
ال�ضيا�ضة  ر�ضم  يف  بامل�ضاركة  اأي�ضا 

ال�ضحية للبالد. قبل عدة �ضنوات 

العوامل  بعنوان  بدرا�ضة  قمت 

املوؤثرة يف قرار الهيئة التمري�ضية 

ملنظماتهم  الإن�ضمام  يف 

جمعية  اخرتت  وقد  التمري�ضية. 

لتكون  الكويتية  التمري�ض 

يف  التمري�ضية  للمنظمات  مثال 

اأن هذه  بالذكر  واجلدير  الكويت. 

والوحيدة  الأوىل  تعترب  الدرا�ضة 

والعامل  اخلليج  م�ضتوى  على 

 2007 يف  ن�ضرها  مت  وقد  العربي 

والفرن�ضية  الإجنليزية  باللغة 

 International والأ�ضبانية يف

التي    Nursing Review
التمري�ض  جمل�ض  عن  ت�ضدر 

 International( الدويل 

وقد   .  )Council Nursing
هو  الدرا�ضة  من  الهدف  كان 

املزايا  اأو  العوامل  على  التعرف 

الهيئة  اأفراد  قرار  يف  توؤثر  التي 

جلمعية  لالإن�ضمام  التمري�ضية 

املمثل  الكويتية،  التمري�ض 

الوحيد لأفراد الهيئة التمري�ضية 

نتائج  اأ�ضفرت  وقد  الكويت.  يف 

مزايا  اأو  عوامل  عن  الدرا�ضة 

اجلمعية  قراراأع�ضاء  على  اأثرت 

جلمعية  لالإن�ضمام  احلاليني 

منها:  كان  الكويتية  التمري�ض 

الإجتماعية،  الأن�ضطة  وجود 

امللل  من  للتخل�ض  فر�ضة  متثل 

باملرح  الإح�ضا�ض  وك�ضرالروتني، 

لل�ضفر  الفر�ض  توفر  والرتفيه، 

حت�ضني  على  العمل  وال�ضياحة، 

�ضيئ  جتربة  ال�ضحية،  الرعاية 

اأما  ال�ضداقات.  وتكوين  جديد، 

للجمعية  ال�ضابقني  الأع�ضاء 

املزايا  اأو  العوامل  بع�ض  فكانت 

هي:  قرارهم  على  اأثرت  التي 

والدعم  والربامج  التثقيف 

كرثة  كانت  وقد  الذات.  وحت�ضني 

امل�ضئوليات العائلية التي يقوم بها 

واملوقع  التمري�ضية  الهيئة  اأفراد 

للجمعية  املنا�ضب  غري  اجلغرايف 

ووجود  لها  اأفرع  توفر  وعدم 

وت�ضارب  فل�ضفية  اإختالفات 

التي  الإدارات  ملجال�ض  م�ضالح 

من  اجلمعية  اإدارة  على  تعاقبت 

اأبرز املعوقات التي اأثرت يف القرار 

التمري�ض  جلمعية  لالإن�ضمام 

الكويتية.

واأخواتي  اإخواين  اأدعو  اأخريا 

احلر�ض  واملمر�ضات  املمر�ضني 

على الإن�ضمام جلمعية التمري�ض 

امليزات  من  والإ�ضتفادة  الكويتية 

اأعلم  لإع�ضائها.  تقدمها  التي 

اأن هناك من هو غري را�ض  متاما 

جمعية  اإدارات  جمال�ض  اأداء  عن 

من  والكثري  الكويتية  التمري�ض 

من  يوم  ع�ضوا يف  يكن  هوؤلء مل 

جمعية  تقع  اأي  يعلم  ول  الأيام 

التمري�ض الكويتية. واأقول لهوؤلء 

مل ل تبداأوا من اليوم بالإن�ضمام 

جلانها  يف  والعمل  للجمعية 

الإقرتاحات  وتقدمي  املختلفة 

مبهنة  الإرتقاء  �ضاأنها  من  التي 

اأع�ضاء  اأداء  ومتابعة  التمري�ض 

جمل�ض الإدارة ومن ثم حما�ضبتهم 

العمومية  اجلمعية  اإجتماع  يف 

ال�ضنوي؟
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املوؤهالت:

· بكالوريو�ض متري�ض- كلية العلوم 
والتمري�ض- امل�ضاعدة  الطبية 

جامعة الكويت

للباكالوريو�ض-  النهائية  ال�ضنة   ·
الوليات  فلوريدا-  و�ضط  جامعة 

املتحدة الأمريكية

· ماج�ضتري متري�ض- كلية الطب- 
جامعة ويلز-اململكة املتحدة

كلية  التمري�ض-  يف  دكتوراه   ·
ويلز- جامعة  الطبية-  العلوم 

اململكة املتحدة 

عمل ممر�ضا يف كل من :

· احلوادث + العمليات الرئي�ضية: 
وزارة  امل�ضلحة-  القوات  م�ضت�ضفى 

الدفاع

· اجلراحة العامة: اآمر متري�ض - 
م�ضت�ضفى الأحمدي- �ضركة نفط 

الكويت

العمليات   + العامة  اجلراحة   ·
العدان-  م�ضت�ضفى  الرئي�ضية: 

وزارة ال�ضحة
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