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افتتح باكورة فروعه العالمية
بالكويت لخدمة تعتمد
على معايير طبية ثابتة

حنان عبد المعبود
الطبي  الف����ؤاد« الصرح  »دار 
املصري العريق والذي يعد األول 
في مصر وإفريقيا والس����ابع في 
الش����رق األوسط، ورقم 59 عامليا 
واحلاصل على ش����هادة االعتماد 
الدولية للجودة الطبية )JCI( في 
أغسطس 2005 وأغسطس 2008، 
وضع أولى بصماته بالكويت أمس 
األول حني افتتح »دار الفؤاد كلينك« 
وجاء إعالن االفتتاح في حفل كبير 
أقيم بفن����دق »راديس����ون بلو«، 
الهاشمي، حضره باقة من  بقاعة 
السفراء، وعدد من أعضاء مجلس 
األمة، وممثلة مستشفى »رويال 
فري« بلندن، ونخبة من األطباء 
واإلعالميني. بدأ االحتفال بتعريف 
من اإلعالمية اللبنانية كارين عن 
»دار الفؤاد« فقالت: »مستشفى »دار 
الفؤاد« ش����ركة مساهمة مصرية 
يس����اهم في رأس����مالها نخبة من 
املؤسس����ات املصري����ة والعربية 
والدولية، واملؤسس����ات املصرية 
هي البن����ك األهلي، بن����ك مصر، 
وشركة التأمني األهلية، واملؤسسات 
العربية هي الش����ركة السعودية 
لالقتصاد والتنمية )سدكو(، الهيئة 
العامة لالستثمار بالكويت، شركة 
امللتقى العربي لالستثمارات )إحدى 
شركات دلة السعودية(، وشركة 
أحمد حس����ن فتيح����ي احملدودة 
)السعودية(، واملؤسسات الدولية 
هي كليفالند كلين����ك في أوهايو 
بالوالي����ات املتح����دة األميركية، 
ومؤسسة التمويل الدولية )إحدى 
مجموعات البنك الدولي(، وشركة 

داالنتل القبرصية.

مستوى عالمي

وأشارت الى أن مستشفى »دار 
الفؤاد« يهدف منذ إنشائه عام 1999 
إلى تقدمي مستوى عاملي من الرعاية 
الطبية وذلك بتطبيق أعلى معايير 
اجل����ودة الطبية وفق����ا للمعايير 
الدولية مبا يضمن أقصى درجات 
الرعاية الطبية واألمان لس����المة 
املريض، ويضم املستشفى فريقا 
متكام����ال من العاملني في املجالني 
الطبي واإلداري على أعلى مستوى 
من الكفاءة، كما يضم اجلانب الطبي 
أفض����ل االستش����اريني في جميع 
الطبي����ة املختلفة،  التخصصات 
إضافة إلى فري����ق من التمريض 

املصري واألجنبي.
وم����ن جانبه ق����ال مدير عام 
مستش����فى »دار الفؤاد« بالقاهرة 
والعضو املنتدب ل����� »دار الفؤاد 
كلينك« بالكويت، األستاذ في كلية 
طب القاهرة، د.هشام اخلولي بدأنا 
في الكويت من حيث انتهينا في »دار 
الفؤاد« بالقاهرة حيث لدينا اتفاقية 
تعاون مع املستشفى األشهر في 
أميركا، واكتشفنا أن وجود شريك 
طبي بالغرب يقدم للمريض في أي 
مكان نتواجد به خدمة طبية على 
أعلى مستوى وصلنا له والعالم 
الغربي معا، مضيفا أننا نعتقد أن 
لدينا اخلبرة الكافية لتقدمي مستوى 
خدمة عال يعتمد على معايير طبية 
ثابتة، مش����يرا إل����ى أن العيادات 
ب�»دار الفؤاد« كلينك تتجاوز 30 
التخصصات،  عيادة في جمي����ع 
مبعنى أن كل ما يحتاجه املريض 
سيجده بالكلينك، مؤكدا أن الكلينك 
أنشئ خلدمة املرضى الكويتيني. 
وعن التخصصات التي ستضاف 
مس����تقبال إلى اخلدم����ات املقدمة 
قال »سنضيف تخصصات الطب 
املعق����د، خصوصا أن تعاوننا مع 
»رويال فري« سيعطينا الفرصة 
لتقدمي طب حديث جدا للمريض 
التعاون  أن  الى  الكويتي، مشيرا 
خلدمة املرضى في احلاالت املعقدة 
سيكون مفتوحا، وليس هناك إلزام 
مبكان، ويعود األمر لرغبة املريض 
وان لم يكن عالجه متاحا بالكويت، 
فيمكن انتقاله إل����ى »دار الفؤاد« 

مبصر، أو رويال فري بلندن.
وع����ن التوجه خ����ارج حدود 
مصر بني اخلولي أن الكويت هي 
احملطة األولى وستليها اخلرطوم 
بالس����ودان، ومن ث����م بني غازي 
بليبيا، واإلسكندرية مبصر، وكذلك 
جدة بالس����عودية. وعن احلاالت 
التي تس����تقبلها مستش����فى »دار 
الفؤاد« مبصر من الكويت قال كل 
عام يحضر حوالي 1000 إلى 1200 
مريض كويتي بشكل سنوي، بينما 

العدد اإلجمال����ي أكثر من 21 ألف 
مريض عربي من 18 دولة عربية 
منهم أكث����ر م����ن 6 آالف مريض 
أجنبي من 58 دول����ة أجنبية في 
مقدمتها الواليات املتحدة األميركية 
وأملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 
وأضاف »يعكس بالدرجة األولى 
اختي����ار مستش����فى »دار الفؤاد« 
للكويت الش����قيقة لتأسيس أول 
مركز طبي خارج مصر برأسمال 
كويتي � مص����ري عمق العالقات 
األخوي����ة بني الش����عبني املصري 
والكويتي، ويهدف املستشفى من 
خالل افتت����اح مركزه الطبي »دار 
الف����ؤاد � كلينك« مبحافظة حولي 
بالكويت إلى نقل خبراته الطبية 
العاملية املس����توى لتقدمي أفضل 
رعاية طبي����ة وفقا ألعلى معايير 
اجلودة الدولية ألشقائها الكويتيني، 
واجلدير بالذكر أن مركز »دار الفؤاد 
كلينك« هو باكورة مشروعات شركة 
»دار الفؤاد أتش بى آر � الطبية« 
شركة مساهمة كويتية مغلقة، ومت 
إنشاء »دار الفؤاد كلينك« مبوجب 
اتفاقية للتعاون الطبي والفني مع 
مستشفى Royal Free – London يقوم 
مبوجبها األخير بتقدمي الدعم الفني 
وبرامج زيارات للخبراء البريطانيني 
باملستش����فى إل����ى »دار الفؤاد« – 
كلينك«. كما يشتمل »دار الفؤاد � 
كلينك« على مركز للمساعدة على 
اإلخصاب أنشئ بالتعاون مع أكبر 
مراكز املساعدة على اإلخصاب بلندن 
حتت إشراف د.محمد الطرانيسي، 
إضافة إلى مركز جلراحات التجميل 
يديره نخبة من جراحي التجميل 
اللبنانيني )أطباء التجميل املتحدون 
� بيروت(، ويضم املركز مجموعة 
من التخصصات الطبية املختلفة 
في مجاالت القلب واألورام واجلهاز 
الهضمي والسكر واألمراض اجللدية 
وأمراض النساء والتوليد وأمراض 
األطفال واجلراحة العامة واألسنان 
والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل 
والروماتيزم. وأضاف نحن سعداء 
بوجودن����ا في الكويت وهو حدث 
تاريخي، نرجو أن نكون عند حسن 
ظن أخواننا بالكويت ونقدم خدمة 

جيدة.

مستشفى متميز

من جانبه، أشاد النائب علي 
الفؤاد«  الراشد مبستشفى »دار 
وقال »أنه من املستشفيات املميزة 
بالوطن العربي وصاحب سمعة 
جيدة جدا، وقال »استطاع األطباء 
العاملون فيه خلق هذه السمعة 
مما جعل العرب يتوافدون للعالج 
به ف���ي مصر« و»ش���يء يثلج 
الص���در« ومفخرة لنا افتتاحهم 
فرعا بالكويت ونش���كرهم على 
فك���رة قدومه���م الينا وال ش���ك 
سيطور ذلك من الطب بالكويت 
اكتس���اب اخلبرة، فنبارك  عبر 
لهم هذه اخلط���وة ونتمنى لهم 
التوفيق، ونتمن���ى على وزارة 
الصح���ة بالكويت االهتمام بهذا 
النوع من املستشفيات التي تكون 
على مس���توى عاملي ليس فقط 
خارج العالم العربي بل داخله ألن 
لدينا أطباء على مستوى عاملي.
الس����فير  من جانب����ه، أعرب 
املصري طاهر فرحات عن سعادته 
بافتتاح »دار الفؤاد« بالكويت، وقال 
»الش����ك أنها متثل أحد الصروح 
املهمة في مجال الطب احلديث في 
مصر، وبالتالي فان تواجدها في 
الكويت ميثل اتص����اال وتواصال 
م����ع اخلبرة املصري����ة في املجال 
الطب����ي، وتوفير هذه اخلبرة الى 
األشقاء في الكويت، ومن املعروف 
أن موارد مصر البشرية وأبناءها 
ميثلون الثروة القومية احلقيقية، 
وفي مجال الطب متيزنا منذ أيام 
اليوم ولدينا أطباء  الى  الفراعنة 
كثيرون على املستوى العاملي مثل 
د.مجدي يعقوب وغيره ميثلون 

هذا البعد البشري املتميز«.

)فريال حماد( لقطة تذكارية لطاقم عمل دار الفؤاد كلينك  

)محمد ماهر( مستشفى دار الفؤاد كلينك إضافة متميزة للخدمات الطبية في الكويت  

النائب علي الراشد ود.هشام اخلولي في لقطة تذكارية

السفير املصري طاهر فرحات حضر حفل افتتاح دار الفؤاد كلينك

الخولي: 30 عيادة  بجميع التخصصات لخدمة المرضى والطب المعقد من التخصصات المضافة مستقباًل

»دار الفؤاد«


