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مهنة  ان  العنزي  جا�صم  كنعان  التمري�س  جمعية  رئي�س  اأكد 

التمري�س تعترب من املهن الطاردة خ�صو�صا من قبل املواطنني 

املجتمع  نظرة  اىل  يعود  منها  عديدة  اأ�صباب  اىل  يرجع  وهذا 

ال�صلبية لهذه املهنة واأ�صباب اأخرى غريها .

واأ�صاف العنزي يف لقاء مع جملة التمري�س انه منذ تويل جمل�س 

النهو�س  اىل  تهدف  متنوعة  وروؤى  خطط  بو�صع  قمنا  الدارة 

بدور اجلمعية يف جميع ال�صعدة �صواء كانت اجتماعية او ثقافية 

بال�صافة  املختلفة  الدورات  واقامة  باملهنة  توعية  اأو  ريا�صية  او 

اىل الهتمام بق�صايا املهنة والتي هي تعترب �صغلنا ال�صاغل.

و�صع  اجلمعية  يف  له  الول  اليوم  ومنذ  الدارة  جمل�س  ان  وذكر 

اع�صاء  �صوت  لي�صال  الدولة  يف  القيادات  مع  للتوا�صل  خطة 

الهيئة التمري�صية يف البالد ، وكذلك ت�صليط ال�صوء على الدور 

الذي يقوم به املمر�س والعمل الن�صاين لهذه املهنة.

�صريكا  اجلمعية  جعل  اإىل  ن�صعى  ادارة  كمجل�س  اننا  اىل  وا�صار 

عدة  مطالبات  وهناك  التمري�س  مهنة  تطوير  يف  ا�صا�صيا 

�صتتحرك عليها اجلمعية يف الفرتة املقبلة، ومنها املطالبة بادراج 

املجال  بفتح  واملطالبة  ال�صاقة  العمال  �صمن  التمري�س  مهنة 

البعثات  وت�صهيل  الكويت  يف  البكالوريو�س  لدرا�صة  ال�صباب  امام 

للدرا�صة يف اخلارج دون حتديد �صن معينة، واملطالبة مبنح افراد 

بكادر  النظر  واعادة  يومني  ا�صبوعية  اإجازة  التمري�صية  الهيئة 

التمري�س.

وفما يلي التفا�صيل :

رئيس جمعية التمريض كنعان العنزي لمجلة التمريض :
بدأنا التحرك بشأن إعفاء الهيئة التمريضية من البصمة 

الدولة  في  القيادات  مع  للتواصل  خطة  وضعنا 
إليصال صوت أعضاء الهيئة التمريضية .

النهوض  إلى  تهدف  متنوعة  ورؤى  خطط  هناك 
بدور الجمعية في جميع األصعدة.

حدثنا عن اأهداف جمعية التمري�س؟

عام  تاأ�ص�صت يف  عام  نفع  الكويتية هي جمعية  التمري�س  جمعية 

1981م وتهدف اإىل تعزيز مهنة التمري�س ورفع م�صتواها اجتماعياً 

وعلمياً والعمل على حفظ حقوق الع�صو يف جمال مهنة التمري�س 

و الت�صال والتن�صيق مع ادارة التمري�س بوزارة ال�صحة وبرامج 

تعليم التمري�س يف الكويت للت�صاور فيها باأ�ص�س املهنة وقوانينها 

على  العمل  اإىل  بالإ�صافة  املهنة  عامل  يف  امل�صتحدثة  والنظريات 

تنظيم وتدعيم ال�صالت بني اع�صاء اجلمعية وتنمية روح التعاون 

وتقوية الروابط بينهم اجتماعياً وثقافياً وريا�صياً وابداء الراأي 

فيما ين�صاأ بينهم او بني املواطنني من خالفات وال�صعي لت�صويته 

والعمل على تدعيم ال�صالت وتوثيق التعاون العلمي واملهني بني 

املمر�صات بدولة الكويت وزميالتهن يف الدول العربية والأجنبية 

العلمية  الدرا�صات  وتنظيم  عالوة  للتمري�س  الدويل  واملجل�س 

جملة  يف  ون�صرها  والجتماعية  الثقافية  والندوات  واملحا�صرات 

ثقافية لتعريف املواطنني مبهنة التمريــ�س وتبادل الزيارات مع 

خمتلف البالد العربية والأجنبية وال�صرتاك يف املوؤمترات التي 

العلمية  الأ�صاليب  على  لالطالع  التمري�س  ب�صوؤون  عالقة  لها 

احلديثة للتمري�س وال�صتفادة منها .

لقــاء


