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ان  على  ال�ضمري(  )حممد  اكد 

حاجات  تلبية  يف  ي�ضاهم  املمر�ض 

وذلك  املختلفه  ال�ضحيه  املجتمع 

املر�ض  من  الوقايه  طريق  عن 

وتقدمي  واإدامتها  ال�ضحه  وحت�ضني 

اىل  للمر�ضى  ال�ضحيه  الرعايه 

والعادات  اُلعراف  مراعاة  جانب 

والتقاليد املتبعه يف املجتمع املحلي 

يحتم  مما  احتياجاته  تلبية  اأثناء 

و�ضع  يف  املمر�ض  هذا  يكون  ان 

الوفرة  ومعنوي مميز يف ظل  مادي 

املادية وحتى يتم ا�ضتقطاب العن�ضر 

الكويتي اىل هذه املهنة .

فيما يرى )فالح املطريي( ان وجود 

م�ضت�ضفياتنا  يف  الكويتي  املمر�ض 

حماية  اكرب  هو  وم�ضتو�ضفاتنا 

الذين  املهنه  ممار�ضي  من  املجتمع 

العلميه  بالكفائه  ليتمتعون 

اىل  ا�ضافة  الالزميتني   والعمليه 

الوعي  ن�ضر  على  الوطنية  غريته 

لفئات  امل�ضوره  وتقدمي  ال�ضحي 

وت�ضحيح  املختلفه  املجتمع 

ال�ضحيه اخلاطئه لبناء  املمار�ضات 

بوجود  ال  ذلك  يتاتى  ولن  جلدته 

من  والتي  املر�ضية  املادية  احلوافز 

اىل  التمري�ض  بعجلة  الدفع  �ضانها 

المام لتكون مهنة جاذبة .

دخول  ان  يرى  الذياب  احمد 

املواطنني على خط مهنة التمري�ض 

اُلداء  هو م�ضاهمة فعالة يف تطوير 

تطبيق  طريق  عن  وذلك  املهني 

علوم التمري�ض احلديثه خا�ضة وان 

تطوير  على  حري�ضة  الدولة  كانت 

امل�ضاركه  خالل  من  التمري�ض  مهنة 

العلميه  واملوؤمترات  الندوات  يف 

من  الفئة  لهذه  امل�ضتمر  والتعليم 

مبظهر  للظهور  الوطنية  العنا�ضر 

على  ايجابا  ينعك�ض  لئق  مهني 

�ضحة املر�ضى ، موؤكدا على ان هوؤلء 

خا�ضة  املجتمع  رحم  من  املمر�ضني 

وانهم حري�ضني على مراعاة معايري 

ين�ضجم  الذي  ال�ضخ�ضي  ال�ضلوك 

مع قيم املجتمع عند تقدمي الرعايه 

التقيد  جانب  اىل  التمري�ضيه 

باملعايري املهنيه عند تطبيق العمليه 

التمري�ضيه .

من جهته بني عادل العنزي ان اهم 

البلد يف مهنة  ابن  انخراط  مامييز 

بالقوانني  اُللتزام  هو  التمري�ض 

والنظمه ومقايي�ض العمل املعتمده 

وحماولة البعد عن كل مايتعار�ض مع 

بنود اآداب املهنه لح�ضا�ضه بالنتماء 

والدعم  الثقه  بروح  والعمل  لالر�ض 

ومراعاة احلقوق اجلماعيه  املتبادل 

للفريق  ، مطالبا احلكومة بالعمل 

اجلاد على توفري املميزات والبدلت 

التي تدفع ابنائنا وبناتنا اىل الولوج 

بهذه املهنة ال�ضامية التي تهم جميع 

كامل  يكن  مل  ان  املجتمع  �ضرائح 

افراد املجتمع .

يتم  ان  الظفريي  �ضعود  وا�ضتغرب 

يف  للم�ضاركني  عدوى  بدل  �ضرف 

حملة التطعيم �ضد مر�ض بعينه ول 

للمر�ضى  للمخالطني  �ضرفه  يتم 

ويفهمون  الدوام  اأوقات  طوال 

لفريو�ض  احلاملني  اأو  امل�ضابني 

العديد من الأمرا�ض داعيا  امل�ضوؤولني 

املدنية  واخلدمة  ال�ضحة  وزارة  يف 

على  الإقبال  بدعم  التفكري اجلدي 

بغريها  مقارنة  ال�ضاقة  املهنة  هذه 

من املهن ال�ضحية امل�ضاعدة الأخرى، 

وان يكون الدعم ماديًا على م�ضتوى 

�ضاعات  تقليل  اإىل  اإ�ضافة  البدلت 

يف  العاملني  عدد  زيادة  مع  الدوام 

نرى  �ضوف  وعندها  الفرتات  جميع 

ويحل  امل�ضوؤولني  ي�ضر  الذي  الإقبال 

املمر�ضني  احلا�ضل يف عدد  النق�ض 

املر�ضى مقارنة  اأق�ضام  املوجودين يف 

بعدد املمر�ضني املوجودين .

عن  ك�ضف  العنزي  م�ضاعد  املواطن 

مهنة  وهي  التمري�ض  مهنة  ماهية 

تقدم خدمات للمجتمع ككل وتقوم 

ومعارف  ومعلومات  اأ�ض�ض  على 

ولها مهارات متخ�ض�ضة  بها  خا�ضة 

لرعاية الفرد واأ�ضرته بهدف احلفاظ 

على ال�ضحة والوقاية من الأمرا�ض 

املهنة  هذه  مب�ضئوليات  ويقوم 

موؤ�ض�ضات  من  وخريجني  خريجات 

على  �ضواء  بها  معرتف  علمية 

وتخ�ضع  املحلى  اأو  الدويل  امل�ضتوى 

العمل  لقوانني  التمري�ض  مهنة 

لوائح  وينظمها  ويحكمها  بالدولة 

باتت  هنا  ومن  بها  خا�ضة  وقوانني 

عملية اللتفات لهذه املهنة من قبل 

الهمية  غاية  يف  م�ضالة  امل�ضئولني 

ثم  ومن  كبري  �ضان  لها  يكون  حتى 

بكل  و�ضاباتنا  �ضبابنا  عليها  يقبل 

همة وحما�ض والق�ضاء على ا�ضترياد 

العاملني يف هذا احلقل من اخلارج .

مهنة  على  دلل  الظفريي  عيد 

ان  بعد  جميل  بو�ضف  التمري�ض 

يف  تتجلى  مهنة  بانها   و�ضفها 

بو�ضفه  امل�ضتفيد  مع  التعامل 

اأو  جن�ضه  عن  النظر  بغ�ض  ان�ضانا 

اأو  اأوع�ضريته  عرقه  اأو  دينه  اأو  عمره 

اأو  اأوالجتماعي  التعليمي  م�ضتواه 

ال�ضيا�ضي  معتقده  اأو  القت�ضادي 

�ضمات  اأية  ،اأو  املر�ضي  ت�ضخي�ضه  اأو 
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