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هل اجلمعية ع�صو يف موؤ�ص�صات اأو منظمات عاملية متخ�ص�صة  يف 

مهنة التمري�س؟

التمري�س  جمل�س  يف  ع�صو  الكويتية  التمري�س  جمعية  نعم. 

 )International Council of Nurses(الدويل

اأكرث من 130 جمعية ونقابة  منذ 1993،وهذا املجل�س عبارة عن 

متري�صية متثل اأكرث من 13 مليون ممر�س وممر�صة من خمتلف 

دول العامل. وقد تاأ�ص�س يف 1899 اأي قبل اأكرث من قرن واأع�صاء 

التمري�صية يف العامل. وهو  القيادات  اإدارته من خمتلف  جمل�س 

يهدف اإىل العمل على �صمان جودة اخلدمات التمري�صية املقدمة 

والعمل على النهو�س مبهنة التمري�س عامليا.   

 

بها اجلمعية منذ فوزكم يف  التي قامت  والفعاليات  الأن�صطة  ما 

النتخابات وحتى الآن ؟

متنوعة  وروؤى  خطط  بو�صع  قمنا  الدارة  جمل�س  تويل  منذ 

تهدف اىل النهو�س بدور اجلمعية يف جميع ال�صعدة �صواء كانت 

اجتماعية او ثقافية او ريا�صية اأو توعية باملهنة واقامة الدورات 

املختلفة بال�صافة اىل الهتمام بق�صايا املهنة والتي تعترب �صغلنا 

ال�صاغل، حيث انه بعد ت�صكيل جمل�س الدارة قمنا بدعوة اع�صاء 

 ، املختلفة  اجلمعية  جلان  يف  النخراط  اىل  العمومية  اجلمعية 

هذا  يف  واملمر�صات  املمر�صني  من  عدد  من  جتاوبا  وجدنا  وقد 

املجال .

وحر�صا من اجلمعية على توفري مكان منا�صب ل�صتقبال روادها 

 ، بال�صاملية  اجلمعية  مقر  يف  التمري�س  ديوانية  بان�صاء  قمنا 

الفعاليات  العديد من  تنظيم  الريا�صية يف  اللجنة  قامت  كذلك 

والن�صطة ومنها على �صبيل املثال ل احل�صر اقامة ديوانية كا�س 

العامل يف يونيو املا�صي ملتابعة مباريات كا�س العامل كذلك اقامة 

بطولة للبولينغ يف جممع الفنيوز .

بتنظيم رحلة  الجتماعي فقد قامت اجلمعية  ال�صعيد  اما على 

بها  �صارك  وقد  اجلمعية  لع�صاء  خا�صة  با�صعار  دبي  اىل  ت�صوق 

التغذية  اأ�ص�س  عن  حما�صرة  اجلمعية  نظمت  كذلك  ع�صوا،   50

ال�صليمة التي قدمتها اخ�صائية التغذية اميان نبيل احلاج  والتي 

على  للحفاظ  املتوازن  ال�صحي  التغذوي  الوعي  ن�صر  اىل  هدفت 

�شالمة اجل�شم من كافة الأمرا�ض وذلك من خالل اتباع امناط 

حملة  بعمل  اجلمعية  قامت  كذلك  ال�صليمة  ال�صحية  احلياة 

الدم  خمزون  زيادة  بهدف  املركزي  الدم  بنك  يف  بالدم  للتربع 

وم�صاعدة املر�صى املحتاجني بهذا اخل�صو�س وقد وجدنا تفاعال 

بغريب  لي�س  وهذا  احلملة  هذه  مع  اجلمعية  اع�صاء  من  كبريا 

عليهم لأن مهنة التمري�س مهنة ان�صانية قبل كل �صي.

توزيع  يف  املا�صي  يوليو  منت�صف  منذ  اجلمعية  قامت  كذلك 

بطاقة خ�صومات على اع�صائها وهذه البطاقة عبارة عن بطاقة 

بالتينية متنح ا�صحابها خ�صومات خا�صة وا�صتثنائية ت�صل اىل 

ت�صمل  البطاقة  وهذه  وجهة  موؤ�ص�صة   150 قبل  من  املئة  يف   50

خ�صومات مقدمة من جمموعة كبرية من ال�صركات يف خمتلف 

ومطاعم  و�صفريات  وم�صت�صفيات  �صيدليات  من  التخ�ص�صات 

مع  وتزامنا  اجلمعية  قامت  كذلك  وغريها،  وعطور  وكافيهات 

حلول �صهر رم�صان املبارك بعمل غبقة رم�صانية وحفل ا�صتقبال 

للمهنئني ب�صهر رم�صان املبارك ومت خاللها تكرمي اأول ممر�صة 

الهدايا على  الكويت كذلك مت توزيع  عربية مت تعيينها يف دولة 

امل�صاركني وامل�صاركات.

جمل�س ادارة اجلمعية قام بعدد من الزيارات اىل عدد من قيادات 

الدولة . ما الهدف من تلك الزيارات؟

خطة  و�صع  بالنتخابات  فوزه  ومنذ  اجلمعية  ادارة  جمل�س 

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

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

الدعم  وطلب  املهنة  لهذه  الن�صاين  والعمل  املمر�س  به  يقوم 

النائب  معايل  بزيارة  قمنا  .حيث  املهنة  هذه  �صان  برفع  الالزم 

الول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع ال�صيخ جابر املبارك 

حيث مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�صة املوا�صيع 

التي تخ�س الهيئة التمري�صية ب�صفة عامة والعاملني يف وزارة 

المدنية. الخدمة  دي��وان  مسؤولي  مع  الكادر  في  النظر  إع��ادة  ناقشنا 

ال��ش��اق��ة. اإلع���م���ال  ض��م��ن  ال��ت��م��ري��ض  م��ه��ن��ة  إدراج  إل���ى  س��ن��س��ع��ى 

الكويت. في  البكالوريوس  لدراسة  الشباب  أمام  المجال  بفتح  سنطالب 

لقــاء


