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 د.عالء املنصور بيتر هيرش شاهينا شيخ حليمة بوشهري

 صورة عن شهادة االعتماد الدولي األميركي

 ..وأخرى عن االعتماد الكندي جلودة الرعاية

 مستشفى املواساة اجلديد.. ريادة ومتيز في تقدمي اخلدمات الصحية

 حاز االعتماد األميركي JCI في نوفمبر ٢٠١٠ واالعتماد الكندي ACI في يناير ٢٠٠٨

 «المواساة الجديد» األول في الكويت بأعلى تصنيف لجودة الرعاية الصحية

هما اعلى جلنتان دوليتان رائدتان عامليا لتقييم 
وتصنيف جـــودة خدمات الرعايـــة الصحية في 
املستشـــفيات حول العالم، حيـــث حترصان من 
خالل شـــهادات االعتماد الدولـــي ملعايير اجلودة 
على ابتكار اجواء حتافظ على اجلودة والسالمة 
والتطوير املســـتمر خلدمات الرعاية الصحية في 
املستشـــفيات حول العالم، عبر حتسني ادائها في 

رعاية املرضى.
  واضاف ان «اللجنة الدولية املشتركة» تكرس 
جهودها لتطوير نوعيـــة الرعاية الصحية حول 
العالم، وقد مت تصميم املعايير املوحدة والعالية 
املستوى «للجنة املشتركة الدولية» بحيث تكون 
قابلة للتكيف مـــع االحتياجات احمللية، وبالتالي 
اســـتيعاب العوامل القانونية والدينية والثقافية 
داخل اي بلد، كمـــا تركز معايير «اللجنة الدولية 
املشتركة» على االعتبارات التي تؤثر تأثيرا مباشرا 
على رعاية املرضى، وتشمل طرق فحص املرضى 
ومكافحة العدوى وحقوق املريض واسرته والتثقيف 
والرعاية الصحية، كما تتناول معايير ادارة املرافق 
والســـالمة ومؤهالت املوظفني، وحتسني نوعية 

االدارة التنظيمية وادارة املعلومات. 

مبستشفى املواســـاة د.عالء 
املنصور ان هناك استمرارية 
في اجراء مســـح شامل على 
جميـــع اخلدمـــات االداريـــة 
والتمريضيـــة، لتقييـــم اداء 
املستشـــفى ووضع سياسات 
تشـــغيل مطابقـــة للمعايير 
الدوليـــة خاصـــة االميركية، 
الى ان االستعدادات  مشـــيرا 
للشهادة استغرقت ما يقارب ١٨ 
شهرا، وقال ان بعض املوظفني 
كانوا يداومون على العمل اكثر 
من ١٥ ساعة متواصلة يوميا 
لتطبيق املعايير التي يتطلبها 

منح االعتماد.
  واضـــاف: ان االعتماد تضمن عمل اختبار عبر 
١٣٠ موقعا الكترونيا حصل فيه املستشـــفى على 
نسبة ٩٧٪ مطابقة للشروط املتطلبة رغم صعوبة 

هذه الشروط.
 JCI واشـــار الى ان اللجنة املشـــتركة الدولية  
 ACI واملجلـــس الكندي العتماد اخلدمات الصحية

التمريض حليمة بوشهري، وعدد 
كبير من ممثلي وسائل االعالم 
املرئي واملقــــروء بالكويت، «ان 
الدولي  احلصول على االعتماد 
امكن حتقيقه من خالل التعاون 
فيما بني جميــــع الفرق العاملة 
باملستشفى، موضحا ان توفير 
رعاية صحية عالية اجلودة هو 
جهد جماعي، كما ان العمل في 
مؤسســــة معتمدة دوليا مينح 
املوظفني فيها شــــعورا بالفخر 
واالعتزاز، وبني ان مستشــــفى 
املواساة اجلديد هو اول مستشفى 
في الكويت يحصل على االعتماد 
الدولي االميركــــي من «اللجنة 

الدولية املشتركة»، معربا عن تقديره جلميع موظفي 
املستشفى جلهودهم في حتقيق هذا املستوى الرفيع 

من االعتراف باجلودة الصحية العاملية.

  تقييم األداء

  واكد مدير املشـــاريع الطبية ومدير الطوارئ 

 حنان عبدالمعبود
  اقام مستشــــفى املواساة اجلديد مؤمترا صحافيا 
لالعالن عن حصول املستشفى على شهادة االعتماد 
الدولــــي االميركي JCI، التي حصل عليها في شــــهر 
نوفمبر عام ٢٠١٠، لتضيف بذلك تصنيفا عامليا جديدا 
يضاف الى سجل اجنازاتها، حيث سبق هذا االعتماد، 
االعتماد الدولي الكندي ACI والذي حازته في يناير 
عام ٢٠٠٨. من جانبه صرح مدير مستشفى املواساة 
اجلديد كريستوفر بوهير ان سعي املستشفى الدائم 
للحصول على اعلى شــــهادات االعتماد الدولي يأتي 
حرصا على تقدمي افضــــل خدمات الرعاية الصحية 
للمرضى، مشيرا الى ان احلصول على اعتماد اللجنة 
الدولية املشتركة JCI يعد خطوة جديدة نحو متيز 

املستشفى في العناية باملرضى.

  تعاون العاملين

  واكد بوهير خالل املؤمتر الصحافي الذي اقيم بقاعة 
احملاضرات مببنى العيادات اخلارجية باملستشفى، 
بحضور كل من مدير املشاريع الطبية ومدير الطوارئ 
باملستشــــفى د.عالء املنصور، واملدير الطبي د.بيتر 
هيــــرش، ومديرة اجلودة شــــاهينا شــــيخ، ومديرة 

 كريستوفر بوهير

 «كان» تلبي دعوة مدرسة السرة المتوسطة بنات
 نتيجة للجهود التي تبذلها حملة «كان» وتنفيذا لتوجيهات 
مجلس اإلدارة بجعل الهدف الرئيسي والشغل الشاغل حلملة 
«كان» هو نشر التوعية املبنية على أسس علمية سليمة من 
أجل احلد من مرض السرطان عن طريق االكتشاف املبكر، وبعد 
النجاح الكبير الذي حققته احلملة بتنظيم دورات لتعليم عدد 
من معلمات وزارة التربية كيفية الفحص الذاتي حتت إشراف 
منظمة الصحة العاملية تلقت حملة «كان» دعوة من مها املرشاد 

املعلمة بقسم العلوم مبدرسة السرة املتوسطة ـ بنات إلقامة 
ندوة عن مرض السرطان برعاية مديرة املدرسة علية العلي 
واســـتجابت احلملة للدعوة الكرميـــة وأقامت ندوة بعنوان 
«الكشف املبكر لسرطان الثدي» حاضرت فيها د.ابتسام الهويدي 
وتضمنت الندوة تعليم كيفية الفحص الذاتي للثدي، كما قام 
أعضاء احلملة بتوزيع النشرات التوعوية على اجلميع، حضر 

الندوة معلمات املدرسة ورؤساء األقسام والهيئة اإلدارية. 

 (متين غوزال) مدير املستشفى كريستوفر بوهير واداريوها بعد تسلم شهادتي تصنيف اجلودة العامليتني


