
9

اعلن رئي�س جمعية التمري�س الكويتية كنعان العنزي ان اجلمعية ناق�صت اعادة 

الدارية  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  مع  التمري�صية  الهيئة  افراد  كادر  يف  النظر 

بديوان اخلدمة املدنية زيد خالد النويف، وقال اننا مل�صنا اجواء ايجابية �صادت 

اللقاء وتفهماً وا�صحاً ملطالبنا.

التي  املطالب  بدرا�صة  ووعد  الو�صع،  تفهم  النويف  الوكيل  ان  العنزي  وذكر 

تقدمت بها اجلمعية بهذا ال�صاأن، مو�صحا ان قرار رقم 5 ل�صنة 2009 وخ�صو�صا 

يف اجلدول رقم 3 ب�صاأن بدلت ومكافاآت افراد الهيئة التمري�صية ت�صبب بال�صرر 

لفئة من م�صوؤويل الجنحة وحرمهم من بدلت ال�صراف والتدريب.

واملطالبة  اجلن�صية  حمددي  غري  من  املمر�صني  او�صاع  كذلك  ناق�صنا  وقال: 

بان�صافهم من خالل و�صع عقود خا�صة لهم بدل من الو�صع احلايل املتمثل يف 

العمل على بند املكافاأة كاأجر مقابل عمل م�صريا اىل ان الو�صع احلايل يحرمهم 

من احل�صول على اإجازة �صنوية او نهاية خدمة وغريها من احلقوق التي كفلها 

لهم القانون.

وا�صاف العنزي ان الوكيل النويف وعدنا بالنظر يف هذه املطالب وفقا لالطر 

والنظم القانونية وايجاد احللول املنا�صبة بهدف ان�صاف هذه الفئة.

اأقامت جمعية التمري�س الكويتية بال�صرتاك مع منتدى التمري�س الكويتي 

للعام الثاين حملة للتربع بالدم حتت عنوان »التمري�س عـطاء« .

وا�صار رئي�س اجلمعية كنعان العنزي اىل اأن حملة التربع بالدم تهدف اىل دعم 

خمزون بنك الدم املركزي خدمة للمحتاجني من املر�صى وتعميقاً لروح العطاء 

الأ�صرة  الإ�صالمي وتدعيم روح  الدين  ا�صتلهاما من تعاليم  الإن�صانية  خلدمة 

الواحدة التي جبل عليها املجتمع الكويتي.

بالدم  التربع  باأهمية  اجلمعية  من  امياناً  تاأتي  احلملة  هذه  ان  العنزي  واأكد 

والعمل الإن�صاين الذي يحمله هذا العمل م�صريا اىل ان هذه احلملة تاأتي اي�صا 

الن�صاين  الدور  التاأكيد على  التمري�س يف  الرئي�صية جلمعية  �صمن الهداف 

لهذه املهنة.

كموؤ�ص�صة  م�صوؤولية اجلمعية  تعزيز  اإطار  اأي�صا يف  تاأتي  ان هذه احلملة  وذكر 

وامل�صاعدة  العون  يد  الإن�صاين يف مد  دورها  مع  املحلي ومتا�صياً  املجتمع  جتاه 

الدم  وحدات  من  الكثري  اإىل  حتتاج  التي  وللم�صت�صفيات  املحتاجني  للمر�صى 

املنقول ال�صرورية لدعم العمليات اجلراحية على خمتلف اأنواعها. 

بالدم  التربع  اإن حملة  العنزي  اأمني �صر اجلمعية بندر ن�صمي  من جانبه قال 

دعماً  الكويتية  التمري�س  جمعية  بها  تقوم  التي  الإن�صانية  املبادرات  من  تعد 

الهيئة  افراد  ودور  التمري�س  جمعية  دور  لإبراز  وو�صيلة  املحلي  للمجتمع 

التمري�صية وم�صاركتها يف اإبراز الوجه احل�صاري والإن�صاين لبلدنا .

بعد لقاء مجلس إدارة جمعية التمريض بالوكيل المساعد للشؤون االدارية بديوان الخدمة 
كنعان العنزي: النويف وعدنا بدراسة مطالب الهيئة التمريضية

جمعية التمريض اقامت حملة للتبرع بالدم

أنشطة وفعاليات


