل أن يصب 

في صالح الصيادلة الكويتيني بشكل فردي.
وأك���د احلبي���ب أن اجلمعية تلقت ومن���ذ 2007 الكثير من 
الوعود الذهبية من الكثير من املسؤولني لكن أيا منها لم يتحقق 
مضيفا أن هذا النوع م���ن التعامل مع كادر الصيادلة أدى إلى 
استقالة عدد كبير منهم وهجرتهم إلى القطاع اخلاص احمللي 
أو اإلقليمي الذي يق���در مهنة الصيدلة ويعرف مدى حيويتها 
وأهميتها وكيفية االستفادة من الكفاءات، مشيرا إلى أن هذا األمر 
لم يترك سوى حوالي 200 صيدلي كويتي في القطاع احلكومي 
مؤكدا أن هذا األمر يدعو إلى القلق، موضحا أن عدد االستقاالت 
ارتفع من الصفر في عام 1997 إلى 42 اس���تقالة في عام 2008 
مبجموع يبلغ 172 استقالة، أي ما يقارب مجموع عدد الصيادلة 
الكويتيني في القطاع احلكومي حاليا، بينما تصاعد االحتياج 
الوظيفي في نفس الفترة من 56 وظيفة إلى 296 وظيفة، علما 
أن الذين يتقدمون سنويا لشغر مقاعد كلية الصيدلة ال يتجاوز 
50% فقط من املقاعد املخصصة لطلبة الصيدلة، أي 30 مقعدا 
فقط من أصل 60 مقعدا وه���و األمر الذي يظهر العجز الكبير 
واحلاجة املاسة لتش���جيع الطلبة على اختيار كلية الصيدلة 

وخلق احلوافز التي تدفع بهذا االجتاه.
وأضاف احلبيب أن الكت���اب املوجه ملجلس اخلدمة املدنية 
يتضمن بعض املرفقات التي حتتوي على دراسات متخصصة 
وتوصيات شديدة العتبار الصيدلة من االختصاصات النادرة، 
مستش���هدا برد نائب مدير اجلامعة للعلوم الطبية د. عبداهلل 
بهبهاني على س���ؤال السيد عضو مجلس األمة صالح عاشور 
في هذا الشأن بتاريخ 2007/5/7 والذي يؤكد أن كلية الصيدلة 
لم تتمكن من ش���غر جميع مقاعدها الستيفاء األعداد املطلوبة 
من الصيادلة الكويتيني املطلوبني للعمل في الس���وق احمللي، 
مدعوما في ذلك بالدراسة التي أجراها د.خالد اجلار اهلل األمني 
العام ملعهد الكوي���ت لالختصاصات الطبية والذي ينتهي إلى 
حاجة الكويت إلى عدد متزايد من الصيادلة وحتى عام 2020، 
مشددا على اخلالصة التي توصل إليها الرجالن بضرورة اعتبار 
الدراس���ة الصيدلية من التخصصات الن���ادرة ويجب معاملة 
طلبتها أسوة بالكليات األخرى مثل كلية العلوم الطبية )طب 

اسنان وبشري( من حيث صرف املكافأة.
كما أش���ار احلبيب إلى التوصيات التي قدمتها جلنة كلية 
الصيدلة املؤلف���ة من نائب عميد الكلي���ة د. إيفان إيدافيوغو 
واألس���تاذ املس���اعد في الكلية د. نبيل الصفار ورئيس مكتب 
شؤون الطلبة ناصر القالف بضرورة اعتبار الصيدلة اختصاصا 
نادرا حيث ان كلية الصيدلية تستقبل أقل عدد من الطلبة بني 
جميع كليات العلوم الطبية الثالث وهي كلية الطب وكلية طب 
األس���نان وكلية الصيدلة، مش���يرا أيضا إلى كتاب نائب مدير 
اجلامعة للعلوم الطبية د. عبداهلل بهبهاني الذي يوصي أيضا 
مبعاملة طلبة الصيدلة في السنة اخلامسة نفس معاملة طلبة 
كلية الطب واألسنان من حيث املكافأة اإلكلينيكية وذلك لنفس 
األسباب السابق ذكرها ونظرا لتشابه املسؤوليات اإلكلينيكية 

وتشجيعا للطلبة لاللتحاق بتخصص الصيدلة.

د.محمد شمساه

حنان عبدالمعبود
أك���د أمني ع���ام اجلمعية 
الطبية د.محمد شمساه، أن 
اجلمعية تنتظر الرد من قبل 
شركات التأمني على مشروع 
تطبيق التأمني على األخطاء 
الطبية املهنية، مش���يرا إلى 
أنه يتوقع أن تنتهي اجلمعية 
خالل شهر فبراير من صياغة 
رأيها حول أفضل النظم التي 
ميك���ن تطبيقها على أخطاء 
األطباء، وأضاف شمس���اه 
ف���ي تصري���ح صحافي »أن 
اجلمعية سترفع رأيها النهائي 
إلى الوزير د.هالل الس���اير 
ال���وزارة د.ابراهيم  ووكيل 
العبد الهادي، ليتم بعد ذلك 
تطبيق هذا النظام، موضحا أن 
نقطة اخلالف التي استغرقت 
وقتا طويال وأدت إلى تأخير 
التطبيق، تركزت على حتديد 
القسط الشهري ومدة  قيمة 
التأمني ومعدل الزيادة، وقال ان 
اجلمعية ترى أن تكون الزيادة 
في قيمة األقساط بسيطة وال 
تزيد على 5% سنويا، وأشار 
إلى أن اجلمعية حريصة على 
استمرارية التغطية التأمينية 

لألطباء على األخطاء املهنية 
دون حتمل الطبيب املزيد من 

األعباء املالية.
كم���ا انتقد شمس���اه عدم 
وج���ود ش���ركات تأمني في 
الكويت متخصصة في التأمني 
ضد أخطاء املهن الطبية، كما 
أش���اد بجهود وزير الصحة 
والوزارة في اقرار املش���روع 
وال���ذي كان ينتظره األطباء 
لس���نوات طويل���ة، الفتا إلى 
أنه سيقلل من األخطاء الطبية 
وس���يكون في صالح كل من 

املريض والطبيب.

انتقد عدم وجود شركات للتأمين ضد أخطاء المهن الطبية

شمساه: حريصون على استمرارية 
التغطية التأمينية لألطباء على األخطاء

وجه كتبًا لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية

الحبيب: مهلة 15 يومًا للتحرك 
تجاه إقرار كادر الصيادلة


