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انطالقا من ال�صعار الذي خ�صنا به انتخابات جمل�س الدارة جلمعية التمري�س » بالتوا�صل .. نرتقي » ، فان جمل�س الإدارة ينطلق من 

هذا ال�صعار يف تطبيق الروؤية التي �صي�صري عليها خالل الفرتة املقبلة والتي تتمثل يف جعل جمعية التمري�س الكويتية �صريكا اأ�صا�صيا يف 

تطوير مهنة التمري�س ، وهذا الأمر لن ياأتي بني يوم وليلة ، ولكنه ياأتي من خالل تكاتف جهودنا جميعا �صواء كمجل�س اإدارة اأو اأع�صاء 

الهيئة التمري�صية اأو وزارة ال�صحة ممثلة يف الوكيل امل�صاعد للخدمات الطبية امل�صاندة وكذلك اإدارة التمري�س.

اإننا يف جمعية التمري�س نوؤمن اإميانا را�صخا اأن التعاون البناء بني اجلميع وجعل م�صلحة الوطن فوق كل اعتبار من الأمور املهمة التي 

يجب اأن جنعلها ن�صب اأعيننا ، وهدفا يف طريقنا للو�صول اإىل الغاية املبتغاة والتي تتمثل يف الإرتقاء وتطوير مهنة التمري�س يف البالد.

اإدارة اجلمعية ميد يد التعاون اإىل جميع امل�صوؤولني يف وزارة ال�صحة  لالإرتقاء باملهنة وتطويرها والتعاون يف تذليل كافة  اإن جمل�س 

العقبات التي تعرت�س هذه امل�صرية ، اإميانا منا باأهمية التعاون بعيدا عن التناحر وامل�صادات التي ل فائدة منها، ويف الوقت نف�صه نتطلع 

من وزارة ال�صحة اأن تتعاون مع اجلمعية يف كثري من الق�صايا . 

املمر�س واملمر�صة يف ميدان العمل لديه الكثري من التطلعات التي ياأمل اأن يتم حلها يف الفرتة املقبلة ، ومبا اأننا يف جمعية التمري�س 

اإىل العمل بالتعاون مع وزارة ال�صحة يف احل�صول على حل لتلك العقبات التي  ل�صان حال املمر�س واملمر�صة وممثلهم فاإننا �صن�صعى 

تعرت�س م�صرية العمل.

ومن تلك املطالب اإدراج مهنة التمري�س �صمن الأعمال ال�صاقة وفتح املجال اأمام ال�صباب الكويتي لدرا�صة البكالوريو�س يف الكويت ومنح 

اأفراد الهيئة التمري�صية اإجازة ا�صبوعية يومان واإعفاء الهيئة التمري�صية العاملني يف امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية من نظام الب�صمة.

اإن جمل�س اإدارة اجلمعية يتطلع من اأفراد الهيئة التمري�صية اإىل التوا�صل مع اجلمعية لأننا جميعا يف  قارب واحد نهدف اإىل العمل �صويا 

، وهذا الأمر يتحقق من خالل النخراط يف جلان اجلمعية املختلفة وزيارة مقر اجلمعية وامل�شاركة الإيجابية يف الأن�شطة والفعاليات 

التي تنظمها جمعية التمري�س ، فاجلمعية جلميع املنتمني للمهنة لي�صت حكرا لأحد دون اآخر .. هذا لأننا يف جمل�س الإدارة جئنا لنعمل 

خلدمة التمري�س واأفراد الهيئة التمري�صية.
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