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  :التالي البیان والممرضین الممرضات نقابة عن صدر
 سلیمان االستاذ المستشفیات نقیب سعادة مواقف خالل من مؤشراتھا تظھر بدأت التي االزمة تطورات النقابة تتابع

 الكبیر والتخوف المضافة القیمة على الضریبة زیادة جراء من المستشفیات سیطال الذي الغالء موضوع عن ھارون
 .والممرضین الممرضات طبعاً  ضمنھم ومن المستشفیات في للعاملین االجور زیادة موضوع من

 جراء من االقتصادي مستقبلھا حول المستشفیات ھواجس تتفھم انھا والممرضین الممرضات نقابة تؤكد الواقع ھذا امام
 حقوق على المساومة الذریعة ھذه بحجة تقبل لن النقابة لكن الضرائب، زیادة بسبب تحملھا الى ستضطر التي االعباء

 مؤسسة الي یمكن وال اساسي ركن التمریض الن انتظارھا طال والتي والمزمنة المشروعة والممرضین الممرضات
 .بدونھ تستمر ان استشفائیة

 النقابة اقرتھا التي والرواتب الرتب سلسلة اقرار خالل من اجورھم تصحیح من والممرضین الممرضات حرمان ان
 الرواتب ألن بكاملھ الصحي القطاع بل المستشفیات فقط لیس تداعیاتھا تطال ان یمكن كبیرة ازمة سیشكل مؤخراً 
 االقتصادي واستقرارھم عیشھم لقمة تھدد اصبحت المبذولة جھودھم مع تتناسب ال والتي العاملین لبعض المتدنیة

 .واالجتماعي

 یؤدي العمل وشروط ظروف تحسین ان على سنوات منذ اجریت التي التمریضیة االبحاث اجمعت ذلك الى اضافة
 أجل من الشباب عنصر جذب الى ویؤدي المھنة في الخبرات اصحاب واستبقاء التمریضیة العنایة تحسین الى حتماً 

 .مستقبالً  تداعیاتھ من والحد الحاصل النقص معالجة

 الزیادة اعتبار عدم المستشفیات نقابة على ضومط یزبك نھاد. د والممرضین الممرضات نقیبة تتمنى االسباب لھذه
 وعدد الوفیات نسبة من والحد العنایة تطویر اجل من وحافزاً  استثماراً  بل عبئاً  المھنة في العاملین اجور على

 على الزیادة ارقام یفوق والمرضى الضامنة والجھات المستشفیات على اضافیاً  عبئاً  بدورھا ترتب التي المضاعفات
 الخلل تصحیح اجل من المقبلة المرحلة في النقابة لدى اولویة سیبقى االجور تصحیح مطلب ان التأكید مع االجور

 .طویلة سنوات منذ الحاصل
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