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اجتهدنا ...

فعملنـــــا

مجلة التمريض - العدد الرابع - ابريل 2012

النقابيـــة  للدورة  الكويتيــة  التمريـــــ�ض  جمعية  ادارة  ملجلــ�ض  النقابيــة  الدورة  نهايـة  مـع 

2010 – 2012 ، فان جمل�ض الدارة عمل الكثري يف �ضبيل ايجاد احللول لكثري من الق�ضايا 

املهمة التي تعترب من المور الرئي�ضية للهيئة التمري�ضية والعاملني بهذه املهنة الراقية.

منذ اليوم الأول من فوز قائمة التوا�ضل يف ابريل 2010م قد و�ضعنا ن�ضب اأعيننا وهدفنا 

الرئي�ضي املمر�ض ول �ضي غريه ، بدءا من التوا�ضل مع زميل املهنة وفتح قنوات ات�ضال بينه 

وبني اجلمعية وجعل اجلمعية مكانا للجميع ولي�ض حكرا على اأحد دون اآخر ، فجمعية 

التمري�ض بيت كل ممر�ض وممر�ضة.

اأكرب اجناز يفخر به الن�ضان  ان  القول  العمل والجناز ن�ضتطيع  ولعلنا بعد عامني من 

اننا كمجل�ض ادارة اجلمعية اننا بف�ضل من اهلل �ضبحانه وتعاىل قد اأعدنا حبال التوا�ضل 

مع املمر�ضني واملمر�ضات والقيادات التمري�ضية بعد كانت خالل فرتات �ضابقة قد اأ�ضابها 

الفتور ، واحلمد هلل اننا جعلنا اجلمعية للممر�ضني عاما ، كذلك فاننا بعد هذه امل�ضرية 

احلافلة بالعمل ن�ضتطيع القول ان اأبرز ما حتقق و�ضرنى ثماره خالل الفرتة املقبلة :

- الإنتهاء من تعديل بنود الكادر بالتعاون مع وزارة ال�ضحة و �ضيتم رفعها اإىل الديوان 

قريبا، و من اأبرز التعديالت على البنود الكادر:

معاجلة بدل الإ�ضراف والتدريب – و�ضع اآلية جديدة للوظائف الإ�ضرافية – تعديل �ضروط 

�ضغل امل�ضميات الوظيفية وفقا للخربة وال�ضهادة – اإحت�ضاب �ضنوات ما قبل احل�ضول على 

البعثة الدرا�ضية �ضمن �ضنوات اخلربة الوظيفية.

لتكون  الأ�ضبوعية  الراحة  على  احل�ضول  كبريا يف  �ضوطا  قطعنا   : الإ�ضبوعية  الراحة   -

يومني وطبقت الدرا�ضة واأحيلت اإىل وزير ال�ضحة.

ال�ضباب  بدرا�ضة  ال�ضماح  يف  ال�ضحة  لوزارة  ت�ضورا  قدمنا  ال�ضباب:  بكالوريو�ض  فتح   -

اأو  الكويت  جامعة  يف  للدرا�ضة  املجال  لهم  يتاح  مل  اإذا  بالكويت  اخلا�ضة  اجلامعات  يف 

التطبيقي، وجار التن�ضيق مع الوزارة بهذا ال�ضاأن.

- متديد الربنامج الوطني : ح�ضلنا على موافقة مبدئية من وزارة ال�ضحة يف �ضاأن متديد 

الربنامج الوطني والتي خاطبت الديوان وباإنتظار �ضدور قرار من الديوان قريبا.

- زيادة رواتب املمر�ضني من غري حمددي اجلن�ضية : رفعنا ت�ضورا ب�ضاأن زيادة رواتب من 

غري حمددي اجلن�ضية وقد وافقت وزارة ال�ضحة من حيث املبداأ على تلك الزيادة وجاري 

درا�ضتها واإر�ضالها اإىل الديوان.

-جمعية القلب المريكية: مت التفاق مع جمعية القلب الأمريكية ومقرها يف الوليات 

املتحدة الأمريكية لتكون جلمعية التمري�ض الكويتية مركزا معتمدا لها يف دولة الكويتو 

ت�ضتطيع اأن متنح �ضهادات و رخ�ضة دولية يف الدورات.

-تفعيل دور اجلمعية حمليا واإقليميا و دوليا: مت تفعيل دور اجلمعية يف جمل�ض التمري�ض 

الدويل بعد اأن كانت قد جمدت الع�ضوية لعدم ر�ضوم الإ�ضرتاكات ال�ضنوية خالل الأعوام 

التمري�ضية  الهيئة  اأفراد  دعم  يف  اجلمعية  و�ضاهمت   ،  2010 حتى   2007 من  املا�ضية 

عمان  جامعة  يف  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  يف  درا�ضتهم  ي�ضتكملون  الذين  الكويتيني 

الأهلية يف ملتقى العلمي الثالث لكلية التمري�ض حتت عنوان )الأمل واقع و حتديات(.

اأي�ضا  و متت  التمري�ضية  الهيئة  باإعفاء  املدنية  ديوان اخلدمة  مقابلة  الب�ضمة: متت   -

مقابلة وزير ال�ضحة ، وان �ضاء اهلل �ضنكمل امل�ضوار بهذه الق�ضية ان كتب اهلل لنا تعاىل ان 

نحظى بثقة اع�ضاء اجلمعية العمومية للدورة النقابية املقبلة.

اإخواين .. اأخواتي .. اجتهدنا وعملنا ، فاإن اأ�ضبنا فمن اهلل

واهلل ويل التوفيق


