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الخرية ، حيث وعد ال�ضيخ املبارك  بتقدمي الدعم للجمعية ولهذه املهنة 

الن�ضانية التي تو�ضف بانها ج�ضر ال�ضفاء للمر�ضى وامل�ضابني ، كما التقى  

رئي�ض واع�ضاء جمل�ض ادارة اجلمعية بنائب رئي�ض احلر�ض الوطني ال�ضيخ 

ووكيل  ال�ضاير  د. هالل  ال�ضابق  ال�ضحة  ووزير   ، ال�ضباح   الأحمد  م�ضعل 

وزارة ال�ضحة د.اإبراهيم العبد الهادي ، والوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون اخلدمات 

الطبية امل�ضاندة والوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون الفنية  ، والوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون 

الإدارية ، والوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون املالية ، وذلك لبحث ومناق�ضة العديد 

مثل   بالتمر�ض  بالعاملني  املبا�ضر  امل�ضا�ض  ذات  والق�ضايا  املو�ضوعات  من 

اإعفاء الهيئة التمري�ضية من تطبيق نظام الب�ضمة واأو�ضاع املمر�ضني من 

فئة غري حمددي اجلن�ضية، و عدم امل�ضا�ض بامل�ضتوى الوظيفي والإ�ضرايف 

التمري�ض  بكالوريو�ض  لدرا�ضة  املنا�ضبة  احللول  واإيجاد  للممر�ضني 

الوزارة  وكيل  الدارة خاطب  على طلب جمل�ض  ،وبناء  الكويتي   لل�ضباب 

د. العبدالهادي بكتاب ر�ضمي وكيل وزارة التعليم العايل للنظر يف ق�ضية 

داخل  درا�ضتهم  با�ضتكمال  املمر�ضني  من  الكويتي  لل�ضباب  ال�ضماح  عدم 

الكويت .

جلنة  وت�ضكيل  للتمري�ض  اأعلى  جمل�ض  بت�ضكيل  اجلمعية  وطالبت    

اجراءات  الوظيفي.وت�ضهيل  والتدرج  التمري�ضي  الكادر  من  للتظلمات 

توظيف املمر�ضني من فئة غري حمددي اجلن�ضية يف الوزارة ووقف التاأخري 

غري املربر يف �ضرف رواتبهم ،واتاحة املجال اأمام اع�ضاء الهيئة التمري�ضية 

الذين يحملون دبلوم معهد التمري�ض يف امل�ضاركة يف الدورات ال�ضرافية 

كم�ضوؤول جناح وم�ضاعد رئي�ض الهيئة التمري�ضية الذين لديهم �ضنوات من 

اخلربة والعطاء، كذلك تثبيت املكلفني حاليا مبن�ضب ممر�ض م�ضوؤول.

وقد خاطبت اجلمعية وكيل وزارة ال�ضحة بهذا ال�ضاأن حيث اأحال الأمر اىل 

الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون الفنية للنظر والتنفيذ. وكذلك طلبت اجلمعية 

مب�ضاواة وتوحيد عقود املمر�ضني الوافدين.

 

جت�ضري العالقات وتعظيم فوائدها

 ولطاملا اكدت اجلمعية على �ضرورة اتخاذ الجراءات القانونية للحفاظ 

يف  العاملني  جميع  حقوق  حتمي  ت�ضريعات  و�ضن  املمر�ض  حقوق  على 

من  والعاملون  التمري�ضية  الهيئة  اع�ضاء  فيهم  مبن  الطبية  احلقول 

العتداءات التي يتعر�ضون لها وهم يقومون بعملهم .

 

اإدارة  مديرة  ومقابلة  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�ض  مقابلة  لذلك  ا�ضف 

الكويتية  املحامني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  التمري�ضية  اخلدمات 

الق�ضايا  بحثت  حيث   . الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعية  رئي�ض  ومقابلة 

التي ت�ضغل املمر�ضيني و الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك والكفيلة بتج�ضري 

العالقات وتعظيم فوائدها بني اجلمعية وهذه اجلهات ومبا يعود بالنفع 

على جميع الطراف .

 

تدعيم م�ضاعر الأ�ضرة الواحدة

كبرية من  م�ضاركة  �ضهدت  التي  اجلمعية  ان�ضطة  توا�ضلت  ذلك  ومبوازاة 

والتي بلغ عددها 33 دورة  العلمية  الدورات  الع�ضاء  وخا�ضة يف جمال 

متخ�ض�ضة . 

التغذية  اأ�ض�ض  حول  وتوعوية  تثقيفية  حما�ضرة  اجلمعية  ونظمت 

ال�ضليمة قدمتها اخ�ضائية يف علم التغذية وحما�ضرة  اخرى  عن الطب 

النووي قدمتها رابطة الطب النووي �ضمن فعاليات الأ�ضبوع العاملي للطب 

النووي.

كما مت افتتاح ديوانية جمعية التمري�ض الكويتية لتكون امللتقي الثقايف 

والريا�ضي لالع�ضاء  ومت تخ�ضي�ض يومي الأحد والثالثاء للن�ضاء ويومي 

الثنني والأربعاء للرجال.

ونظمت اجلمعية حملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي وذلك 

بهدف تعزيز خمزون بنك الدم وتدعيم روح وم�ضاعر الأ�ضرة الواحدة يف  

املجتمع الكويتي.

كما اأقامت اجلمعية غبقات  رم�ضانية بهدف تدعيم  ال�ضالت بني اع�ضاء 

وثقافيا  اجتماعيا  بينهم  الروابط  وتقوية  التعاون  روح  وتنمية  اجلمعية 

وريا�ضيا كما نظمت اجلمعية ايام  تربوية وترفيهة مفتوحه بعنوان املخيم 

واملفاجاآت  امل�ضابقات  من  الكثري  �ضملت  حيث    والثاين  الول  الربيعي 

والهدايا للفائزين بالإ�ضافة اىل حفلي غذاء وع�ضاء على �ضرف احل�ضور .

ومب�ضاركة 16 فريقا نظمت اجلمعية بطولة لكرة القدم ورحلة ت�ضوق اىل 

بالطائرة  �ضفر  تذكرة   50 التمري�ضية حيث خ�ض�ضت  الهيئة  لأفراد  دبي 

للراغبني يف امل�ضاركة يف هذه الرحلة.

واأقامت كذلك بطولة للبولينغ يف جممع الأفنيوز �ضارك فيها اأكرث من 50 

ع�ضوا ،و يف مقرها اأقامت اجلمعية حفل ع�ضاء على �ضرف خريجني دورة 

)اإدارة الأجنحة( .


