بسم هللا الرحمه الرحيم
اٌغيذ /سئيظ اٌدّٛٙسيخ اٌّٛلش
ثٛاعطخ اٌغيذ ٚ /صيش اٌصسخ االرسبدي اٌّٛلش

قال جعالي  ( :أعذلىا هى أقرب

للحقىي)

ٔخبغجىُ اٌيٍِٚ َٛف اٌصسخ في اٌغٛداْ أصجر لبة لٛعيٓ أ ٚأدٔي ِٓ أٙيبس شبًِ يٕؼىظ ثشىً ِجبشش
ػٍي ِزٍمي اٌخذِخ اٌصسيخ ِٓ أثٕبء اٌشؼت اٌغٛدأي ٚ ,ػٍي ِمذَ اٌخذِخ اٌصسيخ ِٓ أغجبء ٚوبدس صسي ظً
يزصذي ٌزمذيُ اٌخذِبد اٌصسيخ في ظشٚف ألً ِب رٛصف ثٗ أٔٙب ثبئغخ ٚثبٌغخ اٌغٛء ٔٚ ,شي ٔسٓ في ٌدٕخ أغجبء
اٌغٛداْ  ٚاٌٍدٕخ اٌزّٙيذيخ ٌشاثطخ االخزصبصيٓ اٌغٛدأييٓ ِٚدّٛػخ اٌىٛادس اٌصسيخ أْ ٕ٘بٌه ػذح أعجبة ٌٙزا
اٌٛظغ اٌٛظغ اٌّأعبٚي ٚػٍي ساعٙب ػذَ ا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثبٌصسخ ٚخؼٍٙب في أخش أٌٛٚيبرٙب ٚاٌصشف اٌّخدً ػٍيٙب
ٚاٌزي ال يزؼذي  ِٓ %2خٍّخ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٚ ,ززي ٘زٖ اٌّيضأيخ اٌٙضيٍخ ال ردذ غشيمٙب اٌي ِصبسفٙب
اٌّفزشظخ ٚال ٔغفً صشاػبد ِشاوض اٌمٛي داخً ٚخبسج ٚصاسح اٌصسخ اٌزي ٌيظ ٌٕب فيٙب ٔبلخ ٚال ثؼيش اال ِٓ زيث
ربثيش٘ب اٌٍّّٛط ػٍي لعيخ اٌصسخ ثبٌجالد .

السيذ الرئيس :

اْ لعيخ اٌصسخ في اٌغٛداْ أوٍّذ ػبِٙب اٌثبٔي ِٕز رسشن ٌدٕخ األغجبء الصالذ اٌصٛسح اٌّمٍٛثخ ٌٍصسخ اثزذسرٙب
ثشفغ ِزوشح ٌغيبدرىُ فأرذ االعزدبثخ ٌٍّزوشح ثزىٛيٓ ٌدٕخ شٍّذ وً األغشاف اٌّؼٕيخ ثبٌمعيخ فىبْ ٔزبج رٌه
ِزوشح رسغيٓ ششٚغ خذِخ اٌؼبٍِيٓ ثبٌسمً اٌصسي ثؼذ اٌزشخيص اٌذليك اٌزي لذَ ٌّشبوً اٌخذِبد اٌصسيخ
ٚثّشبسوخ ِّثً ِٓ اٌّدٍظ األػٍي ٌألخٛس ِٚىزت اٌؼًّ ٚثشئبعخ ٚصيش اٌذٌٚخ ٌٍصسخ األعجك ثشٚف زغٓ أثٛ
ػبئشخ ٚرّذ اخبصح اٌّزوشح ٚ ,لذ ظٍٍٕب في ٌدٕخ أغجبء اٌغٛداْ  ِٓٚخٍفٕب لبػذح األغجبء ٚاٌىٛادس اٌصسيخ ِٕز
يٕبيش  2010في زشان ِزٛاصً ِٓ أخً أفبر ٘زٖ اٌّزوشح فىبٔذ عٍغٍخ اظشاثبد األغجبء ِٕز يٕبيش ٚ 2010ززي
ِبي , 2011 ٛأفشص ٘زا اٌسشان رذخالد ٚٚعبغبد ِٓ وجبس االخزصبصييٓ ٚشخصيبد لِٛيخ ٔزدذ ػٕٙب ارفبليبد ِغ
ٚصاسح اٌصسخ لعذ ثزٕفيز ِزوشح اٌزسغيٓ اثزذاء" ِٓ يٕبيش  ,2011رٕصٍذ اٌٛصاسح ػٓ ٘زٖ االرفبليبد اٌٛازذح رٍٛ
ٚاألخشي ٚظشثذ ثبٌزضاِبرٙب ػشض اٌسبئػ فٍُ يىٓ اٌّشدٚد اال ردضئخ ٚرشٛيٙب" ٌالرفبليبد ٚاٌزفبفب" صشيسب" ػٍي
ِزوشح اٌزسغيٓ ٚ ,ارجؼذ اٌٛصاسح في رٌه زٍّخ افه اػالِيخ ظٍٍذ ثٙب اٌشأي اٌؼبَ ثشأْ اٌزضاِٙب ثزٕفيز ِزوشح
اٌزسغيٓ.

السيذ الرئيس :

شٙذ اٌسمً اٌصسي لشاساد وبسثيخ رّثٍذ في أيٌٍٛخ اٌّغزشفيبد االرسبديخ ٌٍٛاليبد ٚاٌزي ٔشي أٔٙب رؼزجش رٕصال"
ربِب" ِٓ اٌذٌٚخ ػٓ اٌزضاِبرٙب ردبٖ دػُ اٌصسخ ٚ ,اٌزشريجبد اٌّبٌيخ ٌأليٌٍٛخ خيش دٌيً ػٍي رٌه  ,زيث عيزُ اٌشفغ
اٌزذسيدي ٌٍذػُ ػٓ اٌصسخ  ,ززي رغيش اٌّغزشفيبد ٔفغٙب راريب" ِٓ ايشادارٙب ٘ٚزا يؼٕي خصخصخ اٌخذِبد
اٌصسيخ ثبٌجالد ٚرسّيً اٌّٛاغٓ اٌغٛدأي فبرٛسح اٌؼالج ٚ ,أري لشاس ردفيف ٚردضئخ اٌّغزشفيبد اٌّشخؼيخ ِٓ
ثيغ ِغزشفي اٌؼيْٛ
( اٌّغزشفي اٌّشخؼي اٌٛزيذ ٚاٌٛزيذ اٌزي يغزمجً اٌسبالد اٌطبسئخ ثبٌجالد) ِٚ ,غزشفي األٔف ٚاألرْ
ٚاٌسٕدشح ِٚ ,غزشفي اٌخشغ َٛفي ٔفظ اردبٖ اٌخصخصخ ِّ ,ب يٕزس ثأٚظبع وبسثيخ ػٍي اٌجالد ٚاٌؼجبد.
ٌزا ٔشي أٔخ الثذ ِٓ اٌزذخً اٌؼبخً ٌغيبدرىُ:

 ٌٛلف أيٌٍٛخ اٌّغزشفيبد االرسبديخ ٌٛاليخ اٌخشغٚ َٛاٌٛاليبد ثزشريجبرٙب اٌّبٌيخ. ايمبف ثيغ ٚردضئخ ٚردفيف اٌّغزشفيبد اٌّشخؼيخ فٛسا" -اٌزٕفيز اٌىبًِ ٌّزوشح رسغيٓ ششٚغ خذِخ اٌؼبٍِيٓ في اٌسمً اٌصسي

 رٛفيش اٌٛظبئف اٌذائّخ ٌىً اٌؼبٍِيٓ ثبٌسمً اٌصسي ,دائّخ .

ٚرسٛيً وً اٌٛظبئف غيش اٌذائّخ ِٓ رؼبلذاد ٚغيش٘ب اٌي

 ٚظغ أعظ ٚاظسخ ٌزذسيت وً اٌؼبٍِيٓ في اٌسمً اٌصسي ٚفك ثشٔبِح رذسيجي ٚاظر. رسغيٓ ثيئخ اٌؼًّ ثىً اٌّغزشفيبد ِٓ رٛفيش ِؼيٕبد اٌؼًّ ٚاٌؼالج اٌّدبٔي. جثبيث اسحقاللية وديمقراطية المجالس المهىية ( المجلس الطبيومجلس الحخصصات والمجلس القىمي للمهه الطبية والصحية ) واوحخاب
ادارات المسحشفيات ديمقراطيا".
اال٘زّبَ ثىً خٛأت اٌصسخ إٌّٙيخ ٚعالِخ اٌؼبٍِيٓ في اٌسمً اٌصسي . -سفغ اٌصشف ػٍي اٌصسخ اٌي  ِٓ %10اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ.

السيذ الرئيس:

ٔٚسٓ ٔإوذ إٔٔب ٌٓ ٔغب َٚفي زمٛق اٌّشيط اٌغٛدأي ٚاٌىبدس اٌصسي ٚاألغجبء ثبٌغٛداْ ٔٚطبٌت ٚصاسح اٌصسخ
ثزٕفيز ِب اٌضِذ ثٗ ٔفغٙب أِبَ اٌّأل ٚػٍي سٚؤط األشٙبد.
ٔسيطىُ أْ ٘زٖ األصِخ رسًّ ٔزبئح وبسثيخ ػٍي اٌّٛاغٓ اٌغٛدأي الْ سفغ اٌذػُ ػٓ اٌصسخ ٚخصصخ اٌخذِبد
اٌصسيخ عيإدي اٌ ي رسٛيً اٌؼالج اٌي عٍؼخ ثب٘ظخ اٌثّٓ ٔٚسٓ في دٌٚخ غبٌجيخ عىبٔٙب رسذ خػ اٌفمش ٌ ،زا
ٔشي ظشٚسح اٌشد ػٍي ٘زٖ اٌّزوشح خالي شٙش ِٓ رأسيخٗ.

وهللا و خير العباد مه وراء القصذ
لجىة اطباء السىدان
اللجىة الحمهيذية لرابطة االخحصاصييه السىداوييه
الكىادر الصحية
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