
التمري�ضية على  املنظمات  تعرف 

والنقابات  اجلمعيات  كل  اأنها 

والروابط  واملجال�ض  والإحتادات 

العامل.  يف  التمري�ض  متثل  التي 

هذه  اإىل  الإن�ضمام  ويكون 

ولي�ض  اختياريا  عادة  املنظمات 

الإ�ضرتاك  اأو  اجباريا. ولالإن�ضمام 

عديدة  مزايا  املنظمات  هذه  يف 

الأع�ضاء  مع  التوا�ضل  منها 

والتعبريعن الذات، والتعرف على 

التمري�ض  مهنة  وهموم  ق�ضايا 

حملها  تعجزعن  اأنها  اأرى  والتي 

الأع�ضاء  عدد  وزيادة  البعارين 

وتقويتهم وبالتايل ا�ضماع �ضوتهم 

اإىل  بالإ�ضافة  هذا  العامل.  اإىل 

والتاأييد  الدعم  على  احل�ضول 

من  والإ�ضتفادة  املهنة  ق�ضايا  يف 

الدورات واملحا�ضرات وور�ض العمل 

املنظمات  هذه  تقدمها  التي 

للتعليم  فر�ضا  متثل  التي 

على  احل�ضول  امل�ضتمروامكانية 

متويل الأبحاث التمري�ضية.

لالإ�ضرتاك  اأخرى  مزايا  وهناك 

التمري�ضية  املنظمات  هذه  يف 

املختلفة  للجان  الإن�ضمام  ومنها 

التي  والطاقات  املواهب  واكت�ضاف 

حتت  اإل  عنها  التعبري  ميكن  ل 

وكذلك  املنظمات،  هذه  مظلة 

امل�ضاركة يف الأن�ضطة الإجتماعية 

املنظمات  هذه  بها  تقوم  التي 

اخل�ضومات  على  واحل�ضول 

هذه  عنها  تعلن  التي  املختلفة 

واأخريا  لآخر.  وقت  من  املنظمات 

هذه  اإىل  الإن�ضمام  ي�ضكل 

الهيئة  لأفراد  متنف�ضا  املنظمات 

امللل  من  للتخل�ض  التمري�ضية 

كل  من  وبالرغم  الروتني.  وك�ضر 

اإل  ال�ضابقة  والإغراءات  امليزات 

اأن هناك معوقات اأو اأ�ضباب كثرية 

�ضريحة  اإن�ضمام  عدم  اإىل  اأدت 

التمري�ضية  الهيئة  من  كبرية 

ومن  التمري�ضية  املنظمات  لهذه 

وعدم  الإن�ضغال  املعوقات  هذه 

الهيئة  لأفراد  الكايف  الوقت  توفر 

يقومون  الذين  التمري�ضية 

بجهود كبرية يف خدمة مر�ضاهم 

اأوالورديات  النوبات  خالل  من 

والليلية  وامل�ضائية  ال�ضباحية 

املادية  الع�ضوية  تكلفة  وارتفاع 

هاج�ضا  ت�ضكل  اأن  ميكن  التي 

التمري�ضية. الهيئة  اأفراد  لبع�ض 

التي  الأخرى  املعوقات  ومن 

ت�ضببت يف عزوف الكثري من اأفراد 

الإن�ضمام  التمري�ضية عن  الهيئة 

هي  التمري�ضية  املنظمات  اإىل 

التي  العائلية  امل�ضئوليات  كرثة 

يقوم بها اأفراد الهيئة التمري�ضية 

املنظمات  لهذه  اجلغرايف  واملوقع 

الهيئة  اأفراد  بع�ض  يراه  والتي 

لهم  منا�ضب  غري  التمري�ضية 

وخا�ضة  اإليه  الو�ضول  ل�ضعوبة 

املنظمات  لهذه  اأفرع  غياب  يف 

هذا  خمتلفة.  مناطق  يف 

يف  اختالف  وجود  اإىل  بالإ�ضافة 

هذه  وفعاليات  اأن�ضطة  توقيت 

النوبات  تراع  مل  التي  املنظمات 

لأفراد  املختلفة  اأوالورديات 

الهيئة التمري�ضية. واأخريا وجود 

وت�ضارب  فل�ضفية  اإختالفات 

التي  الإدارات  ملجال�ض  م�ضالح 

املنظمات  هذه  اإدارة  على  تتعاقب 

يف  تت�ضبب  اأن  ميكن  والتي 

الهيئة  اأفراد  من  الكثري  تردد 

لهذه  لالإن�ضمام  التمري�ضية 

املنظمات. للمنظمات التمري�ضية 

ال�ضحية  اخلدمات  دوركبرييف 

تعترباإحدى  فهي  واملجتمع. 

التي  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 

�ضحيا  املجتمع  بتثقيف  تقوم 

على  وتعمل  واجتماعيا  ونف�ضيا 

التمري�ض  مهنة  اأهمية  اإبراز 

اإىل  بالإ�ضافة  هذا  املجتمع.  يف 

الهيئة  اأفراد  تطوير  يف  امل�ضاهمة 

اقامة  طريق  عن  التمري�ضية 

املتخ�ض�ضة  التمري�ضية  الدورات 

توفريالتعليم  على  واحلر�ض 

الهيئة  اأفراد  امل�ضتمرجلميع 

تقوم  اأي�ضا  وهي  التمري�ضية. 

يف  العاملني  بحقوق  باملطالبة 

مالية  كوادر  من  التمري�ض  مهنة 

ومزايا تعمل على الت�ضجيع على 

التمري�ض  مهنة  يف  الإنخراط 

كما  طاردة.  اأ�ضبحت  والتي 

بدور  تقوم  املنظمات  هذه  اأن 

التمري�ض  مهنة  متثيل  كبرييف 

داخل  يف  التمري�ضية  والهيئة 

املنظمات  وخارجها.تقوم  البالد 

باإعطاء  اأي�ضا  التمري�ضية 

الرتاخي�ض ملزاولة مهنة التمري�ض 

يف  متخ�ض�ضة   دوريات  واإ�ضدار 

الإخبارية  والر�ضائل  التمري�ض 

املختلفة عن كل ما هو جديد يف 

بالإ�ضافة  هذا  التمري�ض.  مهنة 

والندوات  املوؤمترات  اقامة  اإىل 

لأفراد  العمل  وور�ض  واملحا�ضرات 

واملجتمع.  التمري�ضية  الهيئة 

املنظمات  هذه  دور  يقت�ضر  ول 

تقوم  اأنها  بل  �ضبق  ما  كل  يف 
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