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اللجنة االجتماعية نظمت 
التغذية أسس  محاضرة 

جمعية التمريض تعرض تضامنها 
الكامل مع ضحايا حادث الباص

جمعية التمريض تطالب بمنح الممرضات المسؤوالت بدل تدريب وإشراف

الجتماعية  اللجنة  تنظمها  التي  الأن�صطة  �صمن 

اأ�ص�س  نظمت جمعية التمري�س حما�صرة �صحية عن 

اإميان  التغذية  اأخ�صائية  قدمتها  ال�صليمة  التغذية 

نبيل احلاج. 

ال�صحي  التغذوي  الوعي  ن�صر  اإىل  املحا�صرة  وهدفت 

كافة  من  اجل�صم  �صالمة  على  للحفاظ  املتوازن 

احلياة  اأمناط  اإتباع  خالل  من  وذلك  الأمرا�ض 

اأهمية  اإىل  الإر�صاد  اإىل  اإ�صافة  ال�صليمة،  ال�صحية 

الدور  بيان  اإىل  وكذلك  املتكامل  ال�صحي  الغذاء 

الفرد على  ال�صليم ومعرفة  ال�صحي  للغذاء  الأ�صا�صي 

الغذاء  هذا  من  وال�صرورية  الأ�صا�صية  احتياجاته 

من  خالية  �صليمة  �صحية  حياة  اإىل  �صيوؤدي  والذي 

الأمرا�س اخلطرية.

ا�صتغرب رئي�س جمعية التمري�س كنعان العنزي عدم منح املمر�صات امل�صوؤولت يف الهيئة التمري�صية بدل تدريب وا�صراف 

�صمن الكادر اجلديد للهيئة التمري�صية ..

واكد العنزي ان الكادر الذي مت اعتماده من قبل الديوان قد اغفل منح هذه الفئة هذا البدل الذي يعترب حقاً لهن يجب 

ان يعاد مرة اأخرى داعيا امل�صوؤولني اىل �صرورة ايجاد احللول الناجعة ملنحهن حقوقهن.

وذكر العنزي ان هناك كثريا من الق�صايا التي يجب ان حتل ومنها �صرورة اعفاء افراد الهيئة التمري�صية من تطبيق 

نظام الب�صمة عليهن، م�صريا اىل ان تطبيق هذا النظام حاليا ي�صبب اعاقة وتاأخرياً للعمل.

ودعا العنزي وزارة ال�صحة اىل �صرورة خماطبة الديوان لعفاء افراد الهيئة التمري�صية العاملني يف امل�صت�صفيات واملراكز 

ال�صحية من نظام الب�صمة، اأ�صوة بالأطباء وغريهم والذي تعترب �صلبياته مع الهيئة التمري�صية اكرث من ايجابياته.

كنعان  الكويتية  التمري�س  جمعية  رئي�س  عرب 

الهيئة  لذوي  التعازي  اجلمعية  م�صاركة  عن  العنزي 

البا�س  له  تعر�س  الذي  احلادث  جراء  التمري�صية 

بتقاطع  التمري�صية  الهيئة  اأفراد  يحمل  كان  الذي 

طريق اجلاحظ على طريق اجلهراء مقابل كلية علي 

ال�صامل الع�صكرية والذي جنم عنه حالة وفاة واإ�صابة 

عدد من املمر�صات بك�صور ور�صو�س متفرقة.

املوىل  اإىل  تت�صرع  اجلمعية  ان  اإىل  العنزي  واأ�صار 

مين  وان  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  ان  وجل  عز 

بال�صحة  احلادث  هذا  امل�صابني جراء  على  تعاىل  اهلل 

والعافية.

الكامل  وت�صامنها  التمري�س  جمعية  وقوف  واكد 

اأفراد الهيئة التمري�صية امل�صابات وانها  وامل�صتمر مع 

وفدا  ان  اىل  م�صريا  اأمامهن  اإمكانياتها  كافة  ت�صع 

لالطمئنان  امل�صابات  املمر�صات  بزيارة  �صيقوم  منها 

عليهن يف امل�صت�صفيات الالتي يرقدن بها.
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