
الجمعة 14  يناير 2011 13محليات
اجتاز 314 معيارًا بنسبة نجاح فاقت 97% وخبراء الواليات المتحدة أشادوا بدوره في طرق تقديم الرعاية الصحية

)JCIA( الفضالة: »طيبة« أول مستشفى في الكويت يحصد أعلى شهادة جودة أميركية
في هذا املجال من أجل التقييم واالعتماد.

وبني ان اللجنة أثنت على التطوير والرعاية الطبية 
الفائقة التي يتميز بهما »مستشفى طيبة«، ما أهله 

للوصول ضمن أكبر املؤسسات الطبية العاملية.

خدمات فائقة الجودة

من جانبه أكد رئيس قطاع التشغيل راشد الفضالة 
أن املستش���فى يقدم خدمات طبي���ة فائقة يقودها 
فريق من كبار االستشاريني املتخصصني مدعومني 
بأح����دث الوس���ائل الطبية به���دف تقدمي خدمات 
صحية متكاملة ذات ج����ودة عالية ضمن إطار دور 

املؤسسات الصحية في تنمية املجتمع. 
مشيرا إلى أن املستشفى يتحمل مسؤولية مستقبل 
جناح منظومة العمل وثباتها وقدرتها املالية، حيث 
يعمل بفعالية لرس���م السياسات ووضع اخلطط 

املستقبلية.
بدورها أشارت رئيسة قطاع اجلودة باملستشفى 
 )JCI( عائشة جون الى ان اللجنة املشتركة الدولية
تعمل مع مؤسسات الرعاية الصحية ووزارات الصحة 
واملؤسسات العاملية في أكثر من 80 دولة منذ عام 
1994. مبينة أن تركيز اللجنة ينصب على حتسني 
سالمة رعاية املرضى من خالل تقدمي خدمات االعتماد 
ومنح الشهادات، إضافة إلى اخلدمات االستشارية 
والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة املؤسسات على 

تنفيذ حلول عملية ومستدمية.
وأشارت الى أنه في سبتمبر عام 2007، حصلت 
اللجنة املشتركة الدولية على اعتماد اجلمعية الدولية 
جلودة الرعاي���ة الصحية، وميثل اعتماد اجلمعية 
الدولية جلودة الرعاية الصحية ضمانا بأن املعايير 
والتدريب والعمليات التي تستخدمها اللجنة املشتركة 
الدولية لعمل استقصاء عن أداء مؤسسات الرعاية 
الصحية تتوافق مع أعلى املستويات العاملية جلهات 
االعتماد. ويعتبر أول مركز تعاوني على مستوى 

.)WHO( العالم ملنظمة الصحة العاملية

أعلى مستوى أداء، باإلضافة الى رفع مقاييس األمان 
والرعاية جتاه املرضى وحتسني بيئة العمل وحتقيق 
مستويات كفاءة عالية، وكذلك رفع جودة املتابعة 

للنزالء.

كيفية التأهيل للشهادة

وعن كيفية التأهيل للحصول على الشهادة، قال 
د.الفضالة ان »مستشفى طيبة« مر بفترة جتهيز، 
واس���تعان خاللها بجهة متابعة وتدقيق مستقلة، 
للقيام بتدوين املالحظات اخلاصة بتحسني معايير 

اجلودة في الرعاية الطبية.
وأضاف انه بعد االنته���اء من عمليات التجهيز 
الداخلية، جاءت مؤسسة »JCI« املتخصصة عامليا 

تقييم األداء الصحي واجلودة عامليا، منحت »مستشفى 
طيبة« شهادة اجلودة األميركية في مجال تطبيق 
معايير األمان والسالمة وكفاءة الرعاية الصحية، 
من املرة األولى وبنس���بة جناح تق���ارب ال� %100، 
وبذلك يكون »مستش���فى طيبة« هو أول مؤسسة 
طبية في الكويت يحصل على هذا التقييم املتميز. 
مشيرا الى أن شهادة اجلودة األميركية في الرعاية 
الصحية )JCIA( ج���اءت بعد فترة من االختبارات 
امليدانية والتقييمات الدورية ألداء املستش���فى في 
جميع مجاالت العمل الطبي استمرت 18 شهرا، شملت 
س���بل األمان والرعاية الصحي���ة وتطبيق معايير 

اجلودة واالهتمام باملرضى والنزالء.
وأش���ار الى أن الهدف من الشهادة، هو حتقيق 

قياس مت وضعها من قبل مؤسس���ة »JCI«، محققا 
نسبة جناح فاقت 97%، الفتا إلى ان هذه املقاييس 
اش���تملت على 1110 عناصر لالختبار تفوقت عليها 
بنسبة جناح وصلت الى 99%. الفتا الى ان احلصول 
على هذا التقييم املتميز يعد اخلطوة االولى في سبيل 
التطوير املستمر ألداء املستشفى، حيث ستخضع 
املستشفى احلاصل على هذا الشهادة ملتابعة دورية 
من اللجنة املش���تركة الدولية »JCI« األميركية كل 

ثالث سنوات لكي يتمكن من جتديد الشهادة.

المؤسسة األولى بالكويت

وعن ش���هادة اجلودة بني الفضال���ة أن اللجنة 
املشتركة الدولية »JCI«، املؤسسة األفضل في مجال 

حنان عبدالمعبود
أعرب الرئيس التنفيذي ملستشفى طيبة د.سند 
الفضالة، عن سعادته بحصول املستشفى على شهادة 
اجلودة األميركية، املصنفة أعلى شهادة جودة أميركية 
في الرعاية الصحية )JCIA(. مشيرا الى أن »مستشفى 
طيبة« من أحدث املستشفيات الكويتية التي أثبتت 
قدرتها على تقدمي أفضل اخلدمات والرعاية الطبية 
ملرضاها. جاء ذلك خالل املؤمتر الذي عقده املستشفى 
بفندق »ريجنسي« برئاسة د.الفضالة، ورئيس قطاع 
التشغيل باملستشفى راشد الفضالة، ورئيس قطاع 
اجلودة عائش���ة جون، اضافة الى لفيف من األطباء 
والعاملني في املستشفى، وحشد من اإلعالميني. وثمن 
الفضالة دور جميع الكوادر العاملة في املستشفى ملا 
بذلوه من جهود من أجل توفير جميع س���بل الراحة 
والرعاية الطبية، باإلضافة الى التزامهم بتطبيق أعلى 
معايير اجلودة والسالمة وتوفير أحدث التجهيزات 
الطبية. وأكد ان الشهادة لم تأت من فراغ، وإمنا تكليل 
لتضافر جهود بذلها العاملون من طاقم طبي واداري 
متخصص ذي خبرات واسعة في شتى املجاالت، في 
هذه املنظومة منذ تأسيسها، ووعد باستمرار القائمني 
على املستشفى على النهج الذي اتخذته خالل الفترة 
املاضية وحتى اآلن. مشيرا الى أن هذا االجناز يأتي 
نتيجة حتمية للتطور الذي شهدته املستشفى خالل 
الفترة املاضية. وقال الفضالة »ان هذه الشهادة تعد 
حافزا كبيرا البتكار معايير غير مسبوقة على صعيد 
قط���اع اخلدمات الصحية في الكوي���ت«. مضيفا أن 
»مستش���فى طيبة« يتولى الدور الريادي في إعادة 
رسم طرق تقدمي الرعاية الصحية في الشرق األوسط، 
ومؤكدا انه بحصوله على شهادة اجلودة سيكون املثال 
ال���ذي يحتذى به من حيث خدمات الرعاية الصحية 

ذات اجلودة العالية.

»JCI« معايير

وأوضح أن املستشفى متكن من اجتياز 314 معيار 

الش�هادة األميركية لم تأت من فراغ ونعتبرها حافزًا كبيرًا البتكار معايير غير مسبوقة على صعيد قطاع الخدمات الصحية في الدولة

د.سند الفضالة متوسطا طاقم العمل في مستشفى طيبة

د.سند الفضالة متوسطا راشد الفضالة وعائشة جون خالل املؤمتر الصحافي شهادة »JCIA« التي حصل عليها مستشفى طيبة

رئيس »مكافحة السرطان« في اليمن يشيد ب� »كان«

المعيلي: »السكر« رابعًا في مسببات الوفاة

العاملية WHO والعربية املختصة 
واملهتمة مبجال مكافحة السرطان 
ووضع خطة عمل للتعاون العربي 
حت����ت مظلة االحت����اد اخلليجي 

ملكافحة السرطان. 

أهمية تعزيز سبل التعاون املشترك 
مع اجله����ات الدولي����ة األجنبية 
كاالحتاد الدولي ملكافحة السرطان 
UICC، واالحتاد األوروبي ملكافحة 
السرطان ASTRO، ومنظمة الصحة 

في اطار تنفيذ برنامج التعاون 
الدولي للتوعية من مرض السرطان 
لعام 2011 استضافت حملة »كان« 
ادارة املؤسس����ة  رئيس مجلس 
الوطني����ة ملكافح����ة الس����رطان 
اليمني����ة احلاج/  باجلمهوري����ة 
عبدالواس����ع س����عيد، حيث عقد 
اجتماعا مع نائب رئيس مجلس 
ادارة حملة »كان« د.خالد الصالح 
وذلك من أجل البحث واالتفاق على 
أطر التعاون املشترك بني املؤسسة 
الوطنية ملكافحة السرطان باليمن 
واحلملة الوطنية التوعوية ملرض 

السرطان »كان« بالكويت.
وقد أطلع د.الصالح الضيف 
على أنشطة وبرامج حملة »كان« 
التوعوي����ة املختلفة والذي أبدى 
اعجابه بالدور الفعال والنبيل الذي 
تقوم ب����ه حملة »كان« في خدمة 
املجتمع الكويتي، ومت االتفاق على 

حنان عبدالمعبود
أعلن أمني س���ر رابطة السكر الكويتية د.ثائر 
املعيلي ان الفترة القادمة ستش���هد فيها الرابطة 
العديد من األنشطة اخلاصة مبحاربة مرض السكر 
في الكويت، مش���يرا إلى أن ه���ذا يأتي إثر تزايد 
ارتفاع معدالت االصابة مبرض السكر حول العالم، 
الفتا الى ان التقديرات العاملية تشير الى ان عدد 
مرضى السكر في العالم حاليا يبلغ 177 مليونا، 
مع التوقع بأن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2025 
الى 300 مليون مصاب، وموضحا ان السكر من 
األمراض التي تودي إلى املوت على مستوى العالم 
حيث يحتل املرتبة الرابعة في مس���ببات الوفاة 
في أكثر البلدان، حيث يتسبب سنويا في وفاة 4 
ماليني، وبني ان تقرير فيدرالية السكر العاملي اكد 
ان الكويت حتتل املرتبة السابعة عامليا من حيث 
معدل اصابة الس���كر في الكبار وأكد أن الرابطة 
س���تعمل مع وزارة الصحة عل���ى توعية الناس 
بخطورة ذلك املرض على الصحة العامة. جاء هذا 
التصريح على هامش احلفل الذي اقامته الرابطة 

واخلاص بتكرمي د.عب���داهلل بن نخي ود.منيرة 
العروج في مقره الرابطة في كيفان نظرا ملا قدماه 
لرابطة السكر في الفترة املاضية. واشار د.املعيلي 
الى ان حدوث االصابة لالطفال تتراوح ما بني 20 
الى 23 لكل مائة ألف نس���مة وهي نسبة مرتفعة 
جدا مما يستدعي ان ندق ناقوس اخلطر ملواجهة 
ذلك املرض بالتوعية املستمرة، ودعا إلى تكاتف 
جمي���ع قوى املجتمع ومؤسس���ات العمل املدني 
وكل من يحب اخلير للكويت حملاربة ذلك املرض 
بشتى الطرق.. ولفت د.املعيلي الى ضرورة تبني 
استراتيجية وطنية عامة لألكل والرياضة، اضافة 
إلى سن قوانني ملزمة جلميع املرافق في الدولة 
مبنع التدخني، معربا عن اسفه ان تطبيق القانون 

في هذا الصدد محدود ونادر.
ولفت الى وجود دراسة عن الكويت تؤكد ان 
انتشار السمنة في املجتمع يصل الى 70% والنمط 
الغذائي غير الصحي 80% وجتاهل ممارسة الرياضة 
60%، مشيرا الى ان الكويت حتتل املركز السابع 

عامليا في مرض السكر.

د.خالد الصالح مستقبال عبدالواسع سعيد

د.هالل الساير مع أعضاء وفد جامعة كاليفورنيا ـ فرع سان دييغو بحضور د.إبراهيم العبدالهادي وفيصل الدوسري

بحث مع وفد من جامعة كاليفورنيا التعاون لتطوير الصحة النفسية في الكويت

الساير أصدر قرارًا بتطبيق »البصمة« واستثنى فنيي الطوارئ منها

على حتمل املس���ؤولية إلدارة 
مجال الطب النفسي مستقبال في 
الكويت، وتقدمي خدمات صحية 

مميزة للمواطن الكويتي.
كم���ا مت بحث أط���ر تطوير 
أساليب عالج اإلدمان وتوظيف 
املتوافرة لتحس���ني  اإلمكانيات 
اخلدمة الصحية املقدمة في هذا 
املج���ال، ووضع خطة ش���املة 
طويلة األجل حملاربة هذا الوباء 
الذي يفتك بالشباب الكويتي عماد 

ومستقبل هذا البلد.
اللق���اء كل من وكيل  حضر 
العبدالهادي  الوزارة د.ابراهيم 
العامة  العالق���ات  إدارة  ومدير 

واإلعالم فيصل الدوسري.

في مستش���فى الطب النفس���ي 
طبق���ا للمعايير العاملية، ومنها 
التوعية الشاملة والكاملة للشعب 
الكويتي لتغيير النظرة املجتمعية 
النفسي، ووضع  حول املريض 
البرامج الصحية التي تس���اعد 
على التشخيص والتوعية ملنع 
حدوث األمراض النفسية، ووضع 
البرامج التعليمية لتقوية قدرات 
الطبية  الكف���اءات  وامكاني���ات 
العاملة في مجال الطب النفسي، 
ووضع برنامج تدريبي وتعليمي 
الكويت  بالتع���اون مع معه���د 
الطبية لتدريب  لالختصاصات 
األطب���اء الكويتيني في الكويت 
وس���ان دييغو ليكونوا قادرين 

الصحة متمثلة مبنطقة الفروانية 
الصحية والعاملني فيها من جهود 
تهدف لتطوير وحتسني مستوى 
املرافق والتي من  األداء بجميع 
املتوقع ان تستكمل فيها أنشطة 
التأهي���ل بش���كل متكامل خالل 

السنتني املقبلتني.
من جهة اخرى، استقبل د.هالل 
الس���اير صباح امس في مكتبه 
وفد جامع���ة كاليفورنيا � فرع 
سان دييغو في الواليات املتحدة 
االميركية ومت خالل اللقاء بحث 
مجال التعاون املشترك لتطوير 
الصح���ة النفس���ية والعصبية 
الكويت لتحس���ني جودة  ف���ي 
اخلدمات املقدمة في هذا املجال 

اجلنوبي باإلضافة الى مركزين 
جديدي���ن، وهم���ا مركز مناحي 
العصيمي مبنطقة خيطان ومركز 

النهضة اجلديد.
وأش���ار الى انه من املتوقع 
تشغيل مركز العارضية الشمالي 
الذي  بعد االنتهاء م���ن تأهيله 
بدأ في شهر س���بتمبر املاضي، 
حيث ستتم إعادة تشغيله بعد 
شهرين من تاريخه، وأوضح انه 
مت تسلم مركز ضاحية األندلس 
والرقعي اجلديد من الهيئة العامة 
لإلسكان ومن املتوقع تشغيله بعد 
استكمال طاقمه الفني واإلداري 
اجلديد وال شك في ان جميع هذه 
األنش���طة التي تقوم بها وزارة 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل 
الساير قرارا بشأن تطبيق نظام 
البصمة في جميع مرافق الوزارة، 
ذاك���را فيه الفئ���ات التي تطبق 
الفئات املستثناة  عليها وكذلك 
من تطبيق هذا النظام مبن فيهم 

فنيو الطوارئ الطبية.
كما أصدر الوزير قرارا آخر 
يقضي بإعادة تسمية أعضاء جلنة 
التراخيص الصيدالنية للنظر 
في بعض مخالفات القانون 28 
لسنة 1996، على ان يرأسها وكيل 
العبدالهادي  الوزارة د.إبراهيم 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون 
األدوية والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر نائبا له وعضوية كل 
من وكيل الوزارة املساعد للشؤون 
الطبية األهلية د.راشد الرشود 
ومدي���ر إدارة تفتي���ش األدوية 
ورئيس اجلمعية الصيدلية طارق 
احلبيب ومدير إدارة الش���ؤون 
القانونية والتحقيقات د.محمود 

العبدالهادي.
من جانب آخ���ر، اعلن مدير 
منطق���ة الفرواني���ة الصحي���ة 
د.سعود الدرعة عن بدء تشغيل 
مركز األندلس بعد إعادة تأهيله 
يوم األحد املقبل، مشيرا الى ان 
املركز سيقدم خدمات ممارس عام 
واألسنان والصيدلة والتمريض 
يوميا من الساعة السابعة صباحا 
حتى الساعة الثانية عشرة ليال 
طوال أيام األسبوع مبا في ذلك 
أيام اجلمعة والس���بت والعطل 

الرسمية.
وأضاف الدرعة في تصريح له 
ان السنة املاضية شهدت تشغيل 
4 مراكز بعد إعادة تأهيلها وهي 
الفردوس  الرقعي ومركز  مركز 
العارضية  اجلنوب���ي ومرك���ز 

)كرم ذياب(


