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.ما هي ابرز التطلعات والروؤى امل�صتقبلية للجمعية ؟

التمري�س  جمعية  جعل  يف  تتمثل  التمري�س   جلمعية  روؤيتنا 

وهناك  التمري�س  مهنة  تطوير  يف  ا�صا�صيا  �صريكا  الكويتية 

مطالبات عدة �صتتحرك عليها اجلمعية يف الفرتة املقبلة، ومنها 

املطالبة بادراج مهنة التمري�س �صمن العمال ال�صاقة واملطالبة 

الكويت  يف  البكالوريو�س  لدرا�صة  ال�صباب  امام  املجال  بفتح 

معينة،  �صن  حتديد  دون  اخلارج  يف  للدرا�صة  البعثات  وت�صهيل 

يومان  ا�صبوعية  اجازة  التمري�صية  الهيئة  افراد  واملطالبة مبنح 

واعادة النظر بكادر التمري�س.

كذلك من الق�صايا التي بدانا التحرك ب�صاأنها هي اعفاء الهيئة 

ال�صحية من نظام  امل�صت�صفيات واملراكز  العاملني يف  التمري�صية 

الراتب  خ�صم  بعدم  واملطالبة  وغريهم،  بالطباء  ا�صوة  الب�صمة 

بعد املر�صية ال اذا كانت 15 يوماً ح�صب قانون اخلدمة املدنية.

  

هل هناك تعاون بينكم وبني وزارة ال�صحة ب�صاأن املمر�صني؟

وجميع  التمري�س  ال�صحة  وادارة  ووزارة  التمري�س  جمعية 

اخلدمات التمري�صية يف خمتلف مواقعها جميعها ت�صاوي مهنة 

للمهنة  متنف�س  هي  واجلمعية  واحد  الهدف  اأن  اأي  التمري�س 

وعالقتنا واحلمد هلل جيدة وميكننا ان نقول كلينا وجهان لعملة 

واحدة. 

ما اأبرز التحديات التي تواجه جمعية التمري�س الكويتية؟

اإن من اأبرز التحديات هي الدعم املايل ونق�س املتطوعني للعمل 

يف اللجان املختلفة للجمعية. اأرى اأن جمعية التمري�س الكويتية 

التمري�صية  الهيئة  اأفراد  املخل�صة من جميع  اجلهود  كل  حتتاج 

العاملة يف جميع امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية املختلفة يف وزارة 

ال�صحة ووزارة الدفاع واحلر�س الوطني ووزارة ال�صئون بالإ�صافة 

قد  اجلهود  وهذه  اخلا�س.  والقطاع  الكويت  نفط  �صركة  اإىل 

يف  للعمل  التطوع  اأو  املايل  الدعم  تقدمي  يف  امل�صاهمة  يف  تتمثل 

خمتلف اللجان وابراز الدور احلقيقي لأفراد الهيئة التمري�صية.

كلمة اخرية ؟

اأمتنى من زمالئي وزميالتي اع�صاء الهيئة التمري�صية التوا�صل 

مع جمعية التمري�س الكويتية ، كذلك اأمتنى من اأع�صاء جمل�س 

اخلدمة  ديوان  وكذلك  املدنية  اخلدمة  املوقرين وجمل�س  الأمة 

قانون  اقرار  على  العمل  ال�صحة  وزارة  مع  بالتعاون  املدنية 

�صاأن  من  القانون  لهذا  �صيكون  ملا  �صاقة  مهنة  التمري�س  جلعل 

وايقاف  املهنة  هذه  لدرا�صة  البلد  هذا  اأبناء  ا�صتقطاب  يف  عظيم 

وتوفري  الوظيفي  الر�صا  زيادة  اىل  بال�صافة  ال�صتقالت  نزيف 

تقدمي  على  ليعملوا  املهنة  هذه  لأ�صحاب  املن�صود  ال�صتقرار 

خدمات متري�صية متميزة. 

لقــاء
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