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امللحق التجاري األميركي أوليڤر جونزد.سند الفضالةد.راشد الرشود متحدثا للحضور

)أنور الكندري(د.سند الفضالة مكرما د.راشد الرشود

متابعة من أسرة »طيبة«

امللحق التجاري في السفارة األميركية أوليڤر جونز يتسلم هديته من د.سند الفضالة

وجهان من احلفل

من احلضور في حفل مستشفى طيبة جانب من احلضور

مستشفى طيبة يحتفل بحصوله على التصنيف األعلى للجودة األميركية

حنان عبدالمعبود
أقام مستشفى طيبة احتفاال 
مس����اء أمس األول ف����ي فندق 
الكويت، مبناسبة  ش����يراتون 
حصوله على التصنيف األعلى 
لشهادة اجلودة األميركية في 
الرعاية الصحية JCIA ألول مرة 
في الكويت م����ن التقييم األول 
للجنة JCI، وذلك بعد أكثر من 
عام ونصف الع����ام من العمل 
املضني واملتابعة عن كثب من 
قبل اللجنة املش����تركة الدولية 

.»JCI«
وقد اقيم االحتفال بحضور 
عدد من الش����خصيات الطبية 
البارزة وعلى رأسها وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية األهلية د.راشد الرشود 
وممثل سفارة الواليات املتحدة 
األميركية ف����ي الكويت امللحق 
التجاري اوليڤر جونز الى جانب 
الكوادر الطبية باملستشفى في 

جميع التخصصات.

ادوار تكاملية

من جهته أكد الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية األهلية 
د.راشد الرشود أن االرتقاء بأداء 
القطاع الطبي اخلاص يعد خطوة 
لفتح أبواب املنافسة في ميدان 
اخلدمات الصحية ضمن القطاع 
بأكمله، مش����يدا بالتعاون بني 
القطاع����ني احلكومي واخلاص 
ملا لهما من ادوار تكاملية. وأكد 
أن أبواب جميع املدراء في وزارة 
الصحة مفتوحة جلميع أصحاب 
الطبي اخلاص لتذليل  القطاع 
التي حتول  جميع الصعوبات 
بينهم وبني تقدمي خدمة طبية 
مميزة، متوجها بالشكر والتقدير 
جلميع العاملني مبستشفى طيبة 
القطاع  القائم����ني على  وأيضا 
الصحي بوجه عام ملا يبذلونه من 
جهد من أجل حتقيق املقاييس 

JCIA مبع���ث فخ���ر واعتزاز 
من قب���ل جمي���ع العاملني في 
أنها خطوة  املستشفى، مؤكدا 
جديدة وواثق���ة نحو االرتقاء 
مبستوى اخلدمات، مشيرا الى 
ان املستشفى متكن من اجتياز 
314 معيار قياس مت وضعها من 
إلى  قبل مؤسسة »JCI«، الفتا 
ان هذه املقاييس اشتملت على 
1110 عنصرا لالختبار تفوقت 
عليها املستشفى بنسبة جناح 

وصلت نسبته إلى %99.
بدوره أشاد امللحق التجاري 
لس���فارة الوالي���ات املتح���دة 
االميركية ف���ي الكويت اوليڤر 
جونز بنشاط املجال الصحي 
التابع للقطاع اخلاص بالكويت، 
الفتا إلى الثقة كبيرة التي يتمتع 
املواطن���ني واملقيمني  بها لدى 
خاصة ف���ي اآلون���ة األخيرة، 
مع حصوله عل���ى العديد من 
الشهادات العاملية املعترف بها 
املعايير  دوليا لتتناس���ب مع 

الدولية للصحة العاملية.

ثقة وارتقاء

وأعرب في كلمته التي ألقاها 
خالل احلفل عن سعادته بحصول 
املستشفى على االعتماد الدولي 
األميركي JClA، معتبرا إياه فخرا 
للقطاع الصح���ي اخلاص في 
الكويت وخطوة جديدة وواثقة 
نحو االرتقاء مبستوى اخلدمات 

الصحية املقدمة.
ب���دوره اعرب استش���اري 
ورئي���س التخدي���ر والعناية 
املرك���زة في مستش���فى طيبة 
د.صالح الش���ريف ع���ن بالغ 
س���عادته بحصول مستشفى 
طيبة على ش���هادة JCI، مؤكدا 
القيم���ة االجتماعي���ة ألي  أن 
مش���روع البد أن تفوق بكثير 
القيمة االقتصادية له خاصة في 

مجال الرعاية الصحية.

الطبية  الراحة والرعاية  سبل 
للمراجعني، باإلضافة إلى االلتزام 
الكوادر  املطلق من قبل جميع 
العاملة بتطبيق أعلى معايير 
اجلودة والسالمة وتوفير احدث 

التجهيزات الطبية.
واعتب���ر الفضالة ش���هادة 
االعتم���اد الدول���ي األميرك���ي 

الدوري����ة ألداء  والتقييم����ات 
املستش����فى في جميع مجاالت 
العمل الطبي استمرت 18 شهرا، 
وشملت سبل األمن والسالمة 
والرعاية الصحي����ة وتطبيق 
معايي����ر اجل����ودة واالهتمام 
باملرض����ى والنزالء، معربا عن 
س����عادته باحلصول على هذا 

التقدي����ر املتميز، خصوصا ان 
مستش����فى طيبة م����ن احدث 
املستشفيات الكويتية التي أثبتت 
قدرتها على تقدمي أفضل اخلدمات 
الطبي����ة ملرضاها،  والرعاي����ة 
العاملني  مثمن����ا دور جمي����ع 
في املستش����فى ملا يبذلونه من 
جهود من أج����ل توفير جميع 

العاملي����ة في الرعاية الصحية، 
مما له أكبر التأثير على األداء 
الطبي على مس����توى الكويت 

بشكل عام.
وم����ن جانبه ق����ال الرئيس 
التنفيذي ملستشفى طيبة د.سند 
الفضالة »إن هذه الشهادة جاءت 
بعد فترة من االختبارات امليدانية 

بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل المضني وبتقييم من لجنة JCI الدولية

الرشود: االرتقاء بأداء القطاع الطبي الخاص خطوة لفتح أبواب المنافسة في ميدان الخدمات الصحية 
الفضالة: »طيبة« أثبت قدرته على تقديم أفضل الخدمات للمرضى ونثمن جهود جميع العاملين في المستش�فى

)قاسم باشا(د.حمدية الفضلي 
)قاسم باشا(وزير الصحة د.هالل الساير مفتتحاً املؤمتر

الفضلي: »من أجل الكويت« احتفال
للتعريف بخدمات األحمدي الصحية

حنان عبدالمعبود
أقامت جلنة تعزيز الصحة مبنطقة األحمدي الصحية احتفاال 
توعويا للتعريف بخدمات منطقة األحمدي الصحية حتت شعار 

»من أجل الكويت« ويأتي ذلك ضمن االحتفاالت الوطنية.
وقالت رئيسة جلنة تعزيز الصحة مبنطقة األحمدي استشارية 
طب العائلة د.حمدية الفضلي ان هذه األنشطة موجهة جلميع 
فئات املجتمع لتوعيتهم بأهمية الفحص الدوري الكتشاف املرض 
مبكرا لكي تكون معاجلته سهلة والوقاية من األمراض اخلطيرة 
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول واألزمات القلبية، 
مبينة ان هذه حملة ش���املة تق���دم نصائح توعوية للجمهور 
املشارك وحثهم على ممارس���ة الرياضة على األقل 150 دقيقة 
في االس���بوع واالبتعاد عن التدخني وتعاطي املخدرات تقيك 
من األمراض املنتشرة في الكويت، مشيرة الى ان هناك كتيبات 

توضح أهمية الصحة لبناء هذا الوطن.

االرتقاء بالمستوى المهني للقائمين على الخدمات الصحية
حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د. هالل الس����اير أن 
علوم وتكنولوجيا نقل الدم شهدت تطورات 
هائل����ة ونقلة نوعية كبيرة الس����يما في 
العل����وم املتخصص����ة باخلاليا اجلذعية 
واحلبل السري واالستخدامات اإلكلينيكية 
لها والتي تعدت زراعة النخاع لتصل إلى 
جميع التخصصات األخرى، مما دعا وزارة 
الصحة لالهتمام بهذه العلوم ودعمها من 
خالل إنشاء بنك للخاليا اجلذعية واحلبل 

السري ومراكز متخصصة لزراعتها. 
وأضاف الساير في كلمة له ألقاها خالل 
احلفل الذي أقيم مبناسبة افتتاح املؤمتر 
العربي الثامن واخلليجي اخلامس خلدمات 
نقل الدم والذي يعقد في الفترة من 10-7 
فبراير اجلاري في فندق ريجنسي حتت 
رعايته، ومبشاركة العديد من احملاضرين 
املتميزين علميا وعامليا، باإلضافة إلى كبار 
املهنيني الطبيني من مختلف التخصصات 
العاملني بالقطاعني احلكومي واخلاص في 
الكويت والدول العربية املشاركة والذين 
الدم.  يعملون مبختل����ف مجاالت نق����ل 
وقال »لقد حرصت الكويت ممثلة بوزارة 
الصحة على تنظي����م املؤمترات العلمية 
بجميع التخصصات الطبية والدقيقة ملا 
لها من فائدة كبيرة ومبا حتققه من خالل 
الدراسات واألبحاث املقدمة بهذه املؤمترات 
من توصيات تهدف لالرتقاء باملس����توى 
املهني للقائمني على تقدمي اخلدمة الصحية، 
هذا باإلضافة الى االستفادة من التواصل 
الطبي وتبادل اخلبرات بني املتخصصني في 
جميع املجاالت مبا يحقق األهداف املرجوة 
في حتسني اخلدمات الصحية جلميع متلقي 
اخلدمة الصحية. مضيفا ان إلقاء نظرة على 

محاور البحث اخلاصة بهذا املؤمتر يعطي 
فكرة واضحة عن أهمية هذه احملاور والتي 
تتضمن أحدث الوسائل لطرق الفحص عن 
األمراض املتنقلة واالستخدامات اإلكلينيكية 
للدم ووسائل استقصاء تفاعالت نقل الدم 
هذا باإلضافة إلدارة األزمات ملعاجلة النقص 

احلاد للمتبرعني واستقطاب املتبرعني.
من جهتها قالت مديرة إدارة خدمات نقل 
الدم ورئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر د. 
رمي الرضوان ان املؤمتر يقام للمرة الثانية 
بعد مرور 25 سنة من االستضافة األولى 
حيث عقد املؤمتر الثاني في الكويت عام 
1986م، وذل����ك ملا إلدارة خدمات نقل الدم 
الدور احلي����وي والفعال في تطوير هذه 
اخلدمات على املستويني اخلليجي والعربي 

والتواصل بحضور جميع اجتماعات الهيئة 
العربي����ة وتقدمي ما لديه����ا من اخلبرات 

والعون للدول العربية.
وأش����ارت د. الرضوان إلى أن انعقاد 
املؤمتر يصادف ذكرى مرور 45 عاما على 
تأسيس خدمات نقل الدم في الكويت وهي 
رحلة طويلة م����ن العمل اجلاد والدؤوب 
سعيا لالرتقاء بهذه اخلدمات واحلصول 
على االعترافات العاملية، والدليل على ذلك 
نيل االعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم 
األميركية AABB سنة 1989م، كما أصبحت 
»خدمات نقل ال����دم بالكويت« أول جهة 
حكومية قائمة على هذه اخلدمات حتصل 
على هذا االعتراف في الدول العربية، ويعد 
هذا االعتراف من أعلى مستويات االعتراف 

حيث يتبع أعلى معايير اجلودة والدقة 
في العمل لسالمة الدم املنقول.

كما أكدت على املكانة املميزة خلدمات 
نقل الدم بالكويت كونها عضوا فعاال في 
املنظمة العاملية لبنوك الدم ISBT وعضوا 
 AABB في منظمة بنوك ال����دم األميركية
وعض����وا فعاال في الهيئة العربية لبنوك 
الدم فقد متكنا من جمع اخلبرات من هذه 
املنظمات وحصلنا على الدعم العلمي الكبير 
باستقطاب محاضرين من هذه املؤسسات 
جميعا، مضيفة »لقد عملت اللجنة العلمية 
واللجنة املنظمة بجدية جلعل هذا املؤمتر 
جتربة ال تنسى جلميع املشاركني، حيث 
يشمل برنامجا علميا شامال جلميع مجاالت 

نقل الدم ملدة ثالثة أيام.

وسيعقد بعد املؤمتر االجتماع الدوري 
للهيئة العربي����ة خلدمات نقل الدم لرفع 
القادم  توصيات هذا املؤمت����ر لالجتماع 

ملجلس وزراء الصحة العربي.
من ناحية أخرى ق����ال رئيس الهيئة 
العربية خلدمات نقل الدم د.كرمي يافارس 
ان مشروع إنشاء الهيئة العربية خلدمات 
نقل الدم قدم من الكويت في فبراير 1978م 
الثالثة ملجل����س وزراء الصحة  بالدورة 
العرب، وقد مت تش����كيل جلنة مش����تركة 
تضم كال من الكويت، جمهورية العراق، 
جمهورية اجلزائر، جمهورية مصر العربية 
وجمهورية تونس لتقدمي الدراسة الالزمة 
لذلك، وبناء عليه مت إنشاء الهيئة العربية 
وإقرار الالئحة الداخلية لها في الرياض 
عام 1979م، والتي من مهامها إيجاد أفضل 
السبل للنهوض مبستوى خدمات نقل الدم 
وتوحيدها ف����ي الدول العربية وذلك عن 
طريق توثيق سبل االتصال بني القائمتني 
على هذه اخلدمات وتبادل املوارد واخلبرات 
وإقامة املؤمترات العلمية كل سنتني والتي 
من شأنها رفع مستوى خدمات نقل الدم 

بالدول العربية.
كما ألقى مارك بومونت احلاصل على 
رقم قياسي في موسوعة غينيس للسفر 
الهوائية وقاطع  بالدراج����ة  العالم  حول 
18.000 ميل حول األرض محاضرة بعنوان 
األهداف القابل����ة للتحقيق وذلك لتحفيز 
العاملني في القطاع الصحي للوصول إلى 
األهداف املنشودة. وعلى هامش املؤمتر 
افتتح وزي����ر الصحة املعرض املصاحب 
للمؤمتر والذي شاركت فيه شركات محلية 
وعاملية كبرى هذا باإلضافة إلى املنظمات 

العاملية املتعلقة بنقل الدم منها.

وزير الصحة افتتح المؤتمر العربي الثامن والخليجي الخامس لخدمات نقل الدم في »ريجنسي«:


