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وعرو�ض  خدمات  تقدمي  على  الكويتية  التمري�ض  جمعية  من  وحر�ضًا 

خا�ضة لأع�ضائها  فقد مت التفاق مع �ضركة مزايا للخ�ضومات لتقدمي 

بطاقة مزايا البالتينية وكوبونات جمانية ت�ضمل اأكرث من 200 جهة جتارية.

 

موؤتـمرات ومعـار�ض وم�ضاركات فاعلة

وعلى �ضعيد مت�ضل حر�ض رئي�ض واع�ضاء جمل�ض ادارة جمعية التمري�ض 

واملعار�ض  املوؤمترات  يف  للمر�ضيني  الفاعلة  امل�ضاركة  على  الكويتية 

املحلية واخلارجية التي متكن امل�ضاركني من التوا�ضل والتعرف على اخر 

امل�ضتجدات املتعلقة مبهنتهم .

فقد تلقت اجلمعية دعوة للم�ضاركة يف موؤمتر ومعر�ض مكافحة ال�ضمنة 

يف  اجلمعية  �ضاركت  حيث   ال�ضباح  �ضلوى  �ضالة  يف  اأقيم  الذي   ، الأول 

عدة اأن�ضطة �ضملت )فح�ض ن�ضبة ال�ضكر وال�ضغط وقيا�ض الوزن( لكوادرها 

بالإ�ضافة اإيل تقدمي الهدايا واإل�ضدارات الطبية التوعوية والعدد اجلديد 

من جملة التمري�ض. 

للعلوم  الرابع  الدويل  املوؤمتر  يف  للم�ضاركة  دعوة  اجلمعية  تلقت  كذلك 

موؤمتر  يف  �ضاركت   كما  الكويت،   جامعة  يف  اأقيم  الذي   ، الإجتماعية 

وزير  معايل  رعاية  حتت  املختربات  لتكنولوجيا  الثاين  الكويت  ومعر�ض 

ال�ضحة ، والذي اأقيم يف فندق رادي�ضون �ضا�ض و�ضاركت اجلمعية كذلك يف 

مهرجان )ويبقى الولء للوطن( .

ومبنا�ضبة اليوم العاملي للتمري�ض الذي ي�ضادف يف 12 من �ضهر مايو من 

130 جمعية  ي�ضم  الذي  الدويل  التمري�ض  به جمل�ض  ويحتفل  عام،  كل 

التمري�ض  جمعية  احتفلت  العامل.  بالد  خمتلف  من  مهنية  متري�ض 

الكويتية بهذه املنا�ضبة يف مركز الطب الإ�ضالمي ونظمت موؤمترا ومعر�ضا 

 600 و  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  الطبية  ال�ضركات  من  العديد  مب�ضاركة  

م�ضارك من اأفراد الهيئة التمري�ضية.

اأعربت  ونظرا ملا تتعر�ض له بع�ض الدول الإ�ضالمية  من كوارث طبيعية 

عن  الكويتي  الأحمر  الهالل  جلمعية  الكويتية  التمري�ض  جمعية 

املمر�ضني  من  العالية  بالكفاءة  متتاز  وطنية  كوادر  لتوفري  ا�ضتعدادها 

مل�ضاعدة  امليداين  للعمل  والتطوع  الإن�ضانية  نداء  لتلبية  واملمر�ضات 

املنكوبني .كما تلقت اجلمعية دعوة من  وزارة ال�ضوؤون الجتماعية والعمل 

باجلمعية  التطوعي  الجتماعي  العمل  رواد  من  ممر�ضني   )3( لرت�ضيح 

لتكرميهم  .

الكويتية  التمري�ض  جمعية  ،�ضاركت  اخلارجية   امل�ضاركات  �ضعيد  وعلى 

يف الندوة اخلليجية التا�ضعة للتمري�ض ، والتي عقدت يف �ضلطنة عمان، 

كما �ضاهمت بدعم اأفراد الهيئة التمري�ضية الكويتيني الذين ي�ضتكملون 

درا�ضتهم يف جامعة عمان الأهلية بالردن  يف اليوم العلمي الثالث لكلية 

التمري�ض حتت عنوان )الأمل واقع وحتديات(.

 

منرب اعالمي  حر ومنا�ضب

كان ما تقدم غي�ض من في�ض حر�ضت جمعيتكم على تبنيه واجنازه ، وما 

ذلك ال تكري�ض حلمل المانة ووفاء لها وملن اعطوا ثقتهم ملن حملوها 

ما  اح�ضن  لعطاء  املقد�ض  الواجب  حفزه  واحد  فريق  اجلميع  فكان   ،

لديه فال�ضكروالتقدير  ملن اح�ضن وا�ضاب ، والثناء ملن حاول وا�ضتفاد من 

التجارب .

التمري�ض على توفري  ادارة جمعية  وختاما وانطالقا من حر�ض جمل�ض 

عن  للتعبري  التمري�ضية  الهيئة  فراد  ل  واملنا�ضب  احلر  العالمي  املنرب 

طرح  تفعيل  على  املجل�ض  من  وحر�ضا   ، عاليتني  ومهنية  بحرية  اآرائهم 

ومناق�ضة الق�ضايا التي تهم العاملني بهذه املهنة الن�ضانية ، فقد اأ�ضدرت 

الأع�ضاء يف  على جميع  توزيعها  يتم  ، حيث  التمري�ض  اجلمعية جملة 

والعيادات   اخلا�ضة  وامل�ضت�ضفيات  الأولية  الرعاية  ومراكز  امل�ضت�ضفيات 

وجمعيات النفع العام. 

 اجنازات يف امللفات  

الدارية واملهنية 

والجتماعية والعلمية

 

عينان من التقدير 

والعجاب  للنجاح 

الذي اأثمر خدمات 

طاملا طالب بها 

الع�ضاء


